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ــو  ــة مامل ــت مدين ــو: ودع ــس - مامل الكومب
الســنوي  باملهرجــان  الصيفيــة  أنشــطتها 

ــة  ــدورة الرابع ــتقبال ال ــتعد الس ــر، وتس الكب

ــة  ــام العربي ــيناميئ لألف ــو الس ــان مامل ملهرج

 30  -  26 مــن  الفــرة  يف  ســيجري  الــذي 

ــم  ــن أه ــو م ــبتمرب ( 2014 ، وه ــول ) س أيل

املنابــر الثقافيــة العربيــة يف الســويد والــدول 

االســكندنافية، حيــث يتطلــع إليــه الجمهــور 

ــه العــريب،  العــريب التــواق للتواصــل مــع تراث

الســويدي  الجمهــور  إليــه  يتطلــع  كــام 

ــيناميئ  ــاج الس ــى اإلنت ــرف ع ــب بالتع الراغ

العــريب، ومــا يعكســه عــن الحيــاة االجتامعية 
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Reklam

الدورة الرابعة لمهرجان مالمو لألفالم العربية: حدث ثقافي عربي الفت في السويد

ــه  ــذي أحرزت الكومبــس – سياســة: النــر غــر املكتمــل ال

االشــراكيني  بقيــادة  الثاثــة،  اليســاري  الصــف  أحــزاب 

الدميقراطيــني، صّعــَب مهمــة تشــكيل حكومــة جديــدة أمــام 

ســتيفان لوفــني رئيــس الحــزب. نتائــج هــذه االنتخابــات التــي 

ــام  ــه أم ــوات، وضعت ــن األص ــه %43.7 م ــع حلفائ ــه م منحت

خياريــن قــد يكــون أحاهــام مــر: إمــا اللجــوء إىل حــزب أو 

أكــر مــن أحــزاب التحالــف يف الحكــم الســابق، أو التقــارب 

مــع حــزب "اإلس دي" أو ســفريا دميكراترنــا، الــذي بــات 

ــل.  ــان املقب ــزب يف الربمل ــرب ح ــث أك ثال

إىل اآلن ال يبــدو الخيــار الثــاين واقعيــا، حســب تأكيــدات 

ــوادر  ــرت ب ــد أن ظه ــررة، بع ــني املتك ــراكيني الدميقراطي االش

شــق تحالــف ميــني الوســط وإمكانيــة قبــول حــزب الشــعب 

الليــربايل دخــول الحكومــة الوليــدة. إضافــة إىل إعطاء إشــارات 

إيجابيــة مــن قبــل حــزب املحافظــني ) املــدورات (، للتعــاون 

مــع رئيــس الحكومــة املكلــف.

مصلحة الهجرة لـ " الكومبس" :
هذه هي شروط اقامة العمل 

للحاصلين على رفض نهائي
الكومبــس - خــاص: توجــد يف الســويد، 
ــة  ــوء املرفوض ــي اللج ــن طالب ــداد م أع

طلباتهــم، مــن عــدة دول، مل يجــر تنفيــذ 

ــم  ــدرت بحقه ــي ص ــرد الت ــرارات الط ق

ــرة،  ــباب كث ــة، ألس ــرات مختلف ــذ ف من

ويفكــر  اآلن.  بحثنــا  موضــع  ليســت 

ــد مــن هــؤالء إســتبدال طلباتهــم  العدي

ــل. ــة العم ــم اىل إقام بالتقدي

فهــل يجــوز لطالــب اللجــوء الــذي صــدر 

قــرار نهــايئ برفــض طلبــه، التقديــم مــن 

ــل؟  ــة العم ــى إقام ــول ع ــد للحص جدي
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Al-Kompis är ett Media 
Network med ambitionen 
att underlätta integra-
tionen mellan de männis-
kor och kulturer som idag 
finns i Sverige och det 
svenska samhället. Vi på 
Al-Kompis är övertygade 
om att integration är öm-
sesidig och inser att det är 
viktigt att majoritetssam-
hället får möjlighet att 
lära sig mer om de vanor, 
traditioner och kulturer 
som de nya svenskarna 
tagit med sig till Sverige.

AlKompis papperstid-
ningen bestå av 28 sidor 
och tryckas i 20000 ex-
emplar. Den kommer att 
distribueras av utdelare 
och på 40 speciellt utval-
da platser i Stockholm 
län, och i 32 platser i Hel-
singborg och Landskrona, 
samt i  Göteborg, Nör-
rköping, Eskilstuna och 
Linköping.

Alkompis beslutar att 
skicka tidningen med 

post till vem som helst, 
var som helst. Helt gratis. 
Beslutet kom efter att vi 
hade fått så många mail 
från våra läsare som sa 
att de ville ha tidningen. 
Beslutet togs också för 
att visa solidaritet med de 
arabiska läsarna i norr. Vi 
i Alkompis administra-
tion anser att det är ett bra 
sätt för att hjälpa till att 
skapa ett bättre samhälle. 
Du kan skicka ditt adress 
till: adress@alkompis.se

Al-Kompis online har 
funnits i 18 månader och 
har redan 20000 unika 
besökare varje dag, mer 
än 105 000 följare på 
dess Facebook sida och 
en medieräckvidd på 420 
000 personer. Och vi bara 
växer och växer. Al-Kom-
pis åtnjuter mycket högt 
förtroende av läsare som 
ser oss som “Sverige på 
arabiska”.

هل فعال %12.9 من المجتمع السويدي عنصريون؟
وصــف أســتاذ العلــوم السياســية يونــاس هينفــوش 

عــى  "الكارثيــة"  بـــ  الســويدية  االنتخابــات 

أحــزاب التحالــف الحاكــم، فيــام اعتــرب محللــون 

ســالني  منــى  بينهــم  مــن  آخــرون  وسياســيون 

زعيمــة الحــزب االشــرايك الدميقراطــي الســابقة، أن 

ــح  ــات وأن الراب ــذه االنتخاب ــر به ــد خ ــع ق الجمي

ــا. ــفريا دميكراترن ــزب " إس دي" س ــو ح ــد ه الوحي

بعدائــه  املعــروف  الحــزب  صعــود  مفاجــأة 

ــث  ــزب الثال ــة الح ــن إىل مرتب ــب وللمهاجري لألجان

حريــص  هــو  مــن  كل  تفــزع  قــد  الربملــان،  يف 

بنبــذه  املعــروف  الســويدي  املجتمــع  عــى 

والتطــرف.  للعنريــة  ومحاربتــه  للكراهيــة 

ومــع أن هنــاك دواعــي حقيقيــة للخــوف والحذر من 

تزايــد شــعبية هــذا الحــزب، بشــكل الفــت مقارنــة 

باالنتخابــات الســابقة، إال أن هنــاك حقائــق واقعيــة 

يجــب وضعهــا يف ســياق األســباب وراء هــذا التزايــد.

 781195 جميــع  أن  عــى  الحكــم  ميكــن  ال 

هــم  دي"  إس   " لحــزب  صوتــوا  الذيــن  شــخصا 

مــع  عنريــة،  توجهــات  لديهــم  أو  عنريــون 

جميــع  يكــون  بــأن  كبــر  احتــامل  هنــاك  أن 

يف  مقاعدهــم  ســيحتلون  الذيــن    49 الـــ  نوابــه 

التوجهــات. هــذه  يحملــون  الجديــد  الربملــان 

هنــاك مجموعــات مــن األجانــب، كانــوا يف يــوم 

مــا الجئــني ونــزالء، هــم أو ذويهــم يف مراكــز لجــوء 

ــن  ــزب، م ــذا الح ــت له ــوا بالتصوي ــويد، قام يف الس

كراهيتهــم  تاقــت  واألديــان،  البلــدان  مختلــف 

دي"  إس   " حــزب  يرفعهــا  التــي  الكراهيــة  مــع 

أو  وايديولوجيــة،  حزبيــة  وكهويــة  لــه  كشــعار 

الســاخطني  أصــوات  إلصطيــاد  كطعــم  باألحــرى 

للحكومــة  واللجــوء  الهجــرة  سياســات  عــى 

أيضــا. اليســارية  املعارضــة  وألحــزاب  الســابقة 

تذهــب  األجانــب  مــن  مجموعــات  كانــت  وإذا 

ــا،  ــم أص ــادي له ــزب املع ــذا الح ــل ه ــوت ملث وتص

عاجــا أم أجــا، فلامذا نســتغرب إذا تصويت شــخص 

مــن "الخائفــني" عــى فــرص أعاملهــم وثقافتهــم 

ــزب؟ ــذا الح ــم، له ــادم إىل بلدانه ــي الق ــن األجنب م

مــن  هــم  الحــزب  لهــذا  املصوتــني  أغلــب 

عاليــة  فيهــا نســب  يوجــد  مناطــق ســويدية ال 

عــى  دليــل  وهــذا  واألجانــب،  الاجئــني  مــن 

يف  نجحــت  قــد  دي"  إس   " حــزب  فزاعــة  أن 

الكثــر. عنــه  يعرفــون  ال  يشء  مــن  تخويفهــم 

أصــوات  مــن   7% حــوايل  أن  نــرى  وعندمــا 

فريدريــك  الســابق  الــوزراء  رئيــس  حــزب 

وذهــب  تبخــرت  قــد  املحافــظ  راينفيلــدت 

جــزء كبــر منهــا إىل حــزب " إس دي" نجــد أن 

و"عقــاب". "نكايــة"  يوجــد  أيضــا  السياســة  يف 

لقــد عوقــب حــزب رئيــس الــوزراء ألنــه اتهــم بالكرم 

الزائــد يف فتــح أبواب الباد لاجئــني وإلقامات العمل.

ومــع أن مســألة الكــرم هــذه نســبية، فــإن الجميــع 

الســويد تســر عــى خــط سياســات  يعــرف أن 

ــود  ــل وج ــات، بدلي ــوء واإلقام ــح اللج ــة يف من حازم

يحصلــوا  أن  بــدون  طويلــة  لســنوات  أشــخاص 

ــارب أو  ــني تق ــداد الاجئ ــم، وإن أع عــى هــذا الحل

ــل. ــود عم ــني بعق ــداد القادم ــن أع ــا ع ــص قلي تنق

عندمــا نقــول سياســات الهجــرة واللجــوء نعنــي ان 

ــد حاجــة  ــة واســراتيجيات وخطــط تؤك ــاك رؤي هن

البــاد اىل الهجــرة واللجــوء ضمــن ضوابــط ومقاييس 

ــتيفان  ــن س ــه كا م ــد علي ــا أك ــذا م ــة. وه مدروس

لوفــني رئيــس الوزراء املكلــف وفريدريــك راينفيلدت 

ــى أن  ــا ع ــا توافق ــرف، عندم ــوزراء املن ــس ال رئي

املهاجريــن مينحــون القــوة لاقتصــاد الســويدي.

يف هــذه املــرة اســتطاع حــزب اختــار فزاعــة تخويــف 

ــة  ــب برملاني ــق مكاس ــني أن يحق ــن الاجئ ــاس م الن

ــدا أن %12.9 مــن املجتمــع هــم  وهــذا ال يعنــي أب

ــن  ــة م ــم مجموع ــول إنه ــن الق ــون، إذ ميك عنري

الخائفــني واملظللــني واملنتقمــني أو لألســف الحاقدين 

عــى مــن هــم مثلهــم، إضافــة أيضــا إىل العنريــن.

رئيس التحرير
د. محمود صالح آغا

ma@alkompis.com
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تقدم شبكة الكومبس بالتعاون مع مؤسسة ليرنيا:

برنامج إذاعي لتعليم اللغة السويدية بأسلوب مميز

اخبار السويد العدد الحادي عشر
Oktober 2014

ــبتمرب (  ــول ) س ــس " يف 17 أيل ــو " الكومب ــق رادي أطل

2014، أول حلقــة مــن برنامــج تعليــم اللغــة الســويدية 

مؤسســة  ترعــاه  الــذي   )  Jalla prata svenska  (

التعليميــة.  Lernia

ويــأيت الربنامــج، إنطاقــاً مــن حــرص شــبكة " الكومبــس " 

اإلعاميــة، عــى تقديــم كل مــا يســاعد القادمــني الُجــدد 

عــى رسعــة الدخــول اىل املجتمــع الجديــد، ومســاعدتهم 

يف تعلــم اللغــة الســويدية، ايل تُعــد مفتــاح النجــاح، 

ورشطــاً أساســيّا ال بــد منــه، للدخــول اىل ســوق العمــل، 

أو متابعــة الدراســة والتدريــب، واالعتــامد بالتــايل عــى 

الــذات يف متشــية أمــور الحيــاة اليوميــة.

ــة، يعتمــد  ــة حديث ــرج بلمســات فني ــذي أُخ الربنامــج ال

عــى الحــوار الصــويت بــني عــدة أشــخاص، يف أماكــن 

عامــة تهــم كثــراً القــادم الجديــد، مثــل: البنــك، مصلحــة 

الرضائــب، العيــادة الطبيــة، مكتــب العمــل، املطعــم 

ــخ. وال

املشــرك  التعــاون  إطــار  يف  الربنامــج،  هــذا  ويــأيت 

 ) Lernia ( والتنســيق، بــني شــبكة الكومبــس ومؤسســة

الســويدية التعليميــة، ومــن املتوقــع ان يحظــى بإهتــامم 

كبــر مــن القادمــني الُجــدد خصوصــا، كونــه أول برنامــج 

ــة والســويدية،  ــني العربي ــداين باللغت ــد الحــوار املي يعتم

ــوم. ــق ســلس ومفه ــة ســهلة ونُط وبلغ

الربنامــج يُقــدم كل يــوم يف متــام الســاعة 12 ظهــرا، 

ــو  ــن رادي ــاءاً، م ــة مس ــاعة السادس ــه يف الس ــاد بث ويُع

ــق  ــن طري ــه، ع ــتامع ل ــم اإلس ــذي ميكنك ــس، ال الكومب

 ،www.alkompis.fm  موقعنــا عــى شــبكة اإلنرنــت

ــال  ــن خ ــج م ــتامع اىل الربنام ــا اإلس ــم أيض ــام ميكنك ك

تطبيــق Alkompis يف هواتفكــم النقالــة آبــل وأندرويــد.

www. ــة ــع مؤسس ــق موق ــن طري ــم ع ــن لك ــا ميك أيض

lernia.se اإلســتامع اىل الربنامــج، وتصفــح املــواد الخاصة 

بتعلــم اللغــة الســويدية.

يف كل اســبوع حلقــة جديــدة، نرجــو ان ينــال هــذا 

املــروع اعجابكــم ويعطــي الفائــدة ملــن يتعلــم اللغــة 

ــويدية. الس

ملؤسســة  دراســة  كشــفت  خــاص:   – الكومبــس 
الرعايــة  أن  األملانيــة   Bertelsmannstiftelsen

ــع دول  ــني جمي ــل ب ــي األفض ــويد ه ــة يف الس االجتامعي

األورويب. االتحــاد 

وشــملت الدراســة عــدة مجــاالت منهــا خــط الفقــر 

ــز والصحــة واالندمــاج  والتعليــم وفــرص العمــل والتميي

االجتامعــي.

ملــؤرشات  وفقــاً  األوىل  املرتبــة  يف  الســويد  وجــاءت 

الدراســة، حيــث حصلــت عــى 7.48 نقطــة، فيــام جــاءت 

ــة. ــو 3.57 نقط ــرة بنح ــة األخ ــان يف املرتب اليون

وأظهــر االســتطاع زيــادة عــدم املســاواة بــني املواطنــني 

ــة،  ــة املالي يف معظــم دول االتحــاد األورويب نتيجــة األزم

مشــراً إىل أن الــدول التــي احتلــت مركــزاً متدنيــاً يف 

الرعايــة االجتامعيــة هــي إيطاليــا واملجــر وبلغاريــا 

ــان. ــا واليون وروماني

ومــن ناحيــة أخــرى، اعتــرب املؤمتــر االورويب حــول مــرض 

الســكري، الــذي انعقــد الشــهر الحــايل يف فيينــا، أن 

الســويد هــي أفضــل الــدول األوروبيــة يف رعايــة مــرىض 

الســكري، إال أنهــا تفتقــر بشــكل كبــر للوقايــة مــن 

ــه. ــة ب اإلصاب

ــر يف  ــادي ع ــز الح ــت املرك ــد احتل ــويد ق ــت الس وكان

مــؤرش الســكر األورويب قبــل ســت ســنوات، واعتمــد 

ــوق املــرىض،  ــل، حق ــاط مث املــؤرش يف قياســاته عــى نق

والنتائــج  االنتظــار،  وأوقــات  والوفيــات،  واألدويــة، 

الطبيــة، واســتخدام األدويــة والرعايــة الوقائيــة.

ــاس املــؤرش Arne Björnberg إن  ــال املشــارك يف قي وق

الســويد فــازت يف مــؤرش الرعايــة الصحيــة للمــرة األوىل 

منــذ عــر ســنوات، حيــث جــرت العــادة أن يفــوز 

احتــامالت  الهولنديــون والدمناركيــون، حيــث كانــت 

ــة  ــة الطبي ــن ســجات الرعاي ــة، لك ــوز الســويد ضعيف ف

ــت  ــة كان ــا الدقيق ــكري ونتائجه ــرىض الس ــويدية مل الس

ــام. ــذا الع ــة ه متقدم

وأضــاف بيورنبــري أنــه عــى الرغــم مــن تقــدم الســويد 

يف رعايــة مــرىض الســكري، إال أنهــا فقــدت عــدداً كبــراً 

مــن النقــاط الخاصــة مبجــال الرعايــة الوقائيــة مــن 

ــؤرش األورويب. ــة امل ــاءت يف نهاي ــرض، وج امل

 Camilla ويف ذات الســياق أكــدت مريضــة الســكري

Schiche أن الرعايــة الطبيــة جيــدة يف الســويد، خاصــة 

فيــام يتعلــق باالهتــامم مبــرىض الســكري وإمكانيــة 

ــائل املســاعدة األخــرى،  ــى األنســولني ووس الحصــول ع

باإلضافــة إىل تقديــم منتجــات جديــدة خاصــة باملــرىض 

ــة أفضــل. ــائل رعاي ــر وس وتوف

السويد أفضل دول االتحاد األوروبي في 
الرعاية االجتماعية والعناية بمرضى 

السكري
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الكومبــس – سياســة: النــر غــر املكتمــل الــذي 
الثالثــة، بقيــادة  اليســاري  الصــف  أحرزتــه أحــزاب 

تشــكيل  مهمــة  صّعــَب  الدميقراطيــن،  االشــراكين 

حكومــة جديــدة أمــام ســتيفان لوفــن رئيــس الحــزب. 

نتائــج هــذه االنتخابــات التــي منحتــه مــع حلفائــه 

%43.7 مــن األصــوات، وضعتــه أمــام خياريــن قــد 

يكــون أحالهــا مــر: إمــا اللجــوء إىل حــزب أو أكــر مــن 

أحــزاب التحالــف يف الحكــم الســابق، أو التقــارب مــع 

ــات  ــذي ب ــا، ال ــفريا دميكراترن ــزب "اإلس دي" أو س ح

ــل. ــان املقب ــزب يف الربمل ــرب ح ــث أك ثال

إىل اآلن ال يبــدو الخيــار الثــاين واقعيــا، حســب تأكيــدات 

االشــراكيني الدميقراطيــني املتكــررة، بعــد أن ظهــرت 

بــوادر شــق تحالــف ميــني الوســط وإمكانيــة قبــول حزب 

الشــعب الليــربايل دخــول الحكومــة الوليــدة. إضافــة إىل 

ــة مــن قبــل حــزب املحافظــني )  إعطــاء إشــارات إيجابي

املــدورات (، للتعــاون مــع رئيــس الحكومــة املكلــف.

خيــار التقــارب مــع أحــزاب ميــني الوســط، يتطلــب 

ــة بحليفــه حــزب اليســار، والتخــي  مــن لوفــني التضحي

عــن منحــه أي حقيبــة وزاريــة، لــي ال يعتمــد تشــكيل 

ــد  ــف زائ ــز النص ــن حاج ــة، ال تأم ــى أقلي ــة ع الحكوم

ــة  ــة أكري ــر مقاطع ــت خط ــايل تح ــى بالت ــد وتبق واح

معارضــة مــن %39.4 ألحــزاب ميــني الوســط يضــاف 

إليهــا %12.9 لحــزب "اإلس دي".

االنتخابــات،  إعــادة  احتــامل  شــبح  ابتعــد  حــال  يف 

االحتــامل غــر املرغــوب بــه مــن قبــل معظــم األحــزاب، 

يبقــى هنــاك تحديــات عديــدة تواجــه حكومــة ســتيفان 

ــور. ــرى الن ــد أن ت ــني بع لوف

التحديات أمام حكومة لوفين
التحــدي األهــم هــو املحافظــة عــى وعــود االشــراكيني 

ــات  ــاي تحالف ــا ب ــدم تأثره ــة وع ــني االنتخابي الدميقراطي

جديــدة محتملــة مــع أحــزاب ميــني الوســط، أمــا التحدي 

ــاد  ــو إيج ــن األول، ه ــة ع ــل أهمي ــذي ال يق ــاين وال الث

أحــزاب  صــف  داخــل  الواضحــة  للتباينــات  حلــول 

ــني  ــراكيني الدميقراطي ــر )االش ــرض واالحم ــف األخ التحال

واليســار والبيئــة( وهــي تباينــات ظهــرت يف عــدة قضايــا 

ــا: أهمه

قضية ربح القطاع الخاص في خدمات 
الرعاية االجتماعية:

ففــي الســنوات األخــرة اســتطاعت عــدة رشكات خاصــة 

جنــي أرباحــا كبــرة يف قطاعــات ممولــة مــن قبــل 

دافعــي الرضائــب، مثــل الرعايــة الصحيــة واملــدارس 

ورعايــة املســنني، بعــض هــذه الــركات اعتمــدت عــى 

ــا  ــد تقدميه ــتثامرية عن ــوال االس ــمى رؤوس األم ــا يس م

ــلت  ــب فش ــة الرضائ ــي، أي أن مصلح ــح الرضيب التري

ــويد. ــا يف الس ــع رضائبه ــركات دف ــذه ال ــزام ه بإل

حــزب اليســار الــذي تبنــى يف حملتــه االنتخابيــة شــعار 

نهائيــا  الربــح  بوقــف جنــي  للبيــع" طالــب  "ليــس 

يف قطــاع الرعايــة االجتامعيــة، فيــام تعهــد كا مــن 

ــط أكــر  ــة بوضــع ضواب ــني والبيئ االشــراكيني الدميقراطي

رصامــة عــى هــذه الــركات لكنهــام مل يضعــا حــدا 

ــاح. ــي األرب ــة جن إلمكاني

قضية تقديم اقتراحات مختلفة لحل 
أزمات االزدحام المروري في المدن 

الكبيرة:
هنــاك إختافــات بــني أحــزاب الصــف اليســاري األحمــر- 

األخــرض، يف االقراحــات املقدمــة لحــل األزمــات املروريــة 

خاصــة يف املــدن الكــربى، التــي تتطلــب دامئا اســتثامرات 

ضخمــة وقــرارات سياســية حاســمة تتعلــق بعــدة أمــور، 

عــى رأســها البعــد البيئــي.

ــة خــط مــرور  ــال يعــارض حــزب البيئ فعــى ســبيل املث

بدأتــه  الــذي  العاصمــة،  حــول  اإللتفــايف  الســيارات 

الحكومــة الســابقة ومقــف حــزب البيئــة يتعــارض مــع 

ــف  ــة وق ــل بصعوب ــني املتمث ــراكيني الدميقراطي رأي االش

ــة  ــذه. إضاف ــدأ تنفي ــد أن ب ــه بع املــروع والراجــع عن

إىل عــدم اكــراث االشــراكيني الدميقراطيــني، عــى األقــل 

ــار  ــة مط ــة إزال ــزب البيئ ــة ح ــايل، مبطالب ــت الح يف الوق

برومــا يف ســتوكهومل، وبنــاء وحــدات ســكنية بــدال منــه.

قضية سياسات الطاقة وخيارات 
التخلي عن المفاعالت النووية:

تعتــرب سياســات الطاقــة وقضيــة اســتمرار االعتــامد، 

أو التخــي عــن الطاقــة النوويــة مــن أهــم القضايــا 

ــويد،  ــزاب يف الس ــا األح ــف عليه ــي تختل ــية الت السياس

ــا. فحــزب  ــي تتأهــب للحكــم حالي خاصــة األحــزاب الت

بتفكيــك مفاعلــني نوويــني مبــارشة،  البيئــة يطالــب 

اليــوم األول للمشــاركة يف  تبــدأ منــذ  ضمــن خطــة 

ــات،  ــن كل املفاع ــا ع ــي نهائي ــا التخ ــة، هدفه الحكوم

ــت مل  ــأن الوق ــون ب ــراكيون الدميقراطي ــرى االش ــام ي بين

يحــن بعــد للتخــي عــن هــذا املصــدر األســايس للطاقــة، 

ــة  ــار تقوي ــا، بانتظ ــاً له ــاً تدريجيّ ــون خفض ــم يتبن لكنه

ــة. ــة البديل ــتخدام الطاق ــى اس ــامد ع ــار االعت خي

قضية سياسات الدفاع وتصدير 
األسلحة:

عــادت قضيــة سياســات الدفــاع إىل الواجهــة مــع تصاعــد 

ــرب  ــوف الغ ــا ووق ــيا وأوكراني ــني روس ــرب ب ــرة الح وت

ــارة  ــى الج ــيا ع ــداء روس ــا أو اعت ــرب تدخ ــا اعت ــد م ض

األوكرانيــة، إضافــة أيضــا إىل تســارع النزاعــات يف الــرق 

األوســط.

ــويدية  ــة الس ــت الحكوم ــرة قلص ــنوات األخ ــي الس فف

ــة  ــاء الخدم ــرات، وقامــت بإلغ ــاع عــدة م ــة الدف ميزاني

اإللزاميــة، فيــام بلغــت الصــادرات العســكرية الســويدية 

ــت إىل 66  ــار كــرون ذهب يف العــام 2013 حــوايل 12 ملي

ــة مختلفــة. دول

ــة  ــرضاء واضح ــر – الخ ــزاب الُحم ــل أح ــات داخ التباين

ــدون  ــون يري ــراكيون الدميقراطي ــأن، فاالش ــذا الش يف ه

زيــادة ميزانيــة الدفــاع بشــكل تدريجــي، ويريــدون 

االســتمرار بتصديــر املعــدات العســكرية، ويطالبــون 

ــر األســلحة  ــع تصدي ــني األحــزاب ملن ــاق ب بتوســيع االتف

لألنظمــة املوصوفــة بالدكتاتوريــة.

فيــام ميانــع حــزب البيئــة بشــكل قاطــع تصديــر األســلحة 

واملعــدات العســكرية الســويدية للخــارج، ويتبنــى حــزب 

اليســار موقفــا اقــل حــدة بهــذا الشــأن.

قضية سياسات الهجرة واللجوء 
وإقامات العمل:

تســتقبل الســويد نســبة كبــرة مــن الاجئــني قياســا 

ــأيت  ــة أخــرى، وي ــدول أوروبي ــة ب ــدد ســكانها ومقارن بع

الاجئــون باملرتبــة األوىل مــن مناطــق النــزاع يف الــرق 

ــة  ــاب اســتقدام العامل األوســط، هــذا باإلضافــة إىل أن ب

مــن الخــارج مفتــوح عــى مراعيــه، فيــام يتعلــق 

ــني. ــامل العادي ــارات أو الع ــتقدام امله باس

ــرار  ــة الســابقة يف إق ــذي دعــم الحكوم ــة ال حــزب البيئ

يطالــب  واللجــوء،  بالهجــرة  تتعلــق  قــرارات  عــدة 

بسياســة هجــرة ســخية. أمــا االشــراكيون الدميقراطيــون 

التــي  السياســات  بنفــس  االســتمرار  ميانعــون  فــا 

ــديد  ــدوا بتش ــم وع ــابقة لكنه ــة الس ــا الحكوم انتهجته

ــل، ملكافحــة  ــات العم ــح اقام ــح تصاري ــة عــى من الرقاب

ــتغال  ــاالت اس ــن ح ــد م ــون وللح ــذا القان ــتغال ه اس

املســتقدمني للعمــل يف الســويد مــن قبــل بعــض أربــاب 

ــل. العم

ومــع أن موضــوع الهجــرة واللجــوء ال يحتــل مكانــا 

ــزب "إس  ــزاب، إال أن ح ــم األح ــات معظ ــارزا يف أولوي ب

مــن  ليكــون  الربملــان ودفعــه  اثارتــه يف  ينــوي  دي" 

أهــم األولويــات التــي يهتــم بهــا يف معــارك الربملــان 

الدميقراطيــة.

فهــل ســينجح هــذا الحــزب املعــروف بعدائــه لألجانــب، 

باســتاملة بعــض األحــزاب للتقــرب مــن هدفــه هــذا، أو 

ــن " سياســة اللجــوء الســخية "  ــا، للحــد م ــر عليه التأث

ــد  ــى الوع ــتحافظ ع ــزاب س ــذه األح ــة، أم أن ه الحالي

الــذي قطعتــه لناخبيهــا بعــدم التعــاون معــه؟

ــود  ــت لعق ــويدية ظل ــية الس ــة السياس ــم أن اللوح رغ

تتســم بقــدر كبــر مــن الوضــوح، إال أن مــؤرشات كثــرة 

بــدأت يف الــربوز يف الســنوات األخــرة، تشــر اىل أن 

الضبــاب اإلســكندنايف الــذي يصــل الــذروة يف الخريــف، 

بــدا كأنــه يكســو مامــح هــذه اللوحــة، ليضيــف عليهــا 

ــر  ــدة، تغ ــات جدي ــا والدة تحالف ــد، ورمب ــض التعقي بع

ــا  ــام رأس ــية، ويقلبه ــة السياس ــة والخارط ــكل املعادل ش

عــى عقــب.

وهــذا مــا قــد يــربر لرئيــس الحكومــة املكلــف التحــرك 

ضمــن منــاورة مفتوحــة االحتــامالت لتغيــر التحالفــات 

ــة الســابقة بــني األحــزاب السياســية. التقليدي

المحرر السياسي

التحديات تتزايد أمام لوفين:

التخلي عن الحلفاء ثمنا لرئاسة حكومة أكثرية

رئيس الوزراء املكلف ستيفان لوفن



7 | الكومپس العدد الحادي عشراخبار السويد
Oktober 2014

الكومبــس ـ خــاص: قالــت مصلحــة الهجــرة الســويدية 
يف تريــح خــاص لشــبكة " الكومبــس " اإلعاميــة، إنهــا 

لــن تعيــد أي طالــب لجــوء رفضــت طلبــه اىل تركيــا وفــق 

ــا يف  ــة التــي وقعــت بــني اإلتحــاد األورويب وتركي اإلتفاقي

ــي  ــام 2013 والت ــن الع ــمرب ( م ــون األول ) ديس 16 كان

ــز التنفيــذ. دخلــت حيّ

ــى اآلن  ــا حت ــا مل ترحــل أي شــخص اىل تركي وأكــدت أنه

ــاد األورويب. ــو يف اإلتح ــويد عض ــم أن الس رغ

ــا  ــت توضيح ــة، طلب ــس اإلعامي ــبكة الكومب ــت ش وكان

ــت  ــة، فحصل ــذه القضي ــول ه ــرة ح ــة الهج ــن مصلح م

عــى تريــح رســمي شــدد عــى أن الســويد ومبوجــب 

إتفاقيــة جنيــف ال ترســل أبــدا أي طالــب لجــوء مرفــوض 

طلبــه اىل بلــده، إذا كان هنــاك إحتــامل لتعرضــه اىل 

ــي اللجــوء القادمــني  ــاد، خاصــة طالب الخطــر أو اإلضطه

مــن ســوريا والعــراق.

ويســمح اإلتفــاق لــدول االتحــاد بإعــادة املهاجريــن 

غــر الرعيــني الذيــن دخلــوا إليهــا عــرب تركيــا، وذلــك يف 

مقابــل البــدء يف محادثــات تتعلــق بإعفــاء األتــراك مــن 

ــاد األورويب. ــارة دول االتح ــرة لزي ــى تأش ــول ع الحص

وتتعلــق اإلتفاقيــة بطالبــي اللجــوء الذيــن متــت دراســة 

ملفاتهــم وحصلــوا عــى قــرارات بالرفــض ومــن ثــم 

وال  القانونيــة،  حقوقهــم  كل  إســتنفاذ  بعــد  بالطــرد 

ــوء ومل  ــات لج ــوا بطلب ــن تقدم ــخاص الذي ــمل األش تش

يتم دراسة ملفاتهم حتى اآلن.

إليكم أدناه ملخص الترجمة العربية 
إلجابات مصلحة الهجرة السويدية 
الى شبكة " الكومبس " حول هذا 

الموضوع:
" الســويد مل ترحــل أي شــخص لحــد اآلن بالرغــم 

مــن اتفاقيــة إعــادة األشــخاص إىل تركيــا، التــي وافــق 

ــا يف ــاد عليه اإلتح

ديســمرب مــن عــام 2013، ومبوجــب هــذا االتفــاق فــإن 

األشــخاص الذيــن أخــذت بصامتهــم يف تركيــا وقدمــوا 

طلبــات لجــوء يف الســويد أو دول االتحــاد األوريب، 

ــل تعهــد االتحــاد األورويب  ســيتم إعادتهــم إليهــا مقاب

ــول إىل  ــرة دخ ــراك تأش ــني األت ــح املواطن ــهيل من بتس

ــا. أوروب

ان الغــرض الرئيــي مــن اتفــاق اإلعــادة بــني االتحــاد 

ــل،  ــة باملث ــدأ املعامل ــق مب ــو تطبي ــا ه األورويب وتركي

ــخاص  ــكل األش ــم ل ــع ومنظ ــل رسي ــال ترحي ــن خ م

الذيــن يدخلــون بصــورة غــر نظاميــة، أو املقيمــني يف 

ــرى. دول أخ

إن تركيــا وقعــت معاهــدات، ولديهــا ترتيبــات ثنائيــة 

ــود  ــم. إال أن البن ــخاص إىل بلدانه ــؤالء األش ــادة ه إلع

األصليــة  بلدانهــم  اىل  الاجئــني  بإعــادة  املتعلقــة 

ــنوات. ــاث س ــد ث ــذ بع ــز التنفي ــتدخل حي س

بالرغــم مــن دخــول االتفاقيــة حيــز التنفيــذ، إال أن 

ــدا أي  ــل أب ــف ال ترس ــة جني ــب اتفاقي ــويد ومبوج الس

شــخص إىل بلــده، حيــث يتعــرض فيــه لخطــر االضطهــاد، 

وخاصــة طالبــي اللجــوء مــن الســوريني والعراقيــني".

بصمــة تركيــا لــن تكــون عائقــا امــام طلــب اللجــوء فــي الســويد

الكومبــس - خــاص: توجــد يف الســويد، أعــداد مــن طالبــي اللجــوء املرفوضــة طلباتهــم، مــن عــدة دول، مل يجــر 
ــا اآلن.  ــرة، ليســت موضــع بحثن ــة، ألســباب كث ــرات مختلف ــذ ف ــي صــدرت بحقهــم من ــرارات الطــرد الت ــذ ق تنفي

ويفكــر العديــد مــن هــؤالء إســتبدال طلباتهــم بالتقديــم اىل إقامــة العمــل.

ــايئ  ــرار نه ــدر ق ــذي ص ــوء ال ــب اللج ــوز لطال ــل يج فه

برفــض طلبــه، التقديــم مــن جديــد للحصــول عــى إقامــة 

العمــل؟ وهــل يجــب عليــه أوال، تــرك الســويد، وتنفيــذ 

ــدء باجــراء معامــات إقامــة  ــم الب ــرار الطــرد، ومــن ث ق

ــا، فعــل  العمــل مــن خــارج الســويد، أم يحــق لــه قانون

ذلــك وهــو داخــل الســويد؟

أســئلة كثــرة تصلنــا حــول ذلــك، وجهناهــا اىل املســؤولة 

 Ulrika الســويدية  الهجــرة  مصلحــة  يف  الصحفيــة 

Langels، التــي قالــت يف تريــح خــاص لـــ " الكومبــس 

ــي: "، ماي

هكذا يقدم الالجئ المرفوض إلقامة 
العمل

 إذا كان الشــخص قــد رُفــض طلبــه، وحصــل عــى قــرار 

نهــايئ باإلبعــاد أو الطــرد، فانــه ميكــن لبعــض الحــاالت، 

ــل دون أن  ــة عم ــى إقام ــول ع ــب الحص ــم لطل التقدي

ــع  ــى جمي ــق ع ــني تنطب ــذه القوان ــويد. ه ــادر الس يغ

ــيات". الجنس

 للحصــول عــى إقامــة عمــل للشــخص الــذي كان يف 

الســابق قــد تقــدم بطلــب لجــوء، يجــب القيــام مبــا يــي:

- أن يجــري تقديــم طلــب الحصــول عــى إقامــة العمــل 

خــال فــرة ال تتجــاوز األســبوعني )14 يومــاً( مــن تاريــخ 

ــب  ــوص طل ــايئ بخص ــض النه ــرار الرف ــى ق ــول ع الحص

الحصــول عــى اإلقامــة.

- أن يكون للشخص جواز سفري ساري املفعول.

- أن يكــون الشــخص قــد حصــل عــى إســتثناء مــن 

رشط الحصــول عــى تريــح عمــل )AT-UND( خــال 

الوقــت الــذي كان فيــه متقدمــاً للحصــول عــى اإلقامــة. 

ــل  ــوء حاص ــب اللج ــام اذا كان طال ــة في ــن معرف ) ميك

عــى إســتثناء مــن رشط الحصــول عــى تريــح العمــل 

 LMA-kort  مــن خــال النظــر اىل هويــة )AT-UND(

التــي يحصــل عليهــا

جميع طالبي اللجوء يف السويد(.

ويقــوم  عمــل،  عــى  حاصــاً  الشــخص  يكــون  أن   -

مبامرســته فعــا خــال األشــهر األربعــة األخــرة مــن 

ــل اىل  ــة العم ــى إقام ــه ع ــب حصول ــول طل ــخ وص تاري

مصلحــة الهجــرة لــدى نفــس رب العمــل.

- أن يكــون رب العمــل وافــق بتوظيــف صاحــب الطلــب 

ملــدة ال تقــل عــن 12 شــهراً.

عرض رب العمل يجب ان يكون متطابقا 
مع القوانين

- يجــب أن تكــون رشوط التوظيــف، مطابقــة عــى األقــل 

ــني يف الســويد، او أن  ــد العمــل ورشوط القوان ــع قواع م

تكــون وفــق املتعــارف عليــه ضمــن قطــاع العمــل الــذي 

ــا.  ــي يزاوله ــة الت ــب او املهن ــب الطل ــه صاح ــل في يعم

ــات  ــب، تتضمــن رشوط العمــل التأمين ــام عــدا الرات وفي

أيضــاً. ويــري هــذا الــرط حتــى بالنســبة لألشــهر 

ــل تقدميــه  ــا قب ــي كان الشــخص يعمــل فيه األربعــة الت

طلــب الحصــول عــى إقامــة عمــل.

- وضمــن هــذا املفهــوم، يجــب ان ال يقــل الراتــب 

الشــهري عــن 13000 كــرون شــهرياً قبــل الرضيبــة. 

ويجــري العمــل وفــق ذلــك حتــى بالنســبة لألشــهر 

األربعــة التــي عمــل فيهــا الشــخص قبــل تقدميــه طلــب 

ــل. ــة عم ــى إقام ــول ع الحص

ــايئ  ــض النه ــى الرف ــني ع  واملقصــود باألشــخاص الحاصل

مــن مصلحــة الهجــرة بعــد رفــض طلبــات حصولهــم عــى 

اإلقامــة، هــم األشــخاص الذيــن وقعــوا عــى قبــول قــرار 

ــن مــى  رفــض مصلحــة الهجــرة منحهــم اإلقامــة والذي

ــخ  ــن تاري ــة أســابيع م ــرار الرفــض ثاث ــم بق عــى علمه

إصــدار القــرار، ومل يجــر خــال تلــك املــدة الطعــن فيــه، 

ــرة  ــة الهج ــم محكم ــم بحك ــى علمه ــى ع ــن م والذي

ثاثــة أســابيع مــن تاريــخ إصــدار الحكــم.

 كل الــروط املذكــورة أعــاه يجــب أن تكــون متوفــرة 

فيــام اذا اراد الشــخص تقديــم طلــب الحصــول عــى 

إقامــة عمــل دون ان يغــادر الســويد. هنــاك قوانــني 

أخــرى تنطبــق يف حــال قــدم الشــخص عــى طلــب 

ــي. ــده األص ــن بل ــل م ــة العم ــى إقام ــول ع الحص

جواز ساري المفعول
ــن خــال  ــروط أعــاه م ــق ال ال ميكــن للشــخص تحقي

عملــه يف وظيفتــني او أكــر. مبعنــى أن جميــع الــروط 

املذكــورة يجــب أن تكــون متوفــرة يف عمــل واحــد يزاولــه 

الشــخص.

ــك  ــى وش ــفر اذا كان ع ــواز الس ــد ج ــب تجدي ــام يج ك

اإلنتهــاء، النــه مــن غــر املمكــن الحصــول عــى تريــح 

ــة الجــواز. ــه عــن مــدة صاحي ــد مدت تزي

يســتمر العمــل بقــرار اإلبعــاد او الطــرد الصــادر بحــق 

ــى  ــه حت ــض طلب ــد رف ــوء بع ــب اللج ــى طل ــدم ع املتق

لــو تقــدم الشــخص بطلــب الحصــول عــى إقامــة عمــل. 

حيــث  ميكــن ملصلحــة الهجــرة فقــط أن تقــرر يف بعــض 

ــف العمــل بإجــراءات  ــام اذا كان ســيتم وق الحــاالت في

التحضــر إلبعــاد الشــخص او طــرده اىل بلــده، لحــني 

حصــول الشــخص عــى قــرار بشــأن طلبــه الحصــول عــى 

إقامــة عمــل.

كم تستغرق عملية البت في قرارات 
إقامات العمل؟

حــول الوقــت الــذي تســتغرقه قــرارات البــت يف طلبــات 

إقامــة العمــل، قالــت أولريــكا إن " متوســط معــدل 

الوقــت الــازم يف أمــر البــت بقــرار منــح املوافقــة عــى 

تريــح إقامــة العمــل، هــذا العــام، بلــغ 74 يومــاً، فيــام 

ــن  ــاً. لك ــايض، 118 يوم ــام امل ــا، الع كان متوســط معدله

ــا ان البعــض  ــس اشــتىك اصحابه ــت الكومب رســائل وصل

منهــم ينتظــر منــذ أشــهر طويلــة وصلــت احيانــا اىل اكــر 

مــن 10 أشــهر، وهــي أســئلة مهمــة ســتطرحها الكومبــس 

مســتقبا عــى املصلحــة.

مصلحة الهجرة لـ " الكومبس" :
هذه هي شروط اقامة العمل للحاصلين على رفض نهائي

لينا سياوش
lena@alkompis.com
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ــا أحمــد يشــتيك  ــة أرســلها لن يف هــذا العــدد نثــر قضي

ــرة،  ــة الهج ــراف مصلح ــدم اع ــات ع ــن تداعي ــا م فيه

بــاألوراق الرســمية الصــادرة االوراق الرســمية الصــادرة 

مــن ســوريا بعــد عــام 2011 هــذه التداعيــات، وصلــت 

إىل حــد اعــراف الســلطات الســويدية بأطفالــه املرافقن 

لــه بالســويد، إضافــة إىل اعتبــاره متــزوج أحينــا ومطلــق 

أحيانــا أخــرى.

احمــد مواطــن مــن ســوريا وصــل اىل الســويد مــن فــرة 

تقــارب الســنة ونصــف اعرضتــه مشــاكل معقــدة، قــال 

عنهــا للكومبــس: " اول مشــكلة كبــرة تعرضنــا لهــا، ان 

جميــع االوراق الرســمية الصــادرة مــن ســوريا بعــد عــام 

2011 غــر معــرف بهــا هنــا يف الســويد، وعندمــا ســألنا 

عــن الســبب أجابــت مصلحــة الهجــرة انــه تــم الكشــف 

عــن الكثــر مــن حــاالت التزويــر وبالتــايل تقــرر الحكــم 

عــى الــكل بانــه مــزور". 

ــنة  ــدة س ــت مل ــويد بقي ــت للس ــا وصل ــاف: " عندم أض

لباقــي  الشــمل  مل  بعمليــة  أقــوم  ان  احــاول  كاملــة 

عائلتــي وهــم أطفــايل ألين منفصــل عــن زوجتــي ويف كل 

مــرة كنــت اذهــب فيهــا للمســؤولة اســألها عــن ســبب 

ــن  ــه م ــربين ان ــت تخ ــار، كان ــة للصغ ــح اإلقام ــض من رف

الــرضوري ان تقــوم والــدة األطفــال بعمــل تنــازل خطــي 

لــك ومصــدق مــن الجهــات الرســمية بأنهــا متنحــك حــق 

حضانــة األطفــال وبالتــايل تتمكــن انــت مــن مل شــملهم، 

الحاضــن  وأنــك  معــك  ويقيمــوا  الســويد  اىل  ليأتــوا 

الوحيــد لهــم وطبعــا يكــون هــذا التنــازل مــن محكمــة 

لبنــان وليــس مــن ســوريا وكذلــك التصديــق عــى تلــك 

ــة". الورق

وقــال متابعــا: " فعــا قامــت طليقتــي مبســاعدة محامــي 

ــي  ــال لصالح ــن األطف ــامل ع ــازل الش ــة التن ــل ورق بعم

ــد  ــال وبع ــة األطف ــق بحضان ــذي يل الح ــد ال واين الوحي

إمتــام تلــك األوراق باالضافــة اىل اوراق الطــاق الرســمية 

قمــت بتقدميهــا هنــا اىل مصلحــة الهجــرة، والــذي حــدث 

ــم األوراق  ــخ تقدي ــن تاري ــبوعني م ــد اس ــا بع ــه فع ان

وصــل أطفــايل اىل الســويد وقمــت مبــارشة بإصــدار 

ــوا عــى اإلقامــة". ــم املــدين لهــم بعــد ان حصل الرق

صندوق التأمينات ال يعترف بقرارات 
مصلحة الهجرة

يخترهــا  أحمــد  واجهــة  جديــدة  مشــكلة  لكــن 

االقامــة  عــى  الحصــول  بعــد  أىن  املشــكلة   " قائــا: 

العامــة  التأمينــات  صنــدوق  مكتــب  اىل  ذهبــت 

األوراق  جميــع  لهــم  وقدمــت   Försäkningskassan

ــاق  ــة الط ــال وورق ــن األطف ــازل ع ــخة التن ــا نس ومنه

ــل،  ــة الطف ــى نقدي ــول ع ــة الحص ــام عملي ــك إلمت وذل

لكنهــم أخــربوين بأنهــم ال يأخــذون بتلــك االوراق وال 

ــن  ــت الحاض ــرة واين لس ــة الهج ــرار مصلح ــون بق يعرف

لألطفــال مــن وجهــة نظرهــم ولكــن هــم فقــط مســجلني 

بنفــس عنــواين وهــذا ال يعنــي انهــم بحضانتــي".

ــة للحصــول عــى  ــي ان اذهــب اىل املحكم ــوا من  " طلب

قــرار بــأين الــويص عليهــم وفعــا ذهبــت ملحكمــة لونــد 

وقدمــت طلــب مــع جميــع االوراق الازمــة وقوبــل 

بالرفــض ومــن ثــم قدمــت مــرة اخــرى اىل محكمــة 

هلســنبوري وحصلــت لألســف عــى نفــس الــرد، وبعــد 

ــدم  ــة ان اق ــى نصيح ــت ع ــي حصل ــار والتق االستفس

ــذا  ــا ه ــتوكهومل وفع ــا يف س ــة العلي ــي اىل املحكم قضيت

ماقمــت بــه، وأوكلــت محاميــا ليقــوم مبتابعتهــا ليخــربوين 

ــهر ، خــال  ــد اىل 6 أش ــد ميت ــا ق ــيأخذ وقت ــرد س ــان ال ب

هــذه الفــرة اليحــق الوالدي الحصــول عــى نقديــة 

األطفــال وباإلضافــة لهــذا ال يحــق لهــم دخــول الحضانــة 

ــول  ــن الدخ ــم م ــدم متكنه ــى ع ــت ع ــي اعرض ، ولكن

للحضانــة وبعــد البحــث والســؤال واالعــراض أتــاين الــرد 

بقبولهــم يف مدرســة بعيــدة جــداً عــن مقــر ســكني مــام 

ــداً . ــة ج ــوم صعب ــم كل ي ــة إيصاله ــل عملي يجع

مصلحة الضرائب تقول إنها ليست 
المسؤولة

ــة  ــت ملصلح ــول: ” ذهب ــه فيق ــد رسد قصت ــل احم يواص

الرضائــب وكان ردهــم بأنهــم ليســوا املســؤولني وكذلــك 

ذهبــت ملكتــب الخدمــات االجتامعيــة وردهــم مل يكــن 

مختلفــا، وحاولــت ان اطــرق جميــع األبــواب ولكــن 

بــدون فائــدة وكل مــن يســمع القصــة يبــدي اســتغرابه 

ــر يخــي مســؤوليته". ــة االم واســتيائه ولكــن يف نهاي

مكتب العمل يمتنع عن الدعم لحين 
وصول قرار المحكمة

ــج  ــن برام ــل، ضم ــب العم ــجا يف مكت ــد كان مس  أحم

االندمــاج، وهنــاك واجهتــه مشــكلة أخــرى " بحثــت عــن 

وظيفــة وبعــد ان وصــل أوالدي تــم تخصيــص مدفوعيــة 

ــد  ــة يل بع ــر مدفوع ــي غ ــاً ه ــن أيض ــة األب ولك رعاي

ذلــك ذهبــت اىل البلديــة واخربتهــم بــاين غــر قــادر عــى 

دفــع الفواتــر فأخــربوين بأنهــم ســيتواصلون مــع رشكــة 

الســكن لتقســيط الديــون".

 

ال يستطيع إبقاء أطفاله وال يستطيع 
تسفيرهم

قــررت ان اعيــد أطفــال اىل والدتهــم وبعــد ان اتخــذت 

هــذا القــرار فوجئــت بالــرد بــأين غــر قــادر عــى تســفر 

األوالد واين سأحاســب قانونيــا إذا قمــت بذلك ألين لســت 

ــد،  الــويص عليهــم! راجعــت مصلحــة الهجــرة مــن جدي

ورشحــت لهــم كل العوائــق التــي اعرضتنــي ولكــن 

ردهــم كان هــو ان مســؤوليتهم انتهــت بعــد ان قامــوا 

بلــم شــمل األطفــال.

"مطلق ومتزوج في نفس الوقت"
وردا عــى ســؤال حــول مــا إذا كان حــاول اعــادة طليقتــه 

لتكــون هــي الوصيــة عــى اطفالــه قــال: " انــا منفصــل 

منــذ أكــر مــن ثــاث ســنوات وأخــربت مصلحــة الهجــرة 

بــاين ارغــب يف الــزواج مــن فتــاة تقيــم يف ســوريا، وأقــوم 

بعــد ذلــك بعمليــة مل الشــمل فــام كان ردهــم اال بانــه ال 

يحــق يل الــزواج النــه غــر معــرف بطاقــي، إال إذا تــم 

الطــاق يف الســويد، لذلــك البــد لزوجتــك ان تــأيت إلجــراء 

الطــاق هنــا ومــن ثــم يحــق لــك الــزواج مــرة اخــرى". 

ــي  ــذه ه ــم ان ه ــكان رده ــد ف ــا ال تري ــم بانه " أخربته

الطريقــة الوحيــدة لاعــراف بالطــاق رســميا يف الســويد 

بعــد ذلــك قــررت ان أقــدم بطلــب مل شــمل طليقتــي مبــا 

انهــا تعــد لحــد االن زوجتــي بنظــر الســويد حتــى نقــوم 

بعمليــة الطــاق هنــا وفعــا اخــذت جميــع االوراق 

الرســمية وذهبــت اىل مصلحــة الهجــرة ألقــدم املعاملــة 

فــكان الــرد بــان املصلحــة تعــرف بــاين مطلــق وبالتــايل 

ال يحــق يل ان أقــدم معاملــة مل الشــمل لزوجــة مطلقــة"! 

 

االطفال عادوا ادراجهم
ــه  ــد أن أطفال ــا احم ــق أخربن ــذا التحقي ــة ه ــاء كتاب اثن

عــادوا اىل لبنــان بطريقــة غــر رشعيــة عــن طريــق 

ــان ايضــا غــر قانــوين اآلن وإذا  ــا ووجودهــم يف لبن املاني

ــد  ــن جدي ــوريا م ــيعادون اىل س ــم س ــف عنه ــم الكش ت

ــض  ــة ســتوكهومل بالرف ــرار محكم ــة اىل صــدور ق باالضاف

إلســناد األطفــال اىل حضانــه ابيهــم رغــم تقديــم الوالــدة 

تنــازل عنهــم اىل صالــح االب.

 

رأي الدوائر الرسمية
ــل  ــؤولني وبالفع ــع املس ــل م ــس التواص ــت الكومب  حاول

قمنــا بزيــارة مصلحــة الهجــرة يف ماملــو وبعــد التحــدث 

بــاي  اإلدالء  عــن  امتنعــت  االســتقبال  موظفــة  مــع 

ــح  ــؤولة التري ــة املس ــوىل املوظف ــل ان تت ــة قب معلوم

باملعلومــات وبعــد أخــذ موعــدا مــع املوظفــة املســؤولة 

عــن عمليــات مل شــمل القادمــني الجــدد اىل الســويد 

قمنــا بــرح قصــة احمــد وعرضنــا عليهــا األوراق التــي 

ــا  ــت إنه ــة قال ــل القصــة. املوظف ــة تفاصي ــت صح تثب

خــر مخولــة اإلدالء بــأي تريــح حاليــا، ولكنهــا وعــدت 

ــه.     ــات حول ــال ماحظ ــوع وأرس ــة املوض مبتابع

وعندمــا اتصلنــا بـــالقسم الصحفــي التابــع ملصلحــة 

الهجــرة، تحدثنــا لهــم عــن قصــة احمــد وســألنا ان 

كانــت هنــاك تنســيق أو حلقــة تواصــل بــني مؤسســات 

ــة، ومصلحــة  ــات العام ــدوق التأمين ــاث: صن ــة الث الدول

ــادل  الهجــرة ومصلحــة الرضيبــة، واىل اي حــد يجــري تب

املعلومــات بشــكل ســلس ومتــاح بينهــم. وكان الجــواب 

ــايل: املعلومــات متاحــة اىل حــد معــني  عــى الشــكل الت

واليتــم اإلفصــاح عــن كل تفاصيــل القضيــة وكل معاملــة 

لهــا خصوصيــة معينــة ومعاملــة احمــد تعــد غريبــة، ألن 

ــع ولكــن ال نســتطيع اعــان مســؤوليتنا. ــا وق خطــأ م

شــبكة الكومبــس مــن خــال إثــارة قضيــة أحمــد لــدى 

الصحافــة ولــدى الدائــرة الحكوميــة املعنيــة، أن يحصــل 

عــى مل شــمل حقيقــي لعائلتــه، وليــس مل شــمل ناقــص، 

بــدون وثائــق واعــراف باألشــخاص وعاقاتهــم األرسيــة.

زينب وتوت

العدد الحادي عشرتحقيقات
Oktober 2014

إلى مصلحة الهجرة مع أطيب التمنيات
ــدة اســتحدثتها  ــة جدي ــات" زاوي ــب التمني ــع أطي ــس – الهجــرة واللجــوء: "إىل مصلحــة الهجــرة م الكومب
شــبكة الكومبــس، لتكــون مكانــا لتلقــي رســائل وشــكاوى املتابعــن والقــراء، املتعلقــة بقضاياهــم مــع مصلحــة 

الهجــرة، كــا ميكــن أن تســاعدنا هــذه الزاويــة عــى اختيــار أســئلة واستفســارات مهمــة، نقــوم عــادة بتوجيهها 

إىل املختصــن مبصلحــة الهجــرة. ميكنكــم ارســال رســائلكم مــن خــالل موقــع الكومبــس.

متزوج لدى دائرة حكومية ومطلق حسب دائرة أخرى
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احتــل الســويديون املرتبــة الثامنــة يف قامئــة أكــر شــعوب العــامل ســعادة، 

ــداً،  ــني 135 بل ــوا أكــر الشــعوب رىض عــن إقتصادهــم مــن ب لكنهــم كان

.Gallup شــملهم بحــث عاملــي أجــراه معهــد

ــعادة،  ــامل س ــعوب الع ــر ش ــة أك ــدارة قامئ ــن ص ــارك ع ــت الدمن وتراجع

ليحــل محلهــا بلديــن مــن أمريــكا الوســطى، هــام ) بنــام(، التــي جــاءت 

ــة. ــة الثاني ــتاريكا ( باملرتب ــة األوىل و ) كوس باملرتب

ــة  ــل معين ــن عوام ــنوية ضم ــات س ــع بيان ــد Gallup، بجم ــوم معه ويق

عــن كيفيــة تقييــم النــاس يف بلــدان مختلفــة لحياتهــم، مــن بينهــا، تقييــم 

مشــاعر النــاس فيــام إذا كانــوا يــرون معنــى لوجودهــم يف الحيــاة، رضاهــم 

عــن أوضاعهــم اإلقتصاديــة، كيــف يقيمــون مجتمعاتهــم والصحــة الجيــدة 

التــي يتمتعــون بهــا.

ــعادة،  ــامل س ــر دول الع ــابق، كأك ــام الس ــر، الع ــارك تقري ــدرت الدمن وتص

ــة. ــة الثالث ــام، اىل املرتب ــذا الع ــر، ه ــت يف تقري ــا تراجع لكنه

ووفقــاً للتقريــر، فــإن مــا ال يقــل عــن 72 باملائــة مــن الســويديني، 

ــك  ــني بذل ــم، محقق ــن إقتصاده ــم ع ــدوا رضاه ــث، أب ــاركني يف البح املش

ــاركة. ــرى املش ــدول األخ ــعوب ال ــني ش ــال ب ــذا املج ــبة يف ه ــرب نس أك

ــإن  ــنّي البحــث، ب ــي تعيشــها الشــعوب، ب ــة الت ــاس النوعي وبخصــوص قي

الســوريني واألفغانيــني هــم األقــل رىض بــني شــعوب العــامل والذيــن يــرون 

حياتهــم أقــل معنــى.

السويديون اكثر شعوب العالم رضى 
على اقتصادهم وثامن أسعد شعب

بعــد ســاعات قليلــة مــن إعــان نتيجــة اإلنتخابــات 

التــي   ،) أيلــول ) ســبتمرب  الســويدية يف 14  الربملــاين 

شــهدت صعــوداً لحــزب ســفاريا دميوكراتنــا اليمينــي 

املتطــرف، املعــادي للمهاجريــن، خــرج مئــات االالف 

ــو، اىل  ــوري ومامل ــتوكهومل ويوتوب ــويديني يف س ــن الس م

الســاحات العامــة، للتعبــر عــن رفضهــم للعنريــة، 

وتأيدهــم الن تكــون الســويد، كــام كانــت، بلــداً متعــدد 

الثقافــات والقوميــات.

الشــخصيات  مــن  العديــد  التظاهــرات،  يف  وشــارك 

ــاد،  ــة يف الب ــة املعروف ــة والثقافي ــية واإلجتامعي السياس

إضافــة اىل ممثــي األحــزاب واملنظــامت، الذيــن شــددوا 

عــى أن أغلبيــة الشــعب الســويدي، ترفــض رفضــا قاطعــا 

ال  املذكــور،  للحــزب  صوتــوا  الذيــن  وأن  العنريــة، 

يتعــدون 13 %.

ــت  ــا كان ــعبية، كونه ــة الش ــذه الحرك ــة ه ــأيت أهمي وت

عفويــة، بــدون أن يجــري اإلعــداد لهــا، ومــع ذلــك، 

ــن الســويديني. ــرة م ــداد الكب ــا هــذه األع ــاركت فيه ش

يف الســياق ذاتــه، زاد ناشــطون ســويديون معــادون 

للعنريــة، كانــوا أطلقــوا حركــة شــعبية مــن أجــل 

مجتمــع ســويدي متعــدد الثقافــات، زادوا مــن نشــاطهم 

يف أعقــاب اإلنتخابــات، ونــروا مئــات الصــور، ملواطنــني 

يرفعــون كفوفهــم ومكتــوب عليهــا، 87 % يف إشــارة اىل 

ان مــن يرفــض العنريــة هــم األغلبيــة التــي مل تصــوت 

لحــزب ســفاريا دميوكراتنــا.

ورغــم أن هــذا الحــزب ضاعــف أكــر مــن مــرة ونصــف 

املــرة مــن عــدد مقاعــده يف الربملــان، إال أن مراقبــني 

خلصــوا  عديــدة،  إعــام  لوســائل  تحدثــوا  سياســيني 

ــا،  ــون عنريّ ــد ال يك ــزب ق ــوت للح ــن ص اىل أن كل م

ــا  ــرى، خصوص ــزاب األخ ــي األح ــن ناخب ــد م الن العدي

ــت لهــذا  حــزب املحافظــني، أرادوا مــن خــال التصوي

الحــزب، معاقبــة أحزابهــم، لفشــلها يف تحقيــق وعودهــا 

االنتخابيــة الســابقة.

رســمية،  أرقــام  ذكــرت  ســتوكهومل:   – الكومبــس 
أن  الســويدية،  اإلعــام  وســائل  نرتهــا  وإحصــاءات 

أكريــة األصــوات التــي حصــل عليهــا حــزب ســفاريا 

بلديــات  يف  كانــت  املتطــرف،  اليمينــي  دميوكراتنــا، 

مقاطعــة ســكونه جنــوب الســويد، ويف املناطــق الريفيــة، 

ــرة  ــوات يف 95 دائ ــبة أص ــرب نس ــى أك ــل ع ــث حص حي

انتخابيــة مــن أصــل 5837.

ــة Gusselby يف مقاطعــة  ــرة انتخابي ــوى دائ وجــاءت أق

يف  الحــزب  منــّو  كان  كــام   .36.8% بنســبة  أوريــربو، 

البلديــات اليســارية أكــر مــن اليمينيــة بنســب %9.2 و 

%8.6 عــى التــوايل، لكنــه حصــل عــى أصــوات أكــر مــن 

مؤيــدي األحــزاب اليمينيــة، خصوصــاً مــن ناخبــي حــزب 

املحافظــني.

مل يكــن ســفاريا دميوكراتنــا، يف انتخابــات عــام 2010، 

ــكل  ــم واآلن وبش ــة، لكنه ــرة انتخابي ــة دائ ــرب يف أي األك

ــة،  ــرة انتخابي ــة يف 95 دائ ــى أكري ــوا ع ــئ حصل مفاج

العــدد األكــرب يف ســكونه بـــ 66 دائــرة. كــام أصبــح لهــم 

اآلن دور يف تحديــد القــرارات كميــزان للقــوى يف مــا 

يقــارب نصــف بلديــات الســويد، حــال عــدم اتفــاق 

ــا. ــون م ــى قان ــرى ع ــية األخ ــل السياس الكت

 Sjöbo ــات ــت األعــى يف بلدي ــت كان ــا نســبة التصوي أم

و Bromölla و Hörby جميعهــا يف مقاطعــة ســكونه. 

 Täby و Danderyd وأســوأ تأييــد لهــم كان يف بلديــات

.Umeå و

استراتيجية جذب األرياف
 Daniel إكســبو  صحيفــة  تحريــر  رئيــس  وبحســب 

Poohl فــإن الحــزب جــذب الناخبــني يف املناطــق الريفية 

والبعيــدة، الذيــن يعيشــون بعيــداً عــن املركــز الســيايس، 

السياســيني  بوجــود  هنــاك  النــاس  يشــعر  ال  حيــث 

ــاكلهم. ــل مش ــم لح بقربه

ــا رأى يف  ــفاريا دميوكراتن ــول إىل أن: "س ــل ب ــار داني وأش

املناطــق البعيــدة واملحيطــة باملــدن خيــاراً ثانيــاً، بتوجــه 

البلديــات  مــن  العديــد  إىل  أوكيســون  ميــي  رئيســه 

األحــزاب  اليهــا رؤســاء  يذهــب  الصغــرة، حيــث ال 

ــت  ــة، فكان ــة الربملاني ــة االنتخابي ــال الحمل ــرى خ األخ

اســراتيجيتهم واعيــة جــداً".

وأكــد دانيــل عــى أن هــذه األرقــام هــي إشــارة لألحــزاب 

األخــرى، قائــاً: "إن االنتخابــات ليــس فقــط متعلقــة 

ــل يف كل مــكان". ــاس يف املــدن الكــربى، ب بالن

ويف Sölvesborg مســقط رأس رئيــس حــزب ســفاريا 

دائرتــني  يف  األكــرب  كان  الحــزب  فــإن  دميوكراتنــا، 

انتخابيتــني، وثــاين أكــرب حــزب يف البلديــة بنســبة 25.2%، 

وهــي ضعــف نتيجــة االنتخابــات املاضيــة.

مئات اآلف السويديين يعلنون رفضهم 
العنصرية بعد ظهور نتيجة االنتخابات

هؤالء أكثر من ّصوت لسفاريا ديموكراتنا؟
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ــويدية  ــة الس ــت الكنيس ــتوكهومل: دع ــس - س الكومب

مصلحــة الهجــرة والحكومــة اىل الوقــوف اىل جانــب 

العراقيــني املضطهديــن واألقليــات الدينيــة املهــددة بعــد 

ــراق. ــهدها الع ــي يش ــانية الت ــة اإلنس ــم الكارث تفاق

ــي  ــقف أنت ــم األس ــن بينه ــة وم ــو الكنيس ــب ممثل وكت

جاكلــني يف صحيفــة "سفنســكا داغبــات"، أنــه بــات مــن 

الواضــع متامــاً أن النــاس هنــاك هــددوا بالقتــل بســبب 

إنتامئهــم الدينــي، وأنــه ال ميكــن وضــع مســؤولية جميــع 

الاجئــني عــى دول الــرق األوســط. وأن عــى الســويد 

وأوربــا تقديــم مــاذ آمــن لهــؤالء النــاس.

الاجئــني  إبعــاد  الكنيســة وقــف عمليــات  وطلبــت 

العراقيــني املرفوضــة طلبــات لجوءهــم اىل حــني إســتقرار 

ــات  ــادة النظــر يف طلب ــت اىل إع ــاد، ودع ــع يف الب الوض

اللجــوء املقدمــة مــن قبــل أشــخاص ينتمــون اىل األقليات 

الدينيــة العراقيــة مــن الذيــن رفضــت طلبــات لجوءهــم 

ــن يف الســويد. ــوا موجودي لكنهــم ال يزال

وإقــرح ممثلــو الكنيســة عــى الحكومــة الســويدية، 

دراســة اإلمكانيــات املروعــة لوصــول طالبــي الحاميــة 

ــا. اىل اوروب

الكومبــس - ســتوكهومل: رغــم مــا يشــاع عــادة يف 
بعــض األوســاط الشــعبية العامــة، بــأن الســويد ضاقــت 

ــد  ــني، إال أن أحــدث اســتطاع أجــراه معه ــاً بالاجئ ذرع

"نوفــوس" الســويدي، أفــاد بــأن غالبيــة الســويديني، 

ــم،  ــني يف باده ــن الاجئ ــد م ــول املزي ــة قب ــرون أهمي ي

أو االســتمرار بقبــول األعــداد التــي تســتقبلها يف الوقــت 

ــي تحــدث  ــات الت الحــايل، بســبب "الحــروب واالضطراب

ــوم". ــامل الي يف الع

وكان املعهــد قــد اســتطلع آراء 1000 شــخص حــول 

موقفهــم مــن الاجئــني بعــد النقــاش الــذي تــا حديــث 

يف  راينفيلــدت  فريدريــك  الســويدي  الــوزراء  رئيــس 

ــام. ــل اي ــتوكهومل، قب س

وأجــاب %26 مــن املســتطلعني، إنــه ينبغــي عى الســويد 

ــم أن  ــام رأى %36 منه ــني، في ــن الاجئ ــد م ــول املزي قب

عليهــا قبــول نفــس األعــداد التــي تقبلهــا مــن الاجئــني 

اليــوم، فيــام قــال %32 إنــه يجــب خفــض نســبة أعــداد 

الاجئــني. ومل يفصــح %6 عــن رأيهــم يف املوضــوع.

وبــنّي االســتطاع، أن مؤيــدي أحــزاب تحالــف املعارضــة، 

ــر  ــوا األك ــة، كان ــار والبيئ ــي واليس ــرايك الدميقراط االش

إيجابيــة يف وجــوب قبــول الســويد املزيــد مــن الاجئــني، 

مقارنــة مبؤيــدي بقيــة األحــزاب.

ــع  ــني م ــن املتعاطف ــإن %94 م ــتطاع، ف ــب االس وبحس

حــزب ســفاريا دميوكراتنــا الرافــض لسياســة اللجــوء 

ــم. ــض أعداده ــي خف ــه ينبغ ــرون إن ــني، ي والاجئ

الكنيسة 
السويدية 

تدعو 
الحكومة الى 
منح الالجئين 

العراقيين 
مالذًا آمنًا

استطالع:
السويديون يؤيدون قبول المزيد 

من الالجئين في بالدهم
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إطــار جهودهــا  وماملــو: يف  ســتوكهومل   – الكومبــس 

اإلعالميــة يف إيصــال املعلومــات والحقائــق، للمجموعــة 

اللغويــة العربيــة يف الســويد، نظمــت شــبكة الكومبــس 

مناظرتــن سياســيتن قبــل االنتخابــات، األوىل كانــت يف 

ســتوكهومل يــوم 5 أيلــول ) ســبتمرب ( والثانيــة يف ماملــو 

بتاريــخ 13 مــن الشــهر ذاتــه. الجديــد بهاتــن املناظرتــن 

اســتخدام اللغــة العربيــة يف النقاشــات والحــوارات التــي 

ــم  ــويدية أغلبه ــزاب الس ــن األح ــن ع ــن ممثل دارت ب

كانــوا مرشــحن للربملــان الســويدي، فيــا أدار املناظرتــن 

رئيــس تحريــر شــبكة الكومبــس.

خــال  مــن  باملناظرتــني،  اهتــم  الســويدي  اإلعــام 

ــد  ــذ املزي ــس ألخ ــال بـــ الكومب ــام واالتص ــة عنه الكتاب

 SVT ــويدي ــمي الس ــون الرس ــات. التلفزي ــن املعلوم م

أظهــر الهــدف الرئيــي لعقــد مناظــرة ماملــو، حســب مــا 

ــة، وهــو اتاحــة  ــة لهــذه الفعالي جــاء بالكلمــة االفتتاحي

الفرصــة أمــام الناطقــني بالعربيــة للتفاعــل مــع مرشــحي 

األحــزاب مــن أصــول عربيــة ومرقيــة، وزيــادة قاعــدة 

اختيارهــم  ليكــون  الســويدية  بالسياســة  معرفتهــم 

صحيــح ومناســب عنــد الذهــاب إىل صناديــق التصويــت.

التلفزيــون الســويدي اهتــم أيضــا باألســئلة التــي وجههــا 

الجمهــور إىل املتناظريــن، أســئلة شــملت قضايــا العمــل 

والبطالــة وخطــر العنريــة خاصــة املتفشــية يف صفــوف 

األجانــب واملهاجريــن أنفســهم إضافــة إىل ازمــة الســكن 

ورفــع كفــاءة الخدمــات االجتامعيــة والصحيــة.

ــم:  ــو وه ــرة مامل ــاركني يف مناظ ــامء املش ــر أس ــام ذك ك

جــامل الحــاج عــن االشــراكيني الدميقراطيــني، كــامل 

الرفاعــي عــن حــزب البيئــة، محمــد قــدورة عــن حــزب 

ــودرات (،  ــني ) امل ــن املحافظ ــم ع ــر انعي ــار، منت اليس

ــربايل. ــعب اللي ــزب الش ــن ح ــيد ع ــد خورش محم

موقــع وجريــدة Journalisten اهتــم مبناظــرة ســتوكهومل 

والتــي جــرت مبســاعدة مؤسســة ABF وحرضهــا ممثلــني 

ــة مــن 7 أحــزاب وهــم: ماجــدة أيــوب  ناطقــني بالعربي

مــن  انعيــم  منتــر  الدميقراطيــني،  املســيحيني  عــن 

ــوال  ــط، ن ــزب الوس ــن ح ــهاين ع ــر الس ــني، عب املحافظ

إبراهيــم مــن حــزب الشــعب، محســن عبــاس عــن 

االشــراكيني الدميقراطيــني، كــامل اشــتاي عــن حــزب 

ــة. ــزب البيئ ــن ح ــربوك ع ــظ م ــد الحفي ــار، عب اليس

إمــا فيــام يتعلــق بعــدم حضــور ممثــل عــن حــزب 

ســفريا دميكراترنــا، فقــد أوضــح الزميــل اســبيد وانيــس 

ــه  ــع األحــزاب مبــا في أن الكومبــس وجــه دعــوات لجمي

ــني 9  ــن ب ــائية، وم ــادرة النس ــزب املب ــزب وح ــذا الح ه

ــزاب. ــوة 7 أح ــى الدع ــا، لب ــرت دعوته ــزاب ج أح

ــذه  ــام ه ــة قي ــع Journalisten أهمي ــر موق ــام أظه ك

املناظــرة باللغــة العربيــة لتمكــني أوســع القطاعــات 

باملشــاركة باالنتخابــات والتفاعــل مــع القضايــا السياســية 

ــويدي. ــع الس ــم املجتم ــي ته الت

مناظــرة ســتوكهومل تناولــت عــدة محــاور لقضايــا شــملت 

بعــض توجهــات السياســة الخارجيــة الســويدية، وتنميــة 

الكبــرة،  املــدن  يف  املحرومــة  والضواحــي  املناطــق 

ــك. ــر ذل ــات الهجــرة واللجــوء وغ وسياس

جديــر بالذكــر أن هــذه املناظــرات هــي األوىل مــن 

نوعهــا التــي تقــام باللغــة العربيــة يف الســويد، مــا دعــا 

ــب  ــرى إىل طل ــات األخ ــزاب واملؤسس ــن األح ــد م العدي

التعــاون مــع شــبكة الكومبــس يف تنظيــم فعاليــات 

مامثلــة يف املســتقبل.

تجربة الكومبس في تنظيم وإدارة
المناظرات االنتخابية تنال اهتمام اإلعالم السويدي

مناظرة ستوكهومل

مناظرة ماملو

جانب من الحضور

مناظرة ماملو

مناظرة ماملو
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ــطتها  ــو أنش ــة مامل ــت مدين ــو: ودع ــس - مامل الكومب
الصيفيــة باملهرجــان الســنوي الكبــر، وتســتعد الســتقبال 

الرابعــة ملهرجــان ماملــو الســينايئ لألفــالم  الــدورة 

ــول  ــذي ســيجري يف الفــرة مــن 26 - 30 أيل ــة ال العربي

ــة  ــر الثقافي ــم املناب ــن أه ــو م ــبتمرب ( 2014 ، وه ) س

حيــث  االســكندنافية،  والــدول  الســويد  يف  العربيــة 

ــع  ــل م ــواق للتواص ــريب الت ــور الع ــه الجمه ــع إلي يتطل

ــويدي  ــور الس ــه الجمه ــع إلي ــا يتطل ــريب، ك ــه الع تراث

الراغــب بالتعــرف عــى اإلنتــاج الســينايئ العــريب، ومــا 

يعكســه عــن الحيــاة االجتاعيــة والثقافيــة، ويلبــي 

املهرجــان رغبــة مئــات املبدعــن العــرب ممــن يعملــون 

يف صناعــة األفــالم بعــرض أعالهــم عــى نطــاق عاملــي.

ــان  ــل املهرج ــق عم ــل فري ــاح واص ــد اإلفتت ــى موع وحت

ــر  ــاوي، التحض ــد قب ــطيني محم ــرج الفلس ــإدارة املخ ب

فيلــم  مئــة  التــي تشــمل عــرض حــوايل  لفعالياتــه، 

ــي  ــو الت ــب مامل عــريب، يف عــدة مــدن ســويدية، إىل جان

ــات  ــاك عــدة مهرجان تســتضيف املهرجــان الرئيــي، هن

ــرض،  ــتاد 11ع ــدن: )كاريســتيان س ــة يف م ــة موازي فرعي

النــد ســكرونا 10عــروض، هيلســنبوري 13عــرض، ويف 

ــروض ورش  ــل الع ــروض(، ويتخل ــو 9 ع ــنغورد مبامل روس

عمــل ونــدوات تتنــاول همــوم صناعــة األفــام عــى 

ــكاليات  ــن إش ــام م ــك األف ــه تل ــا تعكس ــا، وم اختافه

مجتمعيــة، بهــدف إطــاق حــوار مثمــر، ألن رســالة 

الثقافــة  املهرجــان هــي مــد جســور التواصــل بــني 

ويتخلــل  واألوروبيــة،  الســويدية  ونظراتهــا  العربيــة 

ــة. ــهرات املتنوع املهرجــان العديــد مــن الس

ومــن الجديــر بالذكــر أن املهرجــان ســيُفتَتَُح بفيلــم "فتاة 

ــُم  املصنــع"  للمخــرج املــري محمــد خــان، فيــام يُختَتَ

بفيلــم "عمــر" للمخــرج الفلســطيني هــاين أبــو أســعد.

الدول واألفالم المشاركة:
ــة،  ــة عربي ــا 18 دول ــة، منه تشــارك يف املهرجــان 30 دول

و12 دولــة أوروبيــة وغربيــة مــن دول الهجــرة العربيــة، 

وضمــن فئــات متنوعــة مــن األفــام.. الروائيــة الطويلــة 

إحــدى عــر فيلــام، وثاثــة عــر فيلــام وثائقيــا، وســتة 

وعريــن فيلــام قصــرا، وســبعة أفــام للمــرأة، ومثانيــة 

ــن دول  ــام م ــن فيل ــني وعري ــدارس ، واثن ــروض للم ع

الشــامل، ومــن أفــام الهجــرة ســتة أفــام،  باإلضافــة إىل 

بانورامــا  خاصــة باألفــام العراقيــة وتضــم أحــدى عــر 

ــن  ــر وضم ــي وقص ــل ووثاثق ــني روايئ طوي ــا ب ــام م فيل

أفــام الهجــرة والشــامل، كــام أن هنــاك بانورامــا خاصــة 

بالســينام العامنيــة تضــم ســبعة أفــام وبحضــور املخــرج 

العــامين خالــد الزدجــاين. وتشــارك فلســطني بثامنيــة أفام 

متنوعــة، أمــا مــر فتشــارك بإحــدى عــر فيلــام، ودول 

املغــرب العــريب بعــرة أفــام، ومــن ســوريا ســتة أفــام، 

ولبنــان بثامنيــة أفــام متنوعــة، وثاثــة مــن األردن، ومــن 

ــام،  ــعة أف ــودان تس ــريب والس ــج الع ــعودية والخلي الس

وتتــوزع أفــام الشــامل بــني الرنويــج والدمنــارك والســويد 

وفنلنــدا واململكــة املتحــدة والواليــات املتحــدة و فرنســا 

و بلجيــكا و اســبانيا و ســويرا.

  

لجان التحكيم:

تضــم:  الطويلــة  الروائيــة  األفــالم  تحكيــم  لجنــة  

ــد،  ــدة بليزي ــة فري ــيناريو املغربي ــة الس ــة وكاتب املخرج

ــد  ــن ســلطنة عــامن، والناق ــد الزدجــاين م واملخــرج خال

التونــي محــرز القــروي.

لجنــة تحكيــم األفــالم الوثائقيــة فتضــم: الفنــان املــري 

العراقــي   الســيناميئ  الناقــد  الحميــد و  هشــام عبــد 

فــراس الشــاروط، واملخرجــة و املنتجــة املغربيــة  أســامء 

ــش.  أكرميي

ــة تحكيــم األفــالم القصــرة تضــم: املخــرج املغــريب  لجن

محســن البــري، واملمثلــة الفلســطينية نريــن فاعــور، 

واملخــرج العراقــي جــامل أمــني.

تكريم :
يكــرم مهرجــان ماملــو كل مــن املخــرج الســوري محمــد 

ملــص، واملمثلــة املغربيــة ثريــا علــوي واملمثــل الســوري 

جهــاد عبــدو .

ورشة عمل:
ــّمع  ــوان  "س ــل األوىل بعن ــتي عم ــان ورش ــم املهرج يقي

الســويدي  املعهــد  بــني  بالتعــاون  وذلــك  صوتــك"، 

واملعهــد األردين لألفــام، ويشــارك فيهــا خمــس مخرجــات 

ســويديات شــابات وخمــس مخرجــات أردنيــات، حيــث 

تنجــز ورشــة العمــل خمســة أفــام قصــرة ، ليتــم عرضهــا 

يف الليلــة األخــرة للمهرجــان وذلــك يف الثاثــني مــن أيلول 

ســبتمرب 2014.  أمــا ورشــة العمــل الثانيــة فهــي تحــت 

عنــوان "شــبكة التواصــل بــني مخرجــي الشــامل" حيــث 

قــام مهرجــان ماملــو بدعــوة أكــر مــن مثانيــة وعريــن 

ــة،  ــن ذوي األصــول العربي ــن دول الشــامل م مخرجــا م

ــادل الخــربات. ــم أفامهــم خــال املهرجــان وتب لتقدي

ندوات:
يقيــم املهرجــان ندوتــان: األوىل بعنــوان " أفــام الهجــرة" 

ويقــدم فيهــا الضيــوف أوراق عمــل ومداخــات بهــدف 

رصــد تطــور أفــام الهجــرة والعقبــات التــي تواجــه 

 .. اإلنتــاج  وهمــوم  املعــارصة،  للموضوعــات  تناولهــا 

. الثانيــة بعنــوان " املســاواة يف الســينام"  والنــدوة 

ضيوف المهرجان:
يســتضيف مهرجــان ماملــو حــوايل مثانــني ضيفــا مــن 

صانعــي األفــام املشــاركة يف املهرجــان، فضــا عــن أكــر 

مــن مائتــي ضيــف مــن املقيمــني بالســويد والــدول 

اإلســكندنافية مــن العاملــني يف حقــل اإلنتــاج الســيناميئ.

ــم  ــر، فيل ــر ال الح ــبيل الذك ــى س ــوف ع ــن الضي  وم

ــوراين،  ــاد ح ــني إي ــام للمثلي ــم االختت ــو فيل ــر" وه "عم

ســامر بشــارات، وعــن "فتــاة املصنــع" وهــو فيلــم 

االفتتــاح  املمثلــة ياســمني رئيــس، ومنتــج الفيلــم محمــد 

ســمر، وعــن فيــم فيــا 69 املخــرج أيــن أمــني والفنــان 

ــا  ــم وداع ــرج فيل ــني مخ ــد أم ــا، ومحم ــو النج ــد أب خال

كارمــن ..  واملخــرج الســوري محمــد ملــص مخــرج فيلــم 

ــق. ــلم إىل دمش س

 وعــن فيلــم فلســطني ســريو املخــرج رشــيد مشــهراوي 

واملنتــج عبــد الســام أبــو عســكر، واملمثــل صــاح 

ــد  ــارايت أحم ــدو اإلم ــة ي ــم مزرع ــون .. ومخــرج فيل حان

زيــن، ومخــرج فيلــم الحــاج نجيــم العراقــي عامــر 

علــوان .. ومحمــود حجيــج مخــرج طالــع نــازل، واملمثــل 

حســن مــراد .. وعــن فيلــم املعديــة املخــرج عطيــة 

أمــني واملمثلــني هــاين عــادل ومــي ســليم ، ومخــرج 

فيلــم ال مؤخــذة عمــرو ســامة، واملخرجــة خديجــة 

ليكــر .. واملخــرج طــارق قرقــامز واملنتــج نيكــوال خبــاز 

ــو،   ــن الب .. واملخرجــة أســمهان األحمــر، واملخرجــة داري

العتيبــي،  فيصــل  املخــرج  يعقــوب،  فجــر  واملخــرج 

ــاس. ــى عب ــة لي واملخرج

وعــزة  كركــويت،  عــاء  مــن  كل  املحارضيــن   ومــن   

الحســيني، وجيســكا خــوري.. وعــدد كبــر مــن املخرجــني 

الصحفيــني  و  األفــام  وصانعــي  واملمثلــني  واملنتجــني 

والنقــاد، كــام ستشــهد الــدورة الرابعــة تغطيــة إعاميــة 

ــة و  ــل وســائل اإلعــام املقــروءة و املرئي ــزة مــن قب ممي

املســموعة الســويدية والعربيــة، حيــث يقــوم التلفزيــون 

الســويدي بنقــل فعاليــات حفــل إفتتــاح املهرجــان عــى 

ــارشة. ــواء مب اله

الدورة الرابعة لمهرجان مالمو لألفالم العربية:

حدث ثقافي عربي الفت في السويد

محمد قبالوي رئيس املهرجان



17 | الكومپس العدد العاشراخبار السويد
September 2014



رياضةالكومپس | 18 العدد الحادي عشر
Oktober 2014

ــادي ســويدي ميثــل البــالد باملحافــل الرياضيــة االوروبيــة عــى أقــل  ــا رؤيــة ن الكومبــس – رياضــة: لطاملــا متنين
ــى  ــا، وحت ــال أوروب ــول إىل دوري أبط ــة الوص ــل يف محاول ــاً فش ــد دوم ــث يوج ــو، حي ــه مامل ــذا مافعل ــر وه تقدي

للــدوري االورويب، وهــذا كلــه ينعكــس بشــكل كبــر عــى املنتخــب الوطنــي الــذي بــدوره مــن إخفــاق إىل آخــر، 

فــا هــي أســباب هــذه االخفاقــات، ومــن هــو املســؤول عنهــا، وكيــف يجــب النهــوض بأنديــة قــادرة عــى مبــارزة 

ــة، وهــل يســتمر املنتخــب الســويدي باالخفــاق؟ ــة االوروبي االندي

ماهي اسباب االخفاقات؟
ــادي ســويدي  ــإن عــدم وجــود ن ــة ف ــة رياضي مــن ناحي

ــون  ــد يك ــة، وق ــات املادي ــف االمكاني ــود لضع ــر يع كب

ــوى  ــن أق ــويد م ــاً أن الس ــر وخصوص ــذه االم ــب ه غري

كبــرة  أهميــة  وتعطــي  اقتصاديــاً،  االوربيــة  الــدول 

للرياضــة، وعندمــا نعــرف أن 80 باملئــة مــن الســويديني 

ــكلة. ــن املش ــا تكم ــة، وهن ــون الرياض ميارس

يوجــد يف الســويد أنديــة كبــرة كنــادي ماملــو وايــك 

ســولنا ويوتوبــوري، ويلعــب معهــا أســامء كبــرة، ولكــن 

االحــراف خــارج الســويد، يكــون همهــم الوحيــد، وهــذا 

ــن  ــل م ــويدي وقل ــدوري الس ــة ال ــن أهمي ــل م ــا قل م

ــب  ــال أن يلع ــط مث ــويدي، فأبس ــور الس ــود الجمه وج

ــك ســولنا ويكــون  ــني يورغــوردن واي ــة ب ــريب العاصم دي

ــداد  ــة تع ــف يف عاصم ــور ال يتجــاوز 25 أل ــدد الجمه ع

ــف. ــون ونص ــكانها ملي س

كثــر مــا يتســألون عــن أســامء املنتخــب الســويدي، 

والكثــر ال يعرفــون اال "ابراهيموفيتــش" ، واآلن ابــرا 

محــرف يف نــادي باريــس ســان جرمــان، ودامئــاً مــا 

ــادي  ــرا" يف ن ــي "اب ــو بق ــويدي ل ــور الس ــول الجمه يق

ــن  ــم م ــعبية، ومنه ــذه الش ــيحقق ه ــن س ــو مل يك مامل

ــادي  ــن ن ــر م ــرا" يف أك ــن "اب ــر م ــد اك ــى أن يوج يتمن

ســويدي الزديــاد شــعبيته، وباملحصلــة إن أي نــادي 

ســويدي يجــب أن يقــدم للمنتخــب العبــني مــن طــراز 

ــادي. ــؤدي إىل اخفــاق الن عــايل، ألن إخفــاق املنتخــب ي

من المسؤل عن هذه االخفاقات؟
املســؤول عــن إخفــاق  الجميــع مــن  يــراود  ســؤال 

االنديــة، املــدرب، الاعبــني، االدارة وضعــف نفقــات 

النــادي؟

ــم  ــة االوىل ه ــني بالدرج ــى أن الاعب ــا ع ــا اجمعن إذا م

ــويدي  ــب الس ــم الاع ــاق ألن ه ــن االخف ــؤولني ع املس

ــة  ــادي ، باالضاف ــل الن ــس متثي ــارج، ولي ــراف بالخ االح

للمدربــني الذيــن غالبهــم مــن قليــي الخــربة يف املاعــب 

وليــس لهــم تاريــخ كبــر بكــرة القــدم، وهــذه مــا رأينــاه 

مــع مــدرب املنتخــب الســويدي "اريــك هامريــن" الــذي 

ــى  ــكأس العــامل كان مبتســامً، وحت رغــم عــدم التأهــل ل

ــكا كان  ــع بلجي ــة، وخصوصــاً م ــات الودي يف آخــر املباري

يحتفــل عنــد هجــوم املنتخــب الســويدي وكأنــه ســجل 

ــاً. هدف

واالنديــة الســويدية ليــس لهــا دعــم كبــر، ويوجــد أنديــة 

يف الدرجــة االوىل، تقــدم العبــني أكــر مــن الــدوري 

املمتــاز، ولكــن نظــام الــدوري الســويدي يقــر بــأن يقــدم 

للنــادي يف الدرجــة املمتــازة ضعفــي مــا يقــدم للنــادي يف 

الدرجــة االوىل، وأقــل يف الدرجــة الثانيــة، ويوجــد العبــني 

ــة ميارســون االحــراف  ــة والرابع ــة الدرجــة الثالث يف اندي

يف كــرة القــدم، ويعملــون يف غــر مهنــة بأوقــات الفــراغ.

وبعــض االدارات التــي تبخــل بالتعاقــدات الخارجيــة، 

وحتــى أنهــم يبيعــون العبيهــم بعقــود التتجــاز 2 مليــون 

يــورو كحــد أقــى، فيــام يبــاع الاعــب نفســه يف أوروبــا 

بأكــر مــن 20 مليــون، وأكــر انجازاتهــم بالتعاقــدات هي 

ــذا  ــا ه ــة، ورأين ــات االوىل والثاني ــة يف الدرج ــن االندي م

منــذ فــرة يف فــرة ســوق االنتقــاالت الصيفيــة والشــتوية 

القادمــة، وأي العــب مميــز فــان االنديــة االوروبيــة 

تجتمــع حتــى تســتطيع الحصــول عــى توقيعــه وبأقــل 

ســعر، ومل نســمع عــن نــادي ســويدي تعاقــد مــع العــب 

خــارج الــدول االســكندنافية أو حتــى خــارج الســويد.

كيف يجب على االندية التصرف 
للنهوض بكرة القدم السويدية؟

ــدوري  ــة ســويدية قــادرة عــى الوصــول ل ال توجــد أندي

أبطــال أوروبــا، وإن وصلــت ال تتجــاوز الــدور األول 

واالزمــة  الرتيــب،  وتقبــع يف مؤخــرة  ماملــو  كنــادي 

ــا  ــة كان له ــر مــن االندي ــي تعصــف بكث ــة الت االقتصادي

ــاظ  ــة الحف ــب مــن االندي ــر ولكــن كل هــذه يتطل التأث

لــي ميثــل  الوطنــي  املنتخــب  عــى العبيهــا لدعــم 

ــات  ــا يف غــامر تصفي ــل وخصوصــاً أنن الســويد خــر متثي

أمــم أوروبــا التــي ســتمتد لفــرة طويلــة وتحتــاج إىل بــاع 

ــل. طوي

واآلن ماملــو يشــارك يف دوري أبطــال أوروبــا بعــد غيــاب 

الســويدية الكــر مــن  15 ســنة، وأوقعتــه  لانديــة 

ــد  ــو مدري ــب اتلتيك ــة  االوىل بجان ــة يف املجموع القرع

واولومبياكــس  املاضيــة  النســخة  وصيــف  االســباين 

ــوس االيطــايل، وإن تأهــل فقــد يكــون  ــاين ويوفقنت اليون

ــاً  ــات، وأيض ــة يف دوري املجموع ــج املخيب ــًة للنتائ عرض

انديــة ايــك ســولنا ويوتوبــوري التــي خرجــت مــن  

وايفســبوري،  بويكرنــا  وبرومــا  اليورباليــغ  تصفيــات 

والحتــى الوصــول لــدوري املجموعــات مــن اليورباليــغ، 

ــن  ــوة م ــل ق ــابقة أق ــك املس ــة يف تل ــت االندي وإن كان

دوري االبطــال إال انهــا مســابقة اوروبيــة وتعنــي الكثــر.

اخفاقات متتالية للسويد في 
المشاركات الخارجية ؟

ــا هبوطــاً حــاداً يف مســتوى  يف الســنوات األخــرة الحظن

االنديــة والاعبــني، وهــذا مــا أثــر انعكاســاً عــى املنتخب 

وخصوصــاً يف مشــاركاته األخــرة وظهــر هــذا مؤخــراً يف 

تصفيــات كأس العــامل عندمــا خــر الســويد ذهابــاً وايابــاً 

مــن الربتغــال، وكذلــك عــدم التأهــل ملونديــال 2010 يف 

ــا وخروجهــم مــن  ــة أمــم أوروب ــا، وبطول جنــوب افريقي

الــدور االول لبطولــة 2012 وايضــاً بطولــة 2008 ، مل 

نــرى املنتخــب الســويدي متألــق منــذ أكــر مــن 8 او 10 

ســنوات عــى الصعيــد الخارجــي.

فهــل ســيتغر الحــال مــع بطولــة أمــم اوروبــا املقبلــة إذ 

تأهــل اصحــاب التيجــان الثــاث، وهــل ســتقدم االنديــة 

ــمعة  ــق بس ــد يلي ــة أداء جي ــم املقبل ــويدية  املواس الس

الكــرة الســويدية أم أن االخفــاق سيســتمر.

ايلي لولي
Elie@alkompis.com

من يتحمل مسؤولية ضعف األندية السويدية 
واخفاق المنتخب في المشاركات الخارجية؟
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الكومبــس - رياضــة: تــدرب الالعبــة ارمينيــة ســينابيان 
ــد أن  ــة بع ــارات املالكم ــم مه ــال، لتعل ــاً االطف 28 عام

ــت  ــا كان ــراً لشــعورها أنه ــت هــذه الرياضــة مبك اعتزل

ــا عــى  ــن حصوله ــم م ــط بالرغ ــا فق ــة ابيه ــق رغب تحق

عــى  وميداليــة  الســويد  يف  الذهبيــات  مــن  عــدد 

االورويب. املســتوى 

ــوالً  ــاً مط ــا حديث ــرت معه ــا وأج ــت به ــس التق الكومب

حــول انجازاتهــا وســبب اعتزالهــا املبكــر:

لماذا اخترت أن تكوني مالكمة ومتى 
بدأت بممارستها؟

أعتقــد أننــي بــدأت مبامرســة الرياضــة بشــكل عــام منــذ 

ــربة مازحــة(، كان  ــة بن أن تعلمــت املــي )تقــول أرميني

ــذ  ــال من ــى الجب ــج ع ــامين التزل ــني وعلّ ــداي رياضي وال

ــج يف فصــل الشــتاء. ــا نتزل ــاً مــا كّن صغــري، وغالب

ــب  ــة التدري ــذين أيب إىل صال ــف، كان يأخ ــام يف الصي بين

ــوع  ــذا الن ــي ه ــذي علمن ــو ال ــة، وه ــة باملاكم الخاص

مــن الرياضــة ألنــه كان ماكــامً ســابقاً يف إيــران، ويعــود 

الفضــل إليــه يف انتقــايل مــن عــامل الهــواة إىل املحرفــني.

حامســة أيب لتعليمــي املاكمــة وحبــي لخــوض املباريــات 

االوملبيــاد  يف  واملشــاركة  احــرايف  يف  الســببان  هــام 

الســويدي منــذ أن كان عمــري 13 ســنة.

هل تعنين أن أباك هو عرابك في مجال 
المالكمة؟

املاكمــة  رياضــة  الســبب ملامرســتي  أيب هــو  نعــم! 

والتزلــج عندمــا كنــت صغــرة، ولــدي أختــني تأثرتــا بــه 

ــرة. ــذ ف ــا من ــام توقفت ــراً ولكنه ــان كث ــا تتدرب وكانت

البعض يربط المالكمة بالذكور فقط، 
هل عانيت من هذه النظرة كونك أنثى؟

ــظ  ــيء ومل أالح ــر ب ــة مل أتأث ــي املاكم ــة تعلم يف بداي

ــني 10  ــدة ب ــاة الوحي ــت الفت ــا كن ــى عندم ــرق حت الف

ــة. ــادي املاكم ــباب يف ن ش

ولكــن عندمــا بلغــت عمــر 13 عامــاً، أصبحت أســمع آراء 

مختلفــة حــويل مــن أصدقــاء املدرســة، وكانــت مختلفــة 

ومتفاوتــة، حيــث قــال يل البعــض أننــي يجــب أن اهتــم 

ألنوثتــي أكــر وعليــي أن أضــع مســاحيق التجميــل 

ــن  ــك مل يك ــن ذل ــل، ولك ــاء واحتف ــع األصدق ــرج م وأخ

مــن اهتاممــايت، جــل مــا كنــت أريــده أن أتــدرب أكــر 

وأحقــق حلمــي يف الذهــاب إىل  دورة األلعــاب األوملبيــة 

. OS

إن زمــايئ الشــباب يف نــادي املاكمــة مل يوجهــوا أي 

ماحظــة يل يف تعلــم هــذه الرياضــة ألننــي أنثــى، ولكــن 

ســمعت كامــاُ كثــراُ مــن املجتمــع حــويل خــارج النــادي.

بالنســبة يل،  اعتيــادي  وتعرضــت مــرة ملوقــف غــر 

عندمــا ســافرت إىل أرمينيــا ألتــدرب هنــاك، ويف أول لقــاء 

يل مــع ماكــم شــاب، كنــت أطلــب منــه أن يبــدأ بتوجيــه 

ــي  ــى أنن ــه أن ين ــت ل ــل وقل ــه مل يفع ــات ولكن الرضب

ــويت  ــتجب لدع ــن مل يس ــم، ولك ــارزين كماك ــرأة ويب إم

ــجعه،  ــي أش ــه ل ــة ل ــت رضب ــي إال ووجه ــام كان من ف

ــع  ــزف، وركــض الجمي ــدأ ين ــه مل يكــن مســتعداً وب ولكن

ــاً  ــاة"  ظن ــت بالفت ــاذا فعل ــوا " م ــة ورصخ ــاه الحلب اتج

منهــم أننــي أنــزف وتفاجئــوا أن مــا جــرى كان العكــس 

متامــاً.

ماهي انجازاتك في المالكمة؟
حصلــت عــى ميداليتــني ذهبيتــني يف األوملبياد الســويدية 

للشــباب بــني عمــري 13 و14 ســنة، وعندمــا بلغــت عمــر 

16 ُدعيــت لانضــامم إىل الفريــق الوطنــي الســويدي 

وبعــد ســنة شــاركت يف مبــاراة دوليــة ضــد فرنســا وفــزت 

يف تلــك املبــاراة وكانــت أول مبــارزة عامليــة يل.

يف عــام 2011 حصلــت عــى ميداليــة ذهبيــة باألوملبيــاد 

الســويدية، بعدهــا حصلــت عــى امليداليــة الذهبيــة يف 

األوملبيــاد االســكندنافية وذهبيــة أخــرى يف أرمينيــا.

ــام 2012  ــة ع ــاد األوروبي ــا يف األوملبي ــت أرميني ــّم مثل ث

وفــزت بامليداليــة الفضيــة التــي تعتــرب أهــم جائــزة 

بالنســبة يل.

هل كان لديك مدرب خاص؟
ــت أن  ــي حاول ــم أنن ــاص بالرغ ــدريب الخ ــدي كان م وال

أتــدرب مــع شــخص آخــر ولكــن مل أحصــل عــى الخــربة 

املطلوبــة إال مــن والــدي، حيــث عــى املــدرب أن يفهــم 

ــارزة. ــه يف املب نفســية املاكــم وطبيعــة جســمه ومهارات

 

لماذا اعتزلت المالكمة وما الذي 
يجعلك تعودين إلى المالكمة؟

أشــعر أننــي اكتفيــت مــن هــذه الرياضــة ووصلــت إىل 

ــت  ــب أدرك ــن التدري ــنوات م ــد س ــباع"، فبع ــد "اإلش ح

أننــي انعزلــت عــن محيطــي كامــاً وكنــت أريــد فقــط 

ــوال،  ــكل األح ــد ب ــن جي ــك مل يك ــم أيب وذل ــق حل تحقي

وأعــود  القــرار  آخــذ  أن  منــي  ينتظــر  أنّــه  بالرغــم 

للتدريبــات.

وحاليــاً أدرب األطفــال مــرة واحــدة يف األســبوع لــي 

يتعملــوا مهــارات املاكمــة إال أننــي ال أظــن أنني ســأعود 

بنفــي إىل هــذه الرياضــة، واعتــرب نفــي اعتزلــت 

ــة. ــامل الرياض ــدث يف ع ــذه يح ــراً وه ــة مبك املاكم

هندســة  مجــال  يف  لدراســتي  أكــر  اهتــم  أن  أريــد 

الكومبيوتــر وإعــادة حيــايت االجتامعيــة إىل مجراهــا 

الطبيعــي.

أفكــر  يجعلنــي  الــذي  الوحيــد  الســبب  أن  أعتقــد 

بالعــودة إىل املاكمــة هــي أن متثيــل النســاء املاكــامت 

يف األوملبيــاد العامليــة خجــول، وأريــد أن أمثــل املــرأة يف 

هــذه الرياضــة، وال ننــى أنــه ُســمح لإلنــاث املاكــامت 

ــة ألول مــرة عــام 2012 يف  ــاد العاملي ــارزة يف األوملبي باملب

ــك. ــل ذل ــاً قب ــث كان ممنوع ــدن، حي لن

تحملين الجنسيتين السويدية 
واألرمينية، أي البلدين تختارين لتمثيلها 

في األولمبياد العالمية إن عدت 
للمالكمة؟

اإلجابــة عــى هــذا الســؤال صعــب جــداً، ولكــن أســتطيع 

أن أقــول إنّــه مل تســنح يل الفرصــة أن أمثــل الســويد 

ــة  ــا أضــع عام ــة، وهن ــة أو العاملي ــاد األوروبي يف األوملبي

ــا يف  ــويد ألمثله ــلني الس ــاذا مل ترس ــرة.. مل ــتفهام كب اس

ــابقات؟! ــذه املس ه

عــى  وأحصــل  أرمينيــا  إىل  أســافر  أن  قــررت  لذلــك 

ــة  ــاد األوروبي ــارك يف األوملبي ــل أن أش ــن أج ــيتها م جنس

والعامليــة وأحقــق حلمــي.

ما هي أسوأ اللحظات التي مررت بها 
خالل ممارستك رياضة المالكمة؟

كان ذلــك قبــل أن أحصــل عــى الجنســية األرمينيــة، 

ــة. ــاد األوروبي ــاركة يف األوملبي ــراً باملش ــر كث ــت أفك كن

حيــث طلبــت لعــدة مــرات مــن الجهــات املســؤولة عــن 

ــق  ــن مل أل ــا، ولك ــويد ألمثله ــني يف الس ــيح الرياضي ترش

ــى  ــول ع ــو الحص ــد ه ــبيل الوحي ــك كان الس ــرد، لذل ال

ــة. ــابقات الدولي ــه إىل املس ــرى والتوج ــية أخ جنس

إن طلب منك أن تدربي في الفريق 
الوطني لمالكمات السويد، هل 

تقبلين؟

ــم  ــش املاك ــة أن يعي ــن الصعوب ــه م ــك، ألنّ ــن ذل ال أظ

ــد مــن  ــه يف الســويد، العدي ــذي يدفــع ل مــن الراتــب ال

ــاين إىل  ــل ث ــم عم ــن لديه ــني اآلخري ــني والرياضي املاكم

ــوا  ــتطيعوا أن يدفع ــي يس ــة ل ــة الرياض ــب مامرس جان

ــته. ــل دراس ــض يكم ــة، والبع ــات املعيش نفق

املســابقات يف كنــدا كان معنــا ماكــامت  يف إحــدى 

ــات الســفر،  ــراء بطاق ــن الخاصــة ل ــن أمواله دفعــن م

وليســت كل الجمعيــات الرياضيــة أو النــوادي تدفــع 

كامــل نفقــات الرياضيــني يف بعــض الرياضــات.

 

هل من المعقول أن الحكومة ال تخصص 
أموال للرياضة في السويد؟

ذلــك يعتمــد عــى نــوع الرياضــة، نجــد أن العبــي كــرة 

القــدم لديهــم رواتــب أفضــل ألن هنــاك جمهــور عريــض 

لهــذه الرياضــة ومــن الســهولة إيجــاد ممولــني ورشكات 

لرعايــة املباريــات.

أمــا األلعــاب والرياضــات الصغــرة التــي ليــس لهــا 

جمهــور أو ليســت رياضــة شــعبية يف الســويد، ال تلقــى 

ــات. ــوادي والجمعي ــن الن ــكاف م ــادي ال ــم امل الدع

وإذا قارننــا رياضــة املاكمــة بــني الســويد وأرمينيــا 

عــى ســبيل املثــال، نجــد أنهــا مهنــة تــدر أمــوال جيــدة 

للماكــم يف أرمينيــا ألنهــا رياضــة شــعبية ولديهــا جمهــور 

عريــض، عــى عكــس الســويد.

 

  Atletarna شاركت مؤخرًا في برنامج
على التلفزيون السويدي، كيف تّم 

اختيارك؟
رأيــت اإلعــان عــى الفيســبوك وأردت أن اختــرب قــدرايت 

يف الرياضــة الحــرة خــارج إطــار املاكمــة، لذلــك أرســلت 

االســتامرة وطلــب االنضــامم إىل الربنامــج. ثــّم تــم دعــويت 

لاختبــارات األوليــة.

متّــت  بعدهــا  األول،  االختبــار  يف  شــخص   400 كنــا 

التصفيــات األوىل حيــث بقــي مّنــا  100 فقــط وتوّجهــوا 

ســتوكهومل. إىل 

كنــت ســعيدة جــداُ الختيــاري بــني 24 ريــايض ورياضيــة 

مــن أفضــل املتقدمــني. يف البدايــة كنــت أرغــب يف 

املشــاركة مــن أجــل التســلية ولكــن عندمــا بــدأ الربنامــج 

فــرة  طــوال  أفكــر  وكنــت  املوضــوع جديــاً  أصبــح 

الربنامــج كيــف ســوف أتســابق مــع اآلخريــن وأفــوز يف 

ــة. النهاي

ايلي لولي
اسبت وانيس

المالكمة سينابيان:
السويد لم ترشحني 

لالولمبياد لذلك مثلت 
بلدًا آخرًا
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الكومبــس – ثقافــة:  تشــغلني الكلــامت املتقاطعــة وهــي 
ــات  ــب ومج ــدات وكت ــورة مجل ــاس يف ص ــني الن ــر ب تنت

خاصــة. واكاد اســمي هــذا التيــار الــذي صــار عمــره اكــر 

مــن مائــة عــام بتيــار " ثقافــة الكلــامت املتقاطعــة "، هــذه 

الثقافــة القامئــة عــى إختصــار املعرفــة عــرب اللعــب.

و اليفوتنــي ان اشــر اىل ان التعلــم مــن خــال اللعــب هــو 

مــن اهــم مناهــج الربيــة والتعليــم يف العــر الحديــث يف 

العــامل. وقــد ســاعدين عمــي لفــرة يف التعليــم اإلبتــدايئ يف 

الســويد كمعلــم مســاعد ان ارى كــم ان التعليــم مــن خال 

ــات  ــاكل وصعوب ــل مش ــدة لح ــة مفي ــل طريق ــب ميث اللع

تعلــم الرياضيــات والــدروس األخــرى.

 ورمبــا ال يعلــم البعــض ان خلــف الكتــب واملجلــدات 

ــي  ــة تختف ــامت املتقاطع ــن الكل ــة م ــدات الضخم واملجل

ومرجمــون  ومعــدون  ومحــررون  كــربى  نــر  رشكات 

يختــرون العلــوم والفنــون واآلداب يف كلــامت متقاطعــة 

تقــدم للكبــار حيــاة لذاكرتهــم الهرمــة يف الشــيخوخة التــي 

ــار والشــباب خاصــة  ــدم للصغ ــام تق ــا النســيان ك يهدده

ــا. ــة ايض املعرف

ــني روادهــا  ــة ب ــة مــن مكان ــه هــذه اللعب ــا تحتل ونظــرا مل

ــن ديســمرب  ــن م ــامل يف الحــادي والعري ــل الع ــد احتف فق

ــور اول  ــى ظه ــام ع ــة ع ــرور مائ ــايض مب ــون األول امل كان

ــة . ــامت املتقاطع ــة للكل لعب

ــل يف  ــذي كان يعم ــن"  ال ــر وي ــرر " آرث ــر املح ــد ابتك فق

جريــدة" عــامل نيويــورك " عــام  1913 وبدعــوة مــن رئيــس 

ــدة،  ــات الجري ــى صفح ــر ع ــدة تن ــة جدي ــر لعب التحري

ــذاك. ــة أن ــرت عــى صحيف ــة ظه ــر اول لعب ون

ــرة  ــة مخت ــة اىل ثقاف ــك اللعب ــت تل ــا تحول ــن يومه  وم

تقــدم خاصــة املعرفــة والعلــوم والحقائــق يف حــروف 

وارقــام تختفــي وراءهــا دور نــر كبــرة ومحرفــو ترجمــة 

وتحريــر وخــرباء يف االختصــار، وتســتجيب مجاتهــا وكتبهــا 

لهوايــة املايــني مــن عاشــقيها حــول العــامل الذيــن يجــدون 

ــدة. ــة الوحي ــا وســيلتهم الثقافي فيه

وبرغــم  اختــاف وجهــات النظــر حــول األمــر فــأن اســمها 

ثقافــة ايضــا !!

حاشية

فاروق سلوم
farouq@alkompis.com

ثقافــة الكلمات المتقاطعة

الكومبــس – ثقافــة: تحمــل الفنانــة زاريا زرادشــت 
املقيمــة يف الســويد، روح مدينــة القامشــي أكــر من 

مثــان ســنوات، كأنهــا تحمــل بالدهــا، تعويــذة وحــرز 

أمــل، للقــادم مــن الغيــب. 

تحــاول ان تســتعيد مواســم الياســمني وتتنســم هــواء 

بــراري القمــح ورائحــة زهــرة البيبــون. تبتكــر لوحاتها 

مــن النــار واملــاء والحلــم لتصبــح اللوحــة وطنــا.

الفــن  القامشــي عــام 1984 ودرســت  ولــدت يف 

مــن  انتقلــت  املتخصصــة.  املعاهــد  يف ســوريا يف 

فضــاء  عــى  الحداثــة  انشــغاالت  اىل  اإلنطباعيــة 

اللوحــة ووجــدت يف التجريــد فســحة تســتوعب مــن 

ــور  ــة وتص ــا الريش ــي تنقله ــراح الت ــا كل الج خاله

كل الحلــم ايضــا. اقامــت العديــد مــن املعــارض 

ــارض  ــن املع ــد م ــهمت يف العدي ــام اس ــخصية ك الش

بإهتــامم  اعاملهــا  املشــركة وحظيــت  التشــكيلية 

ــر. كب

قلنا لزاريا: انت رسامة متفاعلة، كيف 
تؤثر أحداث الحياة والوطن في رؤياك 

يوميا؟
ــم  ــا ك ــق يف داخلن ــوم تخل ــن يف كل ي ــداث الوط أح

ــن الحــزن  ــكار وحــاالت م ــل مــن املشــاعر واالف هائ

وخيبــات  واالســئلة  والحــرة  والرقــب  والغضــب 

ــوريا  ــدث يف س ــا يح ــت. كل م ــس الوق ــل يف نف االم

ــايل  ــا وينعكــس بالت ينعكــس يف روحــي ســلبا وايجاب

ــي. ــى لوحت ع

 

الرسم في منطقتنا يعيش والدة 
جديدة شانه شأن الثقافة التي تولد 

وسط هذا الجحيم.. كيف ترين الى 
ذلك؟

ــوالدة  ــة ميــران ب ــن بصــورة عام ــح الرســم والف صحي

جديــدة والدليــل عــى ذلــك كل هــذا الزخــم الفنــي 

كــام ونوعــا انهــا والدة ابداعيــة مقرنــة بــروح النــاس 

ومعربة عنهم. 

انت رسامة نشيطة .. تحملين 
تجريداتك ورسائلها الى الناس، هل 

الحداثة موصلة ام ان المتلقي 
مايزال بعيدًا عن منجز الحداثة 

التشكيلي؟
ــدا اعتقــد بقــدر مــا كان الفــن  مل يكــن املتلقــي بعي

بعيــدا عنــه، فبعــد األحــداث العاصفــة يف بادنــا 

ــاس  ــض الن ــا بنب ــن مرتبط ــح الف ــال واصب ــر الح تغ

ــن اىل  ــول الف ــل. تح ــد اجم ــم بغ ــم وامله وهمومه

رصخــة مــن رصخــات اإلنســان وشــكل مــن اشــكال 

التظاهــر، تظاهــر الصــدق والجــامل ضــد الظلــم 

ــوره. ــكل ص ب

الرسم في السويد يعيش كل 
التيارات الطبيعية والحديثة، اين 

تجدين تجربتك وسط التجربة 
السويدية؟

تجربتــي اخــذت طابعــا ومســاحة مختلفــة عــن 

ــة  ــت تجرب ــاطة كان ــا وببس ــودة النه ــارات املوج التي

ــن  ــاطتها ولك ــة ببس ــة اوربي ــويدية، تجرب ــورية س س

ــم  ــوءه وزخ ــبعة بض ــرق ومش ــحر ال ــوقة بس معش

االلــوان املشــتقة مــن الــراث الكــردي ورمبــا هــذا مــا 

ــا. ــا االســتمرار هن ــب له كت

وهل هناك من تجدين بين الرسامين 
السويدين من هو اقرب اليك فنا 

واسلوبا ورؤيا؟
لــكل فنــان اســلوبه وهويتــه ولكنــي تاثــرت بجــامل 

ــون  ــوء والل ــث الض ــن حي ــدرس زون " م ــامل" ان اع

وبقــوة التعبــر والتقنيــة يف اعــامل "ســريند بــاري ".

 تعكــف الرســامة زاريــا عــى لوحتهــا كل يــوم وهــي 

تســتعر جراحهــا لتســتعني عــى وجــع االرض ومعانــاة 

ابتــكاره عــى خامــة اللوحــة. اصبــح النتــاج التشــكيي 

اليومــي طريقــة للتعبــر عــن حضورهــا وعــى شــهادة 

الرســامة زاريــا عــى عــر األىس والحلــم واألمــل.

ف . س

زاريا زرادشت: 
لوحاتــي مــرآة 
تعيــد اكتشــاف 
األســى واألمــل
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الكومبــس – خــاص : فرقــة طيــور دجلــة عالمــة مــن 
عالمــات التعايــش واإلندمــاج الثقــايف يف الســويد، متثــل 

منوذجــا مــن الجهــد الخــالق للحفــاظ عــى الهويــة 

ــة اآلخــر. ــع ثقاف ــة الجســور م واقام

ويف كل عــام تطلــق الفرقــة مهرجانــاً جديــداً هــو موســم 

ــاظ  ــد بالحف ــالل كل جدي ــن خ ــداع م ــرح واب ــاء وف غن

ــة، وبالعمــل عــى تكريســه  عــى ارث املــايض مــن جه

وتطويــره مــن جهــة اخــرى. ويف هــذا العــام تنظــم 

الفرقــة مهرجانهــا الخامــس الــذي يحمــل شــعار: " 

ــا "، وذلــك  زريــاب القــادم مــن الــرق ســيمر مــن هن

يــوم 6 تريــن األول ) اكتوبــر ( 2014.

فرقــة طيــور دجلــة تفعــل ذلــك بالجهــد الجاعــي 

غــر  وتضحياتهــن  وبعطائهــن  املبدعــات  للعضــوات 

الفرقــة  مــروع  يســتمر  ان  اجــل  مــن  املحــدودة 

يفعلــه  كــا  الخــالق  الفــردي  وبالجهــد  وابداعهــا، 

املايســرو عــالء مجيــد رئيــس الفرقــة ومرفهــا الفنــي.

ــس "  ــد حــول املهرجــان، التقــت " الكومب ــة املزي وملعرف

الفنــان عــاء مجيــد فــكان لنــا معــه الحــوار التــايل:

ما الجديد الذي ستقدمه طيور دجلة 
في مهرجانها لهذا العام؟

ــة، اذ  ــق الفرق ــد تطــور آخــر عــى طري املهرجــان الجدي

ســنقدم عــرة اغــاين مــن الــراث الغنــايئ محافظــني عــى 

ــتكون  ــة س ــن اللمســة املضاف ــم واألداء، ولك ــة النغ اصال

ــي  ــان العراق ــه الفن ــام ب ــذي ق ــيقي ال ــع املوس يف التوزي

ــة عــي خصــاف. وعــازف األوركســرا العراقي

نعرف ان الفرقة تتكون من 35 الى 40 

عضوة فهل ستقدم كالعادة كل تلك 
األغاني عبر األداء الجماعي ام هناك 

اضافات اخرى ؟
ــا  ــو اداؤه ــا ه ــايس وميزته ــة األس ــامد الفرق ــك ان ع الش

الجامعــي. ولكــن يف هــذا املهرجــان اخرنــا عــددا مضافــا 

ــة  ــل الليل ــون بحضورهــا حف ــة لنل ــن األصــوات الفردي م

ــة  ــرة اذ ســنقدم اصــوات الســيدات عضــوات الفرق الكب

يف اداء فــردي. وســنقدم يف هــذا املهرجــان كل مــن: ليــى 

ــواره،  ــى ن ــورة لي ــش والدكت ــاء العائ ــان ووف ــف وحن خل

بشــكل يعكــس تطــور اإلمكانــات الفرديــة داخــل الفرقــة 

وينعكــس عــى ادائهــا الجامعــي.

نالحظ تطورًا دائمًا في الفرقة من خالل 
األزياء واألداء الغنائي وحتى في 

الوقفة على المسرح، من أين يأتي كل 
ذلك؟

نعــم هــذا مهــم دون شــك فقــد اخرنــا زيــا تراثيــا 

نقشــت عليــه رمــوز حضاريــة مــن العــراق القديــم 

والحديــث، كــام نهتــم بوقفــة الفرقــة عــى املــرح مــن 

خــال الطــول وانســجام األصــوات واهميــة ذلــك يف 

ــم حــني اشــركنا  ــة التنظي ــك دق ــد عكــس ذل ــا. وق ادائه

ــر والكويــت اخــرا، وكان  ــة يف الجزائ ــات دولي يف مهرجان

ــام. ــور ووســائل اإلع األداء مثــار اعجــاب الحض

عرفنا ان المهرجان سيقدم بمشاركة 
فرقة جديدة وهناك ضيوف فمن هم ؟

حقــا هــو موســم مختلــف بلمســة كاســيكية اذ ســتعزف 

معنــا فرقــة ســمفونية تتكــون مــن 50 عازفــا هــي فرقــة 

ــان  ــا  يف املهرج ــيكون ضيفن ــام س ــويدي ك ــو الس الرادي

الفنــان التونــي الكبــر " لطفــي بوشــناق " ليقــدم الوانــا 

مــن الغنــاء التونــي القديــم والحديــث.

وهل سيقدم الفنان بوشناق بشكل 
منفرد مساهماته أم مع الفرقة ؟

الــراث الشــعبي  ســيلتقي يف املهرجــان نوعــني مــن 

العراقــي مــع غنــاء  " املالــوف " التونــي، وهــام نوعــان 

اصيــان مــن انــواع الغنــاء اللــذان ميثــان الجــذور 

ــات  ــناق اغني ــي بوش ــان لطف ــيقدم الفن ــيقية. وس املوس

ــا  ــد اخرن ــة وق ــه املعروف ــني اعامل ــن ب ــه وم ــن الحان م

ــاب القــادم مــن الــرق  ــا ليكــون " زري ــوان مهرجانن عن

ســيمر مــن هنــا " كتعبــر عــن اســتلهامنا لــدور زريــاب 

يف األندلــس وبلــدان املغــرب العــريب واملوســيقى العربيــة 

ــدودا. ــرف ح ــر ال يع ــو اث وه

ماهي اإلغنيات التي ستقدمها 
الفرقة؟

الغنائيــة  ارساره  ليقــدم  ذاتــه  للحفــل  ذلــك  ســاترك 

ــاء واملســتمعني  ــني بالغن ــة للمهتم ــتكون مفاجئ ــي س الت

املغربــني ولكنــي اشــر ان يف مهرجــان الفرقــة الخامــس 

هــذا نــوع مــن الوفــاء والعرفــان لفنانــني كبريــن يف 

تاريــخ الغنــاء العراقــي وهــام رضــا عــي وعبــاس جميــل 

وهــام فنانــان وملحنــان كبــران تتــرف الفرقــة ان 

تقــدم اعاملهــام بشــكل جامعــي وباضافــات موســيقية يف 

التوزيــع اللحنــي ويف األداء.

ف . س

قريبا في ستوكهولم .. 
زريــاب  تقــدم:  دجلــة  طيــور  فرقــة 
القــادم مــن الشــرق ســيمر مــن هنــا

الكومبــس – ثقافــة:  وضعــت الكاتبــة واإلعاميــة 

الســويدية Kristin Kaspersen التــي واجهــت ضغوطــا 

حياتيــة وعائليــة شــديدة، نصائــح وإرشــادات إكتســبتها 

ــه،  ــد أصدرت ــاب جدي ــلوب أديب يف كت ــا، بإس ــن خربته م

يقــع ضمــن كتــب أدب الحيــاة، ويحمــل عنــوان:  " قــوة 

الجســد والــروح " يتضمــن احاديــث ومتاريــن عــن ادارة 

النفــس والجســم ومتاريــن خاصــة تجعــل الحيــاة ممكنــة 

دامئــا يف اصعــب الظــروف.

ــة  ــا الوظيفي ــاق يف حياته ــى األره ــت معن ــة عرف  الكاتب

كــام واجهــت العديــد مــن الضغــوط واملشــاكل العائليــة، 

وكانــت حريصــة ان تــوازن بــني تلــك اإلشــكاالت الحياتيــة 

املصريــة وبــني عملهــا وحياتهــا .

املتاعــب التــي تســببت لهــا محاوالتهــا لخلــق التوازنــات 

يحتــاج  بينــام  نفســيتها  واثقلــت  جســمها  ارهقــت 

الثقافيــة  الربامــج  يف  والثقــايف  اإلعامــي  حضورهــا 

ــأت لهــا الكثــر  ــة التــي ادارتهــا وكتبتهــا وهي واإلجتامعي

مــن الحيويــة والنشــاط والحضــور املعــرب.

ــذ عــام 2008 تواصــل الكشــف داخــل النفــس مــن  ومن

خــال البحــث عــن حلــول داخليــة  وبواســطة الرياضــة 

ــذات . والتعــرف اىل ال

ذاتهــا  اســتعادة  اىل  الطويلــة  تجاربهــا  امثــرت  وقــد 

املفقــودة كــام تقــول وتركــزت لديهــا طــرق روحيــة 

للتواصــل مــع نفســها ومســاعدتها عــى النهــوض مجــددا 

ــول ــميها وتق ــام تس ــذات ك ــة ال ــال صداق ــن خ م

" اننــي تعرفــت اىل معنــى الرضــا بشــكل منحنــي طاقــة 

متجــددة".

كتــب ادب الحيــاة هــي تلــك التــي تجمــع بــني الطابــع 

ــة  ــات معرفي ــدة معلوم ــكل قاع ــي واألديب وتش اإلجتامع

ــق النجــاح. ــاة وتحقي تســاعد اإلنســان يف الحي

كاتبة سويدية 
ــن  ــاب ضم ــي كت ــا ف ــع تجربته تض

كتــب أدب الحيــاة
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مصطلحات سويدية
رغبــة مــن " الكومبــس" يف تعريــف القــراء بأهــم املصطلحــات املتداولــة بكــرة يف الحيــاة العامــة، والتــي أصبحــت 

ــر لكــم يف هــذا العــدد ســبع  ــر واملؤسســات الســويدية، نن ــع الدوائ ــة م جــزءاً ال يتجــزأ مــن التعامــالت اليومي

مصطلحــات متداولــة بكــرة، وهــي:

المصطلح األول: 

Läkemedelsverket مصطلــح مؤلــف مــن كلمتــني، Läkemedel تعنــي دواء أو عقــار، و verket تعنــي مصلحــة أو 

ســلطة. ليصبــح املعنــى الكامــل: مصلحــة مراقبــة األدويــة.

ــم مــن  ــارب 750 شــخصاً، معظمه ــا يق ــا م ــة، ويعمــل به ــوزارة الشــؤون االجتامعي وهــي ســلطة ســويدية تابعــة ل

ــاء. ــة واإلطب الصيادل

كــام أنهــا مســؤولة عــن اإلرشاف عــى األدويــة واملســتحرضات العشــبية وترخيصهــا، والتأكــد مــن حصــول املــرىض مــن 

البــر والحيوانــات، باإلضافــة إىل مراكــز الرعايــة الصحيــة، عــى منتجــات وخدمــات آمنــة وفّعالــة.

وتُعــرف مصلحــة مراقبــة األدويــة بأنهــا إحــدى الســلطات الرائــدة يف اإلتحــاد األورويب، وتعمــل مــع باقــي الســلطات 

األوروبيــة إلدارة وتطويــر ومراقبــة املنتجــات األوروبيــة.

المصطلح الثاني:

ــي محكمــة.  ــني. Migration تعنــي هجــرة، و domstol تعن ــح مؤلــف مــن كلمت Migrationsdomstolen مصطل

ليصبــح املعنــى الكامــل: محكمــة الهجــرة.

وهي املحكمة التي تراجع قرارات مصلحة الهجرة يف قضايا األجانب والجنسية.

المصطلح الثالث:

ــق أو  ــف أو رقي ــي لطي ــط، و vänlig تعن ــة أو محي ــي بيئ ــني. Miljö تعن ــن كلمت ــف م ــح مؤل  Miljövänlig صطل

ــة. ــق للبيئ ــة أو صدي ــم للبيئ ــى الكامــل: مائ ــح املعن ــم. ويصب مائ

وهــي صفــة تطلــق عــى البضائــع والخدمــات والقوانــني والتوجيهــات والسياســات التــي تؤثــر يف إنقــاص الــرضر عــى 

النظــام البيئــي أو إلغائــه نهائيــاً.

المصطلح الرابع:

Moms وهــي كلمــة تســتعمل اختصــاراً ملصطلــح mervärdeskatt املؤلــف مــن ثــاث كلــامت، mer تعنــي أكــر أو 

مزيــد، و värde تعنــي قيمــة، و skatt تعنــي رضيبــة. ليصبــح املعنــى الكامــل: رضيبــة القيمــة املضافــة.

وهــي رضيبــة غــر مبــارشة، ومدرجــة يف الســعر، عنــد رشاء الســلع والخدمــات. يدفعهــا املســتهلك النهــايئ للســلع، 

وتكــون %25 أو %12 أو %6 مــن ســعر الســلعة.

وتــأيت رضيبــة القيمــة املضافــة بنســبة 6 % عــى: الكتــب والصحــف والدفاتــر والخرائــط، مــا عــدا الكتــب اإللكرونيــة 

والناطقــة. ورضيبــة الـــ %12 عــى: املــواد الغذائيــة واملأكــوالت واملروبــات غــر الكحوليــة، مــا عــدا الدخان.

أما رضيبة الـ %25 فهي مطبقة عى كل السلع والخدمات املتبقية.

المصطلح الخامس:

Opinionsundersökning مصطلــح مؤلــف مــن كلمتــني. Opinion تعنــي رأي، و undersökning تعنــي فحــص، 

تحقيــق، دراســة. ليصبــح املعنــى الكامــل: اســتطاع رأي.

المصطلح السادس:

ــح  ــرف. ليصب ــي امل ــة، و banken تعن ــة أو مملك ــي دول ــني Rike تعن ــن كلمت ــف م ــح مؤل Riksbanken مصطل

ــزي. ــل: املــرف املرك ــى الكام املعن

المصطلح السابع:

 förordning وهــي العاصمــة االيرلنديــة دبلــن، و Dublin .مصطلــح مؤلــف مــن كلمتــني Dublinförordningen

تعنــي تريــع أو قانــون. ليصبــح املعنــى الكامــل: قانــون دبلــن.

وقانــون دبلــن: هــو تريــع أورويب يحــدد أي بلــد هــو املســؤول عــن طلــب اللجــوء، وتشــمل االتفاقيــة باإلضافــة 

إىل دول االتحــاد األورويب، الرنويــج وأيســلندا. ومــن املعــروف أن أول بلــد يــزوره الشــخص، أو يقــوم بالبصــم فيــه، أو 

يقــدم فيــه طلبــاً للجــوء، يصبــح البلــد مســؤوالً عنــه، وال يحــق لــه التقــدم باللجــوء يف بلــد آخــر.

لمعلوماتك : صديق الكومبس العزيز

www.  إذا اردت التعــرف عــى مصطلحــات ســويدية أكــر وعــى ترجمتهــا للعربيــة عليــك زيــارة موقــع الكومبــس

alkompis.seوتحــت عنــوان للقادمــن الجــدد تجــد صفحــة كلــامت ومصطلحــات ســويدية.

كــام ميكنــك االســتامع إىل برنامــج تعليــم اللغــة عــى راديــو الكومبــس www.alkompis.fm أو مــن خــال تنزيــل 

تطبيــق الكومبــس عــى هاتفــك النقــال.

يف موقــع الكومبــس تجــد دومــا معلومــات مهمــة لــكل ولعائلتــك، إىل جانــب أخبــار الســويد واملجتمــع الســويدية، 

التــي تحــدث عــى مــدار الســاعة، ميكنــك االطــاع عــى: معلومــات عــن أهــم املؤسســات الســويدية ومهامهــا، أســامء 

وعناويــن العديــد مــن الروابــط والجاليــات والســفارات، أســامء األحــزاب الســويدية املشــاركة يف الربملــان الســويدي 

جميعهــا مــع رشح عــن نشــأتها وعــن موقفهــا مــن عــدة قضايــا هامــة. إضافــة إىل معلومــات عــن بعــض الــركات 

الخاصــة، كل ذلــك موجــود تحــت عنــوان مســاحات

ميكنــك مواصلــة اإلبحــار يف موقــع الكومبــس للتعــرف عــى عــدة خدمــات ومواضيــع متعلقــة بالســويد والحيــاة فيهــا، 

الكومبــس صديقــك الناطــق بالعربيــة إىل جانبــك دومــا
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يف حــال التعــرض لحــوادث خطــرة ولطلــب املســاعدة الفوريــة 

مــن اإلســعاف ودائــرة اإلطفــاء والدفــاع املــدين والرطــة، 

يجــب االتصــال عــى الرقــم 112 والــذي ميكــن االتصــال عليــه 

الهواتــف األرضيــة أو النقالــة )املوبيــل( مجانــا ومــن أي منطقــة 

يف الســويد. العاملــون يتقنــون اللغتــني الســويدية واإلنجليزيــة، 

وعنــد االتصــال يــرد عليــك أحــد العاملــني ويســألك:

ــذي  ــف ال ــم الهات ــادث؟ رق ــوع الح ــكان وق ــدث؟ م ــاذا ح م

ــه؟ ــم من تتكل

عناوين وهواتف مهمة

رقم الطوارئ في الســويد

تسالي العدد الحادي عشر
Oktober 2014

افقي
1. سكانها الفلسطينيون o ظرف زمان أو مكان وفق ما 

يضاف إليه

2. يخطئ بشكل غر مقصود o االسم القديم للعاصمة 

عامن

3. مراسل )معكوسة( o سنة أو عاما

4. عاصمة فلسطني وأوىل القبلتني o علّم أو شق اليء 

بالضغط عليه بالسكني

5. كذب عى البسطاء بقصد الكسب املادي o فيه 

عمران وتدب فيه الحياة

6. للنهي والنفي o املرأة تعمل يف التجارة

7. ترب بها القهوة o نصف صابر

8. متشابهان o عاصمة األنباط وإحدى عجائب الدنيا 

السبع الجديدة

9. ابن o موضوع أو خطب

10. طبق أرز ولحم يف األردن وفلسطني o طبق من خبز 

الرقاق والدجاج واللنب يف فلسطني واألردن

رأسي
1. االسم الروماين ملدينة عامن

2. الزمن الغابر السحيق )معكوسة( o فاعل لفعل 

إجرامي

3. حلقات مرابطة o بخل

4. ثلثا ورل o تشابه األشياء بدرجة كبرة

5. يعضد ويوطد يف العمق o األلفة واالستئناس والعهد

6. تكلم عنه يف غيابه o جانب

7. مثن اليء o كامل

8. وهب o نصف هواة o قرب

9. اشتهاء الطعام يف أول الحمل o قوي الحضور والتأثر 

شكا أو لونا

10. مدينة اردنية شامل عامن

كلمات متقاطعة

حل الكلمات المتقاطعة

افقي
1. فلسطني • مع

2. يزل • عمون

3. مرسال • حول

4. القدس • حز

5. دجل • عامر

6. ال • تاجرة

7. فناجني • صا 

8. ي ي • البراء

9. ضنا • امر 

10. منسف • مسخن

رأسي
1. فيادلفيا

2. ازل • جاين

3. سلسال • ضن

4. رل • تجانس

5. يعمق • اياف

6. نم • جنب 

7. سعر • تام 

8. منح • اة • رمس

9. وحم • صارخ

10. الزرقاء
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