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كيــف تعاملــت شــبكة الكومبــس مــع هجمــات 
نــدوة كان يتواجــد  أثنــاء  األخيــرة،  الدنمــارك 
صاحــب  فيلكــس،  الرش  الرســام  بهــا 
الرســوم المســيئة، وعلــى معبــد يهــودي فــي 
كوبنهاغــن؟ ســؤال وجهتــه الصحفيــة كاتارينــا 
رئيــس  إلــى   SVT تلفزيــون  مــن  أندرشــون 
تحريــر شــبكة الكومبــس، ضمــن برنامــج يعــده 
الرســمي. للتلفزيــون  التابــع  الثقافــي  القســم 

مناســبة  كان  عليــه،  والجــواب  الســؤال  هــذا 
ــدة، يمكــن  ــف جدي ــث عــن إعــالم بوظائ للحدي
لوظائــف  المنافــس  مــكان  ويأخــذ  يتطــور  أن 

التقليــدي. اإلعــالم 

الكومبــس  مكتــب  زارت  التــي  الصحفيــة   
وتحدثــت مــع بعــض الزمــالء لمــدة أكثــر مــن 
ســاعتين، يمكــن أن تكــون قــد اكتشــفت مــادة 
التعاطــي  كيفيــة  عــن  لبرنامجهــا،  مشــوقة 
أمــور  مــع  بالعربيــة  ناطقــة  لشــبكة  اإلعالمــي 

الســويدي. المجتمــع  تهــم 

كيــف تتعامــل الكومبــس مــع أخبــار مــن نــوع 
علــى  االعتــداء  مــع  أو  الدنمــارك،  هجمــات 
أخــرى  أخبــار  مــع  أو  الســويد،  فــي  المســاجد 
فــي  العربيــة  اللغويــة  المجموعــة  تخــص 

واســكندنافيا؟ الســويد 

أي  مثــل  مثلنــا  نحــن  بســاطة:  وبــكل  الجــواب 
وســيلة إعــالم مهنيــة ومحايــدة أخــرى، ننقــل 
الخبــر وعناصــره بشــفافية وأمانــة. هــذا الجــواب 
ــم يكــن شــافيا بالنســبة للصحفيــة الســويدية،  ل

وتــوزع   ،
ً
حاليــا الشــهر  فــي  واحــدة  مــرة  تصــدر 

مجانــا بالبريــد وعبــر مراكــز ثابتــة فــي عــدة مناطــق 
منهــا: ســكونة وســتوكهولم ويوتيبــوري ونورشــوبنغ 
إعالميــة  خدمــة  وهــي  واسكليســتونا،  ولينشــوبنغ 
باللغــة العربيــة هدفهــا المســاهمة فــي تلبيــة الحاجــة 
إلــى وجــود وســيلة إعالميــة تتفاعــل مــع الجاليــات 
العربيــة فــي الســويد وأوروبــا حــول كل مــا يجــري مــن 
ــة. ــات الناطقــة بالعربي ــار ومســتجدات تهــم الجالي أخب

تحــاول  جــادة  إعالميــة  وســيلة  الكومبــس  صحيفــة 
التركيــز علــى القضايــا التــي تهــم االندمــاج بالمجتمــع 
والتعريــف بحقــوق كل األشــخاص و الجماعــات حســب 
وضعهــا القانونــي فــي الســويد وأوروبــا، إضافــة إلــى 
ــم  ــة والعال ــالد العربي ــي الب ــا يجــري ف ــع م التواصــل م
وتنــوع  التجــارب  مــن  االســتفادة  علــى  والتشــجيع 
الثقافــات بيــن الشــعوب، مــن خــالل التعريــف باآلخــر 
واالطــالع علــى نمــط الحيــاة التــي اختارتهــا الشــعوب 
وطريقــة وضعهــا للحلــول التــي تحتاجهــا فــي إدارة 
المجتمــع وتطويــر المؤسســات وزيــادة الرفاهيــة.

هيئــة تحريــر الكومبــس تضــم العديــد مــن الصحفيين 
واإلعالمييــن المتعاونيــن معهــا مــن داخــل الســويد 

وخارجهــا.
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 SVERIGES STÖRSTA TIDNING PÅ
ARABISKA

 Al Kompis Media Network är ett mediabolag med
 ambitionen att underlätta integrationen mellan de människor
 och kulturer som finns i Sverige idag. Vi på Al Kompis är
 övertygade om att integrationen 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. Al Kompis papperstidning består
 exemplar. Den distribueras av 000 25 sidor och trycks i 28 av
 speciellt utvalda platser i Stockholms län, 40 utdelare och på
Malmö, Landskrona, Helsingborg och Göteborg.

 Vi kan skicka tidningen till dig med post, var som helst i  
 landet.
        

Vill du ha tidningen så skicka din adress till oss på:
adress@alkompis.se

 unika  000  20  Alkompis.se hittar du på nätet och har redan
 besökare på Facebook och 000 127 besökare varje dag samt
 personer. Al Kompis åtnjuter  000  420  en mediaräckvidd på
 väldigt högt förtroende bland våra läsare som ser oss som
“Sverige på arabiska”. 
 Besök gärna också vår svenskspråkiga systertidning Altid.se.

MVH

Redaktionen

مــاذا  علــى  أخــرى:  بأســئلة  ألحقتــه  لذلــك 
تركــزون عنــد كتابــة الخبــر، أو مــا هــي الزاويــة 
المعتمــدة؟ كيــف تتعاملــون مــع التعليقــات؟ 
ــى  ــر، عل ــج الخب ــاك متابعــة خاصــة لنتائ هــل هن
الــذي  مــا  ومقــاالت،  لقــاءات  تحقيقــات  شــكل 

تريــدون الوصــول لــه؟

لــكل  أن  يعــرف  مطلــع  أو  صحفــي  أي  وألن 
وســيلة إعالميــة خــط تحريــري يتناســب مــع 
األســئلة  هــذه  تكــن  لــم  الخاصــة،  أجندتهــا 
مفاجئــة لنــا. ومــع أنهــا بــدت أســئلة صعبــة، 
أن  بعــد  كانــت ســهلة،  اإلجابــة عليهــا  أن  إال 
ــات:  ــا ببضــع كلم ــدة الخاصــة بن ــا األجن اختصرن

االندمــاج. أجــل  مــن  إعــالم  الكومبــس 

مــن الطبيعــي أن يكــون لنــا خــط مميــز وأجنــدة 
ذلــك  ينعكــس  أن  الطبيعــي  ومــن  خاصــة، 
بالتحقيقــات  ومتابعتــه  الخبــر  صياغــة  علــى 
الطبيعــي  ومــن  الــرأي،  ومقــاالت  والمقابــالت 
التــي  والرســائل  بالتعليقــات  نهتــم  أن  أيضــا 
المخاطبــة  لغــة  تحتــرم  التــي  خاصــة  تصلنــا، 

والحــوار. 

الصحافــة  بالنهايــة هــو ممارســة  نريــده  ومــا 
عــن  البحــث  إلــى  والهــادف  النبيــل  بمعناهــا 
نبــذ  وحقيقــة  المســاواة  حقيقــة  الحقيقــة، 

وحقيقــة  والعنصريــة،  والتطــرف  العنــف 
اإليمــان باإلنســان وقدراتــه وطاقاتــه، وحقيقــة 

يجمعنــا. وطــن  الســويد  أن 

مــن يريــد تســخير وســائل اإلعــالم وتقنياتهــا 
بالمجتمــع،  أفضــل  اندمــاج  نحــو  الحديثــة 
التــي  اللغويــة  المجموعــة  مــد  علــى  يحــرص 
عــن  الصحيحــة  بالمعلومــات  يســتهدفها 
المجتمــع وعــن مؤسســاته وعاداتــه وتقاليــده، 
بشــفافية  األخبــار  نقــل  علــى  ويحــرص 
ــى جوهــر  ــة االنتمــاء إل ــى تقوي ــة، وعل ومصداقي
المواطنــة العــام بالوطــن الجديــد، دون التخلــي 
عــن الهويــة الخاصــة للوطــن الســابق، كمــا يؤمــن 
بــأن االندمــاج مســؤولية جماعيــة، وليســت عبئــا 

علــى أحــد. 

لذلــك وفــي نهايــة المقابلــة قالــت لنــا الصحفيــة 
كاتارينــا أندرشــون: أنتــم تقومــون فعــال بعمــل 

عظيــم.

حقيقة أن السويد وطٌن يجمعنا
كلمة العدد

رئيس التحرير
د. محمود صالح آغا
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الكومبــس – موضــوع الغــاف: تفاجــئ خالــد وهــو مديــر 
إحــدى شــركات الترســيخ »اللوتــس«، بقــرار مكتــب العمــل 
ــيخ  ــركات الترس ــع كل ش ــه وم ــد مع ــاء التعاق ــي بإلغ القاض
األخــرى، فــي خطــوة اتخذهــا مكتــب العمــل أثــارت دهشــته 
الجمعــة ٢0 شــباط )فبرايــر(  يــوم  الكثيريــن،  ودهشــة 

.٢0١٥

ــذي قــرر إنهــاء خدمــات جميــع شــركات الترســيخ،  مكتــب العمــل ال
بــّرر قــراره بعــدم قدرتــه علــى التعامــل مــع جميــع الشــكاوى الــواردة 
بعــض  نشــاط  ربــط  إلــى  إضافــة  تقدمهــا،  التــي  الخدمــات  حــول 

الشــركات بالجريمــة المنظمــة.

صحيفــة  خرجــت  حتــى  اإلعــالن،  علــى  ســاعات  ســوى  يمــر  ولــم 
وجــود  عــن  كشــفت  عندمــا  أخــرى،  بمفاجــأة   »Exspresen«
عالقــة بيــن القــرار وقيــام بعــض الشــركات بأنشــطة غيــر قانونيــة، 
بينهــا االشــتباه فــي تجنيــد أشــخاص لالنضمــام إلــى جماعــات إرهابيــة 

متطرفــة مثــل »داعــش«.

ومــع أن خالــد كان يتوقــع أن يأتــي اليــوم الــذي ســتلغي بــه الحكومــة 
الحاليــة هــذه الخدمــات، إال أنــه لــم يتوقــع الســرعة التــي صــدر بهــا 
القــرار، وألنــه يعيــش فــي الســويد منــذ فتــرة طويلــة، وهــو حاصــل 
علــى شــهادة دكتــوراه باالقتصــاد، يعــرف أن مثــل هــذا القــرار يجــب 
ــي بهــذا  ــع، وال يأت ــى واق ــل أن يتحــول إل أن يمــر بعــدة إجــراءات قب

الشــكل المفاجــئ.

خالــد اعتبــر، مثلــه مثــل الكثيــر مــن أصحــاب هــذه الشــركات، القــرار 
بانــه تعســفي وغيــر عــادل، ألنــه يأخــذ »الصالــح مــع الطالــح«، بينمــا 
تراوحــت ردود فعــل القادميــن الجــدد بيــن مؤيــد لــه ورافــض، رغــم 
أيــدت  الكومبــس،  شــبكة  فــي  وردت  التــي  التعليقــات  أكثريــة  أن 

الخطــوة.

لـــ  خالــد  يقــول 
»الكومبــس«: » العديــد 
مــن الشــركات التــي كانــت 
وعــن  بإخــالص  تعمــل 
ضميــر تضــررت بســبب 
ربمــا  أخــرى  شــركات 
الغــش  تمــارس  كانــت 
واألعمــال  واالحتيــال 

المشــروعة«. غيــر 

مكتــب العمــل أعطــى مهلــة ثالثــة أشــهر لتقــوم هــذه الشــركات 
ذلــك  الن  كاف،  غيــر  بانــه  خالــد  أعتبــره  مــا  أعمالهــا،  بتصفيــة 
ســيكلفه، مبالــغ طائلــة، فهــو ملتــزم مــع عــدد مــن الموظفيــن بعقــود 
عمــل، ولديــه التزامــات لدفــع إيجــار 4 مكاتــب يجــب أن يمضــي علــى 
األقــل 9 أشــهر علــى موعــد تبليــغ إنهــاء عقــود إيجارهــا، باإلضافــة 

ــاء ماليــة كبيــرة. ــى التزامــات أخــرى يترتــب عليهــا أعب إل

مــن    أمنــي  قــرار  اللوتــس  إلغــاء  هــل 
؟ لســيبو ا

القــرار خــرج بطريقــة توحــي بتوفــر أســباب طارئــة، وربمــا خطيــرة، 
تعــدت  الخاصــة،  الشــركات  مــع  الخدمــة  هــذه  إلغــاء  اســتدعت 
حســابات الجــدوى االقتصاديــة والنتائــج التــي قدمتهــا هــذه الشــركات 

للقادميــن الجــدد فــي مشــوار ترســيخهم فــي المجتمــع، وتعــدت 
والفســاد  االحتيــال  بعمليــات  المتمثلــة  الجنائيــة  األســباب  أيضــا 

واالبتــزاز والرشــاوي، لتصــل إلــى مــا يتعلــق بمكافحــة اإلرهــاب.

 فبحســب مديــر عــام مكتــب العمــل Mikael Sjöberg هنــاك 
عالقــة بيــن قــرار إنهــاء خدمــات شــركات الترســيخ وقيــام بعــض 
تجنيــد  فــي  االشــتباه  بينهــا  قانونيــة،  غيــر  بأنشــطة  الشــركات 
أشــخاص لالنضمــام إلــى جماعــات إرهابيــة متطرفــة مثــل »داعــش«.

صحيفــة إكسبرســن نقلــت عــن مديــر عــام مكتــب العمــل القــول: 
لتجنيــد  محــاوالت  بحــدوث  تفيــد  عديــدة  مؤشــرات  تلقينــا   «
متطوعيــن، والتواصــل مــع مختلــف المجموعــات القتاليــة المتطرفــة«.

ــى أن جهــاز المخابــرات الســويدية Säpo يقــوم  وأشــار خوبيــري إل
محــاوالت  حــول  اللوتــس  شــركات  مــن  عــدد  مــع  بالتحقيــق  اآلن 
مكتــب  أن   

ً
مبينــا اإلرهابيــة،  المنظمــات  مــع  والتواصــل  التجنيــد 

الجهــاز. التــي يجريهــا  بالتحقيقــات  لــه  العمــل ال عالقــة 

حــول  إكسبرســن  ســؤال صحيفــة  علــى  اإلجابــة  خوبيــري  ورفــض 
االشــتباه بعالقــة أحــد موظفــي مكتــب العمــل مــع تنظيــم داعــش، 
ــغ أن  ــل بحــدوث أنشــطة غيــر قانونيــة ال ينب ــه أكــد وجــود دالئ لكن

تحــدث علــى اإلطــالق.

»احتيال ورشــوة وابتزاز وبيع عناوين«  
ومــن بيــن األســباب األخــرى التــي قــال المكتــب إنهــا تقــف خلــف 
قــراره، قيــام هــذه الشــركات بـــ »االحتيــال والرشــوة واالبتــزاز وبيــع 
ــب،  ــدى مصلحــة الضرائ عناويــن لتســجيل نفــوس القادميــن الجــدد ل
وإعطــاء قــروض وهدايــا تتمثــل باألجهــزة المحمولــة، والهواتــف 
النقالــة، والنقــود بهــدف إغــراء الزبــون الختيــار مرشــد ترســيخ«.

ــل  ــب العمــل ميكاي ــر العــام لمكت ــت وســائل اإلعــالم عــن المدي ونقل
ــرى مشــاكل عديــدة وعميقــة فــي هــذا النظــام،  ــاري القــول: »ن خوب

ــا ضمــان الجــودة واألمــان«. ــم يعــد بإمكانن ــه ل بحيــث أن

وتعتبــر شــركات الترســيخ المعروفــة بـــ »اللوتــس«، شــركات خدميــة 
ــى  ــت تعمــل عل وســيطة بيــن مكتــب العمــل والقادميــن الجــدد، كان
مســاعدتهم فــي الدخــول إلــى ســوق العمــل، جــرى تطبيقهــا مــن 
قبــل حكومــة يميــن الوســط الســابقة، عــام 2010، إال أنهــا تعرضــت 
النتقــادات شــديدة مــن قبــل وســائل اإلعــالم والعديــد مــن الجهــات 

العامــة والخاصــة واألفــراد.

البدائل؟   ماهي 
بالعــودة إلــى خالــد، الــذي يفكــر اآلن ليــس فقــط باألزمــة الماليــة 
التــي ســتلحق بــه، بــل أيضــا بمصيــر المئــات مــن القادميــن الجــدد 
المســتفيدين مــن خدمــات شــركته، وأيضــا بالبدائــل التــي تفكــر بهــا 

الحكومــة الجديــدة، ومكتــب العمــل التــي قــد تســد حاجــة اآلالف 
ــى  ــا إذا كان هــذا اإلجــراء ســيؤثر عل ــدء خطــة الترســيخ، وم ممــن ب

الخطــة نفســها.

هــذه  عمــل  إنهــاء  فــي   
ً
وســريعا  

ً
حاســما كان  القــرار  أن  ورغــم 

الشــركات، إال أن البديــل الزال يكتنفــه بعــض الغمــوض. فالمكتــب 
أنــه ســوف يســتدعي جميــع األشــخاص الذيــن لديهــم  إلــى  أشــار 
ــى  ــات أوف ــب إلعطائهــم معلوم ــى المكت ــس« إل مرشــد ترســيخ »لوت

حــول القــرار.

اللوتــس كانــت تتمثــل  البيــان الصــادر عنــه فــإن خدمــة  وبحســب 
أخــرى،  بنشــاطات  تبديلهــا  وســيجري   ،

ً
شــهريا ســاعات  بثــالث 

والعملــي  االجتماعــي  الدعــم  أجــل  مــن  العمــل  مكتــب  يقررهــا 
للقادميــن الجــدد، دون أن يجــري توضيــح المزيــد، ونــوع أليــة العمــل 

البديلــة.

مكتــب    وعلــى  بالعائــالت  يضــر  »أمــر 
مســاعدتنا« العمــل 

يعمــل  آخــر  موظــف 
الترســيخ  مجــال  فــي 
هــو ســامي دنحا وصف 
تصريــح  فــي  القــرار 
»إنــه  »الكومبــس«:  لـــ 
، ويضــر 

ً
أمــر ســيء جــدا

بالعائــالت والتزاماتهــا 
وأطفالهــا، واعتقــد ان 
أشــهر  ثالثــة  فتــرة 

لنــا«. كمهلــة  قليلــة 

 
ً
جماعيــا كان  اللوتــس  لشــركات  العمــل  مكتــب  تقييــم  »إن  تابــع: 

، ولــم ينظــر فقــط إلــى عــدد األشــخاص والشــركات 
ً
وليــس فرديــا

التــي اعتبــرت المهنــة مــادة دســمة فــي الســوق وتحولــت إلــى تجــارة، 
ــا أضــر بســمعتنا«. م

وأضــاف: »أعتقــد أن خدمــة الترســيخ كانــت أفضــل مــن أمــور أخــرى، 
كانــت  التــي  الســويدي،  المجتمــع  عــن  المعلومــات  تقديــم  مثــل 
 للمــال، حيــث كان معظــم مــن حضــر 

ً
 كبيــرا

ً
مضيعــة للوقــت وهــدرا

هــذه الجلســات يأتــي ويكــرر علينــا نفــس األســئلة«.

العديــد  فهنــاك  النــاس،  لجميــع  ليــس  »الترســيخ  أن  وأوضــح 
ممــن يســتطيعون تدبــر أمورهــم، إال أن الخدمــة يجــب أن تبقــى 
بســبب وجــود أنــاس لهــا احتياجــات خاصــة ويجــب مســاعدتها«، 
 مكتــب العمــل بمســاعدة موظفــي اللوتــس الذيــن ســتنتهي 

ً
ــا مطالب

ســيرتهم  بحســب  منهــم  الجيديــن  انتقــاء  يتــم  وأن  أعمالهــم، 
آخــر. تحــت مســمى  فــي قســم خــاص،  الذاتيــة، وتوظيفهــم 

قــراء الكومبس بين مؤيد ومعارض  
القــراء معــه  الكومبــس، تفاعــل  القــرار، ونشــره فــي  فــور صــدور 
ومعــارض.  مؤيــد  بيــن  نقاشــات طويلــة  كبيــر، وظهــرت  بشــكل 

أبــو رامــي الشــاني، كتــب يقــول: » قــرار ســيئ وفيــه الكثيــر مــن 
األخطــاء يــا جماعــة.. صحيــح هنــاك بعــض مكاتــب اللوتــس ســيئين، 
بــكل شــي،  مــع مكتــب ممتــاز وســاعدني  أتعامــل  أنــا  واللــه  لكــن 
كيــف  يعنــي   ... األمــور  مــن  والكثيــر  األوراق  وبترجمــة  بالســكن 
الجــدد يعرفــوا يدبــروا حالهــم وكيــف يفهمــوا ماهــو  القادميــن 
مكتــوب؟ أو المطلــوب منهــم لمــا يأتــي لهــم الكثيــر مــن البريــد 
غلــق المكاتــب الســيئة التــي عليهــا شــكاوي 

ُ
فــي الشــهر؟ كان الزم ت

فقــط. اللــه يكــون بعــون الجــدد«.

أمــا نــور ريمــو فكتبــت تعليقــا قالــت فيــه: » قــرار ممتــاز .. الن 
ال فائــدة منهــم. فــي البدايــة كان عملهــم ممتــاز جــدا والــكل كان 
عملهــم  طريقــة  بــدأت  الوقــت  مــرور  مــع  لكــن  منهــم  يســتفيد 
ــى تفاهــات االمــور مثــل )جيــب  ــر لألســوأ. الناس عودتهــم عل تتغي
لــي البتــوب او جيــب لــي بيــت او تعــال وصلنــي او تعــال اقــرا لــي هــاي 
الرســالة(، وهــذا ليــس بعملهــم اطالقــا ) لــم يعــد لوتــس بــل صــار 
خــدام عنــد النــاس( وطبعــا اللوتــس ليســتفيد مــن النــاس يوافــق 
قــرار  برمتهــا.  العمليــة  ... هكــذا فســدت  االمــور  هــذه  ويعمــل 
.. فهــذه  االعتمــاد علــى نفســه هنــا  الــكل  .. يجــب علــى  ممتــاز 

اوروبــا وليســت أي بلــد عربــي«.

إنهاء خدمات شركات الترسيخ »اللوتس« 

قراٌر مخابراتي تعسفي أم 
ضرورة ُملّحة؟
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الهجــرة  نفــت مصلحــة  الكومبــس – خــاص: 

الُســويدية، فــي تصريــح رســمي خــاص بشــبكة 

ــرت أي  ــد أج ــون ق ــة، أن تك ــس اإلعامي الكومب

ــم الشــمل الخاص باألشــخاص 
ّ

تغيــٍر فــي قانــون ل

الذيــن هــم أكبــر مــن ١8 عامــا، وذلــك بعــد 

ــد  ــر، نشــرتها العدي إنتشــار شــائعات وتقاري

ــات  ــة، وصفح ــة العربي ــع اإللكتروني ــن المواق م

 
ً
تعديــا بــأن  أفــادت  اإلجتماعــي،  التواصــل 

قانونّيــا صــدر مــع بدايــة العــام الحالــي ٢0١٥، 

ــم شــمل األفــراد الذيــن هــم أكبــر مــن 
ّ

يســمح بل

ــا، ١8 عام

ــم الشــمل، هــو 
ّ
وقالــت المصلحــة لـــ »الكومبــس« : إن ل

للــزوج / الزوجــة، أو الشــريك ضمــن عالقــة )الســامبو( 

، لكــن 
ً
واألطفــال الذيــن تقــل أعمارهــم عــن 18 عامــا

ــب آخــر، الحصــول  فــي » ظــروف خاصــة، يمكــن لقري

بــه  معمــواًل  كان  مــا  وهــو  اإلقامــة«،  تصريــح  علــى 

ــرة. ــل أن تنتشــر الشــائعات األخي ، قب
ً
ســابقا

أو  الخاصــة«،  الظــروف   « أن  المصلحــة  وأوضحــت 

»الحــاالت االســتثنائية« تشــمل األبنــاء الذيــن تجــاوزوا 

، واآلبــاء واألمهــات الذيــن لديهــم أبــن 
ً
الـــ 18 عامــا

ــى أن هــؤالء يجــب  ــغ يقيــم فــي الســويد، مشــيرة إل بال

أن يقدمــوا إثباتــات وأدلــة، بأنهــم كانــوا يعيشــون مــع 

أبنائهــم أو أوليــاء أمورهــم، قبــل ســفر الشــخص الــذي 

ــى الســويد مباشــرة. ــّم شــملهم إل ــد ل يري

كمــا يتعيــن مــن أولئــك األقــارب إثبــات أنهــم كانــوا 

بعضهــم،  علــى  معتمديــن  األصليــة  بلدانهــم  فــي 

إليهــم العيــش  وبالتالــي فإنــه مــن الصعــب بالنســبة 

 عــن إعالــة الشــخص المقيــم فــي الســويد. وفــي 
ً
بعيــدا

ــّم الشــمل بأســرع  ــب ل ــم طل ــة، يجــب تقدي هــذه الحال

علــى  المعنــي  الشــخص  حصــول  بعــد  ممكــن  وقــت 

اإلقامــة الدائمــة فــي الســويد.

وأكــدت المصلحــة أنــه وفــق القانــون، فــإن مــن غيــر 

حــال  فــي  اإلقامــة،  علــى تصريــح  الحصــول  الممكــن 

جــرى تقديــم طلــب لــّم الشــمل بعــد فتــرة طويلــة أو 

ــن، قــد نشــأت  ــن الطرفي ــة االعتمــاد بي ــت حال إذا كان

بعــد ســفر الشــخص المعنــي إلــى الســويد.

ً
م شمل األفراد فوق سن 18 عاما

ّ
بعد إشاعة قبول ل

 الهجرة تنفي رسمّيا
ُ
مصلحة

م شمل
ّ
لـ »الكومبس« أن تكون غّيرت قانون ل

قــراءة الكومبس للتصريح  

يؤكــد هــذا التصريــح الرّســمي الــذي أدلــت بــه مصلحــة 

حكوميــة  ســلطة  أعلــى  وهــي  الســويدية،  الهجــرة 

ــر  ــالد، أن أي تغي مســؤولة عــن شــؤون اللجــوء فــي الب

ــم الشــمل لــم يطــرأ بدايــة الســنة الحاليــة، 
ّ
علــى قانــون ل

ســنوات  منــذ  نفســها  هــي  الــواردة  فاالســتثناءات 

، وال عالقــة لهــا 
ً
طويلــة، ولــم يتــم اســتحداثها مؤخــرا

بالظــروف اإلنســانية التــي نشــأت بعــد انــدالع الحــروب 

ــدان العربيــة. األخيــرة فــي العديــد مــن البل

فــي » ظــروف خاصــة، يمكــن 
لقريــب آخــر، الحصول علــى تصريح 

ــة« اإلقام

كذلــك يؤكــد هــذا التصريــح، عــدم صحــة المعلومــات 

التواصــل  وســائل  مــن  العديــد  ســارعت  التــي 

اســتنادا  نقلهــا  إلــى  العربيــة  والمواقــع  االجتماعــي، 

إلــي مصــادر لــم تذكرهــا، أو كانــت مجهولــة. وهــذا 

التصريــح، حصلــت عليــه الكومبــس بعــد ســيل مــن 

الرســائل واالتصــاالت الهاتفيــة التــي وصلتهــا خــالل 

 اســتيضاح مصلحــة الهجــرة 
َ
الفتــرة األخيــرة، طالبــة

الموضــوع. حــول  رّســمي  بشــكل 

ــة الهجــرة    ــف تتصــل بمصلح كي
ــن االستفســار؟ ــد م للمزي

اتصــاالت  أن  »الكومبــس«  الهجــرة  مصلحــة  أبلغــت 

القســم  إلــى  تــرد  واستفســارات  ورســائل  كثيــرة 

ــل قــراء الكومبــس فــي داخــل  الصحفــي فيهــا، مــن قب

الُســويد وخارجهــا، تســأل عــن المزيــد مــن اإليضاحــات 

للتصريحــات التــي ننشــرها، لذلــك تؤكــد المصلحــة أن 

التــي تهــم المواطنيــن يجــري  المعلومــات الرســمية 

، وال يوجــد حاجــة إلــى االتصــال 
ً
اإلعــالن عنهــا رّســميا

بالقســم الصحفــي، الــذي هــو معنــي بالتواصــل فقــط 

استفســارات  أيــة  وجــود  حــال  وفــي  الصحافــة.  مــع 

مــع  التواصــل  إلــى  القــراء  المصلحــة  تدعــو  أخــرى، 

kundtjänsten مــن خــالل موقــع المصلحــة علــى 

www.migrationsverket.se اإلنترنــت: 

لينا ســياوش 
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نتائــج  تبعــات  تــزال  ال  الكومبــس: 
الســويدية  البرلمانيــة  االنتخابــات 
التــي جــرت فــي شــهر أيلــول ســبتمبر 
الماضــي، تلقــي بظالهــا علــى الحيــاة 
ــارة  ــويد، فالخس ــي الس ــية ف السياس
التــي منيــت بهــا أحــزاب تحالــف يمين 
مراجعــة  إلــى  دفعتهــم  الوســط، 
بقضايــا  المتعلقــة  سياســاتهم 
بعــد  الســيما  واالندمــاج،  الهجــرة 
ذهــاب عــدد ال بــأس بــه مــن أصــوات 
الناخبيــن المحســوبين عليهــم إلــى 
ديمكراتنــا  ســفاريا  حــزب  صالــح 

اليمينــي المعــادي للهجــرة.

أحــزاب تحالــف يميــن الوســط المؤلفــة 
والشــعب  المحافظيــن  حــزب  مــن 
الديمقراطــي  والمســيحي  والوســط 
السياســية  األحــزاب  تطالــب  بــدأت 
النقــاش  فتــح  بإعــادة  األخــرى 
الالجئيــن  واســتقبال  الهجــرة  حــول 
ــة  واندماجهــم فــي المجتمــع، فــي محاول
إلســتعادة الناخبيــن وإضعــاف ســفاريا 
ديموكراتنــا بحســب مــا يعتقــد العديــد 

المراقبيــن. مــن 

أحزاب يمين الوسط:

تشديد سياسة الهجرة لطلب »المغفرة« 
من ناخبيها الغاضبين

التعويض    »إلغاء 
المالــي اليومي لطالبي 

اللجوء الذين ال يســكنون 
في مســاكن مصلحة 

الهجرة«
الحــزب  كان  األحــزاب  هــذه  أول 
دعــا  حيــث  الديمقراطــي  المســيحي 
هيغلونــد  يــوران  المســتقيل  رئيســه 
داغينــس  صحيفــة  نشــرته  مقــال  فــي 
اإلقامــات  منــح  إلغــاء  إلــى  نيهيتــر 
الدائمــة، وإعطــاء إقامــات مؤقتــة بــداًل 
ــك بهــدف الحــد مــن تدفــق  عنهــا، وذل

الســويد. إلــى  الالجئيــن 

المســيحي  الحــزب  اقتــرح  كمــا 
بخفــض   

ً
أيضــا الديمقراطــي 

المالــي  الترســيخ  تعويــض 
 ،etableringsersättningen

البــدل  بإلغــاء  المطالبــة  إلــى  باإلضافــة 
اليومــي لطالبــي اللجــوء الذيــن يختــارون 
بــدل  بهــم  الخاصــة  اإلقامــة  مــكان 
لمصلحــة  تابعــة  مســاكن  فــي  اإلقامــة 
تشــديد  إطــار  فــي  وذلــك  الهجــرة، 

اللجــوء. سياســة 

لطالبــي  الســماح  أن  هيغلونــد  واعتبــر 
بهــم  خاصــة  منــازل  باســتئجار  اللجــوء 
أدى  أقاربهــم،  أحــد  لــدى  الســكن  أو 
ــن الجــدد فــي بعــض  ــى تركــز الوافدي إل
البلديــات أكثــر مــن غيرهــا، ولذلــك فــإن 
المطالبــة بإلغــاء التعويــض المالي لطالبي 
فــي مســاكن  اللجــوء ممــن ال يســكنون 
منــع  فــي  يســاهم  الهجــرة،  مصلحــة 
اســتغاللهم مــن قبــل تجــار العقــارات 
فــي  اكتظاظهــم  أو  الضميــر،  عديمــي 
، وال 

ً
بيــوت ذات مســاحات ضيقــة جــدا

باإلضافــة  المناســبة،  بالجــودة  تتمتــع 
ــة ســكن  ــل أزم ــي تقلي ــى المســاهمة ف إل
التكاليــف  وخفــض  اللجــوء،  طالبــي 

الالجئيــن. الســتقبال  االجتماعيــة 

اللغــة    شــرط  »فــرض 
الجنســية  علــى  للحصــول 
اقامــات  ومنــح  الســويدية، 
دائمــة« وليــس  مؤقتــة 

عــن  أعلــن  بــدوره  الشــعب  حــزب 
الشــروط  مــن  المزيــد  بفــرض  رغبتــه 
ــط  ــز رب ــن أجــل تعزي ــن، م ــى الالجئي عل
العمــل علــى  االندمــاج بخطــة  سياســة 

تعبيــره. حــد 

قدمتهــا  التــي  المقترحــات  أهــم  ومــن 
الشــعب  حــزب  فــي  العمــل  مجموعــة 
هــي، فــرض شــرط اللغــة للحصــول علــى 
تصاريــح  ومنــح  الســويدية،  الجنســية 
وأن  الدائمــة،  بــدل  المؤقتــة  باإلقامــة 
إعالــة  علــى  قــادر  الشــخص  يكــون 
 قبــل الموافقــة علــى قــرار 

ً
عائلتــه ذاتيــا

لــم شــمل األســرة، وإجــراء تغييــر فــي 
يضمــن  بمــا  العمالــة  حمايــة  قانــون 
منــح الوظائــف ذات األجــور المنخفضــة 
لالجئيــن والقادميــن الجــدد، وتشــديد 

العمــل. عقــود  شــروط 

بتعديل    »البدء 
الالجئين  شهادات 

العلميــة قبل حصولهم 
على اإلقامة«

الوســط  حــزب  عــرض  جهتــه  مــن 
سياســة  حــول  الجديــدة  مقترحاتــه 
الهجــرة واللجــوء، ومــن بيــن المقترحــات 
الهجــرة  مصلحــة  بإلــزام  مطالبتــه 
وتقديــم  الســويدية،  اللغــة  بتعليــم 
اللجــوء،  مســاكن  فــي  تدريــب  فــرص 
إلــى  الجــدد  القادميــن  لتســريع دخــول 
ســوق العمــل، كمــا طالــب الحــزب أن يتم 
الشــهادات  تعديــل  عمليــة  فــي  البــدء 
الجــدد  القادميــن  وخبــرات  الجامعيــة، 
خــالل عمليــة اللجــوء، أي قبــل حصولهــم 

اإلقامــة. علــى 

»حــزب الوســط يريــد 
تعليــم الالجئيــن اللغة 
علــى  الحصــول  قبــل 

ــرار« ق

أنــي  الوســط  حــزب  رئيســة  وبحســب 
لــوف فــإن االندمــاج هــو أهــم القضايــا 
 أن حزبهــا ال يريــد 

ً
المطروحــة، مؤكــدة

الحــد مــن الهجــرة، وإنمــا الدفــاع عــن 
سياســة الهجــرة المنظمــة فــي الســويد، 
ولذلــك فــإن مقترحــات الحــزب تشــمل 
تحســين االندمــاج بالشــكل الــذي يضمــن 
بســرعة  االنخــراط  الجــدد  للقادميــن 
الســويدية،  اللغــة  العمــل، وتعلــم  فــي 
علــى  للحصــول  مســاكن  بنــاء  وضمــان 

ســكن الئــق. 

الحصــول    »تصعيــب 
ــي  ــة ف ــة الدائم ــى اإلقام عل

الســويد«
أكبــر  وهــو  المحافظيــن  حــزب  أمــا 
فقــد  الوســط،  يميــن  تحالــف  أحــزاب 
دعــا أغلــب قادتــه بتبنــي سياســة أكثــر 
لــم الشــمل   بخصــوص قوانيــن 

ً
تشــددا

وإعالــة العائــالت المهاجــرة، والحــد مــن 
قبــول المزيــد مــن الالجئيــن، وتصعيــب 
فــي  الدائمــة  اإلقامــة  علــى  الحصــول 

الســويد.

وبينــت رئيســة حــزب المحافظيــن آنــا 
أن تشــديد متطلبــات  باتــرا  كينبيــري 
اإلعالــة ضمــن قانــون لــم الشــمل، قــد 
األشــخاص  مــن  أكبــر  نســبة  تشــمل 
مــع  الحالــي،  القانــون  فــي  المشــمولين 
.
ً
ــا ــال تحــت ســن 18 عام اســتثناء األطف

يرغــب  ال  حزبهــا  أن  باتــرا  وأكــدت 
إجــراء  يريــد  إنمــا  الهجــرة،  بخفــض 
قضايــا  حــول  النقاشــات  مــن  المزيــد 
الســويد  أن  إلــى   

ً
مشــيرة االندمــاج، 

للنــاس،  الحمايــة  تقديــم  تســتطيع 
لكــن يجــب فــي البدايــة تطويــر سياســة 
االندمــاج، فدخــول القادميــن الجــدد إلــى 
ســوق العمــل، يــدل علــى أنهــم يقدمــون 
مســاهمات كبيــرة للمجتمــع الســويدي.

»الهجــرة واالندمــاج 
قضيــة  أكبــر  ثانــي 
بالنســبة  اجتماعيــة 

» يين يد للســو

وكان اســتطالع للــرأي أجرتــه مؤسســة 
اهتمــام  تزايــد  أظهــر   ،Ipsos
الناخبيــن الســويديين بقضيــة الهجــرة 
واالندمــاج، بحيــث أصبحــت ثانــي أكبــر 
قضيــة  بعــد  االجتماعيــة  القضايــا 

والتعليــم. المــدارس 

» حــزب المحافظيــن 
بخفــض  يرغــب  ال 
يريــد  إنمــا  الهجــرة، 
مــن  المزيــد  إجــراء 
ــا  النقاشــات حــول قضاي

االندمــاج«

الموجهــة  الدعــوات  هــذه  أن  ومــع 
لتشــديد سياســة الهجــرة التــزال مجــرد 
مشــاريع اقتراحــات، إال أن الواضــح هــو 
تســابق أحــزاب تحالــف يميــن الوســط 
هــدف  علــى  بالمزايــدة  بينهــا  فيمــا 
إحــداث تغييــرات فــي سياســات الهجــرة 
واللجــوء واالندمــاج، مــن خــالل تقديــم 
المجــال،  هــذا  فــي  مقترحــات عديــدة 
فــي محاولــة منهــا إلعــادة كســب ثقــة 
الناخــب الســويدي الــذي صــوت لحــزب 
ألحــزاب  كعقــاب  ديمكراتنــا  ســفاريا 
الســويد  بــاب  فتحــت  التــي  التحالــف 
والالجئيــن،  المهاجريــن  أمــام   

ً
واســعا

فــي  األصــوات  ارتفعــت  فقــد  ولذلــك 
أحــزاب  أوســاط  فــي  األخيــرة  اآلونــة 
بفــرض  للمطالبــة  الوســط،  يميــن 
تقــول  مــا  علــى  الشــروط  مــن  المزيــد 
فــي  االندمــاج  تحســين  »سياســة  عنــه 

لمجتمــع«. ا
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ــة  ــي اآلون ــرت ف ــوار: انتش ــس -ح الكومب
حــول  عديــدة  تســاؤالت  األخيــرة، 
طبيعــة مهنــة حــارس األمــن Vakt فــي 
ــذي أثيــر حــول  الســويد، بعــد الجــدل ال
ــى  ــى فت ــداء عل ــن باالعت ــام حــارس أم قي
يبلــغ مــن العمــر تســعة أعوام،فــي محطة 
مالمــو المركزيــة، مــا فتــح البــاب واســعا 
النقاشــاتركزت  مــن  العديــد  لطــرح 
ــارس  ــة الح ــات مهن ــدود صاحي ــى ح عل
األمنــي، والضوابــط التــي تحكــم عمــل 
ــذي  ــب ال ــة التدري ــة، ونوعي ــذه المهن ه
أن حادثــة  العمــل بهــا. خاصــة  تأهــل 
ــن  ــى ول ــت األول ــو ليس ــي مالم ــداء ف االعت
مــن  العديــد  فهنــاك  األخيــرة،  تكــن 
الصدامــات واالشــكاالت التــي تحــدث مــع 

الحــراس األمنييــن.

المجتمــع  يواجههــا  اجتماعيــة  قضيــة  وكأي   
فهنــاك أشــخاص اعتبــروا أن مــا قــام بــه حــارس 
األمــن هــو دفــاع عــن النفــس، وأن الطفــل مذنــب، 
الــذي  العنــف  بشــدة  أدانــوا  أشــخاص  وهنــاك 
اســتخدمه الحــارس ضــد الطفــل، وأن هــذا العنــف 
 وقــام 

ً
غيــر مبــرر حتــى وإن كان الطفــل مذنبــا

بارتــكاب خطــأ.

قــد يشــعر البعــض باألمــان عنــد رؤيــة حــارس 
رأيتــه،  عــدم  يتمنــى  اآلخــر  والبعــض  األمــن، 
غيــر  األماكــن  بعــض  فــي  وجــوده  ويعتبــر 
مرغــوب فيــه ويحــاول تجنبــه حتــى وإن اضطــر 
مســاعدته،  علــى  والحصــول  معــه  للتعامــل 
لذلــك مــن المســؤول عــن إعطــاء صــورة ســلبية 
أكثــر  هــي  مــا  وبالمقابــل  األمــن؟  حــارس  عــن 

الصعوبــات والمتاعــب التــي يواجههــا؟ حــول ذلــك 
كلــه، أجــرت الكومبــس اللقــاء التالــي مــع حــارس 

اليــاس: كابــي  األمــن 

»حــارس األمــن يــؤدي بعــض   
ــام الخاصــة بالشــرطة« المه

التــي  هــي  الســويدية  الشــرطة  إن  كابــي  يقــول 
األمــن  لحــارس  الســماح  قــرار   

ً
أحيانــا تتخــذ 

بتنفيــذ بعــض مهمــات الشــرطة، وال يســتطيع 
حــارس األمــن أن يمــارس هــذه المهنــة، إذا لــم 
يوافــق عليــه قســم الشــرطة فــي كل محافظــة. 

عــدة  يشــمل  أمــن  كحــارس  العمــل  أن  يضيــف 
ــن والنظــام  ــى األم ــاظ عل ــي إطــار الحف مجــاالت ف
العــام منهــا مراكــز ومحطــات النقــل والمطــارات، 
والمتنزهــات  والمطاعــم  الرياضيــة،  والمالعــب 
والمحاكــم  والمستشــفيات  التســوق،  ومراكــز 
والحمايــة  الحكوميــة،  والمبانــي  والســفارات 
مــن  المهميــن، وكل مجــال  للألشــخاص  الذاتيــة 
هــذه المجــاالت لديــه قوانيــن خاصــة بــه وشــروط 

عملهــا. تحكــم طريقــة 

للعمــل    المطلوبــة  »شــروط 
أمــن« كحــارس 

الشــروط  مــن  العديــد  وجــود  اليــاس  يؤكــد 
الواجــب توفرهــا فــي الشــخص للعمــل كحــارس 
أمــن، أهمهــا أن يكــون الشــخص مناســبا للقيــام 
القانــون، وال  األمــن، ويحتــرم  حــارس  بمهمــات 
يوجــد فــي ســجله أي مخالفــة، ولذلــك فــإن هيئــة 
أن  مــن  بالتحقــق  تقــوم  الشــرطة  فــي  التدقيــق 
متطلبــات  جميــع  يلبــي  يــزال  ال  األمــن  حــارس 

المهنــة.

التعليم«    »مراحل 
ليســت  األمــن  حــارس  مهنــة  أن  كابــي  يوضــح 
أن  يجــب  فالشــخص  عاديــة،  مهنــة  مجــرد 
أساســيات  بتعليــم  تتعلــق  لدورتيــن  يخضــع 
الســويدية،  القوانيــن  بعــض  ودراســة  المهنــة، 

ثــم يخضعلتدريــب عملــي فــي إحــدى الشــركات 
األمنيــة الختبــار مــدى قوتــه البدنيــة، وكيفيــة 
اســتخدام الســالح والدفــاع عــن النفــس، وباإلضافة 
فمــن  توفرهــا،  الواجــب  العامــة  الشــروط  إلــى 
الســويدية  اللغــة  الحــارس  يتقــن  أن  الضــروري 
بشــكل جيــد، واألهــم هــو الحصــول علــى موافقــة 
طريــق  عــن  وذلــك  المهنــة  بمزاولــة  الشــرطة 

حددتهــا. التــي  العامــة  التقييمــات  مالئمــة 

أمــن  بالعمــل كحــارس  للراغــب  الضــروري  ومــن 
دراســة القوانيــن الخاصــة بالمخــدرات والكحــول 
والســالح، باإلضافــة إلــى دراســة كيفيــة التعامــل 
اإلســعافات  وإجــراء  الحرائــق  بإطفــاء  والقيــام 

المختلفــة. بأنواعهــا  األوليــة 

األمــن    لحــارس  »يحــق 
عــن  للدفــاع  القــوة  اســتخدام 

» لنفــس ا
ويواصــل اليــاس حديثــه عــن حــق حــارس األمــن 
بالدفــاع عــن نفســه واســتخدام القــوة عنــد قيــام 
 أن 

ً
ــداء عليــه، مبينــا شــخص مــا بالهجــوم واالعت

كاميــرات المراقبــة اليــوم منتشــرة فــي كل مــكان، 
ــن ال يســتطيع التهجــم  ــإن حــارس األم ــك ف ولذل
علــى شــخص آخــر بشــكل غيــر قانونــي أو دون 
 وأن حــارس األمــن كأي إنســان 

ً
وجــه حــق، خاصــة

آخــر همــه الوحيــد هــو الحفــاظ علــى وظيفتــه 
والتصــرف بمــا يخــدم مصلحتــه للبقــاء فــي العمــل، 

ــن. وليــس افتعــال المشــاكل مــع اآلخري

تدخــل  أثنــاء  الحــوادث  بعــض  ســبب  ويعــود 
حــارس األمــن لحــل بعــض المشــاكل إلــى عــدم 
وجــود الخبــرة الكافيــة لــدى بعضالحــراس لحــل 
فــإن  ولذلــك  وهــادئ،  عقالنــي  بشــكل  األمــور 
أهــم الصفــات الواجــب توفرهــا فــي الحــارس هــي 
وأعصابــه. هــدوءه  علــى  الحفــاظ  علــى  قدرتــه 

ويبيــن اليــاس أن القانــون يحــدد حــاالت اســتخدام 
األســلحة والعصــا وكيفيــة وضــع األصفــاد وتكبيــل 
األشــخاص مــن أجــل اعتقالهــم أو إبعادهــم عــن 
منهــم،  االقتــراب  يجــوز  ال  أشــخاص  مناطــق 
ــى النظــام والســالمة  ــك فــي إطــار الحفــاظ عل وذل

ــون. ــق القان ــة وتطبي العام

منــع    األمــن  حــارس  »مهمــة 
والحرائــق« الجرائــم  وعرقلــة 

ــى مهــام حــارس األمــن يقــول اليــاس  وبالنســبة ال
مســاعد  كوكيــل  يعتبــر  األمــن  حــارس  إن 
للشــرطة، مهمتــه األساســية منــع وعرقلــة وردع 
األخــرى،  الطارئــة  والحــاالت  والحرائــق  الجرائــم 
الشــخص  وطــرد  إبعــاد  عليــه  يتعيــن  ولذلــك 
الــذي يكــون فــي حالــة ســكر وال يكــون قــادرا 
ــى نفســه  ــى رعايــة نفســه أو يشــكل خطــر عل عل
واآلخريــن، باإلضافــة إلــى ضــرورة العمــل لتفــادي 
وقــوع جريمــة أو حادثــة يعاقــب عليهــا القانــون 
مــن خــالل إبعــاد األشــخاص الذيــن يعملــون علــى 
ــى   عل

ً
زعزعــة النظــام العــام، أو يشــكلون خطــرا

اآلخريــن.

»أشــعر بالفخــر، رغــم بعض االنتقادات«

بالتعامــل  تتمثــل  المهنــة  صعوبــات  أن  وبيــن 
الشــريحة  أي  الســويين،  غيــر  األشــخاص  مــع 
الخارجــة عــن القانــون فــي المجتمــع، ولذلــك عنــد 

التفكيــر بأهميــة مهنــة حــارس األمــن فــي حمايــة 
ــي  ــه أشــعر بالفخــر ألن المجتمــع وتوفيــر األمــان ل
انتقــاد  مــن  الرغــم  علــى  أمــن،  أعمــل كحــارس 

البعــض لهــذه المهنــة.

»اعتبــر أن حــارس األمــن 
يعتقــل  وهــو  ظهــر  الــذي 

مذنــب«  غيــر  الصبــي 

انتشــر  الــذي  بالفيديــو  رأيــه  عــن  ســؤال  وفــي 
ــذي  ــى وســائل التواصــل االجتماعــي وال  عل

ً
مؤخــرا

أمــن علــى صبــي عمــره  يصــور اعتــداء حــارس 
9 ســنوات، اعتبــر اليــاس أن حــارس األمــن لــم 
ــى تلقــي  ــاًء عل يتصــرف مــن تلقــاء نفســه وإنمــا بن
قيــام  حــول  التجاريــة  المحــال  أحــد  مــن  بــالغ 
بجريمــة  قــام  أنــه  أي  المحــل،  بســرقة  الصبــي 
الســرقة، ولذلــك مــن واجــب حــارس األمــن إلقــاء 
القبــض علــى الصبــي بالرغــم مــن صغــر ســنه.

وبحســب اعتقــاد اليــاس فــإن الحادثــة مفتعلــة 
 بعــد انتشــار 

ً
الســيما وأن الفتــى اختفــى مباشــرة

الفيديــو، ثــم شــوهد فــي الدنمــارك حيــث قامــت 
الشــرطة الدنماركيــة باعتقالــه، فالصبــي مذنــب 
وارتكــب مخالفــة للقانــون، وهــو مــا يفســر تصــرف 
حــارس األمــن، ويؤكــد أن نيتــه ليســت ســيئة وال 
يرغــب بإيــذاء النــاس بــل علــى العكــس تقديــم 
 وأن صديــق 

ً
المســاعدة لهــم وحمايتهــم، خاصــة

 علــى الكرســي فــي المحطــة ولــم 
ً
الفتــى كان جالســا

يتعــرض ألي أذى أو اعتــداء.

لوضــع    ضــرورة  يوجــد  هــل 
حــراس  عمــل  تحكــم  ضوابــط 

األمــن
يبقــى طبعــا تبريــر كابــي لمــا قــام بــه زميلــه فــي 
المهنــة، رأيــه الخــاص، لكــن مــا أثــار الــرأي العــام 
الســويدي والعالمــي، بعــد انتشــار الفيديــو الــذي 
ســجل الحادثــة، هــو قســوة التعامــل مــع صبــي 
صغيــر بطريقــة مفرطــة بالعنــف، فهــل ستشــكل 
هــذه الحادثــة دعــوة لوضــع ضوابــط أكثــر لعمــل 
حــراس األمــن؟ أو ضوابــط أيضــا لحمايتهــم بعــد 

تعــرض العديــد منهــم للعنــف وحتــى للقتــل.

الحارس كابي الياس:

هذه هي مهام حارس األمن 
Vakt وحدود صالحياته

نهيــل كورية
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الكومبــس – خاص: شــهدت صفحــة شــبكة 
تعليقــات  الفيســبوك،  علــى  الكومبــس 
عديــدة علــى تحقيــق أجرتــه الشــبكة حــول 
ادعــاء أم لخمســة أطفــال، أن الشــرطة لــم 
ــت  ــا اتصل ــم أنه ــاعدة، رغ ــا المس ــدم له تق
ــة رجــل اقتحــام  ــب النجــدة، بعــد محاول لطل
كانــت  التعليقــات  أكثــر  بالقــوة.  شــقتها 
للشــرطة  عديــدة  انتقــادات  عــن  عبــارة 
ــة  ــي مدين ــاد، وف ــوم الب ــي عم ــويدية ف الس
الخصــوص.  وجــه  علــى   Eskilstuna
ــة  ــع رواي ــف م ــادات لتق ــذه االنتق ــاءت ه وج
وعــدم  الشــرطة  ســلبية  تأكــد  التــي  األم 

اكتراثهــا وتجاوبهــا مــع طلــب النجــدة.

ــه: » الشــرطة  حيــدر الخميســي، قــال فــي تعليــق ل
مديرهــا  يقــول  مثلمــا  ليســت  اسكلســتونا  فــي 
 وأنــا أتحــدى 

ً
فهــي ال تبــادر علــى المســاعدة دائمــا

مديرهــا ألنهــم بهــذه الطريقــة ينتظــرون حــدوث 
الجريمــة لكــي يتحركــون«.

أمــا Mod Sverige فقــال: » صديقــي تعرضــت 
ســيارته لالعتــداء والكســر فاتصــل بالشــرطة فــي 
ــه ال توجــد ســياره شــرطة  ــوا ل ــة مالمــو فقال مدين
ســريعا  الوصــول  مهمتهــا  الشــرطة  اآلن،  لدينــا 
لمشــاكل األزواج والتفريــق بينهــم !!! أمــا حــوادث 
إطــالق النــار أو الســرقات فبالضبــط حســب جريــدة 
افتونبــالدت يأتــون بعــد نصــف ســاعه ! وال أعتقــد 

أنهــا صدفــة«.

مــاذا حدث للمرأة في   
إسكلستونا؟

 ) فبرايــر   ( شــباط   3 الماضــي،  الثالثــاء  مســاء 
فــي  تعيــش  أطفــال،  لخمســة  أٌم  كانــت   ،2015
فــي  ســيارتها  تركــن   ،Eskilstuna مدينــة 
الكــراج، أســفل العمــارة التــي تســكن فيهــا، عندمــا 
عليهــا  يصــرخ  وهــو  طفلهــا،  بصــوت  ُصدمــت 
 النجــدة مــن محاولــة 

ً
 مــن الشــباك، طالبــا

ً
مذعــورا

رجــل فــي الخمســينات مــن عمــره، فتــح بــاب الشــقة 
بالقــوة.

تقــول المــرأة التــي طلبــت عــدم نشــر اســمها لـــ 
شــاهدته  عندمــا  قلبــي  انفطــر   «   : الكومبــس  
فــي هــذا الموقــف، فســارعت مــع أطفالــي اآلخريــن 

الذيــن كانــوا معــي، الركــض للصعــود إلــى الشــقة، 
الن  الخــوف،  مــن  يرتجــف  كان  فقــد  وتهدئتــه، 

الرجــل حــاول فتــح البــاب بالقــوة«.

، نزلــت المــرأة مــن جديــد 
ً
وبعــد وقــت قصيــر جــدا

عــن  للبحــث  أطفالهــا،  مــع  العمــارة،  أســفل  الــى 
الرجــل، وتقــول: 

 وجدنــاه نــازاًل يريــد الخــروج، فاعترضــت طريقــه، 
 إخافتــي مــن خــالل 

ً
فحــاول قبــل أن ينصــرف بعيــدا

بأنــه يريــد إخــراج ســالح أو ســكين مــن  اإليحــاء 
تحــت مالبســه، مــا أصــاب األطفــال بالرعــب.

وطلبــت  بالشــرطة،  المــرأة  إتصلــت  ذلــك،  خــالل 
 حــاول إقتحــام 

ً
، الن شــخصا

ً
منهــم الحضــور ســريعا

صيبــت بصدمــة جديــدة مــن رد 
ُ
شــقتها، لكنهــا أ

الشــرطة، التــي رفضــت الحضــور بحســب مــا قالتــه 
المــرأة التــي أكــدت للكومبــس أن الشــرطة فســرت 
عــدم المجــئ، » الن الشــخص لــم يدخــل الشــقة، 

نــا حضرنــا«.
ُ
فلــو كان قــد دخــل عندهــا ك

عبــر المــرأة عــن ســخطها الشــديد، واســتغرابها 
ُ
وت

مــن موقــف الشــرطة، وتقــول: » هــل يتطلــب وقــوع 
جريمــة، واقتحــام الشــقة، وربمــا إيــذاء طفلــي، لكــي 
يأتــي البوليــس؟ قلــت لهــم إن الشــخص توقــف عــن 
فتــح البــاب بعــد صــراخ طفلــي ومعرفتــه بانكشــاف 
وقــام  الدخــول  فــي  نجــح  كان  لــو  فمــاذا  أمــره، 

بإيذائــه«؟!

وحتــى  شــديد،  بإحبــاط  تشــعر  تــزال  ال  المــرأة 
بالخــوف مــن الرجــل الــذي قــد يكــون شــعر باألمــان 
الن الشــرطة لــم تــأت لمســاعدتها، واألكثــر مــن 

ذلــك، فقــدت الثقــة بهــا.

لـــ    الحادثــة  تــروي  الشــرطة 
لكومبــس« ا «

لمعرفــة رد البوليــس علــى ذلــك، اتصلنــا بمركــز 
شــرطة مدينــة Eskilstuna، وطرحنــا القضيــة 
عليها، فقال لنا Thomas Redlund الناطق 
 « :Södermanland باســم شــرطة مقاطعــة
اطلعــت علــى نظــام البيانــات الــذي لدينــا، ولــم أجــد 
فيــه قصــة مشــابهة للقصــة التــي روتهــا الســيدة 

المتصلــة بكــم، لكنــي وجــدت قصــة أخــرى، ينطبــق 
صاحبــة  الســيدة  وعنــوان  اســم  نفــس  عليهــا 

الشــكوى«.

وأضــاف أن » امــرأة اتصلــت بمركــز شــرطة القيــادة 
الهاتــف  رقــم  مــن  مســاًء  الســاعة  17.34      فــي 
)...( وهــو نفــس رقــم هاتــف الســيدة التــي اتصلــت، 
أرســلته  الــذي  العنــوان  نفــس  عليهــا  وينطبــق 

للكومبــس.

وأكــد أن : » معلوماتنــا تقــول ان رجــاًل طــرق بــاب 
المــرأة  ففتحــت  البــاب،  قبضــة  وحــرك  شــقتها، 
ذلــك  غيــر  هنــا.  مــن  اذهــب  وقالــت:  لــه  البــاب 
لــم ُيتــرك معلومــات أخــرى لــدى مركــز  الشــرطة 
الســتقبال البالغــات«. وقــدّر الضابــط المســؤول أن 
عــدم ورود بالغــات جديــدة مــن العنــوان، يعنــي أن 
ــر.  ــع الرجــل الزائ ــم يكــن لديهــا مشــكلة م المــرأة ل

أصبحــت  أنــك  تعتقــد  هــل 
ضحيــة لما تراه إهمال الشــرطة 

ــي مســاعدتك؟ ف

معايير الشــرطة في التدخل  
 مــن الشــرطة، حــول 

ً
»الكومبــس« طلبــت توضيحــا

تقــرر  عندمــا  عليهــا  تســتند  التــي  المعاييــر 
ــال المســؤول  ــل هــذه الحــاالت، فق ــي مث التدخــل ف
 « ريدلونــد:  تومــاس  إسكلســتونا  شــرطة  فــي 
ــات  تتدخــل الشــرطة عندمــا يكــون هنــاك اضطراب
أو أحــداث إجراميــة أو خطــر مــا يمكــن أن يســبب 
اضطرابــات أو جرائــم. فنحــن نعمــل علــى ضمــان 
وســالمة األمــن العــام. ولكــي نقــوم باتخــاذ إجــراءات 
ضــد أشــخاص، يتطلــب  ذلــك تــرك معلومــات لــدى 

 .»
ً
الشــرطة، ليكــون تدخلهــا قائمــا

لتدخــل   
ً
أساســا تشــكل  التــي  »الجرائــم  وأضــاف: 

الشــرطة فــي مثــل هــذه الحــاالت، هــي فــي المقــام 
القضيــة  إلــى  باإلضافــة  الجنســي،  التحــرش  األول 
المطروحــة أعــاله. لكــن بعــد انتهــاء قــرع الشــخص 
علــى  البــاب وتحريــك مقبضــه، وعــدم ورود المزيــد 
مــن االتصــاالت إلــي الشــرطة، تعتبــر الشــرطة أن 

المشــكلة قــد ُحلــت«. 

 علــى ســؤال حــول موقــف الشــرطة مــن الخــوف 
ً
وردا

تومــاس:  قــال  اآلن،  الســيدة  بــه  تشــعر  الــذي 
»يجــب أن تكــون المــرأة علــى ثقــة كاملــة، مــن أن 

مــا  حــاول شــخص  حــال  فــي  الشــرطة ســتتدخل 
مهاجمتهــا. حيــث تكــون القضيــة حينهــا، التعــدي 
علــى ممتلــكات الغيــر، والشــرطة  تأخــذ ذلــك علــى 
محمــل الجــد. وإذا رافــق ذلــك أي نــوع مــن أنــواع 
التهديــد، فــأن القضيــة حينهــا ستشــكل أولويــة 

عليــا لديهــا«. 

وزاد القــول: » إذا كان لــدى 
قــد  وكانــت  مخــاوف،  المــرأة 
كان  اتصالهــا،  فــي  أوضحتهــا 
يمكــن للقضيــة ان تأخــذ منحــى 

آخــر«.

لـــ »الكومبــس« عــن أســفه »الن  وعّبــر المســؤول 
لتأميــن  لــم تســتجيب  الشــرطة  أن  تــرى  الســيدة 
تجــاه  مهمتنــا   « إن  وقــال  وأوالدهــا«،   ســالمتها 
المــرأة وأطفالهــا وأمنهــم، أولويــة قصــوى بالنســبة 

لنــا ونتمنــى أن تشــعر بالثقــة المســتمرة بنــا«. 

منهــا  يتوقــع  مماثلــة  عديــدة  حــوادث  هنــاك 
البعــض أن تقــوم الشــرطة بإجــراءات أكثــر صرامــة، 
بالمقابــل يجــد البعــض اآلخــر أن الشــرطة تبالــغ 
كثيــرا فــي مواضــع أخــرى قــد نقيمهــا نحــن بأنهــا 
ال تســتحق كل هــذه اإلجــراءات والتصرفــات. ولكــن 
قبــل  الشــرطة،  بــه  تقــوم  الــذي  التقييــم  يبقــى 
مســتندا  عدمــه،  مــن  تدخلهــا  مســتوى  تحديــد 
إلــى عــدة اعتبــارات أولهــا تحقيــق أمــن وســالمة 
قيمــة  وثانيــا  للخطــر،  يتعــرض  الــذي  اإلنســان 
أن  يجــب  التــي  الشــرطة  وجهــود  وقــت  وأهميــة 
تكــون متاحــة دائمــا وتركــز علــى تحقيــق االعتبــار 

األول 

هل حدث معك موقف واحتجت فيه إلى مساعدة 
الشرطة ولم تتدخل؟

اكتب لنا المعلومات المفصلة الى البريد 
اإللكتروني لشبكة الكومبس
 info@alkompis.com

  لنقوم بطرح القضية على الشرطة وفتح حوار 
حول ذلك في وسائلنا اإلعالمية

المعاييــر التــي تحكــم عمــل الشــرطة 
لبعــض  ا مــال  آ وتصرفاتهــا قــد تخيــب 

فيسبوك الكومبس: بعد االنتقادات الالذعة للشرطة

غربة وألم العراقي:
فكــر لــو احــد مــره تانيــة ودخــل علينــه جاوبوهــا بــل نــص وفكــري 
ــن انصدمــت بنتهــا أيضــا بجوابهــم  ــل الوقــت الحاضــر ال بعدي ب

مــع األســف الشــديد امــرأة و خمــس أطفــال مرعوبيــن 
ماكــو  حســو  ألن  أيــام   ٣ صارلهــم  الخــوف  مــن 
أمــان بعــد بهــل الدنيــا وحتــى الشــرطة موفــوت

:Khassan ALrassam
نعم كالم المرأة صح... الشرطة لم تتدخل في 

هذه الحالة
مع األسف

:Haidar Alkamisi
الشرطة في اسكلستونا ليس مثلما يقول مديرها فهي ال تبادر 

على المساعدة دائما وأنا أتحدى مديرها ألنهم بهذه الطريقة 
ينتضرون حدوث الجريمة لكي يتحركون

:Sam Almubareki
لألسف ليست لدي ثقة في الشرطة السويدية لن تتعامل 

بازدواجية

لينا ســياوش

فيسبوك الكومبس:
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الكومبــس – خــاص: يفاجــأ بعــض العمــال 
والموظفيــن فــي الســويد فــي حــاالت معينــة، 
ــل  ــن قب ــم م ــن وظائفه ــم م ــرارات فصله بق
ــه،  ــذار وتنبي ــابق إن ــل دون س ــاب العم أصح
ويواجــه  عمــل،  عقــود  امتاكهــم  رغــم 
البعــض اآلخــر مشــاكل متعــددة مــع أربــاب 
العمــل، ويدخلــون فــي صــدام حــول مواضيــع 
إشــكالية متعــددة منهــا ما يتعلــق بالحصول 
علــى حقوقهــم وأخــذ تعويضاتهــم الماليــة، 
وحرمانهــم مــن امتيــازات العمــل وغيرهــا 

مــن األمــور.

أن  العمــل  أصحــاب  يــرى  الحــاالت  بعــض  وفــي 
مــع  وتتنافــى  محقــة،  غيــر  العمــال  مطالبــات 
شــروط العقــد، وفــي كل األحــوال هنــاك العديــد 
عــن  التنــازل  إلــى  ُيضطــرون  األشــخاص  مــن 
الوظيفيــة، نتيجــة عــدم  حقوقهــم وامتيازاتهــم 
معرفتهــم بأهميــة النقابــات ودورهــا فــي حمايــة 
ــف المجــاالت. حقــوق الموظفيــن والعمــال فــي مختل

الســويدي  العمــل  نمــوذج  يتميــز  عــام  وبشــكل 
بوجــود نقابــات تنظــم العالقــة بيــن العمــال مــن 
ــر  عتب

ُ
جهــة، وصاحــب العمــل مــن جهــة أخــرى، وت

أصحــاب  واتحــادات  النقابــات  بيــن  االتفاقيــات 
العمــل مــن أهــم األســس التــي تنظــم ســوق العمــل 

فــي إطــار قانونــي يكفــل حقــوق الجميــع.

ولكــن أيــن وكيــف يحصــل هــذا االصطــدام بيــن 
لعــل حالــة  العمــل والموظفيــن والعمــال؟  أربــاب 
حيــدر حســين تســلط الضــوء علــى جانــب مــن هــذه 

المشــكلة.

حيــدر حســين: »النقابــة التــي 
مــن المفــروض أن تســاعدني و    

قفــت ضــدي«

حيــدر حســين أحــد العامليــن الســابقين فــي شــركة 
خدميــة ألعمــال التنظيــف والمســاعدة، تحــدث إلــى 
شــبكة الكومبــس، حــول المشــاكل التــي واجهتــه فــي 
ــم  ــى النصــف، ث ــه إل العمــل، وتقليــص ســاعات عمل

صــدور قــرار مــن الشــركة بفصلــه. 

ــى  ــى الرغــم مــن انضمامــه إل ــه عل يوضــح حســين أن
نقابــة خاصــة بالعاملين في مجال المطاعم والفنادق 
Hotell- och restaurangfacket ، إال 
ــاع  ــم يحــاول مســاعدته أو الدف ــة ل ــل النقاب أن ممث
العقــد  أمــام إدارة الشــركة عندمــا فســخت  عنــه 

قيــام  بــرر  النقابــة  ممثــل  أن  إلــى   
ً
مشــيرا فجــأة، 

الشــركة إبطــال العقــد، وحــاول إقنــاف     ررعــه 
ــع مصالحهــا. ــا يتناســب م بشــروط الشــركة بم

عَبــر حســين عــن خيبــة أملــه مــن تصــرف ممثــل 
ــم  ــه ل ــذي وعــده بتأميــن عمــل آخــر لكن ــة، ال النقاب
لــم  عــام  بشــكل  النقابــة  أن   

ً
مبينــا  ،

ً
شــيئا يفعــل 

تحــاول االتصــال بــه ومســاعدته فــي البحــث عــن 
عمــل آخــر.

دور  النقابــة  تــؤدي  أن  المفــروض  مــن  وأضــاف 
المحامــي للدفــاع عــن حقــوق أعضائهــا، ومعالجــة 
وتنفيــذ  المعيشــية  األوضــاع  وتحســين  المشــاكل 
مطالــب العمــال والموظفيــن، والعمــل علــى تفــادي 

النزاعــات بيــن العامــل وصاحــب العمــل«.

ــة والقــراءة، وهــو ال يتقــن  حســين ال يعــرف الكتاب
فــي  يقــع  جعلــه  ممــا  جيــد،  بشــكل  الســويدية 
مشــاكل مــع النقابــة، مثــل رغبتــه بتقديــم اعتــراض 
مباشــر لموظفــة اســتعالمات النقابــة حــول طريقــة 
تعامــل الشــركة معــه وإلغــاء عقــده، وعــدم دفــاع 
ممثــل النقابــة عــن حقوقــه، إال أن الموظفــة رفضــت 
االعتــراض مباشــرة، وطلبــت مــن حســين تطبيــق 
عــن طريــق  االعتــراض  النقابــة، وتقديــم  قانــون 

ــك. ــت، لكــن حســين رفــض ذل االنترن

عــدم  علــى  إصــرار حســين  هــل  الســؤال:  ويبقــى 
 
ً
وفقــا االنترنــت  طريــق  عــن  االعتــراض  تقديــم 
أكثــر،  خســارته  إلــى  ســيؤدي  النقابــة،  لقانــون 
يحــاول  كطــرف  النقابــة  دعــم  ســيفقد  وبالتالــي 
ومســاعدته  العمــل،  مــن صاحــب  تأميــن حقوقــه 

آخــر؟ البحــث عــن عمــل  فــي 

العامــل  تســاعد  »النقابــة 
صاحــب  ارتكــب  حــال  فــي 

قانونيــًا« خطــأ  العمــل 

شــبكة الكومبــس التقــت بالمســؤولة فــي المكتــب 
 Patricia الصحفــي بنقابــة المطاعــم والفنــادق
التــي  الشــكوى  عــن  وســألتها   Widergren

حســين. قدمهــا 

فــي    النقابــة  دور  هــو  مــا 
العمــال  حقــوق  علــى  الحفــاظ 

؟ ظفيــن لمو ا و
النقابــة  أن  ويديرغريــن  باتريســيا  أوضحــت 
مهمتهــا مســاعدة األعضــاء المنتســبين إليهــا فــي 
ــه  ــن وقيام حــال ارتكــب صاحــب العمــل خطــأ معي
ــدون ســبب واضــح،  ــل الموظــف ب ــد عم بفســخ عق
بإلغــاء  العمــل  أو صاحــب  الشــركة  قامــت  إذا  أمــا 
المتفــق  والعقــود  للقوانيــن   

ً
وفقــا العامــل  عقــد 

تســاعد  أن  تســتطيع  ال  النقابــة  فــإن  عليهــا، 
الحالــة. فــي هــذه  العامــل 

»نحــاول تجنيــب العامــل خطــر   
البطالــة«

 
ً
النقابــة تســاعد ســنويا وذكــرت ويديرغريــن أن 
عــدد كبيــر مــن العامليــن الذيــن يواجهــون مشــاكل 
مــع أصحــاب عملهــم، وتحــاول تقديــم حلــول تجنــب 

 أن العامــل يجــب أن 
ً
ــة ــة، مبين العامــل خطــر البطال

ــة لمــدة ال تقــل عــن ثالثــة  يكــون عضــو فــي النقاب
فــي  مســاعدته  النقابــة  تســتطيع  حتــى  أشــهر، 

المفاوضــات مــع رب العمــل.

اللغــة    بمترجمــي  »نســتعين 
ومســاعدة  المعلومــات  إلعطــاء 
يعرفــون  ال  الذيــن  العمــال 

» يدية لســو ا
ال  ممــن  النقابــة  أعضــاء  مســاعدة  كيفيــة  وحــول 
يتقنــون اللغــة الســويدية، وال يعرفــون حقوقهــم 
الصحفــي  المكتــب  مســؤولة  بينــت  النقابيــة، 
ويديرغريــن أن العديــد مــن العامليــن فــي مجــال 

المطاعــم والفنــادق يتكلمــون لغــات أخــرى غيــر 
النقابــة موظفيــن  فــي  يوجــد  ولذلــك  الســويدية، 
يتكلمــون أكثــر مــن لغــة لمســاعدة العمــال الذيــن 
بعــض  وجــود  إلــى  باإلضافــة  اللغــة،  يتقنــون  ال 
ــن،  ــم فيهــا االســتعانة بالمترجمي ــي يت الحــاالت الت
مــن أجــل توفيــر المزيــد مــن المعلومــات الالزمــة 

النقابيــة. وحقوقهــم  النقابــة  حــول  لألعضــاء 

دعــوة األعضــاء إلبــالغ النقابــة   
ــن  ــاالت الطــرد والفصــل م ــن ح ع

العمــل
والفنــادق  المطاعــم  عمــال  ويديرغريــن  ودعــت 
عــن  واإلبــالغ  االتصــال  إلــى  للنقابــة  المنتســبين 
ــود بشــكل  ــن العمــل وفســخ العق حــاالت الطــرد م
مهمتهــا  النقابــة  أن   

ً
موضحــة قانونــي،  غيــر 

ــى  ــه عل ــن حصول ــة األعضــاء، وتأمي األساســية حماي
ــة، مثــال ذلــك تفــاوض  شــروط عمــل جيــدة وعادل
إعــادة  أجــل  مــن  العمــل  أصحــاب   

ً
ســنويا النقابــة 

حوالــي 10 مليــون كــرون، مــن مجمــوع تعويضــات 
العمــال. وأجــور  الفوائــد 

  »Facket دور النقابة«
لــكل  نقابــات  تأســيس  فكــرة  إن  القــول  ويمكــن 
مــن العمــال وأربــاب العمــل، جــاءت لتســهيل وضــع 
العمــال والموظفيــن، وتقديــم مطالبهــم إلــى رب 
ــن أهــم مهــام  ــي ومنظــم، وم العمــل، بشــكل قانون
النقابــة الســعي لرفــع رواتــب أعضائهــا وتحســين 

ــج  ــر سلســلة مــن المفاوضــات ينت ــة عملهــم عب بيئ
عنهــا توقيــع اتفاقــات مــع أصحــاب العمــل، ولذلــك 
فــإن معظــم العمــال والموظفيــن يختــارون االنتمــاء 

إلــى النقابــات الخاصــة بمجــال عملهــم.

ــة االنتســاب  ــر وأهمي ــدور الكبي ــن ال ــى الرغــم م عل
 حــول النقابــات 

ً
للنقابــات، إال أن الجــدل ال يــزال قائمــا

أعضائهــا،  ومــدى دفاعهــا عــن حقــوق  ودورهــا 
فــي  تنحصــر  للبعــض  بالنســبة  النقابــة  فأهميــة 
ــة حقــوق  تحســين شــروط وظــروف العمــل وحماي
العامــل، فيمــا يــرى البعــض اآلخــر أن عمــل النقابــة 
 طالمــا أن صاحــب العمــل 

ً
ال يقــدم أو يؤخــر شــيئا

يســتطيع فســخ العقــد بشــكل قانونــي.

»لمحة تاريخية«
بــرزت الحاجــة إلــى تأســيس نقابــات عماليــة فــي 
الســويد منــذ بدايــات عــام 1800، وذلــك بعــد 
قيــام العمــال بتنظيــم حــركات احتجاجيــة وأعمــال 
ــد تأسســت  ــن فق شــغب، وبحســب بعــض المؤرخي
وأطلــق   ،1846 عــام  الســويد  فــي  نقابــة  أول 
عــام  وفــي  الســويدية،  المطابــع  نقابــة  عليهــا 
 ،”LO“ 1898 تأســس اتحــاد النقابــات العامــة
حيــث ضــم جميــع النقابــات الموجــودة فــي الســويد، 
ونظمهــا بشــكل قانونــي، ويقــدر عــدد المنتســبين 
مــن   %70 بنحــو  العماليــة  النقابــات  لمختلــف 

عــدد العامليــن فــي الســويد.

ــة حســين نمــوذج فــي طريقــة التعامــل  وتبقــى حال
النقابــات وفهــم حقــوق الموظفيــن والعمــال  مــع 
حقــوق  عــن  الدفــاع  فــي  إجمــااًل  النقابــات  ودور 
 وأن هنــاك مــن ال يؤمــن 

ً
المنتســبين إليهــا خاصــة

 مــن القادميــن 
ً
بأهميــة ودور هــذه النقابــات خاصــة

الجــدد بســبب تجــارب ســابقة فــي أوطانهــم.

الكومبــس ترحــب بتلقــي رســائلكم حــول حــاالت 
أخــرى.

حيدر حسين ُيطرد من وظيفته 
ويتهم النقابة بالتقاعس

متى وكيف يمكن للنقابات أن تساعد المنتسبين لها؟

نهيــل كورية
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الكومبــس – إعــان: تخفــض اآلن عامــة كومفيــك التجاريــة 

 Amigos لخدمــات الهواتــف المحمولــة مــن أســعار اتصــاالت

إلــي ١٥0 بلــدًا. وال يدخــل خفــض األســعار ضمــن العــرض 

الترويجــي، لكنــه جــزء مــن جهــود كومفيــك علــى المــدى البعيــد، 

لتقديــم أفضــل خدمــات االتصــاالت الهاتفيــة الدوليــة فــي 

السويد. 

فــي   
ً
مســبقا المدفوعــة  التجاريــة  العالمــة  مديــر  يقــول 

كومفيــك Farzad Golchin: نعلــم أن العديــد مــن 
الذيــن انتفلــوا إلــى الســويد، لديهــم عائلــة وأصدقــاء 

المهــم  مــن  أنــه  ونتفهــم  الوطــن،  فــي  باقــون 
ــى تواصــل بطريقــة ســهلة وغيــر مكلفــة  البقــاء عل
عندمــا نكــون بعيديــن مــن بعضنــا البعــض. لذلــك 
نقــدم أفضــل الحلــول لألشــخاص الذيــن يتصلــون 
باســتمرار عــن طــرق  ونبحــث  البــالد  خــارج  إلــي 
جديــدة، لتحســين كاًل مــن الجــودة واألســعار.   

المحمولــة،  الهواتــف  اســتخدام  إلــى  وباإلضافــة 
للبقــاء علــى اتصــال مــع العائلــة واألصدقــاء، يــرى 
علــى  للبقــاء  ووســيلة  كأداة  الهاتــف،  العديــد 
المزيــد  إمكانيــة  كومفيــك  أضــاف  لذلــك  اتصــال. 
 .Amigos مــن التصفــح عنــد تعبئــة الهاتــف بـــ

إلــى  باالســتماع  عملنــا،  مــن  كبيــر  جــزء  يتعلــق 
ــن وحاجياتهــم  ــن. توقعــات الزبائ احتياجــات الزبائ
لذلــك،  لدينــا.  التنميــة  عجلــة  تقــود  التــي  هــي 
ــة التصفــح، كــي  ــد مــن إمكاني ــا إضافــة المزي أخترن
يتمكــن Amigos مــن تلبيــة جميــع االحتياجــات، 
المحمــول،  الهاتــف  يســتخدم  المــرء  أكان  ســواء 
إلجــراء مكالمــات دوليــة أو فــي التصفــح أو العمــل. 

يقــول Farzad Golchin : أســعار مكالمــات 
الذيــن  األشــخاص  تناســب  الدوليــة،   Comviq
الهاتفيــة  المكالمــات  مــن  الكثيــر  يجــرون 
االتصــال  إمكانيــة  إلــى  باإلضافــة  الدوليــة. 
هواتــف،  جميــع  علــى  مجانــي  وبشــكل   

ً
دائمــا

الســويد. فــي   2 تيليــا  وهواتــف  كومفيــك 

Farzad Golchin  :مدير التســويق 

المجانيــة   البــدء  مجموعــة  حجــز  يمكنــك 
الموقــع  خــالل  مــن  باكيــت«  »ســتارت 
بالعربيــة: معلومــات  علــى  يحتــوي  الــذي 

www.comviq.se/arabic

لهذا  قمنا بتخفيض 
أسعار اتصاالت  

Amigos

Anna Skarin

قويــة،  أممــا  تصنــع  الكبيــرة  التحديــات 
ُيحفــزان  التحديــات،  مــع  القلــق  والوضــع 
األمــم لكســب رهــان بســط األمــن وإحــال 
مجتمعاتهــا  لتنعــم  والوئــام  االســتقرار 
ــخ  ــه التاري ــا يقول ــذا م ــار. ه ــن واالزده باألم
ــى اقــل تقديــر  ــون عل ومــا يعتقــده المتفائل
حينمــا يعملــون علــى إيحــاد الحلــول لــكل 
المتشــائمون فهــم  أمــا  أزمــة تصادفهــم، 
ــي  ــات ف ــون عــن األزم ــق أخــر، يبحث ــن فري م

أي حــل.

تتطــور عالقــات الســويد االقتصاديــة مــع العــراق 
باســتمرار حيــث تشــهد نمــوا مميــزا يتناســب مــع 
ويشــجع  والخبــرات  للتكنولوجيــا  العــراق  حاجــة 
هــذا النمــو المتواصــل الجاليــة العراقيــة بأطيافهــا 
العريضــة التــي تمثــل جســرا رابطــا بيــن الضفتيــن.

العــراق  ســوق  فــي  الكبيــرة  الفــرص  وجــود  إن   
الســويد  فــي  والخبــرات  التكنولوجيــا  ووجــود 
الميــزان  نمــو  علــى  شــجع  األخــر  الجانــب  علــى 

لذلــك تاريــخ وخبــرات شــركات  التجــاري مضافــا 
ســويدية عملــت فــي العــراق مثــل شــركة اركســون 
لالتصــاالت واي بــي بــي لتوزيــع الطاقــة وسكانســكا 

الشــركات. مــن  وغيرهــا  للبنــاء 

التجــاري  الملحــق  شــاكر  علــي  الســيد  يقــول   
 DI لجريــدة  عراقيــة،  أصــول  مــن  الســويدي 
التجــارة  األمنــي،  الظــرف  ظــل  »فــي  الســويدية 
تزايــد  ومؤشــرات  العــراق  فــي  تنمــو  الســويدية 
التبــادل التجــاري والنمــو مســتمرة. احــد أســباب 
العراقيــة  الجاليــة  هــي  القويــة  التجاريــة  العالقــة 
انخفــاض  مشــكلة  أن  علــى  ويلمــح  الســويد،  فــي 
أســعار النفــط بشــكل كبيــر والوضــع األمنــي أرخــت 
عــام«. بشــكل  االقتصــادي  الوضــع  علــى  بظاللهــا 

مــن  للعــراق  الســويدية  الصــادرات  »ارتفعــت 
444 مليــون كــرون فــي العــام 2008 إلــى 2.4 
الملحــق  ويتوقــع  المنصــرم  العــام  فــي  مليــار 
ــى 6  ــم إل ــي شــاكر وصــول الرق التجــاري الســيد عل
مليــار كــرون مــع حلــول عــام 2020. جــزء مــن 
إلــى أن عــدد كبيــر مــن  هــذه التطــورات يعــود 

العراقييــن فــي الســويد عــادوا بالفعــل إلــى العــراق 
أمــا كممثليــن لشــركات ســويدية او عــن طريــق 

ــة. ــات التجاري ــي العالق ــح شــركات خاصــة ف فت

 واكد الســيد شــاكر أن هنالك بين 150 إلى 200 
شــركة ســويدية موجــودة بالفعــل فــي العــراق«. 
وخــالل الفتــرة الممتــدة مــن 2011 إلــى اآلن قامــت 
التنميــة  مكتــب  بفتــح  العــراق  تنميــة  مجموعــة 
المحليــة فــي العاصمــة بغــداد ومــن المنتظــر أن 
تفتتــح هــذا العــام مكاتــب فــي محافظــات أخــرى.

فرصــة  فيهــا  الحاليــة  االســتثنائية  الظــروف 
لالقتصــاد العراقــي لالبتعــاد عــن االعتمــاد الكلــي 
للدخــل  ووحيــد  أساســي  كمصــدر  النفــط  علــى 
ــل  القومــي وللتفكيــر خــارج الصنــدوق وإيجــاد بدائ

المصــدر. األحــادي  الدخــل  لتنشــيط 

فعلــي  بشــكل  الحكومــي  النشــاط  شــهد  وقــد   
تدشــين برنامــج تطويــر ودعــم القطــاع الخــاص 
وإنشــاء شــراكات مــع قطــاع الحكومــة وأيضــا إلــى 
إطــالق برنامــج دعــم القطــاع الزراعــي ممــا يســهم 

فــي تنويــع مصــادر الدخــل.

البلــد  العــراق،  يقــع  األوســط  الشــرق  قلــب  فــي 
ذلــك  مــن  واالهــم  وثرواتــه  بإمكانياتــه  الكبيــر 
وطوائفــه.  وأديانــه  وقومياتــه  أعراقــة  تنــوع 
ــا  الموزاييــك العراقــي أســبغ جمــاال وتنوعــا وخصب
أســاس  التعايــش علــى  ان مبــدأ  الكبيــرة.  للوحــة 
ضمانــة  يعــد  العالقــات  فــي  المتبادلــة  الفائــدة 

لالســتمرارية فــي نجــاح هــذه العالقــات مــع الحفــاظ 
ــة  ــي إطــار المواطن ــة واحترامهــا ف ــى الخصوصي عل

والهويــة الوطنيــة الجامعــة للــكل.

ــال واالقتصــاد  ــه السياســة يجمعــه الم ــا تفرق إن م
والفــن والرياضــة والجمــال فقــط إذا توفــرت اإلرادة 
واالســتعداد والحــب ومــا نشــهده اليــوم هــو كتابــة 
لتاريــخ جديــد فــي المنطقــة ألن قــدر اإلنســانية 
بعــد  األمــان  لبــر  دائمــا  تعبــر  أن  رحلتهــا  فــي 

معانــاة وآالم وتضحيــات.

تنوعهــا  وخصوبــة  بجاليتهــا  الســويد  زالــت  مــا 
ــم ومثــاال  تمثــل أنموذجــا للرفاهيــة بيــن دول العال
ــوذج فــرض نفســه  قياســيا يحتــذى بــه. هــذا النم
بقانــون  الخصوصيــة  احتــرام  مبــدأ  أســاس  علــى 
يكفــل للجميــع حيــاة كريمــة مــن خــالل منظومــة 

والواجبــات. الحقــوق 

 إن مبــدأ توريــث المعرفــة وإتقــان العمــل يعــد مــن 
العوامــل التــي ســاعدت الســويد أن تكــون بمصــاف 
الــدول المتقدمــة فــي العالــم الشــيء الــذي الهــب 
طمــوح مهاجريــن فــي الســويد لنقــل هــذه التجربــة 
للبلــد األم، فنحــن أبنــاء الــزورق الواحــد ال نســكن 

البلــدان بــل البلــدان هــي التــي تســكن قلوبنــا.

نمو في التجارة السويدية مع العراق رغم األوضاع األمنية:

فرص كبيرة في 
السوق العراقية 

للخبرات السويدية

عــادل عبــد المنعم الدباغ
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افتتاح السفارة الفلسطينية في السويد:

 
ً
ًتأكيد على دور السويد أوربيا
وتعزيز لمكانة فلسطين دوليا

ليســت فرنســا أو اســبانيا أو حتــى إيطاليــا مــن احتــل المرتبــة 
السياســة  فــي  تأثيــرًا  األكثــر  الــدول  قائمــة  فــي  الثانيــة 
بــل  الماضــي ٢0١4،  العــام  األوروبــي  باالتحــاد  الخارجيــة 
الســويد، الدولــة التــي تعــد متواضعــة بالحجــم السياســي 
وفــق المقاييــس التقليديــة مقارنــة مــع دول أوروبيــة أخــرى 
ــة. ــاتها الخارجي ــوة سياس ــا وبق ــتهرت بنفوذه عديــدة اش

 فبحســب التقريــر الســنوي لمجلــس العالقــات الخارجيــة فــي االتحــاد 
كأكثــر  األولــى،  المرتبــة  فــي  جــاءت  ألمانيــا  فــإن   ECFR األوروبــي
فيمــا  األوروبيــة،  الخارجيــة  السياســة  فــي   

ً
ونفــوذا  

ً
تأثيــرا الــدول 

جــاءت الســويد إلــى جانــب المملكــة المتحــدة البريطانيــة فــي المرتبــة 
الثانيــة، واحتلــت فرنســا المرتبــة الرابعــة.

مــن المؤكــد أن للســويد بصمــات واضحــة علــى العديــد مــن التوجهــات 
السياســية لالتحــاد األوروبــي، خاصــة ضمــن مواضيــع الوســاطة فــي حــل 
ــع بهــا،  ــي تتمت ــدة الت ــاد الجي ــة، بســبب ســمعة الحي النزاعــات الدولي
األمميــة، واهتمامهــا  بالمنظمــات  النشــطة  إلــى مشــاركاتها  إضافــة 
بسياســات اللجــوء والهجــرة والبيئــة واســتخدامات الطاقــة وغيرهــا.

الســويدية  الحكومــة  اتخذتهــا  التــي  بفلســطين  االعتــراف  خطــوة 
الجديــدة بعــد أيــام قليلــة علــى اســتالمها الحكــم، أضافــت دفعــة 
المســتوى  علــى  الســويدية  الخارجيــة  السياســة  لتميــز  جديــدة 
ــة،  ــى الخارطــة الدولي ــدا لمكانتهــا عل ــي، وأعطــت بعــدا جدي األوروب
وتناولتــه  االعتــراف  خبــر  العالميــة  االعــالم  وســائل  تداولــت  فقــد 
بالتحليــل والنقــاش ورصــدت ردود الفعــل عليــه، فيمــا كان يذكــر 
اســم وزيــرة الخارجيــة مارغــوت فالســتروم بعــدة لغــات ولهجــات 
وهــي تدافــع عــن قــرار حكومتهــا وتعــرض لألســباب التــي دعــت 
الســويد لالعتــراف بفلســطين ومعاملتهــا معاملــة الــدول، وعلــى قــدم 
ــب الفلســطيني  ــل تلقــى الجان ــزاع. بالمقاب ــع باقــي أطــراف الن وســاق م
ــى المســتوى الشــعبي والرســمي،  ــكل ترحــاب عل الخطــوة الســويدية ب

وأشــادت جهــات عربيــة عديــدة بالســويد والسياســة الســويدية.

مناســبة    الفلســطينية  الســفارة  افتتــاح 
تاريخيــة:

ــام الرئيــس الفلســطيني محمــود  ــة، ق ــي خطــوة وصفــت بالتاريخي وف
عبــاس، فــي 10 شــباط فبرايــر بافتتــاح ســفارة دولــة فلســطين، فــي 
العاصمــة الســويدية ســتوكهولم. بعــد أن أجــرى عــدة محادثــات مــع 

الحكومــة الســويدية ورئيــس وزراءهــا ســتيفان لوفيــن.

الطرفــان وقعــا علــى اتفــاق تلتــزم الســويد مــن خاللــه بتقديــم مزيــد 
مــن الدعــم للســلطة الفلســطينية ومســاعدتها فــي عــدة مجــاالت، 
ــاء عمليــة الســالم  ــى إمكانيــة إعــادة إحي ــات إل فيمــا تطرقــت المحادث

في الشــرق األوســط. 

إلــى  تحــول  ســتوكهولم،  فــي  الفلســطينية  الســفارة  افتتــاح  حفــل 
ارتبطــت  أو  ناصــرت  ســويدية  شــخصيات  أســماء  جمعــت  مناســبة 

مختلفــة.  تاريخيــة  مراحــل  فــي  الفلســطينية،  بالقضيــة 

 ، فالســتروم  مارغــوت  الســويد  خارجيــة  وزيــرة  االفتتــاح  وحضــر 
ووزيــر الدفــاع بيتــر هولتكفيســت، وســكرتيرة الحــزب االشــتراكي 
الديموقراطــي كاريــن يامتيــن وعــدد كبيــر مــن المســؤولين والســفراء 
العــرب واألجانــب ومســؤولين مــن األحــزاب، وعــدد مــن ممثلــي الجاليــة 

الفلســطينية.

ويذكــر    الســويد  يشــكر  عبــاس 
اللــه عبــد  الملــك  بمبــادرة  اإلســرائيليين 
الرئيــس الفلســطيني قــال بعــد قــص الشــريط: »إن افتتــاح ســفارة 
دولــة فلســطين فــي مملكــة الســويد، بعــد االعتــراف الــذي حصــل 
مؤخــرا بدولــة فلســطين يعتبــر خطــوة جريئــة وهامــة فــي مثــل هــذا 

الوقــت، 

 الملك الســويدي كارل غوســتاف الـ16 يســتقبل عباس

مع وزيرة الخارجية الســويدية مارغوت فالســتروم  مــع رئيــس الوزراء ســتيفان لوفين
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وقــد تبــع هــذه الخطــوة خطــوات مــن بعــض الــدول األوروبيــة األخــرى 
مــن قبــل برلمانــات دول مثــل بريطانيــا، وايرلنــدا، وفرنســا، واســبانيا، 

والبرتغــال، واالتحــاد األوروبــي«.

عبــاس: اعتــراف الســويد بفلســطين خطــوة 
جريئــة وهامــة فــي مثــل هــذا الوقــت

ــادرة المرحــوم  ــال أيضــا: »نذكــر اإلســرائيليين بمب ــاس ق الرئيــس عب
خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك عبــد اللــه بــن عبــد العزيــز عــام 
ــل  ــا أطلقهــا فــي بيــروت، ودعــا إســرائيل للســالم مقاب 2003 عندم

اعتــراف الــدول العربيــة واإلســالمية بدولــة إســرائيل«.

وأضــاف: ›ألننــا نعــرف تمامــا أن هــذه أثمــن مبــادرة حصلــت للقضيــة 
الفلســطينية منــذ عــام 1948، نتمنــى علــى الحكومــة اإلســرائيلية 
أن تفهمهــا وتبــدأ بتطبيقهــا وأن تحصــل علــى ســالم كامــل وشــامل 

فــي المنطقــة جميعــا«.

نحــن    الســويدية:  الخارجيــة  وزيــرة 
اإلنجــاز بهــذا  فخــورون 

ــت وزيــرة الخارجيــة الســويدية مارغــوت فالســتروم:  مــن جانبهــا قال
»نحــن ســعداء اليــوم بافتتــاح مقــر ســفارة دولــة فلســطين، بعــد رفــع 
التمثيــل الدبلوماســي مــن بعثــة إلــى ســفارة، هــذه المناســبة دليــل 
ومظهــر آخــر مــن مظاهــر العالقــة المشــتركة المبنيــة علــى االحتــرام 
المشــترك، بيــن الســويد وفلســطين، هــذه العالقــة التــي تطــورت مــن 
خــالل اعترافنــا الرســمي بفلســطين«. وأضافــت الوزيــرة الســويدية: 
»هــذا االعتــراف أمــر هــام ألنــه يعنــي أننــا نســتطيع التعامــل اآلن مــع 

كل الشــركاء علــى قــدم المســاواة. 

للشــعب  الحقيقيــن  األصدقــاء  مــن  شــخصيات  بيننــا  يوجــد  هنــا 

الفلســطيني، يجــب أن نشــكر جهودهــم ألنهــم ســاهموا فــي تشــكيل 

قــرار اعتــراف الســويد بفلســطين. يمكننــا أن نقــدم التهانــي باســم 

الحكومــة الســويدية، بافتتــاح الســفارة، ونحــن فخــورون بــأن نكــون 

جــزءا مــن هــذا اإلنجــاز، ونأمــل أن نواصــل العمــل معــا بطريقــة بنــاءة 

للوصــول فــي نهايــة المطــاف إلــى الســالم فــي الشــرق األوســط«.

وزيــرة الخارجيــة الســويدية: هنــا يوجــد 
معنــا أصدقــاء حقيقيون للشــعب الفلســطيني، 
ــرار  يجــب أن نشــكر جهودهــم فــي تشــكيل ق

ــراف الســويد بفلســطين اعت

الســويدية    المســاعدات  شــعث:  نبيــل 
مشــروطة: غيــر 

مســاعدة  عــن  لوفيــن  ســتيفان  الســويدي  الــوزراء  رئيــس  إعــالن 

إضافيــة لفلســطين بقيمــة 1,5 مليــار كــورون )159 مليــون يــورو( 

حتــى العــام 2019، دعــا بعــض الصحــف الســويدية لوصــف هــذه 

المســاعدة بأنهــا مشــروطة، بعــد ربطهــا بمكافحــة الفســاد وتعزيــز 

حقــوق اإلنســان، وضمــان االبتعــاد عــن العنــف، إال أن عضــو اللجنــة 

ــة لحركــة فتــح د.نبيــل شــعث، ومســؤول العالقــات الدوليــة،  المركزي

لــم تضــع أي شــرط علــى  أكــد فــي حديــث للكومبــس، أن الســويد 

الســلطة الفلســطينية، مضيفــا أن الســويد تعهــدت أيضــا بمســاعدة 

الســلطة الفلســطينية، مــن خــالل ااإلتحــاد األوروبــي، فــي الحصــول 

ــل اإلســرائيليين.  ــب المحتجــزة مــن قب ــوال الضرائ ــى أم عل

تكريم شــخصيات سويدية:  

وبمناســبة تحويــل البعثــة الفلســطينية الدبلوماســية فــي ســتوكهولم 

خمــس  عبــاس  محمــود  الفلســطيني،  الرئيــس  كــرم  ســفارة،  إلــى 

أو  الفلســطيني  الحــق  بمســاندة  ســاهمت  ســويدية  شــخصيات 

ارتبطــت بالقضيــة الفلســطينية، التكريــم تــم مــن خــالل توســيم هــذه 

الشــخصيات بوســام االســتحقاق والتميــز أرملــة ألــوف بالمــه رئيــس 

الــوزراء الســويدي الراحــل: ألــوف كان يتمنــى أن يشــهد هــذه اللحظــة 

وهــو عمــل مــن أجــل الســالم

الــذي  بيرنــادوت،  فولــك  الكونــت  الراحــل  هــي:  الشــخصيات  وهــذه 

اغتالتــه العصابــات الصهيونيــة وهــو يقــوم بــدور المبعــوث الدولــي 

يدعــى  الــذي  ابنــه  الوســام  1948واســتلم  العــام  فلســطين  إلــى 

أيضــا فولــك. الراحــل رئيــس الــوزراء ألــوف بالمــه، الــذي اغتيــل فــي 

ليزيبيــت.  زوجتــه  التكريــم  واســتلمت   1986 العــام  ســتوكهولم 

ــت  ــر هول ــي البرلمــان الســويدي بيت ــة ف ــات الثنائي ــة العالق رئيــس لجن

الســويدي  البرلمــان  فــي  الثنائيــة  العالقــات  لجنــة  كيفيســت. عضــو 

ايفرتسفينســون. الفلســطينية  للقضيــة  والمناصــر  توربيونبيورلنــد. 

 نبيل شــعث حضــور الفــت للســفراء العرب فــي حفل اإلفتتاح

 القائمة بأعمال الســفارة الســودانيةمع الســفير السعودي عبــاس مــع أرملة بالمه

رئيــس التحريــر د. محمود آغا
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تحديات وصعوبات اندماج الطالب 
األجانب في المدارس والمناهج    

السويدية  

الُســويد مــن  عتبــر 
ُ

الكومبــس – خــاص: ت
التعليــم،  مجــال  فــي  المتطــورة  البلــدان 
هــذا  فــي  ارنــة 

َ
الُمق البلــدان  مــن  وواحــدة 

بأنهــا تســتقبل كل عــام  المجــال، تتميــز 
األجانــب،  الطــاب  مــن  كبيــرة  أعــداد 

الصغــار. التاميــذ  خصوصــا 

لكــن رغــم المكانــة التــي تحتلهــا فــي هذا المجال، إال 
 فــي األوســاط السياســية 

ً
أن الجــدل ال يــزال مســتمرا

والتربويــة، حــول الحاجــة إلــى تطويــر قطــاع التربيــة 
والتعليــم، لالرتقــاء بــه إلــى مســتويات أفضــل.

نجحــت  هــل  المراقبيــن:  مــن  العديــد  ويتســاءل 
الوافديــن  األطفــال  دمــج  فــي  الســويد  مــدارس 
إليهــا بالمجتمــع علــى الرغــم مــن اختــالف المناهــج 

منهــا؟ قدمــوا  التــي  المدرســية  والبيئــة 

ليعيــد  الفــرد  يســتهدف  التعليــم  ألن   
ً
ونظــرا

الــذي  باالتجــاه   
ً
وتكوينــه عمليــا  

ً
فكريــا تشــكيله 

يريــده، حيــث يندفــع الطفــل ليســهم مــع اآلخريــن 
جديــد  واقــع  صناعــة  أجــل  مــن  المســتقبل  فــي 
المجتمــع  توجهــات  فــي   

ً
أو ســلبيا  

ً
إيجابيــا يؤثــر 

يواجــه  هــل  التســاؤل  يمكــن  لذلــك  ومســتقبله، 
صعوبــات  الســويدية  المــدارس  عــن  المســؤولون 
ومشــاكل فــي إدمــاج األطفــال مــن القادميــن الجــدد 
فــي  التعليــم  طريقــة  مــع  والتأقلــم  بالمجتمــع 

الســويد؟

تعليــم    نســبة  هــي  مــا   
األطفــال األجانــب فــي الســويد؟ 
ــال  ــم األطف ــب تعلي ــا أصع وأيهم
الذيــن تقــل أعمارهــم تحــت ســن 
الذيــن  األطفــال  أم  المدرســة، 
فــوق؟ ومــا   

ً
عامــا  12 يبلغــون 

جامعــة  فــي  الجامعــي  األســتاذ  التقــت  الكومبــس 
مالمــو العيــد بوعــكاز للحديــث أكثــر عــن نظــام 
أقــّرت  التــي  واإلصالحــات  الســويد،  فــي  التعليــم 
فــي األعــوام األخيــرة لتحســين مســتويات الطــالب 
المعرفيــة، ومعرفــة نســبة الطــالب األجانــب فــي 

العلمــي. تفوقهــم  ومــدى  الســويدية،  المــدارس 

شــهادة  علــى  بوعــكاز  العيــد  الدكتــور  حصــل 
لونــد  التربيــة مــن جامعــة  فــي علــوم  الدكتــوراه 
)Lund University( بالســويد عــام2007، 
عــن أطروحــة تحــت عنــوان »آليــات العالقــة بيــن 
للغــات  أســتاذا  عمــل  كمــا  والمدرســة«.  البيــت 
 
ً
مالمو وســتوكهولم، وخبيرا جامعــة  فــي  وباحــث 

التربيــة  علــوم  فــي  مالمــو  بلديــة  لــدى   
ً
محاضــرا

التــي تضــم نســبة عاليــة مــن  المــدارس  وشــؤون 
 كباحــث فــي علــوم 

ً
أبنــاء المهاجريــن، ويعمــل حاليا

النفــس  وعلــم  االجتمــاع،  علــم  بمجــاالت  التربيــة 
فــي  والمهاجريــن  الهجــرة  االجتماعي، وشــؤون 
العلميــة  البعثــات   

ً
حاليــا ويــرأس  مالمــو،  جامعــة 

وعالقتهــم  الجــدد  الوافديــن  بالطــالب  الخاصــة 
الســويدية. بالمدرســة 

التعليــم    تقــدم  »مقيــاس 
بنيتهــا  تطــور  هــو  دولــة  ألي 

» لتحتيــة ا
الــدول  مــن  الســويد  إن  بوعــكاز  الدكتــور  يقــول 
ــك  ــى ذل المتقدمــة فــي مجــال التعليــم، والدليــل عل
هــو تقدمهــا فــي معظــم المجــاالت، ومتانــة بنيتهــا 
التحتيــة، ألن تطــور البنيــة التحتيــة ألي دولــة هــو 
نتيجــة تمتعهــا بمســتوى تعليمــي متقــدم، ولذلــك 

فــإن التعليــم الســويدي يقــوم علــى ثالثــة أســس 
االجتماعيــة  والتنشــئة  المعرفــي  التأهيــل  هــي 

الديمقراطيــة. والتربيــة 

ــه   ومــن أهــم مميــزات نظــام التعليــم الســويدي أن
ــة  ــل يحمــل شــهادات علمي ــى إعــداد جي ــز عل يرك
ــوم والهندســة  ليــس فقــط فــي مجــال الطــب والعل
 إلــى إعــداد أشــخاص 

ً
والقانــون، وإنمــا يســعى أيضــا

مختلــف  فــي  المهنيــة  الشــهادات  حملــة  مــن 
المجــاالت واالختصاصــات، كالبنــاء وأعمــال الصيانــة 

والخياطــة. المصانــع  وعمــال 

وبحســب بوعــكاز فــان التعليــم فــي الســويد يهــدف 
ــى إعطــاء قيمــة لألعمــال الحرفيــة التــي ســاهمت  إل
بشــكل كبيــر فــي بنــاء الســويد، وتربيــة الطــالب 
بــه  يعمــل  الــذي  العمــل  نوعيــة  أن  مبــدأ  علــى 
ــل ال  ــي إعــداد جي ــه شــيء، وبالتال الشــخص ال يعيب

يتوجــه إلــى مهــن معينــة ويتــرك الباقــي.

ويضيــف الدكتــور بوعــكاز أن الســبب وراء إتقــان 
الــذي  التعليــم  نظــام  هــو  لعملهــم،  الســويديين 
يحبونهــا،  التــي  المهنــة  اختيــار  علــى  يحفزهــم 
نظــرة  لهــم  ينظــر  ال  المجتمــع  أن  وإدراكهــم 
دونيــة ألنهــم يعملــون فــي أعمــال الدهــان والنجــارة 
والحالقــة والخياطــة وغيرهــا، ولذلــك فــإن الســويد 
دمجــت بيــن التعليــم النظــري والتطبيقــي، فالطفــل 
يكبــر وهــو يعلــم أنــه ال يوجــد فــرق بيــن الطبيــب 

أو الّدهــان أو الخبــاز.

علــى  يعتمــد  الســويد  فــي  المعرفــي  فالتأهيــل 
ــدء بالتعليــم  ــب فــي الصــف الثامــن للب ــه الطال توجي
التطبيقــي مــن أجــل أن يعــرف الطالــب نــوع المهنــة 

التــي يرغــب العمــل فيهــا بالمســتقبل.

الثالــث    العالــم  دول  »أطفــال 
المــادة  انتقــاد  يســتطيعون  ال 

المعلــم« ومناقشــة 
اإلشــكاليات  أهــم  أن  بوعــكاز  الدكتــور  ويبيــن 
ــم  ــد تعلي ــدارس الســويدية عن ــي تواجههــا الم الت
النقــد،  قضيــة  هــي  الجــدد  األطفــال  وتنشــئة 
فالطفــل القــادم مــن دول العالــم الثالــث ال يســتطيع 
أن ينتقــد المــادة العلميــة التــي يقدمهــا المعلــم، 
أو إعطــاء رأيــه فــي مــادة معينــة، لكــن نجــد أن 
معلمــه  مناقشــة  يســتطيع  الســويدي  الطالــب 

لــه. المعلومــات  تقديــم  بكيفيــة  رأيــه  وإعطــاء 

الجديــد    القــادم  »الطفــل 
الممارســة  علــى  متعــود  غيــر 

» طيــة ا يمقر لد ا
وحــول دور المدرســة واألســاتذة فــي جعــل طــالب 
النقــد  توجيــه  علــى  قادريــن  الثالــث  العالــم  دول 
الدكتــور  أوضــح  الــرأي،  وإبــداء  المعلــم  ومناقشــة 

بوعــكاز أنــه يجــري اآلن إعــداد العديــد مــن األبحاث 
حــول الوافديــن الجــدد مــن األطفــال، حيــث وجــدت 
األبحــاث أن المدرســة ال تقــوم بإجــراء عمليــة جــرد 
الديمقراطــي  والتكويــن  االجتماعيــة  للتنشــئة 
بالتعامــل   

ً
مباشــرة تبــدأ  وإنمــا  للطفــل،  الســابق 

القــادم الجديــد وكأنــه متعــود علــى  مــع الطفــل 
علــى  فالمســؤولون  الديمقراطيــة،   الممارســة 
مــدارس الســويدية ال يدركــون أن الطفــل الجديــد 
الحفــظ  وعمليــة  األوامــر  تلقــي  علــى  متعــود 
الــذي  الســويد  فــي  التعلــم  عكــس  والتكــرار، 
يعتمــد علــى التأمــل والتفكيــر والمناقشــة والعمــل 
ضمــن مجموعــات صغيــرة، وإجــراء أبحــاث صغيــرة.

وفــي معــرض حديثــه يقــارن الدكتــور بوعــكاز بيــن 
جــاء  التــي  والــدول  الســويد  فــي  التعليــم  أســلوب 
منهــا األطفــال الجــدد، فأســلوب التعليــم فــي تلــك 
الــدول يعتمــد علــى الحفــظ وإجــراء االمتحانــات، 
ــم،  ــذي يقدمــه المعل ــى النــص ال وعــدم الخــروج عل
فالطفــل يــدرس مــن أجــل إرضــاء أهلــه وأســاتذته، 

وليــس مــن أجــل نفســه.

التعامــل  علــى  يقــوم  الــذي  المدرســة  فأســلوب 
الممارســة  علــى  متعــود  وكأنــه  الطفــل  مــع 
ألن  بســيط  لســبب  فشــله  أثبــت  الديمقراطيــة، 
بعــض الطــالب اســتغلوا الحريــة بشــكل ســلبي، ولــم 
يفهمــوا أن الحريــة فــي المــدارس الســويدية تعنــي 
نفســه  يجــد  فجــأة  الجديــد  فالطفــل  مســؤولية، 

المعلــم. مــن قبــل  أو حســيب  بــدون رقيــب 

الجــدد    األطفــال  »بعــض 
المعلــم  مــن   

ً
انتقامــا يتصرفــون 

بلدانهــم« فــي 
ويذكــر مثــااًل أن أحــد الطــالب قــال لــه أن تصرفاتــه 
مــن   

ً
انتقامــا هــي  المدرســة  فــي  المســؤولة  غيــر 

شــخص المعلــم فــي بلــده، ولذلــك فــإن المــدارس 
االجتماعيــة  التنشــئة  بفهــم  مطالبــة  الســويدية 
للطفــل الجديــد والتعامــل معــه علــى هــذا األســاس، 
باإلضافــة إلــى التركيــز فــي بدايــة دخــول الطفــل 
إلــى المدرســة علــى التربيــة االجتماعيــة والمفاهيــم 
المتبعــة فــي الســويد واحتــرام القانــون، وكيفيــة 
المطالبــة بحقوقــه والتزامــه بواجباتــه ومســؤولياته.

ــي  ــاج ف ــى ســؤال حــول مشــكلة االندم وفــي رده عل
والســويديين،  األجانــب  الطــالب  بيــن  المــدارس 
يشــير الدكتــور بوعــكاز إلــى أنــه فــي بلديــة مالمــو 
عندمــا تــم دمــج مــدارس ذات الكثافــة األجنبيــة 
مــع مــدارس الطــالب الســويديين، كانــت المشــكلة 
عــدم تقبــل جميــع الطــالب الســويديين للطــالب 
األجانــب وبالعكــس، أي كانــت عمليــة ســيكولوجية 

متبادلــة.

ولذلــك مــن أهــم ُســبل معالجــة مشــكلة االندمــاج 
الســويدي  الســويدي، هــل  مــن هــو  هــي تعريــف 
العيــون  األشــقر والطويــل وصاحــب  اإلنســان  هــو 

الزرقــاء، أم أن الســويدي هــو الشــخص الــذي ولــد 
ونشــأ وترعــرع هنــا وهــو مــن أصــول أجنبيــة بغــض 

النظــر عــن شــكله ومالمحــه ولونــه؟

 فمثــاًل ابنتــي علــى الرغــم مــن شــكلها الــذي يوحــي 
بأنهــا أجنبيــة فــي الســويد لكنهــا تعتبــر ســويدية 
هــي  وهويتهــا  وذاكرتهــا  تفكيرهــا  طريقــة  ألن 
ســويدية، فذاكــرة الطفــل هــي التــي تكــون الهويــة 

ــاء. واالنتم

التــي  األســباب  فــإن  بوعــكاز  الدكتــور  وبحســب 
انتمائــه  بعــدم  يحــس  األجنبــي  الطفــل  تجعــل 
للســويد هــي التربيــة العائليــة والبيئــة التــي نشــأ 
الذيــن  فاألهــل  األهــل،  عمــل  ونوعيــة  فيهــا، 
يشــعرون بعــدم مواطنتهــم وانتمائهــم للســويد 
ينقلــون العــدوى إلــى أطفالهــم، لذلــك يجــب التأكيــد 
علــى أهميــة المشــاركة االجتماعيــة، واإلدراك أن 
قضيــة المواطنــة ال تعتمــد علــى الشــكل الظاهــري 
وإنمــا تعتمــد علــى الواجبــات والحقــوق وطريقــة 
بوجــود  واإليمــان  والتفكيــر،  والممارســة  العمــل 
األعمــال  مــن  المواطنيــن  جميــع  تحمــي  قوانيــن 
العنصريــة وغيرهــا مــن ممارســات التعــدي علــى 

الشــخص. معتقــدات 

 أن المــدارس الســويدية لــم 
ً
ويمكــن القــول أيضــا

فــي  الجــدد  األطفــال  إدمــاج  عمليــة  فــي  تنجــح 
المجتمــع، ألنهــا رفضــت النصــف الكبيــر مــن هويــة 
انتقــدت  حيــث  والثقافيــة،  االجتماعيــة  الطفــل 
المــدارس عــام 2010 بلديــة  مصلحــة مفتشــية 
مالمــو فــي هــذا المجــال، بســبب قيــام المعلميــن 
طفــل  إلــى  الجديــد  الطفــل  تغييــر  بمحــاوالت 
ســويدي غيــر معــروف الهويــة، مــن خــالل العمــل 
علــى إنــكار وإلغــاء هويتــه األصليــة، وعــدم الســعي 
والهويــة  األصليــة  الهويــة  بيــن  تكامــل  إلجــراء 

الســويدية.

قدمــت  التــي  المقترحــات  أهــم  إن  قولــه  وتابــع 
مــادة  إدخــال  هــي  االندمــاج  مشــكلة  لمعالجــة 
جديــدة علــى المنهــاج تســمى »الهويــة والتنشــئة 
أمــام  المجــال  إفســاح  أجــل  مــن  الديمقراطيــة«، 
والتربيــة  الهويــة  أمــور  لمناقشــة  الطــالب 

. طيــة ا لديمقر ا

أثبتــوا    األجانــب  »الطــالب 
فــي  العلمــي  مســتواهم 

» ت ضيــا يا لر ا
مالمــو  مدينــة  فــي  إحصــاءات  وجــود  عــن  وتحــدث 
تبيــن أن نســبة تعليــم األجانــب فــي المــدارس تفــوق 
51 % مــن مجمــوع الطــالب، وفــي بعــض المــدارس 
 إلــى وجــود 

ً
تكــون النســبة أكثــر مــن 90 %، الفتــا

دراســات أظهــرت أن الطــالب القادميــن مــن ســوريا 
علــى ســبيل المثــال، أثبتــوا تفوقهــم العلمــي الكبيــر 
فــي مــادة الرياضيــات، حيــث يتمتعــون بمســتوى علمــي 
أعلــى مــن الطــالب الســويديين، وهــو مــا يعتبــر صفعــة 
للنظــام التعليمــي الســويدي، الســيما بعــد االنتقــادات 
التعليميــة  المنظمــات  مــن  عــدد  وجهتهــا  التــي 
ــوي الســويدي وكيفيــة تدريــس  العالميــة للنظــام الترب

الرياضــات.

وعلــى الرغــم مــن االنتقــادات الموجهــة لقطــاع التعليــم 
الطــالب  بيــن  المعرفــة  مســتوى  وتدنــي  الســويدي، 
متطــور  الســويد  فــي  التعليــم  أن  إال  الســويديين، 
فــي  التعليــم   

ً
مقارنــة ومتقــدم،   

ً
جــدا كبيــر  بشــكل 

العديــد مــن أهــم الــدول األوروبيــة األخــرى، حيــث تبلــغ 
 
ً
 موزعــة

ً
ميزانيــة المــدارس 260 مليــار كــرون ســنويا

التعليميــة. المســتويات  علــى كافــة 

متابعــة  بضــرورة  األهالــي  بوعــكاز  الدكتــور  وينصــح 
واســتثمار  المدرســة،  مــع  والتواصــل  أطفالهــم 
فــي  الحــق  لديهــم  واألب  األم  وأن   

ً
خاصــة حقوقهــم 

الدراســية. الحصــص  بعــض  حضــور 

ــى  ــور بوعــكاز حرصــه عل ــع الدكت يالحــظ المتحــدث م
ضــرورة تمتــع الســويد بمســتويات معرفيــة متقدمــة، 
وتميزهــا فــي العمليــة التربويــة، بالرغــم مــن التحديــات 
 
ً
ســنويا تســتقبل  فالســويد  تواجههــا،  التــي  الكبيــرة 

أعــداد كبيــرة مــن الالجئيــن، وبالتالــي هنــاك الكثيــر 
ــى عاتــق التعليــم فــي تربيــة  مــن المهمــات الملقــاة عل
األطفــال الجــدد علــى المفاهيــم الســويدية، وخلــق روح 

ــة لديهــم. ــاء والمواطن االنتم

حوار مع الباحث التربوي د. العيد بوعكاز

حاورتــه : نهيــل كورية
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الكومبــس -خــاص: حصلــت الشــابة ســانتا شــلبي مؤخــرًا 
ــرة القــدم  ــز ك ــع جوائ ــي حفــل توزي ــة ف ــزة تقديري ــى جائ عل
Fotbollsgala الــذي جــرى فــي أشــهر قاعــة بالســويد 
وهــي »غلوبــن« بســتوكهولم، وذلــك لدورهــا المتميــز فــي 

مســاعدة الصغــار علــى النمــو واالهتمــام بالرياضــة.

ســانتا ُولــدت فــي الســويد مــن أصــول عراقيــة، وتبلــغ اآلن مــن العمــر 
، وهــي طالبــة فــي الثانويــة بتخصــص علــم الســلوك.

ً
17 عامــا

تقــول ســانتا لـــ »الكومبــس«: »كنــت ألعــب كــرة القــدم قليــاًل عندمــا 
كنــت صغيــرة، لكــن لــم أتعلــق بهــا، فكنــت أمــارس كــرة الطائــرة 
، اســتدعتنا جمعيــة لتعليــم 

ً
والمالكمــة، لكــن عندمــا بلغــت 15 عامــا

التدريــب مــن أجــل زيــادة العنصــر النســائي فــي كــرة القــدم، فأعجبتنــي 
الفكــرة«.

لمــاذا كرة القدم بالضبط؟  
مســلية  وهــي   ،

ً
كثيــرا تدريبهــا  وأعجبنــي  الرياضــة،  هــذه  »أحببــت 

، وال تكــون 
ً
، كمــا رغبــت بــأن تمارســها الفتيــات أيضــا

ً
ومفيــدة أيضــا

 علــى الرجــال فقــط، تعلمــت لعــدة أســابيع، وبــدأت كمســاعدة 
ً
حكــرا

مــدرب، وعندمــا بلغــت السادســة عشــرة أصبــح لــدي فريقــي الخــاص، 
مــن الفتيــات بعمــر 9 و 10 ســنوات، يتبــع لنــادي أسيريســكا فــي 

مدينــة ســودرتاليا«.

األهــل    مــن   
ً
تشــجيعا تلقيــِت  هــل 

؟ ســة ر لمد ا و
، وخاصــة فــي البدايــة، أهلــي كانــوا يعلمــون أنــي أحــب 

ً
نعــم، كثيــرا

.
ً
 منهــم، ومــن مدرســتي أيضــا

ً
 كبيــرا

ً
الرياضــة، فتلقيــت دعمــا

ســانتا في حفــل توزيع جوائز بغلوبن  
الصغــار،  المدربيــن  مــن  العديــد  بيــن  مــن  شــلبي  ســانتا  اختيــرت 
ودعيــت إلــى حفــل توزيــع جوائــز لكــرة القــدم فــي غلوبــن بســتوكهولم 
 لجهودهــا فــي الفريــق مــن 

ً
Fotbollsgala، لتتلقــى جائــزة تقديــرا

ــى النمــو واالهتمــام باألنشــطة الرياضيــة. أجــل مســاعدة الصغــار عل

المســتقبلية،  وطموحاتهــا  األطفــال  تــدرب  وهــي  شــعورها  وحــول 
ــع، وأســعى  ــا أقــوم بعمــل ممت ، فأن

ً
ــا ســعيدة جــدا تجيــب ســانتا: »أن

، كمــا ارغــب بزيــادة عــدد الفتيــات اللواتــي يدربــن 
ً
ألكــون مثــااًل جيــدا

ثقــة  ، فهــي مفيــدة، وتمنــح 
ً
أيضــا الرياضــات  أنــواع  ويمارســن كل 

بالنفــس«.

ماذا تخططين للمســتقبل؟  
أن أصبــح مدربــة معروفــة مــع فريــق كبيــر، أنــا أحمــل آمــااًل كبيــرة 
 قــد أتابــع تعليمــي ألصبــح معلمــة مدرســة، 

ً
وأود متابعتهــا، وأيضــا

 هــو تعزيــز المســاواة بيــن الرجــال 
ً
لكــن كل مــا أهــدف إليــه أيضــا

والنســاء فــي العديــد مــن المجــاالت.

ارغــب بزيــادة عــدد الفتيــات اللواتــي يدربــن 
ويمارســن كل أنــواع الرياضــات

للمنتخــب    شــيء  بتقديــم  ترغبيــن  هــل 
ــا؟  م

ً
ــا ــم اســتدعائك يوم ــو ت ــا ل ــي فيم العراق

وأعلــم عــن عاداتــه وتقاليــده،  العــراق،  إلــى  مــرات  ســافرت عــدة 
ــل الذهــاب والتدريــب هنــاك، 

ّ
ويبقــى األمــر بحســب األوضــاع، فأنــا أفض

إلــى تشــجيع  العــراق بحاجــة  النســاء والفتيــات فــي  ألنــي أعتقــد أن 
ــن حاجــة الســويديين  ــر م ــرة القــدم أكث لممارســة الرياضــة وللعــب ك
 للعــراق، وقــد يكــون تدريبهــم 

ً
 كبيــرا

ً
إليهــا، كمــا أنــي أملــك حبــا

ــي.  ل
ً
ــا حلم

 لكرة القدم وعمرها فقط 17 عاما:
ً
 تدرب فريقا

سانتا شلبي تحصل على جائزة تقديرية 
لمساهمتها الرياضية بمساعدة الصغار

نادر عازر

جوازات سفر مفقودة
Sarmad Nozad ounuldeen Al-jarah

A٦04009رقم الجواز: ٧

WASAN SHAALAN CHALLOOB

G١0٦3039  :رقم الجواز

 AHMED SARMAD NUZAD  AL-JARAH

 G١0٦3١38  :رقم الجواز

 GHADEER SARMAD NUZAD NUZAD

G١0٦303رقم الجواز:  ١

   فرص عمل في إحدى السفارات:
تتوفــر لــدى احــدى الســفارات العربيــة فــي ســتوكهولم فــرص عمــل فــي المجــاالت التاليــة:

سكرتيرة، على ان تجيد اللغات العربية واالنكليزية والسويدية وخبرة في العمل 	 
المكتبي.

مترجم: اجادة تامة للغات العربية والسويدية واالنكليزية مع خبرة ال تقل عن 5 	 
سنوات في مجال الترجمة.

خبير سياسي: خبرة 5 سنوات.	 
سائقون: اجادة اللغات العربية واالنكليزية وعلى معرفة جيدة بمناطق وعناوين 	 

ستوكهولم.    
موظف ضيافة.	 

ترسل السير الذاتية مع صورة شخصية ونسخة من جواز السفر وطلبات التقديم على    
 jobs.embassy@outlook.com     :العنوان

اخر موعد لتقديم الطلبات 1/3/2015
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أطلقــت   ،٢0١٥ الحالــي  العــام  مطلــع  مــع 
مجموعــة مــن األكاديمييــن فــي الســويد ودول 
ــة  أخــرى، مؤسســة طموحــة مختصــة بالتنمي
ــي  ــة« الت ــة » فرص ــّمتها مؤسس ــرية، َس البش
ُســجلت بالســويد واالتحــاد األوروبــي تحــت 
.Fursa International AB تســمية:  

العــام،  هــذا  مؤتمــر  لعقــد  المؤسســة  وتســتعد 
فــي مدينتــي ســتوكهولم ومالمــو، بهــدف تقويــة 
لهــا  المنتســبين  ومســاعدة  أعمالهــا  وتنظيــم 
المؤسســة  هــذه  اســم  ولعــل  الطــرق.  بأفضــل 

تأسيســها. مغــزى  مــن  جــزء  يختصــر 

ــة، مديــر عــام المؤسســة وصاحب   د. أحمــد غزاون
فكــرة تأسيســها، يــرى أن كل شــخص يســتحق أن 
ــى فرصــة تناســب قدراتــه وطموحاتــه،  يحصــل عل
ــى  عل ــي  المبن والجماعــي  المنظــم  العمــل  وأن 
ــى  أســس مدروســة، يمكــن أن يســهل الحصــول عل
ــدل االنتظــار أو  باحثيــن عنهــا، ب ــكل ال فــرص ل
يــل  لتضل تقليديــة أو التعــرض ل بحــث بالطــرق ال ال
ــوار  ــي مش ــة ف ــر مجدي ــة وغي ــرق صعب ــلك ط وس

ــاة. ــي الحي ــرص أفضــل ف بحــث عــن ف ال

ــى  إل ــي  تأت كبيــرة  طاقــات  ــاك  هن أن  وأضــاف 
ــاك  ــا، ولكــن هن ــة وغيره ــن دول عربي المهاجــر م
بيئة االجتماعية  عوائــق معينة بســبب اختــالف ال

بيروقراطيــة وغيرهــا مــن االختالفــات.  وال

ــر  ــس تحري ــا رئي ــود آغ ــار د. محم ــه أش ــن جهت م
شــبكة الكومبــس، وأحــد المشــاركين في تأســيس 
ــى أهميــة المعلومــات الصحيحــة عــن  المؤسســة إل
بحــث  ــة قاعــدة ال ــي تقوي المجتمــع ومؤسســاته ف
ــق نحــو  ــد الطري ــي تمهي عــن فــرص مناســبة، وف
قــدرات الخاصــة بــكل فــرد، مضيفــا  ــاء وتقويــة ال ن ب
ــورد  ــم م ــو أه ــة، وه ــة عظيم ــو قيم أن اإلنســان ه
كان  صغيــرا  حجمــه،  كان  مهمــا  مشــروع  ألي 
مــورد، مــن أهــم  أم كبيــرا، واالســتثمار بهــذا ال

ــالق. ــى اإلط ــتثمارات عل ــح االس وأنج

وأوضــح أن حقيقــة وواقــع االســتثمار باإلنســان 
ــات والمؤسســات  ــات والحكوم ــا المجتمع تعرفه
ــة ومهيــأة  ــة مدرب ــي تبحــث عــن قــوى عامل ت ال
مؤسســة  أهميــة  فــإن  ــك  ذل ل العمــل،  لســوق 
»فرصــة«،  مثــل  بشــرية  ال تنميــة  ال ب مختصــة 
ــى  إل يطمــح  مــن  بمســاعدة  أيضــا  تتمثــل 
ــى  ــدور إل ــه، ويمتــد هــذا ال تأســيس عمــل خــاص ب
يــة االندمــاج، خاصــة  مســاهمات بتســهيل عمل
لقادميــن الجــدد، مــن عــدة نواحــي اجتماعيــة  ل
ــات  ــع المؤسســات والجه تواصــل م ــي ال ــن نواح وم

المعنيــة. الرســمية 

تــي تطمــح مؤسســة  ومــن أجــل تســهيل المهــام ال
ــل  ــرى تقســيم التعام ــا، ج ــى تحقيقه ــة« إل »فرص
ــوع  ن حســب  المســتهدفة  المجموعــة  مــع 
ــى عــدة قطاعــات:  ــي تقدمهــا إل ت الخدمــات، ال

األكاديمي   القطاع 
مجــال  فــي  عمــل  ورشــات  »فرصــة«  تعقــد 

األكاديمــي  والعمــل  الجامعيــة  الدراســات 
ــة  ب ــاعدة الطل ــى مس ــدف إل ــي، ته ــث العلم بح وال
الجامعيــة:  المراحــل  كافــة  فــي  الجامعييــن 
والدكتــوراه.  الماجســتير  بكالوريــوس،  ال
ــم  ــتراتيجيات تقدي ــع اس ــالب بوض ــاعد الط وتس

جامعيــة. منــح  ــى  عل والحصــول  ــات  ب الطل

التوظيف   قطاع 
بحــث  وال التوظيــف  ــي  ف عمــل  ورشــات  عقــد 
ــى  عل اإلفــراد  وتدريــب  ــف،  الوظائ واقتنــاص 
ــب  ــة طل كيفيــة إيجــاد الفرصــة المناســبة، كتاب
التوظيــف والســير الذاتيــة، عمــل دراســة عــن 
إجــراء  ــى  عل والتدريــب  العمــل  ورب  ــف  الوظائ
ــن  ــن ع باحثي ــط ال ــة، ورب ــف فعال ــالت توظي مقاب
كافــة  فــي  العمــل  بأصحــاب  وتدريــب  ــف  وظائ

لمجــاالت. ا

قطاع بناء القدرات  
ــدورات التدريبيــة  تعقــد فرصــة العديــد مــن ال
ــتى  ــي ش ــراد ف ــدرات األف ــاء ق ن ــي ب ــاهم ف ــي تس ت ال
المجــاالت، مثــل دورات التخطيــط االســتراتيجي، 
واالبتــكار  ــداع  اإلب لمســتقبل،  ل التخطيــط 
الحيــاة،  مهــارات  ــى  عل التدريــب  ــي،  التعاون
ثقــة  وال لغــوي،  ال واإلتقــان  التفكيــر  مهــارات 

نفــس. ل ا ب

ت    را البتــكا ا ع  قطــا  
ــات ع الخترا وا

المبدعيــن  مســاعدة  ــى  إل فرصــة  تهــدف 
وضــع  ــى  عل واالختراعــات  االبتــكارات  وأصحــاب 
اإلبداعيــة  مشــاريعهم  تنفيــذ  اســتراتيجيات 
واقــع. كمــا تــزود األفــراد  ــى أرض ال وتطبيقهــا عل
ــداع  اإلب ومعــارض  العمــل  ورشــات  طريــق  عــن 
تســجيل  طريقــة  حــول  ــرات  وخب بمعلومــات 
قانونية وتســويقها  ــدى الجهــات ال اختراعاتهــم ل

مشــاريعهم. إلنجــاح  تمويــل  ــى  عل لحصــول  ل

وتأســيس    الريــادة  قطــاع 
ت كا لشــر ا

ريــادة  لمفهــوم  الترويــج  ب »فرصــة«  تقــوم 
ــدى األفــراد  ــورة األفــكار التجاريــة ل ل األعمــال وب
التدريــب  خدمــات  وتقــدم  والمجموعــات، 
اســتراتيجيات  الشــركات ووضــع  ــى تأســيس  عل
تقــوم  كمــا  التجاريــة،  والخطــط  المشــاريع 
والخدمــات  المنتجــات  ــاء  ن ب ــى  عل التدريــب  ب

التســويق.   وخدمــات  الســوق  ودراســة 

 قطــاع المجتمع  
تعتبــر »فرصــة« االندمــاج فــي المجتمــع مــن أهــم 
ــى  ــن نســبة الحصــول عل ــد م نجــاح، ويزي ــل ال عوام
بعقــد  تقــوم  ــذا  ل المجــاالت.  شــتى  فــي  فــرص 
ــة  ف ــع المختل ــات المجتم ــن فئ ــاءات بي ق ــدوات ول ن
المشــترك  التعامــل  ثقــة،  ال مــن  جســور  ــاء  بن ل
وفهــم اآلخــر. ومــن أهــم اســتراتيجيات المؤسســة 
ــي  ــاح ف نج ــرض قصــص ال ــو ع ــال ه ــذا المج ــي ه ف

المجتمــع لفهمهــا ودراســتها مــن قبــل اإلفــراد 
ــا. ــداء به ــة االقت ومحاول

مؤتمــر فــي ســتوكهولم وآخــر   
فــي مالمــو الخطــوة التاليــة 

تســتهل مؤسســة فرصــة نشــاطاتها بمؤتمــر 
مــو  ــي مال تقــوم بتنظيمــه فــي كل مــن مدينت
وســتوكهولم. يعتبــر هــذا المؤتمــر أول وأكبــر 
ــة  ناطقــة بالعربي ــة وال ــات العربي ي لجال مؤتمــر ل
ــي ومســاعدة  نشــر الوع ــي الســويد، ويهــدف ل ف
فرصهــم  اقتنــاص  ــى  عل يــات  الجال أفــراد 
التجاريــة،  األكاديميــة،  المجــاالت  كافــة  فــي 

واالجتماعيــة. العلميــة، 

ورشــات  مــن  العديــد  المؤتمــر  ســيتضمن   
مــن  ــة  نخب يديرهــا  ــي  ت ال والجلســات  العمــل 
ــين،  ــال، والمهندس ــال األعم ــن، ورج األكاديميي
العربيــة  العامــة  والشــخصيات  ــاء  واألطب
مــن  لعديــد  ل باإلضافــة  الســويد  مملكــة  فــي 
قصــص  سيشــاركون  الذيــن  المتحدثيــن 
وســيقدمون  المجــاالت  كافــة  فــي  نجاحهــم 

لحضــور. ل والنصــح  المشــورة 

معلومــات إضافية عن   
مؤسسة فرصة:

:)Vision( الرؤية 

تنميــة  ال مجــال  فــي   
ً
ــدا رائ تصبــح  أن   

فــي  ــي  العرب لجمهــور  ل بشــرية الموجهة  ال
ــي عامــة. ونموذجــا  ــا خاصــة والوطــن العرب أوروب
ــه لكافــة المؤسســات العربيــة العاملة  يحتــذى ب

ــا. أوروب فــي 

 :)Mission( الرسالة

ــال  ــان الفع ــاء اإلنس ن ــى ب ــة فرصة إل ترمي مؤسس
بمســتواه  المجتمع واالرتقــاء  فــي  المنتــج 
ــي  وترم ــا.  واقتصادي أكاديميــا،  ــا،  فكري
بكافــة  األشــخاص  هــؤالء  لتزويــد  المؤسســة 
تؤهــل  ــي  ت ال الحديثــة  واألســاليب  المهــارات 
ــداع، االبتــكار، تغييــر  األشــخاص لإلنتــاج، اإلب
تنميــة  وتنميتهــم  لألفضــل  الحيــاة  نمــط 

شــاملة. محوريــة 

  :) Goals ( األهداف 
ثقافــي  وال بالمســتوى التعليمي  االرتقــاء   .1
يــة  لإلنســان بحيــث يصبــح عنصــرا أكثــر فاعل

فــي المجتمــع.

األفراد فــي  قــدرات  تطويــر   .2
تنفيــذ  ــى  عل الريادية ومســاعدتهم 
مشــاريعهم الخاصــة والتخطيــط االســتراتيجي 

المشــاريع. مراحــل  كافــة  فــي 

بســوق  الخاصــة  اإلفــراد  مهــارات  تطويــر   .3
مــن  فرصهــم  وزيــادة  والتوظيــف  العمــل 

المناســبة. الوظيفــة  اقتنــاص 

مجــال  فــي  اإلفــراد  بيــن  الوعــي  نشــر   .4
وتزويدهــم  واالبتــكارات  االختراعــات 
وتطبيــق  لتســجيل  الالزمــة  األدوات  بكافــة 

واقــع. ال أرض  ــى  عل اختراعاتهــم 

ــويق  ــة وتس ــراد الذهني ــدرات األف ــر ق 5. تطوي
فيمــا  ــي  التعاون واالبتــكار  ــداع  اإلب مفهــوم 

بينهــم.

بحــث العلمــي فــي كافــة  6. االهتمــام بتطويــر ال
ــه وتدريــب اإلفــراد فــي كافــة المراحــل  مراحل

الجامعيــة واألكاديميــة.

كل شــخص يســتحق فرصــة، 
ــي  ــر هــذه مســؤوليتنا ف ونعتب
الســويدية  فرصــة  مؤسســة 
اإلفــراد  وتدريــب  بإعــداد 
اقتنــاص  علــى  لمســاعدتهم 
فرصهــم فــي كافــة المجــاالت 
ــة،  ــة، الذاتي ــة، التجاري األكاديمي

والعلميــة.

موقع المؤسسة 
www.fursa.se

ى الفيسبوك  صفحة المؤسسة عل
facebook.com/Fursa.se

انطالق مؤسسة فرصة السويدية:

أهداف طموحة لالستثمار 
باإلنسان
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أصــر  الســويد،  فــي  عامــا  خمســون  لقــاء:   – الكومبــس   
خالهــا حســين العمــر أن يبحــث عــن »البســاتين البعيــدة« 
ــه  ــا بكلمات ــداد، وصّوره ــه ببغ ــول عائلت ــي حق ــة ف المزروع
فــي كتــاب يحمــل نفــس العنــوان )الصــادر عــام ١99١ فــي 

العاصمــة األردنيــة عّمــان(. 

لــم تجبــر العقــود التــي عاشــها العمــر فــي بــالد الفايكينــغ أن يبتعــد 
ــاب آخــر،  ــر حماســة مــن إصــدار كت ــه أكث ــل جعلت ــه األم، ب عــن لغت
 فــي 

ً
هــذه المــرة يلخــص ســيرته الذاتيــة بعنــوان »خمســون عامــا

الســويد« الصــادر عــام2007.

عــام 1957  ــود فــي العــراق، وصــل الســويد ال حســين العمــر، المول
يــدرس فــي  ــور الســعيد، ل ــى منحــة مــن حكومــة ن ــه عل بعــد حصول
ــاد  ــام 1957، ع ع ــي ســتوكهولم ال ــي ف ــي الملك ــد الرياض المعه
ــى بغــداد بعــد ثــالث ســنوات مــن منحــة دراســية حصــل عليهــا  إل
ــي  ــي الجيــش العراق ــذاك. خــدم ف ــة آن ــة العراقي ــل الحكوم ــن قب م
تربيــة الرياضيــة  يــة ال  فــي كل

ً
ــن مدرســا ّي ــّم ُع مــدة ســنتين ث ل

ــي بغــداد.  ــة ف الوزيري ب

عمــل في التدريس 35 عاما  
بعــد انتهــاء عقــده مــع الحكومــة العراقيــة، قــرر حســين العمــر 
واجــه  ــه  أن  

ّ
إال العالجــي،  الطــب  الســويد ودراســة  ــى  إل عــودة  ال

ــم  ــك ل ذل تزامــن مــع العمــل ذات الوقــت. ل ال ــة الدراســة ب صعوب

حسين العمر 50 عاما في السويد: 

محطات مشوقة بعيون 
مهاجر

ــي  ــس ف ــى التدري ــل إل ــي وانتق ــي الطــب العالج ــه ف ــل تعليم يكم
تربيــة الرياضيــة. عمــل العمــر مدرســا فــي العديــد مــن  مجــال ال

 .
ً
ــا ــدار 35 عام ــى م ــتوكهولم عل ــدارس س م

ــه  ي ــي عل ــا ه ــة عّم ف ــراق مختل ــي الع ــة ف ــن أن الرياض ــم م الرغ وب
فــي الســويد، إال أن حــب المــدرس والشــاعر حســين العمــر لهــذا 
ــل زاد أكثــر. ويقــول العمــر لشــبكة  ــم يخمــد ب نشــاط الجســدي ل ال
ــواع الرياضــة  أن ــى الســويد تفاجــأت ب ــا أتيــت إل الكومبــس: »عندم
 أن 

ً
ــم أكــن معتــادا ــي. ل نســبة ل ال ــة ب ــدت غريب ــي ب ت الشــتوية ال

ــدأت   وب
ً
ــي كثيــرا يــد مثــاًل، ولكنهــا أعجبتن ــى الجل ــج عل تزل أرى ال

ــوم«.  أمارســها كل ي

ــى    ــن عل ــال المهاجري ”يؤســفني عــدم إقب
القــراءة”

ــا  ــول« عندم ــروح، ويق ل  ل
ً
ا ــذاء ــعر غ ــي الش ــر ف ــين العم ــرى حس ي

ــل أكتــب لآلخريــن، ويؤســفني عــدم  نفســي ب أكتــب ال أكتــب ل
ــى قــراءة الكتــب« ويضيــف العمــر: »فــي  ــال المهاجريــن عل إقب
ــة بســتوكهولم وعرضــت فيهــا  مــرات كنــت فــي مكتب إحــدى ال
ــاب الشــعر  ــذي اشــترى كت ــد ال ــي، وجــدت أن الشــخص الوحي كتب
ــادىء  ــي ب ــت ف ــويدية. تعجب ــرأة س ــي إم ــدة« ه بعي ــاتين ال بس »ال
ــي.  نف ال ــت ب ــة، أجاب ــة العربي لغ ــد ال ــت تجي ــر وســألتها إن كان األم
ــا مكتــوب بيــن  وحيــن أردت أن أعــرف كيــف ســوف تفهــم م

ــرأ  ــي أن يق ــت إنهــا ســوف تســأل مســاعدها العرب ــات، قال الصفح
 عــن رغبــة 

ً
ــع العمــر: » كنــت مدهوشــا لهــا ويترجــم الشــعر«. وتاب

الرغــم مــن عــدم  ــه الكتــاب ب مــرأة الســويدية أن تعــرف مايحوي ال
ــه«. ــى قراءت ــا عل قدرته

الحديــث مــع حســين العمــر يطــول، هــو 
يقــول: عشــت فــي الســويد 50 عامــا ألننــي 

أعشــقها.

ــن  ــرة ع ــي فك ــد تعط ــة ق ــرة تاريخي ــزل فت ــر تخت  مســيرة العم
المشــوقة،  ــكل محطاتهــا  ب مهاجــر،  بعيــون  الســويد  تطــور 
قــاءات مــع الشــاعر والكاتــب ومــدرس  ل الكومبــس ســتواصل ال

ــي حســين العمــر.  ثمانين الرياضــة ال

 لــكان 
ً
: »لــو لدينــا دليــاًل واحــدا

ً
اإلرهابيــة«، مؤكــدا

بإمكاننــا وضــع هــذا الفتــى فــي الســجن حتــى فــي ظــل 
الحاليــة«. القوانيــن 

مشــكلة  إن  قــال  إنغمــان  أنــدرش  الداخليــة  وزيــر 
ظــل  فــي  حتــى  ستســتمر  دليــل  علــى  العثــور 
التعــاون  يتوجــب  لذلــك  الصارمــة،  التشــريعات 

األخــرى. الــدول  مــع  االســتخباري 

قابلــة    لكــن  كافيــة  »ميزانيــة 
للزيــادة«

ــار  ــارب ملي ــا يق ــة م ــي الدنمــارك خصصــت الحكوم ف
 170 منهــا  اإلرهــاب،  لمكافحــة  ســويدي  كــرون 
الداخليــة  وزيــر  لكــن  المراقبــة،  لزيــادة  مليــون 
المــوارد ذاتهــا  لــم يســتبعد تخصيــص  الســويدي 
تــرى  والشــرطة  المخابــرات  »إن  قائــاًل:  البــالد،  فــي 

اليــوم أن المــوارد المطلوبــة كافيــة لديهــم، لكــن لــو 
ــا ســنضطر للنقــاش فــي موضــوع  اســتمر الحــال فإنن

ــادة الميزانيــة والمــوارد االقتصاديــة«.           زي

مــع ذلــك يعتقــد أنــدرش إنغمــان أنــه مطلــوب بالفعل 
 إلــى أنــه 

ً
المزيــد مــن المــال لمكافحــة اإلرهــاب، مشــيرا

ــادة تمويــل المنســقة الحكوميــة لمكافحــة  ســيتم زي
التطــرف مونــا ســالين، وتوســيع صالحياتهــا.

أن  أكــد  قــد  الســويدي  االســتخبارات  جهــاز  وكان 
 ســافروا للقتــال فــي ســوريا، مشــيرين 

ً
130 شــخصا

 300 إلــى  يصــل  الرقــم  أن  إلــى  ذاتــه  الوقــت  فــي 

إلــى  قتلــوا  منهــم  مــن 30  أكثــر  وأن  شــخص، 
ــة«  ــم داعــش أو تنظيمــات »جهادي ــب تنظي جان

أخــرى.

التطــرف  المنســقة الحكوميــة لمكافحــة  وكانــت 
مونــا ســالين قــد طالبــت الجمعيــات اإلســالمية 
الوزيــر  أن  إال  داعــش،  تنظيــم  باســتنكار 
الســويدي ال يوافقهــا الــرأي، قائــاًل: »إن %80 
مــن ضحايــا اإلرهــاب مــن المســلمين، وال توجــد 
بالنفــس  للنــأي  للمســلمين  حصريــة  مســؤولية 
عــن اإلرهــاب المتأســلم، وهــي نفــس المســؤولية 
الســتنكار  المســيحيين  عاتــق  علــى  الموجــودة 
فــي  العشــرات  قتــل  )الــذي  بريفيــك  إرهــاب 

النرويــج(«.

 
ً
إال أن األمــر ال يتعلــق فقــط بالتجنيــد، لكــن أيضــا

يحصلــون  الــذي  الجهادييــن،  وتحيــة  بتشــجيع 
أن  إال  الفيســبوك،  علــى  اإلعجابــات  مئــات  علــى 
ــوع مــن  ــل هــذا الن ــق مث ــر ال يرغــب بتطبي الوزي
الحظــر ضــد التعليقــات علــى اإلنترنــت، قائــاًل: »ال 
أؤمــن بحظــر هــذه األمــور، بــل المزيــد مــن العمــل 

ــي«. ــب المجتمــع المدن مــن جان

 للغايــة، فنحــن مجتمــع مســتقطب للغايــة، وإن 
ً
ســيئا

لــم يكــن للجميــع رأي واحــد فإننــا نخــاف مــن حصــول 
ضربــة إرهابيــة«.

بــه،  مبالــغ  األمــر  أن  »أعتقــد  قــال:  الوزيــر  أن  إال 
فــي  الوقائــي  عملنــا  تكثيــف  علينــا  يجــب  لكــن 
ــح  مكافحــة اإلرهــاب، ومنــع التطــرف والتجنيــد لصال

اإلرهابيــة«. المنظمــات 

قاتــل فــي ســوريا وتعالــج فــي   
الســويد

وكانــت قضيــة التجنيــد لصالــح المنظمــات اإلرهابيــة 
بعــد  وخاصــة  اإلعــالم،  وســائل  حديــث  مــدار 
 Uppdrag الشــهير  التحقيقــات  برنامــج  لقــاء 
فــي  داعــش  عناصــر  أحــد  مــع   granskning
الســويد يدعــى آدم الــذي قاتــل لصالــح التنظيــم فــي 
 مــن 

ً
ســوريا، ثــم عــاد إلــى الســويد ليتلقــى عالجــا

 اســتعداده للعــودة الــى هنــاك مــرة 
ً
إصاباتــه، مبدئيــا

أخــرى.

وأشــار وزيــر الداخليــة إلــى أن آدم كان يجــب إيقافــه 
حتــى فــي ظــل القوانيــن الحاليــة، قائــاًل: »لــو وجــد 
الشــاب حــارب لصالــح تنظيــم داعــش،  بــأن  دليــل 
لكــن  الســجن«،  فــي  ووضعــه  إيقافــه  يمكــن  فإنــه 
فــي الوقــت ذاتــه يعتقــد الوزيــر أن قوانيــن اليــوم 
بتجريــم  الحكومــة  ترغــب  »لذلــك  قائــاًل:  ضعيفــة، 
الجماعــات  لصالــح  والتمويــل  والتنظيــم  التجنيــد 

الكومبــس - ســتوكهولم: قــال وزيــر الداخليــة 
 SVT الســويدي فــي برنامــج أجنــدا علــى تلفزيــون
إن الحكومــة قــد تســتثمر المزيــد مــن األمــوال في 
ــيرًا  ــة، مش ــراءات الوقائي ــاب واإلج ــة اإلره مكافح
إلــى أن هــذا يتطلــب إجــراءات قمعيــة، علــى حــد 

تعبيــره.

الواليــات  الــى  زيــارة  فــي  الســويدي  الوزيــر  وكان 
المتحــدة بحــث خاللهــا مــع المســؤولين األمريــكان 
 إلــى أن أغلــب مــا 

ً
كيفيــة مكافحــة اإلرهــاب، مشــيرا

تــم تداولــه فــي االجتماعــات كان حــول اإلجــراءات 
الوقائيــة فــي المــدارس ومنظمــات المجتمــع المدنــي، 
 أن الســويد تقــوم »بعمــل جيــد فــي مكافحــة 

ً
مؤكــدا

اإلرهــاب، لكــن هنــاك حاجــة لفعــل المزيــد، خاصــة 
لصالــح  والتجنيــد  التطــرف  بمنــع  يتعلــق  فيمــا 

اإلرهابيــة«. المنظمــات 

وقــال: »ال يجــب أن نكــون ســاذجين، فهــذا يتطلــب 
إجــراءات قمعيــة لمكافحــة اإلرهــاب، وتكثيــف العمــل 
الجماعــات  إلــى  الشــباب  تدفــق  لخفــض  الوقائــي، 

اإلرهابيــة«.

مــن جهتــه قــال خبيــر مكافحــة اإلرهــاب ماغنــوس 
رانســتورب إنــه ال يتفــق مــع وزيــر الداخليــة: »أخشــى 
أن يكــون تجهيــز الســويد لمواجهــة أي عمــل إرهابــي 

وزير المالية ُيلمح لـ ”إجراءات قمعية ال بد منها” 

عند تخصيص المزيد من األموال لمكافحة اإلرهاب
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المهاجريــن  مــن  األخيــرة  الموجــة  ضمــت 
ــأس  ــدادا ال ب ــويد، أع ــى الس ــاءت إل ــي ج الت
 ونســاًء، جــاءت 

ً
ــار الســن، رجــاال ــن كب بهــا م

ــا  ــدان مزقته ــن بل ــن م ــال الكثيري ــا ح حاله
ــه  ــن وذكريات ــرك الوط ــم أن ت ــرب. ورغ الح
صعــب علــى مختلــف األعمــار، إال أن كبــار 
ــن غيرهــم،  ــر م الســن، يدفعــون الثمــن أكث

ألســباب كثيــرة.

صعوبــات  المهاجريــن  مــن  الفئــة  هــذه  وتواجــه 
وتحديــات جديــدة غيــر مســبوقة فــي حياتهــم، 
ــع،  ــي خطــة الترســيخ بالمجتم ــد انخراطهــم ف عن

خصوصــا صعوبــات تعلــم اللغــة الجديــدة.

أم محمد: أشعر بالعزلة 
عن المجتمع الجديد

»أم محمــد« ســيدة عمرهــا 47 عامــا، فلســطينية 
مــن ســكان مخيــم اليرمــوك بالقــرب مــن دمشــق، 
تصــف لنــا حالهــا وهــي اليــوم فــي الســويد منــذ 
لــم  بعــد  هنــا  إلــى  قدمــت  حيــث  شــهور  أربعــة 
شــملها مــن قبــل زوجهــا: » فــي كل يــوم أذهــب 
إلــى المدرســة فــي الصبــاح كطفــل صغيــر لديــه 
خلفيتــي  مــن  وبالرغــم  لكننــي  ومعلمــة،   

ٌ
صــف

العلميــة فقــد كنــت أعمــل فــي مختبــر للتحاليــل 
الطبيــة بصفــة )مخبريــة( أجــد اليــوم صعوبــة فــي 
ــات  ــم اللغــة، بعــد تقــدم ســني وب اســتيعاب وتعل
النســيان ســيد الموقــف حيــث كلمــا احفــظ القليــل 
مــن الكلمــات تمــوت تلقائيــا فــي ذاكرتــي، واعتقــد 
هــذا بســبب تقدمــي فــي الســن وعــدم اســتخدامها 
فــي الحيــاة اليوميــة، ناهيــك عــن الصعوبــة التــي 

فــي  واوراقــي  معامالتــي  اجــراء  فــي  أوجههــا 
المعــروف                         المرشــد  فلــوال  الحكوميــة  الدوائــر 
شــيء.   أي  عمــل  اســتطعت  لمــا  اللوتــس(   ( بـــ 

أكثــر  يعقينــي  مــا   ” القــول:  محمــد  أم  تضيــف 
المدرســة والبيــت  بيــن  الــذي اشــغله  هــو وقتــي 
فــي ترتيــب حاجيــات ومتطلبــات المنــزل واألســرة 
بــي،  المحيــط  المجتمــع  عــن  معزولــة  فيجعلنــي 
ــي مــع األشــخاص ممــن يدرســون  فتقتصــر عالقات
الجــرأة  لــدي  المدرســة وليســت  فــي  اللغــة معــي 
الســويديين  النــاس  التعــرف والتحــدث مــع  علــى 
مــن حولــي، الن حاجــز الخــوف فــي صعوبــة فهمهــم 
علــى  قدرتــي  وعــدم  معــي  يتحدثــون  عندمــا 
التكلــم بلغتهــم يجعلنــي فــي دائــرة مغلقــة بعيــدة 
مــع  الشــيء نفســه يحصــل  المجتمــع. وهــذا  عــن 
زوجــي الــذي هــو اكبــر منــي فــي الســن والــذي يجــد 

ــه رجــل مهنــي  ــم اللغــة كون ــة أكثــر فــي تعل صعوب
ــا  ــل قدومن ــك الســيارات قب ــي ميكاني كان يعمــل ف

ــا”. ــى هن إل

أم فــراس:” العمــر عقــدة 
فــي تعلــم اللغــة يصعــب 

حلهــا”

وخــالل جولتنــا فــي إحــدى المــدارس فــي مالمــو 
التقينــا بـــ »أم فــراس« مــن العــراق 57 عامــا، جاءت 
 علــى 

ً
إلــى الســويد منــذ عاميــن وحصلــت مؤخــرا

ــا  ــم اللغــة وتعتبره ــا فهــي أيضــا تتعل ــة هن اإلقام
عقــدة يصعــب حلهــا بســبب عمرهــا.

تقــول: » أحيانــا نجــد الكثيــر مــن األشــخاص فــي 
المجتمــع يرغبــون بالتحــدث معنــا وذلــك عندمــا 
ــة، لكننــي  ــى الحضان ــة أبنــي إل كنــت أذهــب مــع طفل
وال  فهمهــم  أســتطيع  ال  ألننــي  بالخجــل  أشــعر 

التحــدث  أحــاول  وعندمــا  لغتهــم  تحــدث  أجيــد 
بطريقــة  ألفظهــا  كلماتــي  الن  بالخيبــة  أشــعر 
فــي  أكتــرث  ال  أيضــا،  فهمــي  عليهــم  يصعــب 
الخــروج للتســوق وركــوب الحافــالت، لكــن يبقــى 
قلقــي مــن عــدم فهــم اآلخريــن وصعوبــة التواصــل 
لكــن  المدرســة،  فــي  اللغــة  اتعلــم  فأنــا  معهــم، 
بــات  فقــد  كبيــر  دور  للعمــر  وبصراحــة  أقولهــا 
اســتيعابنا للتعلــم قليــل جــدا بالنظــر مــع صغــار 

الســن”.

لكــن مــع هــذه الصعوبــات، هــل يعنــي أن المجتمــع 
الجديــد، ســيكون صعــب المنــال ومســتحيال لهــذه 

الشــريحة؟ 

إن تجربــة العديــد مــن كبــار الســن فــي الســويد 
تثبــت عكــس ذلــك، فالعديــد منهــم اســتطاعوا 
بشــكل أو بآخــر االنخــراط فــي فعاليــات المجتمــع 
المهتمــة  والمنظمــات  الجمعيــات  تقيمهــا  التــي 
الــى  بالنســبة  الحــال  وكــذا  المهاجريــن،  بدمــج 
المــدارس ودور الرعايــة االجتماعيــة التــي تقــدم 
والتواصــل. للقــاء  األمكنــة  لهــم وتوفــر  خدماتهــا 

وهنــا تســتطيع الجمعيــات العربيــة االجتماعيــة 
 فــي مســاعدتهم مــن خــالل 

ً
 هامــا

ً
أن تلعــب دورا

المناســبة  االماكــن  وتوفيــر  جمعهــم  تســهيل 
الفــراغ،  أوقــات  وقضــاء  بينهــم  فيمــا  للتواصــل 
تعريفهــم   أو  لهــم  دورات  تنظيــم  يمكــن  كمــا 

الجديــد. بالمجتمــع 

كبار السن من المهاجرين الجدد:

صعوبة تعلم اللغة يزيد من الشعور بالغربة

محمــد البلــوط - مالمو
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ــم  ــي مــن تقدي ــم، الشــاب الثاثين ــف إبراهي ــم يتــردد ردول ل
ــى  ــتروس، عل ــة فيس ــفى مدين ــي مستش ــف ف ــٍب بالتوظي طل
ــدى  ــم تتع ــد، ل ــذا البل ــي ه ــده ف ــهور تواج ــن أن ش ــم م الرغ
ــه فــي  ــه ويتقــدم بخبرت ــه قــرر أن يتحــدى ذات العشــرة، لكن

ــى عمــل. ــل الحصــول عل ــى أم ــم المركــزي عل مجــال التعقي

الكومبــس تقــدم هــذه التجربــة، لعكــس اآلفــاق واإلمكانات 
الموجــودة فــي الســويد، واالهتمــام بتجــارب المهاجريــن 

الناجحــة، فــي مختلــف مجــاالت الحيــاة.

الطبيعيــة بجامعــة دمشــق، فــي  العلــوم  درس ردولــف 
التعقيــم  مجــال  فــي  ودخــل  الدقيقــة،  األحيــاء  قســم 
ســنوات  خمــس  مــدة  فيــه  عمــل  حيــث  المركــزي، 
متواصلــة، إلــى أن أصبــح لديــه شــركته الخاصــة التــي تهتــم 
بتعقيــم وضبــط جــودة األدوات الجراحيــة لجميــع أقســام 

. لمستشــفى ا

الكومبــس زارتــه فــي مــكان عملــه، للوقــوف عنــد بدايتــه 
فــي بلــد ينتظــر كثيــرون مــن األجانــب أن يتعلمــوا كيــف 

يخطــون خطوتهــم األولــى فيــه.

أمضيــَت أربعــة أشــهر فقــط فــي خطتــك الدراســية قبــل 
المقابلــة األولــى للحصــول علــى عمــل، هــل كان ذلــك كافيــا 

لكــي تتحــدث باللغــة الســويدية فــي المقابلــة؟

خــالل هــذه المــدة القصيــرة ركــزت جهــدي علــى التقــدم 
باللغــة لكــن ذلــك لــم يكــن كافيــا لحديــث أســتمر أكثــر مــن 
ســاعة، لكــن أعــددت نفســي مســبقا لألســئلة المتوقعــة 
للســويدية،  المتقنيــن  األصدقــاء  بعــض  بمســاعدة 
وتدربــت كثيــرا ولســاعات طويلــة، وعنــد بــدء المقابلــة 
لــم يكــن لــدي حــرج أن أطلــب منهــم تكــرار الســؤال مبينــا 

ــم أفهــم المقصــد وليــس الســؤال نفســه. ــي ل لهــم أن

ماذا كانــت نتيجة المقابلة األولى؟  
أنهــم  وشــعرت  إيجابيــة  المقابلــة  كانــت  الحقيقــة  فــي 
لمســو خبرتــي، لكنهــم أخبرونــي الحقــا أنــه تــم رفضــي 
لشــهادتي،  معادلــة  ســويدية  شــهادة  وجــود  لعــدم 
فاســتبدلت طلبــي فــي العمــل  بإجــراء تدريــب لمــدة ســتة 
أشــهر وخــالل  هــذه المــدة أثبــت نفســي وخبرتــي بعمــل 
حســاس، فكانــت النتيجــة بعــد مــدة التدريــب أنهــم هــم 
مــن طلبــوا توظيفــي وتــم توقيــع عقــد العمــل الدائــم.

ــي ســوريا    ــزي ف ــم المرك هــل نظــام التعقي
ــرا عــن الســويد؟ ــف كثي يختل

وعلــى  جــدا  متطــورا  كان  الســوري  التعقيــم  نظــام 
مقاييــس النظــام العالمــي، وهــذا مــا شــجعني علــى تقديــم 
اقتراحــات لتطويــر العمــل فــي مشــفى فســتروس، حيــث 
الفــرق  أن  أخفــي  ال  لكــن  جــدي،  بشــكل  دراســتها  تــم 

المعلومــات  ونظــام  بالتكنولوجيــا  يتعلــق  بمــا  واضحــا 
الــذي يتــم االعتمــاد عليــه فــي الســويد بشــكل كبيــر، 
لكــن بمســاعدة موظفــي القســم تجــاوزت هــذه الصعوبــة.

عامــل معاملــة المتــدرب فــي   
ُ
هــل كنــت ت

خــذ بعيــن االعتبــار ســنوات 
ُ
الفتــرة األولــى أم أ

ــك؟ خبرت
وتــم  متــدرب،  مــن  أكثــر  التعامــل معــي كموظــف  كان 
تســليمي مهمــات علــى مســؤوليتي الخاصــة بعــد أســبوعين 
ــذ  ــى تنفي ــي عل ــب ألنهــم لمســوا قدرت ــة التدري ــن بداي م
ــاء، علمــا أن نظرتهــم  ــى الي ــف إل عمليــة التعقيــم مــن األل
األولــى لــي فــي اليــوم األول كانــت عكــس ذلــك ألن توقعهــم 

أن ســوريا أقــل تطــورا مــن الســويد فــي هــذا المجــال.

تقدمــك    علــى  العمــل  أثــر  حــد  أي  إلــى 
لدراســي؟ ا

األولــى  الصفــوف  أدرس  كنــت  بالتدريــب  بــدأت  عندمــا 
باللغــة الســويدية، وهــذا تطلــب منــي جهــدا مضاعفــا، 
حتــى أنــي اضطــررت الســتغالل ســاعة الغــداء للدراســة 
وليــس للراحــة، واليــوم بــدأت بدراســة مرحلــة دراســية 
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مــا شــجعني هــو يقينــي أنــي أســتطيع أن 
أخــدم بلــدي مــن موقعــي فــي الســويد

ماهــو الدافــع األكبــر الــذي جعلــك تكــون   
ــوم ؟ ــه الي ــت علي ــا أن م

مــا شــجعني هــو يقينــي أنــي أســتطيع أن أخــدم بلــدي مــن 
موقعــي فــي الســويد، وذلــك مــن خــالل نقــل مــا تعلمتــه في 
هــذا البلــد إلــى ســوريا ومــن خــالل إثبــات نفســي كســوري 
بيــن الســويديين. إضافــة إلــى مقولــة قرأتهــا كانــت دافعــا 

للتفــاؤل خــالل أيــام إحباطــي األولــى فــي الســويد وهــي »ال 
ــل خــذ الحيــاة حيــث مــا  ــاة ب تذهــب حيثمــا تأخــذك الحي

تذهــب«.

اعتــذر ردولــف بســبب ضيــق الوقــت، وعــاد إلــى عملــه 
العــال،  التركيــز  إلــى  ويحتــاج  الدقــة،  يتطلــب  الــذي 
ــذي  ــود ال ــرام وال ــدى االحت ــا لمســنا م لكــن خــالل تواجدن
ــي  ــا لســؤال المشــرفة ف ــا دفعن ــه، وهــو م ــه ل ــه زمالئ يكن
المستشــفى ناهيــد حيــدري عــن رأيهــا بشــاب أثبــت نفســه 
بمــدة قصيــرة، فــي الحصــول علــى عمــل، فقالــت » كانــت 
المــرة األولــى التــي يصلنــا متــدرب مــن مكتــب العمــل إلــى 
هــذا القســم الحســاس، وأثبــت ردولــف أن لديــه خبــرة فــي 
هــذا المجــال، ورغبــة شــديدة بتعلــم مــا هــو جديــد ســواء 
علــى صعيــد اللغــة أم العمــل، فــكان منهمــكا بتســجيل 
المالحظــات واالستفســار عــن كل ماهــو غيــر واضــح لــه«. 

وتابعــت  »نحــن ســعيدون بوجــود ردولــف معنــا خصوصــا 
هــذا  علــى  جميــال  جــوا  أضفــت  مرحــة  روح  لديــه  أن 

القســم«.

فــي    شــعوره  عــن   
ً
أخيــرا ردولــف  ســألنا 

تــرك بلــده وقــرار العيــش فــي الســويد فقــال:
كان صعبــا للغايــة أن تنتقــل إلــى حيــاة جديــدة دون أن 
ــت  ــوراء، خصوصــا أن فتــرة انتظــار إقامتــي وصل تنظــر لل
ــي أن  ــدي مــن الفــراغ مــا يجعلن ــى ســتة أشــهر، فــكان ل إل
أفكــر بــكل مــا تركتــه وكل مــا هــو آت مــن صعوبــات، 
لكنــي قــررت أن أحصــر ســاعات التفكيــر بالمســتقبل ألنــي 
علــى يقيــن أن الــرب يســاعدنا فــي اختيــار األفضــل دائمــا، 
ــب األحمــر،  ــدورة للغــة الســويدية تابعــة للصلي ــدأت ب فب
ودخلــت عضــوا فــي كنيســة آفســتا، وهنــاك تعرفــت علــى 
أنــاس فــي غايــة الطيبــة فســاعدوني لتكــون وتيــرة حياتــي 

أســرع وخطــوات اندماجــي أكثــر رشــاقة.

يحصل على عمل في مستشفى بعد 10 أشهر من وصوله السويد:

ردولف إبراهيم:
 أستغل ساعة الغداء 

ُ
كنت

لدراسة اللغة

سالف ابراهيم
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ودعــت الســويد بطولــة كأس العالــم لكــرة اليــد مــن الــدور الـــ 
١٦ بعــد أداء مخيــب علــى مــدار البطولــة، ولــم تقدم المســتوى 
ــات تحقيقــا لأللقــاب  المتوقــع منهــا، وهــي مــن أكثــر المنتخب
فــي كأس العالــم، رغــم أنهــا فــي أواخــر الســنين الماضيــة، 
ــم تتأهــل  ــم لعــام ٢0١3 ل ــي كأس العال ــم تحــرز اللقــب. وف ل

.
ً
ــة أصــا للبطول

وتتنافــس  المقدمــة،  فــرق  بيــن  الســويد  تكــون  أن  تعودنــا  لطالمــا 
علــى اللقــب االغلــى، ولكــن لــم نكــن نتصــور أن نــرى الســويد تخــرج 
الــذي  البولنــدي،  المنتخــب  وأمــام  الثانــي،  دورهــا  مــن  البطولــة  مــن 
ُيعتبــر حديــث العهــد بالنســبة لكــرة اليــد، وأقــل مســتوى وخبــرة مــن 

التاريــخ. الســويدي صاحــب  المنتخــب 

كأس    بطولــة  الســويد  تحقــق  لــم  لمــاذا 
ــى  ــن عل ــن قادري ــك العبي ــا تمل ــع انه ــم م العال
ــوى  ــي أق ــن ف ــب وأغلبهــم محترفي ــق اللق تحقي

واألوروبيــة؟ العالميــة  الدوريــات 
كثيــر مــن المعلقيــن الذيــن علقــوا علــى خــروج الســويد مــن كأس العالــم 
اعتبــروا ذلــك بســبب تطــور باقــي المنتخبــات، فيمــا بقيــت الســويد 
 أن 

ً
تــراوح مكانهــا، وتتحســر علــى أمجادهــا فــي الماضــي، وخصوصــا

ــكل معنــى الكلمــة كان فــي عــام  آخــر إنجــاز لهــا اذ مــا اعتبــر إنجــاز ب
ــع. ــت فــي المركــز الراب 2011 عندمــا حل

الســويدية  الصحافــة  وخصوصــا  العالــم،  لــكأس  المتابعــون  والحــظ 
أن المنتخــب الســويدي لــم يلعــب بــروح الجماعــة ولــم يعتمــد علــى 
 فــي مباراتــه بالــدور االول 

ً
قوتــه البدنيــة، وهــذا مــا لوحــظ خصوصــا

ــار جــدي  ــد أول اختب ــي انتهــت بالتعــادل، وعن ــام منتخــب مصــر الت أم
ــا انكشــفت  ــام المنتخــب الفرنســي عنده تعرضــت الســويد لخســارة أم
علــى  المحافظــة  وعــدم  الدفــاع،  فــي   

ً
وخصوصــا المنتخــب  عيــوب 

تقدمــه.

فكيــف لمنتخــب حقــق كأس العالــم أربعــة مــرات وأربعــة بطــوالت 
ــن المعقــول  ــا أن يتعــرض لهــذه االنتكاســة؟ ليــس م ــم أروروب ــي أم ف
أن نــرى الســويد فــي ألعــاب كــرة اليــد، والقــدم والســلة وكافــة األلعــاب 
الجماعيــة تســير مــن مــن إخفــاق آلخــر! كان يوجــد أمــل كبيــر لمنتخــب 
الســويد بكــرة اليــد لتحقيــق نتيجــة إيجابيــة بــكأس العالــم أو علــى أقــل 

تقديــر أن يصــل للــدور نصــف نهائــي، لكــن لألســف حــدث مــا حــدث.

كأس    فــي  متواصــل  إخفــاق  ســنرى  هــل 
التأهــل؟ حالــة  فــي  المقبلــة  العالــم 

ــح موضــع شــك  ــم أصب  وجــود الســويد فــي نهائيــات كأس العال
ً
 طبعــا

ألنهــا لــم تشــارك فــي كاس العالــم 2013،  لذلــك يــدور الســؤال: هــل 
ســتكون مشــاركة فــي األولمبيــاد المقبلــة؟

مــن الممكــن أن نــرى الســويد علــى منصــات التتويــج مــرة ثانيــة فــي 
القــرن  حــال دعمــت الحكومــة األلعــاب الجماعيــة مثلمــا حصــل فــي 

الماضــي،

خروج السويد من بطولة العالم لكرة اليد: 

صدمة غير متوقعة أم نتيجة التراجع في المستوى؟
 فــي نهايــة القــرن العشــرين عندمــا كان منتخــب الســويد 

ً
 وخصوصــا

معروفــا بالفــوز فــي نهائيــات كأس العالــم بكــرة اليــد، وحتــى بكــرة 
ولكــن  العالــم 1994،  بــكأس  الثالــث  المركــز  حقــق  عندمــا  القــدم 
بحاجــة لتطبيــق االحتــراف والدعــم المــادي، وعــدم التفريــط بالالعبيــن 

لــدول الخــارج، واالحتــراف بــدول مثــل ألمانيــا وإســبانيا.

علــى  والتراجــع  الخارجــي  االحتــراف  الســويد ضحيــة  ســتكون  فهــل 
المســتوى الداخلــي، أم سنشــهد تغييــرات كبيــرة تطــال كافــة األلعــاب 

الجماعيــة، لكــي تعــود لمنصــات التتويــج؟

أيلي لولي

تلتقــي الكومبــس فــي هــذا العــدد باعــب 
كــرة القــدم روميــو إســكندر الــذي تحــدث 
بــدأ  وكيــف  الرياضيــة  حياتــه  عــن  لهــا 
مســيرته والفــوارق بيــن االحتــراف فــي ســوريا 
والســويد، الاعــب المخضــرم والمــدرب الحالي 
لــه رأيــه أيضــا باســتعادة الســويد لمســتواها 
ــذي أصابهــا. ــي كــرة القــدم بعــد الضعــف ال ف

مدينــة   1964 مواليــد  مــن  اســكندر  روميــو 
ســوري  ومــدرب  العــب  ســوريا،  شــمال  القامشــلي 
يلعــب فــي قلــب الهجــوم، ويجيــد اللعــب فــي مراكــز 
وجــاء  فــي ســوريا،  أنديــة عديــدة  ــل 

ّ
مث متنوعــة، 

ــادي. ــادي اسيريســكا ودّرب الن للســويد ولعــب مــع ن

متــى بدأت اللعب؟ ومع   
أي نــادي انطلقت وهل حققت 

بطوالت والقاب؟
لقــد بــدأت مــع نــادي الجهــاد منــذ عــام 1972 حتــى 
 مــع كل فئاتــه العمريــة، ولــم 

ً
عــام 1986 وطبعــا

أحقــق بطــوالت مــع فريــق الرجــال، لكــن فــي عــام 
الــدوري،  ببطولــة  الثالــث  المركــز  حققنــا   1984
وبتلــك الفتــرة كان الجهــاد مــن أقــوى أنديــة ســوريا، 
ولــوال وجــوده فــي منطقــة بعيــدة ونائيــة، والظــروف 
الناشــئين  مــع  ولكــن  األفضــل،  لكنــا  ضدنــا  كانــت 
ــن  واألشــبال حققــت بطــوالت المحافظــة وغيرهــا م

البطــوالت المحليــة.

كمــا أننــي لعبــت مــع نــادي جبلــة لمــدة ثالثــة مواســم 
، ولكــن 

ً
 قويــا

ً
حتــى عــام 1989 وقدمــت عروضــا

فــي نهايــة العــام جاءنــي عــرض مــن نــادي اسيريســكا 

لــت 
ّ
الســويدي، فأتيــت إلــى هنــا منــذ ذلــك الحيــن، ومث

الماضــي،  القــرن  ثمانينيــات  منــذ  ســوريا  منتخــب 
وأفضــل لحظاتــي مــع المنتخــب أو أبــرز النتائــج كانــت 
العــراق  واجهنــا  عندمــا  العالــم  كأس  بتصفيــات 
وتأهلــوا  خســرنا  ولكننــا  المرحلــة  لتلــك  ووصلنــا 

ــم. ــكأس العال ــا ل  عن
ً
عوضــا

كم ســنة لعبت مع اسيريسكا؟  
لعبــت مــع نــادي اسيريســكا منــذ عــام 1989 حتــى 
1995 واضطــرت لتــرك كــرة القــدم بعــد إصابــة 
بالركبــة كانــت بمــكان إصابــة قديمــة وأبعدتنــي عــن 
القــدم،  لكــرة  عــدت  بســنتين  وبعدهــا  المالعــب، 

ــب. ــة التدري ــن بواب ولكــن م

مــع  اسيريســكا لعبــت لخمســة مواســم، وصعــدت 
 ،Superettan مــع النــادي لــدوري الدرجــة األولــى
وفــي عــام 1997 اتجهــت للتدريــب، ودربــت فقــط 
النــادي  وتركــت  اسيريســكا،  النــادي  نفــس  فــي 

ألســباب خاصــة.

اآلن من تدرب في الســويد؟  
يطلــق  وكان   ،Södertälje SFK نــادي  أدرب 
نــادي  وأدرب  نهريــن،  بيــت  اســم   

ً
ســابقا عليــه 

الرجــال، ونحــن فــي الدرجــة األولــى، ونســعى للوصــول 
النــادي  هــذا  اختــرت  وأنــا  المتقدمــة،  للمراحــل 
انــأ  ألن اكثــر مــن 70 بالمئــة مــن الالعبيــن كنــت 
قــد دربتهــم، وأنــا رأيــت نفســي فــي هــذا النــادي، 
انــه   

ً
خصوصــا بالتمويــل  نقــص  مــن  نعانــي  ولكــن 

نــادي صغيــر، وأغلــب الدعــم يكــون لناديــا المدينــة 

نــادي  الن  وباإلضافــة  وسيريانســكا،  اسيريســكا 
ولكنــه  كبيــرة،  قواعــد  يملــك  ســودرتاليا  المدينــة 

الخامســة. الدرجــة  بــدوري  يلعــب 

ما رأيك باســتيعاب خامات   
الالعبيــن من القادمين الجدد 

لالســتفادة منهم وماذا تنصحهم؟
 مــع وجــود الكثيــر 

ً
 مميــزا

ً
حتــى اللحظــة لــم أرى شــيئا

ممــن عرضــوا علــي، ومنــذ ســنوات عديــدة أحضــرت 
العبيــن مــن الــدول العربيــة مــن ســوريا، ولكــن لــم 

يتأقلمــوا.

 وأنصــح القادميــن الجــدد أن االحتــراف فــي الســويد، 
ليــس بالســهل، ولكــن ليــس بالصعوبــة الكبــرى، ولكــن 
حســب إمكانياتهــم، وحتــى الشــخص  ينجــح ال تكفــي 
ــة واألخــالق  ــى الطيب ــة، ولكــن بحاجــة إل فقــط الموهب

وأســلوب الحيــاة والمجتمــع.

ما رأيك بكرة القدم والمســتوى   
في السويد؟

ــرة القــدم  ــة تراجعــت ك ــي الســنوات الســتة الماضي ف
ــا قبلهــا، ولكــن هــذا  ــة بعــام 2000 وم  مقارن

ً
جــدا

ــة  ــاخ، وصعوب ــى هــي المن ــد لظــروف، األول الشــيء عائ
فــي  الهوكــي  هــي  األولــى  اللعبــة   

ً
وثانيــا الطقــس، 

 نظــام االحتــراف، ليــس كامــل فنــرى 
ً
الســويد، وثالثــا

المدرب روميو إسكندر: لن تستعيد السويد 
مستواها بكرة القدم ما لم تغير نظام االحتراف

 يلعــب بالــدوري الممتــاز، وبعــد المبــاراة يذهــب 
ً
العبــا

للعمــل، ومــع ذلــك نــرى الســويديون يخططــوا بشــكل 
ــر الكــرة. ــرة لتطوي ــوال كثي صحيــح ويضعــوا أم

ما رأيــك بالنهضة بنادي مالمو   
وتأهلــه لدوري األبطال وما حظوظ 

الســويد بتصفيات أمم أوروبا؟
حظــوظ الســويد كبيــرة بالوصــول للنهائيــات، وليــس 
باألمــر المســتغرب فــي حالــة التأهــل، بــل يجــب عليــه 
الوصــول بشــكل مؤكــد، ولكــن ال يكفــي أن يكونــوا 
ــل يجــب عليهــم المنافســة، أمــا بالنســبة  ــة، ب بالبطول
 
ً
عامــا  15 مــن  أكثــر  بعــد  ووصولــه  مالمــو  لنــادي 
كرويــة،  بمعجــزة  ليســت  فإنهــا  األبطــال،  لــدوري 
ولكــن ال أتوقــع أن يســاهم ذلــك بتطــور كــرة القــدم  
بالســويد مثــل عــام 1994 ومــا بعدهــا آنــذاك، إال 
إذا تغيــر نظــام االحتــراف وأصبحــت  مثــل أوروبــا 

الغربيــة تطبــق االحتــراف بشــكل صحيــح.

أيلي لولي
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ــبكة  ــاص بش ــمي خ ــح رس ــي تصري ــويدية، ف ــرة الُس  الهج
ُ

ــة ــدت مصلح ــاص: أك ــس - خ الكومب
الكومبــس اإلعاميــة، صحــة المعلومــات التــي يتناقلهــا العديــد مــن طالبــي اللجــوء القادميــن مــن 
اليونــان، والتــي تفيــد برفــض المصلحــة منحهــم اإلقامــات فــي الســويد بســبب قيــام الســلطات 

فــي أثينــا بوضــع حظــر ) بلــوك ( علــى أســمائهم.

ــة بحســب  ــن اإلقام ــة مــن الالجئي ــح هــذه الفئ ــويد ال تمن وأوضحــت المصلحــة أن الُس
اإلجــراءات الــواردة فــي إتفاقيــة »شــنغن« وأن هــذا الرفــض يدخــل فــي إطــار مــا 

.SIS يســمى بالحظــر وفــق نظــام

وشــّددت المصلحــة أن اليونــان هــي التــي تقــرر متــى يتــم رفــع الحظــر عــن إســم أي 
ــاع قواعــد إتفاقيــة  ــق بهــا، وان الُســويد ملتزمــة بإتب شــخص، ألســباب خاصــة تتعل

»شــنغن«، وال تســتطيع منــح تصريــح اإلقامــة قبــل رفــع ذلــك الحظــر.

وُيقصــد بنظــام SIS، قاعــدة المعلومــات والبيانــات المشــتركة التــي يجــري تداولهــا 
بيــن الــدول الموقعــة علــى اإلتفاقيــة المذكــورة، تتضمــن أحيانــا أســماء أشــخاص، 
وضعــت إحــدى دول اإلتفاقيــة لســبب مــن األســباب نقطــة عليــه، مــا يعيــق وضعــه 

القانونــي فــي حــال اإلنتقــال الــى دولــة أخــرى موقعــة علــى »شــنغن«.

وتشــمل أســباب الحظــر، إرتــكاب الجرائــم الخطيــرة، أو رفــض تنفيذ قرارت الطرد.

مصلحة الهجرة لـ »الكومبس«: 
ال يمكن منح اإلقامة لالجئين 
الذين عليهم حظر ) بلوك ( 

في اليونان

الكومبــس – مالمــو: أقيمــت فــي ١9 شــباط ) فبرايــر ( ٢0١٥ بمدينــة مالمــو ) جنــوب الســويد (، نــدوة عــن ظاهــرة 
عــرف بـــ »اإلســامفوبيا«، دعــا لهــا حــزب اليســار الســويدي، بالتعــاون مــع مؤسســة أبــن 

ُ
»الخــوف مــن اإلســام« التــي ت

.ABF رشــد التعليميــة، ومؤسســة

شــارك فــي النــدوة ممثليــن عــن األكاديميــة اإلســالمية، ومســؤولة الثقافــة والعمــل ضــد العنصريــة فــي 
ــد  ــل«، بحضــور العدي ــان بجامعــة اوبســاال »ماتيــس قاردي ــخ األدي ــة مالمــو والبروفيســور فــي تاري بلدي

مــن الباحثيــن ونخبــة مــن المهتميــن بهــذا المجــال.

واتفقــت العديــد مــن اآلراء فــي النــدوة، علــى أن ظاهــرة »الخــوف مــن اإلســالم« لهــا أســباب كثيــرة، منهــا 
ــددت كلمــات العديــد مــن الباحثيــن علــى ضــرورة أن 

ّ
عنصريــة تغذيهــا الجماعــات المتطرفــة، فيمــا ش

 فــي المجتمــع، وزيــادة عالقــات التواصــل بينهــم وبيــن 
ً
 أكثــر تأثيــرا

ً
يلعــب المســلمين والمهاجريــن دورا

 فــي هــذا المجــال.
ً
مؤسســات المجتمــع، وان تمــارس الجمعيــات التــي تمثلهــم، نشــاطا

وجــرى فــي النــدوة أيضــا اإلشــارة الــى الــدور الســلبي الــذي تقــوم بــه بعــض وســائل اإلعــالم، واالنتقائيــة 
التــي تمارســها فــي تشــويه صــورة اآلخريــن.

ودعــت العديــد مــن الكلمــات الــى ضــرورة إشــراك المســلمين فــي إبــداء أرئهــم فــي وســائل اإلعــالم بشــكل 
أفضــل مــن اآلن.

ظاهرة »الخوف من اإلسالم«
) اإلسالمفوبيا ( بندوة في مالمو
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الكومبس - خاص: تتنوع اهتمامات القادمين الجدد إلى 
السويد، بحسب المهن التي يتقنونها، وال تقتصر على 
وظيفة معينة دون غيرها، بل تشمل مختلف مجاالت 

الحياة. فالعديد منهم يسعى غالبا لمتابعة عمله وممارسة 
هواياته، حتى في أوقات مبكرة من الوصول، منهم يمان 

اسماعيل، الذي يعمل كمدرب للخيول، وفارس، ومساعد 
لطبيب بيطري.

، ويعيــش   
ً
يبلــغ يمــان مــن العمــر 24 عامــا

فــي بلديــة Söderhamn، جــاء مــن ســوريا 
تخــّرج  حيــث  ونصــف،  أشــهر  ثالثــة  قبــل 
ــي للطــب البيطــري،  ــن المعهــد التقن ــاك م هن

كمســاعد طبيــب.
حــول بداياتــه مــع رياضــة الفروســية وتدريــب الخيــول، يقــول يمــان 
لـــ »الكومبــس«: »منــذ صغــري كنــت أميــل للخيــول، وأحببــت المجــالت 
 مــن أهلــي، فبــدأت ممارســة

ً
التــي تتحــدث عنهــا، كمــا تلقيــت تشــجيعا

منــذ صغــري كنــت أميــل للخيــول، وأحببت 
المجــالت التــي تتحــدث عنها،

كان  الصغيــرة، حيــن  العمريــة  الفئــات  مــع  الخيــل،  ركــوب  رياضــة 
ــا بعمــر  ــة وأن ــادي الالذقي ــى ن  إل

ً
، وانتســبت رســميا

ً
ــا عمــري 12 عام

مســتوى  علــى  البطــوالت  مــن  العديــد  فــي  وشــاركت  ســنة،   14
منهــا”. ببعــض  فــزت  الجمهوريــة، 

وكيف دخلت هذا المجال في الســويد؟  
كنــت أعيــش فــي فنــدق تابــع لمصلحــة الهجــرة، فبحثــت عــن نــوادي 
، قــام بإرشــادي إلــى 

ً
للفروســية علــى اإلنترنــت، حتــى وجــدت مركــزا

فرســان،  إلــى  وبحاجــة  الخيــول  مــن  العديــد  علــى  تحتــوي  مزرعــة 
فتواصلــت معهــم، وأثبــت نفســي، وحصلــت علــى فرصــة عمــل بشــكل 
صغيــرة،  بأعمــار  وهــي  الخيــول  تدريــب  فــي  )براكتيــك(  متــدرب 
ــى األطفــال، كمــا أســاعد فــي  وترويضهــا، خاصــة الخطيــرة منهــا عل

عــالج األحصنــة.

كيــف تــرى تجاوبهم في العمل معك؟  
كمــا  وشــتاًء،   

ً
صيفــا التــدرب  إمكانيــة  ومنحونــي   ،

ً
كثيــرا شــكروني 

، لكنــي سأســتمر فــي تعلــم 
ً
أجــرت معــي صحيفــة محليــة لقــاًء أيضــا

اللغــة كــي أحقــق حلمــي فــي هــذه الرياضــة، خصوصــا ان هــذا المجــال 
واســع واالهتمــام بــه كبيــر، وبالحيوانــات بشــكل عــام، وتوجــد فــرص 

كبيــرة للمنافســة والتطــور.

نــرى لســباق العربــات التــي تجرهــا أحصنــة   
 فــي الســويد، هــل تفــوق 

ً
شــعبية كبيــرة أيضــا

الفروســية؟
الفروســية متشــعبة لعــدة أنــواع، كقفــز الحواجــز، وســباق القــدرة 
والتحمــل، باإلضافــة إلــى جــر العربــات، لكــن مــن يمارســها يســمى 
بســائق وليــس فــارس، فهــو يركــب عربــة والحصــان يهــرول، إال أن 
 عــن قوانيــن قفــز الحواجــز مثــاًل، التــي أحــرز 

ً
قوانينهــا مختلفــة كليــا

، لكــن جــر العربــات قــد 
ً
المنتخــب الســويدي نتائــج بــارزة فيهــا عالميــا

ــات. ــي الرهان ــر شــعبية ف تكــون أكث

فــي    المســتقبلية  مخططاتــك  هــي  مــا 
الرياضــة؟ هــذه  مــع  الســويد 

ســأتابع دراســتي للغــة الســويدية، كمــا ســأكمل الدراســة فــي تخصــص 
 لــي، كــي أنافــس لصالــح 

ً
الفروســية والخيــول، ومتابعتهــا تعتبــر حلمــا

المنتخــب الســويدي لــو ســنحت لــي الفرصــة، مــع أفضليــة لمنتخــب 
بــالدي ســوريا.

بعد أقل من 4 أشهر على وصوله للسويد:

يمان اسماعيل: 
الســويد تجــدد 
حلمي في ممارسة 

الفروسية

أجــرى اللقــاء: نادر عازر

ــع انطــاق كل مهرجــان  ــة: م ــس – ثقاف الكومب
فــي  المشــاركة  الــدول  تبــدأ  ســينمائي، 
المهرجــان بالســعي إلثبــات تميزهــا فــي مجــال 
الفــن الســابع، وتقــدم وتطــور األفــام والحركــة 
الســينمائية فــي كل دولــة، كــون الســينما تمثــل 
ــات،  ــعوب والثقاف ــع الش ــن جمي ــاء بي ــور لق جس
باإلضافــة إلــى دورهــا المهــم فــي عكــس روح 
العصــر، وإدانــة التخلــف، وتقديــم الواقــع بــكل 
ــار  ــال إط ــن خ ــاهد م ــه للمش ــه وحقيقت ظروف

الصــورة المرئيــة.

ومــن المعــروف أن األفــالم المشــاركة فــي المهرجانــات 
الســينمائية تختلــف عــن األفــالم التــي تعــرض فــي دور 
العــرض التجاريــة، ولذلــك تســعى الســويد إلــى إنتــاج 

أفــالم ذات جــودة عاليــة

اإلخــراج  وطريقــة  والفكــرة  المضمــون  حيــث  مــن 
وطــرح األفــكار المميــزة والجريئــة، والمشــاركة فــي 
المهرجانــات الدوليــة والفــوز بالجوائــز، كمــا اســتطاعت 
 فــي 

ً
الســويد أن تقــدم مســاهمات قيمــة وكبيــرة جــدا

مجــال الســينما العالميــة.

وأهــم الجوائــز التــي حصلــت عليهــا منــذ بدايــة عــام 
2015، كانــت فــوز فيليمــن ســينمائيين ســويديين 
بجائــزة الــدب الماســي فــي مهرجــان برليــن الســينمائي 

الدولــي بدورتــه الـــ 65. 

عواقب اإلغتصاب  
ــم القطيــع أو الســرب Flocken للمخرجــة   ــاز فيل ف
الماســي  الــدب  Beata Gårdelersبجائــزة 
ــة أفــالم الشــباب  ــل عــن فئ ــي طوي ــم روائ كأفضــل فيل
فــي مســابقة مهرجــان برليــن ، حيــث تــدور أحــداث 
الفيلــم حــول عواقــب االغتصــاب واألفــكار المســبقة 

عــن عالــم الكبــار.

 Min lilla syster الصغيــرة  أختــي  فيلــم  أمــا 
للمخرجــة Sanna Lenkens فقــد فــاز بجائــزة 
 كأفضــل فيلــم روائــي طويــل عــن 

ً
الــدب الماســي أيضــا

فئــة أفــالم األطفــال، حيــث شــاركت فــي أداء دور إحــدى 
 Amy المشــهورة  الســويدية  الممثلــة  الشــقيقيات 
Diamond، وتــدور أحــداث الفيلــم حــول أختيــن 
ــة. ــا العائلي ــي إطــار الدرام  ف

ً
ــا ــغ أعمارهــم 12 عام تبل

ضمــن  الدولــي  الســينمائي  برليــن  مهرجــان  ويصنــف 
العالــم،  فــي  الســينمائية  المهرجانــات  أهــم  قائمــة 
أكثــر  مــن  ويعتبــر   ،Berlinaleبرلينالــي ويســمى 
فــي  ينعقــد  حيــث   ،

ً
زوارا الســينمائية  المهرجانــات 

الفتــرة الواقعــة بيــن 9 و 19 شــباط فبرايــر مــن كل 
ــا. عــام، منــذ تأسيســه عــام 1951 ببرليــن فــي ألماني

تختــار لجنــة تحكيــم المهرجــان أفــالم مختلفــة مــن 
جميــع أنحــاء العالــم، وأهــم جوائــزه هــي الــدب الذهبــي 
والــدب الفضــي، الــذي يرمــز للعاصمــة األلمانيــة برليــن، 

ــي. وتقــام احتفــاالت المهرجــان فــي قصــر برلينال

جائــزة الــدب الذهبــي تشــمل الفئــات التاليــة: جائــزة 
عــن مجمــل األعمــال، وأفضــل صــورة.

أمــا جائــزة الــدب الفضــي فتشــمل فئــات أفضــل مخــرج، 
لجنــة  وجائــزة  فــردي،  وإنجــاز  وموســيقى،  وممثــل، 

التحكيــم الخاصــة للفيلــم القصيــر.

تقــدم  خاصــة  جائــزة  فهــي  برلينالــي  كاميــرا  جائــزة 
للمهرجــان. خدمــات  قدمــوا  الذيــن  لألشــخاص 

أهــم األفــالم الســويدية الفائــزة   
ــز مهرجــان برليــن الســينمائي  بجوائ

عــن فئــة مجمــل األعمــال:
البنــك  فــي  حادثــة  فيلــم  فــاز   :  2006
الســينمائي  للمخــرج   Händelse vid banke
Rubin Östlund، بجائــزة الــدب الذهبــي لألفــالم 
القصيــرة، حيــث تمكــن المخــرج مــن تصويــر عمليــة 
عمليــة  فــي  لمشــاركين  حقيقيــة  بوليســية  مالحقــة 

الســويدية. المصــارف  إحــدى  علــى  ســطو 

1968 : فــاز فيلــم أولــي دول دوف للمخــرج جــان 
ترويــل.

1958 : فــاز فيلــم التــوت البــري للمخــرج إنغمــار 
برغمــان.

 Hon dansade in فيلــم  فــاز   :1952
ماتســون. آرنــي  للمخــرج   somer

فيلمان سويديان
يفوزان بجائزة مهرجان برلين السينمائي الدولي
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عشــرين  فــراق  -حوار: بعــد  الكومبــس 
عامــا، يلتقــي صديقــان فــي المطــار، وقــد 
غّيــرت الظــروف، التــي مــرا بهــا، الكثيــر مــن 
ــق األول المغتــرب، يبحــث  حياتهمــا. الصدي
عــن حلــم، أو ربمــا وهــم العــودة واالســتقرار 
فرصــة  عــن  يبحــث  واآلخــر  الوطــن،  فــي 
للخــاص مــن الوطــن، ومــن الصــدأ الــذي يــراه 

ــه. ــي مفاصل ــر ف ينخ

هــذا مــا يحــاول الكاتــب والممثــل العراقــي كريــم 
رشــيد، تجســيده فــي مســرحيته »جئــت ألراك!«، 
 لعرضــه بمســرح 

ً
الــذي يســتعد للعمــل بــه، تمهيــدا

مالمــو البلــدي فــي شــهر تشــرين األول )أكتوبــر( 
القــادم.

المخــرج  ســيخرجه  الــذي  المســرحي  العمــل  هــذا 
مشــترك  إنتــاج  هــو  جيلينــك،  روبــرت  الســويدي 
 Stadsteater Malmö بيــن المســرح البلــدي
.Riksteatern الســويدي  الوطنــي  والمســرح 

وتــم اختيــار العمــل، ليكــون أحــد نتاجــات الموســم 
المســرحي الجديــد، حيــث ســيجري االفتتــاح فــي 
فــي  بعدهــا  العــرض  ليتنقــل  أواًل،  مالمــو  مدينــة 
عنهــا  ُيعلــن  لــم  أخــرى،  ســويدية  مــدن  عــدة 

اآلن. حتــى  الوطنــي  المســرح 

وثقافــات    بلغــات  مســرح 
ة د متعــد

ــن   أحــد الممثلي
ً
ــذي ســيكون أيضــا يقــول رشــيد ال

إنــه  »الكومبــس«،  لـــ  المســرحية  فــي  المشــاركين 
يســعى بعملــه المســرحي هــذا إلــى التأكيــد علــى 
” أننــا لســنا ورثــة ألــف ليلــة وليلــة فقــط، لكننــا 
جــزء مــن مكنــة اإلنتــاج الحضــاري المعاصــر، وان 
نصــه المســرحي، يأتــي كخطــوة فــي هــذا المشــروع 
بلغــات  المســرح  علــى  يركــز  الــذي  المتواصــل 

.” متعــددة  وثقافــات 

وكان نــص مســرحية »جئــت ألراك« قــد فــاز بجائــزة 
العربيــة  الهيئــة  مســابقة  فــي  المســرحي  التأليــف 
وســيتم   ،2011 العــام  فــي  بالشــارقة  للمســرح 
العربيــة والســويدية  باللغــات،  المســرحية  عــرض 

واإلنكليزيــة.

بــال  يصــف رشــيد وهــو مؤســس فرقــة »مســرح 
نصــه   ،2002 العــام  فــي  مالمــو  فــي  حــدود« 
تأســيس  فــي  لتجربتــه  امتــداد  بأنــه  المســرحي، 
نمــط مــن العــروض المســرحية القائمــة علــى التنــوع 
الثقافــي واســتخدام مســرح بلغــات متعــددة، قائــاًل: 
مجــرد  بشــكل  اللغــات  اســتخدام  يعنــي  ال  هــذا 

وإنمــا اســتخدامها كتنــوع فــي الشــفرات والرمــوز 
المشــهد  داخــل  بينهــا  تفاعــل  إلنتــاج  الثقافيــة 

المســرحي.

ويوضــح، إن فكــرة تقديــم مســرح بلغــات وثقافــات 
لفرقــة  تأسيســه  منــذ  لديــه  نشــأت  متعــددة، 
أساســي  فنــي  كافتــراض  حــدود«،  بــال  »مســرح 
للعــروض المســرحية التــي يخرجهــا، وأنــه ينظــر 
ــن،  ــن طرفي ــة م ــك، كطــرف أساســي لمعادل ــى ذل إل
األول، أن تكــون العــروض المســرحية متعلقــة بمــا 
يحصــل معنــا أو مــا يحــدث فــي أمــور حياتنــا، هنــا 
حيــث نعيــش، واآلن فــي هــذا الزمــن، لنكــون بذلــك 
جــزء مــن المنجــز الثقافــي المحلــي داخــل البــالد التــي 

نعيــش فيهــا.

والثانــي، أن نقــدم نتاجاتنــا الفكريــة والفنيــة، لتؤكــد 
انتماءنــا إلــى الثقافــة المعاصــرة، باعتبارنــا جــزء مــن 
ومقاومــة  المعاصــر  والحضــاري  الثقافــي  المنجــز 
االنــزواء فــي  العربيــة نحــو  الثقافــة  إزاحــة  فكــرة 
ضيقــة  زوايــا  وفــي  التاريــخ  وســجالت  المتاحــف 

يجعــل أنتماءنــا إلــى الماضــي وليــس إلــى الحاضــر.

ســرار »لقاء« في المطار !  
بشــكل  تتحــدث  المســرحية  إن  رشــيد،  يقــول 
أساســي عــن عــودة مغتــرب عراقــي إلــى بــالده بعــد 
 مــن الهجــرة وبعــد أن تمكــن مــن 

ً
عشــرين عامــا

مجتمعــه  فــي  واإلندمــاج  ناجحــة  حيــاة  تأســيس 
إلــى  العــودة  يقــرر  ذلــك  رغــم  لكنــه  المضيــف، 
نقطــة  إلــى  العــودة  صــدد  فــي  وكأنــه  الوطــن، 
 لمقابلــة 

ً
انطــالق، ليــر مــا جــرى فــي حياتــه، وأيضــا

معهــم. حســاباته  وتصفيــة  الماضــي  خصــوم 

بأقــرب  المغتــرب  يلتقــي  المطــار  فــي  ويتابــع: 
، عمــل علــى 

ً
الــذي كان يعمــل مصــورا أصدقــاءه، 

توثيــق األعــوام العشــرين الماضيــة بمــا جــرى فيهــا 
اتجــاه  وفــي  ومآســي، حيــث  وحــروب  أهــوال  مــن 
المغتــرب، يتطلــع صديقــه  لمــا يريــده  معاكــس 
المصــور للهــرب مــن الوطــن بعــد أن تشــظت لديــه 
فكــرة االنتمــاء إليــه، ونشــأت لديــه رغبــة البحــث 

عــن الخــالص الذاتــي.

اللقــاء بيــن المغتــرب وصديقــه الُمصــّور، يــؤدي إلــى 
كشــف أســرار كثيــرة، توضــح فيمــا بعــد طبيعــة 
األطيــاف  بيــن  المتواصــل  والخــالف  النــزاع  ذلــك 
السياســية فــي البــالد ، بيــن أصدقــاء الماضــي الذيــن 

أصبحــوا فجــأة خصومــا ألــداء.

كريــم رشــيد: ”المســرحية ال   
تعكــس تجربتــي الشــخصية”

التمثيــل  فــن  علــى  رشــيد  إبــداع  يقتصــر  لــم 
إلــى  تعــداه  بــل  المســرحي،  واإلخــراج  والتأليــف 
الممثليــن  أول  بيــن  مــن  كونــه   ،

ً
أيضــا الســينما 

العراقييــن الذيــن عملــوا فــي الســينما الســويدية 
بصــورة احترافيــة . حيــث شــارك فــي أحــد األدوار 
الرئيســية فــي الفلــم الروائــي الســويدي »الصحفــي 
العالمــي مورغــان بولســون«، وفلــم آخــر مــن سلســلة 
أفــالم »فالنــدر« الســويدية – اإلنكليزيــة ، إال أن 
ولعــه فــي تطويــر فكــرة العــرض المســرحي بلغــات 
وثقافــات مختلفــة، خطفتــه مــن أضــواء الســينما إلــى 

ــم المســرح الفســيح. عال

وفيمــا إذا كانــت المســرحية مســتقاة مــن تجربــة 
المؤلــف الشــخصية، أجــاب رشــيد، قائــاًل: كل عمــل 
يضــم جــزء مــن تجربــة مؤلفــه الشــخصية ، إال أن 
بشــموليتها  تعكــس  ال  ألراك!«  »جئــت  مســرحية 

تجربتــي الخاصــة.

وطــوال تجربتــه الفنيــة المســرحية فــي الســويد، 
عمــل رشــيد بــدأب علــى إنجــاح فكرتــه فــي تقديــم 
عــروض مســرحية بلغــات وثقافــات مختلفــة، فــكان 
 Jag äger عــرض مســرحية )) أنــا املــك مالمــو
 »Stilett ثــم مســرحية »ســتيليت )) Malmö
ومصريــة،  ســويدية  ممثلتيــن  بيــن  جمــع  الــذي 
مــا دفــع بمجلــس الفنــون الســويدي إلــى اختيــاره 
مــن بيــن عــدد كبيــر مــن المنافســين فــي العــام 
ــن،  ــى منحــة لمــدة عامي ــث حصــل عل 2012 ، حي
 لتطويــر بحثــه وعملــه علــى تطويــر تقنيــات 

ً
دعمــا

ــي المســرح المعاصــر. ــي ف ــات التلق ــث آلي تحدي

اهتمــام إعالمي متميز  
 
ً
اهتمامــا الســويد،  جنــوب  فــي  الصحافــة  وأولــت 

 ، حالمــا أعلــن المســرح الوطنــي المتخصــص 
ً
مميــزا

»جئــت  مســرحية  اختيــاره   ، الجّوالــة  بالعــروض 
ألراك !« مــن ضمــن باقــة أعمــال أخــرى للموســم 

الجديــد.

تكــون  ربمــا  قائــاًل:  ذلــك،  حــول  رشــيد  يعلــق 
األوضــاع التــي تشــهدها منطقــة الشــرق األوســط 
وتداعيــات ذلــك علــى حياتنــا اليوميــة فــي الســويد، 
الهنــا  بيــن  لإلنســان  المتواصــل  التجــوال  وذلــك 
والهنــاك ، حيــث المــكان الــذي هــو فيــه والمــكان 
الــذي يتطلــع أليــه ، الهجــرة والهجــرة المعاكســة ، 
بــكل تنوعاتهــا التــي فرضتهــا الظــروف السياســية 
الهجــرة  تتخــذ  حيــث   ، والدينيــة  واالجتماعيــة 
واإلبعــاد   ، التهجيــر   : منهــا  متنوعــة  أشــكال 

 .. والنــزوح   ، والترحيــل   ، واألســر   ، واألقصــاء   ،
بحيــاة  تحيــط  أهــوال  مــن  نــراه  ممــا  وغيرهــا 

البشــر. مــن  المالييــن 

بالتعــاون  مالمــو  فــي  البلــدي  المســرح  ويبحــث 
مــع المســرح الوطنــي اآلن عــن ممثليــن يجيــدون 
ــوا  ــة ليكون ــة والســويدية واإلنكليزي اللغــات، العربي

. المســرحي  العــرض  كادر  ضمــن 

»المثقفــون مطفئو حرائق”  

وفــي حديــث للكومبــس حــول المثقفيــن والثقافــة، 
جــزء  فــي  والفنانيــن  المثقفيــن  إن  رشــيد  يقــول 
أساســي مــن رســالتهما العامــة ، يؤديــان وظيفــة 
مــن يقــوم بإطفــاء الحرائــق ، التــي أصبحــت تنتشــر 
بشــكل كبيــر ســواًء علــى األرض أو حتــى فــي المجــال 

الفكــري والمعرفــي.

للكراهيــة  حــاد  تصعيــد  هنــاك  ويضيــف: 
تطــور  هنــاك  الدينــي،  والتطــرف  والعنصريــة 
ذكــي مــن لهيــب 

ُ
ســريع فــي وســائل اإلعــالم التــي ت

هــذه الحرائــق. وبالتالــي أصبحــت المســؤولية أكبــر 
ــان فــي أن يلعــب دور مطفــئ  ــى المثقــف أو الفن عل

الحرائــق.

ويشــدد القــول: أعتقــد وبشــكل شــخصي، إن مــن 
مهامنــا األساســية، اســتثمار المســرح كأداة تعمــق 
مــن شــعورنا بالســالم، فالمســرح جــزء مــن حــّراك 
لجعــل  وســيلة  عــن  فيــه  منــا  كل  يبحــث  بشــري 
وقدرتنــا  لآلخــر  قبولنــا  ويعــزز  أفضــل،  الحيــاة 
علــى االعتــراف بالخطــأ، ويحفــز لدينــا اهتمامنــا 
بالمســتقبل والجمــال والمعرفــة والمتعــة الفكريــة، 

بــدل انتماءنــا غيــر المحــدود للماضــي.

الفنان كريم رشيد: »نحن جزء من الناتج الحضاري، 
ولسنا ورثة ألف ليلة وليلة فقط«

لينا ســياوش

 كريم رشــيد روبــرت جيلينك
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أفقي
1 -  مختــرع الطباعــة

2 - مخترع البراشــوت - جســم
3 - نصــف رتبــت - مختــرع المفاعــل 

النووي
4 - دكاكيــن صناعــة خفيفــة - جــوال

5 - تجنح للســلم - مرشــد
6 - لعبــة مــن لعبــات الطاولة

7 - عصا في األرض تشــد بها 
الخيمة - من الســاحل الشــرقي 

للمتوســط قديما
8 - ادخــرت - مــن الحيوانــات ذات 

الجلــد المرتفــع الثمن
9 - اســم مؤنث )معكوســة( - حرف 

عطف
10 - مكتشــف الموجات 

الكهرومغناطيســية - مختــرع قلــم 
الرصاص
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رأسي
1-  قــوة طاغيــة - محــب إلــى درجة 

الوله
2 - أول مــن اختــرع ماكنــة الخياطة
3 - نصــف تامــر - مختــرع الحرير 

االصطناعي
4 - متشـــابهان - متشــابهان - كســب 

مسابقة
5 - اظهــر وجهــا مرحبــا ومبتســما - 

بيــت الدجــاج - فصل وصنف
6 - يلبــس ثيابــا جميلــة ومريحة 

وطويلــة - مخترع ســاعة اليد 
)معكوسة(

7 - مــن عناصــر مــاء البحر
8 - مختــرع ماكنــة التصويــر الملون

9 - مادة الحياة الحمراء - خشوع وهدوء في 
الصالة

10 - مختــرع ســماعة الطبيب

قواعــد اللعبة 
أمامــك شــبكة مــن 81 خاتــة , 9*9 مقســمة إلــى 9 مربعــات 3*3 
 عــدم 

ً
عليــك مــلء الخانــات الفارغــة بأرقــام مــن 1 إلــى 9 مراعيــا

تكــرار أي رقــم فــي أي خــط فقــي أو عامــودي وداخــل كل مربــع

SUDOKU 
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    مستوى متقدم

    مستوى مبتدئ

فــي حــال التعــرض لحــوادث خطيــرة ولطلــب المســاعدة الفوريــة مــن اإلســعاف ودائــرة 
اإلطفــاء والدفــاع المدنــي والشــرطة، يجــب االتصــال علــى الرقــم 112 والــذي يمكــن 
النقالــة )الموبيــل( مجانــا ومــن أي منطقــة فــي  أو  الهواتــف األرضيــة  االتصــال عليــه 
الســويد. العاملــون يتقنــون اللغتيــن الســويدية واإلنجليزيــة، وعنــد االتصــال يــرد عليــك 

أحــد العامليــن ويســألك:
مــاذا حــدث؟ مــكان وقــوع الحــادث؟ رقم الهاتف الــذي تتكلم منه؟ ١١٢

ــع التمييــز بيــن أفــراد المجتمــع،  ــم لشــؤون التمييــز OD مــن أجــل من يعمــل أميــن المظال
ــة أســوأ مــن اآلخريــن. ــى معامل يحــدث التمييــز عندمــا يتعــرض أحــد األشــخاص إل

 Diskrimineringsombudsmannen
 3686 Box

Stockholm 59 103
do@do.se البريــد اإللكتروني

رقم الهاتف 
      700 20 120-08 

المظالــم  أميــن 
لشــؤون التمييــز

  هواتف هامة
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