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الكومبــس –قوانــن جديدة:كــا هــي
العــادة يجــري العمــل عــى قوانــن
جديــدة مــع مطلــع كل عــام ،وتعتــر
الســويد مــن أكــر دول العــامل تحديثــا
لقوانينهــا مبــا يتناســب مــع التطــورات
االجتامعيــة واالقتصاديــة والسياســية
وحتــى العلميــة والبيئيــة وغريهــا،
لتســتجيب هــذه القوانــن والتعليــات
مــع الواقــع ومــع حاجــات املواطنــن،
ويخضــع أي قانــون جديــد قبــل أن
يصبــح ســاري املفعــول لعــدة إجـراءات
صفحة 11

Reklam

S.12

S.14

RAMI CARE AB
S.27

S.16

اتفاق ديسمبر تنازالت من جميع األحزاب والهدف إنقاذ السويد
يبــدو أ ّن قــرار رئيــس الــوزراء الســويدي
ســتيفان لوفني ،الذهــاب النتخابــات جديدة،
قــد أجــر أحــزاب تحالــف ميــن الوســط
األربعــة مبراجعــة حســاباتها ،واحتــاالت
خســارتها للمزيــد مــن األصــوات ،خاصــة
أن عــدة اســتطالعات للــرأي أشــارت أن
حــزب ســفاريا دميكراتنــا "املنبــوذ" مــن

باقــي األحــزاب ،ميكــن أن يحصــل عــى
حصــة أخــرى مــن الناخبــن املحســوبني عــى
تحالــف ميــن الوســط املعــارض كــا جــرى يف
انتخابــات الرابــع عــر مــن ســبتمرب /أيلــول
املــايض.
هاجــس خســارة أصــوات إضافيــة يف

إعــادة االنتخابــات ،عجــل كــا يبــدو يف
تليــن املواقــف وانجــاز اتفــاق جمــع 6
أحــزاب ،مــن أصــل  8أحــزاب ممثلــة يف
الربملــان الحــايل .االتفــاق تضمــن عــدة
نقــاط تجنبــت هــذه األح ـزاب مــن خاللهــا
خــوض معركــة انتخابيــة أخــرى ال تقــل عــن
ســابقتها رضاوة ،وكان مــن املمكــن أن تضــع

البــاد يف مــأزق منــو الصــوت "العنــري" إىل
أكــر مــن  12.9%مــا هــو عليــه اليــوم يف
الربملــان الســويدي.
يف التاســع مــن ديســمرب  ،2014كتــب
زعــاء أحــزاب ميــن الوســط ،آنــا
شــنباري باتــرا (املديــرات) ،آين لــوف
(الوســط) ،يــان بيوركلونــد (الشــعب)،

ويورانهيغلوند(املســيحي الدميقراطــي) مقاالً
يف صحيفــة داغنــس نيهيتــر اقرتحــوا فيــه
نوعــا مــن االتفــاق مــع الحكومــة املؤلفــة
مــن االش ـراكيني الدميقراطيــن والبيئــة ،مــن
أجــل املوافقــة عــى امليزانيــة الحكوميــة.
وجــاء يف املقــال أن الحكومــة التــي متثــل
أكــر كتلــة يف الربملــان وال متتلــك أغلبيــة
صفحة 16
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كلمة العدد

عــدم تنــاول األخبــار "الســيئة" ال ينفــي
وقوعهــا
أحــداث عديــدة متالحقــة مــرت عــى الســويد
والعــامل يف الشــهر األول مــن هــذه الســنة ،لعــل
أبرزهــا حادثــة باريــس ،التــي شــغلت أوروبــا
والعــامل ،وحــوادث االعتــداء عــى املســاجد يف
البــاد ،إضافــة إىل أحــداث سياســية تتعلــق بالشــأن
الســويدي الداخــي ،بعــد اتفــاق الحكومــة مــع
املعارضــة قبــل نهايــة الســنة املاضيــة بأيــام ،والــذي
عــرف باتفــاق ديســمرب.
يف هــذا العــدد األول لـــ الكومبــس الورقيــة ،يف هــذه
الســنة ،والخامــس عــر مــن عمرهــا ،نجــد مواضيــع
عديــدة تتعلــق بهــذه األحــداث ،التــي كنــا نواكــب
تتابعهــا بشــكل مســتمر ،عــى مواقعنــا االلكرتونيــة
وصفحــات التواصــل االجتامعــي وعــى راديــو
الكومبــس.
قــد يكــون لوســيلة إعــام ناطقــة بالعربيــة لهــا
مصداقيتهــا مثــل الكومبــس ،متاعــب عديــدة
واجهتهــا أثنــاء القيــام بواجــب تغطيــة أخبــار
ُوصفــت بالســيئة ،وغــر مرغــوب حتــى بســاعها،
مــن قبــل العديــد مــن القــراء.
االعتــداء عــى املســاجد ،أحــد هــذه األخبــار
الســيئة ،فعندمــا تكــرر تناولهــا وتنــاول تبعاتهــا عــى
الصفحــات التابعــة لـــ الكومبــس ،كان هنــاك مــن
يعــرض ويتهمنــا بتعمــد إثــارة الفــن ونــر األخبــار

Al-Kompis online har
funnits i ca. 2 år och
har redan 20 000 unika
besökare varje dag, mer
än 121 000 följare på dess
Facebook sida och en medieräckvidd på 420000
personer. Och vi bara
växer och växer. Al-Kompis åtnjuter mycket högt
förtroende av läsare som
ser oss som “Sverige på
arabiska”.

ال نريــد أن نعــرف حتــى مــا الــذي يحــدث وعــن
مــاذا يتحــدث اآلخريــن ،فهــذا يعــد اجحافــا بحــق
انفســنا.
عندمــا نعــرف وبشــفافية نســتطيع االطــاع عــى
األحــداث الجاريــة ،نصبــح بالتــايل مؤهلــن لخطــوات
أخــرى ،قــد يكــون منهــا املســاهمة بشــكل حضــاري
للدفــاع عــن أنفســنا ،ونكــون مؤهلــن أكــر
الســتخدام مــا هــو متــاح لنــا مــن أدوات حقوقيــة
وسياســية ،يف املجتمعــات الدميقراطيــة التــي نعيــش
بهــا ،لــي يكــون لنــا صــوت وتأثــر وفعــل أكــر.
عندهــا قــد ال يفكــر أي أحــد بالنيــل مــن رمــوز
معتقداتنــا الدينيــة ،وال نســمح أيضــا ألحــد أن
يعمــم الكراهيــة ويحملنــا ذنــب ،يقرتفــه كل مــن
يدعــي أنــه يدافــع عنــا ويريــد أن يســتخدم اســمنا
ليقتــل ويعتــدي عــى اآلخريــن .إذا املعرفــة أوال
وهــذا مــا نســعى إىل املســاهمة بنــره.

الســيئة ،مــع أن موضــوع حــرق املســاجد شــغل
معظــم وســائل اإلعــام الســويدية وحتــى العربيــة
والعامليــة.
تكــرر األمــر عنــد حادثــة باريــس ،هنــاك أيضــا مــن
اعــرض ،عــى اهتــام الكومبــس بهــذا الخــر ،مــع
أنــه أيضــا كان الخــر األول املتصــدر ملعظــم وســائل
اإلعــام الســويدية والعربيــة والعامليــة.
ملــاذا نهتــم كشــبكة إعالميــة ســويدية ناطقــة
بالعربيــة مبثــل هــذا األخبــار "الســيئة" والتــي ال
تــروق للبعــض ويصفهــا البعــض اآلخــر بأنهــا مثــرة
للفتنــة؟ الجــواب البديهــي هــو :ألنهــا أخبــار تهــم
الجاليــات العربيــة والناطقــة بالعربيــة ،وتهــم
وجودهــم ،وتهــم تحديــات اندماجهــم باملجتمعــات
التــي اختــاروا العيــش بهــا ســواء كانــوا مخرييــن أم
مجربيــن.
هنــاك مــن ينــى أن واجبنــا الصحفــي هــو نقــل
املعلومــة والحقيقــة ،وهــذه الحقيقــة قــد تكــون
أخبــارا ً ســيئة مل نصنعهــا نحــن ،فعندمــا يحــدث
اعتــداء ،فهــذه حقيقــة يجــب أن نعرفهــا وال يجــب
أن نضــع رأســنا بالرمــل لــي نتوهــم أنهــا غــر رئيس التحرير
د .محمود صالح آغا
موجــودة ألننــا ال نراهــا.
عندمــا تــدور وســائل اإلعــام املحليــة والعامليــة ma@alkompis.com
وتتحــدث عــن خــر يهمنــا ويهــم وجودنــا ،ونحــن

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 administration 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

ANNONSAVDELNING
Mazen Akram
073-669 03 78
GRAFISK AVDELNING

David Alsabty 072-021 56 70
Basem Monaor 076-008 19 48

AlKompis papperstidningen bestå av 28 sidor
och tryckas i 25 000 exemplar. Den kommer att
distribueras av utdelare
och på 40 speciellt utvalda platser i Stockholm
län, och i 32 platser i Helsingborg och Landskrona,
samt i Göteborg, Uppsala, Nörrköping, Eskilstuna och Linköping.
Alkompis beslutar att
skicka tidningen med

Malmö
Tel: 073-669 03 78
Göteborg
Tel:0763482428
Eskilstuna
Tel: 0737609822
Uppsala
Tel: 0766502808

Al-Kompis är ett Media
Network med ambitionen
att underlätta integrationen mellan de människor och kulturer som idag
finns i Sverige och det
svenska samhället. Vi på
Al-Kompis är övertygade
om att integration är ömsesidig och inser att det är
viktigt att majoritetssamhället får möjlighet att
lära sig mer om de vanor,
traditioner och kulturer
som de nya svenskarna
tagit med sig till Sverige.

STOCKHOLM
Finlandsgatan 64, 3 tr
164 74 KISTA
Mahmoud Agha
Tel:
08-120 57 348
E-post:
info@alkompis.com
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الطبيبة الشابة هالة قطناني
يختارها مشفى سويدي دون غيرها في مركز وظيفي نادر
تُعتــر الطبيبــة الشــابة هالــة عبــد الكريــم وصلــت إىل الســويد مــع عائلتهــا عندمــا ما رأيك اجماال بمهنة الطب في
قطنــاين ،منوذجــاً يعكــس رشيحــة مــن
كانــت يف العــارشة مــن عمرهــا ،الكومبــس السويد؟

الطبيبــات اللــوايت نجحــن يف مامرســة مهنــة
الطــب اإلنســانية يف الســويد ،والتفــوق فيها،
ال بــل شــغل مراكــز مميــزة ،دون أن يحــدث لماذا اخترت مهنة الطب؟
أي تضــارب بــن رشوط مزاولــة مهنــة
تعرضــت ملــرض التهــاب يف القصبــات
الطــب ،والقيــم الدينيــة أو الثقافيــة التــي
الهوائيــة ،عندمــا كنــت صغــرة ،وبعــد
تحملهــا هــذه الطبيبــة.
وصولنــا إىل الســويد بســنتني ،كنــت اضطــر
تقــول قطنــاين ،وهــي مولــودة يف األردن للبقــاء يف املشــفى ملــدة أســبوع كل شــهر.
مــن أصــول فلســطينية ،والوحيــدة التــي وعــى مــدار ســتة أشــهر عرفــت معنــى
تشــغل إختصاصــاً نــادرا ً يف مستشــفى وأهميــة الطبيــب ،كنــت أنظــر إىل هــذا
يافــي " :كــوين طبيبــة محجبــة فــان هــذا اإلنســان الطبيــب نظــريت إىل بطــل ،ينقــذ
ال يتعــارض مــع قيــم املجتمــع الســويدي حيــاة النــاس ويخفــف عنهــم آالمهــم
القامئــة عــى املســاوة واحـرام اآلخــر ،كــا ال ومعاناتهــم ،أصبحــت عندهــا مهنــة الطــب
يتعــارض مــع القيــم الدينيــة التــي أحملهــا ،بالنســبة يل املهنــة املثاليــة يف حيــايت ،ومــن
وأنــا إســترشت العديــد مــن رجــال الديــن ،وقتهــا وعندمــا كنــت يف عمــر  12ســنة
ومل يــروا تعارضــا بــن الديــن وبــن قــرار قــررت أن أصبــح طبيبــة.
الســلطات الصحيــة الســويدية بــان يكــون
جــزء مــن اليــد مــا بعــد املعصــم مكشــوف كيف استطعت الوصول إلى تحقيق
ألســباب صحيــة بحتــة".
تحدثــت معهــا وأجــرت الحــوار التــايل:

هدفك؟

" كوني طبيبة
محجبة فان هذا ال
يتعارض مع قيم
المجتمع السويدي
القائمة على المساوة
واحترام اآلخر ،كما ال
يتعارض مع القيم
الدينية التي أحملها"،
الطبيبــة هالــة تحــب بشــغف مهنتهــا
اإلنســانية الطــب ،وترغــب أكــر مبزاولتهــا يف
مراكــز الطــوارئ وخدمــات اإلســعاف ،وعــى
الرغــم مــن صعوبــة املهمــة ،تــرى هالــة أن
تقديــم املســاعدات األوليــة للمريــض عنــد
أول وصولــه للمشــفى أمــر يف غايــة األهميــة.
بعــد تخرجهــا مــن كليــة الطــب يف العــام
 ،2011حصلــت عــى مــكان لهــا يف مشــفى
هوغســفال التابــع ملحافظــة يافــي ،للخدمــة
العامــة ،التــي تأهلهــا للحصــول عــى شــهادة
مزاولــة املهنــة الطبيــة ،وهــي اآلن متــارس
املهنــة يف مجــال الباطنيــة.
أثنــاء عملهــا الحــايل يف قســم الطــوارئ،
الحظــت أن هنــاك حاجــة لتخصــص "باطنيــة
إســعاف" أي طبيــب يحمــل اختصــاص ضمن
اختصــاص آخــر .فهــي مــن جهــة تحمــل
االختصــاص األول يف األمــراض الباطنيــة أو
الداخليــة مثــل :القلــب والكبــد والــكىل وكل
األعضــاء املوجــودة داخــل جســم اإلنســان،
وبنفــس الوقــت ســتصبح طبيبــة اســعاف.
هــذا االختصــاص غــر املوجــود حاليــا يف كل
محافظــة يافــي ،ســيكون اآلن مــن نصيــب
الطبيبــة هالــة ،التــي بــدأت باإلعــداد لــه.
هالــة قطنــاين مــن مواليــد عــام 1986

مهنــة الطــب يف أي مــكان هــي مــن أصعــب
املهــن ،ولكــن ميكــن أن تكــون مــن أكــر
املهــن متعــة ،ألنهــا تعطيــك شــعورا رائعــا،
عندمــا تســاعد اآلخريــن وتســاهم يف انقــاذ
حياتهــم .إضافــة طبعــا إىل املســؤولية التــي
يجــب أن تكــون نصــب أعــن الطبيــب دامئــا.
خصوصيــات مهنــة الطــب يف الســويد تتعلق
أيضــا بطبيعــة الرعايــة الصحيــة املتبعــة
بهــذا البلــد ،وهــو موضــوع هــام مــن
املفــرض أن يطلــع عليــه الجميــع ،وميكــن
أن نتحــدث عنــه مطــوال يف مناســبات أخــرى.

هل تجدين صعوبات كونك طبيبة
محجبة من قبل الزمالء أو المرضى؟

نعــم لألســف يوجــد بعــض الصعوبــات،
ولكــن مــن قبــل عــدد صغــر مــن املــرىض،
لكننــي ال أشــعر بــأي مضايقــات أو متييــز
مــن قبــل زمــايئ أو املســؤولني عنــي ،هــم
يتعاملــون معــي بــكل احــرام ،واملقيــاس
دامئــا هــو املهنيــة يف العمــل ،فهــم يــرون
ويعرفــون جيــدا أننــي أقــوم بواجبــي عــى
أفضــل مــا يكــون ،وهــذا هــو معيــار للعالقــة
معــي ،ولــوال تفوقــي أيضــا ملــا كنــت قــد
حصلــت عــى ترشــيح للتخصــص ضمــن
"باطنيــة اســعاف" الــذي كنــت أنــا أيضــا
وراء اقرتاحــه.

يف البدايــة وبعــد انتقالنــا مــن األردن إىل
الســويد ،اكتشــفت مبكــرا أننــي يجــب أن
اجتهــد واثابــر لــي اســتطيع أن أفهــم أوال
مــا يــدور حــويل يف املجتمــع الجديــد ،كانــت
البدايــة صعبــة ،وكنــت يف لحظــات معينــة
أمتنــى أن تعــود العائلــة مــن حيــث أتينــا،
ولكــن بعــد أشــهر معــدودة شــعرت أننــي
اتقــن اللغــة الســويدية بشــكل ال بــأس بــه،
كيف يتقبل أو ال يتقبل بعض المرضى
عندهــا أصبحــت أتطــور بدراســتي واندمــج
أن يجدوا طبيبة محجبة تعتني بهم؟
أكــر مــع إيجابيــات هــذا املجتمــع العديــدة .يف البدايــة وعندمــا يــراين بعــض املــرىض املســاوة واحــرام اآلخــر ،كــا قلــت لــك
ميكــن أن تكــون لديهــم نظــرة ســلبية ،أو هــذه املضايقــات تــأيت مــن قبــل أشــخاص ال
وال أنــى طبعــا فضــل أهــي ،فنحــن مــن نظــرة فضــول ،هنــاك مــن ينــى أنــه يف
عائلــة متعلمــة ،أيب وأمــي يحمــان شــهادات حالــة اســعاف ويعــاين مــن األمل ،ليبــدأ أنا اخترت أال أجلس
جامعيــة ،حتــى أقــاريب خــارج الســويد ،بتوجيــه أســئلة عديــدة يل ،تتعلــق بالديــن
يعتــرون العلــم يف مقدمــة أولوياتهــم .والسياســة ،وهنــاك لألســف مــن يوجــه في المنزل ،بسبب
أتذكــر عمتــي أثنــاء زيــارة لنــا لعــان ،عندما هــذه األســئلة بطريقــة غــر لبقــة أو عنيفــة.
هذه المضايقات
قالــت يل أنهــا تحــرم نفســها مــن عدة أشــياء هــؤالء قلــة طبعــا ،أنــا معتــادة أن أكــون
العابرة ،والتحدي
مــن أجــل توفــر أقســاط الجامعــة البنهــا ،هادئــة وال أنفعــل اطالقــا ،وأقــول لهــم
وأن العلــم بالنســبة لهــا يــأيت باألهميــة بعــد بابتســامة :دعونــا اآلن مــن السياســة هو أن أتفوق بعملي
والديــن ،ولرنكــز
الطعــام واملــاء .طبعــا ال يــزال الطريــق
العــاج.عــى ســبب وجودكــم هنــا ،وأمارس هذا المهنة
لتلقــي
أمامــي طويلــة،
وهــديف أن أحقــق املزيــد أنــا اعتقــد أن هنــاك مــن يعيــش مبناطــق ال اإلنسانية وأن أعطي
ضمــن مهنــة الطــب.
يوجــد بهــا العديــد مــن األجانــب وعندمــا

عندما كنت صغيرة،
اصبحت أنظر إلى
الطبيب نظرتي إلى
بطل ،ينقذ حياة
الناس ويخفف عنهم
آالمهم ومعاناتهم،
عندها قررت أن
أصبح طبيبة

صورة جميلة عن
ديانتي.

يــرون طبيبــة محجبــة هــي مــن ســتعتني
بهــم ،قــد يســتغربون ذلــك ،ولألســف هنــاك
مــن يتأثــر مبــا ينقلــه اإلعــام يف الفــرة
األخــرة ،ومبــا طــال اإلســام أيضــا مــن يعرفــون الكثــر عــن اإلســام ،هــم يعرفــون
محــاوالت تشــويه ،عــى أيــدي متطرفــن
فقــط أن هنــاك مســلمني ينفــذون عمليــات
يف عــدة مناطــق يف العــامل ،وكيــف يتــم
إرهابيــة ،أنــا وبواســطة هــذا الحجــاب
اســتغالل ذلــك.
أريــد أن أقــول لهــم ،أننــي طبيبــة ومســلمة
وســويدية وأن نظرتهــم يجــب أن تتغــر،
ألن اإلســام ليــس كــا يتصورنــه مــن خــال
هل يمكن أن تتخلي عن الحجاب في
وســائل اإلعــام.
حال تزايدت المضايقات؟
طبعــا ال ،لــن اتخــى عــن الحجــاب ،ألنــه ال لذلــك أنــا اخــرت أن ال أجلــس يف املنــزل،
يتعــارض مــع مزاولــة مهنتــي ،وال يتعــارض بســبب هــذه املضايقــات العابــرة ،والتحــدي
مــع قيــم املجتمــع الســويدي القامئــة عــى هــو أن أتفــوق بعمــي وأمــارس هــذا املهنــة

اإلنســانية وأن أعطــي صــورة جميلــة عــن
ديانتــي.

هل هناك من اختار الجلوس في
المنزل من الطبيبات المسلمات؟

نعــم حــدث ذلــك ،هنــاك بعــض مــن اكتفــى
بالدراســة ومل يعمــل خاصــة عندمــا منعــت
الســلطات الطبيــة الســويدية األطبــاء
والعاملــن باملشــايف ارتــداء أكــام طويلــة،
وأصــدرت ق ـرارا بــان يكــون جــزء مــن اليــد
مــا بعــد املعصــم مكشــوفة والســبب هــو
صحــي بحــت.
العديــد مــن رجــال الديــن الذين اســترشتهم،
مل يجــدوا مــا يتعــارض مــع مزاولــة الطبيبــات
املســلامت ملهنــة الطــب وااللتــزام بهــذا
الــرط.
يف نهايــة الحديــث متنــت الكومبــس،
للطبيبــة الشــابة هالــة قطنــاين التوفيــق
مبهمتهــا ومهنتهــا اإلنســانية ،وبالحصــول
عــى أول وظيفــة طبيــة مــن نوعهــا يف
محافظــة يافــي ،وهــي وظيفــة طبيــب
باطنــي يف مراكــز اإلســعاف .ويف كلمــة أخــرة
قالــت إنهــا تعتــر أن الطمــوح واملثابــرة ال
حــدود لــه ،رشط أن ال يضــع اإلنســان لنفســه
حواجــز ومعيقــات هــي موجــودة فقــط يف
مخيلتــه.
حاورها محمود االغا
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نقابة الصحفيين السويديين تستضيف رئيس تحرير الكومبس في ندوة بمشاركة ّ 150
صحفيًا

احترام عقل ومشاعر المتابعين من أهم أسرار انتشار شعبية الكومبس
الكومبــس – ماملــو :إســتضاف فــرع الجنــوب لنقابــة
الصحفيــن الســويديني ،املعــروف بـــ ( ،) SJFالســبت 17
كانــون الثــاين ( ينايــر )  ،2014مؤســس ورئيــس تحريــر
شــبكة الكومبــس اإلعالميــة ،د .محمــود اآلغــا يف نــدوة
" ســودراس" التــي شــارك فيهــا أكــر مــن  150صحف ّيــا
ســويديّا ،وجــاءت تحــت عنــوان " :بالتأكيــد يوجــد
أمــل".
وعــرض اآلغــا يف النــدوة رؤيــة الشــبكة وقصــة نجاحهــا

احـرام عقــل وتفكري ومشــاعر النــاس ،إىل جانب أســلوب
كتابــة وتنــاول املــواد اإلعالميــة باللغــة العربيــة ،واختيــار
أولويــات الكتابــة الصحفيــة حســب أهميــة املتابعــة،
والتمســك مببــادئ العمــل الصحفــي الســامية .مبينــا أن
الكومبــس كوســيلة إعالميــة مارســت إىل جانــب العمــل
الصحفــي التقليــدي الصحافــة املعلوماتيــة عــن املجتمــع
الجديــد ،ومؤسســاته وقوانينــه وعاداتــه وتقاليــده .ألن
الســويد تعــد مجتمعــا جديــدا بالنســبة للعديديــن.

كوســيلة إعالميــة ناشــئة ،وذلــك يف إطــار حلقــات خطط مستقبلية

النقــاش التــي خُصصــت إحداهــا ملناقشــة خــرات
وتجــارب وســائل اإلعــام الناشــئة يف الســويد ،حيــث
اختــرت شــبكة الكومبــس إىل جانــب موقــع بارومرتيــن
 barometernالســويدي ،للحديــث عــن تحديــات
تأســيس وســائل إعــام جديــدة يف الوقــت الراهــن
وعوامــل نجــاح واســتمرار هــذه املشــاريع اإلعالميــة.
وخصصــت النــدوة ســاعة كاملــة لهــذه الحلقــة ،عــرض
فيهــا رئيــس التحريــر أهــم العوامــل التــي وضعــت
الشــبكة ضمــن أهــم املواقــع اإلعالميــة التــي تحظــى
مبتابعــة واهتــام ملحوظــن.
وأكــد اآلغــا يف حديثــه للصحفيــن املشــاركني أن شــبكة
الكومبــس حققــت حضــورا ً وإهتاممــاً الفتــن بــن
الناطقــن باللغــة العربيــة املتواجديــن يف الســويد والبالغ
عددهــم حــوايل  400ألــف شــخص مــن خــال املصداقيــة
والحيــاد واملهنيــة الصحفيــة ،الفتــاً إىل أن الشــبكة ال
تتوجــه للقــارئ العــريب يف موقــع جغ ـرايف محــدد عــى
نطــاق الســويد ،وليــس لهــا أي توجهــات إثنيــة أو عرقيــة
أو دينيــة معنيــة ،بــل تطــرح نفســها كوســيلة إعــام
محايــدة ومســتقلة وتتوجــه إىل كل أطيــاف ورشائــح
املجتمــع الناطقــن بالعربيــة.
وتابــع قائـاً ":لقــد نجحنــا يف التوجــه ملــن يتكلــم اللغــة
العربيــة ليــس فقــط يف الســويد فحســب بــل يف العديــد
مــن الــدول العربيــة ،بعــد أن تزايــد االهتــام يف البلــدان
العربيــة مبعرفــة املزيــد عــن الســويد ،يف أعقــاب تصاعــد
موجــات الهجــرة ،والرغبــة مــن قبــل البعــض بالســفر
للســياحة أو الدراســة أو العمــل ،واإلقبــال عــى معرفــة
املزيــد عــن الســويد بعــد أن أقدمــت ســتوكهومل أيضــا
عــى خطــوة االع ـراف بفلســطني".
وردا ً عــى ســؤال رئيــس نقابــة الصحفيــن الســويديني
يونــاس نوردلنــغ ،فيــا يتعلــق مبصــادر متويــل شــبكة
الكومبــس يف ظــل مــا تعانيــه وســائل اإلعــام مــن ضعف
املــوارد املاليــة أجــاب اآلغــا قائـاً ":ليــس لدينــا دعــم أو
معونــة مــن قبــل الدولــة ،ولكننــا نأمــل يف الوقــت نفســه
ذلــك ،كــا منــول أنفســنا مــا يأتينــا مــن إعالنــات ،فضـاً
عــن الدعــم الــذي تقدمــه عــدة مؤسســات وســلطات
ســويدية للكومبــس مقابــل نــر معلومــات عنهــا باللغــة
العربيــة بهــدف الوصــول إىل القــارئ العــريب ".
وعــن جريــدة الكومبــس الورقيــة ،اشــار إىل أن الشــبكة
تــوزع حالي ـاً مــا يقــارب  25ألــف نســخة مطبوعــة مــن
جريــدة الكومبــس ،وأن هنــاك خطط ـاً لزيــادة العــدد،
بعــد أن تصبــح الجريــدة أســبوعية ،هــذا عــى الرغــم
مــن ســطوة الصحافــة االلكرتونيــة .مضيفــاً ":نــدرك أن
الصحافــة االلكرتونيــة هــي الطاغيــة حاليــا ،ولكــن هنــاك
رغبــة لــدى البعــض بقــراءة االخبــار وبعــض املــواد
اإلعالميــة األخــرى مــن خــال الجريــدة الورقيــة ،التــي ال
ت ـزال مطلوبــة ومرغوبــة مــن قبــل الكثــر خاصــة كبــار
الســن ".

وعــن خطــط وطموحــات الكومبــس يف املســتقبل ،أشــار
إىل أن هنــاك نيــة بــأن يكــون لدينــا ،محطــة تلفزيونيــة
متطــورة ،يتــم مــن خاللهــا عــرض مــواد مرئيــة مميــزة
عــن الســويد وموجهــة أيضــا للمجتمــع الســويدي،
وقــال يف هــذا الصــدد ":ننــر عــى صفحــة الكومبــس
يف الفيســبوك مقاطــع فيديــو وقــد الحظنــا أن هنــاك
متابعــات جيــدة وتعليقــات وردود أفعــال".
كــا تحــدث عــن تجربتــه الصحفيــة يف العديــد مــن
الــدول ،وكذلــك عــن تجربتــه يف راديــو الســويد باللغــة
العربيــة ،لتكــون بذلــك مبثابــة نقطــة انطــاق لتأســيس
موقــع إخبــار موجــه للناطقــن باللغــة العربيــة يف ظــل
حاجــة الناطقــن بالعربيــة لوســيلة إعالميــة جــادة
ومهنيــة.

موقع ناطق باللغة السويدية من
الكومبس

بــدوره رشح غونزالــو روجيــاس ،رئيــس تحريــر موقــع
 AL-TIDالناطــق باللغــة الســويدية والتابــع لشــبكة
الكومبــس اإلعالميــة أهــداف وماهيــة املوقــع لجهــة
توجهــه للقــارئ الســويدي واهتاممــه باألخبــار املحليــة
الســويدية ،مبينــا يف الوقــت ذاتــه طبيعــة وشــكل
العالقــة التــي تربطــه مــع شــبكة الكومبــس.
وأكــد أن عمليــة االندمــاج يجــب أن تكــون مزدوجــة
وباتجاهــن ،االتجــاه األول تعريــف القادمــن الجــدد
عــى املجتمــع الســويدي ،وتعريــف املجتمــع الســويدي
عــى بعــض مــن جوانــب ثقافــة القادمــن الجــدد.

جريدة بارومترين

مــن جانبــه تحــدث انــدش اندســروم ،رئيــس تحريــر
جريــدة بارومرتيــن عــن طبيعــة العمــل الصحفــي يف
الجريــدة وتوزيعهــا يف عــر بلديــات وتركيزهــا عــى
األخبــار املحليــة ،مشــيدا ً يف الوقــت ذاتــه بأهميــة ودور
شــبكة الكومبــس اإلعالميــة لجهــة تغطيتهــا اإلخباريــة ملا
يجــري يف الســويد باللغــة العربيــة .كــا تحــدث يونــاس
نوردلنــغ ،رئيــس نقابــة الصحفيــن عــن طبيعــة العمــل
النقــايب والصحفــي يف جنــوب الســويد ،مبــا يف ذلــك
املضايقــات والتهديــدات التــي ميكــن أن يتعــرض لهــا
الصحفيــن ،خاصــة بعــد األحــداث األخــرة التــي وقعــت
يف فرنســا.
وأشــار نوردلنــغ إىل أن نقابــة الصحفيــن وصحفيــو
جنــوب الســويد يتضامنــون مــع الصحفيــن العاملــن
يف صحيفــة شــاريل ايبــدو الفرنســية قائــاً ":نتضامــن
مــع الصحفيــن وأهاليهــم ،كــا نقــوم بجمــع التربعــات
ألهــايل الصحفيــن ".

أسئلة من الحضور

وتلقــت الكومبــس ثنــاءا ً مــن أحــد الصحفيــن العــرب
املشــاركني يف النــدوة لجهــة حضورهــا اإلعالمــي الالفــت
أسرار النجاح
يف بعــض الــدول العربيــة ومنهــا ســورية ،وقــد جــاء
وفيــا يتعلــق بأســباب نجــاح الكومبــس كشــبكة ذالــك يف ســياق ســؤال الصحفــي املوجــه ملديرهــا العــام،
إعالميــة ناشــئة ،أكــد اآلغــا عــى أن اح ـرام املجموعــة فيــا يتعلــق بطريقــة تفاعــل املوقــع مــع األحــداث ذات
املســتهدفة هــو أحــد املواضيــع األساســية ،إضافــة اىل الطبيعــة الحساســة يف املنطقــة العربيــة وخاصة ســورية.

وقــد أجــاب رئيــس التحريــر عــى الســؤال قائـاً ":املوقــع
يركــز عــى الحقائــق املتعلقــة باهتاممــات الناطقــن
بالعربيــة يف الســويد ،مبــا يف ذلــك القضايــا التــي تتعلــق
باالندمــاج والقادمــن الجــدد إضافــة إىل األخبــار املحليــة
الســويدية ،كــا أن املوقــع ليــس مسيّس ـاً وال يقــف إىل
جانــب طــرف ســيايس دون اآلخــر ”.
يف حــن عرضــت آنــا بيســن ،وهــس صحفيــة يف جريــدة
اكسربيســن خربتهــا وتجربتهــا يف الصحافــة الطبيــة
واملصاعــب التــي تواجــد هــذا النــوع الصحفــي وكذلــك
أهميــة التطــرق ملواضيــع تتعلــق بالصحــة واللياقــة

والغــذاء نظــرا الهتــام القــارئ الســويدي مبواضيــع
تتعلــق بصحتــه.
كــا عــرض املشــاركون يف النــدورة مهاراتهــم وخرباتهــم
فيــا يخــص الصحافــة العلميــة وكيفيــة تقدميهــا للقــارئ
الســويدي بشــكل مبســط بعيــدا ً عــن التعقيــدات،
إضافــة إىل تعاطيهــم مــع األبحــاث والباحثــن كمصــدر
للمعلومــة.
علي العبداهلل
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إدانات وتضامن شعبي ضد حرق المساجد في السويد
الكومبــس – خــاص :ملــاذا كــرت يف فــرة
ســابقة حــوادث االعتــداء عــى املســاجد
يف الســويد وحرقهــا؟ ومــن هــو املســؤول
عــن هــذه األفعــال؟ ومــا هــي تبعــات
حــرق املســاجد عــى العالقــة بــن املســلمني
األجانــب واملجتمــع الســويدي؟ ومــا هــو
الســبيل ملنــع تكـرار مثــل هــذه الحــوادث؟
ومــن هــو املســؤول عــن ترســيخ مفاهيــم
قبــول اآلخــر واح ـرام املعتقــدات الدينيــة؟
مــا وهــو الحــل لوقــف مثــل هــذه األعــال
العدائيــة؟
أســئلة كثــرة يطرحهــا العديــد مــن املتابعــن
يف محاولــة لفهــم األســباب الحقيقيــة
التــي قــد تــؤدي إىل تنامــي ظاهــرة
العــداء لألجانــب يف الســويد ،بشــكل عــام،
ومحــاوالت الهجــوم عــى املســاجد ،بشــكل
خــاص ،وتداعيــات هــذه املحــاوالت عــى
العالقــة بــن مكونــات املجتمــع الســويدي.
شــبكة الكومبــس اإلعالميــة التقــت بعــدد
مــن رجــال الديــن مــن مختلــف املذاهــب،
ونشــطاء يف املجتمــع املــدين ضــد العنرصيــة،
وحاورتهــم حــول األســباب التــي أدت إىل
انتشــار ظاهــرة حــرق املســاجد ،ومــا هــي
الحلــول املمكنــة لوقــف االعتــداءات عــى
مراكــز العبــادة.

"حادث إرهابي"

الحــاج عثــان عضــو إدارة جامــع أوبســاال
الــذي تعــرض للحــرق واالعتــداء ،وصــف
الحــادث بالعمــل اإلرهــايب ،ألنــه يرهــب فئــة
معينــة مــن املجتمــع الســويدي ،ويشــكل
اعتــداء عــى مبــادئ الحريــة وتقبــل اآلخــر
واحــرام املعتقــدات الدينيــة.
وأضــاف العضــو يف إدارة مســجد أوبســاال أن
املســؤولني يف الجامــع مل يوجهــوا اتهام ـاً ألي
جهــة معينــة ،مؤكــدا ً عــى أهميــة أن يأخــذ
التحقيــق مجـراه ،وانتظــار تقريــر الرشطــة.

"رسائل الدعم والمساندة
هي أفضل رد على خطاب
الكراهية"

وأشــار إىل تلقــي إدارة الجامــع عــدد كبــر
مــن رســائل الدعــم والتضامــن واالحتجــاج
عــى حــرق املســجد ،باإلضافــة إىل اتصــال
أعضــاء يف بلديــة أوبســاال ،ومســؤولني
يف الكنيســة الســويدية ،للتعبــر عــن
مســاندتهم ووقوفهــم إىل جانــب املســلمني
املوجوديــن يف الســويد.
واعتــر الحــاج عثــان أن مشــاركة أكــر مــن
ألفــي شــخص مــن مواطنــي أوبســاال ،يف
مظاهــرة لالحتجــاج عــى حــرق املســاجد،
هــي أفضــل رد عــى خطــاب الكراهيــة
واالعتــداءات املســيئة ملراكــز العبــادة،
واألعــال املعاديــة لألجانــب.

"ضرورة زيادة إجراءات حماية
الدولة للمساجد ودور العبادة"

وحــول إج ـراءات حاميــة الدولــة الســويدية
للمســاجد ،ذكــر الحــاج عثــان أن دوريــة
تابعــة للرشطــة تقــوم بحاميــة مشــددة
للمســجد منــذ أن تعــرض لإلحــراق ،إال
أن تدابــر الحاميــة قبــل الحــادث مل تكــن

كافيــة ،لذلــك مــن الــروري جــدا ً اتخــاذ
املزيــد مــن اإلج ـراءات األمنيــة التــي تؤمــن
الحاميــة للمســاجد ،مضيفــاً أن عــدد مــن
مصــي جامــع أوبســاال اقرتحــوا أن يشــاركوا
يف حاميــة املســجد ليــاً ،لكــن اإلدارة
أخربتهــم أن الرشطــة تقــوم بعملهــا الكامــل
لحاميــة الجامــع ،وال يوجــد رضورة لحراســة
املصلــن.

"الحل بالحوار والتواصل مع
اآلخر"

ومــن وجهــة نظــر الحــاج عثــان فــإن الحــل
لوقــف االعتــداءات عــى املســاجد وغريهــا
مــن دور العبــادة ،ال يكــون مــن خــال
حاميــة الرشطــة ملناطــق األقليــات الدينيــة
ومراكــز العبــادة ،وإمنــا مــن خــال ســن
قوانــن وترشيعــات متنــع وجــود أح ـزاب أو
جمعيــات أو مؤسســات متطرفــة ومتعصبــة
ســواء كانــت دينيــة أو قوميــة ،باإلضافــة
إىل أهميــة اتبــاع سياســات تخفــف حالــة
االحتقــان والتعصــب لــدى جميــع األطـراف،
عــن طريــق التواصــل والحــوار بــن مختلــف
مكونــات املجتمــع.

"الحادث لن يؤثر على عالقة
المسلمين ببقية المجتمع
السويدي"

وتابــع حديثــه أن املســلمني يشــعرون بأنهــم
ســويديون مســلمون ،ويعيشــون يف هــذا
البلــد كمواطنــن لهــم حقــوق وواجبــات،
مؤكــدا ً أن الســويد كدولــة معروفــة
باملســاواة واحرتامهــا لجميــع القوميــات
واألديــان ،والحــادث لــن يؤثــر عــى العالقــة
بــن املســلمني وبقيــة أفـراد املجتمــع ،خاص ًة
وأن الســويديني يــرون عــى رضورة أن
ميــارس الجميــع معتقداتهــم الدينيــة بــدون
خــوف ،ويرفــض بشــكل تــام كل االعتــداءات
عــى املســاجد.

سام رصصور

عــى محبــة األقليــات ،بــدل اضطهــاد
ومعــاداة جــزء مهــم مــن املجتمــع".

وحــول األســباب التــي أدت إلــى حــرق
المســاجد ،أوضحــت ســاء رصصــور أن

الســبب مرتبــط مبــا يحــدث يف العــامل،
فالعنرصيــة اليمينيــة املتناميــة يف أوروبــا
والتطــرف وارتــكاب جرائــم باســم الديــن
اإلســامية ،هــي أمــور أدت إىل تعــرض
املســلمني ومراكــز عبادتهــم لالعتــداء،
داعي ـ ًة إىل رفــض اإلرهــاب بجميــع أشــكاله،
الوقــوف ضــد العنرصيــة بجميــع أنواعهــا.

االٔب شابو الخوري

"الجميع مطالب بنبذ التطرف "ضرورة إيجاد حل يمنع
والعنصرية"
الجرائم العنصرية"
ســاء رصصــور ناشــطة يف املجتمــع
املــدين ضــد العنرصيــة رأت أن الشــعور
بعــدم األمــان يعتــر أمــرا مخيفــا ،الســيام
وأن الســويد تتميــز مببــدأ التعايــش بــن
الجميــع ،ولذلــك يجــب نبــذ أعــال التطــرف
والعنرصيــة ،مشــدد ًة عــى رضورة أن يشــعر
جميــع الســويديني باملســاواة.
وقالــت "إن الســويديني تظاهــروا يف أكــر من
مدينــة لرفــض األعــال العنرصيــة ،والتأكيــد

واعتــرت الناشــطة املدنيــة أن التعــاون بــن
املؤسســات اإلســامية والحكومــة الســويدية
وأجهــزة األمــن والرشطــة ،رضوري جــدا ً
مــن أجــل إيجــاد طريقــة متنــع االعتــداءات
ووقــوع جرائــم عنرصيــة ،ومشــر ًة إىل دور
الرتبيــة واملــدارس يف املســاهمة بنــر
مفاهيــم املســاواة والتعايــش بــن الجميــع.
أمــا عــن دور وســائل اإلعــام فقــد أكــدت
ســاء رصصــور عــى الــدور الكبــر لإلعــام

يف التوعيــة ،ولعــب دور إيجــايب أكــر ،بــدالً
مــن خلــق حالــة اإلســاموفوبيا والرتكيــز
عليهــا يف اإلعــام.
واقرتحــت ســاء رصصــور متويــل املســاجد
بشــكل أكــر ،مــن أجــل زيــادة إجــراءات
الحاميــة الذاتيــة ،مبينــ ًة أن محاولــة فهــم
اآلخــر ينبغــي أن تكــون عمليــة متبادلــة بــن
جميــع األط ـراف ،واعتــاد أســلوب النقــاش
مــن أجــل تبديــد املخــاوف لــدى اآلخريــن.

"ضرورة احترام المعتقدات
والرموز الدينية لكل إنسان"

املجتمع املدين يف السويد.

"أهمية زيادة الوعي"

ودعــا األب جميــع األطــراف إىل اتبــاع
سياســات تزيــد الوعــي بحقــوق الجميــع،
وترســخ مبــادئ حريــة التعبــر واملعتقــد ،ألن
منــع النــاس مــن مامرســة شــعائرهم الدينيــة
يشــكل تهديــدا ً ملفهــوم الدميقراطيــة.
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ويف ذات الســياق أجــرت مؤسســة إكســبو
املناهضــة للعنرصيــة ،بحثــا بينــت فيــه
حصــول  12اعتــداء عــى األقــل اســتهدف
املســاجد يف أنحــاء مختلفــة مــن الســويد
خــال عــام  ،2014شــمل إلحــاق األذى
واالرضار مببــاين املســاجد ،وكــر النوافــذ،
والحــرق ورســم شــعارات النازيــة وكتابــة
عبــارات مســيئة عــى جدرانهــا.

الكاهــن شــابو الخــوري قــال إنــه كإنســان
أوالً وكرجــل ديــن مســيحي ثانيــاً يرفــض
متام ـاً الهجــوم عــى املســاجد وغريهــا مــن
األعــال اإلرهابيــة املتطرفــة مــن قبــل جميع
األطــراف ،ووصــف حــوادث االعتــداءات
املتكــررة عــى املســاجد بالخطــرة جــدا ً،
الفتــاً إىل أن مــا يجــري حاليــاً يف أنحــاء
العــامل مــن رصاعــات وحــروب واعتــداءات،
يولــد ردود فعــل ســلبية وخاطئــة ،مبينــأ أنــه الشرطة السويدية :مساعي
مــن الــروري تضامــن األديــان مــع بعضهــا
البعــض ،مــن أجــل نــر مبــادئ املحبــة مستمرة لتثبيت األمن في
والتســامح والســام بــن الجميــع ،واحــرام المجتمع
املعتقــدات والرمــوز الدينيــة لــكل إنســان .الرشطــة الســويدية أكــدت بدورهــا أكــر
مــن مــرة حرصهــا وســعيها العثــور عــى
الجنــاة ،مــن خــال إجـراء تحقيقــات شــاملة
"اتخاذ إجراءات تفند أسباب
ودقيقــة ،واعتــاد تدابــر وقائيــة.
زيادة الكراهية وارتكاب جرائم وأدى تزايــد أعــال الكراهيــة والعنــف
عنصرية"
ضــد أماكــن العبــادة واألشــخاص ،إىل زيــادة
يكمــن
الحــل
فــإن
شــابو
األب
وبحســب
املســاعدات الحكوميــة املاليــة ،لتأمــن
بســعي الجميــع ورغبتهــم بتطبيــق إجـراءات حاميــة أماكــن العبــادة والجمعيــات الدينيــة
شــاملة وعــى كافــة األصعــدة ،تفنــد التــي تحتــاج لتجهيـزات تزيــد مــن إجـراءات
األســباب التــي تــؤدي إىل االحتقــان ،وزيــادة األمــن فيهــا.
مشــاعر الكراهيــة ،والقيــام بأفعــال عدائيــة
ومتطرفــة ،وارتــكاب جرائــم عنرصيــة ضــد
األقليــات ،مؤكــدا ُ عــى أهميــة عقــد لقــاءات
وحــوارات دوريــة بــن رجــال الديــن مــن نهيل كورية
مختلــف املذاهــب والطوائــف ومكونــات

تحقيقات
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الســويد :إدانة هجمات باريس ورفض لتحميل المســلمين
المســؤولية وتشديد على درء الفتن
الكومبــس  -خــاص :أدان كتــاب ورجــال أننــا قــد نــرى قريبــاً بعــض القــرارات،
ديــن مــن مختلــف األديــان يف ترصيحــات لكــن عــى املــدى البعيــد ال أعتقــد بوجــود
لـــ ” الكومبــس ” ،الهجــوم الــذي حــدث يف مشــكلة ،فالنــاس تعــرف الحــق”.
باريــس  ،وأعتــروه هجومــا إرهاب ّيــا ال ميثــل
املســلمني ،مندديــن مقابــل ذلــك بتحميــل الشيخ حسان موسى:
املســلمني جميعــا مســؤولية مــا يحــدث” ،أكثر الخاسرين هو الوجود
داعــن اىل إشــاعة ثقافــة الســام ،وتوعيــة اإلسالمي والعربي في فرنسا”
الشــباب بالقيــم الدينيــة الصحيحــة ،مــن جهتــه أدان الشــيخ حســان مــوىس
وترســيخ ثقافــة الــرأي والــرأي اآلخــر ،نائــب رئيــس مجلــس اإلفتــاء الســويدي،
واالختــاف.
الهجــوم ،واصفــاً إيــاه باإلرهــايب الرببــري،
وأتفــق العديــد مــن الذيــن تحدثــت معهــم ومؤكــدا ً أن هــذا العمــل هــو انتصــار لثقافــة
الكومبــس أن مــا حــدث يف باريــس يصــب الكراهيــة والحقــد واعتــداء عــى الحريــة
يف صالــح الجامعــات اليمينيــة املتطرفــة ،وقيــم الدميقراطيــة ،وشــذوذ يف الفكــر
والســلوك والفهــم للديــن .وأضــاف أنــه
ويســئ اىل العــرب واملســلمني.
عمــل إرهــايب ال يخــدم إال اليمــن املتطــرف
السيد محسن حكيم” :ماحدث ودعــاة تأزيــم العالقــة بــن فئــات املجتمــع
واالجنــدات الخفيــة وبعــض اللوبيــات.

في باريس ضد اإلسالم”

السيد محسن حكيم
فقــد قــال الســيد محســن حكيــم إمــام
مركــز اإلمــام عــي اإلســامي يف ســتوكهومل
":نحــن كلنــا آســفني عــى مــا حصــل يف
باريــس ،ونعتقــد أن الفعــل الــذي نفــذه
هــؤالء هــو حقيقــة يعــادي اإلســام ويخربه،
وخاصــة يف الوقــت الــذي نحتفــل فيــه
بعيــد ميــاد الرســول األكــرم ،ونحــن نعلــن
للبــر وللمســيحيني واألجانــب ،أن رســولنا
هــو رســول رحمــة ومحبــة ،وهــؤالء أعــداء
للمســلمني واإلســام".
وأضــاف” :العلــاء والصالحــن يعرفــون أن
االســام ليــس دينـاً إرهابيـاً ومتطرفـاً ،بل هو
ديــن الســلم ،كــا قــال الكثــر مــن العلــاء
الكبــار يف أوروبــا وأمريــكا وكتبــوا كتبــاً
كثــرة حــول املوضــوع ،لكــن البعــض ممــن
ال يحــب الســلم بــن املســلمني واملســيحيني،
يفعــل هكــذا ويلقــي التهــم".
وزاد القــول " :أعتقــد شــخصياً أن السياســيني
واملســؤولني واملفكريــن يعرفــون هــذه
القضايــا ،ويعرفــون أن بعــض املتطرفــن
واملتعصبــن هــو مــن يفعــل هــذا ،ويف
املســتقبل ســيعرف النــاس أكــر ،كــا أعتقــد

الشيخ حسان موىس

وقــال" :اعتقــد أن فرنســا بعــد هــذا الحــادث
مل تعــد فرنســا كــا كانــت قبلــه .وأكــر
الخارسيــن هــو الوجــود اإلســامي والعــريب
يف فرنســا والداعمــن للقضايــا العدالــة
مثــل القضيــة الفلســطينية .انعكاســات
هــذا الفعــل وتداعيتــه أخطــر مــا نتصــور
وآثــاره عــى أوروبــا ســوف تتضــح معاملــه
الحقــا مــن خــال مــا ســوف يصــدر عــن
وزار الداخليــة والعــدل يف بروكســل مــن
ترشيعــات وقوانــن ملكافحــة مــا يســمى
باإلرهــاب والتــي ســوف تنعكــس ســلبا
عــى الحريــات الشــخصية وإقامــة الشــعائر
التعبديــة وعمــل املؤسســات والجمعيــات”.
وأضــاف" :رغــم خصوصيــة الســويد
وسياســاتها اإليجابيــة يف التســامح ،ســوف
يحــاول اليمــن املتطــرف وبعــض اللوبيــات
اســتثامر ذلــك مبامرســة الرهــاب واســتدعاء
الصــورة النمطيــة الســيئة عــن املســلمني
عنــد البعــض بقصــد تحقيــق اهــداف
سياســية واجنــدات حزبيــة وتكريــس
للثقافــة اليمينــة العنرصيــة".

األب غطاس لويس :ال يمكن
إتهام جميع المسلمين
مــن جهتــه ،قــال ممثــل الكنيســة
الكاثوليكيــة يف الســويد األب غطــاس لويــس
 ،لـــ "الكومبــس" ،عــن هجــوم باريــس
"إنــه كارثــة ألن الحقــد والعنــف ال يقابــل
بالعنــف مهــا كان ،نحــن اليــوم بالقــرن
الواحــد والعرشيــن ويجــب أن يفهــم
اإلنســان أنــه ليــس بالقتــل والذبــح يتــرف،

األب غطاس لويس

فهكــذا ترصفــات هــي رعنــاء ،حتــى لــو كان
لهــا أســباب ،فمهــا كان الســبب ال ميكــن أن
نقابلــه بعنــف آخــر ،بــل بالكلمــة".
وأضــاف” :هنــاك ظــرف مبــارش بعــد
الحــادث ،قــد يفقــد الشــخص صوابــه
ويقــول أشــياء مترسعــة ومــن غــر تفكــر،
لكــن املفكــر واملطلــع ال ميكــن لــه أن يتهــم
كل املســلمني بــس هــؤالء الثالثــة ،وأنــا أقول
إنــه ال ميكننــا اتهــام كل النــاس ،بحــادث
صــدر عــن شــخص او شــخصني او ثالثــة،
هــذا ليــس باإلســام وليــس فعــل املســلمني،
كل انســان مســؤول عــن ترصفــه ،كل االديــان
تدعــو اىل الخــر ،وال يوجــد أي ديــن يدعــو
اىل العنــف او قتــل النفــس”.
وشــدد عــى أنــه ”علينــا أن نبــادل العنــف
بالفكــر الســليم ،ويجــب ان نعــود إىل
األســاس ،إىل أطفالنــا ،خاصــة يف املــدارس،
وأن نعلمهــم عــى فعــل الخــر واالتســام
باألخــاق الحميــدة واملبــادئ الســليمة
وحــب اآلخــر والتعايــش معــه دون عنــف
ودون اســتعامل الســاح.

الكنزبرا سالم غيّاض” :ال
يوجد رب يرضى بالقتل”

الكنزبرا سالم غ ّياض
القتــل كوســيلة للتعبــر ،فهــو دليــل عــى
هزميــة للفكــر .كلنــا بــر خلقنــا رب واحــد
وإلــه واحــد ،وكلنــا متســاوون بالحقــوق
والواجبــات.
وأضــاف حــول التأثــر املحتمــل عــن
هــذا العمــل ” :ال اعتقــد التأثــر كبــر يف
الســويد ،بقــدر مــا ســيعطي املجــال لزيــادة
شــعبية األح ـزاب اليمينيــة املتطرفــة ،التــي
متلــك أيضــاً فكــرا ً متطرفــاً مثلــا ميتلكــه
اإلرهابيــون الجــدد ،كــا ستســتغل هــذه
األحـزاب مــا يحــدث كدعايــة ضــد الجاليــات
غــر األوروبيــة.

أمــا رجــل الديــن الصابئــي ،ســام غيــاض،
والــذي يعيــش يف الســويد منــذ 15
عامــاً ،فقــال عــن هجــوم باريــس :إنــه
عمــل إجرامــي ،غــر إنســاين ،وال ميــت
إىل اي منطــق دينــي بصلــة ،وإن بعــض
املجموعــات التــي توصــف باإلرهابيــة تتخــذ الكاتــب واالعالمــي يوســف ابــو الفــوز،
بعــض النصــوص الدينيــة كذريعــة حتــى املقيــم يف فنلنــدا ،ســبق لــه عــام  2012ان
تهاجــم وتقتــل األبريــاء بــدم بــارد وهــذا اصــدر روايتــه "كوابيــس هلســنيك"  ،التــي
مرفــوض متام ـاً ،ونحــن نرفــض كل الــروح يتنــاول فيــه نشــاط االســاميني املتطرفــن
الدينيــة الفضفاضــة التــي تقــول إنــه قتــل ويتخيــل اعــاال ارهابيــة تقــع يف هلســنيك،
باســم ديــن او رشيعــة ،فالقتــل هــو قتــل ،قــال لنــا "مل يكــن مفاجئــا يل مــا حصــل يف
وال يوجــد رب يــرىض بــه تحــت أي ذريعــة ،فرنســا مــن اعــال ارهابيــة ،فلقــد حــذرت
هــؤالء إرهابيــون يعــرون عــن فكرهــم ،شــخصيا مــن هــذا يف روايتــي "كوابيــس
وعــى كل صاحــب عقــل أن يقابــل الفكــر هلســنيك" ،ومؤخ ـرا يف احاديــث تلفزيونيــة
بالفكــر والحجــة بالحجــة ،وأن ال يســتخدم ومحــارضات ولقــاءات صحفيــة قدمتهــا يف

يوسف أبو الفوز :أغلب
المواطنين من اصول
اسالمية اوفياء للمواطنة
التي يحملونها

يوسف أبو الفوز
فنلنــدا وحذرنــا فيهــا مــن انقــاب الســحر
عــى الســاحر .ان اســتغالل الجامعــات
التكفرييــة للحيــاة الدميقراطيــة يف البلــدان
االوربيــة ،ويشء مــن غفلــة بعــض مــن
االجهــزة االمنيــة ،واملعــادالت السياســية
لبعــض البلــدان االوربيــة التــي تســمح
بنشــاط هــذه الجامعــات باعتبارهــم
جامعــات معارضــة ،بــل ودعمهــم احيانــا،
ســاهم يف منوهــا ونشــاطها .قــدم البعــض
الدعــم لهــذه الجامعــات لتســاهم يف أســقاط
النظــام الســوري ضمــن مــا ســمي بحركــة
"الربيــع العــريب" ،لكــن اهــداف هــذه
الجامعــات توســع ومنــا توافقــا مــع منوهــم
وانضــام املزيــد مــن الشــباب املغــرر بهــم
لصفوفهــم".
وبالتأكيــد ان قــوى اليمــن ،بانواعــه،
وخصوصــا املتطــرف  ،ستنشــط يف كل دول
اوربــا ،وســرفع رصاخهــا بكونهــا حــذرت
مــن وجــود االجانــب واملســلمني خاصــة ،
وتحــاول ان تــزيك مواقفهــا يف الوقــوف ضــد
الهجــرة  ،لكــن الوقائــع يثبــت ان ليــس كل
املســلمني يؤيــدون الجامعــات االرهابيــة
 ،وان الكثــر مــن املواطنــن االوربيــن مــن
اصــول اســامية اوفيــاء للمواطنــة التــي
يحملونهــا مــن بلدانهــم االوربيــة التــي
حمتهــم ومنحتهــم وعوائلهــم حــق الحيــاة
الرشيفــة واالمنــة.

العدد الخامس عشر تحقيقات
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و لدينا زبائن عرب من مختلف المذاهب
الكومبــس  -خــاص :يواجــه املهاجــرون
بعــض العوائــق أثنــاء وصولهــم إىل الســويد،
كاللغــة والثقافــة والقوانــن ،لكــن قــد
يواجــه آخــرون صعوبــة يف التعامــل مــع
أحــداث محزنــة ومؤملــة كحــاالت الوفــاة،
ومــا يرتتــب عليهــا مــن إجــراءات الدفــن
إىل اختيــار شــاهد القــر ،ليكــون األنســب
.واألفضــل لذكــرى ملــن يفقدهــم البعــض
التقــى الكومبــس بـــ Marcus Skinnar
البالــغ مــن العمــر  40عامـاً ،والــذي يعمــل
يف مجــال شــواهد القبــور بالســويد مــن
خــال رشكتــه  ،EDURUSلكنــه يعمــل يف
مجــال آخــر قــد يكــون بعيــداً بعــض الــيء
عــن املهنــة األوىل.

كنت المدير العام لشركة
المالبس  JCوتملك اآلن
 10%منها ،وكنت أيض ًا مدير
تنفيذي لشركة مالبس
أخرى Denim Island
 Groupوعملك ينطوي
في إطار الموضة واألزياء ،ما
الذي أدخلك مجال العمل في
شواهد القبور؟

القبــور ،نحــن يف رشكتنــا نــود إيصــال بضاعــة
جيــدة للزبــون يف وقــت جيــد .لكــن هنــاك
فــرق بــن جــو العمــل ،فــاألول يتميــز
بالحفــات واملهرجانــات وعــامل األزيــاء،
واآلخــر ال يشــبهه أبــدا ً .وبالنســبة لشــواهد
القبــور ،فيجــب ان تكــون متقنــة دامئــاً،
فاملنتــج يرافقــه الكثــر مــن املشــاعر ،وهــذا
مــا يهــم كل زبــون ،لتكــون ذكــرى ملــن
فقدوهــم.
وتابــع قولــه« :نحــن ننتــج أحجــار بدقــة
وجــودة عاليــة جــدا ً ،وبأســعار منخفضــة،
ويف الســويد تعتــر شــواهد القبــور بســيطة
جــدا ً ،لكــن ليــس لــدى الطوائــف واألديــان
األخــرى ،حيــث يهتمــون باألشــكال واألحجام
والزخــارف».

منذ متى بدأت العمل في هذا
المجال؟

بــدأت بالعمــل باألحجــار منــذ زمــن،
لكــن العمــل يف شــواهد القبــور وزخرفتهــا
وبيعهــا عــام  ،2006وعملنــا مــع املهاجريــن
واملســلمني منــذ زمــن لكــن بشــكل خفيــف،
امــا عملنــا املبــارش واملتســع معهــم بــدأ
مطلــع العــام الحــايل ،حيــث بدأنــا بالرتكيــز
عــى املجتمــع االســامي ،ولدينــا  20%و
املنتــج هــو منتــج يف الواقــع ،ليــس هنــاك  30%مــن طلباتنــا ألشــخاص غــر ســويديني،
اختالفـاً كبـرا ً بالعمــل بــن املالبس وشــواهد منهــم عــرب مســلمني ومســيحيني.

وحــول عالقتــه باألجانــب ،وخاصــة داخــل مشــكلة يف تحديــد املطلــوب بالضبــط،
الســويد ،مــن خــال نشــاطه التجــاري ،امــا نحــن فنغطــي جميــع انحــاء الســويد،
ونظامنــا يشــمل الجميــع.
يجيــب ماركــوس« :يف مجــال شــواهد القبور،
لدينــا الكثــر مــن الزبائــن األجانــب ،نســجنا ُقلتَ في مقابلة سابقة
معهــم عالقــات عــر الســنوات ،وانــا عشــت لك مع صحيفة سفنسكا
يف الصــن ولــدي معمــل هنــاك ،ومــن وجهـ
عــريبـة داغبالدت إن «السويديين،
نظــري ال يوجــد فــارق بــن شــخص
أو ســويدي مــن النواحــي االنســانية ،لذلــك مقارنة بالصينيين ،يعملون
ال نواجــه مشــاكل بالعمــل مــع أشــخاص ببطئ شديد ومنظمين بشكل
بلغــات مختلفــة».
كبير ويميلون للنقاش في
وتابــع ماركــوس قولــه« :أطلقنــا موقعــاً أشد اللحظات حرجاً» هل
باللغــة العربيــة ،وســيكون لدينــا دليــل تعتقد أن الناطقين باللغة
منــاذج بالعربيــة أيضـاً العــام املقبــل ،ولدينــا
خدمــة زبائــن لهــم ،كــا بدأنــا بالتعــاون مع العربية هم عملي ًا أقرب
أمئــة ومؤسســات دفــن إســامية ،وجمعيــات للسويديين أم للصينيين؟
أخــرى لهــا ارتباطــات دوليــة وال تركــز عــى العمــل مــع الناطقــن بالعربيــة هــو
بالتأكيــد أقــرب للصينيــن ،لكــن ال ميكننــي
الســويد فقــط».
القــول إن العــرب كالصينيــن .مــن وجهــة
نظــري فــإن الســويد بلــد فريــد مــن ناحيــة
هل كان هناك مشكلة في
التنظيــم الــذي يكــون جيــد غالبــاً ورمبــا
شواهد قبور األجانب أو
يسء أيضــاً ،فمعظــم الســويديني يعملــون
المسلمين والشركة أوجدت
بالطــرق املعتــادة ذاتهــا وإن نجحــت فإنهــم
يســتمرون وإن فشــلت فإنهــم يســتمرون
الحل؟
نعــم ،إن أغلــب الــركات تعتــر محليــة يف أيضــاً ،وهــذه هــي الطريقــة الســويدية،
الســويد ،وتركــز عــى أغلبيــة ســكان املنطقة ،فيــا تعمــل باقــي الــدول بطــرق مختلفــة
وإن وصــل أحــد ال يتحــدث الســويدية ويغــرون مــن عملهــم كثــرا ً.
بطالقــة ولديــه ثقافــة مختلفــة ،فســتكون وتابــع ماركــوس قولــه« :عــى الســويد

Marcus Skinnar
التغــر ،فنحــن ال نســتغل جميــع املــوارد
ّ
املوجــودة هنــا ،ونتوقــع أن يبقــى كل يشء
عــى حالــه دامئ ـاً ،لكــن مــع قــدوم الكثــر
مــن املهاجريــن وخاصــة التجــار منهــم
أعتقــد أنهــم ســيؤثرون فيهــا ،مبــا أن العديــد
لديهــم عالقــات خــارج البــاد ،مــا سينشــط
التجــارة واالســترياد والتصديــر مــع الســويد».

هل لديك خطط بتوظيف
أناس من أصول مهاجرة؟

بالطبــع ،نعــم ،يوجــد فرصــة كبــرة للحصــول
عــى أنــاس موهوبــن ،حيــث يعملــون اآلن
مبهــن ليســت بقــدر كفاءاتهــم ،ولديهــم
خ ـرات أخــرى عامليــة ،ألنهــم قادمــن مــن
دول أخــرى ،وانــا أقابــل اصحــاب رشكات
قادمــن مــن دول عربيــة ،ســوريا عــى ســبيل
املثــال ،قــد اســتفيد مــن شــبكة املعــارف
التــي ميلكونهــا.
أجرى اللقاء :نادر عازر
nader@alkompis.com
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الكومبــس تتحــدث إلــى صاحــب مبــادرة وضــع الفتــات فــي
متجــر إيــكا باللغــة العربيــة
الكومبــس – خــاص :يف خطــوة أثــارت
الكثــر مــن الجــدل قرر مالــك متجــر إيكا يف
منطقــة  Långshyttanيف محافظــة داالرنــا،
بنــاء عــى اقــراح أحــد املتدربــن مــن
القادمــن الجــدد يف املتجــر ،وضــع الفتــات
باللغــة العربيــة إىل جانــب الســويدية تشــر
إىل البضائــع املختلفــة وتقــدم معلومــات
عــن املنتجــات ومنشــأها ،حيــث تباينــت
ردود الفعــل عــى الظاهــرة ،البعــض أيــد
الفكــرة وحــث عــى انتشــارها يف املســتقبل،
فيــا عــارض آخــرون اســتخدام لغــة أخــرى
غــر الســويدية واعتربهــا ظاهــرة ســلبية.
شــبكة الكومبــس اإلعالميــة التقــت إيــاد
بيازيــد صاحــب فكــرة وضــع الفتــات باللغــة
العربيــة يف متجــر إيــكا ،حيــث يعمــل هنــاك
كمتــدرب.
يقــول إيــاد إنــه الحــظ خــال عملــه أن
الزبائــن العــرب الذيــن قدمــوا حديثــاً
للســويد ال يذهبــون للــراء مــن املتجــر،
ولذلــك اقــرح عــى صاحــب املتجــر كتابــة
عبــارات باللغــة العربيــة واإلنكليزيــة عــى
منتجــات اللحــم والدجــاج الحــال ،مــن
أجــل إعطــاء معلومــات عــن املنتجــات
ومحتوياتهــا للقادمــن الجــدد ممــن ال
يعرفــون جيــدا ً اللغــة الســويدية ،موضحــاً
أن معظــم الزبائــن العــرب مل يكــن يعلمــوا
أن جميــع منتجــات إيــكا بيســك للدجــاج
هــي حــال ،ولذلــك فإنهــم كانــوا يذهبــون
ملنطقــة أخــرى حيــث يتواجــد متجــر عــريب
لبيــع األغذيــة ،ويشــرون األطعمــة الحــال
مــن املحــل العــريب.

«أهم شيء للزبون هو شعوره
بالراحة عند التسوق والشراء»

يف منطقــة  Långshyttanهــم طالبــو لجــوء،
ويســكنون يف مســاكن الهجــرة ،وينتظــرون
صــدور قــرار منحهــم اإلقامــة ،وال يوجــد
لديهــم إمكانيــة لتعلــم اللغــة قبــل الدخــول
يف برنامــج الرتســيخ ،ولذلــك فــإن فكــرة
وضــع الالفتــات العربيــة مهمتهــا مســاعدة
القادمــن الجــدد فقــط ،ريثــا يحصلــوا عــى
اإلقامــة ،ويبــدأوا بدراســة اللغــة.

«السويديون تفاعلوا بشكل
إيجابي مع فكرة الالفتات
العربية»

وحــول ردة فعــل الســويديني عنــد رؤيتهــم
الالفتــات ،أوضــح إيــاد أن الســويديني
تفاعلــوا بشــكل إيجــايب ،مشـرا ً إىل أن بعــض
الــردود الســلبية كانــت نتيجــة عــدم فهمهــم
الكامــل للموضــوع ،وذكــر إيــاد أن صاحــب
املتجــر أكــد عــى رضورة أن يشــعر جميــع
املوجوديــن يف الســويد باملســاواة.

«الفكرة هدفها تجاري بحت
وخلق حوافز لتعلم اللغة»

مــن جهتــه أعــرب صاحــب املتجــر تومــاس
يوبنســروم يف ترصيــح لصحيفــة ميــرو
 METROعــن تقديــره لفكــرة ومبــادرة
وضــع الفتــات توضــح محتــوى ومكونــات
املنتجــات ،وتــدل الزبــون عــى أماكــن
البضائــع يف الرفــوف ،موضحــاً أن الفكــرة
هدفهــا تجــاري بحــت ،وتســاهم يف دمــج
وتكيــف الوافــد الجديــد يف املجتمــع
الســويدي ،وخلــق الحوافــز لتعليــم اللغــة
الســويدية.
وتابــع يوبنســروم قولــه إن املنطقــة يعيــش
فيهــا عــدد ضخــم مــن الالجئــن العــرب،
منوهــاً أنــه يف الســابق عندمــا وجــد يف
املنطقــة أيضـاً الجئــون مــن أذربيجــان ،قمنــا
آنــذاك بتعيــن موظفــن مــن أذربيجــان يف
املتجــر مــن أجــل مســاعدة الالجئــن الذيــن
ال يســتطيعون تحــدث الســويدية.

ويــرح إيــاد أنــه قــدم لصاحــب املتجــر
تومــاس يوبنســروم معلومــات بعــدد
القادمــن الجــدد املوجوديــن يف املنطقــة،
باإلضافــة إىل قــرب املتجــر مــن مركــز طالبــي
اللجــوء كرامفــوش ،وهــؤالء جميعهــم ال
يتقنــون اللغــة الســويدية أو اإلنكليزيــة ،كــا
أن العاملــن يف املتجــر ال يعرفــون العربيــة« ،فتحت الباب أمام جدل
عــن موضــوع وضــع الالفتــات العربيــة ،قــد
ويضيــف إيــاد أنــه اقــرح عــى صاحــب واسع»
املحــل وضــع الفتــات باللغــة العربيــة إىل وكان نــر وســائل اإلعــام الســويدية أخبــارا ً فتــح البــاب ملناقشــة فكــرة إمكانيــة انتشــار
جانــب الســويدية ،بهــدف جعــل التســوق
أكــر راحــة للقادمــن الجدد ،ومســاعدتهم يف
تعلــم الســويدية مــن خــال كتابــة كل كلمــة
عربيــة ومــا يقابلهــا بالســويدية.

«ازداد إقبال الزبائن وارتفعت
نسبة المبيعات»

ويبــن إيــاد أن الفكــرة القــت ترحيبــاً
واستحســاناً ســواء مــن صاحــب املتجــر،
أو مــن الالجئــن العــرب ،حيــث أظهــرت
األرقــام واإلحصــاءات زيــادة املبيعــات يف
املتجــر ،كــا ازداد إقبــال الزبائــن الناطقــن
بالعربيــة للــراء مــن اإليــكا.

«الهدف هو مساعدة
الالجئين الذين لم يبدأوا بعد
بتعلم اللغة السويدية»

يؤكــد إيــاد أن جميــع األجانــب املوجوديــن

وتباينــت مختلــف ردود الفعــل حــول
تقبــل أو رفــض فكــرة وضــع الفتــات غــر
ســويدية يف املتاجــر واألســواق ،فالبعــض
اعتربهــا خطــوة ذكيــة تســاهم يف تعليــم
اللغــة الســويدية ،وتــدل عــى مــدى تفهــم
وتقبــل الســويديني لألجانــب ،مــن خــال
اتخــاذ خطــوات تؤكــد عــى التعايــش
بــن الجميــع بغــض النظــر عــن العــرق أو
الديــن ،موضحــن أن ســبب وضــع انتشــار
الفتــات عربيــة إىل ازديــاد أعــداد الالجئــن
العــرب ،والبعــض اآلخــر اعتربهــا فكــرة
تجاريــة بحتــة هدفهــا ترصيــف البضاعــة
فقــط ،وليــس لهــا جوانــب أخــرى ،يف
حــن ركــزت بعــض الــردود الســلبية عــى
رضورة رفــض مثــل هــذه االفــكار والتعامــل
باللغــة الســويدية فقــط ،جــزء مــن الــردود
الــواردة عــى صفحــات التواصــل االجتامعــي
التابعــة للكومبــس ،أخــذت طابــع فكاهــي
وتحدثــت عــن رضورة أن يتعلــم الســويديني
اللغــة العربيــة نظـرا ً لتزايــد عــدد الوافديــن
العــرب.
ويبقــى الســؤال هــل ســتخطط متاجــر
ومحــات تجاريــة ســويدية أخــرى لوضــع
هــذه الظاهــرة ،والجــدل حــول مــدى
الفتــات باللغــة العربيــة أو غريهــا إىل جانــب
اندمــاج األجانــب يف املجتمــع الســويدي .الســويدية؟
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مجلس اللغة السويدية ُيدخل أربعين كلمة جديدة إلى القاموس
الكومبــس  -ثقافــة :وضــع مجلــس اللغــة
الســويدية  Språkrådetقامئــة مؤلفــة
مــن  40كلمــة جديــدة ،دخلــت عــى اللغــة
الســويدية ،طغــى عليهــا الطابــع الســيايس،
حيــث شــهد العــام الحــايل انتخابــات
الربملــان األورويب فالســويدي ثــم أزمــة
التصويــت عــى امليزانيــة.
و َد َر َس مجلــس اللغــة مجموعــة ضخمــة
مــن الكلــات التــي انشــأت حديثـاً وأخــرى
اســتعملت بشــكل كبــر خــال العــام،
وشــملت أيضـاً ادوات تكنولوجيــة جديــدة،
ومعــاين قــد تكــون غريبــة ،ويعمــد مجلــس
اللغــة الســويدية إىل إدراج قامئــة كلــات
ومصطلحــات جديــدة ،يف كل عــام ،لــي
يبقــي اللغــة الســويدية مرنــة وطيعــة
وتلبــي حاجــات التواصــل والفهــم بيــم
املســتخدمني لهــا.

قائمة بالكلمات الجديدة
ومعانيها باللغة العربية:

 :attefallshusبنــاء صغــر ال يحتــاج إىل
رخصــة وميكــن اســتعامله للســكن.
 :blåbrunمصطلــح ســيايس للتعــاون بــن
األحــزاب اليمينيــة التقليديــة واألحــزاب
اليمينيــة املتطرفــة أو الشــعبوية.
 :cispersonشــخص غــر متحــول جنســياً،
وميكــن متييــز جنســه بســهولة.
 :digital valutaعملــة رقميــة يتــم
إنشــائها واســتخدامها رقميــاً.
 :enشكل بديل للضمري .man
 :fotobombaالظهــور بشــكل مقصــود أو

غري مقصود يف صورة ملتقطة آلخرين.
 :frisparkssprejالبخــاخ الجديــد ذو
الــرذاذ األبيــض الــذي يســتعمل يف كــرة
القــدم مــن قبــل الحكــم ،لتحديــد مــكان
وضــع الكــرة قبــل تنفيــذ الرضبــات الحــرة،
ومــكان وقــوف حائــط الصــد.
 :genusbudgeteringاملوازنــة بــن
الجنســن عــى جميــع املســتويات.
 :gurleskجــال نســوي يجمــع الجاذبيــة
بالغرابــة.
 :gäriفتاة.
 :icke-binärالشــخص الــذي ال تنطبــق
مواصفاتــه عــى القاعــدة الســائدة للرجــال
أو النســاء ،لكنهــا ال تخــص وال تعنــى بامليــول
الجنســية.
 :kippavandringالتظاهــر مــع ارتــداء
القبعــة اليهوديــة ،إلظهــار التضامــن مــع
اليهــود واالحتجــاج ضــد معــاداة الســامية.
 :klickfiskeاســتخدام العناويــن الجذابــة
عــى اإلنرتنــت مــن أجــل لفــت أنظــار
املتصحفــن للنقــر عــى روابــط تــؤدي إىل
مواقــع أخــرى مغايــرة للعنــوان.
 :kringisأحــد مزايــا التوظيــف ،التــي
يجــري فيهــا مســاعدة الشــخص بأمــوره
األخــرى التــي تلهيــه عــن العمــل ،كرتبيــة
األطفــال أو التنظيــف.
 :krislådaصنــدوق يحتــوي عــى األشــياء
التــي يحتاجهــا الشــخص للبقــاء عــى قيــد
الحيــاة يف فــرة األزمــات.
 :kärrtorpaالقيــام بــيء يقــاوم انتشــار
الدعايــة النازيــة والعنرصيــة والتظاهــر ضــد

العنف النازي.
 :köttnormمعايري تناول اللحوم.
 :matnationalismمفهــوم أن الطعــام
املنتــج يف محليــاً هــو دومــاً أفضــل مــن
املســتورد.
 :mellanförskapالشــعور بعــدم االنتــاء
التــام ملجتمــع معــن ،خاصــة مــن يهاجــر يف
فــرة النمــو والبلــوغ.
 :mobilzombieالشــخص املنهمــك يف
هاتفــه املحمــول دون مالحظــة مــا يجــري
مــن حولــه.
 :nerväxtهــدف ســيايس لتحويــل
النشــاطات االقتصاديــة الســائدة إىل
مســتدامة بيئيــاً واجتامعيــاً.
 :nettokratiاقــراح بنظــام تصويــت،
يســمح للشــخص بالتصويــت مرتــن إيجاب ـاً
وســلباً لصالــح حــزب مــا أو ضــد حــزب
آخــر ،لتصبــح نســبة  4%التــي تســمح
بدخــول الربملــان ،إيجابيــة صافيــة ،مــع إزالــة
األصــوات الســلبية.
 :normcoreفلســفة يوميــة يف األســلوب،
كاللبــاس مث ـاً.
 :parkera bussenاللعــب بطريقــة
دفاعيــة ،تبــدو وكأن الفريــق كللــه يلعــب
للدفــاع عــن املرمــى.
 :plastbantaخفــض كميــة البالســتيك
يف املنطقــة املحيطــة ،لتجنــب املــواد
الكيميائيــة الســامة.
 :pultvättaمســح املعلومــات الشــخصية
مــن أي وثيقــة.
 :rasifieradنســب صفــات معينــة أو
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عرقية إىل شخص بسبب مظهره أو لونه.
 :ryggprotestاالحتجــاج بطريقــة إدارة
الظهــر ،مثلــا حصــل أثنــاء خطابــات رئيــس
حــزب ســفاريا دميوكراتنــا ،ميــي أوكيســون.
 :rödgrönrosaالتعــاون الســيايس بــن
أحــزاب االشــرايك الدميقراطــي والبيئــة
واملبــادرة النســوية وأحيانــاً اليســار.
 :sekelsiffrorالرقمــن األوليــن يف الرقــم
الشــخيص ،والذيــن يرم ـزان إىل القــرن الــذي
ولــد فيــه الشــخص ،مثــل 19 :أو .20
 :selfiepinneعــى أو ذراع تطويــل
اللتقــاط صــور شــخصية (ســيلفي).
 :sms-anställningتوظيــف لفــرة
قصــرة تجــري الدعــوى إليــه عــر الرســائل
النصيــة القصــرة.
 :spoilervarningتنبيــه وتحذيــر
للمتلقــي حــول محتــوى كتــاب أو فيلــم أو

برنامــج تلفزيــوين.
 :trafikmaktordningالتسلســل الهرمــي
الــذي يعكــس األولويــة يف املجتمــع لوســائل
النقــل العــام.
 :tvoddبث بصورة متحركة.
 :tvåkönsnormالتقاليــد االجتامعيــة
التــي تقســم البــر إىل جنســن ،ذكــور
وإنــاث.
 :usieصورة شخصية مع أحد املشاهري.
 :virtuell våldtäktاعتــداء جنــي
ظاهــري ،حيــث يجــر أحدهــم لشــخص
آخــر عــى القيــام بحــركات جنســية عــر
الكامــرا.
 :yoloaاختصــار لـــ youonly live once:أو:
عــش حياتــك اآلن وكأنهــا آخــر لحظــة.
 :åsiktskorridorكنايــة عــن حــدود اآلراء
املقبولــة بشــكل عــام يف مجتمــع مــا.

أهم القوانين الجديدة للعام 2015
الكومبــس –قوانــن جديدة:كــا هــي
العــادة يجــري العمــل عىل قوانــن جديدة
مــع مطلــع كل عــام ،وتعتــر الســويد
مــن أكــر دول العــامل تحديثــا لقوانينهــا
مبــا يتناســب مــع التطــورات االجتامعيــة
واالقتصاديــة والسياســية وحتــى العلميــة
والبيئيــة وغريهــا ،لتســتجيب هــذه
القوانــن والتعليــات مــع الواقــع ومــع
حاجــات املواطنــن ،ويخضــع أي قانــون
جديــد قبــل أن يصبــح ســاري املفعــول
لعــدة إجـراءات ومراحــل قبــل أن يتحــول
مــن اقـراح إىل قـرار يصــدر مــن الربملــان،
وهــو الهيئــة الترشيعيــة األعــى يف البــاد.

تعزيــز حاميــة املســتهلك :ســيتم متديــد
العقــود املؤقتــة بــن الزبائــن والــركات
تلقائي ـاً ،إذا مل يكــن املســتهلك قــد طلــب
بشــكل واضــح وفعــال إنهائهــا .واعتبــارا ً
مــن االول مــن شــهر كانــون الثــاين (ينايــر)
الجــاري ،ســيكون رشطــاً عــى الــركات،
تذكــر الزبائــن كتابي ـاً بفــرة ال تقــل عــن
الشــهر قبــل انتهــاء مــدة العقــد.

تعزيــز حقــوق املســافرين :ســيكون
ملصلحــة املســتهلك ومؤسســة النقــل
صالحيــات أكــر للتدخــل يف القضايــا
والشــكاوى التــي تردهــا ضــد رشكات
النقــل ،مبــا يف ذلــك فــرض عقوبــات ماليــة
ضدهــا ،خصوصـاً التــي ال تفــي بالتزاماتهــا
تجــاه املســافرين يف القطــارات والســفن
وحافــات نقــل الــركاب.

االئتــان الرضيبــي إلنتــاج الكهربــاء:
االهتــام باالســتثامر وإنتــاج الكهربــاء
املحــددة مــن مصــادر الطاقــة املتجــددة
كالريــاح وامليــاه مــن أجــل االســتخدام
الخــاص ،يعتــر نشــاطاً نامي ـاً يف الســويد.
واعتبــارا ً مــن مطلــع العــام الجــاري ،وبحســب القوانــن الجديــدة ،ســيتم
دخلــت عــدة قوانــن جديــدة ح ّيــز التنفيذ خفــض الرضائــب بالنســبة للمســتثمرين يف
يف الســويد .وحــول فوائــد التغيـرات التــي هــذا النــوع مــن الكهربــاء.
ســيجنيها الفــرد مــن القوانــن الجديــدة
وتغيــرات اخــرى مــن شــأنها أن تأثــر زيــادة إمكانيــة االفــراد يف اختيــار
عــى الجميــع ومنهــا مــا تــؤدي اىل األشــخاص األوصيــاء :ســيتم منــح األف ـراد
زيــادة الرضائــب او خفضهــا ،تقــدم لكــم إمكانيــة أكــر الختيــار الــويص أو املســؤول .دعــم املريــض :مــع القوانــن الجديــدة،
"الكومبــس" ملخصــاً مختــرا ً عــن أبــرز كــا ســيتم تشــديد املتابعــة عــى هــذا ســيكون بإمــكان املريــض التأثــر يف
هــذه القوانــن:
الجانــب.
مجــال الرعايــة الصحيــة .وأن يكــون لــه
توفــر حاميــة أكــر للمتنقلــن يف ســيارة
األجــرة :سيشــرط عــى رشكات وســائقي
ســيارات األجــرة ،توفــر معلومــات أكــر
وضوحــاً حــول أجــور النقــل للزبائــن.
فــاذا تجــاوزت أجــرة التاكــي حاجــز
 500كــرون ،ســيكون مــن الواجــب إخبــار
الزبــون بذلــك أثنــاء حجــزه الســيارة .كــا
يجــب ان تضــم املعلومــات الــواردة حــول
األســعار ،الثمــن الــذي ســتكلفه الرحلــة
كحــد أقــى وطــول املســافة املقطوعــة.

رأي مســتقل ،حيــث ســتلتزم مجالــس
املقاطعــات بتوســيع نطــاق الرعايــة
الصحيــة لتشــمل املــرىض مــن مقاطعــات
أخــرى.
زيــادة مبالــغ املســاعدين الشــخصيني:
ســيتم زيــادة رواتــب املســاعدين
الشــخصيني ،مبقــدار أربعــة كرونــات
للســاعة الواحــدة ،حيــث ســيصبح املبلــغ
املدفــوع يف الســاعة  284كــرون.

تغييرات زيادة الضرائب أو خفض
االستقطاعات

Foto: Pernilla Rosander

وبخصــوص الرضائــب ســيتم اعتبــارا ً مــن واملرشوبــات الكحوليــة األخــرى بنســبة 9
بدايــة العــام الحــايل:
باملئــة.
 .1تحديد خصم مدخرات التقاعد.
 .2رفــع رضائــب التبــغ عــى الســنوس  .4زيادة رضائب السيارات.
(الســعوط) مبقــدار  12باملئــة و  6باملئــة
ألنــواع التبــوغ األخــرى.
ترجمة واعداد:
 .3رفــع رضائــب الكحــول عــى املرشوبــات نادر عازر
الروحيــة بنســبة واحــد باملئــة ،فيــا nader@alkompis.com
زادت نســبة الرضائــب عــى النبيــذ ،البــرة
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وسائل التواصل اإلجتماعي قربت البعيد وأبعدت القريب
هــل ســلبت التكنولوجيــا حياتنا! وهــل االجتامعــي فاليعــود هنــاك حيــاة عمليــة
اصبــح كل شــئ يف حياتنــا افــرايض بينهم».
يســوده الصمــت ،وتعطلــت لغــة
الكالم! هــل ادمنتــم الفيســبوك ومحادثاتــه قدرة الهر« :التكنولوجيا
ومنشــوراته؟ وهل وقــع النــاس تحــت قدمت للبشرية أشياء رائعة»
وطــأة هــذا الكــم الهائــل مــن التقنيــات تقــول الســيدة قــدرة الهــر مديــرة الجمعيــة
والربامــج واأللعــاب والتطبيقــات التــي األوربيــة للتنمية البرشيــة إن «التكنولوجيا مل
الحــر لهــا؟
تســلبنا يش ،وإن التقــدم التكنلوجي خصوصا
هــل أصبحــت اليــوم تفضــل الحديــث عــى يف مجــال االتصــال الالســليك واإلنرتنــت قــدم
االنرتنــت بــدل الحــوار املبــارش بــن أفــراد للبرشيــة أشــياء رائعــة واختــر كث ـرا مــن
عائلتــك وأصدقائك؟ هــل اإلنرتنــت هــو الجهــد والوقــت وزاد مــن فــرص التواصــل
ادمــان ام هــروب مــن الواقــع؟ أم هــو والتعــارف ،وأعطــى لإلنســان خيــارات
الــذي يجعلنــا نشــعر بالحريــة باختيــار كثــرة .ومــن وجهــة نظــري ان التكنولوجيــا
مانريــد بــا رقيــب؟
ســاهمت يف زيــادة وعــي االنســان مبحيطــه
يف مقابــل ذلــك ،كيــف ميكــن اإلســتفادة ومبشــاكل مجتمعــه».
مــن الجوانــب االيجابيــة لوســائل االتصــال وأضافــت « :عالقــة اإلنســان بوســائل
الجديــدة دون االدمــان عليهــا؟
التواصــل االجتامعــي مثــل الفيســبوك وغريها
أســئلة كثــرة تطفــو عــى ســطح النقاشــات
اليــوم مــع وصــول تطــور تكنولوجيــا
املعلومــات اىل هــذا الحــد الــذي نحــن فيــه،
طرحتهــا الكومبــس يف هــذا التحقيــق عــى
العديــد مــن القــراء واملراقبــن ،فكانــت
إجاباتهــم كــا يــي أدنــاه:

روئ شوقي

روئ شوقي« :تكنولوجيا
اإلتصاالت سالح ذو حدين»!

تقــول روئ شــوقي وهــي طالبــة إن:
« التكنولوجيــا الحديثــة هــي ســاح ذو
حديــن .يوجــد ســلبيات وإيجابيــات يف
إســتخدامها .فــا ميكــن إنــكار ان وســائل
االتصــال الحديثــة قــد وســعت آفــاق الفكــر
وزادت مــن رقعــة معــارف املــرء .فبــدال مــن
إقتصــار معرفــة املــرء بأبنــاء حيــه الســكني
وزمــاء عملــه وأقاربــه ،امتــدت دائــرة
معارفــه لتشــمل أشــخاص يف بقــع جغرافيــة
بعيــدة ،وهــذا يعــود بســبب الحريــة يف
اختيــار وانتقــاء األشــخاص حســب التوافــق
الفكري ،لكــن كل ذلــك قــد يكــون مــن
جهــة ثانيــة ســببا يف إبتعــاد األشــخاص عــن
أهاليهــم وانشــغالهم الدائــم باأللعــاب عــن
طريــق االنرتنــت وكذلــك مواقــع التواصــل

قدرة الهر

منحــت فرصــا للتواصــل بــن النــاس بصــورة
رائعــة ومتفاعلــة لكــن كان هنــاك تاث ـرات
ســلبية يف نفــس الوقــت اشــارت للفــراغ
الــذي يــرك بــدون ان يعوضــه احــد ،مثــا
يف نطــاق االرسة نــرى ان كثــر مــن أفــراد
االرسة يقــى وقــت كبــر جــدا للتواصــل
عــر اإلنرتنــت لكــن ال يكــون هــذا التواصــل
بنفــس املســتوى داخــل االرسة ذاتهــا،
واعتقــد ان هــذا يُبــن خلــا كبــرا يف بنــاء
االرسة ومفاهيــم كل فــرد فيهــا عــن دوره يف
هــذه املنظومــة االجتامعيــة املهمــة».
وأعتــرت ان «العيــش يف فضــاء افــرايض -
كفضــاء اإلنرتنيــت  -مينــح الكثــر مــن النــاس
راحــة نفســية كبــرة هــم يحتاجهوهــا.
البعــض يحتــاج اىل امتــاك خصوصيــة ال
ميتلكهــا يف الواقــع ،وهــذا يــؤرش اىل أشــياء
مهمــة وخطــرة يف نفــس الوقــت أعتقــد ان
هــذا الفضــاء االلكــروين مهــم جــدا ويجــب
االهتــام بـــ ( ملــاذا ) يكــون االهتــام بــه
اكــر مــن غــره وخصوصــا يف األرسة لتصحيــح
األخطــاء».
وخلصــت الهــر اىل القــول « :ان اإلنرتنيــت
ووســائل التواصــل االجتامعــي حلــت
مشــكلة إنســانية كبــرة ،وكانــت مبثابــة حلــم
فكــر فيــه االنســان منــذ اقــدم العصــور،
وهــو اختيــار الزمــان واملــكان بــدون صعوبة.
انــا اليــوم اســتطيع ان أتكلــم مــع مــن اريــد
حتــى لــو كان يبعــد اآلالف االميــال ويف
اي وقــت ،هــذه الفرصــة مل تكــن متاحــة
لإلنســان كــا هــي متاحــة لــه اليــوم ،فلــم
يعــد ال قيمــة للمــكان او الزمــان او الطقــس
او الحــدود السياســية وهــذه ميــزه مهمــة
جــدا».

زهراء العميدي

زهراء العميدي« :البد من
تقبل عالم التكنولوجيا
اإلفتراضي والتعود عليه»

ووســائل التواصــل االجتامعــي وفــرت فرصــة
متســاوية للجميــع بالظهــور بالشــكل الــذي
يريــده للشــعور بانــه ميلــك أشــياء خاصــة
وأرسار خاصــة واصدقــاء مميزيــن اعتقــد انــه
فرصــة لحريــة اكــر وأمــان أوســع».

امــا زه ـراء العميــدي فتقــول « :صحيــح ان
عــامل التكنولوجيــا هــو عــامل افـرايض ولكنــه
بالحقيقــة هــو واقعــي ألن املشــاركني فيــه
هــم بــر موجوديــن بالواقــع ويتواصلــون
بشــكل فعــال وهــذا معنــاه انهــا شــكل
متطــور مــن العالقــات االنســانية البــد مــن
تقبلــه والتعــود عليــه ،ولكنهــا بنفــس الوقت
ســاح ذو حديــن والفــارق بــن ايجابيتهــا
وســلبيتها يتوقــف عــى مــدى اســتخدام
سهري غالب
الفــرد لهــا وهــو مــن يحــدد اذا كان يســتفيد
منهــا كنــوع مــن االطــاع عــى مــا يــدور سهير غالب :على الفرد
خــارج النطــاق الــذي يعيــش فيــه او يحادث تتوقف اإلختيارات الصحيحة
أصدقائــه عــر االنرتنــت او يســئ اســتخدامه لوسائل التواصل اإلجتماعي
يف غــر موضعــه كتضييــع الوقــت او اإلدمــان
امــا ســهري غالــب جميــل وهــي طالبــة
الــذي ينعكــس ســلبا عــى الفــرد ويفــوت
فتقــول « :اصبــح اإلدمــان عــى اســتخدام
عليــه االنخــراط يف الحيــاة االجتامعيــة
وســائل االتصــال منتــرا بشــكل واســع
الواقعية».
وقــد تغــرت حياتنــا اليوميــة بشــكل كبــر
مقارنــة بحياتنــا قبــل تطورهــا أصبحــت
أعــال التجــارة تســر بشــكل أفضــل وأســهل
والكثــر مــن األمــور الحياتيــة اليوميــة مثــل
حجــز تذاكــر الســفر ودفــع الفواتــر وكذلــك
الدراســة والحصــول عــى فصــول دراســية
كاملــة لذلــك كل هــذه األمــور اإليجابيــة
الميكــن مقارنتهــا بســلبية التكنولوجيــا
التــي بإمــكان الشــخص ان يعــدل عنهــا
د .صالح حسني
ويختــار حســن اســتخدامها بــدل اإلســاءة
يف االســتفادة منهــا وهــذا كلــه يرجــع اىل
الشــخص نفســه فــإذا هــو اختــار الجانــب
د .صالح حسين« :وسائل
الســلبي منهــا فهــذا االختيــار شــأنه شــأن
التواصل اإلجتماعي وفرت
باقــي االختيــارات التــي يقــوم بهــا يف حياتــه
فرص متساوية للظهور»
اليوميــة والتــي تعــود عليــه بالــرر رشط
يقــول صــاح حســن وهــو طبيــب عــام
ان اليؤســس الفــرد حيــاة منعزلــة خاصــة
 « :مــن وجهــة نظــري الكثــر مــن االمــور
بــه بعيــدة عــن النــاس ويهــرب مــن واقعــه
يف حيــاة االنســان هــي افرتاضيــة ،عالقــات
الحقيقــي».
البــر فيــا بينهــم افرتاضيــة ،والشــخص
عــادة يحــب ان يظهــر لآلخريــن االشــياء
الجيــدة ويخفــي االشــياء غــر املحببــه مــن
وجهــة نظــره  ...كذلــك كل البــر يعيشــون أنسام محمد« :التكنولوجيا
توقعاتهــم مبعنــى اننــا نكــون ســعداء اذا أفقدتنا متعة اإلحساس
تحقــق مــا فكرنــا فيــه .اليــوم اإلنرتنــت باألشياء»

أنســام محمــد فتقــول إن « تأثــر
التكنولوجيــا عــى املجتمــع هــو تأثــر قــوي
ســواء كان ايجابيــا أم ســلبيا ولكــن بنفــس
الوقــت افقدتنــا ســحر االحســاس بالجهــد
واإلنجــاز فأصبــح مــن املمكــن الحصــول

أنسام محمد
عــى كل يش مــن خــال االنرتنــت .مثــا
متعــة التســوق يف املحــال اصبحــت ممكنــة
واســهل عــن طريــق االنرتنــت وايضــا متعــة
اســتالم الرســائل الورقيــة مل تعــد موجــودة
مــع وجــود االمييــات االلكرتونيــة هنالــك
نــوع معــن مــن تحقيــق األمــور بعد الســعي
اليهــا مل يعــد لــه قيمــة النــه مــن املمكــن
الحصــول عليــه ببضعــة نق ـرات عــى جهــاز
الــاب تــوب نحــن نتمتــع بــكل الكامليــات
عــى حســاب االف ـراح الحقيقيــة الواقعيــة».
يبقــى القــول إن الكثــر مــن النــاس يعتــرون
أن التكنولوجيــا هــي هديــة للمجتمــع ولكن
بنفــس الوقــت فقــد ولــدت شــبكة اإلنرتنــت
العديــد مــن املامرســات غــر األخالقيــة
مثــل الربيــد االلكــروين غــر املرغــوب بــه،
والقرصنــة والخــداع ،جرائــم اإلنرتنــت.
كــا أن القــار عــى شــبكة اإلنرتنــت إدمــان
بالنســبة للكثرييــن واألطفــال يقضــون كل
وقتهــم يف اللعــب عــى االنرتنــت أقــل
تقريبــا مــن وقــت اللعــب عــى أرض
الواقــع .الشــباب يقضــون معظــم اوقاتهــم يف
الشــبكات االجتامعيــة عــى حســاب الحيــاة
االجتامعيــة الحقيقيــة.
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اتفاق ديسمبر
تنازالت من جميع األحزاب والهدف إنقاذ السويد
يبــدو أنّ قــرار رئيــس الــوزراء الســويدي
ســتيفان لوفــن ،الذهــاب النتخابــات
جديــدة ،قــد أجــر أحــزاب تحالــف ميــن
الوســط األربعــة مبراجعــة حســاباتها،
واحتــاالت خســارتها للمزيــد مــن
األصــوات ،خاصــة أن عــدة اســتطالعات
للــرأي أشــارت أن حــزب ســفاريا دميكراتنــا
"املنبــوذ" مــن باقــي األحــزاب ،ميكــن أن
يحصــل عــى حصــة أخــرى مــن الناخبــن
املحســوبني عــى تحالــف ميــن الوســط
املعــارض كــا جــرى يف انتخابــات الرابــع
عــر مــن ســبتمرب /أيلــول املــايض.
هاجــس خســارة أصــوات إضافيــة يف
إعــادة االنتخابــات ،عجــل كــا يبــدو يف
تليــن املواقــف وانجــاز اتفــاق جمــع 6
أحــزاب ،مــن أصــل  8أحــزاب ممثلــة يف
الربملــان الحــايل .االتفــاق تضمــن عــدة
نقــاط تجنبــت هــذه األح ـزاب مــن خاللهــا
خــوض معركــة انتخابيــة أخــرى ال تقــل عــن
ســابقتها رضاوة ،وكان مــن املمكــن أن تضــع
البــاد يف مــأزق منــو الصــوت "العنــري" إىل
أكــر مــن  12.9%مــا هــو عليــه اليــوم يف
الربملــان الســويدي.
يف التاســع مــن ديســمرب  ،2014كتــب
زعــاء أحــزاب ميــن الوســط ،آنــا
شــنباري باتــرا (املديــرات) ،آين لــوف
(الوســط) ،يــان بيوركلونــد (الشــعب)،
ويورانهيغلوند(املســيحي الدميقراطــي) مقاالً
يف صحيفــة داغنــس نيهيتــر اقرتحــوا فيــه
نوعــا مــن االتفــاق مــع الحكومــة املؤلفــة
مــن االش ـراكيني الدميقراطيــن والبيئــة ،مــن
أجــل املوافقــة عــى امليزانيــة الحكوميــة.
وجــاء يف املقــال أن الحكومــة التــي متثــل
أكــر كتلــة يف الربملــان وال متتلــك أغلبيــة
(،)1+50ســوف تتمكــن مــن خــال هــذا
االتفــاق أن تحكــم مبيزانيتهــا دون اعــراض
مــن كتلــة تحالــف ميــن الوســط ،بذلــك ال
يتأثــر التصويــت عــى ميزانيــة الحكومــة
برغبــات حــزب ســفاريا دميكراتنــا وال يخضــع
لرشوطــه ،التــي تــكاد تنحــر يف تخفيــض
التكاليــف املخصصــة للهجــرة والالجئــن إىل
 10%مــن األمــوال التــي تُــرف عــى هــذا
القطــاع حاليــا.
وقبــل أيــام مــن املوعــد القانــوين لإلعــان
رســميّا عــن إجــراء إنتخابــات جديــدة يف
الســويد ،رسبّــت وســائل اإلعــام الســويدية
معلومــات تفيــد بإجــراء مفاوضــات رسيــة
بــن ممثلــن عــن الحكومــة وتحالــف
ميــن الوســط املعــارض .وبالفعــل كانــت
املفاوضــات جاريــة بــن الكتلتــن مــن
أجــل التوصــل إىل قاعــدة مــن التوافــق
الســيايس حــول عــدد مــن النقــاط الخالفيــة.
بعدهــا ظهــر رئيــس الــوزراء الســويدي
ســتيفان لوفــن إىل جانــب حــزب البيئــة
وأحــزاب التحالــف املعــارض يف الســابع
والعرشيــن مــن ديســمرب/كانون األول 2014
ليعلنــوا جميع ـاً عــن الحــل البديــل إلعــادة
االنتخابــات أال وهــو "اتفــاق ديســمرب".

أهم محاور االتفاق

نــص اتفــاق ديســمرب عــى عــدم تصويــت
أحــزاب التحالــف املعــارض ضــد امليزانيــة
الجديــدة التــي ســوف تقدمهــا حكومــة
لوفــن إىل الربملــان يف ديســمرب/كانون األول
مــن العــام الجــاري ،لــي يتــم متريرهــا.
يف ذات الوقــت تسـ ّـر الحكومــة أمــور البــاد
وفقــاً مليزانيــة التحالــف املعــارض طــوال
عــام  2015إىل أن يحــن وقــت التصويــت
لتبــدل امليزانيــة الربجوازيــة بتلــك املقدمــة
مــن قبــل الحكومــة الحمراء/الخــراء
ابتــداءا ً مــن العــام  2016إىل .2018
وت ـ ّم االتفــاق أيض ـاً حــول عــدد مــن األمــور
مثــل الدفــاع واألمــن ،والطاقة،واتفاقيــة
التقاعــد وعــى تغيــر حــدود الرضائــب
املخصصــة للدولــة التــي وضعتهــا الحكومــة
يف ميزانيتهــا.
القــى االتفــاق الرتحيــب مــن جهــات ويف هــذا املجــال أجــرت مؤسســة "ســيفو"
وشــخصيات عــدة بينهــا سياســيني ومحللــن مســحاً لصالــح التلفزيــون الســويدي
ومختصيــن .الســيام أن البعــض ذهــب إىل ،SVTحــول رأي الناخبــن الســويديني بـــ
فكــرة إنقــاذ الســويد واالقتصــاد الســويدي "اتفــاق ديســمرب"  ،وأظهــر هــذا املســح
مــن الــرر الــذي قــد يتعــرض لــه بســبب أن 47%منهــم يــرون االتفاقيــة دميقراطيــة،
عــدم وجــود حكومــة تديــر البــاد ،خاصــة بينــا  34%أجابــوا بأنهــا غريدميقراطيــة ،و
بعــد تلويــح حــزب ســفاريا دميكراتنــا  19%ص ّوتــوا لخانــة "الأعلــم".
بإســقاط أي ميزانيــة لــن تــريض طموحــه بينــا تراوحــت أراء السياســيني مــن أحـزاب
يف الحــد مــن الهجــرة واللجــوء .تهديــدات متعــددة حــول اتفــاق ديســمرب ،بــن
حــزب ســفاريا دميكرتنــا نــرت الخــوف يف اإليجابيــة والســلبية.
بعــض األوســاط مــن صعوبــة تخطــي هــذه
املرحلــة.

محمد قدورة

سحب البساط من تحت اقدام
سفاريا ديموكراتنا

يف ذات الســياق ،شــجب حــزب ســفاريا
دميكرتنــا االتفــاق بــن الكتلتــن ،واعتــره
غــر دميقراطــي ،ورفــض أن تحكــم األقليــة
الحمراء/الخــراء البــاد .وكررماتيــاس
كارلســون الرئيــس املؤقــت للحــزب مــرارا ً
أنّــه ســوف يطــرح موضــوع حجــب الثقــة
عــن حكومــة ســتيفان لوفــن يف الجلســة
االفتتاحيــة للربملــان الســويدي لعــام .2015
ولكــن رسعــان مــا واجــه هــذا الترصيــح
موجــة مــن الســخرية مــن رواد شــبكات
التواصــل االجتامعــي عــى االنرتنــت ،الذيــن
اتهمــوا حــزب ســفاريا دميكراتنــا بأنــه أقليــة
يشــكل  12,9%مــن الربملــان الســويدي
وتســبب بالفــوىض السياســية التــي حصلــت
يف الســويد وبنفــس الوقــت يتهــم الحــزب
كتلــة (االشــراكيني الدميقراطيــن /البيئــة)
بأنّهــا أقليــة وتريــد إدارة الســويد.

الكومبس
تستطلع
موقف
أحزاب
برلمانية

ويف هــذا الصــدد إلتقــت شــبكة الكومبــس
بعــدد مــن أعضــاء األحــزاب الربملانيــة،
منهــم جــال الحــاج عــن الحــزب االش ـرايك
الدميقراطــي ،الــذي قال":لــو أن اليمــن
الوســط كان يتمتــع بالنضــوج الســيايس
ملــا كان هنــاك مــن دوا ٍع لعقــد "اتفــاق
ديســمرب"ألنّه يف تاريــخ الســويد وجــدت
الكثــر مــن الحكومــات الســابقة التــي
كانــت أقليــة ومل تســقط ميزانيتهــا خــال
النصــف الثــاين مــن القــرن املــايض" .وأكــد
الحــاج أن االتفــاق كان رضوريــاً مــن أجــل
أن تنجــح ميزانيــة أكــر كتلــة يف الربملــان.
يف الجانــب الــذي يــراه ســلبيّا باإلتفــاق
يقــول جــال الحــاج إن الحكومــة الحمـراء/

الخــراء وافقــت أن تحكــم مبيزانيــة ميــن
الوســط حتــى عــام  2015وهــذا يعنــي أنهــا
خــرت ســنة لكنهــا ربحــت  3ســنوات مــن
الحكــم وميكــن إجــراء بعــض التعديــات
يف ميزانيــة الربيــع التــي ســوف تناقــش يف
أبريــل /نيســان املقبــل.
مــن جانبهــا تقــول ماجــدة أيــوب ،العضــوة
الســابقة يف الربملــان الســويدي عــن الحــزب
املســيحي الدميقراطــي ،إن أعضــاء الحــزب
كانــوا متأهبــن لالنتخابــات الجديــدةّ ،إل أ ّن
رئيــس الحــزب يــوران هيغلونــد وهــو أحــد

ماجدة أيوب
املوقعــن عــى االتفــاق ،أرتــأى أن الحالــة
السياســية يف الســويد كانــت غــر مســتقرة
والتــي جعلــت الجميــع يفكــر لصالــح البــاد.
ومل نكــن نتوقــع بنتائــج مختلفــة يف حــال
إج ـراء انتخابــات جديــدة.
ولكــن أيــوب تضــع "اتفــاق ديســمرب"
ضمــن قامئــة الخيــارات الخاطئــة لألح ـزاب
ألنهــا تجــد أن تعديــل قانــون التصويــت
يف الربملــان كان يجــب أن يشــمل موضــوع
منــع أي حــزب أو كتلــة التصويــت ألكــر
مــن ميزانيــة واحــدة .بذلــك مــن املمكــن
تجنــب تصويــت حــزب ســفاريا دميكراتنــا
أن يصــوت مليزانيتــه وميزانيــة املعارضــة
يف نفــس الوقــت الســقاط الحكومــة مثلــا
فعلــوا يف الثالــث مــن ديســمرب/كانون األول
.2014
وتتســاءل ماجــدة أيــوب حــول كيفيــة
حفــاظ أحـزاب التحالــف املعــارض مبيزانيتهــا
الخاصــة يف حــن أنهــا تصــ ّوت مليزانيــة
الحكومــة!

أمــا عضــو حــزب اليســار محمــد قــدورة،
فإنّــه يو ّجــه النقــد لالشـراكيني الدميقراطيني،
ويقــول إنهــم مضطــرون للرتاجــع عــن
الكثــر مــن النقــاط املوجــودة يف برنامجهــم
ملصلحــة ميــن الوســط مبجــرد التوقيــع عــى
هــذا االتفــاق .ولذلــك يــرى أن الكثــر مــن
القضايــا التــي كانــت مطروحــة يف برنامــج
حــزب االشــراكيني الدميقراطيــن ســوف
لــن تبــر النــور ،منهــا مــا يتعلــق مبســائل
املهاجريــن والقطــاع العــام.
ويضيــف أن "اتفــاق ديســمرب" غــر ثابــت "
ألن يف أي لحظــة ال تــرى فيــه أحـزاب اليمــن
املعارضــة مــا يلبّــي طموحاتهــا فإنهــا ســوف
تنــذر بإفشــال الحكومــة".
يؤكــد قــدورة أن االتفــاق املــرم بــن الكتلتني
دون اليســار ليــس بالحــل الناجــع لألزمــة
السياســية ولــن يؤمــن مصالــح املواطنــن
يف الســويد .ويقــول إنــه كان مــن املفــرض
الذهــاب إىل انتخابــات جديــدة ،وهــي التــي
كانــت ســوف تقــرر املرحلــة القادمــة دون
التخــي عــن الحلفــاء كــا فعــل حــزب
االشــراكيني الدميقراطيــن.
ميكــن القــول مــن خــال إســتطالع العديــد
مــن األراء إن البعــض ال يخفــي خشــيته مــن
أن "اتفــاق ديســمرب" ،بالرغــم مــن أنــه جنب
الســويد أزمــة سياســية قــد تطــول لعــدة
دورات انتخابيــة ،فإنّــه ســوف يــرك أثــرا ً
ســلبياً لــدى الناخــب عــى املــدى البعيــد،
بســبب عــدم قــدرة الناخــب املعــارض
لسياســة الحكومــة الحاليــة أن يــرى نفســه
مؤيــدا ً لكتلــة ميــن الوســط التــي تتواصــل يف
التقــرب مــن األحـزاب األكــر ميــوالً لليســار.
والعكــس يصــح أحيان ـاً حســب مــا تكشــفه
اســتطالعات الــرأي .وبذلــك تذهــب هــذه
األصــوات إىل حــزب ســفاريا دميكراتنــا لتجــد
فيــه املعــارض الوحيــد يف امليــدان املقابــل
لسياســات باقــي األح ـزاب وتص ـ ّوت لــه.

أسبيد وانيس
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أكثر األسماء شعبية لمواليد العام
الماضي في السويد

Foto: Bengt Nyman

مســح :السويديون أكثر الشعوب إيجابية
تجــاه الهجــرة فــي االتحــاد األوروبــي
الكومبــس  -ســتوكهومل :كشــف مســح عرضــت نتائجــه
عــى موقــع  Europaportalenاإلخبــاري ،وشــمل 28
ألــف شــخص ،أن الســويديني هــم أكــر الشــعوب يف
االتحــاد األورويب ،إيجابيــة نحــو الهجــرة ،ســواء كانــت
مــن دول أوروبيــة أو خارجهــا.
وأجــاب  72%مــن املســتطلعة آراؤهــم يف الســويد أنهــم
إيجابيــن إىل حــد مــا ( )49%أو إيجابيــن جــدا ً ()23%
تجــاه الهجــرة مــن دول خــارج االتحــاد األورويب ،بفــارق

كبــر عــن ثــاين وثالــث أكــر الــدول إيجابيــة ،حيــث حلّــت
كرواتيــا وإســبانيا بـــ  48%لــكل منهــا.
وجــاء مجمــوع اإليجابيــن إىل حــد مــا أو إيجابيــن جــدا ً
للهجــرة مــن دول خــارج االتحــاد االورويب ،لــدى جميــع
املســتطلعة آراؤهــم ،57% ،فيــا كانــت لــدى الهجــرة من
دول داخــل االتحــاد .41%
أكــر الــدول ســلبية تجــاه الهجــرة مــن دول خــارج
االتحــاد األورويب كانــت التفيــا والتشــيك وإيطاليــا.

الكومبــس  -ســتوكهومل :عــرض
مكتــب اإلحصــاء املركــزي SCB
أرقامــه الســنوية حــول أكرث األســاء
شــعبية للمواليــد يف الســويد خــال
العــام  ،2014تصــدّر فيهــا اســمي
"إيلســا" و"لــوكاس" قامئتــي الذكــور
واإلنــاث.
وجــاء اســم لــوكاس كأثــر األســاء
شــعبية للعــام الثــاين عــى التــوايل،
أمــا إيلســا كان ثالثـاً الســنة املاضية،
ليحــل محــل أليــس التــي تص ـدّرت
ثالثــة أعــوام عــى التــوايل.
ومنــح اســم لــوكاس لـــ  860طف ـاً،

فيــا منحــت إيلســا لـــ  850طفلــة .الفتيان:
قامئــة بأكــر عــرة أســاء شــعبية )Lucas, 860 (1 .1
للعــام  ،2014وترتيبهــا الســابق:
)William, 851 (2 .2
الفتيات:
)Oscar, 805 (3 .3
)Elsa, 850 stycken (3 .1
)Alice, 806 (1 .2
)Oliver, 754 (4 .4
)Maja, 732 (2 .3
)Liam, 728 (7 .5
)Agnes, 673 (11 .4
)Elias, 721 (10 .6
)Lilly, 646 (12 .5
)Olivia,
626 (8 .6
)Hugo, 696 (5 .7
)Julia, 610 (5 .7
)Vincent, 641 (13 .8
)Ebba, 603 (6 .8
)Charlie, 634 (6 .9
)Linnea, 594 (17 .9
)Alexander, 630 (8 .10
)Molly, 579 (15 .10
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عندما يبقى الحب أقوى من إجراءات لم الشمل وتعقيداتها
ســاف كغريهــا مــن بنــات جيلها نســجت يف بــوك فــكان ذلــك وحولنــا مــا هــو مبــي إىل منذ ست سنوات قلبي بالعراق وجسدي
مخيلتهــا فتــى أحالمهــا وطريقــة االرتبــاط مضحك".
في السويد والشريان بات الفايبر
بــه ،لكــن ظــروف الحــرب أبعدتهــا عــن
بالدهــا ،وبعــد عــام ونصــف مــن الهجــرة
التقــت بفتاهــا وبــدأ ارتباطهــا الحقيقــي
لكــن يف مســاحة افرتاضيــة وهــذا مــا مل
يصــل إليــه خيالهــا.

تقــول ســاف "كانــت تربطنــي عالقــة
صداقــة مــع خطيبــي وذلــك ضمــن حــدود
الكنيســة واســتمرت صداقتنــا عــى الهاتــف
حتــى بعــد هجــريت إىل الســويد ،لنكتشــف
الحقـاً تقاربـاً يف أفكارنــا وعــى خلفيــة ذلــك
قررنــا أن نطــور صداقتنــا إىل عالقــة أبديــة".
تتابــع ســاف "الفكــرة ولــدت لكــن طريقــة
االلتقــاء كانــت حينهــا غــر ممكنــة،
فقررنــا أن تكــون الطلبــة (عــادة ســورية

وهــي عبــارة عــن جلســة يطلــب والــد
العريــس الفتــاة مــن والدهــا كداللــة
عــى مباركــة األهــل لهــذا االرتبــاط)

عــى برنامــج الســكايب فاجتمعــت عائلتــه
ضمــن محيــط الكامـرا وعائلتــي ذات األمــر،
لكــن قلــق انقطــاع اإلنرتنــت كان واردا ضمن
الظــروف التــي تعيشــها ســوريا ،وبالتــايل
كانــت طلبــة تحــت رحمــة شــبكة التواصــل،
مــرت تلــك اللحظــات عــى خــر فقررنــا عىل
ســبيل الدعابــة توزيــع الحلــو عــى الفيــس

مل يتوقــف األمــر هنــا فللخطبــة مراســيم
ال ميكــن أن تتــم عــن طريــق الســكايب
خصوصــا أن معاملــة مل الشــمل تتطلــب
ورقــة خطبــة أو ورقــة زواج فيعلمنــا عيــى
عــن خطواتهــم التــي لحقــت الطلبــة فيقــول
"قررنــا أن يكــون االرتبــاط يف لبنــان وهنــا
بدأنــا التفكــر بعقبــات ميكــن أن تواجهنــا
خصوصــا أن الحــدود بــن لبنــان وســوريا غري
ميــرة دامئــا وهنــاك خطــر عــدم الســاح
لنــا بعبــور الحــدود ،وعــى الرغــم مــن
ذلــك قدمــت خطيبتــي وأهلهــا إىل لبنــان
عــى أمــل اللقــاء ،وقبــل الخطبــة بيــوم
واحــد تابعنــا مــا جهــزه زمالئنــا مســبقا
لحفلــة الخطوبــة الكنســية ،وفعــا متــت يف
موعدهــا".
ســبعة أيــام وعــاد كل منهــا إىل بلــد اإلقامــة
لتبــدأ رحلــة مل الشــمل غــر املنظــورة
ولتعــود عالقتهــا إىل عاملهــا االفــرايض.

عــرات الحكايــات اســتقصتها شــبكة
الكومبــس تعكــس ذات األمل ،فاملســافات
والقوانــن تحــول بــن التقــاء الرشيكــن،
وناجــي لديــه حكايــة شــبيهة لكنــه رفــض
ذكــر اســمه الثــاين واســم رشيكتــه خوفــا
عليهــا مــن أن تكــون طعــا تســتخدم
ي ذراعــه خصوصــا أنــه مالحــق أمنيــا يف
ل ـ ِّ
العــراق ألســباب رفــض ذكرهــا.
يســتذكر ناجــي ( 35عــام) لحظــات الــوداع
ويختنــق صوتــه يف حنجرتــه "ربطتنــي أنــا
وابنــة عمــي عالقــة حــب منــذ نعومــة
أظفارنــا وكربنــا معــا لتــأت األوضــاع األمنيــة
القلقــة التــي فصلتنــا عــن بعــض ،منــذ
خمســة أعــوام بــدأت تصلنــي تهديــدات
بالع ـرات وهدفهــا واحــد هــو رأيس ورأس
كل مــن أحــب ،حينهــا هاجــرت مــع أيب
وأمــي وبقيــت خطيبتــي التــي نــرت بــن
األصدقــاء أنهــا فســخت الخطوبــة ،وهــذا
كان طلبــي حرصــا عــى حياتهــا ،وعمــر
غربتــي دخــل بعامــه الخامــس وأنــا بعيــد
عنهــا ،ودائــرة الهجــرة حتــى اليــوم مل تقتنــع
بأســباب لجــويئ ومل متنحنــي اإلقامــة وبالتــايل
مل تعطينــي الســعادة أللتقــي مجــددا بهــا".
وعــن كيفيــة التواصــل معهــا قــال "ســابقاً

مل يكــن هنــاك انتشــار للفايــر وبرنامــج
الســكايب مثــل اليــوم فكنــت أعمــل وكل
راتبــي أرصفــه عــى معيشــتي وأهــي
ومصاريــف للهاتــف ،لكــن اليــوم الفايــر
أصبــح الرشيــان الــذي يصلنــي مبحبوبتــي
التــي تنتظــرين".
أوضــاع العراقيــن تختلــف عــن الســوريني
خصوصـاً أن الســويد قللــت منــذ عــام 2007
مــن منــح اللجــوء للقادمــن مــن العــراق
واقتــر األمــر عــى اســتثناءات متنحهــا
دائــرة الهجــرة يف حــال اقتناعهــا باألســباب
الشــخصية لالجــئ ،أمــا حامــل الجنســية
الســورية يحصــل عــى اإلقامــة الدامئــة بعــد
وصولــه مــن ســوريا يف حــال أثبــت هويتــه
مــا مل مينــع ذلــك أســباب خاصــة تجدهــا

دائرة الهجرة رضورية لرفض لجوئه.
واإلقامــة رشط أســايس للبــدء مبعاملــة مل
الشــمل وهــذه األخــرة تخضــع لــروط
ذكرتهــا دائــرة الهجــرة عــى صفحتهــا
الرئيســية مرتجمــة بعــدة لغــات لكــن
باملختــر تحــاول دائــرة الهجــرة التأكــد
مــن خــال األســئلة التــي تذكــر بطلــب مل
الشــمل أو مبقابلــة الرشيكــن عــن طريــق
الســفارات التأكــد مــن جديــة العالقــة ســواء
كانــوا زوجــن أو خطيبــن أو رشيكــن عاشــوا
يف ذات املنــزل ملــدة ســنتني قبــل القــدوم
إىل الســويد ،وال تأخــذ دائــرة الهجــرة بعــن
االعتبــار إقامــة الرشيكــن معــا يف رحلــة
ســياحية.
خاص الكومبس

حــزب الشــعب الســويدي يطالــب بمعاقبــة المتطرفيــن
وطردهــم مــن البــاد
الكومبــس  -ســتوكهومل :أعــرب رئيــس
حــزب الشــعب الليــرايل يف الســويد،
وعضــو تحالــف ميــن الوســط املعــارض،
يــان بيوركلونــد ،عــن رغبــة حزبــه باتخــاذ
إجــراءات صارمــة ضــد املتطرفــن الذيــن
يلتحقــون بالجامعــات املســلحة يف ســوريا
والعــراق ،وتنفيــذ عقوبــات طويلــة
بالســجن بحقهــم ،تصــل اىل حــد الرتحيــل
لــردع مــن يرغــب مبغــادرة الســويد مــن
أجــل االنضــام إىل منظــات متطرفــة.

وقــال رئيــس حــزب الشــعب ،والــذي
شــغل منصــب وزيــر التعليــم يف الحكومــة
الســابقة ،إنــه" :يجــب أن تصبــح املشــاركة
يف اإلرهــاب مخالفــة للقانــون ويفــرض
عليهــا عقوبــة قاســية بالســجن" ،مؤكــدا ً" :إن
اإلرهابيــن يخاطــرون بالعــودة إىل الســويد
وارتــكاب أعــال إرهابيــة فيهــا ،ومثلــا
حصــل يف فرنســا قــد يحــدث يف الســويد".
وأشــار يف إطــار مقرتحــه إىل أن مــن ال يحمــل
الجنســية الســويدية ،أي يكــون مقيــاً
فقــط ،ســيتم ترحيلــه ومنــع دخولــه إىل
الســويد مجــددا ً.

ترصيحــات رئيــس حــزب الشــعب جــاءت
يف مقابلــة مــع التلفزيــون الســويدي SVT
يــوم  21كانــون الثــاين ( ينايــر ) ،2015
بعــد تصاعــد الجــدل يف الســويد والــدول وحــول مــا إن كان هنــاك خيــار بســحب
األوروبيــة ،حــول اإلجــراءات التــي ينبغــي الجنســية ممــن ينضــم إىل تنظيــات
إتخاذهــا مــن أجــل درء مخاطــر هــذه متطرفــة ،أجــاب بيوركلونــد" :كال ،فهــذا
يخالــف الدســتور الســويدي".
الجامعــات عــن املجتمــع الســويدي.

وبحســب جهــاز االســتخبارات الســويدي "أمر استفزازي وتساهل غير
 Säpoفــإن  100شــخص يحمــل الجنســية مقبول"
الســويدية ،أو حاصــل عــى إقامــة ،ســافر
إىل ســوريا أو العــراق ،للقتــال إىل جانــب
تنظيــات متطرفــة ،لكــن تقديــرات
إســتخباراتية نفســها تشــر اىل ان الرقــم أكــر
مــن ذلــك بكثــر رمبــا وقــد يصــل إىل .300

باملجتمــع ،ومســاعدتهم يف التخلــص مــن
التطــرف ،وهــو مــا تســبب بعاصفــة
انتقــادات ،مــن قبــل املراقبــن والسياســيني
وكذلــك مــن رئيــس حــزب الشــعب الــذي
يعتقــد أنهــا طريقــة خاطئــة يف التعامــل مــع
هــؤالء.

وكان مســؤولون يف بلديــة أوريــرو قــد
عرضــوا تقديــم مســاعدة نفســية ودعــم يف وقــال للتلفزيــون" :إن مــا تفعلــه بلديــة
الحصــول عــى فرصــة عمــل للعائديــن مــن أوريــرو هــو أمــر اســتفزازي ويــدل عــى
القتــال إىل جانــب تنظيــم مــا يســمى بـــ تســاهل غــر مقبــول ،كــا يرســل إشــارة بــأن
"الدولــة اإلســامية” ،بهــدف إعــادة دمجهــم مــا يفعلــه اإلرهابيــون هــو أمــر طبيعــي"،

مضيف ـاً" :يجــب بــدال مــن ذلــك مواجهتهــم نفــس التحقيــق لرؤيــة الفــرص املمكنــة
بعقوبــة قاســية بالســجن ،ومــن ثــم ميكــن لترشيــع هكــذا قانــون.
تقديــم املســاعدة لهــم بعــد العقــاب لــي
يجــري دمجهــم باملجتمــع مــرة ثانيــة" ،مــن جهتــه قــال وزيــر الداخليــة Anders
مؤكــدا ً أن العقوبــة تشــر إىل أن األمــر غــر  Ygemanيف ترصيحــات ســابقة إنــه يرغــب
مســموح.
بالحــد مــن مشــاركة املواطنــن يف حــروب
بــدول أخــرى عــر تســجيل ودراســة جميــع
حــزب الشــعب ســيعرض مقرتحاً عــى الربملان الرحــات والســفرات يف العامــن القادمــن،
بإج ـراء تحقيــق رسيــع حــول إمكانيــة ســن ملعرفــة األفــراد الذيــن يســافرون لهــذه
قانــون يجـ ّرم الســفر مــن أجــل املشــاركة يف األغــراض ،ومحاكمتهــم.
حــروب ،باإلضافــة إىل ق ـرار الحكومــة حــول

ثقافة العدد الخامس عشر
Februari 2015

 | 19الكومپس

السينما العربية للمرة األولى في شمال السويد
الكومبــس  -ثقافــة :يســتأنف مهرجــان
ماملــو للســينام العربيــة جولتــه يف املــدن
الســويدية .وللمــرة األوىل يتجــه نحــو
شــال الســويد ،عــر تنظيــم مهرجانــن،
األول يف مدينــة  UMEÅيومــي 31 – 30
كانــون الثــاين ينايــر  ،2015والثــاين يف
مدينــة  LULEÅيومــي  2 1-شــباط فربايــر.
يشــارك يف املهرجانــن كل مــن املخرجــة
املرصيــة آيتــن أمــن التــي ســيعرض فيلمهــا
"فيــا  ،"69واملخــرج املغــريب محســن
البــري ،إذ يعــرض فيلمــه "املغضــوب
عليهــم" يف املهرجانــن ،واملخرجــة اللبنانيــة
ماريــا عبــد الكريــم وتشــارك بفيلمهــا
"إيقــاع الفصــل الثالــث" ،و النجــم صــاح
حانــون بطــل فيلــم فلســطني اســريو
للمخــرج رشــيد مشــهراوي.

مهرجان أوميو

منــذ انطــاق دورتــه الرابعــة يف أيلــول
ســبتمرب  ، 2014كثــف مهرجــان ماملــو
أنشــطته إلثــراء الحيــاة الثقافيــة يف
الســويد بنكهــة عربيــة ،عــر الوصــول إىل
معظــم املــدن الســويدية ،اآلن جــاء دور
الشــال ليتــذوق طعــم الثقافــة العربيــة،
عــر برنامــج غنــي بالعــروض الســينامئية،
والنــدوات واللقــاءات مــع صنــاع الســينام
العربيــة.
يفتتــح املهرجــان رســميا يف مدينــة UMEÅ
مســاء يــوم الجمعــة  30ينايــر ،فيــا تبــدأ
أعاملــه فعليــا منــذ الصبــاح الباكــر بعــروض
املــدارس.
تشــهد صالــة  folkets BIOيف املدينــة
افتتــاح املهرجــان ،مــن قبــل مديــر مهرجــان
ماملــو املخــرج الفلســطيني محمــد قبــاوي
والنجــوم املشــاركني بفعاليتــه ،بحضــور
رســمي مــن قبــل املؤسســة الثقافيــة يف
املدينــة ،وعشــاق الســينام العربيــة.
خــال حفــل االفتتــاح ســيتم عــرض الفيلــم
اللبنــاين القصــر إيقــاع الفصــل الثالــث،
للمخرجــة اللبنانيــة ماريــا عبــد الكريــم،
التــي ســتلتقي مــع الجمهــور للتحــدث عــن
الفيلــم.
ولــدت ماريــا يف لبنــان عــام  ،1990درســت
يف جامعــة ســيدة اللويــزة وحصلــت عــى
إجــازة يف اإلعــام املــريئ واملســموع ..
( إيقــاع الفصــل الثالــث" هــو فيلمهــا
القصــر األول ،شــارك يف عــدة مهرجانــات
عامليــة وحــاز عــى عــدة جوائــز ،وكانــت
واحــدة مــن املخرجــات اللبنانيــات الســتة
اللــوايت أخرجــن الفيلــم اللبنــاين الــروايئ
الطويــل "وينــن" ،الــذي حصــل عــى جائــزة

أفضــل ســيناريو يف الــدورة الرابعــة ملهرجــان
ماملــو).

فيلم "المغضوب عليهم"
للمخرج محسن البصري

يعــرض فيلــم املغضــوب عليهــم للمخــرج
املغــريب محســن البــري بعــد حفــل
االفتتــاح ،حيــث يلتقــي املخــرج مــع
الجمهــور بعــد العــرض مبــارشة ملناقشــة
الفيلــم والحديــث عــن تجربتــه كناقــد
ومخــرج ســيناميئ.
شــارك فيلــم "املغضــوب عليهــم" يف العديــد
مــن املهرجانــات ،وفــاز بعــدة جوائــز منهــا
جائــزة نجيــب محفــوظ ألحســن فيلــم
عــريب يف الــدورة ال 35ملهرجــان القاهــرة،
وجائــزة لجنــة التحكيــم الخاصــة مبهرجــان
ماملــو للســينام العربيــة عــام  ،2013وشــارك
يف مهرجــان غوتنبــورغ يف الســويد عــام
املرصي خالد أبو النجا.
 ،2012كــا حصــد الفيلــم ثــاث جوائــز يف
يعــر الفيلــم عــن درامــا الحيــاة ،العالقــة
مهرجــان مســقط يف ســلطنة عــان ،األوىل
" الخنجــر الفــي" للفيلــم ،والثانيــة أفضــل الحميمــة واملــرض واملــوت وبريــق األمــل
كاتبــة ســيناريو للكاتبــة لنعيمــة ريحــان ،مــع ملســة املــرح ،تــدور أحــداث الفيلــم
وأفضــل ممثــل لبطــل الفيلــم عمــر لطفــي ،حــول حســن (خالــد أبــو النجــا) صاحــب
يقــارب الفيلــم قصــة التناقــض بــن اإلبــداع أحــد مكاتــب االستشــارات الهندســية ،الــذي
ومــا يعكســه مــن فضــاء لالنفتــاح والحريــة ،يفــرض عــى نفســه إطــا ًرا مــن العزلــة
واألعــال اإلرهابيــة النابعــة مــن الفكــر يف منزلــه ،محــاولً حاميــة هــذا اﻹطــار
املتطــرف واملضلــل لفئــة قليلــة تقــع ضحيــة العــازل بطريقــة تعامــلٍ فظــة مــع جميــع
مــن حولــه ،حتــى تقــوم شــقيقته الكــرى
تلــك األفــكار املتطرفــة.
نــادرة ( لبلبــة) بصحبــة حفيدهــا باإلقامــة
معــه يف منزلــه بعــد موافقــة حســن عــى
عروض المدارس
تشــهد املدينــة يف اليــوم األول للمهرجــان مضــض ،مــا يســاعد عــى تبــدل الكثــر مــن
عرضــن للمــدارس ،األول يف الســاعة التفاصيــل يف نظــام حياتــه.
العــارشة صباحــا ،فيلــم " ال مؤخــذة " آيتــن أمــن اســكندرانية األصــل ،قدمــت
للمخــرج املــري عمــرو ســامة ،الثــاين يف العديــد مــن األفــام القصــرة التــي أثــارت
الســاعة الواحــدة ظه ـرا " فلســطني ســريو" دهشــة النقــاد ،فــازت بجائــزة ملتقــى
للمخــرج الفلســطيني رشــيد مشــهراوي ،مهرجــان القاهــرة الســيناميئ الــدويل لعــام
وبعــد العرضــن تتــاح الفرصــة أمــام  2010عــن ســيناريو فيلــم ( ،)69وقــد حازت
طــاب املــدارس للقــاء مــع النجــم واملمثــل عــى شــهادة تقديــر يف مهرجــان ماملــو
الفلســطيني صــاح حانــون ،أحــد أبطــال للســينام العربيــة يف دورتــه الرابعــة ،كــا
فيلــم فلســطني اســريو ،حيــث ينقــل إليهــم حصــل الفيلــم عــى جائــزة لجنــة التحكيــم
تجربتــه الفنيــة ،والحديــث عــن إرادة ألفضــل فيلــم عــريب يف مهرجــان أبــو ظبــي،
الفنــان لتطويــر موهبتــه التــي تنمــو معــه وحصــد ثــاث جوائــز يف مهرجــان جمعيــة
الفيلــم الســيناميئ املــري ،منهــا جائــزة
مــن الطفولــة.
أفضــل ممثــل للنجــم خالــد أبــو النجــا،
وأفضــل فيلــم ،وأفضــل مســاعد ممثــل لــكل
فيلم "فيال  "69واللقاء مع
يف الســاعة الثانيــة ظه ـرا وبحضــور ضيــوف
المخرجة المصرية آيتن أمين مــن عمــر غنــدور وهبــة يــر.
املهرجــان وحشــد مــن املهتمــن.
يف اليــوم الثــاين للمهرجــان يعــرض الفيلــم
املــري "فيــا  "69للمخرجــة املرصيــة آيــن ندوة2015/ 1/31 :
أمــن بحضورهــا واللقــاء معهــا بعــد العــرض ،تســتضيف دار الثقافــة يف مدينــة  UMEÅالختام
يختتــم املهرجــان يف الســاعة الســابعة
وذلــك يف متــام الســاعة السادســة مســاء يف نــدوة حــول كيفيــة تنــاول ومعالجــة
مســاء بتنظيــم حفــل ولقــاء بــن الجمهــور
ســينام الشــعب ،الفيلــم مــن بطولــة النجــم الســينام العربيــة ملوضــوع التطــرف ،وذلــك
وضيــوف املهرجــان مــن صنــاع الســينام
العربيــة ،ومــن الجديــر بالذكــر أن مهرجــان
ماملــو للســينام العربيــة ،نظــم عــدة
مهرجانــات وزار عــدة مــدن ســويدية مــن
قبــل وهــي ،الندســكرونا ،كريستيانســتاد،
هلســنجبوري  ،بــوراس ،يوتوبــوري ،فاكخــو،
ونورشــوبينغ ،تكللــت جميعهــا بالنجــاح
واإلقبــال الجامهــري واإلعالمــي .ويبــدأ
املهرجــان أعاملــه يف مدينــة  LULEÅصبــاح
.2015/2/1
مهرجــان ماملــو الســيناميئ هــو املهرجــان
العــريب الوحيــد يف الــدول االســكندافية ،الذي
يعمــل عــى نــر الثقافــة والـراث العربيــن
مــن خــال األفــام والفعاليــات الثقافيــة

وورش العمــل التــي ينظمهــا ،يعمــل عــى
مــد الجســور الثقافيــة بــن الثقافــة العربيــة
والثقافــات األخــرى املتعايشــة يف الــدول
االســكندينافية عمومــا والســويد عــى وجــه
الخصــوص ،فيــا يحظــى املهرجــان باح ـرام
العديــد مــن املؤسســات الثقافيــة الســويدية
والعربيــة العاملــة يف الســويد ،والتــي تقــدم
الدعــم والرعايــة الدامئــة لفعالياتــه ،وعــى
رأســها مؤسســة اليناصيــب الســويدي ،فيــا
تقــوم الكومبيــس بــدور الرعايــة اإلعالميــة.
وشــهد العــام  2011انطــاق الــدورة األوىل
ملهرجــان ماملــو الســيناميئ ،ليصبــح يف عــام
 2013الظاهــرة الثقافيــة العربيــة األكــر
واألبــرز يف أوروبــا ،وقــد تطــور املهرجــان
يف دورتــه الرابعــة ،ليتفــرع عنــه اثنــا عــر
مهرجــان يف اثنتــي عــر مدينــة ســويدية
عــى مــدار العــام.
مصطفى قاعود  -المسؤول
اإلعالمي لمهرجان مالمو
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أوقات الفراغ في السويد
يعنــي مصطلــح الثقافــة أشــياء مختلفــة .إذ
يعتــر الفــن واملوســيقى واملــرح والفيلــم
والرقــص واملطبوعــات مــن رضوب الثقافــة.
ولكــن هنــاك أشــياء كثــرة نفعلهــا يف حياتنــا
اليوميــة ،تعتــر مــن الــروب الثقافيــة
أيضــا .عندمــا تغنــي أغنيــة تقليديــة
قدميــة لطفلــك فإنــك ســتنقل لــه ثقافتــك
الشــعبية .عندمــا منــارس الرقــص أو تحضــر
الطعــام أو الــكالم ،فــإن هــذه األشــياء
تعتــر مــن الــروب الثقافيــة أيضــا .كــا أن
ق ـراءة الكتــب أو كتابــة النصــوص أو رســم
اللوحــات أو النظــر اىل لوحــة مــن عمــل
فنــان تعتــر مــن الــروب الثقافيــة .كــا
يعتــر بعــض النــاس أن الرياضــة رضب مــن
الثقافــة.
تنســق لجنــة سياســية مشــركة نشــاطات
الثقافــة وأوقــات الفــراغ التــي تقدمهــا
البلديــة .وهــذه اللجنــة مســؤولة عــن
املكتبــات العامــة التــي تســمى Bibliotek
واملتاحــف  Museerواملنشــآت الرياضيــة
 Idrottsanläggningarكــا تتعــاون
البلديــة مــع اإلتحــادات الرياضيــة والثقافية.
تســمى الفــرة التــي ال ميــارس املــرء فيهــا
العمــل أو الدراســة ،بوقــت الف ـراغ .Fritid

أســاء وعناويــن وأرقــام هواتــف اإلتحــادات
املســجلة يف البلديــة .تكــون معظــم
اإلتحــادات والروابــط مســجلة يف البلديــة
النهــا تحصــل يف أغلــب األحيــان عــى
معونــات ماديــة بلديــة ملزاولــة نشــاطاتها.
رمبــا تنجــح يف العثــور عــى إتحــاد أو نــاد
يناســب إهتامماتــك.
يوجــد يف معظــم البلديــات إتحــادات
رياضيــة ملامرســة التامريــن الجســدية أو
الرياضيــة ،أو ركــوب الخيــل ،أو رياضــة
ســباق الغابــات أو التزلــج عــى الجليــد
( خاصــة يف املناطــق الشــالية املغطــاة
بالثلــوج طــوال فصــل الشــتاء) ،وغريهــا.
الرياضــات الجامعيــة محبوبــة يف الســويد
خاصــة كــرة القــدم ،واآليــس هــويك .فيــا
يتعلــق بالرياضــة فبإمكانــك أن متارســها
بنفســك أو أن تذهــب ملشــاهدة املســابقات
الرياضيــة واملباريــات .كــا تتوفــر إمكانيــة
املامرســة واملشــاهدة يف آن واحــد للشــباب
والبالغــن عــى الســواء.

إذا كنــت تــود معرفــة بعــض املعلومــات
عــن املــكان الــذي تقيــم فيــه ،فبإمكانــك
اإلتصــال برابطــة املجتمــع املحــي
 Hembygdsföreningenالتــي تخصــص
يف أبحــاث تتعلــق بتاريــخ املنطقــة وتكتــب
قصصــا عــن الحقبــة الزمنيــة الفائتــة وتوثــق
ماذا نفعل في وقت الفراغ؟
الوقائــع لألجيــال القادمــة .كــا يوجــد
ـويدي
هــذا ســؤال معتــاد عندمــا يحــاول السـ
عــدد كبــر مــن إتحــادات املهاجريــن التــي
أن يتعــرف عــى شــخص جديــد .يجيــب يتالقــى فيهــا النــاس للتواصــل مــع ثقافاتهــم
عــدد كبــر مــن النــاس أنهــم يتجولــون يف الوطنيــة ونقلهــا اىل أطفالهــم.
الطبيعــة أو ميارســون الصيــد أو املــي مــع
الكلــب ،أو رمبــا التنــزه.
المكتبة العامة
ومــن بــن األجوبــة املعتــادة أيضــا ،هنالــك
يجــب أن توجــد مكتبــة عامــة يف كل بلديــة
مــن يقضــون جــزءا كبـرا مــن أوقــات الفـراغ
يف الســويد .يف أغلــب األحيــان تضــم البلديــة
يف أحــد اإلتحــادات أو ميارســون التدريــب
مكتبــة عامــة رئيســية وبعــض املكتبــات
الجســاين أو الرياضــة أو يذهبــون مــع العامــة الفرعيــة .ويجــب ان يتوفــر حــق
أطفالهــم اىل مختلــف النشــاطات.
إســتعارة الكتــب حتــى للذيــن يســكنون يف
يخصــص مــا يزيــد عــن نصــف مليــون مناطــق نائيــة .كــا تضــم بعــض البلديــات
شــخص ورمبــا أكــر يف الســويد جــزءا مــا يســمى باصــات املكتبــة العامــة التــي
مــن أوقــات فراغهــم يف الغنــاء يف جوقــة تــأيت اىل املناطــق يف مواعيــد منتظمــة.
موســيقية .
ال يحمــل بــاض املكتبــة عــددا كبــرا مــن
يف
ـدة
ـ
جدي
ـياء
ـ
أش
ـم
ـ
تعل
ـرون
ـ
آخ
كــا يختــار
الكتــب ،ولكــن ميكــن للمــرء أن يحجــز عــن
أوقــات الفـراغ ،إذ ميكــن أن يشــاركوا يف دورة طريقــه أي كتــب يريــد إســتعارتها.
دراســية  Studiecirkelأو التعليــم يف إتحــاد إســتعارة الكتــب مجانيــة يف املكتبــات
درايس  Studieförbundأو دورة دراســية العامــة ،اإلســتعارة املعتــادة هــي أســبوعني
مســائية يف إحــدى الجامعــات.
أو ثالثــة أســابيع .ويف حالــة عــدم إعــادة
الكتــب بعــد إنتهــاء فــرة اإلســتعارة ،فمــن
اإلتحادات والروابط
املعتــاد دفــع رســم معــن عــن التأخــر.
بإمكانــك أن تعــر عــى مختلــف أشــكال تضــم املكتبــات العامــة الكتــب الناطقــة،
اإلتحــادات عــن طريــق اإلتصــال مبكتــب وكتــب املكفوفــن للمصابــن بضعــف
البلديــة .مــن املعتــاد أن توجــد لوائــح تضــم بــري .ميكــن أيضــا يف معظمهــا إســتعارة

كتــب مســجلة عــى رشيــط وأفــام الفيديــو
واألقـراص املدمجــة.
قــد يضطــر املــرء لدفــع رســم معني إلســتعارة
أفــام الفيديــو واألق ـراص املدمجــة .وهنــاك
عــدد كبــر مــن الكتــب واألفــام واألرشطــة
بلغــات مختلفــة.
يف املكتبــات العامــة أقســام خاصــة لألطفــال
تعقــد فيهــا جلســات لقــراءة القصــص
والحكايــات ونشــاطات أخــرى لألطفــال.
يعمــل يف املكتبــات العامــة مســتخدمون يف
شــؤون املطبوعــات لألطفــال.
تعتــر أســريد ليندجريــن أشــهر مؤلفــي
كتــب األطفــال يف الســويد ،وقــد ألفــت
الكثــر مــن الحكايــات مثــل بيبــي
لونجســرومب وأميــل أي لونيباريــا.
تضــم املكتبــات العامــة قســم الصحــف
واملنشــورات وتوجــد فيــه صحــف يوميــة
ومجــات مــن مختلــف أرجــاء الســويد
والعــامل .ويســتطيع املــرء إســتعارة الصحــف
واملجــات القدميــة.
إذا كنــت تبحــث عــن كتــب أو صحــف
معينــة فيمكنــك العثــور عليهــا يف كتالوجــات
املكتبــة العامــة املوجــودة غالبــا عــى شــكل
ســجل يف الكومبيوتــر.
تتوفــر أجهــزة الكومبيوتــر تحــت تــرف
الزائريــن لهــذا الغــرض .إذا مل تكــن تعــرف
كيفيــة إســتخدامها ،فــا عليــك إال التوجــه
بإستفســاراتك اىل أحــد العاملــن يف املكتبــة
العامــة .وهــم عــادة ماهريــن يف مســاعدتك
بالعثــور عــى الكتــب التــي تناســبك ،حتــى
لــو مل تكــن تبحــث عــن كتــاب معــن.
ميكــن إعتبــار املكتبــة العامــة القلــب
النابــض للثقافــة يف كل منطقــة ومــن املعتــاد
أن تجــد فيهــا ملصقــات ومعلقــات عــن
مختلــف النشــاطات الثقافيــة يف منطقتــك.

الفنون والمتاحف

يوجــد يف كل محافظــة متحــف للمحافظــة
يضــم يف أغلــب األحيــان قســا تاريخ ّيــا
وقســا لآلثــار الفنيــة وبعــض املعــارض
املؤقتــة .أمــا املــدن الكــرى فلديهــا متاحــف
فنيــة خاصــة بهــا ومتاحــف أخــرى مثــل
متحــف هنــديس ومتحــف تاريخــي.
تقــع املتاحــف الوطنيــة الســويدية يف
ســتوكهومل ومــن بينهــا املتحــف الوطنــي،
ومتحــف الفنــون الحديثــة .كــا ســتجد
معــارض فنيــة يف متاحــف أخــرى وصــاالت
عــرض لآلثــار الفنيــة وأماكــن عــرض .ويف
فصــل الصيــف عــى وجــه الخصــوص ســتجد
معــارض صغــرة يف مختلــف أنحــاء الســويد.

الموسيقى
مــن املعتــاد أن تضــم املحافظــة نشــاطات
موســيقية .وتوجــد يف جميــع املحافظــات
أوركســرا ســيمفونية ومجموعــات صغــرة
لــأداء املوســيقي املوحــد تعــزف يف
مختلــف األماكــن وتقــدم حفــات موســيقية
مدرســية .كــا تضــم معظــم البلديــات
مدرســة موســيقية بلديــة يتمكــن مــن
خاللهــا الطــاب الذيــن ميارســون الدراســة يف
املرحلتــن املتوســطة والثانويــة تعلــم العــزف
عــى مختلــف اآلالت املوســيقية .كــا يضــم
عــددا كبــرا مــن املــدارس املوســيقية .

تضــم الســويد عــددا كبــرا مــن الفــرق
املوســيقية الشــابة .وخــال الفــرة األخــرة
مــن القــرن العرشيــن أصبحــت موســيقى
البــوب والــروك الســويدية ســلعا تصديريــة.
وحــازت عــدد مــن الفــرق املوســيقية عــى
نجــاح هائــل وشــهرة عامليــة مثــل فريقــي
آبــا وروكســيت.
املصدر .السويد كتاب الجيب
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مصطلحات سويدية
رغبــة مــن " الكومبــس" يف تعريــف القـراء بأهــم املصطلحــات املتداولــة بكــرة يف الحيــاة العامــة ،والتــي أصبحــت
جــزءاً ال يتجــزأ مــن التعامــات اليوميــة مــع الدوائــر واملؤسســات الســويدية ،ننــر لكــم يف هــذا العــدد ســبع
مصطلحــات متداولــة بكــرة ،وهــي:

Februari 2015

ومؤسسة راديو الدفاع وإدارة العتاد ومؤسسة البحث الدفاعي.

المصطلح الخامسFörsvarsexportmyndigheten :

المصطلح األولSäkerhetspolisen :

مصطلح مؤلف من كلمتني Säkerhet .تعني أمان ،و  polisenتعني الرشطة.
ليصبح املعنى الكامل :الرشطة األمنية أو الرسيّة.
وتعــرف اختصــارا ً بالـــ ( )Säpoومهمــة املخابـرات يف الســويد ،هــي حاميــة النظــام الدميقراطــي ،وحقــوق وحريّــات
املواطنــن ،واألمــن القومــي ،مــن خــال منــع وكشــف الجرائــم ضــد الدولــة واألمــن ،ومحاربــة اإلرهــاب ،وحاميــة
القيــادة املركزيــة للدولــة.

مصطلــح مؤلــف مــن ثــاث كلــات Försvar :تعنــي دفــاع ،و  exportتعنــي تصديــر ،و  myndighetتعنــي ســلطة
أو هيئــة .ليصبــح املعنــى الكامــل :هيئــة التصديــر الدفاعــي.
وهــي ســلطة حكوميــة تأسســت عــام  ،2010مهمتهــا تعزيــز الصــادرات الدفاعيــة الســويدية ،التــي تتوافــق مــع
املصالــح األمنيــة والدفاعيــة .وتدعــم الســلطة رشكات تصنيــع األســلحة الدفاعيــة التــي متثــل الدولــة يف الصفقــات
واملبيعــات األخــرى ،وتــر ّوج لهــا .كــا تدعــم تصديــر التكنولوجيــا العســكرية ألغ ـراض مدنيــة.

المصطلح السادسTillväxtverket :

المصطلح الثانيFörsvarets radioanstalt :

مصطلــح مؤلــف مــن كلمتــن Tillväxt :تعنــي منــو ،و  verketتعنــي مصلحــة أو ســلطة .ليصبــح املعنــى الكامــل:
مصلحــة النمــو .وهــي ســلطة حكوميــة تعمــل عــى تعزيــز القــدرة التنافســية للــركات ،مــن خــال خلــق ظــروف
أفضــل للــركات وتحســن البيئــات اإلقليميــة لتطويــر الــركات والتجــارة يف جميــع أنحــاء الســويد ،وتأمــن أن أمــوال
االتحــاد األورويب يجــري اســتثامرها يف مشــاريع للنمــو اإلقليمــي والتشــغيل .يعمــل فيهــا  370موظفـاً يف تســع مناطــق
ســويدية.

أو ما يعرف اختصارا ً بـ  FRAوتعني مؤسسة راديو الدفاع.
وهــي منظمــة مدنيــة ،تعمــل عــى حاميــة الســويد ومصالحهــا ،مــن خــال األنشــطة االســتخباراتية املوجهــة للخــارج
والداعمــة للسياســة الخارجيــة واألمنيــة والدفاعيــة للســويد .باإلضافــة إىل تعزيــز أمــن البنيــة التحتيــة الحيويــة المصطلح السابعEkonomistyrningsverket :
للمعلومــات ،وخاصــة لــدى جميــع مؤسســات الخدمــات األساســية يف الســويد.
املؤسســة تعمــل أيض ـاً عــى تقييــم القــدرة العســكرية للــدول األجنبيــة ،ودعــم العمليــات العســكرية الســويدية
خــارج البــاد ،ومعرفــة مــدى تطويــر وانتشــار أســلحة الدمــار الشــامل لــدى الــدول األخــرى ،واإلرهــاب الــدويل،
والهجــات الحاســوبية املوجهــة ضــد معلومــات حساســة يف الســويد ،وحقــوق اإلنســان يف البلــدان الواقعــة تحــت
حكــم اســتبدادي.
ويتــم العمــل االســتخبارايت مبهمــة مــن الحكومــة ووزارة الدفــاع والرشطــة األمنيــة الرسيّــة ،ويتطلــب عملهــا أيض ـاً
موافقــة محكمــة االســتخبارات الدفاعيــة ،ويجــري تفحصهــا مــن قبــل مفتشــية الدولة لشــؤون األنشــطة االســتخباراتية
الدفاعيــة.
مصطلــح مؤلــف مــن كلمتــن Ekonomi :تعنــي اقتصــاد ،و  styrningتعنــي إدارة أو حكــم و  verketســلطة أو
مصلحــة .ليصبــح املعنــى الكامــل :مصلحــة اإلدارة االقتصاديــة .ESV
وهــي ســلطة حكوميــة ضمــن إطــار وزارة املاليــة ،يعمــل فيهــا  180موظف ـاً ،مهمتهــا تطويــر كفــاءة اإلدارة املاليــة
للســلطات الحكوميــة وإعطــاء التحليــات والتوقعــات القتصــاد الدولــة .كــا تضمــن أن يتــم اســتخدام أمــوال دافعــي
المصطلح الثالثFörsvarsunderrättelsedomstolen :
الرضائــب بكفــاءة .وتســاهم يف تحقيــق أهــداف سياســة امليزانيــة ،واإلدارة الســليمة لألمــوال الســويدية مــن االتحــاد
األورويب .يعمــل فيهــا  370موظفـاً يف تســع مناطــق ســويدية..
لمعلوماتك  :صديق الكومبس العزيز
إذا اردت التعــرف عــى مصطلحــات ســويدية أكــر وعــى ترجمتهــا للعربيــة عليــك زيــارة موقــع
مصطلــح مؤلــف مــن ثــاث كلــات :Försvar .تعنــي دفــاع underrättelse ،تعنــي تجســس أو معلومــات ،و
 domstolتعنــي محكمــة .ليصبــح املعنــى الكامــل :محكمــة االســتخبارات الدفاعيــة.
وهــي محكمــة ســويديةَ ،حلَّــت عــام  2009محــل لجنــة االســتخبارات ،حيــث تــدرس قضايــا منــح املوافقــة بالتجســس
واالســتطالع ،ويقــع مقــر املحكمــة يف شيســتا بســتوكهومل.

المصطلح الرابع:

Statens Inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten

الكومبــس  www.alkompis.seوتحــت عنــوان للقادمــن الجــدد تجــد صفحــة كلــات ومصطلحــات
ســويدية.
كــا ميكنــك االســتامع إىل برنامــج تعليــم اللغــة عــى راديــو الكومبــس  www.alkompis.fmأو مــن
خــال تنزيــل تطبيــق الكومبــس عــى هاتفــك النقــال.
يف موقــع الكومبــس تجــد دومــا معلومــات مهمــة لــكل ولعائلتــك ،إىل جانــب أخبــار الســويد واملجتمــع
الســويدية ،التــي تحــدث عــى مــدار الســاعة ،ميكنــك االطــاع عــى :معلومــات عــن أهــم املؤسســات
الســويدية ومهامهــا ،أســاء وعناويــن العديــد مــن الروابــط والجاليــات والســفارات ،أســاء األح ـزاب
الســويدية املشــاركة يف الربملــان الســويدي جميعهــا مــع رشح عــن نشــأتها وعــن موقفهــا مــن عــدة
قضايــا هامــة .إضافــة إىل معلومــات عــن بعــض الــركات الخاصــة ،كل ذلــك موجــود تحــت عنــوان

مســاحات
ميكنــك مواصلــة اإلبحــار يف موقــع الكومبــس للتعــرف عــى عــدة خدمــات ومواضيــع متعلقــة بالســويد
وتعرف اختصارا ً ،Siun :مفتشية الدولة لشؤون األنشطة االستخباراتية الدفاعية.
وهــي ســلطة حكوميــة ،يف إطــار وزارة الدفــاع ،مهمتهــا تفحــص النشــاط االســتخبارايت الدفاعــي لــدى وزارة الدفــاع

والحيــاة فيهــا ،الكومبــس صديقــك الناطــق بالعربيــة إىل جانبــك دومــا
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مغني الراب عمار بيروتي يرفض ارتباط موسيقى الراب فقط بلغة الشارع

وسيلة خاصة للتعبير عن رأي الشخص وتجاربه
الكومبــس – خــاص :عــار بــرويت شــاب
ســوري ،عمــل يف هندســة الصــوت ،وألَّــف
وغنــى العديــد مــن األغــاين الخاصــة بثقافــة
الــراب ،انتــرت أغانيــه عــى االنرتنــت
ووســائل التواصــل االجتامعــي منــذ عــام
 ،2010وعــى الرغــم مــن وصولــه إىل
الســويد منــذ شــهرين فقــط ،إال أنــه يأمــل
مبتابعــة مرشوعــه الفنــي الــذي بــدأه يف مــن املعــروف أن أغــاين الـراب تعتمــد عــى
ســوريا كهوايــة.
الواقــع بشــكل رئيــي وتناقــش قضايــا
يوميــة ،ويكــون الهــدف منهــا إيصــال فكــرة
اهتــام وحــب عــار للموســيقى دفعــه معينــة تتعلــق بقضايــا اجتامعيــة أو سياســية
لدراســة الغنــاء يف املعهــد العــايل للموســيقى أو خاصــة ،ولذلــك فــإين أحــاول عنــد كتابــة
بدمشــق ،لقبــه الفنــي شــيفرة العــريب ،ومــن وتلحــن وأداء األغنيــة أن أعيــش الحالــة
أهــم أغانيــه (مــا تخــايف أنــا معــك ،يــا شــام ،وأتعمــق كثــرا ً يف الفكــرة التــي أرغــب
معــك ،نــار الشــوق ،عــم نبــي عغيابــك ،بالتعبــر عنهــا وإيصالهــا للجمهــور ،مبعنــى
وغريهــا مــن األغــاين).
أين ال أكتــب أغنيــة مل تحــدث يف الحقيقــة
ومــن املعــروف أن الــراب كثقافــة بــدأت أو بعيــدة عــن الواقــع ،فاألغــاين التــي ألفتهــا
باالنتشــار قبــل نحــو  40عامــاً يف أحيــاء كانــت عبــارة عــن قصــة حدثــت ســواء
الواليــات املتحــدة األمريكيــة ،ومل تعــد معــي شــخصياً أو مــع أحــد أصدقــايئ.
مجــرد موســيقى ،فالفنــان يحــي مــن خــال وأهــم املواضيــع التــي تناولتهــا األغــاين كانت
األغــاين قصص ـاً نابعــة مــن حياتــه الخاصــة ،تتعلــق بأســباب خروجــي مــن ســوريا ،كــا
وتتميــز األغــاين باإليقــاع الرسيــع ،وتعتمــد تحدثــت عــن ظواهــر اجتامعيــة معينــة
عــى بعــض التقنيــات الخاصــة ســواء يف ورضورة الوعــي مثــل املخــدرات واإلدمــان،
أســلوب كتابــة األغنيــة أو املوســيقى الخاصة باإلضافــة إىل املواضيــع الخاصــة بالحــب
بهــا مــع الرقــص املميــز بالــراب.
والخيانــة.
شــبكة الكومبــس اإلعالميــة التقــت بعــار
وأجــرت معــه الحــوار التــايل حــول ثقافــة كيف بدأت غناء الراب؟
الــراب ،وكيــف يتطلــع إىل نــر فنــه يف أول مــرة تعرفــت فيــه عــى منــط الــراب،
الســويد.
كانــت بالصدفــة ،حيــث ســمعت مجموعــة
مــن الشــباب يغنــون بشــكل مرتجــل يف
ما هو مفهومك ألغاني الراب؟ الشــارع ،وأعجبــت بطريقــة غنائهــم ،فقررت
الـراب باملفهــوم املتــداول هــو لغــة الشــارع ،االتصــال بهــم للتعــرف أكــر عــى هــذا
لكــن بحســب رأيــي الــراب يعتمــد عــى النمــط مــن الغنــاء ،وبالفعــل فقــد عرفنــي
حيــاة الشــخص الــذي يكتــب ويــؤدي الشــباب عــى موقــع الكــروين يوجــد فيــه

األغــاين ،وبالتــايل موســيقى ال ـراب ال ترتبــط ألحــان مجانيــة ،وبــدأت أحمــل املوســيقى
بلغــة الشــارع ،إمنــا وســيلة للتعبــر عــن رأي وأكتــب كلــات األغــاين ،ثــم بعــد فــرة
الشــخص وإيصالــه للفئــة املهتمــة بهــذا فتحــت اســتديو وبــدأت بتســجيل األغــاين
النمــط الغنــايئ.
لفنانــن آخريــن ،وهكــذا تطــور اهتاممــي
مبوســيقى الــراب مــن مجــرد هوايــة إىل
مــروع يهــدف إىل إدخــال ودمــج أمنــاط
ما هي القضايا التي تتناولها
غنائيــة أخــرى مــع الــراب.
في أغانيك؟

هل تعتقد أن بإمكانك
االستمرار في غناء الراب
بالسويد واالنتشار بشكل
أكبر؟

ال أســتطيع التنبــؤ حاليــاً ،لكــن بالتأكيــد
لــدي حلــم وأســعى إىل تطويــر قــدرايت يف
مجــال العنــاء وهندســة الصــوت ،وتســجيل
األغــاين ،باإلضافــة إىل وجــود إمكانيــات
بالســويد تســاعدين عــى الدراســة يف مجــال
الصوتيــات واألغــاين لدعــم اهتاممــايت الفنيــة وتوزيعهــا ،لكــن بحســب رأيــي فــإن تأييــد
وتحقيــق األفضــل يف مجــال الغنــاء ،خاص ـ ًة الجمهــور للفكــرة التــي تتناولهــا األغنيــة،
وأين اســتطعت تكويــن خــرة جيــدة يف يعتــر مــن األساســيات التــي تســاعد املغنــي
الغنــاء ،كــا أين قمــت بتدريــب عــدد مــن يف االســتمرار واالنتشــار أكــر.
األشــخاص وتعليمهــم أهــم أســاليب ال ـراب
واألمنــاط الغنائيــة التــي يعتمــد عليهــا .كيف كان تفاعل الناس معك

هل تعتقد أن الراب منتشر
لدى الجالية العربية
بالسويد؟

ال أملــك أي فكــرة عــن مــدى انتشــار
موســيقى الــراب يف الســويد بشــكل عــام
ولــدى املهاجريــن العرب بشــكل خــاص ،ألين
قدمــت حديثــاً ،لكــن وكــا هــو معــروف
للجميــع ،الســويد مشــهورة عــى مســتوى
العــامل يف مجــال املوســيقى وإنتاجهــا

في سوريا؟

الخــاص بالـراب ،خاصـ ًة وأن الـراب يختلــف
عــن األمنــاط الغنائيــة األخــرى التــي
تتطلــب وجــود موزعــن وملحنــن ومنتجــن،
باإلضافــة إىل أن غنــاء الـراب ال يحقــق عائــد
مــادي ميكــن العيــش مــن خاللــه.

ما هي خططك المستقبلية؟

ال ـراب منتــر عــى نحــو واســع يف ســوريا ،إن هــديف الرئيــي يتعلــق بإكــال مرشوعــي
الفنــي ،ولذلــك أخطــط لفتــح اســتديو
عــى الرغــم مــن وجــود البعــض ممــن
واالســتفادة مــن تجربتــي يف ســوريا،
ينتقــدون بشــدة ثقافــة الــراب.
والتواصــل مــع املعنيــن واملهتمــن بغنــاء
الــراب املتواجديــن يف الســويد ،واعمــل
ما هي الصعوبات التي
حالي ـاً إلقامــة حفــل فنــي يف املدرســة التــي
يواجهها مغني الراب؟
أتعلــم فيهــا اللغــة الســويدية بالتعــاون مــع
هنــاك الكثــر ممــن يغنــون ال ـراب ،لكنهــم مســؤويل املدرســة.
ال ميلكــون أي مؤهــات ســواء يف الصــوت
نهيل كورية
أو القــدرة عــى تأليــف النمــط املوســيقي

يوهاناس سويدي من أب ياباني
وأم فنلندية ويدرس اللغة العربية
الكومبــس -خــاص :تتفاجــئ أحيانــا
حينــا تــرى شــخص ســويدي أو أورويب
يتكلــم معــك بلغــة عربيــة مفهومــة
وواضحــة ،وتبــادر فــورا لالستفســار منــه
أكــر عــن ســبب اختيــاره لتعلــم لغــة
ليســت بالســهلة ،لغــة نســيها البعــض مــن
أهلهــا املغرتبــن ومل يعلموهــا ألجيالهــم.
وفيــا يســتصعب بعــض القادمــن الجــدد
تعلــم اللغــة الســويدية ،وقــد يتململــون
منهــا ومــن حروفهــا الصوتيــة الغريبــة
عليهــم ،إال أنــه ويف الطــرف املقابــل ،هنــاك
يف الســويد مــن يرغــب بتعلــم اللغــة
العربيــة ،ألســباب عديــدة.
أحدهــم  Johannes Nohiraالــذي ازداد
اهتاممــه بالعربيــة بعــد أن تعــ ّرف عــى
صديــق مــن األردن ،وشــبان آخريــن.
يبلــغ يوهانــس مــن العمــر  36عامـاً ،ولد يف
الســويد مــن أب يابــاين وأم فنلنديــة ،وعــى

الرغــم مــن عــدم وجــود رابــط يجمعــه
باملنطقــة العربيــة ،إال أنــه أحــب تعلــم
لغتهــا ،وحــول كونــه ســويدي الجنســية
مــن أب يابــاين وأم فلنديــة وهــو ناطــق
اآلن بالعربيــة بشــكل ال بــأس بــه ،يقــول
يوهانــس لـــ "الكومبــس"" :تعرفــت عــى
صديــق عــريب مــن األردن منــذ أربــع
ســنوات ،وكان متعطشــاً للتحــدث مــع
ســويديني ،وتعرفــت عــى أصدقائــه العــرب
أيض ـاً ،فــازداد اهتاممــي بهــذه اللغــة ،لــي
أتواصــل معهــم بشــكل أفضــل أيضــاً".
وتابــع قولــه" :ســافر صديقــي ومل أعــد التــق
بالباقــن ،فقلــت ســأبدأ تعلمهــا لوحــدي،
ريثــا أبــدأ بدراســة الطــب يف جامعــة
ســتوكهومل ،فتقدمــت عــى فصــل درايس
ملــدة ســتة أشــهر لتعلــم اللغــة العربيــة،
حتــى أن العديديــن ممــن أعرفهــم مل
يتوقعــوا أننــي أتعلــم هــذه اللغــة".

وحــول املعلمــن وعــدد الطــاب ،قــال
يوهانــس" :يوجــد معلــم مــن أصــل عــريب،
أمــا الباقــون فهــم ســويديون ،والطــاب
العــام املــايض كانــوا تقريبــا  ،30أمــا هــذا
العــام ازداد عددهــم إىل  60فاهتــام وإن كان يــرى لهــا مســتقبالً يف الســويد ،تعليــم اللغــة الســويدية لألجانــب ، SFI
النــاس بالــرق األوســط يتزايــد ،كــا أن يجيــب يوهانــس" :بالتأكيــد ،فالعديــد مــن باإلضافــة إىل نــر ثقافــة مقهــى اللغــة يف
هنــاك طالبـاً كــر مــن أصــول عربيــة ،لكــن س ـكّان الــدول العربيــة يأتــون إىل الســويد ،املكتبــات".
الظــروف منعتهــم مــن اتقانهــا ،وهــم اآلن ثــم أين ســأبدأ بربنامــج دراســة الطــب معلومــات :هنــاك عــدة أماكــن ودورات
يرغبــون بزيــادة قدرتهــم عــى القــراءة بعــد فــرة يف جامعــة ســتوكهومل ،لذلــك ثابتــه ومؤقتــه ملتابعــة دراســة اللغــة
والكتابــة ،ليســتفيدون مــن هــذه اللغــة يف أعتقــد أن مــا تعلمتــه ومــا ســأتعلمه مــن
العربيــة ،ضمــن عــدة مســتويات منهــا
العثــور عــى فــرص عمــل مرتبطــة باللغــة اللغــة العربيــة ســيكون محــل اســتفادة يل
املبتدئــة وحتــى البحثيــة ،خاصــة يف جامعــة
باملســتقبل".
العربيــة".
ســتوكهومل ،Stockholms Universitetet
وكيف ترى إسهام اللغة يف االندماج؟
هل تجد اللغة العربية صعبة؟
نعــم إنهــا صعبــة للغايــة ،وخاصــة أنهــا إنهــا مهمــة جــدا ً ،وخاصــة تعلــم الســويدية قســم الدراســات الــرق أوســطية والرتكيــة
تحتــوي عــى أبجديــة جديــدة ومختلفــة أيضـاً مــن قبــل املهاجريــن ،لخلــق التواصــل واآلســيوية .MENA
كليّــاً وقواعدهــا ليســت ســهلة ،رغــم أين والتقريــب مــع املجتمــع الســويدي ،وأرى
نادر عازر
أتحــدث اليابانيــة ،وجــدت العربيــة صعبــة ،أن تطويــر االندمــاج ميكــن أن يتــم أيضــاً
لكنهــا ممتعــة.
بزيــادة التعــاون بــن الجامعــات ومــدارس
nader@alkompis.com
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رحيل أنيتا إيكباري نجمة السينما وملكة جمال السويد
مقطــع ال يتجــاوز ثــاث دقائــق مــن فيلــم وحصلــت عــى رحلــة مجانيــة لزيــارة
"ال دولتــي فيتــا" ( )1960أطلــق شــهرة الواليــات املتحــدة .اعتــرت هــذه الجائــزة
منقطعــة النظــر للحســناء الســويدية أنيتــا مبثابــة الحلــم الــذي تحقــق.
إيكبــاري ،وأصبحــت بعــد ذلــك رمـزا ً لإلثــارة
يف عــامل الســينام بخمســينات وســتينات الفن وقسوة العيش
القــرن املــايض .يف ذلــك املقطــع تنــزل أنيتــا كانــت أنيتــا أنثــى غــر اعتياديــة ،وصفهــا
بفســتانها األســود إىل نافــورة  De Treviيف البعــض بالعنيــدة والحاملــة ،بينــا آخــرون
رومــا ،وتصــور مشــاهدها عــى مدار ســاعات قالــوا عنهــا أنهــا شــخصية رصيحــة لدرجــة
عــدة يف املــاء البــارد دون أي اعــراض .يف أنّهــا انتقــدت الصحافــة الصفــراء عــدة
حــن املمثــل الــذي شــاركها يف ذلــك املقطــع مــرات.
 Marcello Mastroianniتحصــن بألبســة حيــث ردت يف العديــد مــن املناســبات عــن
واقيــة للــرد ورشب الكحــول لــي يســتطيع عــدم صحــة الشــائعات التــي طالــت حياتهــا
أن يتحمــل الطقــس آنــذاك والنــزول إىل الشــخصية .ورغــم دفاعهــا عــن زيجاتهــا،
النافــورة ،حســبام ذكــر مخــرج الفيلــم ّإل أنــه يف كلتــا الحالتــن أنتهــى األمــر
فريديريكــو فيللينــي لراديــو يب يب يس.
باالنفصــال .الــزواج األول كان مــن املمثــل
االنكليــزي انطــوين ســتيل (بــن عامــي
 )1959-1956والثــاين كان مــن املمثــل
الحلم بدأ من مالمو
ولــدت  Anita Ekbergيف التاســع االمريــي ريــك دان نوتّــر (بــن عامــي 1963
والعرشيــن مــن أيلول/ســبتمرب مــن العــام و  .)1975مل تنجــب أنيتــا األطفــال وظلــت
 1931يف ماملــو جنــوب الســويد ،وكانــت تعيــش مــع كلبيهــا حتــى وفاتهــا.
السادســة مــن بــن أشــقائها الثامنيــة يف يف أحــد اللقــاءات عــر الراديــو الســويدي
عائلــة متواضعــة .كانــت الفتــاة التــي تحلــم ( )1958تحدثــت أنيتــا عــن الصعوبــات
منــذ صغرهــا أن تســافر إىل الواليــات املتحدة املعيشــية التــي واجهتهــا يف الواليــات
وتعمــل هنــاك .اجتهــدت يف البدايــة مبجــال املتحــدة يف الســنوات الســتة التــي عاشــتها
املوضــة وعــرض األزيــاء ،ثــم شــاركت يف هنــاك ،حيــث وصلــت إىل درجــة أنّهــا
مســابقة ملكــة جــال ماملــو وفــازت بــه اضطــرت لبيــع ممتلكاتهــا الشــخصية
رصت أن
يف العــام  .1950تلقــت أنيتــا تشــجيعاً مــن لتعيــش يف بلــد مل تتقــن لغتــه .أ ّ
والديهــا للمشــاركة يف مســابقة لقــب ملكــة تعلــم اللغــة االنكليزيــة وكانــت تجــد أن
جــال الســويد ،راودتهــا املخــاوف مــن عــدم الســينام يف الواليــات املتحــدة وإيطاليــا
الفــوز ومل تتوقــع أن تتجــاوز املرتبــة الرابعــة قــادرة عــى االنتشــار يف العــامل أكــر مــن
وكانــت املفاجئــة أنّهــا توجــت باللقــب الســويدية ،لذلــك رفضــت أن متثــل يف

الســويد ،وتحججــت أن ســوق األفــام
الســويدية محــدودة جــدا ً .وقليـاً مــا تلقــى
األفــام الســويدية االســتقبال الــكايف مــن دور
الســينام العامليــة مثــل نظريتهــا االمريكيــة
واإليطاليــة.

"الحياة الحلوة" في أيطاليا

صاحبــة الــدور الرئيــي يف فيلــم "La Dolce
 "Vitaأي الحيــاة الحلــوة ،رفضــت العيــش
أو العمــل يف الســويد بعــد انتقالهــا إىل
الواليــات املتحــدة عــام  .1951ومل تــردد
يف التعبــر عــن انزعاجهــا مــن منتقديهــا يف
إحــدى زياراتهــا إىل الســويد ،عندمــا و ّجهــوا
لهــا العتــب واللــوم عــى نســيانها للغتهــا
األم وعــدم قدرتهــا عــى تذكــر كلــات
بالســويدية يف اللقــاءات الصحفيــة.
بالرغــم مــن أدائهــا لعــدة أفــام يف هولييــود
وحصولهــا عــى جائــزة غولــدن غلــوب يف
العــام  1955كأفضــل ممثلــة عــن دورهــا يف
فيلــم "بلــود آيل"ّ ،إل أنّهــا قــررت العيــش يف
إيطاليــا واعتربتهــا مبثابــة املوطــن الجديــد
الــذي أرادت أن تكمــل حياتهــا فيــه حتــى
آخــر لحظــة .
ومــن أشــهر أفالمهــا األخــرى "الحــرب
والســلم" للمخــرج كينــغ فيــدور يف العــام
 .1956ومثلــت أيضــاً يف أدوار رئيســية
وثانويــة منهــا يف فيلــم ""Bambola
للمخــرج بيغــاس لونــا يف العــام
 .1996وفيلــم "  " Le nain rougeللمخــرج
 Yvan Le Moineيف العــام (.)1998

وفاة بعد معاناة

توفيــت أنيتــا أيكبــاري يف صبــاح الحــادي
عــر مــن يناير/كانــون الثــاين  2015بعــد
تدهــور صحتهــا حيــث نقلــت إىل عيــادة
طبيــة يف روكا دي بابــا قــرب رومــا .لكــن
مل تعــاين نجمــة اإلغ ـراء مــن املــرض فقــط،
بــل أيضـاً مــن رسقــة الجوائــز التــي حصلــت
عليهــا خــال مســرتها الفنيــة .باإلضافــة إىل

عــرت مــرارا ً عــن حزنهــا عــى قتــل
ذلــك ّ
أحــد اللصــوص لكلبهــا أثنــاء الرسقــة أثنــاء
تلقيهــا العــاج يف املستشــفى.
متّــت مراســم التشــييع يف كنيســة
 Christuskircheبالعاصمــة اإليطاليــة
رومــا ،وبعــد ذلــك ودُفــن رفاتهــا يف مقــرة
كنيســة  Skanörجنــوب الســويد.

ما المقصود بالمعاناة النفسية Psykiska؟
تســمى أشــكال املعانــاة التــي تتعلــق
مبشــاعر املــرء وخواطــره وأحاسيســه مبعانــاة
نفســية  Psykiskaوميكــن أن تتــم معالجتهــا
ضمــن نظــام الرعايــة النفســية.
يف أغلــب األحيــان تكــون املعالجــة عــى
هيئــة ترتيــب مــن جلســات املحادثــة
واملــداواة.
إذا كان لديــك أو أحــد أفــراد عائلتــك
مشــكالت نفســية فأبــدأ مبراجعــة طبيــب،
أو مركــز الرعايــة لتحصــل عــى املســاعدة
املناســبة .بإمكانــك زيــارة مركــز الرعايــة
الصحيــة يف الرشكــة يف حالــة وجــود مثــل
هــذا املركــز يف موقــع عملــك.
توجــد يف عــدد كبــر مــن األماكــن عيــادات
الرعايــة النفســية املفتوحــة حيــث تتــاح

بحث سويدي يحذر من
مستويات الصوت المرتفعة
في سماعات األذنين

الفرصــة للمــرء بالتحــدث مــع خبــر نفــي بإمكانــك التعــرف اىل أقــرب عيــادة عــى
أو طبيــب نفســاين ،وهــو طبيــب مختــص يف الصفحــات الزرقــاء يف دليــل الهاتــف
األمــراض النفســية.
أو عــن طريــق اإلتصــال برقــم هاتــف
كــا ميكــن أن يتــم إدخــال مــن يحتــاج التنظيــم النيــايب للمحافظــة .كــا توجــد
اىل املزيــد مــن الرعايــة يف قســم لألمــراض عيــادات خاصــة للشــباب الذيــن يعانــون
النفســية يف مستشــفى أو أن تتــم رعايتــه يف مــن أضطرابــات األكل  Ätstörningarمثــل
املنــزل.
مــرض القهــم  -عندمــا يجيــع املــرء نفســه -
ويف حالــة الرعايــة املنزليــة يقــدم التنظيــم ومــرض النهــام ـ عندمــا يلتهــم املــرء كميــات
النيــايب للمحافظــة والبلديــة دعــا إضافيــا .ضخمــة مــن األطعمــة ومــن ثــم يتقيأهــا.
ميكــن لألطفــال والشــباب مراجعــة نظــام يصــاب معظــم النــاس الذيــن عايشــوا أهوال
الرعايــة الصحيــة املدرســية أو عيــادة الحــرب والتعذيــب بإضطرابــات نفســية عىل
األحــداث أو عيــادة األمــراض النفســية شــكل أرق وكوابيــس وحــر وهلــع لفـرات األشــخاص الذيــن عايشــوا مثــل هــذه
لألطفــال والشــباب التــي تســمى إختصــارا ً طويلــة .يضــم عــدد كبــر مــن التنظيــات املــآيس .كــا توجــد مراكــز مختصــة يديرهــا
 BUPأو  PBUرعايــة األطفــال والشــباب النيابيــة للمحافظــات مســتخدمني مــن الصليــب األحمــر ومنظــات أخــرى.
النفســية.
ذوي التأهيــل الخــاص بإمكانهــم مســاعدة بإمــكان مســؤول تنســيق شــؤون الالجئــن يف
الثانويــة يســتعمون إىل املوســيقى عــر
ســاعات األذنــن ،فيــا يشــغلها العديــد
منهــم مبســتويات مرتفعــة وأكــر مــن
املســموح بهــا.

الكومبــس  -ســتوكهومل :أثــارت نتائــج
دراســة جديــدة أجراهــا قســم علــوم وأعــرب الباحــث كاليــس مولــر عــن قلقــه
الســمع يف مستشــفى أوريــرو الجامعــي ،مــن عواقــب هــذه الظاهــرة ،مطالبــاً
قلــق الباحثــن ،بعــد
بإيجــاد إرشــادات وتحذيــرات اجتامعيــة،
تأكيدهــا أن  80%مــن طــاب املــدارس وقــال« :متام ـاً مثل ـاً نحــذر مــن التدخــن

جــدا ً ،فيــا تــزداد نســبة مســتخدمي
الســاعات.
وبــن البحــث أيضــاً اختالفــاً كبــرا ً لــدى
ّ
اســتعامل الســاعات التــي تعلــق عــى
الــرأس ،واألخــرى التــي توضــع داخــل قنــاة
األذن ،حيــث كلــا أصبحــت أعمــق ،كلــا
ازدادت قــوة املوســيقى ،وازداد الــرر.

والســموم البيئيــة ،فــإن هــذه مشــكلة
بيئيــة أيضــاً ميكــن أن تــؤدي إىل ظهــور
جيــل جديــد يعــاين مــن ضعــف مبكــر
بالســمع».
وأكــد البحــث أن االســتامع إىل املوســيقى
بصــوت مرتفــع لفــرات طويلــة تــؤذي
الســمع ،حيــث أدى التطــور التقنــي إىل
أن تحافــظ األغنيــة عــى جودتهــا ونقائهــا
حتــى أثنــاء االســتامع مبســتويات مرتفعــة وبحســب كاليــس مولــر ،فــإن خفــض

بلديتــك أن يســاعدك يف معرفــة أقــرب مركــز
اىل مــكان ســكنك.
المصدر :السويد كتاب الجيب
مســتوى الصــوت وأخــذ اســراحات أمــر
بالــغ األهميــة للحاميــة مــن أرضار الســمع
يف املســتقبل ،مطالبــاً بإجــراء خطــوات
عمليــة للحــد مــن هــذه الظاهــرة،
وأضــاف« :لدينــا توصيــات فقــط مــن
اإلدارة االجتامعيــة ،السوســيال ،لكــن
ال يوجــد أي قوانــن واقعيــة يك نحمــي
أطفالنــا».

رياضة العدد الخامس عشر
Februari 2015
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محمد الخطيب يجد مكانه سريعا في السويد
يدرب كرة السلة للسيدات والرجال ويتعلم اللغة السويدية
الكومبــس -خــاص :مــع اســتمرار حالــة
عــدم االســتقرار يف بعــض البلــدان العربيــة،
تتواصــل هجــرة الخــرات املتنوعــة ومنهــا
الخ ـرات الرياضيــة إىل الــدول األكــر أمان ـاً،
ومنهــا الســويد .أحــد القادمــن الجــدد هــو
العــب كــرة الســلة واملــدرب الفلســطيني
الســوري "محمــد الخطيــب" الــذي وصــل
إىل الســويد قبــل عــام مــى ،ليدخــل مجــال
التدريــب واإلرشاف خــال فــرة قصــرة،
جالب ـاً معــه خربتــه ومعارفــه.

الســورية باإلضافــة لبطولــة كأس آســيا
والبطــوالت الوديــة".
ويتابــع قولــه" :كــا مثلــت منتخــب ســوريا
للشــباب والناشــئني ،وشــاركت مبنتخــب
الناشــئني يف بطولــة آســيا وحققنــا املركــز
الســابع".
وحــول فــرة قدومــه إىل الســويد ،يجيــب
الخطيــب" :أنــا قدمــت للســويد منــذ ســنة
تقريبـاً ،بســبب االوضــاع يف ســوريا ،والوضــع
الصعــب التــي تعيشــه الرياضــة يف بلــدي".
مــع أي نــادي تعمــل االن وماهــي
اختصاصاتــك يف مجــال التدريــب؟
اعمــل حاليــا مــع نــادي KFUN -
 KRISTEAN STADوالتــي تبعــد عــن
مدينــة ماملــو  80كــم ،وأعمــل حاليـاً كمدرب
للســيدات والرجــال ومــرف عــام يف النــادي
بــكل فئاتــه وحاليـاً أتعلــم اللغــة الســويدية
ونحــاول يف املدينــة أن ننشــئ نــادي لكــرة
الســلة يف املدينــة ونصــل للمراتــب العليــا.

يبلــغ محمــد الخطيــب مــن العمــر 35
عام ـاً ،ولعــب يف ســوريا مــع نــادي الوحــدة
الدمشــقي منــذ العــام  ،1995ود ّربــه أيض ـاً،
كــا مثّــل املنتخــب الوطنــي للشــباب
والناشــئني يف عــدة مناســبات.
حــول األلقــاب التــي حققهــا ســابقاً قبــل
قدومــه إىل الســويد ،يقــول الخطيــب لـــ
"الكومبــس"" :حققــت مــع أشــبال النــادي
بطولــة الــدوري مرتــن كالعــب ،ومــع
الناشــئني حققنــا اللقــب مرتــن وايض ـاً مــع
فريــق الشــباب حققنــا اللقــب مرتــن ،ومــع ما هو طموحك مع النادي ،وخصوصاً
الفريــق األول حققــت اللقــب ثالثــة م ـرات انك في مرحلة البداية والتطوير؟
ومثلهــا يف الــكأس ،وحققــت بطولــة الســوبر أنــا لــدي فريــق الســيدات يف الدرجــة

الثانيــة وفريــق الرجــال يف الدرجــة االدىن
وهــي الثالثــة كونــه نــادي حديــث العهــد،
ولــدي طمــوح بصعــود الســيدات للدرجــة
االوىل والرجــال للدرجــة الثانيــة ،ولكــن
الطمــوح األكــر هــو تشــكيل نــواة لنــادي
كبــر يقــدم شــيئاً للمســتقبل خصوصــاً يف
مدينــة ال تعــرف الكثــر عــن كــرة الســلة،
ويف بلــد تعتــر كــرة الســلة أقــل انتشــارا ً،
وليــس لهــا أهميــة كالهــويك وكــرة القــدم.

هل تحصلون على دعم من البلديات أو
أي جهة خاصة؟

يوجــد دعــم للنــادي لكنــه محــدود ،ويتعلــق
بالنتائــج عــى كافــة االصعــدة ،ونحــن علينــا
تقديــم االفضــل ليصلنــا دعــم أكــر.

هل يملك الالعب السويدي إمكانيات
الالعب السوري بشكل خاص في كرة
السلة؟

ميتلكونهــا مــع الطــول تســاعد جــدا ً ،وايض ـاً
مــن الناحيــة املاديــة والحوافــز أفضــل بكثــر
هنــا.

نحــن يف ســوريا لدينــا خامــات أيضــا جيــدة ،كيف تشعر بالمعاملة معك في النادي
ولكــن الخدمــات التــي تتوفــر هنــا ليــس وخاصة من قبل الالعبين والالعبات؟

لهــا مثيــل ،وتســاعدك عــى أن تصبــح أفضــل أشــعر أغلــب األوقــات أننــي يف بيتــي ومــع
حــاالً ،باإلضافــة أن البنيــة الجســدية التــي عائلتــي ،وعندمــا انجــز عمــي وأقــدم مــا

لــدي ،ألقــى معاملــة جيــدة جــدا ً وأي
مســاعدة احتاجهــا ،ألن أي عمــل جيــد مــن
قبلنــا ينعكــس عــى املهاجريــن اآلخريــن،
وعــى اندماجنــا ،وأود أن أقــول يف نهايــة
الحديــث للقادمــن الجــدد ســوا ًء رياضيــن
أو غريهــم" :أعطــي كل مــا متلــك يف ارضيــة
امللعــب ويف الحيــاة ،واتــرك التقييــم لهــم،
ألنــك ســتأخذ حقــك يف هــذا البلــد".

عندما يتدرب نادي سويدي على يد مدرب عراقي

فراس حازم الشيخلي ينجح في تقديم خبراته خالل فترة وجيزة من وصوله للسويد
الكومبــس -رياضــة :يســعى العديــد
مــن املهاجريــن إىل التمســك باملهــن التــي
يحبونهــا ،ويحاولــون جاهديــن البحــث
عــن طريقــة ملتابعــة مخططاتهــم يف
الحيــاة ،لتخطــي حواجــز اللغــة واملجتمــع
الجديــد ،منهــم العراقــي فــراس حــازم
الشــيخيل الــذي قــدم إىل الســويد عــام
 ،2011وليعمــل حاليــا مدربــا يف نــادي
نورشــوبينغ.
يبلــغ الشــيخيل مــن العمــر أربعــن عام ـاً،
وهــو ابــن الحكــم الــدويل حــازم الشــيخيل
ومــن عائلــة رياضيــة معروفــة عــى
الســاحة العراقيــة ،نشــأ وتــدرب يف العـراق
العــب نشــأ وتــدرب يف العــراق وعمــل
ســابقاً كمســاعد مــدرب يف نــادي الوكــرة
القطــري.
وحــول دراســته وبداياتــه ،يقــول فــراس
الشــيخيل لـــ "الكومبــس"" :حصلــت عــى
شــهادة البكالوريــوس يف الرتبيــة الرياضيــة
مــن جامعــة بغــداد  ،1998وعــى العديــد
مــن الشــهادات التدريبيــة مــن االتحــاد
اآلســيوي لكــرة القــدم ،وبــدأت كــرة
القــدم يف بلــدي العــراق منــذ الصغــر،
بحكــم انتــايئ لعائلــة رياضيــة معروفــة".

مع أي نادي لعبت بالعراق
وماهي اإلنجازات التي
حققتها؟

لعبــت مــع عــدة انديــة وكانــت البدايــة
مــع الفئــات العمريــة لنــادي الصناعــة ثــم
انتقلــت إىل نــادي الخطــوط الجويــة مــع
الشــباب ثــم الفريــق االول ثــم انتقلــت إىل
فريــق القــوة الجويــة مــع املــدرب القديــر
"عمــو بابــا" وحصلنــا عــى املركــز الثالــث
يف الــدوري.
وحــول بداياتــه يف الســويد ،يتحــدث
الشــيخيل" :منــذ وصــويل إىل الســويد عــام
 ،2011بعــد انتهــاء عقــدي مــع الوكــرة،
ســعيت وبشــكل مبــارش لالتصــال بنــادي
ايفكــو نورشــوبينغ ،وعرضــت ســريت
الذاتيــة عليهــم ،وتلقيــت ترحيبــاً مــن
املســؤولني يف النــادي ،وبــارشت معهــم
العمــل كمــدرب مــع الفئــات العمريــة،
ثــم عملــت مــع الفريــق األول يف مجــال
التحليــل يف النصــف الثــاين مــن املوســم
 ،2012ثــم حصلــت عــى عقــد عمــل
بشــكل رســمي منــذ بدايــة املوســم 2013
واســتمريت مــع الفريــق األول بوظيفــة
محلــل فنــي يف النــادي".

ماذا حققت مع النادي منذ
أن قدمت؟

نــادي نورشــوبينغ مــن أنديــة الوســط
يف الســويد ولذلــك فــإن اســتمرار
النــادي باللعــب يف الــدوري الســويدي
 ALSVENSKANهــو مــن أهــم
أهــداف النــادي ،وتكمنــا مــن الحفــاظ

عــى تواجــده بــن األنديــة املتقدمــة يف
الســويد".

هل شعرت بالتفرقة بينك
وبين السويدي في النادي؟

العمــل االحــرايف ال يــدع مجــاالً للتفرقــة
بــن شــخص وآخــر ،وهــذا يف كل مــكان
يف العــامل ،وإن إمكانيــة املــدرب وخربتــه
ومــا يقدمــه مــن نتائــج هــو مــا يهــم
املســؤلني يف كل نــادي ،ومــع هــذا مل أجــد
أيــة تفرقــة ،بــل عــى العكــس الجميــع
كان متعاون ـاً معــي ،خصوص ـاَ يف موضــوع
اللغــة ،حيــث حصلــت مــن النــادي عــى
دروس إضافيــة باللغــة الســويدية مــن
قبــل مدرســة متخصصــة ســاعدتني كث ـرا ً
عــى تطويــر لغتــي الســويدية.
باإلضافــة إىل تقدميهــم الشــكر يل عــى
الفــرة التــي عملــت بهــا يف النــادي ،عنــد
نهايــة هــذا املوســم وانتهــاء عقــدي ،وأنــا
االن يف اجــازة ،ألبــارش بعدهــا باالتصــال
مــع أنديــة أخــرى ،بعــد اكتســايب لخــرة يف
الــدوري الســويدي.
وحــول طموحــه الشــخيص ،قــال املــدرب
فــراس الشــيخيل" :أســعى إىل تطويــر
قــدرايت يف مجــال التحليــل الفنــي
للمباريــات كــون هــذا املجــال انتــر
بشــكل كبــر يف العــامل خــال الســنوات
االخــرة ،حيــث كان يف الســابق مقيــدا ً
بأمــور بســيطة يقــوم بهــا مســاعد املــدرب،

لكــن اليــوم اتســعت الواجبــات وتعــددت
املهــام يف مجــال التحليــل ،لذلــك اصبــح
هــذا االختصــاص يشــكل جانبــاً مهــاً
ورئيســياً يف كل نــادي ،وال غنــى لــكل
مــدرب عــن وجــود متخصــص بهــذا
املجــال ضمــن الجهــاز الفنــي".

يف السويد.

ماذا ترى في مستقبل
الرياضة خصوص ًا للمدربين
من أصول مهاجرة؟

لقــد لفــت نظــري تواجــد مدربــن مــن
أصــول مهاجــرة يعملــون مــع مختلــف
أيهما افضل في العمل
االنديــة وحريصــن عــى تطويــر
التدريبي قطر أم السويد؟
امكانياتهــم وامكانيــات االنديــة التــي
وإيجابيــات،
يف كل بلــد هنــاك ســلبيات
يعملــون بهــا وهــذا مــا يدعــو للتفائــل
لكــن يف قطــر ضغوطــات العمــل واملطالبــة بوصــول أحــد هــؤالء املدربــن يف املســتقبل
بتحقيــق نتائــج جيــدة هــو مــن أهــم القريــب للتدريــب يف انديــة كبــرة هنــا.
الصعوبــات التــي يواجههــا املدربــون
هنــاك ،أمــا يف الســويد فــإن الضغوطــات
أقــل ،لكــن تــدين الرواتــب واملشــاكل ايلي لولي
املاديــة التــي تعــاين منهــا االنديــة تعتــر Elie@alkompis.com
مــن أكــر الســلبيات يف العمــل التدريبــي

العدد الخامس عشر تسالي
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كلمات متقاطعة
1

2

3

4

5

1

6

7

8

9

10
افقي
 .1حرص يف مكان ضيق  oمفرقعة (باالجنبية)  oحزم
شيئا يف القامش
 .2حرف نصب  oضمري متكلم  oاحساس يسبب الضيق
 .3نهض أو أمسك عن امليش  oناضلوا (متفرقة)
 .4يحرك الطري جناحيه  oجبل يف املدينة سميت به
معركة يف التاريخ االسالمي (معكوسة)
 .5خط يستوي عنده الليل والنهار
 .6أرسة (بالعامية)  oخذ واحصل عىل اليشء
 .7النقاط الداكنة عىل الجلد  oتقال لألعىل رتبة
 .8من برعاهم امللك (معكوسة)  oحسام
 .9من آلهة الفراعنة  oمن ألعاب التسلية عىل الطاولة
 oيحدد بالكلمة والنص
 .10حالة الشخص النفسية  oأم البرشية

2
3
4
5
6
7
8

رأسي
 .1مذاق محبب  oوقع وعقد صفقة
 .2مدينة أثرية يف موريتانيا  oقل وغال
 .3حضارتهم كان فيها االسبوع عرشة ايام
 .4مخرتع البنسلني
 .5ستة عرش بحرا بال ماء
 .6مشاعر تحدث يف املسابقات  oفرتة من الزمان
- .7
 .8فيها أكرب تجمع للرباكني يف العامل
 .9قاهر الصليبيني
 .10كاملستجري منها بالنار  oيبني ويوضح بالكالم

9
10

افقي
 .1حرش • مبب • رص
 .2لن • نحن • امل
 .3وقف • و ا ل ن ا ض
 .4يرفرف • دحا
 .5خط االستواء

 .4فليمينج

 .10مزاج • حوا

 .3فراعنة

 .9رع • نرد • ينص

 .2شنقيط • عز

 .8رعية • سيف

 .1حلو • ابرم

 .7النمش • سيدي

رأسي

 .6عيلة • نل

رقم الطوارئ في الســويد

 .5بحور الشعر
 .6منافسة • ردح
.7
 .8اندونيسيا
 .9صالح الدين
 .10رمضاء • يفصح

عناوين وهواتف مهمة

يف حــال التعــرض لحــوادث خطــرة ولطلــب املســاعدة الفوريــة
مــن اإلســعاف ودائــرة اإلطفــاء والدفــاع املــدين والرشطــة،
يجــب االتصــال عــى الرقــم  112والــذي 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:
مــاذا حــدث؟ مــكان وقــوع الحــادث؟ رقــم الهاتــف الــذي
تتكلــم منــه؟

حل الكلمات المتقاطعة

قريبا ستصبح جريدة الكومبس أسبوعية ومن أجل نجاح هذا المشروع نتمنى أن يتفهم القراء
والمتابعين لنا هذه الحقائق.
جريدة الكومبس الورقية هي الجريدة الوحيدة من نوعها الناطقة بالعربية في السويد ،وعندما تصبح
أسبوعية ستزيد من حجم ونوعية موادها التي تهم كل الناطقين بالعربية.
سيكون هناك مجال أفضل للتواصل مع كل األفراد والجاليات الناطقة بالعربية في جميع أنحاء السويد،
وسيكون هناك مجال للكتابة عن أخبارهم واهتماماتهم وكل ما يسهل تواصلهم واندماجهم بالمجتمع.
سيكون هناك خدمات إضافية ،فقط للمشتركين ،منها إمكانية نشر صور وأخبار مناسباتهم العائلية
والشخصية والعامة ،مثل التهنئة بالمواليد الجدد ،الزفاف والخطوبة ،التخرج من المدارس والجامعات،
والوصول بالسالمة ،وغيرها من المناسبات.
ستخصص صفحات أكثر لألخبار المحلية لكل منطقة أو بلدية ،يزيد فيها عدد المشتركين بالجريدة عن 300
شخص ،وسيتم زيادة المواد التعريفية بالمناطق التي تعيشون بها أو تودون االنتقال إليها.
سيتم اإلعالن دائما عن مسابقات وعن جوائز ونشاطات ،تخص المشتركين ،بالتعاون مع مؤسسات
حكومية وخاصة.
كل ذلك باإلضافة إلى حصولك على أكثر من  50عددا بشكل سنوي ،فقط بـ  350كرون في السنة
للمشتركين األفراد.
بادر إلى حجز اشتراكك من خالل ارسال ايميل إلى adress@alkompis.se
اكتب به اسمك وعنوانك لكي نرسل لك قسيمة اشتراك فيها معلومات الدفع.
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