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بعــد أقــل مــن شــهر عــى تســلم الحكومــة 

الســويدية الجديــدة مهامهــا، أعلنــت وزيــرة 

فالســروم  صبــاح  مارغــوت  الخارجيــة 

الخميــس 30 أكتوبــر/ ترشيــن األول اعــراف 

بالدهــا رســميا بالدولــة الفلســطينية.

داخــل  كبــرة  ضجــة  أحــدث  اإلعــالن 

ردود  بــن  تراوحــت  وخارجهــا،  الســويد 

ــت عــى  ــددة انهال ــة وأخــرى من فعــل مرحب

وزيــرة الخارجيــة وحكومتهــا مــن كل حــدب 

وصــوب.

ــادرت  ــي لتوهــا غ ــا أحــزاب املعارضــة الت أم

ــا  ــت تقريب ــنوات، أجمع ــتمر 8 س ــا اس حك
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Reklam

االعتراف السويدي بفلسطين: إجراء لالستهالك الداخلي أم تعزيز لمكانة السويد الدولية؟

إســتيقظت نــداء )ســورية َقِدمــت جديــداً اىل الُســويد(، 

لكنهــا  الصباحيــة،  املنزليــة  بأعاملهــا  كعادتهــا  وبــدأت 

فوجئــت بكيــس معلــق عــى يــد البــاب الخارجــي لشــقتها، 

ففِزعــت منــه، وهرعــت اىل زوجهــا لتخــره عــن وجــود 

ــزوج إال  ــاب فــام كان مــن ال ــق عــى الب جســم غريــب معل

أن أنتفــض مرسعــا، ليشــك هــو اآلخــر مبضمــون هــذا الكيــس 

ــراً. ــده خط ــذي اعتق ال

ــن،  ــن الزوج ــة ب ــرات املتبادل ــب، والنظ ــن الرتق ــات م لحظ

زادت مــن املخــاوف يف قلبيهــام تجــاه هــذا الجســم الغريــب، 

وللحظــات نســيا انهــام يف الســويد، وليســا يف ســوريا.

تقــول نــداء لـ”الكومبــس “: " زوجــي قــال يل يظهــر أن هنــاك 

مــن يريــد اإلنتقــام مّنــا، فوضــع قنبلــة يف هــذا الكيــس، لكنــي 

ــويد  ــا يف الس ــره أنن ــه بتذك ــن مخاوف ــف م ــت التخفي حاول

وليــس يف ســوريا، وأقربــت ملســك الكيــس عندهــا  رصخ 

قائــال: " الاااا ممكــن ينفجــر لــو جواتــو قنبلــة"، وبعــد نقــاش 

طويــل وجدنــا الحــل األنســب اإلتصــال بالرشطــة ".

ــرة  ــال الفك ــداء إيص ــت ن ــة حاول ــويدية الضعيف ــا الس بلغته

للرشطــة، لكــن األخــر وجــه أســئلة حــول مــا إذا كانــوا 

مــن  الرغــم   عــى  قتلهــم  يحاولــون  بأعــداء  يشــتبهون 

وصولهــم للســويد، حينهــا مل يكــن لــدى الزوجــن إجابــة 

قادمون جُدد للسُويد:
ــيئًا  ــدم ش ــم يق ــل ل ــب العم مكت

ــا ..!! لن
يعترب مكتب العمل 

Arbetsförmedlingen الجهة 

الحكومية الوسيطة بن الباحثن عن 

العمل وأربابه، كا يهدف إىل تحسن 

واقع سوق العمل، ومساعدة األشخاص 

العاطلن يف البحث عن فرص جديدة، 

ويؤدي املكتب أيضاً مهمة تنفيذ خطة 

الرسيخ ملساعدة الالجئن الوافدين 

حديثاً يف االنخراط باملجتمع السويدي 

وبالسوق. الكومبس استطلعت آراء 
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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 23 000 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, Uppsa-
la, Nörrköping, Eskilstu-
na 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 ca. 2 år och 
har redan 20 000 unika 
besökare varje dag, mer 
än 113 000 följare på dess 
Facebook sida och en me-
dieräckvidd på 420000 
personer. Och vi bara 
växer och växer. Al-Kom-
pis åtnjuter mycket högt 
förtroende av läsare som 
ser oss som “Sverige på 
arabiska”.

االنتقــال إلــى اإلصــدار األســبوعي لجريــدة الكومبس قــرار جماعي
ــادم 2015،  ــام الق ــة الع ــن بداي ــبوع، م ــع أول أس م

ســتصدر "الكومبــس" الورقيــة، كل أســبوع، بــدالً مــن 

كل شــهر، وســتظهر بحلــة جديــدة، وتغــرات نوعية، 

تراعــي حاجــات القــراء، وتواكــب تطــورات العــر، 

وتتاهــى مــع املطبوعــات الورقيــة الحديثــة، التــي 

البريــة  املختــرة، والصــورة  املعلومــة  تعتمــد 

املُعــربة، دون ان تفقــد هويتهــا والهــدف الــذي 

ــه. تأسســت مــن أجل

إن هــذا القــرار الــذي مل يكــن ســهالً، وال يــزال 

هنــاك خطــر يتهــدد تنفيــذه، يــأيت مــن قناعتنــا بــأن 

ــن  ــع الناطق ــة، وجمي ــول عربي ــن أص ــويدين م الس

ــن  ــوء ومقيم ــي لج ــات وطالب ــن جالي ــة، م بالعربي

وطــالب مبتعثــن، يســتحقون أن يكــون لهــم جريــدة 

ليســت فقــط شــهرية بــل رمبــا يوميــة، وألن هــدف 

ــا،  ــال حالي ــزال صعــب املن ــة ال ي الوصــول إىل اليومي

ــة  ــع بداي ــبوعية م ــدء باألس ــتطيع الب ــا نس ــرى أنن ن

ــدة 2015. ــنة الجدي الس

صحيفــة  وجــود  ســيكون  ســابقاً،  ذكرنــا  وكــا 

العربيــة، عامــالً مهــا  باللغــة  ناطقــة  ســويدية 

يف اندمــاج املهاجريــن باملجتمــع الجديــد، فهــذه 

الصحيفــة، ســتتفاعل مــع قرائهــا وتقــدم لهــم، مــادة 

صحفيــة، مصاغــة بحرفيــة مــن أجــل مســاعدتهم يف 

اإلندمــاج، وتقديــم املعلومــة الصحيحــة لهــم، مقابل 

ــة واملشــوهة  ــات الخاطئ ــن املعلوم ــل م الكــم الهائ

أحيانــا التــي تبثهــا جاعــات وأفــراد يقيمــون يف 

ــويد. الس

يف  فعاليــة  أكــر  ســتصبح  اإلســبوعية  الكومبــس 

ــة  ــات الدول ــن مؤسس ــل ب ــل والتفاع ــادة التواص زي

وقرائهــا، مــع النهــج الــذي بدأتــه منــذ البدايــة، وهــو 

محاولــة التقــرب مــن مفهــوم النــص الســويدي، ) إذا 

كان أخبــاراً أو قوانــن وإجــراءات جديــدة (، وتقديــم 

تفسرات مبسطة له، من مصدر القرار.

يهمنــا اإلشــارة أيضــا، اىل أن كل مــا تتضمنــه الورقيــة، 

ــن يجــد طريقــه للنــرش يف اإلنرنــت، كــا يعتقــد  ل

ــه يف  ــول ب ــدأ معم ــذا املب ــراء، وه ــن الق ــد م العدي

كربيــات الصحــف الُســويدية والعامليــة، التــي تنــرش 

مختــرات فقــط ملواضيعهــا يف اإلنرنــت. 

ــع  ــد جم ــذ بع ــرار اتخ ــذا الق ــول إن ه ــن الق وميك

ــد  ــة، وبع ــدوى أولي ــة ج ــع دراس ــات، ووض املعطي

نقاشــات وحــوارات مــع الزمــالء العاملــن معنــا، 

ــة. ــخصيات عام ــة وش ــات معني ــدة مؤسس ــع ع وم

نحــن نعــرف أن نجــاح تحقيــق هــذا الهــدف يتعلــق 

بعــدة عوامــل مــن املهــم أن نؤكــد عــى أهمهــا:

• يجــب أن تتضمــن دامئــا مواضيــع شــيقة وممتعــة 

تؤلــف  التــي  الفئــات  ملختلــف  فائــدة  وفيهــا 

املجموعــة العربيــة اللغويــة يف الســويد. ويجــب ان 

يــرى املتلقــي فوائــد ومميــزات الصحافــة املطبوعــة 

ــت. ــة اإلنرن ــطوة صحاف ــود وس ــم وج برغ

• ستســعى إىل تحقيــق تواصــل أوســع وتغطــي 

مختلــف املناطــق الجغرافيــة يف الســويد، حيــث 

ــدن  ــط امل ــس فق ــة، ولي ــن بالعربي ــد الناطق يتواج

ــع  ــرة، مــن خــالل تشــجيع الجمي والتجمعــات الكب

ــلتنا. ــى مراس ع

• هــدف الكومبــس الورقيــة أيضــا هــو جــذب أكــرب 

عــدد ممكــن مــن الكتــاب وأصحــاب مقــاالت الــرأي 

املقيمــن يف الســويد، للتفاعــل مــع مختلــف القضايــا 

التــي تهــم الناطقــن بالعربيــة، وتشــجيع أقــالم 

ــا. جديــدة عــى املســاهمة بهــذه القضاي

ــن اقراحــات  ــراء م ــا يطرحــه الق ــا مب • ســتهتم دامئ

ألبــواب وزوايــا جديــدة تفيــد القــراء وتســاعد عــى 

االندمــاج والتواصــل مــع املجتمــع الســويدي.

إضافــة إىل هــذه العوامــل تحتــاج الجريــدة الورقيــة 

واســتمراريتها  نجاحهــا  لتأمــن  رشوط  عــدة  إىل 

وتطويرهــا، مــن هــذه الــرشوط أن يصبــح االشــراك 

ــذا  ــد، ه ــور الربي ــن أج ــغ لتأم ــاء مبل ــدة لق بالجري

ــاء وصــول  ــرون ســنويا، لق ــغ ال يتجــاوز 350 ك املبل

الجريــدة أربــع مــرات يف الشــهر وأكــر مــن 50 مــرة 

بالســنة.

املتشــامئون مــن تحقيــق هــذا الــرشط يعتــربون 

ــة  ــداد املجموع ــس ألن أع ــاً، لي ــراً صعب ــه أم تحقيق

الناطقــة بالعربيــة يف الســويد قليــل، بــل ألن القناعــة 

بدعــم هكــذا مــرشوع هــام حتــى مــن خــالل تحمــل 

كلفــة الربيــد، قناعــة غــر متوفــرة لــدى األغلبيــة.

العكــس،  نعتقــد  فنحــن  املتفائلــن  مــن  وألننــا 

باالشــراك  األكــرب  العــدد  يســاهم  أن  ونتمنــى 

بالجريــدة لــي تســتطيع التطــور واالســتمرارية ولــي 

يشــعر الجميــع انهــا جريدتــه فعــال.

الكومبــس  نجــاح  قــرار  أن  نعتــرب  نحــن  لذلــك 

باالنتقــال مــن اإلصــدار الــدوري الشــهري بعــد 

قــرار  هــو  األســبوعي  اإلصــدار  إىل  عــام،  مــرور 

معــا. نتخــذه  جاعــي 

نذكــر أن العــدد األخــر مــن كل شــهر ســيوزع مجانــا 

ــن  ــنتوقف ع ــا س ــط، بين ــع فق ــز التوزي ــى مراك ع

توزيعهــا إىل املنــازل إال للمشــركن، وســيكون توزيــع 

الجريــدة عــى املشــركن أســبوعيا.

رئيس التحرير
د. محمود صالح آغا

ma@alkompis.com
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ــا  ــة، لكنه ــة الصباحي ــا املنزلي ــا بأعامله ــدأت كعادته ــويد(، وب ــداً اىل الُس ــت جدي ــورية َقِدم ــداء )س ــتيقظت ن إس

فوجئــت بكيــس معلــق عــى يــد البــاب الخارجــي لشــقتها، ففِزعــت منــه، وهرعــت اىل زوجهــا لتخــره عــن وجــود 

جســم غريــب معلــق عــى البــاب فــام كان مــن الــزوج إال أن أنتفــض مرسعــا، ليشــك هــو اآلخــر مبضمــون هــذا 

الكيــس الــذي اعتقــده خطــراً.

ــم  ــذا الجس ــاه ه ــام تج ــاوف يف قلبيه ــن املخ ــن، زادت م ــن الزوج ــة ب ــرات املتبادل ــب، والنظ ــن الرتق ــات م لحظ

ــوريا. ــا يف س ــويد، وليس ــام يف الس ــيا انه ــات نس ــب، وللحظ الغري

تقــول نــداء لـ”الكومبــس “: " زوجــي قــال يل يظهــر أن 

ــة يف هــذا  ــا، فوضــع قنبل ــام مّن ــد اإلنتق ــن يري ــاك م هن

الكيــس، لكنــي حاولــت التخفيــف مــن مخاوفــه بتذكــره 

أننــا يف الســويد وليــس يف ســوريا، وأقربــت ملســك 

الكيــس عندهــا  رصخ قائــال: " الاااا ممكــن ينفجــر 

ــا الحــل  ــل وجدن ــة"، وبعــد نقــاش طوي ــو قنبل ــو جوات ل

ــة ". ــال بالرشط ــب اإلتص األنس

إيصــال  نــداء  حاولــت  الضعيفــة  الســويدية  بلغتهــا 

الفكــرة للرشطــة، لكــن األخــر وجــه أســئلة حــول مــا إذا 

ــم   ــى الرغ ــم ع ــون قتله ــداء يحاول ــوا يشــتبهون بأع كان

ــدى الزوجــن  ــن ل ــا مل يك ــم للســويد، حينه ــن وصوله م

ــة. ــة واضحــة لكنهــم أرصوا أن داخــل الكيــس قنبل إجاب

مــن جهتــه يــروي الــزوج فــؤاد املــي الحكايــة مبتســا: 

ــن الرشطــة وتفحصــوا  ــن م ــاء عنري ــق ج ــد دقائ " بع

الكيس،عندهــا ضحكــوا بشــدة وأخــرج كال منهــا قطعــة 

مــن البولــر، ) الكعــك ( وقــال أحدهــا- يبــدو أن هــذا 

املتفجــر لذيــذا، نحــن نتفهــم أنكــم قادمــن مــن الحــرب 

لكــن تذكــروا دامئــا أنكــم يف الســويد-".

يتابــع املــي " يف تلــك األثنــاء وصلــت جارتنــا الســويدية، 

ــه اليــوم  ــد املــذاق، خبزت وقالــت: "هــل كان البــوالر جي

وخشــيت مــن إيقاظكــم فعلقتــه عــى البــاب، أمتنــى أنــه 

قــد نــال إعجابكــم، نظرعنــارص الرشطــة إلينــا وضحكنــا 

جميعــا ووقفــت جارتنــا وعالمــات اإلســتفهام عــى 

وجههــا".

هــذه الواقعــة تعكــس اىل أي مــدى تجــد تأثــرات 

الحــرب النفســية إنعكاســا لهــا يف حيــاة املهاجريــن 

الُجــدد القادمــن مــن بلــدان تشــهد رصاعــات وحــروب 

ــراق. ــوريا والع ــل س مث

ــة  ــوات العالي ــى األص ــراء تخش س
ــارات ! ــا إنفج وتتخيله

مخــاوف الحــرب مل تطــل نــداء وزوجهــا فقــط، بــل 

وهــم  هنــا،  اىل  وصلــوا  الذيــن  النــاس  آالف  هنــاك 

ــدان  ــة، بســبب فق ــات نفســية متفاوت ــن أزم ــون م يعان

البعــض منهــم لألهــل واألحبــة واألصدقــاء، فيــا البعــض 

ــدث  ــا ح ــع، ك ــوت مرتف ــل ص ــن أق ــوف م ــاين الخ يع

مــع العراقيــة رساء النحــاس 29 عامــا، والتــي قالــت لـــ” 

الكومبــس “: منــذ وصــويل اىل الســويد قبــل ســنوات 

وحتــى اليــوم متــر لحظــات أنــى فيهــا متامــا جغرافيــة 

املــكان، وأنتقــل بلحظــات اىل العــراق حيــث التفجــرات 

واملــوت والخــوف، فــإىل اليــوم ال أســتطيع ســاع صوتــا 

خارجــا عــن املألــوف حتــى لــو كان إغــالق بــاب، فــذات 

ــقط  ــروس فأس ــة فس ــز مدين ــر يف مرك ــت أس ــرة كن م

عامــل صندوقــا للميــاه الغازيــة، فاتخــذت بشــكل ال 

ــث وضعــت  ــن التفجــر، حي ــة م ــة الحاي إرادي  وضعي

يــدي فــوق رأيس وانكمشــت عــى جســدي خلــف 

ســيارة، وعندمــا تذكــرت أين يف الســويد وقفــت ونظــرت 

ــارة ينظــرون إيل مبتســمن  ــكان عــددا مــن امل حــويل، ف

ــريف". ــن ت ــن م ومتعجب

األطفال الضحايا األكبر ..!
ــال،  ــدى األطف ــا ل ــر وضوح ــدو أك ــرب تب ــات الح بص

فصمتهــم رمبــا يخفــي جروحــا عميقــة خلفتهــا أوضــاع 

ــم. بالده

ــارب  ــنوات اله ــس  س ــل ذو الخم ــم الطف ــاك إبراهي  ج

مــع أهلــه مــن ســوريا لديــه مثــل تلــك الجــروح النفســية 

ــرب  ــده بالق ــر تواج ــة إث ــه لصدم ــد تعرض ــا بع خصوص

مــن إحــدى التفجــرات التــي طالــت املنطقــة التــي كان 

يعيــش فيهــا.

ــس  ــك اللحظــات للكومب ــم عــن تل ــده إبراهي ــول وال يق

"كان جــاك يقصــد مــع والدتــه الذهــاب اىل متجــر لقضاء 

بعــض الحاجيــات لكنــه شــعر فجــأة بالتعــب وأرص عــى 

الجلــوس رافضــا الســر برغــم مــن تشــجيع والدتــه عــى 

الســر، ويف هــذه األثنــاء ســمعا دويــا قويــا بالقــرب منهم 

وتناثــر حولهــا الغبــار ولوحات الســيارات املتطايــرة، ومل 

يكــن لــدى زوجتــي اال أن ركضــت وأبتعــدا كالهــا عــن 

املــكان".

الزالــت تداعيــات هــذا اإلنفجــار يف ذاكــرة جــاك جيــدا 

ــه عامــن يف الســويد، ومــازال مقتنعــا  ــى بعــد قضائ حت

أن ســوريا انفجــرت واختفــت عــن الخارطــة عــى حســب 

مــاروى والــده للكومبــس.

منظمات سويدية تساعد المتضررين
يف مقابــل ذلــك، تعمــل العديــد مــن املنظات اإلنســانية 

الحــروب،  مــن  الناجــن  مســاعدة  عــى  الســويد  يف 

 Rädda لتخفيــف وقــع مــا عاشــوه. ومــن ذلــك منظمــة

التــي تعمــل عــى مســاعدة مليــون ونصــف   barn

ــال. ــن األطف ــم م ــخص، غالبيته ــون ش امللي

ــال  ــا األطف ــارة يف قضاي ــان املستش ــال هاغ ــول ميكاي تق

والالجئــن للكومبــس: "  نحــن نعمــل عــى خطــن 

ــن  ــل م ــا نعم ــا، فهن ــويد وخارجه ــل الس ــن داخ متوازي

عمليــة  يف  توافرهــا  الواجــب  الطفــل  حقــوق  اجــل 

ــن  ــكن لالجئ ــال يف الس ــطة لألطف ــم أنش ــوء وننظ اللج

ــم،  ــت داخله ــي طبع ــرب الت ــار الح ــن آث ــف م للتخفي

باإلضافــة  لتنظيــم مقابــالت مــع األطفــال وأوليــاء األمــور 

ــايب  ــر اإليج ــك للتأث ــا وذل ــى صفحتن ــم ع ــل آرائه لننق

ملســتقبل أفضــل".

وعــن نشــاطاتهم خــارج الســويد قالــت هاغــان" نعمــل 

النظيفــة واألدويــة واملــأوى،  الغــذاء وامليــاه  لتأمــن 

ويســاعد فريــق متخصــص األطفــال يف املناطــق املتوتــرة 

ملعالجــة التجــارب املؤملــة مــن خــالل الدعــم العاطفــي 

ــا  ــم، وجهودن ــتئناف تعليمه ــى اس ــل ع ــب والعم واللع

ال تركــز فقــط يف ســوريا بــل متتــد اىل لبنــان واألردن 

ــر". ــراق وم والع

"اختصاصي "تعديل السلوك هو 
اصعب بكثير من اكتساب جديد"

مــن الواضــح أن الحــرب تطبــع أجيــال بكاملهــا بطابعهــا 

ــا  ــة وهــذا م ــوم وليل ــزع بي ــن للمخــاوف أن تنت وال ميك

يشــدد عليــه مــازن خضــور اإلختصــايص يف اإلرشــاد 

النفــي، حيــث يوضــح للكومبــس قائــال: " االنســان ابــن 

ــات،  ــادات والثقاف ــا كالع ــياء منه ــب األش ــه ويكتس بيئت

واالشــخاص يف زمــن الحــرب يكتســبون الخــوف والحــذر 

ــا بســبب  ــي يصادفونه ــة الت مــن معظــم االشــياء الغريب

الخشــية مــن ان تكــون هــذه االمــور ســببا يف مقتلهــم او 

تشــوههم ويكــون هــذا الخــوف مصــدره مــا يشــاهدونه 

مــن حقائــق او مــا يســمعونه مــن قصــص او شــا ئعــات "

ــة إســتعادة الصحــة النفســية  ــن كيفي وحــول ســؤالنا ع

قــال " ان تعديــل الســلوك هــو اصعــب بكثــر مــن 

انتقــال  يفــر  مــا  وهــذا  جديــد  ســلوك  اكتســاب 

املخــاوف مــع األشــخاص اىل البلــد اآلمــن الــذي قصــدوه، 

ــول  ــن الحل ــد م ــاك العدي ــك هن ــن ذل ــم م ــن بالرغ لك

والنشــاطات التــي تســاهم لدى االطفــال والكبار بنســيان 

األطفــال  وإرشاك  التوعيــة  كجلســات  الحقبــة،  تلــك 

ــي  ــة الت ــم اإلنســانية والطفول ــار بالنشــاطات لرمي والكب

ســلبتها الحــرب، وهنــاك حــاالت تحتــاج ملتابعــة فرديــة 

مــن قبــل طبيــب نفــي خاصــة ممــن تعــرض لصدمــة 

ــة". ــارشة أو حــادث أدى لتشــوه أو إعاق مب

سالف يعقوب ابراهيم
 

 

شــبُح الحــرب يالحقهــم حتــى وهم في الُســويد ..!

الخوف من املجهول يف اذهان البعض

جاك يلعب يف الثلج

اعالن
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الكومبــس -خــاص: يــكاد ال ميــر يــوم، دون أن تتلقــى 

الكومبــس العديــد مــن الشــكاوى، مــن الالجئــن يف 

املســاكن املؤقتــة ملصلحــة الهجــرة، تشــتيك مــام يقولــون 

عنــه، رداءة الطعــام املقــدم، ونقــص الخدمــات يف املــاء 

والنظافــة وحتــى يف التعامــل الــذي يذهــب البعــض اىل 

حــد وصفــه أحيانــا بـــ "التعامــل العنــري".

ــود  ــدم وج ــاه، وع ــع املي ــد قط ــور اىل ح ــت األم ووصل

املــاء الســاخن يف هــذا الشــتاء، دون أن تتحــرك مصلحــة 

الهجــرة ســاكناً.

يف مقابــل ذلــك، وإلتزامــا مبعايــر املهنيــة الصحفيــة، 

تطــرح الكومبــس هــذه الشــكاوى التــي تصلهــا، اىل 

ــة نظرهــا،  إدارات هــذه املســاكن نفســها، لســاع وجه

فيــأيت الجــواب عــادة بالنفــي، وأحيانــا بالنفــي القاطــع. 

حتــى أن إدارات بعضهــا تدعــو الصحفيــن للقــدوم إليهــا 

واإللتقــاء بجميــع الالجئــن، وليــس فقــط بالذيــن "يُثرون 

ــا. ــب تعبره ــاكل" بحس املش

ــز  ــن املراك ــز م ــذار إدارة أي مرك ــن أع ــا تك ــن مه ولك

املخصصــة لالجئــن، ال بــد أن يكــون هنــاك أســباب 

ــا  ــدم تركه ــا، وع ــف عنه ــا والكش ــالع عليه ــب االط يج

مخفيــة، خاصــة إذا كانــت هــذه األســباب تتعلــق بجشــع 

أصحــاب "الكمبــات" واســتغالل هــذا الظــرف الــذي زاد 

مــن أعــداد الالجئــن يف الســويد، إىل مــا فــوق املعــدل.

 

الجئون: "يعاملوننا بسوء وإهمال 
شديدين"!

ــام تلقــت الكومبــس إتصــاالت ورســائل وصــور،  قبــل أي

ــاً  مــن عــدد مــن طالبــي اللجــوء الذيــن يســكنون مؤقت

 Kosta منطقــة  يف  الواقــع   Attendo Kosta بفنــدق 

ــن  ــتكون م ــوب الســويد، يش ــن Växjo جن القريبــة م

ــة ان  ــاء، لدرج ــي لل ــر الطبيع ــتمر وغ ــاع املس اإلنقط

ــم  ــا دفعه ــون، م ــا يقول ــرب، ك ــب بالج ــم أصي بعضه

الصيدليــات، وانهــم  املــرض مــن  اىل رشاء دواء هــذا 

مل يحصلــوا عــى العــالج مــن مســتوصف يف منطقــة 

بهــا  يتقدمــون  التــي  الشــكاوى  كل  وأن   ،Lessebo

ملنــدويب مصلحــة الهجــرة مل تــؤد اىل حــل.

وتقــول رســالة وصلتنــا مــن هنــاك: " مــا يزيــد الطــن 

بلــة املعاملــة الســيئة لــالدارة حيــث يتــم طــرد وتهديــد 

كل شــخص يتقــدم بشــكوى او تذمــر للهجــرة. حتــى أن 

مديــر الفنــدق نفســه جــاء يف أحــد االيــام غاضبــا وطلــب 

ــاظ  ــه بالف ــدى علي ــادر وإعت ــباب ان يغ ــد الش ــن أح م

ــن بعــض  ــا كان م ــالة" ف ــول الرس ــى حــد ق ــة، "ع نابي

الالجئــن يف الفنــدق إال اإلتصــال بالرشطــة التــي رفضــت 

الحضــور والتدخــل، بســبب عــدم وجــود أي رضر أو 

تهجــم أو اصابــات بــن الطرفــن قائلــة إن املســؤول هــو 

مصلحــة الهجــرة يف مثــل هــذه الحــاالت".

عــدد مــن الالجئــن خرجــوا عــى إثــر ذلــك يف الواحــدة 

ــت مل  ــددا، يف وق ــه مج ــودة إلي ــدم الع ــرروا ع ــال، وق لي

يكــن فيــه باصــات، وقــرروا املــي عــدة كيلومــرات 

ــرب  ــم اىل أق ــاين مطالبه ــوم الث ــوا يف الي ــة، ونقل يف الغاب

ــرة. ــة الهج ــب ملصلح مكت

رسالة من داخل الفندق
"الوضــع مأســاوي جــداً وال يُحتمــل، مــن أربعــة شــهور 

مل نســتعمل املــاء الســاخن، كل أربــع أشــخاص يتــم 

إســكانهم يف غرفــة هــي لشــخص واحــد، وهنــاك غــرف 

أساســا  فيهــا ال مغســلة وال حــام وهــي  يوجــد  ال 

مســتودعات ومكاتــب. وبالنســبة اىل املطعــم يوجــد فيــه 

أقــل مــن أربعــن كرســيّا فيــا عــدد الالجئــن هنــا حــوايل 

ــخص". ــة ش ــي ملئ 180، واألكل ال يكف

اإلدارة: "البعض يفتعل المشاكل"!
أحــد العاملــن يف إدارة الفنــدق وهــو ســامي نــور، 

ــال  ــال إن البعــض يحــاول إفتع ــم، وق ــى هــذه املزاع نف

مديــر  أن  مؤكــدا  الوصــف،  يف  واملبالغــة  املشــاكل، 

الفنــدق تدخــل لوضــع حــد للمشــاكل وليــس الثارتهــا، 

ــى  ــوي ع ــوع ويحت ــو متن ــدم ه ــام املق ــد ان الطع وأك

ــخ. ــلوق وال ــض مس ــم وبي ــاج ولح ــاك ودج أس

أمــا بخصــوص مشــكلة امليــاه فقــال إن اإلنقطــاع موجــود 

ــة  ــق بحص ــة تتعل ــباب فني ــدودة الس ــرات مح ــن لف لك

الفنــدق مــن امليــاه، وشــدد ان هنــاك بإمــكان الصحافــة 

ملعرفــة  باآلخريــن  واإللتقــاء  الفنــدق  اىل  املجــيء 

ــة. الحقيق

احتجاجات الالجئين في الـ "كمبات":
إهمــال وســوء تعامــل أم 

مبالغــة فــي الشــكوى؟

يف "كمــب" Blinkarp مبنطقــة Röstånga يف ماملــو، 

وصلتنــا رســالة "اإلســتغاثة التاليــة":

نحــن الالجئــون يف هــذا املجمــع ندعوكــم اىل طــرح 

قضيتنــا بســبب األوضــاع املزريــة التــي نعيشــها هنــا، 

والتــي تتلخــص يف:

1. االكل غر نظيف وال يؤكل.

2. الســكن غــر نظيــف ابــداً ونحــاول تنظيفــه قــدر 

االمــكان رغــم ان التنظيــف مــن مهــام إدارة املجمــع.

3. اقــرب ســوبر ماركــت يبعــد عّنــا مســافة 40  

ايــام يف  اال 4  وال يوجــد مواصــالت  دقيقــة ســراً 

ــن 9:30   ــاً م ــط صباح ــف فق ــاعة ونص ــبوع لس االس

ــارشة ــح يف الع ــاً ان ICA تفت ــاً عل ــى 11 صباح حت

 ) يعني لدينا ساعة واحدة فقط (.

4. الغــرف التــي تتســع لشــخصن يوجــد بهــا 4 

أشــخاص.

ــن  ــتحام وحام ــن لالس ــخصا حام ــكل 30 ش 5. ل

ــت". ــة "التوالي ــق الصحي للمراف

6. وســائل الرفيــه التــي يجــب ان تكــون الحــل 

بــن  والشــجار  بامللــل  الشــعور  لعــدم  الوحيــد 

االشــخاص مدمــرة بالكامــل وغــر قابلــة لإلســتخدام.

7. موظفــو الهجــرة يأتــون كل يــوم أثنــن، لكــن 

بــال فائــدة، وال يقدمــون أيــة أجوبــة حــول أســئلتنا، 

ــل! ــر معط ــي ان الكومبيوت ــة ه ــة الدامئ والحج

8. التدفئة نصفها عاطل ال يعمل.

9. االنرنــت ضعيــف جــداً والميكــن اســتخدامه اال ان 

تكــون بجانــب الراوتــر.

.. والخبز 
معفن في 

"كمب آخر" ..!!

الجئون يحتجون أمام مصلحة الهجرة

خبز معفن يف احدى الكمبات

صورة لطالب لجوء مشتبه بإصابته بالجرب خاص بالكومبس
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ــة  ــع املحامي ــاً م ــاءاً إذاعي ــس، لق ــو الكومب ــرى رادي أج

ــول  ــان، ح ــا جادري ــاين، ديان ــل لبن ــن أص ــويدية م الُس

معامــالت مل الشــمل، طــرح عليهــا أبــرز األســئلة التــي 

تتلقاهــا شــبكة الكومبــس اإلعالميــة مــن قرائهــا حــول 

ــا: ــا ألهميته ــراء هن ــا للق ــوع، نقدمه ــذا املوض ه

َمن الذي له الحق في لم الشمل بالسويد؟
ــم شــمل  ــه اإلقامــة الدامئــة يســتطيع أن يل كل مــن لدي

)الــزوج/ة واألوالد تحــت ســن 18 عامــا( والوالديــن 

ــة. ــرشوط خاص ــن ب ــاً، لك أيض

ومــن لديــه اإلقامــة املؤقتــة، أو إقامــة عمــل، يســتطيع 

ــا( إن  ــن 18 عام ــت س ــزوج/ة واألوالد تح ــب )ال أن يجل

ــة، وال  ــى اإلقام ــه ع ــل حصول ــاً قب ــخص متزوج كان الش

يحــق لــه أن يجلــب زوج/ة بــزواج جديــد بعــد حصولــه 

ــم  ــر رشوط الســكن الدائ ــة، إال يف حــال توف عــى اإلقام

والعمــل.

ــأيت  ــه ي ــه إىل موضــوع هــام، وهــو أن ــد التنوي ــا أري وهن

العديــد مــن النــاس إىل الســويد وهــم متزوجــون بعــدة 

نســاء، ولكــن ال يعلمــون أنهــم يســتطيعون مل شــملهن 

جميعهــن. أقــول لهــم إنــه مــن املهــم أن يخــربوا مصلحــة 

ــة زوجاتهــم مــن زيجــات حصلــت  الهجــرة بأســاء كاف

ــري  ــويدي ال ي ــون الس ــة، ألن القان ــم األصلي يف بلدانه

عليهــم قبــل الحصــول عــى اإلقامــة. لكــن الــزوج يجــب 

عليــه أن يســجل رســمياً زوجــة واحــدة فقــط لــه، لكنــه 

ــه  ــد حصول ــدة بع ــن واح ــر م ــزواج بأك ــتطيع ال ال يس

عــى اإلقامــة.

قلِت أن المقيم الدائم في السويد يستطيع أن يلم 
شمل والديه، هل من توضيح أكثر ألن البعض 

حاول ذلك لكنه حصل على رفض!

هنــاك رشوط خاصــة، وال تعطــى اإلقامــة للوالديــن ملــن 

ــراً، يف  ــخص كث ــر الش ــب أن ال ينتظ ــك. أوالً يج أراد ذل

تقديــم معاملــة مل شــمل الوالديــن، بعــد حصولــه عــى 

ــوم  ــس الي ــب يف نف ــدم الطل ــب أن يق ــل يج ــة، ب اإلقام

مصلحــة  الن  وقــت،  بــأرسع  أو  بــه،  تقــدم  الــذي 

الهجــرة تعتقــد أن الشــخص يجــب أن يُظهــر الجديــة يف 

املوضــوع، وأن يُخــرب املصلحــة بنيتــه ذلــك، منــذ اليــوم 

األول.

أهــم يشء يجــب فعلــه لــي يُرع الشــخص بلم الشــمل، 

ــوء  ــم اللج ــاء تقدي ــرة أثن ــف الهج ــرشح ملوظ ــو أن ي ه

ــه اىل  ــب والدي ــه لجل ــع ب ــي تدف األســباب اإلنســانية الت

الســويد، وكيــف أنــه هــو املعيــل املــايل الوحيــد لهــا.

هل يمكن طلب لم شمل أحد أفراد العائلة في 
حال كان أكبر من 18 سنة وهو الوحيد من 
عائلته يعيش في البلد األصلي وباقي أعضاء 

األسرة في السويد؟
نعــم ولكــن إن كان لديــه ســبب نادر ومأســاوي وإنســاين 

وغــر عــام. واألهــم أن يعــرف الشــخص أن التعامــل معــه 

ال يتــم عــى مقيــاس مشــكلة عامــة موجــودة لــدى كل 

فئــات الشــعب. 

ما أسباب تأخر قرارات لم الشمل؟
ــات  ــود معلوم ــا وج ــر، منه ــباب للتأخ ــدة أس ــاك ع هن

وأحيانــاً  امللــف،  يف  مكتملــة  غــر  أوراق  أو  ناقصــة 

موظــف الهجــرة ال يتابــع القضيــة كــا يجــب وال يســأل 

ــب مل  ــا طال ــب أن يعطيه ــي يج ــات الت ــك البيان ــن تل ع

الشــمل. أو هنــاك تضــارب يف املعلومــات التــي يقدمهــا 

طــريف القضيــة، طالــب مل الشــمل ورشيكــه الــذي ينتظــر 

اإلقامة.

مــن األفضــل دراســة الحالــة املقدمــة لــي يتــم عالجهــا 

بالشــكل الصحيــح واملطلــوب. وأنصــح أن يتابع الشــخص 

قضيتــه إن طالــت ألشــهر.

هل صحيح أن سرعة معالجة أوراق لم الشمل 
تختلف من مدينة إلى أخرى، على سبيل المثال 
مصلحة الهجرة في ستوكهولم أسرع في اتخاذ 

القرارات من نظيرتها في مالمو؟
ال أبــداً، اتخــاذ القــرارات يعتمــد عــى املوظفــن املرشفــن 

ــى القضايا. ع

هل هناك من قانون يجبر موظف الهجرة أن يأخذ 
قرار منح أو رفض اللجوء في فترة زمنية محددة؟

ليــس هنــاك قانــون يحــدد املــدة القصــوى التخــاذ 

القــرار، ولكــن ترســل بعــض الدوائــر الرســمية والــوزارات 

الحكوميــة إرشــادات ملصلحــة الهجــرة بعــدم اإلطالــة يف 

الفــرة التــي تــدرس فيهــا ملفــات الالجئــن. وهنــا نالحظ 

أن فــرة دراســة قضايــا اللجــوء تطــول طرديــا مــع زيــادة 

أعــداد طلبــات اللجــوء وإقامــات العمــل.

- هل يمكن لم شمل زوجة تحت عمر 18 سنة؟
ال، القانــون الســويدي ال يقبــل مل شــمل القــارصات مــن 

الزوجــات. ال تســتطيع الفتــاة التــي مل تناهــز عمــر 18 أن 

تــأيت إىل الســويد كزوجــة.

نسمع في عدة حاالت أن طالبي اللجوء أو 
األشخاص الذين لديهم معامالت لم الشمل 

يدعون ان الموظف المسؤول عن ملفهم 

"عنصري"، كيف يجب أن يتصرف الشخص في 
مثل هذا الوضع؟

ــاالت  ــا يجــري يف هــذه الح ــن وتســجيل م ــح تدوي أنص

وطلــب تغيــر املوظــف ولكــن عــى الشــخص أن يكــون 

لديــه أســباب ودالئــل قويــة لذلــك.

هل ممكن لم الشمل األطفال من الزوج/ة األول 
بعد الطالق وهم تحت عمر 18؟

ــك، وأن  ــق بذل ــزوج/ة األول أو الطلي ــل ال ــب أن يقب يج

يعطــي ورقــة قبــول النتقــال األطفــال القــر إىل الســويد 

يف حــال لديهــم حضانــة مشــركة. وبذلــك ميكــن مل شــمل 

األطفــال.
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قادمون ُجدد للُسويد:
مكتب العمل لم يقدم شيئًا لنا ..!!

ــة  ــل Arbetsförmedlingen الجه ــب العم ــر مكت يعت

الحكوميــة الوســيطة بــن الباحثــن عــن العمــل وأربابــه، 

كــام يهــدف إىل تحســن واقــع ســوق العمــل، ومســاعدة 

األشــخاص العاطلــن يف البحــث عــن فــرص جديــدة، 

ــيخ  ــة الرتس ــذ خط ــة تنفي ــاً مهم ــب أيض ــؤدي املكت وي

االنخــراط  يف  حديثــاً  الوافديــن  الالجئــن  ملســاعدة 

ــس اســتطلعت  باملجتمــع الســويدي وبالســوق. الكومب

آراء العديــد مــن عمــالء املكتــب حــول الخدمــات التــي 

ــل خطــة الرتســيخ: ــم لتفعي ــا، واقرتاحاته يقدمه

موظفو المكتب "يخدروننا" وال يجدون 
لنا العمل!!

أنــا غــر رايض عــن طريقــة عمــل املكتــب بنســبة 50%, 

وذلــك بســبب عــدم بــذل املســؤولن فيــه جهــوداً لتنفيــذ 

ــدد إىل  ــن الج ــًة للوافدي ــا خاص ــي يقدموه ــود الت الوع

للشــخص  إبــرة تخديــر  الســويد، فاملوظــف يعطــي 

حــول  الســيا  املجتمــع  يف  ترســيخه  عــن  املســؤول 

ــل. ــكن والعم ــع الس مواضي

 عــى ســبيل املثــال طلبــت مــن املوظــف املســؤول عنــي 

ــة  ــع خط ــارض م ــبني وال تتع ــل تناس ــة عم ــن فرص تأم

الرســيخ، إال أن املوظــف مل يتجــاوب معــي وحثنــي عــى 

ــث  ــور البح ــق بأم ــا يتعل ــي في ــوري بنف ــة أم متابع

عــن العمــل والســكن، كــا أن املكتــب يتأخــر دامئــاً يف 

إعطــاء املواعيــد ملراجعــة املســؤولن، بســبب قلــة عــدد 

املوظفــن وأســلوب عملهــم الــذي يتســم بالفــوىض، 

ــب  ــن يف مكت ــداد العامل ــادة أع ــم زي ــن امله ــك م ولذل

العمــل ملســاعدة القادمــن الجــدد يف إيجــاد العمــل 

والتأقلــم بشــكل رسيــع مــع املجتمــع، وباعتبــاري طبيــب 

مختــص اقــرح عــى املكتــب أن يســعى إىل تأمــن برامــج 

ــم اللغــة  ــاء الجــدد يف املســتوصفات لتعل تدريــب لألطب

الطبيــة بشــكل أرسع واختصــار الوقــت للبــدء مبارســة 

مهنــة الطــب.

"البعض يتعامل معنا بفوقية"
أمتنــى مــن القامئــن عــى مكتــب العمــل أن يراعــوا أكــر 

ظــروف القادمــن الجــدد، خاصــًة وأننــا نواجــه العديــد 

مــن الصعوبــات يف التأقلــم مــع املجتمــع الســويدي، فكل 

يشء هــو جديــد بالنســبة لنــا، ولذلــك اعتقــد أن تفهــم 

ــة  ــهل عملي ــن أن يس ــا، ميك ــب ألوضاعن ــي املكت موظف

يســتخدمون  املوظفــن  فبعــض  باملجتمــع،  االندمــاج 

ــض  ــرض بع ــون ف ــل، ويحاول ــط يف التعام ــلوب الضغ أس

األمــور عــى املهاجريــن الجــدد، مــا يوثــر عــى الوضــع 

ــان باإلهــال  ــا أشــعر يف بعــض األحي ــم، ك ــي له النف

ــة،  ــة فوقي ــي بطريق ــي ومعاملت ــؤول عن ــل املس ــن قب م

ــذ خطــة الرســيخ. ــدم الســعي إىل مســاعديت لتنفي وع

"الروتين في عمل المكتب يسبب 
اإلحباط"

ــن  ــد م ــت العدي ــخصية واجه ــي الش ــالل تجربت ــن خ م

املشــاكل مــع مكتــب العمــل نتيجــة حــدوث بعــض 

ــة  ــروف الخاص ــاة الظ ــدم مراع ــي، وع ــاء يف أوراق األخط

لــكل شــخص، وميكــن القــول أيضــاً أن الروتــن املوجود يف 

طريقــة العمــل تســبب اإلحبــاط للوافــد الجديــد وتؤخــر 

مــن عمليــة ترســيخه يف ســوق العمــل، ومــن خــالل 

ــي بعــدد مــن موظفــي مكتــب العمــل الحظــت  معرفت

أن املوظفــن األصغــر ســناً أكــر تفهــاً لنــا، باإلضافــة إىل 

حرصهــم عــى تقديــم املســاعدة بخصــوص تأمــن فــرص 

العمــل والبحــث عــن دورات تدريبيــة تناســب مهنــة كل 

شــخص.

"لم ألتق مسؤولي إال مرة واحدة 
فقط"!!

اعتقــد أن وضــع خطــة لتحســن طريقــة عمــل مكتــب 

ــذ مهــام  ــن عــى تنفي العمــل وتوظيــف موظفــن قادري

ــذه  ــة األشــخاص به ــد ثق ــن أن يعي ــيخ، ميك خطــة الرس

ــب  ــن أن دور مكت ــم م ــى الرغ ــة، وع ــرة الحكومي الدائ

ــادم  ــع الق ــركة م ــة مش ــداد خط ــل يف إع ــل يتمث العم

الجديــد عــرب لقــاءات دوريــة، وإعطــاء املشــورة والنصائح 

ــم  ــم لتعل ــم الدع ــل، وتقدي ــرص العم ــات ف ــن إمكاني ع

اللغــة الســويدية، إال أن مــا حصــل معــي يثبــت العكــس 

ــذ  ــدة من ــرة واح ــي إال م ــؤول عن ــي باملس ــا مل ألتق فأن

ــإن  ــي الشــخيص ف ــة، وبحســب رأي حصــويل عــى اإلقام

ــية حــد اآلن. ــه األساس ــم مبهمت ــل مل يق ــب العم مكت

" المكتب ال يمتلك خطة عمل 
واضحة"!

ــام  ــن مه ــاملة ع ــرة ش ــدي فك ــد ل ــة ال يوج يف الحقيق

ــت  ــا تعامل ــن الجــدد، فأن ــاه القادم ــل تج ــب العم مكت

ــت  ــن، والحظ ــن مختلفت ــل يف منطقت ــي عم ــع مكتب م

ــق  ــا يتعل ــة في ــل واضح ــة عم ــون خط ــم ال ميتلك أنه

ــم اللغــة وإيجــاد عمــل  ــد لتعل ــد الجدي مبســاعدة الواف

يؤمــن للشــخص إعالــة نفســه، الســيا بعــد انقضــاء فــرة 

الســنتن الخاصــة بتطبيــق خطــة الرســيخ، عــى ســبيل 

املثــال كنــت مســجل يف أحــد مكاتــب العمــل، وكان 

ــن وجــود  ــم م ــى الرغ ــط، ع ــة فق ــه أربع ــدد موظفي ع

آالف القادمــن الجــدد وغرهــم مــن املواطنــن العاطلــن 

املكتــب  يحتاجــون ملســاعدة  والذيــن  العمــل،  عــن 

ــم. ــف له ــن وظائ ــل يف تأم العم

د. الياس الكيال

أثرا حنا
حسن عمورة

د. عار العبد

د. سلوى الكرش

حاورتهم: نهيل كورية
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بعــد أقــل مــن شــهر عــى تســلم الحكومــة الســويدية 

ــة مارغــوت  ــرة الخارجي ــت وزي ــا، أعلن ــدة مهامه الجدي

ــن األول  ــر/ ترشي ــس 30 أكتوب ــاح الخمي فالســرتوم  صب

ــة الفلســطينية. اعــرتاف بالدهــا رســميا بالدول

اإلعــالن أحــدث ضجــة كبــرة داخــل الســويد وخارجهــا، 

منــددة  فعــل مرحبــة وأخــرى  بــن ردود  تراوحــت 

انهالــت عــى وزيــرة الخارجيــة وحكومتهــا مــن كل 

ــوب. ــدب وص ح

أمــا أحــزاب املعارضــة التــي لتوهــا غــادرت حكا اســتمر 

8 ســنوات، أجمعــت تقريبــا عــى انتقــاد قــرار حكومــة 

الرشاكــة بــن االشــراكين الدميقراطيــن والبيئــة، خاصــة 

ــا  ــربه مترع ــرار واعت ــم الق ــذي هاج ــعب ال ــزب الش ح

ومؤســفا ويعــرب عــن قلــة مهــارة سياســية.

ــوت  ــرة مارغ ــة الوزي ــويدية وخاص ــة الس ــن الحكوم لك

فالســروم ، تصــدت لالنتقــادات ، وبينــت املعطيــات 

ــا  ــكلت أساس ــي ش ــة الت ــية والقانوني ــق السياس والحقائ

ــاذه.  التخ

ومــع أن الســويد حاولــت امتصــاص الغضــب اإلرسائيــي، 

ــن  ــية ب ــة الدبلوماس ــه باألزم ــن وصف ــا ميك ــادي م وتف

الطرفــن إال أن ســتوكهومل دافعــت عــن كرامتها وســمعتها 

بشــكل حــازم عندمــا حــاول وزيــر الخارجيــة اإلرسائيــي 

ــل  ــويدي والتقلي ــدور الس ــم ال ــان تقزي ــدور ليربم أفيغ

مــن مكانــة الســويد السياســية وحرهــا ضمــن نطــاق 

ــا. ــون تركيبه ــا" وفن ــا ومفروشــات "إيكي صناعــة موبيلي

ــن  ــويدية م ــادرة الس ــن للمب ــن واملتفهم ــن املؤيدي وب

جهــة وبــن املندديــن والغاضبــن مــن جهــة أخــرى، 

ــي تقــدم صــورة  اجتهــدت عــدة تحليــالت ونقاشــات ل

ــطن،  ــويدي بفلس ــراف الس ــداف االع ــباب وأه ــن أس ع

وملــاذا الســويد هــي مــن أصبحــت أول عضــو باالتحــاد 

األورويب تقــوم بهــذه الخطــوة؟ )هنــاك دول حاليــة 

قبــل  ولكــن  بفلســطن  تعــرف  األورويب  االتحــاد  يف 

األورويب(.  لالتحــاد  انضامهــا 

بعــض اآلراء التــي تهــدف إىل التقليــل من أهميــة اعراف 

أراضيهــا محتلــة ومقطعــة  تــزال  الســويد بدولــة ال 

ــبب  ــو الس ــي ه ــتهالك املح ــل إىل أن االس ــال، متي األوص

الرئيــي لهــذه الخطــوة السياســية، ألن الحــزب االشــرايك 

ــدا مــن قاعــدة شــعبية  الدميقراطــي يالقــي دعــا متزاي

يشــكل فيهــا العــرب واملســلمن جــزءا مهــا، إضافــة إىل 

ــطينية، وال  ــة الفلس ــن للقضي ــارين منارصي ــطاء يس نش

ننــى أن أغلــب منظــات هــذا الحــزب الشــعبية، مثــل 

الشــبيبة االشــراكية واملــرأة والطــالب، تقــف عــى يســار 

ــد للفلســطينين. الحــزب يف مواقــف التأيي

ــن  ــن م ــن حزب ــكلة م ــة املش ــؤالء أن الحكوم ــرى ه وي

الســابقة،  املعارضــة  يف  كانــت  أحــزاب  ثالثــة  أصــل 

ــد إرضــاء حــزب اليســار املعــروف بدعمــه الواضــح  تري

للحقــوق الفلســطينية، وبالتــايل تقديــم يشء مقابــل 

ــة مل يحصــل عليهــا  مطالــب أخــرى يف السياســة الداخلي

هــذا الحــزب.

ــالت  ــة التحلي ــدى صح ــأ أو م ــن خط ــر ع ــض النظ وبغ

املحســوبة عــى نظريــة "االســتهالك املحــي" إال أنهــا 

ــة  ــة والثالث ــال الثاني ــر األجي تعطــي مــؤرشات حــول تأث

ــة،  ــرر العاملي ــا التح ــم قضاي ــرة يف دع ــات املهاج للجالي

السياســية  معــرك  اىل  األجيــال  هــذه  دخــول  بعــد 

والعمــل الحــزيب.

كــا أن هنــاك شــخصيات ومنظــات اجتاعيــة عديــدة 

الســويدي،  العــام  الــرأي  عــى  التأثــر  اســتطاعت 

وتصحيــح توجهاتــه نحــو معرفــة الحقائــق أكــر املتعلقــة 

ــط. ــرشق األوس ــراع يف ال بال

بدولــة  الســويدي  االعــراف  أن  فيــه  شــك  ال  ومــا 

فلســطن أعــاد للســويد مكانــة دوليــة مهمــة، ابتعــدت 

عنهــا منــذ رحيــل أولــوف باملــة، الزعيــم االشــرايك 

الدميقراطــي الــذي كان لــه مواقــف مميــزة يف دعــم 

القضايــا الدوليــة العادلــة، خاصــة مســاهمته ومســاهمة 

بــالده يف الوقــوف إىل جانــب نيلســون مانديــال يف نضالــه 

ــا. ــوب افريقي ــري يف جن ــل العن ــام الفص ــد نظ ض

ــرة  حفــظ العــامل برعــة أســم مارغــوت فالســروم وزي

خارجيــة الســويد، عــى الرغــم مــن صعوبــة نطقــه 

ببعــض اللغــات، وذلــك خــالل أقــل مــن شــهر فقــط عــى 

ــائل  ــرر أســمها عــى وس ــد أن تك ــا وبع ــا مبنصبه تعينيه

ــة.  ــار العاملي ــدارة األخب ــت ص ــالم واحتل اإلع

المحرر السياسي

االعتراف السويدي بفلسطين:
إجــراء لالســتهالك الداخلــي أم تعزيــز لمكانــة الســويد الدوليــة؟

ــك الســويدي كارل غوســتاف الســادس عــرش  أرســل املل

برقيــة تهنئــة إىل دولــة فلســطن مبناســبة اليــوم الوطنــي 

الفلســطيني، وهــي أول رســالة مــن نوعهــا يرســلها امللــك 

ــطن يف  ــة فلس ــويدية بدول ــة الس ــراف الحكوم ــد اع بع

30 ترشيــن األول أكتوبــر عــام 2014.

امللــك  فــإن   Times of Israel صحيفــة  وبحســب 

ــة  ــة تهنئ ــه برقي ــك أورويب يوج ــو أول مل ــويدي ه الس

الرئيــس  إعــالن  منــذ  فلســطن،  دولــة  إىل  رســمية 

الفلســطيني الراحــل يــارس عرفــات االســتقالل عــام 

.1988

وذكــر البــالط امللــي الســويدي أن امللــك غوســتاف 

أرســل الربقيــة بالتعــاون مــع وزارة الخارجيــة وفقــاً 

للعــرف الدبلومــايس املعتــاد بإرســال برقيــات تهنئــة 

مبناســبة اليــوم الوطنــي لجميــع الــدول، مبينــاً أن تهنئــة 

نتيجــة  هــو  الفلســطيني،  الوطنــي  باليــوم  الســويد 

االعــراف بدولــة فلســطن.

وتــأيت تهنئــة امللــك الســويدي لفلســطن بعــد توتــر 

ــذ  ــل، من ــويد وإرسائي ــن الس ــية ب ــات الدبلوماس العالق

إعــالن الحكومــة الســويدية يف 30 ترشيــن األول أكتوبــر 

ــة. ــطن كدول ــراف بفلس ــام 2014 االع ع

الســفر  أن  إرسائيــل  أوف  تاميــز  صحيفــة  وبينــت 

إىل  يعــد  مل   Isaac Bachman الســويد اإلرسائيــي يف 

مارســة مهامــه يف الســفارة اإلرسائيليــة بســتوكهومل 

ــح  ــال يف تري ــد ق ــة اآلن، وكان الســفر باخــان ق لغاي

املســؤولن  إن  الســويدي  للراديــو  أســبوعن  قبــل 

يف  الســويد  بزيــارة  يقومــوا  لــن  الكبــار  اإلرسائيلــن 

القريــب. املســتقبل 

الملــك الســويدي أول ملك 
أوروبي يوجه برقية تهنئة 
رســمية لدولــة فلســطين

Foto Bruno Ehrs  The Royal Court, Sweden

االٔجيال الجديدة من املهاجرين والقوى السويدية الداعمة لحركات التحرر تركت بصامتها عى قرار االعرتاف بفلسطن

وزيرة الخارجية السويدية
Foto: Martina Huber/Regeringskansliet
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قــال الســفر العراقــي يف الســويد بكــر فتــاح حســن، 

ــاين  ــن الث يف لقــاء نــرشه موقــع الكومبــس يف 1 ترشي

)نوفمــر( 2014، إن العالقــات بــن العــراق والســويد 

شــهدت "إزدهــاراً كبــراً يف املجــاالت اإلقتصاديــة، 

قبــل الهجــوم اإلرهــايب عــى بعــض املــدن العراقيــة، 

ــاك،  ــرة توجهــت للعمــل هن وان رشكات ســويدية كث

ــداث  ــن أح ــام، ولك ــاري بينه ــادل التج ــع التب وإرتف

ــع األســف عــى منــو هــذه  ــرت م ــرتة األخــرة، أثّ الف

ــات". العالق

غــر أنــه شــدد عــى ثقتــه " بأنهــا ستســتعيد عافيتهــا، 

ــة اىل  ــة فعلي ــن بحاج ــن، فنح ــتتب األم ــد أن يس بع

الخــرات والتكنولوجيــا الســويدية، وهنــاك فــرص 

يف  الســويدية،  الــرشكات  أمــام  لإلســتثامر  كثــرة 

ــة". ــوق العراقي الس

لدينــا،  املوجــودة  اإلحصائيــات  بحســب  وأضــاف: 

ــام 2013  ــادل التجــاري يف الع ــد وصــل حجــم التب فق

ــار كــرون، وبلغــت صــادرات الُســويد  اىل زهــاء 3 ملي

كــرون، وإحتلــت  مليــون  ملياريــن و224  للعــراق 

املكائــن واألجهــزة املتنوعــة النصيــب األكــرب يف هــذه 

ــرة. ــرى كث ــواد أخ ــملت م ــي ش ــادرات، الت الص

ــت 684  ــراق فبلغ ــن الع ــويدية م ــواردات الس ــا ال أم

ــود. ــام والوق ــواد الخ ــن امل ــرون م ــون ك ملي

توقف ترحيل الالجئين العراقيين 
قسرًا

ــل القــري  ــد الســفر ان الســويد أوقفــت الرحي وأك

طلباتهــم  املرفوضــة  العراقيــن  اللجــوء  لطالبــي 

ــوال  ــن االم ــة، وزادت م ــاع الحالي ــا لألوض ــا منه تفه

واملســاعدات  املــادي  الدعــم  لتقديــم  املخصصــة 

ملواجهــة  العــراق،  داخــل  يف  للنازحــن  اإلنســانية 

إحتــاالت حــدوث موجــات جديــدة مــن الهجــرة اىل 

الــدول املجــاورة، والــدول األخــرى، خاصــة األوروبيــة.

وأشــار اىل ان مصلحــة الهجــرة اصــدرت تقيــا جديــدا 

ــية  ــح األساس ــه املالم ــددت في ــراق ح ــاع يف الع لألوض

للتعامــل مــع قضايــا اللجــوء، لكنــه أوضــح أن ال 

موجــة لجــوء كبــرة للعراقيــن اىل الســويد حتــى اآلن.

العراق يشتري بناية جديدة في 
ستوكهولم لتكون مقرا للسفارة

وبخصــوص املبنــى الحــايل للســفارة الــذي عــادة 

مــا يجــري إنتقــاده مــن قبــل الجاليــة العراقيــة، 

ــا يف أن حجــم  ــاء جاليتن قــال: أتفــق معكــم ومــع أبن

بنايــة الســفارة حاليــا ال يتناســب مــع حجــم الجاليــة 

وعــدد املراجعــن، ومنــذ إســتالم مهمتــي كســفر، كان 

هــذا األمــر مــن ضمــن أولويــات عملنــا، وقــد إشــرينا 

ــاج اىل عمليــة  بالفعــل بنايــة جديــدة، إال أنهــا تحت

ــا  ــا، وأعتقــد أنن تأهيــل، واىل تعديــالت لتناســب عملن

ســننتقل اىل البنايــة الجديــدة يف الربــع األول مــن 

ــادم". ــام الق الع

كذلــك أكــد انهــم بصــدد تهيئــة وإعــداد مــا تحتاجــه 

القنصليــة العراقيــة يف جنــوب الســويد مــن موافقــات 

أصوليــة.

الجوازات وسفر "الجهاديين"
وحــول ســبب تأخــر حصــول العراقيــن عــى 

الجــوازات العراقيــة مــن الســفارة قــال: "الســفارة 

تــروج معامــالت الحصــول عــى الجــواز العراقــي 

ــات املســؤولة يف  ــا ميكــن اىل الجه ــإرسع م وترســلها ب

العــراق، الن الســفارة ال تصــدر الجــوازات. وإذا حــدث 

تأخــر كــا يعتقــد بعــض املراجعــن، فإننــا نقــوم 

ــدار  ــن اص ــؤولة ع ــات املس ــع الجه ــر م ــة األم مبتابع

هــذه الجــوازات".

أمــا حــول ســفر "الجهاديــن" اىل ســوريا والعــراق مــن 

الســويد فقــال: "نحــن نعلــم أن عــددا مــن املواطنــن 

الســويدين توجهــوا اىل املنطقــة لإللتحــاق باملنظــات 

اإلرهابيــة، ولكــن عــدد العراقيــن بينهــم قليــل جــدا، 

وقــد ال يتجــاوز عددهــم أصابــع اليــد الواحــدة. نحــن 

ــر أو التدخــل يف املوضــوع  كســفارة ال نســتطيع التأث

الن املســافرين هــم مواطنــون ســويديون، وحتــى 

ــع  ــتطيع من ــا ال تس ــت انه ــويدية أعلن ــلطات الس الس

ــباب  ــاك أس ــن هن ــا مل تك ــفر، م ــن الس ــا م ــخص م ش

قاهــرة تســتدعي ذلــك. مــا نســتطيع القيــام بــه هــو 

ــم  ــاء معه ــد اللق ــة عن ــي الجالي ــع ممث ــث م الحدي

ــة  ــاء الجالي ــى أبن ــا ع ــد دوم ــم التأكي ــب منه والطل

ــة". ــة والظالمي ــكار املتطرف ــن األف ــاد ع رضورة اإلبتع

النص الكامل للحوار تجدونه يف موقعنا

www.alkompis.se

السفير العراقي في السويد:

عدد العراقيين الملتحقين 
"بالجهاد" من السويد قليل جدا

السفر العراقي يف السويد بكر فتاح حسن

اعالن
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النــور( إحــدى  تعتــر إحتفــاالت لوســيا )حاملــة 

جانــب  إىل  الســويد،  يف  الرئيســية  التقاليــد  أهــم 

ــويديون بـــ  ــل الس ــف، ويحتف ــف الصي ــد منتص عي

ــذي  ــون األول )ديســمر(، ال لوســيا يــوم 13 مــن كان

يعتــر أكــر يــوم مظلــم يف الســنة، حســب التقويــم 

ــد  ــام يوج ــويد، ك ــابقاً يف الس ــذي رسى س ــم ال القدي

نوعــن مــن اإلحتفــاالت التقليديــة بـــ "لوســيا" حــول 

العــامل، واحــد يف صقليــة واآلخــر يف الشــامل األورويب 

املعــروف يف الســويد.

إن لوســيا يف الســويد هــي شــخصية أســطورية قدميــة، 

لهــا دور حاملــة النــور إىل شــتاء الســويد املظلــم، مــع 

ــاة يف مجتمعــات الفالحــن  إشــارات واضحــة إىل الحي

الســويدية القدميــة، كالظــالم والنــور، والــربد والدفــئ.

وهــي إحــدى العطــل القليلــة يف الســويد التــي تعــود 

شــفيعة  لوســيا،  كالقديســة  قديســن،  أســاء  إىل 

"سراكوســا" اإليطاليــة، ومــع ذلــك يختلــف الكثــرون 

بالقديســة لوســيا  أبــداً  العيــد ال يقــرن  أن هــذا 

اإليطاليــة، بــل يختلــف كثــراً عنهــا، وإن مــا أخــذ هــو 

ــإن  ــويد ف ــروف يف الس ــو مع ــا ه ــط. وك ــم فق اإلس

عيــد Mickelsmäss هــو يف الواقــع مهرجــان للحصــاد 

ــل. ــالك Mikael أو ميخائي ــه بامل ــة ل وال عالق

أمــا باقــي التقاليــد فهــي ســويدية واســكندنافية. 

يبــدأ  "لوســيا"،  بـــ  اإلحتفــال  جــذور  يف  وللبحــث 

الشــخص بالبحــث يف فــرة اإلنقــالب الشــتوي. حيــث 

ــا  ــل بعده ــي ينتق ــنة، الت ــة يف الس ــول ليل ــون أط تك

ــوءاً. ــر ض ــات أك ــاس إىل أوق الن

لكــن يف الحقيقــة يــوم اإلنقــالب الشــتوي هــو يف 21 

ــم  ــا بحســب التقوي ــون األول )ديســمرب( أم او 22 كان

ــام  ــى الع ــداً يف الســويد حت ــذي كان معتم ــم ال القدي

ــت  ــة، جعل ــوي عــى أخطــاًء طفيف ــكان يحت 1753، ف

مــن العيــد ثابتــاً يف الثالــث عــرش مــن ديســمرب، 

ــا الحــايل. ــى وقتن واســتمر حت

 Syrakusa أمــا القديســة لوســيا فهــي شــابة مــن

ــل  ــالدي، ويحتف ــام 304 مي ــهدت ع ــة، إستش اإليطالي

ــن،  ــاً للقديس ــال طعام ــرك األطف ــأن ي ــاك ب ــا هن به

ــيا يف  ــاعد لوس ــذي يس ــر" ال ــار الطائ ــا للـــ "الح ك

تقديــم الهدايــا. ووفقــاً لألســاطر فإنــه إن حــدث ورأى 

األطفــال القديســة لوســيا، فســتقوم برمــي الرمــاد يف 

ــت. ــى املؤق ــوا بالعم ــم، ليصاب عيونه

التخيــالت  مــن  الكثــر  انتــرشت  الســويد  يف  أمــا 

واألســاطر حــول أطــول ليلــة يف الســنة، أن قــوى 

خارقــة للطبيعــة، أو رشيــرة كانــت تتحــرك، واعتقــدوا 

أيضــاً أن الحيوانــات كانــت تتكلــم خــالل ليلــة لوســيا، 

وكانــت جميــع تحضــرات عيــد امليــالد أن تكــون 

جاهــزة مــن هــذا اليــوم، ويحتفــل الشــخص بكميــات 

ــات  ــى الحيوان ــاد. حت ــن املعت ــر م ــام أك رشاب وطع

األليفــة يف املنــازل كانــت تحصــل عــى طعــام إضــايف.

ــّور  ــا تط ــة به ــد املتعلق ــيا والتقالي ــال بـــ لوس اإلحتف

ــع أنحــاء  ــر يف جمي عــرب القــرون، وانتــرش بشــكل كب

ــا  ــة له ــد الحديث ــام 1900. والتقالي ــد الع ــويد بع الس

جــذور قويــة املنشــأ، غــريب الســويد، وفارمالنــد، التــي 

ــويد. ــاء الس ــع أنح ــرشت إىل جمي انت

ويف نفــس الفــرة انتــرش اإلحتفــال بلوســيا إىل مناطــق 

وأجــزاء  فنلنــدا،  يف  الســويدية  كاملناطــق  أخــرى 

ــتوطنات  ــق املس ــج، ويف مناط ــارك، والرنوي ــن الدمن م

الســويدية يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة.

ويوضــع عــى رأس التــي متثــل دور لوســيا، مجموعــة 

مــن الشــمع، وحــول خرهــا وشــاح أحمــر، وتحمــل 

ــس األوالد رداء  ــا شــمعة واحــدة أيضــاً. ويلب خادماته

باللــون األبيــض، ويحملــون نجومــاً عــى عيــدان، 

وعــى رؤوســهم قبعــات مخروطيــة، واألطفــال الصغار 

ــم  ــوات ترانيمه ــع أص ــرة، م ــاً صغ ــون فوانيس يحمل

ألنشــودة لوســيا.

نادر عازر
nader@alkompis.com

“لوسيا” عيد تقليدي في السويد يتجاوز المعنى الروحي

ــذي  ــف " ال ــل الكه ــدي " رج ــرض الكومي ــل الع وص

ــرض  ــرت صاموئيلســون " اىل الع ــان "روب ــه الفن يقدم

ــويد  ــرب اآلن يف الس ــر. ويعت ــاح كب ــم " 300 " بنج رق

ــا. ــروض الرجــل الوحــد نجاح ــر ع ــن اك واحــدا م

ــف  ــون مواق ــدي صاموئيلس ــان الكومي ــرض الفن ويع

ــاة اإلنســان يف مختلــف الحــاالت  وحــوارات متثــل حي

وصــور الحيــاة اليوميــة وعالقــة الرجــل باملــراة يف 

ــارع . ــت ويف الش ــل والبي العم

ــة  ــاة املادي ــان النقــد نحــو مظاهــر الحي ويكــرس الفن

ويســخر مــن املطلبيــة التــي يتميــز بهــا البعــض كــا 

يتعــرض بالنقــد لظاهــرة القــروض التــي اصبحــت 

ــون  ــم يف الدي ــبب تورطه ــن بس ــاة الكثري ــدد حي ته

وتحميلهــم ألنفســهم ولعوائلهــم التزامــات اعــى مــن 

دخولهــم الحقيقيــة مــن اجــل اقتنــاء ســيارة او القيــام 

ــدان اســيا . ــوركا او بل ــة اىل ماي ــة مكلف برحل

ويعتمــد الفنــان روبــرت صاموئيلســون عــى قراءاتــه 

يف صفحــات األحــداث واألخبــار كــا يلتقــط مــن 

الربامــج واملقابــالت يف الراديــو والتلفزيــون الحــوادث 

ــار والكلــات التــي تتحــول مــن خــالل حســه  واألخب

النقــدي وقدرتــه عــى األداء اىل مــادة هزليــة ونقديــة 

ــام املشــاهدين . ــر اهت تث

وتشــر وســائل اإلعــالم اىل نجــاح هــذا العــرض يف 

املــدن الســويدية واىل ان الكثــر مــن املشــاهدين 

حــروا عــرض " رجــل الكهــف " اكــر مــن مــرة 

لفــرط ماينطــوي عليــه مــن كوميديــا تشــخص الواقــع 

مــا  واقعيتهــم  وعــدم  األفــراد  وميــول  املُتطلــب 

ــذا  ــول يف ه ــرة تتح ــة كب ــاكل حياتي ــم يف مش يوقعه

العــرض اىل كوميديــا ســوداء.

مسرحية تنتقد مظاهر 
الحياة المادية وتسخر 

من المطلبية
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ــح خــاص  ــويدية، يف تري ــت مصلحــة الهجــرة الُس قال

بشــبكة الكومبــس اإلعالميــة، إن األشــخاص الذيــن 

إتفاقيــة  عــى  املوقعــة  األورويب  اإلتحــاد  دول  زاروا 

ــوا  ــم، دون أن يطلب ــادوا اىل بلدانه ــيّاح، وع ــن، كس دبل

ــي تركوهــا يف  ــر عليهــم البصــات الت ــن تؤث اللجــوء، ل

الزيــارة األوىل، عــى طلباتهــم الجديــدة، يف حــال قدمــوا 

اللجــوء، يف الزيــارة الثانيــة، لكــن ذلــك ســيجري وفــق 

ــة. رشوط معين

الهجــرة  مصلحــة  يف  الصحفيــة  املســؤولة  وقالــت 

"إذا   :" الكومبــس   " لـــ   Ulrika Langels الســويدية 

أوربــا  يف  الســابق متواجــداً  تقــدم شــخص، كان يف 

كســائح عــى طلــب لجــوء، فــإن تأشــرة الدخــول التــي 

دخلهــا يف الســابق اىل أوربــا ) املقصــود البصــات (، ال 

تلعــب دوراً يف املــرة القادمــة التــي يــأيت فيهــا الشــخص 

ــة". ــدان األوروبي ــن البل ــدة م اىل واح

وأضافــت: " حينهــا ميكنــه تقديــم طلــب الحصــول عــى 

حــق اللجــوء، رشيطــة أن يكــون طلــب اللجــوء يف البلــد 

األول الــذي يصــل فيــه اىل أوربــا".

لكــن املســؤولة أكــدت أن ذلــك يتــم بــرشط أن يتمكــن 

ــة  ــرة ثاني ــه م ــوده يف موطن ــات وج ــن إثب ــخص م الش

بعــد زيارتــه الســياحية األوىل. ويتــم ذلــك عــى ســبيل 

املثــال، مــن خــالل إظهــار ختــم الخــروج مــن اإلتحــاد 

األورويب عــى الجــواز.

بصــات  لديهــم  الذيــن  األشــخاص  اىل  وبالنســبة 

يف ســفارة الدولــة التــي حصلــوا منهــا عــى تأشــرة 

ــق عليهــم  ــوا اللجــوء، فتنطب الدخــول الول مــرة، وطلب

كــا هــو معــروف، إجــراءات إتفاقيــة دبلــن.

ويــأيت هــذا التريــح، لتوضيــح األســئلة املتكــررة التــي 

ــوء،  ــي لج ــن طالب ــي، م ــكل يوم ــس بش ــل الكومب تص

كانــوا زاروا الُســويد أو إحــدى بلــدان اللجــوء املوقعــة 

عــى إتفاقيــة دبلــن، وعــادوا اىل بلدانهــم دون ان 

يتقدمــوا يف حينــه بطلبــات اللجــوء. لكــن بعــد تدهــور 

ــوء. ــب اللج ــفر وطل ــرروا الس ــم، ق ــاع يف بلدانه األوض

 ،)Socialstyrelsen( نرش مجلــس الخدمات اإلجتامعيــة

بالتعــاون مــع هيئــة الرعايــة الطبيــة يف الســويد، هــذه 

املعلومــات الهامــة لآلبــاء واألمهــات الُجــدد يف الســويد، 

ــن  ــن املمك ــث م ــوريا، حي ــن س ــن م ــا القادم خصوص

بســبب الــراع الدائــر هنــاك، أن ال يكونــوا قامــوا 

بتطعيــم أطفالهــم ضــد مــرض شــلل األطفــال، لــذا تتــاح 

اإلمكانيــة يف الســويد لتطعيــم جميــع األطفــال القادمــن 

مــن ســوريا ممــن تــرتاوح أعامرهــم بــن الشــهرين 

ونصــف اىل خمــس ســنوات.

حول مرض شلل األطفال
ميكــن لطفلــك يف الوقــت الحــارض، أن يحصــل عــى حقنة 

مــن اللقــاح ضــد شــلل األطفــال. يعتــرب هــذا املــرض مــن 

األمــراض املعديــة التــي تنتــرش عــادة عــن طريــق امليــاه 

ــر  ــدوى ال تظه ــون بالع ــن يصاب ــم الذي ــة، ومعظ امللوث

عليهــم أعــراض املــرض، ولكــن ميكــن للبعــض اآلخــر أن 

يصــاب بــه بشــكل خطــر، وحتــى بالشــلل.

األطفــال الصغــار هــم عرضــة لإلصابــة بهــذا املــرض 

بشــكل رئيــي، وهــو مــرض ال ميكــن الشــفاء منــه.

حول التطعيم
ــادراً  ــرات، ون ــدة م ــال ع ــاح شــلل األطف ــن أخــذ لق ميك

ــار جانبيــة. ولذلــك ليــس مــن  مــا يســبب اللقــاح أي آث

املهــم ان تكــون متأكــدا فيــا إذا كان طفلــك قــد جــرى 

تطعيمــه يف الســابق ضــد شــلل األطفــال. ال يســبب 

اللقــاح يف معظــم األحيــان أيــة ردود فعــل عــى اإلطــالق، 

ولكــن ميكــن أن يســبب لبعــض األطفــال بعــض اإلحمــرار 

ــذي  ــكان ال ــدي يف امل ــح جل ــف، أو طف ــورم الخفي أو الت

ــة  ــع درج ــا ترتف ــاح، أو رمب ــرة اللق ــاء إب ــه إعط ــم في ت

حرارة الطفل.

اللقاحات المكملة
ــلل  ــد ش ــة ض ــات تكميلي ــك اىل لقاح ــاج طفل ــد يحت ق

األخــرى، وهــذه  األمــراض  بعــض  أو ضــد  األطفــال، 

اللقاحــات تعطــى للطفــل مــن قبــل هيئــة الرعايــة 

الصحيــة يف وقــت الحــق. قــم باإلتصــال بهيئــة الرعايــة 

الصحيــة، إذا مل ترســل اليــك دعــوة لزيارتهــم خــالل 

شــهرين.

ماهو مجلس الخدمات اإلجتماعية 
)socialstyrelsen(؟

مجلــس الخدمــات اإلجتاعيــة، هــي ســلطة رســمية 

تابعــة للدولــة، مــن مهاتهــا دعــم الرعايــة الصحيــة يف 

ــويد. الس

ميكــن عنــد وجــود حاجــة اىل املشــورة الطبيــة مــن 

الرعايــة الصحيــة، اإلتصــال بالرقم التــايل )0771117790( 

ــة. ــة العربي ــر مرجــم باللغ ــث يتوف حي

إجلب هذه اإلستمارة معك !
ــيكون  ــص، س ــد الفح ــدد موع ــد يح ــك بري ــا يصل عندم

هنــاك فيــه إســتارة كالتــايل يف الصــورة املرفقــة أدنــاه، 

يجــب اإلحتفــاظ بهــا وجلبهــا معــك عنــد الفحــص 

الطبــي األول لطفلــك يف الســويد.

بإمكانكــم دومــاً الحصــول عــى املزيــد مــن 

املعلومــات عــن الُســويد والقوانــن الســائدة 

ــي  ــا الرئي ــم موقعن ــالل تصفحك ــن خ ــا، م فيه

www.alkompis.se أو مــن خــالل اإلســتامع 

http:// طريــق  عــن  الكومبــس،  راديــو  اىل 

 /radioalkompis.se

معلومات حول كيفية التلقيح ضد 
شلل األطفال للقادمين الُجدد

هل يحق لزائر الســويد زيارة ســياحة طلب اللجوء؟
fingerprint-scanner

Smallpox_vaccine

غنــي  بلــٌد  الُســويد  ســتوكهومل:   – الكومبــس 
ــه، يضمــن  ــم في ومتطــور، والنظــام اإلجتامعــي القائ

ــى  ــة، حت ــش بكرام ــات العي ــن متطلب ــد األدىن م الح

للعاطلــن عــن العمــل، أو املعاقــن. لكــن ملــاذا نجــد 

وإذا  يعملــون؟  ال  وملــاذا  متســولن؟  الشــوارع  يف 

كانــوا عاجزيــن عــن العمــل، ملــاذا ال يشــملهم نظــام 

الرعايــة اإلجتامعيــة؟

الجــدد،  القادمــن  مــن  والكثــر  للســويد،  الزائــر 

يعتقــدون أن هــؤالء يقيمــون يف البــالد، لكــن الحقيقــة 

هــي أنهــم مواطنــون مــن دول أوروبــا الرشقيــة، عــى 

ــة  ــون اىل الســويد، للتســول، بســبب حال ــب، يأت األغل

ــي يعيشــونها يف بلدانهــم، مســتفيدين مــن  الفقــر الت

ــة. ــدول األوروبي ــن ال ــل ب ــة التنق حري

وتعمــل الســويد قــدر اإلمــكان عــى تقديــم املســاعدة 

لهــم. وقــد أعلنــت وزيــرة األطفــال وكبــار الســن 

واملســاواة Åsa Regnér خــالل مقابلــة مــع التلفزيــون 

ــة  ــدرس إمكاني ــة ت ــام، أن الحكوم ــل أي ــويدي قب الس

ــا التســول. ــن منســق حكومــي خــاص بقضاي تعي

وطنــي  منســق  تعيــن  إىل  تســعى  أنهــا  وبينــت 

يســتطيع إجــراء محادثــات بــن الحكومــة والبلديــات 

واملنظــات التطوعيــة، بهــدف إيجــاد طريقــة جيــدة 

تضمن التعاون والعمل املشرك بن املؤسسات.

وأشــارت ريغــرن إىل التعــاون بــن بلديــة يوتبــوري 

ومنظمــة بعثــة مدينــة ســتوكهومل املهتمــة بقضايــا 

التــرشد وســوء معاملــة األطفــال واملســنن، والــذي 

مســاعدة  مجــال  يف  جيــدة  نتائــج  عــن  أســفر 

اتخذتهــا  التــي  اإلجــراءات  إىل  منوهــًة  املتســولن، 

بلديــة يونشــوبينغ مبوجــب قانــون مســاعدة ذوي 

الغــذاء  بتأمــن  واملتمثلــة  الطارئــة،  االحتياجــات 

واألغطيــة.

وكانــت العديــد مــن البلديــات قــد طالبــت الحكومــة 

بالحصــول عــى املســاعدات، ووضــع مبــادئ توجيهيــة 

ــة  ــة لهيئ ــا دعــت املنظــات التابع ــر وضوحــاً، ك أك

إقــرار خطــة  إىل  الســويدية  املحافظــات واألقاليــم 

ــة. عمــل وطني

مــن  تطلــب  ال  البلديــات  أن  ريغــرن  وأوضحــت 

ــع  ــو إىل وض ــا تدع ــاعدة، وإمن ــواالً للمس ــة أم الحكوم

ــدًة  ــل، مؤك ــدى الطوي ــى امل ــاً ع ــر وضوح ــن أك قوان

ــؤالء  ــدان ه ــات بل ــع حكوم ــوار م ــة الح ــى أهمي ع

املتســولن لتحســن أوضاعهــم.

الحكومــة تريــد تعييــن منســق وطنــي 
لمســاعدة المتسولين القادمين للُسويد
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ــكا"، وتُكتــب بالُســويدية Fika، عــرف  ــر الـــ "في تعت

اجتامعــي ســويدي مشــهور وأســايس يف ثقافــة البلــد، 

ــادم  ــا الق ــرف عليه ــي يتع ــادات الت ــدى أوىل الع وإح

ــد. الجدي

ــل أو  ــن العم ــراحة م ــذ اس ــكا" أخ ــن الـــ "في وتتضم

نشــاط مــا، لــرشب القهــوة أو مــرشوب آخــر مــع 

األصدقــاء أو العائلــة، يــؤكل عــادة معهــا أطعمــة حلوة 

املــذاق، مثــل الكعــك املحــى وبنكهــات مختلفــة أيضــاً 

ــز أو  ــا يف املقهــى أو املخب ــة. ويجتمعــون ألجله كالقرف

ــق. ــواء الطل ــزل أو يف اله ــكان العمــل أو داخــل املن م

ــود إىل  ــث تع ــة، حي ــذه الكلم ــرات ه ــف تفس وتختل

أصــل قديــم، يعنــي بــكل بســاطة "قهــوة"، حيــث 

 en kopp fika عرفــت قبــل خمســن عامــاً جملــة

بأنهــا فنجــان مــن القهــوة. وتعتــرب الكلمــة بحــد ذاتهــا 

نــادرة الوجــود بنفــس املعنــى املختــر يف كلمــة 

واحــدة باللغــات الكــربى األخــرى، حيــث تختــر 

باســراحة القهــوة.

وتعتــرب كلمــة "فيــكا" موجــودة باللغــة الســويدية 

 fiker قدميــاً، لكــن مبعنــى آخــر، حيــث كانــت كلمتــي

و fikte تعنــي بفــارغ الصــرب أو عــى عجل، عــام 1807.

ــار  ــوري الرش غون ــة يوتوب ــتاذ يف جامع وبحســب األس

ــام 1910،  ــذ ع ــتعمل من ــة تس ــإن الكلم ــون ف أندرش

حــن عكســوا كلمــة kaffi أحــد مشــتقات kaffe وبنــوا 

ــروف  ــو مع ــا ه ــة kafé ك ــا كلم ــل fik ، أم ــا فع منه

فهــي للمقهــى.

ويف تفســر آخــر يقــول البعــض أن لغــًة كانت تســتخدم 

ــة  ــزاء الغربي ــود يف األج ــة الجل ــن يف دباغ ــن العامل ب

 skinnarmålet مــن الســويد، منــذ عــام 1733، تدعــى

وكانــت  العــام 1913،  ، وظلــت مســتخدمة حتــى 

كلمــة قهــوة فيهــا تدعــى fäka و fik. كــا أن منظفــي 

ــة  ــتخدموا كلم ــام 1910 اس ــتوكهومل ع ــن يف س املداخ

للمقهــى.   fikhäck وكلمــة  القهــوة  لــرشب  فيــكا 

ــجون. ــاً يف الس ــتخدمت أيض واس

الكلمــة  أصــل  إن  أخــرى  تفســرات  تقــول  فيــا 

قهــوة  فناجــن  عــى  يكتــب  كان  حــن  عســكري، 

 Försvarets ــاراً لـــ ــة FIK اختص ــابقاً كلم ــود س الجن

ــم انتــرشت  ــاع، ث IntendenturKår رابطــة إدارة الدف

املجتمــع. يف 

ــراحة  ــا، إال أن اس ــرات وتضاربه ــالف التفس ــم اخت رغ

القهــوة الـــ "فيــكا" تبقــى ســمة مميــزة لثقافــة الســويد 

ــتهلي  ــرب مس ــد أك ــرب أح ــذي يعت ــعبها، ال ــادات ش وع

القهــوة يف العــامل، لتجمــع كل مــن يعيــش تحــت 

ــج  ــن ضجي ــداً ع ــة بعي ــرة واحــدة دافئ ســائها يف دائ

ــرى. ــة األخ ــور الروتيني ــل واألم العم
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إعتبــاراً مــن العــام القــادم 2015، لــن يكــون مــن 

الســهولة مبــكان للجميــع، التفكــر بــرشاء منــزل يف 

الُســويد، ليــس بســبب اإلرتفــاع املســتمر ألســعارها 

ــدد مــن  ــدة، تُش ــرار إجــراءات جدي فحســب، وإمنــا إلق

ــن يف اإلقــرتاض  ــة، للراغب ــح القــروض العقاري رشوط من

ــرشاء. ــل ال ــن أج م

فقــط أعلنــت هيئــة الرقابــة املاليــة يف 11 ترشيــن 

الثــاين )نوفمــرب( الجــاري، عــن تشــديد قوانــن تقســيط 

األمــوال املقرضــة حديثــاً مــن البنــوك لــرشاء العقــارات، 

حيــث وإعتبــاراً مــن العــام القــادم 2015، ســيتم تشــديد 

القوانــن املتعلقــة بتقســيط قــروض العقــارات املرفيــة 

الجديــدة، لألشــخاص الذيــن يقرضــون مــا يزيــد عــن 70 

باملائــة مــن القيمــة الرشائيــة للعقــار.

وقــال خــرباء ومحللــون إقتصاديــون، ان التشــديدات 

ــويد  ــة يف الس ــة املالي ــة الرقاب ــا هيئ ــت عنه ــي أعلن الت

حــول تســديد ديــون العقــارات املرفيــة، يفــرض تحديــاً 

جديــداً أمــام الشــباب، كونهــم الفئــة األكــر تــرراً مــن 

ذلــك.

وحــذّر بروفيســور اإلقتصــاد العقــاري يف املعهــد امللــي 

ــن ان  ــروم م ــتيالن لوندس ــتوكهومل س ــا يف س للتكنولوجي

ــة، بحاجــة  ــا الرقاب ــي دعــت إليه ــب التقســيط الت مطال

اىل إجــراءات تكميليــة أخــرى، تســاعد الشــباب يف دخــول 

ســوق اإلســكان.

هٌم على َهم!
ويــأيت إعــالن هيئــة الرقابــة املاليــة، ليضيــف عبئــاً جديداً 

عــى كاهــل الشــباب الذيــن يعانــون باألصــل مــن نقــص 

ــر  ــدن األك ــة يف امل ــم، وخاص ــكن له ــاد س ــر يف إيج كب

شــعبية للدارســة، كالعاصمــة ســتوكهومل.

ــر القفــل عــى  ــن ان خطــر تأث ــر مــن املحلل ــرى كث وي

ــيبقى مقرضــو  ــث س ــيكاً، حي ــات وش ــكان ب ســوق اإلس

العقــارات املرفيــة التــي ال تخضــع ملطاليــب التقســيط 

يُجــرب  فيــا  الحاليــة،  مبنازلهــم  ملتزمــن  الجديــدة، 

اآلخرون الذين يفكرون برشاء منزل عى اإلنتظار.

يقــول الربوفيســورن لوندســروم، ان متطلبــات التقســيط 

الجديــدة، تفــرض عــى النــاس اإلدخــار طويــالً، ليتمكنــوا 

مــن رشاء منــزل، وبالتــايل فــان الشــباب الراغبــن يف 

ــك،  ــر تــرراً مــن ذل دخــول ســوق اإلســكان، هــم األك

ــك  ــن تل ــدف م ــت اىل ان اله ــه يشــر يف نفــس الوق لكن

األجــراءات املخطــط لهــا هــو وقــف إرتفــاع قــروض 

ــة. ــؤون املنزلي الش

وكان البنــك املركــزي الســويدي، قــد أعلــن قبــل أيــام، ان 

ــب نحــو  ــة، يتطل ــك للشــوؤن املنزلي ــروض البن ســداد ق

مائــة عــام.

الحد من تزايد أسعار العقارات
ويــرى الربوفيســور لوندســروم، ان اإلجــراءات الجديــدة 

ــن  ــد م ــى الح ــل ع ــدة وتعم ــة جي ــة املالي ــة الرقاب لهيئ

ــي  ــية الت ــكلة األساس ــارات وان املش ــعار العق ــد أس تزاي

تواجــه الشــباب ليســت يف متطلبــات التقســيط الجديــدة 

الحــراك  بــل يف  العقاريــة،  القــروض  عــى  املشــددة 

ــه ســوق اإلســكان. ــذي يواجه ــل جــداً ال الضئي

وتشــهد أســعار بيــع ورشاء العقــارات يف الســويد، إرتفاعــاً 

ملحوظــاً خــالل الســنوات القليلــة املاضيــة، بالشــكل 

الــذي مل يشــهده البلــد مــن عقــود عــدة.

ــاس  ــم الن ــار، ان معظ ــروم، بإختص ــه لوندس ــا يعني وم

ــة  ــون خاضع ــا، تك ــازل ميلكونه ــاء يف من ــارون البق يخت

بســبب  التكلفــة  قليلــة  كونهــا  منخفــض،  لتقســيط 

إنخفــاض الريبــة عليهــا، فيــا ســتكون الريبــة عــى 

ــة. ــا عالي ــاح بيعه أرب

وكان البنــك املركــزي الســويدي، أعلــن عــن خفــض 

ســعر الفائــدة مــن 0.25 باملائــة اىل 0.0 باملائــة، معتــرباً 

ان ســعر الفائــدة سيســتمر عــى نفــس املســتوى حتــى 

يــزداد التضخــم، فيــا تشــر التوقعــات اىل رفــع طفيــف 

ــام  ــن منتصــف الع ــاراً م ــدة، إعتب ــع يف ســعر الفائ متوق

.2016

ويعتقــد الربوفيســور لوندســروم، ان مطالــب التقســيط 

ــراءات  ــة إج ــة بجمل ــون مقرن ــي أن تك ــدة، ينبغ الجدي

أخــرى، مــن ضمنــه رفــع رضيبــة العقــار الســنوية 

وخفــض الرائــب عــى أربــاح رأس مــال البيــع.

 قيود جديدة على قروض العقارات

Per Egevad / رشاء البيوت سيكون صعبا من العام القادم: عدسة

"الفيكا" كلمة تختصر ثقافة اجتماعية سويدية

جورج عبد المسيح، 61 عامًا
أعيــش يف الســويد منــذ ثالثــة أشــهر فقــط، ال 

أســتعمله وال أعــرف أساســا ماهــو.

مجد إبراهيم، 27 عامًا
أقيــم يف الســويد منــذ مــا يقــارب العــام. أســتعمل 

العاكــس الضــويئ بعــد ان تحدثــوا لنــا يف املدرســة 

ــوي  ــة تحت ــريت الرياضي ــا أن س ــه، ك ــن أهميت ع

عــى العاكــس أيضــا، وأرتديهــا أثنــاء مارســة 

الرياضــة.

محمد أبو صبيح 28 عاما
عــادًة ال اســتخدم العاكــس الضــويئ، لكــن بحســب 

معلومــايت فإنــه يســتخدم للحفــاظ عــى الســالمة 

العامــة، الســيا عنــد املــي يف الغابــات والطرقات 

املظلمــة للتنبيــه بوجــود أشــخاص، ويف حــال 

وجــود قانــون بوجــوب اســتخدام العاكــس خــالل 

فصــل الشــتاء فبالتأكيــد سأســتخدمه.

مادلين بيسو، 15 عامًا. 
ال أســتخدم العاكــس الضــويئ، الننــي أرى أن ذلــك 

يــيء اىل مظهــري الخارجــي، ومــن الصعــب عــى 

األشــخاص الذيــن هــم بعمــري إســتخدامه، النهــم 

يعتقــدون أن ذلــك يؤثــر عــى األناقــة.

هل تستخدم العاكس 
الضوئي)Reflex( في 
الشتاء لتجنب حوادث 

المرور مع إشتداد 
الظالم؟
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ســليامن، مواطنة  برشــنك  خــاص:   – الكومبــس 
ــذ  ــويد من ــة يف الس ــي مقيم ــل عراق ــن أص ــويدية م س

2006، وهــي ناشــطة يف املجــال اإلنســاين، وتــدرس 

ــم  ــداً قس ــو، وتحدي ــة مامل ــانية يف جامع ــوم اإلنس العل

حقــوق اإلنســان، تركــت الســويد إبــان إجتيــاح داعــش 

ــاك،  لســنجار يف شــامل العــراق، وقــررت الســفر اىل هن

يــوم 7 أيلــول )ســبتمر( املــايض للوقــوف مــع شــعبها، 

ــن هــذه  ــاة النازحــن الناجــن م ــن معان ــف ع والتخفي

ــة. ــانية الرهيب ــة اإلنس الكارث

برشــنك وهــي مــن أصــول إيزيديــة، توجهــت اىل زاخــو 

ــم  ــن بينه ــن آخري ــع متطوع ــة م ــدود الركي ــرب الح ق

الدعــم  أطبــاء وممرضــن وخــرباء يف مجــال تقديــم 

النفــي واإلجتاعــي للنازحــن، وقــدم الفريــق خدمــات 

الشــتوية  املالبــس  مثــل  إنســانية  ومعونــات  طبيــة 

والبطانيــات وحليــب األطفــال. وبقــت يف العــراق 45 

ــا. يوم

تقــول لـــ " الكومبــس" : " لــن أنــى أبــداً الجــروح 

النفســية العميقــة التــي يعــاين منهــا النازحــن، فالكثــر 

منهــم أختطفــت نســائهم وال زال مصرهــن مجهــوال، 

وســط هــذا الصمــت الــدويل والعجــز عــن التحــرك 

إلنقاذهــم، أمــا األطفــال فمعاناتهــم ال تُوصــف وســتبقى 

ــة". ــود طويل ــتقبلهم لعق ــى مس ــر ع تؤث

تضيــف: " كنــا نــزور تجمعــات النازحــن املنســين الذيــن 

ــة  ــة غــر املكتمل ــة واألبني ــن الســاحات العام أتخــذوا م

ــر  ــوء بكث ــم أس ــم، فظروفه ــا له ــدارس مكان ــاء وامل البن

ــون عــى مســاعدات.  ــادرا مــا يحصل مــن املخيــات، ون

الوضــع كان ســيئاً جــداً مــن كل النواحــي فمــن املخيات 

الســيئة التــي يدخــل املطــر اليهــا اىل الخيــم التــي تقــع 

ــرة  ــن م ــر م ــيء .. اك ــح، اىل االكل ال ــة ري ــع اول هب م

التقيــت بنــاس يتمنــون املــوت عــى عيشــتهم". 

"كفى تجاهال لما يحدث من إعتداءات 
على النساء اإليزيديات"!

ــد  ــاطها بع ــن نش ــس ع ــا للكومب ــنك أيض ــت برش تحدث

ــت: " عــدت اىل الســويد ومعــي  ــا للســويد، فقال عودته

آالف القصــص املؤملــة التــي ســمعتها منهــم، والتــي رأيتها 

بعينــي، عــدت جســدا و بقــى قلبــي هنــاك، مــع النــاس 

اللذيــن خــروا كل يشء وحافظــوا عــى إنســانيتهم 

ــن  ــعدون م ــوا يس ــن كان ــال اللذي ــع األطف ــم. م وكرمه

ــامة. ــوة او ابتس ــة حل ــياء كقطع ــط األش ابس

عــدت اىل الســويد بــإرادة أقــوى ملســاعدتهم وعــدم 

نســيانهم. مــن يكــون ســاكتا عــن هكــذا إبــادة جاعيــة 

وجرائــم فهــو مشــرك ايضــا بالجرميــة. فالصمــت إبــادة 

اخــرى ..

جميــع  واىل  العــامل  حكومــات  جميــع  اىل  رســالتي 

تهتــم  التــي  املنظــات  النســوية وجميــع  الحــركات 

ــدث  ــا يح ــوا م ــرأة ان ال يتجاهل ــان وامل ــوق االنس بحق

لتلــك الفتيــات املختطفــات. مــرت االن أكــر مــن ثالثــة 

أشــهر وال توجــد تحــركات جديــة النقاذهــن مــن أيــادي 

ــة  ــادة جاعي ــم. كفــى تجاهــال ملــا يحــدث مــن إب الظل

ــا". ــداءات عــى فتياتن واالعت

ــعبها  ــاملة وش ــة مس ــة ديان ــول: " االيزيدي ــت الق إختتم

ــا وال  ــاً م ــدا يوم ــؤذ أح ــو مل ي ــالم فه ــش بس ــود العي ي

ــم". ــدث له ــا يح ــتحقون م يس

تركت السويد 45 يوما لتعيش في مخيمات 
النازحين شمال العراق

وهنا تحتضن طفلة اخرىبرشنك تحتضن طفال يف إحدى مخيامت النازحن بشامل العراق. الصورة خاصة.
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الكومبــس – ثقافــة: تأسســت املكتبــة يف املدينــة 

الســويدية كمركــز ثقــايف منــذ القــرن الســادس عــرش. 

ويــأيت تسلســلها يف تصميــم ابنيــة املــدن ويف األهميــة 

ايضــا، بعــد مبنــى ادارة املدينــة او مجلــس البلديــة. 

ــت  ــة ارتبط ــادرة عفوي ــرة مب ــة املبك ــت البداي وكان

مبســاعدات األفــراد مــن رجــال الفكــر والعلــامء 

والفالســفة حــن قــرروا جمــع الكتــب واملخطوطــات 

يف مراكــز محــددة واتاحتهــا للنــاس للقــراءة واإلطالع. 

حتــى تدخلــت اإلرادة امللكيــة الســويدية لتجعــل بناء 

ــة. ــن املراكــز الخدمي ــة ب ــات يف املــدن اولوي املكتب

تاريخ وارقام وخدمات
ويذكــر التاريــخ الســويدي ان أوائــل املكتبــات يف 

الســويد بنيــت خــالل الفــرة مــن 1710 اىل 1877 

ميالديــة حــن تنبــه امللــوك الســويدين املتعاقبــن 

اىل اهميــة بنــاء مكتبــات رســمية تتيــح للشــعب 

الســويدي فــرص اإلطــالع والقــراءة. 

ومنــذ ذلــك الحــن اســتمرت حركــة البنــاء حيــث 

افتتحــت العديــد مــن املكتبــات امللكيــة يف العاصمــة 

ومراكــز املــدن والجامعــات واملــدارس واملستشــفيات. 

ويبلــغ تعــداد املكتبــات الحكومية يف املدن الســويدية 

اليــوم اكــر مــن 1200 مكتبــة عــدا مكتبــات املــدارس 

والجامعــات واملعاهــد املتخصصــة.

ــة  ــة املعروف ــات الســويدية القدمي ــهر املكتب ــن اش وم

يف  امللكيــة  املكتبــة  املميــزة،  التاريخيــة  بأبنيتهــا 

ســتوكهومل ومكتبــة جامعــة لونــد بعارتهــا التاريخيــة 

ــة  ــة جامع ــو ومكتب ــة مامل ــوري ومكتب ــة يوتوب ومكتب

اوبســاال وغرهــا مــن املكتبــات التــي تشــر اىل اهميــة 

ــاة النــاس وثقافتهــم اىل جانــب كونهــا  املكتبــة يف حي

ــة. ــة حضاري ــامل معاري مع

واليــوم تطــورت املكتبــة الســويدية لتشــمل خدماتهــا 

املــدن الصغــرى، بعضهــا يفتــح يوميــا وبعضهــا يفتــح 

مرتــن يف األســبوع وخاصــة يف القــرى واملــدن الصغرة. 

لقــراءة  الســويدية  املكتبــة  عــى  النــاس  ويُقبــل 

واملقــروءة  املســموعة  الكتــب  واقتنــاء  الصحــف 

ــو  ــك ه ــن كل ذل ــم م ــن األه ــال. ولك ــب األطف وكت

للمعلومــات. مركــزا  املكتبــة  اعتبــار 

المكتبة مركز للمعلومات
ووفــق قوانــن املكتبــات يف الســويد يحــق ألي مواطــن 

ــاوب  ــة او املوظــف املن ــدم اىل مســؤول املكتب ان يتق

بالســؤال عــن العناويــن التــي يقصدهــا او الدوائــر او 

الجهــات التــي يجهــل كيفيــة الوصــول اليهــا.

النــرشات  بتوفــر  املكتبــات  القانــون  يُلــزم  كــا   

مــدار  عــى  واإلصــدارات  املكتوبــة  واملعلومــات 

النشــاطات  اىل  املواطــن  ارشــاد  بغيــة  العــام 

ــرات واملحــارضات  ــة واملؤمت ــارض الفني ــة واملع الثقافي

ومواقيتهــا  العامــة  واإلحتفــاالت  واملهرجانــات 

فيهــا. تقــام  التــي  األماكــن  وعناويــن 

ــى  ــال ع ــب األطف ــدارس بتدري ــوم امل ــل تق  وباملقاب

ــرق  ــم ط ــر وتعليمه ــت مبك ــذ وق ــة من ــارة املكتب زي

ــر  ــة اســتعارته. ويتوف ــاب املفضــل وكيفي ــار الكت اختي

يف كل مكتبــة قســم مخصــص لألطفــال يــزوره األطفال 

رفقــة معلميهــم ويقــرأون القصــص بصــوت مســموع 

ــز اجتاعــي وثقــايف  ــة هــي مرك ويتعلمــون ان املكتب

ــع األعــار.  ــر الهــدوء والخدمــة واملعلومــة لجمي يوف

وبهــذه الطريقــة يُــزرع منــذ الطفولــة اإلحســاس 

ــات  ــع املكتب ــذا وتطب ــا. ه ــة يف حياتن ــة املكتب بأهمي

ــة  ــة لنشــاطاتها ونشــاطات املدين ــة ورقي كل عــام ادل

ــاس  ــة الن ــوة عام ــن دع ــوع م ــة كن ــة والفني الثقافي

ــة  ــة متبادل ــات واىل اقامــة عالق ــك الفعالي لحضــور تل

ــة. ــن املكتب ــاس وب ــن الن ب
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كلمــة " اإلندمــاج " او تعبــر " ثقافــة اإلندمــاج " 

معتقديــن ان القبــول بهــا هــو منــط مــن التنــازل عــن 

الهويــة وعــن الثقافــة الوطنيــة خاصتنــا. والبعــض 

يربــط صعوبــة القبــول بهــا او مارســة متطلباتهــا 

ــويدي. ــع الس ــع املجتم ــل م ــة التواص ــة صعوب بحج

ــاج  ــة اإلندم ــول بسياس ــأن القب ــول ب ــى الق ــرد ع ولل

يعنــي التنــازل عــن الهويــة والثقافــة، اشــر اىل ان 

ــوم األول  ــذ الي كل التوجهــات الرســمية يف الســويد من

ــم اللغــة، تعمــل عــى  لدخــول الالجــيء مــدارس تعل

تأكيــد اهميــة الحديــث يف املنــزل ومــع األطفــال 

باللغــة األم، فضــال عــن التنبيــه اىل اهميــة دروس تعلم 

األطفــال لغتهــم األم األســبوعية التــي تنظمهــا املــدارس 

ــى  ــرص ع ــارات تعكــس الح ــك اش ــويدية، ويف ذل الس

ــن. ــة للالجئ ــة الثقافي ــى الهوي ــاظ ع الحف

كــا ان الحديــث عــن الصعوبــات اإلجتاعيــة يف 

اىل  للذهــاب  فرديــة  مبــادرات  تتطلــب  التواصــل 

انتظــار  وليــس  املــدن  يف  تقــام  التــي  النشــاطات 

ــة  ــة املدين ــا مكتب ــا. وم ــأيت الين ــاطات ان ت ــك النش تل

واملدرســة والجامعــة وحتــى مكتبــات املستشــفيات اال 

ــا  ــع عليه ــا توض ــا وزواي ــم ارفف ــات تض ــز معلوم مراك

مطبوعــات ونــرشات ودعــوات وادلــة يدويــة مطبوعــة 

محــددة  وعناويــن  تواريــخ  اىل  تشــر  ومصــورة 

والثقافيــة. اإلجتاعيــة  للنشــاطات 

وال يخلــو اي فصــل مــن فصــول الســنة مــن نشــاطات 

ــون  ــل " نك ــميات مث ــت مس ــركة تح ــة ومش مفتوح

ــة  ــان الثقاف ــا لج ــا غالب ــا – Tillsamman " تعلنه مع

واملجتمــع باإلشــراك مــع النــوادي والجمعيــات يف 

ــوع  ــرض تن ــات لع ــا ملتقي ــدن وهــي غالب ــات امل بلدي

ــاء واملوســيقى  ــن خــالل األزي ــات يف الســويد م الثقاف

ــة.  ــم املتنوع ــارص ثقافته ــن وعن ــة الالجئ واطعم

ان حضــور األم او األب اجتاعــات اآلبــاء واملعلمــن 

ــاج،  ــن اإلندم ــوع م ــو ن ــم ه ــؤون ابنائه ــة ش ملناقش

يف  ألطفالنــا  والفنيــة  الثقافيــة  بالربامــج  والقبــول 

املــدارس هــو اندمــاج. وان احــرام القواعــد والقوانــن 

ــات  ــة توضــح التزام ــاج وروح عملي ــة هــو اندم املرعي

ــة.  ــة اإليجابي ــيء الحياتي الالج

ويف األحاديــث املتبادلــة مــع موظفــي دوائــر اإلندمــاج 

ــخص  ــة " الش ــو صف ــرا وه ــرر كث ــر يتك ــاك تعب هن

اإليجــايب " يف اشــارة منهــم اىل املرونــة املطلوبــة يف 

النظــر اىل ثقافــة اإلندمــاج كواحــدة مــن عالمــات 

الحيــاة الناجحــة املنســجمة والخالقــة يف دول اللجــوء 

ــه  ــيء وحيات ــا للالج ــة تحدي ــك الثقاف ــار تل دون اعتب

ــه . وثقافت

حاشية

فاروق سلوم
farouq@alkompis.com

ثقافة اإلندماج 
ليست تحديا
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ــة  ــدة ومتنوع ــائل عدي ــة وس ــج للثقاف ــذ الروي يتخ

يف ايامنــا هــذه. ومــن بــن تلــك الوســائل الرحــالت 

املتنوعــة  باإلبــداع وفنونــه  املتخصصــة  البحريــة 

عــرب البحــر حيــث يتواصــل تنظيــم رحــالت الثقافــة 

ومعــارض  واملــرح   واملوســيقى  والفــن  واألدب 

الكتــب عــرب بحــر البلطيــق يف تواريــخ محــددة عــى 

ــام. ــدار الع م

 وتعتــرب هــذه الرحــالت مــن الوســائل الثقافيــة 

ــة  ــة يف نفــس الوقــت حيــث تكلــف الرحل والرفيهي

الواحــدة أمثانــا معقولــة تتيــح للعوائــل واألفــراد 

ــن  ــاء والفنان ــاء باألدب ــر اللق ــرب البح ــافرين ع واملس

املوجوديــن  املفضلــن  واملوســيقين  واملرحيــن 

ــركاب الباخــرة حضــور  ــح ل ــة، كــا تتي خــالل الرحل

مــن  اإلبداعــي  منتجهــم  اقتنــاء  او  محارضاتهــم 

ــة  ــيقية مرفق ــات املوس ــات واأللبوم ــب واللوح الكت

بتوقيعهــم الشــخيص. 

والرحلــُة املفتوحــة للمهتمــن بــاألدب التــي تنطلــق 

يــوم 17 مايــو ايــار 2015 عــى ظهــر الباخــرة " 

ــة عــرب  ــة ادبي ــة ثقافي ــن – Tallink  " هــي رحل تال

ــور األدب  ــة  " عب ــا رحل ــق عليه ــق اطل بحــر البلطي

-  Literatur Kryssning  " .  وتحمــل الرحلــُة ســتة 

ــن  ــرو لندغري ــم :  بارب ــن ه ــاب معروف ــاء وكت ادب

ــه الرشــون  ــام 2013 واوس ــزة األدب ع ــزة بجائ الفائ

الرش  واملؤلــف  والرســام  لندســروم  وفريدريــك 

ــب  ــن والكات ــا تيكان ــة مرت ــة املعروف ــن والكاتب لري

ــورد. ــل غ ــر كيهي ــروايئ واملرحــي بي ال

ــافرين  ــاركن واملس ــاء للمش ــؤالء األدب ــيقدم ه و س

ــا  ــم. ك ــم  وقراءاته ــة امســياتهم وحواراته يف الرحل

ــي  ــراء ومقتن ــم للق ــع كتبه ــالت توقي ــرون حف يح

تلــك الكتــب وذلــك خــالل ايــام الرحلــة مع امســيات 

موســيقية وغنائيــة يقدمهــا فنانــون معروفــون.

ان الرويــج للثقافــة اصبــح نوعــا مــن الرويــج لفرص 

ــر  ــغيل الفك ــارص تش ــة بعن ــة املليئ ــاة املتنوع الحي

الذائقــة والدعــوة ملزيــد مــن القــراءة  وتطويــر 

ــيقى. ــة واملوس ــة البري ــون اإلبداعي ــة الفن ومتابع

 وهنــاك يف كل عــام اربــع او خمــس رحــالت ملعــرض 

للمــرح  واخــرى  للموســيقى  واحداهــا  الكتــب 

ــذه  ــم ه ــكيي وتنظ ــن التش ــرض الف ــة مع ــم رحل ث

ــة  ــياحة البحري ــنوات رشكات الس ــذ س ــالت من الرح

ومجلــة " نحــُن – Vi  " األدبيــة الســويدية العريقــة 

ــة. ــدة الثقافي ــة والفائ ــن باملتع للمهتم

رحالت للسياحة 
الثقافية 

السويدية عبر 
البلطيق

املكتبة العامة يف ستوكهومل بعدسة سرمون شايب
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ــغ  ــم، البال ــعيد إبراهي ــام س ــام وس ــامل األجس ــل ك بط

ــل  ــوز كبط ــق الف ــم بتحقي ــا، يحل ــر 38 عام ــن العم م

ــهورة،  ــة املش ــة العاملي ــذه الرياض ــامل به ــة الع يف بطول

ــث  ــه يف الســويد، حي ــرص املتاحــة ل ــن الف مســتفيداً م

ــا اآلن. ــم فيه يقي

ــيكون  ــه س ــايل، إن ــوار الت ــس" يف الح ــال لـــ "الكومب وق

ســعيدا بذلــك ويتمنــى ان يرفــع بيــده أعــالم فلســطن 

ــم. ــق هــذا الحل وســوريا والســويد، إذا حق

متى بدأت بممارسة رياضة كمال االجسام ولماذا 
اخترت هذه الللعبة تحديدًا؟

بــدأت يف عمــر 18 عامــاً وكانــت كهوايــة يف البدايــة، 

ولكــن ســبب اختيــاري لكــال االجســام جــاء عــن 

طريــق الصدفــة، حيــث كنــت وأنــا يف الـــخامسة عــرشة 

مــن عمــري أمــارس الجــودو، وكان يفــرض بنــا مــن أجــل 

الجــودو ورفــع اللياقــة أن نتــدرب عــى مارســة كــال 

ــاء االجســام. ــايت مــع بن ــا بــدأت حي االجســام، ومــن هن

ــت  ــد حصل ــي ق ــا ولكنن ــا رياضي ــط العب ــت فق ــا لس أن

عــى بكلوريــوس تربيــة رياضيــة ومعــي شــهادة مــدرب، 

ــاً  ــب وخصوص ــكرية بالتدري ــي العس ــت يف خدمت وعمل

ــل. ــاب الخاســية وشــد الحب االلع

ماذا فعلت في حياتك باإلضافة لكمال االجسام 
وماهي االلقاب الفردية التي حققتها؟

أنــا باالضافــة لكــال االجســام فقــد عملــت دورات 

اختصــاص يف مجــال التغذيــة الرياضيــة ودورات ترشيــح 

عضــي، وكنــت ايضــاً مــدرب ســباحة، وحققــت بطولــة 

ــوام  ــم يف األع ــن ث ــام 1995، وم ــرة االوىل ع دمشــق للم

ــى  ــة ع ــة الذهبي ــك امليدالي ــايل، 96 و97 و98، وكذل الت

مســتوى ســوريا.

ماهي االلقاب الخارجية التي حققتها في حياتك 
الرياضية؟

شــاركت يف بطولــة االمــارات ســنة 1998 وحققــت املركــز 

الثالــث ويف عــام 1999 ايضــاً يف االمــارات وحصلــت عــى 

املركــز الثــاين وبعدهــا انقطعــت عــن اللعــب لفــرة 

ــاركة  ــام 2006 وأول مش ــدت يف ع ــة، وع ــباب خاص الس

ــت  ــارت، وحقق ــة االم ــودة يف بطول ــد الع ــت يل بع كان

املركــز الثالــث رغــم غيــايب لفــرة طويلــة عــن املســابقات 

والتمريــن، وبعدهــا مثلــت منتخــب ســوريا يف دورة 

البحــر االبيــض املتوســط بالالذقيــة، وحصلــت عــى 

املركــز الثالــث، وشــاركت ببطولــة العــرب يف االردن عــام 

2009 وحققــت املركــز الثــاين وطبعــا أنــا امثــل منتخــب 

ســوريا.

لماذا قدمت للسويد وماذا تفعل هنا؟
ــل  ــد عم ــت يف عق ــف وقدم ــنة ونص ــذ س ــا من ــا هن ان

للتدريــب يف مركــز ريــايض وطبعــاً أنــا اتــدرب ومدرب يف 

نفــس الوقــت، وكل حيــايت أصبحــت كــال االجســام وال 

اســتطيع التفكــر يف غــر هــذه الرياضــة.

مارأيك بالنسبة لموضوع المنشطات خصوصًا 
تعاطيها من قبل الرياضيين؟ 

طبعــا أرفــض بشــدة تعاطــي املنشــطات، ولكــن اغلــب 

ــرق  ــد ف ــا، ويوج ــة منه ــواع محتلف ــوا ان ــن يتعاط الالعب

بــن الربوتــن واملكمــالت الغذائيــة واملنشــطات فأنــا 

ــدي  ــح جس ــق أن يصب ــن املنط ــن م ــن ولك ــد الربوت أخ

ــنة. ــذ 20 س ــرن من ــا امت ــذا فأن هك

هل تكفيك رياضة كمال االجسام من أجل الحياة 
والمعيشة وماهي المصاعب التي واجهتها؟

بالطبــع ال ألن هــذه الرياضــة مــن أكــر الرياضــات رصفــاً 

للنقــود وبحاجــة للــادة فلذلــك أغلــب الرياضيــن وانــا 

ــم  ــإن أه ــام ف ــكل ع ــرى، وبش ــة اخ ــزاول مهن ــم ن منه

املصاعــب التــي نواجههــا هــي املــادة.

هل مثلت السويد بأي بطولة؟

أنــا مثلــت الســويد يف بطولــة كالســيك يف إســبانيا، 

وحصلــت عــى املركــز الخامــس، ومثلــت الســويد يف 

ــث  ــز الثال ــت عــى املرك ــان وحصل ــا باليون ــة أوروب بطول

ــذاك. آن

سمعت منك أنك تريد المشاركة ببطولة العالم 
ولكنك بحاجة لكتاب من سوريا يسمح لك 

المشاركة مع السويد فما رأيك؟
ــا ســوري  ــا فلســطيني وأتــرشف بأصــي وايضــاً أن اوالً أن

وأفتخــر بذلــك، وال أنكــر فضــل ســوريا عــّي النهــا هــي 

التــي أوصلتنــي لهــذه املرحلــة، ولكــن الوضــع الصعب يف 

البلديــن جعلنــي أمثــل الســويد لــي أصــل للعامليــة، وأنــا 

ــي  ــربى ولكنن ــامل الك ــة الع ــاركة ببطول ــم اآلن باملش احل

أحتــاج لكتــاب مــن ســوريا يســمح يل بتمثيــل الســويد.

إن حققت بطولة العالم لكمال االجسام أي علم 
ستحمل في البطولة عند التتويج؟

والســوري  الســويدي  العلــم  ســأرفع  بالتأكيــد 

ــرم  ــا أح ــيء وأن ــي ب ــد ميثلن ــكل واح ــطيني ف والفلس

األعــالم. هــذه  بــكل  وأفتخــر 

بطل كمال األجسام وسام سعيد:

"أحلم بالفوز في بطولة العالم ورفع أعالم الســويد وفلســطين وســوريا"

ايلي لولي
Elie@alkompis.com
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كل شــخص جــاء اىل الســويد حديثــاً، ياُلحــظ أن الشــتاء 

نهــاره قصــر، والجــو مظلــم يف اغلــب أيــام الشــتاء، مــع 

تســاقط الثلــوج، والشــعور يف بعــض األوقــات بالكآبــة. 

ــتاء  ــة أن الش ــك، خاص ــن ذل ــص م ــم التخل ــف يت فكي

يحتــل أغلــب أشــهر الســنة؟ أعتقــد أن ذلــك يتــم مــن 

خــالل:

ــص  ــوم بتخلي ــو يق ــداً، فه ــم ج ــل مه ــل: العم العم
ــك  ــن وقت ــراً م ــل، ويأخــذ متســعاً كب ــن املل اإلنســان م

ــل  ــالل فص ــت خ ــيك الوق ــا ينس ــذا م ــوم، وه ــالل الي خ

ــتاء. الش

القــراءة والتعلــم: أي الذهــاب اىل املدرســة، 
مكتبــة  اىل  وكذلــك  إنقطــاع،  دون  مســتمر  بشــكل 

املدينــة، وتعلــم أشــياء جديــدة، مثــل اللغــة، التــي ميكــن 

ــص أو  ــراءة قص ــن، أو ق ــع اآلخري ــا م ــل به ــك التواص ل

ــت،  ــب الوق ــك أغل ــذ من ــي تأخ ــا، فه ــب به ــب ترغ كت

وتعطيــك الراحــة النفســية.

النزهــات: حتــى يف الشــتاء، هناك متســع مــن الوقت، 
ملارســة بعــض الهوايــات يف الهــواء الطلــق رغــم شــدة 

ــس  ــداء املالب ــد إرت ــي، بع ــج او امل ــل التزل ــربودة، مث ال

املناســبة، فاملــي يف الطبيعــة صحــي جــدا، وهنــاك 

ــل جــدا  ــة، والجــو جمي ــا الســاء صافي ــام تكــون فيه أي

ــة الشــتاء. ــار، ونســيان كآب للخــروج يف ضــوء النه

ــع  ــية يف املجتم ــور األساس ــن األم ــي م ــة: ه الرياض
الســويدي، فهــي تحافــظ عــى لياقــة اإلنســان وصحتــه، 

ــو  ــه نح ــر مزاج ــراض، وتغ ــة باألم ــن اإلصاب ــه م وتحمي

ــك داخــل  األفضــل، وميكــن مارســتها يف الطبيعــة وكذل

القاعــات الرياضيــة املنتــرشة بكــرة، وأحيانــا تكــون 

ــة. ــرى مجاني ــا أخ ــيط، وأحيان ــادي بس ــغ م ــل مبل مقاب

ــر  ــذا األم ــات: فه ــات وعالق ــن صداق تكوي
ــة،  ــن جه ــع م ــع املجتم ــف م ــراً يف التكيّ ــاعدك كث يس

ومــن جهــة ثانيــة تعلــم اللغــة، وتكويــن العالقــات 

والصداقــات رغــم انــه ليــس ســهال يف املجتمع الســويدي، 

ــك ميكــن قضــاء  ــه ليــس مســتحيال، فمــن خــالل ذل لكن

الكثــر مــن الوقــت تشــارك النــاس هواياتهــم وأفكارهــم 

ويســاعدوك يف التخلــص مــن الشــعور بالوحــدة والعزلــة 

ــلبية. ــكار الس واألف

للقــادم  مفيــدة  وجدتهــا  التــي  األمــور  أكــر  هــذه 

ــعور  ــل والش ــر املل ــا ك ــن خالله ــتطيع م ــد، يس الجدي

بالكآبــة، والعيــش براحــة يف فصــل الشــتاء بالســويد.

هكذا يمكنــك التخلص 
مــن "كآبة" الشــتاء ..!

ليث زنكنة

أشــعر باألســف الشــديد، وحتــى الحــزن، عندما أجد 

ــد،  ــكل متعم ــيارات بش ــرق الس ــرة ح ــرار ظاه تك

ــب  ــا األجان ــر فيه ــي يك ــكنية الت ــق الس يف املناط

ــال مــن  ــن، مــن أجــل الحصــول عــى امل واملهاجري

رشكات التأمــن، أو إلحــاق األذى باآلخريــن.

هــذه الظاهــرة تحــدث عــادة بعــد منتصــف الليــل، 

وهــي ســلبية جــدا، تعــرب عــن أخــالق وثقافــة 

الشــخص الــذي يقــوم بهــا، وهــي مارســات شــاذة 

ومعيبــة جــدا، يف بلــد حضــاري ســاعد املهاجــر 

لــه  الكرميــة  والحيــاة  واآلمــان  األمــن  بتوفــر 

ولعائلتــه.

ثــم أال يفكــر مــن يقــوم بهــذا العمــل، باآلخريــن؟ 

ــل  ــي يحص ــه ل ــوم بإفتعال ــذي يق ــق ال الن الحري

عــى املــال مــن رشكــة التأمــن، ســيمتد اىل ســيارات 

اآلخريــن، ورمبــا يلحــق األذى بحياتهــم وحيــاة 

ــم!! أطفاله

ليــس مــن ســنة نبينــا املصطفــى ) صــل اللــه عليــه 

وســلم ( فعــل ذلــك، وهــو الــذي قــال مــن تســبب 

يف إلحــاق األذى بذمــي فهــو قــد آذاين.

أمتنــى عــى مــن يرتكــب مثــل هــذه األعــال 

النــاس! أذى  عــن  والكــف  نفســه  مراجعــه 

كريمة الشمري - مالمو

ــدم  ــل ع ــراء، فّض ــد الق ــن أح ــة وردت م ــالة التالي الرس

نــرش إســمه، لكنــه طلــب مــن الكومبــس إثــارة قضيــة 

املتاجــرة باإلطفــال مــن ذوي الحاجــات الخاصــة ذهنّيــا 

القوانــن  مســتغلن  أهاليهــم،  قبــل  مــن  وجســديّا 

الســويدية الخاصــة برعايــة هــذه الفئــة. نضــع الرســالة 

ــا: ــة هن ــات املعني ــراء والجه ــام الق أم

الســويد،  يف  الضمــر  فاقــدي  مــن  البعــض  يقــوم   "

باإلحتيــال عــى القوانــن الخاصــة برعايــة ذوي الحاجــات 

ــق إســتغالل عــوق  ــوال، عــن طري ــي األم الخاصــة، وجن

أطفالهــم وتســجيل أنفســهم كموظفــن لرعايتهــم يف 

بيوتهــم، وفــق قوانــن الرعايــة اإلجتاعيــة التــي متولهــا 

ــة. ــذه الفئ ــام به ــة لإلهت الدول

امــا باقــي ســاعات العمــل التــي ال يســتطيعون الحصــول 

فيهــا عــى االجــر، يقومــون بتوظيــف االخريــن عندهــم 

ــن  ــل حصــول الوالدي فقــط شــكليّا وبإإلســم فقــط مقاب

عــى 90 باملئــة مــن الراتــب، ومــا تبقــى والــذي ال 

يتعــدى ســوى 2000 كــرون للعامــل الــذي يعمــل عنــد 

ــم. طفله

يســتغلون النــاس الجــدد بحجــة نظــام A kassa علــا ان 

ــاء ايضــا ال يســاعدون اطفالهــم  ــون واالب هــؤالء ال يعمل

يف البيــوت، فحالتهــم مزريــة، اي أن الطفــل يعيــش 

تحــت رحمــة الوالديــن الجشــعن الذيــن ال يهمهــم 

ســوى االمــوال التــي تأتيهــم مــن رواتبهــم ومــن رواتــب 

ــد  ــادة االمــوال والجشــع الزائ ــا ولزي االخريــن … واحيان

ــل لســنة او ســنتن  ــن العم ــازل ع ــن بالتن ــوم الوالدي يق

وياخــذ  االخريــن  ويوظــف   A kassa مــن  ليســتفاد 

ــض  ــن يقب ــم م ــور .... ومنه ــة اج ــة او اربع ــا ثالث احيان

ــة. ــذه الطريق ــرون به ــف ك ــوق 100 ال ف

ــون  ــم، ويبن ــوت يف بلدانه ــون البي ــخاص يبن هــؤالء االش

حتــى يف الســويد عــى حســاب ابنائهــم واالخريــن، جــراء 

ــون  ــم، يقوم ــلطات له ــال الس ــبب إغف ــتغاللهم وبس اس

بإســتغالل القوانــن وفلــذات اكبادهــم واالخريــن الجدد.

أود مــن كل مــن يقــرأ هــذه الرســالة، ويعمــل يف الدوائــر 

املعنيــة يف الســويد، أو يجــد يف نفســه الحــرص عــى 

هــذا البلــد، أن يقــوم بإثــارة هــذه القضيــة مــع الجهــات 

املختصــة، التــي مــن املفــرض ان تقــوم مبراجعــة وإعــادة 

تقييــم لهــذه االجــراءات والقوانــن.

أقــرح ان ال يتــم اعطــاء العمــل لوالــدي هــؤالء االطفــال 

ــا  ــارك وغره ــل الدمن ــة مث ــدول االوربي ــي ال ــوة بباق اس

ــاق،  ــام باملع ــدة االهت ــاول جاه ــي تح ــدول الت ــن ال م

ــؤالء  ــة ه ــب يف رعاي ــويدي نصي ــون للس ــى ان يك وامتن

االطفــال يك يكونــون مبثابــة الرقيــب عــى رؤوس هــؤالء 

ــال  ــؤالء االطف ــؤولية، فه ــس واملس ــدي الح ــان فاق الحيت

مســؤوليتنا ومعــا العطــاء صــورة حســنة للمهاجــر .. مــع 

ــري لكــم. ــص شــكري وتقدي خال

أشــعر بالخجل من إفتعال 
البعض إحراق ســياراتهم 
مــن أجــل حفنــة مــن المــال!

يســتغلون القوانيــن ويجنــون األمــوال بذريعــة 
رعاية أطفالهم من ذوي اإلحتياجات الخاصة ..!
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أصــدرت مصلحــة الهجــرة الســويدية موقفــاً قانونيــاً 

جديــداً مــن األوضــاع يف غــزة، قيّمــت مــن خاللــه 

ــودة  ــة لع ــرص املتاح ــة، والف ــي يف املنطق ــع األمن الوض

مــن رفضــت طلبــات لجوئهــم اىل القطــاع.

مواقفهــا  يف  تعتمــد  ال  الهجــرة  مصلحــة  ان  ورغــم 

القاطعــة، مبنــح  التقييــات  إطــالق  القانونيــة عــى 

اإلقامــات أو رفضهــا، بــل تشــدد بشــكل عــام عــى 

ــد  ــا الجدي ــة، إال أن موقفه ــكل حال ــة ل ــة الفردي املعالج

بشــأن غــزة، يبــدو واعــداً، ســواء للفلســطينين يف غــزة او 

املوجوديــن يف الســويد منــذ فــرة طويلــة بعــد حصولهــم 

ــرارات رفــض مــن مصلحــة الهجــرة وفشــلهم يف  عــى ق

ــادة  ــم الج ــم محاوالته ــة رغ ــدداً اىل املنطق ــودة مج الع

ــك. يف ذل

كــا ذكــرت املصلحــة، ان األطفــال الذيــن ال تتوفــر لهــم 

ظــروف حايــة قويــة يف املنطقــة، ســيمنحون حــق 

ــؤالء  ــل ه ــاع مث ــة اىل ان إرج ــويد، الفت ــة يف الس اإلقام

ــاين. ــور اإلنس ــارج املنظ ــل خ ــال، عم األطف

صعوبة العودة الى غزة
مــن الصعــب الدخــول اىل غــزة منــذ فــرة طويلــة. املعــرب 

الحــدودي الوحيــد الــذي كان مفتوحاً للفلســطينين، كان 

ــى الفلســطينين  ــث يتوجــب ع ــح، مــر. حي ــرب رف مع

الراغبــن يف الســفر مــن رفــح اىل غــزة، طلــب الحصــول 

عــى تأشــرة مــن الســلطات املريــة. ومــن غــر الواضــح 

ــع  ــتمنحهم يف الواق ــلطات س ــك الس ــت تل ــا إذا كان في

الفلســطينين العائديــن أي تأشــرة.

ووفقــاً ملــا تتبعــه عــادة محكمــة الهجــرة، فإنــه مــن غــر 

ــد  ــب اللجــوء، تحدي املمكــن يف أول فحــص أســايس لطل

ــذ أي  ــة تنفي ــق يف عملي ــاك عوائ ــيكون هن ــا إذا س في

قــرار بالطــرد.

الظروف المؤلمة الخاصة
أظهــرت محكمــة الهجــرة ويف العديــد مــن القضايــا 

القانونيــة املعروضــة عليهــا، انــه مــن الصعــب جــداً منــح 

ــن، مبوجــب أحــكام الظــروف  ــة لألشــخاص البالغ اإلقام

املؤملــة الخاصــة. لكــن عندمــا يتعلــق األمــر باألشــخاص 

القادمــن مــن غــزة والذيــن بقــوا فــرة طويلــة يف 

ــة أن  ــة األوربي ــات املحكم ــن لتقيي ــه ميك ــويد، فإن الس

تــؤدي اىل قــرار مختلــف. والســبب يف ذلــك، يعــود اىل ان 

ــد مــن نوعــه. الوضــع يف غــزة فري

مــن الصعــب عــى الفلســطينين العــودة اىل غــزة منــذ 

فــرة طويلــة. حتــى بالنســبة ألولئــك الذيــن حاولــوا 

بنشــاط العــودة، فــان محاوالتهــم تلــك بــاءت بالفشــل. 

عندمــا ال يســتطيع الشــخص الــذي رُفــض طلــب لجوئــه 

الســويد،  الطويلــة يف  بقــاءه  التحــرك، بســبب فــرة 

ــات يف  ــق ارتباط ــن خل ــرة م ــك الف ــالل تل ــن يف خ ومتك

البــالد، ميكــن لتلــك االرتباطــات أن تصبــح ســبباً ملنحــه 

ــة. ــق اإلقام ح

النص الكامل للتقيم الجديد منشور في 
www.alkompis.se موقعنا على

السويد ُتنعش أمل طالبي اللجوء من غزة في الحصول على اإلقامة

 Gränskontrollenheten

مصطلــح مؤلــف مــن ثــالث كلــات Gräns تعنــي 

حــدود، و kontroll تعنــي مراقبــة، و enhet تعنــي 

وحــدة. ليصبــح املعنــى الكامــل: وحــدة مراقبــة الحــدود

 Lagändring

مصطلــح مؤلــف مــن كلمتــن Lag تعنــي قانــون، و 

ــر  ــى الكامــل: تغي ــح املعن ــر ليصب ــي تغي ändring تعن

ــون. ــل القان أو تعدي

 Bostadsrätt
مصطلــح مؤلــف مــن كلمتــن Bostad تعنــي بيــت، أو 

ــل:  ــى الكام ــح املعن ــق ليصب ــي ح ــكن، و rätt تعن مس

شــّقة متليــك. وحــن يشــري الشــخص يف الســويد، شــقة 

ــقق" أي  ــي الش ــاد مال ــواً يف "اتح ــح عض ــزل، يصب أو من

"Bostadsrättsförening"، ويحصــل عــى حّصــة فيــه. 

ــاظ  ــا والحف ــؤولية إصالحه ــخص مس ــى الش ــون ع ويك

عليهــا. ويقــوم االتحــاد باملوافقــة عــى األعضــاء الجــدد، 

واتخــاذ القــرارات حــول التغيــرات الكبــرة يف املمتلكات، 

مثــل بنــاء رشفــة جديــدة.

Vidarebosättning

ــر أو  ــي أك ــن Vidare تعن ــن كلمت ــف م ــح مؤل مصطل

إضــايف، و bosättning تعنــي إســكان، اســتيطان ليصبــح 

إعــادة  ومفهــوم  التوطــن.  إعــادة  الكامــل:  املعنــى 

التوطــن: يعنــي أن مــن يهــرب مــن بلــده ويلجــأ إىل بلــد 

آخــر غــر آمــن، لديــه الحــق يف االنتقــال إىل بلــد ثالــث.

مصطلــح مؤلــف مــن كلمتــن Inbördes تعنــي مشــرك، 

املعنــى  ليصبــح  تعنــي حــرب.    krig و  متبــادل،  أو 

ــة. ــرب أهلي ــل: ح الكام

 Skuggbudget

ــل، و  ــي ظ ــن Skugga تعن ــن كلمت ــف م ــح مؤل مصطل

budget تعنــي ميزانيــة. ليصبــح املعنــى الكامــل: ميزانية 

الظــل. وهــي ميزانيــة نظريــة، تطرحهــا املعارضــة، كبديل 

للميزانيــة التــي تطرحهــا األغلبيــة الحاكمــة. ويف الســويد 

فيــه  تقــوم  الــذي  الوقــت  بنفــس  العمليــة  تجــري 

ــا. الحكومــة بطــرح ميزانيته

ــويدية مصطلحات س

الكومبــس - عــى قــول املثــل الســويدي: فقــرة جديــدة اســتحدثتها لكــم شــبكة الكومبــس مــن اجــل التعــرف 

اكــر عــى جانــب مــن جوانــب الثقافــة والتقاليــد الســويدية، ومــن اجــل املســاهمة بتعليــم بعــض املفــردات 

للقادمــن الجــدد... نرجــو ان تكــون مفيــدة وتنــال إعجابكــم.

 Inbördeskrig
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يف حــال التعــرض لحــوادث خطــرة ولطلــب املســاعدة الفوريــة 

مــن اإلســعاف ودائــرة اإلطفــاء والدفــاع املــدين والرشطــة، 

يجــب االتصــال عــى الرقــم 112 والــذي ميكــن االتصــال عليــه 

الهواتــف األرضيــة أو النقالــة )املوبيــل( مجانــا ومــن أي منطقــة 

يف الســويد. العاملــون يتقنــون اللغتــن الســويدية واإلنجليزيــة، 

وعنــد االتصــال يــرد عليــك أحــد العاملــن 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 الثالث عشر
December 2014

افقي
 o 1. اخر يف األرض وأسود يف السوق وأحمر يف البيت

لك ويستعمله اآلخرون دون إذنك

2. رمز نصف القطر يف الهندسة o فاكهة صغرة o تقال 

للحار

3. مسلسل سوري قدمه يارس العظمة o غر ناعم

4. متشابهة o أكلة شهية مشهورة يف السعودية.

5. عاصمة اوروبية o ناتج قسمة املسافة املقطوعة عى 

الزمن املستغرق يف قطعها.

6. مسار للاء يف األرض.

7. موعد تذكر شخص عزيز تويف o زهر يذكر يف تحية 

الصباح واملساء.

8. جواب o يوضع عى ظهر الحصان o يجمد بالحرارة.

9. أرسد o ال ينتر إال بالقوة o اآلن

10. تجده يف البحر والنهر والبحرة واملطر ولكنك ال 

تجده يف الشالل.

رأسي
1. حرف ناصب o البتول

2. الحكيم الذي اشتهر بوصاياه البنه o غر صفاء يف املاء 

أو النفس.

3. جهاز لكشف األجسام عن بعد o نصف وحدة.

4. سجن

5. فاقد ألحد أبويه أو كليها o تغلب وانتصار.

6. الدكتور مساعد رشلوك هوملز o شخصية خيالية 

تنسب إليها الحكمة والطرافة

7. نصف بيات o سكب o نقص

8. عينة صغرة مقطوعة من الجسم.

9. فيها حشوة o نوع من أنواع الجنب.

10. خازن لألموال والكنوز o يخرق الزجاج وال يكره.

كلمات متقاطعة

حل الكلمات المتقاطعة

افقي
1. الشاي • اسمك

2. نق • توت • حا

3. مرايا • خشن

4. ا ا ا • مطازيز

5. لندن • رسعة

6. قناة

7. ذكراه • فل 

8. رد  • رسج • بيض

9. اروي • حق • تو  

10. حرف الراء

رأسي
1. ان • العذراء

2. لقان • كدر

3. رادار • وح

4. اسر

5. يتيم • قهر

6. واطسن • جحا

7. ات • اراق • قل  

8. خزعة  

9. محشية • فيتا

10. كانز • الضوء

10        9         8        7        6         5        4        3        2         1

1
         
2 
       
3
        
4
        
5
         
6
        
7
        
8
         
9
        
10



27 | الكومپس



الكومپس | 28


