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التعامــل مــع القوانيــن فــي الســويد ومــع المؤسســات 
ــد يكشــف وجهــا آخــر  ــي، ق ــع قانون ــي لهــا طاب الت
لهــذا البلــد، علــى األقــل بالنســبة لكثيريــن ممــن 
يحملــون أفــكار ورديــة ومثاليــة عــن روعــة وقمــة 
التعامــل اإلنســاني والحضــاري الــذي يميــز الســويد. 

ــؤدي ليــس  ــدة، أدت وت حــوادث ومشــاهدات عدي
إلــى تغييــر وجهــات نظــر البعــض بالســويد، بــل 
إلــى صدمــات وخيبــات أمــل ممــا يمكــن اعتبــاره 
جهــات  تصدرهــا  عادلــة  وغيــر  جائــرة  قــرارات 
مكتــب  أو  الهجــرة  مصلحــة  مثــل:  قانونيــة 
أو  الضرائــب  مصلحــة  أو  االجتماعيــة  التأمينــات 

النقابــات.  مــن  مــا  نقابــة  حتــى 

منــذ فتــرة علمــت شــبكة الكومبــس عــن وفــاة فتــاة 
لــدى قســم التســفير فــي  مــن ســوريا، محتجــزة 
ــي  ــاة الت ــع لمصلحــة الهجــرة، الفت ســتوكهولم التاب
أجبــرت وفــق اتفاقيــة دبلــن علــى االنفصــال عــن 
ــم تتحمــل  قســم كبيــر مــن أهلهــا فــي الســويد، ل
قــرار ابعادهــا إلــى إيطاليــا كمــا يبــدو، فبقيــت فــي 
الســويد ولكــن جثــة هامــدة. الغريــب أن أهــل الفتــاة 
ونتيجــة عــدم فهمهــم الصحيــح للقانــون، ال يزالــوا 
إلــى اآلن يرفضــون نشــر خبر وفــاة ابنتهم والحديث 
المحتجــز. فــي  بهــا  توفــت  التــي  الظــروف  عــن 

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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PÅ ARABISKA FRÅN SVERIGE
صديقــك الناطــق بالعربية في الســويد

 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
 25 000 sidor och trycks i 28 består av
 exemplar. Den distribueras av utdelare
 speciellt utvalda platser 40 och på
 i Stockholms län, 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

 Alkompis.se hittar du på nätet och har
 unika besökare varje dag 20 000 redan
 besökare på Facebook och 150 000 samt
 personer. Al 420 000 en mediaräckvidd på
 Kompis åtnjuter väldigt högt förtroende
 bland våra läsare som ser oss som “Sverige
på arabiska”. 
 Besök gärna också vår svenskspråkiga
systertidning Altid.se. 

MVH

Redaktionen

وهــذا مثــال واضــح علــى أمثلــة عديــدة مــن ضحايــا 

ــي  ــت والســمعة، الت ــة ســيئة الصي ــن« االتفاقي »دبل

أدت إلــى تمزيــق عائــالت وتبديــد أمــال الكثيريــن. 

وفاة عدنان العامري قبل أسابيع، الشاب العراقي الذي 

عــاش بالســويد بــدون إقامــة لحوالــي ثمانــي لســنوات، 

وكان يعمــل ويكــدح، ولــم يكــن عالــة علــى المجتمــع، 

هــو مثــال آخــر علــى مئــات ضحايــا القانــون ممــن صــدر 

بحقهــم قــرارات تســفير تعســفية، وهــم فعــال بحاجة 

إلــى حمايــة وإلــى حــق اإلقامــة، علــى األقــل مقارنــة بمــن 

ــا  ــاء وهــو ال يســتحقها، كم ــدون عن حصــل عليهــا، ب

يشــتكي العديــدون ممــن يراســلون الكومبــس. 

المشــكلة أن القانــون الــذي منــح رجــل أعمــال ميســور 

قــادم مــن الخليــج أو مــن دولــة أخــرى اإلقامــة وحــق 

ــذي رفــض  ــون ال اللجــوء فــي الســويد، هــو نفســه القان

إعطــاء هــذا الحــق لســوري آخــر أو لعراقــي أو ألي 

شــخص آخــر، قــد يكــون معــدم الحــال وكان دفــع 

كل مــا يملــك لكــي يصــل إلــى  الســويد. مــن يقنــع 

ــه وعــدم إنســانيته فــي حــاالت عديــدة  ــون بغبائ القان

ــكل جوارحــه وحواســه  ــد تحــدث ب ــة ق يكــون الضحي

القانــون ممثلــي  أمــام  اإلنســانية  مشــكلته  عــن 

المهذبيــن واللطفــاء والمبتســمين لــه دائمــا، ولكن ومع 
ذلــك النتيجــة ال تكــون لصالــح هــذه الضحية. 

ــا يســتخدم  ــة م ــا نســمع أن صاحــب قضي ــرا م كثي
عواطفــه إلقنــاع القانــون ويهمــل تقديــم وثيقــة 
أو ورقــة أو إثبــات مــا، تغنــي عــن كل التوســالت 
اســتخدام  علــى  البعــض  ويصــر  الدمــوع،  وحتــى 
مــع  يتعامــل  صاحبهــا  ان  علــى  تــدل  تعابيــر 

بيروقراطــي.  مــع جهــاز  وليــس  شــخص 

ومــع أن الســويد تحــاول دومــا تالفــي التأثيــرات 
اســتخدام  عــن  الناتجــة  الســلبية  البيروقراطيــة 
القانــون، مــن خــالل دعــم ســلطة الصحافــة وتقويــة 
القضائــي،  النظــام  وتطويــر  المدنــي  المجتمــع 
وإجــراء تعديــالت دائمــة علــى القوانيــن نفســها، 
إال أن القانــون يبقــى قانونــا، ومــن الصعــب التعامــل 
كســيدة  أو  إقناعــه،  يمكــن  شــهم  كرجــل  معــه 

بالعواطــف. فاضلــة يمكــن أن تتأثــر 

لــو كان القانون رجــال ألقنعته
كلمة العدد

رئيس التحرير
د. محمود صالح آغا
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الكومبــس - ســتوكهولم: يناقــش البرلمــان 
مقتــرح  يونيــو،  حزيــران/  فــي  الســويدي 
ــل  ــر التعام ــأنه أن يغي ــن ش ــد، م ــون جدي قان
مــع األشــخاص الذيــن ينضمــون إلــى الجماعات 
المســلحة المتطرفــة مثــل تنظيــم الدولــة 
اإلســامية )داعــش( فــي ســوريا والعــراق. 
أو  الســويدية،  الجنســية  يحملــون  ممــن 

تصريــح اإلقامــة فــي البــاد. 

وتقــول معلومــات نشــرتها وســائل اإلعــالم الســويدية، 
إن القانــون الجديــد، ســيوفر الغطــاء القانونــي ألول 
مــرة لتجريــم الســفر إلــى الخــارج بهــدف االنضمــام 
إلــى التنظيمــات المتطرفــة، إذ أن القوانيــن الحاليــة 
ــى ســوريا أو العــراق  ــوم بالســفر إل ــن يق ــب م ال تعاق
بهــدف »الجهــاد«، لكــن ارتــكاب األعمــال الجنائيــة 
القتــل  مثــل  حولهــا،  قاطعــة  أدلــة  توفــر  التــي 
ــي  ــى المشــاركة ف ــة عل ــر األدل ــب وأيضــا توف والتعذي
أعمــال إرهابيــة، تعتبــر جرائــم ُيحاســب الفــرد عليهــا 

فــي القانــون الســويدي الحالــي. 

وكان وزيــر العــدل الســويدي االشــتراكي الديمقراطــي 
مورغــان يوهانســون، قــد كلــف رئيــس االدعــاء العــام 
فــي الســويد الرش ويركســتروم بالتحقيــق الســريع 

فــي تجريــم ســفر اإلرهابييــن إلــى خــارج الســويد. 

وبحســب الصحــف الســويدية فــان المزيــد مــن الشــباب 
أخــرى  مســلحة  وبمنظمــات  (داعــش)  بـــ  يلتحقــون 

ــي ســوريا والعــراق. ــال ف أســبوعّيا للقت

واقتــرح ويركســتروم فــي تقريــر قدمــه للحكومــة، 
تجريــم ســفر األشــخاص الذيــن يســافرون إلــى بلــد آخــر 
ــواع الدعــم المباشــر ــوع مــن أن مــن أجــل ممارســة أي ن

اإلســالمية  الدولــة  لتنظيــم  المباشــر  غيــر  أو 
أو  المعســكرات  فــي  التدريــب  مثــل  (داعــش) 
ــك.  ــى المســاعدة فــي ذل ــال أو حت المشــاركة فــي القت

قــد يحتــاج    الجديــد  القانــون 
ــز  ــل حي ــي يدخ ــل لك ــام كام ــى ع إل

التنفيــذ: 
إلــى  الســويدي  األمــن  وجهــاز  الحكومــة  تســعى 
الجديــد،  للقانــون  ســريع  تشــريع  علــى  الحصــول 
 
ً
وقتــا تســتغرق  قــد  التشــريعية  الهيئــة  أن  رغــم 

فــي ذلــك.

يقــول ويركســتروم: »أجــد مــن الصعوبــة أن يدخــل 
قانــون تجريــم ســفر اإلرهابييــن حيــز التنفيــذ حتــى 

منتصــف العــام المقبــل 2016« 

اهتمــام كبيــر فــي الســويد 
الســويدي بمســألة  والمجتمــع 
والتعامــل  الجهادييــن  تجنيــد 
معهــم قبــل وبعــد ســفرهم

والســؤال هنــا هــو: كــم مــن الشــبان والفتيــات 
ــة التجنيــد  المغــرر بهــم، يمكــن أن يقعــوا ضحي
خــالل  المســلحة،  المنظمــات  بصفــوف  للقتــال 
ــون حيــز التنفيــذ؟   عــام مــن انتظــار دخــول القان

(داعــش)  اســتمرار  إلــى  تشــير  فالتوقعــات 
الجنســية  مــن حاملــي  أعــداد جديــدة  باســتقطاب 
الســويدية والمقيميــن فــي الســويد. ومــا قــد يســهل 
ــن  ــي م ــات الت ــو أن أحــكام العقوب ــد ه ــة التجني مهم
تنطبــق ال  الجديــد  القانــون  يقرهــا  أن  المفتــرض 

إلــى  الســابق  فــي  انضمــوا  الذيــن  األشــخاص  علــى 
تنظيــم  مثــل  باإلرهــاب  الموصوفــة  المنظمــات 
تشــريع  أن  ويركســتروم،  يــرى  حيــث  (داعــش)، 
بأثــر  يكــون  أال  يجــب  الجديــد  العقوبــات  قانــون 
 
ً
 أن بإمــكان القوانيــن الحاليــة أيضــا

ً
رجعــي، موضحــا

هــذه  أجــل  مــن  ســافروا  الذيــن  أولئــك  معاقبــة 
 
ً
موضوعــا ليــس  نفســه  الســفر  أن  إال  األغــراض، 

 . بــة للعقو

فــأن   Säpo الســويدي  األمــن  جهــاز  وبحســب 
(داعــش)  بتنظيــم  التحقــوا  شــخص   300 نحــو 
الماضيــة،  القليلــة  الســنوات  خــالل  الســويد،  مــن 
وســتوكهولم،  يوتوبــوري،  مناطــق:  مــن  أغلبهــم 
العــدد  هــذا  نصــف  وأن  ولونــد  ومالمــو  وأوربــرو، 
ــدى الجهــاز، فــي حيــن ال تتوفــر  مؤكــد ومعــروف ل
معلومــات دقيقــة وكاملــة حــول مشــتبهين آخريــن 
المذكــور.  التنظيــم  آخــر  أو  ربمــا ســاعدوا بشــكل 

صعوبــات قانونيــة فــي إدانــة   
»الجهادييــن« 

المشــكلة التــي تواجههــا الشــرطة واالدعــاء العــام 
هــي  األعمــال،  تلــك  فــي  المشــاركين  تجريــم  فــي 
وإثبــات  التحقيــق،  أثنــاء  األدلــة  توفــر  صعوبــة 
هــذا  مثــل  بارتكابــه   

ً
الشــخص متهمــا كان  إذا  مــا 

ــات  ــم فــي مناطــق حــرب تبعــد مئ ــوع مــن الجرائ الن
الســويد.  عــن  الكيلومتــرات 

الســويدية  الحكومــة  تريــد  ذلــك،  أســاس  وعلــى 
وسيســتند  جريمــة،  ُيعتبــر  مــا  معنــى  توســيع 
قــرار علــى  الجديــد  القانونــي  التشــريع 

كانــت األمــم المتحــدة قــد اتخذتــه العــام الماضــي، 
حثــت فيــه جميــع الــدول علــى تشــديد قوانينهــا 

لوقــف رحــالت مــا يطلــق عليــه بالجهــاد. 

يقــول وزيــر العــدل الســويدي مورغــان يوهانســون: 
»علينــا أن نعمــل اآلن بســرعة، الن تجنيــد األشــخاص 

لاللتحــاق بـــ (داعــش) يجــري علــى قــدم وســاق.  

ســبب وضــع القانــون الجديــد   
منــع االلتحــاق بـــ )داعــش( فهــل 
سيشــمل المنــع منظمــات وجيــوش 

أخــرى؟ 
ســؤاال  الكومبــس،  شــبكة  وجهــت 
الســرية  الشــرطة  باســم  الناطــق  إلــى 
ســابقة  مقابلــة  ضمــن  (ســيبو)  الســويدية 

إلى حين إقرار قانون تجريم سفر االلتحاق بالمنظمات اإلرهابية: 

هــل مــن إجراءات جذرية للحد مــن تجنيد 
»الجهاديين« في السويد؟

Morgan Johansson
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المطالبــة  مــن  الســرية  الشــرطة  موقــف  حــول 
مــن  الجنســية  ســحب  مثــل  اإلجــراءات  بتشــديد 
الســويد؟ خــارج  بقتــال  مشــاركتهم  ثبــت 

ُ
ت الذيــن 

بالقتــال  يشــارك  مــن  علــى  ذلــك  وهــل سينســحب 
مــع منظمــات وجيــوش أخــرى مثــل المجنديــن فــي 
كانــت  البيشــمركة؟  قــوات  او  االســرائيلي  الجيــش 

اإلجابــة علــى النحــو التالــي: 

ــا أي ســلطة إللغــاء الجنســية مــن أولئــك   ليــس لدين
ــدان أخــرى، للمشــاركة فــي  ــى بل الذيــن يســافرون إل
أو  العنيفــة  اإلســالمية  الجماعــات  مــع  صراعــات 

أخــرى.   ميلشــيات 

ــة لرمــي الكــرة  هــذا الجــواب كمــا هــو واضــح، محاول
فــي الملعــب القانونــي، وهــذا يؤكــد ضــرورة انتظــار 
قــد  آخــر  جــواب  لتلقــي  الجديــد  القانــون  صــدور 

يكــون شــافيا علــى ســؤال شــبكة الكومبــس. 

ــش(    ــلحي )داع ــن مس ــاذج م نم
ــي الســويد  ف

 »Sydsvenska « مــن جهتهــا نشــرت صحيفــة
مقــاال يعطــي مثاليــن علــى شــابين التحقــا بالقتــال 
إلــى جانــب المنظمــات المســلحة فــي ســوريا والعــراق، 

مــن دون ذكــر أســمي هذيــن الشــابين: 

النموذج األول:

ســكنة  مــن  عمــره  مــن   24 الـــ  فــي  شــاب 
التحــق  مالمــو،  فــي   Rosengård منطقــة 
العــام  أواخــر  ســوريا،  فــي  (داعــش)  بتنظيمــات 
صفحتــه  فــي  نشــر  الوقــت،  ذلــك  ومنــذ  الماضــي، 
إلــى  العســكري  بالــزي  صــوره  الفيســبوك  علــى 
آليــة أســلحة  يحمــالن  وهمــا  لــه،  زميــل  جانــب 

فــي  نشــر  المذكــور  الشــاب  إن  الصحيفــة  وتقــول 
يســتخدمها  فيديــو  ومقاطــع  صــور  صفحتــه 
فــي  والرعــب  الخــوف  بــث  فــي  عــادة  (داعــش) 
صفوفــه أعدائــه، منهــا علــى ســبيل المثــال، لقطــات 
صغيــر  لطفــل  اإلنترنــت  علــى  انتشــرت  فيديــو 
فــي زي عســكري ينفــذ جريمــة قتــل فــي أســير 
إعجــاب  نــال  الفيديــو  وان  الــرأس،  فــي  برصاصــة 
16 صديقــا للشــاب يعيشــون فــي الســويد، فيمــا 
علــق آخــرون علــى الفيديــو برســوم لقلــوب ورديــة 
ــام  ــا ق  عــن دعمهــم لم

ً
ــرا وصيحــات تشــجيع تعبي

بــه الطفــل.

الثاني:  النموذج 

 فقــط، تــرك 
ً
شــاب آخــر لــه مــن العمــر 17 عامــا

منــذ  واختفــى  لونــد،  فــي  اإلعداديــة  مدرســته 
ــه التحــق  ــد أن ــث ُيعتق ــر الماضــي، حي شــباط/ فبراي
بتنظيــم (داعــش) ومنــذ ذلــك الحيــن، قــدم نفســه 

الدينيــة.  لألناشــيد  كمغنــي 

مايــو  أيــار/  مــن  العاشــر  فــي  الشــاب  نشــر  حيــث 
ــه  الجــاري، شــريط فيديــو فــي اليوتــوب، ُيعتقــد ان
صــّور فــي ســوريا، يحمــل فيــه ســالح كالشــنكوف 

علــى كتفــه ويغنــي لدولــة الخالفــة.

يمــدح  وهــو  آخــر  فيديــو  فــي  ظهــر  فيمــا 
الدولــة  زعيــم  أعلنهــا  كمــا  »الخالفــة« 
البغــدادي. بكــر  أبــو  (داعــش)  اإلســالمية 

وكتب الشــاب قائاًل:

كان  لــو  تمنيــت  إننــي  فقــط،  أقــول  أن  »أود 
باســتطاعتكم أن تكونــوا هنــا معــي، إن الوضــع هنــا 
ــا شــاهد  . أن

ً
ــا ــت متوقع ــا كن ، كم

ً
ــي جــدا ــع ومثال رائ

علــى أن القانــون هنــا هــو فقــط للــه وأن الســلف هــو 
الفهــم«. المحرر السياســيمنهــج 

قبــل    مــن  الظاهــرة  اســتغالل 
المتطــرف   الســويدي  اليميــن 

خطــر تجنيــد »الجهادييــن« قــد ال يقتصــر علــى 
ــل خــارج الســويد  ــال والقت ــال القت مشــاركتهم بأعم
وأوروبــا، بــل يتعــدى ذلــك إلــى مشــاركتهم بهجمــات 
محليــة، خاصــة أن قــوى يمينيــة متطرفــة بعدائهــا 
بنشــر  تهتــم  خصوصــا،  وللمســلمين  لألجانــب 
مــا  علــى  وتركــز  الســيناريو،  هــذا  مثــل  وتهويــل 
جــاء بــه زعيــم تنظيــم (داعــش) أبــو بكــر البغــدادي 
فــي جميــع  »الجهادييــن«  بحــث  يكتــف  لــم  الــذي 
والعــراق  ســوريا  إلــى  الســفر  علــى  العالــم  أنحــاء 
ــى   عل

ً
ــه شــجع أيضــا ــل أن للمشــاركة فــي »الجهــاد« ب

مهاجمــة الــدول التــي يقيمــون بهــا. 

أن  يعتبــر  مــن  هنــاك 
مجرميــن  للجهــاد  المجنديــن 
ــد  ــا يعتق ــم فيم ــب معاقبته يج
آخــرون أنهــم ضحيــة تضليــل 

للدمــاغ وغســل 

المفوضيــة  لجنــة  عــن  صــادر  لتقريــر   
ً
ووفقــا

ــأن 6000  ــل الماضــي، ف ــة فــي نيســان/ أبري األوربي
ــى  ــون الجنســيات األوروبيــة انضمــوا إل شــخص يحمل

(داعــش).  تنظيمــات 

فــأن  الســويدي،  األمــن  تقديــرات جهــاز  وبحســب 
 علــى األقــل لقــوا مصرعهــم مــن بيــن 

ً
32 شــخصا

بـــتنظيمات  التحقــوا  الســويد  فــي  شــخص   300
ــا ُيشــكل عــودة  ــي ســوريا والعــراق، فيم مســلحة ف
 .

ً
 حقيقيــا

ً
إلــى الســويد، تهديــدا نحــو 80 منهــم 

منــع الســفر قــد ال يكــون كافيــا   
جذريــة  معالجــة  والمطلــوب 

هــرة  للظا
المهتمــة  والتوجهــات  اآلراء  معظــم  تتفــق  تــكاد 
»الجهادييــن«  وســفر  تجنيــد  ظاهــرة  بمعالجــة 
ــم الســفر،  ــق بتجري ــي المتعل ــب القانون ــى أن الجان عل
خطــوة مهمــة لكنهــا غيــر كافيــة، بــل هنــاك حاجــة 
لمعالجــات أخــرى، لهــا طابــع سياســي واجتماعــي 

وتربــوي. 

حــول  الســويد  فــي  األن  تــدور  عديــدة  نقاشــات 
كيفيــة التعامــل مــع  موضــوع الجهادييــن فهنــاك 
مــن يعتبــر أنهــم مجرمــون فيمــا يعتقــد آخــرون 

لرعايــة ألنهــم ضحيــة تضليــل. أنهــم بحاجــة 

ــز  ــاك جهــود ترك ــة فهن وبحســب توجهــات حكومي
علــى مكافحــة األفــكار المتطرفــة، أينمــا وجــدت، 
حتــى فــي المنــازل ودور العبــادة والمــدارس، ومنــع 
التطــرف والعنــف.  إلــى  الشــبان والفتيــات  انســياق 
بــل هنــاك مــن يربــط أيضــا بيــن توفــر فــرص العمــل 
ــن أســاليب الحــد مــن هــذه الظاهــرة. والدراســة وبي
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العديــد مــن األســئلة واالستفســارات التــي 
البلــد  تونــس  تخــص  بمواضيــع  تتعلــق 
ــق  ــات يطل ــا ب ــرارة م ــه ش ــت من ــذي انطلق ال
ــا  ــر عم ــض النظ ــي« بغ ــع العرب ــه »الربي علي
ــق  ــن حرائ ــرارة، م ــذه الش ــى اآلن ه ــه إل فعلت
ال تــزال مشــتعلة أو علــى أهبــة االشــتعال، 
أســئلة تتعلــق أيضــا بالتجربــة الديمقراطيــة 
التونســية الوليــدة ضمــن جــوار غيــر مســتقر 
واقتصاديــة  تنمويــة  وتحديــات  خارجيــا 
داخليــا، إضافــة إلــى مــا يتعلــق بالعاقــات 
ــت  ــي الوق ــا وف ــويدية تاريخي ــية الس التونس

الراهــن. 

كل هــذه األســئلة وغيرهــا كانــت فــي أذهاننــا، عندما 
الدبلوماســية  البعثــة  رئيســة  لقــاء  إلــى  توجهنــا 
العمرانــي  فاطمــة  ســتوكهولم  فــي  التونســية 
بالمعلومــات  الغنــي  الحديــث  متعــة  الشــرقي، 
والمشــوق بترابــط وسالســة ســرده فــي اإلجابــة علــى 
لنــا مثــاال واضحــا  أســئلتنا، أعطــى  مــن  أي ســؤال 
علــى آثــار التغيــرات فــي تونــس الجديــدة، وعلــى 
حريــة الحديــث عــن كل الملفــات التــي تخــص هــذا 
الشــرقي  الســفيرة  حديــث  صراحــة  ولعــل  البلــد. 
بطــرح  االجتهــاد  عنــاء  علينــا  وفــر  ووضوحــه، 
األســئلة االعتراضيــة أو اإلضافيــة، التــي يحتاجهــا 
الصحفــي عــادة الســتنطاق محــاوره، خاصــة عندمــا 
يكــون المحــاور مــن أهــل الدبلوماســية والعامليــن 

بهــا. 

الشــرقي،  العمرانــي  فاطمــة  الســفيرة  اســتقبلتنا 
وفــق  تونــس«  »بيــت  فــي  بنــا  ورحبــت  بحــرارة 
العاصمــة  وســط  بالدهــا  ســفارة  لمقــر  وصفهــا 
نتيجــة  ســاعة،  قبــل  للمــكان  وصلنــا  الســويدية، 
خطــأ مــن جانبنــا بتحديــد الموعــد، وانتبهنــا لذلــك 
بعــد أن الحظنــا انشــغالها وعــدم تفرغهــا الكامــل 
لوصولنــا المفاجــئ، ولكــن تقبلــت الســفيرة اعتذارنــا 

للحديــث معنــا. تمامــا  وبــدت مســتعدة 

السفيرة التونسية: السويد أعادت اكتشاف العالقة مع تونس بعد الثورة

إجراءات الحد من ظاهرة تسريب »الجهاديين« من 
تونس هي نفس إجراءات منع تسريبهم من السويد

تقول الســفيرة التونســية: 

الســويد    مــع  تونــس  عالقــات 
تجــاري  اتفــاق  وأول  تاريخيــة 
18 الـــ  القــرن  فــي  كان  معهــا 

العربيــة  والجاليــات  التونســية  الجاليــة  حــق  مــن 
إجمــاال،  وأوروبــا  الســويد  فــي  الموجــودة  األخــرى 
التعــرف علــى بعــض المنعطفــات المهمــة فــي تاريخ 
العالقــات التــي تربــط تونــس بالســويد، ومــن حقهــم 
أن يملكــوا أســس ربــط هــذه العالقــات التاريخيــة 
مــع مــا نشــهده مــن تطــور لهــذه العالقــات فــي 
وقتنــا الراهــن. خاصــة أن هــذه العالقــة قديمــة جــدا 
وقــد ال تنفصــل كثيــرا عــن عالقــات الســويد بشــمال 
إفريقيــا أو مــع المنطقــة العربيــة عمومــا، ولكــن 
هنــاك محطــات قــد تميــز العالقــات الثنائيــة بيــن 
ــرام اتفاقيــة تجــارة وحســن جــوار  البلديــن، مثــل إب
(بحــري) فــي العــام 1736، ووصــول رســالة تهنئــة 
مــن الحكومــة الســويدية بمناســبة وضــع الدســتور 
التونســي األول فــي العــام 1860. وعلــى الرغــم مــن 
ــادل التجــاري  ــا اســتمر التب ــن جغرافي تباعــد البلدي

ــر الســنين.  ــى م ــا، عل بشــكل متقطــع بينهم

للســويد    مهــم  تاريخــي  دور 
فــي تحقيــق االســتقالل التونســي 

عــن فرنســا 
لعبــت الســويد دورا مهمــا فــي تحقيــق اســتقالل 
تونــس بشــكل مباشــر، أو عــن طريــق األميــن العــام 
الســابق لألمــم المتحــدة الســويدي داغ همرشــولد، 
ــذي كان يعــد صديقــا لتونــس، كمــا قــام الحبيــب  ال
ــأول  ــة أول رئيــس تونســي بعــد االســتقالل ب بورقيب
بورقيبــة  وقابــل   1963 للســويد  رســمية  زيــارة 
ــي. مجــاالت التعــاون فــي  جــد الملــك الســويدي الحال
وقتهــا كانــت تشــمل، التنميــة الفالحيــة، والغابــات، 
والصيــد البحــري، كمــا ســجل العــام 1990 تنفيــذ 
مشــاريع مشــتركة فــي مجــال دعــم حقــوق المــرأة، 
كمــا تعــد تونــس مــن الوجهــات الســياحية المفضلــة 

للســويديين منــذ ســبعينيات القــرن الماضــي.

أن  للســويد  يمكــن  الــذي  مــا    

التونســية  للتجربــة  تقدمــه 
الحريــة  مجــاالت  فــي  الوليــدة 

الديمقراطيــة؟  وتعزيــز 
فــي  جــدا  غنيــة  الســويدية  التجربــة  أن  شــك  ال 
مجــاالت تطبيــق نظــام الضمــان االجتماعــي وتفعيــل 
وبنــاء  الديمقراطيــة  وترســيخ  المدنــي  المجتمــع 
إجمــاال،  الحكوميــة  واإلدارة  الحديثــة  المؤسســات 

لكننــا فــي تونــس ال نســتطيع 
أخــرى  بلــدان  تجــارب  نســخ 
مثــل الســويد أو بلــدان أخــرى 

وتطبيقهــا علــى بلدنــا

مــن المؤكــد أن لنــا خصوصيــات وظــروف تختلــف 
أننــي أقــول  عــن الســويد أو أي دولــة أخــرى، مــع 
فــي بعــض المناســبات أن الســويد تتقــارب معنــا 
مــن عــدة نواحــي خاصــة بمــا يتعلــق بعــدد الســكان 
مســاحات  لدينــا  نحــن  الديموغرافــي،  والتوزيــع 
صحــراء شــبه خاليــة مــن الســكان فــي الجنــوب وهــم 
ــة  لديهــم مســاحات شاســعه مــن الســهوب الجليدي
مــن  متقاربــون  ونحــن  الشــمال  فــي  خاليــة  شــبه 
ناحيــة االعتمــاد علــى المــوارد البشــرية المتعلمــة 
والمتدربــة، بــدل االعتمــاد علــى الثــروات الطبيعيــة 
فــي رفــد االقتصــاد الوطنــي، إضافــة إلــى سياســة 
الســلم وقلــة اإلنفــاق علــى الجيــش والتســليح مقارنــة 
مــع دول أخــرى. ومــع هــذا ال نســتطيع أن نتطابــق 
ــى تجــارب  ــع عل ــد أن نطل بالظروف،نحــن فقــط نري
الــدول األخــرى ومنهــا ولعــل مــن أهمهــا الســويد.  

العالقــات التونســية الســويدية أخــذت منحــا أخــر 
بعــد الثــورة الشــعبية التــي أطاحــت بالرئيــس زيــن 
العابديــن بــن علــي فــي 14 ينايــر 2011، فقــد 

تطــورت هــذه العالقــات ضمــن نقلــة نوعيــة

اكتشــاف  أعــادت  الســويد  أن  اعتبــار  يمكــن 
أسســت  فقــد  معنــا،  الجديــدة  والعالقــات  تونــس 
هــذه العالقــة الجديــدة، لزيــارات متبادلــة، وفتــح 
تعــاون فــي مجــاالت الديمقراطيــة وتعزيــز حقــوق 
ــب للقضــاة  ــج تدري ــى وضــع برام ــة إل اإلنســان، إضاف
فــي مجــال القانــون الجنائــي الدولــي والتركيــز علــى 
اســتقاللية القضــاء، وبرامــج تدريــب وتوجيــه فــي 
مجــاالت الصحافــة واإلعــالم، مثــل أخالقيــات المهــن 
ــك. هــذا واستأنســت اللجــان التــي وضعــت  وغيــر ذل
الدســتور التونســي الجديــد بعــد الثــورة، بالدســتور 
 70 حوالــي  دســاتير  مراجعــة  ضمــن  الســويدي 
دولــة أخــرى، ألخــذ مــا يمكــن االســتفادة منــه. فيمــا 
بزيــارة  الحاليــة  الســويد  خارجيــة  وزيــرة  قامــت 

لتونــس لمــدة 3 أيــام مــع بدايــة العــام 2015

مــاذا حققــت الثــورة التونســية   
هــل هنــاك إحبــاط وشــعور بالنــدم 

علــى تغييــر النظــام الســابق ؟
هنــاك إنجــازات كبيــرة حققتهــا تونــس بعــد الثــورة 
الديمقراطــي،  االنتقــال  هــو  األهــم  اإلنجــاز  لكــن 
الديمقراطيــة،  والمؤسســات  البيئــة  وتكويــن 
خريــف  فــي  األخيــرة  االنتخابــات  وإنجــاز  تنظيــم 
العــام الماضــي، فــي إطــار الدســتور الجديــد الــذي 
أقــر مطلــع العــام نفســه 2014 هــي أول انتخابــات 

الدســتور.   فــي ظــل هــذا  رئاســية وتشــريعية 

إلــى  أدت  االنتخابــات  هــذه 
فــي  كبيــرة  تغييــرات  إحــداث 
التونســي،  السياســي  المشــهد 
األحــزاب  وزن  فــي  تغييــرات 

 ، شــعبيتها و

عــدم  الدولــة.  إدارة  مســتوى  علــى  وتغييــرات 
حصــول أي حــزب علــى أغلبيــة مطلقــة ومريحــة، 
أعطــى صــورة أيضــا عــن نمــط سياســي يتضمــن 
تعيــد  وائتالفــات  وتحالفــات  وحــوارات  مناقشــات 
البــالد.  فــي  السياســة  والحيــاة  للسياســة  الحيويــة 

  رئيســة البعثة الدبلوماســية التونســية في ســتوكهولم فاطمة العمراني الشــرقي



7 | الكومبس

لكــن هنــاك تحديــات ترافــق نجــاح هــذه اإلنجــازات، 
ــوان  ــن، العن ــات يمكــن وضعهــا ضمــن عنواني تحدي
األول هــو األمــن والعنــوان اآلخــر، التنميــة.  فيمــا 
ــى إعــادة  ــس إل ــي تســعى تون ــق بالتحــدي األمن يتعل
تنظيــم العالقــة بيــن محاذيــر التســيب األمنــي وبيــن 
حقــوق المواطنيــن بالتمتــع بالحريــات العامــة، ولكــن 
يبقــى أيضــا تأثيــر الجــوار المضطــرب هاجســا يقلــق 

ــة والمجتمــع.  الدول

خاصــة بمــا يتعلــق بالجــوار الليبــي، الدولــة التونســية 
مــع  العالقــات  أفضــل  إقامــة  علــى  دومــا  حريصــة 
هــذا الشــعب الشــقيق، وهــي حريصــة أيضــا علــى 
علــى  والبقــاء  الداخليــة،  بشــؤونه  التدخــل  عــدم 
مســافة واحــدة مــن كل مكونــات الطيــف االجتماعــي 

والسياســي فــي ليبيــا. 

نعلــم  نحــن  التنميــة،  تحديــات  يخــص  فيمــا  أمــا 
أن الثــورة التونســية قامــت تحــت شــعار الكرامــة، 
أن  بــدون  المواطــن  كرامــة  تتحقــق  أن  يمكــن  وال 
تأميــن  إلــى  إضافــة  للدخــل  مصــدر  لــه  يتوفــر 
ــي  ــة مرتفعــة خاصــة ف ــا بطال ــة. لألســف لدين الحري
صفــوف الخرجيــن الشــبان، وهــذا مــا تســعى تونــس 
اآلن، مــن أجــل مكافحتــه ضمــن األولويــات، إضافــة 
مثــل:  أهميــة  تقــل  ال  التــي  األخــرى  الملفــات  إلــى 
مكافحــة الفســاد والتنميــة الجهويــة ويمكــن القــول 
كان  إذا  لوقــت خاصــة  بحاجــة  إجمــاال  اإلصــالح  إن 
ــوارد كبيــرة  ــك م اإلصــالح جــذري فــي دولــة ال تمل

وبــدون مســاندة قويــة مــن المجتمــع الدولــي.

اســتحدثت  تونــس  أن  إلــى  أيضــا  التنويــه  يجــب 
مؤسســات مســتقلة عــن أي ســلطات سياســية أو 
إداريــة، مثــل المؤسســات المعنيــة بمحاربــة الفســاد 

ومراقبتهــا. االنتخابــات  وبتنظيــم 

بإجــراءات    تونــس  تقــوم  هــل 
معينــة لمنــع تســرب »الجهاديين« 
تتعلــم  أن  للســويد  يمكــن  وهــل 

ــراءات؟   ــذه اإلج ــن ه م
تســرب مــا يطلــق عليهــم »الجهادييــن« أصبحــت 
ولألســف  باالهتمــام،  وجديــرة  مقلقــة  ظاهــرة 
يتصــدر التونســيون قوائــم الجنســيات التــي تســافر 
والعــراق.  ســوريا  مثــل  المضطربــة  الــدول  إلــى 
تونســيون ليــس فقــط مــن تونــس، ولكــن مــن دول 
إلــى اآلن ال يوجــد قوانيــن تقيــد ســفر  أوروبيــة. 
مثــل هــؤالء األشــخاص، الن ذلــك قــد يؤثــر علــى 
عــام،  بشــكل  والتنقــل  الحركــة  حريــة  مفهــوم 
فــي  مكرســة  والتنقــل  الحركــة  حريــة  أن  خاصــة 
الدســتور. المشــكلة ال يمكــن حلهــا بمنــع الســفر 
فقــط، المشــكلة يمكــن أن تحــل بمعالجــة األســباب 
ــن قناعاتهــم للســفر،  ــى تكوي التــي دفعــت هــؤالء إل
القناعــات التــي أوصلتهــم إلــى المطــار. ومــا ينطبــق 
مثــل  دولــة  علــى  ينطبــق  أن  يمكــن  تونــس  علــى 

الســويد. 

ال نســتطيع منــع ســفر كل 
ــا  الجهادييــن خــارج تونــس لكنن
نعمــل علــى توفيــر مــا يــؤدي 

إلــى تغييــر قناعاتهــم.

وتتخــذ  تبحــث  أمنيــة  تحركيــات  بالطبــع  هنــاك 
والتــي  الحالــة،  لهــذه  دراســات  وهنــاك  إجــراءات 
تشــمل الفئــات العمريــة مــا بيــن 20 إلــى 40 ســنة، 
ــاك  ــر مرتبطــة بالوضــع العلمــي للشــخص، فهن وغي

والمتعلميــن.  األمييــن 

التنميــة  بعوامــل  مرتبــط  أيضــا  األمــر  أن  أعتقــد 
وتوفيــر العمــل والمســكن وفــرص الحيــاة للشــباب 
واألفــكار  التطــرف  محاربــة  إلــى  إضافــة  إجمــاال، 
المتطرفــة، مــن خــالل مراقبــة الخطــاب الدينــي فــي 

النائمــة.  الخاليــا  ومراقبــة  المســاجد، 

ــن  ــم التونســية يمكــن أن تدي ــى أن المحاك ــة إل إضاف
هــذه  والقتــل.  القتــال  فــي  اشــتراكه  ثبــت  مــن 
ــى حــل جــذري  ــاج إل ــك أنهــا، تحت ــرر ل المشــكلة، اك
الجاليــة  ان يحلهــا.  الســفر فقــط ال يمكــن  ومنــع 
العرقيــة  الجاليــات  مــن  الســويد  فــي  التونســية 
والنشــيطة فــي المجتمــع  يوجــد فــي الســويد حوالــي 
كرعايــا  الســفارة  فــي  مســجلين  تونســي  أالف   9
تونســيين ويحملــون الجنســية الســويدية، %80 
ــث، ألن الهجــرة  ــي والثال منهــم هــم مــن الجيــل الثان
التونســية إلــى الســويد بــدأت فــي خمســينات القــرن 
ــس التونســي األول  الماضــي، وللمعلومــات فــأن الرئي
ــة مكــث لمــدة فــي  بعــد االســتقالل الحبيــب بورقيب

الســويد أثنــاء هــذه الفتــرة.

تعــد  الســويد،  فــي  التونســية  الجاليــة  أكثريــة 
وتحافــظ  الســويدي،  المجتمــع  فــي  مندمجــة 
الخاصــة،  هويتهــا  علــى  الوقــت  بنفــس  األغلبيــة، 
ومنهــم مــن يــزاول األعمــال الخاصــة أو موظفيــن فــي 
شــركات ومؤسســات مختلفــة، كمــا كرمــت الســويد 
ــك  3 شــخصيات مــن الجاليــة التونســية، شــارك المل
الماضيــة،  القليلــة  الســنوات  فــي  أحدهــم  بتكريــم 
نظــرا إلســهاماتهم فــي المجتمــع الســويدي، وهنــاك 
ــز مــن  ــى جوائ العديــد مــن التونســيين الحائزيــن عل

ســويدية.  ومنظمــات  مؤسســات 

فــي نهايــة اللقــاء أجــرى أيضــا الزميــل مــن القســم 
بينــا  غونزالــو  الكومبــس  شــبكة  فــي  الســويدي 
العمرانــي   فاطمــة  الســفير  مــع  مقابلــة  رويــاس 

حاورهــا د. محمــود صالح آغا
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مــع  اللقــاء  هــذا  فــي  »الكومبــس«  تطــرح 
الصيدالنيــة زينــب حســن الحــارس، مشــكلة 
ــد مــن  ــي منهــا العدي قديمــة جديــدة، يعان
األجانــب، خاصــة حملــة الشــهادات الجامعية، 
فــرص  علــى  الحصــول  عــدم  فــي  تتمثــل 
تناســب تعليمهــم، مــع أن حاجة ســوق العمل 
لهــم قــد تكــون كبيــرة، ولعــل عــدم الحصــول 
الدولــة،  مــن مؤسســات  علــى دعــم كافــي 
لمــن يســتحق هــذا الدعــم، هــو أبــرز أســباب 
هــذه الظاهــرة، وهــذا مــا ســيركز عليــه 
هــذا اللقــاء، إلــى جانــب أســباب أخــرى تحــول 
دون الوصــول إلــى الدعــم المطلــوب، مثــل: 
ســوء التخطيــط وقلــة المعرفــة بالقوانيــن 
الســارية فــي هــذا المجــال، خصوصــا عندمــا 
ــن  ــة م ــى المعون ــول عل ــر بالحص ــق األم يتعل

ــة.  ــة حكومي ــن مؤسس ــر م أكث

تقــول زينــب لـــ »الكومبــس«: »إنهــا لــم تتمكــن مــن 
معادلــة شــهادتها الجامعيــة فــي الصيدلــة والتــي 
المعونــة  أن  لجهــة  العــراق،  مــن  عليهــا  حصلــت 
ســتحصل  كانتــا  اللذيــن  الدراســيين  والقــرض 
عليهمــا فــي حينــه مــن اللجنــة المركزيــة للدعــم 
الدراســي CSN لــم يكونــا بالكافييــن لســد حاجتهــا 
الخدمــات  امتنــع مجلــس  األربعــة، فيمــا  وأبناءهــا 
ــي  ــال النقــص المال ــة السوســيال عــن إكم االجتماعي
الحاصــل فــي دخلهــا الشــهري، لجهــة أن القانــون فــي 
ــة  ــى المعون ــه عل ــز للشــخص حصول الســويد ال يجي

ــة واحــدة«.  ــن جهــة حكومي ــر م ــن أكث م

تضيــف أنهــا بــدأت الدراســة فــي مدرســة تعليــم 
اللغة الســويدية للبالغين في كانون األول/ ديســمبر 
إجــازة  ذلــك  قبــل  تقضــي  كانــت  حيــث   ،2010
أمومــة، وعنــد انتقالهــا لدراســة اللغــة فــي مرحلتهــا 
 CSN منحتهــا مؤسســة ،Grund األساســية الـــ
مبلــغ 1900 كــرون، كمعونــة دراســية، كمــا كان 
يحــق لهــا الحصــول علــى قــرض دراســي، إال أنهــا لــم 
تســتمر فــي األمــر، كــون مــا كانــت ســتحصل عليــه 
مــن وارد شــهري، لــم يكــن ليكفــي حاجــة عائلتهــا، 
السوســيال مــن  عليــه  تحصــل  الــذي  وبالمســتوى 

فريد الشاني: ضرورة اطالع مسؤول الخدمات 
االجتماعية على خططك ومشاريعك المستقبلية 

إلــى  الوصــول  تعثــر 
الدعــم أثنــاء تعديــل 
الشــهادات ســبب فــي 
عــن  البعــض  تخلــي 

متابعة الدراسة

لينا ســياوش

القــرض  أخــذت  كنــت  لــو  »حتــى  القــول:  وتتابــع 
كانــا غيــر  فأنهمــا  المعونــة،  مبلــغ  مــع  الدراســي 
األربعــة  أنــا وأوالدي  احتياجاتنــا،  لقضــاء  كافييــن 
كان  عليــه  ســأحصل  كنــت  مــا  ألن  كامــل،  لشــهر 
مــن  عليــه  أحصــل  مــا  مجمــوع  مــن  أقــل  ليكــون 
يكفــي«.   بالــكاد  بــدوره  يــكاد  والــذي  السوســيال 

 Grund وتوضــح، أنهــا اســتمرت فــي دراســة الـــ
لشــهر واحــد فقــط، فوجئــت بنهايتــه أن مجلــس 
السوســيال قطــع عنهــا المعونــة الشــهرية بالكامــل 
وليــس مبلــغ الـــ 1900 كــرون فقــط الــذي حصلــت 

 .CSN عليــه مــن

لــي  يدفــع  أن  السوســيال  مــن  طلبــت  وتضيــف:   
عليــه  أحصــل  مــا  مجمــوع  فــي  الحاصــل  النقــص 
مــن الـــ CSN وكان ُيقــدر بنحــو 2000-1000 
كــرون، إال أنهــم لــم يوافقــوا علــى ذلــك، وقالــوا لــي 
أنــه ال يمكــن لشــخص فــي الســويد اســتالم المعونــة 
ــي، كــون  ــذا رفضــوا طلب ــن، ل مــن جهتيــن حكومتي
 .CSN كنــت أســتلم معونــة وقــرض مالييــن مــن الـــ

وعلــى ضــوء ذلــك، قــررت زينــب تــرك دراســتها 
رغــم أنهــا اشــترت الكتــب الالزمــة لذلــك وتقدمــت 
منهــا  المطلــوب  كان  حيــث   ،CSN إلــى  بطلــب 
تؤهلهــا  التــي  للمراحــل  الســويدية  اللغــة  دراســة 
الصيدلــة  فــي  الجامعيــة  شــهادتها  لمعادلــة 

ذلــك.  بعــد  العمــل  فــي ســوق  واالنخــراط 

ورغــم أنهــا درســت بعــد ذلــك دورتيــن دراســيتين 
مجــال  فــي  أحدهمــا  الصحيــة،  الرعايــة  بمجــال 
األطفــال، اال أنهــا لحــد اآلن لــم تتمكــن مــن العثــور 
فــي  حتــى  وال  منهمــا  مجــال  أي  فــي  عمــل  علــى 

مجــاالت خدميــة أخــرى.  

اإلجــراءات    تقــول  مــاذا 
ــة؟  القانونيــة فــي مثــل هــذه الحال
يقــول مديــر دائــرة الشــؤون االجتماعيــة بمدينــة 
قوانيــن  بحســب  إنــه  الشــاني  فريــد  يوتوبــوري 
الخدمــات االجتماعيــة، فأنــه ال يمكــن لألشــخاص 
والقادريــن  العمــل  مكتــب  فــي  المســجلين  غيــر 
اقتصاديــة  معونــة  علــى  الحصــول  العمــل،  علــى 
االجتماعيــة،  الشــؤون  خدمــات  مصلحــة  مــن 
يحصــل  الــذي  الشــخص  أن  ويوضــح،  السوســيال 
 
ً
يكــون مهيئــا أن  يجــب  السوســيال،  علــى معونــة 
ذلــك،  منــه  ُيطلــب  وقــت  أي  فــي  العمــل  لســوق 
CSN مــن   

ً
دعمــا الشــخص  يســتلم  وعندمــا 

فأنــه لــن يكــون بعــد ذلــك مســجاًل فــي ســجالت 
مكتــب العمــل، باعتبــار أن الشــخص اختــار طريقــه 
هــذه  وفــي  العمــل،  ســوق  طريــق  غيــر  بنفســه 
الحالــة اختــار الدراســة والحصــول علــى الشــهادة، 
ــه الحــق فــي الحصــول علــى المعونــة  ــذا ال يكــون ل ل
ــة  ــون الخدمــات االجتماعي ــة، بحســب قان االجتماعي

الماليــة.   للمســاعدات 

اســتثناءات فــي الحصــول علــى   
ــى جانــب  مســاعدات اجتماعيــة إل

المســاعدات الدراســية 
لكــن الشــاني يقــول إنــه قــد تكــون هنــاك اســتثناءات 
فــي بعــض الحــاالت وليــس جميعهــا، حيــث يمكــن 
الشــخص  يأخــذه  الــذي  المبلــغ  إكمــال  للسوســيال 
مــن CSN فــي حــال إذا كانــت مــدة إكمــال دراســته 
ــك  ــا يكــون ذل  م

ً
ــا ــرة، دورة أو دورتيــن وغالب قصي

فــي القطــاع المهنــي.  

التــي  المهنيــة  الدراســية  الــدورات  والمقصــود 
تكــون موجــه فــي مســار الحصــول علــى عمــل، مثــل 
 فــي 

ً
 أو طباخــا

ً
 أو حالقــا

ً
ــارا أن يكــون الشــخص، نّج

الســابق ويحتــاج إلــى دورة أو دورتيــن دراســتين 
التــي  الشــهادة  علــى  وحصولــه  دراســته  إلكمــال 
تؤهلــه بشــكل أســهل وأســرع للدخــول فــي ســوق 
العمــل الســويدي ضمــن هــذا التخصــص. والقــرار 
ــى دائــرة الشــؤون االجتماعيــة بعــد  يعــود دائمــا إل
ــاك أي شــمولية  التحقيــق التخــاذ القــرار وليــس هن
فــي هــذا االســتثناء وذلــك حســب حالــة ســوق العمــل 
والمنطقــة والخطــوط العامــة لتلــك الدائــرة وحســب 
الفتــرات الزمنيــة المرتبطــة بنمــو أو تدهــور الحالــة 

االقتصاديــة. 

ويتابــع، أنــه فــي حــال أراد الشــخص إكمــال شــهادته 
 طويــاًل، 

ً
ضمــن مراحــل متقدمــة، قــد تتطلــب وقتــا

ــة،  ــة االجتماعي ــن يكــون مشــمواًل بالمعون حينهــا ل
ــه اختــار طوعيــا طريقــه بنفســه غيــر طريــق  كون

ســوق العمــل. 

ينصــح الشــاني األشــخاص الذيــن يواجهــون صعوبــة 
فــي فهــم القانــون أو المحتاجيــن إلــى معونــة فــي 
رســم خططهــم الدراســية أو العمليــة، االســتعانة 
بالجهــات المســؤولة والســؤال منهــم قبــل اإلقــدام 
بالقانــون جهــل  عــن  ينــّم  شــيء  فعــل  علــى 

مؤسســة  كل  فــي  موظفيــن  هنــاك  أن  ويوضــح، 
وطلــب  بهــم  االستشــارة  يمكــن  حكوميــة، 
التــي يصعــب فهمهــا،  مســاعدتهم فــي القضايــا 
كمــا يشــدد علــى ضــرورة قيــام الشــخص باطــالع 
مســؤوله فــي الخدمــات االجتماعيــة علــى خططــه 
المتعلقــة  تلــك  ســواء  المســتقبلية،  ومشــاريعه 
بالدراســة أو العمــل، ليبقيــه المســؤول علــى إطــالع 

حــول مــا يقــوم بــه ونتائــج ذلــك. 

ــم  ــي ل ــول إنن ــد الق ــن يفي »ل
أكــن أعــرف بــل يجــب أن تســأل 

ــرر«  ــل أن تق قب

 وليــس 
ً
ويضيــف: ال ينفــع القــول إنــي لــم أكــن عارفــا

ــك. يجــب الســؤال عــن كل  ــدي معلومــات حــول ذل ل
مــا يواجــه الشــخص مــن صعوبــة فــي فهمــه مــن 
صاحــب الشــأن، إذ مــن الصعــب علــى الجميــع اإللمــام 

بجميــع القوانيــن الســويدية. 

البعــض،  لــدى  الشــائع  الخطــأ  مــن  أنــه  ويوضــح 
الشــؤون  مســؤولي  قــرارات  أن  اعتقادهــم 
االجتماعيــة تعتمــد علــى اجتهاداتهــم الشــخصية، 
ــك وأن  ــي ذل ــون هــو المحــك ف ــى أن القان  عل

ً
ــدا مؤك

الخــروج عــن  الموظفيــن الحكومييــن ال يمكنهــم 
الصالحيــات الممنوحــة لهــم وفــق القانــون وأن أي 
عمــل عكــس ذلــك، يعرضهــم للمســاءلة القانونيــة 
الشــديدة، حيــث تنشــط لجــان الرقابــة الحكوميــة 
فــي الكشــف عــن القــرارات والمبالــغ التــي صرفــت 
بشــكل خاطــئ أو خــارج إطــار مــا تســمح بــه البنــود 

القانونيــة

  فريد الشاني

 صورة تعبيرية
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�كنك يف FOREX Bank الحصول عىل بطاقة مرصفية دون رسوم مالية سنوية و اإلقرتاض بفوائد مميزة و دفع 

القوائم و الفوات� و تحويل األموال للخارج و رشاء العمالت األجنبية. كل ذلك خالل أوقات عملنا السخية. ك� أننا 

نتحدث لغات مختلفة يف مكاتبنا.

إتصل بنا عىل 21 22 22 - 0771 أو أدخل عىل www.forex.se حيث �كنك أيضا معرفة مكان 

.FOREX Bank وجود أقرب مكتب من مكاتب

املرصف البسيط الذي تتاح 
فيه املعامالت املالية نقدا

كل الحسابات املوجودة يف مرصف FOREX Bank مشمولة بض�نة الدولة عىل الودائع وفقا لقرار من مكتب إدارة الديون السيادية Riksgälden. من حق كل واحد من العمالء الحصول عىل 

تعويض عن القيمة اإلج�لية لودائعه يف املرصف µا يعادل 000 100 يورو كحد أقىص. يقوم Riksgälden برصف التعويض خالل 20 يوم عمل بداية من اليوم الذي يشهر املرصف إفالسه فيه أو 

.FOREX Bank أن يتم اللجوء للض�نة. التعويض ال يتأثر بكون العميل عليه أيضا ديون ملرصف Finansinspektionen تقرر فيه سلطة الرقابة املالية
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ولــم يعــط    إذا توفــي شــخص 
رأيــه فــي التبــرع هــل يمكــن لألهــل 

ــه؟  ــك عن ــرروا ذل أن يق
نعــم يمكنهــم ذلــك فــي حال اتفقــوا فيما بينهم. 

الماديــة    التكاليــف  هــي  مــا   
األعضــاء؟   لنقــل 

علــى  الحصــول  يكفــل  بالســويد  الصحــي  الضمــان 
هــذه  ولكــن  والمقيــم  للمواطــن  بالمجــان  األعضــاء 
العمليــة مكلفــة جــدا للدولــة، فعلــى ســبيل المثــال 
فــإن األشــخاص الذيــن يحتاجــون إلــى عمليــة الغســيل 
الــدم مــن فضــالت الجســم مــن 3  الكلــوي لتنقيــة 
ــى 600  ــى 4 مــرات أســبوعيا تكلــف مــن 500 إل إل
ألــف كــرون ســنويا بينمــا تكلــف عمليــة نقــل الكليــة 

فتكلــف 300 ألــف كــرون 

وهــو مــا تجــده الحكومــة أكثــر جــدوى الن الشــخص 
هــذا قــد يكــون قــادرا علــى العمــل وبالتالــي دفــع 
فــي  ومنتجــا  فعــاال  شــخصا  ويكــون  الضرائــب 

جديــد.  مــن  المجتمــع 

حياة جديدة   
لغياث محمد 
بعد زرع كلية 

جديدة له 
حصــل  محمــد  غيــاث 
كليــة  علــى  الســويد  فــي 
لـــ  يقــول  متبــرع،  مــن 
»الكومبــس«: »قبــل 35 عامــا عانيــت مــن وجــود 
حصــوة فــي كليتــي، تــم معالجتهــا أنــداك لكــن ذلــك 
تــرك فيهــا أثــرا ســلبّيا، وفــي أحــد األيــام عندمــا 
ســن  لقلــع  الســويد،  فــي  األســنان  طبيــب  راجعــت 
حــدث  لاللتهابــات،  مضــادة  إبــرة  اســتعمال  بــدون 
بعــد  نقلــي  فتــم  كليتــي  علــى  ــر 

ّ
أث التهــاب  معــي 

ثالثــة أيــام إلــى المستشــفى باإلســعاف وبقيــت فيهــا 
28 يومــا، إلــى أن تحســنت حالتــي ثــم ســرعان مــا 
انتكســت مــن جديــد، فقــام األطبــاء بعمليــة غســل 
مرهقــة  عمليــة  وهــي  شــهرا،   37 لمــدة  الكليــة 

جــدا«. 

النــاس الذيــن لديهــم مشــاكل فــي الكليــة  »أنصــح 
الحــذر عنــد مراجعــة طبيــب األســنان والتأكــد مــن 

أخــذ مضــادات االلتهــاب«. 

حصــل غيــاث علــى كليــة جديــدة بعــد عــدة محاوالت 
حيــث يعيــش اآلن بكليــة شــخص متوفــي منــذ العــام 
ــك،  ــه بذل تبــت ل

ُ
2012، ويقــول إن حيــاة جديــدة ك

ــه، وإنمــا  ــرع ل ــه ال يعــرف اســم المتب ــى أن ويشــير إل
فقــط أنهــا ســيدة كانــت فــي 73 مــن عمرهــا. 

محمد المولى:   
»أفكر جديا 

بأعضائي«  التبرع 
حضــر  المولــى  محمــد 
نقــل  عــن  مالمــو  نــدوة 
وقــال  البشــرية  األعضــاء 
هــذا   « »الكومبــس«:  لـــ 
غيــر  ألنــه  لــي  بالنســبة  كليــا  جديــد  الموضــوع 
افضــل  وفــي  كثيــرا  بلداننــا  فــي  عليــه  متعــارف 
بالكليــة  التبــرع  عــن  فقــط  نســمع  فنحــن  األحــوال 
المعلومــات  بجمــع  اكثــر  مهتمــا  أصبحــت  واآلن 
ــاذ  ــه إلنق ــد منــح أعضائ ــر كل شــخص ق ــه واعتب عن
حيــاة أشــخاص آخريــن هــو عمــل بمنتهــى اإلنســانية 
والمســؤولية االجتماعيــة وأنــا بالتأكيــد افكــر بشــكل 

 . بالتبــرع  أيضــا  ألقــوم  جــاد 

ــت    ــد حكم خال
»مــن   : بــوالد 
ينقــذ  أن  الرائــع 
 
ً
إنســانا اإلنســان 

آخــر« 
أمــا خالــد فيقــول إذا تــم 
التبــرع باألعضــاء أثنــاء حيــاة الشــخص مثــل أجــزاء 
مــن الكبــد أو أحــد الكليتيــن فأنــا اعتقــد أن هــذا 
ــه   رائعيــن ألن

ً
 وإنجــازا

ً
ــه شــعورا ــح صاحب العمــل يمن

أنقــذ حيــاة شــخص أخــر ورغــم إيمانــي بأهميــة هــذا 
الموضــوع لكنــي مــا زلــت متــرددا بأخــذ مثــل هــذا 
القــرار بســبب انــه لــم يكــن مطــروح فــي ثقافتنــا أوال 
وأيضــا المشــاعر التــي مــن الممكــن أن تــؤذي عائلتــي 
بالســهل  ليــس  أمــر  انــه  بعــد أخــذ األعضــاء أظــن 
عليهــم أن يتقبلــوه أفكــر كثيــرا بالجانــب اإلنســاني 

ولكــن ال املــك الشــجاعة بعــد.  

 شيماء الحمري:   
أنا شخصّيا مع 
التبرع باألعضاء 

مــن  أنــا  شــيماء:  تقــول 
بلــدي  وفــي  المغــرب 
باألعضــاء  التبــرع  يعتبــر 
أشــكال  مــن  شــكل 
التضامــن والتكافــل االجتماعييــن، فالتبــرع باألعضــاء 
واألنســجة البشــرية أصبــح مشــرعا دينيــا وقانونيــا 
السياســية  الشــخصيات  مــن  العديــد  أقــدم  حيــث 
للتبــرع  وثيقــة  توقيــع  علــى  بالمغــرب  والفنيــة 
المدنــي،  للمجتمــع  تحســينية  كخطــوة  بأعضائهــم 
أنــا شــخصيا مــع التبــرع باألعضــاء ألنــه عمــل إنســاني 
وأخالقــي حيــث ســأمنح حيــاة جديــدة لشــخص آخــر 

آخريــن«.   حيــاة  وإنقــاذ 

الكومبــس -مالمــو: تســخير العلــوم والتقنيات 
الحديثــة لخدمــة الطــب والوســائل العاجيــة، 
ــل  ــال نق ــي مج ــور ف ــعة للتط ــاق واس ــاح آف أت
األعضــاء البشــرية، مــن األحياء أو مــن المتوفين 
ــن  ــد م ــال العدي ــش آم ــا أنع ــذا م ــا. وه حديث
المرضــى بالشــفاء مــن أمــراض يصعــب الشــفاء 

منهــا بالطــرق العاجيــة التقليديــة. 

وحتــى  الدينيــة  اآلراء  اختــالف  مــن  الرغــم  وعلــى 
نقــل  وقانونيــة  شــرعية  علــى  أحيانــا،  القانونيــة 
األعضــاء البشــرية، بيــن مؤيــد ومعــارض ومتحفــظ، 
ومــع األخــذ باالعتبــار التحذيــرات مــن دور تجــار 
البشــر والجشــعين فــي اســتغالل الحاجــة اإلنســانية 
للمرضــى، يبقــى نقــل األعضــاء البشــرية حــال شــافيا 
ومنطقيــا ويمكنــه أن يحقــق نجاحــات علميــة الفتــة 

المســتقبل.  فــي 

أســئلة كثيــرة، ومعلومــات مفيــدة جرى تداولها 
حــول موضــوع نقــل األعضــاء، في النــدوة التي أقامتها 

 الجمعيــة األوربيــة للتنمية البشــرية في 
ً
مؤخــرا

مالمــو، والتــي اســتضافت فيها الناشــط الطبي لؤي 
مجيــد وهــو طالــب عراقــي فــي المرحلة األخيرة من 

كليــة الطــب في جامعة 
كوبنهاجــن، قــدم معلومات 

مهمــة حول التبرع 
باألعضــاء، وكيفية إجراء 

هــذه العمليــة، ذات الُبعد 
اإلنساني. 

الكومبــس حضــرت النــدوة 
فــكان  الُمحاضــر  وقابلــت 

اللقــاء:  هــذا  معــه 

فئــة    أي  الطبيــة  الناحيــة  مــن 
نقــل  إلــى  تحتــاج  المرضــى  مــن 

األعضــاء؟  
مزمنــة،  أمــراض  مــن  يعانــون  الذيــن  األشــخاص 
والذيــن جربــوا العديــد مــن أنــواع األدويــة إلــى أن 
وصلــوا إلــى حالــة عــدم المقــدرة باســتمرار الحيــاة 
بــدون أن يتــم نقــل أعضــاء إليهــم، وكذلــك األشــخاص 
نقــل  تســتوجب  حــوادث  إلــى  يتعرضــون  الذيــن 

إليهــم.  أعضــاء 

أن    علــى  التعــرف  يتــم  كيــف 
الشــخص ال مانــع لديــه مــن التبــرع 

بأعضائــه؟  
يتــم ذلــك مــن خــالل الموافقــة الشــفهية التــي تكــون 
بأنــه  وأقاربــه  أهلــه  المتبــرع  يخبــر  أن  خــالل  مــن 
يســتطيع  أو  بأعضائــه  التبــرع  مــن  لديــه  مانــع  ال 
الخاصــة  المؤسســة  فــي  اســمه  يســجل  أن  المتبــرع 
الموقــع   اإلنترنــت علــى  بتبــرع األعضــاء مــن خــالل 
  w w w . l i v s v i k t i g t . s e

ــه  ــدون بيانات ــع ان ي ــي هــذا الموق ــرع ف يمكــن للمتب
فــي بطاقــة خاصــة يســجل فيهــا اســمه واألعضــاء 
التــي يرغــب بالتبــرع بهــا وبإمكانــه أن يحمــل هــذا 

الــكارت أينمــا ذهــب.

التــي    الوفــاة  حــاالت  ماهــي 
يتــم االســتفادة منهــا فــي التبــرع 

باألعضــاء؟  
المستشــفى،  التــي تتــم داخــل  الحــاالت هــي  أغلــب 
خارجهــا  تتــم  الوفيــات  مــن  نــادرة  حــاالت  وفــي 
نقــص  بســبب  الدمــاغ  خاليــا  تلــف  ســرعة  بســبب 

إليهــا.  يصــل  الــذي  األوكســجين 

تبقــى    أعضــاء  هنالــك  هــل 
صالحــة لفتــرة أطــول مــن غيرهــا؟  
 بينمــا يبقــى القلــب 

ً
كمــا قلــت الدمــاغ أســرعها تلفــا

صالحــا لمــدة 4 ســاعات خــارج الجســم، الكليــة تبقــى 
ــى ثالثيــن  لمــدة 30 ســاعة وقرنيــة العيــن تمتــد إل

  .
ً
يومــا

ــا هــي األعضــاء التــي يســمح    وم
ــي الســويد؟  ــرع بهــا ف التب

القلــب، الكليــة، البنكريــاس، األمعــاء الدقيقــة وأيضــا 
الخاليــا التــي تنتــج األنســولين، األنســجة، صمامــات 
الكبــد، الرئــة، قرنيــة العيــن، الجلــد، بعــض أجــزاء 

والعظــام.   اإلذن 

ماهــي أكثــر الحــاالت المتعــارف   
عليهــا فــي تبــرع األعضــاء؟  

ــد، بمــا أن اإلنســان يســتطيع العيــش  ــة بالتأكي الكلي
بكليــة واحــدة فــأن ثلــث حــاالت التبــرع فــي الســويد 
المريــض  ويســتطيع  أحيــاء  أشــخاص  مــن  تأتــي 
العيــش بهــا مــن 5 إلــى 18 عامــا بــدون مشــاكل 
وبنتائــج جيــدة وبعــض أجــزاء الكبــد أيضــا يمكــن 
للمريــض الحصــول عليهــا مــن أحيــاء وأمــوات وتحدث 
بيــن األقــارب خصوصــا حيــث يتــم التبــرع بالجلــد 
لألشــخاص الذيــن تعرضــوا إلــى حــرق وتشــوهات. 

المتبــرع    عائلــة  تحصــل  هــل 
مــادي؟   مقابــل  علــى 

ال، كل العمليــات بــدون مقابــل فــي الســويد وال يتــم 
التعــرف علــى المانــح مــن قبــل الممنــوح وال تســتطيع 
عائلة المتبرع أن تعرف إلى من ذهبت أعضاء قريبها 
الفرصــة.  نفــس  علــى  الحصــول  الجميــع  ليســتطيع 

ندوة في مالمو تتناول:

عدة أســئلة واستفســارات حــول التبرع 
باألعضاء البشرية:

زينب وتوت
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ــس  ــري تدري ــا يج ــاص: عندم ــس -خ الكومب
والمعاهــد،  الجامعــات  فــي  الديمقراطيــة 
ــذا  ــي أن ه ــرى، يعن ــوم أخ ــل أي عل ــا مث مثله
المبــدأ السياســي يمتلــك مناهــج وقواعــد 
ــول  ــن أن تتح ــا يمك ــي أنه ــد ال يعن ــة، ق عام
للشــعوب  يمكــن  جاهــزة  طبيــة  لوصفــة 
التــي تعانــي مــن االســتبداد والحكــم الفــردي 
أن تأخــذ بهــا لتنهــي مشــاكلها، فــي هــذا 
ــر  ــع مدي ــس«، م ــه »الكومب ــذي أجرت ــاء ال اللق
ــواع  ــد أن ــي معه ــط ف ــرق األوس ــة الش منطق
ــوري د. هــادي  ــة بجامعــة يوتوب الديمقراطي
ــى  ــرف عل ــن التع ــة، يمك ــادي العجل ــد اله عب
وجهــة نظــر هــذا األكاديمــي الشــاب حــول 
ــي  ــاء يلق ــي، اللق ــم أكاديم ــة كعل الديمقراطي
الضــوء أيضــا علــى أهميــة هــذا العلــم، وكيــف 
الســويد، ومــدى  فــي  بــه  يجــري االهتمــام 

ــه.  ــة ل ــة العربي ــة المنطق حاج

عــن   
ً
سياســيا متأخــرة  العربيــة  بالدنــا   « يقــول: 

الــدول األوروبيــة بأكثــر مــن 400 ســنة، والباحثــون 
واألكاديميــون العــرب ال يركــزون إال علــى بلدانهــم«. 

هــادي  رددهــا  التــي  الكلمــات  أولــى  هــذه  كانــت   
، والــذي 

ً
عبــد الهــادي العجلــة، ذو الثالثيــن عامــا

السياســات  علــم  فــي  الدكتــوراه  شــهادة  يحمــل 
العامــة والحوكمــة مــن جامعتــي ميالنــو اإليطاليــة 
عــام  الســويد  إلــى  وصــل  الســويدية.  ويوتوبــوري 

الفلســطينية.  غــزة  مــن   
ً
قادمــا  ،2009

بالــذات،  التخصــص  هــذا  اختيــاره  ســبب  عــن 
يقــول لـــ »الكومبــس«: »إنــه تخصــص مهــم وعلمــي 
الوطــن  فــي  يوجــد  ال  لكنــه   ،

ً
تمامــا الطــب  مثــل 

الغربيــة تعمــل  الــدول  العربــي، وكمــا نعلــم فــإن 
الجديــدة  العلميــة  البحــث  مناهــج  اســتخدام  علــى 
وثقافــات  سياســات  علــى  للتعــرف  والمقارنــة 
الباحــث  أن  بلداننــا  فــي  المشــكلة  أن  إال  اآلخريــن، 
دراســاته  يركــز  فالعراقــي  قوقعتــه،  فــي  يعيــش 
حــول العــراق، والفلســطيني حــول فلســطين، بالتالــي 

ومكــررة«. ركيكــة  عمليــة   
ً
أبحاثــا أنتجــوا 

ويتابــع قولــه: »لذلــك اختــرت هــذا التخصــص، حيــث 
مــا يســاعد  الســويد،  فــي  اإلمكانيــات  تتوفــر كل 
علــى عمليــة فهــم المجــرى التاريخــي للسياســة«، 
األكاديمييــن  مــن  العديــد  وجــود  إلــى   

ً
مشــيرا

توفــر  دون  القــدرات  يملكــون  الذيــن  العــرب 
كبيــرة.  إنجــازات  لتحقيــق  والمقومــات  الفــرص 

لمــاذا ال يوجــد كــوادر عربيــة   
مؤهلــة فــي هــذه التخصصــات؟ 

التقوقــع... فــكل باحــث يــدرس بلــده فقــط، كمــا 
أنــه ُينظــر إلــى مــن يحصــل علــى عالمــات عاليــة 
، فيمــا تــرى 

ً
 أو مهندســا

ً
بأنــه يجــب أن يكــون طبيبــا

ــى  ــى، مــا أدى إل  أدن
ً
ــم السياســة والتاريــخ فروعــا عل

وجــود صنــاع قــرار يعملــون فــي الدولــة، وصلــوا إلــى 
مناصبهــم بســبب الفســاد اإلداري، وغيــاب النخبــة 
أســاس  علــى  تفكــر  التــي  والمثقفــة  األكاديميــة 
فــي  للمشــاركة  لديهــم  وقــت  ال  فالطلبــة  علمــي، 
ــا  ــا أنن ــة، كم األحــزاب السياســية أو النقاشــات العام
 
ً
ــا، مــا ُينتــج أمراضــا  فــي بلدانن

ً
ال نملــك فضــاًء عامــا

اجتماعيــة وسياســية ودواًل دكتاتوريــة بوليســية«. 

فــي  العــرب  األكاديمييــن  تطــور  عــدم   
ً
وأيضــا

يجــري  فأغلبهــم  العلميــة،  المناهــج  اســتخدام 
 
ً
ثــم دكتــوراه وينتهــي متوقفــا رســالة ماجســتير 
عــن أبحاثــه. كمــا أنــه ال يوجــد تجديد وال اســتخدام 
باحــث  فنــرى  األبحــاث،  فــي  الحاســوب  لتقنيــات 
، ال يعــرف التطــورات الجديــدة 

ً
عمــره 45 عامــا

المقــارن« QCA، وهــذا فــرع  الكّمــي  و«التحليــل 
بــدأ باالنتشــار قبــل عشــر ســنوات فقــط.  جديــد 

فــي    بشــري  جهــد  »أكبــر 
الديمقراطيــة  لقيــاس  التاريــخ 

العالــم«  فــي 
أنــواع  مركــز  بهــا  تأســس  التــي  الفتــرة  وعــن 
 Varieties of Democracy الديمقراطيــة
وأصبــح  كمشــروع  »بــدأ  هــادي:  يجيــب  والســبب، 
توبــوري،  يــو  جامعــة  فــي  مســتقاًل   

ً
معهــدا

وتأســس عــام 2009، ولديــه مقــر فــي الواليــات 
مؤشــرات  قيــاس  أجــل  مــن  وذلــك  المتحــدة، 
 400 مــن  أكثــر  علــى   

ً
معتمــدا الديمقراطيــة، 

 1900 العــام  منــذ  العالــم،  دول  لجميــع  مؤشــر 
 2500 مــن  أكثــر  ولدينــا   ،2015 وحتــى 
مــن  وأكثــر  دولــة،  منســق   170 و  دولــة،  خبيــر 
أساســيين«. باحثيــن   4 و  منطقــة،  مديــر   30

بشــري  جهــد  أكبــر  المعهــد  »يعتبــر  ويضيــف: 
علــى مــدار التاريــخ لقيــاس الديمقراطيــة فــي كافــة 
ــل فــي  ــة تطورهــا، والخل ــم، ولفهــم كيفي دول العال
الحكوميــة،  الخدمــات  أداء  لتحســين  مقاييســها، 
علــى معاييــر علميــة ثابتــة غيــر متأثــرة بالدعــم 
الحكومــي، ونقيســها هنــا فــي الســويد مــن خــالل 
عمــل أكاديمــي بحــت، غيــر متحيــز، حيــث تمــول 
الحكومتيــن  منهــا  المشــروع،  هــذا  جهــات  عــدة 
الســويدية والدنماركيــة ومنظمــة ســيدا واالتحــاد 

األوروبــي«. 

نشــر  يرفــض  مركزهــم  أن  إلــى  هــادي  وينــّوه 
تصنيفــات حــول أفضــل الــدول أو أســوأها، قائــاًل: 
ــة ديمقراطيــة أو غيــر ديمقراطيــة  »ال توجــد دول
تتميــز  التــي  نفســها  الســويد  حتــى   ،%100
 كمــا 

ً
بأفضــل النمــاذج حتــى اآلن. بــل ننشــر أبحاثــا

نشــرنا حــول حقــوق النســاء مثــاًل، فــي يــوم المــرأة، 
المــرأة  أن  رغــم  مثــاًل،  النتائــج،  ببعــض  تفاجئنــا 
الســيارة  قيــادة  مثــل  بســيطة   

ً
حقوقــا تملــك  ال 

أنهــا تملــك أحقيــة عليــا فــي  الســعودية، إال  فــي 
أخــرى«.  دول  مــن  أفضــل  الملكيــة، 

قيــاس  علــى  دراســاتنا  تعتمــد  »لذلــك  وتابــع: 
الديمقراطيــة علــى أســس علميــة، كــي يعلــم صّنــاع 
نــرى  وأن  الخلــل وكيفيــة تحســينه،  مــكان  القــرار 
مــاذا حصــل علــى مــدار 115 ســنة، ولمــاذا توجــد 
ديمقراطيــة عاليــة فــي بعــض الــدول وليــس فــي 
عتبــر أنــا العربــي الوحيــد 

ُ
غيرهــا. لكــن مــع األســف ا

الــذي يعمــل فــي المعهــد هنــا فــي الســويد«. 

بالــذات    انــت  اختــرت  لمــاذا 
الشــرق  منطقــة  مديــر  لتكــون 

األوســط؟ 
بــدأت  فأنــا  الخبــرات،  علــى  بنــاء  يجــري  االختيــار 
دولتيــن،  عــن  مســؤول  ثــم  دولــة،  كخبيــر 
لمنطقــة   

ً
مديــرا ثــم  وقطــر،  البحريــن  همــا 

شــبكة  لبنــاء  معــه  والتعــاون  األوســط  الشــرق 
والمســاعدة  والمؤسســات،  الجامعــات  مــع 
الشــباب. الباحثيــن  وتطويــر  البحــث  فــي 

تحــول    إجــراء  يمكــن  هــل 
كالنمــوذج  الديمقراطيــة،  نحــو 
الــدول  فــي  مثــاًل،  الســويدي 

؟  بيــة لعر ا
 أحــد أفضــل النمــاذج 

ً
النمــوذج الســويدي هــو تقريبــا

فــي  التامــة  المســاواة  علــى  ويعتمــد  العالــم،  فــي 
الدخــل والحقــوق والرفاهيــة والعــدل، لكــن الوصــول 
 
ً
وأيضــا مختلفــة  فالثقافــة  صعــب،  أمــر  هــو  إليــه 

كان  وأمريــكا  أوروبــا  فــي  ألن  التاريخــي،  التطــور 
هنــاك معركــة بيــن الكنيســة والقــوى العلمانيــة التــي 
تطالــب بفصــل الديــن عــن الدولــة، ودولنــا اآلن تمــر 
بهــذه التجربــة، أي نحــن متأخريــن عنهــم بأكثــر 
التخلــي  أقصــد  ال   

ً
أيضــا لكننــي  ســنة.   400 مــن 

ــة دون  ــل أن يكــون مرجعي ــن اإلســالمي، ب عــن الدي
الســلطة، فالنــاس أعلــم بشــؤون  التدخــل بشــؤون 

دنياهــم. 

المهاجــرون ثروة... ولكن!   
هــادي العجلــة رأى أن اندمــاج القادميــن الجــدد فــي 
الســويد يعانــي مــن مشــاكل، لكــن يقــول: »اللغــة 
الشــخص  يكــون  أن  هــو  والمهــم   ،

ً
عائقــا ليســت 

 علــى االندمــاج 
ً
 فــي عملــه، وُمصــّرا

ً
 ومبدعــا

ً
خالقــا

كأنمــا  عربيــة،  كانتونــات  فــي  التقوقــع  وعــدم 
 فقــط مــن مــكان إلــى آخــر، 

ً
الشــخص انتقــل جغرافيــا

اختــالط«.  دون 

ــي    ــر هــذه المشــاكل ف هــل تؤث
 
ً
ســلبا الســويدية  الديمقراطيــة 

؟ 
ً
أم إيجابــا

التأثيــر ســلبي بالتأكيــد، ألن عــدم االندمــاج يتســبب 
أن  تحــاول  الحكوميــة  فالمؤسســات  بالعنصريــة، 
تدخــل االندمــاج بدبلوماســية القــوة، كالبحــث عــن 
 ال 

ً
عمــل، لوجــود غيــر الجاّديــن فــي ذلــك، طبعــا

توجــد حكومــة دون أخطــاء فرديــة أو مؤسســاتية، 
وهــي  إصالحهــا،  المســتطاع  قــدر  تحــاول  لكنهــا 
بحاجــة إلــى المهاجريــن، فهــم ثــروة اقتصاديــة، إن 

لــم تكــن اآلن، فهــي كذلــك فــي المســتقبل. 

يضيــف هــادي: »الســويد أصبحــت وطننــا ووطــن 
أبناءنــا، رغــم أننــا تركنــا بالدنــا لظــروف قســرية، 
 مــن 

ً
ــل يجــب أن نكــون جــزءا ، ب

ً
ــا ونحــن لســنا ضيوف

صناعــة القــرار، وأن نشــارك فــي األحــزاب السياســية 
وحــوارات الفضــاء العــام، فالحيــاة السياســية ليســت 

ــي الســويد«. ــن ف ــى المولودي مقصــورة عل

حوار مع مدرس مادة الديمقراطية في جامعة يوتيبوري د. هادي عبد الهادي:

يمكننا أن نلحق باألوروبيين 
إذا اختزلنا 400 عام من 

الصراعات الدينية

 د. هادي عبد الهادي

وثيقة سفر مفقودة
لم  االســم: يوســف ســا

نــي   لبنا فلســطيني/  لجنســية:  ا
 ٤١١١٦3 لســفر:  ا ز   رقــم جــوا

 ٠٧3٩3٦٩١١١ : تــف  لها ا رقــم   
١٧:٠٠  -  ١٠:٠٠ بيــن  ل  االتصــا

أجــرى اللقــاء: نادر عازر
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الكومبــس – قضايــا اجتماعيــة: تلقــت الكومبــس 
عــدة رســائل مــن شــخص مقيــم حاليــا فــي األردن 
ــع،  ــه ال يمان ــر رســائله بأن ــه، صــرح عب ــع أطفال م
مــن نشــر اســمه والصــور التــي أرســلها مــع قصتــه 
علــى صفحــات الكومبــس، وهــي القصــة التــي تبــدأ 
فصولهــا مــن الســويد، وال تــزال نهايتهــا معلقــة 

بالمحاكــم الســويدية واألردنيــة. 
 لكــن الكومبــس اختــارت أال تنشــر االســم الصريــح 
بطريقــة  الصــور  تنشــر  وال  الرســائل،  لصاحــب 
لســببين  وذلــك  أصحابهــا،  وجــوه  معالــم  تظهــر 
آخريــن مرتبطيــن  أفــراد  نظــرا لخصوصيــة  األول 
بهــذه القضيــة، والســبب الثانــي ألننــا لــم نســتطع 
بهــذه  اآلخــر  الطــرف  مــن  المقابلــة  الروايــة  أخــذ 

القضيــة.  

عــرض قضيــة فــؤاد (اســم مســتعار) علــى الــرأي 
تجــاوز  علــى  آخريــن  تســاعد  أن  يمكــن  العــام، 
إلــى  أدت  ظــروف،  مــن  وعائلتــه  هــو  بــه  مــر  مــا 
االنفصــال وتفريــق األطفــال عــن والدتهــم وحبــس 
كمــا  اعتقــاده.  حســب  األقــل  علــى  ظلمــا،  الوالــد 
ــة  ــرة أخــرى بالصحاف يمكــن إلعــادة نشــر القصــة م
الســويدية عــن طريــق شــبكة الكومبــس، أن تعجــل 
فــي حكــم عــادل ومنصــف لجميــع األطــراف. بعــد 
أن تناولتهــا الصحافــة الســويدية مــن جانــب واحــد، 
آخــر.  بلــد  إلــى  تحــت عنــوان أب يخطــف أطفالــه 
ولكــن مــا هــو الجانــب اآلخــر لقصــة هــذا األب؟ لعــل 
الجــواب فــي هــذا الملخــص لعــدة رســائل ومقابــالت 

أجرتهــا الكومبــس مــع فــؤاد: 

األب فــؤاد يروي قصته:    
حيــث  الســويد،  فــي  شــديد  لظلــم  تعرضــت  أنــا 
ــا،  ــي الســجن لمــدة 8 أشــهر زورا و بهتان ــت ف بقي
بســبب تهــم ادعــت علــي بهــا زوجتــي وعشــيقها 
الســويدي األول المدعــو (الكومبــس تتحفــظ علــى 
التهــم  أن  لــو  العلــم  مــع  أصدقائهــم  و  االســم) 
عشــر  سأســجن  كنــت  ومثبتــة  صحيحــة  كانــت 
ســنوات. فــي تلــك المحكمــة قبــل القاضــي بالشــهود 
أمــام  قائــاًل  كلهــم  شــهودي  ورفــض  الســويديين 
لصفــه.   وســينحازون  طرفــه  مــن  هــؤالء  الجميــع 

اتهمنــي عشــيق مطلقتــي بأنــي اقتحمــت منزلــه وكان 
، وكنــت علــى وشــك قتلــه 

ً
وحــده وبطحتــه أرضــا

بالســكين لكــن دون تقديــم أي دليــل يثبــت ذلــك.

قضية تشغل المحاكم السويدية واألردنية والبوليس الدولي
القاضي للزوج في المحكمة:

الخيانة الزوجية ليست جرما في السويد 
بل حرية شخصية

 التهمــة الثانيــة أنــي كنــت أضربهــا علــى مــدار ثــالث 
تشــتك  لــم  لمــاذا  القاضــي  ســألها  وهنــا  ســنوات، 
حينهــا؟ فقالــت إن معاملتــي لهــا تحســنت بعدهــا 
وتوقفــت عــن ضربهــا. كذلــك اتهمتنــي أنــي كنــت 
أضــرب أوالدي خــالل تلــك الســنوات مــع أن أوالدي 
والدهــا  أخبــرت  أنــي  كذلــك  ادعــت  ذلــك،  أنكــروا 
فــي  ليذبحوهــا  مــع إخوتهــا  أنهــا زانيــة وســيأتي 
 مــن ذلــك، وقــد ثبــت 

ً
الســويد وهــي خائفــة جــدا

كذبهــا بعــد فتــرة ألن والدهــا جــاء لزيارتهــا حامــاًل 
األزهــار وتوجــد صــور علــى الفيــس بــوك الخــاص 

ــك.  بهــا تظهــر ذل

أنــا دخلــت الســجن ورغــم المعانــاة النفســية واألســى 
الشــديد الــذي شــعرت بــه، وجــدت نفســي مضطــرا 
أطفالــي.  أجــل  مــن  بعــد خروجــي  معهــا  للعيــش 
العمــل  مــن  منعــت  الســجن  مــن  خروجــي  بعــد 
ــج  ــي خري ــات رغــم أن ــي الصيدلي ــب ف ــى التدري وحت
وســبب  شــهادتي،  تعديــل  واســتطعت  صيدلــة 
ــي أصبحــت فــي ســجل أصحــاب الســوابق  نِّ

َ
المنــع أل

وخاضعــا   
ً
مجرمــا أي   (kriminalvården)

الحكومــة.   نظــر  فــي  للمراقبــة 

عائلتــي    مــع  أبــدا  أن  حاولــت 
جديــدة:  بدايــة 

انهــارت أعصابــي فــي تلــك المرحلــة وقــررت الرحيــل 
إلــى مدينــة أخــرى اســمها ( ســكارا) مــع عائلتــي 
لنبتعــد عــن كل المعــارف القديمــة واألصدقاء.لكــن 
بعــد فتــرة عــادت المشــاكل للظهور، وبدأت في كل 
يوم تقول لي أريد الطالق وال تعجبني هذه الحياة. 

ــدون  ــت ب ــة كان ــا الزوجي ــة حياتن ــر أن بداي ــا أتذك أن
خالفــات، وبعــد حصولنــا علــى اإلقامــة أخذتهــا فــي 
زيــارة عنــد أهلهــا في األردن وكانت ســعيدة حينها 
وازدادت  علــّي،  انقلبــت  للســويد  عدنــا  وعندمــا 
المشــاكل فــي ( ســكارا) وعــادت تهددنــي بزّجــي 
 لننفصــل ودعــي األوالد 

ً
فــي الســجن قلــت لهــا حســنا

ــدي أســبوع فوافقــت ــدك أســبوع وعن يعيشــون عن

لــم تســتطع العنايــة باألطفــال بعــد انفصالنــا، بعــد 
ذلــك شــعرت أن حالــة أوالدي أصبحــت فــي حالــة 
ــا بجانبهــا،  ــت ابنتــي المشــفى وبقيــت أن ســيئة، دخل
واشــتكى لــي األوالد أنهــا تضربهــم وتعنفهــم حتــى 
أنهــا أحرقــت يــد ابنتــي مــرة ألنهــا طلبــت الطعــام. 
ــى تصويرهــا وهــي عاريــة.  وكانــت تجبــر األوالد عل
وتحضــر عشــيقها للمنــزل وتتصــرف بشــكل غيــر 
أوالدي  أصيــب  لقــد  أمامهــم،  مــع عشــيقها  الئــق 

بصدمــات نفســية كبيــرة. 

قــال لــي القاضــي فــي المحكمــة:   
الخيانــة الزوجيــة حريــة شــخصية 
عندمــا  أواًل  مــرات،  عــدة  بالظلــم  شــعرت  أنــا 
رد  المحكمــة  أمــام  بالخيانــة  زوجتــي  اتهمــت 
شــخصية  حريــة  »هــذه  قائــال:  علــي  القاضــي 
لذلــك  عليهــا«  يحاســب  ال  الســويدي  والقانــون 
أي رد فعــل عنيــف مــن قبلــي كان ســيحولني أنــا 
اتصلــت  مثــاًل  كثيــرة  مواقــف  هنــاك  مذنــب.  إلــى 
للضــرورة  »احضــر  قائليــن  ســكارا  شــرطة  بــي 
القصــوى« فأتيــت و إذا بزوجتــي قــد رفعــت ضــدي 
دعــوى خــرق الـــ (kontaktförbud) أي منــع 
االقتــراب مــن المنطقــة التــي تعيــش بهــا، مــع أنهــا 
لــي رســالة  أرســلت  قبلــي حيــث  مــن خرقتــه  هــي 
مفادهــا« اتصــل بــي األوالد يريــدون أن يكلمــوك. 
إنهــا هــي  الشــرطة قائــاًل  الرســالة علــى  وعرضــت 
  .

ً
مــن بــادرت إلــى خــرق المنــع، ولــم يفعلــوا شــيئا

ثــم تلقيــت رســالة تهديــد مــن مجهــول مكتــوب 
فيهــا باإلنكليزيــة (إذا لــم تطلــق ســتكون عاقبتــك 
ــة شــهور وستخســر أوالدك  ــن ســجن ثماني ــر م أكث
بالطــالق  حينهــا  تطالــب  كانــت  وهــي  لألبــد) 

اإلســالمي. 

اشــتكيت أنــا للشــرطة وعلمنــا أن هــذا الرقــم يعــود 
وجــدت  أســبوعين  حوالــي  وبعــد   

ً
شــخصيا لهــا 

رســالة علــى ســيارتي مكتــوب فيهــا تهديــد بالقتــل 
شــيء. لفعــل  الشــرطة  تبــادر  لــم  أخــرى  ومــرة 

ضمــن  اســمي  وجــود  اســتغلت   

حــق  لســلبي  الســوابق  أصحــاب 
نــة  لحضا ا

مكتــوب  خوفــدة  محكمــة  مــن  رســالة  جاءتنــي   
فيهــا اســتدعاء لقضيــة طــالق. ذهبــت للمحكمــة 
لــي هــل تعلــم ســبب مثولــك أمــام  وقــال القاضــي 
المحكمــة؟ فقلــت لــه نعــم مــن أجــل الطــالق فقــال: 
ال، زوجتــك تطالــب بحصولهــا علــى حــق الحضانــة 
الكاملــة لألطفــال لهــا وحدهــا، اعترضــت وســلمته 
رســالة المحكمــة فقــال »ال أعلــم كيــف وصلتــك هــذه 
ــي  ــل الجلســة ألحضــر محاميت ــت تأجي الرســالة« طلب
 أنــه يحــق لهــا 

ً
لكنــه لــم يبالــي بــي وأصــدر حكمــا

وحدهــا البــّت فــي قــرارات األوالد وتقريــر مصيرهــم 
الجلســة  فــي  النهائــي  الحكــم  صــدور  حيــن  إلــى 
التقريــر  علــى  اعتمــدت  بالتالــي  وهــي  الثانيــة، 
كريمنــال)   ) الســوابق  أصحــاب  مــن  أنــي  الســابق 
وكنــت فــي الســجن . اســتطعت الهــروب بأطفالــي 

مــن الســويد: 

بتاريــخ 12 ســبتمبر 2013 وبعــد أن اتصــل بــي 
ــد ســمحت  ــدك وق ــت عن ــد المبي ــوا نري األوالد وقال
ــم  ــة يرثــى لهــا ول والدتنــا بذلــك وجــدت أنهــم بحال
لــي  التــي هــم بهــا، وقالــو  أســتطع تحمــل الحالــة 
ــك األم.  وهــم يبكــون: ال نريــد الســويد وال نريــد تل

األردنــي وأوالدي  الســفر  وأنــا كان بحوزتــي جــواز 
مســّجلين فيــه لذلــك ســافرت بــكل أريحيــة، وبــدون 
أن يالحــظ أحــد. خــالل تلــك الفتــرة كانــت الشــؤون 
االجتماعيــة (السوســيال) يخاطبــون الشــرطة بنــاًء 
علــى تبليــغ مــن زوجتــي قائليــن لهــم: هــذا الشــخص 
قــد ســجل أبنــاءه فــي جــوازه األردنــي واحتمــال أن 
يســافر بهــم فــي أي وقــت فــردت عليهــم الشــرطة 
أردنــي أننــا ال نســتطيع منعــه ألنــه يملــك جــواز 

 صــور األب مــع أبنــاءه في األردن
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لمشــفى  أوالدي  اصطحبــت  لــألردن  وصولــي  عنــد 
مديــر  وقابلهــم  الحكومــي  النفســية  األمــراض 
 عــن خطــورة الحالــة 

ً
 طبيــا

ً
المشــفى وأصــدر تقريــرا

أمهــم  تضربهــم  كانــت  حيــث  ألوالدي  النفســية 
وتهينهــم وتجبرهــم علــى تصويرهــا عاريــة، تــم 
تصديــق هــذا التقريــر مــن وزارة الصحــة ووزارة 
الخارجيــة و الســفارة الســويدية فــي عمــان وأرســلته 
فــي  الخــاص  لمحامّيــي   DHL العاجــل   بالبريــد 
العليــا لكــن المحكمــة  الســويد ليقدمــه للمحكمــة 

لــم تنظــر لهــذا التقريــر بعيــن االعتبــار .  

ــي    ــن البوليــس الدول ــوب م مطل
ــول:  اإلنترب

لكــن  الدولــي  اإلنتربــول  مــن  مطلــوب  أنــا  اآلن 
الحكومــة األردنيــة رفضــت تســليمي لعــدم وجــود 
اإلنترنيــت  عبــر  اكتشــفت  وفجــأة  كافيــة  ذرائــع 
التلفزيــون  وكذلــك  الســويدية  الصحــف  بعــض  أن 
العــام  المّدعــي  ويدلــي  عنــي  تتحــدث  الســويدي 
الســويدي بتصريــح مفــاده أنــي قــد خطفــت أوالدي 
اإلنتربــول  طريــق  عــن  بإعادتهــم  وســيقومون 
الدولــي وإذا لــم يتمكنــوا مــن ذلــك ســيقوم وكالء 
.
ً
ــوة ــال عن ــى إرجــاع األطف لديهــم بمســاعدتهم عل

وزارة  إلــى  الصحفيــة  التقاريــر  بهــذه  توجهــت 
الخارجيــة األردنيــة ورفعــت دعــوى علــى حكومــة 
الســويد وهــم اآلن يخاطبونهــم، كمــا أخذت التقرير 
الطبــي الخــاص بــأوالدي ووعدونــا أنهــم سيســلمونه 
للمحكمــة الســويدية لكــن مــع األســف لــم يفعلــوا 
حيــث  الســويدية  للســفارة  أوالدي  أخــذت  كذلــك 
قامــت مســاعدة الســفير الســويدي بالتحقيــق معهــم 
التحقيــق بهــذا  تقريــر  كتــب  و  ســاعتين  لمــدة 

و كان مــن المفــروض إرســاله للمحكمــة الســويدية 
وقــد  يصــل  لــم  األســف  مــع  ولكــن  عنــي  كدفــاع 
اتصــل محاميــّي بالســفارة الســويدية مرتيــن قائــاٍل 
أنــه بحاجــة لهــذا التقريــر لتقديمــه للقضــاء ولــم 

  . يســتجيبوا

بعدهــا خاطبــت الملــك الســويدي والمحكمــة العليــا 
ــي  ــن موظــف ف ــي رد م ــى أن جاءن ــت إل ــر اإلنترني عب
فــي  األطفــال  خطــف  لقضايــا  القانونيــة  الشــؤون 
أيــار  تاريــخ 15  فــي  الســويدية  الخارجيــة  وزارة 
فــي  تتدخــل  ال  الحكومــة  فيــه:  ويقــول   2015
مــع  ســنتواصل  لكــن  الســويد  فــي  القضــاء  شــؤون 
المدعــي العــام وجهــات أخــرى بخصــوص قضيتــك.

حــوار عبــر الهاتــف مــع األب فــي   
األردن: 

ألــم يكــن مــن األفضــل لــك لــو بقيــت 
فــي الســويد وحاولــت إقنــاع المحكمــة 
بحقــك الكامــل فــي الحضانــة بــدل الســفر 

لــألردن ؟ 

ــي فقــدت الثقــة بالحكومــة والقضــاء الســويدي  نِّ
َ
ال أل

لــك  ســأذكر  للمــرأة  بشــدة  ينحــاز  اعتبــره  الــذي 
أحدهــم  مــرة  بــي  اتصــل   « مثــاًل:  الواقعــة  هــذه 
أوالدك  رأيــت  قائــاًل  الســويد  فــي  كنــت  عندمــا 
الســاعة  وكانــت  يبكــون  المنــزل  أمــام  جالســين 
ركضــت   ،

ً
جــدا  

ً
بــاردا الطقــس  و  مســاء  السادســة 

أمــام  ينتظــرون  بــأوالدي  إذا  و  كالمجنــون 
أخذتهــم  المدرســة  مــن  وصولهــم  منــذ  المنــزل 
حينهــا لمنزلــي وأعــددت لهــم العشــاء و اتصلــت 
بالسوســيال الرئيســي فــي ســتوكهولم الذيــن اكتفــوا 
باالتصــال بهــا فــي اليــوم التالــي وتوبيخهــا فقــط.

أن  أريــد  ال  أوالدي  ألنفــذ  الســويد  غــادرت  أنــا   
أخســرهم وهــم ال يريــدون تلــك األم وقــد قالــوا 
نعــود  لــن  نحــن   ) الســويدي  الســفير  لمســاعدة 
للســويد إال عندمــا تمــوت تلــك المــرأة ( أمهــم) 

ِبَنــا  كــذا... وكــذا... ) ألنهــا فعلــت 

اآلن وقــد أصــدرت محكمــة االســتئناف 
عليــك  بالقبــض   

ً
قــرارا الســويدية  

ومحاكمتــك داخــل الســويد مــع احتمــال 
لمــدة  بالســجن  عليــك  حكــم  صــدور 
العمــد  الخطــف  بتهمــة  ســنوات   8

تفعــل؟   أن  تنــوي  مــاذا  ألطفالــك 

بعــد  بــي رئيــس شــرطة ( خوفــدة)  اتصــل  لقــد 
ــا إجــراء تســوية وإســقاط التهــم  ــال يمكنن ــك وق ذل
الموجهــة ضــدك بشــرط أن تعــود بــاألوالد فســألته 
: (هــل تســتطيع أن تؤثــر علــى محكمــة الحضانــة 
أوالدي  رؤيــة  مــن  منعــي  قــررت  التــي  الســويدية 

 ؟ لــن أقبــل بتســوية غيــر ذلــك). 
ً
نهائيــا

ما هــي طلباتك باختصار ؟  

أريــد حقــي مــن الشــرطة والسوســيال والمحاكــم، 
أريــد العدالــة واإلنصــاف فــي كل مــا حصــل وحدثتــك 
 واألهــم أن يؤخــذ التحقيــق الــذي أجرتــه 

ً
بــه ســابقا

مســاعدة الســفير الســويدي فــي األردن مــع أوالدي 
بعيــن االعتبــار، مــا لضمــان لعودتــي دون منعــي مــن 
رؤيــة أطفالــي الذيــن حاربــت الدنيــا مــن أجلهــم . 
أريدهــم أن يخيرونهــم مــع مــن يفضلــون البقــاء. أنــا 
اآلن فــي وضــع مــزري، شــعور الخــوف ال يفارقنــي 
ألن المدعــي العــام هــدد أن ُيخطــف أوالدي منــي

 لشــخص مســلح يرافق أوالدي 
ً
 شــهريا

ً
وأدفع مبلغا

للمدرســة كل يوم عدا أقســاط المدرســة الخاصة 
التــي اخترتهــا لوجــود حرس مســلحين لحمايتها. 

 أنــت ترغــب بالعــودة للســويد ولكــن 
ً
إذا

بضمانــات مؤكــدة ؟  

عادلــة  محاكمــة  إجــراء  شــرط  ولكــن  أريــد  نعــم 
برســائل  لــي  أرســلت  التــي  ولزوجتــي  لــي  جديــدة 
ــم لمــاذا ال تحاكــم وتســجن  تهديــد بالقتــل وال أعل
ــي ســجنت  نِّ

َ
كذلــك. وأنــا بالصراحــة ال أثــق بهــم أل

إعــادة  يمكــن  مــا  أقــل   .
ً
ظلمــا أشــهر   8  

ً
مســبقا

 . أخــرى غيــر ( خوفــدة)  فــي مدينــة  المحاكمــة 

التحــدث  طلبنــا  األب  مــع  حديثنــا  نهايــة  وفــي 
ًفوافــق  مباشــرة   ( وولــد  بنتيــن   ) أطفالــه  مــع 
بــكل ســرور وســألنا األوالد عــن عالقتهــم بأمهــم 
فــكان  معهــا  والعيــش  بالعــودة  يرغبــون  وهــل 
جوابهــم الرفــض القاطــع مــع تأكيدهــم أنهــا كانــت 
تضربهــم كمــا قالــت الطفلــة (تــم حــذف االســم) 
أنهــا ضربتهــا بالحــزام و األخــرى أحرقــت يدهــا، 
أمــا أبوهــا فهــو لطيــف، حســب قولهــا.  وقــدم لنــا 
التــي تثبــت كالمــه وهــي صــورة عــن  األب األدلــة 
الســيئة  النفســية  بالحالــة  الخــاص  الطبــي  التقريــر 
لألطفــال بســبب األم وصــور الفيــس بــوك الخــاص 
بعشــيق زوجتــه وتبــدو ثملــة. وفــي النهايــة يقــول 
األب: نريــد إثباتــات فعــال أن حكومــة الســويد هــي 
حكومــة الديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان كمــا هــو 

عليــه.  
ٌ

متعــارف

  رســالة التهديــد التــي تلقاهــا الزوج  تقريــر طبــي يوضــح حالــة األطفال النفســية

 Credits- Thomas Hanses

السويد تفوز بمسابقة األغنية 
Måns بأغنيــة  األوروبيــة 

تحتــل  الســويد  يوروفيجيــن:   - الســويد 
المركــز األول فــي مســابقة األغنيــة األوروبيــة 
الســتين  موســمها  فــي   EUROVISION
والتــي أقيمــت فــي العاصمــة النمســاوية فينــا .

فــي  المســابقة  شــهدتها  شــديدة  منافســة 
بيــن  األصــوات  لتقــارب  األخيــرة  جولتهــا 
حســمت  والتــي  وإيطاليــا  وروســيا  الســويد 
.Måns الســويدي   المتســابق  لصالــح 

المغنــي Måns Zelmerlöw نقــل المســابقة 
 Heroes إلــى الســويد فــي العــام المقبــل، بأغنيتــه
الثانيــة وجــاءت إيطاليــا  واحتلــت روســيا المرتبــة 
فــي المرتبــة الثالثــة وتليهــا بلجيــكا فــي المرتبــة 

الرابعــة.

التــي تفــوز بهــا  المــرة السادســة  يذكــر أن هــذه 
 
ً
الســويد عبــر تاريــخ المســابقة األكثــر شــهرة فنيــا

اصــل  مــن  الســويدية  لوريــن  وكانــت  أوروبــا،  فــي 
مغربــي قــد فــازت فــي العــام 2013.

لينا أبو أســعد
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محافظة 
ستوكهولم 

تحقق 
 في 

ً
تقدما

اإلندماج

الكومبــس - خــاص: قوميــة ســامر أو ســاما 
هــم   ،Sápmi أو   Sami الابيــون  أو 
شــعب يســتوطن مناطــق شــمال الســويد 
لتشــمل  وروســيا،  وفنلنــدا  والنرويــج 
مــن  أكبــر  مســاحة  انتشــارهم  مناطــق 

نفســها.  الســويد  مســاحة 

وتشــير االكتشــافات األثريــة إلــى أن الســامر 
عاشــوا فــي منطقــة القطــب الشــمالي آلالف 
علــى  يحافظــون  يزالــون  وال  الســنين، 
وتقاليدهــم،  الغنيــة  وثقافتهــم  تراثهــم 
 
ً
مجتمعــا يعتبــرون  نفســه  الوقــت  وفــي 
 كأي مجموعــة بشــرية أخــرى فــي 

ً
حديثــا

الســويد. 

حــول  رســمية  إحصائيــة  توجــد  ال 
 80 بـــ  عددهــم  يقــّدر  فيمــا  الســامر، 
و  النرويــج،  فــي  منهــم  ألــف   50) ألــف 
فــي   8000 و  الســويد،  فــي  ألــف   20
لكــن  روســيا).  فــي   2000 و  فنلنــدا، 
أنحــاء  عمــوم  فــي  اآلن  الســامر  ينتشــر 
فقــط  منهــم   %10 ويعيــش  الســويد 
يعيــش  فيمــا  الرّنــة،  حيــوان  تربيــة  مــن 
الباقــي مــن صيــد الســمك علــى الســواحل 
أو  الداخليــة  واألنهــار  البحيــرات  ومــن 
ــة. المتجمــدة، والســياحة، والحــرف اليدوي

، حيــث كلمــة 
ً
تعتبــر لغتهــم غنيــة جــدا

ثلــج تقــال بـــ 300 طريقــة مختلفــة تصفــه 
فــي جميــع حاالتــه الفيزيائيــة. 

أدخلــت لغتهــم إلــى المــدارس الســويدية 
عــام 1962 وطبعــت معظــم قواعدهــم 
اللغويــة والنحويــة عــام 1979، لذلــك ال 
الســامي  مــن  الســن  يعــرف معظــم كبــار 
العــام  وفــي  بلغتهــم.  والكتابــة  القــراءة 
2000 اعتــرف بهــا كلغــة أقلّيــة رســمية 
الخــاص  برلمانهــم  ومنــح  الســويد،  فــي 
 أكبــر 

ً
(المنتخــب أواًل عــام 1993)، نفــوذا

 ماليــة أكثــر للحفــاظ علــى لغتهــم. 
ً
ومــوردا

و  أحــزاب  ثمانيــة  مــن  برلمانهــم  يتألــف 
ثــالث مــرات فــي   يجتمعــون 

ً
31 عضــوا

الســنة فــي مناطــق مختلفــة مــن الســويد. 

لديهــم خمــس مــدارس ابتدائيــة ومدرســة 
شــمال  بهــم،  خاصــة  واحــدة  ثانويــة 
ــم تربيــة حيــوان الرنة والطبخ 

ّ
الســويد، تعل

التقليــدي والحــرف اليدويــة ولغــة الســامي.

قومية »السامر«:

لغــة غنيــة وثقافة متأصلة في الســويد

أكــدت  ســتوكهولم:   – الكومبــس 
تجــارة  غرفــة  عــن  صــادرة  دراســة 
ــاج فــي محافظــة  ســتوكهولم أن االندم
ســتوكهولم خــال الســنوات العشــرة 
األخيــرة حقــق نتائــج إيجابيــة وهــو فــي 
تقــدم مســتمر، علــى الرغــم مــن الركــود 
االقتصــادي واســتقبال أعــداد هائلــة 

ــن.  ــن الاجئي م

وبحســب الدراســة فــإن ســتوكهولم يعيــش 
أجنبــي ممــن  ألــف   نحــو 500 

ً
فيهــا حاليــا

مــن  غالبيتهــم  الســويد،  خــارج  ولــدوا 
تصاريــح  علــى  حصلــوا  الذيــن  الالجئيــن 

اإلقامــة. 

دراســتها  فــي  التجــارة  غرفــة  واعتمــدت 
علــى بحــث عميــق وجــدي حــول كيــف يمكــن 
والنقاشــات  االندمــاج،  قضايــا  مــع  التعامــل 
السياســة  ضمــن   

ً
حاليــا تجــري  التــي 

الموضــوع. هــذا  حــول  الســويدية  العامــة 

العامليــن  نســبة  ارتفــاع  التقريــر  وأظهــر 
ممــن ولــدوا خــارج الســويد، وبالتالــي انخفاض 
المحليــة  العمالــة  بيــن  واالختــالف  الفجــوة 
الدخــل  زيــادة  إلــى  باإلضافــة  واألجنبيــة، 
الســنوي لــكل ممــن وولــدوا فــي الســويد أو 
خارجهــا، وارتفــاع معــدالت الصحــة الجيــدة 

المجموعتيــن.  لــكال 

الــذي  التقــدم  رغــم  أنــه  التقريــر  وأضــاف 
تحقــق فــي مجــاالت االندمــاج المختلفــة، إال 
أن النتائــج كانــت ســلبية فــي مــدارس األطفــال 
الذيــن ولــدوا خــارج الســويد، ممــا أدى إلــى 
 .

ً
تدهــور مســتوى المــدارس الثانويــة أيضــا

دراســتها  فــي  التجــارة  غرفــة  واقترحــت 
ضــرورة العمــل علــى تحســين قطــاع الســكن 
وأن   

ً
خاصــة البيــوت،  مــن  المزيــد  وتأميــن 

النقــص فــي عــدد المســاكن يعيــق حصــول 
هــؤالء المولوديــن خــارج الســويد علــى فــرص 

عمــل.  

الكومبــس - خــاص: أثــارت التعديــات التــي أقرهــا البرلمــان 
مــن  الكثيــر  الجديــد،  الجنســية  قانــون  حــول  الُســويدي، 
ــذي  ــح، بســبب الغمــوض ال التســاؤالت، وعــدم الفهــم الصحي

ــرات.  ــن الفق ــد م ــف العدي اكتن

واســتجابة لالستفســارات الكثيــرة التــي وردتنــا حولهــا، والتــي دخلــت 
حّيــز التنفيــذ، فــي 1 نيســان / أبريــل 2015، حصلــت الكومبــس علــى 
توضيــح رســمي مــن مصلحــة الهجــرة، يفســر بشــكل مبســط الفقــرة 
ننشــر  أننــا  مــع مالحظــة،  ننشــرها هنــا  الخاصــة بتجنيــس األطفــال 

ــن المصلحــة.  ــا ورد م ــة، كم ــة متناهي الجــواب بدق

الكومبــس: هــل يمكــن لطفــل أن يحصــل   
ــر أن يكــون  ــن غي ــى الجنســية الســويدية م عل

والــده أو والدتــه يحمــالن الجنســية؟ 
مصلحــة الهجــرة: يمكــن للطفــل الحصــول علــى الجنســية الســويدية، 
القانونــي  للحاضــن  لــم يحصــال عليهــا. ويمكــن  لــو أن والديــه  حتــى 
للطفــل التقــدم بطلــب الحصــول علــى الجنســية للطفــل. هــذا وتســري 
الشــمال  دول  وأطفــال  وطــن،  بــدون  األطفــال  علــى  خاصــة  قوانيــن 

واالتحــاد األوربــي. 

شــروط حصــول الطفــل علــى الجنســية الســويدية مــن خــالل تقديــم 
ــب  الطل

حــق 	  لديــه  الدائمــة،  اإلقامــة  تصريــح  علــى  حاصــال  يكــون  أن 
األوربــي.  االتحــاد  مواطنــي  مــن  كان  إذا  الســويد  فــي  اإلقامــة 

 لشــروط اإلقامــة فــي البلــد، بمعنــى أن يكــون 	 
ً
أن يكــون مســتوفيا

ــى إذن  ــة أعــوام بعــد الحصــول عل ــذ ثالث ــي الســويد من  ف
ً
ــا مقيم

اإلقامــة، وتكــون المــدة عاميــن فقــط لألطفــال عديمــي الجنســية. 
 	 .

ً
أن يكــون الطفــل تحــت ســن الـ 18 عاما

طلــب 	  تقديــم  عنــد  أعــاله  الشــروط  جميــع  تتوفــر  أن  يجــب 
ــى الجنســية للطفــل. يتــم تقديــم الطلــب مــن خــالل  الحصــول عل

الحاضــن القانونــي للطفــل المســؤول عــن حضانــة الطفــل. 

فيمــا    تغييــرات  هنــاك  هــل  الكومبــس: 
يتعلــق باألطفــال المولوديــن فــي الســويد ومــا 

هــي إن ُوجــدت؟ 
مصلحــة الهجــرة: األطفــال المولوديــن مــن أم أو أب ســويدي، يحصلــون 
 علــى الجنســية الســويدية عنــد والدتهــم مباشــرة، بغــض النظــر 

ً
دائمــا

عــن المــكان الــذي ُولــد فيــه الطفــل. ينطبــق هــذا علــى األطفــال الذيــن 
ولــدوا بعــد األول مــن شــهر نيســان/ أبريــل 2015. 

يحصــل الطفــل علــى الجنســية الســويدية عنــد والدتــه بعــد تاريــخ 1 
نيســان / أبريــل، 2015 بغــض النظــر عــن المــكان الــذي ُولــد فيــه 

فــي حــال: 
 

إذا كان أحــد الوالديــن يحمــل الجنســية الســويدية عنــد والدة 	 
الطفــل. 

أن يكــون أحــد والــدي الطفــل حامــاًل للجنســية الســويدية عنــد 	 
ــه.   وفات

 
مــن  األول  قبــل  المولديــن  األطفــال  الســابقة علــى  القوانيــن  تنطبــق 

 .2015 نيســان، 
إذا ولــد الطفــل قبــل األول مــن نيســان 2015، ولكــن بعــد األول مــن 
تمــوز/ يوليــو 2001، تكــون الجنســية التــي يحملهــا الوالديــن هــي 

الحاســمة فــي تحديــد جنســية أطفالهمــا، وكالتالــي: 
ــى الجنســية الســويدية  ــود مــن أم ســويدية عل - يحصــل الطفــل المول
. بغــض النظــر فيمــا إذا كان الطفــل قــد ُولــد فــي الســويد أو 

ً
دائمــا

خارجهــا.  
- يحصــل الطفــل المولــود مــن أب ســويدي وأم أجنبيــة علــى الجنســية 
الطفــل  يحصــل  فيمــا  الســويد.  فــي  الطفــل  والدة  حــال  فــي   

ً
دائمــا

الجنســية  علــى  أجنبيــة  أم  مــن  متــزوج  ســويدي  أب  مــن  المولــود 
ــل.   ــه الطف ــد في ــذي ُول ، بغــض النظــر عــن المــكان ال

ً
ــا الســويدية دائم

مســجلة  أو  متزوجــة  أجنبيــة،  أم  مــن  المولــود  الطفــل  يحصــل   -
كشــريكة أو ســامبو مــع امــرأة ســويدية علــى الجنســية، شــريطة والدة 
الطفــل فــي الســويد وأن يكــون تلقيــح األم الحامــل للطفــل قــد جــرى 

بموافقــة المــرأة الســويدية. 

)الكومبس(: مصلحة الهجرة لـ

هذه أهم 
التعديالت على 
قانون الجنسية 

السويدية الجديد
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مجموعــة  تعمــل  -إسكلســتونا:  الكومبــس 
بمدينــة  الســويديين  األكاديمييــن  مــن 
مــن  أقرانهــم  مســاعدة  علــى  إسكلســتونا 
القادميــن  خصوصــا  األجانــب،  األكاديمييــن 
ــى ســوق  ــى الســويد، فــي الدخــول إل حديثــا إل
العمــل ضمــن مشــروع أطلقــوا عليــه، أســم » 
 Rotary projekt utlandsfödda
 Rotary مشــروع   -  akademiker

المهاجريــن«.  لألكاديمييــن 

وبحســب القائميــن علــى المشــروع فــإن الهــدف منــه 
هــو تقديــم الدعــم ألصحــاب الشــهادات العليــا مــن 
ــن خــارج الســويد، مــن خــالل  ــن المولودي األكاديميي
العمــل،  ســوق  فــي  مشــاركتهم  وتســريع  تفعيــل 
وتوســيع شــبكة اتصاالتهــم بالمجتمــع وتمكنيهــم 
مــن فــرص المشــاركة فــي أنشــطة المنظمــات غيــر 

الربحيــة. 
علــى  القائمــات  إحــدى  التقــت  »الكومبــس« 
لهــا:  وقالــت  ماكســوني،  كرنــاره  وهــي  المشــروع 
يأتــي   Rotary مشــروع  ضمــن  عملنــا  »إن 
العمــل  ومكتــب  البلــدي  المجلــس  مــع  بالتعــاون 
بإرســال  األخيــر  يقــوم  حيــث  إسكلســتونا،  فــي 
العليــا،  الشــهادات  حملــة  مــن  إلينــا  األكاديمييــن 
لهــم«.  الممكنــة  والمســاعدة  العــون  لتقديــم 

 فكرة المشروع   
أنديــة  عــدة  هنــاك  أن  ماكســوني،  تضيــف 
حيــث  إسكلســتونا،  فــي   Rotary لمشــروع 
عمــل، مجاميــع  إلــى  األكاديمييــن  تقســيم  يجــري 
ــم بأفرادهــا ويوجــه   كل مجموعــة لهــا مســؤول يهت
خطواتهــم، ويتــم دعــوة األكاديمييــن الباحثيــن عــن 
ات األنديــة فــي خطــوة تهــدف إلــى  العمــل إلــى لقــاء
حصولهــم علــى المزيــد مــن المعلومــات حــول المجلــس 
البلــدي وكيفيــة االتصــال بقطاعــات العمــل المختلفــة 
ومنحهــم  الربحيــة،  غيــر  الطوعيــة  المنظمــات  أو 
بذلــك فرصــة أن يكونــوا تحــت األنظــار فــي المجتمــع. 

مشروع في إسكلستونا 

لمســاعدة األكاديميين الجدد على دخول ســوق العمل
األكاديمييــن  يمارســها  التــي  النشــاطات  ومــن 
المنخرطيــن فــي المشــروع والتــي تســعى إلــى تســويق 
كل  قيــام  هــو  المهنيــة،  اتهــم  وكفاء مهاراتهــم 
مــا يتطلــب  بالتعريــف عــن خبراتــه،  واحــد منهــم 
ــه للغــة  ــد مــن إجادت ــع بقــدر جي مــن المشــارك التمت
جســور  ومــد  النقاشــات  فــي  للمشــاركة  الســويدية 
التــي  الفــرص  ضمــن  أو  المشــاركين  مــع  التواصــل 
ــة. ــون عليهــا فــي مجــاالت العمــل المختلف قــد يحصل

إلــى  اســتنادا  المشــروع،  علــى  القائمــون  ويســعى 
النجاحات التي تحققت، إلى تمديد فترته التي بدأت 
العــام الماضــي حتــى أواخــر شــهر حزيــران/ يونيــو 
مــن العــام 2018، ضمــن نفــس أســم البرنامــج الــذي 
يطبقــه مكتــب العمــل مــع األكاديمييــن أو مــا يطلــق 
 .»korta vägen - عليــه بــــ »الطــرق القصيــرة

ورغــم مــا قــد يتمتــع بــه الكثيــر مــن المهاجريــن 
األكاديمييــن مــن مهــارات وخبــرات مهنيــة جيــدة، 
ســوق  دخــول  فــي  صعوبــة  يواجهــون  أنهــم  إال 
الفــرد  مــن  تســتلزم  التــي  الســويد،  فــي  العمــل 
الطريــق  تصعــب  جــدًا،  عاليــة  ومهــارات  ات  كفــاء
التــي  االجتماعيــة  العزلــة  أن  كمــا  الكثيريــن،  أمــام 
صعوبــات  مــن  يواجهــون  ومــا  الالجئــون  يعيشــها 
االختــالط بالمجتمــع الســويدي، تعرقــل مــن إمكانيــة 
تكويــن شــبكات تواصــل اجتماعيــة، تلــك التــي قــد 
عمــل.  علــى  الحصــول  فــي  فعــال  دور  لهــا  يكــون 

فرص للعمل وكســب األصدقاء   

تقــول ماكســوني إنــه علــى الرغــم مــن أن المشــروع، 
انطلــق العــام الماضــي، إال أنــه حقــق نتائــج جيــدة. 

وتضيــف: جميــع المنتســبين إلينــا مــن األكاديمييــن 
مــن خدمــات  لهــم  نقدمــه  وراضيــن عمــا  ســعداء 
مــن خــالل األنديــة التابعــة للمشــروع، نســتطيع أن 
نالحــظ مــا جــرى تحقيقــه مــن خطــوات نحــو األمــام. 
الكثيــر مــن األكاديمييــن تمكنــوا مــن الحصــول علــى 
عمــل، والذيــن لــم ينجحــوا فــي ذلــك، حصلــوا فــي أقــل 
تقديــر علــى فرصــة لتعزيــز خبراتهــم وقدراتهــم، 

كمــا اكتســبوا تجــارب جديــدة وأصدقــاء جــدد. 

»الحصــول علــى عمــل مســؤولية   
شــخصية« 

يقــول حســن َعبــد الحاصــل علــى شــهادة جامعيــة فــي 
علــوم الحاســبات مــن بلــده العــراق وأحــد المشــاركين 
الســابقين فــي المشــروع، إن هــذا العمــل هــو جيــد لكــن 
الحصــول علــى فرصــة عمــل أو تدريــب مهنــي، أمــر 
ــى الشــخص نفســه  يتحمــل مســؤوليته بالدرجــة األول
والقادر على تقديم المساعدة لنفسه في هذا المجال. 

توقعــات  أشــارت  -ســتوكهولم:  الكومبــس 
لمكتــب اإلحصــاء المركــزي SCB إلــى أن عــدد 
ســكان الســويد ُينتظــر أن يرتفــع ســنويا 
الســنوات  فــي  ألــف شــخص  بـــمعدل ١5٠ 
ــرة  ــادم عش ــام الق ــي الع ــاوز ف ــة، ليتج المقبل
ماييــن نســمة، ومــن ســيبقى على قيــد الحياة 
منهــم حتــى العــام 2٠٦٠ ســيصل معــه الرقــم 

ــويدي. ــن س ــون مواط ــى ١2,٩ ملي إل

وبحســب األرقــام فــإن عــدد المســنين ســيتضاعف 
الكبيــر  االرتفــاع  أن  كمــا  نفســها،  الفتــرة  خــالل 
زيــادة  إلــى  يعــود  ان 

ّ
الســك عــدد  فــي  المتوقــع 

عــدد المهاجريــن القادميــن إلــى الســويد، وخاصــة 
المهاجريــن  عــدد  مــن  أكبــر  بشــكل  ســوريا،  مــن 
باإلضافــة  الخــارج،  دول  إلــى  الســويد  مــن 
الوفيــات. مقابــل  الــوالدات  نســبة  زيــادة  إلــى 

وأشــار مكتــب اإلحصــاء المركــزي إلــى إن متوســط 
 للنســاء و80 

ً
األعمــار، العــام الماضــي، كان 84 عامــا

 للرجــال، متوقعــة أن ترتفــع فــي العــام 2060 
ً
عامــا

 للنســاء، و87 للرجــال. 
ً
ــى 89 عامــا إل

 للمكتــب فــإن عــدد كبــار الســن فــوق ثمانيــن 
ً
ووفقــا

شــخص،  ألــف   499 الماضــي  العــام  بلــغ   ،
ً
عامــا

شــخص  مليــون   1,2 الرقــم  يتجــاوز  أن   
ً
متوقعــا

.2060 العــام  بحلــول 

 إن نصــف الفتيــات المولــودات 
ً
وقالــت التوقعــات أيضــا

 ،
ً
الـــ 94 عامــا عــام 2015 سيعشــن حتــى عمــر 

. كمــا أن النســاء ســينجبن 
ً
والصبيــان حتــى 92 عامــا

أطفــااًل فــي المســتقبل بعــدد يقــارب العــدد الحالــي، 
ــى اإلنجــاب  ــادة عــدد النســاء القــادرات عل ــل زي مقاب

ــة. خــالل الفتــرة المقبل

Foto Danko Durbi

مكتب اإلحصاء المركزي:

ــذا ســيصبح عــدد ســكان  هك
الســويد بحلــول العــام 2060

 حسن عبد الحاصل كرناره ماكسوني

لينا ســياويش
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الكومبــس – خــاص: عــدم شــعوره بالرضــا 
ومســتواه  البكلوريــوس  فــي  أدائــه  عــن 
المتخصصــة  دراســته  مجــال  فــي  العلمــي 
ــوم الكومبيوتــر فــي الجامعــة األمريكيــة،  بعل
دفعــه إلــى الســعي لمتابعــة تحصيلــه العلمــي 
مــن  الماجســتير  شــهادة  علــى  والحصــول 
جامعــة لونــد العريقــة فــي الســويد والعالــم، 
شــهادة  علــى  للحصــول  الحلــم  ومواصلــة 
الدكتــوراه، وبلــوغ مرحلــة التحضيــر للحصــول 

علــى لقــب بروفيســور. 

الشــاب الفلســطيني أســامة منصــور ينطبــق عليــه 
 علــى 

ً
المثــل القائــل لــكل مجتهــد نصيــب، معتمــدا

إطــالق  مفتــاح  هــو  المتواصــل  الجهــد  أن  مبــدأ 
التــي  الفكــرة  وهــي  إنســان،  ألي  الكامنــة  القــدرات 

وأهدافــه.  طموحــه  لتحقيــق  منهــا  انطلــق 

تجربتــه  عــن  للحديــث  بــه  التقــت  الكومبــس 
أعــرق  مــن  واحــدة  فــي  ودراســته  الشــخصية 
باحــث  بعــد  فيمــا  ليصبــح  الســويدية،  الجامعــات 
وأســتاذ محاضــر فــي عــدد مــن المحافــل التعليميــة، 
الماجســتير.  طلبــة  مــن  الكثيــر  علــى  ومشــرف 

يقــول إنــه درس فــي الجامعــة األمريكيــة بفلســطين 
وتصميــم  برمجــة  تشــمل  التــي  الكومبيوتــر  علــوم 
قواعــد البيانــات وتقنيــات الكومبيوتــر، ويضيــف أن 
حبــه الكتشــاف مجــاالت أخــرى فــي عالــم الكومبيوتــر 
دراســة  أجــل  مــن  لونــد  جامعــة  لمراســلة  دفعــه 
الماجســتير واالختصــاص فــي نظــم المعلومــات، وفــي 
عــام 2007 قــدم للســويد وبــدأ مشــواره العلمــي 

فيهــا. 

دراســة    لــي  أمنــت  »الســويد 
آفــاق  أمامــي  وفتحــت  مجانيــة 

ســعة«  وا
بصراحــة أنــا لــم أســمع بالســويد قبــل عــام 2007  
ســوى فــي الكتــب، وكمــا هــو معــروف فــإن أغلــب 
بمتابعــة  الراغبيــن  العربيــة  الــدول  فــي  الشــباب 
 
ً
دراســتهم يذهبــون إلــى الــدول المعروفــة عالميــا

وبريطانيــا  األمريكيــة  المتحــدة  الواليــات  مثــل 
فــي  للدراســة  طلــب  قدمــت  وبالفعــل  وألمانيــا، 
بريطانيــا وحصلــت علــى الموافقــة، ثــم بعــد ذلــك 
يبحــث  وكان  أصدقائــي،  بأحــد  التقيــت  بفتــرة 
الوقــت عــن برنامــج ماجســتير إلكمــال  فــي نفــس 
بيننــا  دار  الــذي  الحديــث  وخــالل  دراســته، 
فيهــا والدراســة  الســويد  إلــى  بالمجــيء  نصحنــي 

الــدول  فــي  العالــي  التعليــم  متابعــة  ألن  وذلــك 
ــاة المعيشــية   والحي

ً
ــة األخــرى مكلفــة جــدا األوروبي

غاليــة، فضــاًل عــن الرســوم الســنوية الواجــب دفعهــا 
للجامعــة والمفروضــة علــى الطــالب القادميــن مــن 
الســويد  أن  حيــن  فــي  األوروبــي،  االتحــاد  خــارج 
 
ً
تتمتــع بجامعــات ذات جــودة علميــة كبيــرة جــدا
 
ً
متقدمــا  

ً
ترتيبــا وتحتــل  الدولــي  المســتوى  علــى 

بيــن أفضــل الجامعــات العالميــة، كمــا أنهــا توفــر 
مــن  كانــوا  الطــالب ســواء  لجميــع   

ً
الدراســة مجانــا

داخــل االتحــاد األوروبــي أو مــن خارجــه. 

 حــول مــا الــذي 
ً
 جــدا

ً
وفــي البدايــة كنــت مســتغربا

العليــا  الدراســات  تعليــم  تؤمــن  الســويد  يجعــل 
وغيــر  األجانــب  للطــالب   

ً
خاصــة مجانــي،  بشــكل 

ــد  ــا درســت فــي جامعــة لون ــي أن ــن، وبالتال األوروبيي
مــن دون أن أدفــع كــرون واحــد، بينمــا كان يتوجــب 
ــي حــال   ف

ً
ــف دوالر ســنويا ــي 50 أل ــع حوال ــي دف عل

التســجيل  إجــراءات  لكــن  بريطانيــا،  فــي  درســت 
اليــوم فــي الجامعــات الســويدية أصبحــت مختلفــة 
 عــن الســابق، وتــم فــرض رســوم ســنوية علــى 

ً
تمامــا

الطــالب. 

»الســويد ال تــزال تعانــي مــن   
بعــض المعيقــات التــي تؤثــر علــى 

ــم«  ــودة التعلي ج
حققتهــا  التــي  العلميــة  الفائــدة  مــدى  وحــول 
الجامعــات الســويدية نتيجــة فــرض رســوم ماليــة 
أوضــح دكتــور  األجانــب،  الماجســتير  علــى طــالب 
أســامة أن اإلجــراءات الجديــدة التــي بــدأت الجامعــات 
باتباعهــا هــي ضروريــة فــي بعــض النواحــي، وغيــر 
المدفــوع  التعليــم   أن 

ً
ضروريــة فــي أخــرى، مبينــا

مــن  العديــد  علــى  الفــرص  تضييــع  فــي  ســاهم 
قــدرة  أي  يملكــون  ال  الذيــن  المتفوقيــن  الطــالب 

الدراســة.  ومتابعــة  األمــوال  لدفــع 

النظــام  علــى  واطالعــه  عملــه  مجــال  خــالل  ومــن 
التعليمــي وإشــرافه علــى رســائل الدكتــوراه للكثيــر 
تعانــي  تــزال  ال  الســويد  أن  أكــد  الطــالب،  مــن 
التعليــم،  بجــودة  تتعلــق  مهمــة  مشــكلة  مــن 
تتمثــل  المجانــي  التعليــم  ســلبية  أن  إلــى   

ً
مشــيرا

بقيــام بعــض الطــالب باســتنزاف مــوارد الجامعــة 
أو  العلميــة  المســؤولية  تحمــل  وعــدم  األوليــة 
الــذي  الطــالب  ألن  األكاديمــي،  الجهــد  احتــرام 
وجــود  يســتغلون  علمــي  ضعــف  مــن  يعانــون 
إعــادة  مــن  واالســتفادة  الدارســة  تمديــد  ميــزة 
حــال  فــي  العلمــي  البرنامــج  فــي  التســجيل 
نهائيــة. أو  أخيــرة  فرصــة  وجــود  وعــدم  الفشــل 

إال أنــه أكــد علــى إمكانيــة ضبــط الجــودة العلميــة 
علــى  ماليــة  رســوم  الجامعــات  تفــرض  أن  بــدون 
 إلــى أن المســؤولين 

ً
 األجانــب، مشــيرا

ً
الطــالب وخاصــة

ــة   أهمي
ً
ــدا عــن المؤسســات التعليميــة يدركــون جي

وإعــادة  التعليمــي،  النظــام  فــي  تغييــرات  إجــراء 
األجانــب،  الماجســتير  لطــالب  المجانــي  التعليــم 
وذلــك بســبب اعتمــاد تصنيــف الجامعــات الســويدية 
طــالب  وجــود  مــدى  علــى  العالمــي  مســتوى  علــى 

أجانــب.  وأســاتذة  وباحثيــن 

فــي    متقدمــة  »الســويد 
إنتــاج األبحــاث الخاصــة بأنظمــة 

 » تــر مبيو لكو ا
أكثــر  مــن  الســويد  أن  منصــور  الدكتــور  يبيــن 
فــي  أبحــاث  تنتــج  التــي  العالــم  فــي  الــدول  وأهــم 
أبحــاث   

ً
أيضــا وتدعــم  الكومبيوتــر  أنظمــة  مجــال 

إلــى أن جميــع طــالب الدكتــوراه   
ً
التعليــم، منوهــا

فــي الجامعــات الســويدية يتمتعــون بالعديــد مــن 
 مــع الجامعــات فــي الــدول 

ً
ميــزات الدعــم مقارنــة

دراســة  فتــرة  خــالل  توظيفهــم  منهــا  األخــرى، 
راتــب  علــى  وحصولهــم  الجامعــة  فــي  الدكتــوراه 
العلميــة.  المؤتمــرات  نفقــات  وتغطيــة  شــهري، 

تخطــي حاجــز اللغة الســويدية   
خــالل فترة دراســة الماجســتير  

بالنســبة   
ً
جــدا مهمــة  الســويدية  اللغــة  تكــن  لــم 

لــي أو مطلوبــة خــالل مرحلــة دراســة الماجســتير، 
ــت باللغــة  ــرة كان ــي هــذه الفت ــة ف ألن المــواد العلمي
بــدأت عندمــا  الكبــرى  المصيبــة  لكــن  اإلنكليزيــة. 
المطلــوب  وأصبــح  الدكتــوراه،  دراســة  أنهيــت 
ــي أريــد البقــاء فــي   وأن

ً
دخــول مجــال العمــل، خاصــة

لــم   ألنــي 
ً
الســويد ومتابعــة حياتــي فيهــا، ونظــرا

أكــن أجيــد اللغــة الســويدية، أدى ذلــك إلــى خســارتي 
ألكثــر مــن وظيفــة دائمــة فــي عــدد مــن الجامعــات، 
ودراســتي  الدكتــوراه  شــهادة  مــن  الرغــم  علــى 
العلميــة  المؤتمــرات  فــي  ومشــاركتي  كباحــث 
ــي أصبــت بإحبــاط شــديد وشــعرت  العالميــة، وبالتال
أن شــهادتي ال معنــى لهــا طالمــا أنــي ال أســتطيع 
الحصــول علــى عمــل أكاديمــي، ألن اللغــة هــي مفتــاح 
 
ً
دخــول إلــى مجــال العمــل، لذلــك مــن الضــروري جــدا

تعلــم وإتقــان الســويدية وعــدم إهمالهــا إلــى جانــب 
والدكتــوراه.  الماجســتير  دراســة 

وعلــى الرغــم مــن أنــي بــدأت بتعلــم اللغــة فــي وقــت 
 منــذ قدومــي للســويد عــام 2007، 

ً
متأخــر جــدا

 إلتقانهــا، 
ً
أنــي كنــت مصــرا بشــكل كبيــر جــدا إال 

فــي  علــى عمــل  للحصــول  نتيجــة طموحــي  وذلــك 
الســويد.  فــي  البقــاء  وبالتالــي  الجامعــات  إحــدى 

الدكتور أسامة منصور: على الرغم من سمعة جامعاتها الجيدة

السويد ال تزال تعاني من بعض المعيقات التي 
تؤثر على جودة التعليم

فــي    الطالــب  نجــاح  شــروط   
الســويد إلــى جانــب إتقــان اللغــة  
العليــا  الدراســات  طالــب  يتمتــع  أن  المهــم  مــن 
أن  أي  معيــن،  علمــي  بمجــال  واالهتمــام  بالرؤيــة 
ورغبــة  تخصــص  لديــه  يكــون  أن  يجــب  الطالــب 
وراء  والســعي  علمــي،  كباحــث  لإلبــداع  شــديدة 
والتمســك  المتاحــة،  الفــرص  واســتغالل  هدفــه، 
الجهــود.  مــن  المزيــد  وبــذل  النجــاح،  بتحقيــق 

يمكــن    التــي  الصعوبــات  أهــم 
الســويد   فــي  مواجهتهــا 

لــم أواجــه صعوبــات معينــة، لكــن مــن الطبيعــي ألي 
العامــة،  شــخص أن يعانــي مــن بعــض الصعوبــات 
شــعرت  للســويد  قدومــي  مرحلــة  بدايــة  وفــي 
بالوحــدة وكان الجــو العــام غريــب بالنســبة لــي، لكــن 
مــع الوقــت اإلنســان يتأقلــم مــع نمــط البلــد الجديــد، 
بالمتعــة  شــعوري  هــو  ســاعدني  الــذي  والشــيء 
لونــد،  فــي  دراســتي  خــالل  والعظيمــة  الكبيــرة 

للســويد.  قدومــي  مــن  الهــدف  وتحقيقــي 

الجــدد    للقادميــن  نصائــح 
منهــم   الشــباب   

ً
وخاصــة

علــى  يعمــل  أن  يجــب  للســويد  يأتــي  شــخص  أي 
مســؤولية  وتحمــل  المعرفــي،  مســتواه  تطويــر 
ــد فيهــا فــرص للجميــع، ولكــن مــن  نفســه، ألن البل
أجــل الحصــول علــى فرصــة يجــب أن يعــرف اإلنســان 
ــى  ــة إل ــك، باإلضاف ــق ذل ــد، ويســعى لتحقي ــاذا يري م
الســويدية،  اللغــة  تعلــم  علــى  التركيــز  ضــرورة 
واإليجابيــات  التعليــم  نظــام  مــن  واالســتفادة 

فيــه.  الموجــودة  العديــدة 

الخطط المســتقبلية    
أن  بموضــوع  مرتبطــة  المســتقبلية  خططــي  كل 
الســويد،  جامعــات  إحــدى  فــي  بروفيســور  أكــون 
إلــى  باإلضافــة  العلمــي،  البحــث  مشــاريع  وتطويــر 
طموحــي بــأن ينعكــس عملــي هنــا علــى فلســطين 
األصلــي. بلــدي  فــي  اختصاصــي  ضمــن  واالســتثمار 
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الكومبــس – خــاص: تختلــف اهتمامــات الناس 
أولوياتهــم  حــول  الســويدي  المجتمــع  فــي 
ــام  ــة. وألن االهتم ــي السياس ــم ف واهتماماته
لمــن  الواجــب  بالسياســة أصبــح مــا يشــبه 
يهتمــون بمســتقبلهم ومســتقبل أطفالهــم، 
ــرف أو موضــوع لألحاديــث  ــة او ت وليــس رغب
العامــة، نجــد أن العديــد مــن مراكــز البحــوث 
ومؤسســات اســتطاع الــرأي تصدر دراســات 
وإحصــاءات دوريــة مبنيــة علــى أســس معرفــة 
آراء وأولويــات الشــعب الســويدي بمختلــف 

ــه.  ــرائحه وتنوعات ش

آخــر االســتطالعات أظهــرت تزايــد اهتمــام طيــف 
التعليــم  همــا:  بقضيتيــن  المواطنيــن  مــن  واســع 
المتعلقــة  المســائل  أصبحــت  حيــث  والهجــرة، 
لهــم.  الســاخنة  القضايــا  أهــم  مــن  بالمهاجريــن 

الكومبــس اســتطلعت آراء عــدد مــن قــراء الجريــدة 
فــي  تشــغلهم  التــي  القضايــا  أهــم  حــول  الورقيــة 
التحضيــر  ضمــن  وذلــك  الســويدية،  السياســة 
الميداليــن  بأســبوع  الكومبــس  شــبكة  لمشــاركة 
ســتحاول  حيــث  حزيــران،  يونيــو/  شــهر  نهايــة 
الكومبــس أن تطــرح هــذه القضايــا علــى السياســيين 
وصنــاع القــرار فــي الســويد. كمــا يمكنكــم المشــاركة 

الكومبــس موقــع  علــى  الــرأي  باســتطالعات 
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ســؤال االســتطالع الحالــي كان علــى الشــكل التالــي: 
التــي تعتبرهــا  الســويدية  السياســة  ماهــي قضايــا 
أولويــة بالنســبة لــك وتهتــم بهــا أكثــر مــن غيرهــا: 
الضريبيــة،            السياســة  أو  الخارجيــة،  السياســة 
الصحيــة،          الرعايــة  أو  والمــدارس،  التعليــم  أو 

العمــل.  فــرص  أو  الســكن،  أو 

بسام حداد    
) يعمل في 

الطبي(: المجال 
أهــم قضيــة بالنســبة لــي 
الســويدية  السياســة  فــي 
فــرص  تأميــن  هــي 
العمــل، وذلــك بســبب صعوبــة الحصــول علــى وظيفــة

وخاصــة بالنســبة لألكاديمييــن، علــى اعتبــار أنهــم 
مطالبــون أواًل بتعديــل شــهاداتهم الجامعيــة قبــل 
الدخــول فــي ســوق العمــل. هنــاك قصــور حكومــي 
الســيما  العمــل،  فــرص  توفيــر  مشــكلة  حــل  فــي 
وأن معظــم الحكومــات لــم تتخــذ خطــوات فعالــة 
تســاهم فــي اســتثمار الخبــرات العلميــة والمهنيــة 
الموجــودة، وإعــادة النظــر فــي كيفيــة االســتفادة 
فــي  خبــرة  ولــدي  أســنان  أنــا طبيــب  مثــاًل  منهــا، 
اآلن  لكنــي  ســنة،   25 عــن  تقــل  ال  المجــال  هــذا 
 وروتينــي فــي 

ً
مضطــر للخضــوع لبرنامــج طويــل جــدا

ــس  ســبيل تعديــل شــهادتي الجامعيــة، وبالتالــي لي
ســنوات خبرتــي  عــن  النظــر  غــض  المعقــول  مــن 
الماضيــة، وتضييــع الوقــت قبــل الدخــول فــي العمــل. 

لكــن  الســويد،  فــي  ســكن  أزمــة  يوجــد  بالتأكيــد 
وظيفــة  الشــخص  يملــك  عندمــا  باعتقــادي 
الســكن.  تأميــن  خاللهــا  مــن  يســتطيع  فإنــه 

جبــار    عمــر 
: لــب( طا (

جميــع  أن  اعتقــد 
وهــي  مهمــة  القضايــا 
تشــكل سلســلة مترابطــة 
فــي  متعــددة ســواء  أزمــات  وهنــاك  بعضهــا،  مــع 
الســكن أو فــرص العمــل، وفــي الحقيقــة السياســة 
ربمــا  أهميــة،  ذات  قضيــة  أعتبرهــا  ال  الضريبيــة 
أدخــل  ولــم  بعــد،  علــى وظيفــة  أحصــل  لــم  ألنــي 
فــي  األهــم  القضيــة  لكــن  العمليــة،  الحيــاة  فــي 
نظــري هــي ضــرورة تغييــر طريقــة تعامــل مكتــب 
ــي حــل المشــاكل ومعالجــة  ــة ف ــات االجتماعي الخدم
المعامــالت، فالكيفيــة التــي يعتمــد عليهــا المكتــب 
وحــاالت  بالتأخيــر  تتســم  القــرارات  اتخــاذ  فــي 
االنتظــار الطويلــة قبــل الحصــول علــى الــرد ومعالجــة 
المعامــالت، وبرأيــي فــإن ذلــك لــم يــؤدي إلــى إيجــاد 
 ســاهم 

ً
حلــول واقعيــة، وإنمــا علــى العكــس تمامــا

ــد مــن المشــاكل. ــق الفوضــى وحــدوث المزي فــي خل

سماح   
عّياد )طالبة 

جامعية(:
مــن وجهــة نظــري تأتــي 
علــى  التركيــز  أهميــة 
العمــل  فــرص  قضيــة 
ضمــن السياســة الســويدية، علــى اعتبــار أنهــا تتميــز 
بالســهولة والصعوبــة فــي نفــس الوقــت، فهــي صعبــة 
ألن فــرص العمــل تنحصــر فقــط فــي المــدن الكبيــرة 
ويعــود  المناطــق،  جميــع  مســتوى  علــى  وليســت 
لتأميــن  إمكانيــة حقيقيــة  عــدم وجــود  إلــى  ذلــك 
الســويد،  أنحــاء  فــي جميــع  الوظائــف  مــن  المزيــد 
وتركيــز أصحــاب العمــل علــى ضــرورة توفــر الخبــرة 
الشــباب.  مــن  الكثيــر  لهــا  يفتقــر  التــي  العمليــة 

الحصــول علــى وظيفــة فهــي مســألة  أمــا إمكانيــة 
بالشــهادة  المتمتــع  للشــخص  بالنســبة  ســهلة 
الجامعيــة ويملــك خلفيــة جيــدة مــن الخبــرة العمليــة 
والمهنيــة، لكــن هــذا األمــر يتعلــق فقــط بالدارســين 
مــن  العمــل  عــن  الباحثيــن  أمــا  الســويد،  فــي 
ــى  ــب فــإن احتمــال حصولهــم عل األكاديمييــن األجان
عمــل، ال يعتبــر أمــر فــي غايــة الســهولة وهــو صعــب 
 خاصــة وأنهــم مضطريــن لتعديــل شــهاداتهم. 

ً
جــدا

العكله    خالد 
)طالب(:

تختلــف أهميــة أي قضيــة 
مرحلــة  مــن  سياســية 
 
ً
ــى أخــرى، وتبعــا زمنيــة إل

شــخص  كل  لظــروف 
ولذلــك  فــي حياتــه،  إليــه  الــذي وصــل  والمســتوى 
فــإن مســألة فــرص العمــل هــي أهــم قضيــة بالنســبة 
هــو  عمــل  علــى  الحصــول  ألن  الجــدد،  للقادميــن 
أخــرى، ويمهــد  لحــل أي مشــكلة  المفتــاح  بمثابــة 
الطريــق أمــام مجــاالت أخــرى مثــل الســكن وغيرهــا، 
باإلضافــة إلــى إمكانيــة التعامــل بســهولة لحــل مختلــف 
الحيــاة.  وضغوطــات  المعيشــية  الصعوبــات  أنــواع 

العمــل  فــرص  مــن  المزيــد  تأميــن  إن 
المشــاكل لجميــع  األمثــل  الحــل  هــو 

 ومــن بينهــا مشــكلة اندمــاج األجانــب فــي المجتمــع 
مثــل  وجــود  ينكــر  أحــد  ال  وأن  الســويدي،خاصة 
كبيــرة  بدرجــة  يســاهم  فالعمــل  المشــكلة،  هــذه 
فــي  الجديــد  الوافــد  أو  الفــرد  انخــراط  فــي 
المجتمــع والتأقلــم علــى عاداتــه وطريقــة عيشــه.

عصام   
البيضاوي 
)موظف(:

التركيــز  الضــروري  مــن 
تحســين  علــى  أكثــر 
وتطويــر قطــاع التعليــم 
ورفــع مســتوى المــدارس 
ومعــدالت  الدراســية  النتائــج  ألن  الســويد،  فــي 
 فــي اآلونــة األخيــرة وتراجــع 

ً
الطــالب تأثــرت كثيــرا

مســتوى التعليــم ونوعيــة المناهــج، الســيما بعــد 
الســماح بوجــود مــدارس خاصــة، والتحــول مــن نظــام 
التعليــم العــام إلــى الخــاص. إضافــة إلــى مســائل أخــرى 
واقعــي  حــل  وإيجــاد  البطالــة،  بمكافحــة  تتعلــق 
محاربــة  جانــب  إلــى  التســول،  لظاهــرة  وانســأني 
األفــكار المتطرفــة التــي تدعــو للعنــف والكراهيــة، 

عــن مصدرهــا.  النظــر  بغــض 

إياد الحجار:  
فــي  يهمنــي  مــا  أكثــر 
السياســة الســويدية هــو 
العمــل،  فــرص  تأميــن 
صعوبــة  بســبب  وذلــك 
عمــل  علــى  الحصــول 
 للقادميــن الجــدد، 

ً
خاصــة

العمــل  مكتــب  فبرنامــج 
هــو  المجتمــع،  فــي  المهاجريــن  وترســيخ  لدمــج 
نظــام أثبــت فشــله طالمــا أنــه لــم يســتطع تأميــن 
ــى الحكومــات الســويدية  ــك يجــب عل الوظائــف، ولذل
أن تكــون أكثــر جيــدة فيمــا يخــص حــل مشــكلة 
تأميــن فــرص العمــل، وتســهيل إجــراءات التدريــب 
ــى شــرط إتقــان   عل

ً
ــرا ــي، وعــدم التدقيــق كثي العمل

للغــة.  ا

الصحيــة  الرعايــة  قطــاع  يخــص  فيمــا  أمــا 
االنتظــار  مســألة  حــل  المهــم  مــن  أنــه  فاعتقــد 
فــي  الطارئــة  الصحيــة  الحــاالت  لمعالجــة  الطويــل 

الصحيــة.  والمراكــز  المستشــفيات 

 

الكومبس تستطلع آراء القراء: 

ما هي أهم قضية بالنسبة لك في السياسة 
السويدية؟

نهيــل كورية
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الكومبــس - ثقافــة: يحتــار اآلبــاء واألمهــات فــي الســويد، 
الكتــب  أفضــل  اختيــار  فــي  الجــدد،  القادميــن  وخاصــة 
ــوار  ــات وبج ــي كل البلدي ــات ف ــر المكتب ــم، إذ تنتش ألطفاله
يحتــوي  لألطفــال  قســما  جميعهــا  خصــص 

ُ
وت المــدارس، 

علــى مئــات الكتــب، التــي تجــري اســتعارتها بطــرق سلســلة 
ــي يمكــن  ــة الت ــا هــي أفضــل الكتــب العالمي ــة. لكــن م ومجاني

لألطفــال؟  اختيارهــا 

ــم، قوائــم  اختــار نقــاد مــن بعــض وســائل اإلعــالم المرموقــة فــي العال
اإلنكليزيــة.  باللغــة  والموجــودة  األطفــال  أدب  فــي  األعمــال  ألفضــل 
 BBC فــي Jane Ciabattari الناقــدة األدبيــة حيــث طرحــت 
ــك  ــر العصــور؟ وذل ــار أفضلهــا عب ســؤااًل حــول كيفيــة معرفــة واختي
بعــد أن تلقــت مهمــة اختيــار وتصنيــف أفضــل كتــب األطفــال فــي 

.SVT التاريــخ، حســبما نقــل التلفزيــون الســويدي

وســائل  بعــض  فــي  ومحرريــن  ُنقــاد  مــن  شــيباتري  جايــن  وطلبــت 
الناطقــة باللغــة اإلنكليزيــة، مثــل الصنــداي تايمــز، ومجلــة  اإلعــالم 
التايــم، و NPR األمريكيــة ووســائل أخــرى، كتابــة قوائــم مفضلــة 
 لقصــص األطفــال، ثــم قامــت بجمــع النتائــج النهائيــة فــي 

ً
شــخصيا

، ضمــت أدبيــات كالســيكية مثــل »أليــس فــي 
ً
قائمــة مــن 11 كتابــا

العجائــب«.  بــالد 

 ،
ً
ــا ــي أصبحــت فيلم وتصــدرت القائمــة قصــة »شــبكة تشــارلوت«، والت

وتــدور حــول قصــة خنزيــر صغيــر اســمه ويبــر، جــرى إنقــاذه مــن 
الذبــح بفضــل أنثــى عنكبــوت ذكيــة اســمها تشــارلوت، حيــث بيــع 
ــال  ــب األطف ــر كت ــر أكث ــون نســخة، ويعتب ــن 45 ملي ــر م ــاب بأكث الكت
ــم، فيمــا ظهــر فــي الســويد بعناويــن مختلفــة، منهــا  قــراءة فــي العال
Min vän Charlotte فــي ترجمــة جديــدة مــن العــام 2006.

وكتــب الناقــد ماوريــن كوريغــان مــن NPR األمريكيــة حول ذلك قائاًل: 
»لو اضطررت إلى إرسال مركبة فضائية إلى مجرة بعيدة، وهي مزودة 
 EB بكتــاب يصــّور الحيــاة البشــرية بتعقيداتهــا، فســأختار رائعــة
White (شــبكة تشــارلوت) حول الصداقة والحزن واليأس والموت«. 

الســويدية  باللغــة  التاريــخ،  فــي  األطفــال  كتــب  أفضــل  قائمــة  وجــاءت   
والعربيــة، واســم المؤلــف وتاريــخ إصدارهــا باللغــة األم، علــى الشــكل التالــي : 

EB White – ”Fantastiska Wilbur” (1952) شــبكة . 1
تشــارلوت 

CS Lewis – ”Häxan och lejonet” (1950) األســد - . 2
ــة المالبــس  الســاحرة وخزان

3 . ”Maurice Sendak – ”Till vildingarnas land
البرّيــة  األشــياء  حيــث   (1963)

4 . (1865)  ”Lewis Carroll – Alice i Underlandet
أليــس فــي بــالد العجائــب 

5 . (1868)  ”Louisa May Alcott – ”Unga kvinnor
نســاء صغيــرات 

6 . ”Antoine de Saint-Exupéry – ”Lilla prinsen
الصغيــر  األميــر   (1943)

AA Milne – ”Nalle Puh” (1926) ويني-ذا-بــوه . 7

8 . ”Roald Dahl – ”Kalle och chokladfabriken
الشــوكوالتة  ومصنــع  تشــارلي   (1964)

9 . Ursula K Le Guin – ”Trollkarlen från
البحــار  أراضــي  مــن  ســاحر   (1968)  ”Övärlden

10 . (1962) ”Madeleine L›Engle – ”Ett veck i tiden
الســفر فــي الزمــن 

11 . ”Laura Ingalls Wilder – ”Lilla huset på prärien
(1935) بيــت صغيــر علــى المــروج  

 لألطفال على مر العصور
ً
أفضل 11 كتابا

إعــداد: نادر عازر 

ــوم الصحيــة  الكومبــس - طــب وصحــة: قــال باحثــون مــن مركــز العل
فــي هيوســتن األمريكيــة، والتابــع لجامعــة تكســاس، إن الرجــال 
ــة  الذيــن يشــربون القهــوة بانتظــام، انخفــض لديهــم خطــر اإلصاب
.Plos One بالعجــز الجنســي، وذلــك فــي دراســة نشــرت علــى مجلــة

وأكــد الباحثــون أن الرجــال الذيــن يســتهلكون مــا بيــن 85 و 170 ميليغــرام مــن 
ــن القهــوة، تنخفــض لديهــم  ــة م ــن أو ثالث ــا يعــادل كوبي ــا، أي م ــن يومي الكافيي

ــة بالعجــز الجنســي وضعــف االنتصــاب، بنســبة %42. مخاطــر اإلصاب
ــص الباحثــون إلــى النتيجــة بعــد تحليلهــم لبيانــات وأرقــام مــن هيئــة الصحــة 

ُ
وخل

الوطنيــة وفحــص التغذيــة NHANES، حيــث وجــدوا فيهــا أن القهــوة مفيــدة 
للقــدرة الجنســية، حتــى لــدى الذيــن يعانــون مــن زيــادة فــي الــوزن، وارتفــاع ضغــط 

الــدم، ومــن عوامــل الخطــر المرافقــة لضعــف االنتصــاب.
وقــال الباحــث دافيــد لوبيــز للمجلــة: »حتــى لــو وجدنــا انخفاضــا فــي حــاالت الضعــف 
ري، الــذي يعتبــر 

ّ
الجنســي، إال أننــا لــم نــر تحســنا لــدى الرجــال المصابيــن بــداء الســك

أقــوى عوامــل خطــر ضعــف االنتصــاب، لذلــك لــم نتفاجــئ بالنتائــج«.
وبحســب الدراســة فــإن الكافييــن يــؤدي إلــى اســترخاء األوعيــة الدمويــة مــا يتســبب 

بزيــادة تدفــق الــدم وخاصــة فــي القضيــب.

دراسة:

القهوة تزيد القدرة 
الجنسية لدى الرجال

ــرض  ــي م ــة ف ــدت الباحث ــة: أك ــب وصح ــس - ط الكومب
 Kerstin Brismar ــكا ــد كارولينس ــكري بمعه الس
علــى أهميــة الحميــة المعروفــة بـــ 5:2 وفوائدهــا علــى 
صحــة مرضــى الســكري مــن النــوع 2، بعــد إجراءهــا 
ــى أكثــر مــن ١٠٠ شــخص، الحظــت فيهــا  لدراســة عل

ــام.  ــكل ع ــم بش ــم وصحته ــي وزنه ــنا ف تحس

وقالــت الباحثــة للتلفزيــون الســويدي SVT إن طريقــة الحميــة 
ــة  ــدأت حولهــا دراســات علمي ــك ب ــام، لذل ــرة لالهتم ــدو مثي تب
لتقييمهــا، مؤكــدة أنهــا ســمحت ألشــخاص يعانــون مــن الســمنة 
الســكري  مــرض  مــن  مبكــرة  وأشــكال  الــدم  وارتفــاع ضغــط 
ــى صحتهــم.  ــة 5:2 لمتابعــة تأثيرهــا عل ــة حمي ــوع 2 بتجرب ن

وشــارك فــي الدراســة 105 أشــخاص، لمــدة ســتة أشــهر، حيــث 
اعتبــرت أكبــر دراســة لهــذه الحميــة أجريــت حتــى اآلن، وحصــل 
فيهــا المشــاركون علــى قائمــة معينــة للطعــام في يومــي الحمية، 
ــرات. ــة التأثي ــة لهــم، لمعرف ــة دوري مــع إجــراء فحوصــات طبي

 
ً
 فــي صحــة المشــاركين، وانخفاضــا

ً
وأظهــرت الحميــة تحســنا

بــدوره  خفــض  مــا   ،BMI أجســامهم  كتلــة  مؤشــر  فــي 
الدمويــة واألوعيــة  القلــب  بأمــراض  اإلصابــة  خطــر  مــن 

الــدم  الكولســترول وضغــط  مؤشــرات  لديهــم  تحســنت  كمــا 
والســكر وعالمــات االلتهــاب، مــا يعنــي صحــة أفضــل علــى المــدى 
بنتائــج  الســويدية عــن دهشــتها  الباحثــة  الطويــل. وأعربــت 
ــوا األشــخاص  ــر المســتفيدين كان ــى أن أكث الدراســة، مشــيرة إل
علــى وشــك اإلصابــة بمــرض الســكري مــن النــوع 2، وتمكنــوا 
مــن الحفــاظ علــى مســتوى ســكر الــدم، ولــم يأخــذوا األنســولين، 
مشــيرة إلــى أنهــا لــم تفضــل إشــراك مرضــى الســكري الذيــن 
يأخــذون األنســولين، لوجــود صعوبــة فــي مراقبة مســتوى الســكر 
 عليهــم. 

ً
 صحيــا

ً
فــي دمهــم والتحكــم بهــا، مــا قــد يشــكل خطــرا

وأطلقــت حميــة 5:2 بدايــة مــن قبــل مقــدم البرامــج البريطانــي 
عــام  عــرض  علمــي  برنامــج  عبــر   Michael Mosley
يومــي  بيــن  الشــخص  ينتقــل  بــأن  الحميــة  وتتمثــل   ،2012
حميــة صارميــن، غيــر متتالييــن، وخمســة أيــام يــؤكل فيهــا 
بشــكل اعتيــادي، لتــؤدي إلــى خفــض الــوزن، وتحســين الصحــة، 
بريطانيــا  فــي  الوطنيــة  الصحيــة  الخدمــات  هيئــة  أن  إال 
NHS اعتبــرت فوائــد نظــام الحميــة مجــرد بدعــة ال أكثــر.

شيد بفوائد 
ُ
باحثة سويدية ت

حمية 5:2 على مرضى السكري
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الكومبــس - خــاص: َمــألت ميداليــات وكؤوس 
ــه  ــزل عائلت ــين، من ــازي حس ــز غ ــد العزي عب
فــي ســتوكهولم، مــا حــذى بأمــه إلــى جمعهــم 
فــي صناديــق لتتمكــن مــن احتوائهــم، رغــم 
أن عمــره لــم يتجــاوز العشــرين عامــا، تمكــن 
ــن الحصــول  خــال أقــل مــن عشــر ســنوات م
علــى أكثــر مــن ٦٠ ميداليــة متنوعــة بيــن 
ــة والبرونزيــة، ومــا يزيــد  الذهبيــة والفضي

ــي رياضــة المصارعــة.  عــن 2٠ كأس ف

مدينــة  فــي  حســين  غــازي  العزيــز  عبــد  ولــد 
بصحبــة  الســويد  إلــى  وقــدم  العراقيــة،  الموصــل 
ــع الثامــن مــن عمــره،  ــا كان فــي الربي عائلتــه عندم

 .11 الـــ  ســن  فــي  المصارعــة  مشــوار  ليبــدأ 

يقــول عبــد العزيــز لـــ »الكومبــس«: »كان صديقــي 
تجربتهــا،  منــي  وطلــب  المصارعــة،  يلعــب 
عندمــا  بطولــة  أول  وربحــت   ،

ً
جــدا فأعجبتنــي 

اآلن علــى   فقــط، وحصلــت حتــى 
ً
كنــت 12 عامــا

فــي  وشــاركت  والكــؤوس  الميداليــات  عشــرات 
بطــوالت بالنرويــج والدنمــارك وفنلنــدا والواليــات 
المتحــدة األمريكيــة، وحــزت مرتيــن علــى بطولــة 
ــى  ــدول االســكندنافية، وتصنيفــي هــو التاســع عل ال
يشــجعاني  وأمــي  والــدي  كان  الســويد،  مســتوى 
ــرن  ــت أتم ، وكن

ً
ــا ، ويســاعداني مادي

ً
ــا  معنوي

ً
ــرا كثي

التــي  وبالرياضــة  بــي  اهتمامهــم  وســط   ،
ً
يوميــا

أمارســها«.

مــن    لــك  تشــجيع  تــرى  هــل 
فــي  الرياضيــة  المؤسســات 

؟  يد لســو ا
يشــجعون  ال  أنهــم  الســويد  فــي  المشــكلة 
فاالهتمــام  المســتوى،  بنفــس  الرياضــات  كل 
وكــرة  الجليــد  هوكــي  برياضتــي  يكمــن  األكبــر 
بســيط فدعمهــا  المصارعــة  أمــا  القــدم، 

وأنــا أذهــب إلــى العديــد مــن البطــوالت علــى حســابي 
ــى مدفوعــات فــي بعــض  ــت عل الخــاص، فيمــا حصل

األحيــان فقــط. 

بممارســة  لالســتمرار  يخطــط  كان  إن  وحــول 
»ال  العزيــز:  عبــد  يقــول  مســتقباًل،  المصارعــة 
نفــس  أســتطيع تركهــا، كل أصدقائــي يمارســون 
الرياضــة، وهــم عائلــة ثانيــة لــي، وأنــا اذهــب إلــى 
 ،

ً
المدرســة، لكنــي ســأتوقف عنــد الثانويــة مؤقتــا

مرتيــن  أتمــرن  كــي  للمصارعــة  وقتــي  وأخصــص 
 فــي المســتقبل، فالعمــل 

ً
، وقــد أصبــح مدربــا

ً
يوميــا

، وأرغــب بــأن يشــاركني 
ً
بهــذه المهنــة جيــد جــدا

إلــى  يرافقنــي  بــدأ  الــذي   ،
ً
أيضــا األصغــر  أخــي 
.»

ً
مؤخــرا التدريبــات 

جيلــه  أبنــاء  مــن  العديــد  أن  يــرى  العزيــز  عبــد 
فــي  حياتهــم  فــي  محــدد  هــدف  دون  يعيشــون 
ــن  ــاء م ــدي أصدق ــول: »يوجــد ل ــي، ويق ــت الحال الوق
فــي  لكــن  الرياضــة،  ويمارســون  يعملــون  عمــري، 
وهــدف  مســتقبل  دون  آخريــن  يوجــد  المقابــل 
إلــى اهتمــام  الحيــاة، وهــم يحتاجــون  محــدد فــي 
.»

ً
األهــل ورعايتهــم، وهــذا مــا تفعلــه أمــي دومــا

علــى    تحافــظ  »الرياضــة 
المخــدرات«  مــن  الشــباب 

فاديــا  العزيــز،  عبــد  والــدة  تقــول  جهتهــا  مــن 
يوســف، والتــي تعمــل فــي روضــة أطفــال: »إن المهم 
هــو تشــجيع الشــباب واألطفــال علــى الرياضــة حتــى 
الممارســات  فــي  االنخــراط  مــن  عليهــم  نحافــظ 
الســلبية، مثــل المخــدرات، وغيرهــا مــن الســلوكيات 
التــي تؤثــر علــى التربيــة، وأنــا فخــورة بوصــول ابنــي 

ــز بالرياضــة«. ــة مــن التمي ــى هــذه المرحل إل

مــن   
ً
كثيــرا اســتفاد  العزيــز  »عبــد  وتتابــع: 

إلــى  الخــروج  مــن  نحرمــه  أن  دون  لــه،  متابعتنــا 
ــة  ــك مــّرت مرحل ــه، لذل الشــارع واالختــالط بأصدقائ
بســلبياتها نشــعر  ولــم  ســليم  بشــكل  المراهقــة 

 بممارســة الرياضــة بــدل التدخيــن 
ً
 وانشــغل فكريــا

مــن  الســفر  كثيــر  وكان  والســهر،  والشــرب 
وصالــة  المدرســة  بيــن  ويتنقــل  البطــوالت،  أجــل 

التدريــب«. 

لديــه  »أصبــح  للكومبــس:  يوســف  فاديــا  تضيــف 
هــدف فــي الحيــاة، ليصــل إلــى مراحــل يحقــق فيهــا 
 
ً
جــدا جيــد  مشــواره  أن  وأرى  ذاتــه،  مــن   

ً
شــيئا

لمهنتــه المســتقبلية، فهــو يــدرب أطفــال اآلن لمــدة 
ســاعة أو ســاعتين أســبوعيا، وقــد يتابــع دراســته 
 فــي الســويد أو خارجهــا، وهــذا مــا 

ً
ــا ليصبــح مدرب

المالكمــة  تمــارس  أختــه  وحتــى  عليــه،  نشــجعه 
تمارينــه« إلــى  يرافقــه  األصغــر  وأخــوه   ،

ً
أيضــا

أجــرى اللقــاء: نادر عازر

»لــم يعــد لدينــا مــكان نضــع   
الميداليــات«  فيــه 

ــي  ــز يشــارك ف ــد العزي ــا: »رغــم أن عب ــول فادي تق
أنــه  إال  الخــاص،  حســابه  علــى  عديــدة  بطــوالت 
يحقــق نتائــج كبيــرة حتــى أنــه لــم يعــد لدينــا مــكان 
بــأن  وأرغــب  والكــؤوس،  الميداليــات  فيــه  نضــع 
يقــوم أهالــي المهاجريــن بتشــجيع أطفالهــم مثــل 
والتفكيــر«. الصحــة  تنمــي  فالرياضــة  الســويديين، 

المصارع عبد العزيز غازي حسين

عشرات الميداليات 
والكؤوس تملئ منزله 

ه
ّ
رغم صغر سن

كلمــا  وأنــه  المتوســط،  فــي  ســنوات  بخمــس   
كلمــا  للتماريــن،  المخصــص  الوقــت  ازداد 
قاتلــة.  بأمــراض  اإلصابــة  مخاطــر  انخفضــت 

وأكــد الباحثــون القائمــون علــى الدراســة أنها دراســة 
وصفيــة، وال يمكــن اســتخالص اســتنتاجات محــددة 
وحاســمة منهــا. إال أن الفــروق بيــن معــدل وفيــات 
األشــخاص الذين يمارســون التمارين وغيرهم كانت 
 .

ً
ــا مدهشــة، حتــى بيــن األشــخاص بأعمــار 73 عام

البريطانيــة  الدوريــة  فــي  الدراســة  ونشــرت 
 British Journal الرياضــي  للطــب 
 .of Sports Medicine

نتائــج  الكومبــس -طــب وصحــة: أظهــرت 
نرويجييــن  رجــال  علــى  أجريــت  دراســة 
أن   ١٩32 و   ١٩23 عامــي  بيــن  مولوديــن 
تخصيــص نصــف ســاعة مــن الرياضــة يوميــا 
يخفــض مخاطــر اإلصابــة بجميــع األمــراض 
ممارســة  أن  كمــا   ،%٤٠ بنســبة  القاتلــة 
التماريــن يعتبــر مفيــدًا لهــذه الفئــة تمامــا 

مثــل تــرك التدخيــن. 

ــار الســن مــن الرجــال الذيــن  وبّينــت الدراســة أن كب
عمرهــم يطيلــون  منتظــم  بشــكل  يتدربــون 

دراسة: فوائد ال تحصى لممارسة التمارين لدى كبار السن
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سنكون معك من الـ Sfi إىل العمل   

اللغة هي الخطوة األوىل وقد تكون األهم لدخول سوق العمل. 

عند دراستك الـ Sfi يف Lernia ستصبح رسيعا قادرا عىل التخاطب 

والقراءة والكتابة باللغة السويدية بشكل جيد. سيقوم مدرسونا 

 ذوو الخربة مبساعدتك عىل تحقيق أهدافك. عند إنتهائك من 

الـ Sfi وإستعدادك للخطوة التالية فإعلم أن Lernia لديها دورات 

دراسية و فرص عمل.  

Lernia تعلم اللغة السويدية يف
kundservice@lernia.se الربيد األلكرتوين

www.lernia.se املوقع األلكرتوين

 اإلثنني - الجمعة 
الساعة 8.00-17.00

0771-650 600 هاتف
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Jalla Prata Svenska
 ســنحاول نشــر حلقــة أو أكثــر مــن برنامــج Jalla Prata Svenska فــي كل عــدد مقبــل مــن جريــدة الكومبــس، البرنامــج الــذي يــذاع علــى راديــو الكومبــس يالقــي حاليــا رواجــا بيــن القادميــن الجــدد، وذلــك 
للعــام الثانــي علــى التوالــي. نشــر نــص البرنامــج علــى الجريــدة الورقيــة ســيتيح لشــريحة أخــرى االطــالع علــى البرنامــج، وسيســهل أيضــا علــى المســتمعين مــن خــالل مقارنــة النــص المكتــوب بالتســجيل الصوتــي. شــبكة 

Jalla Prata Svenska الكومبــس تتمنــى لكــم متابعــة ممتعــة ومفيــدة مــع سلســلة حلقــات

في هذه الحلقة من برنامج Jalla prata svenska يقوم سامر بتقديم عرض تعريفي عن فيلم فنلندي سويدي مشترك، وذلك ضمن حصة دراسية في مدرسة SFI Lernia لتعليم اللغة السويدية لألجانب.
خالل االستراحة يلتقي سامر بسارة لكي يخبرها كيف كان العرض الذي قدمه، ويتذكر أنه نسي أن يتحدث حول الجوائز التي فاز بها الفيلم في عدة دول. 

هذه الحلقة نموذج عن الوظائف التي يقوم طلبة SFI بتحضيرها في المنزل وعرضها في الصف.
نتمنى لكم متابعة طيبة مع الحوارات التي دارت بين سامر واألستاذ وبين سامر وسارة.

تابعوا الحوار الذي يدور بين سارة وسامر:

Idag har Samer en lektion på SFI Lernia. Han ska göra en presentation om en 
finsk-svensk film. 

لدى ســامر اليوم حصة دراســية في مدرســة الـ SFI لتعليم اللغة الســويدية لألجانب.

هو ســوف يقوم بعرض فيلم فنلندي-ســويدي.
God morgon! صبــاح الخير Läraren

God morgon! صبــاح الخير Elever
Ni ska redovisa era presentationer idag. Är ni redo? أنتــم ســوف تقدمــون عروضكــم اليــوم. هل أنتم جاهزون؟ Läraren

Vi ska börja med ... Samer! Varsågod Samer. ســوف نبدأ مع.... ســامر! تفضل ســامر! Läraren

Tack! 
Hej allihop! Idag ska jag presentera en finsk-svensk film.Jag såg filmen förra 
veckan.
Den heter ”Det bästa av mödrar”

شكرا! 

.
ً
 فنلنديا -ســويديا

ً
! اليــوم ســوف أعــرض عليكم فيلما

ً
مرحبــا جميعــا

شــاهدت فيلما األســبوع الماضي.

ذلــك يدعــى أفضل األمهات.

Samer

Bra val! اختيــار جيد Läraren
”Det bästa av mödrar” är en film om en pojke som skickas från Finland till 
Sverige under Andra världskriget. Där har han svårt att passa in hos sin nya 
svenska mor och far.

فيلــم »أفضــل األمهــات« يتحــدث عــن صبــي ُيرســل مــن فنلنــدا إلى الســويد خالل الحــرب العالمية 
الثانيــة. هنــاك يواجــه صعوبــة فــي التأقلــم لــدى أمه وأباه الســويديان الجديدان.  Samer

Du kan ju fortsätta berätta lite till. Vilka spelar huvudrollerna och vem är 
regissören till filmen?

أنــت تســتطيع بالطبــع أن تخبرنــا أكثــر قليــال. مــن يمثــل فــي األدوار الرئيســية ومــن هــو مخــرج 
لفيلم؟ ا Läraren

Ah!  Regissören är Klaus Härö.
Skådspelarna heter Maria Lundqvist, Michael Nyqvist, Topi Majaniemi.

,Maria Lundqvist  الممثلــون يدعــون Klaus Härö أه! المخــرج هــو

.Michael Nyqvist, Topi Majaniemi
Samer

Vad är det ?  Skräckfilm, actionfilm,  romantisk film? مــا هــو نوعــه؟ فيلم مرعب، فيلم أكشــن، فيلم رومنســي؟ Läraren
Det är en dramafilm, den innehåller mycket sorg och brutalitet. إنــه فيلــم درامــي، إنــه يحتوي الكثير من الحزن والقســاوة. Samer
Har du några bilder att visa? هــل لديــك بعض الصــور لتعرضها؟ Läraren

Jag vill visa trailern istället. Det finns på Youtube. 
Får jag låna din dator

أريــد أن أعــرض اإلعــالن الترويجــي بدال من ذلك.

يوجــد فــي الموقــع اإللكترونــي اليوتيــوب. هــل يمكنني أن اســتعير جهــاز الكومبيوتر خاصتك؟
Samer

Ja! Absolut. Jag kan koppla datorn till projektorn.
En minut..  Nu är det klart.

ــى جهــاز العــرض الرقمــي. دقيقــة. اآلن إنــه  نعــم! بالتأكيــد! أســتطيع أن أوصــل الكومبيوتــر إل
جاهــز. Läraren

Tack! Jag ska sätta på trailern till filmen nu. شــكرا! ســوف أضع اإلعالن الترويجي للفيلم اآلن. Samer
Det var trailern till filmen. Jag hoppas att ni blev motiverade till att titta på 
filmen.

هــذا كان اإلعــالن الترويجــي للفيلــم. آمــل أن تكونــوا متحمســين لكي تشــاهدوا الفيلم. Samer

Den var bra! هــذا كان جيدا Läraren
Tack! شكرا Samer
Vi hinner tyvärr inte ta alla presentationer idag. Vi ska gå vidare med lek-
tionen. Men innan dess tar vi en liten paus på ungefär 15 minuter. Tack så 
mycket Samer! 

لألســف ال نلحــق أن نأخــذ كل العــروض اليــوم. ســوف نكمــل الحصــة الدراســية. لكــن قبــل ذلــك 
نأخــذ اســتراحة قصيــرة لمــدة 15 دقيقــة. شــكرا جزيــال ســامر. Läraren

Samer slutar lektionen och går ut för en paus och fika. Han ringer Sara för 
att berätta vad hände i klassrummet.

ــذي حــدث  ســامر ينتهــي مــن الحصــة ويخــرج لالســتراحة ولشــرب القهــوة. هــو يتصــل بســارة ليحدثهــا عمــا ال
فــي الصــف 

Hej Sara! مرحبا سارة Samer
Hej  hej Samer! Hur gick det med presentationen? أهــال.. أهال ســامر كيــف كان التقديم Sara
Det gick bra, men jag glömde säga någonting. كان جيدا، ولكن نســيت أن أقول شــيء ما Samer
Vad då? ما هو؟ Sara
Jag skulle berätta för eleverna att filmen har fått många priser under olika 
filmfestivaler.

كنــت أود أن أقــول للطــالب أن الفيلــم تلقــى العديــد مــن الجوائــز فــي المهرجانــات الســينمائية 
المختلفــة. Samer

Åh nej! Den har ju verkligen fått många priser, precis som du sa. Bland annat 
i Sverige, Egypten, Finland och i andra länder. 

اه ال، ذلــك حصــل حقيقــة علــى جوائــز عديــدة، بالضبــط مثلما قلت أنت.

منهــا فــي الســويد ومصــر وفنلندا ودول أخرى. Sara

Jag ska fråga läraren om jag kan prata mer om filmen efter pausen. ســوف أســأل األســتاذ إن كنت أســتطيع أن أتحدث أكثر عن الفيلم بعد االســتراحة. Samer
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 مصطلــح مؤلــف مــن كلمتيــن. Plats تعنــي مــكان 
تعنــي   bank و عمــل،  أو  وظيفــة  أو  مجــال  أو 

مصــرف أو مخــزن أو ضفــة.
ليصبــح المعنــى الكامــل: بنك الوظائف.

ــة يقدمهــا  ــة مجاني ــة وخدم وهــي صفحــة إلكتروني
ــف. مكتــب العمــل فــي الســويد للباحثيــن عــن وظائ

تعنــي   Student كلمتيــن.  مــن  مؤلــف  مصطلــح 
ــب أو متخــرج مــن الثانويــة، و flak تعنــي ســطح  طال

أو ســطح شــاحنة. تحميــل، 
متخرجــي  احتفــال  شــاحنة  الكامــل:  المعنــى  ليصبــح 

الثانويــة.
ويختلــف االحتفــال بالتخــرج مــن الثانويــات الســويدية 
بيــن مــكان وآخــر فــي البــالد، حيــث يغنــي الطــالب فــي 
يــوم االنتهــاء مــن المــدارس، ثــم ينتقلــون فــي شــوارع 
المــدن عبــر ســيارات فاخــرة، أو حافــالت مكشــوفة، أو 

شــاحنات، أو حتــى جــرارات.
ويوجــد فــي الســويد مــا يقــارب 1000 ثانويــة، ومــع 
بدايــة شــهر حزيــران (يونيــو) مــن كل عــام، يتخــرج 
المدرســة  مــن   

ً
تقريبــا وطالبــة  طالــب  ألــف   100

بيــن  عــام،  كل  التخــرج  موعــد  ويختلــف  الثانويــة. 
األكثــر  أن  إال  وأخــرى،  منطقــة  أو  وأخــرى،  مدرســة 
 هــو بيــن األول والعاشــر مــن شــهر حزيــران 

ً
شــيوعا

(يونيــو).
وكان معــروف فــي الســابق أن يقــوم الشــباب المتخرجــون 
بارتــداء قبعاتهــم طــوال الصيــف حتــى دخولهــم مرحلــة 
خــالل  لكــن   .1968 العــام  إلــى  العســكرية،  الخدمــة 
ــال  ســبعينيات القــرن الماضــي، توقفــت مظاهــر االحتف

.
ً
ــا بالتخــرج نهائي

 مصطلــح مؤلــف مــن كلمتيــن. Fri تعنــي مســتقل 
 skola وكلمــة  مــن،  خــاٍل  أو  مجانــي  أو  حــر  أو 

تعنــي مدرســة.
ليصبح المعنى الكامل: مدرســة مســتقلة.

أو  يديرهــا  ال  المــدارس،  أنــواع  مــن  نــوع  وهــي 
أو محافظــة  أي (حكومــة  العــام  القطــاع  يملكهــا 
أو بلديــة)، لكــن يجــري تمويلهــا مــن قبــل دافعــي 
الضرائــب، وهــذا مــا يميزهــا عــن المــدارس الخاصــة 
privatskolor التــي يجــري تمويلهــا مــن قبــل 

الرســوم الطالبيــة بشــكل كامــل أو جزئــي.
وقــد يكــون للمــدارس الحــرة أنــواع عديــدة مــن 
المالكيــن، مثــل الجمعيــات والمؤسســات والشــركات 
الخيريــة  المنظمــات  أو  للربــح  الهادفــة  الخاصــة 

غيــر الربحيــة.
المــدارس  لحصــول  األساســي  الشــرط  ويعتبــر 
تقــدم  أن  هــي  حكومــي،  دعــم  علــى  المســتقلة 
العــادي. المدرســي  النظــام  يقدمــه  ال   

ً
تعليمــا

الــم وفــي العــام 1992 أدخلــت الحكومــة اليمينيــة 
ــح مســاعدات للمــدارس  ــات بمن ــزم البلدي  يل

ً
ــا قانون

تكلفــة  مــن   %85 عــن  يقــل  ال  بمــا  المســتقلة 
شــروط  أن  إال  البلديــة،  المــدارس  فــي  الطالــب 
حكومــة  شــددتها  مســتقلة  مدرســة  افتتــاح 
االشــتراكي الديمقراطــي عندمــا عــادت إلــى الســلطة 
ــأن  عــام 1994، حيــث طالبــت المــدارس ســتقلة ب
يكــون لديهــا أكثــر مــن 20 طالــب، وأن ال يتســبب 
ســلبية  بتأثيــرات  معينــة  منطقــة  فــي  إنشــاءها 
كبيــرة علــى العمــل المدرســي العــام فــي البلديــة.

تعنــي   Nickel كلمتيــن.  مــن  مؤلــف  مصطلــح 
ــي خــاٍل مــن  ــي)، و fri تعن النيــكل (عنصــر كيميائ

أو حــر أو مســتقل أو مجانــي.

ليصبــح المعنــى الكامــل: خــاٍل من النيكل.

 مصطلــح مؤلــف مــن كلتمين. Avgång تعني 
 vederlag و  انطــالق،  أو  بــدء  أو  اســتقالة 

تعنــي تعويــض أو دفــع.
ــى الكامــل: تعويــض إنهــاء العمــل  ــح المعن ليصب

ــة). (الخدم
ــاء انتهــاء  وهــو تعويــض يدفعــه رب العمــل أثن
توظيــف أو خدمــة أحــد العمــال، إال أنــه يؤثــر 
فــي الحــق علــى الحصــول علــى تعويــض البطالــة 
حيــث   arbetslöshetsersättning
 مــن وقــت 

ً
يعتبــر تعويــض إنهــاء العمــل جــزءا

ــه. ــل بحــد ذات العم
وفــي حــال تقديــم تعويــض مــن قبــل رب العمل، 
ــب الحصــول  ــدم بطل ــى الموظــف المتق يجــب عل
علــى تعويــض البطالــة، أن يرســل نســخة عــن 
ليتــم  البطالــة،  صنــدوق  إلــى  والمبلــغ  االتفــاق 

اقتطاعــه مــن المســتحقات.

تعنــي   Direkt كلمتيــن.  مــن  مؤلــف  مصطلــح 
 upphandling و  فــوري،  أو  آنــي  أو  مباشــر 

شــراء. تعنــي 
ليصبح المعنى الكامل: شراء مباشر.

ويقصــد بــه عمليــات الشــراء المباشــرة التــي تجريهــا 
المؤسســات والســلطات الحكوميــة، دون الحاجــة إلــى 
اإلعــالن عنهــا، وهــي عمليــة أبســط مــن إجــراءات 

.LOU ــون المشــتريات العامــة ــي قان الشــراء ف
يبــدأون  المورديــن،  مــن  الســلطات  تطلــب  وحيــن 
ــي مناقصــات، حيــث ال يوجــد  بتســليم عروضهــم ف
أيــة أحــكام قانونيــة حــول كيفيــة تشــكيل وتصميــم 
العطــاءات والعــروض فــي عمليــات الشــراء المباشــر، 
ــة. ــا يمكــن للعــروض أن تكــون شــفهية أو كتابي كم

ــغ 287  ــون الســويدي عــام 2011 مبل وحــّدد القان
ألــف كــرون علــى أنــه الحــد األقصــى ألي عمليــة شــراء 
واحــدة، أو فــي أماكــن أخــرى 505800 كــرون، مــع 
ــغ عــن  ــة فــي حــال زاد المبل وجــود اســتثناءات معين

ذلــك.

مصطلحــات
ســــــويدية

Friskola

Nickelfri

Studentflak

Avgångsvederlag 

Platsbanken

Direktupphandling

قد يكون األمر متعلقا بالقناعة، 
أو بحالة نفسية يرى فيها 

الشخص ما لدى غيره أفضل مما 
لديه، لعل المثل األقرب للمثل 
السويدي اليوم هو: مزمار الحي ال 

يطرب

البعد والسفر ومغادرة األحباب 
واألصدقاء أصبح عادة في هذه 

األيام.
 كيف تقول 

ً
هل فكرت يوما

بالسويدية ما يشبه المثل العربي 
القائل : 

»البعد يعلم الجفا«

المتهم بريء حتى تثبت إدانته، 

مقولة قد يكون من الصعب 

.
ً
تطبيقها دوما

أيهما أفضل إطالق سراح مجرم 

أم إدانة بريء ؟

على قول

المثل السويدي

 Grannens kor

 mjölkar alltid

bäst

حليب بقرات 

 أفضل
ً
الجيران دائما

 Borta från

 ögat, borta från

hjärtat

بعيد عن العين 

بعيد عن القلب

 Bättre fria en
brottsling

 än att fälla en
oskyldig

إطالق سراح مجرم 
أفضل من الحكم على 

بريء
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أفقي
1 -  أكبــر جزيــرة فــي العالــم قبل 

اكتشــاف استراليا
رنّيات 

َ
2 - نبــات مــن فصيلــة الق

الفراشــّية كالبازالت - يابســة
3 - لباس ال تحب لبسه وعندما تلبسه 

ال تراه - ثلثا صاد-طعم محبوب
4 - إن لــم تقطعــه قطعــك 

(معكوســة) -آلة موســيقية جلدية
5 - ثلثــا بــرك - ثلثــا ولد

6 - اعتــرف - عاصمــة أفغانســتان
7 - ثخانة - أعلى ما في اإلنســان

8 - قشــرة األرض أو ســطحها- حنق
9 - إذا تعدى اثنين شــاع - كلما 

ذبحتــه تبكــي عليــه - باللهجة 
المصريــة تقــال للولد الصغير

10 -زعيــم الثــورة الصينيــة - تاجر 
مــن التجــار إذا اقتلعنــا عينه طار

١٠  ٩  ٨  ٧  ٦  5  ٤  3  2  ١  

١

2

3

٤

5

٦

٧

٨

٩

١٠

رأسي
1- عواصــف الدمــاغ ونتاجــه- إذا أكلته 

كلــه تعيــش وإذا أكلــت نصفه تموت
2 -مدينــة مغربية (معكوســة)-غرفة 
صغيــرة مظلمــة فيهــا انعكاس الحياة

3 - اســتراق الســمع-ترأس وتبعه 
تابعوه

4 - نصــف روما-نصعــد بــه لظهر 
الحصان

5 -يســير بال رجلين ويعشــق األذنين - 
نصف ناصع

6 - ألــف ليلــة وليلــة - الكلمــة الوحيدة 
فــي المعجــم التــي تقرأ غلط دائما

7 - للنــداء - الكوكــب الوحيــد الــذي تراه 
ليال ونهارا

8 - تعيش في األعشــاش وإذا فاعت 
هرب الناس

9 - وطن -  ثلثا سوس
10 - هي ســتة في فلســطين وخمســة 
فــي ســوريا وأربعــة في تونس وثالثة 

في مصر

SUDOKU 

 الكلمات المتقاطعة

    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؟ ١١2

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 
08 - 120 20 700

المظالــم  أميــن 
لشــؤون التمييــز

  هواتف هامة
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عاصمة البرازيل قديما
)يدوري وريناج (

مدينة المائة باب   
) هاقرالة (

أول رئيس للعراق  
) رميعدبكال امسق (

جهاز لقياس كمية األمطار
)تويهارتم (

شركة أوروبية لصناعة الطائرات 
) بإصاير(

 الكلمات المبعثرة
قواعــد اللعبة

المطلوب مأل الخانات بالحروف الملونة 
باألحمر لتكوين كلمة أو أكثر تدل على 
شخصية أو اسم بلد و هكذا تتعرف 

عليها من خالل المساعدة المبينة مقابل 
كل مجموعة خانات.

الكلمة أو الكلمات الحمراء تتكون من 
نفس الحروف المطلوب إدخالها و لكنها 

بترتيب غير صحيح.

قواعــد اللعبة 
أمامــك شــبكة مــن 81 خاتــة , 
9*9 مقســمة إلــى 9 مربعــات 
الخانــات  مــلء  عليــك   3*3
ــى 9  الفارغــة بأرقــام مــن 1 إل
ــم   عــدم تكــرار أي رق

ً
ــا مراعي

فــي أي خــط أفقــي أو عامــودي 
وداخــل كل مربــع
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