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صديقك الناطق بالعربية في السويد
أخبار السويد

 2014عام اإلنتخابات

الكومبــس – خــاص :هــذه هــي املــرة األوىل
التــي تصــادف فيهــا إنتخابــات الربملــان
األورويب ،يف الســويد ،مــع اإلنتخابــات العامــة
الترشيعيــة .لذلــك يســمى هــذا العــام
 Supervalårأي عــام االنتخابــات الضخمــة،
إذا ســمحت الرتجمــة الحرفيــة للتعبــر ،عــن
هــذا التصــادف يف ازدواج حدثــن إنتخابيــن
هامــن ،بعــد أشــهر قليلــة عــى إنتهــاء
انتخابــات الكنيســة الســويدية ،التــي ال تـزال
تحتفــظ بأهميــة سياســية معينــة ،رغــم
تــايش دور الكنيســة الســيايس كمؤسســة يذهــب فيهــا املواطنــون إىل صناديــق وألن عمليــة االنتخــاب ت ُعتــر الوســيلة األهــم حياتــه ومعيشــته ،فــإن القــوى السياســية
اإلقــراع ،لتحديــد ممثلــن لهــم يف الحكــم واألرقــى التــي متنــح للمواطــن الفرصــة لــي املرتشــحة لإلنتخابــات تســعى مــن اآلن
دينيــة ،مــع الوقــت.
ميــارس حقــه يف التأثــر عــى تســيري شــؤون لجــذب صــوت الناخبــن.
إذا ثالث ـ ٌة انتخابــات يف أقــل مــن  10أشــهر ،واإلدارة واملؤسســات القياديــة.

المزدوجة في السويد

صفحة 4

www.alkompis.se

رئيــس دائــرة اإلفتــاء فــي
اليونــان :قمنــا بدفــن أكثــر

مــن  400جثــة الجــئ

الكومبــس  -خــاص :يومــاً بعــد يــوم
تتكشــف فصــول جديــدة مــن مــآيس
الالجئــن ،خاصــة الســوريني منهــم،
الســاعني للوصــول إىل امللجــأ األورويب،
هربـاً مــن النزعــات املســلحة واملعــارك
وويالتهــا.
جريــدة «الكومبــس» ،تحدثــت مــع
يشــار رشيــف دامــاد رئيــس دار
اإلفتــاء والقضــاء الرشعــي يف اليونــان،
عــن املصاعــب التــي تواجــه الالجئــن
صفحة 18

Reklam

sida 3

sida 11

مؤتمر ستوكهولم لمكافحة العنصرية والتمييز « :سنفضح كل من يقف مع التيار العنصري»

الكومبــس – ســتوكهوملُ :عقــد يف ســتوكهومل ،ولجمــع وتعزيــز دور الحــركات املعاديــة لهــا تضمــن املؤمتــر الــذي شــارك فيــه وزيــر حــول كيفيــة محاربــة التمييــز العنــري يف
يــوم  5كانــون األول ( ديســمرب) الجــاري ،يف البــاد ،وتشــجيع املنظــات غــر الربحيــة اإلندمــاج الســويدي إيريــك أولينهــاغ وعــدد املجتمــع ومؤسســات الدولــة.
مــن الباحثــن يف هــذا املجــال ،نقاشــات عامة
مؤمتــر ملناهضــة العنرصيــة يف الســويد ،يف هــذا املجــال.
صفحة 16

sida 23

sida 12
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كلمة العدد

سكرتير التحرير

عام جديد وتمنيات طيبة من صديقكم « الكومبس»
يــأيت العــدد الثــاين مــن جريــدة « الكومبــس « الورقيــة ،ونحــن نــودع عامــاً
ميالدي ـاً آف ـاً ونســتقبل عام ـاً جديــدا ً مقب ـاً .يذهــب عــام  2013بــكل أحداثــه
وتأثـرات وقائعــه علينــا ،الســعيدة منهــا واألليمــة ،والــكل ينتظــر أن يــأيت العــام
الجديــد حامــا معــه آمــا ومتنيــات متجــددة.
جــزء مــن قرائنــا يســتقبلون ألول مــرة عامهــم الجديــد يف الســويد ،ومنهــم مــن
انتقــل إىل هــذا البلــد حديثــا ،وال يـزال يتلمــس الطريــق نحــو املجتمع الســويدي،
يحــاول أن يبــدأ حيــاة جديــدة ،بغــض النظــر عــا يحملــه مــن ذكريــات قريبــة
مــن وطنــه األم.
بعــد صــدور العــدد األول مبــارشة ،مــن جريــدة الكومبــس الورقيــة ،أخــذت
ردود الفعــل تصلنــا مــن أشــخاص وجهــات مختلفــة .وألننــا لســنا بصــدد الرتكيــز
عــى الــردود اإليجابيــة فقــط ،والتــي كانــت هــي األكــر بــكل مــا تحملــه مــن
عبــارات الشــكر والتشــجيع ،إال أننــا ســنتناول أيضــا مــا وصلنــا مــن مالحظــات،
شــعرنا مــن خــال أغلبهــا بالحــرص عــى تطويــر فكــرة الجريــدة الورقيــة باللغــة
العربيــة يف الســويد ،مــع املحافظــة عــى خــط شــبكة الكومبــس الــذي بــدأه
املوقــع اإلخبــاري باللغتــن العربيــة والســويدية ،قبــل أكــر مــن عــام واســتطاع
كســب ثقــة املتابعــن ومالمســة حاجتهــم إىل وجــود وســيلة إعــام عربيــة جــادة
ومهنيــة يف الســويد.
لعــل مــن أهــم املالحظــات عــى العــدد األول ،هــو إفــراد مواضيــع عديــدة
تخــص الهجــرة واللجــوء ،بحســب أصحــاب هــذه املالحظــات ،والذيــن طالبــوا أن
تحتــوي الجريــدة عــى مواضيــع أكــر تنوعــا ،تخــص عمــوم العــرب والناطقــن
بالعربيــة يف الســويد ،مــن القادميــن الجــدد والقدامــى أيضــا ،ومــع أننــا نعــرف
بأننــا مل نســتطع تلبيــة جميــع مــا ينتظــره القـراء مــن الكومبــس ،إال أننــا وجدنــا
أن هنــاك حاجــة آنيــة ،لتغطيــة مواضيــع الهجــرة واللجــوء ،ومــا ترتــب عليهــا من
قصــص مؤملــة ،عــى املســتوى اإلنســاين أوال وعــى جميــع املســتويات السياســية
واإلجرائيــة األخــرى.
نحــن نعتــر أن كل شــخص وصــل إىل الســويد كالجــئ تــاركا وراءه وطنــه وأعاملــه
بــل وجــزء مــن أهلــه وأحبابــه ،هــو قصــة بحــد ذاتهــا تحتــوي عــى الكثــر مــا
يجــب إظهــاره والكتابــة عنــه ،ليــس فقــط لــي نظهــر التعاطــف معــه ،ومــع كل
الالجئــن اينــا كانــوا ،بــل مــن أجــل نتعلــم مــن غرينــا ومــن أنفســنا ونعطــي
صــورا حقيقيــة عــن الكثــر مــن التفاصيــل.

dan 20 000 unika besökare varje dag. Sajten är väldigt
populär och har hela 73 000 följare på sin Facebook sida.
Papperstidningen distribueras av utdelare och finns på
40 speciellt utvalda platser i Stockholms län, och i 32
olika platser i Malmö, Helsingborg och Landskrona.
Papperstidningen har fått ett väldigt gott mottagande
av läsarna och vi kommer att fortsätta förbättra och utveckla tidningen. I detta nummer hittar ni bland annat
artiklar om den svenska militären och vi pratar integration med Sveriges integrationsminister. Följ oss gärna
på Facebook och besök vår webbtidning www.alkompis.se för fler nyheter.

ANNONSAVDELNING
Samer Alssadi
076-298 98 92
Zainab Witwit
073-738 07 48
GRAFISK AVDELNING
David Alsabty
Basem Monaor

موضــوع الهجــرة واللجــوء ،ســتبقى مــن ضمــن أهــم اهتامماتنــا يف التغطيــة
اإلعالميــة ،ومنهــا ميكــن أن تعلــم كثــرا مــن القوانــن الصحيحــة واملكتوبــة،
ونتعلم األكرث من األعراف اإلنسانية غري املكتوبة.
إىل جانــب مالحظــات تتعلــق بجامليــة الجريــدة وتصميمهــا وبعــض األخطــاء
املطبعيــة ،انهالــت عــى إدارة الكومبــس االستفســارات حــول كيفيــة الحصــول
عــى الجريــدة ،خاصــة مــن خــارج ماملــو ومنطقــة ســكونة اجــاال.
مســألة توزيــع وانتشــار الجريــدة ،عــى أن تبقــى مجانيــة هــي مــن املســائل
التــي تشــكل أولويــة لــدى إدارة الكومبــس.
يف هــذا العــدد ســنحاول وضــع مراكــز ثابتــة يف جميــع أنحــاء محافظتــي
ســتوكهومل وســكونة ،كــا أننــا ســندرج نظــام االشـراك ،التاحــة وصــول الجريــدة
إىل العــدد األكــر مــن الق ـراء الناطقــن بالعربيــة يف جميــع أنحــاء الســويد مــن
أقــى الشــال اىل أقــى الجنــوب ،لقــاء رســوم رمزيــة لتغطيــة مصاريــف الربيــد
خاصــة لألف ـراد .لذلــك ميكنكــم مــن اآلن اإلعــان عــن اش ـراكاتكم الســنوية أو
النصــف ســنوية.
موضــوع انتشــار جريــدة الكومبــس ورسعــة توزيعهــا ،موضــوع يرتبــط مبالحظــة
رضورة تنــوع موادهــا ،كــا عــر عنــه عــدد مــن املتابعــن ،فكلــا نجحنــا يف
الوصــول إىل مناطــق وفئــات اجتامعيــة مختلفــة ،كلــا تنــوع االهتــام وتزايــدت
املشــاركة يف املــواد التفاعليــة والحواريــة.
الكتابــة عــن همــوم واهتاممــات املجموعــة اللغويــة العربيــة ،ليــس لــه حــدود،
وتبقــى مســألة اختيــار األولويــات هــي األهــم ،فهنــاك اهتاممــات بطرح املســائل
االجتامعيــة الخاصــة التــي تواجــه الجاليــات العربيــة يف املجتمــع الســويدي ،أو
بالرتكيــز أكــر عــى تنــاول القوانــن والتعليــات الســويدية الرســمية مــن جهــة
ومبــا يتعلــق بالعــادات والتقاليــد مــن ناحيــة أخــرى .وهنــاك أيضــا مطالبــة
بإعطــاء الثقافــة وتغطيــة النشــاطات الثقافيــة حي ـزا أكــر.
مــرة أخــرى يتمنــى الكومبــس للجميــع عامــا ســعيدا ،نقــول لــه أهــا بــك،
نحــن نريــد أن نســتقبلك باملزيــد مــن األمــل والتفــاؤل والحيويــة ،ونقــول للعــام
املنتهــي ،وداعــا بــكل مــا يحملــه مــن أف ـراح وأت ـراح.
رئيس التحرير
د .محمود صالح آغا

Al Kompis papperstidning vänder sig till de arabiskspråkiga som bor i Sverige som vill ta del av svenska
nyheter på arabiska. Tidningen bevakar särskilt frågor
rörande integration och mångkultur men kommer
också att fungera som en guide över det svenska samhället.
Al-Kompis har som ambition att underlätta integrationen mellan människor i Sverige. Vi anser att integration är ömsesidig och inser att det är viktigt att majoritetssamhället också får möjlighet att lära sig mer om
de vanor, traditioner och kulturer som de nya svenskarna tagit med sig till Sverige.
Al-Kompis online har funnits i 13 månader och har re-
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 2014عام اإلنتخابات المزدوجة في السويد
الكومبــس – خــاص :هــذه هــي املــرة األوىل التــي
تصــادف فيهــا إنتخابــات الربملــان األورويب ،يف الســويد،
مــع اإلنتخابــات العامــة الترشيعيــة .لذلــك يســمى هــذا
العــام  Supervalårأي عــام االنتخابــات الضخمــة ،إذا
ســمحت الرتجمــة الحرفيــة للتعبــر ،عــن هــذا التصادف
يف ازدواج حدثــن إنتخابيــن هامــن ،بعــد أشــهر قليلــة
عــى إنتهــاء انتخابــات الكنيســة الســويدية ،التــي ال
تــزال تحتفــظ بأهميــة سياســية معينــة ،رغــم تــايش
دور الكنيســة الســيايس كمؤسســة دينيــة ،مــع الوقــت.
إذا ثالثـ ٌة انتخابــات يف أقــل مــن  10أشــهر ،يذهــب فيهــا
املواطنــون إىل صناديــق اإلق ـراع ،لتحديــد ممثلــن لهــم
يف الحكــم واإلدارة واملؤسســات القياديــة.
وألن عمليــة االنتخــاب ت ُعتــر الوســيلة األهــم واألرقــى
التــي متنــح للمواطــن الفرصــة لــي ميــارس حقــه يف
التأثــر عــى تســيري شــؤون حياتــه ومعيشــته ،فــإن
القــوى السياســية املرتشــحة لإلنتخابــات تســعى مــن اآلن
لجــذب صــوت الناخبــن ،مــن خــال نشــاطات وفعاليات
عديــدة لعــرض مشــاريعها وبرامجهــا وخططهــا والهــدف
دامئــا كســب االصــوات.
لذلــك سنشــهد يف العــام  2014اشــتداد حــدة املناظـرات
والنقاشــات والحمــات املتعــددة واملتنوعــة ،وطــرح
الربامــج وســبل معالجــة الكثــر مــن القضايــا وامللفــات،
وكلهــا تحــاول الفــوز ،بصــوت كل واحــد منــا .وهــذا
يعنــي أن هــذا الصــوت ســيكون مثينــا ،ومؤثــرا ،وال
يســتهان بــه.
شــبكة «الكومبــس» وعــر الوســائل اإلعالميــة املتاحــة

لهــا ،ســتحاول متابعــة الحدثــن االنتخابــن ،انتخابــات
الربملــان األورويب يف  25مايــو /أيــار واالنتخابــات الربملانية
العامــة يف  14ســبتمرب/أيلول.
تعريــف الناخــب العــريب والناطــق بالعربيــة إجــاال،
ُ
بأهــم األح ـزاب وطــرق معالجتهــا للقضايــا التــي تهــم
كل فــرد منــا ،ســيكون أحــد أهــداف «الكومبــس»،
كذلــك نــر اإلرشــادات والتوجيهــات التــي تصدرهــا
اللجنــة اإلنتخابيــة ،والتــي تشــجع دامئــا الجميــع عــى
مامرســة حقهــم اإلنتخــايب ،وعــدم أخــذ مواقــف ســلبية
بعــدم املشــاركة ،وبالتــايل فســح املجــال إلشــخاص
وأحـزاب قــد يكــون غــر مرغــوب بهــا ،ليتحثــوا باســمنا،
أو يتحكمــوا بقضايــا تهمنــا.
فكلــا تزايــد عــدد املشــاركني يف االنتخابــات ،كلــا
أعطــت النتائــج مــؤرشات أكــر دقــة عــن تطلعــات
الناخبــن ،واألكرثيــة الفائــزة ،وكلــا نجحــت بالتــايل
العمليــة الدميقراطيــة يف تحقيــق املســاوة والعدالــة
االجتامعيــة وكل القيــم األخــرى التــي تنــادي بهــا.
هــذه معلومــات هامــة حــول الربملــان الســويدي «
الريكســداغ» ،الــذي ســيتم التنافــس بــن األحــزاب
والقــوى السياســية يف الســويد ،عــى ملــئ مقاعــده.
يضــم الربملــان  349مقعــدا ً ،تتــوزع بــن األح ـزاب وفق ـاً
لعــدد األصــوات التــي حصــل عليهــا كل حــزب يف
االنتخابــات.
عدد الرجال والنساء يف الربملان
باملقارنــة مــع الربملانــات األخــرى ،الربملــان الســويدي
يضــم نســبة كبــرة مــن النســاء تبلــغ  45باملائــة.

حزب املحافظني ،لديه  107عضوا.
حزب البيئة (الخرض) ،لديه  25عضواً.
حزب الشعب الليربايل ،لديه  24عضواً.
حزب الوسط ،لديه  23عضواً.
حزب دميقراطيي السويد لديه  20عضواً.
حزب اليسار ،لديه  19عضواً.
الحزب املسيحي الدميقراطي ،لديه  19عضواً.

رشوط الحصول عىل عضوية الربملان
يجــب أن تكــون مواطنــاً ســويدياً وأن تكــون قــد
بلغــت ســن الـــ  18عامـاً .كــا يجــب أيضـاً أن يرشــحك
أحــد األحــزاب السياســية وأن يكــون اســمك مدرجــاً
يف بطاقــة التصويــت التابعــة لذلــك الحــزب .أصــوات
الناخبــن هــي التــي تحــدد بعــد ذلــك األشــخاص الذيــن
يصبحــون أعضــاء يف الربملــان .كل صــوت ميكــن أن ُينــح
إمــا إىل الحــزب فقــط أو إىل الحــزب وإىل أحــد األعضــاء هــذه النســب وعــدد املقاعــد التــي ســيفوز بهــا كل
املحدديــن مســبقاً يف بطاقــة التصويــت يف آن واحــد .حــزب يف االنتخابــات املقبلــة ،موضــوع ميكــن أن يقــرره
كل واحــد منــا ،يحــق لــه التصويــت.
رواتب أعضاء الربملان
يســتلم عضــو الربملــان راتبــا يبلــغ  59800كــرون شــهرياً من يحق له املشاركة باالنتخابات؟
لقــاء أتعابــه .يدفــع أعضــاء الربملــان رضيبــة عــى املبلــغ
الــذي يتقاضــوه.
يحــق التصويــت يف االنتخابــات الربملانيــة لــك مــن يحمل
الجنســية الســويدية وأن يكــون قــد بلــغ ســن  18عامـاً.
الربملــان
عضــو
عمــل
وقــت
وطبيعــة يحــق للمواطنــن الســويديني أن يصوتــوا يف انتخابــات
عملــه
مجلــس التنظيــم النيــايب للمحافظــة ومجلــس البلديــة،
ألن مهمــة عضــو الربملــان ليســت عاديــة ،ولــه أوقــات يف حــال كانــوا قــد بلغــوا  18عامــاً يف موعــد أقصــاه
عمــل محــددة ،لذلــك فــإن وقــت العمــل يختلــف مــن يــوم االنتخابــات وكانــوا مســجلني يف قيــد النفــوس يف
شــخص إىل آخــر .لكــن العديــد مــن أعضــاء الربملــان التنظيــم النيــايب للمحافظــة أو يف البلديــة .كــا يحــق
يعملــون مــا بــن  60و 70ســاعة باألســبوع.
أيضــاً ملواطنــي أي مــن الــدول األعضــاء يف االتحــاد
هــذه هــي األحــزاب املمثلــة يف الربملــان مــع عــدد األورويب أو الرنويــج أو أيســلندا أن يصوتــوا وفــق نفــس
أعضــاء كل منهــا ،مــع اإلشــارة إىل وجــود أحـزاب أخــرى الــروط .أمــا املواطنــون األجانــب اآلخــرون فيحــق
مل تســتطع دخــول الربملــان ألنهــا مل تســتطع تعــدي لهــم التصويــت إذا كانــوا مســجلني يف قيــد النفــوس يف
حاجــز األربعــة باملئــة يف عــدد اصــوات الناخبــن:
الســويد ملــدة تزيــد عــن ثــاث ســنوات متتاليــة يف اليــوم
الســابق ليــوم االنتخابــات.
الحزب االشرتايك الدميقراطي ،لديه  112عضواً.
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الكومبــس – ســتوكهومل (خــاص) :شــاركت شــبكة
الكومبــس اإلعالميــة مبؤمتــر صحفــي ُعقــد األربعــاء
 5كانــون األول (ديســمرب) ،يف مقــر وزارة الدفــاع
الســويدية بســتوكهومل ،املؤمتــر خصــص لإلعــان عــن
نتائــج مــروع أطلــق تحــت شــعار «فتــح البــاب»
وهدفــه التشــجيع عــى إنخـراط املزيــد مــن الســويديني
املنتمــن إىل أصــول مهاجــرة يف ســلك الجيــش والقــوات
املســلحة الســويدية.
وذكــر متحــدث بإســم الجيــش أن نتائــج التقيــم كانــت
ايجابيــة ومحفــزة للمــي يف هــذا املــروع مســتقبالً،
لخلــق الفــرص أمــام الشــباب مــن ذوي الخلفيــات
الثقافيــة واللغويــة املختلفــة ،وإغنــاء الدفــاع الســويدي
بامكانيــات ومهــارات هــؤالء الشــباب ،خــال تواجدهــم
وعملهــم يف القــوات املســلحة ببلــدان أخــرى غــر
الســويد.
املــروع أنجــز بالتعــاون بــن ادارة الدفــاع الســويدي
ومكتــب العمــل ،وتــم تنفيــذ الــدورات التدريبيــة
التحرضيــة ،FMUيف كل مــن هاملســتاد ،كارلســكرونا،
ســكوفد ،بــودن يوتوبــوري ،شــارك فيهــا شــبان ينحــدرون
مــن  60بلــدا ً 38% ،منهــم مولوديــن يف الســويد.
وشــكلت النســاء املشــاركات حــوايل  ،21%مــع العلــم أن
عــدد املشــاركني وصــل اىل  401يف الــدورات التحرضيــة.
تغريت نظرتهم للقوات املسلحة
ووفقــا للتقريــر الصــادر عــن كليــة الدفــاع ،فــإن الغالبيــة
مــن املشــاركني عــروا عــن رضاهــم ،اذ أن  8مــن أصــل
 10تغــرت نظرتهــم عــن القــوات املســلحة بشــكل
إيجــايب ،لكــن  3مــن  10إنســحبوا مــن التدريــب ،أمــا
بالنســبة للفتيــات فــأن النســبة العظمــى منهــن تابعــن
التدريــب اعتقــادا منهــن أن امتــام الــدورة يســاعدهن
يف البحــث عــن عمــل يف الحيــاة املدنيــة ،اذ أن الغالبيــة
منهــن يطمحــن للعمــل يف ســلك الرشطــة.
ق ّيــم ممثلــو القــوات املســلحة املــروع إيجابــا انطالقــا
مــن الوقائــع امللموســة عــى األرض مــن بينهــم ،يوهــان
أوســتريباري ،مــن جامعــة الدفــاع الوطنــي والقائــم عــى
هــذا التقريــر الــذي أوضــح لـــ « الكومبــس « أن  15اىل
 % 20مــن املشــاركني حصلــوا عــى توظيــف يف قــوات
الدفــاع ،وأن هــذا الرقــم مــن املرجــح أن يــزداد يف كانــون
االول /ديســمرب عندمــا يلتحــق الشــبان املنتهــن حديثــا
مــن الــدورة الثانيــة.
وأضــاف أســتريباري ،أن املــروع يف املجمــل كان ايجابيا،
لكــن كان هنــاك بعــض العقبــات اإلداريــة باإلضافــة اىل
أن الوضــع مل يخلــو مــن بعــض املشــاكل بــن األعضــاء،
مــا جعــل عــدد منهــم يشــعر أنــه غــر مرغــوب بــه».
مــن جهتــه قــال مديــر املــوارد البرشيــة يف القــوات
املســلحة ،أولــوف بــار ســتوليخو ،لـــ « الكومبــس « « :
لقــد وصلنــا إىل الشــبان والشــابات بطريقــة مختلفــة
متامــا عــا كنــا عليــه يف أي وقــت مــى ،لقــد متكنــا
مــن اجتــذاب عــدد كبــر مــن ذوي الخلفيــة الثقافيــة
املختلفــة يف التدريــب العســكري ،وبعــض منهــم قــد
نجــح يف اإلنتقــال اىل التدريــب وهــو الخطــوة األوىل يف
الحصــول عــى وظيفــة يف الجيــش».
عقبات تجنيد املهاجرين
وأضــاف « كان لدينــا يف الســويد نظــام التجنيــد اإلجباري
حتــى  ،2010ومل تكــن هنــاك حاجــة اىل حمــات تعبئــة،
لكــن بعــد هــذا التاريــخ أصبحــت الخدمــة العســكرية
قامئــة عــى أســاس طوعــي ،مــا جعــل ذلــك أمـرا صعبــا
عــى قــوات الدفــاع» .وتابــع القــول « :وال ننــس أن
هنــاك تقصــر مــن القــوات املســلحة يف الوصــول اىل
هــذه الفئــة مــن الشــباب واإلســتفادة مــن إمكانياتهــم،
باإلضافــة اىل أن رشط الدخــول يف الجيــش هو أن الشــاب
أو الشــابة يجــب أن يكونــوا مواطنيــن ســويدين ،إضافــة
اىل ســبب آخــر مهــم جــدا هــو أنــه كثـرا ً مــن األشــخاص
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الجيش السويدي :تجنيد الشباب
مــن أصول أجنبية تجربة ناجحة

عدسة الكومبس يف موقع تدريب للجيش السويدي عىل جزيزة بالقرب من ستوكهومل
يأتــون اىل الســويد مــن مناطــق دمرتهــا الحــروب بحيــث ســتوليخو :املــروع ســينتهي مــع نهايــة العــام،
أصبحــوا يربطــون الــزي العســكري بأشــياء ســلبية ســنقوم بإج ـراء تقييــم حقيقــي وشــامل عليــه ،ســوف
تذكرهــم باملــآيس التــي عانــوا منهــا وكانــت ســبب نأخــذ التجــارب معنــا اىل العــام املقبــل لــي نتمكــن
مــن الوصــول اىل جميــع الشــبان والشــابات مــن ذوي
قدومهــم اىل الســويد».
الخلفيــات الثقافيــة املختلفــة.
هــل كانــت هنــاك صعوبــات خاصــة يف
اإلســتفادة
ميكــن
التــي
التجــارب
األجنبيــة؟ ماهــي
الخلفيــات
مــن
النســاء
تجنيــد
املســتقبل؟
يف
أوســتريباري  :ال مل تكــن هنــاك عمومــا أيــة صعوبــات منهــا
يف امكانيــة تجنيدهــم ،وقــد وصلــت نســبة النســاء ســتوليخو :لقــد اكتســبنا خــرة جيــدة يف الوصــول اىل
املشــاركات يف هــذا الربنامــج اىل حــوايل  ، 21%كــا أن الشــبان والشــابات مــن أصــول أجنبيــة ،وكيفيــة اج ـراء
الــيء اإليجــايب يف هــذا املــروع كان أن نســبة النســاء الحــوار معهــم ،مبعنــى آخــر أننــا اكتســبنا مهــارة يف
أعــى مــن الرجــال ممــن أكملــوا الــدورات التدريبيــة التعامــل مــع مجموعــات أخــرى مل نكــن معتاديــن عــى
التعامــل معــا ســابقا .إن الشــئ املهــم الــذي تعلمنــاه
التحرضيــة  ،FMUوهــذا أمــر إيجــايب للغايــة.
مــن هــذا الربنامــج هــو العمــل عــى منطــق الحــوار
مــن والتواصــل مــع هــؤالء الشــباب ممــن لديهــم خلفيــة
املســتقبل
اىل
تتطلعــون
كيــف
ثقافيــة متنوعــة ليتــم اعدادهــم لــي يتمكنــوا مــن
املــروع؟
هــذا
خــال

عدسة الكومبس يف ستوكهومل

عدسة الكومبس اثناء زيارة ميدانية

حملة تجنيد الشبان يف ستوكهومل

اتخــاذ املبــادرة والنقــاش ،ليكونــوا فعالــن يف األماكــن
التــي يتواجــدون فيهــا يف املســتقبل .لقــد رأينــا مــن
التجربــة أن الشــخص الــذي أكمــل دورة الدراســة
التمهيديــة يف هــذا الربنامــج ،عندمــا يذهــب اىل منطقــة
تينســتا ،Tensta ،عــى ســبيل املثــال أو يتلقــي النــاس
يف املجتمــع ،يكــون هنــاك ســهولة أكــر إلج ـراء حــوار
ومناقشــة مــن أجــل تجنيــد أشــخاص آخريــن ،وهــذه
تجربــة جديــدة لنــا.
إستخالص الدروس من الدورة
أمــا رئيــس وحــدة  FMUيف بوديــن بــول ميجــور ،فقــال
لـــ « الكومبــس « « :لقــد اجتمعنــا مبجموعــة ذات موارد
وخــرات كبــرة ورائعــة وهــذا مــا كنــا نســعى اليــه
دامئــا لإلســتفادة مــن خرباتهــم وتجاربهــم يف الحيــاة.
لقــد أظهرنــا لهــم كــم هــم مهمــن بالنســبة لنــا وهــذا
جعلهــم يشــعرون ان انتســابهم لهــذ الــدورة قــد حمــل
التغــر بالنســبة لهــم.
وأضــاف « :ســعينا اىل أن نعلــم الشــباب اإلنضبــاط
والنظــام العســكري ولكــن يف نفــس الوقــت أثبتنــا أن
الجميــع متســاوي يف القيمــة وال يوجــد أي فــرق بــن
شــخص وآخــر بغــض النظــر مــن أيــن يــايت املــرء ومــا
هــي خلفيتــه أو لونــه وشــكله .وأنــا أعتقــد أن جميــع
الذيــن شــاركوا يف هــذه الــدورة شــعروا بقيمــة نجاحهــا،
وأمتنــى أن النــاس أيضــا ملســوا ورأوا هــذا النجــاح».
وزاد القــول « :أعتقــد أنــه اذا متكنــا مــن مواصلــة
وتطويــر هــذا املــروع يف املســتقبل مــع اإلســتفادة مــن
التجــارب الســابقة ســيكون هنــاك نجــاح حقيقــي».
وتصــدت ســوليداد عرافييــل مــن مكتــب العمــل عــن
االنتقــادات التــي وجهــت ملكتــب العمــل حــول آليــة
ومصداقيــة املعلومــات التــي تداولهــا بالقــول  « :مل يكــن
أبــدا يف نيــة وقصــد مكتــب خدمــات التوظيــف والعمــل
إعطــاء معلومــات خاطئــة للشــباب ،ولقــد قمنــا بتصليــح
املعلومــات بــأرسع وقــت عندمــا وصلتنــا إشــارات مل
تكــن واضحــة مبــا فيــه الكفايــة».

أندي فليمسرتوم
andie@alkompis.com

العدد الثاني منبر
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اإلتفــاق التركــي األوروبــي
وفــزع بعــض الالجئيــن مــن
خطــر اإلبعــاد

الكومبــس -منــر :يتكبــد الالجئــون عنــاء وقســوة
التهريــب للوصــول إىل دولــة أوروبيــة تتوفــر فيهــا
رشوط اللجــوء اإلنســانية ،بعــد املخاطــرة بحياتهــم
وحيــاة أرسهــم ،وبآخــر مــا ميلكونــه يف جيوبهــم مــن
مــال.
وعندمــا يســمع مــن اســتطاع أخ ـراً الرســو عــى بــر
األمــان األورويب ،ممــن وصلــوا عــن طريــق تركيــا ،بــأن
اتفاقــا بــن اإلتحــاد األورويب وتركيــا ينــص عــى إرجاعهم
مــن حيــث أتــوا ،فــا بــد أن يصابــوا بالصدمــة واإلرباك،
خاصــة إذا مل يتســع لهــم فهــم حيثيــات وتفاصيــل
اإلتفــاق ورشوط ومواعيــد تطبيقــه عــى أرض الواقــع،
واألهــم مــن ذلــك مــن يشــمل ومــن ال يشــمل.
وألن الكومبــس ،شــبكة إعالميــة وليســت مرجعا لتفســر
اإلتفاقــات الدوليــة ،مثلهــا مثــل ايــة وســيلة إعالميــة
أخــرى ،فقــد قمنــا بنقــل الخــر كــا هــو ،وكــا أوردتــه
وكاالت األنبــاء.
لعــل الــيء املميــز الــذي ميكــن أن نعتــر أنفســنا
بــه مختلفــون عــن بقيــة الــوكاالت هــو تركيزنــا عــى
مواضيــع الهجــرة واللجــوء ،وحرصنــا عــى متابعــة كل
األخبــار املحيطــة بأمــور الالجئــن وأوضاعهــم ،ومحاولــة
التدقيــق وجمــع املعلومــات اإلضافيــة ،خاصــة إذا كان

مصــدر هــذه األخبــار الســويد أو مــا يخــص الســويد.
لقــد قمنــا منــذ بدايــة نــر خــر االتفــاق الــريك
األورويب ،بالتنبيــه إىل أن هــذا االتفــاق هــو مثــل أي
اتفــاق آخــر يحــدث بــن جهتــن دوليتــن ،ينــص عــى
رشوط تطبيــق ،وعــى فــرة زمنيــة للتنفيــذ ،وعــى أســس
قانونيــة وسياســية ،تحتــاج إىل وقــت للتصديــق عليهــا،
حتــى تصبــح نافــذة .واألهــم مــن كل ذلــك يحتــاج أيضــا
إىل فهــم لنصوصــه ،وتعابريهــا ومصطلحاتهــا.

اإلتفــاق املرعــب الــذي أخــاف الكثرييــن ممــن وصلــوا
أو يحاولــون الوصــول إىل أوروبــا عــن طريــق البوابــة
الرتكيــة ،ينــص عــى أنــه يســمح لــدول اإلتحــاد األورويب
بإعــادة الالجئــن غــر الرشعيــن اىل تركيــا ،مقابــل البــدء
يف محادثــات تتعلــق بإعفــاء األتـراك مــن الحصــول عــى
تأشــرة لزيــارة دول االتحــاد األورويب.
مــن قـراءة هــذا النــص ميكننــا تحديــد الحقائــق التاليــة
التــي تســاعدنا عــى فهمــه ،وبالتــايل معرفــة تأثــره
خاصــة عــى الالجئــن الســوريني ومــن يف حكمهــم:
أوال :مصطلــح «الالجــئ غــر الرشعــي» يســتخدم
عــادة عــى الالجئــن الذيــن اســتنفذوا فــرص الحصــول
عــى حــق اإلقامــة مــن خــال طلــب اللجــوء أو مــن
خــال طــرق أخــرى ،وبــات عليهــم الخــروج مــن بلــد
تقديــم اللجــوء األورويب ،فهــم بالتــايل مل يعــدوا طالبــي
لجــوء ،أو حاصلــن عــى إقامــة.

وتبــن أنــه وصــل عــن طريــق األرايض الرتكيــة إىل البلــد
ثانيــا :أغلــب الــدول األوروبيــة إذا مل نقــل جميعهــا األورويب الــذي رفضــه.
تقبــل حاليــا طلبــات لجــوء الســوريني ومــن يف حكمهــم،
كــا أن هــذه الــدول موقعــة عــى اتفاقيــات جنيــف هــذه النقــاط قــد تســاعد الالجئــن ممــن وقعــوا بحالــة
الخاصــة باللجــوء ،فهــي بالتــايل يجــب أن تقبــل أي خــوف مــن إمكانيــة إعادتهــم إىل تركيــا ،وهــم ال يزالــوا
طالــب لجــوء مــن ايــة دولــة يف العــامل ،إىل حــن البــت طالبــي لجــوء ،أو ممــن تقدمــوا إىل اســئناف بعــد
مبلفــه ،وإصــدار ق ـرار بوضعــه.
حصولهــم عــى رفــض أول أو ثــاين.
مــرة أخــرى نقــول لبعــض القــراء واملتابعــن ممــن
ثالثــا :اإلتفــاق لــن يدخــل حيّــز التنفيــذ قبــل أن
يترسعــوا بإلقــاء األحــكام ،واالعتــاد عــى التفســر
تقــوم دول اإلتحــاد األورويب بالتصديــق عليــه ،وفــق
الســطحي لألمــور ،بــأن يعــاود قــراءة الخــر واألخبــار
مــا رصحــت بــه مفوضــة الشــؤون الداخليــة باالتحــاد
األخــرى بطريقــة متأنيــة ،وأن يســاهم بشــكل إيجــايب
األورويب «سيســيليا ماملســروم» ألن هنــاك مقابــل
للتعامــل مــع ردود الفعــل عليــه.
يتعلــق بدخــول األت ـراك بــدون في ـزا إىل أوروبــا ،وهــذا
أمــر يحتــاج إىل موافقــة جامعيــة مــن دول اإلتحــاد.
رابعــا :اإلتفــاق ال ينــص عــى أنــه ســيجري إعــادة
الالجئــن القادمــن مــن تركيــا غــى أوروبــا بشــكل د.محمود االغا
فــوري ،إىل األرايض الرتكيــة ،لكنــه قــد يحــدث بعــض ma@alkompis.com
الداعيــات الســيئة عــى مــن تــم رفــض طلــب لجوئــه،

رئيــس دائــرة اإلفتــاء في اليونــان :قمنا بدفن أكثر من  400جثة الجئ
الكومبــس  -خــاص :يومـاً بعــد يــوم تتكشــف فصــول
جديــدة مــن مــآيس الالجئــن ،خاصة الســوريني
منهــم ،الســاعني للوصــول إىل امللجــأ
األورويب ،هرب ـاً مــن النزعــات املســلحة
واملعــارك وويالتهــا.
جريــدة «الكومبــس» ،تحدثــت مــع
يشــار رشيــف دامــاد رئيــس دار
اإلفتــاء والقضــاء الرشعــي يف اليونــان،
عــن املصاعــب التــي تواجــه الالجئــن
املاريــن مــن اليونــان ،وأغلبهــم
قادمــن مــن تركيــا ،ويتطلعــون
للوصــول إىل إحــدى الــدول األوروبيــة
التــي متنــح الحــد األدىن للعيــش
بكرامــة وســام.

يشار داماد/رئيس دائرة االفتاء يف اليونان
دفن  400جثة منذ أواسط الثامنينات
يشــار دامــاد يونــاين مــن أصــل تــريك ،يتكلــم العربيــة

بطالقــة ،قابلنــاه عــى هامــش اجتــاع اعالمــي حــول
االندمــاج ،أوضــح أن دار
االفتــاء الــذي يرتأســه،
قــام بدفــن أكــر مــن
 400جثــة عائــدة
إىل الجئــن حاولــوا
األرايض
عبــور
منــذ
اليونانيــة،
أواســط الثامنينيــات ،إىل
اآلن ،منهــم حــوايل 100
جثــة دفنــت منــذ بــدء
األحــداث الداميــة التــي
عصفــت بســوريا قبــل أقــل
مــن  3ســنوات .وأن هــذا
الرقــم ال

مــن األك ـراد بعــد وقوعهــم يف حقــل ألغــام عــام  .1986اليونانيــة ونخربهــم بهــذه املعلومــة ،لــي تحصــل الجثــة
ويقــول لـــ « الكومبــس «  :إن الســلطات اليونانيــة عــى طقــوس الدفــن املناســبة».
شــددت الحــدود مــع تركيــا ،بشــكل مضاعــف مــع
تفاقــم األوضــاع يف ســوريا ،مبســاعدة اإلتحــاد األورويب ،حاالتٌ إنسانية يصعب تخيلها
ـس دائــرة اإلفتــاء يف اليونــان ،أكــد أيضــا أن هنــاك
ومــع ذلــك هنــاك مــن يســتطيع اجتيــاز الحــدود رئيـ ُ
األوروبيــة عــر البوابــة اليونانيــة الرتكيــة.
حــاالت إنســانية يصعــب تخيلهــا حصلــت لالجئــن مثنــا
وتقــوم عــادة الســلطات اليونانيــة ،باالتصــال مــع دائــرة لوصولهــم إىل أوروبــا ،ومتنــى أن يفهــم كل شــخص ينــوي
اإلفتــاء عنــد اســتكامل اج ـراءات معينــة عــى الجثــث اإلقــدام عــى مغامــرة يعــرض نفســه وعائلتــه فيهــا
التــي يتــم العثــور عليهــا والتــي تعــود إىل الجئــن يعتقد
للخطــر ،أن يفكــر قبلهــا ألــف مــرة يف هــذا الثمــن .كــا
أنهــم ينتمــون إىل الديانــة اإلســامية».
طالــب بحــل جــذري ملشــلكة اللجــوء إىل أوروبــا عــن
طريــق إزالــة األســباب التــي تجــر النــاس عــى تــرك
هويــات
تحديــد
يف
الخطــأ
إحتــاالت
أوطانهــم.
ا لجثــث
أمــا عــن معاملــة الســلطات اليونانيــة لالجئــن ،والتــي
وعــا إذا كان هنــاك احتــاالً لوجــود خطــأ يف تحديــد
هويــة صاحــب الجثــة ،أجــاب يشــار دامــاد »:يف توصــف أحيانــا بالســيئة ،وأحينــا أخــرى باألكــر ســوءا،
األغلــب يكــون مــن الصعــب معرفــة هويــة الجثــة ،فقــد ربــط يشــار دامــاد هــذه املعاملــة ،مبــا متليــه
خاصــة يف حالــة الغــرق ال يكــون هنــاك أيــة وثائــق يف سياســة اللجــوء والهجــرة لإلتحــاد األرويب بشــكل عــام،
حــوزة الضحيــة ،والســلطات اليونانيــة وبعــد قيامهــا ألن اليونــان هــي إحــدى دول العبــور نحــو دول أوروبيــة
بالتحقيقــات التــي تســتغرق عــادة  3أشــهر ،قــد تعتقــد أخــرى.

أن هــذا القــادم املجهــول ،مــن الــرق األوســط أو
آســيا قــد يكــون مســلام ،ألن األغلبيــة مــن املســلمني.
نحــن طبع ـاً نحــرم الجثــة مهــا تكــن هويــة صاحبهــا ،محمود االغا
يشــمل مــن يســقط عــى الجانــب الــريك للحــدود .فقــط نريــد التأكــد مــن أجــل مســألة الشــعائر الدينيــةma@alkompis.com ،
وعــن أول الضحايــا يتذكــر املفتــي اليونــاين ســقوط  6ويف حــال تأكدنــا أنــه غــر مســلم نتصــل بالســلطات
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أحــام الوصــول إلــى الســويد وواقــع اندمــاج مــا بعــد الوصــول

ُ
الوصــول اىل الســويد ،بالنســبة اىل كثرييــن،
أصبــح
خصوصــاً يف البلــدان التــي تشــهدُ حروبــاً ونزاعــات
البعــض حياتــه مثنــاً لــه!
ُ
داخليــةُ ،حلــاً يدفــع
هــذا الحلــم ،مل يــأت مــن ف ـراغ ،فالتجرب ـ ُة الســويدية،
فريــدة ح ّقـاً يف مجــال الرعايــة اإلجتامعيــة والصحيــة ،ال
يشــق لهــا غبــار كــا ُيقــال.
ويف الوقــت الــذي تُشّ ــدد فيــه دول العــامل رشوط
الهجــرة ،فــأن الســويد متنــح جوازهــا امل ُعتــر دوليــاً،
اىل كل مهاجــر مل يرتكــب ماهــو مشــن ،خــال خمــس
ســنوات فقــط مــن العيــش فيهــا! فيصبــح ســويديّاً
اليختلــف يف الحقــوق والواجبــات عــن مواطنــي البلــد،
رغــم أنــه ينــال هــذه الحقــوق مــن أول يــوم يحصــل
فيــه عــى اإلقامــة!
مجتمــع الرفاهيــة الســويدية ،الــذي بُنــي بتضحيــات
وجهــود أبنائهــا واملهاجريــن إليهــا ،ال يعنــي بــأي شــكل
مــن األشــكال ،انــه مجتمــع « العســل والكســل والراتــب
املضمــون «! فهــو مجتمــع قائــم عــى اإلنتــاج واملنافســة
الرشســة يف الســوق.
مــن خــال الرســائل اليوميــة التــي تصــل « الكومبــس «،
تظهــر أفــكار وتصــورات غارقــة يف الوهــم ،بعيــدة كل

البعــد عــن واقــع الحيــاة هنــا .فهنــاك مــن يعتقــد أن
كل مــا يســتلزم لــي يعيــش هــذا الحلــم ،هــو الوصــول
« فقــط « اىل الســويد ،وبــأي مثــن كان ،الن كل مــا ســيأيت
بعــد ذلــك ،هــو « النعيــم « و « الخــر املجــاين الوفــر «!!
ورغــم الثــورة املعلوماتيــة التــي فجرتهــا وســائل اإلتصــال
والتواصــل اإلجتامعــي ،التــي أتاحــت املعلومــات للنــاس
يف كل مــكان ،لكــن يبــدو أن هنــاك فقــرا ً شــديدا ً يف
معرفــة مايجــري يف املجتمعــات األوروبيــة.
مــن أهــم أهــداف إطــاق مــروع « الكومبــس «
اإلعالمــي ،هــو نقــل واقــع الحيــاة وقوانــن املجتمــع
الســويدي كــا هــي يف الواقــع ،اىل ماليــن الناطقــن
باللغــة العربيــة يف العــامل ،وليــس كــا يتخيلهــا الحاملــن
املنكرسيــن املهزومــن مــن قبــل األنظمــة الفاســدة
والدكتاتوريــة!
ٌ
اآلف ممــن يأتــون هــذه األيــام هربــاً مــن الحــرب يف
ســوريا ،ينصدمــون بواقــع مغايــر ملــا كانــوا قــد بنــوه
يف مخيلتهــم! فرغــم ان الدولــة الســويدية تضمــن لهــم
حياتهــم ،وتوفــر لهــم األمــن والســام والعيــش بكرامــة،
مــن خــال توفــر الحــد األدىن مــن مســتلزمات العيــش،
فانهــم يواجهــون الواقــع الجديــد بدهشــة ال تخلــو

أحيانـاً مــن صدمــة ،رسعــان مــا تتحــول لــدى العديــد اىل
يــأس وإحبــاط يرتتــب عليهــا تناقضــات ،تهــدد إســتقرار
الفــرد ،وحتــى توازنــه النفــي!
بكلــات بســيطة :الســويد هــي حقـاً بلــد « العســل
« ،لكــن للــذي يجتهــد ويتعلــم ويريــد اإلندمــاج يف
املجتمــع الجديــد ،ويحــرص عــى الحصــول عــى عمــل،
وهــذا لــن يتحقــق بيــوم أو شــهر أو ســنة وســنتني ،بــل
بجهــود هائلــة ،وكــد وتعــب.
أنتــم أيهــا القادمــون مــن أهــوال الحــرب ومآســيها،
ضعــوا يف إعتباراتكــم بعــد أن تصلــوا هنــا بالســامة ،أن
هــذا البلــد ســيقدم لكــم الكثــر ،لكــن لــن يكــون مثــل
تلــك األم التــي ترضــع طفلهــا ،وتســتمر تعتنــي بــه اىل
أبــد الدهــر!
ســيكون عليكــم الكثــر لتفعلــوه .لــن يــأيت إليكــم كل
يشء وأنتــم جالســون يف بيوتكــم! لــن ترضعكــم الســويد
اىل األبــد ،ســيتعني عليكــم الكثــر لتفعلــوه بأنفســكم !
ســتواجهون صعوبــات مل تكــن تخطــر ببالكــم!
لــن يتــم إســكانكم أول مــا تصلــون يف قصــور فخمــة،
وإمنــا ستعيشــون مــع اآلف آخريــن يف مجمعــات ســكنية
جامعيــة مؤقتــة تابعــة للهجــرة !

ســتقضون أشــهرا ً طويلــة فيهــا ،قبــل أن تحصلــوا عــى
قــرارات! وحتــى الحصــول عــى قــرار ال يعنــي أنكــم
ســتحصلون عــى بيــت فــوري ،بــل ســتنتظرون اشــهرا ً
طويلــة ،ورمبــا أكــر مــن أشــهر قبــل أن تحصلــوا عــى
ســكن!
ســتحرقون مــن أعامركــم ســنوات يف التعلــم والدراســة
قبــل أن تتوفــر لديكــم فرصــة الحصــول عــى عمــل!
ســيتعني عليكــم تعلــم الكثــر يك تســتطيعوا العيــش يف
املجتمــع الجديــد ،بــدءا ً مــن قوانــن الســر يف الشــوارع
مــرورا ً بقيــم جديــدة قــد ال تخطــر ببالكــم تخــص تربيــة
أطفالكــم ،والتعامــل مــع زوجاتكــم وأخواتكــم ،إنتهــاءا ً
بقيــم ومفاهيــم ال عالقــة لهــا مبجتمعاتكــم الحاليــة!

إنها هكذا صدقوين وليست غري ذلك!

نزار عسكر
nazar@alkompis.com

العدد الثاني اقوالهم
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السويد في أقوالهم:
بيار كوركيس :صناعي ورجل أعامل
يف الســويد يوجــد فــرص عديــدة ،اإلرصار واملثابــرة عنــوان النجــاح .رغــم النجــاح يف الغربــة ،يشــدين الحنــن دامئــا لبلــدي
العـراق .وأمتنــى أن يعــم الســام واملحبــة يف العـراق والســويد والعــامل.
أبرار خرطبيل :طالبة جامعية
الحيــاة يف الســويد ،خاصــة ملــن هــم يف ســن الشــباب ،ممتعــة وميكــن أن تكــون مفيــدة أيضــا ملــن يريــد أن ميــلء أوقــات

بيار كوركيس

فراغــة ،بأشــياء مفيــدة .أنــا أدرس وأعمــل وعنــدي نشــاطات تتعلــق مبنــارصة القضيــة الفلســطينية.
قيص الزهريي :صاحب محل حالقة
العمــل يؤخــذ كل وقتــي ،وال أجــد مــا يكفــي للعالقــات اإلجتامعيــة .العمــل يف الســويد أمــر مقــدس ،ومــن الصعــب أن
تعيــش بــدون دخــل ثابــت .ال أجــد تناقــض بــن كــوين عراقــي وســويدي يف آن واحــد.
جورج مانوكيان :عامل يف رشكة سكانيا
أكــر مــا يقلقنــي يف الســويد ،تأمــن متطلبــات أوالدي ،أنــا قلــق عــى تلبيــة حاجــات الشــباب يف الخصــول عــى عمــل ويف
تأمــن مصاريــف نشــاطاتهم الرياضيــة ،والثقافيــة األخــرى .يؤملنــي مــا يحــدث حاليــا يف بلــدي ســوريا.

قيص الزهريي

جورج مانوكيان

أبرار خرطبيل

بريد الكومبس العدد الثاني
december 2013
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سارة لـ»الكومبس» :طردني أحد أقارب صديقتي من حفلة ألني ال أنتمي
لطائفته

مل أكــن أتوقــع أن يطــردين أحــد مــن حفلــة كنــت متواجــدة بهــا بدعــوة أن يخــرب مــا تعلمنــاه مــن املجتمــع الســويدي الــذي
مــن صديقــايت ،بســبب انتــايئ الدينــي .هــذا مــا حــدث يل هنــا يف الســويد ،يقبــل اآلخــر ويعتــز بتنوعــه ،بــل يجــرم مثــل هــذه
بلــد املســاواة ومكافحــة العنرصيــة ،هكــذا بــدأت ســارة (أســم مســتعار) الترصفــات.
رســالة وجهتهــا لـ»الكومبــس» تــرح فيهــا حادثــة ،تقــول إنهــا أثــرت بهــا،
لكــن ردود فعــل صديقتــي منــى وعائلتهــا ،أرجعــت
بــل صدمتهــا وجعلتهــا تفكــر مليــا مبــا فعلــه اآلبــاء واألجــداد لــي تنتقــل
يل األمــل ،بأننــا ال نـزال نحتفــظ ،ببعــض القيــم التــي
آفــة مــا وصفتــه بالحقــد الطائفــي واملذهبــي معهــم إىل بــاد الغربــة
أقيمــت عليهــا حضاراتنــا القدميــة ،والتــي كنــا نتباهــا
واملجتمعــات الجديــدة.
بهــا يف االمــس القريــب .لقــد صدمــت صديقتــي منى
ســارة تقــول ،إنهــا تريــد أن تنــر رســالتها ،ليطلــع الجميــع عــى فحواهــا ،أيضــا وأخــذت تبــي ،ومــا كان مــن العائلــة إىل أن
ولــي ألفــت النظــر إىل ظاهــرة قــد تكــون جــدا خطــرة ،ظاهــرة انتقــال غــادرت أيضــا املــكان تضامنــا معــي .بعــد أن وبخــت
الطائفيــة والعنرصيــة بــن أفــراد الجاليــة الواحــدة ،والســبب هــم أباءنــا هــذا الرجــل وألقــت عليــه درســا ليفكــر مبــا قالــه.
والجيــل القديــم ،أمــا نحــن الشــباب الذيــن ننتمــي إىل املجتمــع الســويدي،
ســارة ،تقــول إنهــا تفاجــأت فعــا مبشــهد طردهــا مــن
فــا نريــد أن نتعلــم منهــم ونحمــل آفــة دمــرت بالدنــا ومجتمعاتنــا.
الحفلــة ،لكنهــا تأثــرت أكــر مبوقــف صديقتهــا وأهــل
الكومبــس اتصــل بســارة ليســمع منهــا وقائــع مــا حــدث معهــا ،ســارة رحبت صديقتهــا ،اآلن تعــززت صداقتهــا أكــر مــع منــى
باتصالنــا ،وأجابــت عــى أســئلتنا برصاحــة وترحاب.
وعائلتهــا ،لكنهــا منــذ تلــك اللحظــة ،قــررت رصــد
تقــول ســارة :دعيــت إىل حفلــة تقيمهــا إحــدى الجمعيــات يف املدينــة التــي ومتابعــة هــذا النفــس العنــري املوجــود داخلنــا
أقيــم بهــا ،الدعــوة كانــت مــن قبــل زميلتــي يف املدرســة منى(أســم مســتعار) وداخــل الجاليــات الواحــدة التــي ننتمــي لهــا .ولديهــا
وهــي عراقيــة مثــي ،وتربطنــي بهــا عالقــة صداقــة قويــة مــن أول مــا بدأنــا الكثــر مــن القصــص التــي تحــب أن ترويهــا عــن مــا
الدراســة ســويا ،ولكــن ال يهمنــي أو يهمهــا إىل أي طائفــة ننتمــي .ذهبــت رصدتــه وتابعتــه.
إىل الحفلــة مــع صديقتــي منــى وعائلتهــا ،وبعــد وقــت قصــر ســمعت أحــد وتتابــع « لقــد لجــأت إىل الكومبــس لــي يكــون املنرب
املنظمــن للحفلــة وهــو رجــل ســتيني يــرخ بوجــه منــى وعائلتهــا ،قائــا :الصحيــح ألن نقــول للجيــل القديــم أن ال يحــاول زرع
مــاذا تفعــل هــذه الفتــاة هنــا؟ يجــب ان تخــرج فــورا ،إنهــا ال تنتمــي لنــا الحقــد الطائفــي بنــا نحــن الجيــل الجديــد ،هنــاك
( )...هــي تنتمــي لهــم (.)...
الكثــر مــن القيــم الرشقيــة الرائعــة التــي نتمنــى أن
لقــد شــعرت بكراهيــة هــذا الرجــل وحقــده ،وانصدمــت مــن كالمــه ألننــي
أعــرف أنــه ميــارس عمــا حزبيــا ونقابيــا مــع حــزب ســويدي يســاري كبــر،
فكيــف يخفــي هــذا اليســاري عنرصيتــه اتجــاه أهــل بلــده ،ويظهــر مدعيــا
«التســامح» و»القيــم االنســانية» أمــام الســويديني ،وكيــف يحــاول بغبــاءه

نتعلمهــا منكــم ،ولكــن رجــاء بــا حقــد أو كراهيــة،
نحــن ننتمــي اآلن إىل الســويد إىل مجتمــع ريض بنــا
كجــزء منــه ،ومــع ذلــك ســنبقى نعتــز بانتامئنــا
ألوطــان األجــداد».

الكومپس | 10

مقاالت الرأي العدد الثاني
december 2013

 | 11الكومپس

الثقافية الســويد على أعتاب عــام االنتخابات األوروبية

العالقات
بين السويد
والعالم العربي

الكومبــس  -مقــاالت الــرأي :كان لعاملنــا العــريب تأريخ ـاً مــن العالقــات مــع بلــدان اســكندنافيا منــذ
العصــور الوســطى ،لكنهــا مل تجــرؤ عــى أن تتعــدى التجــارة اىل الثقافــة كــا حصــل مث ـاً بيننــا وبــن
اليونانيــن.
كان أحمــد بــن فضــان موظف ـاً يف بــاط الخليفــة
العبــايس املقتــدر باللــه الــذي كلفــه مبهمــة رســمية
اىل بــاد الصقالبــة (قــد تكــون تتارســتان الحاليــة)
فكتــب رســالة عــن رحلتــه وصــف فيهــا  -مــن
بــن مــا وصــف  -معايشــته للفايكنــغ (شــعب
اســكندنافيا األصــي) أثنــاء نزولهــم عنــد نهــر
وبعيــدا ً عــن سياســة الدولــة ،قــدم يف ســنة 1895
الفولغــا ،فوصفهــم بالتفصيــل.
اىل القاهــرة رســام ســويدي شــاب متمــرد ،هــو
ان اتصــال الفايكنــغ بالعــرب هــو أمــر مؤكــد؛ فقــد إيفــان أكويــي ( ،)1917-1869الــذي يعتــر مــن
عــر ســنة  1998يف أحــد الحقــول بجزيــرة غوتالنــد أوائــل األوروبيــن الذيــن أتقنــوا اللغــة العربيــة
عــى كنــز ضخــم مــن العمــات الفضيــة كان مــن الفصحــى .ودرس االســام يف جامعــة األزهــر ،وظــل
بينهــا كــم كبــر مــن العمــات االســامية ،يعــود ناشــطاً حتــى طردتــه االدارة الربيطانيــة مــن مــر
تاريخهــا اىل القــرن التاســع امليــادي .كان هــذا الكنز ســنة .1916
نتــاج عمليــات تجاريــة كان الفايكنــغ يتعاطونهــا
مــع العــامل االســامي .فاملــؤرخ املســعودي الــذي كانــت الظــروف الالدميقراطيــة التــي عاشــتها
عــاش يف القــرن العــارش امليــادي يكتــب عــن البلــدان العربيــة منــذ الســتينيات ولحــد اآلن ســبباً
«قبيلــة روســية كبــرة» كانــت لهــا عالقــات تجاريــة غــر مبــارش يف ازديــاد التقــارب الثقــايف العــريب
مــع االندلــس وروميــة والقلســطنطينية والخــزر .الســويدي .فقــد تســببت هــذه الظــروف يف هجــرة
ويــرى كثــر مــن الباحثــن أن هــؤالء «الــروس» املئــات مــن املثقفــن العــرب اىل الســويد ،وكان
ليســوا ســوى الفايكنــغ الذيــن عرفتهــم ســواحل منهــم كتــاب وموســيقيون ورســامون وغريهــم مــن
املنطقــة تجــارا ً فهكــذا كانــوا يســمون .لكــن هــل املبدعــن ،فعمــل كثــرون منهــم يف ترجمــة الكتــب
أدى هــذا التبــادل التجــاري اىل تبــادل ثقــايف؟ هــذا مــن اللغــة العربيــة اىل الســويدية وبالعكــس،
مــا تشــح بــه املصــادر املتاحــة شــحاً شــديدا ً ،ويبــدو فتعــرف القــارئ الســويدي عــى وجــوه مــن األدب
أن جــوا ً مــن الحــذر والتباعــد كان يفصــل الطرفــن والفــن العربيــن كانــت مجهولــة لــه مــن قبــل،
عــن بعضهــا مثلــا يفصلهــا الفــارق الحضــاري وعرفــت أســواق الكتــاب العــريب ترجــات لكتــاب
فقــد كان الفايكنــغ قوم ـاً بدائيــن.
اســكندنافيا املهمــن .وبلــغ التفاعــل الثقــايف بــن
نشــوب حريــق .ويف تلــك الســنة نفســها أجــرى
القــس الســويدي مايــكل أينيــان ()1714 1676-
قياســات لألهرامــات الكبــرة ودرس مجتمــع مــر
ولغتهــا .وكافــأه كارل الثــاين عــر مبنصــب أســتاذ يف
جامعــة أوبســاال.

الطرفــن درجــات راقيــة مثــل املشــاريع الثقافيــة
املشــركة ،فأنتجــت أفــام ســينامئية ســويدية عــن
العــرب ،وصــدرت مجــات تعـ ّرف بالثقافــة العربيــة
والرشقيــة ،وتقــام اليــوم معــارض فنيــة ومهرجانــات
ســينامئية عربيــة .ومــع انتشــار االنرتنيــت باتــت
هــذه العالقــات الثقافيــة أكــر انفتاح ـاً وحضــورا ً.

يف العصــور التاليــة لتلــك الحقبــة بــدأ االنحــدار
العــام يف العــامل العــريب بينــا كانــت أوروبــا
تنهــض ثقافيــاً .ويف خــال ذلــك كــف الفايكنــغ
عــن القرصنــة واســتقروا يف املناطــق التــي فتحوهــا
واســتقر الباقــون يف الســويد وبلــدان اســكندنافيا.
وعندمــا نصــل اىل العصــور الحديثــة نجــد أن
عالقــات القــوى بــن الســويد والعــامل العــريب قــد غــر ان الســنوات األخــرة شــهدت تراجعـاً كبـرا ً يف
صــارت باملقلــوب مــا كانــت عليــه يف العصــور مجــال االندمــاج العرقــي ،فتصاعــد املــد املعــادي
الوســطى ،وشــمل هــذا حتــى الجانــب الثقــايف،
للمهاجريــن .وهنــا يتحمــل الجانــب الثقــايف
حيــث أصبــح الســويديون هــم الذيــن يتملكهــم
مســؤولية يف مكافحــة العنرصيــة وأفــكار التفــوق
الفضــول صــوب العــرب ويحاولــون استكشــافهم.
القومــي واألحــكام املســبقة عــن الشــعوب .ومــا دام
ففــي ســنة  1710أرســل ملــك الســويد كارل الثــاين العــامل قــد أصبــح قريــة صغــرة فينبغــي اســتغالل
عــر ثالثــة ضبــاط رســامني اىل مــر ،وبعــد ســنة هــذه االمكانيــة يف تنظيــف الجــو العــام مــن
عــادوا ومعهــم تخطيطــات وقطــع أثريــة وكذلــك الكراهيــة والتوجــس ،ويف لفــت أنظــار النــاس اىل
موميــاء ،لكنهــا تعرضــت كلهــا اىل الخــراب إثــر مــا هــو مشــرك بيننــا نحــن البــر جميع ـاً.

سمري طاهر

الكومبــس – مقــاالت :يف بدايــة العــام  2014وهــو العــام
الــذي سيشــهد تنظيــم إنتخابــات الربملــان األورويب ،قــد يكــون
مــن املفيــد متابعــة عمــل وأخبــار املؤسســات األوروبيــة ،ألن
سياســاتها وقراراتهــا تؤثــر بشــكل مبــارش أو غــر مبــارش عــى
حيــاة املواطنــن واملقيمــن اليوميــة يف الــدول األوروبيــة.
هــذه املؤسســات باتــت اليــوم توســع مــن صالحياتهــا
أكــر فأكــر عــى حســاب صالحيــات الحكومــات الوطنيــة،
ويتزايــد تأثــر املؤسســات األوروبيــة عــى مجمــل النواحــي
اإلقتصاديــة واإلجتامعيــة والبيئيــة للفــرد وللعائلــة يف أوربــا.
كــا نظــم ميثــاق الحقــوق األساســية لإلتحــاد األورويب ،عــام
 2000الكثــر مــن الحقــوق والواجبــات يف إطار العالقــات
بــن الســلطات اإلتحاديــة والوطنيــة واإلقليميــة.
فيــا أصبحــت حركــة التنقــل أكــر حريــة مــن أجــل العيــش
والدراســة والعمــل ،بــن دول اإلتحــاد ،مــا يزيــد مــن
أهميــة معرفــة القوانــن والتعليــات والسياســات املتعلقــة
بــكل نواحــي الحيــاة الجديــدة للمواطنــن الراغبــن بالهجــرة
الدامئــة أو املؤقتــة داخــل الحــدود األوروبيــة.
ســوف تقــوم شــبكة « الكومبــس « اإلعالميــة ،خــال األشــهر
القليلــة القادمــة ،عــن طريــق مختلــف وســائلها اإلعالميــة،
بتقديــم الكثــر مــن املعلومــات املتصلــة باإلتحــاد األورويب،
لــي تُتيــح للقــراء ،اإلطــاع عــى املعلومــات العامــة حــول
اإلتحــاد األورويب ومؤسســاته ،وســنحاول تحديــث وإضافــة
كل مــا هــو مفيــد لــك كمواطــن أو مقيــم يف دول اإلتحــاد ،أو
كناطــق بالعربيــة ومهتــم مبعرفــة مــا هــو جديــد عــن نــادي
الــدول األوروبيــة.
إتاحــة املعلومــات حــول دول اإلتحــاد يهــم بالطبــع كل

األف ـراد والجهــات خــارج حــدود اإلتحــاد والتــي تريــد إقامــة
أي نــوع مــن العالقــات أوالصــات مــع دول اإلتحــاد األورويب
منفــردة أو ككتلــة مشــركة .فقوانــن الزيــارة واللجــوء
والعمــل والتجــارة والدراســة تتقاطــع أحيانــا مــع بعضهــا
يف عــدة دول أوروبيــة ومنهــا مــا أصبــح مشــركا ومنهــا مــا
ينتظــر املزيــد مــن التحضــرات.

مــن الواضــح أيضــا أن أهميــة اإلتحــاد األورويب ككيــان
ســيايس عــى الخارطــة العامليــة تــزادد يومــا بعــد يــوم،
لذلــك فــأن الكومبــس يأمــل بتوســيع مشــاركات الجاليــات
العربيــة واملهتمــن واملختصــن بشــؤون اإلتحــاد يف مختلــف
دولــه األعضــاء ،مبــا يخــدم مصالــح هــذه الجاليــات ويعــزز
العالقــات العربيــة األوروبيــة.
وعــى الرغــم مــن األزمــة االقتصاديــة التــي متــر بهــا حاليــا
بعــض دول اإلتحــاد ،إىل أن األفــكار التــي نشــأت عــى
أساســها فكــرة إنشــاء تكتــل أورويب موحــد ال تـزال قامئــة بــل
وتتطــور أيضــا ،إضافــة إىل أنهــا أصبحــت فكــرة محميــة بفعــل
املؤسســات القويــة التابعــة لهــذا االتحــاد.
جريــدة « الكومبــس» تأمــل بتوســيع مشــاركات الجاليــات
العربيــة واملهتمــن واملختصــن بشــؤون اإلتحــاد يف مختلــف
دولــه األعضــاء ،مبــا يخــدم مصالــح هــذه الجاليــات ويعــزز
العالقــات العربيــة األوروبيــة .تابعــوا كل جديــد عــن اإلتحــاد

األورويب عــى موقعنــا يف اإلنرتنــت www.alkompis.se
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مكتبة  Södertörns Högskolaبستوكهولم في أرقام
الكومبــس  -خــاص :تحــوي املكتبــة ،التــي تقــع يف جنــوب ســتوكهومل ،عــى70
ُمحــ ّركاً للبحــث ،و 133,069كتابــاً ،و 88,896كتابــاً الكرتون ّيــاً ،ويصــل عــدد
الكتــب امل ُســتعارة فيهــا بالســنة اىل  251233كتاب ـاً ،يزورهــا يوميــا حــوايل ثالثــة
آالف زائــر ،وفيهــا  571مكان ـاً مخصص ـاً للدراســة ،وفيهــا  163جهــاز كومبيوتــر.
يف هــذه املكتبــة ،ميكــن للباحــث أن يجــد حاجتــه ،حتــى إذا تطلــب األمــر ،أن
تقــوم املكتبــة بطلــب مايريــد مــن أي مكتبــة أخــرى ،ســواء داخــل الســويد ،أو
حتــى لــو كانــت يف الرنويــج أو فنلنــدا ،وفــق إتفاقــات خاصــة.
ميثم الكيالين

المبــاع فــي الســويد
األنانــاس ُ
والمــزروع فــي كوســتاريكا يُ ســبب
الســرطان ومضــر بالبيئــة

الكومبــس – ســتوكهومل :ذكــرت جمعيــة حاميــة
البيئــة يف الســويد ،ان مثــار األنانــاس امل ُباعــة
يف الســويد واملزروعــة يف كوســتاريكا ،مــرة
لإلنســان والبيئــة.
وقالــت الجمعيــة يف تقريــر جديــد قدمتــه بهــذا
الشــأن ،ان املزارعــن يف كوســتاريكا ،يســتخدمون
العديــد مــن املبيــدات املحظــورة يف الســويد
واإلتحــاد األوريب ،والتــي مــن شــأنها التســبب
مبــرض الرسطــان وإختــال يف الغــدد الصــاء.
وبينــت الجمعيــة ،إن العاملــن يف تلــك امل ـزارع،
معرضــن بالطبــع لتأثــرات تلــك املبيــدات،
كــا إنهــم ويف الكثــر مــن األحيــان يفتقــرون
اىل القوانــن الالزمــة حــول معــدات الســامة
واملالبــس الواقيــة.
ونصحــت الجمعيــة املواطنــن يف الســويد ،ب ـراء
املنتجــات والفاكهــة املنتجــة عضويـاً ،Ekologiskt
التــي ال يســتعمل يف إنتاجهــا املبيــدات.
جديــر ذكــره ،ان إســترياد الســويد لثــار
كبري
اإلنانــاس ،إرتفــع بشــكل
خــال الســنوات
العرش
األخــرة.
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المحامية نادية حاتم في حوار مع )الكومبس(
حــول لــم الشــمل واإلشــكاالت المرتبطــة بــه

الكومبــس  -ســتوكهومل :تــأيت إجــراءات مل الشــمل
إىل الســويد يف أولويــات مــن يحصــل عــى اإلقامــة
الدامئــة ،خاصــ ًة مــن هــرب بســبب الحــرب ،وتــرك
عائلتــه يف بلــده ،أو يف البلــدان املجــاورة ،فيواجــه
صعوبــات عديــدة يف البلــد الجديــد ،كاللغــة والنــاس
واملجتمــع املختلــف كلي ـاً ،ليبــدأ بعدهــا ســيل األســئلة
واإلستفســارات ،والحــرة بــن اإلجابــات املتناقضــة ،مــن
املعــارف واألقــارب.
فالــكل يتحــدث عــن تجربتــه الشــخصية أو تجربــة
معارفــه ،فيختلــط األمــر عــى القــادم الجديــد ،بــن مــا
يســمعه وبــن مــا ينــص عليــه القانــون بشــكل واضــح
ورصيــح.
لتســليط الضــوء عــى إجــراءات مل الشــمل ،إلتقــى
« الكومبــس « باملحاميــة ناديــة حاتــم مــن مكتــب
محامــاة  ،Hatem & Sjunghamn Juristbyråيف
اللقــاء أدنــاه:
الحاليــة
اإلنتظــار
بـــ
نهــايئ
قــرار

فــرة
ماهــي
عــى
للحصــول
الشــمل؟
مل
طــول فــرة اإلنتظــار يعتمــد عــى عــدة عوامــل ،مث ـاً
الدولــة التــي يجــري تقديــم طلــب املقابلــة فيهــا ،ومدى
الضغــط املوجــود عــى الســفارة الســويدية هنــاك،
وأيضــا عــى مصلحــة الهجــرة .ورغــم أن بعــض الحــاالت
تأخــذ وقتـاً يصــل ســنة ،ورمبــا أكــر ،إال أن هنــاك حــاالت
تســتغرق بــن ثالثــة أو تســعة أشــهر ،وتختلــف أيض ـاً
حســب حامــل الجنســية أو اإلقامــة الدامئــة .أحيانــاً
يتــزوج مواطــن ســويدي يحمــل الجنســية بفتــاة مــن
تايالنــد ،تســتغرق أوراق مل الشــمل مــا يقــارب الشــهرين
فقــط.
مل
قانــون
أن
نعلــم
نحــن
األول
املقــام
يف
هــو
الشــمل،
دون
واألطفــال
الزوجــة
/
للــزوج
ســن  18عامــاَ ،هــل مل شــمل
ممكــن؟
التعايــش
أســاس
عــى
مــن الناحيــة القانونيــة يحــق لألطفــال والــزوج أو
الزوجــة .أمــا يف حالــة التعايــش أي مــا يعــرف بالـــ
 Samboفهــو عندمــا يعيــش شــخصان ســوي ًة دون عقــد
معــروف ،ليــس
زواج رســمي ،لكــن كــا هــو
العالقــة يف
هنــاك مثــل هــذه
لذ لــك
البلــدان العربية،
مل
عمليــة
الشــمل بهذه
صعبــة
ا لطر يقــة ،
نســبياً ،

املحامية نادية حاتم.
ويبقى عقد الزواج أفضل ،وأكرث ضامناً.
مل
إســتثناءات
يوجــد
أال
لكــن
إن
األشــخاص،
لبعــض
شــمل
بلدانهــم
يف
وحيديــن
كانــوا
؟
مثــاً
اإلســتثناءات هــي يف حــال كنــت ُمعيـاً لوالديــك ،وهــم
كبــار يف الســن ،ويعتمــدون عليــك يف املســاعدة املاديــة،
فيمكنهــم تقديــم طلــب مل الشــمل ،لكــن عليهــم التقــدم
فــور حصولــك عــى اإلقامــة الدامئــة ،إلنهــم إن انتظــروا
فــرة ،حتــى لــو كانــت عــدة أشــهر ،ستســألك دائــرة
الهجــرة ،كيــف متكنــوا مــن إعالــة أنفســهم؟ إذا هــم
بخــر .لذلــك األفضــل لهــم أن يتقدمــوا بالطلــب مبك ـرا ً
جــدا ً ،فاإلنتظــار يصبــح مشــكلة.
كإســتثناء أيضــاً ،إن كان لديــك أخ أو أخــت معوقــن،
يتوجــب عليــك إثبــات أنــك معيلهــم ،وغيابــك يهــدد
معيشــتهم ،وأن وضــع الدولــة التــي يقيمــون فيهــا
صعــب ،لكــن أهــم يشء هــو عنــر الوقــت ،إلثبــات
أنهــم ال ميكنهــم العيــش دون مســاعدتك .ويف تجربتنــا
كان كــر الســن واملــرض ،أهــم عوامــل املوافقــة عــى مل
الشــمل ،لغــر الزوجــة واألطفــال.
من يقوم بعملية مل الشمل؟
يظــن النــاس أن عمليــة مل الشــمل تتــم مــن داخــل
الســويد ،لكــن هــي بالعكــس ،مــن يريــد القــدوم إىل
الســويد عليــه التقديــم يف الســفارة املوجــودة يف بالده أو
البــاد املجــاورة ،فهــي قضيتــه وليســت قضيــة املوجــود
يف الســويد ،ومــا يؤخــذ بالحســبان هــي العالقــة بينهــا.
هــل يحــق للشــخص ،الــذي حصــل
عــى اإلقامــة الدامئــة وكان أعزبــاً،
أن
عليهــا،
حصولــه
بعــد
وتــزوج
يقــوم بلــم الشــمل؟ أم أن مل
للذيــن
فقــط
هــو
الشــمل
حصلــوا عــى االقامــة وهــم

متزوجني سابقا؟
ال يوجــد أي مشــكلة ،لكــن لدينــا قانــون جديــد نوع ـاً
مــا ،منــذ عامــن تقريبـاً ،وهــو أن مــن يتواجــد ملــدة أقــل
مــن ثــاث ســنوات يف الســويد ،يجــب أن يكــون لديــه
عمــل وســكن أو أن يعيــش وحيــدا ً ولديــه عنــوان ســاري
املفعــول.
وحتــى نجحــت معــي قضيــة يف الســابق كان صاحبهــا
مســتأجر لشــقة بــإذن مــن املســتأجر األســايس أي
.Andrahand
لكــن ملــن يعيــش أكــر مــن ثــاث ســنوات ولديــه
إقامــة دامئــة أو حامــل للجنســية الســويدية ،يحــق لــه
مل الشــمل دون رشط توافــر العمــل والســكن ،وحتــى
لــو كان يتلقــى أموالــه مــن الخدمــة اإلجتامعيــة
«السوســيال» .أمــا مــن لديــه إقامــة مؤقتــة ال ميكنــه أن
يقــوم بلــم الشــمل.

يوجــد ســفارة ســويدية هنــاك ،فعليهــم الحصــول عــى
فيـزا صينيــة ،والذهــاب إليهــا ،ليــس رشطـاً إقامــة ،لكــن
عليــه فقــط إثبــات أن وجــوده قانــوين ،ليتمكــن مــن
التقديــم.
الــذي
القــارص
يســتطيع
هــل
هــو أقــل مــن  18عامــاً ولديــه
شــمل
يلــم
ان
دامئيــة،
إقامــة
جميــع أفــراد عائلتــه ،مثــل األب
18
ســن
تحــت
واألشــقاء
واألم
الخــاص
القانــون
ماهــو
عامــاً؟
الشــأن؟
بهــذا
األخــوة ممكــن ،لكــن عليــه إثبــات أنــه املعيــل ،وهــم
يعتمــدون عليــه ،وهــو األخ األكــر .لكــن للحصــول عــى
اإلقامــة الدامئــة كقــارص ،يشــرط أن تكــون العالقــة
معدومــة مــع األهــل ،وخاصــة األطفــال القادمــن مــن
أفغانســتان أو الصومــال ،فغالبيتهــم ال إتصــال لهــم مــع
أهلهــم.
أمــا بعــد الحصــول عــى اإلقامــة ،يقــوم الشــخص بتغيــر
ســبب حصولــه عــى اللجــوء ،ويدّعــي أن عالقتــه طيبــة
مــع أهلــه ويرغــب يف مل شــملهم ،قــد تتــم ســحب
اإلقامــة وإعادتــه إىل بــاده ،فالغالبيــة ال اتصــاالت لهــم
مــع اهلهــم .لكــن ميكــن لــكل شــخص توكيــل محامــي،
إلســتئناف القضيــة .حيــث أىت ســابقاً أنــاس أدعــوا أنهــم
أكـراد مــن العـراق ،تبــن أنهــم أكـراد مــن تركيــا ،وحــن
ثبــت ذلــك ،تــم ســحب إقاماتهــم وإعادتهــم إىل تركيــا.
وبالنســبة للســوريني األطفــال فهــم يحصلــون عــى
إقامــات دامئــة اآلن ،حتــى لــو كان لديهــم إتصــال مــع
أهلهــم ،ألنهــم فا ّريــن مــن الحــرب ،وقــد يكــون مل
الشــمل ممكنــاً بشــكل كبــر.

أن
الشــخص
عــى
يتوجــب
هــل
البلــد
يف
إقامــة
لديــه
يكــون
مل
بطلــب
منــه
يتقــدم
الــذي
يقــدم
ســوري
مثــا
الشــمل،
مــن مــر أو األردن؟
حــن يتقــدم الشــخص بطلــب مل الشــمل يف ســفارة معينة
بغــر بلــده ،عليــه أن يكــون متواجــدا ً بشــكل قانــوين
هنــاك ،أي ميلــك فيــزا ،أو ختــم عــى جــواز الســفر،
لكــن عــى األغلــب هــذه ليســت مشــكلة يف بلداننــا
االصليــة ،فالغالبيــة موجوديــن بــدون فيــزا أو ترصيــح
دخــول ،وتســتقبل معظــم الســفارات هنــاك املراجعــن
بهــذه الطريقــة ،لكنهــا أحيان ـاً مســألة حــظ ،أو حســب
املوظــف نفســه.
كان ســابقاً يقــوم الالجئــون غــر الحاصلــن عــى اإلقامــة،
بالســفر إىل الرنويــج بطريقــة غــر رشعيــة ،للتقديــم عــى
إقامــة عمــل أو مل شــمل مــن هنــاك ،ففــي البدايــة كانــوا
يســتقلبونهم ،لكــن تــم منــع هــذه الطريقــة الحق ـاً ،أي نادر عازر
nader@alkompis.com
منــع إســتقبال الشــخص املوجــود بشــكل غــر رشعــي.
ومثــاً إن كان أحدهــم مــن منغوليــا ،معــروف أنــه ال
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مــا الــذي
يدفع الشباب
المقيــم فــي
الســويد الــى
« الجهــاد «
فــي ســوريا؟
تتناقل وســائل اإلعالم الســويدية
ُ
الكومبــس  -تحقيــق:
بــن الحــن واآلخــر ،قصــص شــباب مــن أصــول أجنبيــة،
يرتكــون الســويد ،متوجهــن إىل ســوريا ،للمشــاركة يف
الن ـزاع الدامــي الــذي يشــهده البلــد منــذ قرابــة ثالثــة
أعــوام ،والقتــال اىل جانــب طــرف مــن أطرافهــا.
وعــى الرغــم مــن أن الدوافــع التــي تقــف خلــف هــذه
القصــص ،شــائكة ومتادخلــة بــن مــا هــو عقائــدي أو
ســيايس أو ألســباب شــخصية ،قــد تبقــى التداعيــات
والنتائــج واحــدة ،وهــذا مــا أثــار إهتــام حكومــات
دول اإلتحــاد األوريب بشــكل عــام ،خاصــة تلــك التــي
تســتقبل أكــر عــدد مــن الالجئــن مثــل الســويد
وبريطانيــا واملانيــا وفرنســا ودول أخــرى ،لجهــة مــا
قــد يشــكله مثــل هــؤالء الشــباب مــن خطــر ،يف حــال
عودتهــم مــن تلــك املعــارك ،األمــر الــذي مــن شــأنه
تهديــد أمــن وســامة املجتمعــات التــي إحتضنتهــم
ووفــ ّرت لهــم ولعوائلهــم الحاميــة.

خاص للكومبس

اإلجتامعــي ان يؤثــر عــى قــرارات الشــباب يف هــذا
املجــال؟

اذ ح ـذّر تومــاس هيغهامــر أحــد خ ـراء األرهــاب مــن
املؤسســة الرنويجيــة إلبحــاث الدفــاع مــن ان يقــوم
«جهاديــن» عائديــن مــن ســوريا ،بشــن هجــات
إرهابيــة يف أوربــا ،واصفـاً ذلــك بـــ «األمــر الحتمــي» رغم
إنــه أوضــح ان ذلــك قــد ال يحــدث قريبــاً.
وبحســب هيغهامــر ،فــأن مــا ال يقــل عــن 1200
متطــوع خرجــوا مــن مختلــف البلــدان األوربيــة ،للحــاق
بالجامعــات املتطرفــة التــي تقاتــل ضمــن صفــوف
املعارضــة يف ســوريا ،النســبة األكــر منهــم مــن جمهوريــة
البوســنة والهرســك.
ويؤكــد هيغهامــر ،أن «عــدد الجهاديــن الذيــن توجهــوا
إىل ســوريا ،يفــوق مجمــوع مــن ســبقوهم إىل مناطــق
رصاع أخــرى».

تعليقات وتحليالت
وكانــت ردود أراء القــراء عــى أخبــار مقتــل شــبان يف
ســوريا ولبنــان عاشــوا يف الســويد ،تباينــت عــى صفحــة
الفيســبوك التابعــة ملوقــع «الكومبــس» ،حيــث كتــب
عــي حميــدي « :الديــن اإلســامي ينبــذ العنــف وينهــى
عــن القتــل ويديــن كل عمــل إرهــايب .الديــن اإلســامي ال
يبيــح قتــل األطفــال والنســاء والشــيوخ والعــزل .الديــن
اإلســامي يحــرم قتــل النفــس بغــر حــق .دم املســلم
عــى املســلم حـرام .إن قتــل الشــيعي للســني أو الســني
للشــيعي حـراااااااام ألنهــم قــوم يؤمنــون باللــه ورســوله
فــا تحلــوا دماءكــم وإن إختلفــوا يف بعــض املســائل
الفقهيــة أو العقائديــة فهــذا مــرده للــه فهــو الــذي
ســيفصل بــن الفريقــن ويظهــر مــن هــو عــى حــق
ومــن كان عــى باطــل»
وأضــاف « :إن أي فعــل مــن هــذا القبيــل يُعتــر غــدرا ً
رشعــي ،فالوضــع هنــا مختلــف ،ورغــم أختالفاتنــا
وغــر ّ
العقائديــة والدينيــة ،اال ان هــذه البلــدان إحرتمــت
إنســانيتنا ومنحــت حــق العيــش بحريــة وأمــان».
مراقبــون تحدثــوا لـــ « الكومبــس» أكــدوا أن التأثــر
العائــي ،والتوجيــه ومتابعــة الشــباب مــن قبــل أوليــاء
أمورهــم ،أمـ ٌر يف غايــة األهميــة ،لحفــظ حياتهــم ،وعــدم
وقوعهــم فريســة األفــكار املتطرفــة ،التــي أصبــح مــن
الســهل الوقــوع فيهــا ،مــع التطــور التكنولوجــي يف
اإلتصــاالت ،وأيضــا بســبب العزلــة اإلجتامعيــة يف أوروبــا،
وصعوبــة اإلندمــاج يف املجتمعــات الجديــدة ،ناهيــك
عــن اإلختــاف الشــديد يف طبيعــة املجتمعــات الجديــدة،
وق ّيمهــا ،التــي تلعــب دورا ً كبــرا ً يف إنخــراط الشــباب
بأعــال قتاليــة يدفعــون حياتهــم مثنـاً لهــا ،كــا تحــدث
آخــرون عــن رضورة محاســبة العائديــن إىل الســويد او
أوروبــا إجــاال ،مــن مناطــق النــزاع ،يف حــال ثبــوت
مشــاركتهم باعــال إجراميــة أو انتهــاكات لحقــوق
اإلنســان .

الكومبس يستطلع أراء متباينة
يؤيــد محمــد عمــر 29 ،عام ـاً ،الــذي يعيــش يف الســويد
منــذ حــوايل ســنة ،بشــكل رصيــح وواضــح ،ســفر الشــبان
اىل ســوريا لـــ « الجهــاد « هنــاك .ويقــول لـــ « الكومبــس
« « :النظــام القائــم يف ســوريا كافــر ،ومل يبــق طريقــة مل
يســتخدمها يف إبــادة الشــعب الســوري ،للحفــاظ عــى
كــريس الحكــم ،ومــن الناحيــة الرشعيــة ،أرى لزامـاً عــى
كل شــاب مســلم قتــال الكفــرة ،وإن كانــوا يعيشــون يف
أوروبــا».
ورغــم تأييــد عمــر مشــاركة الشــباب بـــ «الجهــاد» يف
ســوريا ،اال إنــه يرفــض فكــرة ان يقــوم أي شــاب مبهاجمة
البلــد الــذي « إحتضنــه وســاعده ومنحــه اللجــوء» ،وذلك العائــدون يحتاجــون اىل مســاعدة أم إىل
ردا ً عــى ســؤال مــن «الكومبــس» حــول إحتــال قيــام محا ســبة
املشــاركني يف القتــال هنــاك ،بأعــال إرهابيــة تســتهدف يعتقــد يوهــان لينانــدر أن العائديــن مــن تلــك
بعــض السياســيني يــرون ان مثــل تلــك املخاطــر البلــدان األوروبيــة ،وســهولة أن يتــم تكفــر أنظمتهــا الرصاعــات ،يحتاجــون اىل مســاعدة ،وان هنــاك نقاشــات
وتداعياتهــا املحتملــة ،مبالــغ فيهــا ،يف حــن يحــذر أيضــاً ،وخلــق مــررات مــن قبيــل ،ان بعضهــا يؤيــد عــى املســتوى الوطنــي فيــا يخــص الســويد وعــى
ٌ
مســتوى اإلتحــاد األوريب حــول كيفيــة اإلهتــام بهــم،
النظــام.
أخــرون مــن «حتميــة» وقــوع هجــات إرهابيــة يف
والذيــن عــى األرجــح «واجهــوا ً أمــورا ً فظيعــة» .ويبــن
أوربــا ،عاجــا أم آجــا ،يشــنها «جهاديــون» عائــدون
لينانــدر ،إنــه ليــس مــن الســهل عــى الســويد متابعــة
خطر مبالغ فيه لكنه واقعي وكامن
مــن ســوريا ،حتــى لــو احتــاج تلــك الهجــات إىل عــدة
يقــول نائــب رئيــس لجنــة العدالــة يف الربملــان الســويدي القضيــة ،وأن «الســفر مفتــوح اىل هنــاك .وال ميكننــا
ســنوات قبــل تحقيقهــا.
عــن حــزب الوســط يوهــان لينانــدر لـــ « الكومبــس « ،ولــن ميكننــا إيقــاف ذلــك» ،لكنــه يلفــت اىل ان جهــاز
مــا الــذي يدفــع بشــباب يف مقتبــل العمــر الســفر اىل
إن « مــن الصعــب جــدا ً فهــم األســباب التــي تقــود املخابــرات الســويدي ،لديــه معلومــات حــول الوضــع
مناطــق النزاعــات يف رحلــة ال ت ُرجــى عــودة منهــا يف
هــؤالء الشــباب تعريــض حياتهــم للخطــر» .مضيفــاً يف ســوريا واملخاطــر التــي تنتظــر املســافرين اليهــا .ومل
أغلــب األحيــان؟ وكيــف ينظــر السياســيون الســويديون
أن مــن األرجــح ان يكــون ذلــك بســبب إعتقادهــم يخــف لينانــدر رأيــه بخصــوص مــا ميكــن ان تلعبــه
إىل األمــر؟ اىل أي حــد ميكــن للعائلــة او املحيــط
ان مســاعدتهم إلســقاط نظــام الحكــم يف ســوريا ،أمــر القيــادات الدينيــة مــن دور يف مثــل هــذه األمــور .إىل
جانــب مســؤولية املجتمــع والعائلــة ،هــو تقديــم الدعــم
رضوري».
وفيــا اذا كان هــؤالء الشــباب يشــكلون تهديــدا ً عــى بطــرق مختلفــة مــن خــال إقنــاع أبناءهــم بعــدم
أمــن وســامة الســويد ،قــال لينانــدر « :أوالً وقبــل كل الســفر.
يشء ،فــإن مثــل هــؤالء الشــباب يخاطــرون بأمنهــم الباحــث يف شــؤون الجامعــات املتطرفــة ســعدون
وســامتهم ،ويف نهايــة املطــاف قــد يقودهــم ذلــك اىل محمــد قــال لـــ « الكومبــس « ردا ً عــى ترصيــح املســؤول
التطــرف او التدريــب عــى القتــال املســلح ،ومــن ثــم الســويدي ،إن عــى الحكومــة الســويدية ،معاقبــة
قــد يشــكلون تهديــدا ً الحقــاً عــى الســويد ،لكنــه ال ومحاســبة مــن يعــود وليــس تقديــم الدعــم لــه ،تحــت
ينبغــي املبالغــة يف الخطــر» ،الفتـاً اىل ان عائــات العديــد ذرائــع تخفــي ورائهــا عــدم فهــم دقيــق لالســباب التــي
منهــم ،قلقــن وال يريــدون مطلق ـاً ان يذهــب أبناءهــم تدفعهــم اىل اإلنخـراط يف نشــاطات الجامعــات اإلرهابية.
وأضــاف محمــد « :العديــد مــن الشــباب املنعزلــن
للقتــال يف ســوريا.
ومقابــل ذلــك ،هنــاك مــن يــرى خطــورة فعليــة مــن واملتطرفــن الذيــن يتواجــدون يف الســويد وأوروبــا،
الشــباب الذيــن يحالفهــم الحــظ يف العــودة اىل بلدانهــم سيتشــجعون أكــر يف املســتقبل للقيــام بأعــال إرهابيــة
لينا سياوش
املضيفــة يف اوربــا ،ومــن ان مشــاركتهم يف تلــك الرصاعات إذا مل يجــر معاقبــة أقرانهــم».
lena@alkompis.com
وتدريبهــم عــى التســلح ،امــر ســيكون لــه تأثــره عــى
يوهان ليناندر
أوربــا خــال الســنوات القادمــة.
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وزير االٕندماج السويدي إيريك ا ٔولينهاغ.

مؤتمر ستوكهولم لمكافحة العنصرية والتمييز « :سنفضح كل من يقف مع التيار العنصري»

“

الكومبــس – ســتوكهوملُ :عقــد يف ســتوكهومل ،يــوم كحكومــة أوالّ فيــا يتعلــق باألهــداف والكيفيــة».
 5كانــون األول ( ديســمرب) الجــاري ،مؤمتــر ملناهضــة
العنرصيــة يف الســويد ،ولجمــع وتعزيــز دور الحــركات مــا هــو دورك يف ذلــك كونــك وزيــر
املعاديــة لهــا يف البــاد ،وتشــجيع املنظــات غــر ا إل ند مــا ج ؟
أنــا املســؤول عــن ترســيخ قوانــن مكافحــة التميــز ،وقــد
الربحيــة يف هــذا املجــال.
تضمــن املؤمتــر الــذي شــارك فيــه وزيــر اإلندمــاج أصبــح القانــون صارم ـاّ أكــر .وبنفــس الوقــت مســؤول
الســويدي إيريــك أولينهــاغ وعــدد مــن الباحثــن يف هــذا عــن سياســة اإلندمــاج والعمــل عــى ازالــة العوائــق
املجــال ،نقاشــات عامــة حــول كيفيــة محاربــة التمييــز أمــام القادمــن الجــدد لــي يندمجــوا ويتعلمــوا اللغــة
الســويدية بشــكل أرسع.
العنــري يف املجتمــع ومؤسســات الدولــة.
أفتُتــح املؤمتــر بالوقــوف دقيقــة صمــت حــدادا ً عــى
مشــكلة
الزعيــم التاريخــي الراحــل نيلســون مانديــا ،بعدهــا هــل تشــكل املــدارس الدينيــة
ألقــى رئيــس املنظمــة كايل الرشــون كلمــة قــال فيهــا :يف عمليــة اإلندمــاج كــا يقــول بعــض
« لقــد كنــت رمـزا ً ملكافحــة العنرصيــة وبطــل الحريــة ،ا لسيا ســيني ؟
رحلــت روحــك مــن هــذا العــامل ،لكــن ســتبقى دامئــا يف ال ،نحــن واضحــون جــدا ً حــول الــروط واملتطلبــات
قلوبنــا وإرثــا يف نضالنــا مــن أجــل محاربــة العنرصيــة يف التــي نفرضهــا عــى املــدارس الدينيــة ،فهــم يتبعــون
املناهــج التعليميــة التــى تتبنــى سياســة التدريــس
الســويد والعــامل».
أضــاف الرشــون أن العنرصيــة والتمييــز أصبحــت جــزءا ً العلامنيــة ،وليــس التدريــس الدينــي .ال أريــد أن أمنــع
مــن الحيــاة اليوميــة لكثرييــن ،خصوصــاً املهاجريــن ،املــدارس الدينيــة ولكــن بنفــس الوقــت نحــن بحاجــة
مش ـرا ً إىل التســجيل غــر القانــوين للغجــر يف ســجالت أن تكــون هنــاك مراقبــة ومتابعــة واضحــة لهــا ،لضــان
الرشطــة ،والخــوف مــن اإلســام ( ،االســامفوبيا ) ،تقيدهــا بالقوانــن الســارية.
والتمييــز ضــد األفارقــة يف ســوق العمــل والســكن،
الخاصــة
املــدارس
بإختيــار
الســاح
هــل
إضافــة اىل الكراهيــة والتحيــز ضــد اليهــود.
وقــال« :علينــا الرتكيــز عــى قضايــا أخــرى يف النقــاش لهــا تأثــر ســلبي عــى عمليــة اإلندمــاج؟
العــام ،وليــس الرتكيــز فقــط عــى الهجــرة ،إلنــه طاملــا ميكــن القــول نعــم و ال ،فمــن ناحيــة انهــا تعطــي حريــة
هنــاك تركيــز عــى سياســة الالجئــن والهجــرة يف النقــاش اإلختيــار ،عــى ســبيل املثــال ،لفتــاة صوماليــة بالغــة
عــى الســاحة السياســية واإلجتامعيــة ،ســيكون هنــاك مــن العمــر  14عامــا مــن منطقــة تينســتا أو رينكبــي
مجــاالً لظهــور خطــاب عنــري يســتند عــى مبــدأ أن امكانيــة اإللتحــاق يف مدرســة بوســط املدينــة ،وهــذا
أصــل كل املشــاكل التــي تواجــه املجتمــع الســويدي هــي يــؤدي اىل القليــل مــن العــزل اإلثنــي .لقــد كان لدينــا يف
الســابق متيــز هائــل يف الســكن ،اذ املــرء كان مجـرا ً عــى
بســبب األجانــب».
وزيــر اإلندمــاج إيــرك أولينهــاغ لـــ « الدراســة يف املدرســة القربيــة مــن ســكنه.
الحكومــة أنــا لســت عــى إســتعداد أن أقــول لهــذه الفتــاة ال،
مــن
البــدء
علينــا
الكومبــس»:
أننــا ســنغلق البــاب أمامــك للبحــث يف مدرســة تقــع يف
يف « التنــوع والتعدديــة «
قــال وزي ـ ُر اإلندمــاج إيريــك أولينهــاغ الــذي شــارك يف قلــب املدينــة .وهــذه كــا اعتقــد خطــوة ايجابيــة يف
املؤمتــر لـــ « الكومبــس» عــى هامــش أعاملــه ردا ً عــى
ســؤال حــول كيــف ميكــن للحكومــة أن تكــون قــدوة
ملكافحــة التمييــز والعنرصيــة  « :لدينــا مشــكلة عندمــا
يتعلــق األمــر يف التنــوع ،أي عــدد األشــخاص مــن أصــول
أجنبيــة الذيــن يعملــون يف الدولــة ،الحكومــة والجهــات
الرســمية ،نحــن أصبحنــا أوضــح ووضعنــا أهــداف
واضحــة أكــر ،واذا كنــا نريــد فــرض التنــوع والتعدديــة
ا ٔندي مع وزير االٕندماج إيريك ا ٔولينهاغ
عــى البلديــات والــركات فعلينــا البــدء بأنفســنا

تقليــل اإلنعزاليــة .ولكــن هــذا مــن ناحيــة أخــرى ســوف املســؤلية األكــر تقــع عــى أصحــاب الســلطة والنفــوذ اذ
يشــكل تحديــات قويــة أمــام املــدارس املوجــودة يف أنهــم قادريــن عــى التأثــر بشــكل هيــكيل ومؤسســايت
يف املجتمــع.
تلــك املناطــق التــي يرتكهــا هــؤالء الطــاب.
وأضــاف أن كل النــاس لديهــم املســؤولية لفعــل الــيء
عــى هامــش أعــال املؤمتــر ،كان ملوقــع « الصحيــح مــن جانبهــم ،مثــل التعايــش يف املجتمــع ،تربية
الكومبــس « اللقــاء التــايل ،مــع رئيــس منظمــة « أطفالهــم بشــكل جيــد ،ويكونــوا مواطنــن صالحــن ،وأن
مناهضــة العنرصيــة» كايل الرشــون ،الــذي تحــدث يعملــوا طاملــا ال يقابلــوا بالتميــز والعنرصيــة.

عــن الهــدف مــن املؤمتــر ،وبعــض القضايــا ذات
العالقــة:

كايل
املؤمتــر
رئيــس
الرشــون لـــ « الكومبــس»:
لكــر
الوقــت
حــان
لصمــت
ا
هــذا
يف
املؤمتــر
مــن
الهــدف
مــا
ا لو قــت ؟
لقــد حــان الوقــت لنظهــر مواقفنــا ونعلــن أيــن نقــف
نحــن ،لقــد حــان الوقــت لكــر جــدار الصمــت
والســكوت وغــض النظــر عــن مامرســات اإلضطهــاد
والتميــز بحــق االخريــن ،إن هــذا املؤمتــر هــو نقطــة
البدايــة يف رصاعنــا ضــد العنرصيــة والتميــز ،فنحــن أكــر
عــددا ً مــن دعــاة العنرصيــة.

بشــكل

خــاص

يف

متييــز
هــل يوجــد
اإلســكان؟
ســوق
قالــت ايريــن مولينــا الباحثــة يف امــر التميــز يف ســوق
اإلســكان لـــ « الكومبــس « « :نعــم ،هنــاك عنرصيــة
ولكنهــا مخفيــة إىل حــد مــا بحيــث مــن الصعوبــة
رؤيتهــا ،إذا جــاز التعبــر .يف البدايــة ال يســتطيع املــرء
التميــز فيــا اذا كان هنــاك متيــز ضــده ولكــن عندمــا
تبــدأ املقارنــة بــن كيفيــة التعامــل مــع اآلخريــن وكيــف
التعامــل معــه ،هنــاك يعــرف املــرء ان هنــاك متيــز ميارس
ضــده .عندمــا أقــوم بالبحــث عــن منــزل واملالــك يقــول
ال يوجــد ســكن لــك عندئــذ ال أســتطيع أن أتحقــق اذا
كان هــذا صحيحــا حقــا أم ال كفــرد».
السياســيني القيــام
مــا هــو املطلــوب مــن
بــه ملحاربــة التمييــز يف ســوق اإلســكان؟
انهــا مشــكلة كبــرة جــدا ،يف البدايــة يجــب عــى املــرء
أن يناقــش ويعــرف أن هنالــك مشــكلة حقيقيــة بحاجــة
اىل اتخــاذ قـرارات سياســية قويــة كبــرة  .نحــن بحاجــة
اىل توافــق يف األراء وأن يتفــق السياســن أن هنــاك
مشــكلة وأننــا ال نريــد التفرقــة والفصــل.

ماهــي الخطــط املســتقبلية التــي تركــزون
والتميــز؟
العنرصيــة
مكافحــة
يف
عليهــا
نحــاول اآلن تقويــة الحركــة املناهضــة للعنرصيــة،
وســوف نقــوم يف العــام املقبــل ،بوضــع السياســن عــى
املحــك ونطالبهــم بإجــراء تغــرات واقعيــة تهــدف اىل
مواجهــة ومحاربــة العنرصيــة والتميــز يف الســويد .نعــم
أنهــا مهمــة صعبــة لكننــا مســتعدون لهــا.
يف رسالة ختامية قوية
األســتاذ
اإلجتامعــي
الباحــث
أمــا
جامعــة أوبســاال ،مســعود كــايل فقــال لـــ إختتــم كايل الرشــون املؤمتــر بكلمــة شــدد فيهــا عــى
« الكومبــس»  :املســؤلية تقــع عــى الجميــع ولكــن إســتعداد الحركــة املناهضــة للعنرصيــة فضــح كل حــزب
او جهــة تقــف اىل جانــب التيــار العنــري ،بشــكل أو
بآخــر ،قائــاً يف كلــات قويــة « :ميكنكــم أن تأخــذوا
هــذه الكلــات كوعــود أو تهديــد إذا شــئتم «.

كايل الرشون رئيس منظمة مناهضة العنرصية

أندي فليمسرتوم
andie@alkompis.com

منوعات العدد الثاني
december 2013

هل تعلم؟
رشيبــة قهــوة :نحــن يف الســويد نــأيت باملرتبــة
الثانيــة يف العــامل ،بــرب القهــوة بعــد فنلندا ،ويســتهلك
الشــخص الواحــد يف الســنة  9,19كلــغ قهــوة ســنويا ،أي
مبعــدل  3,4فناجــن كبــرة يف اليــوم الواحــد.
حلويــات ومتاريــن :األرسة يف الســويد،
تســتهلك حــوايل  1.2كيلوغــرام مــن الحلويــات يف
ـويديي
األســبوع .لكــن أكــر مــن  60يف املئــة مــن السـ ّ
يتمرنــون ويقومــون بنشــاطات بدن ّيــة ألكــر مــن 30
دقيقــة يوم ّيــاً.
وحــدي بالبيــت :يوجــد يف الســويد أكــر
عــدد مــن املنــازل ،يف العــامل ،التــي يســكنها شــخص
واحــد .ويبلــغ عــدد الشــقق يف الســويد إجــاال 4
 000 503شــقة تقريبــا ،غــر الفلــل واملنــازل املنفصلــة.
واســعة وشاســعة :الســويد هــي ثالــث أكــر
دولــة يف االتحــاد األورويب ،والخامســة عــى مســتوى
القــارة وتبلــغ مســاحتها  450250كــم مربــع بعــد
روســيا وأوكرينــا وفرنســا وإســبانيا ،امــا عــدد الســكان
فهــو  9.5مليــون نســمة.
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من المتوقع

في السويد عام 2014
مــن املتوقــع أن يشــهد عــام  ،2014وصــول مابــن  52ألــف إىل  69ألــف طالــب لجــوء ،معظمهــم مــن ســوريا ،وفــق مصلحــة الهجــرة الســويدية،
لكــن هــذه التوقعــات غــر ثابتــة ،وقــد تزيــد أو تنقــص بحســب مجموعــة مــن العوامــل.
الســويد إن تطــور ال ـراع يف ســوريا أدى إىل أكــر أزمــة للالجئــن ،يف القــرن الواحــد والعرشيــن ،وإن صعوبــة تقييــم عوامــل ال ـراع ،تؤثــر يف عــدد
وتقــول ُ
طالبــي اللجــوء القادمــن إىل الســويد.
وتعتقــد مصلحــة الهجــرة أن هنــاك عــدة عوامــل تؤثــر بقــوة عــى مجمــوع طالبــي اللجــوء يف املســتقبل ،وهــي :الـراع الســوري وكيفيــة تطــوره ،وعمــل دول
«الشــنغن» مــع مراقبــة دول الحــدود الخارجيــة ،وتوزيــع طالبــي اللجــوء الســوريني عــى دول اإلتحــاد.
مــن املتوقــع تســجيل عجــز يف امليزانيــة الســويدية العامــة يقــدر بحــوايل  87مليــار كرون العــام  .2014العجــز يُعتــر األضخــم منــذ ســنوات مل
تشــهد الســويد لــه مثيـاً عــى مــدار  13عامـاً.
وبحســب مــا أعلنتــه مصلحــة اإلدارة اإلقتصاديــة ،فــإن العجــز املرتقــب يعــود باألســاس إىل تدهــور اإلقتصــاد وتراجــع عائــدات الرضائــب بشــكل رسيــع بســبب
القوانــن املتعلقــة بالخفــض الرضيبــي وتقليــل الرســوم الرضيبيــة عــى الــركات .ومقابــل ارتفــاع يف حجــم النفقــات خاصــة ضمــن مجــال رعايــة املــرىض
وطالبــي اللجــوء.
من ا ملتو قع أن يتم تشــديد القوانني عىل املتورطني يف رشاء الخدمات الجنســية ،خاصة املرتبطة بشــبكات اإلتجار بالبرش.
حــزب املحافظــن «املودي ـرات» ،يريــد تشــديد القوانــن املتعلقــة بهــذه الجرائــم ،وفــرض عقوبــات بالســجن خاصــة عــى املدانــن املتورطــن يف إســتغالل
القارصيــن .كــا يريــد الحــزب تقييــم الترشيعــات الخاصــة بجرائــم اإلتجــار بالبــر وإيجــاد الحلــول الناجعــة للوصــول إىل الشــبكات التــي تنشــط يف هــذا
النــوع مــن الجرائــم.
مــن املتوقــع مــع حلــول الســنة املقبلــة قيــام  40بلديــة وســت محافظــات برفــع الرســوم الرضيبيــة ،مــا يعنــي تأثــر ســكان  106مــن البلديــات
بهــذه الزيــادة الرضيبيــة .بلديــة بولنــاس هــي البلديــة التــي ســتضع أكــر نســبة زيــادة لتصــل إىل واحــد يف املئــة ( .)1%وأكــر إنخفــاض ستســجله بلديــة
فاريــي النــدا لتصــل نســبة الزيــادة إىل ..0,5%

باحثــون ســويديون يقولون
إن حاســة اللمــس لــدى
اإلنســان أكثــر دقــة ممــا
يتوقــع الكثيــرون

الكومبــس  -ســتوكهومل :اكتشــف باحثــون ســويديون مــن معهــد «يك يت إتــش» امللــي للتكنولوجيــا
يف ســتوكهومل أن حاســة اللمــس لــدى اإلنســان أكــر دقــة مــا يتوقــع الكثــرون.
ففــي هــذه الدراســة التــي تفتــح آفاق ـاً جديــدة ،أظهــر الباحثــون الســويديون أن مبقــدور النــاس
الكشــف عــن التجاعيــد الصغــرة للغايــة أثنــاء متريــر أصابعهــم عــى ســطح أملــس .مــا ميكــن أن
يحــدث تقدم ـاً علمي ـاً ،كابتــكار شاشــات تعمــل باللمــس لضعــاف البــر وغريهــا مــن املنتجــات.
ونقلــت تقاريــر صحفيــة عــن الباحــث الســويدي مــارك روتالنــد قولــه إن بإمــكان أصابــع اإلنســان
أيض ـاً التمييــز بــن األســطح املزخرفــة بتفاصيــل مصغــرة ودقيقــة للغايــة ،واألســطح األخــرى غــر
املزخرفــة.
أضــاف بــأن ذلــك يعنــي أنــه لــو كانــت أصابعنــا بحجــم األرض ،فإنــه ســيمكننا الشــعور بالفــرق بــن
حجــم املنــازل والســيارات .مضيفـاً :إن ذلــك أحــد أكــر التصــورات إثــارة للمتعــة يف هــذا البحــث.
وتــرز الدراســة األخــرة أهميــة االحتــكاك بالســطح والطــول املوجــي للتجاعيــد أو عرضهــا ،وذلــك يف
نطــاق اإلدراك الحــي اللمــي للرتاكيــب الدقيقــة.
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فــارس الخليلــي :قصـ ُـة نجــاح طبيــب بُ نيــت علــى
اإلرادة وقــوة اإلصــرار

الدكتور فارس الخلييل
الكومبــس – خــاص :قص ـ ُة الدكتــور فــارس الخليــي،
ـتحق أن تُــروى! جــاء شــابّا يافع ـاً مليئ ـاً بالطمــوح،
تسـ ُ
ـراً عــى النجــاح ،فحصــل مــا أراد.
ُمـ ِ ّ
درس فيهــا الطُــب،
ـويد،
ـ
الس
يف
ـتقر
ـ
أس
1982
ـام
ـ
الع
يف
َ
فتخــرج مــن جامعــة « لينشــوبينك « عــام  ،1986وعمل
يف عــدة مستشــفيات بســتوكهومل ،عــاد اىل الدراســة مــن
جديــد فحصــل عــى تخصــص يف الباطنيــة عــام ،1993
ثــم يف أمــراض القلــب عــام  ،1995مــن مستشــفى
كارلونيســكا الشــهري .بعدهــا حصــل عــى الدكتــوراه يف
أمــراض القلــب والرشايــن مــن مؤسســة كارلونيســكا
عــام  .2000حاليــا يعمــل يف مركــز أمــراض القلــب
بســتوكهومل ،الــذي يُعــد مــن أكــر املراكــز الصحيــة يف
وحاصــل عــى عــدة ميداليــات
ٌ
الــدول اإلســكندنافية،
يجــب أن يعــرف كيــف
مــن
األطبــاء
أفضــل
جائــزة
منهــا
وجوائــز تقديريــة،
فيــه.
النــاس
يفكــر
الجمعيــة الطبيــة الســويدية يف كارلونيســكا ،كــا شــارك
يف مؤمتــرات عديــدة بالســويد ودول أخــرى .الخليــي
مهتــم جــداً بالفــن هل عاىن من العنرصية؟
إضافــة اىل كونــه طبيبــاً ،فهــو
ٌ
حــول ذلــك يقــول « :العنرصيــة ظاهــرة موجــودة يف كل
والثقافــة وقــارئ نهــم للتاريــخ القديــم.
مــكان .نحــن أساسـاً عانينـاً منهــا يف بلدنــا ،قبــل أن نــأيت
اىل الســويد .أنــا برصاحــة مل أتعــرض اىل أي نــوع مــن
كيف تغلب عىل الصعوبات
«عشــت ظــروف العــراق أنــواع التمييــز أو العنرصيــة ،خــال كل دراســتي وعمــي
يقــول لـــ « الكومبــس « :
ُ
ومشــاكلها ،و َمــن مــ ّر بتلــك ِ
الصعــاب ،تهــون عليــه كل هــذه املــدة ،يف الكثــر مــن امل ـرات ،كنــت أحصــل
مصاعــب الغربــة ،لذلــك عندمــا وصلــت الســويد ،مل عــى أحســن منصــب يف املستشــفى ،وكانــوا يف كثــر مــن
األحيــان يفضلوننــي عــى األطبــاء الســويديني أنفســهم.
أشــعر بأنهــا أصعــب مــن العــراق.
الســويد بل ـ ٌد متطــور و ُمتحــر يفهــم اإلنســان ،ويقــدر كأجانــب علينــا أن اليكــون طموحنــا أكــر مــن الواقــع
ـض مــن األجانب
الشــخص الــذي يعمــل ،وهنــاك احــرام للبــر فيــه ،ومــن أمكاناتنــا الحقيقيــة ،مثـاً يــأيت بعـ ٌ
ولإلنســان الــذي يبــذل جهــده ويريــد تحقيــق النجــاح ،اىل هنــا ويريــدون الوصــول اىل بعــض املســتويات التــي
فــا ميكــن أن يُصــاب املــرء بخيبــة أمــل إذا كان يســتمر مل يصلــوا اىل درجتهــا ،وتفــوق يف الحقيقــة إمكاناتهــم

يف الطريــق الصحيــح .ونحــن كأجانــب علينــا أن نبــذل املهنيــة الحقيقيــة ،لذلــك تراهــم ينصدمــون بالواقــع
جهدنــا ونُظهــر للســويدي أننــا طموحــن ،ونريــد عندمــا يتــم تفضيــل آخريــن مــن نفــس البلــد عليهــم،
فالســويديني يفضلــون األفضــل واألحســن حتــى لــو كان
الوصــول اىل هــدف معــن.
وبالنســبة اىل اللغــة مل تكــن يل مشــكلة ،بــدأت مبحاولــة مــن تقــدم للعمــل ســويدي أصــي».
قــراءة الســويدية مــن األيــام األوىل ،وكنــت أحــاول
األطباء األجانب
ترجمتهــا كلمــة كلمــة كلــا ســنحت الفرصــة.
مــن املهــم بــرأي أن يتعلــم األجنبــي تاريــخ املجتمــع حــول عمــل األطبــاء األجانــب قــال لـــ « الكومبــس «:
الــذي يعيــش فيــه ،ومــن أول يــوم كنــت مهتــا مبعرفــة « هنــاك حاجــة ماســة اىل األطبــاء يف الســويد خصوصــا
تقاليــد املجتمــع وطريقــة تفكــر النــاس ،فاللغــة هــي املتخصصــن ،لذلــك فانــا أعتقــد أن األغلبيــة الســاحقة
مــن األطبــاء الذيــن يأتــون اىل هنــا يحصلــون عــى فــرص
طريقــة تفكــر ،ومعرفــة اآلخــر».
عمــل ،خصوصــا مــن الع ـراق ،وأعتقــد ان نســبة % 99
عندمــا
اإلنســان
منهــم وجــدوا عم ـاً.
بلــد،
يف
يعيــش
النظام الصحي السويدي
بخصــوص النظــام الصحــي يقــول « :النظــام الصحــي يف
الســويد هــو مــن أحســن األنظمــة الصحيــة يف العــامل،
وهــذا األمــر ُمتفــق عليــه وبديهــي يف العــامل .أمــا
بالنســبة اىل بعــض األجانــب ومــدى تقبلهــم آلليتــه،
فأنــا أعتقــد أن البعــض منهــم « يتذمــرون « برسعــة دون
وجــه حــق ،إنطالق ـاً مــن أســباب كثــرة ،بعضُ هــا ُمــرر،
فاألجنبــي يتذمــر أكــر مــن الســويدي ،بشــكل عــام.
هنــاك فــرق شاســع جــدا بــن هــذا النظــام واألنظمــة
الصحيــة يف البلــدان العربيــة.
فاملريــض يف تلــك البلــدان ميكــن لــه يف دقائــق ان يراجــع
يحصــل عــى كميــات
ُ
عيــادة طبيــة ،وألتفــه األســباب
كبــرة مــن األدويــة ،ليــس يف حاجــة لهــا ،فيعتقــد
املريــض إن هــذا الطبيــب مــن أفضــل األطبــاء !! .هــذا
الــي ليــس موجــودا ً إطالقــا هنــا .هنــاك مراحــل دقيقــة

يجــري فيهــا فحــص املريــض بدقــة ،وليــس شــائعاً
أن يعطــي الطبيــب الــدواء رسيعــا ،قبــل التشــخيص
الدقيــق للحالــة املرضيــة».
الســويدي

الطبــي
النظــام
األمــراض
وتشــخيص
وحــول تشــخيص األم ـراض يضيــف « :ال أعتقــد بوجــود
أيــة مشــكلة يف تشــخيص األمــراض ،بــل العكــس هــو
الصحيــح .الســويد هــي مــن أرقــى دول العــامل يف
تشــخيص األمــراض وعالجهــا .لكــن بالطبــع اليوجــد
نظــام كامــل  % 100وال بــد مــن أن تحــدث أخطــاء،
وهــذا جــا ٍر يف كل دول العــامل .الــيء الجميــل يف
الســويد ،أننــا نســتطيع فــرز كل األخطــاء التــي تحــدث،
ويتــم محاســبة الطبيــب أو اللجنــة الطبيــة التــي
أرتكبــت الخطــأ .ويوجــد مؤسســة مختصــة تفحــص كل
األخطــاء ،وتناقــش ســببها ،ومــن املســؤول عنهــا ،وكيــف
يتــم تصحيحهــا وعــدم اإلكتفــاء مبحاســبة املقرصيــن .ويف
بعــض األحيــان يجــري بحــث خطــأ معــن ملــدة ســنة ،اىل
أن يتــم الوصــول اىل الســبب».

نزار عسكر
nazar@alkompis.com
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الالعــب الــدويل عــاد زعــر لـــ « الكومبــس «:
الرياضــة ليســت تدريبــاً يف املالعــب فقــط !

«
عــاد
ا لســحر ية

زاتــارا»

“

الســويدي مــن
الكومبــس  -خــاص:
ُ
أســم الالعــب ُ
أصــلٍ فلســطيني « زاتــارا « ،ميكــن أن تســمعه يــردد
عاليـاً عــى لســان املعلقــن الرياضيــن يف الســويد ،يف كل
مــرة ،يلعــب فيهــا هــذا الالعــب مبــاراة ،ويهــدد مرمــى
يوقــع
الخصــم ،أو يصنــع فيهــا أهدافــاً لفريقــه ،أو
ّ
بنفســه هــذه األهــداف.
« إميــاد زاتــارا « هــو عــاد زعــر ،باللفــظ الســويدي،
الشــاب الــذي نشــأ وترعــرع يف إحــدى ضواحــي
ســتوكهومل ،بعــد أن انتقــل مــع أهلــه مــن الكويــت ،قبــل
أكــر مــن عرشيــن ســنة للعيــش هنــا يف الســويد.
مســرة عــاد الكرويــة شــيقة وفيهــا تجــارب متنوعــة،
كــا يقــول لـــ « الكومبــس « ،فهــو يحــب أن يخــوض
التجــارب واللعــب يف فــرق وأجــواء مختلفــة ،ليــس فقــط
املالعــب والفــرق الســويدية.
عــاد تنقــل بــن عــدة فــرق ســويدية أوال مــن الدرجــة
الثانيــة واألوىل ليصــل بجــدارة للعــب يف الدرجــة
املمتــازة ،واآلن يلعــب مــع فريــق أوتفيدابــري
 Åtvidabergوحقــق معــه نتائــج مرشفــة ،إســتطاع
تســجيل  9أهــداف وصناعــة  4خــال العــام .2013
ُولــد عــاد أو «زاتــارا» عــام  1984يف الكويــت ،وبــدأ
مســرته كالعــب يف الــدوري الســويدي يف صفــوف نــادي
انــر أورهيــو ،ومــن ثــم إنتقــل إىل نــادي « انرتناشــونال
« الســويدي عــام  2001ولعــب لــه ملــدة موســم واحــد،
بعدهــا انتقــل إىل فريــق فالســولد ،ولعــب لــه ملــدة
ثــاث مواســم لينتقــل إىل فريــق برومابوكارنــا ،وفريــق
سرييانســكا الــذي صعــد إىل الــدوري املمتــاز يف .2011
أمــا دوليــا فــق شــارك يف الــدوري املجــري ،واإليــراين
والفرنــي ،إضافــة إىل أنــه أحــد العبــي فريــق املنتخــب
الفلســطيني ،يتمتــع عــاد مبهــارة عاليــة يف املراوغــة،
يعتــره البعــض أفضــل العــب فلســطيني يف املراوغــة
واملهــارات الكرويــة ،وقــد فــاز بأفضــل حركــة مهــارات
فرديــة يف الــدوري الســويدي هــذا العــام.

إحــدى محطــات التلفزيــون وصفــت الحركــة الفائــزة
بأنهــا ملســة ســحرية مــن قــدم عــاد ،إضافــة إىل أوصاف
أخــرى تناقلتهــا وســائل اإلعــام الســويدية.
قريب ـاً ســينضم عــاد إىل معســكر تدريبــي يف ديب مــع
املنتخــب الفلســطيني تحض ـرا ً ملربيــات ضمــن البطولــة متييــز
األســيوية ضــد قطــر والســعودية.
عربيــة
اصــول
مــن
ألنــك
أو
زمالئــك
قبــل
مــن
وإســامية
إجــاال؟
هــل ميكــن القــول إنــك حققــت محيطــك
وكيــف
الكــروي
حلمــك
هــذا
إىل
الوصــول
إســتطعت
ال عــى اإلطــاق ،وخاصــة مــن قبــل املدربــن والالعبــن،
ا لنجــا ح ؟
هــم يعرفــون خصوصيــات ويعرفــون أننــي أصــوم يف

أنــا أطمــح دامئـاً إىل تحقيــق املزيــد مــن النجــاح ،وعــدم
البقــاء عــى مســتوى معــن ،قــد يكــون الحلــم واســعاً
جــدا ً ،لكــن املهــم أن يحــدد أي شــخص ،يريــد النجــاح،
هدف ـاً أمامــه ويعمــل عــى تحقيقــه باملثابــرة والعمــل
الجــاد.
والشــابات
الشــبان
تنصــح
مــاذا
إىل
ال ُجــدد
القادمــن
خاصــة
ا لســو يد ؟

أشــعر

مل
والجميــع
تكــون
ان
مــن
خاليــة

بالتمييــز
يحــاول
الرياضــة
العنرصيــة

عامد زعرت يف امللعب
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صعوبــات ،فالفريــق يضــم العبــن مــن أوروبــا وتشــييل
واألرجنتــن ومــن الضفــة والقطــاع ومناطــق أخــرى،
ومــن املؤكــد أن طــرق اللعــب األوروبيــة والالتينيــة
والعربيــة ال تتطابــق دومــاً.
وهنــا يــأيت دور املــدرب أيضــا ،مــدرب املنتخــب
الفلســطيني محمــود جــال أســم المــع ومعــروف ،وهــو
يتمتــع بشــخصية قويــة وعنــده خطــط واضحــة وقويــة،
ونحــن متفاهمــن معــه بشــكل جيــد.
هــل
ترتشــح
هــو

الســويد
ألن
تأثــرت
الربازيــل
ملونديــال
برأيــك؟
الســبب

مل
ومــا

رمضــان وال أتنــاول لحــم الخنزيــر ،الجميــع يحــاول أن
تكــون الرياضــة خاليــة مــن العنرصيــة والتعصــب أيضــا،
ألن الرياضــة لهــا رســالة انســانية ســامية ،وأنــا أشــعر طبعــا شــعرت بالحــزن ،وكنــت فعــا أمتنــى أن تلعــب
نفــي أيضــا جــزء مــن املجتمــع الســويدي .ولكــن أحــب الســويد وزالتــان يف مونديــال الربازيــل ،ولكــن لألســف
أن أقــول لــك ألين مــن اصــول غــر ســويدية ،كنــت مل يحــدث ذلــك ،اعتقــد أن املنتخــب الســويدي بحاجــة
اعتــر أيضــا أين يجــب ان أكــون متفوقــا ،اظهــر مهــارات ألكــر مــن زالتــان ،هــذا الالعــب قــام مبــا يجــب القيــام
زائــدة ،حتــى أثبــت أين فعــا اســتحق أن أنــزل إىل ســاحة بــه .وإذا قارنــا لعــب املنتخــب الســويدي مــع منتخــب
املالعــب واســتحق ثقــة املــدرب والالعيبــن والجمهــور .الربتغــال ،يف املباريتــن اآلخريتــن نجــد الفــرق واضحــاً
لصالــح الربتغــال.
لديــك
املنتخــب

طمــوح

تلعــب
أن
الســويدي؟

هــل
أقــول إن الجميــع لديهــم فرصـاً ،ولكــن يجــب أن يكــون يف
الهــدف واضحــاً أمامهــم ،أنــا عندمــا أردت أن أكــون
العــب كــرة محــرف كنــت أتــدرب دامئــاً لســاعات أنــا اآلن ألعــب يف صفــوف املنتخــب الفلســطيني ومــن
طويلــة ،لكــن األمــر ال يتعلــق فقــط بتدريبــات امللعــب ،الناحيــة القانونيــة ،ال يصــح لالعــب أن يلعــب مبنتخبــن،
وإتبــاع منــط حيــاة صحيــة جســدياً ونفســياً مــن أهــم أنــا جــدا ً فخــور ألين ألعــب تحــت إســم فلســطني،
مــا ســاعدين ،خاصــة أن مرحلــة الشــباب فيهــا خيــارات وأمتنــى أن نحــرز دوم ـاً االنتصــارات حتــى يرتفــع هــذا
عديــدة ،خيــارايت كانــت االبتعــاد عــن كل مــا هــو مــر األســم عاليــا وليصــل اىل البطــوالت العامليــة.
ومــؤذي ،مثــل الدخــان واملــروب والســهر الدائــم.
باالندمــاج
صعوبــة
تجــد
هــل
املنتخــب
العبــي
بقيــة
عــى مــع
الســجود
عــادة
أصبحــت
مــن
أنهــم
خاصــة
قبــل الفلســطيني
مــن
املالعــب
أرض
مختلفــة؟
كرويــة
ومــدارس
عــادة دول
املســلمني
الالعبــن
يف
مألوفــة
تكــون
واللمســات تــكاد
والدوليــة ،قــد يكــون هــذا التنــوع مفيــدا ً ،إذا جــرى إســتخدامه
األوروبيــة
املباريــات
هــل شــعرت يومــا مــا بفــرق أو بشــكل جيــد ،ولكــن كــا قلــت يف البدايــة كانــت هنــاك

من هو الالعب املفضل لك؟
يف الســويد ،اعتــر زالتــان األفضــل ،وأنــا معجــب ليــس
فقــط بلعبــه بــل أيضــا مبســرته وتجربتــه الشــخصية
كالعــب مــن أصــول أجنبيــة نشــأ يف مناطــق مهمشــة
نوعـاً مــا لكنــه اســتطاع الوصــول إىل مــا ال يحلــم بــه أحد
آخــر ،عــى املســتوى العاملــي انــا معجــب جــدا بالالعــب
الربازيــي رونالــدو لويــس داليــا ،وحاليــا معجــب أيضــا
بالربتغــايل كريســتيانو رونالــدو وباألرجنتينــي ميــي
أيضــا.

محمود االغا
ma@alkompis.com
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كلمات متقاطعة

كلمات ومصطلحات

هذه بعض المصطلحات الواردة من أخبار يومية ،مختارة من قسم «كلمات
ومصطلحات» في موقع الكومبسwww.alkompis.se :

 Hälsoundersökningمصطلح مؤلف من كلمتني Hälsa .تعني صحة أو عافية ،و
 undersköningتعني دراسة أو فحص .ليصبح املعنى الكامل :فحص طبي أو دراسة
طبية.
ورد املصطلح يف الخرب التايل :الرنويج تُ ّرحل طالب لجوء من جنوب السودان بعد قتله ثالثة
أشخاص.
 Övervakningskameraمصطلح مؤلف من كلمتني Övervakning .تعني مراقبة،
و  kameraتعني آلة تصوير .ليصبح املعنى الكامل :كامريا مراقبة.
ورد املصطلح يف الخرب التايل :السجن والرتحيل من السويد لزوجني رسقا كبار السن.
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 Vidarebosättningمصطلح مؤلف من كلمتني Vidare .تعني أكرث أو إضايف ،و
 bosättningتعني إسكان ،استيطان .ويصبح املعنى الكامل :إعادة التوطني.
ومفهوم إعادة التوطني :يعني أن من يهرب من بلده ويلجأ يف بلد آخر غري آمن ،لديه الحق
يف اإلنتقال إىل بلد ثالث.
ورد املصطلح يف الخرب التايل :رؤساء حكومات دول الشامل األورويب يبحثون مشكلة الالجئني
السوريني ويدعون اىل إستقبال املزيد منهم.
 Inbördeskrigمصطلح مؤلف من كلمتني Inbördes .تعني مشرتك ،أو متبادل ،و
 krigتعني حرب .ليصبح املعنى الكامل :حرب أهلية.
ورد املصطلح يف الخرب التايل :السويد تتوقع وصول أكرث من  60ألف الجئ إليها العام القادم
معظمهم من سوريا.
 Arbetstagareمصطلح مؤلف من كلمة والحقة Arbete .تعني عمل ،و  tagareالحقة
تأيت بعد الكلامت لتعطي معنى املشاركة.

10
افقي
 .1مضيق بحري قرب اليمن
 .2القدرة عىل الرؤية بالعقل ال العني • نصف مولع
 .3تكلم عن شخص ما يف غيابه • يغطي الخروف •
االحساس وتوقع الخري أو الرش
 .4اشتياق لدرجة املرض (معكوسة) • التقط
(الطري) مبنقاره • إلهي
 .5الف سنة • حيوان لطيف مكار
 .6ذكر الطري • بيت الحيوان الربي (معكوسة)
 .7املنزل املجاور • استعراض الفن
 .8حول إىل فتات • غصبا • كثيف غري مرتب
 .9رجل الدين الذي يقدم قرارا مبرجعية دينية يف
أمور الحياة
 .10الصفات واملالمح • ذبح

رأسي
 .1دب صيني مهدد باالنقراض • يف أغاين ومواويل
فلسطني وبالد الشام
 .2أمهات الكتب
 .3متشابهان • الكلب يوصف وصفا طيبا • قوة
الرضب (الجرب)
 .4أوعية لزراعة النبات • واحد يف طاول الزهر •
يكتب بكل لغات العامل ولكنه ال يقرأ
 .5طراوة ومرونة • اقرتب منها الليل (معكوسة)
 .6منطقة املفصل بني الساعد والزند • هزت
بجناحيها برسعة
 .7نصف لجنة • معسكرات الجيش
 .8من ملوك مرص القدمية • عملة صعبة
 .9عنادل
 .10روايئ وأديب ميني (االسم األول واألخري)

المتاهة
ساعدك نفسك يف الخروج من هذه املتاهة ,ابتدأ بالسهم االعىل

ليصبح املعنى الكامل :موظف أو عامل.
 Opinionsundersökningمصطلح مؤلف من كلمتني Opinion .تعني رأي ،و
 undersökningتعني فحص ،تحقيق ،دراسة .ليصبح املعنى الكامل :استطالع الرأي.
ورد املصطلح يف الخرب التايل :مؤسسات إستطالع الرأي السويدية ترفض التعاون مع حزب
سفاريا دميوكراتنا.

اختبر معلوماتك:

 .1مدينة عربية عريقة عرفت ب عروس الصحراء ؟
 .2طائر يلد وال يبيض و يطري بال ريش ؟
 .3يف أي مدينة ظهرت صناديق الربيد ألول مرة ؟
 .4منذ اي عام مل تشارك السويد يف أية حروب
 .5يف أي يوم تحتفل السويد بعيد العلم السويدي

افقي
 .1باب املندب
 .2البصرية • لع
 .3نم • صوف • فال
 .4دجو • نق • ريب
 .5الفية • ثعلب

 .6ديك • ركو • ا
 .7جار • تفنن • ك
 .8فت • قرسا • كث
 .9ر • املفتي • ي
 .10السامت • نحر

رأسي
 .1باندا • جفرا
 .2املجلدات • ل
 .3ب ب • وفري • اس
 .4اصص • يك • قلم

 .5ليونة • تسام
 .6مرفق • رفرفت
 .7نة • ثكنات
 .8د • فرعون • ين
 .9بالبل • ك • ح
 .10عيل باكثري

1.تدمر
2.الخفاش
3.باريس
4.منذ عام 1814
5.يف  6حزيران (يونيو) منذ عام 1916

الحل

حل الكلمات المتقاطعة
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