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 وصــل إلــى بريــد الكومبــس، قبــل فتــرة رســالة موقعــة 
وننصــب  نهاجــم  ألننــا  فيهــا  يعاتبنــا  القــراء،  أحــد  مــن 
العــداء دائمــا لحــزب ســفيريا ديمكراترنــا، كمــا يقــول، وال 
نعتــرف بتزايــد قــوة هــذا الحــزب وال بتأثيــر جاذبيتــه علــى 
اســتطالعات الــرأي التــي تظهــر ارتفــاع مؤشــر شــعبيته 

بصــورة متصاعــدة.

”لقــد نبهتكــم وحذرتكــم مــن عــدم معــاداة حــزب يحــب 
ــل  ــه لتحوي ــالده وشــعبه ويرفــض ســيطرة األغــراب علي ب

هويتــه، لذلــك لقــد أعــذر مــن أنــذر«.

لهجــة  مــن  تخلــو  ال  والتــي  المنفعلــة  الصيغــة  بهــذه 
تعاطفــه  عــن  يعبــر  أن  القــارئ  هــذا  أراد  التهديــد، 
وإعجابــه بالخطــاب العنصــري الــذي يتبنــاه الحــزب الــذي 
فعــال باتــت مســألة تزايــد شــعبيته مســألة الفتــة وتتطلــب 
ــى العكــس، أصبحــت  ــل عل ــه وألفــكاره ب ليــس االستســالم ل
وحقيقــة  حقيقتــه  كشــف  علــى  العمــل  زيــادة  تتطلــب 
ــى المجتمــع الســويدي  ــى الســويد وعل أفــكاره الخطيــرة عل

األولــى. بالدرجــة 

  يتعاطــف البعــض أحيانــا مــع شــعارات وأقــوال متقنــة، 
مــن  أو  محترفــون  عنصريــون  بهــا  ويتفــوه  يطلقهــا 
وشــعارات  أقــوال  هــواة،  عنصريــون  اعتبارهــم  يمكــن 
تبــدو بريئــة ومؤثــرة يصحبهــا شــحن مقصــود للشــعور 
مبالــغ  أخطــار  مــن  والتحذيــر  التهويــل  مقابــل  الوطنــي 
شــعبها. ونقــاء  وهويتهــا  البــالد  ســالمة  تهــدد  فيهــا 

مجانــا  وتــوزع   ،
ً
حاليــا الشــهر  فــي  واحــدة  مــرة  تصــدر 

منهــا:  مناطــق  عــدة  فــي  ثابتــة  مراكــز  وعبــر  بالبريــد 

ولينشــوبنغ  ونورشــوبنغ  ويوتيبــوري  وســتوكهولم  ســكونة 

واسكليســتونا، وهــي خدمــة إعالميــة باللغــة العربيــة هدفهــا 

إعالميــة  وســيلة  وجــود  إلــى  الحاجــة  تلبيــة  فــي  المســاهمة 

تتفاعــل مــع الجاليــات العربيــة فــي الســويد وأوروبــا حــول 

كل مــا يجــري مــن أخبــار ومســتجدات تهــم الجاليــات الناطقــة 

بالعربيــة.

التركيــز  الكومبــس وســيلة إعالميــة جــادة تحــاول  صحيفــة 

والتعريــف  بالمجتمــع  االندمــاج  تهــم  التــي  القضايــا  علــى 

ــي  بحقــوق كل األشــخاص و الجماعــات حســب وضعهــا القانون

مــا يجــري  مــع  التواصــل  إلــى  الســويد وأوروبــا، إضافــة  فــي 

فــي البــالد العربيــة والعالــم والتشــجيع علــى االســتفادة مــن 

التجــارب وتنــوع الثقافــات بيــن الشــعوب، مــن خــالل التعريــف 

ــاة التــي اختارتهــا الشــعوب  ــى نمــط الحي باآلخــر واالطــالع عل

وطريقــة وضعهــا للحلــول التــي تحتاجهــا فــي إدارة المجتمــع 

وتطويــر المؤسســات وزيــادة الرفاهيــة.

الصحفييــن  مــن  العديــد  تضــم  الكومبــس  تحريــر  هيئــة 

واإلعالمييــن المتعاونيــن معهــا مــن داخــل الســويد وخارجهــا.

المؤســس ورئيس التحرير
د. محمــود صالــح آغا

0729718898

ma@alkompis.com

ســكرتير التحرير
نزار عسكر

0737641489

nazar@alkompis.com

المبيعات
مازن كلســلي

0736690378

sales.skane@alkompis.com
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PÅ ARABISKA FRÅN SVERIGE
صديقــك الناطــق بالعربية في الســويد

 SVERIGES STÖRSTA TIDNING PÅ
ARABISKA

Al Kompis Media Network är ett me-
diabolag med ambitionen att underlätta integratio-

 nen mellan de människor och kulturer som finns i
 Sverige idag. Vi på Al Kompis är övertygade om att
integrationen är ömsesidig och inser att det är vik-

 tigt att majoritetssamhället får möjlighet att lära sig
 mer om de vanor, traditioner och kulturer som de
 nya svenskarna tagit med sig till Sverige. Al Kompis
 papperstidning består av 28 sidor och trycks i 000
 25 exemplar. Den distribueras av utdelare och på 40
 speciellt utvalda platser i Stockholms län, Malmö,
Landskrona, Helsingborg och Göteborg.

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

عنصريــة  أحــزاب  إلــى  المنتميــن  المحترفيــن  وألن   

يحترفــون اســتغالل الحــدث والظاهــرة وأحيانــا اإلشــاعة 

ويحولهــا إلــى مــواد سياســية تخــدم توجهاتهــم للتأثيــر 

الــرأي العــام، نجــد أن المعجبيــن بهــم مــن الهــواة  علــى 

يكــررون بصــورة ال تخلــو مــن االســتغراب خاصــة عندمــا 

يكــون هــؤالء الهــواة هــم نفســهم أجانــب.

عندمــا يطــرح حــزب ســويدي شــعار الســويد للســويديين 

هــو يعنــي مــا يقــول وهــو يقصــد الســويدي الــذي لــه جــذور 

إثنيــة ســويدية، وال يقصــد مــن يملــك جنســية ســويدية أو 

ولــد فــي الســويد هــو وال حتــى والــده أو جــده.

ــر مــن خطــر مزعــوم  شــعار الســويد للســويديين والتحذي

مــن  كبيــرة  ألعــداد  اســتقبالها  جــراء  الســويد  يهــدد 

الالجئيــن، كبيــرة بمقاييســهم، خاصــة عندمــا يكــون هــؤالء 

الالجئيــن عــرب أو مســلمين أو شــرقيين أو أفارقــة يطــرح 

ــي يريدهــا أصحــاب  ــا هــي الســويد الت ــا عــن م ســؤاال مهم

هــذا الفكــر؟

مقابــل الشــكل والنمــوذج الطبيعــي لتطــور الســويد فــي 

أوروبــي ودولــي يفــرض نفســه، يعتقــد أصحــاب  محيــط 

ــق القادميــن مــن الشــرق، أنهــم قــد  ــي المغل الفكــر االنعزال

وجــدوا حليفــا عقائديــا لهــم يحــاول عــزل الســويد عــن 

وأوروبيــا. عالميــا  المتبــادل  تأثيــره  مجــال  وعــن  العالــم 

الســويد التــي يريدهــا هــؤالء، ســويد بلــون واحــد، مغلقــة، 

فــي جســد  ميتــة  كخليــة  تنتهــي  أو  أن تضمحــل  يمكــن 

حــي، أو كجزيــرة منعزلــة عــن العالــم بــدون رســالة إنســانية 

فــي  دوليــة  مســاهمات  أو  فعــل  أو  كلمــة  لهــا  وليــس 

مكافحــة أخطــار الحــروب وحــل النزاعــات وتجنــب الكــوارث 

وتداعياتهــا التــي تؤكــد أن العالــم شــئنا أو أبينــا أصبــح 

قريــة صغيــرة يتأثــر جيرانــه بمحيطهــم.

الشــرق األوســط لهــا تداعيــات، إذا ظنــت  الحــروب فــي 

عمــا  وعيونهــا  وآذانهــا  حدودهــا  إغــالق  أن  الســويد، 

ســيجعلها  األوروبــي  جوارهــا  مــن  مقربــة  علــى  يحــدث 

بمنــأى عمــا يحــدث  ســيكون كمــن يضــع راســه بالرمــال 

المحترفيــن  مــن  العنصــري  الخطــاب  يريــده  مــا  وهــذا 

القريــب هــم  باألمــس  كانــوا  الهــواة ممــن  إلــى  الحزبييــن 

أو أهلهــم الجئيــن طرقــوا أبــواب هــذا البلــد للحمايــة بــه.

الخطاب العنصري ال يمكن أن يكون بريئا 
كما نتصور أحيانا

كلمة العدد

رئيس التحرير
د. محمود صالح آغا

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

 Alkompis.se hittar du på nätet och har redan 20000
 unika besökare varje dag samt 157 000 besökare på
Facebook och en mediaräckvidd på 420 000 per-

 soner. Al Kompis åtnjuter väldigt högt förtroende
bland våra läsare som ser oss som “Sverige på ara-
biska”. 

 Besök gärna också vår svenskspråkiga systertidning
Altid.se. 

MVH

Redaktionen
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الكومبــس - خــاص: فــي تصريحــات ســابقة 
علــى  الهجــرة  مصلحــة  مســؤولي  ألحــد 
قبــل عــدة  الســويدي،  الرســمي  التلفزيــون 
الرســائل  أكــد أن عــددا كبيــرا مــن  أعــوام 
إلــى  تصــل  خيــر«  »فاعــل  باســم  الموقعــة 
ــى  ــوي عل ــم، تحت ــكل دائ ــة بش ــد المصلح بري
وشــايات يتبــرع بنقلهــا أشــخاص مقربيــن 
ضــد أقاربهــم أو أصدقائهــم تفيــد بمعلومات 
مــن شــأنها أن تؤثــر علــى إقامــات وأوضــاع 
مصلحــة  أن  ومــع  بالوشــاية،  المســتهدفين 
ــويدية  ــة س ــل أي مؤسس ــا مث ــرة  مثله الهج
ــا  ــفية، إال أنه ــراءات تعس ــذ إج ــرى، ال تتخ أخ
بــا شــك تتعامــل علــى األقــل مــع بعــض هــذه 

الرســائل بجديــة.

وقبــل أيــام أعلنــت مصلحــة الهجــرة الســويدية، عــن أنهــا 
حّولــت ملفــات 130 مــن طالبــي اللجــوء، خــالل األشــهر الســتة 
بهــم،  لالشــتباه   Säpo المخابــرات  جهــاز  إلــى  الماضيــة، 
فــي قضايــا اإلرهــاب وجرائــم الحــرب، والحتمــال أن يشــكل 

 لألمــن القومــي للبــالد.
ً
وجودهــم فــي الســويد، تهديــدا

التــي  والمعاييــر  المصــادر  عــن  تســاؤالت  يطــرح  ممــا 
اتخذتهــا المصلحــة عنــد تحديدهــا لهــذه الملفــات، وهــل 

التحديــدات؟ هــذه  فــي  دور  الخيــر«  »فاعلــي  لرســائل 

مــن المعــروف أن مصلحــة الهجــرة الموكلــة مــن قبــل الحكومــة 
فــي معالجــة ملفــات طالبــي اللجــوء، مــن حقهــا أن تعــرف عــن 
الشــخص الــذي طلــب الحمايــة علــى األراضــي الســويدية، وفــي 
ــات عــن نفســه  ــب اللجــوء بمعلوم ــرع طال ــان يتب بعــض األحي
بنفســه عنــد التحقيــق، للحديــث مثــال عــن بطوالتــه أثنــاء 
محاربــة النظــام فــي ســوريا مثــال، أو أثنــاء خدمــة النظــام، 
انتظــاره  انــه بذلــك يســاهم فــي تقصيــر فتــرة   منــه 

ً
ظّنــا

لقــرار البــت فــي ملفــه! وهنــا يتحــول الشــك إلــى أن طالــب 
الحمايــة واللجــوء الماثــل أمــام المحقــق فــي مصلحــة الهجــرة، 
تجــاوزات  أو  حــرب  جرائــم  اقتــرف  قــد  يكــون  أن  يمكــن 

ــل. ــى األق ــة عل معين

المتقــدم بطلــب لجــوء  الشــخص  فــي أحيــان أخــرى، يكــون 
تجميــع  خــالل  مــن  الســويدية،  الســلطات  لــدى  معروفــا 
معلومــات مــن عــدة مصــادر، عندهــا تكــون المهمــة أيضــا 
ســهلة، علــى المصلحــة لتحويــل ملفــه إلــى األمــن الســويدي.

المحرر السياســي

تأتــي    الخيــر«  »فاعلــي  »رســائل 
المقربيــن« مــن  بأغلبهــا 

مــن دوائــر مقربــة  بأغلبهــا  تأتــي  الخيــر«  رســائل »فاعلــي 

وموثقــة  صادقــة  تكــون  وأحيانــا  بالوشــاية،  بالمســتهدف 

بصــور أو أشــرطة تســجيل، كمــا حــدث مــع شــخص قاتــل 

فــي صفــوف المعارضــة الســورية، وحكمــت عليــه محكمــة 

بالســجن  العــام  هــذا  شــباط/فبراير  شــهر  فــي  ســويدية 

خمــس ســنوات، بعــد أن شــوهد فــي تســجيل مصــور وهــو 

الســوريين.   الجنــود  أحــد  ويهــدد  يضــرب 

الماضــي 2014، ملفــات  العــام  الهجــرة  و حّولــت مصلحــة 

، مــا يعنــي زيــادة كبيــرة فــي أعــداد المشــتبه 
ً
120 شــخصا

بهــم خــالل العــام الجــاري 2015. وهــذا قــد يعنــي ارتفــاع 

علــى  حســابات  وتصفيــة  أيضــا  الوشــايات  رســائل  وتيــرة 

األراضــي الســويدية كانــت قديمــة أو جديــدة.

عــت 
ّ
 للزيــادة فــي هــذه القضايــا، ومنعــا للخطــأ وق

ً
ونظــرا

حــول  اتفاقيــة  الســويدية  والمخابــرات  الهجــرة  مصلحــة 

المصلحــة  توظيــف  إلــى  باإلضافــة  التعــاون،  تعميــق 

اللجــوء  قضايــا  دراســة  عمليــة  يقــودون  لمتخصصيــن 

األمنيــة. التهديــدات  أو  الحــرب  بجرائــم  المتعلقــة 

لمصلحــة  العــام  المديــر  ونائــب  التنفيــذي  المديــر  وقــال 

“افتونبــالدت”:  لصحيفــة  ريبينفيــك  ميكايــل  الهجــرة 

وصلــوا  اللجــوء  طالبــي  مــن   
ً
جــدا  

ً
كبيــرا  

ً
عــددا أن  “نــرى 

يأتــون  منهــم  والعديــد  الماضيــة،  القليلــة  الســنوات  خــالل 

ــة  ــي البداي ــة األمــد. وف مــن مناطــق شــهدت صراعــات طويل

يكــون معظــم الهاربيــن مــن الضحايــا، لكننــا نــرى المزيــد 

مــن األشــخاص ممــن شــاركوا فــي المعــارك يغــادرون بالدهــم، 

وقــد يكونــوا شــاركوا فــي جرائــم حــرب”.

وشــدد: “لكــن مــن المهــم التأكيــد أن األمــر يتعلــق بحــاالت 

فرديــة ومتفرقــة”.

جرائــم  ارتكابهــم  فــي  المشــتبه  األشــخاص  أن  ومعــروف 

واإلقامــة  اللجــوء  منحهــم  يتــم  ال  إرهــاب  أو  حــرب 

بــأن  الهجــرة  مصلحــة  تشــتبه  وعندمــا  الســويد،  فــي 

للبــالد القومــي  األمــن  علــى   
ً
خطــرا يشــكل  اللجــوء  طالــب 

 ترســل قضيتــه إلــى المخابــرات، التــي تتخــذ اإلجــراءات التــي 

تراهــا مناســبة، لتقــوم بعدهــا مصلحــة الهجــرة باتخــاذ القــرار 

ــف شــخص  الرســمي. وتقــدم العــام الماضــي أكثــر مــن 81 أل

بطلــب اللجــوء فــي الســويد، كمــا أن توقعــات مصلحــة الهجــرة 

 العــام الحالــي، حيــث 
ً
تشــير إلــى أن العــدد ســيكون متقاربــا

ارتكبــوا جرائــم  أشــخاص  بينهــم  أن يكــون  هنــاك شــكوك 

ــة  ــاروا مواصل ــل قدومهــم، أو حتــى أشــخاص اخت إرهابيــة قب

ارتــكاب األعمــال اإلرهابيــة فــي الســويد أو فــي بلــد آخــر.

وحــول احتمــال وجــود إرهابييــن ومجرمــي حــرب حصلــوا علــى 

إقامــة فــي الســويد، أجــاب ميكايــل ريبينفيــك: “نعــم، يوجــد 

ــة أديــن بهــا مجــرم حــرب  احتمــال كبيــر بذلــك، وإن أول حال

حصلــت منــذ عــدة ســنوات، وهــذه القضايــا يجــب العمــل 

عليهــا طــوال الوقــت، ألنــه ال توجــد أي ضمانــات، ســوى أن 

ــى هــذه المســائل”. تعمــل الســلطات بشــكل كبيــر عل

 إلى الموت”  
ً
“ال نرســل أحدا

وفــي ذات الســياق، تحدثــت صحيفــة “افتونبــالدت” عــن 

جرائــم  بارتكابهــم  المشــتبه  اللجــوء  طالبــي  عــدد  ازديــاد 

حــرب وإرهــاب، مــن الذيــن ال يمكــن ترحيلهــم مــن الســويد، 

بعــد إعطــاء الرفــض لهــم، بســبب الخطــر الموجــود علــى 

علــى  وقعــت  الســويد  كــون  األم،  بلدهــم  فــي  حياتهــم 

اتفاقيــات دوليــة لحقــوق اإلنســان، تمنــع ترحيــل أي شــخص 

ــة الجســدية. ــل والتصفي ــى القت ــه إل ــد يتعــرض في ــد ق ــى بل إل

ومنــذ مطلــع العــام الحالــي وحتــى اآلن حصــل مــا يقــارب 40 

ــة لهــذا الســبب،  ــات مؤقت ــى إقام ــه عل ــب لجــوء مشــتبه ب طال

 العــام الماضــي.
ً
فيمــا كان العــدد 20 شــخصا

الســويد  فــي  للبقــاء  يضطــرون  منهــم  العديــد  أن  كمــا 

لكــن  المستشــفيات،  فــي  جاريــة  عالجــات  بســبب 

وحــرب. إرهــاب  جرائــم  بارتكابهــم  يشــتبه  معظمهــم 

وأكــد نائــب المديــر العــام لمصلحــة الهجــرة: “عندمــا نرفــض 

طلــب لجــوء أحدهــم لهــذه األســباب، فإنــه يجــب ترحيلــه، 

لكــن ال يمكــن تنفيــذ القــرار فــي حــال وجــود خطــر بإعدامــه 

أو تعرضــه للتعذيــب فــي بلــده األم. لذلــك يتــم منحــه إقامــة 

تتغيــر  ريثمــا  الســويد،  فــي  معينــة  فتــرة  خــالل  مؤقتــة 

ــه”. ــة ترحيل ــي إمكاني ــالد، للنظــر ف ــي الب األوضــاع ف

وأضــاف: “رغــم أن األمــر قــد 
قــد يســتغرق وقتــًا طويــًا جــدًا 
أحيانــًا، لكننــا ال نرســل أحــدًا إلــى 

ــوت مــن الســويد”. الم

عــودة إلــى موضــوع الوشــايات، ال شــك أن اإلبــالغ عــن مشــتبه 

ــل  ــد، ب ــى المجتمــع هــو عمــل جي ــه، قــد يشــكل خطــرا عل ب

واجــب مــن المفتــرض أن يقــوم بــه أي شــخص تلقــى الحمايــة 

ــد. وفرصــة للعيــش بهــذا البل

ولكــن الوجــه اآلخــر لهــذه الوشــايات، يمكــن أن يكــون فقــط 

مــن بــاب االنتقــام، عندهــا تكــون الوشــاية قــد أضــرت ليــس 

ــى المجتمــع   عل
ً
ــذي ال يشــكل فعــال خطــرا فقــط الشــخص ال

أربــك عمــل مؤسســات  بــل  التهــم،  هــذه  مــن  بــريء  وهــو 

الدولــة وأهــدر وقتهــا ومواردهــا.

هنــاك قصــص كثيــرة نســمعها، عــن كيــف تحــول أقــارب 

وأصدقــاء األمــس إلــى وشــاة، بعــد أن أمــن لهــم قريــب أو 

ــدى  ــى ســر أو معلومــة قــد تشــكل عليــه خطــر ل صديــق عل

الهجــرة. مصلحــة 

العيــش بقلــق وخــوف ألنــه أســر  إلــى  وهنــاك مــن يضطــر 

لجــوء  يحمــل  وهــو  بلــده  إلــى  ســافر  بأنــه  ســابق  لصديــق 

سياســيا، أو قــدم أوراق غيــر صحيحــة عنــد حصولــه علــى 

أو غيــر ذلــك. اإلقامــة، 

أنــه كمــا يقــال: حبــل الكــذب قصيــر، يقــوم الوشــاة  ومــع 

أكثــر. بتقصيــره 

الوشاية لدى مصلحة الهجرة

 أداة انتقام 
وتصفية  حسابات 

بين األقارب و 
أصدقاء األمس
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ــم  ــر التعلي ــال وزي ــات:  ق ــس – مقاب الكومب

الســويدي غوســتاف فريدوليــن، وهــو أيضــا 

إن  البيئــة،  حــزب  باســم  الرســمي  الناطــق 

ــة  ــام مرحل ــل إتم ــة قب ــب للمدرس ــرك الطال ت

الثانويــة، هــي واحــدة مــن أهــم المشــاكل التــي 

تســعى وزارة التعليــم والحكومــة لحلهــا.

جــاء ذلــك فــي لقــاء خــاص مــع شــبكة الكومبــس أجرتــه معــه 

فــي إطــار برنامــج ” يــال ألميداليــن” الــذي تقدمــه بالتعــاون 

مــع مؤسســة الرنيــا التعليميــة.

ــك    ــرف نفس ــك أن تع ــن ل ــل يمك ه

لقــراء الكومبــس الناطقيــن بالعربيــة؟

أحــد   
ً
وأيضــا التعليــم،  وزيــر  فريدوليــن  غوســتاف  أنــا 

الناطقيــن الرســميين باســم حــزب البيئــة فــي الســويد ) ال 

يوجــد رئيــس لحــزب البيئــة وإنمــا هنــاك دائمــا مســؤولين 

إثنيــن ُيعتبــران الناطقيــن الرســميين باســم الحــزب، وعــادة 

يكــون األول رجــل والثانــي امــرأة (، وفــي األصــل أنــا مــدرس، 

 Folkskola قمــت بتدريــس مادتــي التاريــخ والديانــة فــي

، ومتفــرغ حاليــا للعمــل فــي الحــزب.
ً
ســابقا

التعليــم    وزارة  تضــع  كيــف 

التعليــم؟ مجــال  فــي  مهامهــا 

ــوزارة أن تضــع قواعــد السياســة التعليميــة التــي  مهمــات ال

ــن لطالبهــم،  ــت المعلمي ــن وق ــد م ــر المزي ــى توفي ــوم عل تق

وتوفيــر العلــم والمــواد الدراســية الالزمــة للطالــب. وهنــا نــرى 

إنه يجب أن ال يتخرج الطالب من المرحلة اإلعدادية دون أن 

يأخــذوا معهــم مــا يحتاجــون مــن معرفــة وعلــم، لكــي يكونــوا 

 العديــد مــن 
ً
مســتعدين للمرحلــة الثانويــة ومــن بينهــم أيضــا

القادميــن الجــدد أو الذيــن ليســت الســويدية لغتهــم األم.

التــي    المهــام  أكثــر  هــي  مــا 
التعليــم؟ مجــال  فــي  اآلن  تشــغلكم 
نوجــه جهودنــا نحــو زيــادة عــدد المعلميــن وتشــجيعهم 

ــة التدريــس مــن خــالل رفــع رواتبهــم.  ــى البقــاء فــي مهن عل

ونعمــل علــى توفيــر مســتوى تعليــم عــال للذيــن يريــدون أن 

يزاولــوا مهنــة التعليــم وتدريــس اللغــة األم غيــر الســويدية.  

 بزيــارة المــدارس التــي تواجــه ظــروف 
ً
ســوف نقــوم أيضــا

 فــي 
ً
ــوا معــا ــة أن يتعاون ــة والبلدي ــن الدول ــد م قاســية، ونري

الســابق  فــي  المدرســة، حيــث  لتطويــر  المبذولــة  الجهــود 

كانــت الدولــة تأخــذ دور المشــاهد، ان صــح التعبيــر، عندمــا 

ــات فــي تدبيــر أمورهــا. ــي مــن صعوب ــت المدرســة تعان كان

مــا هــي التحديــات التــي تواجههــا   
المدرســة الســويدية اليــوم؟

يجــب أن أشــير إلــى أن هنــاك العديــد مــن الطــالب الذيــن 

التعليــم  مرحلــة  يكملــوا  أن  دون  المدرســة  يغــادرون 

أن  ليــس جيــدا، ألنــه يجــب  الحقيقــة هــذا  الثانــوي، وفــي 

يكملــوا تعليمهــم الثانــوي. نجــد النتيجــة أن هــؤالء الطــالب 

ــة فــي  ــون أحــرار فــي خياراتهــم الشــخصية والمهني ال يكون

لمســتقبل. ا

للمدرســة    موجــه  انتقــاد  هنــاك 
)ليســت  متراخيــة  أنهــا  الســويدية 
صارمــة( كيــف تعلــق علــى ذلــك؟

لديهــم  الســويدية  المدرســة  فــي  الطــالب  عــام،  بشــكل 

القليــل مــن الوقــت للتفاعــل المباشــر مــع معلميهــم. وبســبب 

الضغــوط التــي يواجههــا المعلمــون، يجعــل مــن الصعوبــة أن 

يالحظــوا مــن لديــه مشــكلة ومــن يعانــي مــن قلــق معيــن. 

علــى زمالئــه  ويؤثــر  الطالــب  تراخــي  إلــى  يــؤدي  مــا  هــذا 

المعلميــن  مــن  المزيــد  إلــى  بحاجــة  نحــن  لذلــك  اآلخريــن. 

الذيــن يجعلــون الطــالب أن يعملــوا بجــد فــي الصــف.

الكومبــس – مقابــات: قالــت وزيــرة التعليــم 
الثانــوي ورفــع الكفــاءات عايــدة هاتســياليج، 
ضمــن برنامــج يــا ألميداليــن، علــى راديــو 
اقتراحــات  تــدرس  الحكومــة  إن  الكومبــس 
اللغــة  تعليــم  دورات  لتخصيــص  جديــدة 
وأصحــاب  الشــهادات  لحاملــي  الســويدية 
لتســريع  أخــرى  واقتراحــات  االختصاصــات، 
طــرق تقييــم الشــهادات مــن خــارج الســويد. 
وذلــك فــي ســؤال عــن كيفيــة حــل المشــكات 
ــهادات الجامعيــة  ــة الش ــا حمل التــي يواجهه
ســرعة  أجــل  مــن  الجــدد  القادميــن  مــن 

انخراطهــم فــي ســوق العمــل.

وأعطــت عايــدة هاتســياليج، لمحــة عــن مهمتهــا كوزيــرة 

للتعليــم الثانــوي، ومســؤوليتها عــن متابعــة وتطويــر مرحلــة 

التعليــم الثانــوي فــي الســويد، إمــا فيمــا يخــص رفــع الكفــاءات، 

المهنيــة  المــدارس  تشــمل  المهمــة  هــذه  أن  فأوضحــت 
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ــم اللغــة الســويدية SFI  وغيرهــا.  ــدارس تعلي ــك م وكذل

السياســي  األســبوع  فــي  تواجدهــا  ســبب  عــن  ســؤال  وفــي 

Almedalen قالــت إن لديهــا نشــاطات متعــددة ولقــاءات 

الســويدية  المدرســة  طــالب  نتائــج  علــى  تركــز  وخطابــات 

ــى   ســوف تتطــرق إل
ً
وكيفيــة تغييرهــا نحــو األفضــل. وأيضــا

موضــوع رفــع قــدرات األفــراد لكــي يســتطيعوا دخــول ســوق 

العمــل والحصــول علــى وظيفــة.

وأضافــت الوزيــرة ضمــن لقاءهــا مــع برنامــج “يــال ألميداليــن” 

األول  علــى صعيديــن،  نعمــل  “نحــن  يونيــو:   29 اإلثنيــن 

زيــادة أعــداد المدرســين ذوي الكفــاءات العاليــة فــي نظــام 

ــا  ــد منهــم لكنن ــا العدي ــة الســويدية SFI، ولدين ــم اللغ تعلي

ــة  ــة العالقــة والصل ــي تقوي ــى الصعيــد الثان ــاج أكثــر. وعل نحت

ــدارس SFI  وســوق العمــل”. ــن م بي

وعــن كيفيــة تحفيــز طــالب المرحلــة الثانويــة اليــوم، أجابــت 

ورفــع  الجيــدة  المــدارس  توفيــر  أن  هاتســياليج  الوزيــرة 

 
ً
مســتوى التعليــم ســوف يحفــز الطــالب ومــن المهــم أيضــا

ــوا هــم مســؤولية تعليمهــم ألن فــي الســويد متــاح  أن يتحمل

للجميــع أن يتعلــم وهــذه “فرصــة العمــر” يجــب اقتناؤهــا.

وأعربــت الوزيــرة عــن رغبتهــا فــي أن تــرى أكبــر عــدد ممكــن 

مــن الطــالب يحصلــون علــى الشــهادة الثانويــة ألن ذلــك مهــم 

، مــن أجــل الدخــول فــي ســوق العمــل والحصــول علــى 
ً
جــدا

مــكان عمــل فــي المســتقبل.

 و أكــدت هاتســياليج للكومبــس أن وزارة التعليــم الثانــوي 

إلــى  التعليــم  إلزاميــة  رفــع  ومســألة  الطــالب  أداء  تراقــب 

ــة الثانويــة هــي إحــدى الطــرق التــي ســوف تجعــل كل  المرحل

الطــالب أن يحصلــوا علــى الشــهادات الثانويــة. وهنــاك طــرق 

أخــرى تناقــس جميعهــا داخــل قبــة البرلمــان لكــي يصــل إلــى 

الحــل األفضــل.

فــي    وزيــرة  أصغــر  عــن  لمحــة   
الحديــث الســويد  تاريــخ 

عايــدا هاتســياليج، مــن مواليــد 21 ينايــر 1987 فــي فــوكا 

التــي تقــع حاليــا فــي البوســنة والهرســك،  سياســية ســويدية 

مــن أصــل بوســني تــم تعينهــا فــي 3 أكتوبــر عــام 2014 

وزيــرة التعليــم الثانــوي ورفــع الكفــاءات. 

  فــي االنتخابــات البرلمانيــة فــي عــام 2014  لــم تتمكــن مــن 

ــن للحــزب  ــة مــن الناخبي ــى نســبة خمســة فــي المائ الوصــول إل

علــى  لهــا وحصلــت  ترشــحت  التــي  االنتخابيــة  الدائــرة  فــي 

ــان،  ــي البرلم ــح عضــوا ف ــة، لكــي تصب ــي المائ نســبة 4.87 ف

ومــع ذلــك اختارهــا رئيــس الــوزراء لتســلم حقيبــة التعليــم 

الثانــوي وتعليــم الكبــار والمــدارس المهنيــة ومــدارس تعلــم 

الســويدية.

لتصبــح الوزيــرة األصغــر علــى اإلطــالق فــي تاريــخ الســويد 

الحديــث، حيــث كانــت تبلــغ  27 عامــا و 255 يومــا ولتزيــح 

بالتالــي  الوزيــرة الســابقة أنــي لــوف التــي كان عمرهــا 28 

ــرة. ــت تنصيبهــا وزي ــا وق ــا و 44 يوم عام

ــن العمــر  ــغ م ــت تبل ــا كان ــى الســويد عندم ــدا هاجــرت إل عاي

خمــس ســنوات هربــا مــن الحــرب األهليــة فــي يوغســالفيا 

ــع أهلهــا م

 فــي العــام 2006  انتهــت دراســتها الثانويــة وتخرجــت 

بعــد أربــع ســنوات مــن جامعــة هالمســتاد باختصــاص قانــون دولــي.

الكومبس تلتقي أصغر وزيرة في تاريخ السويد 

 وزيــرة التعليــم الثانــوي ورفع الكفاءات:

نعمــل علــى تطويــر برامج 
تعليــم الســويدية لألجانب

 وزيــرة التعليــم الثانــوي ورفع الكفاءات  عايدة هاتســياليج 

غوستاف فريدولين وزير التعليم يتحدث عن المدارس السويدية

ــن  للمعلمي ــر  أن يتوف ــب  يج
الوقــت لالنتبــاه إلــى حاجــات 

التالميــذ وســلوكياتهم

أســبيد وانيسقســم التحقيقات

 وزير التعليم الســويدي غوســتاف فريدولين
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شــؤون  مســؤول  قــال  خــاص:    - الكومبــس 
األفــراد فــي الجيــش الســويدي، بيــر أولــف 
ــج  ســتوليخو، لشــبكة الكومبــس، ضمــن برنام
ــن، إن الجيــش الســويدي بحاجــة  ــا ألميدالي ي
تعبئــة  أجــل   مــن  منتســبين،  إلــى  كبيــرة 
عــدد  ويبلــغ  ومدنيــة،  عســكرية  شــواغر 
هــذه الشــواغر 6600 وظيفــة لمجنديــن فــي 
الجيــش والبحريــة بــدوام كامــل، باإلضافــة إلــى 
حوالــي 10 أالف وظيفــة مدنيــة بــدوام جزئــي.

وعــن طبيعــة هــذه الوظائــف أفــاد المســؤول الســويدي بأنهــا 
الحيــاة المدنيــة مثــل  العاديــة فــي  تشــكل أغلــب الوظائــف 
الســائقين والطباخيــن وعمــال البنــاء والنقــل وكل اللوجســتيات 

األخــرى.

ــى عناصــر مــن خلفيــات أجنبيــة، أكــد  وعــن حاجــة الجيــش إل
مســؤول شــؤون األفــراد فــي القــوات المســلحة علــى ضــرورة أن 
ــوع المنتســبين للجيــش واقــع المجتمــع الســويدي  يعكــس تن
منتســبين  وجــود  أهميــة  الــى  إضافــة  الثقافــات،  المتعــدد 
يجيــدون اللغــات األجنبيــة والثقافــات األخــرى التــي يحتاجهــا 

ــة. الجيــش فــي مهامــه الخارجي

وفــي ســؤال عــن المميــزات التــي تجــذب الشــبان والشــابات 
الخدمــة  أن  علــى  أولــف  بيــر  أكــد  للجيــش،  لالنتســاب 
أو  للعمــل  واســعة  أولويــات  المنتســب  تعطــي  العســكرية 
الدراســة فــي المســتقبل، وهــي تعلــم العمــل الجماعــي وفيهــا 
متعــة وفائــدة وتمنــح المنتســب قابليــة كبيــرة للتطــور وبنــاء 

لمســتقبل. ا

إمــا فــي مــا يتعلــق بالمخاطــر الخارجيــة التــي تهــدد الســويد، 
ــا خطــر مباشــر  ــأن روســيا ال تشــكل حالي ــف ب ــر أول أجــاب بي
أو غيــر مباشــر علــى الســويد، علــى الرغــم مــن تصرفاتهــا 
أن  علــى  وأكــد  وصفــه،  حســب  جيرانهــا،  بحــق  العدوانيــة 
اســتعداد  وعلــى  دومــا  متحفــزة  تبقــى  أن  يجــب  الســويد 

للدفــاع عــن نفســها.

وكانــت شــبكة الكومبــس قــد شــاركت بعــدة حمــالت ترويجيــة 
نظمتهــا القــوات المســلحة الســويدية لجــذب أعــداد أكثــر 
مــن المنتســبين ممــن ينتمــون إلــى أصــول عربيــة وشــرقية.

لشــبكة  ســابق  تقريــر  مــن  مقتطفــات  وهــذه   
ــي  ــد ف ــج  للتجني ــالت التروي ــن حم ــس ضم الكومب

الســويدي: الجيــش  صفــوف 

الســويدية    المســلحة  القــوات 
أصــول  مــن  بالمتطوعيــن  ترحــب 

بيــة عر
ــة  ــد أعــداد إضافي ــا لتجني ــس - خــاص ضمــن جهوده الكومب
متنوعــة،  أجنبيــة  ثقافــات  إلــى  المنتميــن  الســويديين  مــن 
تقيــم القــوات المســلحة الســويدية عــدة نشــاطات ترويجيــة 
مختلــف  ومهــام  بعمــل  قــرب  عــن  التعريــف  إلــى  تهــدف 
قطاعــات الجيــش. مــن بيــن هــذه النشــاطات تلقــت الكومبــس 
علــى  الواقعــة  العســكرية  القواعــد  إحــدى  لزيــارة  دعــوة 
مــن  عــدد  مــع  ســتوكهولم  العاصمــة  مــن  قريبــة  جزيــرة 

والمجتمعيــة. اإلعالميــة  الفعاليــات 

الزيــارة التــي اســتمرت طــوال نهــار كامــل تميــزت بحســن 
الممتعــة  بالفقــرات  الملــيء  برنامجهــا  وبتنــوع  التنظيــم 
فــي  الزائــر  الوفــد  قضاهــا  تنســى  ال  لحظــات  والمفيــدة، 
كانــت  المســلحة  القــوات  مــن  وحــدة  مــع  الطبيعــة  أحضــان 
تتلقــى تدريبــات ميدانيــة، تبــادل خاللهــا الضيــوف األحاديــث 
الغــذاء معهــم تناولــوا طعــام  كمــا  والجنــود،  الضبــاط  مــع 

من األســئلة التي طرحها الضيوف  
فــي  أومعنويــة  جســدية  عقوبــات  هنــاك  هــل 
الجيــش؟ كيــف يعاقــب الجنــدي المخالــف أو غيــر 

المنضبــط مــن قبــل الضبــاط؟

الدنيــا  الرتــب  بيــن  المخاطبــة  صيــغ  هــي  مــا   
الجيــش؟ فــي  والعليــا 

أم  أو »رفيــق«  كلمــة »ســيدي«   هــل تســتخدم 
الرتبــة؟ فقــط 

ــى  ــة إل ــاء الخدم ــات أثن  هــل تجــد الفتيــات صعوب
ــور؟ ــن الذك ــب المجندي جان

الجنــود الذيــن تقاســموا الطعــام مــع الوفــد الزائــر، أجابــوا 

علــى أســئلة كثيــرة تتعلــق بحياتهــم العســكرية، وعــن أســباب 

اختيارهــم لهــذه المهنــة، وعــن عالقاتهــم برفاقهم وبالضباط 

، إضافــة إلــى أســئلة فيهــا الكثيــر مــن االهتمــام والفضــول، 

بيــن  المقارنــات  نطــاق  األســئلة كان ضمــن  مــن هــذه  جــزء 

أنظمــة الجيــش الســويدي والحيــاة العســكرية الســويدية وبيــن 

أنظمــة معروفــة لــدى الــزوار عــن جيــوش فــي بلــدان أخــرى. 

أو  جســدية  عقوبــات  هنــاك  هــل  األســئلة:  هــذه  بيــن  مــن 

أو  المخالــف  الجنــدي  يعاقــب  كيــف  الجيــش؟  فــي  معنويــة 

ــة  ــغ المخاطب ــا هــي صي ــاط؟ م ــل الضب ــط مــن قب ــر المنضب غي

بيــن الرتــب الدنيــا والعليــا فــي الجيــش، هــل تســتخدم كلمــة 

»ســيدي« أو »رفيــق« أم فقــط الرتبــة؟ هــل تجــد الفتيــات 

صعوبــات أثنــاء الخدمــة إلــى جانــب المجنديــن الذكــور؟ هــل 

هنــاك مســاواة تامــة فــي التدريبــات والمهــام بيــن الجنســين؟..

هــذا  عــن  تلخــص  مــا  للبعــض،  مفاجئــة  جــاءت  اإلجابــات 

الســويدي هــو مؤسســة عســكرية،  الجيــش  أن  الحــوار هــو 

روح  وبيــن  وقوتــه  النظــام  بيــن صرامــة  تجمــع  أن  تحــاول 

االحتــرام المتبــادل بيــن كل العامليــن علــى مختلــف الرتــب 

الجيــش  فــي  يعامــل  المتطــوع  فالمجنــد  والمســؤوليات، 

الســويدي مــن الناحيــة اإلداريــة كموظــف بعقــد فيــه شــروط 

توظيــف محــددة، تنــص علــى حقوقــه وواجباتــه، فــي حــال 

والــذي  المناســب  القانــون  يطبــق  الشــروط  بهــذه  اإلخــالل 

يمكــن أن يــؤدي إلــى فســخ العقــد.

الجنــود  بيــن  التخاطــب  طريقــة  أن  أوضــح  الضبــاط  أحــد 

أو  التدريــب  ســاعات  خــارج  العســكرية،  الرتــب  ومختلــف 

المهــام القتاليــة تكــون بســيطة وســهلة والســتخدام االســم 

األول فقــط أو أســم العائلــة، عــدا ذلــك تذكــر الرتبــة عنــد 

التخاطــب، بــدون اســتخدام تعبيــر »ســيدي« الــذي تــم إلغــاءه 

منــذ فتــرة طويلــة كصيغــة للتخاطــب فــي الجيــش الســويدي.

خدمــة  يخــص  مــا  علــى  أيضــا  تنطبــق  االحتــرام  عالقــة 

الفــرد  خصوصيــات  تحــدد  التــي  العالقــة  وهــي  الفتيــات، 

وتحفــظ حرياتــه الشــخصية، الضبــاط تحدثــوا للضيــوف أيضــا 

عــن أن نســبة تصرفــات المجنديــن الذكــور المحافظــة هــي 

أعلــى مــن نســبتها بيــن اإلنــاث، وهــذا ربمــا يــدل علــى الشــعور 

باألمــان لــدى الفتيــات فــي الوســط العســكري، الــذي يشــاع 

عنــه بأنــه وســط يغلــب عليــه الطابــع الذكــوري.

:Per-Olof Stålesjö مسؤول شؤون األفراد في الجيش السويدي 

 القوات المسلحة بحاجة إلى 6600 وظيفة 
عسكرية و10 آالف وظيفة مدنية

خاص بالكومبس : مجندون من أصول مختلفة يلتحقون في  الجيش السويدي

Per-Olof Stålesjö  

قســم التحقيقات
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الكومبــس -خــاص: لمــاذا تتأخــر معامــات لــم 
الشــمل للبعــض، فــي حيــن يحصــل آخــرون على 
ــار  ــذا االنتظ ــاذا كل ه ــريعة؟ ولم ــرارات س ق
قبــل الحصــول علــى قــرار تصريــح اإلقامــة 
ــى  ــا ســبب إصــرار الســويد عل أو الرفــض؟ وم
ترحيــل أشــخاص بقــوا وعملــوا فيهــا ســنوات 
طويلــة، دون أن يكــون لديهــم إقامــة؟ أســئلة 
ــة  ــى مصلح ــس إل ــراء الكومب ــا ق ــرة وجهه كثي
المديــر  طاولــة  علــى  وضعناهــا  الهجــرة، 
التنفيــذي فــي مصلحــة الهجــرة ونائــب المديــر 
ــبوع  ــي أس ــام Mikael Ribbenvik  ف الع
ــا  ــج »ي ــن برنام ــام، ضم ــذا الع ــن له ألميدالي
ألميداليــن« الــذي قدمــه راديــو الكومبــس مــن 
هنــاك برعايــة مؤسســة الرنيــا التعليميــة. 

ــاه: إليكــم نــص اللقــاء أدن

مــا هــي المهــام الرئيســية لمصلحــة   
؟
ً
الهجــرة تحديــدا

نحــن مســؤولون عــن اســتقبال الالجئيــن ومنحهــم اإلقامــات 
معامــالت  وإجــراء  لهــم،  ســكن  أماكــن  وتأميــن  الرفــض  أو 
الجنســية  ومنــح  والدراســة  العمــل  وإقامــات  الشــمل  لــم 
الســويدية. يوجــد العديــد مــن الوحــدات فــي جميــع أنحــاء 
البــالد، وكل وحــدة لديهــا مديــر، ونســتخدم األمــوال الــواردة 

الحكومــة والبرلمــان بأفضــل طريقــة ممكنــة. مــن 

ومــا الهــدف مــن مشــاركتكم فــي   
ألميداليــن؟

نقــوم بنشــر مواقــف وعمــل مصلحــة الهجــرة ونوضــح الحقائــق 
حولهــا خصوصــا بعــد االهتمــام بهــا فــي الفتــرة األخيــرة، 
وخــالل أســبوع المهرجــان نشــارك فــي العديــد مــن النــدوات 

والحــوارات.

لمنــح    الالزمــة  الفتــرة  هــي  مــا 
الســويدية؟ الجنســية 

بشــكل عــام هــي خمــس ســنوات لمــن يملــك إقامــة دائمــة، 
ــن ســويديين، لكــن  ــن مواطني ــن م ــالث ســنوات للمتزوجي وث
إلــى  تــؤدي  التــي  المختلفــة  القوانيــن  مــن  العديــد  يوجــد 

تفــاوت نســبة المــدة.

علــى    الحصــول  يســتغرق  لمــاذا 
 طويــاًل؟

ً
قــرار اإلقامــة أو الرفــض وقتــا

يوجــد لدينــا مشــاكل كبيــرة فــي عملنــا بــدأت منــذ ســنتين، 
ــل أفغانســتان  ــم مث ــي العال ــن الصراعــات ف ــد م بســبب العدي
مــن  العديــد  ــر 

ُ
اضط حيــث  والعــراق،  وســوريا  والصومــال 

الســويد.  إلــى  أتــوا  منهــم  والكثيــر  الهــروب،  إلــى  النــاس 

 كانــت فتــرة االنتظــار فــي قضايــا اللجــوء تقــارب ثالثــة 
ً
ســابقا

أشــهر، لكــن لــم نتمكــن مــن اللحــاق بعــدد الطلبــات الــواردة 
ــت المناســب مــا أدى إلــى ازديــاد فتــرات االنتظــار،  فــي الوق
لكننــا نحــاول معالجــة الموضــوع ونقــوم بتوظيــف المزيــد مــن 

النــاس.

لتســريع    فعلــه  يمكــن  الــذي  مــا 
اللجــوء؟ طلبــات  فــي  البــت 

ال يمكــن فعــل الكثيــر لإلســراع بقضايــا اللجــوء، علينــا تعييــن 
المزيــد مــن الموظفيــن، لكــن للراغبيــن بالحصــول علــى نتيجــة 
فــي وقــت ســريع مــن الذيــن لديهــم معامــالت لــم الشــمل أو 
الطلــب عــن طريــق  الدراســة، يمكنهــم تقديــم  أو  العمــل 
اإلنترنــت وهــي أســهل وأســرع طريقــة لنــا حيــث نحصــل علــى 
جميــع األوراق فــي مــكان واحــد، لكــن مــا يؤخــر الطلبــات 
ــم الشــمل. ــب اللجــوء أو ل ــا هــو نقــص األوراق فــي طل ويتعبن

ومعــروف أن مقــدم طلــب لــم الشــمل هــو الشــخص الموجــود 
بحســب  يختلــف  االنتظــار  وقــت  أن  كمــا  البــالد،  خــارج 
الســفارة، حيــث يعانــي بعضهــا مــن ضغــط شــديد مثــل َعّمــان 
وإســطنبول وأنقــرة، فيمــا يتــم الحصــول علــى موعــد ســريع 

ــي غيرهــا. ف

مــا رأيــك بالنقاشــات الدائــرة حــول   
إقامــات  الســوريين  الالجئيــن  منــح 

مؤقتــة بــدل الدائمــة؟
لكــن  األحــزاب،  بعــض  قبــل  مــن  سياســية  نقاشــات  هــذه 
مصلحــة الهجــرة تتبــع القوانيــن الموجــودة منــذ زمــن طويــل، 
صراعــات  مــن  بالدهــم  تعانــي  الذيــن  األشــخاص  منــح  أي 
لكــن  نفعلــه،  مــا  وهــذا  الدائمــة،  لإلقامــة  المــدى،  طويلــة 
بالتأكيــد يمكــن للسياســيين تغييــر ذلــك فــي حــال شــكلوا 

أغلبيــة.

أوضــاع    تحســين  تحاولــون  كيــف 
أوراق  يملكــون  ال  الذيــن  األشــخاص 

Papperslösa؟ ثبوتيــة 
إن مــن يطلــق عليهــم اســم Papperslösa هم األشــخاص 
الذيــن ليــس لديهــم إقامــة إمــا ألنهــم لــم يتقدمــوا بطلــب 
بعــد وصولهــم إلــى الســويد، أو لــم يحصلــوا علــى اإلقامــة عــن 
طريقنــا بشــكل قانونــي، بــل حصلــوا علــى قــرارات نهائيــة 
بالطــرد مــن البــالد، وال يرغبــون بالعــودة إلــى بالدهــم، بالتالــي 

تتحــول قضيــة ترحيلهــم إلــى الشــرطة.

لكــن فــي األســاس هــي قضيــة سياســية ويمكــن للسياســيين 
تغييرهــا، وهــم يقــررون القوانيــن الســارية لمــن يحصــل علــى 
اإلقامــة، ويقــررون مــاذا نفعــل بمــن ال يحصــل علــى اإلقامــة.

عــن    معلومــات  لديكــم  هــل 
؟ هــم د عد

ال نعلــم ألنهــم ال يملكــون إقامــات، لكننــا نعلــم عــدد الذيــن 
حصلــوا علــى الرفــض وينتظــرون الترحيــل، ويعيشــون فــي 

ــارب عددهــم 10 آالف شــخص. ــث يق مســاكننا، حي

مــا هــي أهــم القوانيــن الســارية فــي   
لــم الشــمل؟

القانــون األساســي إن كان أحــد الوالديــن يعيــش فــي الســويد 
، تقديــم 

ً
فإنــه يمكــن لشــريكه وأطفالــه تحــت ســن 18 عامــا

يمكــن  مثــل  اســتثناءات،  يوجــد  لكــن  بلــم شــملهم،  طلــب 
أحــد  مــع  شــمله  لــم  يطلــب  أن   

ً
عامــا  18 فــوق  للشــخص 

لكــن بشــرط أن يكونــوا قــد عاشــوا  الســويد،  والديــه فــي 
ضروريــة  حاجــة  وتوجــد  االفتــراق  يمكنهــم  وال  ســوية 

البعــض. لبعضهــم 

ــرات    ــات والفت ــف األوق ــاذا تختل لم
ــن  ــم الشــمل م ــالت اللجــوء ول ــي معام ف

ــى آخــر؟ شــخص إل
ــدى الســفارات،  ــة ل ــرات االنتظــار المتفاوت يعــود الســبب لفت
الذهــاب  للشــخص  يمكــن  الضغــط،  مــن  تعانــي  ال  بعضهــا 
بســهولة إلــى التحقيــق، فــي غيرهــا قــد يكــون عــدد الطالبيــن 

ــف الوقــت. ــك يختل  لذل
ً
كبيــر جــدا

ــن األســئلة    ــر م ــا الكثي يوجــد لدين
منهــا  القــراء،  مــن  وردت  التــي 
انتقــادات شــديدة لعمليــات الترحيــل 

بهــا؟ تقومــون  التــي 
هــذه قوانيــن تصدرهــا الحكومــة والبرلمــان، ونحــن نطبقهــا 

ــى أساســها نمنــح اإلقامــة أو الرفــض والترحيــل. وعل

الســويد    فــي  مــن عــاش  العديــد 
لســنوات طويلــة وعملــوا فيهــا حصلــوا 

ــاذا؟ ــض، لم ــى الرف عل
بــل   ،

ً
أبــدا  

ً
صحيحــا ليــس  هــذا  لكــن  عــادة،  ذلــك  يقــال 

مــن  قــرار  علــى  للحصــول  أشــهر  عــدة  يســتغرق  الطلــب 
قبلنــا، ثــم يمكــن للشــخص الطعــن بالقــرار لــدى المحكمــة 
وهــذا مــا قــد يســتغرق عــدة أشــهر أخــرى، لكــن يوجــد 
عديــدة  لســنوات  الســويد  فــي  يبقــون  آخريــن،  أشــخاص 
مصلحــة  لــدى  أمــا  الرفــض،  علــى  حصلــوا  انهــم  رغــم 
طويلــة.  ســنوات   

ً
أبــدا تســتغرق  ال  فالمعاملــة  الهجــرة 

تأتــي  اإلقامــة  منــح  رفــض  بعــد  الترحيــل  عمليــات  حتــى 
مباشــرة، وأســباب الحصــول علــى إقامــة معروفــة وهــي الحاجــة 
إلــى الحمايــة واللجــوء أو وجــود عائلــة فــي الســويد أو دراســة 
فعلــى  الشــروط  هــذه  مــن  أي  يتحقــق  لــم  وإذا  عمــل،  أو 

الشــخص العــودة إلــى وطنــه، وهــذا مــا يســمى بالترحيــل.

فــي حــال قــرر الشــخص البقــاء فــي   
لســنوات  وعــاش  والعمــل  الســويد 

ذلــك؟ يســاعده  أال  طويلــة، 
كال، فمــن لديــه عمــل يمكنــه الحصــول علــى إقامــة عمــل، 
ــالده، وهــذا يســري  ــن ب ــب م ــه التقــدم بالطل لكــن يجــب علي
فــي جميــع أنحــاء العالــم، أي أن الشــخص الــذي يرغــب بالســكن 
أو العمــل فــي بلــد مــا، فعليــه التقــدم بالطلــب قبــل أن يأتــي 

إليــه.

)قبــل    اللجــوء  لطالــب  متــى يحــق 
ــي  ــل ف ــة( بالعم ــى اإلقام ــل عل أن يحص

الســويد؟
إن أظهــر الشــخص هويتــه بشــكل واضــح عبــر جــواز ســفر 
ــه  ــر عســكرية، فيســمح ل ــادة أو دفت ــة أو رخصــة قي أو هوي

ــب لجــوء. ــو كان طال ــى ل ــي الســويد حت بالعمــل ف

لمــاذا توجــد صعوبــات فــي الحصول   
علــى مســؤول Handläggare لــدى 
الطعــن فــي قــرارات فــي بعــض مناطــق 

الســويد؟
 طويــاًل، ونحــن نتأســف 

ً
هــذه اإلجــراءات بــدأت تأخــذ وقتــا

كثيــرة،  بجهــود  معنــا  التواصــل  تســهيل  ونحــاول  لذلــك، 
وتوجــد اآلن فتــرات انتظــار طويلــة علــى الهاتــف، فعــدد 
للشــخص  يمكــن  ال  لكــن  بنــا،  يتصلــون  النــاس  مــن  هائــل 
ــاًل، لكــن عليــه  ــى الهاتــف مث ــا والطعــن بقــرار عل االتصــال بن

المحكمــة. إلــى  نقــوم بدورنــا بتحويلهــا  إرســال رســالة 

توفيــر    مــع  مشــكلة  لديكــم  هــل 
جديــدة؟ مســاكن 

منــذ فتــرة طويلــة وحتــى قبــل ثــالث ســنوات كان جميــع 
اللجــوء يقيمــون فــي شــقق لدينــا، لكــن بعــد ذلــك  طالبــي 
ــى أكثــر مــن  وصــل عددهــم فــي الســنوات الثــالث األخيــرة إل
200 ألــف شــخص طالــب للحمايــة، وأصبــح مــن الصعوبــة 
الكبــرى،  المــدن   عــن 

ً
بعيــدا يكــون  مــا  إال  توفيــر مســاكن 

.
ً
وبالتأكيــد هــذا مــا نســعى لتوفيــره دومــا

المدير التنفيذي لمصلحة الهجرة:

لهذه األسباب نتأخر 
فــي البت فــي قضايا 

اللجوء ولم الشمل   Mikael Ribbenvik   

قســم التحقيقات
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ــة  ــرض أن كلم ــن المفت ــاص: م ــس - خ الكومب
»لوتــس« أصبحــت مــن الماضــي، بعــد القــرار 
الســويدي،  العمــل  مكتــب  أصــدره  الــذي 
كانــت  التــي  الترســيخ  شــركات  بإغــاق 
تقــدم خدمــات اللوتــس للقادميــن الجــدد، 
وتداعيــات  األخطــاء  بعــض  تراكــم  ولكــن 
موظفــي  بيــن  الصحيحــة  غيــر  العاقــة 
شــركات اللوتــس وأصحابهــا مــن جهــة وبيــن 
تــزال  ال  الجــدد،  القادميــن  مــن  زبائنهــم 
ــب  ــث يطال ــد. حي ــي بع ــم تنته ــدو ل ــا يب كم
بعــض أصحــاب شــركات اللوتــس باســترداد 
هواتــف وكمبيوتــرات ومــا شــابه ذلــك مــن 
أجهــزة كانــت تمنــح أو تعــار مــن قبــل هــذه 
ــد  ــادم الجدي ــذب للق ــائل ج ــركات، كوس الش

ليصبــح زبونــا لــدى الشــركة.

فيمــا ال يــزال مكتــب العمــل لــم يجــد البديــل لنظــام اللوتــس 
القديــم، الــذي أثبــت فشــله، حيــث يضطــر عــدد كبيــر مــن 
لطلبهــا  مســاعدة  إلــى  يحتاجــون  ممــن  الجــدد  القادميــن 
ــال التعــرض  ــادة احتم ــع زي ــوال، م ــل أم ــن يقدمهــا مقاب مم

لالحتيــال

فــي 20 شــباط/ فبرايــر الماضــي، قــرر مكتــب العمــل إغــالق 
شــركات الترســيخ لعــدم القــدرة علــى التعامــل مــع الشــكاوى 
ــواردة حــول خدماتهــا وبــروز شــبهات بقيامهــا بعمليــات  ال
بتجنيــد  بعضهــا  قيــام  وحتــى  وابتــزاز  ورشــوة  احتيــال 

أشــخاص لصالــح منظمــات إرهابيــة وتمويلهــا.

بتوظيــف  ســيقوم  إنــه  العمــل  مكتــب  قــال  ذلــك  مقابــل 
مئــات األشــخاص فــي دوائــره كبديــل لشــركات الترســيخ، 
تقديــم  فــي  وصعوبــات  عملهــا  علــى  بضغــط  ترتــب  مــا 
فــي  الســويد،  إلــى  الجــدد  للقادميــن  االجتماعــي  الدعــم 
يعتمــدون  كانــوا  الذيــن  األشــخاص  آالف  وجــود  ظــل 
علــى خدمــات شــركات الترســيخ فــي أمــور بســيطة مثــل 
ــم  ترجمــة األوراق وحجــز المواعيــد وحتــى تعبئــة طلبــات ل
الشــمل، التــي قدمتهــا شــركات اللوتــس ضمــن خدماتهــا.

وسط انعدام البديل بعد إلغاء اللوتس
انتهت خدمات شركات الترسيخ ولم تنتهي 

مشاكلها وتداعيات أخطائها
إحــدى الخدمــات التــي اســتعملتها بعــض شــركات الترســيخ 

لضمــان بقــاء القــادم الجديــد لديهــا ضمــن برامجهــا، هــي 

فتــرة  طــوال  محمــول،  كمبيوتــر  أو  خلــوي  جهــاز  إعــارة 

الترســيخ، بشــرط إعادتــه فــي حــال تركــه الشــركة أو إنهائــه 

االحتفــاظ  مقابــل  معيــن  مالــي  مبلــغ  إعــادة  أو  الترســيخ، 

بالجهــاز الــذي اســتعاروه.

»فواتيــر مفاجئــة مقابــل أجهــزة   
تلقيناهــا مــن موظــف الترســيخ«

الرســائل  مــن  العديــد  الكومبــس  إلــى  وصــل  ذلــك  حــول 

قبــل  مــن  لالســتغالل  بتعرضهــم  الهاتفيــة  واالتصــاالت 

بعــض الشــركات، وقــال أحــد المتضرريــن الذيــن لــم يرغــب 

أو كمبيوتــرات  إنهــم تلقــوا هواتــف  اســمه  بالكشــف عــن 

محمولــة مــن قبــل إحــدى شــركات الترســيخ، وبعــد قــرار 

مكتــب العمــل بإغــالق هــذه الشــركات، تلقــى المتضــرر ومــا 

 معــه بشــكل مفاجــئ فواتيــر مــن شــركة 
ً
يقــارب 15 شــخصا

ــغ تتــراوح بيــن 3000  تحصيــل ديــون تطالــب بســداد مبال

كــرون. و4000 

ويقــول: »لــم نتلــق أي طلــب يفيــد بإعــادة األجهــزة، ولــم 

الهاتــف،  علــى  يجيبــون  وال  ذلــك،  أجــل  مــن  إلينــا  يأتــون 

الفعلــي  ســعرها  منهــم  تلقيناهــا  التــي  األجهــزة   
ً
وأساســا

ال يزيــد عــن 1000 كــرون، لكــن طالــب بعــض العامليــن 

الســابقين فــي الشــركة بدفــع مبلــغ 1000 كــرون مــن أجــل 

الفاتــورة«. إلغــاء 

األمــر، رغــم  فــي  ويتابــع قولــه: »نشــعر بوجــود خديعــة 

يحصــل  معيــن،  مبلــغ  يدفــع  أو  الجهــاز  يعيــد  مــن  أن 

رســمي،  غيــر  يبــدو  األمــر  لكــن  ذمــة،  بــراءة  ورقــة  علــى 

طالبونــا  لكنهــم  العمــل،  مكتــب  إلــى  ذهبنــا  أننــا  رغــم 

الــذي  الترســيخ  موظفــي  حتــى  ووجدنــا  الفواتيــر،  بدفــع 

مكتــب  مــع  رســمي  بشــكل  يعملــون  الفواتيــر،  أرســلوا 

ضدنــا«. جانبهــم  إلــى  يقفــون  بأنهــم  أشــعر  العمــل، 

مــن جهتــه قــال متضــرر آخــر يدعــى عبــد الكريــم: »وقعنــا 

نعــرف  ال  كوننــا  بداخلهــا  مــا  نعلــم  ال  أوراق  علــى  بدايــة 

تعتبــر  األجهــزة  هــذه  إن  لنــا  قالــوا  لكنهــم  الســويدية، 

ــغ 3320 كــرون، كيــف  ــا فاتــورة بمبل ــة، وفجــأة تلقين هدي

جــرى تقييــم المبلــغ؟ وأيــن هــي فاتــورة األجهــزة؟ لكــن بعــد 

اتصاالتنــا بأشــخاص يعملــون إلــى جانــب موظفــي الترســيخ 

الســابقين، أبلغونــا بقبولهــم إعــادة األجهــزة مقابــل إلغــاء 

الفاتــورة أو دفــع مبلــغ 1000 كــرون«.

ويتابــع قولــه: »تواصلنــا مــع شــركة تحصيــل الديــون، لكنهــا 

ــى تاريــخ 8 تمــوز/ يوليــو حتــى  ــت يمكنكــم االنتظــار إل قال

نتحقــق مــن شــركة الترســيخ، مــا يحيرنــي هــو كيــف ترســل 

ــا  ــا إذا دفعن ــف ســنعلم أنن ــل لديهــا؟ وكي ــر دون دلي فواتي

ــن نتلقــى فواتيــر أخــرى فــي المســتقبل؟«. المبلــغ ل

ال تعليــق مــن قبــل موظــف اللوتــس   
لسابق ا

الكومبــس تواصــل مــع أحــد موظفــي اللوتــس فــي شــركة 

بصاحــب  المتضرريــن  وصفــوه  والــذي  الســابقة،  الترســيخ 

البــاع الطويلــة فــي هــذه الشــؤون، لكنــه رفــض التحــدث عــن 

الموضــوع بشــكل نهائــي، ولــم يرغــب بالتعليــق.

شــركة  صاحــب  مــع   
ً
أيضــا التواصــل  الكومبــس  حــاول 

هاتفــه. علــى  يجــب  لــم  أنــه  إال  الســابقة،  الترســيخ 

معامالت لم الشــمل مقابل أموال  
فــي ســياق آخــر، قــال ياســر الــذي وصــل إلــى مالمــو قبــل 

عــام وحصــل علــى اإلقامــة منــذ شــهرين، إنــه يرغــب بإجــراء 

اســتخدام  فــي  يواجــه صعوبــة  لكنــه  الشــمل،  لــم  معاملــة 

الســويدية. اللغــة  يتحــدث  وال  واإلنترنــت،  الكمبيوتــر 

أشــخاص  علــى  النــاس  بعــض  »دلنــي  للكومبــس:  ويقــول 

مبلــغ  مقابــل  الشــمل  لــم  طلبــات  بملــيء  يقومــون  آخريــن 

أنــه مرخــص،  يبــدو  إلــى مكتــب  كــرون، وتذهــب   2500

لكنــه ألعمــال أخــرى ال ترتبــط بلــم الشــمل، لذلــك تشــعر 

وجــدت  حتــى  آخريــن،  عــن  فبحثــت   ،
ً
مخدوعــا نفســك 

أحدهــم ملــئ األوراق مقابــل 1000 كــرون، نحــن مضطريــن 

لفعــل ذلــك ألننــا نخشــى أن نخطــئ فــي هــذه المعامــالت 

عائالتنــا«. شــمل  لــم  ويتأخــر 

صاحــب شــركة لوتــس ســابق: ال   
بأمــوال  المطالبــة  للشــركات  يحــق 

ً
ئيــا نها

شــركات  إحــدى  صاحــب  يونــس،  خالــد  قــال  جهتــه  مــن 

مــن  الكمبيوتــر  تســليم  إن  للكومبــس،  الســابقة،  اللوتــس 

قبــل شــركات اللوتــس يتــم عبــر اتفاقيــة قــرض، وفــي حــال 

انتهــاء الفتــرة يجــب إعــادة الجهــاز، مهمــا كانــت حالتــه، 

ــي  ــدل مال  بب
ً
ــا ــة نهائي ــس المطالب لكــن ال يحــق لشــركة اللوت

أو ثمــن الجهــاز أو أي تعويــض آخــر، بــل إعادتــه فقــط.

وقــال: »إن أصحــاب الشــركات يســتغلون القادميــن الجــدد، 

الذيــن ال معرفــة لديهــم وال خلفيــة قانونيــة  ويضغطــون 

بمصلحــة  ويخيفونهــم  شــرعية،  غيــر  بطريقــة  عليهــم 

جبايــة الديــون، لكــن األمــر ليــس بهــذه الســهولة، وعلــى 

ــى الشــرطة«. ــالغ إل ــم ب ــن إعــادة الجهــاز أو تقدي المتضرري

نفــس  حــول  الشــكاوى  مــن  العديــد  »وصلتنــي  وأضــاف: 

الموضــوع وطلبــت منهــم إعــادة الجهــاز أو التقــدم ببــالغ 

وتــردد«. خــوف  أي  دون  الشــرطة،  إلــى  مباشــرة 

وحــول ذهــاب المتضرريــن إلــى مكتــب العمــل الــذي نصحهــم 

بالدفــع، قــال خالــد: »يوجــد أنــاس فــي مكتــب ال يعلمــون 

ــرة لديهــم وال كفــاءة وال معرفــة أو  ، وال خب
ً
ــون جيــدا بالقان

متواطئيــن مــع أصحــاب الشــركات«.

Foto Studio CA
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وعــن أخــذ األمــوال مقابــل تقديــم طلبــات لــم الشــمل، أجــاب 

الخدمــات  إحــدى  األمــر  كان  الســابق،  »فــي  يونــس:  خالــد 

المقدمــة مــن شــركات اللوتــس، فــي البنــد »مســاندة القــادم 

لــم شــمل وســكن،  أمــوره األخــرى« أي مثــل  الجديــد فــي 

لكــن دون أي مقابــل مالــي علــى اإلطــالق، ألنهــم يأخــذون 

مــن  ســاعات   3 تقديــم  أجــل  مــن  العمــل،  مكتــب  مــن 

«. وتابــع قولــه: »لكــن اآلن فــي 
ً
الخدمــات للشــخص شــهريا

حــال وجــود شــركة مرخصــة ومســجلة لــدى الضرائــب وتقــوم 

لهــا  شــركة  وكل  الخــاص  شــأنها  فهــذا  الخدمــات  بهــذه 

أســعارها الخاصــة، وتدفــع ضرائبهــا، وكل شــخص يذهــب 

بإرادتــه، أمــا إن كانــت بطريقــة اســتغاللية أو باألســود فهــو 

بالطبــع أمــر غيــر قانونــي، وعلــى الشــخص طلــب فاتــورة أو 

ــم الشــمل«. ــب ل ــة طل ــل دفعــه لثمــن تعبئ ــي مقاب وصــل مال

للعبودية«   »شرعنه 
مــن جهتــه قــال المترجــم كمال حســون في مالمو إن ما يجري 

هو استغالل للقانون والناس، مقابل ضعف اهتمام من طرف 

ــح واســطة بيــن الضحيــة والجــالد ــذي أصب مكتــب العمــل، ال

، ألن بعــض شــركات الترســيخ 
ً
فالدولــة عليهــا أن تفعــل شــيئا

واســتغاللهم.   النــاس  جمــع  مــن  وتمكنــت  أســماء  لديهــا 
ــالغ عــن الشــركات أمــر صعــب، لعــدم  ــه: »إن اإلب ــع قول وتاب
وجــود إثبــات، فالمهاجــر القديــم يســتغل الجديــد، وهنــاك 
ــى مكتــب  ــة مــن هــذه األمــور، فعل ــغ طائل ــاس حققــوا مبال أن
العمــل مســؤولية أخالقيــة لتوعيــة النــاس، كــي ال يصبحــوا 

لقمــة ســائغة للخــداع«.

 مكتــب العمــل يرســل النــاس بشــكل ســريع 
ً
وأضــاف: »وأيضــا

 دون التحقــق مــن شــروط رب العمــل مــن أجــل وظائــف 
ً
جــدا

 Nystartsjobbو  Instegsjobb مســاعدة  مقابــل 
حيــث يجــري اســتغالل النــاس وتشــغيلهم فــي أيــام العطــل، 
شــرعنه  كأنــه  األمــر  ليصبــح  رواتبهــم،  مــن  أجــزاء  وأخــذ 

للعبوديــة واالســتغالل«.

وختــم قولــه: »إن الالجــئ الســوري مثــاًل يهــرب مــن الحــرب، 
يســتمر  لمــاذا  االســتغالل،  فــي  أخــرى   

ً
حربــا فيواجــه 

موظفــي اللوتــس باالســتغالل وتلقــي أمــوال مقابــل تعبئــة 
بلديــة  جهــة  تكــون  أن  دون  مثــاًل؟  الشــمل  لــم  طلبــات 
Medborgarkontor؟«. مثــل  ذلــك  عــن  مســؤولة 

مــن    خفــف  العمــل  »ضغــط 
» عيتــه نو

هيئــة  مــن  النتقــادات  تعــرض  قــد  العمــل  مكتــب  وكان 
العديــد  ألن   SKL الســويدية  والمحافظــات  البلديــات 
لطلــب  يبقــون خامليــن ويضطــرون  الجــدد  الوافديــن  مــن 
المعونــة الماليــة، بســبب عــدم توفــر الوقــت الكافــي لمكتــب 
مــا يســمى بمهمــة  مــع قضاياهــم ضمــن  للتعامــل  العمــل 

الترســيخ. 

فيمــا كان رد مكتــب العمــل بأنهــم يتعرضــون إلــى ضغــط 
فــي العمــل، مــا يخفــف مــن العمــل النوعــي، حيــث أن كل 
موظــف فــي مكتــب العمــل عليــه أن يكــون مســؤواًل عــن 
 فــي مهــام الترســيخ، لكــن فــي بعــض األماكــن 

ً
40 قضيــا

ــى  ــة إل ــة. باإلضاف ــح الموظــف مســؤواًل عــن 180 قضي يصب
أن عمليــة تعييــن موظفيــن جــدد ليحلــوا محــل مرشــدي 
ــي  ــر مــن الوقــت، وبالتال الترســيخ اللوتــس ستســتغرق الكثي
ســتكون هــذه الفتــرة صعبــة ســواء للباحثيــن عــن عمــل، أو 

رب العمــل.

القادميــن  مــن  فقــط   %5 فــإن  األرقــام  وبحســب 
علــى  حصلــوا  ترســيخهم،  خطــة  أنهــوا  والذيــن  الجــدد 
العمــل  مكتــب  لدعــم  بحاجــة  يعــودوا  ولــم  فرصــة عمــل 
للمســاعدات. بحاجــة  تــزال  ال  الغالبيــة  أن  حيــن  فــي 

»يوجد تمييز في ســوق العمل«  
الســويدي  العمــل  مكتــب  عــام  مديــر  قــال  جهتــه  مــن 
خــالل  الكومبــس  مــع  خــاص  لقــاء  فــي  خوبــاري  ميكائيــل 
ــي مهمــة  أســبوع ألميداليــن إن “المكتــب سيســتمر فــي تول
شــركات “اللوتــس” التــي جــرى إنهــاء خدماتهــا، مــن خــالل 
ــه يناقــش مــع الحكومــة  ــى المــدى القصيــر، لكن موظفيــه عل
المــدى  علــى  اعتمــاده  ســيجري  جديــد  نظــام  إيجــاد 
ــات  ــب العمــل تحــدث عــن التحدي ــر عــام مكت البعيد”.مدي
ــي  ــز ف  بوجــود تميي

ً
ــي تواجــه مؤسســته، واعتــرف أيضــا الت

ســوق العمــل، وأن هنــاك صعوبــات تواجــه المولوديــن خــارج 
ــى عمــل، وقــال إن مكتــب العمــل ال  ــا فــي الحصــول عل أوروب
 يناقــش مــع 

ً
يهتــم فقــط بقضايــا ســوق العمــل بــل أيضــا

 ،Sociala stödet الحكومــة مســائل الدعــم االجتماعــي
التــي كانــت تقدمهــا شــركات اللوتــس. 

وأشــار إلــى أنــه فــي بعــض المهــن والوظائــف “ال نجــد القــوى 
العاملــة ذات الخبــرات الالزمــة لهــذه الوظائــف. مــن جهــة 
أخــرى نجــد أن العديــد مــن األشــخاص يواجهــون صعوبــة 
 
ً
فــي الحصــول علــى عمــل ألن رب العمــل يفــرض شــروطا
للتوظيــف منهــا أن يكــون لــدى الشــخص شــهادة ثانويــة 
 أن يوظــف 

ً
علــى األقــل، أو أن صاحــب الشــركة ليــس معتــادا

عمــااًل ممــن ولــدوا خــارج االتحــاد األوروبــي. ومــا يحــدث 
ــي ال يجــدون  ــدوا خــارج االتحــاد األوروب عــادة، أن الذيــن ول
ــدوا داخــل االتحــاد. هــذا  أعمــاال بالســهولة نفســها ممــن ول

ــي بعــض الحــاالت. ــز عنصــري ف ــب وجــود تميي ــى جان إل

 instegsjobb وحــول إن كان نظــام دعــم أربــاب العمــل
نســبة  مــن  التقليــل  فــي  ســاعد   nystartsjobbو
نظــام  مــا  حــد  “إلــى  خوبــاري:  أجــاب  بالســويد،  البطالــة 
nystartsjobb فعــال ولكــن النظــام الثانــي المعــروف 
باســم instegsjobb ليــس فعــاال بشــكل جيــد، حيــث أن 

 قليــاًل يحصلــون علــى عمــل ثابــت مــن خاللــه.
ً
عــددا

السويد تحتل المرتبة الثالثة في 
قائمة أفضل البلدان سمعة بالعالم

وتبيــن أرقــام الدراســة أن الســويد جــاءت فــي المركــز الثالــث 
بعــد كنــدا والنرويــج، ولكنهــا تفوقــت علــى فنلنــدا التــي 
فــي  صنفــت  التــي  والدنمــارك  السادســة،  المرتبــة  احتلــت 

المركــز الثامــن.

 لإلحصائيــة فــإن الــدول التــي صنفــت ضمــن قائمــة 
ً
ووفقــا

أســوأ ســمعة فــي العالــم هــي العــراق وباكســتان وروســيا 
وإيــران، باإلضافــة إلــى قطــر التــي فقــدت جــزء كبيــر مــن 
المتعلقــة  الفضائــح  بعــدد  تورطهــا  نتيجــة  ســمعتها 
بقضايــا الرشــوة والفســاد ذات الصلــة بتنظيــم بطولــة كأس 

.2022 عــام  العالــم 

أمــا الــدول التــي نجحــت فــي رفــع مســتوى ســمعتها علــى 
الصعيــد العالمــي فهــي مصــر وإيــران والهنــد، حيــث تمكنــت 
مصــر مــن رفــع معــدل ســمعتها الجيــدة بنحــو 11.6 % 

 مــع الســنوات الســابقة.
ً
ــة مقارن

الكومبــس – ســتوكهولم: احتلــت الســويد 
المرتبــة الثالثــة فــي قائمــة الــدول التــي تملــك 
أفضــل ســمعة علــى الصعيــد العالمــي، وذلــك 
وفقــا لتقريــر أعــده معهــد التقييــم العالمــي 

.Reputation institute

وجــاءت كنــدا فــي صــدارة قائمــة الــدول التــي تتميــز بســمعة 

ــم، فــي حيــن احتلــت النرويــج المرتبــة   فــي العال
ً
جيــدة جــدا

الثانيــة، وتلتهــا فــي المركــز الثالــث الســويد.

واعتمــد المعهــد فــي تصنيفــه علــى قيــاس ســمعة الشــركات 

 
ً
والــدول والمنظمــات فــي أغنــى 55 دولــة فــي العالم، اســتنادا

لمعاييــر الثقــة واالحتــرام ومــدى الخدمــات التــي تقدمهــا 

ــع بهــا المجتمــع. ــي يتمت ــة الت ــة لمواطنيهــا، والرفاهي الدول

 كمال حسون

 مديــر عــام مكتــب العمــل الســويدي ميكائيل خوباري
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وعلــى مســتوى أوروبــا فــإن المقــاالت المنشــورة بالســويدية 
ــة  ــي بعــد اإلنكليزي ــا ترتيبهــا الثان فــي موســوعة الويكيبيدي
وإســبانيا  وإيطاليــا  ألمانيــا  علــى  تتفــوق  الســويد  أن  أي 
 
ً
ــة ــة عــدد ســكان الســويد مقارن ــى الرغــم مــن قل وغيرهــا عل
ــة  ــام أهمي ــى آخــر تؤكــد هــذه األرق ــدول، وبمعن مــع هــذه ال
العلميــة وتميزهــا  الســويدية وضرورتهــا ومكانتهــا  اللغــة 
بتعلــم  يرغبــون  للذيــن  المعرفــي  المســتوى  بضمــان 
لمتابعــة  يســعون  الذيــن  األشــخاص   

ً
وخاصــة الســويدية، 

والدكتــوراه. الماجســتير  مثــل  العليــا  دراســاتهم 

أمــا الدافــع الثالــث إلتقــان اللغــة فهــو االندمــاج بالمجتمــع 
األصدقــاء  مــن  شــبكة  وخلــق  العامــة،  العالقــات  وتكويــن 
طريقــة  فهــم  فــي  يســاعد  ممــا  الســويديين،  والمعــارف 
تفكيــر المجتمــع والتعــرف علــى عاداتــه وتقاليــده وإزالــة 
العوائــق والقيــود التــي تحــول دون التواصــل مــع الســويديين.

هنــاك عــدة مميــزات للعمــل 
تنظيــم  منهــا  الســويد،  فــي 
العمــل وطريقــة اإلدارة، والخبــرة 

العمليــة الجيــدة

ومــن وجهــة نظــري فــإن أهــم شــرط لنجــاح اندمــاج القادميــن 
الجــدد واألجانــب فــي المجتمــع هــو تعلــم اللغــة الســويدية 
مانديــال  لنيلســون  مقولــة  وهنــاك  بهــا،  التحــدث  ومحاولــة 
تؤكــد هــذا الــرأي، حيــث يقــول« إذا تكلمــت مــع شــخص لغــة 
يفهمهــا فإنــك تســتطيع أن تصــل إلــى عقلــه، أمــا إذا تكلمــت 

ــى قلبــه«. معــه بلغتــه األصليــة فإنــك ســتصل إل

»اللغة ليســت عائق«   
تعلــم  دون  تحــول  عوائــق  بوجــود  عامــر  يعتقــد  ال 
الذيــن  األشــخاص  بعــض  تجــارب  إلــى   

ً
مشــيرا اللغــة، 

الكامــب فــي  تواجــده  فتــرة  خــالل  عليهــم  تعــرف 

حيــث اســتطاعوا التعلــم ونجحــوا فــي الوصــول إلــى مســتويات 
يملكــون شــهادات جامعيــة،  أنهــم ال  مــن  بالرغــم  جيــدة، 
ــى شــهادة الصــف التاســع  ــم يحصــل عل ــى أن بعضهــم ل وحت
فــي بلــده األصلــي، إال أنهــم يملكــون إرادة قويــة لتطويــر 

مســتوى لغتهــم.

يؤكــد  عامــر  أن  إال  وظيفــة،  علــى  حصولــه  مــن  وبالرغــم 
دراســة  فــي  حلمــه  وتحقيــق  الســويدية  اللغــة  دراســة  أن 
األولويــات  أهــم  مــن  هــي  اختصاصــه  ضمــن  الماجســتير 

لــه. بالنســبة 

ــي    ــل ف ــز العم ــا يمي ــم م ــو أه ــا ه م
الســويد؟

بالتأكيــد هنــاك عــدة مميــزات للعمــل فــي الســويد، منهــا 
تنظيــم العمــل وطريقــة اإلدارة، والخبــرة العمليــة الجيــدة 
التــي يكتســبها المــرء نتيجــة آفــاق ومجــاالت العمــل الواســعة، 
مــن  الســويد  ألن  االتصــاالت،  هندســة  مجــال  فــي   

ً
وخاصــة

 فــي علــم االتصــاالت الــذي يعتمــد 
ً
الــدول المتقدمــة جــدا

 علــى كل مــا هــو حديــث، باإلضافــة إلــى ميــزة االلتــزام 
ً
أساســا

باقــي مجــاالت  فــي  أو  العمــل  فــي  بالوقــت ســواء كان ذلــك 
الحيــاة.

 علــى تجربتــه أن التمتــع بالخبــرة 
ً
ويعتقــد عامــر اعتمــادا

 للعمــل فــي الســويد، لكــن فــي الوقــت ذاتــه يؤكــد 
ً
مهــم جــدا

أنــه شــعر باســتعداد جميــع العامليــن فــي الشــركة لمســاعدته 
وتقديــم النصائــح إليــه حــول طريقــة العمــل.

تجاوزهــا    يمكــن  »الصعوبــات 
عندمــا يحــاول القــادم الجديــدة فهــم 

الســويدي«  المجتمــع 
عامــر  واجــه  فقــد  الجــدد،  الوافديــن  مــن  الكثيــر  وكحــال 
صعوبــات معينــة فــي بدايــة قدومــه للســويد، إال أنــه أكــد 
أن هــذه الصعوبــات يمكــن تجاوزهــا عندمــا يحــاول القــادم 
الجديــد االنفتــاح علــى المجتمــع الســويدي وفهمــه بشــكل 
أكبــر، الســيما وأن الســويديين لديهــم طابــع خــاص بهــم 

المجتمعــات األوروبيــة. باقــي  يميزهــم حتــى عــن 

يصــر عامــر علــى التأكيــد علــى أهميــة االســتفادة مــن فتــرة 
الكامــب ريثمــا  اللجــوء فــي  التــي يقضيهــا طالــب  االنتظــار 
يحصــل علــى تصريــح اإلقامــة، علــى اعتبــار أن هــذه المرحلــة 
ــم اللغــة  ــي تعل  ف

ً
ــدا ــة يمكــن اســتغاللها جي ــرة فارق هــي فت

الســويدية. 

بعد عام فقط على وصوله إلى السويد:

مهند عامر 
يتعلم السويدية 
ويحصل على عمل 
في مجال تقنية 

االتصاالت
ــد  ــم يكــن مهن الكومبــس – قصــص نجــاح : ل
عامــر يتوقــع أن حبــه لتعلــم اللغــة الســويدية 
مــع  اجتماعيــة  عاقــات  إلقامــة  وســعيه 
ــم  الســويديين والتواصــل معهــم بهــدف تعل
ــه لدخــول ســوق  اللغــة، ســيفتح المجــال أمام
العمــل والحصــول علــى وظيفــة فــي مجــال 
تخصصــه فــي هندســة االتصــاالت، رغــم عــدم 
ــد. ــي البل ــوده ف ــى وج ــة عل ــرة طويل ــي فت مض

ــاز  ــى عمــل واجتي اســتطاع باجتهــاده الشــخصي الحصــول عل
العديــد مــن مراحــل اللغــة واالندمــاج فــي المجتمــع الســويدي 
عــام  يوليــو  تمــوز/  شــهر  فــي  الســويد  إلــى  وصولــه  منــذ 
2014، وحصولــه علــى تصريــح اإلقامــة فــي شــهر كانــون 
بــدأ  شــخصية  وبمبــادرة   ،2015 عــام  ينايــر  الثانــي/ 
ــن  ــي مســكن الالجئي ــزال ف ــم اللغــة الســويدية وهــو ال ي بتعل
»الكامــب«، حيــث اعتمــد علــى نفســه واســتعار كتــب تعليــم 
اللغــة مــن المكتبــة وشــارك فــي النشــاطات التعليميــة التــي 
كانــت تتــم عــن طريــق الصليــب األحمــر والكنيســة الســويدية.

وكان عامــر قــد درس هندســة االتصــاالت فــي ســوريا ثــم 
ذهــب إلــى ليبيــا للعمــل فــي شــركة أجنبيــة متخصصــة بمجــال 
بــدأ  العمــل  مــع  وبالتزامــن   ،  IT المعلومــات  تكنولوجيــا 

الماجســتير. بدراســة 

»المتابعــة اليوميــة شــرط لتعلــم   
ــة« اللغ

اللغــة  تعلــم  فــي  ســاعده  شــيء  أكثــر  إن  عامــر  يقــول 
الســويدية هــو الحــرص واالهتمــام واالعتمــاد علــى الــذات 
ــم هــو  ــى أن أهــم شــرط للتعل  إل

ً
أكثــر مــن المدرســة، مشــيرا

اليوميــة. المتابعــة 

األحمــر  الصليــب  منظمــة  فــي  »المســؤولين  أن  ويضيــف 
االجتمــاع  حضــور  منــي  فطلبــوا  بالتعلــم،  رغبتــي  الحظــوا 
الســنوي للمنظمــة والتعريــف عــن نفســي والتحــدث باللغــة 
الســويدية عــن تجربــة قدومــي للســويد عــن طريــق البحــر 

ليبيــا«. مــن  المتوســط  األبيــض 

العائــالت    إحــدى  مــع  »صداقتــي 
الســويدية فتحــت لــي بــاب الحصــول 

علــى عمــل«
وحــول كيفيــة حصولــه علــى العمــل يشــرح عامــر أنــه  تعــرف 
علــى عائلــة ســويدية عــن طريــق الصليــب األحمــر، وســكن 
عندهــم لفتــرة مــن الوقــت، وبالصدفــة التقيــت بأحــد أقاربهــم 
االتصــال  خدمــات  مجــال  فــي  تعمــل  شــركة  صاحــب  وهــو 
الخاصــة بســفن المالحــة وبواخــر نقــل النفــط فــي يوتوبــوري، 

الحديــث مــع بعضنــا طلــب منــي مالــك  ومــن خــالل تبــادل 
إليــه للتعــرف أكثــر علــى  الذاتيــة  الشــركة إرســال ســيرتي 
شــهادتي وخبرتــي العمليــة، وبالفعــل اطلــع صاحــب العمــل 
مباشــرة  توظيفــي  علــى  بعدهــا  ووافــق  المعلومــات  علــى 
وبــدون تلقــي أي تدريــب، وبالتالــي تمكنــت مــن الحصــول علــى 
فرصــة عمــل ضمــن مجــال تخصصــي فــي هندســة االتصــاالت.

الكبيــر    اهتمامــك  ســبب  هــو  مــا 
الســويدية؟ اللغــة  لتعلــم 

ــارة عــن مقــال صغيــر  فــي الحقيقــة كتبــت موضــوع وهــو عب
دوافعــي  فيــه  أوضحــت   »Varför svenska« بعنــوان 
يعتبــر  والــذي  العمــل  دافــع  إلــى  باإلضافــة  اللغــة،  لتعلــم 
ــاك دافــع آخــر وهــو أهميــة   للعديــد مــن النــاس، هن

ً
أساســيا

اللغــة الســويدية فــي الويكيبيديــا أي عــدد المقــاالت واألبحــاث 
العلميــة الموجــودة بالســويدية، فعلــى ســبيل المثــال هنــاك 
حوالــي 1 مليــار نســمة يتحدثــون اللغــة الصينيــة، مقابــل 10 
اللغــة  الســويدية، أي أن متحدثــي  مليــون شــخص يتحــدث 

الصينيــة أكثــر مــن  الســويدية بحوالــي 100 ضعــف.

واألبحــاث  المقــاالت  عــدد 
الســويدية  باللغــة  المنشــورة 
ــا الحــرة  ــي موســوعة ويكيبيدي ف
ــة  ــاالت باللغ ــبة المق ــادل نس تع

الصينيــة

المقــاالت  عــدد  أن  تبيــن  صغيــرة  إحصائيــة  خــالل  ومــن 
موســوعة  فــي  الســويدية  باللغــة  المنشــورة  واألبحــاث 
باللغــة  المقــاالت  نســبة  تعــادل  الحــرة  ويكيبيديــا 
يســاعد  الســويدية  تعلــم  أن  يعنــي  وهــذا  الصينيــة، 
ثقافــة  وكســب  أكثــر  معلومــات  علــى  التعــرف  علــى  المــرء 
أخــرى. بلغــات  مكتوبــة  لغــات  فــي  موجــودة  غيــر  أوســع 

نهيــل كورية
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الكومبــس - خــاص:  الصــراع علــى الســلطة 
والنفــوذ هــو جنــوح فطــري لــدى اإلنســان، 
ــتمر  ــان وأس ــور واألزم ــر العص ــى م ــه عل رافق
المنجــزات  فســخر  هــذا،  يومنــا  إلــى  معــه 
العلميــة واالبتــكارات التكنولوجيــة والطاقــات 
مثــل:  فتاكــة  أســلحة  لصنــع  البشــرية، 
)األســلحة البيولوجيــة واألســلحة الكيميائية(، 
بــل  القــذرة،  األســلحة  بصنــع  يكتــف  ولــم 
حــول االســتخدام الســلمي للطاقــة النوويــة 
فكانــت  مدمــر،  عســكري  اســتخدام  إلــى 
قدرتهــا  تفــوق  التــي  النوويــة(،  )األســلحة 
التدميريــة كل مــا ســبقها مــن أســلحة فتاكــة، 
ــى مســاحات  وتصــل تأثيراتهــا اإلشــعاعية إل
شاســعة، وتدمــر الســكان والطبيعــة والبيئــة، 
ــد  ــة، وق ــال القادم ــى األجي ــا إل ــد ضرره ويمت
الدمــار  )أســلحة  بـــ  األســلحة  هــذه  عرفــت 

دوليــا. والمحرمــة  المحظــورة  الشــامل( 

 مــع تداعيــات 
َ
ولمعرفــة المزيــد وتعميــم الفائــدة، وتزامنــا

بعــض  أحلنــا  فقــد  اإليرانــي،  النــووي  الملــف  االتفــاق حــول 

األســئلة واألفــكار، إلــى األســتاذ الدكتــور كاظــم المقــدادي، 

المقيــم  المجتمــع،  وبطــب  األطفــال  بطــب  المتخصــص 

والصحــة  بالبيئــة  متخصــص  باحــث  وهــو  ســتوكهولم،  فــي 

وبالتلــوث اإلشــعاعي واألضــرار البيولوجيــة الســتخدام أســلحة 

اليورانيــوم.

تأثيــرات    إلــى  تنظــرون  كيــف 
، خاصــة مــا 

ً
األســلحة المحرمــة دوليــا

اليورانيــوم،  بأســلحة  منهــا  يعــرف 
الشــرق  منطقــة  فــي  البيئــة  علــى 
األوســط، وهــل لنــا بتعريــف مبســط 

ــب؟
ّ
المنض اليورانيــوم  ألســلحة 

أســلحة اليورانيــوم مــن األســلحة الحديثــة، وتعــرف بالذخائــر 

ــب الــذي هــو نفايــات 
ّ

المشــعة، المصنعــة مــن اليورانيــوم المنض

نوويــة ناتجــة عــن عمليــة تخصيــب اليورانيــوم، تتميــز بقــدرة 

تدميريــة هائلــة، فعندمــا تختــرق القذيفــة الهــدف وينفجــر 

، تتولــد فوقــه ســحابة أو غيمــة غبــار مشــع، مكــون 
ً
محترقــا

ــب 
ّ

مــن جزيئــات أوكســيد اليورانيــوم، أي أن اليورانيــوم المنض

يتحــول عنــد االنفجــار، إلــى مليــارات مليــارات مــن الجزيئــات 

عبــر  تنتقــل  وهــذه  اليورانيــوم،  ألوكســيد  المجهريــة 

الريــاح إلــى مســافة عشــرات الكيلومتــرات، فيتــم التعــرض 

ــاء  ــع غــذاء أو شــرب م ــوث أو بل ــر تنفــس الهــواء المل لهــا عب

المضروبــة،  باألعتــدة  ملــوث بهــا، وكذلــك عبــر االحتــكاك 

 صلــة انتشــار األمــراض 
ً
وهــي أســلحة فتاكــة، حيــث ثبــت علميــا

الحــاالت  مــن  وغيرهــا  الوالديــة  والتشــوهات  الســرطانية 

األســلحة،  هــذه  باســتخدام  للعــالج  القابلــة  غيــر  المرضيــة 

وإنتاجهــا.  اســتخدامها  بمنــع  المطالبــة  تتصاعــد  ولــذا 

المطالبــة    األصــوات  خفتــت  هــل 
الكــوارث  فــي  المتســببين  بمحاســبة 

لبيئيــة؟ ا
فــي الواقــع، لــم تخفــت الحملــة المناهضــة ألســلحة اليورانيــوم، 

والدليــل أن التحالــف الدولــي لحظــر أســلحة اليورانيــوم ومقــره 

فــي لنــدن، قــد جمــع تحــت لوائــه أكثــر مــن )168( منظمــة 

بطــرح  الفضــل  يعــود  ولــه  العالــم،  فــي  دولــة   )34( مــن 

ونقــل وتخزيــن ذخائــر  وإنتــاج  اســتخدام  مشــروع تحريــم 

العامــة لألمــم المتحــدة  ــب فــي الجمعيــة 
ّ

اليورانيــوم المنض

عــدة مــرات، وصوتــت لصالحــه فــي أخــر مــرة عــام )2014(، 

أكثــر مــن )150( دولــة بزيــادة فارقــة عــن الــدورات الســابقة 

)كل ســنتين(. 

فــي  المتســببين  بمحاســبة  المطالبــة  األصــوات  خفــوت  أمــا 

الكارثــة البيئيــة العراقيــة، ففــي الحقيقــة الســبب الرئيــس هــو 

أن الجهــات المعنيــة بالمحاســبة الدوليــة، ال تســتجيب لمثــل 

هــذا الطلــب، إال إذا قــدم مــن قبــل الحكومــة العراقيــة وهــذه 

 بمثــل هــذه الخطــوة لحــد اآلن.
ً
ــم تقــم رســميا ل

كبيــر،  تأثــر  فهــو  بالخطــر   
ً
بيئيــا الجــوار  دول  تأثــر  أمــا 

أخــرى  الســرطانية وأمــراض  انعكــس فــي تزايــد اإلصابــات 

غيــر قابلــة للعــالج، وقــد نشــرت وســائل األعــالم العربيــة 

والســعودية. الكويــت  عــن  قليلــة  غيــر  معلومــات 

النــووي،    الســالح  يذكــر  عندمــا 
النــووي  الملــف  الذهــن  إلــى  يتبــادر 
هــذا  خطــورة  هــي  فمــا  اإليرانــي، 
حولــه  االتفــاق  تــم  الــذي  الملــف، 
 
ً
؟ ولمــاذا يتــم التغاضــي عمــدا

ً
مؤخــرا

ــووي اإلســرائيلي،  ــف الن ــر المل ــن ذك ع
اآلخــر؟ هــو   

ً
خطــرا يكــن  ألــم 

فــي الوقــت الــذي لــم يثبــت امتــالك إيــران ألســلحة نوويــة، 

يعــرف القاصــي والدانــي أن إســرائيل تمتلــك أســلحة نوويــة، 

وأكــدت تقاريــر مــن داخــل إســرائيل امتالكهــا ألكثــر مــن 

)200( قنبلــة ذريــة، ومفاعــل ديمونــا النــووي أإلســرائيلي، 

 علــى دول الجــوار،
ً
 كبيــرا

ً
يشــكل بحــد ذاتــه خطــرا

مــع هــذا يتــم فعــال التغاضــي عــن الملــف النــووي ومخاطــره 

علــى شــعوب المنطقــة، األمــر الــذي، خلــق بــؤرة توتــر دولــي 

مزمنــة، وســباق تســلح محمــوم فــي المنطقــة.

حديث »نووي« مع الدكتور كاظم المقدادي:

خطر التلوث 
اإلشعاعي يبقى 

ألجيال

محمــد المنصور

 وأكــدت أن برنامجهــا النــووي مدنــي الطابــع، وتصــر علــى 

إنتــاج  فــي  الســتخدامه  اليورانيــوم  بتخصيــب  تقــوم  أنهــا 

ســلمية. أخــرى  وأغــراض  الكهربائيــة  الطاقــة 

، مــا دامــت هنــاك دول يحــق لهــا أن 
ً
ويبقــى التوتــر قائمــا

تمتلــك األســلحة النوويــة وأخــرى ال يحــق لهــا، وتمنــع حــق 

والشــرطي  الســلمية،  لألغــراض  النوويــة  الطاقــة  امتــالك 

التــي  العظمــى،  النوويــة  الــدول  الشــرعي هــو  الدولــي غيــر 

هــي نفســها غيــر جــادة بنــزع الســالح النــووي ومنــع انتشــاره.

الجهات المعنية بالمحاسبة 
إذا  إال  تســتجيب  ال  الدوليــة، 
مــن  المحاســبة  طلــب  قــدم 
ــي  ــة الت ــل الحكومــة العراقي قب
لــم تقــم رســميًا بمثــل هــذه 

اآلن لحــد  الخطــوة 
الملــف النــووي اإليرانــي مــا زال يكتنفــه الغمــوض، ومــا 

تــزال األمــم المتحــدة تفــرض عقوبــات علــى طهــران، فــي 

ــووي ــازة الســالح الن  ســعيها لحي
ً
ــرارا ــران م ــن نفــت إي حي
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عمليــة    تســتغرق  لمــاذا  لكــن 
طويــاًل؟  

ً
وقتــا الشــهادة  تعديــل 

 
ً
يجــب أن نتحقــق مــن الشــهادة بشــكل جيــد، لهــذا وســطيا

كافــة  فــي  النظــر  أجــل  مــن  أشــهر   6 الــى   4 مــن  نحتــاج 
التفاصيــل والتدقيــق والترجمــة ومــن ثــم التقييــم والتعديــل. 
أال  شــهاداتهم  أرســلوا  الذيــن  جميــع  أنصــح  أن  وأريــد 
ــم  ــن أجــل البحــث عــن عمــل أو التقدي ــل م ينتظــروا التعدي
ــا، وإنمــا  ــل أن يصلهــم قــرار مــن عندن ــا، قب للدراســات العلي
عليهــم البــدء بالتقديــم والبحــث عــن العمــل، ألنــه بإمــكان 
عــن  أولــي  تقييــم  لــه  وســنقدم  بنــا  االتصــال  العمــل  رب 

الشــهادة إذا تطلــب األمــر.

مــا الفــرق بيــن Validering و  
Bedömning عندمــا يتعلــق األمــر 

ــل الشــهادات؟ بتعدي
عــن  نتحــدث  عندمــا  نســتخدمها   Validering كلمــة 
الشــهادة،  صحــة  مــن  للتحقــق  نتخذهــا  التــي  اإلجــراءات 
الشــهادة  تقييــم  فتعنــي   Bedömning كلمــة  أمــا 
الســويد. كيــف تســتطيعون  بمــا يقابلهــا فــي  ومعادلتهــا 
التدقيــق فــي الشــهادات ال ســيما تلــك اآلتيــة مــن الــدول التــي 

تعانــي مــن حــروب مثــل ســوريا علــى ســبيل المثــال.

وموقــع  المعنيــة  بالجهــات  اتصــاالت  لدينــا  تــزال  ال 
ــن  ــت ونســتطيع م ــى اإلنترن ــة موجــود عل ــات الثانوي االمتحان
أم ال  الشــهادة موجــودة  كانــت  إن  التصفــح معرفــة  خــالل 

أصــال. 

الشــهادة    تعديــل  عمليــة  هــل 
األجنبيــة فــي الســويد تختلــف حســب 

آلخــر؟ بلــد   zمــن مصدرهــا 
ــكل الشــهادات التــي تأتــي  ال، عمليــة التعديــل هــي نفســها ل
مــن الخــارج، ولكــن فتــرة التقييــم والتعديــل تختلــف مــن بلــد 
آلخــر حســب نظــام التعليــم والتدريــس فيهــا، أعنــي إن كان 

نظــام التعليــم قريبــا مــن نظيــره فــي الســويد أم ال.

المهنيــة،    الشــهادات  حالــة  فــي 
بهــا؟ خــاص  تعديــل  هنــاك  هــل 

ال، فقــط نعمــل علــى إيجــاد مــا يعادلهــا بالســويدية، فــي 
حــال الشــهادات المهنيــة علــى الشــخص أن يكــون قــد درس 
مــا نطلــق  الثانويــة وهــذا  المرحلــة  بعــد  أو ســنتين  ســنة 
.Yrkeshögskoleexamen بـــ الســويد  فــي  عليــه 

مختصة من مجلس التعليم العالي تتحدث للكومبس:

هنــاك فــرق بيــن تعديل الشــهادة ومنح 
ترخيــص مزاولــة المهنة

الضــوء  إلقــاء  بهــدف  -خــاص:  الكومبــس 
علــى كيفيــة تعديــل الشــهادات الجامعيــة 
وإجــراءات  آليــة  ومعرفــة  الســويد،  فــي 
ذلــك، وكيــف تقــوم المؤسســات الســويدية 
ــل الشــهادات بعملهــا،  المســؤولة عــن تعدي
فعاليــات  إطــار  فــي  »الكومبــس«  التقــت 
بيــن  بالتعــاون  ألميداليــن«  »يــا  برنامــج 
شــبكة الكومبــس ومؤسســة ليرنيــا، للعــام 
مجلــس  فــي  بالموظفــة   ،2015 الجــاري 
فــي  المختصــة  الســويدي،  العالــي  التعليــم 
بمجلــس  األجنبيــة  الشــهادات  تعديــل 
 Universitet och والكليــات الجامعــات 
Högskolerådet، إيــدا الشــتين، فــكان 

الحــوار: معهــا هــذا 

مــن    العديــد  معــروف،  هــو  كمــا 
حاملــي الشــهادات الجامعيــة، يأتــون 
 مثــل ســوريا 

ً
مــن بلــدان تشــهد حروبــا

الشــخص  بإمــكان  هــل  والعــراق، 
ــن شــهادته  ــم نســخة مصــورة م تقدي
النســخة  جلــب  عليــه  تعــذر  إذا 

منهــا؟ األصليــة 
عــن  إمــا  أوراقهــم  يرســلوا  أن  الجميــع  مــن  نطلــب  نحــن 

لنــا،  النســخة  وإرســال  األصليــة  الشــهادة  تصويــر  طريــق 

الشــهادة األصليــة عبــر اإلنترنــت.  أو عــن طريــق تحميــل 

أن  يســتطيع  األصليــة  أوراقــه  الشــخص  لــدى  يكــن  لــم  إن 

ندقــق  ســوف  بدورنــا  ونحــن  شــهاداته  مــن  نســخ  يرســل 

نســاعده،  أن  نســتطيع  كيــف  ونــرى  منهــا،  ونتحقــق 

عندهــا  بالشــهادة،  قناعــة  إلــى  نصــل  لــم  إذا  لكــن 

األصليــة. الشــهادة  إرســال  الشــهادة  حامــل  علــى  يجــب 

المهنــة خاصــة  لمزاولــة  ولكــن ال نعطــي شــهادات ســماح 
لمهــن مثــل األطبــاء أو المدرســين أو المحاميــن أو الطياريــن 
ــه. ــوا مهنهــم. وهــذا فــرق مهــم، البعــض ال ينتبــه ل أن يزاول

فــي حــال األطبــاء علــى ســبيل المثــال، عليهــم تقديــم طلبــات 
 .Socialstyrelse مزاولــة المهنــة للمجلــس االجتماعــي

عــدد    فــي  الزيــادة  نســبة  مــا 
الشــهادات التــي تــم تعديلهــا الســنة 
التــي  بالســنوات  مقارنــة  الماضيــة 

؟ ســبقتها
أســتطيع أن أقــول إن هنــاك زيــادة بنســبة 20% فــي عــدد 
الشــهادات المعدلــة فــي الســنة الماضيــة مقارنــة بالســنوات 
التــي ســبقتها. ونتوقــع هــذه الســنة أن يتــم تقديــم ألفــي 
طلــب تعديــل شــهادة، والعــدد األكبــر مــن الشــهادات تأتــي 

مــن ســوريا.

تــوازي    المعّدلــة  الشــهادة  هــل 
الشــهادة  العلميــة  قيمتهــا  فــي 

؟ ية يد لســو ا
نعــم، فــي عمليــة التعديــل نقــوم بإيجــاد الشــهادة الســويدية 
فــإن  التعديــل  وبعــد  األجنبيــة،  الشــهادة  تــوازي  التــي 
الشــهادة تصبــح بــذات قيمــة نظيرتهــا الســويدية، ونحــاول 
ــاب العمــل.  إيصــال هــذه المعلومــة لآلخريــن منهــم أرب

ً
دائمــا

ــل الشــهادة    ــن تعدي ــرق بي ــا الف م
هــل  المهنــة؟  بمزاولــة  والســماح 
الســماح  يعنــي  الشــهادة  تعديــل 
تناســب  التــي  المهنــة  بمزاولــة 

المعدلــة؟ الشــهادة 
 Universitet والكليــات  الجامعــات  مجلــس  فــي 
الشــهادة  نقّيــم   och Högskolerådet
عــام بشــكل  الثانوية/المهنية/الجامعيــة 

   إيدا الشتين

أســبيد وانيس

ــا يقــارب 300 ســلطة أو مؤسســة  ــي الســويد م يوجــد ف

مصلحــة   Polisen البوليــس  مثــل:   . للدولــة  تابعــة 

شــؤون  مصلحــة   Migrationsverket الهجــرة 

 Skolverket المــدارس 

وهــي مؤسســات وســلطات خدميــة أو إداريــة مــن أهــم 

مواطــن  أي  حــق  مــن  الشــعب.  خدمــة  مســؤولياتها 

ويعتــرض  الدولــة  مؤسســات  يراســل  أو  يــزور  أن 

ومــن  شــكوى.  وتقديــم  بــه  الخاصــة  قراراتهــا  علــى 

استفســاراته. جميــع  علــى  جوابــا  يتلقــى  أن  حقــه 

ــن  ــي اللغــة الســويدية م ــات ف ــدى البعــض صعوب إذا كان ل
حقــه أن يصطحــب أحــدا معــه لمســاعدته أو أن يطلــب 
. لــكل الســلطات والمؤسســات مواقــع إلكترونيــة 

ً
مترجمــا

خاصــة بهــا علــى اإلنترنيــت. توجــد عــادة معلومــات بلغــات 
مختلفــة 

المؤسســات  هــذه  أهــم  عــن  المعلومــات  مــن  لمزيــد 
علــى  صفحتنــا  زيــارة  بإمكانكــم  الحكوميــة  والســلطات 

اإلنترنــت شــبكة 

www.alkompis.se

 مؤسسات حكومية:

حوالي 300 سلطة حكومية 
لخدمة الشعب



13 | الكومبس

وُينشــر  ُيقــال  مــا  كل  تصديــق  عــدم  إلــى  القــراء  تدعــو 
فــي العشــرات مــن المواقــع وصفحــات الفيســبوك العربيــة 
التــي يقــوم البعــض منهــا، بنشــر الكثيــر مــن المعلومــات 
واألخبــار غيــر الدقيقــة والمغلوطــة، التــي ال تســتند إلــى 
مصــدر رســمي، ويجــري نشــرها مــن منطلــق عــدم الشــعور 
بالمســؤولية، أو مــن الجهــل بالمعلومــات، أو حتــى فــي أحيــان 

أخــرى مــن أجــل االنتشــار وكســب الشــهرة الســريعة!

هــؤالء ال ينطبــق عليهــم شــرط   
والســكن: اإلعالــة 

اإلعالــة  شــرط  فــان  الهجــرة،  مصلحــة  بحســب 
Försörjningskrav يحتــوي علــى اســتثناءات عديــدة، 
وال يشــمل الغالبيــة العظمــى مــن طلبــات لــم الشــمل. وتشــمل 
االســتثناءات، أي األشــخاص الذيــن ال يشــملهم شــرط اإلعالــة 

اإلطــالق: علــى 

مــن 	  دولــة  أيــة  مواطنــو  أو  الســويديون  المواطنــون 
دول االتحــاد األوروبــي أو منطقــة التعــاون االقتصــادي 

األوروبــي EES أو سويســرا.

مــن لديــه إقامــة دائمــة وعــاش فــي الســويد لمــدة ال 	 
ــه لإلقامــة. تقــل عــن أربــع ســنوات مــع حمل

 	.
ً
األطفال تحت ســن 18 عاما

مــن حصــل علــى اإلقامــة كالجــئ أو حصــل علــى صفــة/ 	 
تصريــح الجــئ.

مــن حصــل علــى اإلقامــة كحمايــة بديلــة أو حصــل علــى 	 
صفــة/ تصريــح حمايــة بديلــة.

مــن تمــت إعــادة توطينــه فــي الســويد بعــد أن شــملته 	 
حصــة الالجئيــن الســويدية عبــر األمــم المتحــدة.

مــن لديــه أســباب اســتثنائية، مثــل العجــز أو اإلصابــة 	 
علــى المــدى الطويــل مــا يمنعــه مــن العمــل بســبب 

مــرض مــا.

تشــمل  ال  اإلعالــة  متطلبــات  أن  الهجــرة  مصلحــة  وتؤكــد 
ــم الشــمل طفــاًل، وحتــى إن كان  ــب ل حتــى إن كان مقــدم طل
برفقــة والــده أو والدتــه الثانيــة، الذيــن تقدمــوا معــه بطلــب 

ــم الشــمل مــع الشــخص المقيــم فــي الســويد. ل

شــرط    عليهــا  ينطبــق  حــاالت 
والســكن: اإلعالــة 

أمــا األشــخاص الذيــن ال تنطبــق عليهــم الصفــات أعــاله، 
فيشــملهم طلــب اإلعالــة مــن أجــل لــم الشــمل، وفــي حــال 
إعالتهــم  حــول  أســئلة  عــن  اإلجابــة  عليهــم  يجــب  ذلــك، 
لنفســهم وحــول حجــم ونوعيــة الســكن الــذي يقيمــون فيــه، 
كمــا أنــه يتوجــب عليهــم إظهــار أنهــم يمتلكــون مصــادر 
ــادرون  ــا، أي أنهــم ق ــل م ــة بعم ــة وذات عالق دخــل منتظم
الدخــل  مصــدر  ويعتبــر  بنفســهم،  نفســهم  إعالــة  علــى 

بالعمــل مثــاًل: المرتبــط 

راتــب مــن عمل بدوام كامل.	 

تعويــض البطالة.	 

 	.Sjukpenning نقديــة مرضية

دخــل قائــم علــى المعاش التقاعدي.	 

مــن لديــه ثــروة كافيــة يمكنــه العيش من خاللها.	 

ما هو شــرط السكن؟  
يجــب علــى الشــخص، الــذي يشــمله شــرط اإلعالــة، أن يملــك 
 بحجــم كاف ومعقــول للشــخص واآلخريــن القادميــن 

ً
ســكنا

ــال  ــن دون أطف ــن أجــل شــخصين بالغي ــم الشــمل. وم ــر ل عب
 بغرفــة معيشــة، وغرفــة 

ً
المعقــول مــزودا الســكن  يكــون 

نــوم، وبمطبــخ أو مطبــخ صغيــر. وفــي حــال وجــود أطفــال 
يجــب أن يحتــوي المنــزل علــى أكثــر مــن غرفــة نــوم، ويمكــن 

ــوم واحــدة. لطفليــن مشــاركة غرفــة ن

اتصلــت  الكومبــس  شــبكة 
بمصلحة الهجرة لاستفســار عن 
معلومــات غيــر دقيقــة تداولتهــا 
بعــض المواقــع والصفحــات علــى 
االجتماعــي  التواصــل  وســائل 

ــم الشــمل  حــول ل

 andra hand بالباطــن 
ً
ويمكــن أن يكــون الســكن مؤجــرا

أو  للمنــزل  المالكــة  الشــركة  قبــل  مــن  موافقــة  مــع  لكــن 
ــة شــؤون االســتئجار. كمــا أن  ــازل أو لجن جمعيــة مــالك المن
الســكن المذكــور يجــب أن يســتخدم لألشــخاص القادميــن 

ــى الســويد. ــم الشــمل إل ــر ل عب

وبحســب األرقــام الرســمية فــإن المشــمولين بهــذه الشــروط 
يمثلــون أقــل مــن 5% مــن عمليــات لــم الشــمل التــي تجــري 

فــي الســويد. 

مصلحــة الهجرة:

 تنفي الشائعات حول تغير قانون لم الشمل
ــي  ــب الصحف ــى المكت ــاص: نف ــس – خ الكومب
لمصلحــة الهجــرة الســويدية، فــي تصريــح 
رســمي خــاص بشــبكة الكومبــس اإلعاميــة، 
نفــى المعلومــات التــي انتشــرت فــي العديــد 
ــة  مــن المواقــع، وصفحــات الفيســبوك العربي
شــيع بصــدور “قــرار 

ُ
فــي الســويد، حــول مــا أ

ــرط اإلعالــة والســكن 
َ

جديــد”، ُيلــزم توفــر ش
لــم  معامــات  لديهــم  الذيــن  لألشــخاص 
ــم شــمل أفــراد 

ّ
الشــمل، قبــل الموافقــة علــى ل

ــم. عائاته

هكــذا  مثــل  وجــود  عــدم  قاطــع،  بشــكل  المكتــب  وأكــد 
 علــى أن قــرارات مصلحــة الهجــرة، يجــري 

ً
قــرار، مشــددا

رســمي. بشــكل  نشــرها 

األســئلة  مــن  الكثيــر  ورود  بعــد  التصريــح،  هــذا  وجــاء 
بعــض  نشــر  خلفيــة  علــى  الكومبــس،  إلــى  واالستفســارات 
المواقــع وصفحــات الفيســبوك، نســخة مصــورة مــن قــرار 
فــردي اتخذتــه المصلحــة، يتعلــق بحالــة خاصــة لفــرد واحــد 
أن  دون  والســكن،  اإلعالــة  شــرطي  عليــه  ينطبــق  فقــط، 
يشــمل هــذا القــرار األغلبيــة التــي ال ينطبــق عليهــا ذلــك.

يجــري  التــي  بالصــورة  الكومبــس  شــبكة  تدقيــق  وبعــد 
أن  تبّيــن  الهجــرة،   مصلحــة  علــى  وعرضهــا  تداولهــا، 
مارســت  نشــرتها،  التــي  والصفحــات  والمواقــع  األشــخاص 
التظليــل وّحــورت القــرار الفــردي الــوارد فيهــا، وعممتــه 

علــى أنــه قــرار عــام، وهــو مــا لــم يحــدث.

إن شــبكة الكومبــس اإلعالميــة التــي تؤكــد نقــاًل عــن المكتــب 
الصحفــي الرســمي لمصلحــة الهجــرة عــدم صحــة مــا أشــيع

إعداد: نادر عازر – لينا ســياوش

ــه  ــي كيركهــوب إن ــظ تيموث ــي المحاف ــب البريطان ــال النائ وق
فــي حــال االنتهــاء مــن االتفــاق فإنــه ســيضمن تمتــع دول 
االتحــاد األوروبــي البالــغ عددهــا 28 دولــة، نظــام واحــد 
بــكل  الخاصــة  المنفــردة  الترتيبــات  مــن  مجموعــة  وليــس 

دولــة.

وسيشــمل تطبيــق النظــام علــى الرحــالت الدوليــة وليــس 
الداخليــة فــي دول االتحــاد األوروبــي.

ــات يجــب  ــة معلوم ــان أن اســتخدام أي ــان البرلم ــي بي وجــاء ف
 ويجــب وضــع الضمانــات الضروريــة لضمــان 

ً
أن يكــون مبــررا

قانونيــة أيــة عمليــات تخزيــن أو تحليــل أو نقــل أو اســتخدام 
الحصــول عليهــا عــن طريــق هــذا  التــي يتــم  للمعلومــات 

النظــام.

وأضــاف البيــان أن ســلطات الــدول األوروبيــة مطالبــة بتعييــن 
مســؤول لحمايــة البيانــات ومراقبــة معالجتهــا وحمايتهــا.

 
ً
ويقيــد نــص النظــام الجديــد عمليــة التخزيــن بثالثيــن يومــا
كفتــرة أوليــة، وبعــد ذلــك لخمــس ســنوات ولكــن بعــد أن 
يتــم إخفــاء جميــع المعلومــات التــي تكشــف هويــة المســافر

حيــث يجــب مســح تلــك البيانــات بشــكل نهائــي بعــد خمــس 
أو  التحقيــق  فــي  اســتخدامها  يجــري  كان  إذا  إال  ســنوات 

المقاضــاة.

اآلن  ســيبدأ  األوروبــي  البرلمــان  إن  كيركهــوب  وقــال 
محادثــات مــع الــدول األعضــاء للتوصــل إلــى اتفــاق نهائــي 

العــام. هــذا  بنهايــة 

وكانــت هجمــات 11 أيلول/ســبتمبر قــد وضعــت المعلومــات 
واشــنطن  ودفعــت  األجنــدة،  علــى  بالمســافرين  الخاصــة 
االتحــاد األوروبــي إلــى تبنــي نظــام جمــع المعلومــات لتشــديد 

األمــن.

ووافــق الطرفــان علــى تبــادل البيانــات فــي عــام 2010، 
ذلــك  فــي  األوروبييــن شــككوا  النــواب  مــن  العديــد  أن  إال 

عليــه. التصويــت  وأعاقــوا 

االســتخبارات  أجهــزة  تجســس  حــول  التســريبات  وعــززت 
األميركية هذه الشــكوك، إال أن هجمات المتطرفين اإلســالميين 
فــي أوروبــا وخاصــة هجــوم باريــس الــذي قتــل فيــه 17 شــخصا 

فــي كانــون الثاني/ينايــر غيــر مــن لهجــة النــواب.

الكومبــس – وكاالت: أعلــن البرلمــان األوروبــي 
يــوم أمــس األربعــاء عــن موافقتــه علــى خطــة 
ــاد  ــن دول االتح ــافرين م ــات المس ــع بيان لجم
بــه  طالبــت  الــذي  اإلجــراء  وهــو  األوروبــي، 
المتحــدة بعــد ســنوات عديــدة  الواليــات 
مــن الخافــات بيــن الجانبيــن حــول حمايــة 
حيــث  للمســافرين،  الشــخصية  المعلومــات 
مكافحــة  إطــار  فــي  الخطــة  هــذه  جــاءت 

اإلرهــاب والجرائــم الخطيــرة.

وذكــرت وكالــة األنبــاء الفرنســية AFP أن لجنــة الحريــات 
المدنيــة فــي البرلمــان األوروبــي أقــرت نظــام “ســجل أســماء 
الــركاب” بأغلبيــة ضئيلــة أي بموافقــة 32 صــوت مقابــل 
ــة  ــك بعــد خمــس ســنوات مــن عرقل ، وذل

ً
ــا رفــض 27 صوت

ــرار هــذا النظــام. ــواب إلق الن

الحصــول  علــى  قيــود  فــرض  الجديــد  النظــام  ويتضمــن 
مــن  المخــاوف  لتبديــد  وتخزينهــا  المعلومــات  تلــك  علــى 
أخــرى. ألغــراض  الشــخصية  البيانــات  اســتخدام  إمكانيــة 

أوروبــا تقــر بعــد ســنوات مــن الجدل قانونــا يســمح بجمــع المعلومات عن المســافرين
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زكريــا  محمــد  تجــّول  خــاص:   - الكومبــس 
بيــن العديــد مــن المؤسســات األكاديميــة، 
ــاًء  ــا وانته ــرورًا باتفي ــان وم ــن لبن ــا م انطاق
بالســويد، ليجمــع حتــى اآلن مــا محصلتــه 13 
درجــة أكاديميــة، تشــمل 3 بكالوريــوس، و٨ 
فــي  دكتــوراه  ودرجــة  ماجســتير،  درجــات 
الهندســة وأخــرى فــي التدريــب المهنــي، حتــى 
وصــف بأنــه أحــد أكثــر المتعلميــن علــى وجــه 

األرض.

ولــد محمــد زكريــا فــي مخيــم البــص لالجئيــن الفلســطينيين 
ــغ مــن  ــة تبل فــي لبنــان عــام 1972، وهــو متــزوج وأب لطفل

.
ً
ــا العمــر 10 أشــهر تقريب

وصــل إلــى الســويد فــي أيلــول/ ســبتمبر 2000، وحصــل علــى 
الســويدية  إقامــة دائمــة عــام 2008، والجنســية  تصريــح 

عــام 2012، ويعيــش اآلن فــي لونــد.

بعــد تخرجــه مــن مركــز األنــروا للتدريــب التقنــي والمهنــي 
فــي مخيــم البــص لالجئيــن الفلســطينيين، وهــو بعمــر 19 
، انتقــل محمــد زكريــا إلــى التفيــا ليبــدأ فيهــا مســيرته 

ً
عامــا

البكالوريــوس والماجســتير  األكاديميــة، حيــث حصــل علــى 
ــة بتخصــص الهندســة  ــي الهندســة الميكانيكي ــوراه ف والدكت

الطبيــة والفيزيــاء الطبيــة.

العمــل فــي التفيــا ورغبــة مــن محمــد  لكــن ضعــف ســوق 
الماجســتير  إلــى طلــب دراســة  بــه  أدى  بمتابعــة طموحــه، 
أن  دون  بيئيــة،  علــوم  بتخصــص  لونــد  جامعــة  فــي 
منحــة  علــى  حصــل  أن  بعــد  الســويد،  عــن   

ً
شــيئا يعلــم 

دراســية مــن المعهــد الســويدي، عــام 2000، ثــم عمــل 
إشــعاعية  بحــوث  مجموعــة  فــي  الدراســة  مــع  بالتــوازي 
نفســها. الجامعــة  فــي  اإلشــعاعية  الفيزيــاء  بقســم  بيئيــة 

لونــد  لـــ »الكومبــس«: »عملــت فــي جامعــة  ويقــول محمــد 
لالتحــاد  مشــروع  فــي   

ً
وأيضــا المشــاريع،  وإدارة  بالبحــوث 

إلــى  باإلضافــة   ،2007 و   2006 عامــي  بيــن  األوروبــي 
ــة واإلشــعاعات«.  ــة النووي ــة بالطاق مشــاريع أخــرى ذات عالق

بعــد انتهــاء عقــده، تقــدم محمــد بطلــب دراســة الماجســتير 
 علــى البقــاء 

ً
فــي علــوم األدويــة والصحــة العامــة، ليكــون قــادرا

فــي الســويد، والحصــول علــى اإلقامــة ثــم الجنســية كــي يســّهل 
 علــى 

ً
حيــاة أبنــاءه فــي المســتقبل فــي الســفر والتنقــل، مؤكــدا

فخــره لكونهــم فلســطينيين.

تابــع محمــد زكريــا دراســته وحصــل علــى ماجســتير آخــر فــي 
اإلدارة البيئيــة، ثــم درس فــي جامعــة مالمــو وحصــل علــى 
شــهادة ماجســتير منهــا بتخصــص عالقــات دوليــة، وهــو 
يضــع اآلن لمســات أخيــرة ألطروحــة ماجســتير فــي العلــوم 
السياســية بجامعــة لونــد، ليســلمها فــي شــهر آب/ أغســطس 

ــل. المقب

بالعمــل    البقــاء  تفضــل  هــل 
إلــى  باالنتقــال  ترغــب  أم  األكاديمــي 
المؤسســات  أو  الشــركات  مجــال 
الحكوميــة أو حتــى األعمــال الخاصــة؟
فــي  أدخــل  األكاديمــي، وقــد  المجــال  فــي  ال أحصــر نفســي 
مجــاالت أخــرى بحــال وجــود فــرص جديــدة، فأنــا درســت 
عملــت  دراســتي  وبحســب  األعمــال،  وإدارة  اإلدارة   

ً
أيضــا

، لكنــي انتقلــت بيــن برامــج الدراســة المختلفــة ألننــي 
ً
أكاديميــا

 كنــت أعمــل فــي األبحــاث بــدوام 
ً
لــم أملــك اإلقامــة، وأحيانــا

دراســتي  أن  كمــا   ،%100 بنســبة   
ً
أيضــا وأدرس  كامــل 

مباشــر. بشــكل  تلقيتهــا  بــل  بعــد،  عــن  تكــن  لــم  كلهــا 

يســتعجلون    ممــن  الكثيــر  هنــاك 
ســوق  يدخلــوا  لكــي  بدراســتهم 
ــاذا؟  ــل، لم ــل، أو لشــعورهم بالمل العم

مــا؟  
ً
يومــا كذلــك  وهــل شــعرت 

 ســهاًل، وتحتــاج إلــى وقــت طويــل وجهــد 
ً
الدراســة ليســت أمــرا

وســهر ومثابــرة، وقــد يشــعر البعــض بالتعــب والملــل، كلنــا 
مررنــا بهــذه الفتــرة، لكــن لدينــا هــدف نرغــب بالوصــول إليــه. 
كمــا أن األمــر ليــس ســهاًل، وخاصــة للفلســطيني، فنحــن ليــس 
معنــا أيــة جنســية، ولــم نولــد هنــا، فقــد تكــون األمــور أبســط 

للســويديين، لذلــك مــن الطبيعــي لنــا بــذل جهــد مضاعــف.

، رغــم شــعوري بالتعــب، حتــى 
ً
ــم أستســلم أبــدا مــن جهتــي ل

أننــي كنــت أتقــدم إلــى وظائــف ويقولــون لــي إنهــم اختــاروا 
 لــم يتــم اســتدعائي بحجــة أن مؤهالتــي 

ً
 آخــر، وأحيانــا

ً
شــخصا

ــى بوظيفــة أســتاذ مســاعد،  ــر مــن الوظيفــة نفســها، حت أكب
والبعــض قــال لــي إنــك ال تعلــم مــاذا تريــد، هــل الدراســة هــي 
هدفــك؟ لكنهــا ليســت هدفــي، بــل وســيلة لتحقيــق الهــدف.

مــا هــي طموحاتــك المســتقبلية في الســويد، أو خارجها؟

أي  مــن  أكثــر  خدمتنــي  ألنهــا  الســويد،  أخــدم  أن 
العلــم،  هــذا  كل  آلخــذ  أكــن  لــم  ولوالهــا  آخــر،  بلــد 
الفلســطيني،  والشــعب  فلســطين،  بلــدي  إلــى  باإلضافــة 
لآلخريــن حصلتــه  الــذي  العلــم  أقــدم  وأن  وعائلتــي، 

كطمــوح أي أكاديمــي يرغــب بدخــول موقــع صنــع القــرار، 
التعامــل  المتحــدة، وأحــب  األمــم  العمــل فــي مؤسســات  أو 
المباشــر مــع النــاس، كبعثــات لخدمــة الالجئيــن الفلســطينيين. 

ــا  ــول محمــد زكري ــي الســويد، يق ــاج ف وحــول سياســة االندم
ــة الســويدية  ــي وضعتهــا الدول ــس: »إن السياســات الت للكومب
عــدد  أن  يكــون  وقــد  المناســبة،  الفعاليــة  لهــا  يكــن  لــم 
المهاجريــن فــاق التوقعــات، لكــن أهــم طريقــة فــي االندمــاج 
وحــب  المهاجــر  لــدى  حافــز  ووجــود  العمــل،  فــرص  هــي 
االختــالط كــي يتحــدث مــع النــاس، ويفهــم العقليــة والثقافــة 
الســويدي  مــن  بالمثــل  يقابلــه  أن  يجــب  الــذي  الســويدية، 
علــى  ويعتمــد  حديــن  ذو  ســيف  هــو  فاالندمــاج  نفســه، 

فقــط. المهاجريــن  وليــس  الطرفيــن 

ــى    ــدد إل ــن الج ــول للقادمي ــاذا تق م
الســويد؟

أواًل ســيواجهون صعوبــات، وســيجدون فكــرة مغايــرة عــن 
ــى  ــاج إل ــل تحت ــة، ب ــاة ليســت جن فكرتهــم للســويد، وأن الحي
أشــجع  وأنــا  نبيــل،  هــدف  إلــى  للوصــول  وســعي  اســتقامة 
علــى  علــى شــهادة جامعيــة  أن يحصلــوا  الجــدد  القادميــن 
ــة  ــوم الطبيعي ــي مجــاالت العل ــل ألنهــا ســالح، وخاصــة ف األق
، أمــا الــذي ال 

ً
والهندســة التــي ينتظرهــا فــرص عمــل دومــا

ــى نفســه، لوجــود تســهيالت   عل
ً
ــع فرصــا ــدرس فهــو يضي ي

فــي جميــع المــدارس والمســتويات، ألنــه لــن يأتــي شــخص 
ويعطيــك عمــل، بــل ســتبحث عنــه بنفســك.

فــي   ويعيــش 
ً
البعــض جالســا يبقــى  أن  بــدل  لهــم،  وأقــول 

أن  يعلــم  إقامــة  يملــك  ومــن  بالدراســة،  عليــه  األحــالم، 
، لمــاذا ال 

ً
ــو كان الشــخص متعلمــا ــة، وحتــى ل الدراســة مجاني

يتابــع؟ علينــا أن نظهــر أصلنــا الطيــب، وأننــا لــم نأتــي لنأخــذ 
أمــوااًل فقــط، بــل لنطــور أنفســنا وأن نســاهم فــي المنفعــة 

العامــة.

أجــرى اللقــاء: نادر عازر

واحد من أكثر الحاصلين على شهادات علمية في العالم محمد زكريا: 

الســويد ســاعدتني على زيــادة تحصلي 
العلمــي إلى 13 درجــة أكاديمية

 صور لبعض الشــهادات   محمــد زكريا
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المنزلــي    التأميــن 
:H e m f ö r s ä k r i n g

لــم  إذا  المنــزل،  الموجــودات فــي  التأميــن علــى جميــع  أي 
يكــن لــدى صاحــب البيــت تأميــن منزلــي فإنــه لــن يحصــل علــى 
ــق أو  ــة بســبب الحري ــد تعــرض مســكنه لإلصاب تعويــض عن

ــد التعــرض للســطو. عن

ويشــمل التأميــن المنزلــي فــي أغلــب الحــاالت حمايــة عنــد 
ــا يســافر  الســفر Reseskydd، ويســري مفعولهــا عندم
، كمــا يشــمل 

ً
المــرء إلــى الخــارج لمــدة ال تزيــد عــن 45 يومــا

عــن  التعويــض  تمنحــه   Rättskydd قضائيــة  حمايــة 
تكاليــف بعــض المســائل القضائيــة، وحمايــة ضــد االعتــداء 
المــرء لالعتــداء  Överfallsskydd فــي حالــة تعــرض 
بالضــرب، هــذا إذا لــم يكــن بمقــدور المعتــدي أن يدفــع 

ــه.  ل
ً
تعويضــا

ويمكــن أن يكــون هنالــك قواعــد مختلفــة للتعويــض عــن 
موجــودات المســكن وعــن األشــياء الموجــودة فــي الســيارة 

مثــاًل أو فــي مخــزن ســطح البنايــة أو فــي مخــزن القبــو.

كيف اتصل بالشــرطة؟  
تطلــب الشــرطة الســويدية جميــع المواطنيــن الســويديين 
باالتصــال بهــا فــي حــال رغبتهــم بتقديــم بــالغ عــن وقــوع 
إعطــاء  أرادوا  أو  معينــة  أســئلة  لديهــم  كان  أو  جريمــة، 
برقــم  االتصــال  المواطنيــن  تنصــح  ولذلــك  معلومــات، 
الطارئــة،  غيــر  الحــاالت  فــي   11414 الشــرطة  هاتــف 
أمــا فــي الحــاالت الطارئــة فيجــب االتصــال بالرقــم 112، 
الســويد. أنحــاء  جميــع  فــي  الرقميــن  هاذيــن  ويســري 

لزيادة معلوماتك

من قوانين وأنظمة السويد

فــي    الــزواج  يمنــع  الــذي  مــا 
؟ يد لســو ا

يمنــع وفقــا للقانــون الســويدي الــزواج قبــل بلــوغ ســن 
18 عامــا، وتطبــق هــذه الشــروط القانونيــة ســواء 
كانــت علــى المواطنيــن الســويديين أو مواطنــي الــدول 
الســويد، كمــا يمنــع  الذيــن يعيشــون فــي  األخــرى 
يقــرر  إنســان  كل  أن  أي  القســري،  الــزواج  القانــون 

ــزوج. ــع مــن يت بنفســه م

ــزواج بيــن  وحــدد القانــون أهــم القواعــد التــي تمنــع ال
أي شــخصين، وهــي:

إذا كان أحــد الطرفيــن دون ســن البلــوغ أي أقــل 	 
مــن 18 عامــا، وليــس لديــه إذن مــن مجلــس 

إدارة المحافظــة.
إذا كان أحد الطرفين متزوجا أو إذا كان شريكا 	 

مســجاًل وفقــا للقانون.
إذا كان الطرفيــن علــى صلــة قرابــة مــن الدرجــة 	 

األولــى.

 Skatteverket الضرائــب  مصلحــة  وتعمــل 
فــي  للــزواج  القانونيــة  الموانــع  دراســة  علــى 
الراغبيــن  الشــخصين  إليهــا  يتبــع  التــي  المحافظــة 
الــزواج  علــى  الموافقــة  شــهادة  وتكــون  بالــزواج، 
صالحــة لمــدة أربــع أشــهر، حيــث ينبغــي إحضارهــا 
الطرفيــن  أحــد  كان  إذا  أمــا  القــران،  عقــد  عنــد 
فــي  يتوجــب  فإنــه  الســويد،  فــي  مقيمــا  ليــس 
اإلقامــة. بلــد  مــن  الشــهادة  إحضــار  الحالــة  هــذه 

الســويد    فــي  العمــل  ســوق 
A r b e t s m a r k n a d e n

شــهدت معظــم القواعــد واألنظمــة المعمــول بهــا فــي ســوق 
العمــل الســويدي Arbetsmarknaden خــالل النصــف 
، حيــث تــم التوصــل إلى 

ً
 كبيــرا

ً
األول مــن القــرن العشــرين نمــوا

 Abetsgivare بيــن أربــاب العمــل 
ً
اتفاقيــات مهمــة جــدا

كانــت  فقــد   Fackförbunden النقابــات  واتحــاد 
ــن مثيالتهــا  ــر م ــر بكثي ــي الســويد أكب ــات ف اتحــادات النقاب
فــي عــدد كبيــر مــن الــدول وكان لهــا علــى مــدى ســنوات 

عديــدة عالقــة وثيقــة بالحكومــة.

 تنظيــم العالقــة بيــن منظمــات 
ً
وشــملت االتفاقــات أيضــا

مفاوضــات  فــي  النقابيــة  والمنظمــات  العمــل  أربــاب 
مشــتركة.  Förhandlingar

العاديــة  العمــل  فتــرة  أن  علــى  الســويدي  القانــون  ينــص 
ال يجــب أن تزيــد أن 40 ســاعة فــي األســبوع، ويتضمــن 
القانــون أنــه يحــق لــكل مــن يعمــل فــي وظيفــة بــدوام كامــل 
أن يحصــل علــى إجــازة ســنوية مدتهــا 25 يــوم عمــل عــن 
كل ســنة، أي خمســة أســابيع إجــازة، وإذا لــم تصــل الوظيفــة 
لــدى صاحــب العمــل إلــى ســنة واحــدة فــإن الموظــف ســيحصل 

ــى. علــى إجــازة أقــل فــي الســنة األول

وتكفــل القواعــد القانونيــة أن الذيــن يعملــون ضمــن وظائــف 
متشــابهة،  مرتبــات  علــى  يحصلــوا  أن  يجــب  متشــابهة 
حيــث يمنــع تعــرض أي شــخص للتمييــز بســبب جنســه أو 
لونــه أو معتقداتــه أو بلــده األصلــي أو إعطــاء أي شــخص 
خلفيتــه  بســبب  ســيء  بشــكل  معاملتــه  أو  أقــل  راتــب 
 علــى إلــزام رب العمــل 

ً
العرقيــة، كمــا ينــص القانــون أيضــا

العرقــي. التعــدد  لتعزيــز  اإلجــراءات  مختلــف  باتخــاذ 

المســتهلكين    شــؤون 
:K o n s u m e n t

إذا تعاقــد أي شــخصين مــع شــخص حرفــي إلجــراء تصليــح 
أواًل  تطلــب  أن  عليــك  فيجــب  ســيارتك  أو  مســكنك  فــي 
 Kostnadsförslag للســعر  تخميــن  علــى  الحصــول 

العمــل. لتكلفــة  المبدئــي  التقييــم  علــى  لتتعــرف 

للزبائــن  نصائــح  المســتهلكين  شــؤون  مستشــارية  تقــدم 
مــن أجــل خفــض التكاليــف عنــد شــراء أي ســلعة، فمثــاًل 
ــة عيــد الميــالد أو خــالل فصــل الصيــف تعــرض  بعــد عطل
المحــالت التجاريــة تنزيــالت علــى أســعار بضائعهــا، وفــي 
 تنزيــالت خــالل 

ً
بعــض األحيــان تعــرض هــذه المحــالت أيضــا

أوقــات أخــرى، ولذلــك يتــم نصــح الزبائــن إذا كان بمقدورهــم 
 مــن احتياجاتهــم، عــن طريــق 

ً
التــروي قبــل أن يشــتروا شــيئا

القادمــة،  التنزيــالت  موعــد  عــن  التجــاري  المحــل  ســؤال 
والمراقبــة الدائمــة لألســعار ومقارنتهــا بيــن المحــالت فقــد 

 فــي الســوق.
ً
ــة هــي األقــل دائمــا ال تكــون األســعار الجذاب

المســتهلكين  شــؤون  مصلحــة  تقــدم 
Konsumentverket معلومــات للمواطنيــن لضمــان 
مثــل  بانتظــام،  الشــخص  إلــى  تصــل  التــي  الفواتيــر  دفــع 
وغيرهــا،  والتلفــون  واالنترنــت  والكهربــاء  الســكن  أجــرة 
بدفعهــا  وتنصحهــم  المحــددة،  الدفــع  مواعيــد  فــي 
النقــود  ســحب  يتــم  حيــث   ،Autogiro  

ً
أوتوماتيكيــا

وقــت  فــي  المصرفــي  الشــخص  حســاب  مــن   
ً
مباشــرة

مناســب، ويمكــن التباحــث مــع البنــك حــول مواعيــد الدفــع.

i

تحذيرات من خطورة 
اإلصابات البكتيرية 
أثناء قضاء العطلة 

خارج السويد

الكومبــس - طــب وصحــة: حــذر أطبــاء ومتخصصون 
مــن اإلصابــات البكتيريــة التــي تحــدث أثنــاء قضــاء 
ــوب  ــي دول جن ــة ف ــاد، وخاص ــارج الب ــات خ العط
ــا  ــان وأيض ــال واليون ــا والبرتغ ــل إيطالي ــا مث أوروب
تركيــا، وبحســب األرقــام الرســمية فــإن مــا يقــارب 
ــم  ــون معه ــا، يجلب ــارج أوروب ــافرين، خ ــث المس ثل
بكتيريــا مقاومــة للمضــادات الحيويــة إلــى الســويد.

تــام  يوهــان  المعديــة  باألمــراض  المتخصــص  الطبيــب  وقــال 
للتلفزيــون الســويدي SVT: »وصلنــا مرضــى كانــوا فــي اليونــان، 
وانتهــى بهــم المطــاف هنــاك إلــى دخــول المستشــفى، ثــم جلبــوا 
 إلــى أن مكافحــة 

ً
معهــم بكتيريــا قاتلــة إلــى الســويد«، مشــيرا

وإيطاليــا  اليونــان  مثــل  دول  فــي  صعبــة  تعتبــر  البكتيريــا 
والبرتغــال.

أكثــر  المقاِومــة  البكتيريــا  »أصبحــت  تــام:  يوهــان  وأضــاف 
 فــي الســويد، وخاصــة التــي طــورت أســاليب ممانعــة 

ً
شــيوعا

المختلفــة«. الحيويــة  للمضــادات 

 مــن الهدايا التذكارية«
ً
»أصبحــت البكتيريــا جــزءا

منطقــة  فــي  المعديــة  األمــراض  طبيــب  قــال  جهتــه  مــن 
»إن  أفتوتبــالدت:  لصحيفــة  إرنتــل،  ماتــس  هاالنــد، 
ضــد  مقــاوم  وهــو  جديــد،  جيــل  هــي  البكتيريــا  هــذه 
وتتطــور  الحيويــة،  المضــادات  مــن  الجديــدة  األجيــال 
وإيطاليــا«. أوروبــا  شــرق  وجنــوب  اليونــان  فــي  بســرعة 

الفحــوص الطبيــة الســويدية أظهــرت أن ثلــث األشــخاص، الذيــن 
ــا، جلبــوا معهــم بكتيريــا معويــة مقاومــة  ســافروا خــارج أوروب
ESBL، مقابــل حــاالت عديــدة جلبــت بكتيريــا مــن أوروبــا، 
ــإن  ــاء ف ــر شــعبية وبحســب األطب وخاصــة وجهــات الســفر األكث
مواجهــة هــذه البكتيريــا أصبحــت تتــم فــي المستشــفيات فقــط، 
وأحــد األســباب وراء ذلــك هــو االســتعمال الكبيــر للمضــادات 

ــة فيهــا. الحيوي

وقــال ماتــس إرنتــل: »كلمــا اتجهنــا إلــى الجنــوب، كلمــا ازداد 
اســتعمال المضــادات الحيويــة، كمــا ان المستشــفيات هنــاك قــد 
ــي تنتشــر فيهــا البكتيريــا  ال تكــون نظيفــة بشــكل تــام، وبالتال
المقاومــة للمضــادات الحيويــة، لذلــك أصبــح مــن المســتحيل منــع 
 
ً
هــذه البكتيريــا مــن الوصــول إلــى الســويد، ألنهــا أصبحــت جــزءا

مــن الهدايــا التذكاريــة لــدى الســفر خــارج البــالد«.

»ال تتنــاول الطعــام الفاتــر وال البيــض نصف المســلوق«

وحــذر ماتــس إرنتــل أثنــاء تنــاول الطعــام فــي الفنــادق التــي 
اختيــار  فــي  التفكيــر  »علينــا  قائــاًل:  مفتــوح،  بوفيــه  تقــدم 
األطبــاق، وعــدم نتنــاول البيــض نصــف المســلوق، وأن نتأكــد مــن 
أن الطعــام ســاخن عندمــا نختــار وجبــات ســاخنة، وأن يكــون 

 حيــن نختــار وجبــات بــاردة«.
ً
بــاردا

 ال يتــم اكتشــافها إال 
ً
ــا ــى أن العــدوى غالب وأشــار المتخصــص إل

 فــي المستشــفى، ليظهــر بعــد 
ً
بعــد أن يصبــح المســافر مريضــا

بكتيريــا  أن   
ً
بكتيريــا خطيــرة، مضيفــا أنــه يحمــل  الفحــوص 

األمعــاء المقاومــة ليســت التهديــد الوحيــد، بــل يوجــد بكتيريــا 
 فــي جنــوب 

ً
منتشــرة فــي المستشــفيات، وهــي األكثــر شــيوعا

 أن العديــد مــن الــدول تحتــاج إلــى طريــق طويــل 
ً
أوروبــا، مؤكــدا

لتقطعــه فــي هــذا المجــال.
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هنــاك  اقتصاديــة:  معلومــات   – الكومبــس 
أســئلة واستفســارات عديــدة تحيــط بعمليــة 
ــع  ــة م ــويد، خاص ــى الس ــن وإل ــوال م ــل األم نق
واألوروبيــة  الســويدية  القوانيــن  تشــديد 
والدوليــة التــي تراقــب وتســتقصي عــن مصدر 
هــذه األمــوال وهويــة المســتلمين والمرســلين 

لهــا.

العديــد يحتــاج إلــى تحويــل أمــوال لــه أو اقترضهــا مــن أحــد 

ــا هــو صحيــح  ــرات منهــا م خــارج الســويد، ليصطــدم بتحذي

ومنهــا مــا هــو مبالــغ بــه ويعتمــد علــى معلومــات شــفهية 

ــن.   ــر مختصي ــر أشــخاص غي ــة عب متناقل

القانونيــة فــي حــال أردت نقــل  وبغيــة تجــاوز اإلشــكاليات 

أموالــك أو فــي حــال حصولــك علــى دعــم مالــي مــن األهــل 

ــم  ــب مقي ــق او قري ــن صدي ــراض م ــا االقت ــارب أو ربم أو األق

خــارج أراضــي الســويد، مــن المهــم دائمــا اتبــاع فقــط الطــرق 

القانونيــة،  المســائالت  مــن  الكثيــر  تجنبــك  التــي  القانونيــة 

البنكيــة  القوانيــن  علــى  المطلعــون  بــه  ينصــح  مــا  حســب 

واالقتصاديــة فــي الســويد. وتتمثــل هــذه الطــرق بضــرورة 

اســتالم المبلــغ عــن طريــق تحويــل بنكــي مــن حســاب لصالــح 

حســاب أخــر. ومــع ذلــك مــن الضــروري أن تمتلــك تفســير 

قانونــي وأســاس واضــح يكشــف عــن مصــدر هــذه األمــوال 

ومنشــأها.

مكافحــة  قوانيــن  ســن  بعــد  خاصــة  جــدا  مهــم  وهــذا 

العالــم  دول  غالبيــة  وقعــت  لقــد  األمــوال،  غســيل 

اإلرهــاب،  تمويــل  ومنــع  األمــوال  غســيل  قانــون  علــى 

.  2009 العــام  االتفاقيــة  وقعــت  التــي  الســويد  ومنهــا 

ما هو غســيل األموال؟   
للتعريــف عــن قــرب عــن ماهيــة هــذا القانــون وجدنــا انــه 

مــن الضــروري اعتمــاد تعريفــات وتوضيحــات اتحــاد البنــوك 

الســويدية وهيئــة الرقابــة الماليــة الســويدية حيــث تــم تنــاول 

ــي : ــى النحــو التال الموضــوع عل

إلــى  غســيل أو تبيــض األمــوال جريمــة اقتصاديــة تهــدف 

حيازتهــا  لغــرض  محرمــة،  أمــوال  علــى  شــرعية  إضفــاء 

أو  اســتبدالها  أو  أو حفظهــا  إدارتهــا  أو  بهــا  التصــرف  أو 

إيداعهــا أو اســتثمارها أو تحويلهــا أو نقلهــا أو التالعــب فــي 

قيمتهــا إذا كانــت متحصلــة مــن جرائــم مثــل زراعــة وتصنيــع 

وتجــارة المخــدرات أو الجواهــر أو احتجــاز األشــخاص وجرائــم 

اإلرهــاب وتمويلهــا،  والنصــب وخيانــة األمانــة والتدليــس ، 

والغــش ، والفجــور والدعــارة ، واالتجــار وتهريــب اآلثــار ، 

والجنايــات والجنــح المضــرة بأمــن الدولــة مــن جهــة الخــارج 

والداخــل ، والرشــوة ، واختــالس المــال العــام والعــدوان عليــه 

، والغــدر وجرائــم المســكوكات والتزويــر.

 باســتغالل النظــم المصرفيــة يســتطيع مــن يقــوم  بغســيل 

ــر  ــوال اكث ــر الشــرعي لألم ــوال جعــل تعقــب المصــدر غي األم

منهــا:  مراحــل  بعــدة  العمليــة  تمــر  ان  ويمكــن  صعوبــة، 

اإليــداع التمويــه اإلدمــاج.

قانون مكافحة غســيل األموال  
لمنــع اســتغالل البنــوك فــي عمليــات غســيل األمــوال تــم وضــع 

اللوائــح التنظيميــة فــي العالــم اجمــع تقريبــا  ويســتند القانــون 

الخــاص  األوربــي  لالتحــاد  الثالــث  المرســوم  علــى  الســويدي 

بغســيل األمــوال والــذي ينــص علــى إلــزام كافــة األعمــال المالية 

ضمــن االتحــاد األوربــي بمنــع غســيل األمــوال كمــا يتضمــن 

القانــون األعمــال واألفــراد المهنييــن خــارج القطــاع المالــي 

مثــل المحاســبين والمحاميــن والــوكالء العقارييــن الــخ هــذا 

وتنطبــق اللوائــح علــى إجــراءات مكافحــة تمويــل اإلرهــاب.

بهــا    يقــوم  التــي  االستفســارات 
البنــك فــي حــال حصولــك علــى مبالــغ 

مــن الخــارج
 يلــزم قانــون غســيل األمــوال الجديــد البنــك بعمــل تقيــم  

حيــث  األمــوال.  غســيل  عمليــات  فــي  اســتغالله  لمخاطــر 

يعــول القانــون بشــكل كبيــر علــى تحصيــل معلومــات مناســبة 

عــن عمالئهــم  وشــؤونهم المصرفيــة ويتــم التعامــل مــع 

المعلومــات التــي يحصــل عليهــا البنــك مــن العميــل بســرية. 

الغرض مــن عملية التحقيق    
يحــق للبنــك أن يســأل العميــل عــن مصــدر األمــوال التــي يجــري 

الحــاالت  بعــض  وفــي  الخــارج.  مــن  اســتالمها  أو  إيداعهــا 

 أن يطلــب مراجعــة العقــود واإليصــاالت 
ً
يجــوز للبنــك أيضــا

والفواتيــر أو أي مســتندات أخــرى تؤيــد إجابــة العميــل . 

ســتقوم    هــل  الضرائــب  ســلطة 
؟ المبلــغ  مــن  جــزء  باســتقطاع 

هنــاك معلومــة خاطئــة يجــري تداولهــا،  وهــي أن ســلطة 

التــي  المبالــغ  الضرائــب تقــوم باســتقطاعات ضريبيــة علــى 

يجــري إدخالهــا مــن خــارج الســويد.

هــذه المعلومــة بالطبــع غيــر دقيقــة، فمــن حــق أي شــخص 

االقتــراض مــن أي فــرد مــن أفــراد العائلــة أو مــن أي صديــق 

يكــون  أن  شــريط  المــال  مــن  مبلــغ  أي  الخــارج  فــي  مقيــم 

إلــى  أو   البنــك  إلــى  األمــر  إيضــاح وتأكيــد هــذا  بمقــدورك 

دائــرة الضريبــة فــي بعــض األحيــان، وبغيــة تجــاوز اإلشــكاالت 

عليــك تقديــم صــورة مــن  رســالة االقتــراض بينــك وبيــن 

الدائــن  الشــخص  معلومــات  فيهــا  يوضــع  الدائــن  الشــخص 

والمــدان وحجــم المبلــغ و تاريــخ االســتدانة وتوضيــح الغــرض 

. 
ً
مــن القــرض وطريقــة إرجاعــه الحقــا أيضــا

معلومات اقتصادية وبنكية:

يحق للجميع نقل وتحويل األموال من خارج 
السويد ولكن بطرق قانونية

أحــد    صاحــب  هرنــدي  صــالح   

مــن  مالمــو:  فــي  الصيرفــة  محــالت 

القوانيــن علــى  االطــالع  المهــم 

 لقــد تغيــرت القوانيــن الماليــة بشــكل كبيــر فــي الســويد 

تشــدد   فــي  وهــي  العالميــة  الماليــة  الرقابــة  لقوانيــن  تبعــا 

ــى  ــى اطــالع بهــا عل ــد ان يكــون الشــخص دائمــا عل ــك الب لذل

ســبيل المثــال ثقافــة المهاجــر قــد تختلــف عــن الســويدي 

فــي حــال الســؤال عــن إظهــار الهويــة  فهــو أكثــر حساســية.

بعــض المهاجريــن  أموالهــم قانونيــة ولكــن طريقــة إدخالهــا 

غيــر قانونيــة 

قــد يدخــل البعــض نفســه فــي مشــكلة، عنــد التفكيــر بطــرق 

غيــر قانونيــة إلدخــال أمــواال قانونيــة ، ففــي حــال كانــت اكثــر 

مــن 10 آالف يــورو البــد أن يصــرح صاحبهــا لدائــرة الضريبــة 

وكذلــك محــل الصرافــة حتــى يطلــب ورقــة تثبــت مصــدر 

المبلــغ  وأفضــل طريقــة الســتالم األمــوال هــي عــن طريــق 

البنــوك بتحويــل مــن حســاب إلــى حســاب وأقــل تكلفــة، ليــس 

لمحــالت الصرافــة أي ارتبــاط مــع دائــرة الضريبــة ولكــن لدينــا 

اتصــال بالرقابــة الماليــة والشــرطة الخاصــة بجرائــم االقتصــاد 

زينب وتوت

 صــالح هرندي



19 | الكومبس

الكومبــس – ســتوكهولم: كشــفت صحيفــة 
جــدًا   

ً
قليــا عــددًا  أن  نيهيتــر  داغينــس 

مــن البلديــات الســويدية تســتخدم نظــام 
Instegsjobb لتوظيــف القادميــن الجــدد، 
علــى الرغــم مــن هــدف الحكومــة بتحقيــق 

معــدالت عاليــة جــدًا مــن العمالــة.

ــى أن نســبة عقــود التوظيــف  وتشــير معلومــات الصحيفــة إل

إلــى النصــف  وفــق نظــام instegsjobb قــد انخفضــت 

 خــالل الســنوات األربــع الماضيــة فــي بعــض البلديــات.
ً
تقريبــا

تــم  ممــن  عمــل  علــى  الحاصليــن  عــدد  وبلــغ 

 instegsjobb نظــام  طريــق  عــن  توظيفهــم 

الماضــي العــام  خــالل  شــخص   812 حوالــي 

حيــث ينــص هــذا النظــام دعــم الحكومــة لجــزء كبيــر مــن 

العمــل،  المــال علــى صاحــب  الكثيــر مــن  الراتــب، وتوفيــر 

فــي حيــن وصــل عــدد الموظفيــن عــام 2010 إلــى نحــو 

موظــف.  1600

ــن  ــدة للوافدي ــر نظــام instegsjobb فرصــة مفي ويعتب

ــز بتوفيــر فــرص  ــب، حيــث يتمي ــن األجان الجــدد والمهاجري

العمــل لهــم وضمــان دخولهــم فــي ســوق العمــل.

حــال  فــي  العمــل  لــرب  ماليــة  مســاعدة  الحكومــة  وتقــدم 

قيمتهــا  تبلــغ  الجــدد،  القادميــن  مــن  أشــخاص  توظيفــه 

يملــك عقــد  الــذي  الموظــف  راتــب  مــن مجمــوع   % 80

اللغــة  تعلمــه  ضمــان  إلــى  باإلضافــة   ،instegsjobb

العمــل. مــع  بالتزامــن  الســويدية 

وزيــر  طالــب  ســتوكهولم:   – الكومبــس 
 Morgan Johansson العــدل الســويدي
بتشــديد شــروط قانــون منــع الزواج القســري، 
أي أن تشــمل العقوبــة أيضــا األشــخاص الذيــن 
يســاعدون ويســهلون مثــل هــذا الــزواج الــذي 
يجــري عــادة عنــد إجبــار األهــل واألقــارب 
الفتــاة علــى الــزواج بشــخص تختــاره لهــا 

ــة. العائل

ــي تقــل أعمارهــن  ــك، الفتيــات القاصــرات اللوات ويشــمل كذل
عــن 18 عامــا.

عــن  اإلبــالغ  مــن  بالرغــم  أنــه  إلــى  يوهانســون  وأشــار 
مــن  حــاالت  حــدوث  أو  الــزواج  علــى  األطفــال  إرغــام 
ومقاضــاة  محاكمــة  يتــم  لــم  أنــه  إال  القســري،  الــزواج 
األشــخاص المســؤولين عــن هــذا النــوع مــن الجرائــم منــذ 
الماضــي. العــام  فــي  القســري  الــزواج  منــع  قانــون  تطبيــق 

وأعــرب يوهانســون فــي تصريــح للراديــو الســويدي إيكــوت 

عــن أملــه بــأن تــؤدي التغييــرات المزمــع إدخالهــا علــى قانــون 

منــع الــزواج القســري إلــى تقليــل الحــاالت التــي يتــم فيهــا 

إرغــام األطفــال علــى الــزواج.

 لكــن مــن 
ً
وأوضــح أن القانــون بشــكله الحالــي يعتبــر جيــدا

محاكمــة  تضمــن  التــي  التغيــرات  بعــض  إدخــال  المهــم 

ــى ارتــكاب جريمــة اإلرغــام  األشــخاص الذيــن يســاعدون عل

علــى الــزواج.

 بمشــاركة 
ً
وبيــن أن مســألة اإلكــراه علــى الــزواج تتعلــق أيضــا

عــدد مــن أفــراد األســرة فــي تســهيل عمليــة الــزواج القســري، 

الــذي يعتبــر جريمــة جنائيــة بنظــر القانــون، ولذلــك فإنــه 

.
ً
مــن الضــروري منــع حــدوث هــذه االحتمــاالت أيضــا

وزير العدل السويدي يدعو إلى تشديد قانون 
منع الزواج القسري

القليل من البلديات توظف القادمين الجدد وفق 
Instegsjobb نظام
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 الكومبــس – مقــاالت: فــي كل مــرة أشــاهده، 
عندمــا نذهــب للجلــوس فــي المقهــى الــذي 
يعمــل بــه، يقــول لــي رامــي مبتســما: أريــد 
يمكــن  أحــد  تعــرف  هــل  الســويد،  أرى  أن 
إلــى  هنــاك  إلــى  الوصــول  فــي  يســاعدني  أن 

الســويد؟

ــا يقصــده هــذا الشــاب،  ــم اســتطع أن أفهــم م ــة ل ــي البداي ف

كيــف يريــد الذهــاب إلــى الســويد، وهــو مقيــم فيهــا وموجــود 

ــذي يقــع فــي ســتوكهولم وســتوكهولم  أمامــي فــي المقهــى ال

تقــع فــي الســويد بــل هــي عاصمتهــا!

إحــدى  فــي  ســألته  أمامــي،  دائمــا  مقولتــه  تكــررت  عندمــا 

الــذي  مــا  الســويد؟  إلــى  الذهــاب  تريــد  لمــاذا   : المــرات 

ــي أريــد فقــط أن أرى الســويد  ــاك؟ أجابن ــه هن تريــد أن تعمل

التــي كانــت بمخيلتــي، عندمــا كنــت أعمــل فــي أحــد مقاهــي 

األحــالم  بألــوان  صورهــا  وأرســم  أتخيلهــا  كنــت  بيــروت، 

الزاهيــة، كنــت دائمــا أحلــم وأتــوق للســفر إلــى  هــذا البلــد.

الســويد،    فــي  اآلن  أنــت  لكنــك  ـ 
ــه  ــي الجــواب من ــدا. ويأت ــه مؤك ــول ل أق

ســريعا:
ـ ال يــا أســتاذ أنــا لســت فــي الســويد، علــى األقــل لســت فــي 
الســويد التــي كنــت أريــد وأحلــم ان أعيــش بهــا، لــم أجــد 

شــيئا واحــدا ممــا كنــت أتوقعــه. 

ــك فــي هــذه الســويد    ـ وكــم صــار ل
ــا؟ ــن تتوقعه ــم تك ــي ل األخــرى الت

لــم  اآلن  إلــى  وصولــي  ســاعة  مــن  ولكــن  كاملــة،  ســنة  ـ 
تنقلــي  أثنــاء  أوال،  ســويديين  أفــراد  بضــع  ســوى  أشــاهد 
ســويدي،  أحــد  مــع  أتكلــم  ولــم  العمــل،  إلــى  المنــزل  مــن  
إلــى  البيــت  مــن  الطريــق  ســوى  أشــاهد  أن  اســتطع  ولــم 
العمــل وبالعكــس، وحتــى فــي المنــام لــم أعــد أرى الســويد، 

ــت انســج صورهــا،  وهــذا  ــا كن ــي حســب م الســويد الخاصــة ب
يعنــي يــا أســتاذ، أننــي عندمــا كنت في بيروت كان عندي، على 
األقــل مجــال أوســع لكــي أرى الســويد الحقيقيــة فــي األحــالم.

صــورة،  لــه  ألتقــط  أن  منــه  وطلبــت  رامــي  بوجــه  ابتســمت 

ســألني لمــاذا قلــت لــه ســأكتب عــن قصتــك بالجريــدة، لعــل 

الســويد. إلــى  بالوصــول  مــا يســتطيع مســاعدتك  أحــدا 

ابتســم هو اآلخر وســمح لي بأن أصوره وهو يقوم بعمله.

أردت أن اكتــب عــن رامــي بالجريــدة، ليــس طلبــا لمســاعدته 

فــي أن يجــد الســويد، بــل لكــي أتقاســم معــه موضــوع قــد يهــم 

عــدد كبيــر خاصــة ممــن يصلــون إلــى هنــا، بحثــا عــن واقــع 

آخــر كان فــي مخيلتهــم، فلــم يجــدوه. فيمــا علــى العكــس، 

اســتطاع آخــرون أن يجــدوه ويجــدوا أكثــر ممــا توقعــوه.

 رامــي مثلــه مثــل العديــد مــن القادميــن الجــدد المثابريــن، 

ممــن ال يريــدون أن يبقــوا فقــط فــي حالــة انتظــار، وربمــا 

تأمــل وشــرود. قــد أكــون واثقــا بــأن رامــي ســيجد الســويد 

التــي حلــم بهــا وبحــث عنهــا، بعــد فتــرة، ربمــا عندمــا يعــرف 

ــع. ــن الســويد الواق ــم وبي ــن الســويد الحل ــرق بي ــر الف أكث

رامي وصل إلى السويد منذ عام ويقول لي دائما

أريــد أن أهاجــر إلى الســويد هــل تعرف من 
يمكن أن يساعدني؟

هــذا الفــرق قــد يكــون شاســعا جــدا أو أضيــق ممــا نتصــوره، 

وألن رامــي والعديــد مــن أمثالــه تركــوا أوطانهــم مجبريــن، 

قــد يجبــرون أيضــا علــى اختصــار مســافة الفــرق بيــن الســويد 

ــى والثانيــة. األول

التــي يضــع  االنتظــار،  مــن حالــة  الخــروج  وســيجبرون علــى 

ــم الوصــول  ــن انتظــار حل ــدأ م ــة تب البعــض نفســه فيهــا، حال

إلــى بــر األمــان الســويدي، إلــى انتظــار قــرار اإلقامــة، وقــرار 

الترســيخ وقــرار الحصــول علــى ســكن وبعدهــا الدراســة أو 

العمــل وبعدهــا انتظــار قــرار لــم الشــمل والجنســية وربمــا 

انتظــار قــرار  البعــض حتــى  لــدى   ســتبقى حالــة االنتظــار 

التقاعــد المبكــر أو عندمــا يحيــن وقتــه! 

مــن المؤكــد أن رامــي ســيجد الســويد التــي يحلــم بهــا، ألن 

يســعى إليهــا وهــو قــد تحــرر أيضــا مــن حالــة ســكون االنتظــار 

وألنــه قــرر االنتقــال، منــذ وصولــه  إلــى حــال حركــة العمــل.

محمــود. ص. آ

ــة مجموعــات رئيســية وهــي  ــى ثالث تنقســم المحاكــم فــي الســويد إل
المحاكــم العامــة والمحاكــم اإلداريــة والمحاكــم المتخصصــة:

Allmänna domstolarna / المحاكــم العامــة

Tingsrätten / المحكمــة االبتدائيــة

Hovrätten / محكمة االســتئناف

Högsta domstolen / المحكمــة العليــا

Förvaltningsdomstolarna / المحاكــم اإلدارية

Förvaltningsrätten / المحكمــة اإلداريــة

Kammarrätten / محكمة االســتئناف اإلدارية

Högsta förvaltningsrätten / المحكمــة اإلداريــة العليــا

المحاكــم المتخصصــة / Specialdomstolarna ومنهــا:
Mark- och miljödomstolen / محكمــة األراضــي والبيئة

Arbetsdomstolen / محكمــة العمــل
Migrationsdomstolen / محكمــة الهجــرة

 Tryckfrihetsdomstole  / الطباعــة  حريــة  محكمــة 
... وغيرهــا 

 Domstolsliknande  / قضائيــة  لجــان  يوجــد  كمــا 
n ä m n d e r

ومنها
Hyresnämnden / لجنة شــؤون مســاكن اإليجار

لجنــة شــؤون اإليجــار )األراضــي وغيرهــا مــن النشــاطات التجاريــة( / 
Arrendenämnden

 / وغيرهــم(  الحكومييــن  والموظفيــن  )لألطبــاء  التأديبيــة  اللجنــة 
... وغيرهــا   Statens ansvarsnämnden

مصطلحات قانونية

المحاكم
السويدية

أقســام  قانونيــة:  مصطلحــات   - الكومبــس 
تخصصاتهــا وأنــواع  الســويد  فــي  المحاكــم 

زهرة الياســمين
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حلــب  مدينــة  مــن  ثقافــة:    - الكومبــس 
مالمــو  مدينــة  إلــى  الســورية،  الشــهباء 
الســاحلية الســويدية، مــرورًا بإحــدى المــدن 
الفرنســية، حــط رحالــه الفنــان الســوري )نبيل 
مــن  والعشــرين  )الســادس  فــي  قســيس(، 
شــهر آذار / مــارس 2015(، فــي إحــدى قــرى 
ــة  ــي قري ــويدية، وه ــكونا( الس ــة )س مقاطع
)بروبــي »Broby«( الســياحية، برفقــة آلتــه 
الموســيقية المحببــة لديــه، التــي لــم تفارقــه 

ــرقية.  ــون الش ــة القان ــدًا، آل أب

وظرافــة  أهلهــا  وطيبــة  القريــة  فــي  الطبيعــة  جمــال 

مــن  زاد  )الكامــب(،  الالجئيــن  معســكر  فــي  الموظفيــن 

ــم اللغــة الســويدية،  ــي تعل ــل قســيس( ف ــان )نبي ــة الفن رغب

لــم  ألنــه  المدرســة،   إلــى  الذهــاب  لــه  يحــق  ال  أنــه  وبمــا 

يحصــل علــى اإلقامــة بعــد، فقــد اجتهــد لوحــده – وهــو 

فــي عقــده األربعيــن – بالمثابــرة فــي قــراءة الكتــب القليلــة 

بســؤال  يتــردد  ولــم  الصغيــرة،  المكتبــة  فــي  المتوفــرة 

الموظفيــن فــي )الكامــب(، عــن تصحيــح جملــة أو تلفــظ 

 المفــردات الســويدية، وبعــض 
ً
كلمــة، فــكان ينغــم أحيانــا

ــه الشــرقية. ــار قانون ــي األطفــال المشــهورة، برنيــن أوت أغان

حتــى لفــت أنظــار مــن حولــه، بــل ودعتــه مدرســة القريــة 

االبتدائيــة، لتقديــم بعــض الــدروس الموســيقية لتالميذهــا، 

مايــو   / أيــار  مــن  الثانــي عشــر  فــي  الموعــد  علــى  فــكان 

المنصــرم، أمــام أطفــال صغــار بعمــر الــورود، غنــوا معــه 

وصفقــوا لــه، فشــعر بإلفــه شــديدة معهــم، ولــم يمنعــه 

الــذي كان  اللغــة،  التقــرب أكثــر منهــم، غيــر حاجــز  مــن 

 بينــه وبينهــم، ولــم تســعفه الكلمــات القليلــة 
ً
يقــف عائقــا

والجمــل القصيــرة، التــي كان يحفظهــا للتغلــب علــى هــذا 

ــغ  ــم تبل ــة مــن أصــول عراقيــة، ل اإلحــراج، حتــى انبــرت طفل

ــة  ــة الترجم ــوم بمهم ــي ســنوات، لتق ــن العمــر ســوى ثمان م

مــن رصيدهــا المتواضــع مــن الكلمــات، األمــر الــذي ســهل 

كمــا  ولكــن  الصغــار،  هــؤالء  مــع  أكثــر  التفاعــل  عليــه 

الحــرج  الموقــف  أخــي  يــا  »تصــور  قســيس(:  )نبيــل  قــال 

الموســيقى  عــن  أتحــدث  أســتاذ  أنــا  فيــه،  وضعــت  الــذي 

لــم  وطفلــة  القانــون،  آلــة  عــن   
ً
دروســا وأقــدم  الشــرقية، 

تبلــغ الحلــم بعــد تقــوم بالترجمــة لــي .. هــذا مــا حفزنــي 

الســويدية«. اللغــة  بتعلــم  لالهتمــام  ودفعنــي  أكثــر 

عبر لغة أوتار القانون 

نبيــل قســيس يحكي 
عن تراث حلب العريق 

في السويد
 ،)»Broby« وبدعــوة مــن القــس فــي كنيســة قريــة )بروبــي

فــي حفلــة عيــد ميــالده الســتين، فــي األول مــن شــهر تمــوز 

ــذي  ــد، ال ــة بهــذا القــادم الجدي / يوليــو، احتفــى أهــل القري

عبــق  ويحمــل  الحــب،  مــن  بالكثيــر  الكبيــر  قلبــه  يفيــض 

وألــق وشــجن الشــرق فــي موســيقاه، الفنــان )نبيــل قســيس(، 

الســويدية،  باللغــة  يتحــدث  وهــو  وتابعــوه  لــه  فأنصتــوا 

عــن مدينتــه حلــب وموقعهــا وأهميتهــا وفنونهــا، وعــن 

آلــة القانــون، وكيفيــة صنعهــا وطريقــة  رفيقتــه الحبيبــة 

العــزف عليهــا، وموقعهــا فــي موســيقى التخــت الشــرقي.

نبيل قســيس في سطور  

مواليــد  مــن  هــو  قســيس(:  )نبيــل  الموســيقي  الفنــان 

المعهــد  خريــج   ،)1976  /  7  /  21( حلــب   / ســوريا 

اختصــاص  حلــب  بجامعــة  الهندســي  المتوســط 

يــدي  علــى  القانــون  علــى  العــزف  درس  )إلكتــرون(، 

تنــاري(،  )حســان  واألســتاذ  زينــب(  )صافــي  األســتاذ 

)نــوري  األســتاذ  يــد  علــى  والشــرقية  النظريــة  والقواعــد 

أتــم  وعندمــا  عشــر،  الثالثــة  بعمــر  وذلــك  اســكندر(، 

 ،)1994( عــام  الفنانيــن  لنقابــة  انتســب  عشــر  الثامنــة 

و  العــزف،  فــي  وتقنياتــه  موهبتــه  تطــور  خاللهــا  وتابــع 

س فــي معظــم معاهــد الموســيقى فــي حلــب. بعدهــا درَّ

شــارك بالعــزف مــع عــدد كبيــر مــن الفنانيــن الســوريين، 

فخــري(،  )صبــاح  العربــي  الغنــاء  صناجــة  رأســهم  وعلــى 

 عــزف مــع الســيدة )ماجــدة الرومــي(، ولمــدة خمــس 
ً
وأيضــا

 
ً
ســنوات، وإلــى جانــب العــزف علــى آلــة القانــون، بــدأ أيضــا

البلــدان  أغلــب  فــي  آلتــه  وانتشــرت  القانــون،  آلــة  بصناعــة 

العربيــة واألجنبيــة، واقتناهــا نخبــة مــن عازفــي القانــون فــي 

العالــم العربــي. 

أســس فرقــة إلحيــاء التــراث الموســيقي الغنائــي، وشــاركت 

والدوليــة  المحليــة  المهرجانــات  مــن  الكثيــر  فــي  فرقتــه 

مثــل: المهرجــان الدولــي للمألــوف فــي )ســكيكدة(، حفــل 

افتتــاح مؤسســة )التوثيــق والبحــث فــي الموســيقى العربيــة( 

والموســيقى  األندلســية  الموســيقى  مهرجــان  لبنــان،  فــي 

ومهرجــان   ،)2008( عــام  فــي  )الجزائــر(  فــي  العتيقــة 

ــان فــي كل مــن )صيــدا، طرابلــس،  التنميــة المدنيــة فــي لبن

وبيــروت(.

حصــل علــى العديــد مــن الشــهادات التقديريــة منهــا: شــهادة 

الثقافــة،  وزيــرة  لمعالــي  الســامية  الرعايــة  تحــت  شــرفية، 

والســيد والــي )واليــة ســكيكدة( فــي الجزائــر عــام )2008(، 

شــهادة تقديــر مــن الدكتــور المايســترو )ســليم ســروة(.
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العاصمــة  شــهدت  ثقافــة:   - الكومبــس 
 11 الســبت  يــوم  ســتوكهولم  الســويدية 
أيلول / ســبتمبر 2015، أمســية اســتذكارية 
للفنــان العراقــي الراحــل خليــل شــوقي، شــارك 
فيهــا طيــف واســع مــن الفنانيــن واألدبــاء 

العراقييــن والعــرب.

 )»Vänllingby« جــرت األمســية فــي ضاحيــة )فيلنكبــي
المندائيــة،  الجمعيــة  لدعــوة  تلبيــة  المدينــة،  شــمال 
فنانيــن  ومشــاركة  داود  فــاروق  الفنــان  مــع  وبالتنســيق 

آخريــن. عراقييــن  ومثقفيــن 

والتمثيــل،  واإلخــراج  التأليــف  بيــن  الراحــل  الفنــان  جمــع 
صــدق  بــكل  العراقيــة،  الشــخصية  يجســد  أن  واســتطاع 
ووضــوح فــي أغلــب أعمالــه الفنيــة، بــكل مــا تمتلكــه مــن 
فــي  قــوة وعنفــوان وقيــم، وضعــف وتهميــش وانكســار، 
مــن  ومعاناتهــا  والقهــر،  والجــور  الظلــم  مــع  صراعهــا 

الحيــاة. ومصاعــب  متاعــب 

يعتبــر الفنــان شــوقي أحــد رواد المســرح فــي العــراق، الــذي 
ــي مجــاالت المســرح والســينما واإلذاعــة  غطــى نشــاطه الفن

ــون. والتلفزي

االســتذكارية،  بهــذه  تعريفيــة  كلمــة  جبــار  صــالح  قــدم 
أهــم  يســتعرض  وهــو  البالغيــن،  والحــزن  باأللــم  اتســمت 
األعمــال الفنيــة التــي قدمهــا الفنــان خليــل شــوقي، ويتوقــف 
ليعلــن بعدهــا  الثريــة،  مــن حياتــه  المحطــات  أهــم  عنــد 
عــن عــرض فيلــم قصيــر مــن إعــداد عــدي حــزام عيــال 
عــن حيــاة الفنــان شــوقي، لتعطــى الكلمــة للوزيــر المفــوض 
العــراق فــي ســتوكهولم الدكتــور  فــي ســفارة جمهوريــة 
ــذي اعتــذر بدايــة عــن عــدم حضــور  حكمــت داود جبــو، ال
ــه، تحــدث بعدهــا  ــة عن الســفير العراقــي وألقــى كلمتــه نياب
ــن  ــت ألب ــان خليــل شــوقي، وكان ــه المتميــزة بالفن عــن عالقت
الطائفــة المندائيــة وممثلهــا فــي البرلمــان العراقــي حــارث 
الســنيد, كلمــة مؤثــرة فــي اســتذكار الراحــل شــوقي، وكلمــة 
الخزاعــي،  طــارق  المســرحي  الفنــان  مــن  بالجميــل  عرفــان 
الــذي اعتبــر أن كل مــا هــو فيــه اآلن يعــود بالفضــل إلــى 

أســتاذه الفنــان خليــل شــوقي.

بكلمــة قصيــرة أشــاد وزيــر العلــوم والتكنولوجيــة الدكتــور 

فــارس يوســف ججــو، بالفنــان الراحــل، فيمــا قــال رئيــس 

أســعد  الدكتــور  الســويد  فــي  العراقــي  الثقافــي  المركــز 

راشــد، إن الفنــان هــو رمــز مــن الرمــوز الثقافيــة الكبيــرة فــي 

العــراق، وتعــد خســارته خســارة للثقافــة العراقيــة، وكان 

آخــر المتحدثيــن الفنــان فــاروق داود الــذي اســتهل حديثــه 

بمفــردات مــن قصيــدة للشــاعر مظفــر النــواب: )مــو حــزن! 

.. مــو حــزن .. لكــن حزيــن(، وتوقــف عنــد أبــرز المحطــات 

التــي جمعتــه بالفنــان خليــل شــوقي, والعالقــة الوثيقــة التــي 

كانــت تربطهمــا لعقــود مــن الســنوات، وتحــدث عــن فلمــه 

، الفلــم الــذي اختتمــت 
ً
الوثائقــي الــذي ينــوي إنتاجــه الحقــا

ــل  ــان خلي ــه الفن ــذي تحــدث في ــه أمســية االســتذكار، وال في

شــوقي عــن حبيبتــه بغــداد.

خليل شــوقي في سطور:  

ولــد الفنــان العراقــي الكبيــر خليــل شــوقي عــام )1924( 

مــع  وســعى  المســرح،  وعشــق  الفــن  أحــب  بغــداد،  فــي 

مجموعــة مــن أقرانــه الشــباب، لتأســيس فرقــة مســرحية فــي 

عــام )1947(، كان أســمها )الفرقــة الشــعبية للتمثيــل(، 

مســرحية  ســوى  تقــدم  أن  الفرقــة  هــذه  تســتطع  ولــم 

واحــدة فقــط، شــارك فيهــا الفنــان خليــل شــوقي ممثــاًل، 

أخرجهــا  الوطنيــة(،  )شــهداء  بعنــوان  المســرحية  وكانــت 

الفنــان الراحــل إبراهيــم جــالل، درس الفنــان خليــل شــوقي 

بغــداد  فــي  الجميلــة  الفنــون  معهــد  فــي  التمثيــل،  فــن 

فــي  )دبلــوم  شــهادة  علــى  وحصــل  التمثيــل،  قســم  فــي 

فــن التمثيــل( عــام )1954(، توظــف بعدهــا فــي دائــرة 

الســكك الحديــد، وأشــرف علــى وحــدة األفــالم فيهــا، وأخــرج 

واإلخباريــة، عرضــت  الوثائقيــة  األفــالم  مــن  العديــد  لهــا 

.)1964  -  1959( عامــي  بيــن  بغــداد  تلفزيــون  فــي 

بعــد أن ألغيــت عــام )1963( إجــازات الفــرق المســرحية، 

المســرح  »فرقــة  المشــهورة  المســرحية  الفرقــة  )ومنهــا 

عــام  شــوقي  أســس  إليهــا(،  ينتمــي  كان  التــي  الحديــث« 

)1964( فرقــة مســرحية تحــت إســم )جماعــة المســرح 

الفنــي(، وقــد إقتصــر نشــاطها علــى اإلذاعــة والتلفزيــون 

عــام  جديــدة  لفرقــة  المؤسســيين  أحــد  وكان  فقــط، 

)1965(، تحــت مســمى )فرقــة المســرح الفنــي الحديــث( 

 لهيئتهــا اإلداريــة، وعمــل فــي الفرقــة 
ً
وأنتخــب ســكرتيرا

، وأخــرج للفرقــة مســرحية )الحلــم( 
ً
 وإداريــا

ً
ممثــاًل ومخرجــا

عــام )1965(، ومــن أشــهر أدواره التــي قدمهــا ممثــاًل، 

الجــد  بيــن  األزل  )بغــداد  مســرحية  فــي  )البخيــل(  دور 

والهــزل(، ودور )الراويــة( فــي مســرحية )كان يــا مــا كان(، 

ومــن  البريســم(،  )خيــط  مســرحية  فــي  )المختــار(  ودور 

الــدالل(، فــي   دور )مصطفــى 
ً
أهــم أدواره وأكثرهــا تألقــا

زينــب. الراحلــة  الفنانــة  والجيران(مــع  )النخلــة  مســرحية 

السينمائية   األعمال 
عــام  المســؤول؟(  )مــن  فيلــم  الســينمائية:  أعمالــه  مــن 

فيلــم   ،)1962( عــام  هيلــة(  )أبــو  فيلــم   ،)1956(

عــام  آخــر(  )يــوم  فيلــم   ،)1972( عــام  )الظامئــون(، 

)1979(، فيلــم )شــيء مــن القــوة(، فيلــم )العاشــق(، فيلــم 

)الفــارس والجبــل(. أمــا فــي مجــال اإلخــراج الســينمائي: فقــد 

أخــرج فــي عــام )1967( فيلــم )الحــارس(، الــذي )كتــب 

الراحلــة  الفنانــة  الفنــان قاســم حــول، ومثــل فيــه:  قصتــه 

حــول  وقاســم  خضيــر  وســليمة  البــدري  ومكــي  زينــب 

ونخبــة آخــرون(، وقــد شــارك فــي عــدد مــن المهرجانــات 

مهرجــان  فــي  الفضيــة  بالجائــزة  وفــاز  الســينمائية، 

بجائزتيــن  فــاز  كمــا   ،)1968( عــام  الســينمائي  قرطــاج 

فيفــاري  وكارلــو  طاشــقند  مهرجانــي  فــي  تقديريتيــن 

الســينمائي. وفــي مجــال التأليــف الســينمائي كتــب ســيناريو 

فــي  الــراوي  الهــادي  عبــد  أخرجــه  الــذي  )البيــت(  فيلــم 

عــام )1988(، والــذي قــال عنــه الفنــان يوســف العانــي: 

ــا يســتطيع   من
ً
ــم أتصــور أحــدا ــم ل ــا أشــاهد الفيل ــي وأن »إنن

شــوقي«. خليــل  قــدر   
ً
وواقعــا  

ً
صدقــا الســيناريو  كتابــة 

ــذ تأسيســه   من
ً
ــا ــاًل ومخرج ــون بغــداد ممث ــي تلفزي عمــل ف

تمثيليــة  أول  )كتــب  أنــه  يقــول  وهــو   ،)1956( عــام 

عراقيــة للتلفزيــون، وهــي ثانــي تمثيليــة تقــدم مــن تلفزيــون 

 للتلفزيــون(. 
ً
بغــداد، ولكنهــا أول تمثيليــة تكتــب خصيصــا

ومــن أهــم مشــاركاته فــي المسلســالت التلفزيونيــة: )الذئــب 

وعيــون المدينــة، النســر وعيــون المدينــة، األحفــاد وعيــون 

الحبايــب،  بيــت  الكنــز،  المدينــة، جــذور وأغصــان، صابــر، 

الواهمــون، دائمــا نحــب، إيمــان، بيــت العنكبــوت، وتمثيليــة 

 
ً
 الفتــا

ً
المغنيــة والراعــي(. وكان للفنــان خليــل شــوقي حضــورا

ــون بغــداد  ــة، وعــرض تلفزي ــا التلفزيوني ــي إخــراج الدرام ف

 مــن أعمالــه المتميــزة عــام )1973( منهــا: )طيــور 
ً
عــددا

إلــى  واألفــول(،  محترمــة،  لجنــة  الســلطان،  كنــز  البنجــاب، 

ــذي جــاء فــي ثمــان  جانــب مسلســل )مــن كل بيــت قصــة(، ال

 تمثيليــة )شــروق شــمس تغيــب، 
ً
حلقــات، ومــن أعمالــه أيضــا

اإلخراجيــة  أعمالــه  ومــن  اإلضبــارة(،  ومسلســل  العمــارة، 

 )زقــاق فــي العالــم الثالــث، الســهم، وتمثيليــة الهجــرة 
ً
أيضــا

إلــى الداخــل(، هــذه التمثيليــة التــي )شــارك فــي العــراق، 

ضمــن خمــس وأربعيــن دولــة عربيــة وأجنبيــة، فــي مهرجــان 

التلفزيونيــة عــام )1985(، حصلــت علــى  بــراغ لألعمــال 

الســعدي  جعفــر  الراحــل  الفنــان  ونــال  واســع،  استحســان 

جائــزة أحســن أداء عــن دوره فيهــا(.

 لهــا 
ً
ودع خليــل شــوقي عــن بعــد حبيبتــه بغــداد، تــاركا

 ال ينضــب مــن الفــن الملتــزم األصيــل، وحلــم بعــراق 
ً
معينــا

، ولكــن المنيــة كانــت أســرع مــن تحقيــق الحلــم، 
ً
أكثــر إشــراقا

 كبيــر فــي كل شــيء، 
ً
 أيهــا المبــدع المتألــق، فأنــت حقــا

ً
وداعــا

.
ً
ــا ــى للوطــن فن  وغن

ً
ــا ــت مــن عشــق الفــن وطن فأن

العراقيــون فــي الســويد يحيون ذكرى رحيل 
الفنان خليل شوقي

محمــد المنصور
عدســة: باسم ناجي

 جانب من الحضور الفنان الراحل خليل شوقي
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المنتخــب  تــوج  رياضــة:   – الكومبــس 
يونيــو  حزيــران/   30 بتاريــخ  الســويدي، 
ــا للشــباب  ــة أمــم أوروب الماضــي، بلقــب بطول
ــه،  ــي تاريخ ــى ف ــرة األول ــا، للم ــت 21 عام تح
النهائيــة علــى  المبــاراة  عقــب تغلبــه فــي 

الترجيــح. بــركات  البرتغــال 

وجــاء تتويــج الســويد فــي المبــاراة التــي أجريــت علــى ملعــب 

»إيديــن أرينــا« فــي العاصمــة التشــيكية، بــراغ، بعــد الفــوز 

علــى البرتغــال بــركالت الترجيــح بنتيجــة 3-4.

وأكثــر مــا مّيــز المنتخــب الســويدي عــن نظرائــه، وجــود 

اللياقــة البدنيــة الكبيــرة، التــي كانــت العامــل األقــوى بالوصــول 

إلــى النهائــي وتحقيــق اللقــب، وبــدا ذلــك بوضــوح منــذ انطالق 

التصفيات، حيث استطاعت السويد أن تصل للنهائيات بعد 

ــام المنتخــب  ــة أم ــاراة الفاصل ــي المب ــة ف العــودة الدراماتيكي

الفرنســي، عندمــا ســجلوا هــدف التعــادل بالوقــت القاتــل.

وتكــرر المشــهد أمــام المنتخــب البرتغالــي فــي الــدور األول 

ســيمون  الشــاب  الالعــب  ســجل  عندمــا  النهائيــات،  مــن 

تايبلينــغ هــدف التعــادل القاتــل بالدقيقــة 89 ليأخــذ بــالده 

للــدور نصــف النهائــي.

المنتخــب  لقائــد  اإلنجــاز  بهــذا  األكبــر  الفضــل  ويعــود 

أداًء مذهــاًل  ، والــذي قــدم 
ً
الســيتي ســابقا غوديتــي، نجــم 

األوربيــة. األنديــة  أنظــار  محــط  جعلــه 

 
ً
انتصــارا اللقــب  هــذا  تعتبــر  فإنهــا  للســويد،  وبالنســبة 

للعمــل الجــاد، أكثــر مــن االعتمــاد علــى األســماء الرنانــة، كمــا 

ــم  ــث فــي كأس العال ــت المركــز الثال كان الوضــع عندمــا احتل

نهائــي  المتحــدة، وعندمــا خســرت  الواليــات  فــي   1994

كأس العالــم أمــام البرازيــل فــي ســتوكهولم عــام 1958.

بحجــر  عصفوريــن  ضربــت  قــد  الســويد  تكــون  وبذلــك 

واحــد، فهــي أصبحــت بطلــة أوروبــا للشــباب، وتأهلــت بنفــس 

للمشــاركة  البرازيليــة  جانيــرو  دي  ريــو  لنهائيــات  الوقــت 

العالمــي. باألولمبيــاد 

حقــق الســويدي زالتــان ابراهيموفيتــش، نجــم باريــس ســان جيرمــان الفرنســي، حلمــه باللعــب فــي 
أولمبيــاد ريــو، بعــد تأهــل منتخــب الشــباب للنهائيــات، مؤكــدًا بعــد التتويــج باللقــب أنــه تابــع 
اللقــاء، معتبــرًا شــباب المنتخــب أنهــم علــى قــدر كبيــر مــن المســؤولية وحققــوا حلمــه بالمشــاركة 

بهــذا العــرس الكبيــر.
 فــي ظــل التعاقــدات 

ً
ــي، بشــكل كبيــر، وخصوصــا ــرا مــن العــودة لنــادي ميــالن اإليطال وتشــير اإلشــاعات الحاليــة عــن اقتــراب إب

ــغ كبيــر. ــرا إال بمبل ــن عــن عــدم تخليــه عــن إب التــي تجريهــا إدارة النــادي، ولكــن النــادي الباريســي أعل

ومــن ناحيــة أخــرى، دخــل نــادي ريــال مدريــد فــي صفقــة إبــرا، حيــث تشــير الصحــف عــن عــرض كبيــر للســويدي لتمثيــل نــادي 
ألمانيــا ريــال مدريــد بالموســم المقبــل. أمــام  الســويد  ســيدات  هزمــت 

ــي دور الســتة عشــر، ضمــن  بنتيجــة 4-1، ف
 2015 للســيدات  العالــم  كأس  نهائيــات 
ــل  ــرة قب ــرات الكبي ــم التحضي ــدا، رغ ــي كن ف
البطولــة والمباريــات الوديــة التــي أقمنهــا.

الســويدية تيريــز  باديــة علــى وجــه  األمــل  وكانــت خيبــة 
ســيوغران التــي ودعــت مــع منتخبهــا كأس العالــم مــن البــاب 
ــرة القــدم بعــد الهزيمــة، كمــا  ــق، وودعــت مالعــب ك الضي

أعلنــت اعتزالهــا للعــب الدولــي. 

الكرويــة  المتعــة  غيــاب  هــو  األنظــار  لفــت  مــا  لكــن 
لســيدات المنتخــب، حتــى أن التأهــل للــدور 16 كان بمثابــة 
ــم يحققــن أي فــوز، مكتفيــن بالتعــادل فــي  أعجوبــة فهــن ل
مبارياتهــن الثــالث األولــى. وتأهلــن بفضــل اختيارهــن مــن 

الثالــث. بيــن أفضــل منتخبــات حققــن المركــز 

الصحافــة الســويدية أعربــت عــن غضبهــا، واعتبــرت أن مــا 
قدمتــه ســيدات المنتخــب بمثابــة عــار، رغــم اإلمكانيــات 
 أن أغلــب الالعبــات محترفــات خــارج 

ً
الموجــودة وخصوصــا

الســويد.

المنتخــب الســويدي للشــباب يتربــع على 
عرش أوروبا

إعــداد: ايلي لولي 

ابراهيموفيتش يقترب من العودة لميالن 
ويحقق حلمه باللعب في أولمبياد ريو

سيدات السويد 
يخرجن من كأس 

العالم

يشــهد الموســم الحالــي مــن الــدوري الســويدي 
الممتــاز إثــارة كبيــرة ومنافســة علــى اللقــب، 
خصوصــا بعــد تراجــع مســتوى نــادي مالمــو 
المســيطر علــى األلقــاب فــي المواســم الماضيــة، 
ويتميــز الــدوري الحالــي بعــودة نــادي يوتيبوري 
للمنافســة علــى اللقــب بعــد غيــاب طويــل، وهــو 
النــادي األكثــر تقديمــا علــى المســتوى األوربــي.

المقدمــة  أنديــة  مــن  باالقتــراب  هاماربــي  نــادي  واســتمر 

بالمركــز  ايــك  نــادي  وبقــي  المتذبذبــة،  نتائجــه  رغــم 

مــع  مهميــن  بالعبيــن  صفوفــه  تعزيــز  رغــم  الوســطى 

بمســتواه  ايلفســبوري  نــادي  واســتمر  الــدوري،  انطالقــة 

المتقدمــة بالمراكــز  وبقائــه  الماضــي  الموســم  منــذ  الثابــت 

 
ً
ــه، وخصوصــا ــو كعب ــادي يورغــوردن إلثبــات عل فيمــا يســعى ن

ــدوري. بعــد تقديــم أداء ملفــت فــي المراحــل الســابقة مــن ال

نــادي هيلســنبوري تراجــع عــن مســتواه المعهــود وبقــي ضمــن 

أنديــة المؤخــرة، لكــن مــا ميــز الــدوري الحالــي هــو لقــاء الجيــران 

ــي هــذا الموســم حضــور  ــة العاصمــة، ويظهــر ف  أندي
ً
خصوصــا

ــة وســط ســعي  ــى عكــس المواســم الماضي ــر عل ــري كبي جماهي

ــى دوري األبطــال واليورباليــغ. األنديــة بشــكل عــام للتأهــل إل

نالحــظ  الماضيــة،  الفتــرة  فــي  الرياضيــة  األحــداث  وبمحصلــة 

للكــرة  كبيــر  بمســتقبل  يتنبــأ  كبيــر  رياضــي  جيــل  ظهــور 

للــدوري  كبيــر  وتطــور  األوروبــي،  الصعيــد  علــى  الســويدية 

الجماهيــر. وحضــور  بالتعاقــدات   
ً
خصوصــا الســويدي 

ي  ر و للــد ة  ر ثــا إل ا ة  د عــو
السويدي ومنافسة بين أندية 

الجنوب وأندية العاصمة
تقــدم المنتخــب الســويدي للرجــال ســتة 
مراكــز نحــو األمــام، فــي آخــر تصنيــف 
للفيفــا، وجمعــت الســويد فــي رصيدهــا 

ــاط 752. ــن النق م

ويعــود ســبب الصعــود إلــى األداء الكبيــر للســويد فــي 
بلــوغ  مــن  أوروبــا 2016 واقترابهــا  أمــم  تصفيــات 
الصيــف  فرنســا  فــي   2016 أوروبــا  أمــم  نهائيــات 

المقبــل.

ورغــم التقــدم الكبيــر للســويد إال أنهــا ال تــزال فــي 
ــي  ــط الحال المراكــز البعيــدة عــن المقدمــة، لكــن التخب
للمنتخــب وغيــاب األســماء الرنانــة، جعلهــا متأخــرة، 
وصــول  عــدم  المنتقديــن  مــن  الكثيــر  توقــع  كمــا 

أوروبــا. أمــم  لنهائيــات  الســويدي  المنتخــب 

السويد تتقدم 6 
مراكز في التصنيف 

الشهري للفيفا
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أو  نقــل  تعنــي   Transport كلمتيــن.  مــن  مؤلــف  مصطلــح 
إدارة. مجلــس  تعنــي   styrelse و  مواصــالت، 

ليصبح المعنى الكامل: وكالة النقل السويدية.
وهــي مؤسســة حكوميــة ســويدية تأسســت عــام 2009 وتعمــل 
تحــت إشــراف وزارة الصناعــة والتجــارة، وهــي مســؤولة عــن إصــدار 
القوانيــن المروريــة ومنــح رخــص القيــادة وإجــراء الرقابــة فــي قطــاع 

النقــل البــري والجــوي والبحــري والســكك الحديديــة.
وبمــا  بالبــالد  منطقــة  فــي 14  الســويدية  النقــل  وكالــة  وتعمــل 

.
ً
موظفــا  1870 يقــارب 

 Förenta هــي اختصــار لـــ FN .مصطلــح يتألــف مــن أربــع كلمــات

Nationerna. الكلمــة األولــى مــن االختصــار تعنــي: متحــدة، 

والثانيــة: األمــم. وتصبــح األمــم المتحــدة.

أمــا säkerhet تعنــي أمــان أو ضمــان، و råd تعنــي مجلــس أو 

هيئــة أو نصيحــة.

ويصبح المعنى الكامل: مجلس األمن التابع لألمم المتحدة.

ــر  ــس األمــن أحــد أهــم أجهــزة األمــم المتحــدة، ويعتب ويعــد مجل

 للفصــل الســابع 
ً
المســؤول عــن حفــظ الســالم واألمــن الدولييــن طبقــا

مــن ميثــاق األمــم المتحــدة. ولمجلــس األمــن ســلطة قانونيــة علــى 

للــدول  الــدول األعضــاء لذلــك تعتبــر قراراتــه ملزمــة  حكومــات 

األعضــاء )المــادة الرابعــة مــن الميثــاق(.

ويتكــون المجلــس مــن خمســة أعضــاء دائميــن ولهــم حــق النقــض 

)الفيتــو( وهــم: الواليــات المتحــدة، وروســيا، والصيــن، وبريطانيــا، 

الدائمــة  المقاعــد  علــى  حصولهــم  ســبب  ويعــود  وفرنســا. 

النتصاراتهــم التــي تحققــت فــي الحــرب العالميــة الثانيــة.

ــن، تختارهــم  ــر دائمي  10 أعضــاء غي
ً
ــن أيضــا ــس األم ويضــم مجل

الــدول الخمــس الدائمــة، وتنتخبهــم الجمعيــة العامــة، لفتــرات مــدة 

كل منهــا ســنتان، يتــم فيهــا تبديــل خمســة أعضــاء كل ســنة.

 هم:
ً
والدول األعضاء غير الدائمين حاليا

ــا، وتشــاد، تنتهــي واليتهــم  تشــيلي، واألردن، وليتوانيــا، ونيجيري

مــع نهايــة العــام الحالــي، ليتــم انتخــاب خمــس دول جديــدة.

تنتهــي  وفنزويــال،  ونيوزيلنــدا،  وماليزيــا،  وإســبانيا،  أنغــوال، 

واليتهــم نهايــة العــام 2016، ليتــم انتخــاب خمــس دول جديــدة.

 مصطلــح مؤلــف مــن كلمتيــن. Kollektiv تعنــي جماعــي، و 
avtal تعنــي اتفاقيــة. 

ليصبح المعنى الكامل: اتفاقية جماعية.
وهــي اتفاقيــة مكتوبــة بيــن أربــاب العمــل والمنظمــات النقابيــة 
التــي يتبــع لهــا الموظــف، وتنظــم علــى أساســها الرواتــب، وســاعات 
ــوع التوظيــف، والتعويــض اإلضافــي، وأجــور  العمــل، وظروفــه، ون
العمــل الليلــي وفــي العطــل، وتعويــض الســفر، والمــرض، واإلجــازة 

الســنوية، واإلجــازات األخــرى.
ويمكــن لالتفاقيــات الجماعيــة أن تكــون صغيــرة ومحليــة وتســري 
علــى مــكان عمــل محــدد، أو أن تكــون كبيــرة وتغطــي الســويد 
كلهــا وتســري علــى معظــم أماكــن العمــل فــي جميــع أنحــاء البــالد، 

ضمــن قطاعــات معينــة.
توفــر االتفاقيــات الجماعيــة أمــان وقــدرة علــى التنبــؤ لــدى العّمــال، 
ــاب العمــل والشــركات. ويمكــن  ــدى أرب ــي ل واســتقرار وســالم عمل
ــل،  ــة العم ــع القطاعــات وأمكن ــات أن تتناســب بســهولة م لالتفاقي

كمــا أنهــا تتغيــر بســرعة مــن وقــت إلــى آخــر.
وتعتبــر الســويد واحــدة مــن أفضــل بلــدان العالــم فــي هــذا المجــال، 
ألن 90% مــن العامليــن فيهــا، تغطيهــم اتفاقيــات جماعيــة. 
 للنمــوذج 

ً
ــم ســوق العمــل بأكملــه فيهــا وتعــد أساســا

ّ
وهــي تنظ
الســويدي.

القطــاع العــام الســويدي بأكملــه وجميــع الشــركات الضخمــة لديهــا 
 
ً
اتفاقيــات جماعيــة، أمــا غيــاب هــذه االتفاقيــات فينتشــر غالبــا

لــدى الشــركات الصغيــرة فــي القطاعــات الصناعيــة والخدميــة فــي 
المــدن الكبــرى.

إن أكبــر الفوائــد االقتصاديــة لهــذه االتفاقيــات هــي المعاشــات 
األخــرى. والتأمينــات  التقاعديــة 

وهــي:  ســويدية  كلمــات  ألربــع  أوائلــي  لفــظ  أو  اختصــار 
 homosexuella, bisexuella, trans- och
وثنائيــي  الجنــس  ومثليــات  مثليــي  أي   queerpersoner

.
ً
جنســيا والمتحوليــن  الجنــس 

 فــي الســويد مــن قبــل 
ً
واســتخدم المصطلــح أول مــرة مطبوعــا

 2000 عــام  إيمــان  غريغــر  الراحــل   RFSL صحيفــة  محــرر 
 االختصــار باللغــة اإلنكليزيــة LGBT الــذي اســتخدم 

ً
مســتلهما

الماضــي. القــرن  منــذ ثمانينيــات 

 HBT االختصــار الســويدي اســتخدم أواًل للثــالث كلمــات األولــى
لكــن أضيــف لــه حــرف Q لألشــخاص الذيــن لــم يحــددوا جنســهم أو 
ميولهــم بعــد وكانــوا يرفضــون فــي الســابق أن يشــملهم المصطلــح.

و  وســاطة،  تعنــي   Medling كلمتيــن.  مــن  مؤلــف  مصطلــح 

معهــد. تعنــي   institutet

لكن معناها الكامل هو: المكتب الوطني السويدي للوساطة.

وهــي ســلطة إداريــة حكوميــة ســويدية، تأسســت بقــرار برلمانــي عــام 

2000، وتصنــف تحــت وزارة ســوق العمــل، وهــي مســؤولة عــن أنشــطة 

الوســاطة الحكوميــة وتقــع علــى عاتقهــا مهمــة المســاهمة فــي تحســين 

ــاب العمــل والموظفيــن،  كفــاءة األجــور، والتوســط فــي النزاعــات بيــن أرب

لكــن ال يحــق لهــا التدخــل فــي إيقــاف وإلغــاء اإلضرابــات العماليــة.

ــي الســويدي للوســاطة تقاريــر ســنوية حــول  كمــا يصــدر المكتــب الوطن

األجــور وســوق العمــل فــي البــالد.

مصطلحــات
ســــــويدية

Kollektivavtal

FN:s säkerhetsråd

HBTQ
Transportstyrelsen

Medlingsinstitutet

لعل لحظة الخلود للنوم مناسبة 
لمراجعة بعض احداث ومشاهدات 
ومواقف مرت عليك خالل النهار أو 

خالل نهارات سابقة، تحاول ان تلهي 
نفسك بشيء جميل تغفو معه، شيء 
تتصالح به مع نفسك، فال تجد سوى 

ان وسادة النوم الهادئ هي فقط 
الضمير الصافي

حبل الكذب، كما يقال قصير، 
لكن ولألسف الكذبة المتقنة 

يمكن أن تكون سريعة 
االنتشار، سرعتها تفوق 

المسافة بين مالمو وكيرونة 
في وقت تكون الحقيقة ال توال 

تبحث عن حذائها لكي تلحق 
بها وتكذبها..

مثلنا يدعو إلى مشاركة 
الفرح وإلى مشاركة الحزن 
أيضا، الن مشاركة األفراح 

تضاعفها ومشاركة األحزان 
يمكن أن تخفف عن 

أصحابها

على قول
المثل

السويدي

 Ett rent

 samvete

 är bästa

huvudkudde

الضمير الصافي 

أفضل وسادة

 En bra lögn
 kan gå från
 Kiruna till

 Malmö medan
 sanningen letar
efter skorna
يمكن لكذبة متقنة 
أن تمشي من كيرونا 
إلى مالمو قبل أن تجد 
الحقيقة حذائها

 Delad glädje är

 dubbel glädje

 delad sorg är

halv sorg

تقاسم الفرح يضاعفه

وتقاسم الحزن

يقلله إلى النصف
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أفقي
1 -  يقال لطعام األرز في مجتمعات 

دول الخليج - وقت الغروب
2 - ساحر )معكوسة( - تلبسه المرأة 

والرجل
3 - أول ملكة بريطانية تسكن قصر 

باكنجهام - ثلثا شام
4 - الصخــر الناتــج عــن البراكيــن 

بعــد أن يبرد 
5 - طــوي وثنــي - حــرف عطف - 

حديقــة غناء
6 - عامل ماهر في حرفة ما - طرد

7 - عبــد )هنــد( الــذي قتــل حمزة - 
تفوق وانتشــر

8 - تــراب حباتــه كبيــرة - أداة حربيــة 
قديمــة - توجس

9 - حب - القارة السمراء
10 - مخلــوق مــا قبــل التاريخ - 

نشــاط إنســاني يشــمل العديد من نتاج 
المواهــب المختلفة

10  ٩  ٨  7  6  5  4  3  2  1  

1

2

3

4

5

6

7

٨

٩

10

رأسي
1- المادة تطلى بها األواني حتى ال 

يلتصق الطعام - أنواع من الزهور
2 -االسم الذي يشير به المحامي لزبونه 

- اسم علم بصفة الحمد
3 - ثمرة عمل شخص أو دولة أو 

عملية حسابية - عكس نجاح
4 - ينتسب إلى منطقة في سوريا - 

متشابهان
5 - الذي يحكي الحكايات في المقاهي 
الشعبية قديما - توضع فيه العصافير 

6 - الفضة السائلة - عملة أوروبا
7 - مرض العصر - مشي

8 - سكب - شك
9 - مشروب ساخن )معكوسة( - 

قشور أو طبقات جلدية تغطي بعض 
الحيوانات

10 - تمضغ بالفم مطوال - محل لبيع 
األشياء

SUDOKU 

 الكلمات المتقاطعة

    مستوى متقدم
    مستوى مبتدئ

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

ــرد عليــك أحــد العامليــن ويســألك: ــد االتصــال ي ــة، وعن اللغتيــن الســويدية واإلنجليزي
مــاذا حــدث؟ مــكان وقــوع الحــادث؟ رقم الهاتف الــذي تتكلم منه؟ 112

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

 Diskrimineringsombudsmannen
 3686 Box

Stockholm 59 103
do@do.se البريــد اإللكتروني

رقم الهاتف 
08 - 120 20 700

المظالــم  أميــن 
لشــؤون التمييــز

  هواتف هامة
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مكتشف الضغط الجوي
)سباكا (

 أصغر دولة بالوطن  العربي  
) حابيرن (

مؤلف كتاب معجم البلدان
) اتويق اوميلح (

مكتشف الدورة الدموية
)بنا نلفاسي(

البلد التي تسمى بلد البراكين 
) سنوينأديا(

 الكلمات المبعثرة
قواعــد اللعبة

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

عليها من خالل المساعدة المبينة مقابل 
كل مجموعة خانات.

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

بترتيب غير صحيح.

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

ً
ــا مراعي

فــي أي خــط أفقــي أو عامــودي 
وداخــل كل مربــع
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