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االنتخابــات  نتائــج  حطّــت  الكومبــس: 

ــول ســبتمرب 2014(  الســويدية األخــرة ) أيل

البــاد عــى ســكة أزمــة فريــدة مــن نوعهــا، 

مل تشــهد لهــا الســويد مثيــا يف تاريخهــا 

املعارص. 

فقــد وضــع عــدم حصــول أي حــزب أو كتلــة 

برملانيــة عــى أغلبيــة مريحــة يف الربملــان 

الحــايل، مصــر الحكومــة التــي تشــكلت مــن 

والبيئــة،  الدميقراطيــن  االشــراكين  حــزيب 

يف  نســبياً  مســتجد  حــزب  رحمــة  تحــت 

السياســة الســويدية، أثــار وال يــزال يثــر 

الكثــر مــن الجــدل، حــزب أراد أن يجيــد 

ــا أراد،  ــه م ــكان ل ــان" ف ــة القب ــة "بيض لعب

لرجــح كفــة فــوز موازنــة أحــزاب املعارضــة 

ــدة، بعــد أقــل  وينتقــم مــن الحكومــة الولي

مــن شــهرين عــى تشــكيلها.

الكومبــس -خــاص: نســتقبل عامــا جديــداً 
عــى أنقــاض عــام آخــر ميــي، حامــاً معــه، 

نجاحــات وإخفاقــات، أفــراح وأحــزان، عــام 

كل  عــى  والتطــورات  باألحــداث،  مــيء 

ــد. صعي

ولعــل مــا مّيــز هــذا العــام املنــرم، وحتــى 

ــدوم  ــو ق ــت، ه ــي مض ــة الت ــوام القليل األع

ــن  ــن اىل الســويد، تارك عــرات اآلف الاجئ

ــرت  ــروب، ودم ــا الح ــي مزقته ــم الت بلدانه

إيجــاد  محاولــن  اإلجتامعــي،  نســيجها 

ــد،  ــم الجدي ــم، يف مجتمعه ــدم له ــئ ق موط
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Reklam

للكومبــس مــن أصدقــاء  الجديــد  للعــام  أمانــي وتمنيــات 

طبيب العيون العراقي وميض 
السماوي: المثابرة طريق النجاح

الكومبــس – خــاص: تَشــُعب الحديــث 
مــع الدكتــور وميــض الســاموي يشــدك 

عليــك  يصعــب  اتجاهــات  عــدة  إىل 

ــا مــا هــو املهــم أو  ــار مــن بينه أن تخت

األهــم، لــي تبنــي عليــه املقابلــة التــي 

ســنقدمها لقــراء الكومبــس، بــن تجربته 

يف اختصــار الوقــت واالســتفادة مــن كل 

ــل  ــه يف الســويد لتعدي ــاح ل ــا هــو مت م

ــن الحديــث عــن  ــة، وب شــهادته العلمي

ــون وآخــر  ــة واختصــاص طــب العي مهن
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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 117 000 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”.

ما بين معركتين انتخابيتين:
 لكي ال نكون مجرد ورقة انتخابية 

أصبــح معروفــا أن قضيــة الهجــرة واســتقبال الجئــن 

جــدد، هــي القضيــة األبــرز يف السياســة الســويدية، 

خاصــة اآلن ونحــن يف مرحلــة مــا بــن معركتــن 

ــة  ــوايل ثالث ــل ح ــت قب ــات انته ــن، انتخاب انتخابيت

ــة  ــد أيضــا حــوايل ثالث ــة بع ــات مقبل أشــهر وانتخاب

أشــهر. 

قضيــة الهجــرة واللجــوء التــي ســاهمت بأزمــة 

حكوميــة مــن نــوع جديــد عــى الســويد، ال تتعلــق 

ــب  ــن يج ــن مم ــدد الالجئ ــام لع ــرد أرق ــط مبج فق

ــام  ــا أرق ــدى أيض ــد تتع ــويد، وق ــتقبلهم الس ان تس

ــالف  ــم، فالخ ــص له ــب أن تخص ــي يج ــة الت امليزاني

ــر  ــن، فك ــن وايديولوجيت ــن فكري ــو ب ــي ه الحقيق

ــاح وللمحافظــة عــى صــورة الســويد  يســعى لالنفت

املرشقــة يف العــامل مــن ناحيــة املبــادئ الدميقراطيــة 

ــار  واإلنســانية، ويؤخــذ بنفــس الوقــت بعــن االعتب

املصالــح االقتصاديــة والوطنيــة، وبــن فكــر آخــر 

ــتخدم  ــويد وراءه، يس ــق الس ــق ويغل ــد أن ينغل يري

ــب  ــر األجان ــن خط ــف م ــع والتخوي ــلوب الرتوي أس

واملهاجريــن.

ــد، ال تتوقــف عــى  خطــورة الفكــر االنعــزايل الجدي

معارضتــه الســتقبال الجئــن جــدد، بــل عــى إرصاره 

تقســيم املجتمــع بــن مــا هــو ســويدي أصــي مــن 

وجهــة نظــر إثنيــة وعرقيــة وبــن مــا هــو غــر 

ــع  ــال الجمي ــن أن تط ــورة ميك ــذه الخط ــك، وه ذل

ــوا  ــويد وعاش ــم يف الس ــوا كل حياته ــن قض ــى م حت

بهــا لســنن طويلــة، وذنبهــم أنهــم ليســوا ســويدين 

حســب تصنيــف الفكــر النــازي الــذي تحملــه بعــض 

ــارات. ــزاب والتي األح

يف هــذه الفــرتة بــن معركتــن انتخابيتــن نــرى كيــف 

واملجتمــع  السياســة  ورجــال  الصحافــة  تتحــدث 

حــول الالجئــن واملهاجريــن والســويدين الجــدد، 

ــه  ــؤالء، ألن ــوق ه ــن حق ــد ع ــع العدي ــف يداف وكي

ــويدية.  ــة الس ــع والدول ــن املجتم ــايل ع ــع بالت يداف

ــن  ــاالة م ــدم مب ــاالت ع ــرى ح ــل ن ــن يف املقاب ولك

قبــل أصحــاب القضيــة نفســها، بــل ميكــن أن نجــد 

ــا  ــويد ك ــم وللس ــادي له ــر املع ــم الفك ــن يتفه م

يجــب أن تبقــى وتكــون دامئــا بــدون أســوار انعــزال 

ــا. حوله

مــن النقاشــات التــي تشــهدها الســويد حاليــا نالحظ 

ــر وال  ــا بالتأث ــن أيض ــارك نح ــم أن نش ــو مه ــم ه ك

ــه  ــف تتحــدث عن ــة أو مل نبقــى فقــط مجــرد قضي

وتعمــل بــه األحــزاب ووســائل اإلعــالم. الجميــع 

يســتطيع أن يؤثــر عندمــا يشــعر أنــه مســؤول، وأنــه 

ــا  ــل عندم ــى األق ــى ع ــي، حت ــه معن ــارك، وأن مش

يشــارك باالنتخابــات وباســتخدام حقــه بالتصويــت، 

وهــذا أقــل مــا ميكــن فعلــه. كل عــام وانتــم بخــر.

رئيس التحرير
د. محمود صالح آغا

ma@alkompis.com

WWW.ALKOMPIS.SE صديقك الناطق بالعربية في السويد 
PÅ ARABISKA FRÅN SVERIGE
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ــت نتائــج االنتخابــات الســويدية األخــرة ) أيلــول ســبتمرب  الكومبــس – االفتتاحيــة: حطّ

2014( البــاد عــى ســكة أزمــة فريــدة مــن نوعهــا، مل تشــهد لهــا الســويد مثيــا يف تاريخهــا 

املعــارص. 

فقــد وضــع عــدم حصــول أي حــزب أو كتلــة برملانيــة عــى أغلبيــة مريحــة يف الربملــان الحايل، 

مصــر الحكومــة التــي تشــكلت مــن حــزيب االشــراكين الدميقراطيــن والبيئــة، تحــت رحمــة 

حــزب مســتجد نســبياً يف السياســة الســويدية، أثــار وال يــزال يثــر الكثــر مــن الجــدل، حــزب 

أراد أن يجيــد لعبــة "بيضــة القبــان" فــكان لــه مــا أراد، لرجــح كفــة فــوز موازنــة أحــزاب 

املعارضــة وينتقــم مــن الحكومــة الوليــدة، بعــد أقــل مــن شــهرين عــى تشــكيلها.

هل تبدل االنتخابات الجديدة 
خريطة التحالفات الحالية؟

ــا،  ــاب موارب ــن الب ــوزراء لوف ــس ال ــرك رئي ت

ميــن  تحالــف  أحــزاب  مــن  حــزب  ألي 

ــم إىل  ــه وينض ــر رأي ــن أن يغ ــط، ميك الوس

ــوض  ــالد خ ــب الب ــة، لتجن ــة الحالي الحكوم

إنــه  قــال  عندمــا  جديــدة،  انتخابــات 

ســيتوقف عــن االتصــال مــع األحــزاب لكــن 

عنوانــه معــروف، ملــن يريــد أن يتصــل بــه. 

ومــع أن هــذه االمكانيــة ضعيفــة التحقيــق، 

إال أن مــا قــد تفــرزه االنتخابــات املقبلــة مــن 

ــر خريطــة  ــن أن يســاهم يف تغي ــج ميك نتائ

التحالفــات الحزبيــة الحاليــة.

االشــرتاكين  مــن  أصــوات  فهنــاك 

الدميقراطيــن تنــادي بفــك االرتبــاط مــع 

حــزب البيئــة، عنــد تشــكيل حكومــة مقبلــة، 

وهنــاك أصــوات مــن داخــل الحــزب تنــادي 

"املــدرات". املحافظــن  مــع  بالتقــارب 

ــر  ــدو أك ــط تب ــن الوس ــف مي ــزاب تحال أح

متاســكا، لكــن يف السياســة ال يوجــد تحالفات 

ثابتــة، بــل املصالــح هــي التــي تحكــم دامئــا.

ــدة  ــات حــول شــكل الخريطــة الجدي التكهن

تبقــى  الســويد،  يف  الربملانيــة  للتحالفــات 

مرهونــة بنتائــج صناديــق االنتخابــات، ومــن 

ــل  ــادة، وه ــذه اإلع ــن ه ــح م ــيكون الراب س

ســيبقى ســفاريادميكراترنا املاســرت، أي بيضــة 

القبــان يف حســابات رياضيــات الدميقراطيــة؟

القاعدة والشواذ في 
الديمقراطية السويدية

الحكوميــة  األزمــة  مشــاهد  أهــم  مــن 

الدميقراطيــة  قواعــد  اســتخدام  الحاليــة، 

ــك  ــزب ميل ــة ســمحت لح ــويدية بطريق الس

ــدا  ــا جدي ــرض واقع ــأن يف ــن %13 ب ــل م أق

ــة كبــرة حاكمــة، حققــت  ــرأي كتل ــرا ل مغاي

أعــى نســبة أصــوات يف انتخابــات جــرت 

بطريقــة دميقراطيــة. وهنــا نــرى أن الكلمــة 

ليســت دامئــا لألكريــة حســب مــا تنــص 

عليــه قواعــد الدميقراطيــة، بــل مــن املمكــن 

أن تلعــب مجموعــة صغــرة دورا حاســا يف 

معادلــة التحالفــات، فهــل هــذه الحالــة مــن 

ــة؟ ــدة الدميقراطي ــواذ القاع ش

ــة،  ــذه األزم ــورات ه ــن تط ــر ع ــهد آخ مش

عديــدة  مفارقــات  عــن  فكــرة  يعطــي 

تحــدث عنــد تطبيــق قواعــد الدميقراطيــة يف 

ــن  ــرتاكين الدميقراطي ــزب االش ــويد، فح الس

أكــرب األحــزاب الســويدية وأكرهــا خــربة 

ــات، يرفــض  ــة عــى تشــكيل الحكوم ومناوب

ســفاريادمكراتنا  حــزب  مــع  التعــاون 

والحديــث معــه، ليــس ألنــه حــزب مســتجد 

إىل  وينتمــي  عنــري  حــزب  ألنــه  بــل 

الفاشــية الجديــدة حســب مــا وصفــه رئيــس 

ــه  ــة ســتيفان لوفــن، وأكدت الحكومــة الحالي

وزيــرة املاليــة ماغدالينــا أندرشــون، التــي 

أوضحــت أن هــذا الحــزب )ســفاريادمكراتنا( 

ال يؤمــن بالقيــم واملفاهيــم األساســية التــي 

ــاوون. ــرش متس ــع الب ــد أن جمي تؤك

يرفضــون  الدميقراطيــون  االشــرتاكيون 

الحديــث مــع ســفاريادميكرتنا حتــى مــن 

ومــن  القائلــة:  املتنبــي  حكمــة  منطلــق 

َعــُدّواً  يَــَرى  الُحــّر أْن  نََكِد الّدنْيا عــى 

. فهــل يراهــن  لَــُه مــا مــن َصداقَِتــِه بُــدُّ

االشــرتاكيون الدميقراطيــون عــى عــزل هــذا 

تريحات نائــب  بعــد  خاصــة  الحــزب، 

ــي  ــودر الــذي ينتم رئيــس الربملــان بيورنس

إىل ســفاريادمكراتنا بــإن شــعوب الســامر 

وهــو  ســويدين،  ليســوا  هــم  واليهــود 

ــة يف  ــل قوي ــار ردود فع ــذي أث ــح ال التري

املجتمع؟ 

لماذا يمارس حزب بميول 
نازية الحياة السياسية 

السويدية؟
موصــوف  حــزب  اســتطاع  كيــف  لكــن 

بالفاشــية الدخــول إىل الربملــان الســويدي 

ــية يف  ــاة السياس ــارك بالحي ــدأ يش ــف ب وكي

بلــد يفتخــر بعراقتــه الدميقراطيــة؟ هــل 

القواعــد  أيضــا  الحــزب  هــذا  اســتخدم 

الشــاذة يف الدميقراطيــة الســويدية للوصــول 

هدفــه؟ إىل 

 االختفــاء وراء تعابــر ومصطلحــات مخففــة 

ــاح  ــون املت ــتخدام القان ــة واس ــن العنري ع

ــكيل  ــر وتش ــرأي والتعب ــة ال ــا حري يف قضاي

األحــزاب، إضافــة إىل الخــوف مــن لجــوء هذا 

ــا  ــا وغره ــري، كله ــل ال ــزب إىل العم الح

مــن العوامــل ســاهمت بقبــول انضــام 

ــي. ــل الدميقراط ــاحة العم ــزب إىل س الح

ــة  ــروض األزم ــة يف ع ــر مالحظ ــهد األك املش

ــا  ــل مب ــة، يتمث ــويدية الحالي ــة الس الحكومي

ــزاب  ــض األح ــة بع ــه مراهق ــن أن تحدث ميك

ــد تصــل إىل حــد  ــرات ق الصاعــدة مــن تغي

ــة  ــية واالجتاعي ــاة السياس ــوىض يف الحي الف

ــة. ــم الدميقراطي ــك أيضــا باس ــالد، وذل للب

األحزاب الكبيرة الخاسر األكبر 
في حسابات الديمقراطية

ــدول  ــرة يف معظــم ال ــارب األحــزاب الكب تق

األوروبيــة والغربيــة عمومــا، ومنهــا الســويد، 

ــة  ــا انتخابي ــا عــى عــدة قضاي وشــبه توافقه

األحــزاب  أمــام  املجــال  فســح  هامــة، 

املراهقــة واســعا، لتعبئــة فــراغ املعارضــة 

يتعلــق  ففيــا  والواضحــة.  الحقيقيــة 

مبعارضــة اللجــوء واســتقبال أعــداد جديــدة 

مــن املهاجريــن والقادمــن الجــدد، اســتطاع 

فــراغ  مــن  االســتفادة  ســفاريادمكراتنا 

التوافــق، ليصنــع لنفســه صــورة مغايــرة 

ســلبي  رأي  لــه  مــن  كل  إليــه  جذبــت، 

اللجــوء والهجــرة. بسياســات 

إضافــة إىل أن اللعــب عــى وتــر حــب الوطن 

والتعصــب للعــرق واإلثنيــة بصــورة مفرطــة، 

أصبــح يحقــق املزيــد مــن الشــعبية ألحــزاب 

ــة  ــن ظواهــر خارجي ــط ب عرفــت كيــف ترب

ــا  ــن ايديولوجياته ــم املجتمــع وب ــا ته لقضاي

الخاصــة.

ــط أعضــاء حــزب ســفاريادميكراتنا  ــل فق فه

هــم مــن يحبــون الســويد؟ وهــل هــم فقــط 

ــويدي  ــعب الس ــن الش ــاع ع ــن للدف املؤهل

هــو  الســويد  حــب  وهــل  واهتاماتــه؟ 

ــل  ــا؟ وه ــدد له ــن ج ــدوم مهاجري ــع ق مبن

املحافظــة عــى الشــعب الســويدي تتــم 

بتقســيم ســكان الســويد عــى أســس عرقيــة 

ودينيــة، وإعــالن العــداء والكراهيــة ضــد 

ــه؟ ــن مكونات ــزء م ج

قــد يحــدث أن تســجل قواعــد الدميقراطيــة 

العديــد  يف  الشــواذ  بعــض  الســويدية 

مــن املواقــف والتطــورات، لكنهــا تبقــى 

ــاء املجتمــع  قواعــد هامــة تشــكل أســس بن

مــن  قواعــد  يوجــد  وطاملــا  الســويدي، 

املنطقــي ان يكــون هنــاك شــواذ، ولكــن 

الثوابــت تبقــى هــي الضانــة األساســية، 

ومــن هــذه الثوابــت: حريــة التعبــر وحريــة 

ــار  ــة اختي ــر وحري ــة التظاه ــع وحري التجم

ــات.  ــن واالشــرتاك يف الجمعي ــدة والدي العقي

ولعــل أهــم مــا ميكــن أن يجعــل األزمــة 

عابــرة  أزمــة  مجــرد  الحاليــة  الحكوميــة 

ــدأ  ــة مب ــكل مشــاهدها، هــو رســوخ عراق ب

الدميقراطيــة املدعومــة مبؤسســات وبيئــة 

ــدأ، وال ننــى  ــام هــذا املب ــام مبه ــة للقي قوي

الســويدية  الدميقراطيــة  مهــام  أبــرز  أن 

تتمثــل باملســاوة ومكافحــة التمييــز.

 رئيس التحرير
د. محمود صالح آغا

اخبار السويد العدد الرابع عشر
Januari 2015

جولة جديدة:

هل كان أمام لوفين خيارات أخرى؟

Foto Martina Huber Regeringskansliet ًحكومة لوفن التي مل تدم كثرا

حزب 
سفارياديمكرتنا

ــن  ــع ب ــا يجم ــه أس ــى نفس ــق ع أطل

كلمــة  وبــن  الدميقراطيــة  مصطلــح 

باســم   معروفــا  وأصبــح  الســويد، 

"ســفاريا دميكراتنــا" تأســس يف العــام 

ــات  ــطن يف منظ ــل ناش ــن قب 1988 م

ونازيــة. وعنريــة  قوميــة 

ــرة  ــويدي أول م ــان الس ــل إىل الربمل دخ

 5.7% بنســبة   2010 انتخابــات  بعــد 

ــويد  ــزب يف الس ــرب ح ــث أك ــح ثال ليصب

ــام 2014  ــرة الع ــات األخ ــد االنتخاب بع

بنســبة تقــارب %13 مــن األصــوات.

وللمقارنــة فقــد كانــت أول مشــاركة 

للحــزب االشــرتايك الدميقراطــي، الــذي 

يف  بالحكــم   1889 العــام  يف  تأســس 

ــة  ــت أول حكوم ــا كان ــام 1917 في الع

تتشــكل مــن أغلبيــة اشــرتاكية يف العــام 

.1920
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الكومبــس -خــاص: نســتقبل عامــا جديــداً 
عــى أنقــاض عــام آخــر ميــي، حامــاً معــه، 

نجاحــات وإخفاقــات، أفــراح وأحــزان، عــام 

كل  عــى  والتطــورات  باألحــداث،  مــيء 

ــد. صعي

املنــرم،  العــام  هــذا  مّيــز  مــا  ولعــل 

ــة التــي مضــت، هــو  وحتــى األعــوام القليل

قــدوم عــرات اآلف الاجئــن اىل الســويد، 

تاركــن بلدانهــم التــي مزقتهــا الحــروب، 

محاولــن  اإلجتامعــي،  نســيجها  ودمــرت 

إيجــاد موطــئ قــدم لهــم، يف مجتمعهــم 

ــتت  ــتقرار والتش ــدم اإلس ــم ع ــد، رغ الجدي

ــت  ــه، بســبب عــدم تثبي ــون من ــذي يعان ال

أوضاعهــم حتــى اآلن.

الظــالم  يغزوهــا  التــي  الســويدية  املُــدن 

باكــرا يف هــذا الوقــت مــن الســنة، تلتحــف 

بزينــة امليــالد، مــن خــالل األضــواء التــي 

ــور  ــارشة الن ــا، ن ــكان تقريب ــرش يف كل م تنت

ــزءا  ــح ج ــاري أصب ــد حض ــة، يف تقلي والبهج

مــن حضــارة الســويد الحديثــة، يحتفــل بــه 

ــم  ــن أصوله ــاس، بغــض النظــر ع ــب الن أغل

ــوا  ــي قدم ــدان الت ــة أو البل ــة والعرقي الديني

ــا. منه

ــن  ــدد م ــع ع ــاءات م ــرت لق ــس أج الكومب

املهاجريــن وســألتهم عــن كيفيــة احتفالهــم 

الســويد  يف  الســنة  ورأس  امليــالد  بأعيــاد 

وأمنياتهــم للعــام الجديــد:

رود اسبير:  " أحن الى 
اإلحتفال مع أصدقائي"!

تتميــز أجــواء العيــد يف الســويد بالعديــد 

الخاصــة  والعــادات  النشــاطات  مــن 

باملناســبة مثــل االحتفــال بســانتا لوســيا 

وفتــح  العيــد  بليلــة  الخاصــة  والتقاليــد 

وتبــادل  للمناســبة  املخصصــة  األســواق 

الطويلــة،  بالعطلــة  واالســتمتاع  الهدايــا 

لكنــي اعتقــد أن أجــواء العيــد وطقــوس 

االحتفــال يف ســوريا كانــت أجمــل مــن هنــا، 

ــا  ــس به ــرة ال أح ــة كب ــعر بفرح ــت أش وكن

ــه يف  ــد إلي ــا افتق ــر م ــويد، فأك ــا يف الس هن

ــايئ،  ــع أصدق ــال م ــو االحتف ــا ه ــد هن العي

ــي. ــع عائلت ــد م ــات العي ــر حلوي وتحض

رنا حبيب: "مظاهر اإلحتفال 
تجلعني أشعر بالفرح"

 

أهميــة العيــد تــأيت مــن معنــاه الدينــي 

أن  كــا  املســيح،  الســيد  ميــالد  ورمزيــة 

الســويد  يف  املوجــودة  االحتفــال  مظاهــر 

ــة اكتشــاف  تجعلنــي أشــعر بالفــرح ومحاول

الســويدين  عنــد  االحتفــال  عــادات 

للمــرة  احتفــل  وأين  خاصــًة  وطقوســهم، 

األوىل هنــا يف الســويد، كــا شــعرت بوجــود 

فروقــات عديــدة يف طريقــة االحتفــال ففــي 

ســوريا مثــالً مــن أهــم عــادات العيــد زيــارة 

األهــل وااللتقــاء باألصدقــاء ومتضيــة الوقــت 

معهــم، وعــى الرغــم مــن أن مظاهــر العيــد 

إال  بالنســبة يل،  أجمــل  كانــت  يف ســوريا 

أنــه مــن الــروري جــداً احــرتام عــادات 

ــدوم  ــبة ق ــى مبناس ــد، وأمتن ــات كل بل وثقاف

ــان يف  ــد أن يحــل الســالم واألم ــام الجدي الع

ســوريا. يف  وخاصــًة  أجمــع  العــامل 

تمارا الدهيسي: "العيد هو لم 
شمل العائلة"

مميــز  يش  هــو  الســنة  ورأس  العيــد 

ــة  ــع العائل ــا م ــد يجمعن ــذا العي ــكل وه لل

يف  دولــة  وبــكل  واالقــارب  واالصدقــاء 

اختــالف عــن االخــرى، وطبعــاً العيــد يف 

العــراق غــر العيــد بالســويد ألن يكــون 

ــا  ــع اهلك.أن ــه وم ــدت في ــذي ول ــدك ال ببل

احتفــل بالعيــد ببلــدي االم كل عــام.

شيرين كاظم: "نتمنى أن 
يكون عام سالم في سوريا 

وكل البلدان"

الجديــد  العــام  سنســتقبل  الســنة  هــذه 

ــال  ــا لألطف ــاك هداي ــد هن ــة، أكي ــع العائل م

خاصــة، ومــا يف مانــع إذا أحــد مــن العائلــة 

قــرر يعطينــي هديــة أيضــا )تضحــك( أمتنــى 

ــكل  ــر ل ــة خ ــل فاتح ــام املقب ــون الع أن يك

الواصلــن الجــدد إىل الســويد، ويفرحــوا مــع 

أطفالهــم ويلمــوا شــمل بقيــة عوائلهــم، 

ــة  ــع العائل ــرج م ــا أن نخ ــر أيض ــن نفك نح

إىل منطقــة "سلوســن" يف ســتوكهومل عنــد 

عاليــة  منطقــة  ألنهــا  ليــال،   12 الســاعة 

الســتقبال  املدينــة  ســكان  بهــا  ويجتمــع 

العــام الجديــد. ولكــن أهــم أمنيــة بالنســبة 

يل هــي عــودة الســالم إىل ربــوع بلــدي 

العــامل. بلــدان  ســوري وإىل كل 

باسل جاك: "بهجة العيد في 
مناطق المهاجرين أكبر"

العيــد هنــا يف الســويد ليــس لــه أهميــة 

االحتفــاالت يف  لكــن  بســوريا،  قارنــاه  اذا 

الســويد تختلــف عــن ســوريا، إال يف مناطــق 

تجمعــات املهاجريــن الناطقــن بالعربيــة، 

تكــون فيهــا بهجــة العيــد أكــرب، ولكــن العيــد 

ــط. ــال فق ــح لالطف ــام أصب ــكل ع بش

سحر الصباغ: "طقوس هذه 
األعياد تكسر الروتين ورتابة 

الطقس"

ــويد،  ــا إىل الس ــا م ــدة نوع ــة جدي ــا قادم أن

أحببــت هــذه البــالد وهــذا الشــعب خاصــة 

جــال  وأحببــت  راقــي  وألنــه  لبســاطته 

الطبيعــة أيضــا. امتنــى انــا ادخــل العــام 

ــا  ــا بكامــل نشــاطي وتفــاؤيل، ان الجديــد وان

وزوجــي نحــب هــذه الفــرتة مــن الســنة الن 

الزينــة واأللــوان يف كل مــكان وهــذا ينعــش 

ــاد  ــرح واألعي ــية ويعطــي شــعور بالف النفس

كــا أن هــذه املناســبات وطقــوس االحتفــال 

ــة الطقــس  ــاة، ورتاب ــن الحي ــا تكــر روت به

الســنة وتضيــف  األوقــات مــن  يف هــذه 

ــزة. ــة ممي ــواء عائلي أج

أماني وتمنيات للعام الجديد من أصدقاء للكومبس
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الكومبــس – خــاص: تَشــُعب الحديــث 

ــور وميــض الســاموي يشــدك إىل  مــع الدكت

ــار  ــك أن تخت ــب علي ــات يصع ــدة اتجاه ع

ــي  ــم، ل ــم أو األه ــو امله ــا ه ــا م ــن بينه م

تبنــي عليــه املقابلــة التــي ســنقدمها لقــراء 

الكومبــس، بــن تجربتــه يف اختصــار الوقــت 

ــه يف  ــاح ل ــو مت ــا ه ــن كل م ــتفادة م واالس

ــن  ــة، وب ــهادته العلمي ــل ش ــويد لتعدي الس

طــب  واختصــاص  مهنــة  عــن  الحديــث 

تســخر  يف  حققتــه  مــا  وآخــر  العيــون 

التقنيــات الحديثــة، إىل مــا حققــه هــذا 

الطبيــب مــن نجاحــات ملموســة يف إنشــاء 

عيــادة جراحــة وعــاج للعيــون مجهــزة 

بأحــدث املعــدات، إضافــة إىل حصولــه عــى 

عــدة بــراءات اخــراع، يســتخدم عــدد منهــا 

حاليــا يف املخابــر وغــرف العمليــات. ولعــل 

هــذه االتجاهــات كلهــا هــي مــا مييــز قصــة 

ــاموي. ــض الس ــب ومي ــاح الطبي نج

ــا  ــات يواجهه ــن عــدة صعوب عــى الرغــم م

عــادة معظــم األطبــاء عنــد قدومهــم إىل 

ــهاداتهم،  ــل ش ــق تعدي ــى طري ــويد، ع الس

إال أن الدكتــور وميــض الســاوي اســتطاع 

أن يتغلــب عــى هــذه الصعوبــات بفــرتة 

زمنيــة وجيــزة، ليحقــق النجــاح يف أكــر مــن 

مجــال، مثــل حصولــه عــى رخصــة مارســة 

ــة الطــب يف الســويد، وتجــاوزه لحاجــز  مهن

ــن  ــتفادة م ــة لالس ــه الفردي ــة، ومبادرات اللغ

وقــت االنتظــار الطويــل قبــل الحصــول عــى 

ــة. اإلقام

أجربتــه ظــروف بلــده العــراق عــى الهجــرة 

ــنوات،  ــره 8 س ــا كان عم ــر، عندم إىل الجزائ

ثــم انتقــل اىل روســيا يف العــام 1989، لكنــه 

العــام 2000،  الســويد  قــرر االســتقرار يف 

إىل  للســويد  قدومــه  منــذ  يهــدف  وكان 

ــتمرار يف  ــه باالس ــه وأحالم ــق طموحات تحقي

العمــل كطبيــب عيــون وتطويــر مهاراتــه 

إجــراء  محاولــة  إىل  باإلضافــة  وخرباتــه، 

بحــوث علميــة يف جراحــة العيــون للحصــول 

ــراءات اخــرتاع مــن أهــم الجامعــات  عــى ب

ــامل. ــاث يف الع ــز األبح ومراك

"تعديل شهادة الطب صعبة 
لكنها ليست مستحيلة”

ــهادة  ــل ش ــض إن تعدي ــور ومي ــول الدكت يق

الطــب يف الســويد تتطلــب مراحــل متعــددة 

وصعبــة، لكنهــا ليســت مســتحيلة، وتتمثــل 

شــهادة  أوراق  تقديــم  يف  املراحــل  هــذه 

الطــب واالختصــاص إىل مؤسســة معادلــة 

الشــهادات الســويدية، وإجــراء امتحانــات 

ــب  ــة الطبي ــة، ومحاول ــة والطبي اللغــة العام

ــي  ــفى جامع ــن مستش ــث ع ــص البح املخت

أو مركــز طبــي إلجــراء فــرتة تدريــب عمــي 

الذيــن  بــإرشاف مجموعــة مــن األطبــاء، 

يســاعدون الطبيــب املتــدرب يف إتقــان اللغة 

الطبيــة، وتقييــم كفــاءة الطبيــب كمختــص.

ويذكــر الدكتــور وميــض أنــه أنهــي فــرتة 

التدريــب العمــي خــالل ســتة أشــهر، مشــراً 

تحــت  الفــرتة  كان خــالل هــذه  أنــه  إىل 

ــاء،  ــل األطب ــن قب ــي م ــكل يوم ــة بش املراقب

ــة  ــات عملي ــاَ المتحان ــا كان يخضــع يومي ك

ــة  ــة كيفي ــن ملراقب ــاء املرشف ــل األطب مــن قب

تعاملــه مــع املريــض، وطريقــة عــالج املــرض، 

والوصفــات الطبيــة، والتحاليــل التــي يطلــب 

ــا. إجراءه

ويضيــف أن الســويدين يركــزون كثــراً عــى 

ــم  ــن امله ــك م ــة، ولذل ــة الطبي ــة األمان ناحي

ــة  ــة والدق ــب باملهني ــع الطبي ــداً أن يتمت ج

ــة. ــات املهني ــد وااللتزام ــرتام املواعي واح

"أصبت باإلحباط في مرات 
عديدة”

يعــود الدكتــور وميــض بذاكرتــه إىل فــرتة 

املستشــفيات  أكــرب  بإحــدى  اختصاصــه 

مــرات  يف  أصيــب  أنــه  مبينــاً  مبوســكو، 

عديــدة باإلحبــاط والتعــب النفــي، ولذلــك 

أراد العــودة إىل روســيا، إال أنــه نجــح يف 

متابعــة مشــواره حتــى أصبــح مــن أهــم 

أطبــاء العيــون يف الســويد.

ويقــارن يف حديثــه بــن األســلوب التعليمــي 

ــة  ــالد العربي ــاء يف الب ــل األطب ــة عم وطريق

وبــن الــدول األوروبيــة، موضحــاً أن الطبيــب 

يف بلداننــا يــربز ويحقــق نجاحــات كبــرة 

ــدول  ــا يف ال ــوده الفرديــة، بين ــة جه نتيج

أكــر،  يــربز عمــل املؤسســات  األوروبيــة 

فالطبيــب هنــا ينتظــر مــن املؤسســة أن 

لتطويــر  اإلمكانيــات  وتوفــر  تســاعده، 

ــب  ــا الطبي ــة، بين ــه الطبي ــه ومهارات كفاءت

باالجتهــاد  مطالــب  العربيــة  البــالد  يف 

لوحــده مــن أجــل صيانــة معلوماتــه الطبيــة 

املصــادر  أو  فاملرجــع  العمليــة،  وخرباتــه 

ــدة يف  ــكان ومعتم ــرة يف كل م ــة متوف الطبي

جميــع الــدول، لكــن األســاس هــو االجتهــاد 

الشــخيص واالعتــاد عــى الــذات يف تطويــر 

الخــربات.

السويد تمتاز بأطباء من 
مختلف الجنسيات

ــز  ــض أن الســويد تتمي ــور ومي ــد الدكت يعتق

مختلفــة،  مــن جنســيات  أطبــاء  بوجــود 

كــا  متعــددة،  علميــة  خــربات  ميلكــون 

تســتفيد الســويد مــن التقاليــد الرتبويــة 

األكادمييــة املتنوعــة، فــكل دولــة لهــا تقاليــد 

ومــدارس علميــة مختلفــة متامــاً عــن الــدول 

األخــرى.

األطبــاء  مــن  الجــدد  القادمــن  وينصــح 

بعــدم االنتظــار  الســلبي واالعتــاد عــى 

املبــادرات الشــخصية يف اقتنــاء الكتــب مــن 

املكتبــات واالطــالع عــى املراجــع الطبيــة 

عــرب االنرتنــت، باإلضافــة إىل أهميــة التواصــل 

مــع زمــالء املهنــة لالســتفادة بأكــرب قــدر 

ممكــن مــن خرباتهــم ومعلوماتهــم، وتكويــن 

ــورة  ــح واملش ــذ النصائ ــم ألخ ــات معه عالق

واســتعارة الكتــب الطبيــة منهــم، فالطبيــب 

كشــخص أكادميــي أنهــى دراســته الجامعيــة 

ال توجــد لديــه صعوبــة يف البــدء بتعلــم 

ــن  ــتفادة م ــن االس ــا ميك ــده، ك ــة لوح اللغ

جمعيــة األطبــاء األجانــب يف الســويد ملعرفــة 

املطلوبــة  والقوانــن  الترشيعــات  أحــدث 

ــة. ــة املهن ملزاول

الطبيــب  ومعرفــة  اللغــة  اتقــان  رضورة 

تــه نيا إلمكا

أكــد الســاوي أن الطريــق بالنســبة للطبيب 

األجنبــي يف الســويد طويــل ومتعــب وميتــاز 

اإلنســان  لكــن  العديــدة،  بالصعوبــات 

املجتهــد والــذي حــدد خياراتــه وأهدافــه 

ــبة  ــه، وبالنس ــد لغايت ــيصل بالتأكي ــة س بدق

للســويدين فــإن أهــم يشء معرفــة الطبيــب 

الجديــد لكفاءتــه ومؤهالتــه بشــكل واقعــي، 

باإلضافــة إىل اتقــان اللغــة حتــى يتمكــن من 

ــاع  ــض، والدف ــع املري ــل م ــم والتعام التفاه

ــه. عــن حقوق

النجاح يعتمد على تجاهل 
المعتقدات السلبية والخاطئة

تجاهــل  إىل  الجــدد  األطبــاء  ويدعــو 

املعتقــدات الســلبية والخاطئــة حــول مراحل 

عــى رخصــة مارســة  الطبيــب  حصــول 

املهنــة،  مؤكــداً أن الســويد تضــع تقييــات 

األجنبــي  الطبيــب  عــى  جــداً  شــديدة 

للتأكــد مــن كفاءتــه وخرباتــه وقدرتــه عــى 

اتبــاع طــرق عالجيــة ســليمة، وبالرغــم مــن 

ــة  ــه طاق ــي لدي ــب األجنب ــإن الطبي ــك ف ذل

ــويدي،  ــب الس ــة الطبي ــوق طاق ــة تف خيالي

ولديــه جــدارة ممتــازة جــداً يف العمــل، 

ــه  ــالل تعامل ــة خ ــلوب العاطف ــز بأس ويتمي

مــع املريــض، كــا حقــق نجاحــات عديــدة 

الســويدية،  البحثيــة  واملراكــز  املشــايف  يف 

ــى  ــة ع ــات الطبي ــرص الهيئ ــة إىل ح باإلضاف

ــدة يف  ــه خــربات عدي ــن امتالك االســتفادة م

حــاالت مرضيــة ال تتواجــد إال يف دول الــرشق 

ــا. ــط وإفريقي األوس

السويد تمتلك أفضل أنواع 
األمانة الطبية والعالجية

ــة  ــر الطبي ــض املعاي ــور ومي ــف الدكت ويص

الســويدية يف مجــال طــب العيــون باملتقدمة 

الدراســات  بحســب  فالســويد  جــداً، 

أنــواع  وأعــى  أفضــل  متتلــك  األوروبيــة 

ــودة  ــاز بج ــة ومتت ــة والعالجي ــة الطبي األمان

النتائــج الجراحيــة وتــويل اهتامــاً كبــراً 

ــع  ــث تتمت ــاءات، حي ــر الكف ــداً يف تطوي ج

العيــون  بطــب  املتخصصــة  املستشــفيات 

التجهيــزات  بأحــدث  البحثيــة  واملراكــز 

الطبيــة.

السويد من أسوأ الدول 
األوروبية في مواعيد االنتظار

ويقــول إن نظــام الرعايــة الطبيــة يف الســويد 

يعــاين مــن مشــكلة كبــرة ووحيــدة تتمثــل 

يف مواعيــد االنتظــار الطويلــة واملعامــالت 

الورقيــة والتقاريــر الطبيــة التــي تقــدم عــن 

كل مريــض، مــا جعــل الســويد مــن أســوأ 

الــدول األوروبيــة يف مواعيــد االنتظــار قبــل 

ــا يف  ــوق عليه ــث تتف ــض، حي ــة املري معالج

ــة  ــدول األوروبي ــن ال ــدد م ــال ع ــذا املج ه

ــة مــع الســويد. ــرب فقــرة مقارن ــي تعت الت

ويواصــل حديثــه عــن نظــام الرعايــة الطبيــة 

أن املشــكلة تكمــن يف  الســويدي معتــرباً 

ــإدارة السياســية،  ــة القطــاع الصحــي ل تبعي

واختالفهــا باختــالف األحــزاب التــي تتعاقــب 

الحكومــة، ويضيــف أن دور  تــرأس  عــى 

األطبــاء محــدود جــداً، ويتمثــل يف نقــل 

الواقــع الصحــي للنقابــة أو الصحــف الطبيــة 

ــويدية. الس

كانــت  الســابق  يف  الدولــة  أن  ويضيــف 

مهيمنــة بالكامــل عــى القطــاع الصحــي 

لألمــور  واألســايس  األول  املنظــم  وكانــت 

وإنشــاء  وتكاليفــه  بالعــالج  املتعلقــة 

منــذ  لكــن  واملســتوصفات،  املستشــفيات 

عــام 2008 تــم فتــح عيــادات خاصــة تقــدم 

خدمــات طبيــة بشــكل يــوازي خدمــات 

املستشــفيات الكــربى، وكان الهــدف من فتح 

عيــادات خاصــة هــو تخفيــف الضغــط عــى 

املستشــفيات، باإلضافــة إىل منــح املريــض 

ــه بشــكل  ــه ومعالجت ــار طبيب الحــق يف اختي

أرسع مــن قبــل، لذلــك تــدور اآلن نقاشــات 

تعميــم  حــول  الســيايس  املســتوى  عــى 

ــع  ــمل جمي ــة لتش ــادات الخاص ــة العي تجرب

يف  حرهــا  وليــس  الســويدية،  املناطــق 

مناطــق محــددة، واالســتفادة مــن انخفــاض 

التكاليــف املخصصــة للمستشــفيات الكبــرة، 

ــة  ــام املتخصص ــر األقس ــتثار يف تطوي واالس

بالحــاالت املرضيــة الصعبــة، وتوفــر أحــدث 

التجهيــزات.

براءات اختراع
ــراءات  ــم ب ــض أه ــور ومي ــتعرض الدكت ويس

التــي حصــل عليهــا، واملتعلقــة  االخــرتاع 

للعــن  جراحيــة  أدوات  باخــرتاع  أغلبهــا 

الجراحــات  أنــواع  تســهيل  يف  تســاعد 

ــة، وتســاهم يف ضــان ســالمة العــن  الصعب

بعــض  ويف  الجراحــي،  العمــل  أداء  أثنــاء 

الحــاالت املرضيــة تقلــل هــذه األدوات مــن 

الجراحــي. العمــل  خطــوات ومراحــل 

يضيــف: "حصلــت إىل غايــة اآلن عــى أربــع 

بــراءات اخــرتاع، كــا يوجــد اثنــن يف مرحلــة 

الصناعــة، واشــرتكت مــع مجموعــة مــن 

ــة، والتوصــل  ــر أجهــزة طبي ــاء يف تطوي األطب

إىل اخــرتاع جهــاز يصنــع اآلن يف لينشــوبينغ، 

وتــم توزيعــه عــى العديــد مــن مستشــفيات 

الواليــات املتحــدة والصــن".

نجــح الدكتــور وميــض يف تأســيس عيــادة 

ومركــز لجراحــة العيــون يســتقطب أهــم 

الباحثــن وأطبــاء العيــون يف العــامل، كــا 

يتعــاون مــع مراكــز أبحــاث رائــدة يف فيينــا 

وتورنتــو إلجــراء أبحــاث مشــرتكة، وتدريــب 

األجهــزة  وظائــف  عــى  جراحــن  أطبــاء 

ــار قــدرة الطبيــب  ــة الختب ــة والجراحي الطبي

ــة  ــه اليدوي ــم مهارات ــون وتقيي ــراح للعي كج

وإمكانياتــه.

يشــعر املحــاِور بالطاقــة اإليجابيــة أثنــاء 

الحديــث مــع الدكتــور وميــض الســاوي 

عديــدة  لصعوبــات  اجتيــازه  خــالل  مــن 

يف مســرته املهنيــة، وإرصاره عــى رضورة 

التفكــر اإليجــايب وامتــالك الدافــع والســعي 

للوصــول إىل الهــدف، كــا يســتمتع الضيــف 

الغزيــرة،  الطبيــة  املعلومــات  بحجــم 

وتأكيــده أن مهنــة الطــب ال تصــاب بالركــود 

ــذي ميتلكــه  ــي ال فاملخــزون العلمــي والبحث

ــات  ــل الخدم ــم أفض ــل بتقدي ــب كفي الطبي

الطبيــة واإلنســانية للمريــض.

العدد الرابع عشرلقاء
Januari 2015

وميض السماوي: 

عندما يخوض الطبيب معترك الهجرة ويحقق تسجيل براءات اختراع...!

حاورته: نهيل كورية

د. وميض الساموي

د. وميض الساموي



تحقيقاتالكومپس | 8 العدد الرابع عشر
Januari 2015

الكومبــس - خــاص: منــذ أكــر مــن 15 

ــا، صاحــب متجــر  عامــاً، يقــف ســروان حن

 Eskilstuna مبدينــة ،NORRA TOBAK

ســاعات طويلــة، يف متجــره كل يــوم، ليبيــع 

الســجائر والصحــف والحلويــات لزبائنــه 

ــه،  ــاء ل ــد منهــم أصدق ــح العدي ــن أصب الذي

بعــد أن اختــار هــذه املهنــة، وفّضلهــا عــى 

ــدى  ــرض يف إح ــه تّع ــم أن ــرى! رغ ــن أخ مه

املــرات اىل خطــر القتــل، تحــت تهديــد 

الســاح، مــن قبــل لصــوص رسقــوا متجــره.

تســتهوي  يزاولهــا ســروان،  التــي  املهنــة 

العديــد مــن النــاس، رغــم أنــه ال ميكــن 

يكــون  ان  بــدون  العمــل،  هــذا  مزاولــة 

الســويدية،  للجنســية  حامــالً  الشــخص 

وحتــى إن كان مقيــا فيهــا بشــكل رشعــي، 

وال يحمــل الجنســية، فــال يُســمح لــه بذلــك. 

دورة  املجــال،  هــذا  يف  العامــل  ويدخــل 

 Svenska spel رشكتــي  تقيمهــا  تدريبيــة 

و ATG، الهــدف منهــا، إعــداد املوظــف 

وفــق  الزبائــن  مــع  للتعامــل  وتأهيلــه 

الســويدية. املعايــر 

القســم  وهــو  املتجــر،  مــن  جانــب  يف 

الخيــول،  عــى  للمراهنــات  املخصــص 

ياُلحــظ   ،Svenska spel رشكــة  وألعــاب 

الزائــر بوضــوح، مالمــح القلــق والرتقــب 

ــن هــذا القســم، وهــم يتّطلعــون  عــى زبائ

بإهتــام كبــر إىل شاشــات التلفزيــون التــي 

تنقــل ســباقات الخيــول عــى الهــواء مبــارشة، 

وتعطــي نتائــج العــرشات مــن األلعــاب التــي 

راهــن الزبائــن عليهــا، بأمــوال تختلــف مــن 

شــخص اىل آخــر.

ــة  مــا يجمــع القســم األكــرب مــن هــذه الفئ

ــار.  ــان " عــى الِق ــاس، هــو " اإلدم مــن الن

ــرة  ــزال ظاه ــذي كان وال ي ــان ال ــذا اإلدم ه

قدميــة ِقــدم نشــوء املجتمعــات البرشيــة، ال 

ــا يف  ــب، وإمن ــر فحس ــذا املتج ــدث يف ه يح

ــات مــن املتاجــر وأماكــن لعــب القــار  املئ

ــا. ــالد وعرضه يف طــول الب

ورغــم أن الدولــة هــي التــي متلــك أكــرب 

رشكــة للقــار يف البــالد، فــإن ضوابــط عديدة 

يجــري فرضهــا عــى الذيــن ميارســونها، مثــل 

العمــر، ورضورة أن يكــون للشــخص بطاقــة 

ــات الشــخصية  ــا املعلوم ــدون فيه خاصــة، ت

أحــد  بإمــكان  يعــد  مل  حيــث  للشــخص، 

 Svenska spel مارســة اللعــب يف ألعــاب

بــدون وجــود هــذه البطاقــة، التــي مل تكــن 

ــة. ــابق إجباري يف الس

عندما تصبح مليونيرًا بلمحة 
بصر ..!

تبتــدع رشكات  التكنولوجيــا،  ومــع تطــور 

الِقــار، أدوات وأســاليب وألعــاب مغريــة 

جديــدة كل يــوم، ال تُقــاوم ملــن يعيــش خيال 

أن يصبــح مليونــراً عــن طريــق الِقــار! رغــم 

أن ســروان الــذي إكتســب مــن خــالل عملــه 

خــربة طويلــة يف مواكبــة الرابحــن، ال يعتقــد 

أن بإمــكان أحــد أن يصبــح مليونــراً مــن 

ــأيت  ــذي ي ــال ال ــول: " امل ــار. يق ــالل الِق خ

ــة  ــرف ثاني ــار، يُ ــق الِق ــن طري ــاً ع رسيع

برعــة، والنتيجــة تكــون يف معظــم األحيــان، 

إن مل تكــن دامئــاً، ان الشــخص يخــرج مفلســاً 

وصفــر اليديــن"!

ــة، مــع صاحــب  الحديــث حــول هــذه املهن

ــذ 30  ــويد من ــش يف الس ــذي يعي ــر ال املتج

ــرأة  ــز بالج ــو يتمي ــد، فه ــيق ومفي ــاً، ش عام

ــع  ــى وإن تعارضــت م ــكاره، حت يف طــرح أف

ــاً  ــا تســأله أحيان " مصلحــة العمــل"! فعندم

عــى معلومــة تتعلــق بألعــاب الِقــار التــي 

بحــذر،  يجــاوب  اللعــب  رشكات  تقدمهــا 

ــجيع  ــدم تش ــى ع ــرص ع ــن الح ــا م منطلق

رضبــة  ذلــك  يف  كان  وان  حتــى  القــار، 

ــه. ــر جرأت ــا تظه ــن هن ــه. وم ملصلحت

يقــول لـــ " الكومبــس" : " خطــورة اإلدمــان 

ــل  ــي أق ــر، ه ــار يف املتاج ــب الق ــى لع ع

اإلنرتنــت،  عــى  اآلن  يجــري  مــا  بكثــر 

ــددة يف  ــد مح ــا مواعي ــر له ــث أن املتاج حي

الفتــح واإلغــالق، لكــن اإلنرتنــت مفتــوح 

أمــام النــاس طيلــة الوقــت، وخطــر اإلدمــان 

كبــر جــدا مــن خاللــه، خصوصــا ان رشكات 

ــن". ــراء الزبائ ــن يف إغ ــار، تتفن ــب الق لع

يف  أيــام  قبــل  إنتــرشت  ســروان  صــورة 

الصحــف املحليــة مبدينــة إسكلســتونا، بعــد 

فــوز زبــون لــه، مببلــغ أربعــة ماليــن كــرون، 

يف لعبــة اللوتــو، مــا أثــار شــهية العديــد مــن 

ــد مــن  ــة يف رصف املزي ــاس، عــى املراهن الن

ــار، وهــم يفكــرون  ــاب الق ــم يف ألع أمواله

مــن أن "مبلغــا بســيطاً، مــن املمكــن أن 

يجعــل منــك "مليونــرا" بلمحــة بــر! ملَ ال" !

ــه  ــالل تجربت ــن خ ــد م ــروان يعتق ــن س لك

ــا  ــب دامئ ــا أن ال غال ــد اىل15  عام ــي متت الت

يف لعبــة القــار، وأمنــا هنــاك " خــارس دامئــا"، 

ــان  ــار اىل اإلدم ــول الِق ــى تّح ــول: " مت ويق

ــراغ،  ــت ف ــاء وق ــون قض ــي ان يك ــو ينته فه

ــة  ــارس هواي ــرء أن مي ــى امل ــن ع ــن املمك م

ــت  ــون تح ــدودة، تك ــان مح ــب يف أحي اللع

الســيطرة، ويكــون الهــدف منهــا اإللتقــاء 

مــع األصدقــاء والنــاس، لكــن متــى تحولــت 

اىل مارســة يوميــة، فتتحــول اىل إدمــان، وأنــا 

ــا". ــي فيه ــح دامئ ــود راب ــم بوج ال أعل

املتجــر  " مــن واجــب صاحــب  يضيــف: 

ــن  ــن مدمن ــود زبائ ــخيص وج ــال تش يف ح

ــم املســاعدة لهــم  ــة، تقدي عــى درجــة عالي

توفرهــا  معلوماتيــة  بطاقــة  خــالل  مــن 

رقــا  تتضمــن   ،Stöd Linjen جمعيــة 

لإتصــال وتلقــي املســاعدة، والرقــم هــو 

."020819100

"أن تكون صاحب هكذا محل، 
يعني أن تتحلى بالمسؤولية"

حــول ســبب تعلقــه يف هــذه املهنــة يقــول: 

ــتمراري يف  ــباب إس ــم أس ــن أه ــدة م " واح

هــذا العمــل هــو نجــاح الثقــة املتبادلــة 

بينــي وبــن الزبائــن، طيلــة هــذه املــدة. 

فهــذا النــوع مــن العمــل يتطلــب مســؤولية 

ــه  ــان كون ــن اآلم ــون يبحــث ع ــرة، فالزب كب

ــب". ــوال يف اللع ــا بأم ــن أحيان يراه

لكــن العمــل يف هــذه املهنــة يشــكل يف بعض 

بســبب  الحيــاة،  عــى  األحيــان، خطــورة 

قيــام العصابــات اإلجراميــة، أو اللصــوص 

بعمليــات ســطو مســلح، معتقديــن بوجــود 

أمــوال كبــرة يف املتجــر، لكــن ســروان يقول: 

" منــذ ســنوات عديــدة تخطــو الســويد 

خطــوات نحــو اإلعتــاد عــى التبــادل املــايل 

اإللكــرتوين بــدل النقــدي، لذلــك مــن الخطــأ 

اإلعتقــاد بوجــود مبالــغ كبــرة يف املتجــر، 

فمعظــم املــال يكــون إلكرتونيــا، عــى عكــس 

ــا يتصــور اللصــوص". م

"%10 من الشباب في السويد 
مدمني قمار"

ــكلة  ــت مش ــويدية تناول ــة س ــرت دراس أظه

القــار يف وســط الشــباب، أن واحــد مــن 

ــون مــن  كل عــرشة شــباب يف الســويد، يعان

مشــكلة اإلدمــان عــى القــار، خصوصــا 

الفئــة املحصــورة بــن عمــري 18 و 24 عامــاً.

ووفــق الدراســة التــي أجراهــا معهــد الصحــة 

العامــة يف ســتوكهومل فــإن اإلدمــان عــى 

ــراً قياســاً اىل  ــدا كب لعــب القــار شــهد تزاي

ــد يف  ــس املعه ــا نف ــام به ــة ق ــة ماثل دراس

ــرم. ــرن املن ــن الق ــعينات م ــر التس أواخ

وبحســب املحللــن فــان الســبب يف ذلــك 

يعــود اىل قــوة اإلعالنــات التجاريــة التــي 

عــى  وســطوتها  القــار،  رشكات  متارســها 

تداعيــات  عــن  ناهيــك  الشــباب،  عقــول 

األزمــة املاليــة وتفاقــم مشــكلة البطالــة.

ــل  ــول، إن العم ــن الق ــال، ميك ــة ح ــى أي ع

يف مثــل هــذه املتاجــر، يتطلــب مقــدرة 

مــع  التعامــل  كيفيــة  معرفــة  يف  عاليــة 

نفســيات زبائــن ينحــدرون مــن ثقافــات 

وميولهــم،  أعارهــم  تختلــف  مختلفــة، 

ــج  ــع تغــر نتائ ــة م ــم برع وتتغــر أمزجته

ــا. لكــن  ــي يلعبونه ــاب الت ــات واأللع املراهن

تبقــى هــذه املهنــة يف نظــر الكثــر مــن 

املهاجريــن للســويد، أفضــل بكثــر، مــن 

مهنــة إدارة املطاعــم، كــا يعتقــدون.

نزار عسكر 
nazar@alkompis.com

أن يكــون لديــك َمْتَجــرًا في الســويد 
.. يعنــي انــك تجمــع النقائض معًا!

سروان حنا

ــر  ــذ أك ــس من ــبكة الكومب ــتحدثت ش اس

ــا  ــدة عــى صفحته ــرة جدي مــن شــهر فق

ــت اســم "عــى قــول  يف الفيســبوك، تح

خاللــه  مــن  تنــرش  الســويدي"  املثــل 

الشــبكة كل يــوم تقريبــا مثــال جديــدا مــن 

الســويد مرتجــا إىل العربيــة، وألن األمثــال 

الشــعبية خاصــة منهــا، تعطــي فكــرة عــن 

طريقــة تفكــر الشــعوب، ميكــن أن تســهل 

هــذه الفقــرة التواصــل أكــر مــع املجتمــع 

ــة   ــدة اللغوي ــدا الفائ ــذا ع ــويدي، ه الس

أيضــا.

على قول المثل السويدي- تحقق اقباال وتفاعال على الفيسبوك
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ــرة  ــرة قص ــال ف ــاص: خ ــس – خ الكومب
ــدد  ــن تواجدهــم يف الســويد، اســتطاع ع م

يف  واملهتمــن  الزراعيــن  املهندســن  مــن 

ــدف  ــة ته ــئوا جمعي ــة أن ينش ــال البيئ مج

إىل نــر الوعــي حــول املســائل البيئيــة 

ــا  ــوا عليه ــة، أطلق ــة العربي ــن باللغ للناطق

البيئــة والزراعــة العضويــة يف  " جمعيــة 

الســويد".

 تأسســت الجمعيــة يف بدايــة شــهر أيــار 

مــن  مجموعــة  قبــل  مــن   2014 مايــو 

ــويد،  ــاً إىل  الس ــن حديث ــن القادم األكادميي

ــة يف  ــات الزراع ــي كلي ــن خريج ــم م أغلبه

ســوريا. 

أنطــون  املهنــدس  التقــت  "الكومبــس" 

ــو  ــة وعض ــال البيئ ــاط يف مج ــيمون، النش س

مجلــس إدارة الجمعيــة يف مدينــة ســودرتاليه 

حيــث يوجــد مقــر الجمعيــة املؤقــت هنــاك. 

ــايل: ــاء الت ــه اللق وأجــرت مع

كيف نشأت فكرة تأسيس هذه 
الجمعية؟

نشــأت الفكــرة عندمــا أردنا أن ننشــط ضمن 

جمعيــة تهتــم بالبيئــة وتقليــل التلــوث، 

أعضــاء الجمعيــة كانــوا متطوعــن يف ســوريا 

ــا أن  ــة وأردن ــة البيئ ــن منظــات لحاي ضم

ــل يف الســويد أيضــاً.  ــذا العم ــع ه نتاب

ــل  ــة تعام ــى كيفي ــا ع ــالل اطالعن ــن خ وم

البيئيــة،  القضايــا  مــع  املحــي  املجتمــع 

رأينــا أن هنــاك اهتامــا أكــر يف الســويد 

ســميناها  لذلــك  العضويــة  بالزراعــات 

يف  العضويــة  والزراعــة  البيئــة  جمعيــة 

الســويد.

ماهي الشريحة التي تتوجهون إليها 
في اجملتمع السويدي؟ 

نتوجــه بشــكل أســايس إىل الناطقــن باللغــة 

العربيــة واملهاجريــن الجــدد إىل الســويد، 

ــة  ــة البيئي ــي والثقاف ــرش الوع ــدف إىل ن ونه

بينهــم بحيــث نســتطيع أن نزيــد مــن هــذه 

املعــارف بــن املهاجريــن لتصــل إىل مســتوى 

ألن  الســويدين.  لــدى  املوجــودة  تلــك 

االهتامــات البيئيــة يف الســويد تختلــف عن 

ــرشق األوســط.  ــدان ال ــك املوجــودة يف بل تل

ــة  ــح املتعلق ــا معظــم النصائ نحــن يف بلدانن

بالحفــاظ عــى البيئــة تكــون إمــا بعــدم 

ــا أو عــدم اســتهالك  قطــع األشــجار وزراعته

امليــاه. لكــن هنــا يف الســويد هنــاك مشــاكل 

ــا.  ــم به ــا أن نهت ــب علين ــرى يج ــة أخ بيئي

هنــا ال ننصــح بزراعــة األشــجار بــل نتجــه إىل 

ــة ورشاء  ــرز القام ــة ف ــرة أهمي ــل فك توصي

واالهتــام  العضويــة  والخضــار  الفواكــه 

ــبيل  ــى س ــخصية ع ــة والش ــة العام بالنظاف

ــر. ــال ال الح املث

لكن هناك مدارس تهتم بذلك ما هو 

 
العمل اإلضافي واخملتلف للجمعية؟

ــل  ــارضات أن نوص ــالل املح ــن خ ــاول م نح

املعلومــات األوليــة عــن البيئــة والزراعــة 

العضويــة. مــن إحــدى املحــارضات عــى 

ســبيل املثــال، تلــك التــي قدمناهــا عــن 

االتحــاد  يف  البيئــي  والتــوازن  الطبيعــة 

النســايئ التابــع لكنيســة مــار يعقــوب يف 

ســودرتاليه، والقــت اصــداء جيــدة لــدى 

الحضــور.

ــن  ــة م ــهر القليل ــالل األش ــن خ ــا م والحظن

ــة  ــة البيئي ــاك نقــص يف املعرف العمــل أن هن

ــوازن  ــد والت ــادم الجدي ــدى الق ــيطة ل البس

ــر  ــرون أن بح ــرف الكث ــالً ال يع ــي. مث البيئ

البلطيــق يتعــرض للتلــوث بســبب الزراعــات 

العاديــة التــي تســتخدم األســمدة الكياوية، 

ألــف كــم  التلــوث إىل 42  حيــث وصــل 

ــبب  ــارك( وتس ــاحة الدمن ــدر مبس ــع )تق مرب

ــة يف هــذه املنطقــة  ــاة العضوي برتاجــع الحي

ــاب  ــاك واألعش ــوت العديــد مــن األس وم

البحريــة وغرهــا مــن الكائنــات مــع فقــدان 

ــيجن. االوكس

ومــن أجــل أن ندعــم الزراعــة العضويــة 

التــي ال تــر بالبيئــة وال تســتخدم الســاد 

ــع  ــل م ــتطعنا أن نتواص ــه، اس ــاوي في الكي

ــة  ــرة إقام ــدرس فك ــراسBeras  ون ــة ب رشك

ــات  ــة للزراع ــوادر برشي ــل  ك ــد لتأهي معه

العضويــة، ودورات لنــرش أهميــة الزراعــة 

الرشكــة  هــذه  مــع  بالتعــاون  العضويــة 

ــويد. ــارج الس ــل وخ داخ

اقرتحنــا عــى املؤسســات الحكوميــة بهــدف 

تقــوم  أن  العضويــة  الزراعــة  تشــجيع 

الحكومــة بدفــع أجــور اليــد العاملــة يف 

الزراعــة العضويــة مــن أجــل التخفيــف عــى 

ــادة أرباحــه لــي يســتمر بهــذا  املــزارع وزي

ــة. ــن الزراع ــوع م الن

؟ هل من صعوبات تقف في طريق 
عملكم

ــة،  ــت للجمعي ــر ثاب ــاد مق ــن إيج ــاين م نع

أمــا بالنســبة للتمويــل هنــاك جهــات معينــة 

متــول كل نشــاطاتنا. ولكــن املشــاريع الكبــرة 

ــر املحــارضات  ــا غ ــوم به ــد أن نق ــي نري الت

ــل أكــرب.   ــاج إىل متوي ــدوات تحت والن

ما هي مشاريعكم القادمة؟ 
 Vi delar " حاليــاً نعمــل عى ترجمــة كتــاب

ett hav"  إىل اللغــة العربيــة وســوف نــوزع 

والجمعيــات  املــدارس  عــى  منهــا  نســخ 

األهليــة مــن أجــل نــرش التوعيــة حــول 

ــوث.  ــق مــن التل الحفــاظ عــى بحــر البلطي

لدينــا مــرشوع ايكولوغــي متكامــل يف طــور 

ــل  ــوان والنح ــة الحي ــن تربي ــة يتضم الدراس

وزراعــة عضويــة عــى قطعــة أرض لــي 

نشــجع املزارعــن اآلخريــن التبــاع هــذه 

الخطــوة ونعممهــا يف كل املحافظــات.

فــي  يؤسســون  ُجــدد  مهاجــرون 
الزراعــة  الســويد جمعيــة تشــجع 

العضويــة

اجرى اللقاء:
أسبيد وانيس

ــة  ــت مصلح ــس - ســتوكهومل: قال الكومب
خــاص  تريــح  يف  الُســويدية،  الهجــرة 

ــع  ــا تتوق ــة، إنه ــس اإلعالمي بشــبكة الكومب

ــي اللجــوء  ــات تســفر طالب ــة عملي مواصل

الذيــن لديهــم بصــات يف إيطاليــا، بحســب 

ــذي صــدر  ــن، رغــم الحكــم ال ــة دبل اتفاقي

ــذي  ــة، وال ــة األوروبي ــن املحكم ــرا ع مؤخ

فرتــه العديــد مــن املنظــات اإلنســانية، 

بإنــه ســوف "يُصّعــب" مــن إعــادة الالجئــن 

ــا. اىل إيطالي

الصحفــي  القســم  يف  املســؤولة  وقالــت 

لـــ  النغليــس  أولريــكا  الهجــرة  مبصلحــة 

عــن  الصــادر  الحكــم  ان  "الكومبــس": 

قضايــا  ان  يعنــي  األوربيــة  املحكمــة 

ــن  ــال القادم ــمل األطف ــي تش ــفر الت التس

اىل الســويد غــر املصحوبــن بذويهــم أو 

التــي لديهــا أطفــال، ســراعى  العوائــل 

ــق  ــات يف تحقي ــرب الضان ــم أك ــا تقدي فيه

اســتقبال الئــق بهــم يف إيطاليــا قبــل تنفيــذ 

عمليــة تســفرهم إليهــا".

وأضافــت: ننظــر اآلن يف كيفيــة تحقيــق 

ــل  ــن قب ــات بشــكل عمــي م ــك الضان تل

ــة  ــة اىل ان وجه ــة، الفت ــلطات اإليطالي الس

نظــر املصلحــة، هــي االســتمرار يف تســفر 

األشــخاص اىل إيطاليــا.

ــة  ــم املحكم ــات إىل أن حك ــارت توقع وأش

األوربيــة، قــد يصعــب األمــر عــى الســويد 

يف إعــادة طالبــي اللجــوء الذيــن تركــوا 

الوصــول اىل  إيطاليــا قبــل  بصاتهــم يف 

اللجــوء فيهــا،  الســويد وتقديــم طلــب 

وفقــاً التفاقيــة دبلــن، التــي تنــص عــى ان 

ــا  ــرتك فيه ــي ي ــة االوىل الت ــة األوربي الدول

طالــب اللجــوء بصاتــه فيهــا، ســتكون 

املســؤولة يف بحــث طلــب لجــوءه.

ويصــل غالبيــة طالبــي اللجــوء اىل الســويد 

مــن خــالل إيطاليــا، التــي تعــد معــرباً 

رئيســياً للكثــر منهــم لدخــول دول االتحــاد 

ــرك البصــات  ــا يُجربهــم عــى ت األوريب، م

فيهــا، رغــم ســعيهم لطلــب اللجــوء يف دول 

ــة أخــرى. أوربي

وتتبــع ســلطات الهجــرة يف الــدول األوربية، 

ــات  ــن بص ــف ع ــرتكاً يف الكش ــاً مش نظام

طالبــي اللجــوء فيهــا.

إال أن االنتقــادات الحــادة التــي تواجــه 

إيطاليــا  يف  الالجئــن  اســتقبال  عمليــة 

ــس  ــودها، لي ــي تس ــرة الت ــص الكب والنواق

أقلهــا شــأناً توفــر الســكن، دفــع باملحكمــة 

األوروبيــة اىل وجــوب تقديــم ضانــات 

ــم  ــة يت ــكل حال ــايل ل ــب اإليط ــن الجان م

ــا. ــا إليه إعادته

عيوب ال تمنع من الترحيل
ــط  ــي تحي ــوب الت ــويد ان العي ــرى الس وت

إيطاليــا،  يف  الالجئــن  اســتقبال  عمليــة 

ليســت شــديدة اىل الحــد الــذي تعيــق فيــه 

ــال. ــا أطف ــي لديه ــل الت ــادة العوائ إع

ان  ميكــن  الســويدية،  للحكومــة  ووفقــاً 

ــدة،  ــتثناءات ع ــن، اس ــة دبل ــوض اتفاقي تق

ــن  ــر املمك ــن غ ــل م ــذي يجع ــكل ال بالش

اســتخدامها.

ــة الهجــرة  ــوين ملصلح ويــرى املديــر القان

فريدريــك بيــر، ان قــرار املحكمــة األوربية، 

مــن  املزيــد  هنــاك  يكــون  ان  يعنــي 

ــي ســتجرى مــع  النقاشــات والحــوارات الت

إيطاليــا قبــل تنفيــذ تســفر الالجئــن إليهــا.

مصلحة الهجرة السويدية لـ "الكومبس":
ســنواصل الترحيــل الى إيطاليا شــرط 

اســتقبالهم بشــكل الئق

ــب  ــن مكت ــتوكهومل: أعل ــس - س الكومب

العمــل يف الســويد عــن توقعــات جديــدة، 

تُبــرش بوجــود 105 ألــف وظيفــة جديــدة 

خــالل العامــن القادمــن.

ويتوقــع خــالل نفــس الفــرتة ان يــزداد 

ــل  ــى العم ــن ع ــخاص القادري ــدد األش ع

ــي  ــخصاً، وهــذا يعن مبقــدار 94 ألــف ش

ــالً مــن  ــة ســينخفض قلي ان معــدل البطال

8 باملائــة يف الوقــت الحــايل اىل 7.9 باملائــة، 

يف العــام القــادم 2015 و 7.7 باملائــة يف 

العــام 2016.

الســويدية  اإلعــالم  وســائل  وبحســب 

ــان  ــرب، ف ــذا الخ ــا به ــت إهتام ــي أول الت

ــالً  ــدة، أســوء قلي ــب الجدي توقعــات املكت

ــوص،  ــذا الخص ــابقة به ــه الس ــن توقعات م

ــة  ــاع اإلقتصادي ــك، األوض ــبب يف ذل والس

ــي  ــامل الخارج ــهدها الع ــي يش ــيئة الت الس

ــي تواجــه قطــاع صناعــة  ــات الت والصعوب

التصديــر الســويدية.

ويتوقــع ان تــزداد صعوبــات األشــخاص 

ــن لديهــم موقــف ضعيــف يف ســوق  الذي

ــبتها  ــة ونس ــن البطال ــون م ــل ويعان العم

ــة اىل نحــو 75  يف الوقــت الحــايل 65 باملائ

ــة. باملائ

والذيــن  العاطلــن  رشيحــة  وتشــكل 

يواجهــون صعوبــات يف الحصــول عــى 

وظيفــة، التحــدي األكــرب بالنســبة ملكتــب 

العمــل.

ويتوقــع ان تتوفــر الوظائــف الجديــدة يف 

مجــال الخدمــات ضمــن القطــاع  العــام. 

حيــث تشــر التقديــرات اىل توفــر املزيــد 

ــع  ــاع بجمي ــذا القط ــف يف ه ــن الوظائ م

أنحــاء البــالد، رغــم ان النســبة األكــرب مــن 

تلــك الزيــادة، ســتاُلحظ يف املــدن الكــربى 

ــو. ــوري ومامل ــتوكهومل ويوتوب ــالث، س الث

توقعــات جديــدة لمكتب 

العمــل في الســويد:

مائة ألف وظيفة 
جديدة خالل 

العامين القادمين

املهندس أنطون سيمون
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الكومبــس  تصــل  -خــاص:  الكومبــس 
ــن  ــدث ع ــي تتح ــائل الت ــن الرس ــد م العدي

األجانــب،  يواجههــا  اجتامعيــة  مشــاكل 

املؤسســات  مــع  أو  عوائلهــم،  داخــل 

الســويدية، مثــل: املشــاكل التــي تســبق 

مــا  وتتفاقــم  تســتمر  التــي  أو  الطــاق، 

ــان  ــل باالمته ــعور الرج ــال، ش ــد االنفص بع

والخضــوع أحيانــا ملــا ميكــن اعتبــاره ابتــزازا 

الناجمــة  املشــاكل  النســاء.  طــرف  مــن 

ــال، وغرهــا مــن  ــة األطف عــن مفهــوم تربي

ــة  ــص يف معرف ــس النق ــي تعك ــا الت القضاي

القوانــن املكتوبــة وغــر املكتوبــة للمجتمــع 

الجديــد، أو عــدم القبــول بهــا. 

أســباب  عــى  الضــوء،  إلقــاء  وبهــدف 

حــدوث هــذه املشــاكل، وكيفيــة تالفيهــا، 

ــة  ــؤون اإلجتاعي ــرة الش ــر دائ ــا مبدي إلتقين

ــد باســيل الشــاين،  ــوري فري ــة يوتوب يف مدين

ــل  ــن العم ــة م ــنوات طويل ــى س ــذي أم ال

يف الســويد يف هــذا املجــال، وهــو الحاصــل 

عــى شــهادة املاجســتر يف مجــال شــؤون 

البحــث اإلجتاعــي مــن جامعــة يوتوبــوري، 

ــاء: ــذا اللق ــكان ه ف

ماهو تفسيرك لتزايد المشاكل 
اإلجتماعية وحاالت الطالق، في أوساط 
األجانب، والتي يترتب عليها ردود فعل 

عنيفة، تضر األطفال وأطراف النزاع 
كذلك؟

ــر حــاالت الطــالق، واملشــاكل  ــد أن أك أعتق

بســبب  تحــدث  األخــرى،  اإلجتاعيــة 

التغــر الحاصــل يف أدوار الرجــال والنســاء 

ــت  ــي كان ــرأة الت ــد. فامل ــع الجدي يف املجتم

يف  متســاوية  غــر  األصــي،  بلدهــا  يف 

ــل  ــل، يتعام ــع الرج ــات م ــوق والواجب الحق

ــن  ــويد، بع ــد يف الس ــع الجدي ــا املجتم معه

املســاواة مــع الرجــل، فيــا يحــدث هــو 

إختــالل يف دور العديــد مــن الرجــال، الذيــن 

ــل  يفقــدون أدوارهــم القدميــة، ليحصــل خل

يف العالقــة، يــؤدي اىل مشــاكل كثــرة، عندمــا 

يــر الرجــل عــى مارســة دوره التســلطي 

ــد  ــي يري ــلطته الت ــاظ بس ــم، واإلحتف القدي

ــا. ــة كله ــى العائل ــا ع فرضه

لذلك ُيقال أن للمرأة حقوقًا أكثر من 
الرجل في السويد؟

ــة، فهــي  ــداً مــع هــذه املقول ــا ال أتفــق أب أن

تنــم عــن جهــل بحقيقــة القوانن الســويدية. 

يحــايب  قانــون  أي  الســويد  يف  يوجــد  ال 

املــرأة عــى حســاب الرجــل، أو يُعطــي لهــا 

الحقــوق أكــر منهــم. بــل الــذي يحــدث هــو 

ــو  ــل، وه ــرأة بالرج ــاوي امل ــون يس أن القان

أمــر غــر معتــاد يف الكثــر مــن البلــدان 

ــك  ــب، لذل ــا األجان ــا منه ــي يأته ــة الت األصلي

أعتقــد أن املشــكلة هــي يف قصــور نظــرة 

ــرأة. ــد للم ــدور الجدي ــل اىل ال الرج

هل تعني هذه المعادلة، أن يقبل 
الرجل بـ "إمتهان كرامته األبوية" 

والخضوع لما ُيقال عنه " إبتزاز 
النساء”؟

بإمتهــان  يتعلــق  املوضــوع،  أن  أعتقــد  ال 

ال  فالكرامــة  النســاء،  إبتــزاز  أو  الكرامــة 

ــن  ــداء عليه ــاء واإلعت ــتعباد النس ــي إس تعن

وعــى األطفــال، فهنــاك الكثــر مــن الرجــال 

األجانــب إســتوعبوا هــذه املعادلــة الجديدة، 

ويحرتمــون النســاء، ودورهــم، ويتعاملــون 

ــد  ــاش عن ــوار والنق ــق الح ــض مبنط ــع بع م

ــة،  ــاة طبيعي ــوا حي ــاكل، فعاش ــدوث املش ح

ــوا يف  ــليم، فأبدع ــم بشــكل س ونشــأ أطفاله

ــم.  ــتهم وأعاله دراس

املــرأة  مبكانــة  الرجــل  قبــول  أن  أرى 

ومســاواتها معــه، عامــالً مســاعداً لــه، وال 

فعندمــا  أبــدا.  ملكانتــه  تهديــدا  يشــكل 

متــارس املــرأة دورهــا الطبيعــي الجديــد، 

الكثــر مــن  الرجــل  فانهــا تخفــف عــن 

املســؤوليات وتشــاركه فيهــا، مثــال يف تنظيــم 

إقتصــاد البيــت، والــوارد اإلضــايف الناتــج 

عــن عملهــا، وتواصلهــا مــع إدارات املــدارس 

ــم،  ــات فراغه ــال وأوق ــع األطف ــة وض ملتابع

ــام  ــن مه ــل ع ــي ال تق ــام الت ــن امله ــخ م وال

الرجــل أهميــة.

لكن هناك من يقول إن المؤسسات 
السويدية عند وقوع المشاكل دائما 
تأخذ جانب النساء؟ ما تعليقك على 

ذلك؟
مــن غــر الصحيــح ان املؤسســات الســويدية 

تأخــذ جانــب املــرأة فالــذي يحــدث هــو ان 

املؤسســات تســتمع اىل رأي املــرأة مثلــا 

لهــا  وتعطــي  الرجــل،  رأي  اىل  تســتمع 

امكانيــة املشــاركة يف اتخــاذ القــرار، فــال 

ــة.  ــذه املعادل ــر ه ــرف اآلخ ــتوعب الط يس

بيــد  غالبــا  يكــون  القــرار  بلداننــا  ففــي 

ذلــك  عكــس  يحصــل  فعندمــا  الرجــال 

الرجــال.  بعــض  فهــم  يف  خلــل  يحــدث 

واملعادلــة ســهلة ملــن لــه الحكمــة يف فهمهــا.

ــارس  ــون، واملؤسســات مت ــة قان الســويد دول

الجاريــة  القوانــن  حســب  دورهــا  فيهــا 

وليــس حســب الرغبــات.

ــا أتفهــم ان القادمــن الجــدد تعرضــوا اىل  ان

غــن ويعانــون مــن الصدمــات النفســية، 

الــدور  اســتيعابهم  لعــدم  ســبب  وهــذا 

الجديــد يف املجتمــع، لذلــك انصــح القادمــن 

ــة  الجــدد املشــاركة يف دورات برامــج التوعي

الكومونــات  تقيمهــا  التــي  االجتاعيــة 

ــى  ــول ع ــات للحص ــاء واالمه ــة باالب الخاص

معلومــات حــول كيفيــة مارســة الــدور 

الجديــد لهــم يف العائلــة.

العديد من أولياء أمور األطفال 
يعتقدون أنهم أحرار في طريقة تربية 

أطفالهم، وال يستوعبون لماذا تفرض 
عليهم الدولة نمطًا محددًا من التربية!

بطريقــة  الســويد  يف  الدولــة  تتدخــل  ال 

تربيــة األطفــال، فأوليــاء األمــور هــم أحــرار 

ــة إســتخدام  ــا تتدخــل يف حال ــك، لكنه يف ذل

العنــف ضدهــم، أو إجبارهــم عــى مارســة 

ــون. ــع القان ــاىف م ــا يتن م

كل إنســان يصــل الســويد، ســيكون خاضعــا 

للقانــون فيهــا مــن اللحظــة األوىل التــي تطــأ 

قدمــه فيهــا، وال يســتطيع التعامــل مــع 

ــده. ــن بل ــادئ وقوان ــا كان مبب ــه أو أي عائلت

ــم  ــح يف تجري ــح ورصي ــا واض ــون هن والقان

إســتخدام أي نــوع مــن أنــواع العنــف يف 

املــرأة،  أو  الرجــل  بــن  ســواء  العالقــات 

أو حتــى بــن اإلخــوان واألخــوات ضمــن 

رضب  يــربر  البعــض  الواحــدة.  العائلــة 

ــن  ــس ســويديا، لك ــه لي ــول إن ــال بالق األطف

هــذه الحجــة ال يأخــذ بهــا القانــون.

ما هي أسباب عدم فهم الكثير 
من األجانب األسباب التي تدفع 

بالمؤسسات الحكومية التعامل معهم 
بطريقة يعتبرونها أحيانا " مجحفة" 

وأحيانا أخرى ”عنصرية"؟

أعتقــد أن هــذه الفئــة التــي تعــرب دامئــاً عــن 

ســخطها وتذمرهــا مــن قــرارات املؤسســات 

الصحيــح  الفهــم  اىل  تفتقــر  الحكوميــة، 

تتغافــل  األحيــان  بعــض  يف  أو  للقوانــن، 

عنهــا أو تتجاهلهــا. فــال ميكــن ألي مؤسســة 

أو دائــرة حكوميــة، أن تتخــذ قــراراً مــا دون 

ســند قانــوين، لذلــك أنصــح كل مــن تحــدث 

ــك،  ــرة أو تل ــذه الدائ ــع ه ــكلة م ــه مش لدي

ــاذ  ــباب إتخ ــمي، أس ــكل رس ــب بش ان يطل

القــرار، فتقــوم الجهــة الحكوميــة بــرشح 

األســباب التــي دعتهــا اىل إتخــاذ هــذا القرار، 

باإلســتناد اىل أســس قانونيــة، فعندمــا يجــد 

الشــخص أن تربيــر املؤسســة غــر كايف، يحــق 

ــن  ــه اإلعــرتاض، وســيتم دراســة شــكواه م ل

ــا. ــى وظيفيّ ــب أع ــل مرات قب

حوار مع مدير دائرة الشؤون االجتماعية في مدينة يوتوبوري فريد باسيل الشاني:

التأقلــم مــع المجتمــع الســويدي ال يعنــي االنتقــاص مــن 
حقــوق الرجــل أو منــح امتيــازات خاصــة للمــرأة

فريد باسيل الشاين

ــرة  ــرتة األخ ــاالت يف الف ــد االتص ــد تزاي بع

بــن شــبكة الكومبــس اإلعالميــة ومصلحــة 

ــن،  ــن الطرف ــاء ب ــب لق ــم ترتي ــرة، ت الهج

يف مقــر املصلحــة الواقــع يف هالونبــري 

ــاون  ــز التع ــاول تعزي ــتوكهومل، تن ــال س ش

ــي  ــل الصحف ــن العم ــتن، ضم ــن املؤسس ب

التــي تهــم  ونــرش املعلومــات واألخبــار 

ــا،  ــويد وخارجه ــة يف الس ــن بالعربي الناطق

خاصــة فيــا يتعلــق بالقضايــا الخالفيــة 

بــن  عــادة  تحــدث  التــي  واالنتقــادات 

ــام  ــد قي ــن، عن ــرة والصحفي ــة الهج مصلح

الطرفــن بواجباتهــم.

الزمــالء يف شــبكة الكومبــس قدمــوا عرضــا 

ــوا  ــا قدم ــاطها ك ــبكة ونش ــا بالش تعريفي

ــي  ــة الت ــئلة النمطي ــوع األس ــن ن ــة ع ملح

تصــل مــن املتابعن، فيــا قدم املســتضيفن 

عرضــا عــن مهــام مصلحــة الهجــرة، وخاصــة 

القســم الصحفــي، وعــن األســئلة املتكــررة 

التــي تواجــه عملهــم: مثــل القوانــن التــي 

تحكــم األشــخاص املوجوديــن عــى األرايض 

الســويدية ، بأنــواع مختلفــة مــن اإلقامــات، 

والراغبــن باالســتقرار فيهــا، ومــن يحــق لــه 

تقديــم اللجــوء مــن االضطهــاد، وكيــف يتــم 

ــي  ــدان الت ــة يف البل ــاع األمني ــم األوض تقيي

طلبــات  مــع  الهجــرة  مصلحــة  تتعامــل 

لجــوء القادمــن منهــا.

كــا قدمــت املصلحــة للكومبــس رشحــا 

العمــل يف  الذيــن يرغبــون  أولئــك  عــن 

الســويد، وماهــو املطلــوب للحصــول عــى 

الجنســية الســويدية، وأســئلة أخــرى.

شــبكة الكومبــس مــن جهتهــا أكــدت عــى 

ــب  ــذي يتطل ــا ال ــتمرار بعمله ــة االس أهمي

االتصــال الدائــم مــع مصلحــة الهجــرة، 

للحصــول عــى املزيــد مــن املعلومــات 

واإليضاحــات حــول القــرارات والقوانــن 

إىل  إضافــة  املصلحــة،  بعمــل  املتعلقــة 

تهــم  خاصــة  حــاالت  عــن  االستفســار 

للكومبــس. املتابعــن 

القســم الصحفــي في مصلحة الهجرة يســتقبل 
وفدًا مــن الكومبس
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"مسؤولية حكومية 
وبرلمانية وبلدية"

ولمعرفة رأي الجهات المعنية، إلتقت 
الكومبس مع المسؤولة الصحفية 

في جمعية المستأجرين السويديين 
 ،Anna Wennerstrand
التي سألناها عن مدى معرفتهم بتأجر 

الشقق ضمن عقود غر قانونية )أسود(، 

قائلة: "ال أحد يعلم مدى اتساع املشكلة، 

وألسباب واضحة، ال توجد أية إحصاءات 

موثوقة".

وعــدد  المكتشــفة  الحــاالت  وعــن 
ويبلغــون  يتصلــون  الذيــن  األشــخاص 
عــن الموضــوع، أجابــت آنــا: "هنــاك عــدد 
ــر  ــا أن األم ــا، ومب ــل بن ــن يتص ــل مم قلي

غــر قانــوين، فالقليلــون يتحدثــون حولــه، 

وإن تحدثــوا فســيكون للمقربــن فقــط".

هل تتحمل الحكومة 
مسؤولية أزمة السكن؟ 

وهل هي التي تجعل الناس 
يقبلون شروطًا سيئة من 

أجل الحصول على منزل؟
الربملــان  مســؤولية  إنهــا  بالتأكيــد 

يك  البلديــة،  ومســؤويل  والحكومــة 

ــاء  ــة البن ــع عملي ــز لتري ــون حواف يخلق

ــار. ــقق اإليج ــى ش وتســهيل الحصــول ع

ما هو الحل برأيكم؟ وماذا 
يمكنكم فعله كجمعية 

مستأجرين؟
يتــم  مــا  أكــر  مســاكن  بنــاء  يجــب 

ــوي  ــاً يحت ــا برنامج ــن عرضن ــر، ونح بكث

عــى سلســلة مقرتحــات لبنــاء 200 ألــف 

عــرشة  خــالل  ســكنية  إيجــار  وحــدة 

أعــوام.

كيف يمكن تجنب خداع 
الناس، وخاصة القادمين 

الجدد؟ هل يكفي نشر 
المعلومات الصحيحة 
المتعلقة بالمشكلة؟

النــاس  يعلــم  أن  الجيــد  مــن 

عــى  ويحصلــون  الســارية،  القواعــد 

القوانــن  حــول  صحيحــة  معلومــات 

املوجــودة، كــا ميكــن للجميــع دومــاً 

املســتأجرين  جمعيــة  يف  بنــا  االتصــال 

إن  وخاصــة   ،Hyresgästföreningen

كانــوا مرتدديــن وال يعلمــون مــا هــو 

ــم  ــي حقوقه ــا ه ــوع، وم ــموح وممن مس

كمســتأجرين. وواجباتهــم 

العدد الرابع عشرمقاالت
Januari 2015

نادر عازر
nader@alkompis.com

مشــكلة  تعتــرب  خــاص:   - الكومبــس 
ــى ســكن يف الســويد، خاصــة يف  ــور ع العث

املــدن الكــربى مثــل، ســتوكهومل ويوتوبــوري 

ــه  ــي تواج ــق الت ــرب العوائ ــن أك ــو، م ومامل

التــي  املواضيــع  الجــدد، وأوىل  القادمــن 

يكــون  حيــث  بينهــم،  للنقــاش  تطــرح 

ــى  ــروا ع ــد ع ــوا ق ــم إن كان ــؤال األه الس

أم  قانونيــاً  عقــداً  كان  وإن  أم ال؟  ســكن 

باألســود؟

وتعتــرب املبالــغ الباهظــة التــي يقبضهــا 

ــن يؤجــرون شــققهم املســتأجرة  معظــم م

أصــاً عــرب رشكات الســكن، أو اململوكــة، 

مرتفعــة بنســبة كبــرة عــن تكلفــة اإليجــار 

األصليــة. كــام أن اإليجــار باألســود يعــرف، 

يف أغلــب الحــاالت، عــى أنــه اتفــاق شــفهي 

ــرة اإليجــار  ــه ف ــون في ــن الشــخصن، تك ب

بقــرار  الشــخص  ليفاجــئ  مفتوحــة،  أوالً 

مالــك الشــقة بعــد عــدة أشــهر وجــوب 

ــن. ــت ممك ــرب وق ــا يف أق إخائه

املشــكلة  هــذه  حــول  للكومبــس  تصــل 

ــكاوى غالبــاً مــا يفضــل  العديــد مــن الش

أصحابهــا عــدم الكشــف عــن أســائهم، 

رســالة  يف  قالــت  التــي  ن.(  )أ.  إحداهــا 

ــم،  ــتعباد وظل ــن اس ــا م ــس: "هربن للكومب

لنجــد مثلــه هنــا، ســواء بإيجــار املنــازل 

ــن  ــقة م ــتأجر ش ــن يس ــكل م ــل، ف أو العم

رشكات الســكن يقــوم بتأجرهــا باألســود 

ــة إيجارهــا  ــن تكلف ــر م وبســعر أعــى بكث

الحقيقيــة"، مقرتحــة فضــح أصحــاب الشــقق 

وإبــالغ الــرشكات عنهــم عــن طريــق االتفاق 

عــرب الرســائل النصيــة أو وســائل أخــرى ثــم 

ــود. ــر باألس ــد املؤج ــل ض ــا كدلي إظهاره

وأضافــت "يوجــد العديــد مــن العائــالت 

الوقــت  يف  شــقق  لعــدة  عقــود  لديهــا 

يف  يســكنون  أو  بهــا،  فيتاجــرون  نفســه، 

شــقة ويرتكــون األخــرى فارغــة، فيــا تنتظــر 

عائــالت أخــرى مكانــاً للســكن فقــط، وهــذا 

ــة  ــادة األزم ــل يســاهم يف زي ــس عــدالً، ب لي

املوجــودة".

"المستأجر يعيش حالة قلق 
نفسي مستمر"

ليــث دويش، يبلــغ مــن العمــر 28 عامــاً، 

ويعيــش يف الســويد منــذ عــام تقريبــاً، يقــول 

للكومبــس إن "معظــم القادمــن الجــدد إىل 

ــون  ــوا ويعان ــويد عان ــرة يف الس ــدن الكب امل

أحدهــم،  وأنــا  الســكن،  مشــكلة  مــن 

وتتلخــص املعانــاة يف صعوبــة توفــر الســكن 

بالطــرق القانونيــة مــا يضطرنــا للجــوء 

ــة  ــون عرض ــة، ونك ــر القانوني ــرق غ إىل الط

لالســتغالل".

مــن  أعــاين  مل  "شــخصياً  القــول:  ويتابــع 

االســتغالل، لكــن اضطــررت ملغــادرة املنــزل 

الــذي اســتأجرته بســبب ظــروف صعبــة 

حصلــت ملالــك املنــزل، ال يــالم عليهــا، لكــن 

العديــد مــن االصدقــاء يعانــون حتــى اليــوم 

ــن يســتغلون عــدم  مــن جشــع املــالك الذي

وجــود عقــد قانــوين، وحاجــة املهاجريــن 

ــادة تكلفــة اإليجــار واســتعال  للــأوى بزي

ــون  ــا ال يلتزم ــات، ك ــواع املفروش ــوأ أن أس

األخالقــي ويضعــون رشوطهــم  باتفاقهــم 

غــر املنطقيــة، هــذا األمــر يجعــل املســتأجر 

ــو  ــتمر، فه ــي مس ــق نف ــة قل ــش حال يعي

ــه  ــاً أن ــة، عل ــة لحظ ــرد يف أي ــرّض للط مع

ميكــن إلحــاق الــرر القانــوي بصاحــب 

ــرة". ــرق كث ــار وبط العق

ــة،  ــن األزم ــة ع ــؤولية الحكومي ــول مس وح

يجيــب ليــث مــن وجهــة نظــره كقــادم 

املســؤلية  تتحمــل  "الحكومــة  جديــد: 

ــاد  ــدم إيج ــن يف ع ــا تكم ــربى وأخطاؤه الك

آليــة لضبــط استئجارالشــخص ألكــر مــن 

منــزل، مــا يحرمنــا نحــن القادمــون الجــدد 

مــن فرصــة ســكن، كــا أن الحكومــة تتبــع 

املــدن  بكــرة يف  الســكن  توفــر  سياســة 

ــاك،  ــال إىل هن ــا عــى االنتق الصغــرة لتجربن

موحشــة  املــدن  تلــك  يف  الحيــاة  لكــن 

وفــرص العمــل والدراســة نــادرة، كــا أن 

ــن  ــة م ــاً خالي ــك بيوت ــات متتل ــض البلدي بع

الســكان وتضــع العقبــات الكثــرة إلعطائهــا 

للمهاجريــن".

وأشــار ليــث إىل مــا يــراه مــن حل للمشــكلة 

ــق  ــة يالح ــد رصام ــون أش ــأن يوضــع قان ب

ــقة  ــن ش ــر م ــك أك ــن يتمل ــتغلن، وم املس

بطــرق االحتيــال، مــن أجــل توفــر عــدد 

أكــرب مــن املنــازل يف املــدن الكــربى، وتوزيــع 

ــة، ألن  ــراد العائل ــدد أف ــب ع ــكن حس الس

ــي،  ــد ال تكف ــادم الجدي ــة للق ــرش املعلوم ن

فمعظمهــم يعرفــون هــذه املعلومــات، لكــن 

ال ميلكــون الحــل إليقــاف اســتغاللهم، الــذي 

ــاء جلدتهــم". ــل أبن ــاً مــن قب يتــم غالب

تحسن في البناء لكن… 
لطبقة األثرياء

اإلســكان  لشــؤون  الدولــة  مصلحــة 

ــع  ــراً يتوق ــراً تقري ــدرت مؤخ Boverket أص

تحســن وضــع أزمــة الســكن، وخاصــة يف 

حيــث  الكــربى،  الثــالث  املــدن  مناطــق 

وتــرة  ويوتوبــوري  ســتوكهومل  يف  ازدادت 

املــايض. العــام  يقــارب 30%  البنــاء مبــا 

ــر  وبالرغــم مــن التفــاؤل املوجــود يف التقري

إال أن ماملــو تواجــه صعوبــة يف الوصــول 

إىل وتــرة البنــاء التــي تتوقعهــا مصلحــة 

شــؤون اإلســكان العــام املقبــل، حيــث تُبنــى 

ســتوكهومل  بلديــات  يف  اإليجــار  وحــدات 

أمــا  كافيــة،  غــر  لكــن  مرتفعــة  بوتــرة 

الغلبــة يف مدينــة يوتوبــوري فهــي ملســاكن 

مــن  بانتقــادات  تســبب  مــا  التمليــك. 

الســويدية، ألن  مختلــف وســائل اإلعــالم 

مناطــق  تتــم يف  البنــاء  أغلــب عمليــات 

ــؤدي  ــا ي ــاء، م ــة األثري ــة وتتوجــه لطبق غني

إىل زيــادة األزمــة بحســب الخــرباء.

مشكلة تأجير السكن بـ "األسود" بين التقصير الحكومي 
واستغالل القادم الجديد

ليث دويش

 Hammarby sjöstad

Anna Wennerstrand
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ــدول حــول  ــم ال الكومبــس - خــاص: تقّس
العــامل إىل مــدن ومحافظــات أو إمــارات 

ــد  ــن بل ــميات م ــف التس ــات، وتختل ووالي

إىل آخــر. أمــا يف الســويد، فقــد يصــاب 

القــادم الجديــد بالحــرة لكــرة التقســيامت 

واملنــاخ،  الطقــس  كمناطــق  املختلفــة، 

التــي تجعــل مــن الســويد ثاثــة أجــزاء 

ــيامت البلديــات  فقــط، باإلضافــة إىل تقس

واملحافظــات. واملقاطعــات 

لكن ما هي هذه األقسام؟ 
وكم عددها؟ وما هي مهمتها؟

البلديات
 ،Kommun تتألــف الســويد من 290 بلديــة

ال يوجــد بهــا تسلســل هرمــي وال امتيــازات 

ضمــن  واحــد  نــوع  ذات  كلهــا  وتعتــرب 

القانــون، وتســمى املنطقــة املركزيــة مــن كل 

.Centralort بلديــة بـــ

يتــم تنظيــم عمــل البلديــات مــن خــالل 

ــام 1992.  ــذ الع ــي من ــم املح ــون الحك قان

ــم  ــان، يت ــن الربمل ــرار م ــة بق وتشــّكل البلدي

فيــه تحديــد اســمها. ومنــذ العــام 1970 

ــعارها.  ــكل ش ــها ش ــة بنفس ــار كل بلدي تخت

وتحتــوي عــى مجلــس منتخــب يســمى 

القضايــا  يقــرر   Kommunfullmäktige

الخاصــة بالبلديــة، ويتــم متويلهــا مــن قبــل 

الرائــب املحليــة البلديــة والرســوم واملنــح 

الحكوميــة.

المقاطعات
 ،Landskap تقســم الســويد إىل 25 مقاطعــة

تعــود إىل عصــور غابــرة، لكــن يف القــرن 

الســابع عــرش، وتحديــداً عــام 1634 أصبحت 

ــزي،  ــم اإلداري املرك ــي القس ــات ه املحافظ

بعــد إصــالح حكومــي، إال أن املقاطعــات 

ــا  ــرب عنه ــي يع ــا، الت ــى مكانته ــت ع حافظ

بشــعار رســمي وألقــاب كالــدوق، يف العائلــة 

ــة،  ــا اإلداري ــا لوظيفته ــع فقدانه ــة، م امللكي

وتنظياتهــا  للمحافظــات  ســلّمت  التــي 

ــة. النيابي

ــة  ــدر الثقاف ــا مص ــات بأنه ــرف املقاطع وتع

املركــزي، حيــث كانــت يف العصــور الوســطى 

كيانــات سياســية مســتقلة لهــا قوانينهــا 

ــياتها. ــة وتقس ــة الخاص املحلي

وتجمــع املقاطعــات الـــ 25 بـــ ثالثــة أجــزاء: 

 ،Norrland و   Svealand و   Götaland

وســابقاً كانــت أربعــة، حينــا كانــت فنلنــدا 

جــزءاً مــن الســويد، حتــى العــام 1809، 

حيــث كان جزءهــا الشــايل يعــود لنورالنــد 

.Österland والجنــويب يســمى

وتســتخدم األجــزاء الثالثــة املذكــورة أيضــاً يف 

التقســيات الطقســية واملناخيــة يف الســويد، 

خاصــة يف النــرشات الجويــة.

المحافظات
كلمــة Län كانــت تســتخدم ســابقاً عــى 

امللــك لألشــخاص  التــي مينحهــا  املناطــق 

الذيــن يــؤدون خدمــات لــه وللمملكــة، 

لكــن الكلمــة بقيــت قيــد االســتعال، حتــى 

اســتخدمت يف منحــى آخــر كليّــاً.

 ،Län الســويد مــن 21 محافظــة تتألــف 

 ،Landsting لــكل منهــا مجلســها النيــايب

الــذي يعتــرب الهيئــة الحكوميــة يف املحافظــة 

والرابــط املبــارش بينهــا، ويتــم انتخــاب 

أعضــاءه مبــارشة مــن قبــل الســّكان مــع 

االنتخابــات الربملانيــة.

وتكــون املجالــس النيابيــة مســؤولة عــن 

والتخطيــط  والطبيعــة  البيئــة  قضايــا 

والتعليــم  الصحيــة  والرعايــة  اإلقليمــي 

تتقاســم  كــا  التجــارة،  ودعــم  والثقافــة 

مســؤولية النقــل مــع البلديــات، وتعتــرب 

مكاتــب العمــل واملحاكــم أمثلــة أخــرى 

املحافظــات.  داخــل  حكوميــة  لهيئــات 

ويتــم متويــل عمــل هــذه املجالــس مــن 

خــالل الدعــم الحكومــي والرائــب املحليــة 

والرســوم.

الكومبس

ما هي أقسام السويد؟ ولماذا توجد البلديات 
والمقاطعات والمحافظات؟

ــم  ــدم قس ــتوكهومل: ق ــس - س الكومب
الصحــة واللياقــة البدنيــة يف صحيفــة 

"ميــرتو" الســويدية، خمســة نصائــح، 

تبقيــك نشــيطاً وصحيــاً وتبعــد عنــك 

الشــعور بالتعــب والرشــح يف الظــالم 

الــذي يشــهده فصــي الخريــف والشــتاء 

النصائــح  إتبــاع  وميكــن  الســويد.  يف 

الخمســة وإعادتهــا، كلــا زحــف الظــالم 

ــا. ــربد إلين وال

1. عليك بالخروج من املنزل

الخــروج مــن املنــزل وإستنشــاق الهــواء 

النقــي، مينــح الجســم طاقــة جديــدة 

ويجعلنــا أكــر صحــة. لــذا حــاول فعــل 

ــتكون  ــوم، وس ــدة يف الي ــرات ع ــك م ذل

صحبــة  دون  مــن  أفضــل  النتائــج 

الســكائر.

2. كل حركة مهمة

ــن  ــراء التاري ــات، ان إج ــت الدراس أثتب

الرياضيــة بشــكل منتظــم لــه الكثــر 

املهمــة،  اإليجابيــة  التأثــرات  مــن 

أحداهــا تقويــة مناعــة الجســم. ال تــرتدد 

يف الحركــة حتــى وان كان ذلــك ربــع 

ــن ال  ــل م ــك أفض ــوم، فذل ــاعة يف الي س

يشء.

3. إبتعد عن اإلجهاد

ــرتة  ــاد. ف ــن اإلجه ــد ع ــرتخي وإبتع أس

ــب  ــا أن تجل ــن له ــة، ميك ــر الطويل التوت

املــرض الــذي قــد يظهــر بشــكل نــزالت 

ــت  ــأذا كن ــاب. ف ــة أو اإلكتئ ــرد طويل ب

أوقــف  تتعــرض لإجهــاد،  او  مجهــداً 

شــعورك  ان  وأعلــم  اليــوم،  ذلــك، 

بالراحــة هــو األهــم.

4. راقب نومك

يف  وصعوبــة  بالتعــب  الكثــر  يشــعر 

املظلمــة.  الشــتاء  أوقــات  يف  النــوم 

ــوم  ــات الن ــة روتيني ــك مبراجع ــذا علي ل

ــن  ــا اذا كان م ــة م ــك ومعرف ــة ب الخاص

املمكــن تحســينها، بالخلــود اىل الريــر 

يف وقــت مبكــر أو محاولــة إســتخدام 

مصبــاح مــع ضــوء شــمس طبيعــي أثنــاء 

اإلســتيقاظ.

5. إصغ اىل إشارات الجسم

مــن املهــم جــداً، الوقــوف عــن إشــارات 

الضغــط  وعــدم  وإحرتامهــا،  الجســم 

أكــرب  يوميــة  أعبــاء  عليــه يف تحمــل 

ــن  ــف ع ــد التوق ــل تري ــا. ه ــن طاقتن م

اإليفــاء  مبقــدورك  ليــس  او  الطعــام، 

باإلعــال التــي أخذتهــا عــى عاتقــك 

ــك، تجــرأ عــى  ــل ذل ــوم، إفع خــالل الي

ــول ال عندمــا تريــد. ق

خمسة نصائح 

تبقيك نشيطًا 

وصحيًا في ظالم 

شتاء السويد



17 | الكومپس العدد الثاني عشرمنوعات
November 2014



الكومپس | 18

حســن  يعيــش  خــاص:   – الكومبــس 

ــن  ــن "الكويتي ــو م ــزي، وه ــدي العن الراش

ــبه  ــاة تش ــام 2010، حي ــذ الع ــدون" من الب

َمــن هــو "عالــق بــن الســامء واألرض" كــام 

يُقــال. فــا الســويد متنحــه اإلقامــة، وتقبــل 

ــد أن  ــت يســتقبله، بع ــده الكوي ــه، وال بل ب

ــرده. ــراراً بط ــرة ق ــة الهج ــدرت مصلح أص

ــدون  ــزي ســنوات ب ــر العن ــن عم ضاعــت م

ــاع والتــرشد، أدى  هــدف،  يشــعر اآلن بالضيّ

ــه املستشــفى. ــار عصبــي، أدخل ــه اىل إنهي ب

يقــول العنــزي لـ "الكومبــس": أنا يف الســويد 

منــذ أربعــة أعــوام، وقبــل ثالثــة أعــوام، 

صــدر بحقــي قــرار الرتحيــل. وضعــي صعــب 

ــق  ــي ح ــرة منحتن ــة الهج ــال مصلح ــداً، ف ج

اإلقامــة يف البــالد، رغــم مــا لــدي مــن وثائــق 

ثبوتيــة ومستمســكات، تؤكــد اننــي مــن 

ــة،  ــة الكويتي ــن وال الحكوم ــدون الكويتي الب

تريــد إســتقبايل، ومضــت ســنوات مــن عمري 

دون حتــى توفــر مــكان مســتقر أنــام فيــه، 

ــم  ــويد وال تعل ــل يف الس ــق يل العم إذ ال يح

اللغــة، ســنوات، قضيتهــا متنقــالً مــن مــكان 

ــيطول يب  ــى س ــرف اىل مت ــر، دون أن أع آلخ

األمــر هكــذا".

يف  وتحديــداً  تقريبــاً،  أعــوام  ثالثــة  قبــل 

شــهر كانــون األول )ينايــر( 2012، حصــل 

مل  بالرتحيــل،  نهــايئ  قــرار  عــى  العنــزي 

تنفيــذه،  مــن  الهجــرة  مصلحــة  تتمكــن 

ــة إســتقباله، رغــم  لرفــض الحكومــة الكويتي

مخاطبــة الســويد الكويــت ثــالث مــرات 

بذلــك.

"السويد تمنح الكالب اإلقامة 
لكنها ترفض ذلك لي"!!

يقــول العنــزي: "مصلحــة الهجــرة تقــول 

انهــا عاجــزة عــن ترحيــي الن بلــدي يرفــض 

إســتقبايل كــوين مــن الكويتيــن البــدون. انــا 

معلــق اآلن بــن الســاء واألرض، ال حيــاة وال 

مســتقبل وال وطــن. ال أعــرف مــاذا أفعــل".

يضيــف: "منــذ صــدور قــرار ترحيــي، أبديت 

تعاونــاً مــع مصلحــة الهجــرة، وســلمتهم 

جميــع وثائقــي، التــي أكــدت الحكومــة 

ــك ترفــض  ــا مــع ذل ــا، لكنه ــة صحته الكويتي

إســتقبايل، كــوين مــن البــدون وألين خرجــت 

مــن البلــد بصــورة غــر قانونيــة، ورغــم 

ــي،  ــل يف قضيت ــة متاط ــى املصلح ــك، تبق ذل

رغــم تأكيــد محكمــة الهجــرة عــى أوراقــي 

الثبوتيــة".

أمرهــم  يحســمون  هــم  "ال  ويواصــل: 

ومينحــوين حــق اإلقامــة يف البلــد، خاصــة 

ــى  ــن ع ــم بالقادري ــن، وال ه ــال وط ــي ب انن

ــي". ــرار ترحي ــذ ق تنفي

اىل  رجعــت  ان  أين  "أعــرف  ويضيــف: 

الكويــت، سأًســجن، لكــن أهــي عــى األقــل 

هنــاك، وســيتابعون قضيتــي. أنــا اآلن مهمــل 

متامــاً، الســويد متنــح الــكالب حــق اإلقامــة، 

أبقــى  وأحاســيس،  مبشــاعر  إنســان  وأنــا 

ــار  ــفى بإنهي ــت املستش ــاً. دخل ــذا معلق هك

عصبــي ونفــي والجهــة الوحيــدة التــي 

تدعمنــي هــي الصليــب األحمــر الســويدي، 

الهجــرة مــرات  الذيــن خاطبــوا مصلحــة 

ــع". ــن دون نف ــأين لك ــدة بش ع

الدوران في حلقة مُفرغة
ــل  ــن العم ــوع م ــا ممن ــزي: "أن ــول العن يق

ومحــروم مــن التعليــم، أعيــش كاملــرشد، 

متنقــالً مــن مــكان آلخــر ومــن شــقة ألخــرى، 

ويف إحــدى املراتدخلــت عــّي الرشطــة ورمــوا 

بأغــرايض اىل الشــارع، أيــن أذهــب يف هــذه 

محطــة  يف  مــرات  ثالثــة  منــت  الحالــة؟ 

ــار". قط

ــن  ــة الكويتي ــأن رابط ــزي، ف ــب العن وبحس

البــدون يف الســويد، التــي هــو عضــو فيهــا، 

تحدثــت اىل مصلحــة الهجــرة عــن املشــاكل 

ان  اال  الخصــوص،  بهــذا  تعرتضهــم  التــي 

ــة. ــاً صاغي ــق آذان ــم مل يل حديثه

ــدة،  ــرات ع ــاول ومل ــه ح ــزي، ان ــول العن يق

إليهــم،  والحديــث  باملصلحــة  اإلتصــال 

ــؤولة  ــك، اال ان املس ــم يف ذل ــتعيناً مبرتج مس

ــا  ــه، بأنه ــت ل ــه يف املصلحــة، قال عــن قضيت

لــن تعيــد فتــح ملفــه، بإتصــال هاتفــي منــه، 

وبأنهــم عاجزيــن عــن تســفره وســيبقى 

ــة،  ــدة القانوني ــال امل ــن إك ــويد، لح يف الس

أربعــة أعــوام، لتقديــم قضيتــه والنظــر فيهــا 

ــد. ــن جدي م

مصلحة الهجرة: هناك أمل في 
الحصول على اإلقامة!

ــى  ــزي ع ــول العن ــل يف حص ــدو ان األم ويب

اإلقامــة ال زال موجودابحســب مــا ذكرتــه 

ــس. ــرة للكومب ــة الهج مصلح

الصحفــي مبصلحــة  القســم  يف  فاملوظفــة 

يف  إعرتفــت  النغليــس  أولريــكا  الهجــرة 

تريــح رســمي لنا،بالصعوبــة الكبــرة التــي 

ــدون اىل  ــادة األشــخاص الب ــا يف إع يواجهونه

ــل  ــك، تعم ــع ذل ــة م ــت، وان املصلح الكوي

عــى إيجــاد حــل وتأمــل ان يجــري ترحيــل 

يف  أســهل  بشــكل  الكويــت  اىل  البــدون 

املســتقبل.

وبحســب النغليــس، فــأن البــدون الكويتيــن 

ــزي  ــم قصــة مشــابهة لقصــة العن ــن له الذي

قــرارات  بحقهــم  صــدرت  الذيــن  مــن 

بالرتحيــل ومل يوفــروا جهــداً ممكنــاً مــن 

ــذ تلــك القــرارات، تتوفــر لديهــم  أجــل تنفي

إمكانيــة الحصــول عــى اإلقامــة الدامئيــة يف 

الســويد، لكــن بعــد إكــال املــدة القانونيــة 

ــوء األوىل. ــة اللج ــقاط قضي إلس

قضيــة  يتم إســقاط  النغليــس:  تقــول 

اللجــوء بعــد أربعــة أعــوام مــن دخــول 

ــز التنفيــذ، بعدهــا ميكــن  قــرار الرتحيــل حي

للشــخص تقديــم طلــب لجــوء آخــر.

الهجــرة  مصلحــة  تقــوم  عندمــا  وتتابــع: 

ــرة  ــة يف امل ــوء املقدم ــباب اللج ــة أس بدراس

تريــح  منــح  إمكانيــة  تكــون  الثانيــة، 

باإلقامــة اىل البــدون قامئــة يف حالــة، اذا كان 

الشــخص بعــد حصولــه عــى قــرار الرتحيــل 

األول، قــد بــذل كل جهــد ممكــن للعــودة اىل 

الكويــت وحيــث ال يــزال مــن غــر املمكــن 

ــا. ــودة اىل إليه الع

والقضايــا  العنــزي  قضيــة  يخــص  وفيــا 

ــذي  ــدون ال ــاك فرصــة للب ــه، هن املشــابهة ل

اىل  العــودة  محاولــة  يف  تعاونــاً  أبــدوا 

الكويــت بعــد صــدور قــرار ترحيــل بحقهــم 

يف الحصــول عــى اإلقامــة الدامئيــة وتقديــم 

ــب،  ــك يتطل ــن ذل ــد، لك ــوء جدي ــب لج طل

القانونيــة  الفــرتة  إكــال  األنتظــار لحــن 

إلســقاط قضيــة اللجــوء األوىل.

مقاالت العدد الرابع عشر
Januari 2015

ال السويد تمنحهم اإلقامة وال الكويت تستقبلهم

البدون الكويتيون ال يستطعون العمل او الدراسة او حتى الزواج هنا يف السويد

الكومبس تستفسر مصلحة الهجرة حول البدون الكويتيين:

لينا سياوش
lena@alkompis.com
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ــذي  ــد ال ــت الجي ــس – تحقيقــات: رغــم الصًي الكومب
تتمتــع بــه مــدارس تعليــم اللغــة الســويدية للمهاجريــن 

الـــ SFI لجهــة تعليــم اللغــة الســويدية للوافديــن الجدد  

وكفائتهــا لجهــة تحقيــق جــزء مــن عمليــة االندمــاج يف 

املجتمــع الســويدي ، إال أن ذلــك مل يحــل دون  توجيــه 

العديــد مــن اإلنتقــادات لهــا، مــن قبــل أطــراف تربويــة 

وكذلــك مــن العديــد مــن الطــاب الذيــن يعتقــد البعض 

منهــم، بوجــود نواقــص وســلبيات يف صــرورة العمليــة 

التعليميــة ومنهجيتهــا، خصوصــا فيــام يتعلــق بطريقــة 

تعاطيهــا مــع املهاجريــن ممــن يحملــون شــهادات عليــا 

مــن بادهــم ) جامعيــة ، ماجســتر...( .

وهنــاك البعــض يــرد ســبب هــذه اإلشــكالية التــي 

طفــت عــى الســطح مؤخــراً، اىل إزديــاد أعــداد طالبــي 

اللجــوء إىل الســويد كل ســنة ، وبالتــايل  إزديــاد أعــداد 

الطــاب امللتحقــن مبــدارس الـــ SFI، وهــذا مــا ترتــب 

عليــه إربــاك ملوحــظ يف العمليــة التعليميــة يف مــدارس 

تعليــم اللغــة للمهاجريــن، جــراء إزديــاد أعــداد الطــاب 

يف الصــف الواحــد وعــدم مقــدرة بعــض املــدارس  عــى 

اســتقبال املزيــد منهــم، كــام يعتقــد هــؤالء.

مصحلة شؤون المدارس : ثلث  طالب 
الـ SFI   أكاديميون 

وهــذا الزيــادة امللحوظــة يف أعــداد الطــالب أكدتهــا 

موقعهــا  يف  الســويدية  املــدارس  شــؤون  مصلحــة  

الرســمي عــى شــبكة اإلنرتنــت ، مشــرًة إىل " أن أعــداد 

الطــالب  يــزدادون كل ســنة خاصــة  خــالل الـــ 15 ســنة 

األخــرة، مبينــًة يف الوقــت نفســه أن" عــدد الطــالب 

بلــغ ســنة 2013 مايقــارب 114 ألــف طالــب يف مــدارس 

تعلــم اللغــة الســويدية للمهاجريــن  أي أن هنــاك زيــادة 

ــايض ". ــن امل ــة ع ــا 5 باملائ قدره

وأمــا فيــا يتعلــق باألكادمييــن )13 ســنة دراســية وأكــر 

( فلــم تغفلهــا  مصلحــة  شــؤون املــدارس ، حيــث 

ــة  ــم اللغ ــدارس تعل ــالب م ــث  ط ــارت إىل  أن  " ثل أش

الســويدية  كانــوا  قــد درســوا 13 ســنة دراســية أو أكــر  

يف حــن  أن ُخمــس  أعــداد الطــالب كان قــد درس 6 

ــده ". ــر  يف بل ــى األك ــنوات ع س

موارد مادية  غير كافية  !
وال شــك أن األعــداد الكبــرة مــن الطــالب يف الصــف 

الواحــد وعــدم مقــدرة املــدارس عــى فتــح صفــوف 

جديــدة الســتقبال الوافديــن الجــدد  نظــراً لضيــق املــكان 

، أثــر  ســلباً عــى املهاجريــن األكادمييــن ممــن يحملــون 

شــهادات جامعيــة ودكتــوراه مــن بلدانهــم لجهــة عــدم 

ــال  ــي لالنتق ــان وطن ــراء امتح ــم إلج ــة له ــة الفرص إتاح

التعليــم  جــودة  انخفــاض  لجهــة  أو  أعــى  ملســتوى 

وطريقتــه نظــرا لألعــداد الكبــرة للطــالب يف الصــف 

ــم "  ــن التقته ــد مم ــده العدي ــا أك ــب م ــد، بحس الواح

الكومبــس".

"مــوىس  "  ) خريــج تربيــة مــن جامعــة دمشــق ( تحدث 

لـــ" الكومبــس" عــن معاناتــه مــع مدرســة SFI   قائــالً  :" 

لــدى تســجيي يف مدرســة SFI تــم وضعــي  مبــارشًة يف 

مســتوى  B2  دون أن ألتقــي مديــرة املدرســة ألرشح لهــا 

أين جامعــي ودرســت  مبــادئ اللغــة الســويدية يف مخيــم 

ــم  ــي عــى تعل ــث  أضعــت وقت ــا ، حي ــن يف غالف الالجئ

أشــياء تعلمتهــا يف الســابق ملــدة تزيــد عــن خمســة 

أشــهر دون أن  تتيــح يل الفرصــة ألن أجــري أمتحــان رغــم 

مطالبتــي مــراراً بذلــك ".

مــا حــدث مــع مــوىس يختلــف عــا حــدث مــع "ســمر  

" ) يحمــل شــهادة الدكتــوراه يف اللغــة العربيــة مــن 

ــراً  ــدد:" نظ ــذا الص ــال يف ه ــذي ق ــق ( ال ــة دمش جامع

    C ــم وضعــي يف مســتوى ــا ت لكــوين أحمــل شــهادة علي

ــالب  ــدد الط ــت يف ع ــكلة كان ــد ،إال أن املش ــذا جي وه

ــر  بالصــف الواحــد، 32 طالــب عــى األقــل، نظــرا  الكب

 C1 مــع مســتوى B2 الضطــرار املدرســة لجمــع املســتوى

ــة  ــدم إتاح ــس وع ــة التدري ــى  طريق ــر ع ــا أث ــذا م وه

ــاش والســؤال ". ــا للنق الفرصــة لن

ــأن ،  ــذا الش ــرة به ــت إىل املدي ــمر :"  تحدث ــاف س وأض

حيــث أكــدت يل أنهــم مجربيــن عــى ذلــك لعــدم وجــود 

ــة  ــة وقل ــتويات التعليمي ــة املس ــي كاٍف لبق كادر تدري

ــن  ــد م ــف املزي ــمح بتوظي ــي ال تس ــة الت ــوارد املادي امل

ــن ". املعلم

بدورهــا مل تخــف" رهــام "  ) تحمــل إجــازة يف الصيدلــة 

( نقدهــا للمعلمــن يف مــدارس الـــSFI   لجهــة غيابهــم 

املتكــرر بحجــة مــرض  أطفالهــم  قائلــًة:" غياب األســاتذة 

املتكــرر يفــوت علينــا  تعلــم الكثــر مــن املفــردات 

وســاعها بالطريقــة الصحيحــة ، هــذا فضــال عــن اقتصــار 

التدريــس عــى الكتــب التــي ال تفــي لوحدهــا بالغــرض 

لجهــة تعلــم اللغــة الســويدية ".

ــون  ــن يعمل ــا مم ــا وزمالئه ــام إىل" حاجته ــارت ره وأش

يف القطــاع الطبــي إىل تعلــم اللغــة   الطبيــة الســويدية 

قائلــًة:" مــدارس الـــ  SFI , وحتــى برنامــج اللغــة املهنــة" 

yrkesvenska"  غــر فعــال وال يــف بالغــرض نظــرا 

لضعــف املناهــج التعليميــة وعــدم تخصصهــا يف املجــال 

ــي". الطب

ــض  ــوم ( أن رف ــج عل ــن ) خري ــام الدي ــرى حس ــذا وي ه

بعــض معلمــي مــدارس الـــSFI إلجــراء إمتحــان  وطنــي 

لألكادمييــن إلتاحــة الفرصــة  لهــم لالنتقــال ملســتوى 

ــل  أو  ــى عم ــم ع ــة حصوله ــاهم يف رسع ــى ، ال يس أع

اإلندمــاج يف املجتمــع نفســه قائــالً :"  عندمــا كنــت 

ــر  ــة ألن أج ــح يل الفرص ــكا مل تت ــة أرفي ــاً يف مدين مقي

امتحــان وطنــي للمســتوى c2   بســبب رفــض  القامئــن 

عــى املدرســة لطلبــي رغــم أننــي أجــد نفــي مبســتوى 

ــف". ــاليئ يف الص ــع زم ــة م ــداً مقارن ــدم ج متق

أين تكمن المشكلة ؟
"بــر أوبــري" ، معلــم  لغــة ســويدية  يف الـــSFI  يف  

ــا  ــاين منه ــي يع ــكلة الت ــكرونة ، رد  املش ــة الندس مدين

الطــالب ســواء أكانــوا أكادمييــون أم  ال إىل" إختــالف 

ــايل  ــرى وبالت ــة ألخ ــن بلدي ــة م ــوارد املادي ــاوت امل وتف

إمكانيــة أو عــدم إمكانيــة  زيــادة الــكادر التعليمــي 

يف مــدارس الـــ SFI أو  بنــاء مــدارس جديــدة الســتعاب  

األعــداد املتزايــدة مــن املهاجريــن ".

أن  إىل  الكومبــس"   " اىل  حديــث  يف  أوبــري  ولفــت 

"املشــكلة واحــدة يف جميــع املــدارس االساســية لتعليــم 

اللغــة الســويدية يف الســويد  مــن حيــث اختــالف جــودة 

ــالف  ــراً إىل أن "اخت ــرى ، مش ــة ألخ ــن بلدي ــم م التعلي

اإلمكانيــات املاديــة لــكل بلديــة أدى إىل اختــالف ســوية 

الرواتــب التــي يتقاضهــا أســاتذة مــدارس الـــ SFI وهــذا  

مــا يؤثــر عــى جــودة التعليــم  ونوعيتــه يف حــال كان يف 

الصــف الواحــد أعــداد كبــرة مــن الطــالب أم ال ، مؤكــداً 

ــة تعامــل األســتاذ مــع الطــالب  يف الوقــت ذاتــه "صعوب

يف حــال كان يف الصــف 25 طالبــاً عــى ســبيل املثــال ".

ومل يخــف أوبــري أيضــاً اختــالف مهــارات  معلمــوا  الـــ 

SFI وطريقــة تدريســهم  للمــواد األمــر الــذي يؤثــر 

عــى جــودة التعليــم يف حــال كان املعلــم غــر كفــؤ 

للتدريــس".

وختــم أوبــري يف حديثــه قائــالً  : "األعــداد الكبــرة مــن 

املهاجريــن القادمــن إىل الســويد وتفضيلهــم للقــدوم 

ــدث  ــد يح ــنبوري ق ــو وهلس ــوب كامل ــدن الجن إىل  م

إربــاك لــدى البلديــات  يف كيفيــة إيجــاد بيئــة  تعليميــة  

ــداد  ــدارس وإع ــاء امل ــتوعبهم كبن ــن أن تس ــبة ميك مناس

معلمــن جيديــن ، فإزديــاد أعــداد املهاجريــن يــؤدي 

إىل زيــادة أعــداد الطــالب يف الصــف الواحــد وهــذا  إىل 

ــم". ــض  جــودة التعلي انخاف

علي العبداهلل

انتقادات لطريقة تعامل 
مدارس الـ SFI   مع 

المهاجرين األكاديميين! 

العدد القليل يساهم يف جودة التعليم- خاص الكومبس
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الكومبــس – مقــاالت: جميــع األحــزاب 
يف  وترتعــرع  تنمــوا  املتطرفــة،  السياســية 

ظــل ظــروف إســتثنائية متــر بهــا املجتمعــات 

البرشيــة. فالنازيــة مثــال كتســمية، تعنــي 

الحــزب االشــرتايك القومــي االملــاين، الــذي 

ــة  ــرب العاملي ــالل الح ــل وخ ــا قب ــاد املاني ق

ــث اســتخدم  ــار، حي ــة االنهي ــة اىل حاف الثاني

تقــدر  حــرب  يف  االســلحة  انــواع  كافــة 

ضحاياهــا بســتن مليــون قتيــل وماليــن 

واملعاقــن. الجرحــى 

كمعظــم  القومــي  الفكــر  هــذا  يعتمــد   

ــة مــن مثيالتهــا، عــى فكــرة  االفــكار القومي

التفــوق للعنــر البــرشي الــذي ينتمــي اليــه 

حامــل الفكــرة، حيــث ميجــد هــؤالء االجــداد 

العظــام ويرفعــون مــن شــان قومهــم اىل 

ــع الشــعوب  ــرون يف جمي ــا و ي درجــات علي

اطاعتهــم  عليهــم  يجــب  رعايــا  االخــرى 

اســتعباد  اىل   سياســتهم  وصلــت  وحتــى 

ــل  ــا حص ــا ك ــم عرقي ــعوب او تطهره الش

لليهــود والغجــر وألعضــاء الحــزب الشــيوعي 

ــازي. ــر الن ــارض الفك ــن ع ــاين وكل م االمل

 الجديــر بالذكــر ان مؤســس الحركــة وقائدها 

هــو ادولــف هتلــر الــذي ولــد يف قريــة 

منســاوية حدوديــة مــع املانيــا وتأثــر بالقائــد 

االملــاين بســاركk ثــم اعتنــق افــكارا قوميــة 

ــبب  ــا الس ــة يف املاني ــة اليهودي رأت يف االقلي

ــات  ــالد مــن نكب ــه الب ــت إلي الرئيــي ملــا آل

وحتــى خســارة الحــرب العامليــة االوىل، التــي 

شــارك فيهــا برتبــة رقيــب وجــرح اثنائهــا 

ــوط للشــجاعة. وحصــل عــى ن

هــذا الفكــر القومــي الســلبي اخــذ بالفتــور 

عــى االقــل يف الغــرب بعــد الحــرب العامليــة 

ــة  ــات االقتصادي ــاد االزم ــن ازدي ــة لك الثاني

ادى اىل انتعاشــها كفكــرة داعيــة اىل طــرد 

املهاجريــن مــن اوربــا وتحميلهــم كافــة اوزار 

ــات. االزم

ــة  ــار النازي ــت بن ــي احرتق ــا الت ــت فرنس كان

ــي  ــالد، فرنســا الت ــالل االملــاين للب ــان االحت اب

الجــرال  بقيــادة  للمقاومــة  رمــزا  كانــت 

ديغــول، والتــي وال تــزال مفخــرة لإنســانية 

ــت فرنســا ومــع االســف  ــول كان جمعــاء، اق

الشــديد ســباقة يف رفــع تلــك الشــعارات 

التــي تزعمهــا اليمــن املتطــرف بقيــادة لوبن 

وابنتــه، مســتفيدان مــن نقمــة الشــعب 

الفرنــي عــى االوضــاع الســيئة يف البــالد 

ــا  ــرة واعتباره ــة املهاج ــم للجالي ــل الته لكي

ــالد. ــات الب ــي الزم ــبب الرئي الس

ــن  ــرى ب ــرة اخ ــكار م ــك االف ــرشت تل   انت

ــاء  ــن ابن ــدود م ــم املح ــة ذات التعلي الطبق

يف  متداولــة  الفكــرة  وأصبحــت  الشــعب 

اروقــة  يف  حتــى  علنــا  وتتناقــش  االعــالم 

ــوم  ــذي يضــم الي ــاد االوريب ال ــس االتح مجل

عــددا كبــرا مــن النازيــن الجــدد ومــن 

االتحــاد. دول  معظــم 

  اال ان انتشــارها يف دول الشــال اخذ طابعا 

جديــدا خاصــة يف الدمنــرك والرويــج وبقــت 

والســويد  فلنــدا  مــن  كل  الــيء  بعــض 

ــة.  ــك الهجمــة النازي ــدة عــن تل بعي

ــة  ــتها الحيادي ــا بسياس ــت دوم ــويد كان الس

االقــرب اىل السياســة الســويرية بعيــدة عن 

ــزب  ــدا ح ــعينات ب ــه يف التس ــرف اال ان التط

ــويدية  ــة الس ــذ دوره يف السياس ــد يأخ جدي

ــادة  ــدة بقي ــة الجدي وهــو حــزب الدميقراطي

ــذي حصــل عــى نســبة  ــان فاختايســرت ال ي

النيابيــة  االنتخابــات  يف   10% تقــارب 

وعــى  الســويدي  الشــعب  لكــن  انــذاك. 

اهــداف الحــزب املعــادي للمهاجريــن وقلــة 

ــن وانتهــى  كوادرهــم فهجــر الحــزب الكثري

ــا. ــالق الحق اىل االغ

 امــا الحــزب االحــادي ســفرا دميقراطرنــا 

فهــو حــزب نــازي الجــذور ويبنــي طروحاتــه 

ويســتلهم  االوىل  النازيــة  افــكار  عــى 

حياتهــم  واســلوب  وثقافتهــم  اســاليبهم 

واعتادهــم عــى العنــف كوســيلة نضاليــة. 

ــار  ــن باالنصه ــون املهاجري ــم يطالب ــا انه ك

مســخ  درجــة  اىل  الســويدي  املجتمــع  يف 

اعرافهــم  مــن  وكل  ولغاتهــم  ثقافاتهــم 

االصليــة. وعاداتهــم 

كــا ان الحــزب اســتغل االنهيــار االقتصــادي 

جيــدة  بصــورة  االخــرة  وأزمتــه  العاملــي 

ــة  ــا الجه ــا طبع ــام مته ــرأي الع ــر يف ال فاث

الضعيفــة يف املجتمــع واعنــي املهاجريــن 

كمســبب لالزمــة. فــكان مــن نتائــج االزمــة 

ــة  ــاع نســبة البطال ــة ارتف ــة العاملي االقتصادي

يف جميــع الــدول االوربيــة رغــم ان الســويد 

االزمــة  تلــك  مــن  تــررا  االقــل  كانــت 

االقتصاديــة  السياســة  بفضــل  ومخلفاتهــا 

لحكومــة االئتــالف. 

ان ظــروف الالجــئ بصــورة عامــة غــر جيــدة 

ــة  ــى وظيف ــالد ع ــل الب ــع اه ــس م يك يتناف

ــك لســنا  ــرة لذل ــاك اســباب كث شــاغرة وهن

بصددهــا هنــا. ال ريــب بــان هنــاك ترفــات 

ســلبية للجاليــة املهاجــرة اســتُغلت وتُســتغل 

ــف  ــد لتضي ــل الحــزب الجدي ــن قب ــذكاء م ب

وبذلــك  الشــعبية،  النقمــة  عــى  النــار 

يف   13% نســبة  اىل  تصــل  ان  اســتطاعت 

االنتخابــات الربملانيــة التــي جــرت يف اواســط 

شــهر ايلــول ســبتمرب املــايض.

يف  املشــاركة  اآلن  الجميــع  أمــام  لكــن 

اإلنتخابــات القادمــة، والتوجــه اىل املراكــز 

ــر يف  ــم ويؤث ــوت مه ــة، الن كل ص االنتخابي

القادمــة. الحكومــة  تشــكل 

ملدينــة  البلــدي  املجلــس  *عضــو 

املحافظــن حــزب  عــن  يونشــوبينغ 

النازية الجديدة تنخر هيكل النظم الديمقراطية االوربية
د. توفيق آلتونچي*

الســابق  الســويدي  الــوزراء  رئيــس  قــال 

مــع  مقابلــة  يف  راينفيدلــت  فريدريــك 

إنــه يوجــد مــكان يف  صحيفــة دمناركيــة 

الــدول االســكندنافية الســتقبال أعــداد كبــرة 

جــداً مــن الالجئــن أكــر مــن الوقــت الحــايل، 

مســتبعداً فكــرة تعــاون محتمــل مــع حــزب 

ســفاريا دميوكراتنــا.

ويف املقابلــة التــي أجريــت قبــل بــدء األزمــة 

politiken. الحكوميــة األخــرة، مــع صحيفــة

dk انتقــد راينفيلــدت سياســة الهجــرة يف 

وجــود  إىل  مشــراً  االســكندنافية،  الــدول 

ــالً:  ــرة جــداً، قائ مــكان الســتقبال أعــداد كب

ــويد  ــل الس ــة "كاٍف"؟ ه ــي كلم ــاذا تعن "م

ممتلئــة؟ هــل الــدول االســكندنافية ممتلئــة؟ 

هــل نحــن كثــرون جــداً؟ نحــن 25 مليــون 

ــق  ــا أحلّ ــال. أن ــش يف دول الش ــمة تعي نس

وأنصــح  الســويدي،  الريــف  فــوق  كثــراً 

هنــاك  يوجــد  بذلــك،  بالقيــام  الكثريــن 

ــة، يوجــد مســاحات  ــات ضخم ــول وغاب حق

ــد  ــا، ومــن يدعــي أن البل أكــرب مــن تصوراتن

ــكان". ــر امل ــه أن يظه ــة، علي ممتلئ

وقــال راينفيلــدت إنــه ال يتفــق مــع اقــرتاح 

ــي  ــذي يق ــة ال ــة الدمناركي ــون الحكوم قان

ــروب يف  ــي الح ــة لالجئ ــات مؤقت ــح إقام مبن

حــال عــدم إثبــات اضطهــاد فــردي لــكل 

شــخص، مشــراً إىل اســتبعاده فكــرة تعــاون 

ــا. ــفاريا دميوكراتن ــزب س ــع ح ــل م محتم

الدمنــارك،  يف  االهتــام  املقابلــة  وأثــارت 

الســابق  املاليــة  وزيــر  أشــار  حيــث 

 Claus Hjort الليــربايل  الحــزب  عــن 

Frederiksen إىل رضورة تغيــر الســويد مــن 

ــزب  ــن ح ــا م ــرة وموقفه ــا يف الهج توجهاته

ــر  ــن غ ــه م ــداً أن ــا، معق ــفاريا دميوكراتن س

الجيــد عــى املــدى الطويــل تجاهــل حــزب 

ــالً:  ــن، قائ ــل الناخب ــن قب ــر م ــد كب ــه تأيي ل

ــا  ــع ســفاريا دميوكراتن ــاون م "إن رفــض التع

هــو تجاهــل للقلــق الصــادر عــن زيــادة 

للناخبــن  انطباعــاً  يعطــي  كــا  الهجــرة، 

أنهــم ال يســتمعون للنــاس، وال يفهمــون 

قلقهــم، وهــذا فشــل".

ــن  ــه م ــد أن ــن: "وأعتق ــاف فريدريكس وأض

ــويدي  ــعب الس ــاد أن الش ــذاجة االعتق الس

الشــعوب  باقــي  عــن  متامــاً  مختلــف 

إىل  ســيصل  الواقــع  لكــن  األوروبيــة، 

الســويدين". السياســين 

.. والمزيد 
من قيادات 
المحافظين 

تريد الحد من 
تدفق الالجئين 

وتشديد منح 
اإلقامة الدائمة

التلفزيــون  بــه  قــام  مســٌح  أظهــر 

الســويدي SVT، أن املزيــد مــن قــادة 

حــزب املحافظــن، العاملــن يف البلديــات، 

يريــدون تشــديد سياســة حــزب املحافظن 

ــن جــرى  ــاه الهجــرة، وأن نصــف الذي تج

ــول  ــن قب ــد م ــون بالح ــتطالعهم يرغب اس

املزيــد مــن الالجئــن، وتصعيــب الحصــول 

ــالد. ــة يف الب ــة الدامئ ــى اإلقام ع

ــى  ــح ع ــئلة املس ــون أس ــرض التلفزي وع

 Moderaterna ممثــي حــزب املحافظــن

يف املجالــس البلديــة التــي لديهــم أعضــاء 

بأنهــم  منهــم،   52% فأجــاب  فيهــا، 

يريــدون أن تتلقــى الســويد أعــداداً أقــل 

اآلن،  تســتقبلهم  الذيــن  الالجئــن  مــن 

يف  التشــديد  منهــم   48% رفــض  فيــا 

اســتقبالهم.

ونقــل التلفزيــون عــن مســؤول محــي يف 

ــودرمالند  ــة س ــن مبحافظ ــزب املحافظ ح

Timo Granetin قولــه: "ال ميكــن لنــا 

العــام  ففــي  كبــرة،  أعــداد  اســتقبال 

ــويد  ــل الس ــل ان يص ــن املحتم ــادم م الق

حــوايل 110 آالف الجــئ جديــد، أي مــا 

يــوازي مثــالً ســكان مدينــة إسكلســتونا"، 

التــي يزيــد عــدد ســكانها بقليــل عــن 

ــخص. ــف ش ــة أل مئ

وذكــر القامئــون عــى هــذا املســح، أنهــم 

أرســلوا األســئلة اىل 283 مجلســا بلديّــاً، 

ــا. ــاً عليه ــات 142 مجلس ــوا إجاب وتلق

تصعيب الحصول على اإلقامة الدائمة
وقــال 53 % مــن املســؤولن املحليــن 

جــرى  الذيــن  املحافظــن  حــزب  يف 

اســتطالعهم، إنهــم يعتقــدون بــرورة 

ــة اىل  ــة الدامئ ــح اإلقام ــديد رشوط من تش

الالجئــن، مستشــهدين عــى ســبيل املثــال 

ــررت  ــا ق ــام 2013 عندم ــا جــرى يف الع م

مصلحــة الهجــرة منــح الســورين اإلقامــة 

الدامئــة، مــا يعنــي حقهــم يف مل شــمل 

عوائلهــم.

لكــن الرئيســة الحاليــة لحــزب املحافظــن 

رفضــت   Anna Kinberg Batra

الهجــرة،  سياســة  تغــر  اىل  الدعــوات 

أغنــى  مــن  هــي  الســويد  إن  وقالــت 

الــدول، وبإمكانهــا اســتقبال الفاريــن مــن 

الحــروب، لكنهــا رحبّــت بإجــراء نقاشــات 

ــر  مــع املســؤولن الذيــن يدعــون اىل تغي

دمــج  كيفيــة  حــول  السياســة،  هــذه 

باملجتمــع. الالجئــن 

وقبــول  الهجــرة  سياســة  أن  معــروف 

الســابق محــل  كانــت منــذ  الالجئــن، 

حــزب  أوســاط  داخــل  ونقــاش  جــدل 

كان  املثــال،  ســبيل  فعــى  املحافظــن، 

وزيــر الهجــرة الســابق توبيّــاس بيلتــروم 

قــد تلقــى إنتقــادات شــديدة يف ربيــع 

برنامــج  يف  رصح  عندمــا   2013 العــام 

فتــح  يؤيــد  انــه  التلفزيــوين  "أجنــدة" 

نقــاش حــول االعــداد التــي ميكــن للســويد 

اســتقبالها مــن الالجئــن.

راينفيلــدت: "يوجــد مــكان فــي الــدول 

االســكندنافية للمزيد من المهاجرين"
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يف  اإلعــان  تــم  ثقافــة:   – الكومبــس 
ــل،  ــي جمي ــٍل فن ــمّيا، يف حف ــتوكهومل رس س

عــن تأســيس "إتحــاد الجمعيــات اإلبداعيــة 

ــه  ــورة فعاليات ــدأ باك ــذي ب ــويد، وال يف الس

كانــون   6- الســبت  املنوعــة،  ونشــاطاته 

وشــعبي،  رســمي  بحضــور  األول2014-، 

تقدمهــم ســفر جمهوريــة العــراق بكــر 

فتــاح حســن والوزيــر املفــوض الدكتــور 

ممثــي  جانــب  اىل  جبــو،  داود  حكمــت 

العديــد مــن منظــامت املجتمــع املــدين وقــد 

ــة ملســاعدة النازحــن  ــع الفعالي خصــص ري

يف العــراق.

تضــم  جديــدة  مؤسســة  هــو  واإلتحــاد   

ــداع  ــة باإلب ــات املعني ــن الجمعي ــد م العدي

جمعيــة   11 اآلن  حتــى  ويضــم  العراقــي 

ــة  ــويد منها:جمعي ــدن الس ــف م ــن مختل م

االســكندينافية  الجمعيــة  دجلــة،  طيــور 

املصوريــن  جمعيــة  الثقــايف،  لالندمــاج 

ــن،   ــكيلين العراقي ــة التش ــن، جمعي العراقي

ابــداع  مركــز  الصداقــة،  مــرح  جمعيــة 

الــرشق يف الغــرب، رشكــة انكيــدو،  جمعيــة 

الفــن لألطفــال، الجمعيــة األوربيــة للتنميــة 

ــم  ــن، باراداي ــة الف ــة مدين ــة، جمعي البرشي

ــا. ــز ميدي تامي

ــة  ــات فاعل ــي جمعي ــات ه ــذه الجمعي  وه

ومهتمــة بتقديــم الفــن واإلبــداع العراقــي يف 

ــا  ــف املجــاالت، واآلن شــكلت اتحاده مختل

الخــاص بهــا. وقــد تــم اعــالن األهــداف 

ــا االتحــاد  ــي تأســس مــن اجله املشــرتكة الت

وهــي أهــداف طموحــة منهــا: جمــع شــمل 

املبدعــن اعضــاء الجمعيــات وأصدقائهــم 

ــي  ــم يف املجــال االديب اإلبداع ــم ابداعه ودع

وإقامــة  واإلنســاين،  واملهنــي  والثقــايف 

ســويدية  ـ  عراقيــة  إبداعيــة  نشــاطات 

الســويدية  بالثقافــة  والتعريــف  مشــرتكة 

للمتلقــي العــريب، واقامــة ودعــم النشــاطات 

اإلنســان   بحقــوق  التعريــف  اىل  الهادفــة 

العنــف، ودعــم املســاواة بــن  ومحاربــة 

املــرأة والرجــل، ومكافحــة الجرميــة، اإلدمــان 

ودعــم  إقامــة  أشــكاله،  بــكل  والتمييــز 

ورعايــة نشــاطات او مهرجانــات أو مؤمتــرات 

فرديــة  أو  مركزيــة  ابداعيــة  اندماجيــة 

مــدن  الفــن واألدب يف جميــع  يف مجــال 

ــاون  ــة التع ــر آلي ــه، وتطوي ــويد وخارج الس

ــي  ــراق وباق ــويد والع ــن يف الس ــن املبدع ب

البلــدان، التعــاون وتنميــة العالقــات مــع 

ــويدية  ــة والس ــات العراقي ــات والهيئ املنظ

ــايف واإلنســاين. ــام الثق ــة ذات االهت والعاملي

معارض فنية 
الوزيــر  مــع  الفعاليــة  الســفر  افتتــح 

املفــوض وتجــوال يف أرجــاء املعــارض الفنيــة، 

التــي ضمــت الفــن التشــكيي والتصويــر 

ومعــرض  العــريب  والخــط  الفوتوغــرايف 

التصويــر  معــرض  ضــم  وقــد  الكتــاب. 

الفوتوغــرايف 40 صــوره فوتوغرافيــة مبشــاركة 

املصوريــن، دميــا الســعدي وســارة ســمر 

وســليمة الســليم وحســن جيكــور وعــي 

لطيــف وعــدي حــاوا وممــدوح العامــري 

ــمر  ــراف وس ــام ال ــاوي ورضغ ــم خط ونج

ــايئ  ــد الكف ــي واحم ــدان الخزع ــان ورغ مزب

وكريــم الذهبــي ومحمـــد عــاد وعــادل 

ــواد.  ــزار ع ــة ون عكل

أمــا الفنانــن املشــاركن يف معــرض الفــن 

شــاكر  زبــر،  عــاد  د  فهــم:  التشــكيي 

الدليمــي، ســمية مــايض،  عطيــة، عبــاس 

ســليمة  حطــاب،  رائــد  الســليم،  ناهــدة 

الســليم، هبــة ســعدون، يســن عزيــز، أمــر 

ــالم،  ــود غ ــايشء، محم ــام الن ــاليئ، وس الكرب

وحســن القــايض، باالضافــة لضيفــة الــرشف  

ــة، وشــمل املعــرض 17 لوحــة مختلفــة  دليل

األحجــام، وعملــن ســراميك للفنانــة ســليمة 

للوحــة  مكمــل  نحتــي  وعمــل  الســليم، 

ــالم. ــود غ محم

د. لميس كاظم: هدفنا إظهار 
القيم الجمالية للمبدعين 

العراقيين

ــم  ــة بإس ــم كلم ــس كاظ ــور ملي ــى الدكت الق

الجمعيــات  التحــاد  التنفيذيــة  اللجنــة 

االبداعيــة يف الســويد، رحــب فيهــا بالجميــع 

وقــال إن "افتتــاح حفلنــا التأســيي األول 

ــة  ــة نبيل ــود طوعي ــا لجه ــاء تتويج ــذي ج ال

ــوة  ــل صف ــة متث ــات ابداعي ــة جمعي ملجموع

االبداعــي العراقــي". 

وأضــاف "أن مــن ابــرز مهــات اتحادنــا 

هــو إظهــار القيــم الجاليــة واإلبداعيــة 

ــوا  ــن كرس ــؤالء الذي ــن ه ــن العراقي للمبدع

ــج  ــاء باملنت ــل االرتق ــن أج ــم م ــل حياته ج

االديب والفنــي اىل ناصيــة االحــرتاف والرُقــي. 

نلتقــي اليــوم يف ريــاض اتحــاد تجتمــع فيــه 

ازهــار ملونــة مــن الثقافــة العراقيــة متيــزت 

بعطائهــا وعبقهــا املميــز وغــذت واحــات 

ادبيــة متنوعــة انتجــت ابداعــات ظلــت 

عالقــة بذاكــرة املتلقــي. أن مــا مييــز اتحادنــا 

انــه يضــم شــتالت مــن الطاقــات املنتجــة تــم 

َن أكليــَل ورٍد عراقــي ينمــو يف  تجميعهــا لتُكــوِّ

ــو نحــو الوطــن  ارض ســويدية وعيونهــم ترن

تبتهــل منــه العطــاء وتقدمــه بأفضــل صــور 

ابداعيــة اىل املتلقــى. هــذه النخــب ماضيــة 

اىل التســابق مــع كل الطاقــات االبداعيــة 

االبــداع  أصالــة  عــى  محافظــة  لتبقــى 

االحــرتايف ذلــك الــذي مينحنــا دميومــة البقــاء 

ــز". املمي

وأكــد " أن باكــورة نشــاط إتحادنــا ابتــدأ مــن 

هــذا الحفــل بإيقــاد الشــعلة لتــيء نشــاط 

تضامنــي دعــا للعائــالت العراقيــة النازحــة. 

وقــد تكــون هــذه املبــادرة هــي البدايــة 

ــتقبلية  ــاطات مس ــا بنش ــل تطويره ــى ام ع

بحجــم  لنعــرف  اكــرب  هــدف  اىل  لنصــل 

ــعبنا  ــاُء ش ــا ابن ــرض اليه ــي يتع ــة الت الكارث

النازحــن يف عمــق الوطــن ". 

الهدف من تشكيل اإلتحاد
االبــداع   " هــو  األول  مؤمترنــا  شــعار  إن 

دميومــة الثقافــة " كان احــد األســباب التــي 

ــه  ــك ان ــاد ذل ــذا االتح ــكيل ه ــا لتش دفعتن

الوطنيــة  ثقافتنــا  عــى  للحفــاظ  يســعى 

ــد  ــورا ثقافيــة متت ــي جس ــن خاللــه نبن وم

الســويد  مــدن  اىل  الوطــن  عمــق  مــن 

وباقــي البلــدان. وكــا تعرفــون فــإن ثقافتنــا 

العراقيــة متــر يف محنــة كبــرة وقــد تعرضــت 

وتتعــرض اىل التهميــش والطمــس والتشــويه 

ــا هــي  ــرز مهاتن ــت اب ــه بات املتعمــد، وعلي

للحفــاظ  ابداعنــا  ادوات  تطويــر  كيفيــة 

ــد  ــة بع ــة الوطني ــة الثقافي ــاء الهوي ــى نق ع

ــة  ــة والخارجي ان نخرتهــا الراعــات الداخلي

ــة  ــية والطائفي ــات السياس ــف املنطلق مبختل

والعرقيــة. لــذا يتوجــب علينــا ان نجتهــد 

التــي  تلــك  الحديثــة  االســاليب  ونبتكــر 

ــرتاث  ــريب ب ــويدي والع ــي الس ــرف املتلق تُع

طاقــات  خــالل  مــن  الحضاريــة  ثقافتنــا 

ــادة  ــن والســعي الجــاد إلع ــا الوطني مبدعين

لحمــة الفسيفســاء والــرح الثقــايف العراقــي 

ــوع. املتن

السفير العراقي: ما تقدمونه 
جزء من المعركة ضد اإلرهاب

الســفر العراقــي قــال يف كلمتــه ان "مــا 

تقدمونــه مــن إبــداع هــو جــزء مــن معركــة 

والتخلــف  اإلرهــاب  قــوى  ضــد  شــعبنا 

عــى  القضــاء  وتحــاول  حاولــت  التــي 

تاريخنــا وإرثنــا الثقــايف والحضــاري، هــذا 

ــا،  ــرة لن ــو مفخ ــذي ه ــخ ال ــرتاث والتاري ال

ــم  ــرى، أنك ــم األخ ــام األم ــه أم ــى ب ونتباه

هــذه  خــالل  ومــن  الواقــع،  يف  تثبتــون 

الفعاليــات والنشــاطات الغنائيــة واملوســيقية 

ــاب  ــدي لإره ــة، ان التص ــة والفني واملرحي

وقــوى الظــالم لــن يكــون بالبندقية والســالح 

وحدهــا فقــط، وان أدوات إبداعكــم هــي 

قويــة  أســلحة  هــي  بــل  أيضــاً،  أســلحة 

يف معركــة مواجهــة اإلرهــاب. أنكــم مــن 

خــالل املوســيقى والغنــاء والفــن الراقــي 

ــاة  ــة ترســمون للشــعب حي ــوان الزاهي واألل

تختلــف متامــا عــا يريــد الظالميــون فرضــه 

ــم  ــا أنك ــه، ك ــة مكونات ــراق بكاف ــى الع ع

ــل عــى وجــوه  ــا الفرحــة واألم ترســمون به

العراقيــن".

عروض فنية
املؤلفــة  بالجمعيــات  التعريــف  وجــرى 

لالتحــاد وممثليهــا مــن قبــل رئيــس االتحــاد 

الدكتــور مليــس الــذي قدمهــم للحضــور. 

بعــد ذلــك بــدأت الفعاليــات الفنيــة وكانــت 

البدايــة مــع عــرض فلــم زهــرة ســيناريو 

ــاج، وهــو مشــاركة مــن  وإخــراج حســن الت

جمعيــة املصوريــن. وهــو فلــم يحــي قصــة 

الشــابة زهــرة يف حيــاة الهــور وكيــف تواجــه 

ــه مــن ظــروف  ــا تعاني ــاة وم مصاعــب الحي

ــة. صعب

فيصــل  الفنــان  مــع  اللقــاء  كان  بعدهــا 

ــان  ــو فن ــون، وه ــى القان ــزف ع ــازي وع غ

ــة  ــز العاملي ــن الجوائ ــد م ــال العدي ــدع ن مب

وشــارك يف العديــد مــن املهرجانــات الدوليــة، 

ــايس مــع الرســم  ــاس العب ــان عب شــاركه الفن

ــه للشــاعر  ــا رســم بورتري ــدع لن ــع ليب الري

الفنــان  عــزف  وقــد  الخالــد،  الجواهــري 

ــاين  ــن االغ ــد م ــرد للعدي ــزف منف ــل ع فيص

ــع. ــاب الجمي ــت إعج ــة نال ــة العراقي الرتاثي

هــذا وقــد أفتتــح بــاب التــربع للنازحــن 

لدعــم  الحضــور  مــن  العديــد  مبســاهمة 

النازحــن.  إغاثــة  جهــود 

الرقــص  هــي  التاليــة  الفقــرة  وكانــت 

ــدم  ــذي ق ــواز  ال ــد ه ــان مهن ــارص للفن املع

لوحــة راقصــة كرســالة ســالم تعكــس معانــاة 

ــى  ــل ع ــه حص ــا ان ــي، عل ــعب العراق الش

الجائــزة األوىل يف مهرجــان عاملــي خــالل 

الفــرتة املاضيــة لرقصــه املعــرب.

مسك الختام مع طيور دجلة
ــام  ــك الخت ــرة كان مس ــرتاحة قص ــد اس وبع

مــع املبدعــات يف فرقــة طيــور دجلــة، حيــث 

أســتمع الحضــور اىل العديــد مــن األغــاين 

مجيــد  عــالء  املايســرتو  بقيــادة  الرتاثيــة 

فتألقــت طيــور دجلــة يف تقديــم األغــاين 

الحبيبــة عــى القلــب العراقــي، فكانــت 

ــة"  ــور دجل ــن طي ــيد "نح ــع نش ــة م البداي

مــن كلــات والحــان عــالء مجيــد، ومــن ثــم 

ــن  ــاب م ــل اإلعج ــق وتهالي ــة التصفي ا الفرق

ــور. ــل الحض قب

وكانــت هنالــك فقــرة لتكريــم العديــد مــن 

املبدعــن. وقــد وصلــت الحفــل العديــد 

الجمعيــات  ممثــي  مــن  الربقيــات  مــن 

واملؤسســات العراقيــة والتــي عــربت عــن 

ــاد. ــيس االتح ــالن تأس ــا إلع ــا وتهانيه دعمه

 محمـد الكحط
تصوير: حسين جيكور

ســتوكهولم تشــهد إنبثــاق "إتحــاد الجمعيــات اإلبداعيــة 
فــي الســويد"
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ــرص  ــة: تح ــات عام ــس – معلوم الكومب
"الكومبــس" عــى تقديــم هــذه املعلومــات، 

عــن املجتمــع والقوانــن الســائدة فيــه، مــن 

ــدر  ــوع اىل املص ــة الرج ــس ثقاف ــل تكري أج

اىل  اإلســتناد  بــدل  املعرفــة،  يف  الصحيــح 

ــى  ــفوية وع ــة الش ــل، والثقاف ــال والقي الق

املعلومــات املبنيــة مــن عامــة النــاس. هــذه 

املعلومــات تتغــر بإســتمرار، وليســت بديلة 

الحكوميــة  املؤسســات  معلومــات  عــن 

ــا  ــن يطلبه ــكل م ــا ل ــي توفره ــة، الت املعني

ــر وســهولة. ــكل يُ ب

هل يمكن ختان  
)Omskärelse( اإلناث 

والذكور في السُويد؟

يُّجــرم القانــون يف الســويد، ختــان اإلناث بأي 

شــكل كان. والشــخص املـُـدان بإرتــكاب هذه 

الجرميــة، حتــى وان حصــل عــى موافقــة 

خطيــة مــن أوليــاء أمــور الفتــاة، يُســجن مــا 

ــون  ــع القان ــك مين بــن 2 – 10 ســنوات. كذل

التخطيــط إلجــراء هــذه العمليــة، خــارج 

واملتجنســن  املقيمــن  أن  مبعنــى  البــالد، 

يُعاقبــون يف حــال معرفــة الســلطات قيامهــم 

ــر. ــٍد آخ ــد األم، أو أي بل ــة يف البل بالعملي

ــه،  ــمح ب ــون يس ــور، فالقان ــان الذك ــا خت أم

ــك، يجــب أن  ــوم بذل ــن يق لكــن رشط أن م

يكــون مجــازاً رســميّاً، وأن ال يزيــد عمــر 

ــة،  ــد إجــراء العملي الطفــل عــن شــهرين عن

كــا يجــب أن يحصــل مــن الطبيــب أو 

املمرضــة عــى دواء مســكن. ويف معظــم 

مبصاريــف  الوالديــن  يتكفــل  الحــاالت 

الختــان.

الدولة تساعد األشخاص 
الذين لديهم خالفات زوجية

يف حــال كان للــزوج والزوجة خالفــات عائلية 

كبــرة، ويجــدان صعوبــة يف إيجــاد حــل 

لهــا، ميكــن طلــب املســاعدة مــن مستشــار 

بالســويدية  ويســمى  العائليــة،  الشــؤون 

Familjerådgivare. يف كل مدينــة تعيــش 

ــة،  ــارات العائلي ــم لإستش ــد قس ــا، يوج فيه

كــا يوجــد رشكات خاصــة تقــدم مســاعدات 

ــال. ــذا املج يف ه

املستشــارين  هــؤالء  مهمــة  مــن  ليــس 

فــإذا  الــزواج مهــا يكــن،  اإلبقــاء عــى 

الصعــب  الحــاالت معقــدة ومــن  كانــت 

حلهــا، ينصــح املستشــار بالطــالق الخــايل 

ــع  ــن، م ــد ممك ــد ح ــاكل اىل أبع ــن املش م

الحفــاظ عــى إســتقرار األطفــال، وبــذل 

إيذائهــم نفســيّا. أقــى محاولــة لعــدم 

متى تحصل على التعويض 
من التأمين المنزلي؟

ــزيل بـــ  ــق بالســويدية عــى التأمــن املن يُطل

Hemförsäkring، ويُقصــد بــه التأمــن عــى 

جميــع املوجــودات يف البيــت. فــإذا مل يكــن 

ــن يحصــل عــى  ــزيل، فل للشــخص تأمــن من

تعويــض يف حــال تعــرض مســكنه اىل حريــق 

مثــال، أو عنــد الرقــة.

التأمــن  حــاالت  أغلــب  أن  تعلــم  هــل 

تشــمل أيضــا الحايــة عنــد الســفر؟ والتــي 

ويــري   ،Reseskydd بـــ  عليهــا  يُطلــق 

اىل  الشــخص  يســافر  عندمــا  مفعولهــا 

ــا  ــا، ك ــن 45 يوم ــد ع ــدة ال تزي ــارج م الخ

ــة Rättskydd متنحــه  ــة قضائي يشــمل حاي

األمــور  بعــض  تكاليــف  عــن  التعويــض 

ــاالت  ــن يف ح ــمل التأم ــا يش ــة، ك القانوني

ويطلــق  اإلعتــداء  الحايــة ضــد  أخــرى، 

تعــرض  عليــه Överfallsskydd يف حالــة 

ــال مل  ــرب، يف ح ــداء بال ــخص اىل اإلعت الش

يكــن الشــخص املعتــدي أن يدفــع التعويــض 

للضحيــة.

حقيقة عالقة التعايش 
Samboförhållande

ــويدية  ــش، بالس ــة التعاي ــم عالق ــق إس يُطل

الشــخصن  عــى   Samboförhållande

ــدون  ــض ب ــع بع ــوية م ــان س ــن يعيش اللذي

ــويد،  ــدا يف الس ــاد ج ــر معت ــذا أم زواج، وه

ويوجــد قانــون خــاص لشــكل هــذا التعايش.

يوجــد تشــابه كبــر يف القوانــن التــي تنظــم 

الرجــل  إجبــار  مثــل  والتعايــش،  الــزواج 

االطفــال  اىل  النفقــة  دفــع  عــى  واملــرأة 

 Underhållsskyldighet ــرف بـــ ــي تع والت

يتعلــق  مبــا  كثــرة  فــروق  هنــاك  لكــن 

بتقسيم املمتلكات يف حالة اإلفرتاق.

اللــذان يعيشــان يف  ال يتمتــع الشــخصان 

بعضــا  بعضهــا  بوراثــة  تعايــش  عالقــة 

بصــورة تلقائيــة، لكــن األطفــال يحصــالن 

عــى ورثــة كال الوالديــن بغــض النظــر عــا 

ــدان متزوجــن أو متعايشــن أو  إذا كان الوال

مطلقــن.

تصبــح الوالــدة تلقائيــا صاحبة الحــق الوحيد 

يف   Vårdnadshavare االطفــال  بحضانــة 

حالــة والدة الطفــل ضمــن عالقــة تعايــش " 

ســامبو "، ويعنــي هــذا انــه يف حالــة انفصــال 

الوالديــن فــإن الطفــل ســيبقى مــع والدتــه.

كــا ميكــن أن يحصــل املتعايشــان عــى حــق 

مشــرتك للحضانــة عــن طريــق التبليــغ عــن 

ذلــك لــدى مجلــس الخدمــات اإلجتاعيــة يف 

البلديــة، وهــذا يعنــي أن الوالديــن يتحمــالن 

ســويا مســؤولية أطفالهــا.

ســويا  يقومــا  ان  للمتعايشــن  يســمح  ال 

طفــل. بتبنــي 

يجب أن تكون نشطًا كي 
تحصل على عمل !

بشــكل  الســويد  يف  العمــل  ســوق  تغــر 

كبــر يف العقــود األخــرة. ســابقا كان مــن 

املمكــن أكــر مــن اآلن الحصــول عــى عمــل 

ــرتة  ــد درس لف ــل ق ــون العاط ــدون أن يك ب

طويلــة، وامنــا دورات رسيعــة ومكثفــة. لكــن 

ــد  ــرت اآلن، وتعتم ــويدية تغ ــة الس الصناع

بشــكل متزايــد عــى املكائــن، بــدال مــن 

لذلــك  املهــات.  هــذه  لتنفيــذ  العــال، 

فــان العديــد مــن املهــن تتطلــب وجــود 

ــة  ــدرة اللغوي ــم والق ــن التعل ــد م ــدر جي ق

عنــد املتقــدم للعمــل. وبســبب ذلــك أصبــح 

ــر  ــب بكث ــل أصع ــوق العم ــول اىل س الدخ

ــابق. ــن الس م

ــة بــن  ــاك بطال مــن الطبيعــي ان يكــون هن

الســويدين مــن مواليــد الســويد، ولكــن 

نســبة البطالــة عــن العمــل أعــى بكثــر 

بــن القادمــن الجــدد اىل البــالد. لذلــك مــن 

املهــم أن يكــون املــرء نشــطا يف البحــث عــن 

ــى  ــول ع ــال الحص ــال أراد فع ــل يف ح العم

ــة. ــل حقيقي ــة عم فرص

ال ميكــن ان ينطلــق االنســان مــن ان مكتــب 

ــر  ــذا أم ــه، الن ه ــل ل ــيدبر العم ــل س العم

غــر مؤكــد، فمكتــب العمــل لــن يقــوم 

ــل هــو  ــك بالبحــث عــن العمــل، ب ــدال عن ب

مســؤول عــن مســاعدتك، وتوفــر املعلومــات 

لــك حــول ســوق العمــل، ويوفــر لــك أيضــا 

التدريــب واملعرفــة حــول كيفيــة البحــث 

ــال عــن العمــل. بشــكل فع

الُجــدد،  القادمــن  مــن  العديــد  لذلــك 

يكــون لديهــم تصــور، أو معلومــات خاطئــة 

العمــل.  مكتــب  مهمــة ومســؤولية  عــن 

الــروري أيضــا معرفــة أن هنالــك  مــن 

ــدى  ــاغرة ل ــف الش ــن الوظائ ــر م ــدد كب ع

الــرشكات الخاصــة، ال يتــم اإلعــالن عنهــا 

بشــكل رســمي، بــل يتــم إشــغالها عــن 

وشــبكة  الشــخصية،  العالقــات  طريــق 

العالقــات اإلجتاعيــة مــن االهــل واالقــارب 

واالصدقــاء.

معلومات عامة العدد الرابع عشر
Januari 2015

تّعرف على بلدَك الجديد!

معلوماٌت عامة للدخول الى المجتمع

الكومبــس – ســتوكهومل: كشــف تقرير 
جديــد صــادر عــن مكتــب اإلحصــاء 

عــرشة  أصــل  مــن  ســتة  أن  املركــزي 

الجئــن ميلكــون وظائــف بعــد عــرش 

ســنوات مــن تاريــخ قدومهــم للســويد، 

إال أن عــدد الالجئــن املوظفــن أقــل 

مقارنــة مــع األشــخاص املوظفــن الذيــن 

ولــدوا يف الســويد.

شــملت  التــي  الدراســة  وبينــت 

املهاجريــن الذيــن قدمــوا إىل الســويد 

أكــر  أن   ،1999 و   1997 أعــوام  بــن 

املهاجريــن والالجئــن جــاؤوا مــن خــارج 

دول  بقيــة  أو  األورويب  الشــال  دول 

معظــم  وخصصــوا  األورويب،  االتحــاد 

ــث ازدادت نســبة  ــم للدراســة، حي وقته

ــوا عــى أعــال مــع مــرور  الذيــن حصل

ــت. الوق

مــن   %  60 فــإن  التقريــر  وبحســب 

ــوا عــى وظائــف بعــد  ــن حصل املهاجري

ــويد،  ــم للس ــن قدومه ــنوات م ــرش س ع

الحاصلــن عــى  بينــا كانــت نســبة 

عمــل ممــن وولــدوا يف الســويد أكــر 

ــد  ــن فق ــة املهاجري ــا بقي ــن 85 %، أم م

إعانــات  خــالل  مــن  إعالتهــم  متــت 

العاطلــن عــن العمــل و املســاعدات 

املاليــة األخــرى.

دراسة: 6 من أصل 10 
الجئين يحصلون على 

وظائف بعد عشر سنوات من 
قدومهم للسويد
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تصفيات أمم اوروبا انطلقت 
بأداء جيد للسويد

لكــرة  اوروبــا  أمــم  تصفيــات  انطلقــت 

 ،2016 فرنســا  ليــورو  املؤهلــة  القــدم 

وأوقعــت القرعــة منتخــب التيجــان الثــالث 

يف املجموعــة الســابعة إىل جانــب روســيا 

وليشتنشــتاين  ومونتينغــرو  والنمســا 

الســويدي  املنتخــب  وحقــق  ومولدوفــا. 

انطالقــة جيــدة بالتعــادل أمــام النمســا ثــم 

ــرويس  ــدب ال ــام ال ــتوكهومل أم ــادل يف س تع

الفــوز عــى  بهــدف لهــدف، ثــم حقــق 

ــود،  ــل االس ــع الجب ــادل م ــتاين وتع ليشتنش

بالوصافــة،  نقــاط   6 رصيــده  يف  ليصبــح 

كبــرة  الســويدي  املنتخــب  وحظــوظ 

بالتأهــل للنهائيــات مــع بقــاء مبــاراة وحيدة 

يف الذهــاب مــع مولدوفــا، ومباريــات االيــاب 

كاملــة، وســتنحر بطاقتــي التأهــل بــن 

ــز  روســيا والنمســا والســويد وصاحــب املرك

الثالــث ســيلعب يف امللحــق.

مالمو يعيد السويد إلى دورى 
أبطال أوروبا بعد غياب 14 

عامًا

دور  ىف  املشــاركة  إىل  الســويد  عــادت 

ــرة  ــا لك ــال أوروب ــدورى أبط ــات ل املجموع

القــدم مــن بوابــة ماملــو، بعــد غيــاب دام 14 

عامــا ومــن وقتهــا مل يتمكــن أي نــاد ســويدي 

مــن الوصــول إىل دوري أبطــال أوروبــا، أهــم 

أوروبــا،  مســتوى  عــى  لألنديــة  بطولــة 

لعــب  عندمــا   2001-2000 موســم  منــذ 

األمــر  املجموعــات،  دور  ىف  هيلســنبوري 

الــذي جعــل الصحــف الســويدية تصــف 

ــال. ــو باالبط ــي مامل العب

ولكــن يبــدو أن اإلنجــاز مل يكتمــل، ألن ماملــو 

ــع  ــز الراب ــه باملرك ــال بحلول ودع دوري االبط

واالخــر، ومل يحقــق ســوى فــوز وحيــد عــى 

مــن  ايضــاً  اليونــاين، وخــرج  اوملبياكــوس 

احتــال تأهلــه  لبطولــة اليورباليــغ يف حــال 

ــة،  ــث باملجموع ــز الثال ــل املرك ــد احت كان ق

ماملــو وضــع  أن  التاريــخ  ســيذكر  ولكــن 

الســويد يف دوري االبطــال بعــد 14 عامــاً من 

ــاب. الغي

ابراهيموفيتش أفضل العب 
في السويد للمرة التاسعة في 

تاريخه
نــال مهاجــم باريــس ســان جرمــان الفرنــي 

الكــرة  جائــزة  ابراهيموفيتــش"  "زالتــان 

يف  قــدم  كــرة  العــب  ألفضــل  الذهبيــة 

ــرة التاســعة يف مســرته  ــك للم الســويد وذل

االحرتافيــة.

وفــرض ابراهيموفيتــش نفســه أفضــل العــب 

دون منافــس عــى غــرار مواطنتــه مهاجمــة 

ــت  ــي نال ــيلن" الت ــا ش ــي "لوت ــون الفرن لي

الخامســة.  للمــرة  املاســية  الكــرة  جائــزة 

تســليم  حفــل  يف  ابراهيموفيتــش  وقــال 

ــة". ــم الطفول ــا حل ــش دامئ ــز: “أعي الجوائ

ــطورة  ــون أس ــاة انغيس وف
القــدم  بكــرة  الســويد 

وسنغرســتوم العــب بورمــا 
بويكرنــا

ــابق  ــويدي الس ــب الس ــب املنتخ ــويف الع ت

بعــد رصاع طويــل دام  انغيســون"  "كالس 

ــان. ــع الرط ــوام م اع

وكان انغيســون العــب وســط صاحــب قــوة 

بدنيــة كبــرة وطــول فــارع "190 ســم"، 

ومثــل املنتخــب الســويدي يف نهائيــات كأس 

ــا  ــي 1990 - 1994 عندم ــن عام ــامل مرت الع

فــاز مــع زمالئــه باملركــز الثالــث، إضافــة 

1992التــي  اوروبــا  بــكأس  مشــاركته  إىل 

اســتضافتها الســويد.

وبــدأ انغيســون مســرته االحرتافيــة مــع 

ــل  ــل أن يكم ــوري قب ــي يوتوب ــق املح الفري

البلجيــي،  ميشــيدين  أنديــة  يف  مشــواره 

وآيندهوفــن الهولنــدي، وشــيفلد االنجليــزي 

وبــاري االيطــايل ومواطــن االخــر بولونيــا 

ومرســيليا الفرنــي وليتــي االيطــايل. ويف 

رصيــد انغيســون الــدويل 57 مبــاراة مــع 

املنتخــب الســويدي أحــرز خاللهــا 13 هدفــاً.

ــق  ــب فري ــتلم تدري ــد اس وكان انغيســون ق

ايلفســبوري يف ايلــول ســبتمرب العــام 2013. 

ــا  ــا بويكرن ــادي بروم ــب ن ــاً الع ــويف ايض وت

ــاً  ــر 33 عام ــن عم ــوس سيغرســتوم" ع "بونت

ــاغ. ــورم رسطــاين يف الدم ــه ب جــراء إصابت

وقــال مديــر النــادي "دنهــارد": إنــه يــوم 

ــويدية،  ــدم الس ــرة الق ــاوي لك ــن ومأس حزي

يف  جــداً  محبوبــاً  سيغرســتوم  كان  لقــد 

النــادي ويحظــى باحــرتام العبــي الفريــق 

كبــراً وصغــراً.

وذهــب  بــاالمل  شــعر  قــد  الالعــب  وكان 

ــكلة يف  ــا مش ــع أنه ــن الجمي ــفى، وظ للمش

املعــدة، لكــن رسعــان مــا اكتشــف أنــه ورم 

يف الدمــاغ.

وكان سيغرســرتوم قــد احــرتف مــع نــادي ايك 

ســولنا  ثــم انتقــل لنــادي اودنــي الدمنــاريك 

لنــادي  ولعــب  للســويد،  عودتــه  قبــل 

الندســكرونا، وثــم عــاد لالحــرتاف بنــادي 

ســتابيك الرويجــي الــذي فــاز معــه ببطولــة 

ــدوري وأخــراً عــاد للــدوري الســويدي يف  ال

موســم 2010 لينهــي مســرته مــع برومــا 

ــا. بويكرن

مقتل مشجع مع بداية دوري 
كرة القدم الممتاز لكرة القدم

ــدوري  ــالق ال ــن انط ــاعة م ــف س ــل نص قب

الســويدي يف ملعــب هلســنبوري، اصيــب 

أحــد مشــجعي فريــق يوغــوردن  برأســه 

أثــر مشــادات مــع مشــجعي الفريــق املحــي 

املستشــفى وهــو  فنقــل إىل  هلســنبوري، 

ــرة. ــة خط بحال

وبعــد اربعــن دقيقــة مــن بــدء املبــاراة، 

ــن العمــر  ــغ م ــاة الرجــل البال رسى خــرب وف

ــذي أدى إىل اقتحــام  ــر ال ــاً، االم اربعــن عام

انصــار يورغــوردن إىل أرض امللعــب، مــا 

دفــع بالقيمــن عــى هــذه املبــاراة إليقافهــا.

ــويد  ــدم يف الس ــرة الق ــورف أن ك ــن املع  م

اليوجــد فيهــا مشــاكل كبــرة كباقــي البلــدان، 

ولكــن بــدأت تشــهد بعــض حــوادث العنــف 

فيقــوم املشــجعون باقتحــام املالعــب ورمــي 

قبــل  املباريــات  فتتوقــف  املفرقعــات، 

ــا. نهايته

ألربعــة  أب  "ايساكســون"   القتيــل  وكان 

أطفــال، ويبلــغ مــن العمــر 43 عامــاً، وكانــت 

جنــوب  هلســينبوري،  مدينــة  محكمــة 

ــغ  ــل يبل ــس رج ــت بحب ــد قض ــويد،  ق الس

مــن العمــر 28 عامــاً عــى ذمــة التحقيقــات 

يف مقتــل مشــجع يورغــوردن.

وأمــرت املحكمــة  آنــذاك بحبــس الرجــل 

"ســتيفان  عــى  اعتدائــه  يف  لالشــتباه 

ــه، وكان املتهــم قــد ســلم  ايساكســون" وقتل

نفســه عــى أنــه بريــئ ولكــن املحكمــة 

أثبتــت أنــه متهــم بشــكل كبــر ويجــب 

حبســه حتــى محاكمتــه بوقــت الحــق.

خوستروم تحقق ميدالية 
ذهبية ورقم عالمي جديد 

ببطولة العالم في قطر
خوســرتوم"  "ســاره  الســويدية  حققــت 

وملنتخــب  لهــا،  االوىل  الذهبيــة  امليداليــة 

الســويد يف بطولــة العــامل للســباحة التــي 

أقميــت يف قطــر.

خوســرتوم  ســاره  الســويدية  وســّجلت 

األرقــام  أصحــاب  قامئــة  ضمــن  اســمها 

القياســية الجديــدة يف بطولــة العــامل الثانيــة 

ــذي  ــر ال ــرى القص ــباحة يف املج ــرشة للس ع

ــة  ــرزت امليدالي ــرتاً، إذ أح ــه 25 م ــغ طول يبل

الذهبيــة لســباق 100 مــرت فراشــة مــع رقــم 

عاملــي جديــد قــدره 54.61 ثانيــة.

ــة  ــا بامليدالي ــن فرحته ــويدية ع ــربت الس وع

الذهبيــة خصوصــاً أنهــا جــاءت يف اليــوم 

االخــر مــن البطولــة، وإلحرازهــا رقــم عاملــي 

ــد. جدي

سيدات نادي تيرسو يحقق 
وصافة دوري أبطال اوروبا 

لكرة القدم

فقــدت نســاء Tyresöحلــم التتويــج بــدوري 

أبطــال أوروبــا لكــرة القــدم، بعدمــا خــرن 

  Wolfsburg يف النهــايئ أمــام نســاء نــادي

األملــاين وحققــن املركــز الثــاين.

لحصــد  األقــرب  تريســو  نســاء  وكانــت 

ــوط  ــات يف الش ــن متقدم ــا ك ــب، بعدم اللق

مــن  مبهــراً  أداًء  وقدمــن  بهدفــن،  األول 

الخطــوط الثــالث خصوصــاً يف قلــب الوســط، 

والســيطرة ويف الشــوط الثــاين انهــارت نســاء 

تريســو، وتلقــن 4 أهــداف، ورغــم تســجيل 

إال أن هــذا مل  نســاء ترســو هدفــا ثالثــاً 

يشــفع لهــن ليخــرن النهــايئ، ويفرطــن 

األورويب. بالحلــم 

ــة  ــام 2015 انجــازات تاريخي ــل يشــهد ع فه

للســويد ســواء عــى الصعيــد الفــردي أو 

ثابتــاً  ســيبقى  الوضــع  أن  ام  الجاعــي 

عديــدة؟ لســنوات 

ايلي لولي
Elie@alkompis.com

حصاد السويد الرياضي لعام 2014:

نجاحات ومرارات وعيون تترقب المستقبل
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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 الرابع عشر
Januari 2015

افقي
1. مخرتع املوتور الكهربايئ o سحب

2. مخرتع الغسالة.

3. مخرتع النظارة الطبية.

4. متشابهان o الكل يسعى إليه يف السباقات.

5. قام بهمة ونشاط o نصف نرحل.

6. شجر معمر معروف يف لبنان o سال o زهر نذكره يف 

تحية الصباح.

7. متشابهان o مخرتع الالسلي.

8. رفاهية زائدة o عشب )معكوسة(.

9. دواء لوجع الرأس

10. مخرتع املدفع الرشاش o لعبة كرة املرب.

رأسي
1. مخرتع مقياس الحرارة فهرنهايت.

 o 2. إله الشمس والريح والخصوبة عند قدماء املرين

مخرتع التكييف )معكوسة(.

3. رجل )مبعرة( o حرك وخض بشدة.

4. من هم يف مستواه يف التفكر o غر ناضج.

5. ضعف )عامية من االجنبية( o موقع النزال واملنافسة 

)معكوسة(.

6. يزيد قليال o لربط اطراف القميص.

7. هدوء o حيوان أليف من العائلة السنورية.

8. مخرتع البندقية o مخرتع فرشاة األسنان.

9. املورث الحامل للصفات الوراثية يف األحياء o نرشب 

به القهوة

10. غر ذي لياقة يف الترف وغر ذي هندام يف الشكل 

o مخرتع املنطاد.

كلمات متقاطعة

حل الكلمات المتقاطعة

افقي
1. فارادي • جر

2. هملتون سميث

3. روجر بيكون

4. ن ن • الفوز

5. هب • نر

6. ارز • نز • فل

7. ي ي • ماركوين 

8. ترف  • نجيل

9. نربسا  

10. مكسيم • تنس

رأسي
1. فهرن هايت

2. امون • كارير

3. رلج • هز

4. اتراب • ين

5. دوبل • ميدان

6. ينيف • زر

7. سكون • كلب   

8. موزر • ويست  

9. جن • فنجان

10. رث • زبلن
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