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فــي حــوار مــع “ الكومبــس 
 “ الشــمل  لــم   “ حــول    “
واإلشــكاالت المرتبطــة بــه

تجنيــد  الســويدي:  الجيــش 
ــة  ــول أجنبي ــن أص ــباب م الش

تجربــة ناجحــة

الالعــب الدولــي عمــاد زعتــر 
الرياضــة   :“ الكومبــس   “ لـــ 
ليســت تدريبــًا فــي المالعــب 

ــط ! فق

فــي  اإلفتــاء  دائــرة  رئيــس 
اليونــان: قمنــا بدفــن أكثــر 
الجــئ جثــة   400 مــن 

ــوم  ــد ي ــاً بع ــاص: يوم ــس - خ الكومب

ــآيس  ــن م ــدة م ــول جدي ــف فص تتكش

منهــم،  الســوريني  خاصــة  الالجئــني، 

ــأ األورويب،  ــول إىل امللج ــاعني للوص الس

هربــاً مــن النزعــات املســلحة واملعــارك 

وويالتهــا.

جريــدة »الكومبــس«، تحدثــت مــع 

دار  رئيــس  دامــاد  رشيــف  يشــار 

ــان،  ــي يف اليون ــاء الرشع ــاء والقض اإلفت

ــني  ــي تواجــه الالجئ ــن املصاعــب الت ع
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الكومبــس – خــاص: هــذه هــي املــرة األوىل 

الربملــان  إنتخابــات  فيهــا  تصــادف  التــي 

األورويب، يف الســويد، مــع اإلنتخابــات العامــة 

العــام  هــذا  يســمى  لذلــك  الترشيعيــة. 

Supervalår  أي عــام االنتخابــات الضخمــة، 

إذا ســمحت الرتجمــة الحرفيــة للتعبــر، عــن 

ــني إنتخابيــني  هــذا التصــادف يف ازدواج حدث

إنتهــاء  عــى  قليلــة  أشــهر  بعــد  هامــني، 

انتخابــات الكنيســة الســويدية، التــي ال تــزال 

رغــم  معينــة،  سياســية  بأهميــة  تحتفــظ 

تــاليش دور الكنيســة الســيايس كمؤسســة 

ــت. ــع الوق ــة، م ديني

ــهر،  ــن 10 أش ــل م ــات يف أق ــٌة انتخاب إذا ثالث

صناديــق  إىل  املواطنــون  فيهــا  يذهــب 

اإلقــرتاع، لتحديــد ممثلــني لهــم يف الحكــم 

القياديــة. واملؤسســات  واإلدارة 

وألن عمليــة االنتخــاب تُعتــرب الوســيلة األهــم 

واألرقــى التــي متنــح للمواطــن الفرصــة لــي 

ــر عــى تســير شــؤون  ــه يف التأث ميــارس حق

حياتــه ومعيشــته، فــإن القــوى السياســية 

اآلن  مــن  تســعى  لإلنتخابــات  املرتشــحة 

ــني. ــوت الناخب ــذب ص لج

ــس – ســتوكهومل: ُعقــد يف ســتوكهومل،  الكومب

يــوم 5 كانــون األول ) ديســمرب( الجــاري، 

الســويد،  يف  العنرصيــة  ملناهضــة  مؤمتــر 

ولجمــع وتعزيــز دور الحــركات املعاديــة لهــا 

يف البــالد، وتشــجيع املنظــات غــر الربحيــة 

ــال. ــذا املج يف ه

تضمــن املؤمتــر الــذي شــارك فيــه وزيــر 

اإلندمــاج الســويدي إيريــك أولينهــاغ وعــدد 

مــن الباحثــني يف هــذا املجــال، نقاشــات عامة 

ــرصي يف  ــز العن ــة التميي ــة محارب حــول كيفي

ــة. ــات الدول ــع ومؤسس املجتم

صفحة 16   

أخبار السويد

صديقك الناطق بالعربية في السويد

www.alkompis.se
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تصدر عن شبكة الكومبس االعالمية 
ستوكهولم

www.alkompis.se

عام جديد وتمنيات طيبة من صديقكم » الكومبس«
ــاً  ــودع عام ــن ن ــة، ونح ــس » الورقي ــدة » الكومب ــن جري ــاين م ــدد الث ــأيت الع ي

ــاً آفــالً ونســتقبل عامــاً جديــداً مقبــالً. يذهــب عــام 2013 بــكل أحداثــه  ميالدي

وتأثــرات وقائعــه علينــا، الســعيدة منهــا واألليمــة، والــكل ينتظــر أن يــأيت العــام 

ــات متجــددة. ــد حامــال معــه آمــال ومتني الجدي

جــزء مــن قرائنــا يســتقبلون ألول مــرة عامهــم الجديــد يف الســويد، ومنهــم مــن 

انتقــل إىل هــذا البلــد حديثــا، وال يــزال يتلمــس الطريــق نحــو املجتمع الســويدي، 

يحــاول أن يبــدأ حيــاة جديــدة، بغــض النظــر عــا يحملــه مــن ذكريــات قريبــة 

مــن وطنــه األم.

ــذت  ــة، أخ ــس الورقي ــدة الكومب ــن جري ــارشة، م ــدد األول مب ــدور الع ــد ص بع

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 خــالل أغلبهــا بالحــرص عــى تطويــر فكــرة الجريــدة الورقيــة باللغــة 

ــدأه  ــذي ب ــس ال ــبكة الكومب ــط ش ــى خ ــة ع ــع املحافظ ــويد، م ــة يف الس العربي

املوقــع اإلخبــاري باللغتــني العربيــة والســويدية، قبــل أكــر مــن عــام واســتطاع 

كســب ثقــة املتابعــني ومالمســة حاجتهــم إىل وجــود وســيلة إعــالم عربيــة جــادة 

ومهنيــة يف الســويد.

ــدة  ــع عدي ــراد مواضي ــو إف ــدد األول، ه ــى الع ــات ع ــم املالحظ ــن أه ــل م لع

تخــص الهجــرة واللجــوء، بحســب أصحــاب هــذه املالحظــات، والذيــن طالبــوا أن 

تحتــوي الجريــدة عــى مواضيــع أكــر تنوعــا، تخــص عمــوم العــرب والناطقــني 

بالعربيــة يف الســويد، مــن القادميــن الجــدد والقدامــى أيضــا، ومــع أننــا نعــرتف 

بأننــا مل نســتطع تلبيــة جميــع مــا ينتظــره القــراء 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 نعتــرب أن كل شــخص وصــل إىل الســويد كالجــئ تــاركا وراءه وطنــه وأعالــه 

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 

ــا ومــن أنفســنا ونعطــي  ــوا، بــل مــن أجــل نتعلــم مــن غرن الالجئــني اينــا كان

صــورا حقيقيــة عــن الكثــر مــن التفاصيــل.

ــة  ــا يف التغطي ــم اهتاماتن ــن أه ــن ضم ــتبقى م ــوء، س ــرة واللج ــوع الهج موض

ــة، ــة واملكتوب ــني الصحيح ــن القوان ــرا م ــم كث ــن أن تعل ــا ميك ــة، ومنه اإلعالمي

ونتعلم األكر من األعراف اإلنسانية غر املكتوبة.

ــاء  ــض األخط ــا وبع ــدة وتصميمه ــة الجري ــق بجالي ــات تتعل ــب مالحظ إىل جان

ــة الحصــول  ــس االستفســارات حــول كيفي ــت عــى إدارة الكومب ــة، انهال املطبعي

ــدة، خاصــة مــن خــارج ماملــو ومنطقــة ســكونة اجــاال.  عــى الجري

ــن املســائل  ــة هــي م ــى مجاني ــدة، عــى أن تبق ــع وانتشــار الجري مســألة توزي

ــس. ــدى إدارة الكومب ــة ل ــكل أولوي ــي تش الت

يف هــذا العــدد ســنحاول وضــع مراكــز ثابتــة يف جميــع أنحــاء محافظتــي 

ســتوكهومل وســكونة، كــا أننــا ســندرج نظــام االشــرتاك، التاحــة وصــول الجريــدة 

إىل العــدد األكــرب مــن القــراء الناطقــني بالعربيــة يف جميــع أنحــاء الســويد مــن 

أقــى الشــال اىل أقــى الجنــوب، لقــاء رســوم رمزيــة لتغطيــة مصاريــف الربيــد 

ــك ميكنكــم مــن اآلن اإلعــالن عــن اشــرتاكاتكم الســنوية أو  خاصــة لألفــراد. لذل

النصــف ســنوية.

موضــوع انتشــار جريــدة الكومبــس ورسعــة توزيعهــا، موضــوع يرتبــط مبالحظــة 

ــا يف  ــا نجحن ــني، فكل ــن املتابع ــدد م ــه ع ــرب عن ــا ع ــا، ك ــوع مواده رضورة تن

الوصــول إىل مناطــق وفئــات اجتاعيــة مختلفــة، كلــا تنــوع االهتــام وتزايــدت 

املشــاركة يف املــواد التفاعليــة والحواريــة.

الكتابــة عــن همــوم واهتامــات املجموعــة اللغويــة العربيــة، ليــس لــه حــدود، 

وتبقــى مســألة اختيــار األولويــات هــي األهــم، فهنــاك اهتامــات بطرح املســائل 

االجتاعيــة الخاصــة التــي تواجــه الجاليــات العربيــة يف املجتمــع الســويدي، أو 

بالرتكيــز أكــر عــى تنــاول القوانــني والتعليــات الســويدية الرســمية مــن جهــة 

ــة  ــا مطالب ــاك أيض ــرى. وهن ــة أخ ــن ناحي ــد م ــادات والتقالي ــق بالع ــا يتعل ومب

بإعطــاء الثقافــة وتغطيــة النشــاطات الثقافيــة حيــزا أكــرب.

ــك،  ــال ب ــه أه ــول ل ــعيدا، نق ــا س ــع عام ــس للجمي ــى الكومب ــرى يتمن ــرة أخ م

نحــن نريــد أن نســتقبلك باملزيــد مــن األمــل والتفــاؤل والحيويــة، ونقــول للعــام 

ــراح. ــه مــن أفــراح وأت ــكل مــا يحمل املنتهــي، وداعــا ب
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Al Kompis papperstidning vänder sig till de arabisk-
språkiga 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 sam-
hället.
Al-Kompis har som ambition att underlätta integra-
tionen mellan människor i Sverige. Vi anser att inte-
gration är ömsesidig och inser att det är viktigt att ma-
joritetssamhället också får möjlighet att lära sig mer om 
de vanor, traditioner och kulturer som de nya svenskar-
na tagit med sig till Sverige. 

Al-Kompis online har funnits i 13 månader och har re-

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 ut-
veckla tidningen. I detta nummer hittar ni bland annat 
artiklar om den svenska militären och vi pratar integra-
tion med Sveriges integrationsminister. Följ oss gärna 
på Facebook och besök vår webbtidning www.alkomp-
is.se för fler nyheter.

نادر عازر
nader@alkompis.com

سنا الجزائري
sana@alkompis.com

هيئة التحرير

لينا سياوش
lena@alkompis.com

أندي فليمستروم
andie@alkompis.com
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الكومبــس – خــاص: هــذه هــي املــرة األوىل التــي 
تصــادف فيهــا إنتخابــات الربملــان األورويب، يف الســويد، 

مــع اإلنتخابــات العامــة الترشيعيــة. لذلــك يســمى هــذا 

العــام Supervalår  أي عــام االنتخابــات الضخمــة، إذا 

ســمحت الرتجمــة الحرفيــة للتعبــر، عــن هــذا التصادف 

يف ازدواج حدثــن إنتخابيــن هامــن، بعــد أشــهر قليلــة 

ــي ال  ــويدية، الت ــة الس ــات الكنيس ــاء انتخاب ــى إنته ع

ــايش  ــم ت ــة، رغ ــية معين ــة سياس ــظ بأهمي ــزال تحتف ت

دور الكنيســة الســيايس كمؤسســة دينيــة، مــع الوقــت.

إذا ثالثــٌة انتخابــات يف أقــل مــن 10 أشــهر، يذهــب فيهــا 

املواطنــون إىل صناديــق اإلقــرتاع، لتحديــد ممثلــني لهــم 

يف الحكــم واإلدارة واملؤسســات القياديــة.

ــى  ــرب الوســيلة األهــم واألرق ــة االنتخــاب تُعت وألن عملي

التــي متنــح للمواطــن الفرصــة لــي ميــارس حقــه يف 

التأثــر عــى تســير شــؤون حياتــه ومعيشــته، فــإن 

القــوى السياســية املرتشــحة لإلنتخابــات تســعى مــن اآلن 

لجــذب صــوت الناخبــني، مــن خــالل نشــاطات وفعاليات 

عديــدة لعــرض مشــاريعها وبرامجهــا وخططهــا والهــدف 

دامئــا كســب االصــوات.

لذلــك سنشــهد يف العــام 2014 اشــتداد حــدة املناظــرات 

والنقاشــات والحمــالت املتعــددة واملتنوعــة، وطــرح 

الربامــج وســبل معالجــة الكثــر مــن القضايــا وامللفــات، 

ــذا  ــا. وه ــد من ــوت كل واح ــوز، بص ــاول الف ــا تح وكله

يعنــي أن هــذا الصــوت ســيكون مثينــا، ومؤثــرا، وال 

ــه. يســتهان ب

ــة  ــة املتاح ــائل اإلعالمي ــرب الوس ــس« وع ــبكة »الكومب ش

ــات  ــني، انتخاب ــني االنتخاب ــة الحدث ــتحاول متابع ــا، س له

الربملــان األورويب يف 25 مايــو/ أيــار واالنتخابــات الربملانية 

العامــة يف 14 ســبتمرب/أيلول.

ــاال،  ــة إج ــق بالعربي ــريب والناط ــب الع ــُف الناخ تعري

ــم  ــي ته ــا الت ــا للقضاي بأهــم األحــزاب وطــرق معالجته

كل فــرد منــا، ســيكون أحــد أهــداف »الكومبــس«، 

ــا  ــي تصدره ــات الت ــادات والتوجيه ــرش اإلرش ــك ن كذل

ــع عــى  ــا الجمي ــي تشــجع دامئ ــة، والت ــة اإلنتخابي اللجن

مارســة حقهــم اإلنتخــايب، وعــدم أخــذ مواقــف ســلبية 

إلشــخاص  املجــال  فســح  وبالتــايل  املشــاركة،  بعــدم 

وأحــزاب قــد يكــون غــر مرغــوب بهــا، ليتحثــوا باســمنا، 

ــا. ــا تهمن ــوا بقضاي أو يتحكم

فكلــا تزايــد عــدد املشــاركني يف االنتخابــات، كلــا 

أعطــت النتائــج مــؤرشات أكــر دقــة عــن تطلعــات 

الناخبــني، واألكريــة الفائــزة، وكلــا نجحــت بالتــايل 

العمليــة الدميقراطيــة يف تحقيــق املســاوة والعدالــة 

االجتاعيــة وكل القيــم األخــرى التــي تنــادي بهــا.

هــذه معلومــات هامــة حــول الربملــان الســويدي » 

التنافــس بــني األحــزاب  الريكســداغ«، الــذي ســيتم 

والقــوى السياســية يف الســويد، عــى ملــئ مقاعــده.

يضــم الربملــان 349 مقعــداً، تتــوزع بــني األحــزاب وفقــاً 

حــزب يف  كل  عليهــا  التــي حصــل  األصــوات  لعــدد 

االنتخابــات.

عدد الرجال والنساء يف الربملان

باملقارنــة مــع الربملانــات األخــرى، الربملــان الســويدي 

ــة. ــغ 45 باملائ ــاء تبل ــن النس ــرة م ــبة كب ــم نس يض

رشوط الحصول عى عضوية الربملان

قــد  تكــون  وأن  ســويدياً  مواطنــاً  تكــون  أن  يجــب 

بلغــت ســن الـــ 18 عامــاً. كــا يجــب أيضــاً أن يرشــحك 

أحــد األحــزاب السياســية وأن يكــون اســمك مدرجــاً 

ــوات  ــزب. أص ــك الح ــة لذل ــت التابع ــة التصوي يف بطاق

الناخبــني هــي التــي تحــدد بعــد ذلــك األشــخاص الذيــن 

يصبحــون أعضــاء يف الربملــان. كل صــوت ميكــن أن مُينــح 

إمــا إىل الحــزب فقــط أو إىل الحــزب وإىل أحــد األعضــاء 

ــد. ــت يف آن واح ــة التصوي ــبقاً يف بطاق ــن مس املحددي

رواتب أعضاء الربملان

يســتلم عضــو الربملــان راتبــا يبلــغ 59800 كــرون شــهرياً 

لقــاء أتعابــه. يدفــع أعضــاء الربملــان رضيبــة عــى املبلــغ 

الــذي يتقاضــوه.

وطبيعــة  الربملــان  عضــو  عمــل  وقــت 

عملــه

ــات  ــه أوق ــة، ول ــان ليســت عادي ــة عضــو الربمل ألن مهم

عمــل محــددة، لذلــك فــإن وقــت العمــل يختلــف مــن 

ــان  ــاء الربمل ــن أعض ــد م ــن العدي ــر. لك ــخص إىل آخ ش

ــبوع. ــاعة باألس ــني 60 و70 س ــا ب ــون م يعمل

هــذه هــي األحــزاب املمثلــة يف الربملــان مــع عــدد 

أعضــاء كل منهــا، مــع اإلشــارة إىل وجــود أحــزاب أخــرى 

مل تســتطع دخــول الربملــان ألنهــا مل تســتطع تعــدي 

ــني: ــوات الناخب ــدد اص ــة يف ع ــة باملئ ــز األربع حاج

الحزب االشرتايك الدميقراطي، لديه 112 عضواً.

حزب املحافظن، لديه 107 عضوا.

حزب البيئة )الخرض(، لديه 25 عضواً.

حزب الشعب الليربايل، لديه 24 عضواً.

حزب الوسط، لديه 23 عضواً.

حزب دميقراطيي السويد لديه 20 عضواً.

حزب اليسار، لديه 19 عضواً.

الحزب املسيحي الدميقراطي، لديه 19 عضواً.
ــا كل  ــيفوز به ــي س ــد الت ــدد املقاع ــب وع ــذه النس ه

حــزب يف االنتخابــات املقبلــة، موضــوع ميكــن أن يقــرره 

ــت. ــه التصوي ــا، يحــق ل كل واحــد من

من يحق له املشاركة باالنتخابات؟

يحــق التصويــت يف االنتخابــات الربملانيــة لــك مــن يحمل 

الجنســية الســويدية وأن يكــون قــد بلــغ  ســن 18 عامــاً. 

ــات  ــوا يف انتخاب ــويديني أن يصوت ــني الس ــق للمواطن يح

ــة،  ــايب للمحافظــة ومجلــس البلدي ــم الني مجلــس التنظي

ــاه  ــد أقص ــاً يف موع ــوا 18 عام ــد بلغ ــوا ق ــال كان يف ح

ــوس يف  ــد النف ــجلني يف قي ــوا مس ــات وكان ــوم االنتخاب ي

ــق  ــا يح ــة. ك ــة أو يف البلدي ــايب للمحافظ ــم الني التنظي

أيضــاً ملواطنــي أي مــن الــدول األعضــاء يف االتحــاد 

األورويب أو الرنويــج أو أيســلندا أن يصوتــوا وفــق نفــس 

الــرشوط. أمــا املواطنــون األجانــب اآلخــرون فيحــق 

ــد النفــوس يف  ــوا مســجلني يف قي ــت إذا كان لهــم التصوي

الســويد ملــدة تزيــد عــن ثــالث ســنوات متتاليــة يف اليــوم 

ــات. ــوم االنتخاب ــابق لي الس

2014 عام اإلنتخابات المزدوجة في السويد
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الكومبــس – ســتوكهومل )خــاص(: شــاركت شــبكة 

الكومبــس اإلعاميــة مبؤمتــر صحفــي ُعقــد األربعــاء 

الدفــاع  وزارة  مقــر  يف  )ديســمرب(،  األول  كانــون   5

ــن  ــان ع ــص لإلع ــر خص ــتوكهومل، املؤمت ــويدية بس الس

نتائــج مــرشوع أطلــق تحــت شــعار »فتــح البــاب« 

وهدفــه التشــجيع عــى إنخــراط املزيــد مــن الســويدين 

املنتمــن إىل أصــول مهاجــرة  يف ســلك الجيــش والقــوات 

ــويدية. ــلحة الس املس

وذكــر متحــدث بإســم الجيــش أن نتائــج التقيــم كانــت 

ــتقبالً،  ــرشوع مس ــذا امل ــي يف ه ــزة للم ــة ومحف ايجابي

لخلــق الفــرص أمــام الشــباب مــن ذوي الخلفيــات 

الثقافيــة واللغويــة املختلفــة، وإغنــاء الدفــاع الســويدي 

بامكانيــات ومهــارات هــؤالء الشــباب، خــالل تواجدهــم 

غــر  أخــرى  ببلــدان  املســلحة  القــوات  وعملهــم يف 

ــويد.  الس

ــويدي  ــاع الس ــني ادارة الدف ــاون ب ــز بالتع ــرشوع أنج امل

التدريبيــة  الــدورات  تنفيــذ  وتــم  العمــل،  ومكتــب 

التحرضيــةFMU، يف كل مــن هاملســتاد، كارلســكرونا، 

ســكوفد، بــودن يوتوبــوري، شــارك فيهــا شــبان ينحــدرون 

الســويد.  يف  مولوديــن  منهــم   38% بلــداً،   60 مــن 

وشــكلت النســاء املشــاركات حــوايل %21، مــع العلــم أن 

عــدد املشــاركني وصــل اىل 401 يف الــدورات التحرضيــة. 

تغرت نظرتهم للقوات املسلحة

ووفقــا للتقريــر الصــادر عــن كليــة الدفــاع، فــإن الغالبيــة 

مــن املشــاركني عــربوا عــن رضاهــم، اذ أن 8  مــن أصــل 

10 تغــرت نظرتهــم عــن القــوات املســلحة بشــكل 

إيجــايب، لكــن 3 مــن 10  إنســحبوا مــن التدريــب، أمــا 

بالنســبة للفتيــات فــأن النســبة العظمــى منهــن تابعــن 

ــاعدهن  ــدورة يس ــام ال ــن أن امت ــادا منه ــب اعتق التدري

يف البحــث عــن عمــل يف الحيــاة املدنيــة، اذ أن الغالبيــة 

منهــن يطمحــن للعمــل يف ســلك الرشطــة.

ــم ممثلــو القــوات املســلحة املــرشوع إيجابــا انطالقــا  قيّ

مــن الوقائــع امللموســة عــى األرض مــن بينهــم، يوهــان 

أوســترباري، مــن جامعــة الدفــاع الوطنــي والقائــم عــى 

هــذا التقريــر الــذي أوضــح لـــ » الكومبــس » أن 15 اىل 

ــوات  ــف يف ق ــوا عــى توظي ــن املشــاركني حصل 20 % م

الدفــاع، وأن هــذا الرقــم مــن املرجــح أن يــزداد يف كانــون 

االول/ ديســمرب عندمــا يلتحــق الشــبان املنتهــني حديثــا 

مــن الــدورة الثانيــة.

وأضــاف أســترباري، أن املــرشوع يف املجمــل كان ايجابيا، 

لكــن كان هنــاك بعــض العقبــات اإلداريــة باإلضافــة اىل 

ــو مــن بعــض املشــاكل بــني األعضــاء،  أن الوضــع مل يخل

مــا جعــل عــدد منهــم يشــعر أنــه غــر مرغــوب بــه«.  

مــن جهتــه قــال مديــر املــوارد البرشيــة يف القــوات 

ــار ســتوليخو، لـــ » الكومبــس » : »  ــوف ب املســلحة، أول

ــة  ــة مختلف ــابات بطريق ــبان والش ــا إىل الش ــد وصلن لق

ــا  ــد متكن ــى، لق ــت م ــه يف أي وق ــا علي ــا كن ــا ع متام

ــة  ــة الثقافي ــن ذوي الخلفي ــر م ــدد كب ــذاب ع ــن اجت م

ــد  ــم ق ــض منه ــكري، وبع ــب العس ــة يف التدري املختلف

نجــح يف اإلنتقــال اىل التدريــب وهــو الخطــوة األوىل يف 

ــش«. ــة يف الجي ــى وظيف ــول ع الحص

عقبات تجنيد املهاجرين 

وأضــاف » كان لدينــا يف الســويد نظــام التجنيــد اإلجباري 

حتــى 2010، ومل تكــن هنــاك حاجــة اىل حمــالت تعبئــة، 

لكــن بعــد هــذا التاريــخ  أصبحــت الخدمــة العســكرية 

قامئــة عــى أســاس طوعــي، مــا جعــل ذلــك أمــرا 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 مواطنيــني ســويدين، إضافــة 

اىل ســبب آخــر مهــم جــدا هــو أنــه  كثــراً مــن األشــخاص 

يأتــون اىل الســويد مــن مناطــق دمرتهــا الحــروب بحيــث 

أصبحــوا  يربطــون الــزي العســكري بأشــياء ســلبية  

تذكرهــم باملــآيس التــي عانــوا منهــا وكانــت ســبب 

قدومهــم اىل الســويد«.

يف  خاصــة  صعوبــات  هنــاك  كانــت  هــل 

األجنبيــة؟  الخلفيــات  مــن  النســاء  تجنيــد 

ــات  ــة صعوب ــا أي ــاك عموم ــن هن ــترباري : ال مل تك أوس

يف امكانيــة تجنيدهــم، وقــد وصلــت نســبة النســاء 

ــا أن  ــج اىل حــوايل %21 ، ك املشــاركات يف هــذا الربنام

الــيء اإليجــايب يف هــذا املــرشوع كان أن نســبة  النســاء 

ــة  ــدورات التدريبي ــوا ال ــن أكمل ــال مم ــن الرج ــى م أع

ــة. ــايب للغاي ــر إيج ــذا أم ــة FMU، وه التحرضي

مــن  املســتقبل  اىل  تتطلعــون  كيــف 

املــرشوع؟ هــذا  خــالل 

العــام،  نهايــة  مــع  ســينتهي  املــرشوع  ســتوليخو: 

ــه، ســوف  ــي وشــامل علي ــم حقيق ســنقوم بإجــراء تقيي

ــن  ــي نتمك ــل ل ــام املقب ــا اىل الع ــارب معن ــذ التج نأخ

ــن ذوي  ــابات م ــبان والش ــع الش ــول اىل جمي ــن الوص م

الخلفيــات الثقافيــة املختلفــة. 

اإلســتفادة  ميكــن  التــي  التجــارب  ماهــي 

املســتقبل؟ يف  منهــا 

ــول اىل  ــدة يف الوص ــربة جي ــبنا خ ــد اكتس ــتوليخو: لق  س

ــة اجــراء  ــة، وكيفي الشــبان والشــابات مــن أصــول أجنبي

الحــوار معهــم، مبعنــى آخــر أننــا اكتســبنا مهــارة يف 

التعامــل مــع مجموعــات أخــرى مل نكــن معتاديــن عــى 

ــاه  ــذي تعلمن ــم ال ــئ امله ــابقا. إن الش ــا س ــل مع التعام

ــوار  ــق الح ــى منط ــل ع ــو العم ــج ه ــذا الربنام ــن ه م

ــة  ــم خلفي ــن لديه ــباب مم ــؤالء الش ــع ه ــل م والتواص

ثقافيــة متنوعــة ليتــم اعدادهــم لــي يتمكنــوا مــن 

ــن  ــني يف األماك ــوا فعال ــاش، ليكون ــادرة والنق ــاذ املب اتخ

ــن  ــا م ــد رأين ــتقبل. لق ــا يف املس ــدون فيه ــي يتواج الت

الدراســة  دورة  أكمــل  الــذي  الشــخص  أن  التجربــة 

التمهيديــة يف هــذا الربنامــج، عندمــا يذهــب اىل منطقــة 

ــاس  ــي الن ــال أو يتلق ــبيل املث ــى س ــتا، Tensta، ع تينس

ــوار  ــراء ح ــرب إلج ــهولة أك ــاك س ــون هن ــع، يك يف املجتم

ــن، وهــذه  ــد أشــخاص آخري ومناقشــة  مــن أجــل تجني

ــا. ــدة لن ــة جدي تجرب

إستخالص الدروس من الدورة

أمــا رئيــس وحــدة FMU يف بوديــن بــول ميجــور، فقــال 

لـــ » الكومبــس »: » لقــد اجتمعنــا مبجموعــة ذات موارد 

ــه  ــعى الي ــا نس ــا كن ــذا م ــة وه ــرة ورائع ــربات كب وخ

ــاة.  ــم يف الحي ــم وتجاربه ــن خرباته ــتفادة م ــا لإلس دامئ

لقــد أظهرنــا لهــم كــم هــم مهمــني بالنســبة لنــا وهــذا 

جعلهــم يشــعرون ان انتســابهم لهــذ الــدورة قــد حمــل 

التغــر بالنســبة لهــم.

وأضــاف: » ســعينا اىل أن نعلــم الشــباب اإلنضبــاط 

ــا أن  ــت أثبتن ــس الوق ــن يف نف ــكري ولك ــام العس والنظ

ــني  ــرق ب ــد أي ف ــة وال يوج ــاوي يف القيم ــع متس الجمي

ــا  ــرء وم ــايت امل ــن ي ــن أي شــخص وآخــر بغــض النظــر م

هــي خلفيتــه أو لونــه وشــكله.  وأنــا أعتقــد أن جميــع 

الذيــن شــاركوا يف هــذه الــدورة شــعروا بقيمــة نجاحهــا، 

ــاح«.  ــذا النج ــوا ورأوا ه ــا ملس ــاس أيض ــى أن الن وأمتن

وزاد القــول: » أعتقــد أنــه اذا  متكنــا مــن مواصلــة 

وتطويــر هــذا املــرشوع يف املســتقبل مــع اإلســتفادة مــن 

ــي«. ــاح حقيق ــاك نج ــيكون هن ــابقة س ــارب الس التج

ــن  ــل ع ــب العم ــن مكت ــل م ــوليداد عرافيي ــدت س وتص

ــة  ــول آلي ــل ح ــب العم ــت ملكت ــي وجه ــادات الت االنتق

ومصداقيــة املعلومــات التــي تداولهــا بالقــول : » مل يكــن 

أبــدا يف نيــة وقصــد مكتــب خدمــات التوظيــف والعمــل 

إعطــاء معلومــات خاطئــة للشــباب، ولقــد قمنــا بتصليــح 

ــارات مل  ــا إش ــا وصلتن ــت عندم ــأرسع وق ــات ب املعلوم

تكــن واضحــة مبــا فيــه الكفايــة«. 

الجيش السويدي: تجنيد الشباب 
مــن أصول أجنبية تجربة ناجحة

عدسة الكومبس يف موقع تدريب للجيش السويدي عى جزيزة بالقرب من ستوكهومل

عدسة الكومبس يف ستوكهومل
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december 2013
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األوروبــي  التركــي  اإلتفــاق 
ــن مــن  ــزع بعــض الالجئي وف

خطــر اإلبعــاد

منبر العدد الثاني
december 2013

الكومبــس- منــرب: يتكبــد الاجئــون عنــاء وقســوة 

التهريــب للوصــول إىل دولــة أوروبيــة تتوفــر فيهــا 

رشوط اللجــوء اإلنســانية، بعــد املخاطــرة بحياتهــم 

ــن  ــم م ــه يف جيوبه ــا ميلكون ــر م ــاة أرسهــم، وبآخ وحي

ــال. م

ــر  ــى ب ــو ع ــراً الرس ــتطاع أخ ــن اس ــمع م ــا يس  وعندم

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 

ــد تطبيقــه عــى أرض الواقــع،  اإلتفــاق ورشوط ومواعي

ــك مــن يشــمل ومــن ال يشــمل. واألهــم مــن ذل

وألن الكومبــس، شــبكة إعالميــة وليســت مرجعا لتفســر 

ــة  ــيلة إعالمي ــة وس ــل اي ــا مث ــة، مثله ــات الدولي اإلتفاق

أخــرى، فقــد قمنــا بنقــل الخــرب كــا هــو، وكــا أوردتــه 

ــاء. وكاالت األنب

لعــل الــيء املميــز الــذي ميكــن أن نعتــرب أنفســنا 

ــى  ــا ع ــو تركيزن ــوكاالت ه ــة ال ــن بقي ــون ع ــه مختلف ب

ــة كل  ــى متابع ــا ع ــوء، وحرصن ــرة واللج ــع الهج مواضي

األخبــار املحيطــة بأمــور الالجئــني وأوضاعهــم، ومحاولــة 

ــة إذا كان  ــة، خاص ــات اإلضافي ــع املعلوم ــق وجم التدقي

ــويد. ــص الس ــا يخ ــويد أو م ــار الس ــذه األخب ــدر ه مص

لقــد قمنــا منــذ بدايــة نــرش خــرب االتفــاق الــرتيك 

األورويب، بالتنبيــه إىل أن هــذا االتفــاق هــو مثــل أي 

ــص عــى  ــني، ين ــني دوليت ــني جهت ــاق آخــر يحــدث ب اتف

رشوط تطبيــق، وعــى فــرتة زمنيــة للتنفيــذ، وعــى أســس 

ــق عليهــا،  ــاج إىل وقــت للتصدي ــة وسياســية، تحت قانوني

حتــى تصبــح نافــذة. واألهــم مــن كل ذلــك يحتــاج أيضــا 

ــا.  ــا ومصطلحاته ــه، وتعابره ــم لنصوص إىل فه

ــوا  ــن ممــن وصل ــذي أخــاف الكثري اإلتفــاق املرعــب ال

ــة  ــق البواب ــن طري ــا ع ــول إىل أوروب ــون الوص أو يحاول

الرتكيــة، ينــص عــى أنــه يســمح لــدول اإلتحــاد األورويب 

بإعــادة الالجئــني غــر الرشعيــني اىل تركيــا، مقابــل البــدء 

يف محادثــات تتعلــق بإعفــاء األتــراك مــن الحصــول عــى 

ــارة دول االتحــاد األورويب.  تأشــرة لزي

مــن قــراءة هــذا النــص ميكننــا تحديــد الحقائــق التاليــة 

التــي تســاعدنا عــى فهمــه، وبالتــايل معرفــة تأثــره 

ــم: ــن يف حكمه ــوريني وم ــني الس ــى الالجئ ــة ع خاص

يســتخدم  الرشعــي«  غــر  »الالجــئ  مصطلــح  أوال: 

ــن اســتنفذوا فــرص الحصــول  عــادة عــى الالجئــني الذي

ــن  ــوء أو م ــب اللج ــالل طل ــن خ ــة م ــق اإلقام ــى ح ع

ــد  ــن بل ــم الخــروج م ــات عليه خــالل طــرق أخــرى، وب

تقديــم اللجــوء األورويب، فهــم بالتــايل مل يعــدوا طالبــي 

ــة. ــى إقام ــني ع ــوء، أو حاصل لج

ثانيــا: أغلــب الــدول األوروبيــة إذا مل نقــل جميعهــا 

تقبــل حاليــا طلبــات لجــوء الســوريني ومــن يف حكمهــم، 

ــف  ــات جني ــى اتفاقي ــة ع ــدول موقع ــذه ال ــا أن ه ك

الخاصــة باللجــوء، فهــي بالتــايل يجــب أن تقبــل أي 

طالــب لجــوء مــن ايــة دولــة يف العــامل، إىل حــني البــت 

ــه. ــرار بوضع ــه، وإصــدار ق مبلف

أن  قبــل  التنفيــذ  حيّــز  يدخــل  لــن  اإلتفــاق  ثالثــا: 

تقــوم دول اإلتحــاد األورويب بالتصديــق عليــه، وفــق 

ــاد  ــة باالتح ــؤون الداخلي ــة الش ــه مفوض ــت ب ــا رصح م

مقابــل  هنــاك  ألن  ماملســرتوم«  »سيســيليا  األورويب 

ــا، وهــذا  ــزا إىل أوروب ــراك بــدون في يتعلــق بدخــول األت

أمــر يحتــاج إىل موافقــة جاعيــة مــن دول اإلتحــاد.

رابعــا: اإلتفــاق ال ينــص عــى أنــه ســيجري إعــادة 

الالجئــني القادمــني مــن تركيــا غــى أوروبــا بشــكل 

ــض  ــدث بع ــد يح ــه ق ــة، لكن ــوري، إىل األرايض الرتكي ف

ــه،  ــم رفــض طلــب لجوئ ــات الســيئة عــى مــن ت الداعي

وتبــني أنــه وصــل عــن طريــق األرايض الرتكيــة إىل البلــد 

األورويب الــذي رفضــه.

هــذه النقــاط قــد تســاعد الالجئــني ممــن وقعــوا بحالــة 

خــوف مــن إمكانيــة إعادتهــم إىل تركيــا، وهــم ال يزالــوا 

طالبــي لجــوء، أو ممــن تقدمــوا إىل اســئناف بعــد 

ــاين. ــض أول أو ث ــى رف ــم ع حصوله

مــرة أخــرى نقــول لبعــض القــراء واملتابعــني ممــن 

يترسعــوا بإلقــاء األحــكام، واالعتــاد عــى التفســر 

ــار  ــرب واألخب ــراءة الخ ــاود ق ــأن يع ــور، ب ــطحي لألم الس

ــايب  ــكل إيج ــاهم بش ــة، وأن يس ــة متأني ــرى بطريق األخ

للتعامــل مــع ردود الفعــل عليــه.

د.محمود االغا

ma@alkompis.com

الكومبــس - خــاص: يومــاً بعــد يــوم تتكشــف فصــول 

جديــدة مــن مــآيس الاجئــن، خاصة الســورين 

امللجــأ  إىل  للوصــول  الســاعن  منهــم، 

األورويب، هربــاً مــن النزعــات املســلحة 

ــا. ــارك ووياته واملع

ــع  ــت م ــس«، تحدث ــدة »الكومب جري

دار  رئيــس  دامــاد  رشيــف  يشــار 

اإلفتــاء والقضــاء الرشعــي يف اليونــان، 

عــن املصاعــب التــي تواجــه الاجئــن 

وأغلبهــم  اليونــان،  مــن  املاريــن 

ويتطلعــون  تركيــا،  مــن  قادمــن 

ــة  ــدول األوروبي ــدى ال ــول إىل إح للوص

للعيــش  األدىن  الحــد  متنــح  التــي 

وســام. بكرامــة 

دفن 400 جثة منذ أواسط الثانينات

ــة  ــم العربي ــريك، يتكل ــن أصــل ت ــاين م ــاد يون يشــار دام

ــول  ــي ح ــاع اعالم ــش اجت ــى هام ــاه ع ــة، قابلن بطالق

دار  أن  أوضــح  االندمــاج، 

ــه،  ــذي يرتأس ــاء ال االفت

قــام بدفــن أكــر مــن 

عائــدة  جثــة   400

إىل الجئــني حاولــوا 

األرايض  عبــور 

منــذ  اليونانيــة، 

ــات، إىل  ــط الثانيني أواس

اآلن، منهــم حــوايل 100 

جثــة دفنــت منــذ بــدء 

التــي  الداميــة  األحــداث 

ــل  ــل أق ــت بســوريا قب عصف

مــن 3 ســنوات. وأن هــذا 

ال  الرقــم 

يشــمل مــن يســقط عــى الجانــب الــرتيك للحــدود.

ــقوط 6  ــاين س ــي اليون ــر املفت ــا يتذك ــن أول الضحاي وع

مــن األكــراد بعــد وقوعهــم يف حقــل ألغــام عــام 1986. 

اليونانيــة  الســلطات  إن   :  « الكومبــس   « لـــ  ويقــول 

شــددت الحــدود مــع تركيــا، بشــكل مضاعــف مــع 

ــم األوضــاع يف ســوريا، مبســاعدة اإلتحــاد األورويب،  تفاق

الحــدود  اجتيــاز  يســتطيع  مــن  ذلــك هنــاك  ومــع 

األوروبيــة عــرب البوابــة اليونانيــة الرتكيــة.

وتقــوم عــادة الســلطات اليونانيــة، باالتصــال مــع دائــرة 

ــث  ــى الجث ــة ع ــد اســتكال اجــراءات معين ــاء عن اإلفت

التــي يتــم العثــور عليهــا  والتــي تعــود إىل الجئــني يعتقد 

أنهــم ينتمــون إىل الديانــة اإلســالمية«.

هويــات  تحديــد  يف  الخطــأ  إحتــاالت 

لجثــث ا

ــد  ــاالً لوجــود خطــأ يف تحدي ــاك احت ــا إذا كان هن وع

يف  دامــاد:«  يشــار  أجــاب  الجثــة،  صاحــب  هويــة 

األغلــب يكــون مــن الصعــب معرفــة هويــة الجثــة، 

ــق يف  ــة وثائ ــاك أي ــة الغــرق ال يكــون هن خاصــة يف حال

حــوزة الضحيــة، والســلطات اليونانيــة وبعــد قيامهــا 

بالتحقيقــات التــي تســتغرق عــادة 3 أشــهر، قــد تعتقــد 

أن هــذا القــادم املجهــول، مــن الــرشق األوســط أو 

ــلمني.  ــن املس ــة م ــلا، ألن األغلبي ــون مس ــد يك ــيا ق آس

نحــن طبعــاً نحــرتم الجثــة مهــا تكــن هويــة صاحبهــا، 

فقــط نريــد التأكــد مــن أجــل مســألة الشــعائر الدينيــة، 

ــلطات  ــل بالس ــلم نتص ــر مس ــه غ ــا أن ــال تأكدن ويف ح

اليونانيــة ونخربهــم بهــذه املعلومــة، لــي تحصــل الجثــة 

عــى طقــوس الدفــن املناســبة«.

حاالٌت إنسانية يصعب تخيلها

ــاك  ــا أن هن ــد أيض ــان، أك ــاء يف اليون ــرة اإلفت ــُس دائ رئي

حــاالت إنســانية يصعــب تخيلهــا حصلــت لالجئــني مثنــا 

لوصولهــم إىل أوروبــا، ومتنــى أن يفهــم كل شــخص ينــوي 

اإلقــدام عــى مغامــرة يعــرض نفســه وعائلتــه فيهــا  

للخطــر، أن يفكــر قبلهــا ألــف مــرة يف هــذا الثمــن. كــا 

ــن  ــا ع ــوء إىل أوروب ــلكة اللج ــذري ملش ــل ج ــب بح طال

ــرك  ــى ت ــاس ع ــرب الن ــي تج ــباب الت ــة األس ــق إزال طري

ــم. أوطانه

ــي  ــني، والت ــة لالجئ ــة الســلطات اليوناني ــا عــن معامل أم

ــا أخــرى باألكــر ســوءا،  ــا بالســيئة، وأحين توصــف أحيان

فقــد ربــط يشــار دامــاد هــذه املعاملــة، مبــا متليــه 

ــام،  سياســة اللجــوء والهجــرة لإلتحــاد األرويب بشــكل ع

ألن اليونــان هــي إحــدى دول العبــور نحــو دول أوروبيــة 

أخــرى.

رئيــس دائــرة اإلفتــاء في اليونــان: قمنا بدفن أكثر من 400 جثة الجئ

يشار داماد/رئيس دائرة االفتاء يف اليونان

محمود االغا

ma@alkompis.com
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كثريــن،  اىل  بالنســبة  الســويد،  اىل  الوصــوُل  أصبــح 

خصوصــاً يف البلــدان التــي تشــهُد حروبــاً ونزاعــات 

داخليــة، ُحلــاً يدفــع البعــُض حياتــه مثنــاً لــه!

هــذا الحلــم، مل يــأت مــن فــراغ، فالتجربــُة الســويدية، 

فريــدة حّقــاً يف مجــال الرعايــة اإلجتاعيــة والصحيــة، ال 

يشــق لهــا غبــار كــا يُقــال.

رشوط  العــامل  دول  فيــه  تُّشــدد  الــذي  الوقــت  ويف 

الهجــرة، فــأن الســويد متنــح جوازهــا املُعتــرب دوليــاً، 

اىل كل مهاجــر مل يرتكــب ماهــو مشــني، خــالل خمــس 

ســنوات فقــط مــن العيــش فيهــا! فيصبــح ســويديّاً 

اليختلــف يف الحقــوق والواجبــات عــن مواطنــي البلــد، 

ــوم يحصــل  ــن أول ي ــوق م ــال هــذه الحق ــه ين ــم أن رغ

ــة! ــى اإلقام ــه ع في

ــات  ــي بتضحي ــذي بُن ــويدية، ال ــة الس ــع الرفاهي مجتم

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 خــالل الرســائل اليوميــة التــي تصــل » الكومبــس »، 

ــدة كل  ــم، بعي ــة يف الوه ــورات غارق ــكار وتص ــر أف تظه

ــد أن  ــن يعتق ــاك م ــا. فهن ــاة هن ــع الحي البعــد عــن واق

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 اإلجتاعــي، التــي أتاحــت املعلومــات للنــاس 

يف كل مــكان، لكــن يبــدو أن هنــاك فقــراً شــديداً يف 

ــة. ــات األوروبي ــري يف املجتمع ــة مايج معرف

مــن أهــم أهــداف إطــالق مــرشوع » الكومبــس » 

ــع  ــني املجتم ــاة وقوان ــع الحي ــل واق ــو نق ــي، ه اإلعالم

الســويدي كــا هــي يف الواقــع، اىل ماليــني الناطقــني 

باللغــة العربيــة يف العــامل، وليــس كــا يتخيلهــا الحاملــني 

املنكرسيــن املهزومــني مــن قبــل األنظمــة الفاســدة 

والدكتاتوريــة!

ــرب يف  ــن الح ــاً م ــام هرب ــذه األي ــون ه ــن يأت اآلٌف مم

ــوه  ــد بن ــوا ق ــا كان ــر مل ــع مغاي ــون بواق ــوريا، ينصدم س

يف مخيلتهــم! فرغــم ان الدولــة الســويدية تضمــن لهــم 

حياتهــم، وتوفــر لهــم األمــن والســالم والعيــش بكرامــة، 

مــن خــالل توفــر الحــد األدىن مــن مســتلزمات العيــش، 

فانهــم يواجهــون الواقــع الجديــد بدهشــة ال تخلــو 

أحيانــاً مــن صدمــة، رسعــان مــا تتحــول لــدى العديــد اىل 

يــأس وإحبــاط يرتتــب عليهــا تناقضــات، تهــدد إســتقرار 

الفــرد، وحتــى توازنــه النفــي!

بكلــات بســيطة: الســويد هــي حقــاً 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 

ــد وتعــب. ــة، وك ــود هائل بجه

أنتــم أيهــا القادمــون مــن أهــوال الحــرب ومآســيها، 

ضعــوا يف إعتباراتكــم بعــد أن تصلــوا هنــا بالســالمة، أن 

هــذا البلــد ســيقدم لكــم الكثــر، لكــن لــن يكــون مثــل 

ــه اىل  ــي ب ــا، وتســتمر تعتن ــي ترضــع طفله ــك األم الت تل

ــد الدهــر! أب

ــم كل  ــأيت إليك ــن ي ــوه. ل ــر لتفعل ــم الكث ــيكون عليك س

يشء وأنتــم جالســون يف بيوتكــم! لــن ترضعكــم الســويد 

ــوه بأنفســكم !  ــر لتفعل ــد، ســيتعني عليكــم الكث اىل األب

ــم! ــن تخطــر ببالك ــات مل تك ــتواجهون صعوب س

ــة،  ــور فخم ــون يف قص ــا تصل ــكانكم أول م ــم إس ــن يت ل

وإمنــا ستعيشــون مــع اآلف آخريــن يف مجمعــات ســكنية 

جاعيــة مؤقتــة تابعــة للهجــرة !

ــوا عــى  ــل أن تحصل ــا، قب ــة فيه ســتقضون أشــهراً طويل

ــم  ــي أنك ــرار ال يعن ــى ق ــول ع ــى الحص ــرارات! وحت ق

ــهراً  ــتنتظرون اش ــل س ــوري، ب ــت ف ــى بي ــتحصلون ع س

ــوا عــى  ــل أن تحصل ــة، ورمبــا أكــر مــن أشــهر قب طويل

ســكن!

ــم والدراســة  ســتحرقون مــن أعاركــم ســنوات يف التعل

قبــل أن تتوفــر لديكــم فرصــة الحصــول عــى عمــل!

ســيتعني عليكــم تعلــم الكثــر يك تســتطيعوا العيــش يف 

املجتمــع الجديــد، بــدءاً مــن قوانــني الســر يف الشــوارع 

مــروراً بقيــم جديــدة قــد ال تخطــر ببالكــم تخــص تربيــة 

أطفالكــم، والتعامــل مــع زوجاتكــم وأخواتكــم، إنتهــاءاً 

بقيــم ومفاهيــم ال عالقــة لهــا مبجتمعاتكــم الحاليــة!

إنها هكذا صدقوين وليست غر ذلك!

ــول ــد الوص ــا بع ــاج م ــع اندم ــويد وواق ــى الس ــول إل ــالم الوص أح

نزار عسكر 

nazar@alkompis.com

العدد الثانيأخبار-السويد
december 2013
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بيار كوركيس

جورج مانوكيان

أبرار خرطبيل

السويد في أقوالهم:
بيار كوركيس: صناعي ورجل أعال

يف الســويد يوجــد فــرص عديــدة، اإلرصار واملثابــرة عنــوان النجــاح. رغــم النجــاح يف الغربــة، يشــدين الحنــني دامئــا لبلــدي 

العــراق. وأمتنــى أن يعــم الســالم واملحبــة يف العــراق 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 

فراغــة، بأشــياء مفيــدة. أنــا أدرس وأعمــل وعنــدي نشــاطات تتعلــق مبنــارصة القضيــة الفلســطينية.

قيص الزهري: صاحب محل حالقة

العمــل يؤخــذ كل وقتــي، وال أجــد مــا يكفــي للعالقــات اإلجتاعيــة. العمــل يف الســويد أمــر مقــدس، ومــن الصعــب أن 

تعيــش بــدون دخــل ثابــت. ال أجــد تناقــض بــني كــوين عراقــي وســويدي يف آن واحــد.

جورج مانوكيان: عامل يف رشكة سكانيا

أكــر مــا يقلقنــي يف الســويد، تأمــني متطلبــات أوالدي، أنــا قلــق عــى تلبيــة حاجــات الشــباب يف الخصــول عــى عمــل ويف 

تأمــني مصاريــف نشــاطاتهم الرياضيــة، والثقافيــة األخــرى. يؤملنــي مــا يحــدث حاليــا يف بلــدي ســوريا.

قيص الزهري
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ــا بدعــوة  ــت متواجــدة به ــة كن ــع أن يطــردين أحــد مــن حفل ــن أتوق مل أك

مــن صديقــايت، بســبب انتــايئ الدينــي. هــذا مــا حــدث يل هنــا يف الســويد، 

ــد املســاواة ومكافحــة العنرصيــة، هكــذا بــدأت ســارة )أســم مســتعار(  بل

رســالة وجهتهــا لـ«الكومبــس« تــرشح فيهــا حادثــة، تقــول إنهــا أثــرت بهــا، 

بــل صدمتهــا وجعلتهــا تفكــر مليــا مبــا فعلــه اآلبــاء واألجــداد لــي تنتقــل 

آفــة مــا وصفتــه بالحقــد الطائفــي واملذهبــي معهــم إىل بــاد الغربــة 

ــدة. ــات الجدي واملجتمع

ســارة تقــول، إنهــا تريــد أن تنــرش رســالتها، ليطلــع الجميــع عــى فحواهــا، 

ــال  ــرة انتق ــرة، ظاه ــدا خط ــون ج ــد تك ــرة ق ــر إىل ظاه ــت النظ ــي ألف ول

ــا  ــم أباءن ــبب ه ــدة، والس ــة الواح ــراد الجالي ــني أف ــة ب ــة والعنرصي الطائفي

والجيــل القديــم، أمــا نحــن الشــباب الذيــن ننتمــي إىل املجتمــع الســويدي، 

ــا. ــا ومجتمعاتن ــة دمــرت بالدن ــم منهــم ونحمــل آف ــد أن نتعل ــال نري ف

الكومبــس اتصــل بســارة ليســمع منهــا وقائــع مــا حــدث معهــا، ســارة رحبت 

باتصالنــا، وأجابــت عــى أســئلتنا برصاحــة وترحاب.

تقــول ســارة: دعيــت إىل حفلــة تقيمهــا إحــدى الجمعيــات يف املدينــة التــي 

أقيــم بهــا، الدعــوة كانــت مــن قبــل زميلتــي يف املدرســة منى)أســم مســتعار( 

وهــي عراقيــة مثــي، وتربطنــي بهــا عالقــة صداقــة قويــة مــن أول مــا بدأنــا 

الدراســة ســويا، ولكــن ال يهمنــي أو يهمهــا إىل أي طائفــة ننتمــي.  ذهبــت 

إىل الحفلــة مــع صديقتــي منــى وعائلتهــا، وبعــد وقــت قصــر ســمعت أحــد 

املنظمــني للحفلــة وهــو رجــل ســتيني يــرصخ بوجــه منــى وعائلتهــا، قائــال: 

مــاذا تفعــل هــذه الفتــاة هنــا؟ يجــب ان تخــرج فــورا، إنهــا ال تنتمــي لنــا 

)...( هــي تنتمــي لهــم )...(.

لقــد شــعرت بكراهيــة هــذا الرجــل وحقــده، وانصدمــت مــن كالمــه ألننــي 

أعــرف أنــه ميــارس عمــال حزبيــا ونقابيــا مــع حــزب ســويدي يســاري كبــر، 

فكيــف يخفــي هــذا اليســاري عنرصيتــه اتجــاه أهــل بلــده، ويظهــر مدعيــا 

ــاءه  »التســامح« و«القيــم االنســانية« أمــام الســويديني، وكيــف يحــاول بغب

أن يخــرب مــا تعلمنــاه مــن املجتمــع الســويدي الــذي 

يقبــل اآلخــر ويعتــز بتنوعــه، بــل يجــرم مثــل هــذه 

الترصفــات. 

لكــن ردود فعــل صديقتــي منــى وعائلتهــا، أرجعــت 

يل األمــل، بأننــا ال نــزال نحتفــظ، ببعــض القيــم التــي 

أقيمــت عليهــا حضاراتنــا القدميــة، والتــي كنــا نتباهــا 

بهــا يف االمــس القريــب. لقــد صدمــت صديقتــي منى 

ــة إىل أن  ــن العائل ــا كان م ــي، وم ــذت تب ــا وأخ أيض

غــادرت أيضــا املــكان تضامنــا معــي. بعــد أن وبخــت 

هــذا الرجــل وألقــت عليــه درســا ليفكــر مبــا قالــه.

ســارة، تقــول إنهــا تفاجــأت فعــال مبشــهد طردهــا مــن 

الحفلــة، لكنهــا تأثــرت أكــر مبوقــف صديقتهــا وأهــل 

صديقتهــا، اآلن تعــززت صداقتهــا أكــر مــع منــى 

ــد  ــررت رص ــة، ق ــك اللحظ ــذ تل ــا من ــا، لكنه وعائلته

ــا  ــود داخلن ــرصي املوج ــس العن ــذا النف ــة ه ومتابع

وداخــل الجاليــات الواحــدة التــي ننتمــي لهــا. ولديهــا 

الكثــر مــن القصــص التــي تحــب أن ترويهــا عــن مــا 

ــه. ــه وتابعت رصدت

 وتتابــع » لقــد لجــأت إىل الكومبــس لــي يكــون املنرب 

الصحيــح ألن نقــول للجيــل القديــم أن ال يحــاول زرع 

ــاك  ــد، هن ــل الجدي ــن الجي ــا نح ــي بن ــد الطائف الحق

الكثــر مــن القيــم الرشقيــة الرائعــة التــي نتمنــى أن 

نتعلمهــا منكــم، ولكــن رجــاء بــال حقــد أو كراهيــة، 

ــا  نحــن ننتمــي اآلن إىل الســويد إىل مجتمــع ريض بن

كجــزء منــه، ومــع ذلــك ســنبقى نعتــز بانتائنــا 

ألوطــان األجــداد«.

سارة لـ»الكومبس«: طردني أحد أقارب صديقتي من حفلة ألني ال أنتمي 
لطائفته
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ــذ  ــدان اســكندنافيا من ــا العــريب تأريخــاً مــن العاقــات مــع بل ــرأي: كان لعاملن الكومبــس - مقــاالت ال

ــن  ــا وب ــاً بينن ــة كــا حصــل مث ــا مل تجــرؤ عــى أن تتعــدى التجــارة اىل الثقاف العصــور الوســطى، لكنه

ــن.  اليوناني

 كان أحمــد بــن فضــالن موظفــاً يف بــالط الخليفــة 

العبــايس املقتــدر باللــه الــذي كلفــه مبهمــة رســمية 

ــة(  ــة )قــد تكــون تتارســتان الحالي ــالد الصقالب اىل ب

فكتــب رســالة عــن رحلتــه وصــف فيهــا - مــن 

بــني مــا وصــف - معايشــته للفايكنــغ )شــعب 

اســكندنافيا األصــي(  أثنــاء نزولهــم عنــد نهــر 

ــل. ــم بالتفصي ــا، فوصفه الفولغ

 ان اتصــال الفايكنــغ بالعــرب هــو أمــر مؤكــد؛ فقــد 

عــر ســنة 1998 يف أحــد الحقــول بجزيــرة غوتالنــد 

ــة كان مــن  ــز ضخــم مــن العمــالت الفضي عــى كن

ــود  ــالمية، يع ــالت االس ــن العم ــر م ــم كب ــا ك بينه

تاريخهــا اىل القــرن التاســع امليــالدي. كان هــذا الكنز 

ــا  ــغ يتعاطونه ــة كان الفايكن ــات تجاري ــاج عملي نت

ــذي  ــعودي ال ــؤرخ املس ــالمي. فامل ــامل االس ــع الع م

امليــالدي يكتــب عــن  العــارش  القــرن  عــاش يف 

»قبيلــة روســية كبــرة« كانــت لهــا عالقــات تجاريــة 

ــزر.  ــطنطينية والخ ــة والقلس ــس ورومي ــع االندل م

ويــرى كثــر مــن الباحثــني أن هــؤالء »الــروس« 

ــواحل  ــم س ــن عرفته ــغ الذي ــوى الفايكن ــوا س ليس

ــوا يســمون. لكــن هــل  املنطقــة تجــاراً فهكــذا كان

أدى هــذا التبــادل التجــاري اىل تبــادل ثقــايف؟ هــذا 

مــا تشــح بــه املصــادر املتاحــة شــحاً شــديداً، ويبــدو 

أن جــواً مــن الحــذر والتباعــد كان يفصــل الطرفــني 

ــارق الحضــاري  ــا الف ــا يفصله ــا مثل ــن بعضه ع

ــني.  ــاً بدائي ــغ قوم ــد كان الفايكن فق

ــدار  ــدأ االنح ــة ب ــك الحقب ــة لتل ــور التالي يف العص

أوروبــا  كانــت  بينــا  العــريب  العــامل  يف  العــام 

تنهــض ثقافيــاً. ويف خــالل ذلــك كــف الفايكنــغ 

عــن القرصنــة واســتقروا يف املناطــق التــي فتحوهــا 

ــدان اســكندنافيا.  ــون يف الســويد وبل ــتقر الباق واس

أن  نجــد  الحديثــة  العصــور  اىل  نصــل  وعندمــا 

ــد  ــريب ق ــامل الع ــني الســويد والع ــوى ب ــات الق عالق

ــور  ــه يف العص ــت علي ــا كان ــوب م ــارت باملقل ص

الوســطى، وشــمل هــذا حتــى الجانــب الثقــايف، 

ــم  ــن يتملكه ــم الذي ــويديون ه ــح الس ــث أصب حي

ــافهم. ــون استكش ــرب ويحاول ــوب الع ــول ص الفض

ففــي ســنة 1710 أرســل ملــك الســويد كارل الثــاين 

عــرش ثالثــة ضبــاط رســامني اىل مــرص، وبعــد ســنة 

ــك  ــة وكذل ــم تخطيطــات وقطــع أثري ــادوا ومعه ع

موميــاء، لكنهــا تعرضــت كلهــا اىل الخــراب إثــر 

نشــوب حريــق. ويف تلــك الســنة نفســها أجــرى 

ــان )-1676 1714(  ــكل أيني ــويدي ماي ــس الس الق

قياســات لألهرامــات الكبــرة ودرس مجتمــع مــرص 

ولغتهــا. وكافــأه كارل الثــاين عــرش مبنصــب أســتاذ يف 

ــة أوبســاال.  جامع

ــدم يف ســنة 1895  ــة، ق ــداً عــن سياســة الدول وبعي

اىل القاهــرة رســام ســويدي شــاب متمــرد، هــو 

ــن  ــرب م ــذي يعت ــي )1869-1917(، ال ــان أكوي إيف

أوائــل األوروبيــني الذيــن أتقنــوا اللغــة العربيــة 

الفصحــى. ودرس االســالم يف جامعــة األزهــر، وظــل 

ناشــطاً حتــى طردتــه االدارة الربيطانيــة مــن مــرص 

ــنة 1916. س

عاشــتها  التــي  الالدميقراطيــة  الظــروف  كانــت 

البلــدان العربيــة منــذ الســتينيات ولحــد اآلن ســبباً 

غــر مبــارش يف ازديــاد التقــارب الثقــايف العــريب 

الســويدي. فقــد تســببت هــذه الظــروف يف هجــرة 

املئــات مــن املثقفــني العــرب اىل الســويد، وكان 

منهــم كتــاب وموســيقيون ورســامون وغرهــم مــن 

املبدعــني، فعمــل كثــرون منهــم يف ترجمــة الكتــب 

وبالعكــس،  الســويدية  اىل  العربيــة  اللغــة  مــن 

فتعــرف القــارئ الســويدي عــى وجــوه مــن األدب 

ــل،  ــن قب ــه م ــة ل ــت مجهول ــني كان ــن العربي والف

وعرفــت أســواق الكتــاب العــريب ترجــات لكتــاب 

ــني  ــايف ب ــل الثق ــغ التفاع ــني. وبل ــكندنافيا املهم اس

ــة  ــاريع الثقافي ــل املش ــة مث ــات راقي ــني درج الطرف

املشــرتكة، فأنتجــت أفــالم ســينائية ســويدية عــن 

العــرب، وصــدرت مجــالت تعــرّف بالثقافــة العربيــة 

والرشقيــة، وتقــام اليــوم معــارض فنيــة ومهرجانــات 

ــت  ــت بات ــار االنرتني ــع انتش ــة. وم ــينائية عربي س

ــاً وحضــوراً. ــر انفتاح ــة أك ــات الثقافي هــذه العالق

غــر ان الســنوات األخــرة شــهدت تراجعــاً كبــراً يف 

ــادي  ــد املع ــد امل ــي، فتصاع ــاج العرق ــال االندم مج

الثقــايف  الجانــب  يتحمــل  وهنــا  للمهاجريــن. 

ــوق  ــكار التف ــة وأف ــة العنرصي ــؤولية يف مكافح مس

القومــي واألحــكام املســبقة عــن الشــعوب. ومــا دام 

العــامل قــد أصبــح قريــة صغــرة فينبغــي اســتغالل 

مــن  العــام  الجــو  تنظيــف  االمكانيــة يف  هــذه 

ــاس اىل  ــار الن ــت أنظ ــس، ويف لف ــة والتوج الكراهي

ــاً. ــرش جميع ــا نحــن الب ــا هــو مشــرتك بينن م

العالقات الثقافية 
بين السويد 

والعالم العربي
ــام  ــام 2014 وهــو الع ــة الع ــاالت: يف بداي ــس – مق الكومب
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 املواطنــني واملقيمــني اليوميــة يف الــدول األوروبيــة. 

مــن صالحياتهــا  توســع  اليــوم  باتــت  املؤسســات  هــذه 

ــة،  ــات الوطني ــات الحكوم ــاب صالحي ــى حس ــر ع ــر فأك أك

ــة عــى مجمــل النواحــي  ــر املؤسســات األوروبي ــد تأث ويتزاي

ــا.  ــة يف أورب ــة للفــرد وللعائل ــة والبيئي ــة واإلجتاعي اإلقتصادي

كــا نظــم ميثــاق الحقــوق األساســية لإلتحــاد األورويب، عــام 

2000 الكثــر مــن الحقــوق والواجبــات يف إطار العالقــات 

ــة. ــة واإلقليمي ــة والوطني ــلطات اإلتحادي ــني الس ب

فيــا أصبحــت حركــة التنقــل أكــر حريــة مــن أجــل العيــش 

يزيــد مــن  بــني دول اإلتحــاد، مــا  والدراســة والعمــل، 

ــة  ــات املتعلق ــات والسياس ــني والتعلي ــة القوان ــة معرف أهمي

بــكل نواحــي الحيــاة الجديــدة للمواطنــني الراغبــني بالهجــرة 

ــة. ــدود األوروبي ــل الح ــة داخ ــة أو املؤقت الدامئ

ســوف تقــوم شــبكة » الكومبــس » اإلعالميــة، خــالل األشــهر 

ــة،  ــائلها اإلعالمي ــف وس ــق مختل ــن طري ــة، ع ــة القادم القليل

ــاد األورويب،  ــة باإلتح ــات املتصل ــن املعلوم ــر م ــم الكث بتقدي

ــول  ــة ح ــات العام ــى املعلوم ــالع ع ــراء، اإلط ــح للق ــي تُتي ل

ــة  ــث وإضاف ــنحاول تحدي ــاته، وس ــاد األورويب ومؤسس اإلتح

كل مــا هــو مفيــد لــك كمواطــن أو مقيــم يف دول اإلتحــاد، أو 

كناطــق بالعربيــة ومهتــم مبعرفــة مــا هــو جديــد عــن نــادي 

ــة. ــدول األوروبي ال

إتاحــة املعلومــات حــول دول اإلتحــاد يهــم بالطبــع كل 

األفــراد والجهــات خــارج حــدود اإلتحــاد والتــي تريــد إقامــة 

أي نــوع مــن العالقــات أوالصــالت مــع دول اإلتحــاد األورويب 

واللجــوء  الزيــارة  فقوانــني  مشــرتكة.  ككتلــة  أو  منفــردة 

ــا  ــع بعضه ــا م ــع أحيان ــة تتقاط ــارة والدراس ــل والتج والعم

ــا  ــا م ــح مشــرتكا ومنه ــا أصب ــا م ــة ومنه ــدة دول أوروبي يف ع

ــرات. ــن التحض ــد م ــر املزي ينتظ

ككيــان  األورويب  اإلتحــاد  أهميــة  أن  أيضــا  الواضــح  مــن 

ســيايس عــى الخارطــة العامليــة تــزادد يومــا بعــد يــوم، 

ــات  ــاركات الجالي ــيع مش ــل بتوس ــس يأم ــأن الكومب ــك ف لذل

ــة واملهتمــني واملختصــني بشــؤون اإلتحــاد يف مختلــف  العربي

ــات ويعــزز  ــح هــذه الجالي ــه األعضــاء، مبــا يخــدم مصال دول

ــة.  ــة األوروبي ــات العربي العالق

ــا   وعــى الرغــم مــن األزمــة االقتصاديــة التــي متــر بهــا حالي

عــى  نشــأت  التــي  األفــكار  أن  إىل  اإلتحــاد،  دول  بعــض 

أساســها فكــرة إنشــاء تكتــل أورويب موحــد ال تــزال قامئــة بــل 

وتتطــور أيضــا، إضافــة إىل أنهــا أصبحــت فكــرة محميــة بفعــل 

ــذا االتحــاد. ــة التابعــة له املؤسســات القوي

ــات  ــاركات الجالي ــيع مش ــل بتوس ــس« تأم ــدة » الكومب جري

ــة واملهتمــني واملختصــني بشــؤون اإلتحــاد يف مختلــف  العربي

ــات ويعــزز  ــح هــذه الجالي ــه األعضــاء، مبــا يخــدم مصال دول

العالقــات العربيــة األوروبيــة. تابعــوا كل جديــد عــن اإلتحــاد 

www.alkompis.se ــت ــا يف اإلنرتن ــى موقعن األورويب ع

الســويد على أعتاب عــام االنتخابات األوروبية
العدد الثانيمقاالت الرأي

december 2013

سمر طاهر
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ــوب ســتوكهومل، عــى70  ــي تقــع يف جن ــة، الت الكومبــس - خــاص: تحــوي املكتب

ُمحــرّكاً للبحــث، و133,069 كتابــاً، و88,896 كتابــاً الكرتونيّــاً، ويصــل عــدد 

الكتــب املُســتعارة فيهــا بالســنة اىل 251233 كتابــاً، يزورهــا يوميــا حــوايل ثالثــة 

ــاً مخصصــاً للدراســة، وفيهــا 163 جهــاز كومبيوتــر. آالف زائــر، وفيهــا 571 مكان

ــه، حتــى إذا تطلــب األمــر، أن  ــة، ميكــن للباحــث أن يجــد حاجت يف هــذه املكتب

تقــوم املكتبــة بطلــب مايريــد مــن أي مكتبــة أخــرى، ســواء داخــل الســويد، أو 

حتــى لــو كانــت يف الرنويــج أو فنلنــدا، وفــق إتفاقــات خاصــة. 

ميثم الكيالين

مكتبة Södertörns Högskola بستوكهولم في أرقام

الكومبــس – ســتوكهومل: ذكــرت جمعيــة حايــة 
املُباعــة  األنانــاس  ان مثــار  الســويد،  البيئــة يف 
مــرضة  كوســتاريكا،  يف  واملزروعــة  الســويد  يف 

لإلنســان والبيئــة.
وقالــت الجمعيــة يف تقريــر جديــد قدمتــه بهــذا 
الشــأن، ان املزارعــني يف كوســتاريكا، يســتخدمون 
الســويد  املبيــدات املحظــورة يف  العديــد مــن 
واإلتحــاد األوريب، والتــي مــن شــأنها التســبب 

ــاء. ــدد الص ــالل يف الغ ــان وإخت ــرض الرسط مب
ــزارع،  ــك امل ــني يف تل ــة، إن العامل ــت الجمعي وبين
املبيــدات،  تلــك  لتأثــرات  بالطبــع  معرضــني 
كــا إنهــم ويف الكثــر مــن األحيــان يفتقــرون 
الســالمة  الالزمــة حــول معــدات  القوانــني  اىل 

الواقيــة. واملالبــس 
ونصحــت الجمعيــة املواطنــني يف الســويد، بــرشاء 
 ،Ekologiskt ًاملنتجــات والفاكهــة املنتجــة عضويــا

التــي ال يســتعمل يف إنتاجهــا املبيــدات.
لثــار  الســويد  إســتراد  ان  ذكــره،  جديــر 

كبر اإلنانــاس، إرتفــع بشــكل 
خــالل الســنوات 

العرش 
األخــرة.

الســويد  فــي  الُمبــاع  األنانــاس 
والمــزروع فــي كوســتاريكا ُيســبب 

بالبيئــة ومضــر  الســرطان 

العدد الثانيمنوعات
december 2013
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المحامية نادية حاتم في حوار مع  (الكومبس) 
ــه ــم الشــمل  واإلشــكاالت المرتبطــة ب حــول ل

الكومبــس - ســتوكهومل: تــأيت إجــراءات مل الشــمل 

إىل الســويد يف أولويــات مــن يحصــل عــى اإلقامــة 

الدامئــة، خاصــًة مــن هــرب بســبب الحــرب، وتــرك 

املجــاورة، فيواجــه  البلــدان  أو يف  بلــده،  عائلتــه يف 

ــاس  ــة والن ــد، كاللغ ــد الجدي ــدة يف البل ــات عدي صعوب

واملجتمــع املختلــف كليــاً، ليبــدأ بعدهــا ســيل األســئلة 

واإلستفســارات، والحــرة بــن اإلجابــات املتناقضــة، مــن 

ــارب.  ــارف واألق املع

فالــكل يتحــدث عــن تجربتــه الشــخصية أو تجربــة 

معارفــه، فيختلــط األمــر عــى القــادم الجديــد، بــن مــا 

يســمعه وبــن مــا ينــص عليــه القانــون بشــكل واضــح 

ــح. ورصي

لتســليط الضــوء عــى إجــراءات مل الشــمل، إلتقــى 

» الكومبــس » باملحاميــة ناديــة حاتــم مــن مكتــب 

يف   ،Hatem & Sjunghamn Juristbyrå محامــاة 

ــاه: ــاء أدن اللق

الحاليــة  اإلنتظــار  فــرتة  ماهــي 

بـــ  نهــايئ  قــرار  عــى  للحصــول 

الشــمل؟ مل 

ــالً  ــل، مث ــرتة اإلنتظــار يعتمــد عــى عــدة عوام طــول ف

الدولــة التــي يجــري تقديــم طلــب املقابلــة فيهــا، ومدى 

الضغــط املوجــود عــى الســفارة الســويدية هنــاك، 

وأيضــا عــى مصلحــة الهجــرة. ورغــم أن بعــض الحــاالت 

تأخــذ وقتــاً يصــل ســنة، ورمبــا أكــر، إال أن هنــاك حــاالت 

ــاً  ــف أيض ــهر، وتختل ــعة أش ــة أو تس ــني ثالث ــتغرق ب تس

حســب حامــل الجنســية أو اإلقامــة الدامئــة. أحيانــاً 

ــن  ــاة م ــية بفت ــل الجنس ــويدي يحم ــن س ــزوج مواط يت

تايالنــد، تســتغرق أوراق مل الشــمل مــا يقــارب الشــهرين 

فقــط.

مل  قانــون  أن  نعلــم  نحــن 

األول  املقــام  يف  هــو  الشــمل، 

دون  واألطفــال  الزوجــة   / للــزوج 

شــمل  مل  هــل  عامــاَ،   18 ســن 

ممكــن؟  التعايــش  أســاس  عــى 

أو  والــزوج  لألطفــال  يحــق  القانونيــة  الناحيــة  مــن 

الزوجــة. أمــا يف حالــة التعايــش أي مــا يعــرف بالـــ 

Sambo فهــو عندمــا يعيــش شــخصان ســويًة دون عقــد 

ليــس زواج رســمي، لكــن كــا هــو  معــروف، 

العالقــة يف هنــاك مثــل هــذه 

ــدان العربية،  لــك البل لذ

مل عمليــة 

ــمل بهذه  الش

 ، يقــة لطر ــة ا صعب

 ، نســبياً

ويبقى عقد الزواج أفضل، وأكر ضاناً. 

مل  إســتثناءات  يوجــد  أال  لكــن 

إن  األشــخاص،  لبعــض  شــمل 

بلدانهــم  يف  وحيديــن  كانــوا 

؟ مثــالً

اإلســتثناءات هــي يف حــال كنــت ُمعيــالً 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 

ــرة  ــألك دائ ــهر، ستس ــدة أش ــت ع ــو كان ــى ل ــرتة، حت ف

ــم  ــهم؟ إذا ه ــة أنفس ــن إعال ــوا م ــف متكن ــرة، كي الهج

بخــر. لذلــك األفضــل لهــم أن يتقدمــوا بالطلــب مبكــراً 

جــداً، فاإلنتظــار يصبــح مشــكلة.

كإســتثناء أيضــاً، إن كان لديــك أخ أو أخــت معوقــني، 

ــدد  ــك يه ــم، وغياب ــك معيله ــات أن ــك إثب ــب علي يتوج

معيشــتهم، وأن وضــع الدولــة التــي يقيمــون فيهــا 

ــات  ــت، إلثب ــرص الوق ــو عن ــم يشء ه ــن أه ــب، لك صع

ــا  أنهــم ال ميكنهــم العيــش دون مســاعدتك. ويف تجربتن

كان كــرب الســن واملــرض، أهــم عوامــل املوافقــة عــى مل 

ــال. ــة واألطف ــر الزوج ــمل، لغ الش

من يقوم بعملية مل الشمل؟

يظــن النــاس أن عمليــة مل الشــمل تتــم مــن داخــل 

ــدوم إىل  ــد الق ــن يري ــس، م ــي بالعك ــن ه ــويد، لك الس

الســويد عليــه التقديــم يف الســفارة املوجــودة يف بالده أو 

البــالد املجــاورة، فهــي قضيتــه وليســت قضيــة املوجــود 

يف الســويد، ومــا يؤخــذ بالحســبان هــي العالقــة بينهــا.

حصــل  الــذي  للشــخص،  يحــق  هــل 

أعزبــاً،  وكان  الدامئــة  اإلقامــة  عــى 

أن  عليهــا،  حصولــه  بعــد  وتــزوج 

مل  أن  أم  الشــمل؟  بلــم  يقــوم 

للذيــن  فقــط  هــو  الشــمل 

وهــم  االقامــة  عــى  حصلــوا 

متزوجني سابقا؟

ــاً  ــد نوع ــون جدي ــا قان ــن لدين ال يوجــد أي مشــكلة، لك

مــا، منــذ عامــني تقريبــاً، وهــو أن مــن يتواجــد ملــدة أقــل 

ــه  ــالث ســنوات يف الســويد، يجــب أن يكــون لدي مــن ث

عمــل وســكن أو أن يعيــش وحيــداً ولديــه عنــوان ســاري 

املفعــول.

ــا  ــابق كان صاحبه ــة يف الس ــي قضي ــت مع ــى نجح وحت

أي  األســايس  املســتأجر  مــن  بــإذن  لشــقة  مســتأجر 

.Andrahand

لكــن ملــن يعيــش أكــر مــن ثــالث ســنوات ولديــه 

ــه  إقامــة دامئــة أو حامــل للجنســية الســويدية، يحــق ل

مل الشــمل دون رشط توافــر العمــل والســكن، وحتــى 

اإلجتاعيــة  الخدمــة  مــن  أموالــه  يتلقــى  كان  لــو 

»السوســيال«. أمــا مــن لديــه إقامــة مؤقتــة ال ميكنــه أن 

ــمل. ــم الش ــوم بل يق

أن  الشــخص  عــى  يتوجــب  هــل 

البلــد  يف  إقامــة  لديــه  يكــون 

مل  بطلــب  منــه  يتقــدم  الــذي 

يقــدم  ســوري  مثــال  الشــمل، 

األردن؟  أو  مــرص  مــن 

حــني يتقــدم الشــخص بطلــب مل الشــمل يف ســفارة معينة 

ــوين  ــكل قان ــداً بش ــون متواج ــه أن يك ــده، علي ــر بل بغ

هنــاك، أي ميلــك فيــزا، أو ختــم عــى جــواز الســفر، 

ــا  ــكلة يف بلدانن ــت مش ــذه ليس ــب ه ــى األغل ــن ع لك

ــح  ــزا أو ترصي ــدون في ــن ب ــة موجودي ــة، فالغالبي االصلي

ــاك املراجعــني  دخــول، وتســتقبل معظــم الســفارات هن

بهــذه الطريقــة، لكنهــا أحيانــاً مســألة حــظ، أو حســب 

ــه. ــف نفس املوظ

كان ســابقاً يقــوم الالجئــون غــر الحاصلــني 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 الحقــاً، أي 

منــع إســتقبال الشــخص املوجــود بشــكل غــر رشعــي.

ــه ال  ــروف أن ــا، مع ــن منغولي ــم م ــالً إن كان أحده ومث

يوجــد ســفارة ســويدية هنــاك، فعليهــم الحصــول عــى 

فيــزا صينيــة، والذهــاب إليهــا، ليــس رشطــاً إقامــة، لكــن 

ــن  ــن م ــوين، ليتمك ــوده قان ــات أن وج ــط إثب ــه فق علي

ــم.  التقدي

الــذي  القــارص  يســتطيع  هــل 

ولديــه  عامــاً   18 مــن  أقــل  هــو 

شــمل  يلــم  ان  دامئيــة،  إقامــة 

األب  مثــل  عائلتــه،  أفــراد  جميــع 

 18 ســن  تحــت  واألشــقاء  واألم 

الخــاص  القانــون  ماهــو  عامــاً؟ 

الشــأن؟ بهــذا 

ــل، وهــم  ــه املعي ــات أن ــه إثب األخــوة ممكــن، لكــن علي

يعتمــدون عليــه، وهــو األخ األكــرب. لكــن للحصــول عــى 

اإلقامــة الدامئــة كقــارص، يشــرتط أن تكــون العالقــة 

ــن  ــال القادمــني م ــع األهــل، وخاصــة األطف ــة م معدوم

أفغانســتان أو الصومــال، فغالبيتهــم ال إتصــال لهــم مــع 

ــم. أهله

أمــا بعــد الحصــول عــى اإلقامــة، يقــوم الشــخص بتغيــر 

ســبب حصولــه عــى اللجــوء، ويّدعــي أن عالقتــه طيبــة 

مــع أهلــه ويرغــب يف مل شــملهم، قــد تتــم ســحب 

اإلقامــة وإعادتــه إىل بــالده، فالغالبيــة ال اتصــاالت لهــم 

مــع اهلهــم. لكــن ميكــن لــكل شــخص توكيــل محامــي، 

إلســتئناف القضيــة. حيــث أىت ســابقاً أنــاس أدعــوا أنهــم 

أكــراد مــن العــراق، تبــني أنهــم أكــراد مــن تركيــا، وحــني 

ثبــت ذلــك، تــم ســحب إقاماتهــم وإعادتهــم إىل تركيــا.

وبالنســبة للســوريني األطفــال فهــم يحصلــون عــى 

ــم إتصــال مــع  ــو كان لديه ــى ل ــات دامئــة اآلن، حت إقام

أهلهــم، ألنهــم فاّريــن مــن الحــرب، وقــد يكــون مل 

ــر.  ــكل كب ــاً بش ــمل ممكن الش

نادر عازر

nader@alkompis.com

املحامية نادية حاتم. 

تحقيق العدد الثاني
december 2013
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الكومبــس - تحقيــق: تتناقُل وســائل اإلعام الســويدية 
بــن الحــن واآلخــر، قصــص شــباب مــن أصــول أجنبيــة، 

يرتكــون الســويد، متوجهــن إىل ســوريا، للمشــاركة يف 

النــزاع الدامــي الــذي يشــهده البلــد منــذ قرابــة ثاثــة 

أعــوام، والقتــال اىل جانــب طــرف مــن أطرافهــا.

وعــى الرغــم مــن أن الدوافــع التــي تقــف خلــف هــذه 

ــدي أو  ــا هــو عقائ ــن م ــة ب القصــص، شــائكة ومتادخل

ــات  ــى التداعي ــد تبق ــخصية، ق ــباب ش ــيايس أو ألس س

ــات  ــام حكوم ــار إهت ــا أث ــذا م ــدة، وه ــج واح والنتائ

ــي  ــك الت ــة تل ــام، خاص ــكل ع ــاد األوريب بش دول اإلتح

الســويد  مثــل  الاجئــن  مــن  عــدد  أكــرب  تســتقبل 

وبريطانيــا واملانيــا وفرنســا ودول أخــرى، لجهــة مــا 

قــد يشــكله مثــل هــؤالء الشــباب مــن خطــر، يف حــال 

ــأنه  ــن ش ــذي م ــر ال ــارك، األم ــك املع ــن تل ــم م عودته

تهديــد أمــن وســامة املجتمعــات التــي إحتضنتهــم 

ــة. ــم الحاي ــم ولعوائله ــرّت له ووف

املخاطــر  تلــك  مثــل  ان  يــرون  السياســيني  بعــض 

فيهــا، يف حــني يحــذر  مبالــٌغ  املحتملــة،  وتداعياتهــا 

أخــرون مــن »حتميــة« وقــوع هجــات إرهابيــة يف 

ــدون  ــون« عائ ــنها »جهادي ــال، يش ــال أم آج ــا، عاج أورب

مــن ســوريا، حتــى لــو احتــاج تلــك الهجــات إىل عــدة 

ســنوات قبــل تحقيقهــا.

ــفر اىل  ــر الس ــل العم ــباب يف مقتب ــع بش ــذي يدف ــا ال م

مناطــق النزاعــات يف رحلــة ال تُرجــى عــودة منهــا يف 

أغلــب األحيــان؟ وكيــف ينظــر السياســيون الســويديون 

املحيــط  او  للعائلــة  ميكــن  حــد  أي  اىل  األمــر؟  إىل 

اإلجتاعــي ان يؤثــر عــى قــرارات الشــباب يف هــذا 

املجــال؟

الكومبس يستطلع أراء متباينة

يؤيــد محمــد عمــر، 29 عامــاً، 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 

ــاظ عــى  ــادة الشــعب الســوري، للحف يســتخدمها يف إب

كــريس الحكــم، ومــن الناحيــة الرشعيــة، أرى لزامــاً عــى 

كل شــاب مســلم قتــال الكفــرة، وإن كانــوا يعيشــون يف 

أوروبــا«.

ــاد« يف  ــباب بـــ »الجه ــاركة الش ــر مش ــد عم ــم تأيي ورغ

ســوريا، اال إنــه يرفــض فكــرة ان يقــوم أي شــاب مبهاجمة 

البلــد الــذي » إحتضنــه وســاعده ومنحــه اللجــوء«، وذلك 

ــام  ــال قي رداً عــى ســؤال مــن »الكومبــس« حــول إحت

املشــاركني يف القتــال هنــاك، بأعــال إرهابيــة تســتهدف 

ــا  ــر أنظمته ــم تكف ــهولة أن يت ــة، وس ــدان األوروبي البل

أيضــاً، وخلــق مــربرات مــن قبيــل، ان بعضهــا يؤيــد 

النظــام.

خطر مبالغ فيه لكنه واقعي وكامن

يقــول نائــب رئيــس لجنــة العدالــة يف الربملــان الســويدي 

ــدر لـــ » الكومبــس »،  عــن حــزب الوســط يوهــان لينان

إن » مــن الصعــب جــداً فهــم األســباب التــي تقــود 

هــؤالء الشــباب تعريــض حياتهــم للخطــر«. مضيفــاً 

أن مــن األرجــح ان يكــون ذلــك بســبب إعتقادهــم 

ــر  ــوريا، أم ــم يف س ــام الحك ــقاط نظ ــاعدتهم إلس ان مس

رضوري«.

ــى  ــداً ع ــكلون تهدي ــباب يش ــؤالء الش ــا اذا كان ه وفي

ــل كل  ــدر: » أوالً وقب ــال لينان ــويد، ق ــالمة الس ــن وس أم

يشء، فــإن مثــل هــؤالء الشــباب يخاطــرون بأمنهــم 

ــك اىل  ــم ذل ــد يقوده ــاف ق ــة املط ــالمتهم، ويف نهاي وس

ــم  ــن ث ــلح، وم ــال املس ــى القت ــب ع ــرف او التدري التط

قــد يشــكلون تهديــداً الحقــاً عــى الســويد، لكنــه ال 

ينبغــي املبالغــة يف الخطــر«، الفتــاً اىل ان عائــالت العديــد 

منهــم، قلقــني وال يريــدون مطلقــاً ان يذهــب أبناءهــم 

ــوريا. ــال يف س للقت

ــن  ــة م ــورة فعلي ــرى خط ــن ي ــاك م ــك، هن ــل ذل ومقاب

الشــباب الذيــن يحالفهــم الحــظ يف العــودة اىل بلدانهــم 

املضيفــة يف اوربــا، ومــن ان مشــاركتهم يف تلــك الرصاعات 

ــه تأثــره عــى  وتدريبهــم عــى التســلح، امــر ســيكون ل

أوربــا خــالل الســنوات القادمــة.

 اذ حــّذر تومــاس هيغهامــر أحــد خــرباء األرهــاب مــن 

املؤسســة الرنويجيــة إلبحــاث الدفــاع مــن ان يقــوم 

هجــات  بشــن  ســوريا،  مــن  عائديــن  »جهاديــني« 

إرهابيــة يف أوربــا، واصفــاً ذلــك بـــ »األمــر الحتمــي« رغم 

ــاً.  ــدث قريب ــد ال يح ــك ق ــح ان ذل ــه أوض إن

 1200 عــن  يقــل  ال  مــا  فــأن  هيغهامــر،  وبحســب 

متطــوع خرجــوا مــن مختلــف البلــدان األوربيــة، للحــاق 

تقاتــل ضمــن صفــوف  التــي  املتطرفــة  بالجاعــات 

املعارضــة يف ســوريا، النســبة األكــرب منهــم مــن جمهوريــة 

ــك. ــنة والهرس البوس

ويؤكــد هيغهامــر، أن »عــدد الجهاديــني الذيــن توجهــوا 

ــن ســبقوهم إىل مناطــق  ــوع م ــوق مجم إىل ســوريا، يف

ــرى«. رصاع أخ

إىل  أم  مســاعدة  اىل  يحتاجــون  العائــدون 

ســبة محا

تلــك  مــن  العائديــن  أن  لينانــدر  يوهــان  يعتقــد 

الرصاعــات، يحتاجــون اىل مســاعدة، وان هنــاك نقاشــات 

عــى املســتوى الوطنــي فيــا يخــص الســويد وعــى 

ــم،  ــام به ــة اإلهت ــول كيفي ــاد األوريب ح ــتوى اإلتح مس

والذيــن عــى األرجــح »واجهــواً أمــوراً فظيعــة«. ويبــني 

ــه ليــس مــن الســهل عــى الســويد متابعــة  ــدر، إن لينان

القضيــة، وأن »الســفر مفتــوح اىل هنــاك. وال ميكننــا 

ــاز  ــه يلفــت اىل ان جه ــك«، لكن ــاف ذل ــا إيق ــن ميكنن ول

ــع  ــول الوض ــات ح ــه معلوم ــويدي، لدي ــرات الس املخاب

ــا. ومل  ــي تنتظــر املســافرين اليه يف ســوريا واملخاطــر الت

يخــف لينانــدر رأيــه بخصــوص مــا ميكــن ان تلعبــه 

ــور. إىل  ــذه األم ــل ه ــن دور يف مث ــة م ــادات الديني القي

جانــب مســؤولية املجتمــع والعائلــة، هــو تقديــم الدعــم 

بطــرق مختلفــة مــن خــالل إقنــاع أبناءهــم بعــدم 

ــفر. الس

ســعدون  املتطرفــة  الجاعــات  شــؤون  يف  الباحــث 

محمــد قــال لـــ » الكومبــس » رداً عــى ترصيــح املســؤول 

معاقبــة  الســويدية،  الحكومــة  عــى  إن  الســويدي، 

ومحاســبة مــن يعــود وليــس تقديــم الدعــم لــه، تحــت 

ذرائــع تخفــي ورائهــا عــدم فهــم دقيــق لالســباب التــي 

تدفعهــم اىل اإلنخــراط يف نشــاطات الجاعــات اإلرهابية.

وأضــاف محمــد: » العديــد مــن الشــباب املنعزلــني 

وأوروبــا،  الســويد  يف  يتواجــدون  الذيــن  واملتطرفــني 

سيتشــجعون أكــر يف املســتقبل للقيــام بأعــال إرهابيــة 

إذا مل يجــر معاقبــة أقرانهــم«.

تعليقات وتحليالت

ــبان يف  ــل ش ــار مقت ــى أخب ــراء ع ــت ردود أراء الق وكان

ســوريا ولبنــان عاشــوا يف الســويد، تباينــت عــى صفحــة 

ــب  ــث كت ــس«، حي ــع »الكومب ــة ملوق ــبوك التابع الفيس

عــي حميــدي: » الديــن اإلســالمي ينبــذ العنــف وينهــى 

عــن القتــل ويديــن كل عمــل إرهــايب. الديــن اإلســالمي ال 

يبيــح قتــل األطفــال والنســاء والشــيوخ والعــزل. الديــن 

ــلم  ــق. دم املس ــر ح ــس بغ ــل النف ــرم قت ــالمي يح اإلس

عــى املســلم حــرام. إن قتــل الشــيعي للســني أو الســني 

للشــيعي حــراااااااام ألنهــم قــوم يؤمنــون باللــه ورســوله 

فــال تحلــوا دماءكــم وإن إختلفــوا يف بعــض املســائل 

الفقهيــة أو العقائديــة فهــذا مــرده للــه فهــو الــذي 

ــق  ــى ح ــو ع ــن ه ــر م ــني ويظه ــني الفريق ــيفصل ب س

ــن كان عــى باطــل« وم

ــرب غــدراً  ــل يُعت وأضــاف: » إن أي فعــل مــن هــذا القبي

وغــر رشّعــي، فالوضــع هنــا مختلــف، ورغــم أختالفاتنــا 

البلــدان إحرتمــت  العقائديــة والدينيــة، اال ان هــذه 

ــان«. ــة وأم ــش بحري ــق العي ــت ح ــانيتنا ومنح إنس

مراقبــون تحدثــوا لـــ » الكومبــس« أكــدوا أن التأثــر 

ــاء  ــل أولي ــه ومتابعــة الشــباب مــن قب ــي، والتوجي العائ

أمورهــم، أمــٌر يف غايــة األهميــة، لحفــظ حياتهــم، وعــدم 

ــن  ــح م ــي أصب ــة، الت ــكار املتطرف ــة األف ــم فريس وقوعه

الســهل الوقــوع فيهــا، مــع التطــور التكنولوجــي يف 

اإلتصــاالت، وأيضــا بســبب العزلــة اإلجتاعيــة يف أوروبــا، 

وصعوبــة اإلندمــاج يف املجتمعــات الجديــدة، ناهيــك 

عــن اإلختــالف الشــديد يف طبيعــة املجتمعــات الجديــدة، 

ــباب  ــراط الش ــراً يف إنخ ــب دوراً كب ــي تلع ــا، الت وقيّمه

بأعــال قتاليــة يدفعــون حياتهــم مثنــاً لهــا، كــا تحــدث 

ــن إىل الســويد او  ــبة العائدي آخــرون عــن رضورة محاس

أوروبــا إجــاال، مــن مناطــق النــزاع، يف حــال ثبــوت 

مشــاركتهم  باعــال إجراميــة أو انتهــاكات لحقــوق 

ــان . اإلنس

لينا سياوش

lena@alkompis.com

الــذي  مــا 
الشباب  يدفع 
فــي  المقيــم 
الســويد الــى 
 » الجهــاد   «
ســوريا؟ فــي 
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الكومبــس – ســتوكهومل: ُعقــد يف ســتوكهومل، يــوم 
ــة  ــر ملناهض ــاري، مؤمت ــمرب( الج ــون األول ) ديس 5 كان

ــز دور الحــركات  ــة يف الســويد، ولجمــع وتعزي العنرصي

غــر  املنظــات  وتشــجيع  البــاد،  يف  لهــا  املعاديــة 

ــال. ــذا املج ــة يف ه الربحي

تضمــن املؤمتــر الــذي شــارك فيــه وزيــر اإلندمــاج 

الســويدي إيريــك أولينهــاغ وعــدد مــن الباحثــني يف هــذا 

ــز  ــة التميي ــة محارب املجــال، نقاشــات عامــة حــول كيفي

ــة. ــات الدول ــع ومؤسس ــرصي يف املجتم العن

ــى  ــداداً ع ــت ح ــة صم ــوف دقيق ــر بالوق ــح املؤمت أفتُت

ــا  ــال، بعده ــون ماندي ــي الراحــل نيلس ــم التاريخ الزعي

ــا:  ــال فيه ــة ق ــون كلم ــة كايل الرش ــس املنظم ــى رئي ألق

» لقــد كنــت رمــزاً  ملكافحــة العنرصيــة وبطــل الحريــة، 

رحلــت روحــك مــن هــذا العــامل، لكــن ســتبقى دامئــا يف 

قلوبنــا وإرثــا يف نضالنــا مــن أجــل محاربــة العنرصيــة  يف 

الســويد والعــامل«. 

أضــاف الرشــون أن العنرصيــة والتمييــز أصبحــت جــزءاً 

مــن الحيــاة اليوميــة لكثريــن، خصوصــاً املهاجريــن، 

ــوين  للغجــر يف ســجالت  مشــراً إىل التســجيل غــر القان

 ،) االســالمفوبيا   ( اإلســالم،  مــن  والخــوف  الرشطــة، 

والتمييــز ضــد األفارقــة يف ســوق العمــل والســكن، 

إضافــة اىل الكراهيــة والتحيــز ضــد اليهــود.

ــاش  ــرى يف النق ــا أخ ــى قضاي ــز ع ــا الرتكي ــال: »علين وق

ــا  ــه طامل ــز فقــط عــى الهجــرة، إلن ــس الرتكي ــام، ولي الع

هنــاك تركيــز عــى سياســة الالجئــني والهجــرة يف النقــاش 

ــاك  ــيكون هن ــة، س ــية واإلجتاعي ــى الســاحة السياس ع

ــدأ أن  ــور خطــاب عنــرصي يســتند عــى مب مجــاالً لظه

أصــل كل املشــاكل التــي تواجــه املجتمــع الســويدي هــي 

بســبب األجانــب«.

 « لـــ  أولينهــاغ  إيــرك  اإلندمــاج  وزيــر 

الحكومــة  مــن  البــدء  علينــا  الكومبــس«: 

« والتعدديــة  التنــوع   « يف 

ــذي شــارك يف  ــاغ ال ــك أولينه ــاج إيري ــُر اإلندم ــال وزي ق

املؤمتــر لـــ » الكومبــس« عــى هامــش أعالــه رداً عــى 

ــدوة  ــون ق ــة أن تك ــن للحكوم ــف ميك ــول كي ــؤال ح س

ملكافحــة التمييــز والعنرصيــة : » لدينــا مشــكلة عندمــا 

يتعلــق األمــر يف التنــوع، أي عــدد األشــخاص مــن أصــول 

أجنبيــة الذيــن يعملــون يف الدولــة، الحكومــة والجهــات 

أهــداف  ووضعنــا  أوضــح  أصبحنــا  نحــن  الرســمية، 

واضحــة أكــر، واذا كنــا نريــد فــرض التنــوع والتعدديــة 

بأنفســنا  البــدء  فعلينــا  والــرشكات  البلديــات  عــى 

ــة«.  ــداف والكيفي ــق باأله ــا يتعل ــة أوالّ في كحكوم

وزيــر  كونــك  ذلــك  يف  دورك  هــو  مــا 

؟ ج مــا ند إل ا

أنــا املســؤول عــن ترســيخ قوانــني مكافحــة التميــز، وقــد 

ــون صارمــاّ أكــر. وبنفــس الوقــت مســؤول  ــح القان أصب

ــق  ــة العوائ ــى ازال ــل ع ــاج والعم ــة اإلندم ــن سياس ع

ــي يندمجــوا ويتعلمــوا اللغــة  ــام القادمــني الجــدد ل أم

ــكل أرسع. ــويدية بش الس

مشــكلة  الدينيــة   املــدارس  تشــكل  هــل 

بعــض  يقــول  كــا  اإلندمــاج  عمليــة  يف 

؟ ســيني لسيا ا

ــات  ــرشوط واملتطلب ــول ال ــداً ح ــون ج ــن واضح ال، نح

ــون  ــم يتبع ــة، فه ــدارس الديني ــى امل ــا ع ــي نفرضه الت

التدريــس  تتبنــى سياســة  التــى  التعليميــة  املناهــج 

ــع  ــد أن أمن ــي. ال أري ــس الدين ــة، وليــس التدري العلاني

ــت نحــن بحاجــة  ــس الوق ــن بنف ــة ولك ــدارس الديني امل

أن تكــون هنــاك مراقبــة ومتابعــة واضحــة لهــا، لضــان 

ــارية. ــني الس ــا بالقوان تقيده

الخاصــة  املــدارس  بإختيــار  الســاح  هــل 

اإلندمــاج؟ عمليــة  عــى  ســلبي  تأثــر  لهــا 

ميكــن القــول نعــم و ال، فمــن ناحيــة انهــا تعطــي حريــة 

ــة  ــة بالغ ــاة صومالي ــال، لفت ــبيل املث ــى س ــار، ع اإلختي

ــي  ــتا أو رينكب ــة تينس ــن منطق ــا م ــر 14 عام ــن العم م

ــذا  ــة، وه ــط املدين ــة بوس ــاق يف مدرس ــة اإللتح امكاني

يــؤدي اىل القليــل مــن العــزل اإلثنــي. لقــد كان لدينــا يف 

الســابق متيــز هائــل يف الســكن، اذ املــرء كان مجــرباً عــى 

الدراســة يف املدرســة القربيــة مــن ســكنه.

أنــا لســت عــى إســتعداد أن أقــول لهــذه الفتــاة ال، 

أننــا ســنغلق البــاب أمامــك للبحــث يف مدرســة تقــع يف 

ــة يف  ــوة ايجابي ــد خط ــا اعتق ــذه ك ــة. وه ــب املدين قل

تقليــل اإلنعزاليــة. ولكــن هــذا مــن ناحيــة أخــرى ســوف 

يشــكل  تحديــات قويــة أمــام املــدارس املوجــودة يف 

تلــك املناطــق التــي يرتكهــا هــؤالء الطــالب.  

 « ملوقــع  كان  املؤمتــر،  أعــال  هامــش  عــى 

ــة »  ــس منظم ــع رئي ــايل، م ــاء الت ــس » اللق الكومب

مناهضــة العنرصيــة« كايل الرشــون، الــذي تحــدث 

ــا ذات  ــض القضاي ــر، وبع ــن املؤمت ــدف م ــن اله ع

العاقــة:

هــذا  يف  املؤمتــر  مــن  الهــدف  مــا 

؟ قــت لو ا

ــن نقــف  ــن أي ــا ونعل لقــد حــان الوقــت لنظهــر مواقفن

الصمــت  جــدار  لكــرس  الوقــت  حــان  لقــد  نحــن، 

والســكوت وغــض النظــر عــن مارســات اإلضطهــاد 

ــة  ــو نقط ــر ه ــذا املؤمت ــن، إن ه ــق االخري ــز بح والتمي

البدايــة يف رصاعنــا ضــد العنرصيــة والتميــز، فنحــن أكــر 

ــة. ــاة العنرصي ــن دع ــدداً م ع

تركــزون  التــي  املســتقبلية  الخطــط  ماهــي   

والتميــز؟ العنرصيــة  مكافحــة  يف  عليهــا 

للعنرصيــة،  املناهضــة  الحركــة  تقويــة  اآلن  نحــاول 

وســوف نقــوم  يف العــام املقبــل، بوضــع السياســني عــى 

ــدف اىل  ــة ته ــرات واقعي ــراء تغ ــم بإج ــك ونطالبه املح

مواجهــة ومحاربــة العنرصيــة والتميــز يف الســويد. نعــم 

ــا. ــا مســتعدون له ــة لكنن ــة صعب ــا مهم أنه

يف  األســتاذ  اإلجتاعــي  الباحــث  أمــا 

لـــ  فقــال  كــايل  مســعود  أوبســاال،  جامعــة 

الجميــع  ولكــن  تقــع عــى  املســؤلية    : الكومبــس«   «

املســؤلية األكــرب تقــع عــى أصحــاب الســلطة والنفــوذ اذ 

أنهــم قادريــن عــى التأثــر بشــكل هيــكي ومؤسســايت 

ــع. يف املجتم

وأضــاف أن كل النــاس لديهــم املســؤولية لفعــل الــيء 

الصحيــح مــن جانبهــم، مثــل التعايــش يف املجتمــع، تربية 

أطفالهــم بشــكل جيــد، ويكونــوا مواطنــني صالحــني، وأن 

يعملــوا طاملــا ال يقابلــوا بالتميــز والعنرصيــة.   

يف  خــاص  بشــكل  متييــز  يوجــد   هــل 

اإلســكان؟  ســوق 

قالــت ايريــن مولينــا الباحثــة يف امــر التميــز يف ســوق 

ــة  ــاك عنرصي ــم، هن ــس »: »  نع ــكان لـــ » الكومب اإلس

ــة  ــن الصعوب ــث م ــا  بحي ــد م ــة  إىل  ح ــا مخفي ولكنه

ــرء  ــة ال يســتطيع امل ــر. يف البداي ــاز التعب ــا، إذا ج رؤيته

ــا  ــن عندم ــز ضــده ولك ــاك متي ــا اذا كان هن ــز في التمي

تبــدأ املقارنــة بــني 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«.

القيــام  السياســيني  مــن   املطلــوب  هــو  مــا 

اإلســكان؟ ســوق  يف  التمييــز  ملحاربــة  بــه 

 انهــا مشــكلة كبــرة جــدا، يف البدايــة يجــب عــى املــرء 

أن يناقــش ويعــرتف أن هنالــك مشــكلة حقيقيــة بحاجــة 

اىل  اتخــاذ قــرارات سياســية قويــة كبــرة . نحــن بحاجــة 

اىل  توافــق يف األراء وأن يتفــق السياســني أن هنــاك 

مشــكلة وأننــا ال نريــد  التفرقــة والفصــل.

رسالة ختامية قوية

ــى  ــا ع ــدد فيه ــة ش ــر بكلم ــون املؤمت ــم كايل الرش إختت

إســتعداد الحركــة املناهضــة للعنرصيــة فضــح كل حــزب 

ــرصي، بشــكل أو  ــار العن ــب التي ــف اىل جان ــة تق او جه

ــذوا  ــم أن تأخ ــة: » ميكنك ــات قوي ــالً يف كل ــر، قائ بآخ

ــئتم ». ــد إذا ش ــود أو تهدي ــات كوع ــذه الكل ه

مؤتمر ستوكهولم لمكافحة العنصرية والتمييز: » سنفضح كل من يقف مع التيار العنصري«
وزير االٕندماج السويدي إيريك أولينهاغ. 

كايل الرشون رئيس منظمة مناهضة العنرصيةأندي مع وزير االٕندماج إيريك أولينهاغ

كايل  املؤمتــر  رئيــس 

الكومبــس«:   « لـــ  الرشــون 

لكــرس  الوقــت  حــان 

لصمــت ا

“

تغطية خاصة العدد الثاني
december 2013

أندي فليمسرتوم

andie@alkompis.com
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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 آفاقــاً جديــدة، أظهــر الباحثــون الســويديون أن مبقــدور النــاس 

الكشــف عــن التجاعيــد الصغــرة للغايــة أثنــاء متريــر أصابعهــم عــى ســطح أملــس. مــا ميكــن أن 

يحــدث تقدمــاً علميــاً، كابتــكار شاشــات تعمــل باللمــس لضعــاف البــرص وغرهــا مــن املنتجــات.

ونقلــت تقاريــر صحفيــة عــن الباحــث الســويدي مــارك روتالنــد قولــه إن بإمــكان أصابــع اإلنســان 

ــة، واألســطح األخــرى غــر  ــز بــني األســطح املزخرفــة بتفاصيــل مصغــرة ودقيقــة للغاي أيضــاً التميي

املزخرفــة.

أضــاف بــأن ذلــك يعنــي أنــه لــو كانــت أصابعنــا بحجــم األرض، فإنــه ســيمكننا الشــعور بالفــرق بــني 

حجــم املنــازل والســيارات. مضيفــاً: إن ذلــك أحــد أكــر التصــورات إثــارة للمتعــة يف هــذا البحــث.

وتــربز الدراســة األخــرة أهميــة االحتــكاك بالســطح والطــول املوجــي للتجاعيــد أو عرضهــا، وذلــك يف 

نطــاق اإلدراك الحــي اللمــي للرتاكيــب الدقيقــة.

هل تعلم؟
باملرتبــة  نــأيت  الســويد  يف  نحــن  قهــوة:  رشيبــة 

الثانيــة يف العــامل، بــرشب القهــوة بعــد فنلندا، ويســتهلك 

الشــخص الواحــد يف الســنة 9,19 كلــغ قهــوة ســنويا، أي 

مبعــدل 3,4 فناجــني كبــرة يف اليــوم الواحــد.

الســويد،  يف  األرسة  ومتاريــن:  حلويــات 

يف  الحلويــات  مــن  كيلوغــرام   1.2 حــوايل  تســتهلك 

األســبوع. لكــن  أكــر مــن 60 يف املئــة مــن الســويدينّي 

ــن 30  ــر م ــة ألك ــاطات بدنيّ ــون بنش ــون ويقوم يتمرن

ــاً. ــة يوميّ دقيق

أكــرب  الســويد  يف  يوجــد  بالبيــت:  وحــدي 

عــدد مــن املنــازل، يف العــامل، التــي يســكنها شــخص 

الســويد إجــاال 4  الشــقق يف  واحــد. ويبلــغ عــدد 

503 000  شــقة تقريبــا، غــر الفلــل واملنــازل املنفصلــة.

أكــرب  ثالــث  هــي  الســويد  وشاســعة:  واســعة 

دولــة يف االتحــاد األورويب، والخامســة عــى مســتوى 

القــارة وتبلــغ مســاحتها 450250 كــم مربــع  بعــد 

ــا عــدد الســكان  ــا وفرنســا وإســبانيا، ام روســيا وأوكرين

ــمة. ــون نس ــو 9.5 ملي فه

ــويدية،  ــرة الس ــة الهج ــق مصلح ــوريا، وف ــن س ــم م ــوء، معظمه ــب لج ــف طال ــف إىل 69 أل ــني 52 أل ــول ماب ــام 2014، وص ــهد ع ــع أن يش ــن املتوق  م

لكــن هــذه التوقعــات غــر ثابتــة، وقــد تزيــد أو تنقــص بحســب مجموعــة مــن العوامــل.

وتقــول الُســويد إن تطــور الــرصاع يف ســوريا أدى إىل أكــرب أزمــة للالجئــني، يف القــرن الواحــد والعرشيــن، وإن صعوبــة تقييــم عوامــل الــرصاع، تؤثــر يف عــدد 

طالبــي اللجــوء القادمــني إىل الســويد.

وتعتقــد مصلحــة الهجــرة أن هنــاك عــدة عوامــل تؤثــر بقــوة عــى مجمــوع طالبــي اللجــوء يف املســتقبل، وهــي: الــرصاع 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 87 مليــار كرون العــام 2014. العجــز يُعتــرب األضخــم منــذ ســنوات مل 
تشــهد الســويد لــه مثيــالً عــى مــدار 13 عامــاً.

وبحســب مــا أعلنتــه مصلحــة اإلدارة اإلقتصاديــة، فــإن العجــز املرتقــب يعــود باألســاس إىل تدهــور اإلقتصــاد وتراجــع عائــدات الرضائــب بشــكل رسيــع بســبب 

ــة املــرىض  ــل ارتفــاع يف حجــم النفقــات خاصــة ضمــن مجــال رعاي ــة عــى الــرشكات. ومقاب ــل الرســوم الرضيبي ــي وتقلي ــني املتعلقــة بالخفــض الرضيب القوان

وطالبــي اللجــوء.

قع أن يتم تشــديد القوانني عى املتورطني يف رشاء الخدمات الجنســية، خاصة  املرتبطة بشــبكات اإلتجار بالبرش.  ملتو ا من 

ــني املتورطــني يف إســتغالل  ــات بالســجن خاصــة عــى املدان ــرض عقوب ــم، وف ــذه الجرائ ــة به ــني املتعلق ــد تشــديد القوان ــرات«، يري حــزب املحافظــني »املودي

القارصيــن. كــا يريــد الحــزب تقييــم الترشيعــات الخاصــة بجرائــم اإلتجــار بالبــرش وإيجــاد الحلــول الناجعــة للوصــول إىل الشــبكات التــي تنشــط يف هــذا 

النــوع مــن الجرائــم.

مــن املتوقــع مــع حلــول الســنة املقبلــة قيــام 40 بلديــة وســت محافظــات برفــع الرســوم الرضيبيــة، مــا يعنــي تأثــر ســكان 106 مــن البلديــات 
بهــذه الزيــادة الرضيبيــة. بلديــة بولنــاس هــي البلديــة التــي ســتضع أكــرب نســبة زيــادة لتصــل إىل واحــد يف املئــة )%1(. وأكــرب إنخفــاض ستســجله بلديــة 

فاريــي النــدا لتصــل نســبة الزيــادة إىل 0,5%..

من المتوقع
في السويد عام 2014

باحثــون ســويديون يقولون 
لــدى  اللمــس  حاســة  إن 
ممــا  دقــة  أكثــر  اإلنســان 

الكثيــرون يتوقــع 

العدد الثانيمنوعات
december 2013
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ــي،  ــارس الخلي ــور ف ــس – خــاص: قصــُة الدكت الكومب
ــروى! جــاء شــابّا يافعــاً مليئــاً بالطمــوح،  تســتحُق أن تُ

ــرِصّاً عــى النجــاح، فحصــل مــا أراد.  ُم

ــب،  يف العــام 1982 أســتقر يف الســويد، درَس فيهــا الطُ

فتخــرج مــن جامعــة » لينشــوبينك » عــام 1986، وعمل 

يف عــدة مستشــفيات بســتوكهومل، عــاد اىل الدراســة مــن 

جديــد فحصــل عــى تخصــص يف الباطنيــة عــام 1993، 

ثــم يف أمــراض القلــب عــام 1995، مــن مستشــفى 

كارلونيســكا الشــهر. بعدهــا حصــل عــى الدكتــوراه يف 

ــكا  ــة كارلونيس ــن مؤسس ــن م ــب والرشاي ــراض القل أم

عــام 2000. حاليــا يعمــل يف مركــز أمــراض القلــب 

ــة يف  ــز الصحي ــرب املراك ــن أك ــذي يُعــد م بســتوكهومل، ال

ــات  ــدة ميدالي ــى ع ــٌل ع ــكندنافية، وحاص ــدول اإلس ال

ــن  ــاء م ــل األطب ــزة أفض ــا جائ ــة، منه ــز تقديري وجوائ

الجمعيــة الطبيــة الســويدية يف كارلونيســكا، كــا شــارك 

ــي  ــرى. الخلي ــويد ودول أخ ــدة بالس ــرات عدي يف مؤمت

بالفــن  إضافــة اىل كونــه طبيبــاً، فهــو مهتــٌم جــداً 

ــم. ــخ القدي ــم للتاري ــارئ نه ــة وق والثقاف

كيف تغلب عى الصعوبات

يقــول لـــ » الكومبــس » : »عشــُت ظــروف العــراق 

ومشــاكلها، وَمــن مــّر بتلــك الِصعــاب، تهــون عليــه 

مصاعــب الغربــة، لذلــك عندمــا وصلــت الســويد، مل 

أشــعر بأنهــا أصعــب مــن العــراق. 

الســويد بلــٌد متطــور وُمتحــرض يفهــم اإلنســان، ويقــدر 

ــه،  ــرش في ــرتام للب ــاك اح ــل، وهن ــذي يعم ــخص ال الش

ولإلنســان الــذي يبــذل جهــده ويريــد تحقيــق النجــاح، 

فــال ميكــن أن يُصــاب املــرء بخيبــة أمــل إذا كان يســتمر 

ــذل  ــا أن نب ــب علين ــح. ونحــن كأجان ــق الصحي يف الطري

ونريــد  طموحــني،  أننــا  للســويدي  ونُظهــر  جهدنــا 

ــني. ــدف مع ــول اىل ه الوص

وبالنســبة اىل اللغــة مل تكــن يل مشــكلة، بــدأت مبحاولــة 

قــراءة الســويدية مــن األيــام األوىل، وكنــت أحــاول 

ــة. ــنحت الفرص ــا س ــة كل ــة كلم ــا كلم ترجمته

ــع  ــخ املجتم ــي تاري ــم األجنب ــرأي أن يتعل ــم ب ــن امله م

الــذي يعيــش فيــه، ومــن أول يــوم كنــت مهتــا مبعرفــة 

ــاس، فاللغــة هــي  ــة تفكــر الن ــد املجتمــع وطريق تقالي

ــر«. ــة اآلخ ــر، ومعرف ــة تفك طريق

هل عاىن من العنرصية؟

حــول ذلــك يقــول: » العنرصيــة ظاهــرة موجــودة يف كل 

مــكان. نحــن أساســاً عانينــاً منهــا يف بلدنــا، قبــل أن نــأيت 

ــن  ــوع م ــرض اىل أي ن ــة مل أتع ــا برصاح ــويد. أن اىل الس

أنــواع التمييــز أو العنرصيــة، خــالل كل دراســتي وعمــي 

ــت أحصــل  ــرات، كن ــن امل ــر م ــدة، يف الكث كل هــذه امل

عــى أحســن منصــب يف املستشــفى، وكانــوا يف كثــر مــن 

األحيــان يفضلوننــي عــى األطبــاء الســويديني أنفســهم. 

ــع  ــا أكــر مــن الواق ــا أن اليكــون طموحن ــب علين كأجان

ومــن أمكاناتنــا الحقيقيــة، مثــالً يــأيت بعــٌض مــن األجانب 

اىل هنــا ويريــدون الوصــول اىل بعــض املســتويات التــي 

ــم  ــة إمكاناته ــوق يف الحقيق ــا، وتف ــوا اىل درجته مل يصل

ــع  ــون بالواق ــم ينصدم ــك تراه ــة، لذل ــة الحقيقي املهني

عندمــا يتــم تفضيــل آخريــن مــن نفــس البلــد عليهــم، 

فالســويديني يفضلــون األفضــل واألحســن حتــى لــو كان 

مــن تقــدم للعمــل ســويدي أصــي«.

 

األطباء األجانب

ــس »:  ــال لـــ » الكومب ــب ق ــاء األجان ــل األطب حــول عم

» هنــاك حاجــة ماســة اىل األطبــاء يف الســويد خصوصــا 

ــة الســاحقة  ــد أن األغلبي ــا أعتق ــك فان املتخصصــني، لذل

مــن األطبــاء الذيــن يأتــون اىل هنــا يحصلــون عــى فــرص 

عمــل، خصوصــا مــن العــراق، وأعتقــد ان نســبة 99 % 

منهــم وجــدوا عمــالً.

النظام الصحي السويدي

بخصــوص النظــام الصحــي يقــول: » النظــام الصحــي يف 

ــة يف العــامل،  الســويد هــو مــن أحســن األنظمــة الصحي

وهــذا األمــر ُمتفــق عليــه وبديهــي يف العــامل. أمــا 

بالنســبة اىل بعــض األجانــب ومــدى تقبلهــم آلليتــه، 

فأنــا أعتقــد أن البعــض منهــم » يتذمــرون » برسعــة دون 

ــربر،  وجــه حــق، إنطالقــاً مــن أســباب كثــرة، بعُضهــا ُم

ــام.  ــكل ع ــويدي، بش ــن الس ــر م ــر أك ــي يتذم فاألجنب

ــة  ــني هــذا النظــام واألنظم ــرق شاســع جــدا ب ــاك ف هن

ــة. ــدان العربي ــة يف البل الصحي

فاملريــض يف تلــك البلــدان ميكــن لــه يف دقائــق ان يراجــع 

ــات  ــى كمي ــُل ع ــباب يحص ــه األس ــة، وألتف ــادة طبي عي

كبــرة مــن األدويــة، ليــس يف حاجــة لهــا، فيعتقــد 

املريــض إن هــذا الطبيــب مــن أفضــل األطبــاء !!. هــذا 

الــي ليــس موجــوداً إطالقــا هنــا. هنــاك مراحــل دقيقــة 

يجــري فيهــا فحــص املريــض بدقــة، وليــس شــائعاً 

أن يعطــي الطبيــب الــدواء رسيعــا، قبــل التشــخيص 

ــة«. ــة املرضي ــق للحال الدقي

الســويدي  الطبــي  النظــام 

األمــراض  وتشــخيص 

وحــول تشــخيص األمــراض يضيــف: » ال أعتقــد بوجــود 

ــو  ــس ه ــل العك ــراض، ب ــخيص األم ــكلة يف تش ــة مش أي

يف  العــامل  دول  أرقــى  مــن  هــي  الســويد  الصحيــح. 

تشــخيص األمــراض وعالجهــا. لكــن بالطبــع اليوجــد 

ــاء،  ــدث أخط ــن أن تح ــد م ــل 100 % وال ب ــام كام نظ

يف  الجميــل  الــيء  العــامل.  دول  كل  جــاٍر يف  وهــذا 

الســويد، أننــا نســتطيع فــرز كل األخطــاء التــي تحــدث، 

التــي  الطبيــة  اللجنــة  أو  الطبيــب  محاســبة  ويتــم 

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 معــني ملــدة ســنة، اىل 

ــبب«. ــول اىل الس ــم الوص أن يت

فــارس الخليلــي: قصــُة نجــاح طبيــب ُبنيــت علــى 
ــرار ــوة اإلص اإلرادة وق

نزار عسكر 

nazar@alkompis.com

عندمــا   اإلنســان 

بلــد،  يف  يعيــش 

كيــف  يعــرف  أن  يجــب 

فيــه. النــاس  يفكــر 

“
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ــن  ــويدي م ــب الُس ــُم الاع ــاص: أس ــس - خ  الكومب
ــرتدد  ــمعه ي ــن أن تس ــارا »، ميك ــطيني » زات ــٍل فلس أص

عاليــاً عــى لســان املعلقــن الرياضيــن يف الســويد، يف كل 

مــرة، يلعــب فيهــا هــذا الاعــب مبــاراة، ويهــدد مرمــى 

الخصــم، أو يصنــع فيهــا أهدافــاً لفريقــه، أو يوقــّع 

بنفســه هــذه األهــداف. 

ــويدي،  ــظ الس ــرت، باللف ــاد زع ــو ع ــارا » ه ــاد زات » إمي

ضواحــي  إحــدى  يف  وترعــرع  نشــأ  الــذي  الشــاب 

ســتوكهومل، بعــد أن انتقــل مــع أهلــه مــن الكويــت، قبــل 

ــويد. ــا يف الس ــش هن ــنة  للعي ــن س ــن عرشي ــر م أك

ــا تجــارب متنوعــة،  ــة شــيقة وفيه مســرة عــاد الكروي

ــوض  ــب أن يخ ــو يح ــس »، فه ــول لـــ » الكومب ــا يق ك

التجــارب واللعــب يف فــرق وأجــواء مختلفــة، ليــس فقــط 

املالعــب والفــرق الســويدية.

عــاد تنقــل بــني عــدة فــرق ســويدية أوال مــن الدرجــة 

الدرجــة  يف  للعــب  بجــدارة  ليصــل  واألوىل  الثانيــة 

أوتفيدابــري   فريــق  مــع  يلعــب  واآلن  املمتــازة، 

Åtvidaberg وحقــق معــه نتائــج مرشفــة، إســتطاع 

تســجيل 9 أهــداف وصناعــة 4 خــالل العــام 2013.

ــدأ  ــت، وب ــام 1984 يف الكوي ــارا«  ع ــاد أو »زات ــد ع ُول

مســرته كالعــب يف الــدوري الســويدي يف صفــوف نــادي 

انــرت أورهيــو، ومــن ثــم إنتقــل إىل نــادي » انرتناشــونال 

» الســويدي عــام 2001 ولعــب لــه ملــدة موســم واحــد، 

ــدة  ــه مل ــب ل ــولد، ولع ــق فالس ــل إىل فري ــا انتق بعده

ــق  ــا، وفري ــق برومابوكارن ــل إىل فري ــالث مواســم لينتق ث

ــاز يف 2011. ــدوري املمت ــد إىل ال ــذي صع سريانســكا ال

ــراين  ــري، واإلي ــدوري املج ــارك يف ال ــق ش ــا ف ــا دولي أم

والفرنــي، إضافــة إىل أنــه أحــد العبــي فريــق املنتخــب 

ــة،  ــة يف املراوغ ــارة عالي ــع عــاد مبه الفلســطيني،  يتمت

ــة  ــطيني يف املراوغ ــب فلس ــل الع ــض أفض ــربه البع يعت

ــارات  ــة مه ــاز بأفضــل حرك ــد ف ــة، وق ــارات الكروي وامله

ــام. ــذا الع ــويدي ه ــدوري الس ــة يف ال فردي

واللمســات  زاتــارا«   « عــاد 

ية لســحر ا

 

ــزة  ــة الفائ ــت الحرك ــون وصف ــات التلفزي ــدى محط إح

بأنهــا ملســة ســحرية مــن قــدم عــاد، إضافــة إىل أوصاف 

أخــرى تناقلتهــا وســائل اإلعــالم الســويدية. 

ــع  ــي يف ديب م ــاً ســينضم عــاد إىل معســكر تدريب قريب

املنتخــب الفلســطيني تحضــراً ملربيــات ضمــن البطولــة 

األســيوية ضــد قطــر والســعودية.

حققــت  إنــك  القــول  ميكــن  هــل 

وكيــف  الكــروي  حلمــك 

هــذا  إىل  الوصــول  إســتطعت 

؟ ح لنجــا ا

أنــا أطمــح دامئــاً إىل تحقيــق املزيــد مــن النجــاح، وعــدم 

ــم واســعاً  ــد يكــون الحل ــاء عــى مســتوى معــني، ق البق

جــداً، لكــن املهــم أن يحــدد أي شــخص، يريــد النجــاح، 

ــرة والعمــل  ــه باملثاب ــاً أمامــه ويعمــل عــى تحقيق هدف

الجــاد.

والشــابات  الشــبان  تنصــح  مــاذا 

إىل  الُجــدد  القادمــني  خاصــة 

؟ يد لســو ا

أقــول إن الجميــع لديهــم فرصــاً، ولكــن يجــب أن يكــون 

الهــدف واضحــاً أمامهــم، أنــا عندمــا أردت أن أكــون 

العــب كــرة محــرتف كنــت أتــدرب دامئــاً لســاعات 

طويلــة، لكــن األمــر ال يتعلــق فقــط بتدريبــات امللعــب، 

ــة جســدياً ونفســياً مــن أهــم  ــاة صحي ــاع منــط حي وإتب

مــا ســاعدين، خاصــة أن مرحلــة الشــباب فيهــا خيــارات 

عديــدة، خيــارايت كانــت االبتعــاد عــن كل مــا هــو مــرض 

ــم. ــهر الدائ ــرشوب والس ــان وامل ــل الدخ ــؤذي، مث وم

عــى  الســجود  عــادة  أصبحــت 

قبــل  مــن  املالعــب  أرض 

عــادة  املســلمني  الالعبــني 

يف  مألوفــة  تكــون  تــكاد 

والدوليــة،  األوروبيــة  املباريــات 

أو  بفــرق  مــا  يومــا  شــعرت  هــل 

متييــز 

عربيــة  اصــول  مــن  ألنــك 

أو  زمالئــك  قبــل  مــن  وإســالمية 

إجــاال؟ محيطــك 

ال عــى اإلطــالق، وخاصــة مــن قبــل املدربــني والالعبــني، 

ــوم يف  ــي أص ــون أنن ــات ويعرف ــون خصوصي ــم يعرف ه

ــع يحــاول أن  ــر، الجمي ــاول لحــم الخنزي رمضــان وال أتن

تكــون الرياضــة خاليــة مــن العنرصيــة والتعصــب أيضــا، 

ــعر  ــا أش ــامية، وأن ــانية س ــالة انس ــا رس ــة له ألن الرياض

نفــي أيضــا جــزء مــن املجتمــع الســويدي. ولكــن أحــب 

أن أقــول لــك ألين مــن اصــول غــر ســويدية، كنــت 

اعتــرب أيضــا أين يجــب ان أكــون متفوقــا، اظهــر مهــارات 

زائــدة، حتــى أثبــت أين فعــال اســتحق أن أنــزل إىل ســاحة 

املالعــب واســتحق ثقــة املــدرب والالعيبــني والجمهــور.

تلعــب  أن  طمــوح  لديــك  هــل 

الســويدي؟ املنتخــب  يف 

أنــا اآلن ألعــب يف صفــوف املنتخــب الفلســطيني ومــن 

الناحيــة القانونيــة، ال يصــح لالعــب أن يلعــب مبنتخبــني، 

أنــا جــداً فخــور ألين ألعــب تحــت إســم فلســطني، 

وأمتنــى أن نحــرز دومــاً االنتصــارات حتــى يرتفــع هــذا 

ــة. ــا وليصــل اىل البطــوالت العاملي األســم عالي

باالندمــاج  صعوبــة  تجــد  هــل 

املنتخــب  العبــي  بقيــة  مــع 

مــن  أنهــم  خاصــة  الفلســطيني 

مختلفــة؟ كرويــة  ومــدارس  دول 

ــتخدامه  ــرى إس ــداً، إذا ج ــوع مفي ــذا التن ــون ه ــد يك ق

بشــكل جيــد، ولكــن كــا قلــت يف البدايــة كانــت هنــاك 

صعوبــات، فالفريــق يضــم العبــني مــن أوروبــا وتشــيي 

واألرجنتــني ومــن الضفــة والقطــاع ومناطــق أخــرى، 

ومــن املؤكــد أن طــرق اللعــب األوروبيــة والالتينيــة 

ــاً.  ــق دوم ــة ال تتطاب والعربي

املنتخــب  مــدرب  أيضــا،  املــدرب  دور  يــأيت  وهنــا 

الفلســطيني محمــود جــال أســم المــع ومعــروف، وهــو 

يتمتــع بشــخصية قويــة وعنــده خطــط واضحــة وقويــة، 

ــد. ــكل جي ــه بش ــني مع ــن متفاهم ونح

مل  الســويد  ألن  تأثــرت  هــل 

ومــا  الربازيــل  ملونديــال  ترتشــح 

برأيــك؟ الســبب  هــو 

ــى أن تلعــب  ــال أمتن ــت فع ــا شــعرت بالحــزن، وكن طبع

ــل، ولكــن لألســف  ــال الربازي ــان يف موندي الســويد وزالت

مل يحــدث ذلــك، اعتقــد أن املنتخــب الســويدي بحاجــة 

ألكــر مــن زالتــان، هــذا الالعــب قــام مبــا يجــب القيــام 

بــه. وإذا قارنــا لعــب املنتخــب الســويدي مــع منتخــب 

ــاً  ــرق واضح ــد الف ــني نج ــني اآلخرت ــال، يف املباريت الربتغ

ــح الربتغــال. لصال

من هو الالعب املفضل لك؟

ــا معجــب ليــس  ــان األفضــل، وأن ــرب زالت يف الســويد، اعت

ــخصية  ــه الش ــرته وتجربت ــا مبس ــل أيض ــه ب ــط بلعب فق

ــة  ــق مهمش ــأ يف مناط ــة نش ــول أجنبي ــن أص ــب م كالع

نوعــاً 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.

بالتمييــز  أشــعر  مل 
يحــاول  والجميــع 
الرياضــة  تكــون  ان 
العنرصيــة مــن  خاليــة 

“

ب
يف امللع

اد زعرت 
ع

 :« الكومبــس   « لـــ  زعــرت  عــاد  الــدويل  الالعــب 
! فقــط  املالعــب  يف  تدريبــاً  ليســت  الرياضــة 

محمود االغا

ma@alkompis.com

رياضة العدد الثاني
december 2013
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افقي
1. مضيق بحري قرب اليمن

2. القدرة عى الرؤية بالعقل ال العني • نصف مولع

3. تكلم عن شخص ما يف غيابه • يغطي الخروف • 

االحساس وتوقع الخر أو الرش

4. اشتياق لدرجة املرض )معكوسة( • التقط 

)الطر( مبنقاره • إلهي  

5. الف سنة • حيوان لطيف مكار

6. ذكر الطر • بيت الحيوان الربي )معكوسة(

7. املنزل املجاور • استعراض الفن

8. حول إىل فتات • غصبا • كثيف غر مرتب

9. رجل الدين الذي يقدم قرارا مبرجعية دينية يف 

أمور الحياة

10. الصفات واملالمح • ذبح

رأسي
1. دب صيني مهدد باالنقراض • يف أغاين ومواويل 

فلسطني وبالد الشام

2. أمهات الكتب

3. متشابهان • الكلب يوصف وصفا طيبا • قوة 

الرضب )الجرب(

4. أوعية لزراعة النبات • واحد يف طاول الزهر • 

يكتب بكل لغات العامل ولكنه ال يقرأ

5. طراوة ومرونة • اقرتب منها الليل )معكوسة(

6. منطقة املفصل بني الساعد والزند • هزت 

بجناحيها برسعة

7. نصف لجنة • معسكرات الجيش

8. من ملوك مرص القدمية • عملة صعبة

9. عنادل

10. روايئ وأديب ميني )االسم األول واألخر(
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كلمات متقاطعة

المتاهة

حل الكلمات المتقاطعة

افقي
1. باب املندب

2. البصرة • لع

3. نم • صوف • فال

4. دجو • نق • ريب

5. الفية • ثعلب

6. ديك • ركو • ا

7. جار • تفنن • ك

8. فت • قرسا • كث

9. ر • املفتي • ي

10. السات • نحر

ساعدك نفسك يف الخروج من هذه املتاهة, ابتدأ بالسهم االعى

رأسي
1. باندا • جفرا

2. املجلدات • ل

3. ب ب • وفر • اس

4. اصص • يك • قلم

5. ليونة • تسا

6. مرفق • رفرفت

7. نة • ثكنات

8. د • فرعون • ين

9. بالبل • ك • ح

10. عي باكثر

مصطلحات  وتسالي العدد الثاني
december 2013

Hälsoundersökning مصطلح مؤلف من كلمتني. Hälsa تعني صحة أو عافية، و 

undersköning تعني دراسة أو فحص. ليصبح املعنى الكامل: فحص طبي أو دراسة 
طبية.

ورد املصطلح يف الخرب التايل: الرنويج تُرّحل طالب لجوء من جنوب السودان بعد قتله ثالثة 

أشخاص.

Övervakningskamera مصطلح مؤلف من كلمتني. Övervakning تعني مراقبة، 

و kamera تعني آلة تصوير. ليصبح املعنى الكامل: كامرا مراقبة.

ورد املصطلح يف الخرب التايل: السجن والرتحيل من السويد لزوجني رسقا كبار السن.

Vidarebosättning مصطلح مؤلف من كلمتني. Vidare تعني أكر أو إضايف، و 

bosättning تعني إسكان، استيطان. ويصبح املعنى الكامل: إعادة التوطني.
ومفهوم إعادة التوطني: يعني أن من يهرب من بلده ويلجأ يف بلد آخر غر آمن، لديه الحق 

يف اإلنتقال إىل بلد ثالث.

ورد املصطلح يف الخرب التايل: رؤساء حكومات دول الشال األورويب يبحثون مشكلة الالجئني 

السوريني ويدعون اىل إستقبال املزيد منهم.

Inbördeskrig مصطلح مؤلف من كلمتني. Inbördes تعني مشرتك، أو متبادل، و 

krig تعني حرب. ليصبح املعنى الكامل: حرب أهلية.

ورد املصطلح يف الخرب التايل: السويد تتوقع وصول أكر من 60 ألف الجئ إليها العام القادم 

معظمهم من سوريا.

Arbetstagare مصطلح مؤلف من كلمة والحقة. Arbete تعني عمل، و tagare الحقة 
تأيت بعد الكلات لتعطي معنى املشاركة.

ليصبح املعنى الكامل: موظف أو عامل.

Opinionsundersökning مصطلح مؤلف من كلمتني. Opinion تعني رأي، و 

undersökning تعني 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:
1. مدينة عربية عريقة عرفت ب عروس الصحراء ؟

2. طائر يلد وال يبيض و يطر بال ريش ؟

3. يف أي مدينة ظهرت صناديق الربيد ألول مرة ؟

4. منذ اي عام مل تشارك السويد يف أية حروب

5. يف أي يوم تحتفل السويد بعيد العلم السويدي

 .1تدمر

.2الخفاش  

.3باريس  

.4منذ عام 1814  

.5يف 6 حزيران )يونيو( منذ عام 1916 الحل

هذه بعض المصطلحات الواردة من أخبار يومية، مختارة من قسم »كلمات 

www.alkompis.se :ومصطلحات« في موقع الكومبس

كلمات ومصطلحات
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