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»ال معنى لألمومة من دون قبول تحدي مسؤوليات 
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الحصول على إجازة سياقة الشاحنات وحافالت النقل 
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ال اعتقــد أنــه يوجــد وســيلة إعالميــة مــرت بالتجربــة التــي 
تمــر بهــا شــبكة الكومبــس اإلعالميــة مــع قرائهــا، خاصــة 
االجتماعــي.  التواصــل  وســائل  مــع  بالتعامــل  يتعلــق  بمــا 
للــرأي،  اتجاهيــن  الشــبكة كان هنــاك  انطــالق  فــي بدايــة 
فــي  الحديــث  اإلعــالم  تقنيــات  تســخير  كيفيــة  فــي 
هــدف الوصــول والتواصــل مــع مجموعاتنــا المســتهدفة.

ونشــر  التقليديــة  الطــرق  انتهــاج  يحبــذ  األول  الــرأي 
ــى الفيســبوك والوســائل األخــرى، كمــا هــي دون  األخبــار عل
تعليــق  بــأي  المشــاركة  أو  نقــاش  بــأي  إطالقــا،  التدخــل 
مــا  وهــذا  »البوســتات«.  أو  المنشــورات  علــى  تفاعــل  أو 
تنتهجــه معظــم الــوكاالت والشــبكات اإلعالميــة األخــرى.

الــرأي اآلخــر، كان مــع التدخــل أحيانــا، ومع المشــاركة، والرد 
فــي لحظــات يســتوجب فيهــا الــرد والمشــاركة. والحجــة 
هنــا أننــا أمــام عصــر جديــد مــن اإلعــالم وإننــا شــبكة لهــا 
خصوصياتهــا ومميزاتهــا كونهــا ال تقتصــر فقــط على نشــر 
األخبــار، بــل أيضــا علــى نشــر المعلومــات المجتمعيــة، دون 
لعــب دور المرشــد أو المعلــم أو األخ الكبيــر، بــل لعــب دور 
»الصديــق« وهــذا مــا يــدل عليــه أســم الشــبكة »الكومبــس«.

القيــام بلعــب دور »الصديــق« وبنفــس الوقــت المحافظــة 
علــى كيــان الشــبكة وهويتهــا اإلعالميــة، نجــح فــي عــدة 
مــرات، ولكــن علــى حســاب الصــورة المؤسســاتية للجانــب 
اإلعالمــي، كمــا حــذر منهــا الزمــالء أصحــاب الــرأي األول.

لشــرح  تضطــر  كانــت  إعالميــة  وســيلة  يوجــد  ال  قــد 
الفــرق بيــن الخبــر ومحدوديــة مفهومــه، وبيــن الظاهــرة 
الخبــر.  هــذا  ينتجهــا  أن  يمكــن  التــي  األفــكار  وتعميــم 

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

مواقع شبكة الكومبس اإلعالمية على االنترنت

موقــع الكومبــس بالعربية

www.alkompis.se

موقــع الكومبس بالســويدية

www.al-tid.se

موقــع راديو الكومبس

www.radioalkompis.se

جريــدة الكومبس الورقية

www.alkompis.se/newspaper

موقــع اإلنتاج االعالمي

www.al-media.se

صفحــة الكومبس على الفيســبوك

www.facebook.com/alkompis.se

موقع الشــبكة الرئيســي

www.alkompismedianetwork.com

تصدر عن شبكة الكومبس اإلعالمية
السويد -ستوكهولم

www.alkompis.se
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Stockholm

Finlandsgatan 64 , 3 tre

164 74 Kista

Mahmoud Agha

Tel: 072 - 971 88 98

E-post:

info@alkompis.com

Malmö
tel: 073 - 669 03 78
Göteborg
Tel: 076 - 348 24 28
Uppsala

 Tel: 073 - 717 70 68
Eskilstuna
Tel: 073 760 98 22

ANNONSAVDELNING
Mazen Akram
tel: 073 - 669 03 78

GRAFISK AVDELNING
Baseem Munawwar
Tel:  076 - 008 19 48

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.

القتــل  أخبــار  نقــل  فــي  الصحفــي  بواجبنــا  نقــوم  عندمــا 
الجرائــم  القتــل والســرقة واالعتــداء ومختلــف  ومحــاوالت 
ــن تعتقــد  ــن المتابعي ــت مجموعــة م ــة األخــرى، كان الجنائي
أن هــذه األخبــار تشــكل موجــة جديــدة مــن العنــف فــي 
ــم تكــن الســويد  الســويد، ومنهــم مــن اســتهوته فكــرة »ل
هكــذا » فــي إشــارة إلــى وضــع الحــق علــى القادميــن الجــدد.

ــر منظمــة مكافحــة الجريمــة جــاءت لتبيــن ان  ولكــن تقاري
ــع عــن معدالتهــا بالنســبة  ــم ترتف ــي الســويد ل الجريمــة ف
بيــن  الخلــط  خطــأ  يؤكــد  مــا  وهــذا  الســابقة.  للســنوات 
ــا يحــث فــي المجتمــع وبيــن تحميــل هــذه  ــى م االطــالع عل
األحــداث مــا ال تحملــه مــن بناء ظواهر واســتنتاجات خاطئة.

فــي شــبكة الكومبــس يحــدث أن يتدخــل المحــرر، فــي كل 
مــرة يســتطيع فيهــا التدخــل، لكــي يوقــف انجــرار البعــض 
إلــى الســياق الطائفــي المقيــت، وإلــى اســتخدام لغة الكراهية، 
ــه ونقــل التعليقــات  ــح هــذا البعــض فــي توجي بعــد أن يفل
والحــوارات المفيــدة والبنــاءة إلــى ســخافات غيــر مجديــة.

أن  منــا  يريــد  مــن  هنــاك  أن  نجــد  أخــرى  أحيــان  وفــي 
نشــر  وراء  مــن  شــيء  نقصــد  ال  بأننــا  األيمــان  لــه  نقســم 
ألنــه  فقــط  ننشــره  فنحــن  اآلخريــن،  يزعــج  خبــر، 
حــاذق،  معلــق  لــك  يقــول  أخــرى  أحيــان  وفــي  خبــر، 
أو  بــه!  مبالــغ  أو  قديــم!  أو  صحيــح!  غيــر  الخبــر  هــذا 
التدخــل. إلــى  المحــرر  يضطــر  لذلــك  ألفــه!  مــن  أنتــم 

تطلــب  تصلنــا  التــي  الرســائل  مــن  العديــد  يوجــد 
ذلــك  ألن  الســيئة،  األخبــار  نشــر  عــن  الكــف 
والصــورة  المثالــي  الوجــه  يغيــرون  يجعلهــم 
الســويد عــن  يعرفونــه  الــذي  الرائــق  والجــو  الصافيــة 

ولــف  الصديــق  دور  أيضــا  نلعــب  أن  نحــاول  عندهــا 

االنتبــاه إلــى األشــياء العديــدة التــي ننشــرها عــن الســويد 

وقوانيــن  نجــاح  وقصــص  منوعــة  وأخبــار  معلومــات  مــن 

وتعليمــات جديــدة، ولكــن اإلنســان بطبعــة يتأثــر دائمــا 

بالخبــر الســيئ، ونحــن لألســف ال يمكننــا أن نتغاضــى عــن 

نشــر خبــر ألن هنــاك مــن ينزعــج مــن حدوثــه. مــع أننــا ال 

ــر مهمــة ولكــن  ــدة يمكــن أن تكــون غي ــار عدي ننشــر أخب

ردود الفعــل عليهــا ســتترك أثــر ســلبي.

مثــل الشــجار الــذي حصــل فــي أحــد معســكرات اللجــوء وتــم 

تضخيمــه مــن قبــل بعــض وســائل اإلعــالم، ووضعــه ضمــن 

نطــاق طائفــي. قــرار مصلحــة الهجــرة بشــأن هــذا الشــجار 

جــاء ليؤكــد مصداقيــة الكومبــس وبعــد نظرهــا فــي اختيــار 

أهميــة وأولويــة األخبــار.

كل هــذا وغيــره يحــدث مــع شــبكة أرادت أن تجمــع بيــن 

مــع  الصداقــة  واجــب  وبيــن  وحيادهــا  الصحافــة  مهنيــة 

قرائهــا.

معنــى أن تكــون وســيلة إعالميــة ناطقة 
بالعربيــة في الســويد

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 161 000 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: المتابــع لنشــرات األخبــار 
فــي هــذه األيــام يمكــن أن يتصــور وكأن القارة 
الغــزو  إلــى مــا يشــبه  األوروبيــة، تتعــرض 
ألراضيهــا، ومــن كل الجهــات تقريبــا، مــن قبــل 
جحافــل الالجئيــن، خاصــة مــن جهــة الجنــوب، 
مــن تركيــا وقبــرص شــرقا إلــى إســبانيا غربــا 
مــرورًا بــدول البلقــان وإيطاليــا وأجــزاء مــن 
فرنســا، والجهــة المنشــودة دائمــا إمــا ألمانيــا 
مقدمتهــا  وفــي  االســكندنافية  الــدول  أو 

ــويد. الس

علــى  يحــدث  مــا  أن  علــى  اإلعــالم  وســائل  بعــض  تصويــر 

أطــراف أوروبــا الجنوبيــة يشــابه الغــزو، وتدعيــم ذلــك بصــور 

ــاز الحــدود،  ولقطــات لجمــوع مــن كتــل بشــرية تحــاول اجتي

وصدامهــم مــع رجــال األمــن، جعــل العديــد مــن المواطنيــن 

ــا يتحســبون لألســوأ.  ــي أوروب ــن ف العاديي

محاولــة  فــي  الطــوارئ  حالــة  أيــام،  قبــل  أعلنــت  مقدونيــا 

إلــى  يســعون  الذيــن  الالجئيــن  تدفــق  علــى  للســيطرة 

األمــم  كانــت  فيمــا  أوروبــا.  شــمال  دول  إلــى  الوصــول 

»الموقــف  احتــواء  علــى  اليونــان ومقدونيــا  المتحــدة حثــت 

بأنهــا  حــدود  بــال  أطبــاء  منظمــة  وأفــادت  المتدهــور«. 

اســتخدام  جــراء  إصابــات  مــن  أشــخاص  عــدة  عــالج  تولــت 

للدمــوع المســيل  والغــاز  صوتيــة  قنابــل  الشــرطة 

بالقــرب مــن قريــة ايدومينــي اليونانيــة الحدوديــة. وانتقــد 

رئيــس منظمــة العفــو الدوليــة للشــؤون األوروبيــة تعامــل 

ــال »الســلطات  ــة وق ــع األزم ــا(  م ســكوبيه )عاصمــة مقدوني

المقدونيــة تتعامــل علــى اعتبــار ان هــؤالء األشــخاص مثيــرو 

شــغب وليســوا الجئيــن فاريــن مــن الصراعــات واالضطهــاد.

هــذا إلــى جانــب األخبــار شــبه اليوميــة عــن النجــاح أو الفشــل 

فــي بعــض األحيــان، فــي إنقــاذ الجئيــن مــن عــرض أو شــواطئ 

إنقاذهــم  تــم  مــن  عــدد  المتوســط، وصــل  األبيــض  البحــر 

خــالل 24 ســاعة فقــط، إلــى أكثــر مــن 3 آالف شــخص قبــل 

أيــام )21 و22 أغســطس(.

يعنــي  العــادي،  األوروبــي  المواطــن  لــدى  لألســوأ  التحســب 

بشــكل أو بآخــر تحويــل الخــوف والحــذر مــن عواقــب تزايــد 

اســتغاللها  يمكــن  دســمة،  سياســية  مــادة  إلــى  الهجــرة، 

بســهولة مــن قبــل األحــزاب العنصريــة واليمينيــة المتطرفــة، 

العادييــن ممــن  المواطنيــن  لزيــادة شــعبيتها خاصــة بيــن 

وهــم  المحــدود،  الدخــل  أصحــاب  مــن  اعتبارهــم  يمكــن 

للمفارقــة يعيشــون عــادة فــي ضواحــي المــدن الكبــرى، إلــى 

جانــب فقــراء المهاجريــن. وهــذا مــا نشــهده حاليــا حيــث 

تعيــش هــذه األحــزاب بنشــوة عارمــة.

ــة وجعلهــا وقــود  ــة فــي هــذه البيئ انتشــار األفــكار العنصري

ــي ــر أو الدخــل المتدن ــن يجمعهــم الفق ــن مواطني صــراع بي

أصبــح يشــكل خطــرا كبيــرا علــى النســيج االجتماعــي فــي 

أوروبــا، هــذا إذا أضفنــا تأثيــر تراجــع اليســار، وشــعبيته فــي 

ــا. ــا عموم أوروب

كانــت  الصادمــة  المفاجئــة 
نســبة  أن  بيــن،  اســتطالع  فــي 
داخــل   SD لحــزب  المؤيديــن 
فئــة الرجــال فــي اتحــاد النقابــات 
العماليــة LO هــي األكبــر، وكمــا 
هــو معــروف فــان هــذا االتحــاد 
هو معقل يســاري تقليــدي، ومن 
رحمــه نشــأ الحــزب االشــتراكي 

الديمقراطــي

لــم  الســويد،  فــي  أجــري  للــرأي،  اســتطالعات  أحــدث  فــي 

تكــن المفاجئــة فــي حصــول الحــزب الموســوم بالعنصريــة، 

حــزب SD علــى المرتبــة األولــى فــي قائمــة شــعبية األحــزاب، 

 Yougov مؤسســة  مصداقيــة  عــن  النظــر  بغــض 

بمصداقيتهــا  والمشــكوك  لالســتطالع  المنظمــة  الجهــة 

كانــت  الصادمــة  المفاجئــة  أن  بــل  طريقتهــا،  ومصداقيــة 

فــي اســتطالع آخــر بيــن، أن نســبة المؤيديــن لهــذا الحــزب 

العماليــة LO  هــي األكبــر،  النقابــات  اتحــاد  داخــل رجــال 

وكمــا هــو معــروف فــان هــذا االتحــاد هــو معقــل يســاري 

تقليــدي، ومــن رحمــه نشــأ الحــزب االشــتراكي الديمقراطــي.

ولعــل تقــارب أحــزاب المعارضــة الحاليــة مــن اليميــن والوســط 

مــع أحــزاب الحكــم اليســارية مــن مســألة الهجــرة واللجــوء 

فســح المجــال أيضــا أمــام حــزب SD أن يلعــب دور المعــارض 

ــي الناطــق األصــدق باســم  الحقيقــي لسياســات الهجــرة وبالتال

المواطــن العــادي الخائــف علــى أن يزاحمــه الالجــئ الجديــد 

علــى فــرص عملــه ومــكان ســكنه، بــل علــى ثقافتــه الخاصــة، 

وكل ذلــك حســب الدعايــة التــي تطلقهــا األحــزاب والجهــات 

اليمينيــة المتطرفــة.

ولكــن هــل حان دق ناقــوس الخطر؟   

الخطــر  هــذا  قــراءة  يمكــن  وكيــف 

األوروبيــة  القــارة  علــى  المزعــوم 

وانعكاســاته علــى السياســة الداخليــة 

وموضوعــي؟ هــادئ  بشــكل  للســويد، 

يوجــد  خصوصــا،  الســويد  وفــي  عمومــا  أوروبــا  فــي  نعــم 

قضيــة مهمــة وملحــة، أســمها الهجــرة واللجــوء، فرضتهــا 

أحــداث خارجيــة تتمثــل بحــروب وصراعــات ال يــزال بعضهــا 

دائــرة ليــس بعيــدا عــن المجــال األوروبــي األمنــي. ولكــن يجــب 

أيضــا االنتبــاه إلــى الحقائــق التاليــة عنــد تنــاول هــذه القضيــة:

»ثورة الالجئين« على أطراف أوروبا

 أوقات ذهبية لليمين المتطرف
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الرابعة:   الحقيقة 
ال شــك أن الســويد تحكــم مــن قبــل مؤسســات، وال يمكــن 
أن تغيــر سياســاتها بطريقــة عشــوائية أو حســب توجهــات 
أمــام  كبيــرة  مســؤوليات  يوجــد  ذلــك  ومــع  معيــن  حــزب 
األحــزاب السياســة والنقابــات والمنظمــات المدنيــة، لتكــون 
أكثــر صراحــة فــي طــرح مشــكلة اللجــوء والهجــرة واالندمــاج، 
وتداعياتهــا بطريقــة أكثــر موضوعيــة، وبالنقــاش واالنفتــاح 

ــى وســائل اإلعــالم. عل

الخامسة:   الحقيقية 
بيــن  النشــاطات  وزيــادة  المدنــي  بالعمــل  تتعلــق  وهــي 
الحزبيــة  الدعايــة  تأثيــر  تحــت  تــزال  ال  التــي  األوســاط 
الالجئيــن  خطــر  مــن  تهــول  والتــي  المتطرفــة،  اليمينيــة 
بطريقــة مبالــغ بهــا، مــع التغاضــي عــن الخطــر األكبــر وهــو 
تفشــي العنصريــة فــي المجتمــع، ورفــع درجــة المســؤولية 
ــق  ــة لقطــع الطري ــن مــن أصــول أجنبي فــي صفــوف المواطني

مســيء. تصــرف  أي  اســتغالل  مــن  العنصرييــن  علــى 

بالمواطنــة  الشــعور  درجــة  رفــع  ذلــك  كل  مــن  واألهــم 
والشــراكة بالمجتمــع، والتخلــي عــن الشــعور بعقــدة الدونيــة 

. والتهميــش  واالســتالب 

السادسة:   الحقيقة 
 يبــدو أن مــا يســمى بالمجتمــع الدولــي، وأوروبــا تحديــدا 
قــد فشــلوا إلــى اآلن فــي حــل مشــكلة الالجئيــن بشــكل فعــال، 
التــي  المتالحقــة  التنفيذيــة  اإلجــراءات  مــن  الرغــم  علــى 
أقرتهــا الهيئــات األوروبيــة والدوليــة، حــل مشــكلة الالجئيــن 
الجئيــن  ثــورة  اعتبــاره  يمكــن  بمــا  ينــذر  المتفاقمــة، 
حقيقيــة، يمكــن أن تمتــد وتتوســع وتخلــق مشــاكل وقضايــا 
أخــرى، قــد يكــون أهمهــا تزايــد مــا يســمى باإلرهــاب فــي 
ــاء  ــورة الضعف ــد يســمى بث ــا ق ــدة، وم ــة عدي قواميــس دولي

فــي قواميــس أخــرى.

االنتبــاه لهــذه الحقيقــة ومعالجتهــا مــن جذورهــا يبقــى هــو 
الهــدف الملــح والعاجــل.

األولى:    الحقيقة 
فــي إحــدى محاضراتــه قبيــل االنتخابــات البرلمانيــة 
ــة  ــر الخارجي ــال وزي ــي العــام 2006، ق الســويدي ف
الســويدي األســبق،  يــان إلياســون إن السياســات الخارجيــة 
للــدول باتــت ال تنفصــل عــن مســائل السياســات الداخليــة، مــا 
يعنــي أن قضايــا مثــل األمــن والســالمة البيئيــة واالقتصــاد 
وســوق العمــل، أصبحــت تتعــدى عمــل السياســة الداخليــة 
للــدول، ألن تداعيــات الحــروب والكــوارث الطبيعيــة وغيــر 
أزمــات  تخلــق  التــي  هــي  األخــرى،  الــدول  فــي  الطبيعيــة 
داخليــة، بســبب موجــات الهجــرة غيــر المنظمــة  وانتشــار 
ــار األســواق وغيــر  ــة واألمــراض نتيجــة الكــوارث وانهي األوبئ

ــك. ذل

محتــرف  دبلوماســي  وهــو  الســابق  الســويدي  الوزيــر  كالم 
ترجمتــه  يجــب  المتحــدة،  لألمــم  العامــة  الجمعيــة  تــرأس 
األوروبيــة  الخارجيــة  السياســة  حضــور  تقويــة  خــالل  مــن 
والســويدية فــي وقــف الحــروب والنزاعــات الدائــرة خاصــة فــي 

األوروبــي. المجــال  مــن  القريــب  األوســط،  الشــرق 

الثانية:   الحقيقة 
 ال شــك أن اإلعــالم يســاهم فــي تضخيــم المشــكلة، ومــع أن 
الســويد وألمانيــا همــا مــن أكثــر الــدول اســتقباال لالجئيــن 
ال تــزال أعــداد مــن تــم اســتقبالهم متواضعــة مقارنــة بمــا 
يمكــن اســتيعابه ومقارنــة بحجــم حاجــة هاتيــن الدولتيــن 
وهــو  االســتيعاب  إدارة  موضــوع  يبقــى  مســتقبال  لالجئيــن 
التحــدي الــذي يجــب معالجتــه بطريقــة عاجلــة، إضافــة إلــى 
طريقــة الترســيخ فــي المجتمــع، والترســيخ لــه عالقــة أوال 

وأخيــرا بسياســات االندمــاج.

الثالثة:   الحقيقة 
يجــب ملــئ الفــراغ السياســي الــذي تســتغله أحــزاب اليميــن 
المتطرفــة، مــن خــالل المزيــد مــن التعــاون بيــن األحــزاب 
تنظيمــا  أكثــر  وهجــرة  لجــوء  سياســة  التبــاع  التقليديــة 
المصالــح  االعتبــار  بعيــن  األخــذ  مــع  وواقعيــة،  وجــدوى 
القوانيــن  بإصــالح  وذلــك  اإلنســانية،  والنواحــي  الوطنيــة 
بالبشــر  المتاجــرة  علــى  تشــجع  والتــي  حاليــا  المتبعــة 
وأرواحهــم ووضعهــم تحــت مخاطــر ركــوب البحــار وعبــور 

المهربيــن. وقســوة  الحــدود 

وزيــر الهجــرة يعد بأموال إضافيــة للبلديات 
التي تستقبل األطفال الالجئين

الكومبــس – ســتوكهولم: يصــل الســويد كل عــام عــدة 
اآلف مــن طالبــي اللجــوء األطفــال والمراهقيــن الصغــار الذيــن 
ال تتجــاوز أعمارهــم ١8 عامــا، بــدون صحبــة والديهــم، 
ــام  ــرا أم ــا كبي ــم تحدي ــة به ــتقبالهم والعناي ــكل إس ــا يش م
مصلحــة الهجــرة الســويدية التــي أعلنــت الطــوارئ قبــل أيــام 

ــت مؤخــرا. ــي وصل ــرة منهــم الت بســبب األعــداد الكبي

وســعيا مــن الحكومــة لحــل هــذه المشــكلة، كشــف وزيــر الهجــرة الســويدي 
Morgan Johansson عــن ســعي الحكومــة لتوفيــر المزيــد مــن األمــوال 
خــالل العــام المقبــل للبلديــات التــي تأخــذ علــى عاتقهــا مســؤولية كبيــرة تجــاه 
يعرفــون  والذيــن  بذويهــم  المصحوبيــن  غيــر  الالجئيــن  األطفــال  اســتقبال 

.Ensamkommande بـــ  بالســويدية 

لتأميــن  ماليــة ضخمــة  مــوارد  علــى  البلديــات ســتحصل  إن  يوهانســون  وقــال 
لهــم. الالزمــة  والرعايــة  الســكن  وتوفيــر  الالجئيــن،  األطفــال  هــؤالء  اســتقبال 

المصحوبيــن  غيــر  األطفــال  الالجئيــن  مســألة  أن  الوزيــر  وأضــاف 
للحكومــة، بالنســبة  قصــوى  أولويــة  تعتبــر  بذويهــم 

ــرة االندمــاج Ylva Johansson وغيرهــا  ــه تواصــل مــع وزي ــى أن  إل
ً
مشــيرا

األوضــاع  أجــل تكويــن صــورة عــن  مــن  الحكوميــة  المؤسســات  مــن مســؤولي 
ــع  ــل م ــة التعام ــال وكيفي ــن األطف ــي اللجــوء م ــاد أعــداد طالب الناجمــة عــن ازدي

المشــاكل الناتجــة عــن هــذه المســألة.

األطفــال  هــؤالء  مــن   
ً
جــدا كبيــرة  أعــداد  تســتقبل  التــي  البلديــات  أن  وبيــن 

المهاجريــن ســتحصل علــى مــوارد ماليــة إضافيــة مــن الحكومــة بحلــول عــام 
تلــك  علــى  توزيعهــا  ســيتم  التــي  األمــوال  كميــة  تحديــد   

ً
رافضــا  ،2016

البلديــات.

 فــي عــدد طالبــي اللجــوء مــن 
ً
وكانــت الســويد قــد شــهدت زيــادة حــادة جــدا

األطفــال غيــر المصحوبيــن بذويهــم، والذيــن قدمــوا مــن دول مثــل ســوريا 
دق  إلــى  الســويدية  البلديــات  دفــع  ممــا  والســودان،  وإريتيريــا  وأفغانســتان 
التدابيــر  باتخــاذ  المعنيــة  والســلطات  الحكومــة  ومطالبــة  الخطــر،  ناقــوس 

األطفــال. هــؤالء  لمعالجــة مســألة تدفــق  الالزمــة 

وبحســب صحيفــة أفتونبالديــت فقــد وصــل عــدد هــؤالء األطفــال الذيــن وصلــوا 
ــع أن  ــن المتوق ــث م ، حي

ً
ــي 700 طفــل أســبوعيا ــرة لحوال خــالل األســابيع األخي

يبلــغ عددهــم اإلجمالــي هــذا العــام ألكثــر مــن 12 ألــف طفــل.

Ylva Johansson 

د. محمــود صالــح آغا
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الكومبــس – خــاص: الحديــث مــع ســفير 
ــي الســويد، بهــذا الوقــت، ال يمكــن  ــان ف لبن
اللبنانــي  الشــأن  علــى  مقتصــرا  يكــون  أن 
ووضــع الجاليــة اللبنانيــة فقــط، مــع أن هــذه 
ــي  ــة ف ــات العريق ــن الجالي ــر م ــة تعتب الجالي
ــن  ــا وم ــخ تواجده ــالل تاري ــن خ ــويد، م الس
خــالل نشــاط أشــخاصها وجمعياتهــم فــي 

الســويدي. المجتمــع 

وشــاعرا  ســابقا،  صحفيــا  لبنــان  ســفير  يكــون  وعندمــا 
وأديبــا دائمــا، ال بــد أن يكــون الهــم الثقافــي أو هــم القصــور 

ــث. ــي هــذا الحدي ــي حاضــرا أيضــا ف الثقاف

منــذ  الســويد  لــدى  لبنــان  ســفير  عجمــي،  علــي  الســفير 
يونيــو/ حزيــران العــام 2013، حاصــل علــى دكتــوراه فــي 
اللغــة العربيــة وآدابهــا مــن الجامعــة اللبنانيــة فــي بيــروت، 
عمــل فــي مجــال الصحافــة واإلعــالم مــن خــالل عــدة وســائل 

ووكاالت إعــالم عربيــة وعالميــة منهــا رويتــرز.

دخــل إلــى الســلك الدبلوماســي منــذ العــام 1982 وخــدم 
والبرازيــل  مصــر  منهــا  دول  بعــدة  بــالده  ســفارات  فــي 
وســلطنة عمــان والواليــات المتحــدة وســاحل العــاج قبــل أن 

يعيــن ســفيرا فــي الســويد.

اســتقبلنا الســفير عنــد بــاب مكتبــه بحفــاوة، وطلــب لنــا 
أن  أحببنــا  عمــل،  وقــت  كان  الوقــت  وألن  عربيــة  قهــوة 
ندخــل مباشــرة إلــى جــو اللقــاء وطــرح األســئلة، بعــد أن 
الحظنــا أيضــا أن الســفير دائــم الحركــة فــي مكتبــه، ويــرد 

فــي كثيــر مــن األحيــان علــى الهاتــف مباشــرة. 

عندمــا    األول  انطباعــك  هــو  مــا 

ســفيرا  تعيينــك  قــرار  ســمعت 

الســويد؟ فــي  للبنــان 

االنطبــاع األول، كان لــه عالقــة بالجغرافيــا، وكيــف ســأنتقل 

مــن ســاحل العــاج الواقعــة غــرب القــارة اإلفريقيــة، إلــى 

القــارة األوروبيــة، ومــا يعنيــه هــذا  الســويد فــي شــمال 

االنتقــال مــن مواجهــة ظــروف الطقــس واختــالف العــادات 

طبيعــة  أو  طريقــة  فــي  اختــالف  وبالتالــي  والتقاليــد، 

المهمــة، وأجــواء العمــل. وألننــي لــم أزر الســويد ســابقا، 

ــد، خاصــة  ــات عــن هــذا البل ــت البحــث وجمــع المعلوم حاول

والتاريخيــة. السياســية 

أن  فــي  الســويدية وجــدت صعوبــة  باللغــة  يتعلــق  فيمــا 

أتعلمهــا، وأذكــر فــي إحــدى لقاءاتــي مــع وزيــر الخارجيــة 

كيــف  ســألني:  حيــن  بيلــدت  كارل  الســابق  الســويدي 

ســويديتك؟ )أي لغتــك الســويدية( قلــت لــه أنتــم ال تعطونا 

اإلنكليزيــة،  لنتعلمهــا ألنكــم جميعكــم تجيــدون  فرصــة 

الوزيــر أجــاب  وخــارج الســويد هــي لغــة غيــر متداولــة. 

أن  بــودي  كان  ســهال. طبعــا  ليــس  هــذا  نعــم  مبتســما: 

أجيــد الســويدية ألتعــرف علــى األدب الســويدي عــن قــرب.

خاصــة    متابعــة  لديــك  كان  هــل 
ســابقا؟ الســويدي  لــألدب 

ال، لألســف، تعرفــت علــى جوانــب مــن هــذا األدب هنــا فــي 

الســويد مــن خــالل الترجمــات العربيــة، وأريــد هنــا تقديــم 

الشــكر للســيدة منــى زريقــات صاحبــة دار المنــى للنشــر 

والترجمــة علــى الجهــود الكبيــرة التــي تقــوم بهــا لتعريــف 

القــارئ العربــي علــى جوانــب مــن األدب الســويدي، وال شــك 

والمترجميــن  األدبــاء  مــن  لعــدد  أيضــا  موصــول  الشــكر 

ــن. اآلخري

طبعــا كنــت مــن المتابعيــن لنجــوم مــن أصــول ســويدية 

لمعــوا فــي هوليــود فــي فتــرات الســبعينيات والثمانينيــات 

منهــم بــو ويدربــر وشــومان فيلجــوت وال يمكننــا أن ننســى 

صانــع األفــالم األســطوري الســويدي إنغمــار بيرغمــان.

ــل  ــا ب ــة ليســت ترف الثقاف
هــي موجــه أساســي نحــو 

التطــرف أو  االعتــدال 

تقصيــرا    هنــاك  أن  تعتبــر  هــل 
فــي نقــل الثقافــة واألدب الســويدي 

للعربيــة؟
هــام  موضــوع  واألدبيــة،  الثقافيــة  الترجمــة  حركــة 

اآلخــر،  ومعرفــة  الشــعوب  بيــن  للتواصــل  جــدا 

واعتقــد أن هنــاك مســؤولية كبيــرة لــدى المثقفيــن العــرب 

المســؤولية  ذلــك.  فــي  أكثــر  للمســاهمة  الســويد،  فــي 

ــع  ــي التفاعــل م ــا، أيضــا ف ــن العــرب هن ــى المثقفي ــع عل تق

الجاليــات الناطقــة بالعربيــة، العديــد منهــم نراهــم ينــؤون 

عــن أنفســهم بالتعاطــي الثقافــي بطريقــة تنشــر الثقافــة 

وتأثــر علــى المتلقــي العــادي، فالثقافــة ليســن ترفــا بــل هــي 

ــدال او التطــرف. ــد يدفعــك باتجــاه االعت موجــه أساســي ق

كســفارات    دور  لديكــم  هــل 

بنشــر  المســاهمة  فــي  عربيــة 

علــى  الســويدي  المجتمــع  وتعريــف 

العربيــة؟ الثقافــة 

ال شــك أنــه هنــاك مثــل هــذا الــدور، نحــن نناقــش دائمــا فــي 

مجلــس الســفراء العــرب هــذا الموضــوع، وهنــاك اقتراح حول 

تنظيــم أيــام ثقافيــة عربيــة فــي الســويد، مــن جهتنــا يبقــى 

العائــق المــادي هــو الســبب بأخــذ المبــادرة، علــى ســبيل 

ــي  ــران ف ــل جب ــران خلي ــا إدارة متحــف جب ــدت لن ــال، أب المث

لبنــان الرغبــة بنقــل المتحــف لعــدة أيــام إلــى الســويد، علــى 

أن نتحمــل فقــط تكاليــف التأميــن والســفر وهــم ال يريــدون 

أي مــردود ربحــي، ومــع ذلــك لــم نجــد مثــل هــذا التمويــل.

السفير اللبناني في ستوكهولم:

المســؤولون الســويديون يوجهــون لنــا 
دائما أسئلة تتعلق بالوضع السوري

   السفير علي عجمي
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معينــة    خصوصيــة  هنــاك  هــل 

الســويد  فــي  اللبنانيــة  للجاليــة 

مقارنــة مــع دول أخــرى خاصــة ســاحل 

العــاج؟

علــى الرغــم مــن الهجــرة القديمــة نســبيا للبنانييــن هنــا إلــى 

الســويد ضمــن موجــات الهجــرة التــي أعقبــت انتهــاء الحــرب 

ــى الرغــم مــن تواجــد أكثــر مــن 30  العالميــة الثانيــة، وعل

ــف لبنانــي هنــا فــي الســويد، إال أن الســويد غيــر مصنفــة  أل

علــى أســاس أنهــا بلــد اغتــراب بالنســبة للبنانييــن، مثــل 

الالتينيــة  العربــي وأمريــكا  أفريفيــا والخليــج  دول غــرب 

وكنــدا وأســتراليا، والســبب يمكــن أن يكــون العــدد األكبــر 

ــدول. للبنانييــن فــي هــذه ال

ونجــد أن الجاليــة اللبنانيــة مبعثــرة علــى امتــداد الرقعــة 

الجغرافيــة الكبيــرة للســويد، وهــذا يصعــب مــن عمليــة 

تتواجــد  األغلبيــة  أن  ومــع  معــه،  التواصــل  أو  تواصلهــم 

 
ً
فــي ســتوكهولم ويوتوبــوري ومالمــو، إال أن هنــاك انتشــارا

ــارة أكثــر  ــا قمــت لحــد اآلن بزي ــك،  لهــذا أن  مــن ذل
ً
أوســعا

ــا تجمعــات  ــي الســويد، لدين ــدة ف ــة وبل ــن عشــرين مدين م

ــات  ــادرت باالتصــال بمعظــم الجمعي ــا ب ــة فيهــا، كم للجالي

اللبنانيــة.  والنــوادي 

بمعظــم  الســويدي  المجتمــع  تشــارك  اللبنانيــة  الجاليــة 

والعلميــة،  والحرفيــة  المهنيــة  واألعمــال  النشــاطات 

ويوجــد موظفــون بمراتــب عاليــة مثــل معيــن عســيران 

تطويــر  مجــال  فــي  مهــم  علمــي  منصــب  يشــغل  الــذي 

بالتأكيــد  وهنــاك  إريكســون،  شــركة  فــي  االتصــاالت 

وحاليــا  سياســيين  نشــطاء  يوجــد  كمــا  أيضــا.  غيــره 

حــداد،  روجيــه  هــو  منتخــب  برلمانــي  عضــو  يوجــد 

والمحافظــات.  البلديــة  المجالــس  فــي  أعضــاء  إلــى  إضافــة 

هــل تبعثــر الجاليــة اللبنانيــة هــو   
تبعثــر جغرافــي فقــط فــي الســويد؟

)يبتســم( يمكــن القــول إننــي اســتطعت نقــل تجربــة رائــدة 
العــاج،  ســاحل  فــي  تأسيســها  اســتطعت  الســويد،  إلــى 
وذلــك بالمبــادرة إلــى تأســيس غرفــة التجــارة الســويدية 
ــي ســاحل  ــة ف ــة مماثل ــة،  بعــد نجــاح تأســيس غرف اللبناني
العــاج، وكمــا تعــرف فــأن المهاجــر اللبنانــي يحمــل معــه 
ــى المهجــر،  ــا النســيج االجتماعــي المــوروث إل لألســف دائم
وهــذا شــيء ســلبي، حيــث هنــاك مــن يصــر علــى االنغــالق 
والتقوقــع داخــل عائلتــه أو طائفتــه علــى حســاب المشــاركة 

الوطنيــة. بالنشــاطات 

نشــجع  ونحــن  البدايــات  فــي  تــزال  ال  التجربــة  هــذه 
لذلــك وجــدت  الغرفــة،  لهــذه  االنتســاب  علــى  اللبنانييــن 
فــي  والصناعــة  التجــارة  غرفــة  إنشــاء  تجربــة  خــالل  مــن 
فــي تقويــة  االقتصــادي يســاهم  الشــأن  ان  العــاج  ســاحل 
جمــع الجاليــة، وينقذهــم مــن التشــرذم.  فقــد وصــل عــدد 
مــن  أكثــر  العــاج،  فــي ســاحل  الغرفــة  لهــذه  المنتســبين 
100 ألــف عضــو وأصبحــت الغرفــة رقمــا مهمــا فــي الحيــاة 

البلــد. فــي  االقتصاديــة 

لــه    ســفيرا  نفســك  تعتبــر  هــل 
شــعبية بيــن جميــع مكونــات الطيــف 

اللبنانــي؟
اعتبــر أن جــزء أساســي مــن موقعــي كســفير لبــالدي فــي 
ــي  ــك يبقــى مكتب ــة، لذل ــة اللبناني ــة الجالي الســويد هــو خدم
قلبــي  بــل  للجميــع،  مفتــوح  وبيتــي  للجميــع،  مفتــوح 
الوفــود  قــدوم  انتظــر  لــم  وأنــا  للجميــع،  مفتــوح  أيضــا 
والشــخصيات اللبنانيــة لالتصــال بــي وتهنئتــي علــى اســتالم 
منصبــي، بــل علــى العكــس أنــا مــن بــادر بأخــذ العناويــن 

البعــض. واالتصــال بهــم وزيارتهــم، وهــذا مــا فاجــئ 

وظهــر هــذا أيضــا فــي مناســبة إحيــاء عيــد االســتقالل العــام 
الماضــي، فقــد وضعــت إعــالن عــن موعــد ومــكان االحتفــال 
لتكــون المشــاركة عامــة مــن قبــل جميــع اللبنانييــن الراغبيــن 

بالحضــور، ألن كل لبنانــي معنــي بــأن يشــارك.

بالعالقــات    المميــز  هــو  مــا 
الســويدية؟ اللبنانيــة 

الســويد،  مــع  دبلوماســية جيــدة  بعالقــات  لبنــان  يتمتــع 

منــذ  المقــر،  هــذا  فــي  موجــودة  اللبنانيــة  والســفارة 

افتتاحهــا فــي العــام 1971، وبالتزامــن كان يوجــد ســفارة 

ــارا  ــة الســويدية واعتب ــروت، لكــن الحكوم ــي بي ســويدية ف

اقتصاديــة  ألســباب  المقــر  أغلقــت   2001 العــام  مــن 

وأصبــح الســفير الســويدي فــي دمشــق هــو ســفير غيــر 

مقيــم لبــالده فــي بيــروت.

التــي تمــر بهــا ســوريا، ونتيجــة  للظــروف  حاليــا ونظــر 

مغــادرة البعثــة الدبلوماســية الســويدية لألراضــي الســورية، 

فقــط طالبنــا الســلطات الســويدية بإعــادة فتــح ســفارتهم 

فــي بيــروت، 

تحدثــت بذلــك مــع وزيــر الخارجيــة الســابق كارل بيلــدت 

الــذي زار بيــروت أيضــا لعــدة مــرات ومــع وزيــرة التعــاون 

ــن. ــع المســؤولين الحاليي ــي م ــي لقاءات ــي. وف الدول

عنــد الحديــث عــن العالقــات اللبنانيــة الســويدية، ال بــد 

أن نذكــر المســاهمات الســويدية فــي قــوات حفــظ الســالم، 

فقــد شــاركوا فــي قــوات اليونيفيــل وســقط لهــم 7 جنــود 

فــي الجنــوب خــالل الثمانينيــات، وهــذا مــا يجعلنــا نديــن 

لهــم بالوفــاء والفخــر ألن جنــود منهــم ســقطوا فــي ســبيل 

حفــظ األمــن والســالم علــى أراضينــا.  كمــا اســتلمت الســويد 

قيــادة القــوات فــي إحــدى الفتــرات.

ــة  ــة ســويدية فــي أعمــال مراقب فيمــا شــاركت قــوات بحري

ــاء حــرب تمــوز 2006. بتوكيــل مــن األمــم المتحــدة أثن

طبعــا نحــن نتمنــى أن تتطــور العالقــات بيــن البلديــن وأن 

تصبــح أفضــل خاصــة فيمــا يتعلــق بالتبــادل التجــاري، حاليــا 

ــروت ويوجــد  ــي بي ــر مهــم لشــركة أريكســون ف يوجــد مق

بــه مركــز تدريــب للشــرق األوســط، وتســتورد لبنــان مــن 

الســويد الســيارات واإللكترونيــات واألخشــاب، فيمــا تصــدر 

المــواد الغذائيــة والنبيــذ وغيــر ذلــك.

اللبنانيــة  اإلجــراءات 
ــزال  لدخــول الســوريين ال ت
فعالــة ومجديــة رغــم بعض 

المشــاكل

الوضــع    يســيطر  حــد  أي  إلــى 
فــي ســوريا علــى طبيعــة العالقــات 

الســويدية؟ اللبنانيــة 
ــام  ــر اهتم ــي تثي ــن أهــم المســائل الت ــي ســوريا م الوضــع ف

ــب اللقــاءات الرســمية مــع المســؤولين  الســويديين، فــي أغل

الســويديين، يظهــر اهتمــام كبيــر بمــا يجــري فــي ســوريا، 

مــن خــالل طــرح أســئلة عــن الوضــع الراهن، وعــن خلفيات ما 

يحــدث هنــاك. الجانــب الســويدي وفــي عــدة مناســبات كان 

يــردد أن علــى الرئيــس بشــار األســد أن يرحــل، فيمــا كنــت 

أســألهم بــدوري: مــا هــو البديــل حاليــا برأيهــم؟ ومن يعطي 

الحــق فــي ان يطلــب مــن الرئيــس الســوري الرحيــل أم البقــاء؟ 

الســويدية    الحكومــة  هــل 
لالطــالع  بديلــة  نافــذة  تعتبركــم 
الســوري؟ الشــأن  مــع  والتواصــل 
علــى اإلطــالق ال، نحــن ســفارة تمثــل لبنــان فقــط، ولكــن 

بحكــم الجــوار والقــرب مــن ســوريا هنــاك أمــور تتداخــل 

مــع الشــأن الســوري،

الســويديين  المســؤولين  بعــض  الالجئيــن،  موضــوع  مثــل 

ممــن التقيتهــم كانــوا يقولــون لــي أنهــم فتحــوا المجــال 

ألســباب  الســويد  فــي  اإلقامــات  الســوريين  منــح  أمــام 

إنســانية وأن عشــرات اآلالف قــد وصلــوا أو حصلــوا فعــال 

أجاوبهــم،  كنــت  اإلقامــات.  هــذه  علــى 

ولكــن  اإلنســاني،  العمــل  هــذا  علــى  مشــكورون  أنكــم 

مــن  مليونيــن  حوالــي  يســتقبل  أيضــا  لبنــان  أن  تنســوا  ال 

الالجئيــن الســوريين، مــع أن مســاحته ومــوارده ال تقــارن 

الســويد. ومــوارد  بمســاحة 

ــول  ــت أق ــم المعــروف بـــ »داعــش« كن ــروز التنظي ــل ب وقب

أن  عليكــم  الســويديين،  المســؤولين  مــع  لقــاءات  فــي 

ــى أن األزمــة الســورية معديــة وســتصل إليكــم،  تنتبهــوا إل

القصــور فــي طريقــة  ولكــن أعتقــد أن هنــاك نوعــا مــن 

اســتيعاب  طريقــة  وفــي  عــام،  بشــكل  المنطقــة،  فهــم 

حركــة التاريــخ، إضافــة إلــى تأثيــر الحركــة االســتعمارية 

العربيــة. المنطقــة  اجتاحــت  التــي  األولــى 

مــن  الكثيــر  نقــدم 
فــي  للســوريين  الخدمــات 
أنهــا  إلــى  وننبــه  الســويد 
ــى  خدمــات صالحــة فقــط عل

اللبنانيــة األراضــي 

هــل لديكــم مراجعــون ســوريون   
التــي  الخدمــات  طبيعــة  هــي  ومــا 

لهــم؟ تقدموهــا 
ــون  ــد مــن المراجعيــن، خاصــة مــن يطلب ــاك العدي نعــم هن

ننبــه  ولكــن  وغيرهــا،  زواج  معامــالت  أو  وكاالت  عمــل 

الجميــع ونقــول لهــم إن هــذه الخدمــات والوثائــق صالحــة 

فقــط علــى األراضــي اللبنانيــة. 

أود هنــا ان أعيــد التأكيــد علــى أن المواطــن الســوري ال 

ــة، وأن  ــى األراضــي اللبناني ــه إل ــد دخول ــزا عن ــى في ــاج إل يحت

اإلجــراءات األخيــرة التــي تحدثنــا عنهــا ســابقا، هــي لتنظيــم 

دخــول الســوريين فقــط.

اإلجــراءات    هــذه  تــزال  ال  هــل 
فعالــة وهــل أثبتــت الجــدوى منهــا؟
ســاهمت  بعيــد  حــد  إلــى  وهــي  فعالــة،  تــزال  ال  نعــم 

بتنظيــم دخــول الســوريين، وهــي إجــراءات نــرى أن ال بــد 

منهــا، وتناســب الوضــع الحالــي، علــى الرغــم مــن تســجيل 

امتنعــت  حيــث  البدايــة،  فــي  خاصــة  المشــاكل.  بعــض 

بعــض شــركات الطيــران نقــل الســوريين إلــى لبنــان، فــي 

هــذه الفتــرة قمــت بصــورة شــخصية باالتصــال مــع هــذه 

الشــركات، وشــرحت لهــم هــذه اإلجــراءات وأن الســوريين ال 

يحتاجــون إلــى فيــزا لدخــول لبنــان.

ــى    ــك ســعادة الســفير عل شــكرا ل
هــذا اللقــاء

شــكرا لكــم، وأود هنــا انتهــاز الفرصــة للتأكيــد علــى أن 

شــبكة الكومبــس أصبحــت لنــا نحــن الدبلوماســيين خاصــة 

نافــذة مهمــة علــى المجتمــع الســويدي، ومــا يجــري فــي 

الســويد. وهــي وســيلة إعالميــة لهــا حديــن ألنهــا ناطقــة 

بالســويدية أيضــا. نتمنــى لكــم المزيــد مــن النجــاح.

   السفير علي عجمي مع  د.محمود آغا



الكومبس | 8

من أجل »سويد« أفضل:

الســويد بحاجــة إلى 
لمزيــد مــن رجــال  ا
أعمــال ينتمــون إلى 

أصــول أجنبية
 بــأن عــدد 

ُ
الكومبــس -مقــاالت الــرأي: نالحــظ

األعمــال التجاريــة العائــدة إلــى أشــخاص مــن 
ذوي خلفيــات أجنبيــة فــي الســويد، بازديــاد 
وجــود عقبــات  مــن  الرغــم  علــى  مســتمر، 
عديــدة أمــام بعــض أصحــاب هذه المشــاريع، 
التــي يملكهــا األجانــب، مقارنــة باآلخريــن، إال 
ــبة 75  ــى نس ــت إل ــد وصل ــادة ق ــذه الزي أن ه

فــي المئــة خــالل العقــد الماضــي.

يوجــد اليــوم نحــو 95000 مؤسســة أعمــال صغيــرة فــي 

الســويد مملوكــة وتــدار مــن قبــل أشــخاص مــن ذوي خلفيــات 

أجنبيــة. يعمــل فيهــا حوالــي 350000 مســتخدم. وفــي 

الســنوات األخيــرة، تمكنــت هــذه الشــركات مــن خلــق أربعــة 

مــن أصــل خمســة فــرص عمــل، وتظهــر إلــى الوجــود ســنويا 

حوالــي 10000 شــركة جديــدة مــن هــذا النــوع.

ينحــدرون  الســويد  خــارج  المولوديــن  مــن  العديــد 

الشــركات  نشــاط  فــي  ملحــوظ  تطــور  فيهــا  بلــدان  مــن 

ــة متجــذرة. وليــس  ــة تجاري ــرة، وهــم يملكــون ذهني الصغي

غريبــا أن تكــون عمليــة تأســيس شــركات صغيــرة أكثــر 

شــيوعا بيــن مجموعــات مــن المهاجريــن مــن الســويديين. 

باإلضافــة إلــى أن نســبة التوظيــف واالســتخدام فــي الشــركات 

التــي يديرهــا أشــخاص مــن أصــول أجنبيــة فــي المتوســط 

الســويديين.  مــن  المملوكــة  المماثلــة  الشــركات  مــن  أعلــى 

اليــوم تشــير التقديــرات إلــى أن رجــال األعمــال مــن ذوي 

الخلفيــات األجنبيــة لديهــم مبيعــات مــا يقــرب مــن 130 

مليــار كــرون ســويدي ســنويا، وأربــاح ســنوية تقــدر بحوالــي 

11 مليــار. 

الحيــاة  فــي  األجانــب  مــن  الشــركات  أصحــاب  دور  وبــات 

بــات  أســواق جديــدة،  فــي  الســويدية ودخولهــا  التجاريــة 

األخيــرة. الســنوات  فــي  متزايــدا  اهتمامــا  يلقــى 

وفيمــا يخــص الجانــب الدولــي فــان هــذا التنــوع يعتبــر ثــراء 

لرجــال األعمــال الســويديين. بــل هــو ضــرورة بالنســبة لبلــد 

وأصبحنــا  الصــادرات.  علــى  كبيــر  بشــكل  يعتمــد  صغيــر 

علــى مــر الســنين ناجحيــن فيمــا يخــص التنــوع. ثمــة 200 

لغــة فــي الســويد اآلن. ممــا يعتبــر واحــد مــن أعلــى النســب 

ــا. ــي أوروب ــن ف ــب المولدي ــة لألجان المئوي

إلــى الشــباب مــن   مــع شــيخوخة الســكان، تــزداد الحاجــة 

الثــروة.  زيــادة  خلــق  فــي  للمســاهمة  األخــرى  البلــدان 

لذلــك فمــن المهــم ان نقــوم بتطويــر القــدرات المشــتركة 

لنــا. المتاحــة  والمهــارات  المــوارد  مــن  واالســتفادة 

IFS ،مارون عون: المدير التنفيذي لمؤسســة أصحاب الشــركات من األجانب في الســويد 

ــر  ــب لديهــا الكثي ــل األجان هــذه الشــركات المملوكــة مــن قب

لتقدمــه للســويد. وال اقصــد هنــا فقــط مــن منظــور تجــاري 

فــي  بكثيــر  أكثــر  أصبحــت  المســتهلك  فخيــارات  بحــت، 

الســنوات الـــ 30 الماضيــة، بــل دعنــا نتعمــق أكثــر ونلقــي 

مــن  األعمــال  رجــال  حيــث  الطويــل،  المــدى  علــى  نظــرة 

فريــدة  عالقــات  شــبكة  لديهــم  األجنبيــة  الخلفيــات  ذوي 

مــن نوعهــا، لديهــم معرفــة خاصــة بأســواق خــارج الســويد 

حيــث اللغــات والثقافــات تختلــف اختالفــا كبيــرا بالمقارنــة 

ــع  ــاء الجســور م ــع الســويدية. ويمكــن لهــذه المشــاريع بن م

بقيــة دول العالــم التــي هــي مفتوحــة للجميــع. 

مــن الواضــح أن هــذه القضيــة تتعلــق بالحيــاة االقتصاديــة 

والتجاريــة فــي البلــد ويمكــن أيضــا اعتبارهــا والــى حــد كبيــر 

قضيــة سياســية، لــذا أدعــو بلدياتنــا واألحــزاب السياســية 

ــر بهــذا الموضــوع، واحتضــان هــذه الطاقــات.  ــالء أكب ــى إي إل

واطلــب منهــم إبــراز إمكانــات أصحــاب الشــركات مــن األجانــب 

واعتبارهــا أداة لتحســين الوضــع االقتصــادي فــي الســويد 

ــة التكامــل. ولنجــاح عملي

الخلفيــات  مــن  األعمــال  رجــال  يواجــه  هــذا،  كل  رغــم 

الســويديين. األعمــال  رجــال  مــن  أكثــر  عقبــات  األجنبيــة 

وهــذا ينطبــق بشــكل خــاص علــى قضايــا مثــل الحصــول علــى 

القــروض واالئتمانــات، وكذلــك رأس المــال الخارجــي، جنبــا 

إلــى جنــب مــع بعــض الحواجــز اللغويــة التــي تعانــي منهــا 

العديــد مــن أصحــاب األعمــال مــن األجانــب وعــدم وجــود 

أصحــاب  إلــى  والوصــول  االتصــاالت  مــن  متطــورة  شــبكة 

المشــاريع األخــرى علــى المســتوى المحلــي.

الســنوات  فــي   IFS مؤسســتنا  خــالل  ومــن  عملنــا  لذلــك، 

بتخصيــص  تقــوم  لكــي  البلديــات  علــى  للتأثيــر  األخيــرة، 

المــوارد الالزمــة لتطويــر األعمــال وتحســين ظــروف إدارة 

وســير األعمــال التجاريــة. وقــد حــان الوقــت االن للتركيــز 

علــى هــذه القضايــا والتــي تعتبــر أساســا عقبــات هيكليــة 

أمــام تهيئــة منــاخ أفضــل وظــروف متكافئــة للجميــع.

بتكثيــف  وتقــوم  المســؤولية  تتحمــل  أن  البلديــات  علــى 

وأصحــاب  األعمــال  لرجــال  الخاصــة  الفعالــة  التدابيــر 

ــى قــدم المســاواة مــع  المشــاريع مــن الخلفيــات األجنبيــة عل

أصحــاب المشــاريع مــن الســويديين فــي بالدنــا. وثمــة أهميــة 

كبيــرة لرجــال األعمــال مــن الخلفيــات األجنبيــة لالقتصــاد 

فــي  نتائــج أفضــل  للحصــول علــى  الســويدي. نحــن بحاجــة 

أجــل  الســويد مــن  االســتفادة مــن مهــارات كل فــرد فــي 

االزدهــار. مــن  المزيــد 

تشــريع  دخــل  ســتوكهولم:   – الكومبــس 
أوربــي جديــد بشــأن اإلرث، ويشــمل الســويد، 
 ١7 اليــوم  مــن  اعتبــارًا  التنفيــذ،  حيــز 
مــن شــهر آب/ أغســطس ، ينــص علــى أن 
ــد  ــذي يري ــارج وال ــي الخ ــم ف ــخص المقي الش
أن يعــرف كيــف سيقســم إرثــه، كتابــة وصيــة 

بذلــك.

 لمــا ذكــره التلفزيــون الســويدي SVT، فــأن قــرار 
ً
ووفقــا

 لتشــريعات 
ً
االتحــاد األوربــي والــذي يتعلــق بحــق اإلرث وفقــا

البلــد الــذي يعيــش فيــه الشــخص كان قــد صــدر فــي العــام 

ــم يدخــل حيــز التنفيــذ اال اآلن. ــه ل 2012، اال أن

ويعنــي القــرار، أنــه إذا توفــى مواطــن ســويدي يقيــم فــي 

ــه  ــه يجــري التعامــل مــع إرث ــال فأن ــى ســبيل المث إســبانيا عل

 للتشــريعات اإلســبانية الخاصــة بذلــك، فــي حــال لــم 
ً
وفقــا

ــك. ــة بذل ــب وصي ــد كت يكــن ق

يطبــق  أن  فــي  يرغبــون  الذيــن  لألشــخاص  بالنســبة  أمــا 

القانــون الســويدي علــى أرثهــم، فســيكون بإمكانهــم فعــل 

ذلــك مــن خــالل ذكــر ذلــك فــي وصيــة.

فــي حديثــه  أولــف بيرغكفيســت  األســرة  وينصــح محامــي 

الــذي يقيمــون  أن يقــوم األشــخاص  الســويدي،  للتلفزيــون 

فــي بلــد أوربــي آخــر غيــر الســويد، النظــر فــي قوانيــن البلــد 

الســويدية  التشــريعات  مــع  ومقارنتهــا  اإلرث  بخصــوص 

ومعرفــة أيهمــا األفضــل.

ويوضــح، أن األشــخاص الذيــن يريــدون حرمــان أوالدهــم مــن 

فقــط  المتحــدة  البريطانيــة  المملكــة  قوانيــن  فــأن  اإلرث، 

هــي مــن تســمح لهــم ذلــك فــي تشــريعاتها، لكــن حينهــا 

 بشــكل دائــم فــي البلــد.
ً
يجــب علــى الشــخص أن يكــون مقيمــا

قانون جديد حول 
اإلرث للسويديين 

المقيمين في 
الخارج

مارون عون
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الكومبــس – لونــد: يــزور الســويد ســنويا 
ــي  ــن ف ــن العاملي ــن األكاديميي ــر م ــدد كبي ع
عربيــة  دول  مــن  بحــث  ومراكــز  جامعــات 
اتفاقيــات  خــالل  مــن  إمــا  وذلــك  مختلفــة، 
نظيــرة  ســويدية  مؤسســات  مــع  تعــاون 
ــق  لمؤسســاتهم أو بصــورة خاصــة عــن طري
أو  الجامعــات  بإحــدى  باالتصــال  المبــادرة 

الســويدية. البحــث  مراكــز 

حاليــا  لونــد،  جامعــة  يــزور  العــرب  الباحثيــن  هــؤالء  مــن 
الدكتــور القطــري علــي خليفــة الكــواري، الكومبــس التقتــه 
وأجــرت معــه هــذا الحديــث القصيــر، علــى أمــل التوســع أكثــر 

بمواضيــع هــذا اللقــاء بمناســبات قريبــة مقبلــة.

الزيــارة    هــذه  طبيعــة  هــي  مــا 
لونــد؟ لجامعــة  العلميــة 

اختــرت فــي هــذا العــام جامعــة لونــد العريقــة الســتكمال 
ــى  ــك لالطــالع أكثــر عل بعــض األبحــاث التــي أقــوم بهــا، وذل
والتنميــة  المــوارد  إدارة  فــي مجــاالت  البلــد  تجــارب هــذا 
المســتدامة وارتبــاط هــذه المواضيــع بالديمقراطيــة كأداة 
حكــم مميــزة فــي الســويد، كنــت فــي العــادة اختــار جامعــات 
فــي بريطانيــا ودول أخــرى خاصــة جامعــة أكســفورد، والتــي 
تتعلــق  ودراســات  أبحــاث  عــدة  معهــا  بالتعــاون  أنجــزت 
خاصــة مواضيــع الديمقراطيــة، اختيــاري للســويد هــذا العــام 
ــة بالتعــاون  ــا، فقــد الحظــت مــدى الرغب ــارا موفق جــاء اختي
ــل القائميــن والمعنييــن فــي الجامعــة وخاصــة مركــز  مــن قب
دراســات الشــرق األوســط التابــع للجامعــة، ممــا شــجعني علــى 
ــة، الدراســات واألبحــاث التــي أقــوم  التخطيــط لزيــارات مقبل

ــوراه العــام 1974 ــدأت بمشــروع رســالة الدكت بهــا، ب

النفطيــة  الثــروة  وضــع  طــرق  إلــى  بــه  تطرقــت  الــذي   
بفتــرة  عملــت  أن  وبعــد  التنميــة،  خدمــة  فــي  ومواردهــا 
الســبعينيات مديــر لتســويق النفــط بقطــر، قمــت بإنجــاز 
النفطيــة  العوائــد  بأوجــه تخصيــص  تتخلــق  أعمــال  عــدة 
ليــس فــي قطــر فقــط بــل فــي الكويــت والبحريــن واإلمــارات 

أيضــا.

ومقــاالت    كتــب  عــدة  لديــك 
تتحــدث عــن اإلصــالح فــي قطــر منهــا 
اإلصــالح  يريــد  الشــعب   « كتــاب 
ــر نفســك  ــل تعتب ــي قطــر« ه أيضــا ف

معارضــا؟
أنــا لســت معــارض ألن األنظمــة العربيــة الحاليــة ال تســمح 
أصــال بوجــود نظــام معارضــة، أنــا اعتبــر أن لــي وجهــات 
نظــر مغايــرة، ولكــن أعبــر عنهــا مــن الداخــل، وضمــن نطــاق 
البيــت الواحــد. خاصــة أننــا ننطلــق مــن كــون اإلصــالح فــي 

قطــر ضــرورة.

ــدة تخــص    ــك مســاهمات عدي لدي
العربــي  الوطــن  فــي  الديمقراطيــة 
ــذه  ــن ه ــن إســقاط بعــض م هــل يمك
حاليــا  يجــري  مــا  علــى  المســاهمات 
مــن أحــداث ضمــن مــا يســمى بالربيــع 

العربــي؟
شــروط  عــن  المســاهمات  مــن  العديــد  كتبنــا  نحــن  نعــم 
العربيــة،  الــدول  فــي  ونضوجهــا  الديمقراطيــة  تحقيــق 
التاريخيــة«  »الكتلــة  عــن  تتحــدث  وكتــب  أبحــاث  وهنــاك 

يريــد  الشــعب   « كتــاب  مقدمــة 
بقلــم  قطــر«  فــي  أيضــا  اإلصــالح 
الخليفــة:  هــالل  محمــد  الكاتــب 

هــذا قــٌول ينشــد اإلصــالح ويدعــو إليــه. فمــن 

ومــن  اإلصــالح،  إلــى  الحاجــة  يجحــد  الــذي  ذا 

ذا الــذي يرفــض الدعــوة إليــه؟! مــن ينكــر أن 

مجتمعهــم  فــي  أقليــة  إلــى  المواطنيــن  تحــول 

ينكــر  ومــن  إصــالح؟!  يقتضــي  خلــاًل  ليــس 

ال  العامــة  والمصلحــة  العــام  للشــأن  إدارة  أن 

يتجــاوز  ال  أفــراد  بــل  المواطنــون،  يقررهــا 

خلــال  ليــس  الواحــدة،  اليــد  أصابــع  عددهــم 

 
ً
كتابــا أن  ينكــر  ومــن  إصــالح،  إلــى  حاجــة  فــي 

يريــد  »الشــعب  كتــاب  مثــل  رأي  عــن  يعبــر 

ــه  ــه توزيع ــا«، يمنع ــي قطــر… أيض ــالح ف اإلص

إصــالح؟ يتطلــب  خلــال  ليــس  قطــر،  فــي 

فهــو يعنــي االئتــالف مــن أجــل الديمقراطيــة بيــن التيــارات 

والقــوى السياســية التــي تنشــد التغييــر الســلمي، وتعمــل 

مجتمعــة مــن أجــل االنتقــال إلــى نظــام حكــم ديمقراطــي فــي 

الديمقراطيــة  بممارســة  ذلــك  فــي  ملتزمــة  دولــة معّينــة، 

داخلهــا وفــي مــا بينهــا، وذلــك علــى اعتبــار أن الديمقراطيــة 

ـ إلــى جانــب كونهــا أحــد األهــداف الوطنيــة الكبــرى ـ هــي 

ــك األهــداف. ــة تل ــق بقي  وســيلة أساســية لتحقي
ً
أيضــا

هــل يمكــن االســتفادة مــن تجربــة   

الســويد الديمقراطيــة عربيــا؟

ــة الســويدية عريقــة ونضجــت بشــكل تدريجــي  الديمقراطي

أكثــر  بلــد  والســويد  قويــة،  بمؤسســات  محميــة  وهــي 

أنهــا معنيــة  حياديــة وموضوعيــة مــن عــدة دول تدعــي 

الســويد  تقــول  العالــم، فعندمــا  فــي  الديمقراطيــة  بنشــر 

إنهــا تريــد المســاعدة فــي بنــاء الديمقراطيــة فــي بلــد مــا 

فهــي تريــد القيــام بذلــك بــدون أطمــاع أو مــآرب للســيطرة 

والتحكــم، لكــن لألســف حاليــا الوطــن العربــي غيــر مهيــئ 

للشــروع فــي بنــاء ديمقراطيتــه، يمكــن اســتثناء تونــس، وفــي 

حــال كان هنــاك إرادة فأنــا اعتقــد أن األمــر ســيحتاج إلــى مــن 

50 إلــى 60 عامــا حتــى يتحقــق ذلــك.

واعتبــار أن بنــاء كتلــة تاريخيـــة ديمقراطيــة هــو الطريــق 
االنتقــال  هــذا  إلحــداث   ،

ً
تاريخيــا والمجــّرب  الســلمي، 

لديمقراطــي. ا

ويشــير »مفهــوم كتلــة تاريخيــة ديمقراطيــة« إلــى مجــال 

أضيــق مــن مجــال مصطلــح »الكتلــة التاريخيــة« لــدى أنطونيــو 

غرامشــي  ومحمــد عابــد الجابــري وخيــر الديــن حســيب، 

الباحث القطري د. علي خليفة الكواري من جامعة لوند

السويد تحرص على  نقل تجربتها 
الديمقراطية بدون أطماع ..

والديمقراطية هدف بعيد المنال
 في العالم العربي

ً
 حاليا

مع مدير مركز دراســات الشــرق األوســط في جامعة مالمو ليف ســتينبيري

الكومبس
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سنكون معك من الـ Sfi إىل العمل   

اللغة هي الخطوة األوىل وقد تكون األهم لدخول سوق العمل. 

عند دراستك الـ Sfi يف Lernia ستصبح رسيعا قادرا عىل التخاطب 

والقراءة والكتابة باللغة السويدية بشكل جيد. سيقوم مدرسونا 

 ذوو الخربة مبساعدتك عىل تحقيق أهدافك. عند إنتهائك من 

الـ Sfi وإستعدادك للخطوة التالية فإعلم أن Lernia لديها دورات 

دراسية و فرص عمل.  

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

www.lernia.se املوقع األلكرتوين

 اإلثنني - الجمعة 
الساعة 8.00-17.00

0771-650 600 هاتف
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وهــل    زيارتكــم،  أســباب  هــي  مــا 
 
ً
لديكــم فــي الحكومــة العراقيــة، أفــكارا
الحكومــة  مــع  للتعــاون   

ً
خططــا أو 

اختصاصكــم  مجــال  فــي  الســويدية، 
والتكنولوجيــا؟ والعلــوم  الطاقــة  فــي 
فــي الواقــع أن زيارتــي إلــى الســويد لــم تكــن زيــارة رســمية، 
وإنمــا هــي زيــارة للعــالج فقــط ، لكــن خــالل وجــودي هنــا 
ــن  ــع بعــض اإلخــوة م ــت م ــرة، اتصل ــرة القصي ــي هــذه الفت ف
العراقييــن،  العليــا وبعــض األســاتذة مــن  الشــهادات  ذوي 
هنــاك  أن  الحظــت  وقــد  الشــأن،  بهــذا  معهــم  للتباحــث 
لدينــا  فتولــدت  عاليــة،  وتكنولوجيــا  علميــة  مســتويات 
أفــكار ســنعلنها حيــن أعــود إلــى البلــد، خالصتهــا هــي: أن 
تكــون هنــاك هيئــة علميــة للعــراق وللعراقييــن فــي أوربــا، 
تشــبه شــبكة )نيســا( للعلمــاء العراقييــن فــي الخــارج، ويكــون 
بيــن الــوزارة وبيــن هــذه الشــبكة أو الهيئــة تواصــل مســتمر، 
إليــه  وصلــت  ومــا  العلــوم  إليــه  توصلــت  بمــا  يرفدوننــا 
المشــاكل  عــن  اإلجابــة  أو  للبحــث  التكنولوجيــا،  مســتويات 
التــي نواجههــا فــي العــراق، مــن خــالل المختصيــن والباحثيــن 
فــي وزارة العلــوم والتكنولوجيــا فــي بغــداد، وســتكون هنــاك 
ورش عمــل وبحــوث مشــتركة، وحتــى بــراءات اختــراع منجــزة 
 تســويق للتكنولوجيــا، التــي نحتاجهــا 

ً
بشــكل مشــترك، وأيضــا

فــي كثيــر مــن مجــاالت العلــوم فــي بلدنــا، نعــم موجــودة هــذه 
األفــكار، وربمــا مســتقباًل ســتالحظون تفعيلهــا وترجمتهــا 

ــي العــراق. ــع ف ــى أرض الواق عل

األوضــاع    تأثــر  حــد  أي  إلــى 
العــراق  فــي  الراهنــة  السياســية 
علــى  بشــؤونه  الخارجــي  والتدخــل 

المنشــود؟  التطــور 
حقيقــة أن تدخــل العديــد مــن الــدول فــي الشــأن العراقــي، ال 
ــات  أحــد يســتطيع أن ينكــره، والســبب هــو اعتمــاد الحكوم
المتعاقبــة علــى الحكــم منــذ عــام )2003(، علــى أســس 
المحاصصــة المقيتــة ونهــج الطائفيــة البغيضــة، هــذا الشــكل 
الدولــة فــي  التخلخــل  مــن  الكثيــر  ولــد  الحكــم  نظــام  مــن 

وزير العلوم والتكنولوجيا العراقي فارس يوسف ججو لـ »الكومبس« من ستوكهولم:

كة  مشــتر علميــة  هيئــة  ســيس  بتأ نفكــر 
للعراقييــن فــي أوروبــا بهــدف التواصــل العلمي

الكومبــس – لقــاءات: الكومبــس – لقــاءات: 
ــوم  ــر العل ــا وزي ــام به ــارة ق ــش زي ــى هام عل
فــارس  المهنــدس  العراقــي  والتكنولوجيــا 
ــج  ــرار دم ــل ق ــى الســويد، قب يوســف ججــو إل
العلمــي،  والبحــث  التعليــم  بــوزارة  وزارتــه 
إجــراء  الكومبــس،  لطلــب  الوزيــر  اســتجاب 
وظــروف  أســباب  لمعرفــة  معــه،  مقابلــة 
ــتجدات  ــض المس ــى بع ــالع عل ــه واالط زيارت
ــب  ــدة جوان ــى ع ــراق، وعل ــي الع ــية ف السياس
تتعلــق بعمــل وزارتــه واختصاصهــا. أدنــاه 

ــه: ــاء مع ــص اللق ن

هــل تعتقــد بعــد زيارتــك للســويد   
التجربــة  تطبيــق  الممكــن  مــن  أن 
ــي  ــراق وف ــي الع ــة ف الســويدية العلمي
البلــدان العربيــة، أو االســتفادة منهــا 

ــر؟ ــل تقدي ــى أق عل
خصوصيــات  إلــى  فباإلضافــة   ،

ً
جــدا مهــم  الســؤال  حقيقــة 

اآلخريــن  تجــارب  تبقــى  العراقــي،  الشــعب  ومزايــا  العــراق 
ضروريــة لنــا، لكنــي ال أعتقــد أنــه باإلمــكان تطبيــق هــذه 
المعاصــرة،  المدنيــة  الدولــة  بنــاء  فــي  المتقدمــة  التجربــة 
 وأنهــا 

ً
العــراق، خصوصــا بلــد مثــل  بشــكل كامــل اآلن فــي 

تجربــة متطــورة ورائــدة كمــا هــي فــي الســويد، لكــن األكثــر 
 هــو االســتفادة منهــا علــى أقــل تقديــر. أمــا بخصــوص 

ً
رجوحــا

البلــدان العربيــة، فهنــاك بالتأكيــد تفــاوت بتعزيــز الــروح 
وأخــرى،  دولــة  بيــن  المدنيــة  الدولــة  تعزيــز  أو  المدنيــة، 

 بأشــد الحاجــة إلــى مثــل هــذه التجربــة.
ً
لكنهــا جميعــا

كمــا  الســويد  فــي  المدنيــة  الدولــة  يميــز  مــا  أهــم  إن   
 
ً
وأيضــا الجميــع،  يحترمــه  الــذي  القانــون  هــو  الحظتــه، 

فــي  المجــاالت،  جميــع  فــي  التطــور  مــن  العالــي  المســتوى 
المستشــفى،  الجامعــة،  المدرســة،  اإلنتــاج،  )الصناعــة، 
األخــرى(،  الحيــاة  مرافــق  كل  وفــي  والمــرور،  الشــارع، 
ــذي يلبــي حاجــة المواطــن،  ــى الدســتور المتطــور ال إضافــة إل
المهمــة مــن  النقــاط  إنســانيته وحريتــه، إن هــذه  ويحقــق 
التــي  هــي  المدنيــة،  الدولــة  بنــاء  فــي  الســويدية  التجربــة 
منهــا. لالســتفادة  اآلن  العــراق  إلــى  ننقلهــا  أن  نســتطيع 

الديمقراطيــة    الــدول  تعــود 

والمنعطفــات  والمحــن  األزمــات  فــي 

شــعوبها  إلــى  عــادة  التاريخيــة 

فــي  والحكومــات  المســار،  لتصحيــح 

العربيــة  الــدول  كل  وفــي  العــراق 

 بالديمقراطيــة، فأيــن 
ً
تنــادي دائمــا

المفهــوم؟  هــذا  مــن  هــي 

المتطــورة،  البلــدان  فــي  الديمقراطيــة  أن  تعلمــون  كمــا 

ــى قــرون عديــدة، وأســتطيع   ويصــل إل
ً
عمرهــا طويــل جــدا

القــول لــو كانــت الديمقراطيــة تقــاس مــن دخــول الروضــة إلــى 

التخــرج مــن الجامعــة، فنحــن اآلن، ربمــا ال زلنــا فــي الصــف 

مفاهيــم  وممارســة  إتقــان  فــي  االبتدائــي،  الثانــي  أو  األول 

وقيــم الديمقراطيــة، وســنواصل االســتمرار فــي هــذا النهــج، 

التــي حصلــت  والخــروق،  والســلبيات  العثــرات  مــن  بالرغــم 

فــي جميــع االنتخابــات، وبالرغــم مــن شــراء الذمــم وصــرف 

لكنهــا  تلــك،  أو  الجهــة  هــذه  لكســب  بــال حســاب  األمــوال 

تجربــة جديــدة فــي ممارســة العمــل السياســي، وأنهــا ألول 

مــرة ربمــا فــي تاريــخ العــراق، يتــم فيهــا اختيــار الحكومــة 

والبرلمــان مــن قبــل النــاس، ومــع هــذا فــإن الجميــع يتخــوف 

مــن أن يمــس اختيــار النــاس بشــيء مــا، مثلمــا كان يســمى 

 بالمؤامــرات أو االنقالبــات العســكرية، لكــن الشــعب 
ً
ســابقا

ــه كمــا  ــك، فهــذه إرادت ــه يســتطيع ذل ــر فإن إذا أراد أن يغي

حصــل فــي مصــر مثــاًل، إن التجربــة الديمقراطيــة فــي العــراق 

فــي بدياتهــا، وعلينــا أن نســعى لتطويرهــا، وســتكون لهــا 

ــه اآلن.  ــا هــي علي ــة مم ــر رحاب ــاق أخــرى، أكث آف

 ممــا ســهل مــن كثــرة تدخــالت الــدول األخــرى فــي شــؤوننا، 

وال يمكــن معالجــة هــذا الخلــل إال بوجــود حكومــة وطنيــة 

وأمــام  البلــد،  لمشــاكل  حــاًل  تجــد  أن  تســتطيع  قويــة، 

الحكومــة اآلن الكثيــر مــن التحديــات الكبيــرة، وال تســتطيع 

أن تواجههــا لوحدهــا، وأهــم هــذه التحديــات هــو محاربــة 

ــى  اإلرهــاب والقضــاء عليــه، وإرجــاع المهجريــن والنازحيــن إل

مناطــق ســكناهم، وتســهيل عودتهــم اآلمنــة.

خطــة    العراقيــة  للحكومــة  هــل 
واضحــة فــي محاربــة الفســاد أو إنهــاء 
والطائفيــة؟  القوميــة  المحاصصــة 

أصنــف  وأنــا  اإلرهــاب،  عــن  خطــورة  يقــل  ال  الفســاد 

محاربتــه وفــق المعادلــة التاليــة: )اإلرهابيــون والطائفيــون 

والفاســدون، أقابلهــا بالوطــن والمواطنــة والوطنيــة(، هــذه 

ــا  ــار لن ــة بعــض الشــيء، لكــن ال خي ــة قــد تبــدو صعب المعادل

إال أن نحاربهــم بهــذه التســميات، فالفســاد هــو وليــد نظــام 

المحاصصــة الطائفيــة، ولــم تولــي االهتمــام أو االنتبــاه إلــى 

آثــاره، التشــكيالت السياســية البائســة فــي الســنوات الســابقة، 

ملعــون، وتعــدى حــدود  بشــكل  استشــرى وطغــى  أن  إلــى 

، انتشــر فــي جســد 
ً
 ســرطانيا

ً
الرشــوة وأخواتها،وصــار مرضــا

األســف،  مــع  اجتماعيــا   
ً
ســلوكا فأصبــح  العراقيــة،  الدولــة 

وأصبــح مــن يعمــل بضميــر وحــس وطنــي محــط ســخرية 

ــي  ــي أنظمــة العمــل وف ــي اإلنســان وف ــدر، إن المشــكلة ف وتن

التــي يجــب عليهــا أن تتخــذ إجــراءات حاســمة،  الحكومــة، 

وتضــرب بيــد مــن حديــد علــى كل مــن تثبــت عليــه حالــة 

الدولــة، وأن تتخــذ هــذه  فــي  أي موقــع كان  فــي  فســاد،  

الــوزراء،  ومجلــس  الــوزراء  )رئيــس  قبــل:  مــن  اإلجــراءات 

رئاســة  االتحاديــة،  المحكمــة  والعدالــة،  النزاهــة  هيئــة 

الجمهوريــة، البرلمــان، ولجنــة النزاهــة فــي البرلمــان( وعلــى 

كل هــذه المؤسســات والهيئــات، أن تعمــل كفريــق واحــد 

ــة  ــدى الدول ــى الفســاد واجتثاثــه، وهنــاك ملفــات ل للقضــاء عل

وتعلــم بهــا الحكومــة، يجــب كشــفها أمــام الشــعب، حتــى 

ــة الفســاد. ــي محارب ــة ف ــة الحكوم ــن جدي ــد المواطــن م يتأك

  فارس يوسف ججو

محمــد المنصور
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ويرجــع ســبب ذلــك إلــى وجــود العديــد مــن المصطلحــات 

عنــد  ترجمتهــا  علــى  العثــور  يمكــن  ال  التــي  الســويدية 

اإلنكليزيــة  باللغــة  اإللمــام  لكــن  بالقواميــس،  االســتعانة 

علــى  الصعبــة،  المفــردات  فهــم  فــي  يســاعد  أن  يمكــن 

 مــا مــع 
ً
اعتبــار أن اللغــة الســويدية متقاربــة أو تتشــابه نوعــا

اللغــة اإلنكليزيــة، باإلضافــة إلــى أن أغلبيــة تلــك المصطلحــات 

إنكليــزي. أصلهــا 

حصولــي  إجــراءات  إتمــام  أثنــاء  واجهتهــا  مشــكلة  هنــاك 

طلــب  حيــث  األجــرة،  ســيارة  ســياقة  شــهادة  علــى 

الســويدية  النقــل  وكالــة  فــي  المســؤول  الموظــف 

حكــم  »ال  وثيقــة  إحضــار   Transportstyrelsen

عليــه« مــن بلــدي ســوريا علــى اعتبــار أن فتــرة تواجــدي 

لــه  شــرحت  لكننــي  ســنوات،   3 تتجــاوز  لــم  الســويد  فــي 

أن األوضــاع فــي ســوريا صعبــة وهنــاك حــرب وبالتالــي ال 

الورقــة. هــذه  مثــل  إحضــار  يمكننــي 

وبعــد التواصــل مــع مصلحــة الهجــرة والشــرطة والبلديــة، 

قــرر الموظــف أن أكتــب بخــط يــدي تصريــح يتعلــق بعــدم 

قيامــي بفعــل أي شــيء خــالل الســنوات الثــالث األخيــرة ســواء 

كنــت فيهــا خــارج أو داخــل الســويد، وثــم حصلــت بعــد ذلــك 

علــى رخصــة قيــادة ســيارة األجــرة.

علــى    الحصــول  فوائــد  هــي  مــا 
ــادة  ــهادات قي ــن ش ــة م ــواع مختلف أن

لمركبــات؟ ا
أهــم شــيء أن هــذه الشــهادات وفــرت لــي العديــد مــن فــرص 

 ،DHL اشــمل، فأنــا عملــت كمتــدرب فــي شــركة الشــحن

 علــى وظيفــة كســائق ســيارة أجــرة 
ً
واآلن حصلــت مبدئيــا

فــي شــركة Sverige Taxi، وبصراحــة أنــا فضلــت العمــل 

كســائق تاكســي، ألن هــذه الوظيفــة تتميــز بوجــود إمكانيــة 

ــى االتصــال مــع  ــة إل  باإلضاف
ً
ــم اللغــة الســويدية ســريعا لتعل

النــاس والزبائــن بشــكل أكبــر مــن العمــل كســائق للشــاحنة.

الســياقة  شــهادات  مــن  الكــم  هــذا  علــى  حصولــي  بعــد 

الدراســة  بمتابعــة  كبيــرة  ورغبــة  حافــز  لــدي  أصبــح 

أخطــط  ولذلــك  أكبــر،  بخبــرة  والتمتــع  المجــال  هــذا  فــي 

علــى  منحــي  تاريــخ  مــن  ســنوات  ثــالث  مــرور  بعــد 

 Tungutbildning لدراســة  الشــهادات  هــذه 

trafiklärare مــن أجــل الحصــول علــى رخصــة وشــهادة 

بقيــادة  الراغبيــن  األشــخاص  تدريــب  تخولنــي  علميــة 

المقطــورة. والشــاحنات  والحافــالت  الثقيلــة  الشــاحنات 

الســياقة    مــدارس  تقــول  مــاذا 
؟ يدية لســو ا

مدرســة  صاحــب  وهــو  اســحق  بخالــد  التقــت  الكومبــس 

مدينــة  فــي  الســياقة  لتعليــم    Isaks Trafikskola

علــى  لإلجابــة   
ً
حديثــا معــه  وأجــرت   ،Eskilstuna

بالموضــوع. المتعلقــة  االستفســارات 

علــى    الحصــول  شــروط  هــي  مــا 
إجــازة ســياقة ســيارة األجرة وشــهادة 

قيــادة الشــاحنات مــن فئــة C؟
أي  علــى  للحصــول  عديــدة  شــروط  هنــاك  اســحق  يقــول 

شــهادة ســياقة فــي الســويد، علــى ســبيل المثــال إن شــروط 

الحصــول علــى إجــازة ســياقة التاكســي تتعلــق بضــرورة أن 

يكــون لــدى الشــخص شــهادة Körkort  فئــة B منــذ 

حوالــي الســنتين، ولكــن هنــاك احتمــال أن يقــدم الشــخص 

علــى طلــب شــهادة ســياقة ســيارة األجــرة قبــل 6 أشــهر 

إصــدار  قبــل  الواجــب مرورهــا  الســنتين  مــدة  انتهــاء  مــن 

فتــرة  اســتغالل  بهــدف  وذلــك  التاكســي،  قيــادة  رخصــة 

الــدورات التدريبيــة التــي يجــب الخضــوع لهــا قبــل الحصــول 

علــى الرخصــة النهائيــة.

ويتابــع أن قوانيــن الحصــول علــى شــهادة قيــادة الشــاحنات 

المطبقــة علــى  الســابقة  الشــروط  نفــس  فئــة C هــي  مــن 

شــهادة ســياقة ســيارة األجــرة.

ــى  ــي يخــول الشــخص الحصــول عل ــاك اســتثناء قانون لكــن هن

شــهادة قيــادة التاكســي حتــى وإن لــم تمضــي فتــرة ســنتين 

علــى تاريــخ حصولــه علــى شــهادة ســياقة الســيارة العاديــة 

الخاصــة، وهــو إذا كان الشــخص حاصــل علــى شــهادة قيــادة 

حافــالت النقــل العــام »البــاص« فــال داعــي وقتهــا لالنتظــار 

لمــدة الســنتين مــن أجــل إصــدار رخصــة قيــادة التاكســي.

القانوني     السن 
شــهادة  علــى  للحصــول  المطلــوب  القانونــي  الســن  وحــول 
ســياقة ســيارة األجــرة أوضــح اســحق أن الشــخص يجــب أن 
 ، وكذلــك األمــر بالنســبة 

ً
يكــون قــد أتــم عمــر 21 عامــا

الشــاحنات. المطلــوب للحصــول علــى إجــازة قيــادة  للعمــر 

قيــادة  رخصــة  بإصــدار  الراغــب  للشــخص  بالنســبة  أمــا 
.
ً
يكــون عمــره 24 عامــا أن  العــام فيجــب  النقــل  حافــالت 

األوراق المطلوبــة 

ــى  يوجــد مجموعــة مــن األوراق يجــب تأمينهــا للحصــول عل
وهــي   

ً
ســابقا المذكــورة  الفئــات  فــي  الســياقة  شــهادات 

إجــراء  وورقــة    Körkorttillstånd ســياقة  رخصــة 
  Hälsodeklaration فحــص للعيــون وتصريــح صحــي
يتضمــن إجــراء فحــص طبــي يثبــت أن الشــخص ال يعانــي مــن 

أي إعاقــة أو مــرض معيــن.

 
ً
أمــا شــهادة قيــادة الشــاحنات فئــة C فإنهــا تســتلزم أيضــا
 ،Läkareintyg إحضــار تقريــر طبــي مــن قبــل الطبيــب
وهــو نافــذ المفعــول لمــدة 5 ســنوات فقــط أي بعــد هــذه 
الفتــرة يجــب الحصــول علــى تقريــر طبــي جديــد وإجــراء 

ــون. فحــص للعي

الســويدية    باللغــة  ًاالمتحانــات 
ا حصــر

يؤكــد اســحق أن امتحانــات الحصــول علــى شــهادات ســياقة 
هــي  األجــرة  وســيارة  العــام  النقــل  وحافــالت  الشــاحنات 
التاكســي   شــهادة قيــادة 

ً
الســويدية فقــط، خاصــة باللغــة 

 علــى التفاهــم مــع الزبائــن 
ً
ألن الســائق يجــب أن يكــون قــادرا

ويعــرف أساســيات اللغــة.

القوانين تتغير باســتمرار  
 للتغييــر، لذلــك 

ً
يشــدد اســحق أن القوانيــن تخضــع ســنويا

التــي  بالتعديــالت  درايــة  علــى  الشــخص  يكــون  أن  يجــب 
ــة  ــادة المركب ــى رخصــة قي ــن الحصــول عل ــى قواني تطــرأ عل

بغــض النظــر عــن فئتهــا أو نوعهــا.

معلومات

قوانين الحصول على إجازة سياقة الشاحنات وحافالت 
النقل العام وسيارة األجرة

الكومبــس – خــاص: مــا هــي شــروط الحصــول 
األجــرة  ســيارات  ســياقة  شــهادة  علــى 
ووســائل   Lastbil والشــاحنات  »التاكســي« 
ــي  ــن قانون ــاك س ــل هن ــام Buss؟ وه ــل الع النق
محــدد للحصــول علــى الرخصــة؟ ومــا هــي األوراق 
ــة التــي  ــدورات التدريبي ــة لاللتحــاق بال المطلوب
والعملــي؟  النظــري  للفحــص  التقــدم  تتيــح 
وهــل مــن الملــزم تقديــم فحــص الحصــول علــى 
ــاص  شــهادة قيــادة التاكســي أو الشــاحنة أو الب
باللغــة الســويدية؟ ومــا هــي الصعوبــات التــي 
يمكــن أن يواجههــا الشــخص الراغــب بالحصــول 
ــوارد ذكرهــا  ــى شــهادة ســياقة المركبــات ال عل

ســابقا؟
أســئلة كثيــرة تــراود العديــد مــن المقيميــن فــي الســويد 
حــول كيفيــة الحصــول علــى شــهادة قيــادة المركبــات ســواء 
كانــت ســيارة خاصــة مــن فئــة B أو شــاحنة صغيــرة مــن فئــة 
BE أو شــاحنة كبيــرة مــن فئــة C أو حافــالت النقــل العــام 

أو ســيارة األجــرة.

بــاور محمد: خالل فترة قصيرة اســتطاع   
الحصــول على العديد من الشــهادات

بــاور محمــد هــو أحــد القادميــن الجــدد اســتطاع خــالل فتــرة 
تواجــده القصيــرة فــي الســويد الحصــول علــى عــدة أنــواع مــن 
ــات منهــا الســيارة الخاصــة وحافــالت  شــهادة قيــادة المركب

النقــل العــام وســيارة األجــرة والشــاحنات.

لماذا اخترت أن تحصل على شــهادات   
ســياقة المركبات فــي أكثر من فئة؟

يقول محمد إنه درس في ســوريا معهد هندســة االتصاالت 
وعمــل فــي مجــال األجهــزة اإللكترونيــة والحواســيب، وبعــد 
قدومــه للســويد ودخولــه ضمــن برنامــج الترســيخ عــرض 
عليــه مكتــب العمــل arbetsförmedlingen فرصــة 
ســياقة  شــهادة  علــى  للحصــول  تدريبيــة  دورات  إجــراء 
ــة، مــن أجــل اســتغالل  حافــالت النقــل العــام واآلليــات الثقيل
الموافقــة  تتــم  وريثمــا  دراســته  شــهادة  تعديــل  فتــرة 

.UHR عليهــا مــن مجلــس الجامعــات والكليــات
ــى شــهادة قيــادة  ــت عل ــع » خــالل أربعــة أشــهر حصل ويتاب
الحافلــة »البــاص«، ثــم قــررت أن أكمــل فــي هــذا المجــال 
وأحصــل علــى شــهادة قيــادة الفئــات األخــرى مــن المركبــات، 
واســعة  آفــاق  ويتضمــن  جيــد  مجــال  أنــه  اعتقــد  ألننــي 

بخصــوص فــرص العمــل«.

ــن أن    ــي يمك ــات الت ــي الصعوب ــا ه م
يواجههــا الراغــب بالحصــول علــى عــدة 
أنــواع مــن رخــص قيــادة المركبــات؟

عــام  بشــكل  األجانــب  أو  الجــدد  القادميــن  أن  اعتقــد 
المتعلقــة  تلــك  أهمهــا  الصعوبــات  مــن  عــدد  يواجهــون 
الحافــالت أو  الشــاحنة  ســياقة  شــهادة  بدراســة 

  بعض  الشهادات التي حصل  عليها باور محمد  خالد اسحاق



الكومبس | 14



15 | الكومبس



الكومبس | 16

بعــض  تجــد  قــد  -تحقيقــات:  الكومبــس 
النســاء المهاجــرات حديثــا إلــى الســويد، أن 
متطلبــات العيــش والتفاعــل مــع المجتمــع 
بينمــا  لهــن،  بالنســبة  مرهقــة  الســويدي 
المســاواة  ضريبــة  أن  اآلخــر  البعــض  يجــد 
أن  المــرأة  علــى  تفــرض  الجنســين  بيــن 
تتحمــل األعبــاء كمــا الرجــل، ففــي مجتمــع 
ــاء  ــى النس ــع عل ــويدي، تق ــع الس ــل المجتم مث
ــات  ــال التزام ــى الرج ــع عل ــا تق ــل م ــا مث تمام
األمهــات  خصوصــا  اجتماعيــة،  وتحديــات 
اللواتــي يتحملــن المســؤولية األكبــر فــي تربيــة 
األطفــال والعنايــة واالهتمــام بهــم، إضافــة 
إلــى واجبــات االلتــزام إمــا بالدراســة وبالعمــل.

علــى  الحصــول  فــي  والمثابــرة  الدراســة  تحــدي  قبــول  إن 
للنســاء  بالتأكيــد  ســهال  ليــس  العمــل  ثــم  ومــن  الشــهادة 
العاديــات، فكيــف إذا تعلــق األمــر باألمهــات اللواتــي عندهــن 
أطفــال؟ هــل يضعــن فــي هــذه الحالــة األحــالم علــى الــرف 
أن  أم  األطفــال،  ورعايــة  البيــت  فــي  بالجلــوس  واالكتفــاء 

وذاك؟ هــذا  بيــن  للتوفيــق  متاحــة  الفرصــة 

األمومــة هــي أيضــأ طمــوح وإنتــاج إنســاني خــالق ومدهــش 
ــود والبقــاء وصنــع الحيــاة  ومعبــر عــن ســر البشــرية فــي الخل
أيضــأ حافــزا  الطبيعــة وقــد يكــون هــذا  واســتمرار دورة 

للمــرأة للعطــاء واإلنتــاج أكثــر ...! 

ــن  ــد ال يكــون م ــوالدة الصعــب ق ــرت بمخــاض ال ــي م ــي الت ه
العســير عليهــا أن تنجــح فــي مواقــع ومحطــات أخــرى مــن 

نواحــي العيــش والمشــاركة.

»ال معنــى لألمومــة مــن دون قبــول   
تحــدي مســؤوليات الحيــاة األخــرى«

حــول  النســاء  مــن  عــدد  آراء  اســتطلعت  الكومبــس 
أو  العمــل  واتجــاه  العائلــة  اتجــاه  ومســؤولياتهن  دورهــن 
الدراســة.  شــيماء بوســعيدي وهــي أم لطفليــن قالــت: »ال 
ألن  ذاتــه  بحــد  تحــدي  هــو  لــألم  المهنــي  النجــاح  أن  شــك 
الكافــي  باألمــر  ليــس  هــذا  ولكــن  تتضاعــف  المســؤوليات 
بدراســتي مســتمرة  شــخصيا  أنــا  المــرأة  عزيمــة  لتثبيــط 

وبمجــرد دخــول أطفالــي إلــى الحضانــة ســوف أقــوم بالبحــث 
عــن فرصــة عمــل مــن جديــد  رغــم أنهــا ســتكون اقــل ولكنــي 
ال أجــد فرقــا أبــدا بيــن أن اكــون أم ولــدي طمــوح ومســؤولية 
والبــد أن احققهمــا معــا وإال لــن يكــون هنالــك معنــى ألمومتــي  
أنــا أشــجع جميــع األمهــات أن يعــودوا لمقاعــد الدراســة أو 
العمــل فــور التحــاق أطفالهــم بالحضانــة حتــى ال يتــم إضاعــة 

المزيــد مــن الوقــت«.

يمكــن اإلشــارة هنــا إلــى دراســة أمريكيــة أجراهــا باحثــون 
بواليــة  لويــس  فــي ســانت  الفيدرالــي  االحتياطــي  بنــك  مــن 
ميســوري تقــول إن إنجــاب طفــل أو أكثــر يجعــل الوالديــن 
مــن  األولــى واألخيــرة  المراحــل  فــي  إنتاجيــة  أكثــر  كالهمــا 
بعــد  النتيجــة  لهــذه  الباحثــون  وتوصــل  المهنيــة  حياتهــم 
دراســة شــملت حوالــي 10 آالف رجــل وامــرأة وذلــك بهــدف 
ــن  ــى مــردود الوالدي ــر إنجــاب األطفــال عل معرفــة مــدى تأثي

فــي العمــل 

فــي    الطفــل  إلنجــاب  التخطيــط 
مهــم المناســب«  »الوقــت 

تقــول أندريــا الرســون وهــي أم لطفــل واحــد إن إنجــاب طفــل 
ــه وبحــث إمكانيــة أن يكــون  عــادة هــو أمــر يتــم التخطيــط ل
مناســب فــي فتــرة معينــة أكثــر مــن غيرهــا حســب حيــاة 
المــرأة العمليــة، فــال يمكــن علــى ســبيل المثــال إنجــاب طفــل 
فــي مرحلــة دراســية نهائيــة معينــة فهــذا األمــر بالتأكيــد 
مهمــة  إعــداد  مرحلــة  مســيرة  إتمــام  فــي  عائقــا  ســيكون 
وظيفــة  علــى  الحصــول  بعــد  اإلنجــاب  مثــال  أو  للمســتقبل 
جيــدة ... أعتقــد أن التخطيــط لوقــت اإلنجــاب يجنــب األم 

االســتغناء عــن طموحهــا 

يمكنهــا تخصيــص وقــت لــكل جانــب والمشــاركة مــع األب 
أيضــأ ألنــه تقــع علــى عاتقــه نفــس المســؤولية. 

مــن الممثــالت العالميــات المشــهورات جوليــا روبرتــس التــي 
حملــت لقــب أجمــل امــرأة فــي العالــم هــي أم لثــالث أطفــال  
فــي لقــاء مــع مقدمــة البرامــج أوبــرا وينفــري صرحــت أنهــا 
أدوارهــا  أحــد  األوســكار عــن  رغــم حصولهــا علــى جائــزة 
ــه خــالل حياتهــا هــو دورهــا كأم وأنهــا  ولكــن اهــم دور أدت
تــردد.   بــدون  العائلــة  الختــارت  االثنيــن  بيــن  خيــرت  لــو 

فاطمــة صــادق وهــي أم لثــالث أطفــال تقــول: إن حياتهــا قــد 

 بعــد اإلنجــاب وأن األولويــات تختلــف لــدى 
ً
اختلفــت تمامــا

لــه  شــيء  كل  يصبــح  الطفــل  لــوالدة  لحظــة  أول  منــذ  األم 

العمــل والطمــوح كلهــا أشــياء   ... الدراســة   ، حســاب آخــر 

تأخــذ مقعــدا خلفيــا فــي مســيرة حيــاة األم ضمــن سلســلة 

لــألم  اليوميــة  التفاصيــل  بــكل  تحيــط  التــي  التغيــرات  مــن 

فاألبنــاء بحاجــة إلــى وقــت ومتابعــة واهتمــام وبالتالــي فيكــون 

لهــم النصيــب األكبــر مــن الوقــت والجهــد أيضــأ وال يتبــق 

لــألم منفــذا لتحقيــق مــا تســعى إليــه ، حتــى فــرص العمــل 

جميــع  تناســب  ال  قــد  وأيضــا  لألمهــات  محــدودة  تصبــح 

األعمــال فالمهنــة التــي كان باألماكــن مزاولتهــا قبــل اإلنجــاب 

ليــس بالضــرورة أن تبقــى مناســبة لبعــد اإلنجــاب مــن ناحيــة 

ســاعات العمــل وأيضــا الجهــد الجســدي والفكــري.

هــل مــن الممكــن أن يكــون اإلنجــاب   
أهــم إنجــاز تحققــه المــرأة مــن نجــاح أو 
منصــب مهــم أو حيــاة عمليــة المعــة؟ 
أم أن األمومــة تعــزز طمــوح المــرأة؟ 

تقــول يســرى المــر وهــي أم لطفليــن أن الطمــوح وتحقيــق 

الــذات هــو أمــر أساســي وليــس جانبــي بالنســبة لــألم اعتقــد أن 

تحقيقنــا لذاتنــا وإنجــاز عمــل يشــعرنا بالفخــر هــو مــن أهــم 

ــا كأمهــات.  شــروط نجاحن

فــاألم التــي تهمــل رغباتهــا وتتخلــى عــن طموحهــا وأحالمهــا 

وتكــون غيــر قــادرة علــى العطــاء لنفســها بالدرجــة األولــى 

كيــف ســتتمكن مــن العطــاء ألطفالهــا وغيرهــا!

فــي  خصوصــا  جانبــي  وليــس  أساســي  شــيء  هــو  العمــل 

تمضــي  بــأن  فرصــة  المــرأة  يعطــي  الســويد  مثــل  بلــد 

خــالل  مــن  اإلنجــاب  علــى  ســنة  مــرور  بعــد  بحياتهــا 

متفرغــة  األم  تكــون  وبهــذا  الحضانــة  إلــى  الطفــل  إدخــال 

المهنــي.  ونجاحهــا  طموحهــا  مســيرة  الســتكمال 

الثالــث    المركــز  فــي  الســويديات 
فــي إنجــاب األطفــال

فــإن  األوربــي  االتحــاد  قبــل  مــن  جديــدة  لدراســة  وفقــا   

إنجــاب  عــدد  فــي  الثالــث  المركــز  فــي  يأتيــن  الســويديات 

األطفــال بعــد أيرلنــدا وفرنســا، وحــول ذلــك تقــول كايســا 

بيــري لـــ »الكومبــس«: »اعتقــد إن إنجــاب طفــل هــو عمليــة 

البــد أن تأخــذ الحّيــز والحــق الــذي تحتــاج، فــوالدة طفــل 

إلــى هــذا العالــم ليــس باألمــر الهيــن والبــد مــن رصــد بعــض 

التضحيــات لــه مثــل تخصيــص أول ثــالث ســنوات لالهتمــام 

االنتقــال  ثــم  النواحــي ومــن  بــه بشــكل كامــل ومــن جميــع 

تاليــة  لمرحلــة حياتيــة مهنيــة 

قــد يكــون الجمــع بيــن العمليــن ينقص من جــودة كليهما.  

مــن ينجــب طفــال البــد أن يضــع بعيــن االعتبــار أن يمنحــه 

بــدون  األمومــة  غريــزة  تحقيــق  مجــرد  أن  الكافــي،  الحــب 

توليــة الطفــل جميــع احتياجاتــه هــو أمــر قريــب مــن األنانيــة 

يفضــل عــدم اإلنجــاب إذا كان لــدى الفــرد توجهــات أخــرى 

غيــر التربيــة الســليمة الصحيــة. 

»األم الناجحــة هي األم العاملة«  
ــد أن  ــا اعتق ــول: » أن ــن تق ــا إســراء فنجــان وهــي أم لطفلي أم

األم الناجحــة ال يمكــن أن تكــون غيــر امــرأة عاملــة ومنتجــة، 

مــن الصعــب أن أفكــر بــأن كونــي أم هــو أمــر يجعلنــي أتقاعــس 

عــن مهامــي الحياتيــة األخــرى فاألمــران مرتبطــان ببعضهمــا 

البعــض بــل أجــد أن المــرأة األم تقــع علــى عاتقهــا مســؤولية 

أكبــر بإثبــات نفســها والنجــاح ألنهــا ســتكون قــدوة ومثــال 

علــى  وشــاهدين  بهــا  فخوريــن  وليكونــوا  الحقــا  ألبنائهــا 

ــر«. ــة لهــم بشــكل كبي مســيرة حياتهــا الملهم

زينب وتوت 

ضريبة المساواة بين الجنسين

تحديــات والتزامــات إضافيــة أمــام المرأة في 
السويدي المجتمع 

 إســراء فنجان كايســا بيري 

 أندريا الرســون

 يســرى المر

 شــيماء بوسعيدي

 فاطمــة صادق
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ــي  ــي العــراق وف ــة واليســارية ف ــة الوطني ــن مســيرة الحرك م

العراقيــة  السياســية  المناضلــة  فهــذه  العربيــة،  المنطقــة 

الوطــن  بحــب  ارتبطــت  النضاليــة  مســيرتها  بــأن  تأكــد، 

الفلســطينية.  وبالقضيــة  الشــعوب  ومصائــر 

مــن  جــزء  هــي  والنضاليــة،  السياســية  مواقفــي  »إن  تقــول 

نضــاالت الحــزب الشــيوعي العراقــي، وهــي جــزء مــن نضــاالت 

 ســاندة وداعمــة للشــعب 
ً
الشــعب العراقــي، التــي كانــت دائمــا

الفلســطيني، رغــم كل محــاوالت الحكومــات المتعاقبــة علــى 

التضامــن، وأنــا أعتبــر  العــراق، لتشــويه هــذا  الحكــم فــي 

علمــت  التــي  الشــعوب  مــن  هــو  الفلســطيني،  الشــعب  أن 

البشــرية، أنــواع الكفــاح ومقاومــة المحتليــن، الذيــن يحاولــون 

وحبهــا  وأصالتهــا  وحريتهــا  الشــعوب  حقــوق  مصــادرة 

للبشــرية«.

»دعــاة الحــروب يريــدون إعــادة   

البشــرية إلــى القــرون الوســطى«

وجدنــا مــن المفيــد أن نتوقــف عنــد أولــى محطــات حياتهــا 

، العتقادنــا بأنهــا ســتكون 
ً
الثريــة، ونــدع األفــكار تأتــي تباعــا

مقدمــة لحديــث شــيق وممتــع، مــع امــرأة مناضلــة مــن طــراز 

خــاص، تتحــدى حكــم الزمــن القاهــر وحصــاد الســنين المــر، 

، وبنفس 
ً
بــروح مقبلــة علــى الحيــاة، وبوجه يشــع أماًل وإشــراقا

أكيــد، »إن هنــاك ســعي محمــوم  واثقــة بمســتقبل واعــد 

البشــرية  إلرجــاع  الشــعوب،  وأعــداء  الحــروب  دعــاة  مــن 

إلــى القــرون الوســطى، كــي تســتمر الرأســمالية فــي تعــزز 

نفوذهــا وبســط ســيطرتها، وهــذا أصبــح مــن المســتحيل 

فــي هــذه األزمــان، ألن البشــرية بلغــت مــن الوعــي المعرفــي 

هــذه  ترفــض  يجعلهــا  مــا  والتقنــي،  العلمــي  والتطــور 

الدعــوات وتســخر مــن دعاتهــا، فالبشــرية هــي التــي تخطــط 

 ألصحــاب 
ً
لحياتهــا وترســم مســتقبلها، وال تكتــرث كثيــرا

العقــول الهرمــة، فمــن يخطــط المتــالك الفضــاء والعيــش 

األرض«. علــى  الصغيــرة  الدوائــر  تهمــه  ال  كواكبــه،  فــي 

ولــدت ســعاد فــي مدينــة بغــداد، فــي التاســع والعشــرين 

مــن آذار / مــارس عــام )1929(، فــي بيــت جدهــا ألمهــا 

)شــاؤول شــينا(، وانتقلــت عائلتهــا بعــد ذلــك إلــى مدينــة 

العمــارة جنــوب العــراق، بعــد أن رفــض جدهــا المعــروف 

بحســه الوطنــي وأفــكاره اليســارية، التعــاون مــع ســلطات 

فــي  كعضــو  مركــزه  عــن  وتخلــى  البريطانيــة،  االحتــالل 

العــراق،  فــي  اليهوديــة  للطائفــة  الجســماني(،  )المجلــس 

فــي  أهليــة  ابتدائيــة  لمدرســة  مديــر  بوظيفــة  وقبــل 

العمــارة، وترعرعــت ســعاد فــي عائلــة علمانيــة مشــغوفة 

بحــب الوطــن، الــذي عشــقته ومــا زالــت تتغنــى بــه: »عشــت 

طفولتــي فــي العمــارة، تربيــت علــى ضفــاف دجلــة، وخضــت 

وتمتعــت  الجميلــة،  صباحاتــه  واســتقبلت  العذبــة،  مياهــه 

الصيــف  ليالــي  فــي  نجومــه  وجمــال  الرائعــة،  بأمســياته 

الهادئــة، تتخللهــا أصــوات العاشــقين العذبــة، بأنغــام شــجية 

، أو تعبــر دجلــة بقــوارب صغيــرة 
ً
تجــوب الضفــاف مشــيا

الرومانتيكيــة  األجــواء  تلــك  تركــت  لقــد  )المشــاحيف(، 

الســاحرة، عشــرات القصــص الغراميــة، التــي تفــوق روايــات 

وجولييــت«.  وروميــو  ليلــى  مجنــون 

توزعــت حيــاة ســعاد خيــري بيــن العمــل المهنــي الطالبــي 

ومالحقــة  والعلنــي،  الســري  الحزبــي  والعمــل  والنســوي، 

الشــرطة الســرية لهــا، والســجون والمعتقــالت التــي كانــت 

العالــم  لشــعوب  الداعمــة  المواقــف  وبيــن  فيهــا،  نزيلــة 

معهــا،  المتواصلــة  التضامنيــة  ووقفاتهــا  المضطهــدة، 

ال  والصهيونيــة،  االســتعمار  ضــد  النضــال  أن  تــرى  وهــي 

ــه المــرأة  ، وال يمكــن أن تســتثنى من
ً
ــدا يمكــن أن يتوقــف أب

، وأن »الحركــة النســوية هــي جــزء رئيســي 
ً
العربيــة إطالقــا

مــن الحركــة اإلنســانية، ألن المــرأة تلعــب الــدور الرئيســي 

فــي المجتمــع اإلنســاني، وبقــدر مــا يتطــور المجتمــع تتطــور 

العراقيــة  المــرأة  مســتقبل  وأن  النســوية،  الحركــة  معــه 

والعربيــة هــو جــزء مــن مســتقبل المــرأة العالميــة، والحركــة 

 فــي كل الحــركات الوطنيــة«.
ً
النســوية هــي الرائــدة دائمــا

ممــن  القليــل  لعــل  لقــاءات:   – الكومبــس 
يقابلــون ســعاد خيــري، المــرأة العراقيــة التــي 
تجــاوز عمرهــا 8٦ عامــا، فــي طــرق وســاحات 
ــا  ــن تاريخه ــون ع ــتا(، يعرف ــة )تينس ضاحي
الحافــل بالنضــال ومســاندة القضايــا العادلــة، 
بلدهــا  إلــى  وانتمائهــا  حبهــا  إلــى  إضافــة 

ــراق. الع

التــي تقــع شــمال مدينــة ســتوكهولم،  ضاحيــة )تينســتا( 

يمكــن أن تكــون نموذجــا لعالــم مصغــر، فعندمــا تدخلهــا 

 إلــى الســويد، ال تحتــار 
ً
 جديــدا

ً
، أو قادمــا

ً
 أو زائــرا

ً
ســائحا

 فــي التفاهــم مــع ســكانها، فبــكل اللغــات واللهجــات 
ً
أبــدا

ــد  ــكل األعــراف والعــادات والتقالي ــون، وب ــات يتحدث والرطن

 يندمجــون، عــدد 
ً
 وآدابــا

ً
ــون، وبــكل الثقافــات فنونــا يتعامل

المختلفــة،  الثقافــات  مــن  وطيــف  الجنســيات،  مــن  كبيــر 

ــة الســويدية، فيغنيهــا  ــة الثقاف ــي بوتق يحــاول االنصهــار ف

ويــزداد بهــا غنــا، حيويــة وتفاعــل وحيــاة صاخبــة، محبــة 

يكفــل  الــذي  للقانــون  واحتــرام  وســالم،  وهــدوء  وتعــاون 

حريــة الجميــع، فــال غرابــة أن تكــون هــذه المدينــة الصغيــرة 

ــاة متجــددة لمــن ينشــدها، بمــا تجســده   لحي
ً
ــا الحيــة، مبعث

 لمــن يريــد أن يعيــش 
ً
مــن لحمــة وتــآخ وتعايــش، ودافعــا

، لبقــاء السياســية 
ً
 مقنعــا

ً
بيــن النــاس، وقــد يكــون هــذا ســببا

العراقيــة المخضرمــة ســعاد خيــري فــي هــذه المدينــة، ولــم 

، وفــي نفــس 
ً
، لمــدة تزيــد علــى العشــرين عامــا

ً
تبارحهــا أبــدا

البيــت الــذي تشــاركت فيــه، مــع زوجهــا الراحــل السياســي 

العراقــي المعــروف زكــي خيــري.

الشــعب     « خيــري:  ســعاد 
الفلســطيني مــن الشــعوب التــي علمــت 
المحتــل« الكفــاح ومقاومــة  البشــرية 

قبــل أن ندخــل عالــم الدكتــورة ســعاد خيــري، بعــد أن دخلنــا 

وابتســامة  بحفــاوة  واســتقبلتنا  األنيــق،  المتواضــع  بيتهــا 

واثقــة، فنحــن نعلــم بأنــه ال يمكننــا الحديــث عــن ســيرة حيــاة 

هــذه المــرأة المناضلــة، مــا لــم نتوقــف عنــد محطــات عديــدة

مــن    ســراحها  إطــالق  ترفــض 
الســجن مقابــل الحصــول علــى الجنســية 

اإلســرائيلية
لقــد خيــروا ســعاد خيــري وهــي فــي الســجن، إمــا أن يســقطوا 

أن  أو  إلــى إســرائيل،  العراقيــة ويرحلوهــا  الجنســية  عنهــا 

ــة اإلســالمية،  ــة اليهوديــة وتعتنــق الديان ــى عــن الديان تتخل

فاختــارت اإلســالم واحتفظــت بجنســيتها العراقيــة، وعندمــا 

زارهــا فــي الســجن وفــد مــن حــزب العمــال البريطانــي عــام 

ــد، وعــرض   بالســجن المؤب
ً
ــت تقضــي حكمــا )1948(، وكان

منحهــا  مقابــل   ،
ً
فــورا ســراحها  إطــالق  الوفــد  عليهــا 

الجنســية اإلســرائيلية والســفر إلــى إســرائيل، رفضــت خيــري 

بشــدة وقالــت لهــم، »الذنــب ليــس ذنبكــم أنتــم وإنمــا ذنــب 

الحكومــة العراقيــة، التــي ســمحت لكــم بالمجــيء إلــى العــراق 

وبزيارتــي فــي الســجن، ولــو بقيــت مائــة عــام فــي الســجن 

بــأن  خيــري  وتأكــد  واحــد«،  ليــوم  ولــو  بلــدي  اتــرك  لــن 

الضغوطــات عليهــا بالســفر إلــى إســرائيل، مــا زالــت مســتمرة 

حتــى هــذه اللحظــة، »هــم يقومــون بتحريــض أهلــي وأخوتــي 

للدعايــة،  كوســيلة  اســتغاللهم  ويحاولــون  إســرائيل،  فــي 

أنــا وســيلة لدعايتهــم؟، وأنــا كل ذرة فــي  ولمــاذا أصبــح 

كيانــي تنبــض بالعــراق، وكل خليــة بجســمي هــي جــزء مــن 

ــاه العــراق وشــمس العــراق«.   ــة العــراق ومي ترب

إن مــن أولــى المظاهــرات التــي ســاهمت فيهــا ســعاد خيــري، 

كانــت ضــد قــرار التقســيم عــام )1947(، وآخــر إضــراب 

عــن الطعــام شــاركت فيــه، كان فــي حــرب غــزة )2002(، 

ســتوكهولم،  فــي  الســويدي  اليســار  حــزب  شــبيبة  مــع 

إكمــال  تســتطع  ولــم  الســويدي،  البرلمــان  مبنــى  أمــام 

ــى  ــره إل ــى أث ــت عل اإلضــراب لتدهــور وضعهــا الصحــي، فنقل

النضــال رغــم  زالــت ســائرة فــي طريــق  المستشــفى، ومــا 

ــا أحــب كل  ــت، »أن ــن الحــب قال ــان، وبفيــض م ــات الزم تحدي

وشــعبها،  الســويد  وأحــب  وأهلــه،  العــراق  وأحــب  العالــم 

ــن  ــا م ــذي مكنن ــد ال ــا، وهــم البل فهــم أصحــاب الفضــل علين

أن نمــارس حياتنــا، بــكل حريــة وبــكل أمــان، وأود أن أتقــدم 

بالشــكر واالمتنــان إلــى شــبكة الكومبــس اإلعالميــة علــى هــذه 

االلتفاتــة الكريمــة، مــع أمنياتــي لكــم بالتقــدم واالزدهــار«.

سعاد خيري يهودية عراقية تعيش في تينستا:

بدأت حياتي السياسة 
بمظاهرات 1947 

تضامنا مع فلسطين 
وآخر نشاط لي اإلضراب 
عن الطعام تضامنا مع 

غزة في 2002

محمــد المنصور
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الكومبــس – متاحــف: دشــن افتتــاح المتحــف 
الحديــث فــي ســتوكهولم العــام ١985 فــي 
ــم  ــن أه ــد م ــو واح ــهولمن، وه ــرة خيبس جزي
المراكــز الثقافيــة فــي الســويد، يضــم لوحــات 
فنيــة ومنحوتــات وتماثيــل وصــور مــن مختلف 
المــواد وكل مــا يخــص الفنــون التشــكيلية 
وحتــى  اإلســكندنافية  والــدول  للســويد 
العالميــة التــي تعــود إلــى العصــر الحديــث 
مــن العــام ١9٠٠ وبعــده وحتــى مجموعــة مــن 
الصــور الفوتوغرافيــة التــي تعــود للفتــرات 
الزمنيــة القريبــة لســنة ١84٠. وفــي العــام 
ــة  ــه فــي مدين ــم افتتــاح فــرغ آخــر ل ٢٠٠9 ت

ــويد. ــوب الس ــو جن مالم

تتمثــل مهمــة المتحــف بالمحافظــة علــى أألعمــال الفنيــة التــي 
تخــص العصــر الحديــث أي مــن ســنة 1900 ولغايــة اآلن 
ونســج شــبكة عالميــة لتبــادل المعروضــات الفنيــة ولهذا يقوم 
القائميــن عليــه بتبــادل المعــارض الفنيــة الدوليــة فيمــا بينهــا.

زار المتحــف الحديــث فــي ســتوكهولم فــي العــام 2012 مــا 
يقــارب نصــف مليــون شــخص، فيمــا زار حوالــي 100 ألــف 

شــخص المتحــف فــي مالمــو. 

بهــدف الوقــوف علــى أهــم مــا يقــوم بــه المتحــف، 
التقــت الكومبــس بمســؤولة العالقــات العامــة فيــه 
ــر: ــاء القصي ــذا اللق ــا ه ــكان معه ــن، ف ــارلوت نوري ش

كيــف يتــم اختيــار عــرض معيــن   
غيــره؟ دون 

مديــر المتحــف دانييــل والمستشــارة ان ســوفي ومجموعــة مــن 
أمنــاء المتحــف يقومــون باختيــار موضــوع معيــن لفتــرة محددة 
وعلــى أساســها يتــم اختيــار المعــارض التــي تنتمــي لهــذا 
الموضــوع أو ذاك، وبمــا أن أكثــر العــروض والمعروضــات يتــم 
اســتعارتها مــن معــارض أخــرى أو تتجــول فــي بلــدان مختلفــة 
يتــم حجــز المعــرض المطلــوب مســبقا لفتــرة زمنيــة قادمــة.

ــزوار    ــى عــدد ال ــر عل ــذي يؤث ــا ل  م
للمتحــف؟

 الجــو إذا كان ممطــرا أو بــارد فانــه يزيــد مــن تدفــق الــزوار 
للمعــرض وتكــون وقتهــا فرصــة لمشــاهدة المعــارض التــي 
 نــوع العــروض أو 

ً
تحقــق نجــاح لفنانيــن غيــر معروفيــن وأيضــا

ــزوار فمثــال  أســماء الفنانيــن وشــهرتهم تؤثــر علــى تدفــق ال
وغيرهــم  ونحاتيــن  رســامين  مــن  الكالســيكيين  الفنانيــن 

ــزوار.  يجعــل القســم الخــاص بمعروضاتهــم مكتظــا بال

عــروض    عــن  تروجــون  كيــف 
معروفيــن؟ غيــر  لفنانيــن 

يتم الترويج للفنانين ذوي الشهرة القليلة أو غير المشهورين 
أصــال بمرافقــة الــزوار دليــل يشــرح لهــم عــن األعمــال الفنيــة 
أو طبــع كتيــب صغيــر يكــون فــي متنــاول يــد زوار المتحــف

الكومبس في زيارة للمتحف الحديث في ستوكهولم:

لوحــات ومعروضــات تــروي عطــش 
الزائرين لمعرفة المزيد عن السويد

ــه أو عــن  ــان وأعمال  أو بعمــل محاضــرات وجلســات عــن الفن
ــا  ــه وحالي ــم عــن أعمال ــان نفســه ليتكل ــق اســتضافة الفن طري
ــج  ــوات التواصــل االجتماعــي أيضــأ أصبحــت طريقــة لتروي قن

ــن. ــر المعروفي ــن غي ــال الفناني أعم

خاصيــن    مصمميــن  هنــاك  هــل   
لتلــك المعــارض التــي تقــام فــي صــاالت 

المتحــف؟
 أحيانــا يكــون هنــاك مصمــم خــاص لمعــرض معيــن يرافقــه 
مرافقــة  تعليمــات  تأتــي  وأحيانــا  العــرض  تفاصيــل  لوضــع 
للمعــرض بكيفيــة عــرض المعروضــات ولدينــا أميــن المتحــف 
مــع المصمــم الخــاص للمتحــف بوضــع تصميــم للمعــارض التــي 

ــى ارض المتحــف. ســتقام عل

كتابــة وتصوير: حســين جيكور 

 شــارلوت نورين

ــي  ــم ف ــن مقي ــة المصريي ــز مــن شــعراء العامي ــل فاي أشــرف جمي

الســويد منــذ ســنوات، وقــد كتــب هــذه القصيــدة ليهديهــا إلــى 

بلــده الثانــي ويقــول إن قصيدتــه فيهــا تلميــح خفــي حيــث يذكــر 

فيهــا أشــياء بســيطة وعاديــة هنــا فــي الســويد لكــن القــارئ يدرك 

أن هــذه األشــياء علــى بســاطتها مفتقــدة فــي بلداننــا العربيــة. 

أنــا فــي البــالد التــي .. فيها التلوج طول الســنه 
وجــوه قلــب الصخر تنبت سوســنه 

تحمــي الصهيــل زي النباح
وكل شــئ فيها مباح

وعشــان ماتخنقشــي الصباح
طلقت جميع األلســنه

أنــا فــي البــالد التي .. باإلنســانية محصنه
أنــا فــي البــالد التي .. فيها إشــارات للمرور 

ومدمنيــن قوي للطابور
أنــا فــي البــالد التــي .. فيها الرصيف

وشارع نضيف
وتاريــخ صالحيــه بتكتبــه ع الرغيف

أنــا فــي البــالد التــي .... تحمي الضعيف
أنــا فــي البــالد التي ... بألف دين

وفيهــا برضه ملحدين
أنــا فــي البــالد التــي .. فيها كل الناس ســواء

وبتشــتغل صبح ومساء
وتعاقب اللي في يوم أســاء

أنــا فــي البــالد التي .. دوما بتحترم النســاء
أنــا فــي البــالد التي ... ليســت قديمه
مــن ألــف عام اتكونــت وبقالها قيمه
يابــالد وحضنــت خطوتــي ما أجملك

مــا أروعك ...
ما أنبلك

أنــا فــي البــالد التي الفــرق بيني وبين وزير
أو بيــن ملك

قصيدة عن السويد:

أنا في 
البالد التي

الشــاعر المصري أشرف جميل فايز
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الكومبــس – تجــارب نجــاح: يجــري الحديــث 
دائمــا، فــي الصحافــة وأوســاط المهاجريــن، أن 
الســويد بحاجــة إلــى أطبــاء وإلــى أطباء أســنان. 
ــهادات  ــة الش ــن حمل ــد م ــل العدي ــا يص فيم
ــات  ــع الموج ــة م ــويد، خاص ــى الس ــة إل الطبي

ــة للهجــرة. الحالي

نقطــة  بيــن  المشــوار  أن  أظهــرت،  ســابقة  تجــارب  عــدة 
الشــهادات،  هــذه  لحملــة  بالنســبة  الســويد  إلــى  الوصــول 
وبيــن الحصــول علــى عمــل فــي مجــال الطــب، هــو مشــور 
صعــب وطويــل، خاصــة عنــد االصطــدام بحاجــز النقــص فــي 
المعلومــات، ومعرفــة كيفيــة إعــادة مزاولــة هــذه المهنــة 

فــي الســويد.

الكومبــس تقــدم لكــم تجربــة الطبيــب باســل عيــد، وهــو 
طبيب أســنان ســوري، وصل الســويد في بداية عام 2013، 
ــه،  ــة بعــد بضعــة أشــهر مــن وصول ــى اإلقام وقــد حصــل عل
فــكان أن بــدأ مبكــرا االهتمــام بتعلــم اللغــة ودراســتها، فــي 

شــهر أيار/ مايو من العام نفســه. 

أنهــى عيــد دراســة Sfi و )SAS 1-2-3( فــي اللغــة فــي 
آذار / مــارس مــن العــام 2014، أي خــالل مــا يقــارب 10 

ــي عاميــن. ــك فــي العــادة حوال اشــهر، بينمــا يســتغرق ذل

الخامــس  المســتويين  أنهــى  اللغــة  دراســة  مــع  بالتزامــن 
 .)6-5  Engelska( اإلنجليزيــة  اللغــة  مــن  والســادس 
 Karolinska كارولينســكيا  معهــد  راســل  ثــم  ومــن 
دراســي  لعــام  مقعــد  علــى  هنــاك  وحصــل   Institutet
واحــد ) 2014 - 2015 (، فــي برنامــج خــاص بأطبــاء 

األوروبــي. االتحــاد  خــارج  دول  مــن  القادميــن  األســنان 

ــف أنحــاء  ــي 100 طبيــب مــن مختل ــا يقــارب حوال وتقــدم م
 كان باســل 

ً
العالــم لهــذه الجامعــة وتــم اختيــار 15 طبيبــا

 منهــم.
ً
عيــد واحــدا

ترخيــص  علــى  وحصــل  الجامعيــة  الدراســة  عيــد  أنهــى 
ــو 2015، وســيبدأ العمــل  ــي شــهر يوني ــة ف ــة المهن مزاول
 Norrköping بمدينــة   Folktandvården فــي 

فــي شــهر أيلــول/ ســبتمبر.

هــذا    تحقيــق  اســتطعت  كيــف 

لنجــاح؟ ا

تمكــن مــن تحقيــق هــذا اإلنجــاز خــالل عاميــن مــن بدايــة 

برنامــج ترســيخه فــي المجتمــع الجديــد، وقرابــة العاميــن 

ونصــف مــن دخولــه الســويد. عــن طريــق:

إرســال صــور مّصدقــة ومترجمــة إلــى اللغــة اإلنجليزيــة 	 

ــى  والســويدية عــن شــهادة التخــرج وكشــف المــواد إل

القانونــي  للتقييــم   soscialstyrelsen مؤسســة 

وتحديــد معادلتهــا لنظيرتهــا الســويدية مــن ناحيــة 

المحتــوى العلمــي والحصــول علــى قــرار منهــم.

تعلــم اللغــة والحصــول علــى شــهادة اللغــة الســويدية 	 

ــى شــهادة  ــي تعــادل أعل ــة SAS - 3 والت كلغــة ثاني

فــي اللغــة الســويدية لألجانــب، وتبــدأ دراســة الســاس 

المفتــاح  هــي  )اللغــة  األســفي.  مــن  االنتهــاء  بعــد 

الســحري لألبــواب الموصــدة(.

يزيــد 	   )Engelska  6( اإلنكليزيــة  اللغــة  وجــود 

مــن فــرص الحصــول علــى مقعــد فــي الجامعــة.

 	 kunskapsprov يمكــن التقــدم مباشــرة المتحان

األســنان  طــب  فــي  تكميلــي  برنامــج  دخــول  او 

هاتيــن  مــن  واحــدة  فــي  واحــد،  دراســي  لعــام 

أو   Göteborgs Universitet الجامعتيــن: 

.Karolinska Institutet

يتــم 	  الســابقين  الخياريــن  أحــد  فــي  النجــاح  بعــد   

والحصــول   soscialstyrelen لـــ  طلــب  تقديــم 

األســنان. طــب  لمزاولــة  الســويدي  الترخيــص  علــى 

المباشر    االمتحان 
)kunskapsprov( يتألف من 

ثالثة أقســام رئيسية:
ــك  ــي كليني ــي - ممارســة ف - امتحــان نظــري - امتحــان عمل

لمــدة ســتة اشــهر.

ــات كل عــام  ــي الجامعــي يتــم إرســال الطلب البرنامــج التكميل

في الفترة ما بين 15-03 و 15-04 الى الجامعتين أنفتي 

الذكر.    

عيــد يتحدث عن تجربته  
يقــول الطبيــب عيــد إن أعــداد المتقدميــن قاربــت 200 

العــام الجــاري، أقــل مــن نصفهــم كان إلجــراء فحــص المقابلــة، 

وتتألــف مــن مقابلتيــن شــفويتين وثالثــة تحريريــة، وفــي 

النهايــة يأخــذون 15 شــخصا فقــط لــكل جامعــة. وقســط 

كــرون،  مليــون  نصــف  حوالــي  هــو  الدراســي  العــام  هــذا 

مــن  حكمهــم  فــي  هــو  ومــن  للســويديين  مجانــي  لكنــه 

المقيميــن.  

لــن أنســى أبــدا لحظــة تلقــي خطــاب القبــول،  يضيــف:  

فــي غايــة  كنــت  فــي حياتــي...  فارقــة  لحظــة  كانــت  لقــد 

التأثــر، وخاصــة أننــي حديــث العهــد فــي الســويد )أقــل مــن 

الذيــن  عــام منــذ بدايــة برنامــج ترســيخي( بينمــا جميــع 

التقيتهــم معــي فــي فحــص المقابلــة كانــوا يعيشــون هنــا 

عديــدة. بأعــوام  تتجاوزنــي  لفتــرات 

هــذا العــام الدراســي عبــارة عــن برنامــج طــب أســنان كامــل 

تقريبــا بشــطريه النظــري والعملــي والــذي مدتــه فــي العــادة 

5 ســنوات مضغوطــة فــي عــام واحــد مــع امتحانــات شــاملة 

مكثفــة ) لقــد كان عامــا شــاقا ال ينســى(.

تحتــل جامعــات الســويد عمومــا مراكــز رائــدة ومتقدمــة 
تأتــي  الطــب خصوصــا  مجــال  وفــي  العالــم،  مســتوى  علــى 
األمريكيــة  الجامعــات  بعــد  مباشــرة  منهــا  العديــد 

العالميــة. التصنيفــات  معظــم  فــي  والبريطانيــة 

 Karolinska ــت
ّ
فيمــا يخــص طــب األســنان فقــد احتل

 Göteborgs و  األول  المركــز   Institutet
العالــم  مســتوى  علــى  الثالــث  المركــز   Universitet
 QS World University حســب   2015 للعــام 

.Rankings by Subject

مفتــاح النجاح لدى عيد  
وعــدم  والتفــاؤل  والمثابــرة  اإلرادة  هــي  النجــاح  مفاتيــح 
االســتماع إلــى المعلومــات واآلراء المحبطــة والمثبطــة مــن 
أغلبهــا مغلوطــة وغيــر صحيحــة.  فــي  والتــي  المحيطيــن 
لــكل مجتهــد نصيــب، حتــى لــو تأخــر النجــاح قليــال فهــو 

آت بــإذن اللــه!   

هكذا يمكن لطبيب األسنان مزاولة مهنته من جديد في السويد

الطبيب باسل عيد: بداية قصة نجاح ُبنيت 
على الفهم الصحيح للقوانين واإلجراءات

الكومبس

  الطبيب باســل عيد
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ــي   ف
ُ

ــاذا ســيحدث الكومبــس - متابعــات: م
الُســويد، إذا قــرر األجانــب اإلضــراب عــن 

ــد؟  ــوم واح ــل، لي العم
ــرا  ــس فك ــؤال يعك ــل إن الس ــول قائ ــد يق ق
خياليــا أو ينطلــق مــن قاعــدة افتراضيــة 
ممــا يجعــل الجــواب أيضــا افتراضيــا، وقــد 
ــي  ــى ف ــاعة الفوض ــوة إلش ــر دع ــره آخ يعتب
ــرون  ــف آخ ــا«، ويختل ــذي احتضنن ــد ال »البل
.
ً
ــال ــق فع ــو تحق ــك، ل ــن ذل ــينجم ع ــا س فيم

، دون أفكار مســبقة، 
ً
لكــن، إذا فكرنــا فــي هــذا الســؤال ملّيــا

ــا مــن أرض الواقــع، لمــا ســيحدث فــي حــال قــرر  وانطلقن

األجانــب عــدم الذهــاب إلــى أعمالهــم ولــو ليــوم واحــد، 

خســائر  إن  قلنــا  إذا  بشــيء،  المبالغــة  مــن  ســيكون  هــل 

فادحــة ســتحل باقتصــاد الســويد، وســوف يحــدث شــلل 

لمؤسســاتها، وســيدب اإلربــاك والفوضــى فــي كل مرفــق 

ــالد؟ ــق الب ــن مراف م

هــل يمكــن تخّيــل مــا ســيحدث فــي معامــل شــركات فولفــو 

ــب نســبة  ــي يشــغل األجان ــع الت ــات المصان وســكانيا وكبري

ال بــأس بهــا، وكيــف ســيتوقف اإلنتــاج إذا غــاب العمــال 

األجانــب بــدون ســابق إنــذار؟!

مــن  المــدن،  شــوارع  فــي  ســيحدث  مــاذا  الحــال،  كــذا 

ــى ســائقي الباصــات والقطــارات  ــل إذا تخل ــي النق فوضــى ف

العمــل؟ عــن  الشــركات  وســائقي  األجــرة  وســيارات 

مــاذا ســيكون شــعور المواطــن الســويدي عندمــا ال يجــد 

الطــالب  المــدارس  تجــد  وال  مفتوحــا،  للبيتــزا  مطعمــا 

األجانــب والمعلميــن فــي أماكنهــم؟!

كيــف يمكــن تخيــل مــا ســيحدث للشــعب الســويدي إذا 

ــذي نتحــدث عنــه مثــال، مــع مبــاراة  ــك اليــوم ال صــادف ذل

زالتــان  فيهــا  يتغيــب  القــدم،  بكــرة  الوطنــي  للمنتخــب 

وغيــره مــن الالعبيــن ذوي األصــول األجنبيــة!

هــذه أســئلة افتراضيــة كمــا قلنــا، ال معنــى لهــا إذا لــم 

تكــن قــد تحولــت إلــى فعــل علــى األرض، لكــن كل منصــف 

مــا  يعــرف  الســويد،  واقتصــاد  بطبيعــة  ُمِلــم  للحقائــق 

ســيحدث لــو تحققــت فــي الواقــع.

فاألجانــب الذيــن أصبحــوا ســبب كل بــالء ومشــكلة وجريمــة 

ــن  ــا والمرتمي ــالد بحســب ســفاريا ديموكراتن ــي الب ــع ف تق

ــة، وأيضــا  ــة والعنصري ــكار النازي ــة األف ــن حمل ــه م بأحضان

واإلثنــي  العرقــي  االســتقطاب  وراء  المنجريــن  مــن 

عامــل  الحقيقــة  فــي  هــم  اليــوم،  العالــم  يجتــاح  الــذي 

إيجابــي وقــوة كبيــرة وهامــة فــي تحريــك عجلــة الحيــاة 

معينــة،  تصــورات  بحســب  ليــس  الســويدي،  واالقتصــاد 

تقدمهــا  وإحصــاءات  ومعطيــات  أرقــام  بحســب  وإنمــا 

اليميــن  أحــزاب  قــادة  وبحســب  الســويدية،  المؤسســات 

عامــل  أنهــم  علــى  يتفقــون  الذيــن  واليســار،  والوســط 

المذكــور. الحــزب  ُيظهرهــم  كمــا  وليــس  للبلــد،  قــوة 

شــركات األجانــب لديهــا مبيعات   
تصــل إلــى 130 مليــار كــرون

صغيــرة  أعمــال  مؤسســة   95000 نحــو  اليــوم  يوجــد 
مــن  أشــخاص  قبــل  مــن  وتــدار  مملوكــة  الســويد  فــي 
ذوي خلفيــات أجنبيــة. يعمــل فيهــا حوالــي 350000 
هــذه  تمكنــت  األخيــرة،  الســنوات  وفــي  مســتخدم. 
الشــركات مــن خلــق أربعــة مــن أصــل خمســة فــرص عمــل، 
شــركة   10000 حوالــي  ســنويا  الوجــود  إلــى  وتظهــر 

النــوع. جديــدة مــن هــذا 

ــى أن رجــال األعمــال مــن ذوي  ــرات إل اليــوم تشــير التقدي
الخلفيــات األجنبيــة لديهــم مبيعــات مــا يقــرب مــن 130 
تقــدر  ســنوية  وأربــاح  ســنويا،  ســويدي  كــرون  مليــار 
مــن  الشــركات  أصحــاب  دور  وبــات  مليــار.   11 بحوالــي 
التجاريــة الســويدية ودخولهــا فــي  األجانــب فــي الحيــاة 
أســواق جديــدة، بــات يلقــى اهتمامــا متزايــدا فــي الســنوات 

األخيــرة.

فكيــف لهــم والحــال هــذه أن يكونــوا عبئــا علــى االقتصــاد 
الســويدي، كمــا يــروج المعاديــن للهجــرة؟

مركــز مكافحــة الجريمــة الوطنــي:   
الســويد أكثــر أمانــا اآلن 

، وازداد 
ً
رغــم أن عــدد األجانــب فــي الســويد ازداد كثيــرا

ــة  ــه الجماعــات العنصري ــذي تقــوم ب معــه حجــم العمــل ال
ــي  ــوم عليهــم ف ــاء الل ــة، لتشــويه ســمعتهم، وإلق واليميني
 Dagens“ صحيفــة  نشــرته  تقريــر  قــال  شــيء،  كل 

الســويدية،  ”nyheter

على ضوء تصاعد التصريحات العنصرية:

ماذا لو قرر األجانب في السويد عدم 
الذهاب للعمل ليوم واحد

التســعينات   اآلن مــن عقــد 
ً
أمانــا أكثــر  الســويد هــي  إن 

مــن القــرن المنصــرم، رغــم األخبــار شــبه اليوميــة، عــن 

وقــوع جرائــم فــي مختلــف أنحــاء البــالد، كان آخرهــا جريمــة 

Ikea التــي ّهــزت المجتمــع والــرأي العــام.

 Stefan ــه ــذي كتب ــر ال واســتندت الصحيفــة فــي التقري

ــن  ــام وإحصــاءات رســمية، صــادرة م ــى أرق Lisinski عل

مركــز مكافحــة الجريمــة الوطنــي، الــذي أكــد أن معــدالت 

ــة. ــذ فتــرة طويل ــل فــي الســويد تراجعــت من ــف القات العن

وقالــت الصحيفــة إنــه رغــم أن العديــد مــن القــراء يجــدون 

أمــر واقــع، وان  لكــن هــذا  صعوبــة فــي تصديــق ذلــك، 

أرقــام المركــز تؤكــد بشــكل واضــح ال لبــس فيــه، تراجــع 

معــدالت الجريمــة، وأن الجريمــة البشــعة التــي وقعــت فــي 

إيكيــا بفيســتروس فــي 10 آب/ أغســطس، ليســت ســوى 

اســتثناء.

مــن  النــوع  هــذا  مثــل  تنشــر  أنهــا  الصحيفــة،  وذكــرت 

القــراء  بعــض  وأن  العــام،  فــي  واحــدة  مــرة  التقاريــر 

عــدم  عــن  ويعبــرون  ذلــك،  مــن  باالســتياء  يشــعرون 

ثقتهــم بهــذه األرقــام. لكــن التقريــر علــل ســبب عــدم 

ــة  ــى أن الصحاف ــر، إل ــاس هــذه التقاري ــق معظــم الن تصدي

الســويدية أصبحــت فــي الســنوات األخيــرة فعالــة ونشــطة 

جــدا فــي نقــل األخبــار، خصوصــا كونهــا مــرآة تعكــس مــا 

المجتمــع دون حواجــز تمنعهــا عــن ذلــك. يحصــل فــي 
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الجريمــة  أخبــار  تصــدرت  األخيــرة،  اآلونــة  وفــي 

صــدر  النــار  إطــالق  وحــوادث  واالنفجــارات  المنظمــة 

األخبــار. ونشــرات  الجرائــد،  مــن  األولــى  الصفحــات 

وبحســب التقريــر، كانــت الصحافــة الســويدية خــالل صيــف 

هــذا العــام، قــد تابعــت وقائــع اختفــاء الشــابة ليــزا هولــم، 

 
ً
ــا تابعــت أيضــا ــى جثتهــا، كم ــور عل ــى العث  حت

ً
ــا 17 عام

 
ً
جريمــة القتــل التــي تعرضــت لهــا شــابة أخــرى، 21 عامــا

أثنــاء ممارســتها الرياضــة فــي مضمــار للجــري فــي منطقــة 

التــي  األخيــرة  الجريمــة  لكــن   ،Upplands Väsby

ت الرأي العام في السويد.
ّ
وقعت في إيكيا فيستروس هز

ورغــم أن األرقــام تختلــف مــن عــام إلــى آخــر، إال أن تراجــع 

جرائــم القتــل، كان واضحــا ضمــن هــذه التغييــرات. فخــالل 

أعــوام التســعينيات، بلــغ معــدل اإلبــالغ عــن حــاالت العنــف 

وانخفــض  الواحــد،  العــام  فــي  حالــة  مائــة  نحــو  القاتــل 

، بحســب األرقــام 
ً
الرقــم بعــد ذلــك إلــى 87 حالــة ســنويا

الجريمــة. لمكافحــة  الوطنــي  المجلــس  عــن  الصــادرة 

مكافحــة    مركــز  إحصائيــات 

الجريمــة الوطنــي فــي الســويد حــول 

:2014 للعــام  الجريمــة 

- بلغــت جرائــم القتــل الناجمــة عــن العنــف فــي الســويد 

نفــس  وهــو  حالــة.   87 نحــو   2014 العــام  خــالل 

األعــوام  وخــالل   ،2013 العــام  فــي  المســجل  العــدد 

العنــف  جرائــم  حــاالت  تراوحــت  الماضيــة،  العشــرة 

،
ً
ســنويا حالــة،   111-68 بيــن  القتــل  إلــى  المــؤدي 

تطــور  فــي   
ً
تراجعــا هنــاك  أن  يعنــي  وهــذا   

المــدى. بعيــد  للمنظــور   
ً
وفقــا القاتــل،  العنــف 

المميــت  العنــف  جرائــم  ضحايــا  الرجــال  نســبة  بلغــت   -

نســبة  شــكلت  فيمــا   ،2014 العــام  فــي  بالمائــة   71

بيــن  الفــرق  بالمائــة.   29 نفســه  العــام  فــي  النســاء 

كان  والنســاء  الرجــال  بيــن  المميــت  العنــف  ضحايــا 

المنصــرم. القــرن  تســعينيات  منــذ   
ً
تقريبــا  

ً
مشــابها

مــن  بالمائــة   32 فــي  الناريــة  األســلحة  اســتخدمت   -

ارتكبــت  والتــي  القتــل  إلــى  المــؤدي  العنــف  حــاالت 

إجمالــي  ثلــث  عــن  يزيــد  مــا  أي   ،2014 العــام  فــي 

عليــه  كان  ممــا  قليــاًل  أعلــى  نســبة  وهــي  الحــاالت، 

نســبة  بــه  بلغــت  الــذي   ،2013 العــام  فــي  الوضــع 

بالمائــة. الناريــة 30  باألســلحة  المرتكبــة  القتــل  جرائــم 

العنــف  حــاالت  معظــم  أن  اإلقليمــي،  التوزيــع  يشــير   -

فــي  ارتكبــت  العــام 2014،  فــي  وقعــت  التــي  الداميــة 

المقاطعــات الحضريــة، مثــل ســتوكهولم وغــرب غوتالنــد 

وســكونه، حيــث شــكلت نســبة مــا ارتكــب مــن جرائــم قتــل 

بســبب العنــف فــي تلــك المناطــق 63 بالمائــة مــن مجمــوع 

جرائــم القتــل اإلجراميــة التــي وقعــت فــي البــالد، مــا يعنــي 

 بنســبة ثالثــة بالمائــة، مقارنــة مــع العــام 2013.
ً
تراجعــا

الســويد  فــي  القاتــل  العنــف  جرائــم  تراجــع  ويبــدو 

أن  االعتبــار  نظــر  فــي  أخذنــا  مــا  إذ   
ً
وضوحــا أكثــر 

عــن  يزيــد  بنحــو  ارتفــع  الســويد  فــي  الســكان  عــدد 

الماضــي. القــرن  تســعينيات  منــذ  شــخص  المليــون 

وقــد يكــون الخبــر األكثــر أهميــة، انخفــاض جرائــم العنــف 

القاتــل ضــد األطفــال إلــى النصــف.

ــدث    ــا تتح ــق م ــف تتواف ــن كي لك

ــي  ــر الت ــع التقاري ــات م ــه اإلحصائي ب

تنشــر حــول حــوادث إطــالق النــار 

بيــن أفــراد العصابــات فــي الضواحــي 

ومالمــو  يوتوبــوري  وخاصــة، 

وســتوكهولم.

تجيــب “داغنــس نيهتــر” حــول ذلــك، قائلــة، إن هــذا 

النــوع مــن العنــف، أي العنــف الدائــر بيــن أفــراد العصابــات 

عــادة  هــم  الضحايــا  أن  موضحــة،   ،
ً
حقــا زاد  اإلجراميــة 

ولكــون معظــم  لكــن  اإلجراميــة،  العصابــات  فــي  أعضــاء 

ــات تحــدث  ــراد هــذه العصاب ــن أف ــار بي حــاالت إطــالق الن

فــي األماكــن العامــة، يصــاب أشــخاص آخــرون بهــا، ومثــال 

علــى ذلــك عندمــا أطلــق النــار علــى شــخصين فــي حانــة 

آذار/  شــهر  فــي  يوتوبــوري  فــي  هيســنيغن  بمنطقــة 

أشــخاص  ثمانيــة  إصابــة  إلــى  أدى  مــا  الماضــي،  مــارس 

آخريــن.

ــى تراجــع حــاد  وترجــح الصحيفــة تراجــع العنــف القاتــل إل

فــي جرائــم القتــل التــي يطلــق عليهــا الباحثــون تســمية 

” شــجار ونزاعــات عفويــة”، والتــي توصــف فــي التقاريــر 

اإلخباريــة بـــ “حفــالت الكحــول”، حيــث يكــون اإلفــراط 

 
ً
فــي تعاطــي الكحــول ومــا يخلفــه ذلــك مــن نتائــج، ســببا

 ألعمــال العنــف القاتلــة.
ً
رئيســيا

وعــادة مــا يســتخدم الســكين أو القنانــي المكســورة فــي 

ــف. ــوع مــن حــوادث العن ــل هــذا الن مث

أمــا الجرائــم علــى شــاكلة مــا وقــع فــي متجــر إيكيــا بمدينــة 

فيســتروس، حيــث ليــس هنــاك مــن عالقــة تربــط الجانــي 

ــادرة  بالضحيــة، بحســب مــا تحدثــت بــه الشــرطة، فأنهــا ن

أن هــذا  أيــة مؤشــرات علــى  ، وال توجــد 
ً
الحصــول جــدا

.
ً
النــوع مــن العنــف أصبــح شــائعا

 
ً
لكــن رغــم ذلــك، هــل األجانــب أنفســهم ال يتحملــون جــزءا

مــن المســؤولية عــن هــذا الواقــع؟ أال يســاهمون بأنفســهم 

المجتمــع،  فــي  المعتدلــة  القــوى  حرمــان  فــي  أحيانــا 

أصواتهــم  مــن  العنصريــة،  تعــادي  التــي  واألحــزاب 

ويتفرجــون  بيوتهــم  فــي  يجلســون  عندمــا  االنتخابيــة، 

كأن  االقتــراع،  مراكــز  إلــى  تذهــب  وهــي  النــاس  علــى 

تعنيهــم! ال  االنتخابــات 

أال يســاهم العديــد مــن النــاس، فــي تشــويه صــورة األجانــب 

أمــام الــرأي العــام، مــن خــالل عــدم االلتــزام بقوانيــن البلــد، 

فــي  الجديــد  المجتمــع  قيــم  ورفــض  عليــه،  والتحايــل 

الديمقراطيــة وحريــة اإلنســان فــي التفكيــر والتعبيــر عــن 

نفســه، وممارســه حقوقــه التــي نــص عليهــا الدســتور؟

نعــم صحيــح أن ارتــكاب الجرائــم والتحايــل علــى القوانيــن 

النظــر إن  هــي صفــة بشــرية يمارســها الجميــع، بغــض 

كانــوا أجانــب أم ال، لكــن مــن البديهــي القــول إن المهاجريــن 

يتحملــون مســؤولية كبيــرة فــي عــدم الســماح لألحــزاب 

وتخويــف  لترهيــب  كفزاعــة  اســتخدامهم  العنصريــة 

المجتمــع، باالســتناد إلــى تلــك الممارســات المذكــورة.

مصلحــة  قــررت  ســتوكهولم:   – الكومبــس 
 Migrationsverket الهجــرة الســويدية
منــح طالبــي اللجــوء فرصــة اســتغالل فتــرة 
ــم  ــرار منحه ــدور ق ــبق ص ــي تس ــار الت االنتظ
ــم،  ــة لجوئه ــة قضي ــة ومعالج ــح اإلقام تصاري
وذلــك مــن خــالل الســماح لهــم بممارســة عــدد 

ــال. ــطة واألعم ــن األنش م

اإللكترونــي  موقعهــا  علــى  بيــان  فــي  المصلحــة  وأوضحــت 
قيــام  فكــرة  أن  منــه  نســخة  علــى  الكومبــس  وحصلــت 
واألعمــال،  األنشــطة  مــن  مجموعــة  بتوفيــر  المصلحــة 
اللجــوء  لطالبــي   

ً
مجديــة االنتظــار  فتــرات  جعــل  هدفهــا 

إحــدى  فــي  لهــم  مــكان  ينتظــرون  الذيــن  األشــخاص  أو 
قــرار  تنفيــذ  ينتظــرون  الذيــن  األشــخاص  أو  البلديــات، 
ــات لجوئهــم فيهــا. ترحيلهــم مــن الســويد بعــد رفــض طلب

اآلن  بإمكانــه  أصبــح  شــخص  أي  أن  إلــى  وأشــارت 
بغــض  معيــن  نشــاط  ممارســة  أو  عمــل  فــي  المشــاركة 
الهجــرة. مصلحــة  لــدى  قضيتــه  حالــة  عــن  النظــر 

 Anders الهجــرة  مصلحــة  عــام  مديــر  وقــال 
فصــل  مــن  بــدءا  ســتنظم  المصلحــة  إن   Danielsson
الخريــف القــادم مجموعــة مــن األعمــال واألنشــطة لطالبــي 
اللجــوء، وذلــك بهــدف مواجهــة حالــة اإلحبــاط التــي يعانــي 

هــؤالء. منهــا 

مصلحــة  عــام  لمديــر  الخــاص  المستشــار  أكــد  مــن جهتــه 
األشــخاص  أن   Christer Zettergren الهجــرة 
 
ً
الذيــن ينتظــرون قــرار ترحيلهــم مــن الســويد، هــم أيضــا
ســتنظمها  التــي  واألعمــال  األنشــطة  فــي  سيشــاركون 
المصلحــة، وذلــك نتيجــة حاجتهــم للقيــام بشــيء مفيــد خــالل 

االنتظــار. فتــرة 

وتتألــف األعمــال المنظمــة مــن مختلــف األنشــطة التــي تعتبــر 
وذلــك  اللجــوء،  لطالبــي  بالنســبة  أولويــة   وذات 

ً
جــدا مهمــة 

ــاة  ــى االســتمرار فــي الحي لضمــان تمكيــن هــؤالء الالجئيــن عل
وممارســة أنشــطة تتميــز بالحيويــة.

طالبــي  مشــاركة  ســتؤمن  المصلحــة  أن  زيتيرغريــن  وبيــن 
لشــؤون  المــرء  إدارة  بكيفيــة  تتعلــق  أنشــطة  فــي  اللجــوء 
منزلــه باالعتمــاد علــى نفســه فــي الســويد، وكيفيــة تأميــن 
ــي منازلهــم، والعيــش بشــكل  ــت ف ــات االنترن اســتعمال خدم

فعــال ونشــط.

للتعــاون  ستســعى  المصلحــة  أن  زيتيرغريــن  وأوضــح 
األخــرى  الحكوميــة  والمؤسســات  المنظمــات  مــع 
واألعمــال.  النشــطة  هــذه  تنظيــم  فــي  للمشــاركة 

ــواع أخــرى مــن  ــم أربعــة أن وتخطــط مصلحــة الهجــرة لتنظي
اللغــة  التدريــب، وبرامــج تعليــم  األنشــطة واألعمــال وهــي 
الســويدي،  المجتمــع  حــول  معلومــات  ودورة  الســويدية، 
ــم أماكــن االجتماعــات، حيــث تهــدف هــذه األنشــطة  وتنظي
ــي. ــق فــرص للتواصــل بيــن طالبــي اللجــوء والمجتمــع المجل لخل

تنظيمهــا  ســيتم  األنشــطة  هــذه  أن  المصلحــة  وذكــرت 
 فــي جميــع أنحــاء مصلحــة الهجــرة ابتــداء مــن أواخــر 

ً
تدريجيــا

فصــل الخريــف المقبــل.

وتقــدر هــذه تكاليــف تنظيــم األنشــطة لطالبــي اللجــوء حوالــي  
55 مليــون كــرون فــي عــام 2015 ، و150 مليــون كــرون 
 خالل الفترة الممتدة من عام 2016 ولغاية 2019.

ً
سنويا

مصلحــة الهجــرة: 

ت  طا نشا
لطالبــي 

اللجــوء قبل 
ل  لحصو ا
علــى قرار

االســم: رنا قاسم الصعب
Rina Quhtan Quseim Al-saab

A 75459رقــم الجواز:  ١
للتواصل: 55٦٦5٠4 ٠7٠

جواز سفر مفقود



الكومبس | 22

ــاح  ــص نج ــدد قص ــاص: تتع ــس – خ الكومب
عــدد مــن القادميــن الجــدد فــي الســويد ممــن 
اســتطاعوا أن يثبتــوا وجودهــم بالرغــم مــن 
عــدم مضــي وقــت طويــل علــى تواجدهــم 
فــي هــذا البلــد الجديــد، إال أنهــم تمكنــوا 
ا  مــن التأقلــم علــى كل مــا هــو جديــد بــدء
ــاخ ونمــط الحيــاة وأســلوبها  مــن قســوة المن
المختلــف كليــا عــن أســلوب الحيــاة والعــادات 
المتبعــة فــي بلدانهــم، وانتهــاء باألنظمــة 
ــي  ــاج ف ــث لالندم ــن وســعيهم الحثي والقواني

المجتمــع الســويدي.

طــارق الشــايب ســوري مــن أصــل فلســطيني قــدم للســويد 
عــام 2013 وبعــد شــهرين مــن تاريــخ وصولــه حصــل علــى 
ــدء  ــا بشــهرين ب ــم بعده ــة فيهــا، ث ــة الدائم ــح اإلقام تصري
بدراســة اللغــة الســويدية فــي مدرســة تعليــم اللغــة لألجانــب 
ســوريا  بلــده  فــي  درس   ،Ängelholm ببلديــة   SFI
فــي كليــة التجــارة واالقتصــاد قســم المصــارف وشــركات 
الكومبيوتــر  أجهــزة  مجــال  فــي  عمــل  لكنــه  التأميــن، 
ــة  ــق بتقني ــة تتعل وتصليحهــا، ودرس عــدة دورات تدريبي

اإللكترونيــة. واألجهــزة  المعلومــات 

الحثيــث  وإصــراره  الشــخصي  باجتهــاده  الشــايب  اســتطاع 
أســاتذته  لــدى  وجــوده  يثبــت  أن  الســويدية  إتقــان  علــى 
وينجــح فــي اجتيــاز العديــد مــن االختبــارات حتــى وصــل 
 مــن مســتويات تعلــم اللغــة، ممــا فتــح 

ً
لمراحــل متقدمــة جــدا

 لدخــول ســوق العمــل والحصــول علــى 
ً
أمامــه المجــال واســعا

 Multidator i Engelholm فــي شــركة وظيفــة 
بالكومبيوتــرات ووضــع شــبكاتها وتصليحهــا. المختصــة 

لقــب  منحــه   Ängelholm بلديــة  مجلــس  اختــار 
الوصــول  فــي  لتفوقــه  الجديــد«،  للقــادم  الناجــح  »المثــال 
لمراحــل متقدمــة مــن اللغــة ، ونجاحــه فــي الحصــول علــى 
الســويدي. المجتمــع  فــي  االندمــاج  علــى  وحرصــه  عمــل، 

الكومبــس التقتــه وأجرتــه معــه الحديــث التالــي حــول 
تجربتــه فــي الســويد ومنحــه لقــب المثــال الناجــح للوافــد 

الجديــد.

الشايب:    يقول 
الدراســة  طريــق  اختــرت  للســويد  قدومــي  بدايــة  منــذ 
وإنهــاء جميــع مراحــل تعلــم اللغــة، علــى الرغــم مــن أنــه 
لكــن  األحيــان،  بعــض  فــي  طريــق طويــل وممــل ومكلــف 
نتائجــه مضمونــة وآثــاره اإليجابيــة وفوائــده عديــدة علــى 
شــخصية اإلنســان وطريقــة حياتــه فــي هــذا البلــد مســتقباًل، 
 
ً
أمــا الخيــار الثانــي فــكان يتعلــق بمحاولــة البحــث ســريعا

عــن عمــل مــا وعــدم الدخــول فــي دوامــة الوقــت الطويــل 
الــذي تســتغرقه الدراســة والتأخــر فــي بــدء الحيــاة العمليــة.

علــى  شــجعه  ممــن  البعــض  بنصيحــة  أخــذ  أنــه  ويضيــف 
وكان  مكافئــة  أول  علــى  حصــل  حيــث  الدراســة،  متابعــة 
البلديــة  قبــل  مــن  مقــدم  كــرون  ألــف   12 حوالــي  المبلــغ 
ألننــي أنهيــت دراســة مراحــل ال SFI  فــي مــدة ال تتجــاوز 
للحصــول علــى  المبلــغ  اســتغالل هــذا  أشــهر، وقــررت   6

الســياقة. شــهادة 

 SAS مرحلــة  وأنهيــت  اللغــة  دراســة  تابعــت  ثــم 
وذلــك  أشــهر،   3 حوالــي  بعــد   Grundläggande
المعلميــن  مــن  وبتشــجيع  شــخصي  اجتهــاد  نتيجــة 
بالدراســة  االكتفــاء  وعــدم  ذاتــي  علــى  أكثــر  واالعتمــاد 
فــي المدرســة فقــط، حيــث طلبــت مــن األســاتذة إعطائــي 
والتعلــم  لغتــي  لتقويــة  والكتــب  الوظائــف  مــن  المزيــد 
 ووفــر علــي 

ً
لوحــدي فــي البيــت، األمــر الــذي ســاعدني كثيــرا

الوقــت. مــن  الكثيــر 

طريــق  عــن   SVA1 مرحلــة  دراســتي  فتــرة  وخــالل 
لــدي  أصبــح  اإلنترنــت،  بواســطة  أي  بعــد  عــن  التعلــم 
وقــت فــراغ كبيــر، ولذلــك بــدأت أبحــث فــي هــذه الفتــرة 
تدريــب  علــى  أســتاذي  بمســاعدة  وحصلــت  عمــل،  عــن 
الكومبيوتــر  بأجهــزة  المتعلقــة  األمــور  فــي مجــال  للعمــل 
ثالثــة  لمــدة  األجهــزة  مــن  وغيرهــا  والطابعــات 
اللغــة. فيهــا  أدرس  كنــت  التــي  المدرســة  فــي  أشــهر 

طارق الشايب ينال لقب »المثال الناجح للقادم الجديد« ويتحدث للكومبس عن تجربته:

لمست كيف يحب السويديون مساعدة 
الشخص الطموح وصاحب اإلرادة

اللغــة    علمنــي  الــذي  »المــدرس 
زميلــي« أصبــح 

بأنــه  كمتــدرب  عملــه  خــالل  شــعوره  الشــايب  ويصــف 

الــذي   وال يمكــن وصفــه فالشــخص 
ً
»شــعور جميــل جــدا

ــس  ــا نجل ــي، وكن ــح زميل كان يدرســني اللغــة الســويدية أصب

 فــي غرفــة المعلميــن خــالل فتــرة االســتراحة أثنــاء 
ً
ســوية

الــدوام«.

فــي  كمتــدرب  العمــل  فتــرة  مــن  انتهائــي  »بعــد  ويتابــع 

شــركات  لعــدة  الذاتيــة  ســيرتي  أرســلت   ،SFI مدرســة 

الشــاحنات  قيــادة  مجــال  فــي  تدريبيــة  دورة  وعملــت 

الصغيــرة  truck، لكــن األمــر الغريــب الــذي حــدث معــي 

هــو أننــي تلقيــت اتصــااًل مــن صديقــي يخبرنــي بأنــه اســتطاع 

فــي  الصغيــرة  للشــاحنات  لــي كســائق  تأميــن عقــد عمــل 

وبنفــس  جيــدة،  العقــد  شــروط  وكانــت  ســويدية  شــركة 

اليــوم حصلــت علــى رد مــن إحــدى الشــركات المتخصصــة 

كمتــدرب  العمــل  علــي  وعرضــت  الكومبيوتــرات  بمجــال 

العمــل  اختــرت  النهايــة  فــي  أننــي  إال  شــهرين،  لمــدة 

كمتــدرب علــى الرغــم مــن أن العــرض األول كان حصولــي 

علــى عقــد عمــل ثابــت«.

بــدء  علــى  فقــط  واحــد  شــهر  مــرور  بعــد  أنــه  ويوضــح 

التدريــب، طلــب منــه مديــر الشــركة عقــد اجتمــاع وعــرض 

 لمــدة عــام كامــل.
ً
عليــه توظيفــه مبدئيــا

الشــخص  مســاعدة  يحبــون  »الســويديون 
اإلرادة« وصاحــب  الطمــوح 

أن  الشــخصية  تجربتــه  علــى  باالعتمــاد  الشــايب  يعتقــد 

الســويديين يحاولــون مســاعدة أي شــخص عندمــا يالحظــون 

أنه يمتلك روح المبادرة واإلرادة والطموح والحافز، وسعيه 

ــه. ــر قدرات ــه وتحســين وتطوي ــى ذات ــث لالعتمــاد عل الحثي

»المثــال الناجح للقادم الجديد«  
يقــول: منــذ حوالــي الشــهر تلقيــت رســالة مــن البلديــة تتعلــق 
بمنحــي لقــب »المثــال الناجــح للقــادم الجديــد« واختيــاري 
 lokaltidningen صحيفــة  مــع  مقابلــة  إلجــراء 
والحديــث عــن تجربتــي فــي الســويد، ونجاحــي فــي إنهــاء 
فــي  وظيفــة،  علــى  والحصــول  الســويدية  اللغــة  مراحــل 

.
ً
رائعــا  

ً
شــعورا كان  الحقيقــة 

وحــول خططــه المســتقبلية يقــول إن الشــهادة هــي هدفــه 
الرئيســي واألساســي وهــي مــن أهــم مــن العمــل فــي هــذه 
إحــدى جامعــات  مــن  علــى شــهادة  الحصــول  ألن  الفتــرة، 
الســويد ســتفتح أمــام اإلنســان آفــاق جديــدة وكبيــرة فــي 
فــي  الجامعــة  لدخــول  يســعى  أنــه   

ً
مبينــا العمــل،  ســوق 

الســويد ودراســة قســم هندســة شــبكات الكومبيوتــر، حيــث 
تعلــم  مراحــل  وأنهــى  المطلوبــة  األوراق  جميــع  اســتكمل 

اللغــة وهــو اآلن ينتظــر الجــواب مــن الجامعــة.

ينصــح الشــايب القادميــن الجــدد بالتركيــز علــى الدراســة 
ــاط  قــدر اإلمــكان وعــدم الســماع لألشــخاص الســلبيين بإحب
ألنــه  وخياراتهــم،  قراراتهــم  علــى  والتأثيــر  معنوياتهــم 
علــى  للقفــز  الحاجــة  بــدون  المصاعــب  جميــع  ســيتجاوز 
المراحــل الســيما وأن الســويد توفــر الفــرص لــكل شــخص 
الفــرص  اســتغالل  يجــب  لذلــك  والطمــوح،  الرغبــة  يملــك 

إلــى الهــدف. واختيــار الطريــق الصحيــح للوصــول 
نهيــل كوريه
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متــى يتم إلغاء عقد اإليجار؟  
تتضمــن شــروط إلغــاء عقــد اإليجــار ضــرورة التــزام الشــخص 
الراغــب باالنتقــال مــن الشــقة التــي يســتأجرها بالفتــرة التــي 
وتبــدأ  اإليجــار،  عقــد  إلغــاء  فتــرة  اســم  عيلهــا  يطلــق 
هــذه الفتــرة عندمــا يقــوم الشــخص باإلبــالغ عــن رغبتــه 
ــة أشــهر للشــقة   ثالث

ً
ــا ــرة اإللغــاء غالب ــال، وتكــون فت باالنتق

الســكنية المؤجــرة، أي أن الشــخص ملــزم بدفــع إيجــار ثالثــة 
ــل انتهــاء فتــرة اإللغــاء. ــو قــرر االنتقــال قب أشــهر حتــى ل

ويحــق لصاحــب العقــار الــذي يؤجــر منزلــه أن يلغــي عقــد 
ــدة،  ــوره بصــورة جي ــر أم ــذي ال يســتطيع تدب المســتأجر ال
أي فــي حــال عــدم قدرتــه علــى دفــع إيجــار الشــقة أو القيــام 

ــى. بعمــل أشــياء تضــر بالشــقة أو المبن

لزيادة معلوماتك حول:

يد لســو ا نظمــة  أ و نيــن  ا قو

الوالديــن    قانــون  هــو  مــا 
1949:381  Föräldrabalk

يؤكــد )قانــون الوالديــن( الســويدي علــى حــق الطفــل فــي 

ــة الجيــدة،  ــان والتربي ــة واألم ــة والعناي ــى الرعاي الحصــول عل

وتشــدد بنــود القانــون علــى منــع اللجــوء إلــى العنــف الجســدي 

أو النفســي فــي الســويد بغــرض تربيــة األطفــال، حيــث يعنــي 

أمــا  الموجــه للجســم،  العنــف  الجســدي كل أشــكال  العنــف 

العنــف النفســي فيقصــد بــه كل وســائل التهديــد والتخويــف 

القانــون  هــذا  ويســمى  آخــر،  إلنســان  واإلهانــة  والســيطرة 

فــي  موجــود  وهــو  التربيــة،  بهــدف  الضــرب  منــع  قانــون 

الســويد منــذ عــام 1979. 

ــز    ــوالدة أو مرك ــادة ال ــات عي خدم
:MVC رعايــة األمومــة

تقــدم عيــادة الــوالدة رعايــة مجانيــة للحوامــل طيلــة فتــرة 
التأكــد  بهــدف  وذلــك  الســويد،  أنحــاء  جميــع  فــي  الحمــل 
ــاء واألمهــات  مــن ســالمة وصحــة األم والطفــل، ويحصــل اآلب
 علــى تعليــم الوالديــن فــي عيــادة الــوالدة، حيــث يتــم 

ً
أيضــا

إعطائهــم المزيــد مــن المعلومــات حــول وكيفيــة العنايــة 
.
ً
بالطفــل المولــود حديثــا

علــى  الحصــول  فــي  المســاعدة  تقديــم  الخدمــات  وتشــمل 
وســائل منــع الحمــل او إجــراء فحــص الحمــل أو الحصــول علــى 

استشــارة تتعلــق باإلجهــاض.

مــن الضــروري علــى كل إمــراة حامــل عــدم اإلعتمــاد علــى 
ثقافــة الشــارع والمعلومــات المتداولــة، فالرعايــة الصحيــة 
الســويدية تتيــح للمــرأة الحامــل اإلهتمــام بجنينهــا وبنفســها 

ــة. ــة الحديث ــة والعلمي ــر الطبي ــق المعايي وف

حــق الحصول على مترجم فوري  

علــى  الســويدية  الحكوميــة  الســلطات  جميــع  تحــرص 

ــى مترجــم فــوري ناطــق  ضمــان حــق حصــول أي شــخص عل

بلغتــه األم، إذا لــم يكــن يتحــدث اللغــة الســويدية، أي أن 

ــب مترجــم  ــه طل ــذي ال يتقــن الســويدية يحــق ل الشــخص ال

ــة  ــات االجتماعي ــدوق التأمين فــوري فــي مكتــب العمــل وصن

لكــن  االجتماعيــة،  الخدمــات  ومكتــب  والمستشــفيات 

يتوجــب علــى المــرء أن  ُيبلــغ عــن حاجتــه للمترجــم عنــد 

المقابلــة. حجــز موعــد 

i الكومبــس – معلومــات مجتمعيــة: هــذه بعــض المعلومــات المجتمعيــة التــي يمكــن أن تفيــد خاصــة القادميــن الجــدد، الكومبــس يحــرص دائمــا علــى تحريــر ونشــر مــواد
معلوماتيــة عــن المجتمــع، لكــي تســهل التعامــل مــع البيئــة القانونيــة واالجتماعيــة فــي الســويد.
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كريســتيان  الشــاب  رياضــة:   – الكومبــس 
قومــي يبلــغ مــن العمــر ١7 عامــا فقــط، لكــن 
طموحاتــه وأحالمــه كثيــرة جــدا، فهــو يزاوج 
فــي ممارســة عــدة أنــوع مــن الرياضــات، فــي 
الوقــت الــذي هــو طالــب أيضــا. اســتهوته 
همــة  بــكل  فزاولهــا  القــدم  كــرة  لعبــة 
مــن  خطفــه  الهوكــي  حــب  لكــن  ونشــاط، 
الكــرة المســتديرة. ورغــم ذلــك فهــو ينصــح 

الشــباب بممارســة كــرة القــدم.

الوطنــي  الفريــق  فــي  اللعــب  إلــى  كريســتيان  يطمــح 
الســويدي، أو االحتــراف فــي فــرق الهوكــي الروســية التــي 

اإلعجــاب. لهــا  يكــن 

الكومبــس التقتــه ودار معه هذا الحوار:

ماهــي الرياضــات التــي مارســتها   
فــي  لالحتــراف   

ً
أخيــرا وصلــت  حتــى 
الهوكــي؟ ممارســة 

لعبــت كــرة القــدم منــذ أن كان عمــري 8 ســنوات، وتمرنــت 
مــع اكثــر مــن نــادي فــي البلديــة )الكومــون(، وكنــت اعشــق 
أمــارس  كنــت  القــدم  لكــرة  وباإلضافــة  الرياضــة،  هــذه 
الســباحة وحققــت ميداليــات كثيــرة علــى مســتوى الســويد، 
ولكــن بالنهايــة لــدي حلــم هــو أن أمــارس الهوكــي فاختــرت 

ــق. هــذا الطري

مــن    هــل  الهوكــي  اختــرت  لمــاذا 
ــى اتخــاذ هــذا  ســبب معيــن دفعــك إل

القــرار؟
 كنــت أمــارس اللعبتيــن فــي آن واحــد، ولــم أكــن أشــعر أنــى 
 كانــت اإلصابــة 

ً
ســأفضل الهوكــي علــى كــرة القــدم وأيضــا

القــدم،  كــرة  ممارســة  مــن  الرجــل  كعــب  فــي  تالحقنــي 
وتوجــب علــى الذهــاب للطبيــب لمعالجــة الوضــع واضطــرت 
تــرك كــرة القــدم، واالتجــاه للهوكــي بعــد أن بــدأت أومــن 
أن المســتقبل بالنســبة لــي هــو فــي ممارســة هــذه اللعبــة.

ومــا هــو النــادي التــي تلعــب معــه   
ومــا هــو ترتيبــه؟

أنــا العــب مــع نــادي strängnäs  فــي مدينة åker  وهو 
فــي قمــة األنديــة وأنــا العــب مــع فريقــي ولــي طمــوح الحصــول 
باللقــب. للتتويــج  النــادي  الــدوري وأســعى مــع  لقــب  علــى 

هــل    أجنبيــة  أصــول  مــن  كونــك 
ينظــر لــك فــي النــادي الــذي تلعــب 
 
ً
معــه أي نظــرة عنصريــة وخصوصــا
ــن  ــارس م ــي الســويد يم ــي ف أن الهوك

فقــط؟ الســويديين  قبــل 
فــي البدايــة لــم أكــن أفكــر فــي هــذه الموضــوع ألننــي ولــدت 
ــم أريــد أن احققــه ففــي النــادي مــع  ــدي حل فــي الســويد، ول
أصدقائــي، ال يمكــن القــول أن هنــاك نظــرات عنصريــة أو أي 
شــيء مــن هــذه الــكالم مــع أن النــادي بأكملــه مــن الســويديين، 
ــدى البعــض عندمــا  ــوع مــن الفضــول ل ولكــن ربمــا يوجــد ن
يجــدون العبيــن مــن جنســيات شــرقية بــدأت تمــارس لعبــة 
هوكــي الجليــد، فعندمــا نلعــب مــع الخصــم هنــاك مــن ينظــر 
إلــي بنظــرة مختلفــة، كمــا أالحــظ أنهــم يتحدثــون فيمــا 

بينهــم عنــي.

المــادي    الجانــب  تقيــم  كيــف 
مــع  القــدم  كــرة  بمقارنــة  وتأثيــره 

كــي؟ لهو ا
بــكل تأكيــد الجانــب المالــي لــه تأثيــر كبيــر، ولكــن يوجــد 
نقطــة أن أغلــب الشــباب يمارســون كــرة القــدم ولكــن قليــل 
 منهــم مــن يصــل لالحتــراف بالمعنــى الحقيقــي ويحتــرف 

ً
جــدا

 لوجــود الكثيريــن ممــن يتقنــوا كــرة 
ً
بأنديــة كبيــرة نظــرا

القــدم، فيمــا لعبــة الهوكــي مــن يبــرع ويظهــر إمكانيــات 
كبيــرة ينظــر لــه بأكثــر من وجهة ويحصل على راتب ودعم.

هــل تطمــح فــي تمثيــل منتخــب   
تلقيــت دعــوى؟ أو  الســويد 

كثيــرة  القــاب  معــه  احقــق  وأن  الســويد  أمثــل  أن  أتمنــى 
 لــن أنكــر حبــي لبلــدي األم ســوريا، وكنــت أتمنــى لــو 

ً
وطبعــا

ــدي،  ــت بل ــة الهوكــي فــي ســوريا لكنــت قــد مثل وجــدت لعب
للمنتخــب  اســتدعى  أن  أتمنــى  الظــروف  هــذه  فــي  ولكــن 
الســويدي ســواء الشــباب أو البالغيــن واحقــق مــا اطمــح إليــه.

 للسويديين فقط
ً
الرياضة التي لم تعد حكرا

ــي  كريســتيان قوم
على خطى النجومية 

في رياضة هوكي 
الجليد 

بالنســبة لموضــوع الســباحة هــل   
فكــرت فــي إكمــال تدريبــك أو الســعي 

ــدف؟ ــق ه وراء تحقي
بصراحــة أول مــا بــدأت فــي الســباحة عــرض علــى أن أتــدرب 
لهــذه  مــدارس ســويدية واخصــص وقتــي  إشــراف  تحــت 
ــى مســتوى الســويد  ــرة عل ــات كثي الرياضــة وحققــت ميدالي
ولكننــي باألخيــر أســعى وراء حلــم هــو الهوكــي ولكننــي حتــى 

ــة. اللحظــة أمــارس الســباحة ولكــن ليســت فــي األولوي

جــاءت    للهوكــي  ممارســتك  هــل 
مــن قبــل دعــم أحــد األشــخاص أم هــي 

هــدف وتريــد تحقيقــه؟
طبعــا بالمقــام األول هــي هــدف بــل حلــم سأســعى ورائــه 
لتحقيقــه والوصــول للعالميــة، ولكــن لــن انكــر دعــم عائلتــي 
لــي بممارســة اللعبــة بــل وتشــجيعي لالســتمرار بهــا وتقديــم 

كل مــا لــدي رغــم أنهــا مكلفــة جــدا.

أن    حديثــك  خــالل  مــن  ســمعت 
ــغ  ــف مبال ــي يكل ــة الهوك ممارســة لعب

كبيــرة قبــل بلــوغ ســنة 18؟
صحيــح مــن ال يملــك المــال الكافــي ال يســتطيع أن يمــارس 
 أكثــر 

ً
رياضــة الهوكــي فــي الســويد فهــي قــد تكلــف شــهريا

مــن 20 ألــف كــرون وهــذا رقــم كبيــر لالعــب لــم يبلــغ ســن 
الثامنــة عشــر، فيمــا لــو لعبــت كــرة القــدم لــكان المبلــغ اقــل 
ولكــن فــي حــال احترفــت أو فيمــا يســمونها بالعربــي عقــد 
ســنوي مــع النــادي ســوف احصــل علــى راتــب عالــي باإلضافــة، 

للحوافــز والمنــزل.

هــل تفكــر فــي االحتــراف الخارجــي   
وفــي أي دولــة؟

فــي   
ً
وخصوصــا الخارجــي  باالحتــراف  أفكــر  تأكيــد  بــكل 

روســيا ألنــه بــرأي هــي الدولــة األولــى فــي الهوكــي واالحتــراف 
بهــا أســهل مــن االحتــراف فــي أمريــكا أو كنــدا علــى ســبيل المثــال

بلــده  خــارج  االحتــراف  يتمنــى  العــب  أي  وبالمحصلــة   
إليــه. يســعى  مــا  أفضــل  وتقديــم 

ــه    هــل صحصــح أن الهوكــي ليــس ل
مشــجعين أو داعميــن مــن الجاليــات 

األجنبيــة؟
حتــى  أو  هنــا  األنديــة  مباريــات  اغلــب  الن  ذلــك  أظــن  ال 
الــدوري لهــا متابعــة مــن قبــل الجاليــات األجنبيــة والعربيــة 
خصوصــا، ويوجــد العــب يلعــب مــع الســويد وهــو مــن أصــول 
ــة. ــر جماهيري ــدم األكث ــرة الق ــى ك ــا تبق ــة ولكــن طبع إيراني

كيــف تنظــم وقتــك بيــن الدراســة   
وممارســة الهوكــي؟

بصراحــة أنــا افضــل الهوكــي علــى الدراســة ولكــن هــذا ال 
أضــع  ولكننــي  بالعكــس  الدراســة،  اكمــل  لــن  أننــي  يعنــي 
الهوكــي فــي مقدمــة أولوياتــي وأحالمــي ولكــن الدراســة مــن 
اهــم ركائــز حياتــي وتبقــى الهوكــي بالمركــز األول ضمــن 

أحالمــي.

الجــدد    القادميــن  تنصــح  هــل 
الهوكــي؟ لعبــة  بممارســة 

بصراحــة ومــن كافــة النواحــي أفضــل الذهــاب لكــرة القــدم، 
 
ً
وخصوصــا األوســع  والمجــال  الشــهرة  ناحيــة  مــن  أواًل 

االحتــراف فــي أنديــة كبيــرة أو حتــى االحتــراف الخارجــي 
 الموضــوع المالــي لــه تأثيــر ومهــم مــن ناحيــة الرواتــب 

ً
وثانيــا

ــرة  ــم ك ــي عال ــات ف ــراه مــن صفق ــا ن ــرى م ــت ت الضخمــة وان
القــدم اليــوم.

ــة    متــى تنتقــل الرياضــة مــن مرحل
ــي الســويد،  ــى االحتــراف ف ــة إل الهواي
أجــل  مــن  فقــط  االحتــراف  وهــل 

المــادة؟
ــة  ــكل يقــول إنهــا هواي ــة عشــر ال ــل ســن الثامن بصراحــة قب
فقــط وال أحــد يقــول إنــه مهتــم بموضــوع المــال، ولكــن 
بشــكل  المســالة  تصبــح  الشــخص  يبلــغ  عندمــا  الحقيقــة 
 ويســعى الالعــب للبحــث عــن أفضــل 

ً
ــا  مادي

ً
ــر موضوعــا كبي

 بغــض النظــر عــن المدينــة أو مــكان اإلقامــة 
ً
العــروض ماديــا

أو أي شــيء آخــر.

  ايلــي لولي

  الشــاب كريســتيان قومي
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وهــي:  ســويدية  كلمــات  ألربــع  أوائلــي  لفــظ  أو  أحــرف،  ثالثــة  مــن  اختصــار 
.Centrala studiestödsnämnden

كلمــة Central تعنــي مركــزي أو متوســط أو رئيســي، و studie دراســة، و 
stöd تعنــي دعــم أو مســاندة، و nämnd تعنــي لجنــة.

ليصبح المعنى الكامل: اللجنة المركزية للدعم الدراسي.
وهــي مؤسســة حكوميــة ســويدية، مقرهــا الرئيســي فــي سوندســفال، ويعمــل فيهــا 
مــا يقــارب 900 شــخص فــي 11 منطقــة بالبــالد، وتعمــل علــى إصــدار القــرارات 
ودفــع تكاليــف الدعــم الدراســي والمعونــات والقــروض لألشــخاص الذيــن يدرســون 
 علــى عمليــة إعــادة تســديد القــروض 

ً
فــي الســويد أو خارجهــا، وتشــرف أيضــا

مــن قبــل الطــالب.
 للمهاجريــن 

ً
 للتجهيــزات المنزليــة مخصصــا

ً
 قرضــا

ً
وتقــدم اللجنــة المركزيــة أيضــا

والالجئيــن، وفــق شــروط وحــدود معينــة، مــن أجــل بــدء حيــاة جديــدة فــي الســويد.
 مــا يقــارب 23 مليــار كــرون إلــى مــا يقــارب 900 

ً
وتدفــع اللجنــة المركزيــة ســنويا

ألــف طالــب وطالبــة.

  BEO بـ 
ً
 وتعرف اختصارا

Barn تعنــي طفــل، و elev تعنــي طالــب أو تلميــذ، و ombudet وكيــل 
ــب. أو نائ

ويصبــح المعنــى الكامــل: وكيــل األطفــال والتالميــذ، أو أميــن مظالــم األطفــال 
والتالميــذ.

وهــي مؤسســة أنشــأتها الحكومــة الســويدية فــي 1 نيســان/ أبريــل 2006، لتكــون 
 مــن هيئــة التفتيــش المدرســي، لكنهــا تملــك مهمــات إشــراف مســتقلة.

ً
جــزءا

وتراقــب الوكالــة إلــى جانــب هيئــة التفتيــش الجــزء مــن قانــون التعليــم المتعلــق 
بالمعاملــة المهينــة. وتحقــق فقــط فــي التصرفــات المهينــة الموجهــة ضــد األطفــال 
والتالميــذ، أمــا البالغــات حــول حــوادث حصلــت قبــل 1 نيســان/ أبريــل 2006 فإنــه 

ال يتــم التحقيــق بهــا.
التســامح مــع حــاالت اإلهانــة، وأن جميــع األطفــال  الوكالــة علــى عــدم  وتؤكــد 
والتالميــذ لهــم الحــق بالتواجــد فــي بيئــة مدرســية خاليــة مــن التمييــز والمضايقــات 

ــة. ــة آمن ــى تعليــم جيــد فــي بيئ ــى حصولهــم عل ــة، باإلضافــة إل ــة المهين والمعامل
ــواردة، ونشــر  ــا والشــكاوى ال ــي القضاي ــرارات ف  إصــدار الق

ً
وتشــمل مهامهــا أيضــا

المعلومــات حــول متطلبــات قانــون المــدارس، وكيفيــة تطبيقــه، والتعــاون مــع 
الســلطات األخــرى والمندوبيــن الحكومييــن والبلديــات، كمــا تمثــل األطفــال أو 
التالميــذ فــي المحاكــم، بعــد إثبــات أن الطفــل تعــرض لمعاملــة مهينــة، وأنــه توجــد 

ــب تعويــض مــن المســؤولين عــن المــدارس. فــرص لطل

 Mervärdeskatt لمصطلــح   
ً
اختصــارا تســتعمل  كلمــة 

 värde تعنــي أكثــر أو مزيــد، و mer ،المؤلــف مــن ثــالث كلمــات
تعنــي قيمــة، و skatt تعنــي ضريبــة.

ليصبح المعنى الكامل: ضريبة القيمة المضافة.
إلــى  دفــع 

ُ
وهــي ضريبــة غيــر مباشــرة، ومدرجــة فــي الســعر، ت

الدولــة، عنــد شــراء الســلع والخدمــات، مــن قبــل المســتهلك النهائــي 
لهــا، وتكــون بنســب 25% أو 12% أو 6% مــن ســعر الســلع.

وبالنســبة ألصحــاب األعمــال عليهــم أن يعرضــوا ويدفعــوا ضريبــة 
القيمــة المضافــة للســلع أو الخدمــات التــي يقدمونهــا، وعندمــا 
يقــوم أحدهــم ببيــع منتــج مــا أو خدمــة فإنــه وفــي معظــم الحــاالت 
 
ً
ُملــزم بوضــع ضريبــة القيمــة المضافــة علــى الســعر، لتدفــع الحقــا

إلــى مصلحــة الضرائــب الســويدية.
وبالمقابــل فــإن أصحــاب األعمــال لديهــم الحــق بعــدم دفــع ضريبــة 
القيمــة المضافــة للعديــد مــن البضائــع والخدمــات التــي يشــترونها 

لشــركاتهم.
الكتــب،  علــى   %6 بنســبة  المضافــة  القيمــة  ضريبــة  وتأتــي 
اإللكترونيــة،  الكتــب  عــدا  مــا  والخرائــط،  والدفاتــر،  والصحــف، 

والناطقــة.
والمأكــوالت،  الغذائيــة،  المــواد  علــى:   %12 الـــ  وضريبــة 

الدخــان. عــدا  مــا  الكحوليــة،  غيــر  والمشــروبات 
أمــا ضريبــة الـــ 25% فهــي مطبقــة علــى كل الســلع والخدمــات 

المتبقيــة.
 مــن أي 

ً
الخاليــة تمامــا البضائــع والخدمــات  فيمــا توجــد بعــض 

ضريبــة.

و  نشــاط،  تعنــي   Aktivitet كلمتيــن.  مــن  مؤلــف  مصطلــح 

تعويــض. تعنــي   ersättning

ويصبح المعنى الكامل: تعويض النشاط. 

وهــو نــوع مــن أنــواع التعويــض يدفعــه صنــدوق التأمينــات العامــة 

 ،
ً
Försakringskassan لألشــخاص بيــن الـــ 19 والـــ 29 عامــا

ــدوام كامــل، لمــدة ال  ــى العمــل ب والذيــن ليــس لديهــم القــدرة عل

تقــل عــن عــام واحــد، بســبب مــرض أو إصابــة أو إعاقــة مــا.

مصطلــح مؤلــف مــن كلمتيــن. Berg تعنــي جبــل، و stat تعنــي دولــة أو حكومــة 
أو بلــد.

لكن ما يقصد بها، ومعناها الكامل، هو: هيئة تفتيش المعادن السويدية.
ــة المســح الجيولوجــي الســويدية SGU المســؤولة عــن  وهــي إحــدى وحــدات هيئ

ــاه الجوفيــة فــي الســويد. ــة والمي ــا الصخــور والترب قضاي
أقــدم  إحــدى  بالتالــي  لتكــون   ،1637 عــام  المعــادن  تفتيــش  هيئــة  تأسســت 
 علــى عــدة مناطــق فقــط، 

ً
األنشــطة الحكوميــة فــي الســويد. وكان عملهــا موزعــا

لكــن منــذ العــام 1998 توســعت نشــاطاتها لتشــمل جميــع أنحــاء البــالد.
 
ً
ــا التنقيــب واســتخراج المعــادن فــي الســويد، وفقــا ــى الهيئــة معالجــة قضاي وتتول
للقانــون الخــاص بهــا، كمــا تــدرس المســائل المتعلقــة بمنــح التراخيــص مــن أجــل 

ــالد. ــي للب فحــص ومعالجــة المخــزون المعدن
المعنيــة  واألطــراف  الشــركات  وإبــالغ  إعــالم   ،

ً
أيضــا األخــرى  مهامهــا  وتشــمل 

التنقيــب  وأعمــال  التشــريعات  عــن  والمواطنيــن  اإلعــالم  ووســائل  والســلطات 
الســويد. فــي  للمعــادن  الجاريــة  والمعالجــة 

مصطلحــات
ســــــويدية

Moms

Barn- och elevombudet 

AktivitetsersättningCSN

 Bergsstaten

جميل دائما أن نرى زوجين في عمر 

متقدم يتكأ أحدهما على اآلخر، 

فالحب ال ينتهي مع الوقت، هذا ما 

يريد على األرجح أن يقوله مثل اليوم، 

أم لديكم تفسيرات أخرى؟

هذه ليست دعوة لألنانية أو 
النرجسية أو حب الذات...أن تحب 
نفسك قد يعني أنك تحترم ذاتك 

وتعرف قيمة نفسك كإنسان 
وتعرف أن لك رسالة في هذه 

الحياة يجب أن تؤديها بأمانة، وإذا 
لم تحب نفسك يعني أنك قررت 
أن ال تكون شيء في هذه الحياة

لعبة القط والفأر لعبة 
قديمة كما يبدو، ويبقى 
المثل الحاضر في أغلب 

ثقافات العالم: غاب القط 
إلعب يا فأر قد يكون من 

الممتع للبعض معرفة كيف 
يقال هذا المثل بالسويدية

على قول
المثل

السويدي

 Gammal

kärlek

rostar inte

الحب القديم

 ال يصدأ

Glöm inte

att älska 

dig själv

ال تنسى
 أن تحب 
نفسك

 Då katten är

 borta dansar

 råttorna på

bordet

عندما يغيب القط

تلعب الفئران على 

الطاولة

مصطلــح مؤلــف مــن ثــالث كلمــات. Bil تعنــي ســيارة، و mål تعنــي هــدف أو مرمــى أو وجبــة 
أو قضيــة أو لغــة، و vakt تعنــي حــارس.

المعنى الحرفي للمصطلح هو: حارس السيارة.
 إلــى األشــخاص الذيــن يتــم تســجيل ســيارات أو مركبــات باســمهم بــدل 

ً
لكنــه يشــير فعليــا

ــب ورســوم  ــك الســيارة الحقيقــي مســؤولية دفــع ضرائ ــي يتجنــب مال مالكهــم الحقيقــي. وبالتال
 
ً
الســيارة ومخالفاتهــا، ألنهــا مســجلة علــى اســم الـــ Bilmålvakt الــذي يكــون بــدوره مدينــا

ــرة.  كبي
ً
ــة الســويدية مبالغــا ــك تخســر الدول ــه التســديد، وبذل باألمــوال وال يمكن

ومــع نهايــة العــام الماضــي، تجــاوز مجمــوع الديــون المتعلقــة بالمركبــات مبلــغ الـــ 1,6 مليــار 
كــرون، فيمــا تحّمــل 100 شــخص لوحدهــم مبلــغ يزيــد عــن 340 مليــون كــرون مــن مجمــوع 

الديــون.
، ألن عنوان ســكنه قد يكون مســجاًل عند 

ً
 نســبيا

ً
ويعتبر الوصول إلى الـ Bilmålvakt صعبا

شــخص آخــر أو خــارج الســويد، كمــا أنــه يفتقــد للممتلــكات، وال تؤثــر عليــه وســائل الضغــط 
المــادي مثــل الغرامــات والرســوم وعــدم ايفــاء االلتزامــات المتعلقــة بالســيارات.

Bilmålvakt
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أفقي
1 - مواقــع للقــاء والمناقشــة على 

االنترنــت - للتعريف
2 - التصرف في عمل بدون تحضير 

- أوفى االصدقاء
3 - المدينة ذات األلف عمود أيام قوم 

عاد - جملة موسيقية
4 - تصــدر صوتــا اســتخدمت فــي 
الحــروب - قاصــدا عــن ســبق اصرار

5 - حــرف عطــف - الموت
6 - جهة االنطالق - ابو األب أو األم

7 - مدينة اســبانية ســياحية اســماها 
الفينيقيــون مدينــة »الملكة«

8 - خــض - خمــود الحمــاس والحيوية
9 - منتسب إلى عمان - االسم القديم 

للبحرين وحضارتها
10 - دولــة عربيــة ليســت لها حدود 

برية - شــتم
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رأسي
1- جزيرة أكثر من 40 % من كلمات 

لغتها عربية - عراق )مبعثرة(
2 - للهاتف )معكوسة( - طير ليلي - له 

من االسماء في العربية نحو 100 اسما
3 - متشــابهان - عــاب شــخصا فــي 

غيابــه - والــد
4 - نصاب - ندى أو مطر خفيف - ثلثا منح

5 - في المشورة ووجهة النظر 
)معكوسة( - اسم خلية النحل بالفصحى 

6 - قصائد شعر كتبت في الجاهلية 
بماء الذهب

7 - والدة - ثالثة حروف من اوان
8 - أكبر بركان في العالم

9 - تجدها بين البلدان - ورقة من 
أوراق اللعب

10 - أول بلد عربي عرف الطباعة - 
أداة من الخشب أو نحوه لصنع الكعك

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؟ ١١٢

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

 Diskrimineringsombudsmannen
 3686 Box

Stockholm 59 103
do@do.se البريــد اإللكتروني

رقم الهاتف 
08 - 120 20 700

المظالــم  أميــن 
لشــؤون التمييــز

  هواتف هامة

92
8

4

3

7
3 4

9

6
2

9 2

7

٥

9
7

ألوانه تظهر بعد المطر
)  سقو زحق  (

 روائي مصري حائز على جائزة نوبل
) بجني فظوحم (

العب تنس اسباني محترف
) فيلئارا دالنا (

مكتشف الدورة الدموية
)بنا نلفاسي(

مدينة روسية تعرضت لكارثة نووية 
) بتنرشول(

 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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