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محمد عبد الكريم:
لهذا توجهت نحو السياسة المحامــي ماغنوس يونســون يكتب للكومبس

صــ ١٠ 

فــي  بيــة  لعر ا هــي  لمقا ا عــن  يــر  تقر
لمــو ما

صـ  ١٧ صـ  ١٨

التحرش الجنســي حديــث مابعد الهيجان
صـ  ٥

البحث عن فضيحة
مصيــدة السياسيين

وزيرة الخارجيــة هل ترضخ للضغوط
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ال أحــد يعــرف مــن أيــن جــاءت ســابقا مقولــة »كل 
ــى  ــة »كل الحــق عل ــى الطليــان« ولكــن مقول الحــق عل
الســبب  معروفــة  أصبحــت  الحاليــة  الالجئيــن« 
والمصــدر، بعــد محــاوالت التوظيــف السياســي لنتائج 

تدفق الالجئين من قبل أحزاب اليمين.
الســنة  هــذه  مــن  األول  الشــهر  انتهــاء  فبعــد   
النتائــج  الســطح  علــى  تظهــر  بــدأت  الجديــدة، 
السياســية لتراكمــات أحــداث العــام الســابق، والتــي 
لالجئيــن  المســبوقة  غيــر  األعــداد  أبرزهــا  كان 

القادمين إلى السويد.
ووفقا لما كان متوقعا، بدأت المؤسســات الســويدية 
المســؤولة عــن تأميــن الرعايــة االجتماعيــة والصحيــة 
والتعليميــة بالشــكوى مــن قلــة المــوارد، أمــام أعــداد 
النــاس الذيــن دخلــوا إلــى المجتمــع وأصبحــوا بالتالــي 

مشمولين بنظام الرفاهية السويدي.
أكــدت أن اإلنفــاق  التأمينــات االجتماعيــة  مصلحــة 
 فــي 

ً
علــى مســائل الضمــان االجتماعــي ســيزداد كثيــرا

المستقبل. 
ونوهــت إلــى أن اإلنفــاق علــى بــدل الرعايــة والمــرض 
والعجــز يتوقــع أن يكــون أكبــر بســبب النمو الســكاني، 
ــادة  ــى احتمــال أن تصــل الزي حيــث تشــير األرقــام إل
فــي معــدالت اإلنفــاق علــى مســاعدات األطفــال لنحــو 

1.3 مليار كرون بحلول عام 2020.
الحكومــة الحاليــة التــي تستشــعر تفاقــم األزمــة، قــد 
ال يقلقهــا إيجــاد الحلــول الســريعة، بقــدر قلقهــا مــن 
كانــت  التــي  اإلربــاك  لحالــة  السياســي  التوظيــف 
نفقــات  تغطيــة  ميزانيــات  نقــص  جــراء  متوقعــة 
بــدأت  فقــد  حصــل  مــا  وهــذا  الجــدد.  القادميــن 
هــذه  أهــم  مــن  ولعــل  الثمــار،  بجنــي  المعارضــة 

، وتــوزع مجانــا 
ً
تصــدر مــرة واحــدة فــي الشــهر حاليــا

بالبريــد وعبــر مراكــز ثابتــة فــي عــدة مناطــق منهــا: 

ونورشــوبنغ  ويوتيبــوري  وســتوكهولم  ســكونة 

إعالميــة  خدمــة  وهــي  واسكليســتونا،  ولينشــوبنغ 

باللغــة العربيــة هدفهــا المســاهمة فــي تلبيــة الحاجــة 

إلــى وجــود وســيلة إعالميــة تتفاعــل مــع الجاليــات 

العربيــة فــي الســويد وأوروبــا حــول كل مــا يجــري مــن 

أخبــار ومســتجدات تهــم الجاليات الناطقــة بالعربية.

تحــاول  جــادة  إعالميــة  وســيلة  الكومبــس  صحيفــة 

التركيــز علــى القضايــا التــي تهــم االندمــاج بالمجتمــع 

والتعريــف بحقــوق كل األشــخاص و الجماعــات حســب 

وضعهــا القانونــي فــي الســويد وأوروبــا، إضافــة إلــى 

ــم  ــة والعال ــالد العربي ــي الب ــا يجــري ف ــع م التواصــل م

وتنــوع  التجــارب  مــن  االســتفادة  علــى  والتشــجيع 

الثقافــات بيــن الشــعوب، مــن خــالل التعريــف باآلخــر 

واالطــالع علــى نمــط الحيــاة التــي اختارتهــا الشــعوب 

وطريقــة وضعهــا للحلــول التــي تحتاجهــا فــي إدارة 

المجتمــع وتطويــر المؤسســات وزيادة الرفاهية.

مــن  العديــد  تضــم  الكومبــس  تحريــر  هيئــة 

مــن  معهــا  المتعاونيــن  واإلعالمييــن  الصحفييــن 

داخل الســويد وخارجها.

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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tel: 070  074 49 51
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PÅ ARABISKA FRÅN SVERIGE
صديقــك الناطــق بالعربية في الســويد
 SVERIGES STÖRSTA TIDNING PÅ

ARABISKA

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

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

 tigt att majoritetssamhället får möjlighet att lära sig
 mer om de vanor, traditioner och kulturer som de
nya svenskarna tagit med sig till Sverige. Al Kom-

            pis papperstidning består av 28 sidor och trycks i
 25  000 exemplar. Den distribueras av utdelare och
på 40 speciellt utvalda platser i Stockholms län, Mal-
mö, Landskrona, Helsingborg och Göteborg.

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

االشــتراكي  الحــزب  شــعبية  تدنــي  هــو  الثمــار، 
الديمقراطــي أحــد قطبــي الحكــم الحالــي إلــى أدنــى 
فــي  الــرأي  اســتطالعات  بــدأ  منــذ  لــه  مســتوى 
تقديــم  إلــى  إضافــة  الماضــي،  القــرن  ســتينيات 

اقتراحات تهدف إلى إحراج الحكومة.
اقتــراح حــزب الموديــرات ) المحافظيــن ( بعــدم 
منــح القادميــن الجــدد مــن أصحــاب اإلقامــات المؤقتــة 
الحــزب  وصفــه  اقتــراح  االجتماعيــة،  التأمينــات 
االشــتراكي، باالســتعراض السياســي، والــذي يهــدف 
ــى إرضــاء المســتائين مــن سياســة اللجــوء للحكومــة  إل

الحالية.
ــى  ــن العــزف عل ــو م ــراح بصــورة ال تخل عــرض االقت
وتــر الوطنيــة الزائــدة علــى أســاس طــرح الســؤال 
التمتــع  اليــوم  وصــل  لقــادم  يمكــن  كيــف  التالــي: 
بمزايــا الرفاهيــة الســويدية مثلــه مثــل مــن ولــد هنــا 

أو هو مواطن يعمل ويدفع الضرائب؟
الســويد التــي التــزال تتصــدر دائمــا المواقــع العالميــة 
اإلنســان والمواطنــة  األولــى فــي تصنيفــات حقــوق 
وتأميــن الحريــات والمســاواة االجتماعيــة، ال يمكنهــا 
وتلــوث  تراثهــا  وتنفــي  الــوراء  إلــى  تتراجــع  أن 
ســمعتها، بســبب أزمــة عابــرة، ألن اقتراحــا مــن هــذا 
النــوع ال بــد أنــه ســيكرس الطبقيــة، ويخلــق فئــة 

اجتماعية فقيرة تزداد فقرا مع الوقت.
والفقــر هنــا ال يضــر فقــط صاحبــه، بــل يمكنــه أن 
األمــن  وعلــى  النــاس  بيــن  النســيج  علــى  يؤثــر 

االجتماعي.
ال شــك أن انضمــام أكثــر مــن 160 ألــف مواطــن 
تأميــن  وضــرورة  المجتمــع،  إلــى  واحــدة  دفعــة 
عمــل  وفــرص  ومســاكن  طبيــة  ورعايــة  مــدارس 

ودراســة لهــم دفعــة واحــدة فــي بلــد مثــل الســويد، 
أمــر يدعــو إلــى فــرض حالــة الطــوارئ، مــع ان الســويد 

من الدول الغنية والمقتدرة على إدارة األزمات.
ــا جميعــا  ــب من ــة، تتطل ــر المعلن ــة الطــوارئ غي حال
والمســاهمة  التذمــر  وعــدم  المســؤوليات  تحمــل 
ــدو  ــد يب ــرة. وق ــي تجــاوز، هــذه الفت ــة ف االجتماعي
هــذا الــكالم نظريــا ولكــن هنــاك أمثلــة يوميــة يمكــن 

أن تبرهن على أهمية دور كل فرد منا.
قبــل أيــام دعانــا زميــل لنــا علــى حفلــة عيــد ميــالد، 
ــة  ــد أن يشــتري هدي ــب ممــن يري ــه طل ــا أن وتفاجئن
ــة  ــع لمنظم ــم حســاب تاب ــى رق ــع ثمنهــا عل ــه، دف ل
إنســانية تقــدم المســاعدات لالجئيــن، خاصــة األطفال 

القادمين من دون ذويهم.
وبالمناســبة فــإن عــدد هــؤالء األطفــال فــي الســويد 
تجــاوز اآلن 35 ألــف، وأن عــدد مــن هــم فــي ســن 
16 عامــا يشــكلون خمــس عــدد أترابهــم مــن ســكان 
الســويد. وألن االســتثمار باإلنســان هــو أهــم مجــال 
مــن مجــاالت االســتثمار يمكــن أن تكــون نتائــج النمــو 
ــى مســتقبل  ــد كبيــرة عل ــه عوائ الســكاني المفاجــئ ل
ــة  اقتصــاد الســويد، عندهــا ســيعرف أصحــاب مقول

»كل الحق على الالجئين« أنهم كانوا على خطأ.

هل كل الحق على الالجئين؟
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 25000
 unika besökare varje dag samt 260 000 besökare på
Facebook och en mediaräckvidd på 700 000 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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ــا،  ــة إعالمي ــح« السياســية المفتعل ــن »الفضائ ــي بعــدد م ــدأ العــام الحال ــس - ســتوكهولم: ب الكومب
ــة أيضــا عــن طريــق اإلعــالم. ــي سياســات معين واألحــداث التــي اســتغلت لجن

الســويدية  الخارجيــة  وزيــرة  قضيــة 
تــزال  ال  التــي  فالســتروم،  مارغــوت 
الصحافــة تلــوك قصتهــا، أعطــت أمثلــة 
عديــدة علــى إيجابيــات المجتمــع الــذي 
نعيــش بــه، لكنهــا أظهــرت فــي الوقــت 
ــي  ــا يمكــن تســميته بثغــرات ف نفســه، م
ســياج الحريــات التــي نحتمــي بهــا، ثغــرات 
اللعــب  يجيــدون  مــن  دائمــا  يحدثهــا 
ضمــن مضمــار القانــون، ولكــن السياســة 
دائمــا  والهــدف  المعنيــة  الحلبــة  هــي 
تحطيم شــخصية السياســي المســتهدف.

جميــل أن يحاســب أي شــخص فــي هــذا 
المجتمــع، حتــى لــو كان وزيــرا للخارجيــة 
كانــت  مخالفــة مهمــا  اقتــرف  حــال  فــي 
بســيطة، وجميــل أن ال يكــون أحــد فــوق 

القانون.

ولكــن هــل تســتحق وزيــرة الخارجيــة كل 
هــذه »الجرســة« ألنهــا حصلــت علــى شــقة 
مؤقــت  إيجــار  بعقــد  ســتوكهولم  فــي 
بهــا  تعيــش  لكــي  اســتثنائية،  بصــورة 

أثنــاء خدمتها كوزيرة؟

عــن  البحــث  عمليــة  ربــط  مــن  هنــاك   
فضيحــة الــوزؤ ة فالســتروم بتصريحاتهــا 
ووضــع  اإلســرائيلي،  باالحتــالل  المنــددة 
الرئيســي  الســبب  بمثابــة  االحتــالل  هــذا 
ــع أن  ــي المنطقــة، وم لعــدم االســتقرار ف
وقــد  إثبــات،  إلــى  يحتــاج  الربــط  هــذا 
ــه مــن أفــكار نســيج أصحــاب  تبــدو فكرت

االجتهــاد  أن  إال  المؤامــرة،  نظريــة 
الموجــه واضــح هنــا إليجــاد »الفضيحــة« 
ــت المناســب لهــذه الشــخصية  ــي التوقي ف
ونشــرها وإعــادة نشــرها بطــرق مختلفــة، 

لتصبح الشــغل الشــاغل للرأي العام.

لــم يتوقــف األمــر عنــد الشــقة موضــوع 
أخــرى  اجتهــدت صحــف  بــل  الفضيحــة، 
فالســتروم  ســتتقاضى  كــم  حســاب  فــي 
مــن الســويد واالتحــاد األوروبــي عندمــا 
تذهــب إلــى التقاعــد وفــي حــال عاشــت 
وقاحــة  أن  أي  عامــا،   85 عمــر  إلــى 
الحســد،  مرحلــة  إلــى  ذهبــت  الصحافــة 
وحســاب كــم ســتعيش المســتهدفة وكــم 

ســتتقاضى، في أواخر ســنين حياتها.

السياســة  فــي  الذكوريــة  الســلطة 
مــن  نوعــا  تمــارس  تــزال  ال  الســويدية 
االضطهــاد بحــق السياســيات النســاء، فــي 
الصحفييــن  مــن  عــدد  هنــاك  المقابــل 
والكتــاب، حاولــوا الوقــوف علــى الجانــب 
منهــم  فالســتروم  عــن  للدفــاع  اآلخــر 
راديــو  مديــر  ســفيغفورس  ماتــس 
التمــادي  أرجــع  الــذي  الســابق،  الســويد 

ــى  ــة ضــد الوزيــرة فالســتروم إل فــي الحمل
كونهــا امــرأة، وهــذا النــوع مــن االضطهاد 
لألســف  السياســيات،  للنســاء  الخفــي 
موجــود فــي الســويد، وتمارســه الســلطة 
الذكوريــة السياســية ودائمــا باســتخدام 

وسائل اإلعالم.

منــى  مثــل  نســاء  مــع  ســابقا  وحصــل    
ســالين، التــي الحقتهــا الصحافــة بشــكل 
قويــة  كمرشــحة  بــرزت  عندمــا  منظــم 
لرئاســة الحكومــة، وســبب المالحقــة أنهــا 
فــي  البنكــي  عملهــا  اســتخدمت حســاب 
شــراء أشــياء شــخصية صغيــرة منهــا لــوح 

شوكوال.

الكاتــب يــان غيــو: كان يجــب علــى 
نصــب  الســويد  خارجيــة  وزيــرة 

خيمة لكي ترضــي الليبراليين

غيــو،  يــان  الشــهير  الصحفــي  الكاتــب 
الســويدية  المســائية  فــي  مقــاال  كتــب 
األحــد 24 ينايــر قــال فيــه متهكمــا: كان 
علــى وزيــرة خارجيــة الســويد، أن تنصــب 
خيمــة فــي مــكان مــا فــي ســتوكهولم لكــي 
ترتــاح بهــا بعــد عنــاء العمــل اليومــي ألن 

العاصمــة  فــي  شــقة  علــى  الحصــول 
االنتظــار  أو  شــقة  شــراء  إمــا  يتطلــب 
بالــدور 13 عامــا، وألن الوزيــرة ليســت 
حــل  فســيكون  العاصمــة  ســكان  مــن 

عنهــا  يرضــى  لكــي  مناســبا  الخيمــة 
الليبراليــون واليمين الســويدي.

الليبرالييــن  الكاتــب الشــهير اعتبــر أن   
مــن  فبــدال  األســهل  الطريــق  اختــاروا 
ممارســة دور المعارضــة السياســية فــي 
الوزيــرة  مواقــف  علــى  اعتراضهــم 
االعتــراف  مــن  خاصــة  وحكومتهــا 
المنــددة  التصريحــات  ومــن  بفلســطين 
بحــق  الميدانيــة  باإلعدامــات 
الشــقة  ذريعــة  وجــدوا  الفلســطينيين 

لكــي يعاقبــوا الوزيرة علــى تصريحاتها.

بالقــول  الطريقــة  الكاتــب وصــف هــذه   
إنهــا ليســت فقــط ســهلة لكنهــا جبانــة 

أيضا.

ــال  ــط أوراق التحــرش الجنســي مث خل
آخر

الحــدث اآلخــر الــذي اســتغلته الصحافــة 
بدايــة  مــع  الســويدية  ومنهــا  الغربيــة 

الجنســي  التحــرش  موضــوع  هــو  العــام 
الجماعــي، وهــو حــدث رغــم أهميتــه، إال 
إلــى  أن بعــض وقاحــة الصحافــة أخذتــه 
هدفهــا  مغرضــة،  سياســية  منحنيــات 

ســيتحملها  التــي  الضريبــة  إظهــار 
اإلنســان األوروبــي الحضــاري عندمــا فتــح 
بــاب اللجــوء لمــن هــم أدنــى منــه ثقافيــا 
وحضاريــا، حســب الرســالة التــي تبنتهــا 

هذه الوقاحــة الصحفية.

 « فــي  الصحافــة  حريــة  تتحــول  عندمــا 
للوقاحــة،  أداة  إلــى  المتمــدن«  العالــم 
ــط األوراق، كمــا يحــدث اآلن، يكــون  وخل
لقيــم  األخالقــي  االنحــدار  مشــهد 
الكراهيــة  صــوت  وإعــالء  الديمقراطيــة، 
مرحلــة  إلــى  وصــال  قــد  العالــم،  فــي 
لــن يتضــرر  الســوء،  فــي  خطيــرة غايــة 
الثالــث  العالــم  شــعوب  فقــط  منهمــا 
ــل  المبتليــة بالحــروب والبــؤس فحســب، ب
ــم كلــه، وتضــع قضايــاه فــي  شــعوب العال
منحــدر جديــد يميــل أكثــر فأكثــر إلــى 

العنــف والكراهيــة والتباعد بين البشــر.

د. محمــود آغا

عندما تتحول حرية الصحافة إلى أداة للوقاحة

هــل كان علــى وزيرة الخارجية أن تســكن في خيمة

جميــل أن يحاســب أي شــخص فــي هــذا المجتمــع حتــى لــو 

 للخارجيــة ولكــن...
ً
كان وزيــرا

ســتتقاضى  كــم  حســاب  فــي  أخــرى  صحــف  اجتهــدت 

فالســتروم عندمــا تذهــب إلــى التقاعــد وفــي حــال عاشــت 

ــا ــر ٨٥ عام ــى عم إل
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 تبعــات هــذا الهيجــان ال تــزال مســتمرة 
ــى اآلن ولــم تهــدأ بــل انتقلــت إلــى دول  إل

أوروبية أخرى ومنها الســويد.

صحيفــة  جعــل  الهيجــان  هــذا  قمــة 
مــن  الفرنســية تســخر  إيبــدو«  »شــارلى 
الكــردي آالن وتصــوره  الســوري  الطفــل 
علــى أنــه كان ســيصبح متحرشــا مفترضــا 
إلــى  حيــا  الوصــول  اســتطاع  حــال  فــي 
مليئــة  رســومات  جانــب  إلــى  أوروبــا، 
للمأســاة  اعتبــار  أي  دون  بالعنصريــة، 
القادمــون  منهــا  يعانــى  التــي  اإلنســانية 
 إلــى أوروبــا والهاربــون مــن جحيــم 

ً
قســرا

الحروب.

الحادثــة وتبعاتهــا  التوقــف عنــد هــذه 
يتطلــب شــيء مــن الهــدوء، ليتــم تناولهــا 
ربطهــا  وعــدم  وحياديــة  بموضوعيــة 
بيــن  والثقافــات  العقليــات  باختــالف 
ــى أبعادهــا  الشــعوب وللبحــث نتعــرف عل

االجتماعية والسياســية وحتى النفســية.

مــا هــو مالحــظ وبشــكل واضــح أن هنــاك 
ــارات  ــة بأحــزاب وتي قــوى سياســية ممثل
إعــالم،  بوســائل  ومدعومــة  سياســية 
بموجــة  الحــدث  هــذا  ربــط  حاولــت 
مــن  أوروبــا  إلــى  القادميــن  الالجئيــن 
الشــرق األوســط، إلقنــاع الــرأي العــام بــأن 
األوروبييــن  وإنســانية  وأخــالق  كــرم 
ظاهــرة ســاذجة، ألن العواقــب واألعــراض 

أبــواب  وفتــح  التســامح  علــى  المترتبــة 
قــد  مرتفــع،  ثمــن  ســيقابله  الهجــرة 
يدفعــه المجتمــع مــن أمنــه وأمانــه وعلــى 
حســاب مبادئــه وقيمــه. ولألســف وجــد 
الــرأي  لــدى  معيــن  صــدى  الربــط  هــذا 
اليمينيــة  القــوى  واســتطاعت  العــام، 
ماكينــة  فــي  ذلــك  توظيــف  المتطرفــة 

دعايتهــا المناهضــة لألجانــب وللهجرة.

أنــواع  نــوع مــن  التحــرش الجماعــي 
ــالف  ــة باخت ــه عالق ــس ل ــغب ولي الش

الثقافات

التــي  القــوى  هــذه  بــه  فشــلت  مــا  لكــن 
الجماعــي  التحــرش  حادثــة  تلقفــت 
وجعلتهــا ذريعــة لتقويــة روايتهــا عــن 
اللجــوء، هــو واقــع  الخطــر مــن سياســة 
التحقيقــات ومنطــق التفكيــر بمــا حــدث 

ليلــة رأس الســنة فــي كولونيا األلمانية.

األلمانــي  العــدل  وزيــر  يصــرح  عندمــا 
الجنســي  التحــرش  بــأن  مــاس،  هايكــو 
الــذي تعرضــت لــه فتيــات فــي كولونيــا 
لــه مســبقا  هــو فعــل منظــم ومخطــط 
مناطــق  بثــالث  حــدث  ألنــه  خاصــة 
مختلفــة، هــذا يعنــي أن هــذا ليــس مجــرد 
تحــرش جنســي، ناجــم عــن خلــل نفســي 
أو اختــالف ثقافــي، بــل هــو اعتــداء يشــبه 
أي  يماثــل  وربمــا  والشــغب  التخريــب 

عمليــة قــد توصــف باإلرهــاب، خاصــة أن 
مــن قــام بــه هــم مجموعــة مــن الشــباب 
أي  يملكــون  ال  والذيــن  اليائســين 
ألمانيــا.  فــي  للبقــاء  أمــل  أو  مســتقبل، 
فالجميــع يعــرف أن مــن يقــوم بالتحــرش 
الجنســي هــو علــى األغلــب إنســان مريــض 
يعانــي مــن خلــل نفســي، وال يحتــاج إلــى 

تنظيــم وإعداد جماعي مســبق.

صحيــح أن حــوادث التحــرش الجنســي فــي 
والشــرقية  العربيــة  البلــدان  بعــض 
مرتفــع، ولكــن هــذا لــه عالقــة بتراكمــات 
أن  يعنــي  ال  وهــذا  اجتماعيــة عديــدة، 
ــن مــن المتحرشــين  ــا والغــرب خالي أوروب
أو ممــن يمارســون العنــف ضــد المــرأة، 
آخــر،  منحــى  الحديــث  يكتســب  وهنــا 
والمجتمعــات  البلــدان  بظــروف  يتعلــق 
ــم بعــض الظواهــر  وخصوصياتهــا وتراك
نفســية  علــى  الصحيــة  وغيــر  الســلبية 

البشــر وسلوكهم.

يكتســبون  الجــدد  القادميــن  أغلــب 
عــن  المطلوبــة  المعرفــة  بســرعة 
ــات الجنســية  ــرأة والعالق ــات الم خصوصي
فــي المجتمــع الجديــد، وال شــك أن بنــاء 
بيــن  يختلــف  البشــر  بيــن  العالقــات 
التــي  العالقــة  خاصــة  وآخــر،  مجتمــع 
بيــن  جنســي  ارتبــاط  إلــى  تتطــور 

شخصين.

القــادم الجديــد علــى قوانيــن   تعريــف 
قــد  المكتوبــة  وغيــر  المكتوبــة  البلــد 
ــى عكــس  ــا ولكــن عل ــا معين ــب وقت يتطل
تصويــره،  اإلعــالم  وســائل  تحــاول  مــا 
مــن  القادميــن  والفتيــات  الشــبان  أغلــب 
البيئــة  مــع  يتأقلمــون  األوســط  الشــرق 
المــدة  أن  مــع  كامــل،  بتفهــم  الجديــدة 
المطلوبــة لهــذا التأقلــم تختلــف بحســب 
الشــخص وتقبلــه للتعامــل مــع القوانيــن 

الجديــدة وطريقــة هضمها.

خاصــة  ملكيــة  الشــخص  جســد 
وانتهاكهــا جريمــة يعاقــب عليهــا 

القانون

ولعــل مــن أهــم مــا يجــب التركيــز عليــه 
هــو موضــوع الحريــة الشــخصية ألي فــرد 
كملــك  بجســده،  التحكــم  وخصوصيــة 
خــاص لــه، ال يجــوز انتهــاك هــذا الجســد 
الطــرف  بــدون موافقــة  بالتعــدي عليــه 

اآلخر.

إقامــة عالقــة  أن  يعتقــد  مــن  فهنــاك   
مثــل  بلــد  فــي  الفتيــات  مــع  جنســية 
الســويد أمــرا ســهال، حســب مــا كان يــراه 
بــدور الســينما أو الفيديوهــات أو حســب 
مــن  مغامــرات  عــن  يســمع  كان  مــا 

أشــخاص ســبقوه إلى هذا البلد.

المواقــف  تقديــر  يجيــد  مــن ال  وهنــاك 
أو  شــخص  ابتســامة  يفســر  عندمــا 
أنهــا  علــى  حديــث  فتــح  مــع  التجــاوب 
إشــارات لبدايــة عالقــة جنســية. كذلــك 

ارتــداء مالبــس قصيــرة أو إظهــار جــزء 
مــن الجســد، كمــا فــي حــال لبــس مالبــس 
لآلخريــن  دعــوة  أبــدا  تعنــي  ال  البحــر 

لممارســة الجنس.

الراشــد  الشــخص  أن  المعــروف  فمــن 
)فــوق 18 عامــا( فــي الســويد لــه حريــة 
االختيــار مــع مــن يرغــب بإقامــة عالقــة 
طبعــا،  مثلــه  الراشــدين  مــن  جنســية 
بغــض النظــر عــن رأي األهــل واألســرة 
واألقــارب والعــادات الخاصــة، لكــن يبقــى 
األســاس  هــو  الطرفيــن  موافقــة  شــرط 
حتــى إن كانــا متزوجيــن أم ال، فاإلكــراه 
اغتصابــا  يعــد  الجنــس  ممارســة  علــى 
حتــى ضمــن العالقــات الزوجيــة ويعاقــب 

عليــه القانون.

فــي المقابــل يضمــن القانــون فــي الســويد 
ــة وال  ــع ممارســة عقائدهــم الديني للجمي
العائــالت  أطفــال  بتربيــة  التدخــل  يتــم 
باســتعمال  تربيتهــم  تقتــرن  ال  طالمــا 
وكمــا  اللفظــي،  أو  الجســدي  العنــف 
ــالت الشــرقية  ــن العائ ــد م يحــرص العدي
ــى تربيــة بناتهــم تربيــة تتناســب مــع  عل
عاداتهــم وتقاليدهــم يجــب أن يحرصــوا 
أيضــا علــى تربيــة أبنائهــم الذكــور أيضــا 
وذلــك  والتقاليــد.  العــادات  نفــس  علــى 
قــوى يمينيــة  أي  منــح  أجــل عــدم  مــن 
سياســاتها  لنشــر  ذرائــع  متطرفــة 

المعاديــة لألجانب.

المحرر السياســي

التحرش الجنســي حديــث ما بعد الهيجان

  عمــل لفنــان الكاريكاتيــر الســوري جوان زيرو
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الكومبــس - يوتوبــوري: الداخــل إلــى مركــز شــرق يوتوبــوري الصحــي، يســتطيع أن يلمــس الرغبــة 
ــع افضــل الشــروط  ــالءم م ــا يت ــزا، بم ــال وممي ــا متكام ــزا صحي ــه مرك ــي جعل ــه ف ــن علي ــدى القائمي ل
والمعاييــر الطبيــة والصحيــة التــي قــد ال يتطلــب توفرهــا فــي مراكــز صحيــة بقــدر مــا يجــب توفرهــا 

فــي  مستشــفيات كبيــرة.

محمــد  الدكتــور  هــدف  كان  مــا  هــذا   
التنفيــذي  الرئيــس  اهلل  العبــد  ياســر 
الــذي  لــه،  الرئيــس  والمؤســس  للمركــز 

حــول حلمــه ذاك إلــى واقع ملموس.

يقــول الدكتــور العبــد هلل لـــ »الكومبــس« 
ــد  ــى بل ــه بالرغــم مــن تحــدي القــدوم إل ان
جديــد بلغتــه وثقافتــه، إال أن ذلــك لــم 
ــى مبتغــاه،  ــه للوصــول إل ــا أمام يكــن عائق
ــة فــي هــذا  مســتفيدا مــن خبرتــه الطويل
المجــال الســيما بعــد ســنوات مــن العمــل 
فــي ذات المنحــى داخــل اإلمــارات العربيــة 
المتحــدة، البلــد الــذي مكنــه كمــا يقــول 
مــع  التعامــل  فــي  بســرعة  التأقلــم  مــن 
جميــع الثقافــات والطبقــات االجتماعيــة 
فــي الســويد، حامــال معــه شــعار اإلنســان 

هــو الــذي يصنع الواقــع وليس العكس.

ويتابــع أن فكــرة الخــروج بمركــزه الصحــي 

الــذي تأســس فــي ســبتمبر أيلــول 2015 
راودتــه بعــد فتــرة محــدودة مــن قدومــه 
إلــى هــذا البلــد، جمــع خاللهــا المعلومــات 
الــذي  اإلداريــة  باإلجــراءات  المتعلقــة 
يطلبهــا التأســيس، ومعرفــة أليــة عمــل 
عــن  فضــال  الســويدي،  الصحــي  النظــام 
اختيــار االختصاصــات والكــوادر المالئمــة 
الجيــدة  الطبيــة  التجهيــزات  وبالتالــي 
للخــروج بمركــز صحــي يلبــي احتياجــات 
المرضــى، مشــيرا فــي هــذا اإلطــار، إلــى 
ــي  ــه شــريكه ف ــي قدمهــا ل المســاعدة الت
المركــز الدكتــور فــراس المصــري المقيــم 

فــي الســويد منــذ 30 عاما تقريبا.

ــد اهلل أن الشــريحة  ويؤكــد الدكتــور العب
األكبــر التــي يســتهدفها فــي مركــزه، هــي 
مــا  صعوبــة  بســبب  العربيــة،  الجاليــة 
اســماها تواصــل بعــض أبنــاء هــذه الجاليــة 
قبــل  روحيــا  الســويديين  األطبــاء  مــع 

التواصل الجســدي.

ــادات  ــوري عي ــز شــرق يوتوب  يضــم مرك
متخصصــة بطــب األســرة والطــب العــام، 
الباطنــي،  الطــب  والــوالدة،  النســائية 
صحــة  عيــادة  العامــة،  الجراحــة  عيــادة 
الرجــال، عيــادة رعايــة األطفــال، المعالــج 
النفســي، عيــادة الطــوارئ، عيــادة مرضــى 
ــادة  ــن عي ــة االنســدادي المزم ــو والرئ الرب
مرضــى الســكري، فضــال عــن وجــود قســم 

خــاص بخدمــة الالجئيــن الجدد مجانا.

يقــول فــي هــذا الصــدد ان الخدمــات التــي 
مــن  انطالقــا  تأتــي   لالجئيــن  تقــدم 
اإلحســاس بمعاناتهــم بعــد رحلــة لجــوء 
فحوصــات  لهــم  تجــرى  حيــث  طويلــة، 
طبيــة شــاملة، كمــا يتــم توفيــر خدمــات 
المواصــالت المجانيــة  بالتنســيق فــي ذلــك 

مــع إدارة الكامبات.

يميــز  مــا  هــي  الخدمــة  »نوعيــة 
المركز«

ويعتبــر العبــد اهلل أن مــا يميــز مشــروعه 
مشــابهة،  مشــاريع  عــن  هــذا  الصحــي 
يكمــن فــي نوعيــة الخدمــة المقدمــة. إذ 
مشــابهة  يقــول  كمــا  فيــه  الخدمــات  أن 
لتلــك التــي تقــدم فــي مشــافي كبيــرة عبــر 
بأمــراض  متخصصــة  عيــادات  وجــود 
عديــدة، مــع أطبــاء ذوي كفــاءة عاليــة، 
طبيــة  أجهــزة  ذلــك  كل  عــن  فضــال 
متطــورة، ومختبــر طبــي متكامــل، كمــا ال 
االنتظــار  أوقــات  مــن  المريــض  يعانــي 
إداري  نظــام  لوجــود  نظــرا  الطويلــة، 
الجميــع،  منــه  يســتفيد  حديــث  طبــي 
الســيما المرضــى المســجلون فــي المركــز 
بــل  المشــافي  ليســت كأســعار  وبأســعار 
الصحيــة  المراكــز  ألســعار  مشــابهة 

األخرى.

 ويضيــف أن خدمــات المركــز هــي لجميــع 
المرضــى ســواء كانــوا مســجلين لدينــا أم 
لدينــا  المســجلين  المرضــى  لكــن  و  ال، 
وعنايــة  أكثــر  امتيــازات  لهــم  ســيكون 
ننصــح  لذلــك  خاصــة.  وأســعار  أكبــر 
لــم  بالتســجيل لدينــا حتــى وإن  الجميــع 
 حتــى يتســنى لنــا 

ً
يكونــوا مرضــى حاليــا

خدمتهــم بالشــكل المرجو.

لمركــز  التنفيــذي  الرئيــس  ويــرى 
يوتوبــوري الصحــي، أنــه بعــد مــرور قرابــة 
الســويد  إلــى  قدومــه  علــى  ســنوات   3
هــذا  فــي  الحيــاة  مــن  الكثيــر  تعلــم 
والتخطيــط  الصبــر  أولهــا  المجتمــع، 
والتنظيــم، وانــه بلــد يعمــل علــى توفيــر 

الفــرص المناســبة لمــن يرغب بالنجاح .

الدكتــور محمــد العبــد اللــه الرئيــس التنفيــذي لمركز شــرق يوتوبــوري الصحي:  

اإلنسان هو الذي يصنع 
الواقع وليس العكس

ســتوكهولم:   – الكومبــس 
اقترحــت لجنــة حكوميــة وضــع 
قواعــد قانونيــة جديــدة مــن 
ــهل  ــن الس ــل م ــأنها أن تجع ش
والبلديــات  المــدارس  علــى 
مــن  الطــالب  اســتقبال 
للســويد. الجــدد  القادميــن 

وبحســب مشــروع القانــون الجديــد فــإن 
بالذهــاب  لهــم  يســمح  لــن  الطــالب 
أماكــن  مــن  فقــط  القريبــة  للمــدارس 
ســكنهم، وبالتالــي فــإن المقتــرح الجديــد 
ــن الجــدد  ــن يعطــي األهــل مــن الوافدي ل
الحــق فــي اختيــار مــكان المدرســة التــي 

سيرســلون أطفالهــم إليها.

 GuStAV التعليــم  وزيــر  وقــال 
ــاء الســويدية  ــة األنب FRIdOLIN لوكال
المــدارس  مــن  فقــط   %  4 إن   tt
مــن  متفرقــة  أنحــاء  فــي  المنتشــرة 
إجمالــي  ثلــث  حوالــي  تلقــت  الســويد 
وصلــوا  الذيــن  الطــالب  عــدد  مجمــوع 

 للســويد.
ً
حديثا

بدورهــا قالــت المحققــة المشــاركة فــي 
 EBBA القانونيــة المقترحــات  إعــداد 
القواعــد  فــي  التغييــر  إن   ÖStLIN
المتبعــة مــن شــأنها أن تســمح للبلديــات 
بتوزيــع أكبــر عــدد مكــن مــن الطــالب 
الجــدد بيــن المــدارس العامــة والخاصــة، 
خاصــة  قوائــم  وضــع  إلــى  باإلضافــة 
تتعلــق  الجــدد  القادميــن  ألطفــال 

علــى  الحصــول  انتظــار  أدوار  بتنظيــم 
عمليــة  لمباشــرة  المدرســة  فــي  مــكان 

لتعليم ا

ال  أن  ضــرورة  علــى  المقتــرح  وينــص 
مــن  الخاصــة  المــدارس  تتجــاوز حصــة 
ــي الســتقبال الطــالب مــن  العــدد اإلجمال
 ،%  5 مــن  أكثــر  الجــدد  القادميــن 
باإلضافــة إلــى الســماح للبلديــات بعــدم 
 بمبــدأ ضــرورة أن تكــون 

ً
االلتــزام كثيــرا

ســكن  مــكان  مــن  قريبــة  المدرســة 
الطالــب أو حســب رغبة الوالدين.

ــن  ــرة م ــه بعــد فت ــن أن وأوضــح فريدولي
األطفــال  سيســتطيع  ربمــا  الزمــن 
بهــا،  يرغبــون  التــي  المدرســة  اختيــار 
ولكــن فــي ظــل ازديــاد نســبة القادميــن 

 قلياًل.
ً
الجــدد يجعــل األمــر صعبا

وعبــر عــن اعتقــاده بــأن تؤثــر القواعــد 
الجديــدة علــى البلديــات الكبيــرة بشــكل 
للمــدارس   

ً
أيضــا باإلضافــة  رئيســي 

والبلديــات الصغيــرة التــي تضــم واحــدة 
وإيــواء  إقامــة  مراكــز  مــن  أكثــر  أو 
الصعــب  مــن  فإنــه  وبالتالــي  الالجئيــن، 
جميــع  تمكــن  الحالــة  هــذه  فــي   

ً
جــدا

الطــالب مــن الذهــاب للمــدارس القريبــة 
منهم.

ومــن المتوقــع أن يصبــح مشــروع القانــون 
مــن  ابتــداء  المفعــول  ســاري  الجديــد 
إجــراء  بعــد  المقبــل  الخريــف  فصــل 
قبــل  مــن  حولــه  التشــاور  مــن  المزيــد 

الجهــات المعنية.

تطبيــق الكومبس الخريف المقبل: قانون جديد حول توزيع أطفال القادمين الجدد على المدارس
ًلألجهــزة الذكية
أصبــح اآلن متاحا
Alkompis New App

لكي تبقى 
 مع 

ً
دائما

الخبر 
والحدث 

في السويد
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الكومبــس -تحقيقــات: »ال مــكان للدخــالء علــى ارضنــا« ... »الالجئــون قــرود{ ... » غــزو المهاجريــن«، 
كل هــذه التعليقــات، وأكثــر منهــا عنصريــة، تعبيــرات جــرى تداولهــا فــي صفحــات التواصــل 
االجتماعــي فــي الســويد، باللغــة الســويدية، انتشــرت علــى خلفيــة مــا بــات يســمى بأزمــة الالجئيــن، 

ــب أساســا. وتنامــي قــوة اليميــن المتطــرف الســويدي المعــارض لوجــود األجان

هــذا إلــى جانــب مــا يتراشــق بــه الالجئــون 
أنفســهم مــن كلمــات وتعابيــر ال تخلــو 
ــك  ــال ذل ــة، ومث ــة والكراهي ــن العنصري م
ــى  ــان عل ــر مــن األحي ــا يحــدث فــي كثي م
للكومبــس،  التابعــة  الفيســبوك  صفحــة 
نظــرا لكثــرة وتنــوع الــرواد والمعلقيــن 
أن  ومــع  الصفحــة،  لهــذه  والمتابعيــن 
وتحظــر  تحــذف  إنهــا  تقــول  اإلدارة 
بشــكل دائــم المعلقيــن والمخالفيــن، إال 
شــبه  الدائمــة  المراقبــة  عمليــة  أن 

مســتحيلة.

الشــريحة  تمثــل  ال  وإن  تعليقــات 
الســويدي،  المجتمــع  مــن  األعظــم 
بيــن  عنصريــة  تعليقــات  توازيهــا 
األجانــب أنفســهم علــى خلفيــات طائفيــة 
تثيــر  بــدأت  أنهــا  إال  ضيقــة،  ودينيــة 
قلــق الحكومــة، األمــر الــذي دفــع وزيــر 
 ANdERS YGEMAN الداخليــة 
بإجــراء  يتعلــق  اقتــراح  لتقديــم 
حــد  بهــدف وضــع  قانونيــة،  تحقيقــات 
لهــذه المشــكلة المتناميــة كمــا وصفهــا، 
مــن  األشــخاص  بعــض  ان  معتبــرا 
تتســم  التــي  التعليقــات  أصحــاب 
شــبكة  علــى  والحقــد  بالكراهيــة 
مــن  باإلفــالت  اآلن  ينجحــون  اإلنترنــت، 
 
ً
العقــاب، لكــن هــذا األمــر ســيصبح شــيئا

مــن الذاكــرة وفقــا للوزير الســويدي.

توجــه  عــن  الحديــث  تزايــد  ومــع 
ــى وضــع  ــة الســويدية، للعمــل عل الحكوم
كل  اعتبــار  شــأنه  مــن  جديــد  قانــون 
يعاقــب  جريمــة  التعليقــات  هــذه  مثــل 
مــن  عــدد  يــرى  القانــون،  عليهــا 
والمقيميــن  الســويديين  المواطنيــن 
األجانــب، ممــن اســتطلعت »الكومبــس« 
قانــون،  هكــذا  ســن  أهميــة  آرائهــم، 
قوانيــن  وضــع  أن  البعــض  رأى  فيمــا 
يقيــد  أال  يجــب  األمــر  بهــذا  جديــدة 
دســتور  كفلهــا  التــي  التعبيــر  حريــة 

البالد.

ميمــي فيديســتريند: »جــرح مشــاعر 
عنصريــة  أســس  علــى  اآلخريــن 

مرفوض تماما«

الطالبــة  تقــول 
ميمــي  الجامعيــة 
يند  يســتر فيد
إنهــا توافــق علــى 
وجــود مثــل هــذا 
ألنــه  التشــريع، 
الصعــب  مــن 
رأيــك  بيــن  تــوازن  أســمته  مــا  أحــداث 
اآلخريــن  مشــاعر  وأذيــة  الشــخصي 
ــرأي  ــارات يتضمنهــا هــذا ال بكلمــات وعب
علــى  اآلخريــن  مشــاعر  فجــرح  ذاك،  أو 
بالنســبة  أمــر مرفــوض  أســس عنصريــة 
ــن يحــد  ــون، ل ــرة أن هكــذا قان لهــا. معتب
ــار أن  ــى اعتب ــر عل ــة التعبي ــدا مــن حري أب
كل إنســان مســؤول عمــا يصــدر منــه مــن 
لنــا  كالمهــا  وتختــم  فعــل،  أو  قــول 
اآلخريــن  احتــرام  أهميــة  بالتأكيــد علــى 
بغــض النظــر مــن أي ديانــة هــم أو لــون أو 

أيدلوجية.

»القانــون  الزعبــي:  الرحمــن  عبــد 
مــن  كرامتــي  ســيحفظ  المنتظــر 

العنصريين« 

يختلــف  وال 
عبــد  الســوري 
الرحمــن الزعبــي، 
الجديــد  الالجــئ 
إلــى الســويد مــع 
الســابق،  الــرأي 
أن  معتبــرا 
ســيحفظ  صــدوره  المأمــول  القانــون 
العيــش  فــي  اآلخريــن  وحقــوق  حقوقــه 
بكرامــة بعيــدا عــن أي تجريــح عنصــري 
أو كالم طائفــي يســيء لــه كأجنبــي، خاصــة 
فــي بلــد كالســويد يكفــل المســاواة بيــن 

البشــر بعيدا عــن انتماءاتهم.

بعــض  إلــى  الرحمــن  عبــد  لنــا  ويشــير   
مــن  لهــا بعــض  التــي تعــرض  التجــارب 
معارفــه، ســواء عبــر شــبكة اإلنترنــت أو 
حتــى علــى أرض الواقــع. مؤكــدا أن هــؤالء 
الســويدي  المجتمــع  يمثلــون  وال  قلــة 
العالــم  شــعوب  دعــم  لطالمــا  الــذي 

بأزماتهم اإلنســانية.

»التعليقــات  األعــرج:  محمــد 
العنصريــة ال تمثل إال أصحابها«

إلــى  يأتــي  مــن 
للزيــارة  الســويد 
العيــش  أو 
مــا  ســرعان 
طيبــة  يلمــس 
لشــعب  ا
ي  يد لســو ا
ــه مــع اآلخريــن، قــد  واحترامــه فــي تعامل
تجــد ذلــك فــي الشــارع أو المــول أو داخــل 
تتحــس  أن  وتســتطيع  القطــار،  عربــة 
هــذا األمــر، بمجــرد فتحــك لبــاب الحديــث 
مثــال  أردت  إذا  منهــم،  كثيريــن  مــع 
ــة  ــب خدم ــن أو طل ــر معي الســؤال عــن أم

ما.

هــذا مــا عبــر عنــه كثيريــن مــن المقيميــن 
ــن  ــد، الذي ــي هــذا البل ــب ف العــرب واألجان
التصريحــات  بعــض  أن  يعتبــرون 
أصحابهــا وهــذا  إال  العنصريــة ال تمثــل 
أيضــا مــا أراد إيصالــه لنــا الناشــط الشــبابي 
الفلســطيني المقيــم فــي الســويد محمــد 
عملــه  بطبيعــة  يحتــك  الــذي  األعــرج، 
التطوعــي فــي مســاعدة الالجئيــن الجــدد 

بشــكل دائم مع مواطنين ســويديين.

يقــول محمــد لنــا خــالل جلســة فــي إحــدى 
ــوري مــع عــدد مــن  ــة يوتوب مقاهــي مدين
مــع     

ً
شــخصيا إنــه  العــرب  الوافديــن 

لمشــروع  الســويدية  الحكومــة  إقــرار 
قانــون يحــارب بــث األفــكار العنصريــة أو 
المتطرفــة عــن طريــق وســائل التواصــل 
الوســائل  هــذه  فاليــوم  االجتماعــي، 

أصبحــت تلعــب الــدور األكبــر فــي حياتنــا 
اليوميــة وتؤثــر بشــكل إيجابــي أو ســلبي 
ــم  فــي معتقــدات اآلخريــن فــي هــذا العال
االفتراضــي، فاعتقــادي أنــه مــن الواجــب 
العنصريــة  محاربــة  الجميــع  علــى  اآلن 
والتطــرف بكافــة أشــكالهما وأن يعمــم 
هــذا القانــون فــي كافــة أنحــاء العالــم دون 

أن يقتصــر تطبيقــه فقط في الســويد.

صخــر إدريــس: االنفــالت مــن القيــود 
التواصــل  وســائل  علــى  األخالقيــة 

االجتماعي

مشــابهة  دعــوة 
بهــا  يطالــب 
الصحفــي الســوري 
إدريــس،  صخــر 
المقيــم حاليــا فــي 
وهــو  فرنســا، 
مــن  عانــى  الــذي 
تتركهــا  قــد  التــي  الواســعة  المســاحة 
للقاصــي  االجتماعــي  التواصــل  وســائل 
المنبــر  هــذا  الســتخدام  والدانــي 
االفتراضــي بطريقــة ربمــا تشــكل خطــرا 
عبــارات  عبــر  نفســها  حياتــه  علــى 

التهديــد والتحريــض والــى ما ذلك.

هــذه  أصبحــت  لقــد  لنــا  إدريــس  يقــول 
الوســائل جــزءا ال يســتهن بــه مــن وســائل 
فــي  التأثيــر  وأدوات  واإلعــالم  النشــر 
العالــم، وبمــا ان هــذه الوســائل أطاحــت 
العمــل  وأخالقيــات  النشــر  بمعاييــر 
الصحفــي المهنــي، لذلــك وجــب التعامــل 
ووضــع  حــازم  بشــكل  ينشــر  مــا  مــع 
ــار  ــن اآلث ــا، للحــد م ضوابــط للنشــر عليه
العنصريــة  الخطابــات  فــي  الســلبية 
تســبب  التــي  والتحريــض  والطائفيــة 
 
ً
أحيانــا اآلخــر مشــكلة حقيقيــة  للطــرف 

مــا  إذا  ناهيــك  االجتماعــي  وســطه  فــي 
أو  عامــة  المســتهدفة  الشــخصية  كانــت 

معروفة.

الناشــر  مــع  بحــزم  التعامــل  إن  ويتابــع   
كــي ال  أمــام مســؤولية حقيقيــة  يضعــه 
القيــود  مــن  انفالتــه  عليهــا  يمــارس 
األخالقيــة بعــد أن باتــت أحيانــا وســائل 

للتشــهير والســب والقدح.

يجــب  ال   « لييســينغر:  كريســتينيا 
تجريم اإلنســان بسبب رأيه«

الرأيــان الســابقان، 
اتفقــت  وأن 
فــي  معهمــا 
الجوانــب،  بعــض 
المدرســة  أن  إال 
ية  يد لســو ا
يســتينيا  كر
يوتوبــوري  فــي  المقيمــة  لييســينغر 
أن  علــى  تخشــى  البــالد،  غــرب  جنــوب 
تقيــد مثــل تلــك القوانيــن حريــة التعبيــر 

في بالدها.

وتقــول إن الســويد بلــد ديمقراطــي وقــد 
إلــى  الوصــول  أجــل  مــن  ضحــى أجدادهــا 
فــي  الديمقراطيــة  مســتويات  أعلــى 
يجــب  وبالتالــي  الســويدي،  المجتمــع 
احتــرام الديمقراطيــة ومــا شــرعته مــن 

حقــوق وكذلك واجبات.

أثنــاء  معهــا  حديثنــا  خــالل  وتتابــع 
اســتراحة لصفهــا الدراســي، إنــه ليــس مــن 
المجــدي أن يحاســب الشــخص أو يســجن 
بالتأكيــد  تســتطرد  وهنــا  رأيــه،  علــى 
علــى أن أي رأي يجــب أن يحتــرم مشــاعر 
يوصــل  أن  يمكنــه  فالمــرء  اآلخريــن، 
بطريقــة  طرحهــا  يريــد  التــي  فكرتــه 

تحــول دون اســتخدام كلمــات معينة.

 وتــرى أن النقــاش فــي طــرح األفــكار أمــر 
أن  هــو  األهــم،  لكــن  ومهــم،  ضــروري 
لبقــة  بطريقــة  نظــرك  وجهــة  توصــل 

وبــدون أي تجريح.

ســويدي،  حكومــي  توجــه  هنالــك   
ً
إذا

لتجريــم التعليقــات العنصريــة فــي هــذا 
الفضــاء االفتراضــي الواســع. لكــن تســاؤالت 
لعــل  اإلطــار  هــذا  فــي  تطــرح  كثيــرة 
أولهــا مــا يتعلــق بأليــة تطبيــق مثــل هــذا 
مراعــاة  مــع  إقــراره،  حــال  فــي  القانــون 
الفرديــة  والخصوصيــة  التعبيــر  حريــة 
التشــريعات  ميــزت  لطالمــا  التــي 

السويدية !!

هاني نصر

تأييد واسع لمقترح الحكومة السويدية بتجريم أصحاب 
التعليقات العنصرية في وسائل التواصل االجتماعي

  ميمــي فيديســتريند 

  كريســتينيا لييســينغر

  عبــد الرحمــن الزعبي

  محمــد األعرج

   صخــر إدريــس
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 ،Broby بمدينــة Göinge الكومبــس -تحقيقــات: الشــجار الــذي حصــل بيــن طالبيــن فــي مدرســة
جنــوب الســويد، فــي ١١ كانــون الثانــي/ ينايــر 2٠١6، والــذي أودى بحيــاة أحدهمــا، أظهــر بشــكل 
واضــح اآلثــار النفســية المؤلمــة والصادمــة التــي يخلفهــا االضطهــاد أو المضايقــة أو مــا يطلــق عليــه 
بالســويدية Mobbning. فيمــا تناقلــت الصحــف ووســائل اإلعــالم الســويدية والعالميــة القصــة، 

ومعظمهــا نقــل مــواد نشــرت علــى الكومبــس حولهــا.

األطفــال  بيــن  شــائعة  الظاهــرة  هــذه   
ــي الســويد فحســب،  ــن ليــس ف والمراهقي
بــل علــى مســتوى العالــم، وهــي ظاهــرة 
بعــض  فــي  عنهــا  الحديــث  يجــري 

المجتمعــات بشــكل خجول.

لكــن هنــا فــي الُســويد، يجــري االهتمــام 
بهــا بشــكل كبيــر جــدا، وتولــي الجهــات 
واإلعــالم  والصحافــة  المعنيــة،  التربويــة 
 
ً
نظــرا بهــا،   

ً
متزايــدا اهتمامــا 

علــى  الخطيــرة،  الســلبية  النعكاســاتها 
سلوك األطفال.

فــأن  الســويدية،  اإلحصائيــات  وبحســب   
ينتحــرون   

ً
ومراهقــا طفــاًل   45 نحــو 

ــا  ــا يتعــرض م ــك، فيم  نتيجــة لذل
ً
ســنويا

وطالبــة،  طالــب  ألــف   60 عــن  يزيــد 
إلــى المضايقــة، بأشــكال مختلفــة   

ً
يوميــا

عبــر  بــل  فحســب  المــدارس  فــي  ليــس 
وســائل التواصــل االجتماعي المتعددة. 

قضية الطالب الســوري أحمد

 14 أحمــد،  الســوري  الطالــب  وقضيــة 
 بالســكين، 

ً
الــذي طعــن زميلــه، 15 عامــا

الكثيــر  أثــارت   
ً
الحقــا بحياتــه  أودى  مــا 

مــن األســئلة، ســواء تلــك المتعلقــة باآلثــار 

ــي يمكــن أن تخلفهــا  النفســية الســيئة الت
هــذه الظاهــرة أو تفاعــل المدرســة مــع 
عائلــة الطالــب فــي مثــل هــذه القضايــا أو 

حتى الشــرطة والمستشــفى.

ــه  ــد أحمــد فــي حديــث ســابق ل يقــول وال
مــع »الكومبــس«، إنــه لــم يكــن يتصــور أن 
مــا تعــرض لــه أحمــد مــن اعتــداء وإهانــة 
علــى يــد زميلــه فــي المدرســة قــد يدفعــه 
 أن أحمــد 

ً
إلــى طعنــه بالســكين، موضحــا

 بعــد 
ً
عانــى مــن حالــة نفســية صعبــة جــدا

وقــوع الشــجار بينــه وبيــن الصبــي، وأصبــح 
يكــره الذهــاب للمدرســة بســبب تعرضــه 
لالســتهزاء مــن قبــل زمــالءه بعــد أن قــام 
يقــول  فيديــو  مقطــع  بتصويــر  الصبــي 
فيــه “شــاهدوني كيــف ســأضرب أحمــد” 
ونشــره بيــن الطلبــة. ) تــم نشــر الفيديــو 
الفيســبوك  علــى  الكومبــس  صفحــة  فــي 
فــي  جــدا   

ً
كبيــرا تفاعــال  شــهد  حيــث 

النقاشــات حــول هــذه الظاهــرة مــن قبــل 
القراء (.

وأضــاف أن إدارة المدرســة تواصلــت معــه 
وأخبرتــه بالحادثــة وضــرورة تقديــم بــالغ 
 أنــه أخــذ أحمــد إلــى 

ً
لــدى الشــرطة، مبينــا

الطبيــة  الفحوصــات  المســتوصف إلجــراء 

ــرروا  ــة إال أنهــم ق ــكان اإلصاب ــر م وتصوي
تحويلــه إلــى المستشــفى للقيــام بالعــالج 
المناســب لــه بســبب إصابتــه بالفتــق فــي 
تصويــر  وإجــراء   11 و   10 الفقرتيــن 
ــن  ــب م ــه طل  أن

ً
ــا شــعاعي لظهــره، مضيف

المستشــفى الحصــول علــى تقريــر طبــي 
والكدمــات  الضــرب  آثــار  وتصويــر 
فــي   

ً
وخاصــة جســمه  علــى  الموجــودة 

ــوا مــع  ــم يتجاوب البطــن والوجــه لكنهــم ل
الطلب.

والشــرطة  للمدرســة  انتقــادات 
والسوسيال

لــم  المدرســة  أن  إلــى  مصطفــى  وأشــار 
تتخــذ اإلجــراءات الالزمــة حــول الموضــوع، 
مكتــب  مــن  كل  إبــالغ  مــن  وبالرغــم 
“السوســيال”  االجتماعيــة  الشــؤون 
والشــرطة بوقــوع شــجار وإصابــة أحمــد 
 
ً
ــرا ــوا كثي ــم يكترث فــي ظهــره إال أنهــم ل
كتبــت  الشــرطة  أن   

ً
موضحــا للحادثــة، 

بإرســال  ووعــدوه  الحادثــة  فــي   
ً
ضبطــا

وإمكانيــة   
ً
يومــا  15 خــالل  لــه  بريــد 

للنظــر  المحكمــة  إلــى  القضيــة  تحويــل 
حالــه  علــى  بقــي  الموضــوع  لكــن  فيهــا، 
 
ً
وبعــد مــرور حوالــي شــهر ونصــف تقريبــا

لــم يتــم إرســال أي بريــد ولــم يتــم اتخــاذ 
أي تدابيــر قانونية.

وبحســب الوالــد فــإن أحمــد كان يشــعر 
الماضيــة  الفتــرة  خــالل   

ً
كثيــرا بالضيــق 

ــة يرثــى لهــا تشــبه العقــدة  وكان فــي حال
 
ً
الشــجار، منوهــا النفســية نتيجــة وقــوع 

 
ً
ضغوطــا مارســت  المدرســة  أن  إلــى 

شــديدة عليــه وعلــى أحمــد حــول ضــرورة 
ومتابعــة  المدرســة  دوام  إلــى  العــودة 
نشــاطه التعليمــي فــي الصــف قبــل اتخــاذ 
اآلخــر،  الصبــي  ضــد  الالزمــة  اإلجــراءات 
بالرغــم مــن أن إدارة المدرســة كانــت قــد 
بإجــراءات  ســتقوم  بأنــه  أحمــد  وعــدت 
الــذي اعتــدى  قانونيــة لمحاســبة زميلــه 
 
ً
مؤقتــا المدرســة  مــن  وفصلــه  عليــه 

ــم يحــدث كمــا  ــك ل ــه، إال أن ذل ــة ل كعقوب
أن الشــرطة لم تفعل أي شــيء.

“مســؤولية المدرسة والشرطة”

بوجــود  اعتقــاده  عــن  مصطفــى  وعبــر 
مســؤوليته  تتحمــل  اإلهمــال  مــن  نــوع 
ثــم  ومــن  المدرســة  األولــى  بالدرجــة 
 
ً
وأخيــرا المستشــفى  وبعدهــا  الشــرطة 

مكتــب الشــؤون االجتماعيــة، علــى اعتبــار 
 
ً
كثيــرا تكتــرث  لــم  الجهــات  هــذه  أن 

ووقــوع  تفاقمــه  إلــى  أدى  مــا  للموضــوع 
ــي اآلخــر  ــاة الصب ــر أودت بحي مشــكلة أكب

وقيــام ابنــه بارتــكاب جريمة قتل.

ــة  ــرة الماضي ــة الفت ــه طيل ــد أن يؤكــد الوال
بأنــه  وإقناعــه  ابنــه  تهدئــة  يحــاول  كان 

 إلــى 
ً
ســيحصل علــى حقــه بالقانــون، مشــيرا

المشــكلة  أن   
ً
أبــدا يتوقــع  يكــن  لــم  أنــه 

الخطيــر  المنحــى  هــذا  إلــى  ســتتطور 
ــى وقــوع جريمــة قتــل بــدون  وســتؤدي إل
أن يخبــره ابنــه بأنــه ينــوي القيــام بهــذا 

األمر.

“أمر محزن ومؤسف”

وصدمتــه  أســفه  عــن  مصطفــى  وعبــر 
مســتقبل  وضيــاع  الجريمــة  لوقــوع 
الولديــن، بحســب تعبيــره، ســواء الصبــي 
الــذي توفــي أو ابنــه الــذي ارتكــب جريمــة 
هــو  الجريمــة  وقــوع  أن   

ً
القتــل، معتبــرا

أمر محزن ومؤســف.

 أن 
ً
ــدا ــم أب ــم يكــن يعل ــه ل ــى أن وشــدد عل

الصبــي  علــى  لالعتــداء  يخطــط  ابنــه 
حيــاة  وتعريــض  بالســكين  وضربــه 
 أنــه قــدم إفادتــه 

ً
الضحيــة للخطــر، مبينــا
للشــرطة حول الحادثة.

مــن  هــم  وعائلتــه  أحمــد  أن  إلــى  يشــار 
ــوا للســويد  ــة درعــا الســورية ووصل مدين

منــذ ربيــع عام 2013 .

تأثيرات نفســية خطيرة وصادمة: 

علــى  يجــب   « نفســاني:  طبيــب 
أطفالهــم  تــرك  عــدم  الوالديــن 

للعزلة«
يقــول استشــاري الطــب والتحليــل النفســي 
ريــاض  الدكتــور  ســتوكهولم  فــي 

:mobbning ظاهرة اضطهاد األطفال في المدارس

التعاون والتواصل بين المدرسة واألهل يحّدان 
من نتائج كارثّية قد تكون غير متوقعة ..!!
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النفســية  التأثيــرات  إن  البلــداوي، 
التــي   MOBBNING لالضطهــاد، 
والمراهقيــن  األطفــال  لهــا  يتعــرض 
خطيــرة  تكــون  قــد  خــاص  بشــكل 
ــوا يتعرضــون  وصادمــة، خاصــة إذ مــا كان
تكــون  كأن  الزمــن،  مــن  لفتــرة  لذلــك 
أشــهر أو ســنوات، لجهــة أن الهــدف الــذي 
بعمليــة  القائــم  الشــخص  إليــه  يســعى 
الفــرد  شــخصية  تحطيــم  هــو  االعتــداء 
اآلخــر ونفســيته وفــرض الســيطرة عليــه 
وجعلــه يشــعر بالدونيــة وبــأن ال قيمــة لــه 
أمــام نفســه وأمــام الجماعــة، ومــن شــأن 
ذلــك كلــه أن يولــد ردود أفعــال خطيــرة 
ــدى الشــخص الُمعتــدى  ــر متوقعــة ل وغي
لمديــات  تأثيراتهــا  تمتــد  قــد  عليــه، 
مدرســة  فــي  حصــل  كمــا  بعيــدة، 

. GÖINGE

أن  »الكومبــس«،  لـــ  البلــداوي  ويقــول 
والمراهقيــن  األطفــال  أفعــال  »ردود 
مختلفــة،  لالضطهــاد  يتعرضــون  الذيــن 
مــن  عمريــة  مرحلــة  لــكل  أن  حيــث 
لكــن  وظروفهــا.  متطلباتهــا  حياتهــم 
وبشــكل عــام ونتيجــة لمــا يتعرضــون لــه، 
تتولــد لــدى البعــض شــخصيات انهزاميــة، 
إذ يشــعرون بأنهــم أشــخاص بــال قيمــة 
أصدقــاء  لهــم  يكــون  أن  يســتحقون  وال 
وليــس لديهــم الحــق فــي المطالبــة بذلــك 
ومــع  اآلخريــن،  مــن   

ً
شــأنا أقــل  وبأنهــم 

الوقــت، يشــعرون بــردود أفعــال تجعلهــم 
يخجلــون ويهابــون حتــى مــن الحديــث فــي 

الموضوع«. 

الصمــت أو الرد الصادم

ويتابــع البلــداوي، أنــه وفــي الغالــب » ال 
يتجــرأ غالبيــة األطفــال بيــن ســن 12-7 
االعتــداءات  أو  المضايقــة  عــن  الحديــث 
التــي يتعرضــون لهــا مــن قبــل زمالءهــم 
فيمــا  الشــارع،  أو  المدرســة  فــي  ســواء 
عنــد  ومفاجئــة  قويــة  الــردود  تبــدو 
المراهقيــن، الذيــن يلجــأ البعــض منهــم 
إلــى الدفــاع عــن أنفســهم بشــكل مباشــر، 

الموضــوع،  فــي  الحديــث  يتجنبــون  إذ 
 مــن أن يظهــروا بمواقــف ضعــف 

ً
خوفــا

مــع  تتناســب  ال  طبيعيــة،  غيــر 
مفاهيمهــم ضمــن المرحلــة العمريــة التــي 

هم فيها«.

ويواصــل، أنــه »قــد يكــون لالضطهــاد فــي 
مختلفــة  أفعــال  ردود  المراهقــة،  ســن 
تكــون  قــد  إذ  الفــرد،  شــخصية  علــى 
كالطعــن  فيزيائيــة  وعصبيــة،  شــديدة 
مــن  الهــروب  أو  انطوائيــة  بالســكين، 
الواقــع إلــى آخــر استســالمي انهزامــي، كأن 
 لعصابــة مــن 

ً
 تابعــا

ً
يصبــح المراهــق عبــدا

المراهقيــن، يعمــل مــا يؤمــر بــه، وذلــك 
بهــدف حصولــه علــى حمايتهــم، رغــم أن 
وصولــه إلــى هــذه المرحلــة بحــد ذاتهــا 

قــد تجعلهــا عرضــة إلهانة أكبر«.

علــى  الوالــدان  يكــون  أن  »األهــم 
إطالع بما يجري في المدرســة«

، بــل 
ً
يقــول البلــداوي، إن »مــن المهــم جــدا

واألكثــر أهميــة علــى اإلطــالق أن تكــون 
وأوليــاء  والمعلميــن  المدرســة  إدارة 
بيــن  يحصــل  بمــا  إطــالع  علــى  األمــور 
الطلبــة والتالميــذ فــي المدرســة والشــارع، 
التــي  والســلوكية  المزاجيــة  فالتغيــرات 
األطفــال  شــخصية  علــى  تطــرأ  قــد 
قــد  المرحلــة،  هــذه  فــي  والمراهقيــن 
ــدون  ــر ممــا ال يري ــر والخطي ــي الكثي تعن
العائلــة  تلعــب  لــذا  عنــه،  الحديــث 
، يمنــع مــن 

ً
 أساســيا

ً
والمدرســة هنــا دورا

تفاقــم الخطــر في حال وجوده«.

ويؤكــد علــى ضــرورة عــدم تــرك األطفــال 
للعزلــة وســؤالهم عــن يومهــم الدراســي 
وعالقاتهــم مــع أصدقائهــم، واألهــم أن 
االنفتــاح  مــن  بأجــواء  ذلــك  كل  يجــري 

والتفهــم والرغبــة في ســماع اآلخر.

مــع  »التواصــل  اجتماعــي:  باحــث 
المدرســة كفيل بتفاقم المشاكل«

ويتفــق الناشــط االجتماعــي فــي شــؤون 
ربيــع  إسكلســتونا  بلديــة  فــي  االندمــاج 
الديــب مــع البلــداوي علــى أهميــة الــدور 
منــع  فــي  العائلــة  تلعبــه  الــذي  الكبيــر 
زيــادة مثــل هــذه الحــاالت، ويقــول فــي 
حديثــه لـــ »الكومبــس«، إن »علــى أوليــاء 
بيــن  العالقــة  أن  يدركــوا  أن  األمــور 
المدرســة والمنــزل فــي الســويد، عالقــة 
تكامليــة وأن تلــك العالقــة لــن تســير فــي 

ســياق ســليم بدون تعاون بين اإلثنين«.

ويلفــت، إن حديــث األطفــال والمراهقيــن 
مــن  لــه  يتعرضــون  عمــا  خــاص  بشــكل 
مضايقــة أو اعتــداء مــن قبــل زمالءهــم، 
ســواء فــي المدرســة أو الشــارع، يعتمــد 
ــى حــد كبيــر علــى عالقتهــم بعوائلهــم  ال
ومــدى الثقــة واالنفتــاح اللتيــن تســودان 
تلــك العالقــة، رغــم أن الغالبيــة يختــارون 
ــك  عــدم الحديــث فــي الموضــوع، لكــن ذل
 مــن خــالل التغيــرات النفســية 

ً
يبــدو جليــا

ســلوكيات  علــى  تطــرأ  التــي  والمزاجيــة 
ــى  ــي الذهــاب إل ــاء وعــدم رغبتهــم ف األبن

المدرســة، متحججيــن بأمور كثيرة«.

المهــم  الــدور  يأتــي  هنــا   « ويقــول: 
للعائلــة مــن خــالل التقــرب مــن الطفــل أو 
ودي  بشــكل  إليــه  والحديــث  المراهــق 
بــروح  النهايــة  حتــى  إليــه  واالســتماع 
صبــورة ومتفهمــة، واألهــم االبتعــاد عــن 
دون  المســبقة  التهــم  وكيــل  االنتقــاد 

معرفــة حقيقيــة ما يحصل«.

ضــرورة  المدرســة  مــع  »الحديــث 
قصوى«

بعــد  التواصــل  عليهــم  ثــم   « ويتابــع: 
ــك مــع المدرســة، إذ أن مــن الضــروري  ذل
مــع  التحــدث  الحــاالت  هــذه  مثــل  فــي 
للمدرســة  االجتماعــي  والباحــث  المديــر 
ومرشــد الصــف واالتصــال بهــم مباشــرة، 
التــي  الخطــة  بمعرفــة  والمطالبــة 
تعتمدهــا المدرســة لمواجهــة ظاهــرة الـــ 

.»MOBBNING

ويوضــح، أن بعــض األطفــال والمراهقيــن 
يختــارون  قــد  الخصــوص،  وجــه  علــى 
عــدم تدخــل أوليــاء أمورهــم وحديثهــم 
التــي  المضايقــة  بشــأن  المدرســة  مــع 
ذلــك  أن  يعتقــدون  إذ  لهــا،  يتعرضــون 
مــن  أن  اال  شــخصياتهم،  الــى  يســيء 
علــى  الوالديــن  ُيقــدم  أن  الضــروري 
لــو اضطــروا  بالمدرســة، حتــى  االتصــال 
أبناءهــم،  معرفــة  بــدون  بذلــك  للقيــام 
والطلــب مــن اإلدارة عــدم إخبــار أبناءهــم 

باألمــر لحين معالجة المشــكلة.

اســتجابة  عــدم  حالــة  فــي   « ويقــول: 
مــا  نــادر  أمــر  وهــو  لذلــك،  المدرســة 
يحصــل، يمكــن ألوليــاء األمــور التوجــه إلــى 
المديــر العــام للمــدارس الموجــود فــي كل 
عــن  المســؤولين  السياســيين  أو  بلديــة 
إليهــم  والحديــث  البلديــة،  فــي  التعليــم 

حول ذلك«.

 
ً
جــدا المهــم  »مــن  أن:  علــى  ويشــدد 

تــدارك األمــر وعــدم إهمالــه، ألن نتائــج 
مــن  بكثيــر  أكبــر  تكــون  قــد  ذلــك 

المتوقع«.

حــول  كبيريــن  وتفاعــل  نقاشــات 
ــى  الظاهــرة فــي صفحــة الكومبــس عل

الفيسبوك

علــى  »الكومبــس«  صفحــة  شــهدت 
، مــن قبــل 

ً
 جــدا

ً
الفيســبوك، تفاعــال كبيــرا

هــذه  حــدث،  مــا  أســباب  حــول  القــراء، 
نمــاذج من بعــض التعليقات:

» مســؤولية المدرسة«

إهمــال  ضحيــة  هــو  احمــد  »لطفــل 
المدرســة لــألذى النفســي الــذي لحــق بــه 
واصبــح مريــض نفســي ... وهــذا ال يعنــي 
ــور لمســتوى جريمــة ولكــن  ان تصــل األم
ال أحــد يســتطيع تقييــم األذى النفســي 

الداخــل  الطفــل  هــذا  إليــه  وصــل  الــذي 
بســن المراهقــة المبكــرة .... وهــذا األذى 
الجريمــة....  هــذه  عنــه  نتــج  النفســي 
لمــا  وأخيــرا  أوال  المدرســة  مســؤولية 

وصلــت له األمور«.

LOAI ALhORANI

»إنها مســؤولية األهل«

فــي  وخاصــة  دائمــا  تحصــل  »المشــاكل 
فعــل  رد  فعــل  لــكل  ولكــن  المــدارس، 
وليــس مــن المعقــول أن يكــون الــرد علــى 
يوجــد  قــد  بالقتــل!!!!!!!   كــف  صفعــة 
إهمــال مــن المدرســة ولكــن أعتقــد أنهــا 
مســؤولية األهــل بالدرجــة األولــى!!!  كان 
يجــب علــى أهــل أحمــد التواصــل مــع أهــل 

الشــاب الذي ضرب أبنهم!!!!!!

WILLIAM StARK

“القاتــل والمقتول مجرمان«

»القاتــل والمقتــول مجرمــان.. هــذا ضــرب 
فــي  المشــكلة  هــذا!  ضــرب  وذلــك  ذاك 
المجتمعــات المتخلفــة ان العنــف اللفظــي 
 
ً
 وُمجتمعيــا

ً
ســريا

ُ
والجســدي ُمســلم بــه أ

اإلنســان  ُحرمــة  مفهــوم  نضــوج  لعــدم 
 لتراكمــات مرضيــة بدويــة 

ً
 وجســدا

ً
روحــا

ممزوجــة بجهــل ُمدقــع وشــخصية تتســم 
بالحديــة والعنــد والتكبــر وعــدم تقبــل 
األخــر ورأيــه باإلضافــة إلــى تخلــف حضــاري 
 مــن التعليــم 

ً
شــامل فــي كل المجــاالت بــدءا

الفــردي  باالقتصــاد  ومــرورا  والتربيــة 
والمجتمعي«!

PARIS ROMA

لينا ســياوش

ســتوكهولم:   – الكومبــس 
الســويدية  الحكومــة  تعتــزم 
مليــون   2٠٠ حوالــي  منــح 
مختلــف  فــي  للبلديــات  كــرون 
ــم  ــل تنظي ــن أج ــالد م ــاء الب أنح
أنشــطة لألطفــال خــالل العطلــة 

.2٠١6 عــام  فــي  الصيفيــة 

وذكــرت وكالــة األنبــاء الســويدية tt أن 
األنشــطة ســتكون حــرة ويمكــن للطفــل 
يرغــب  الــذي  النشــاط  نــوع  اختيــار 
ــة، حيــث تهــدف  بممارســته خــالل العطل
هــذه الخطــوة إلــى ضمــان إفســاح المجــال 
أطفــال   

ً
وخاصــة األطفــال  جميــع  أمــام 

المعاييــر  حســب  الفقيــرة  العائــالت 
الســويدية مــن المشــاركة فــي النشــاطات 

الترفيهية.

الشــباب  قضايــا  وكالــة  وســتتولى 
أمــوال  بتوزيــع  المدنــي  والمجتمــع 
عــن   

ً
نيابــة البلديــات  علــى  المســاعدات 

يوفــق  أن  بشــرط  ولكــن  الحكومــة، 
البرلمــان علــى منح هذه األموال.

وقعــت  الذيــن  األطفــال  عــدد  وبلــغ 
علــى  للحصــول  طلبــات  علــى  عائالتهــم 
الترفيهيــة  لألنشــطة  ماليــة  مســاعدات 
عــام  خــالل  طفــل  ألــف   140 حوالــي 
ــال  ــن وصــل عــدد األطف ــي حي 2013، ف

الذيــن يعيشــون ضمــن عائــالت تقبــض 
مســاعدات ماليــة طويلــة األجــل لحوالــي 

53 ألــف طفل.

 AIdA ــوي ــم الثان ــرة التعلي ــت وزي وقال
صحفــي  بيــان  فــي   hAdzIALIc
لالســتماع  منــا  الكثيــر  يتــوق  “بينمــا 
بالشــمس خــالل فصــل الصيــف والعطــالت، 
 مــن أطفــال األســر 

ً
هنــاك عــدد كبيــر جــدا

ولذلــك  ذلــك،  يســتطيعون  ال  الفقيــرة 
هــؤالء  تعطــي  أن  تريــد  الحكومــة  فــإن 
لممارســة   

ً
واضحــا  

ً
دعمــا األطفــال 

ــراغ  ــت الف ــة خــالل وق األنشــطة الترفيهي
 خالل الصيف”.

ً
وفــي العطــالت وخاصة

200 مليون كرون لدعم أنشطة 
األطفــال الترفيهية خالل فصل 

الصيف المقبل
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ــات  ــدى المخيم ــن إح ــويد، م ــى الس ــم إل ــد الكري ــد عب ــل محم ــارب: وص ــص وتج ــس – قص الكومب
ــرا بمــا يضمــن ســهولة  ــة حاســمة مــن عمــره، ليــس صغي ــان وهــو فــي مرحل ــي لبن الفلســطينية ف
االنخــراط فــي المدرســة والمجتمــع، وليــس كبيــرا بمــا يكفــي ليواجــه مصاعــب الغربــة واالنتقــال إلــى 
مجتمــع جديــد، فــي العشــرين عامــا مــن عمــره اكتشــف أن » الدراســة والتعلــم، همــا مفتــاح النجــاح، 
وســر الصعــود فــي المجتمــع الجديــد«، محمــد عــاش رحلــة كفــاح متواصلــة مــن العمــل فــي المــزارع، 
وتوزيــع الجرائــد إلــى تطويــر أبحــاث الصناعــات الدوائيــة، مــرورا بالــدور الفاعــل لــه فــي السياســة 

والثقافــة والمجتمــع، فهــو اآلن عضــو مجلــس بلــدي منتخــب فــي الندســكرونا 

منــذ   « »الكومبــس«:  لـــ  محمــد  يقــول 
ســنة،   20 بعمــر  الســويد  إلــى  قدمــت 
اللجــوء  معســكر  فــي  الحيــاة  وجــدت 
دون  أجلــس  أال  قــررت  ومملــة،  صعبــة 
فعــل شــيء، كان طموحــي قبــل المجــيء 
أن  قــررت  الطــب،  الســويد دراســة  إلــى 
بانتظــار  الهــدف.  نفــس  علــى  أســير 
هــدف  وضعــت  اللغــة  تعلــم  فرصــة 
للتعلــم  المجتمــع كوســيلة  إلــى  الخــروج 
ــة  ــى مزرعــة لتربي ــت إل ــي، ذهب ــام عين أم
العمــل  طلبــت  الحليــب،  وإنتــاج  األبقــار 
معهــم  وعشــت  عملــت  بــي،  فرحبــوا 
عرفــت  المعســكر،  إلــى  أذهــب  وكنــت 
لهجــة  بيــن  والفــرق  اللهجــات  هنــاك 
أن  وتعلمــت  المــدن،  وأبنــاء  المزارعيــن 

اللغــة تحتــاج إلى جرأة«. 

الدخــول  معاييــر  هــي  مــا  برأيــك 
لســوق العمــل وبمــاذا تنصــح القــادم 

الجديد؟ 

كفــاءة  صاحــب  الشــخص  يكــون  أن  أواًل 
وحاصــل علــى مهــارات فــي المصلحــة التــي 
يريــد العمــل بهــا، واللغــة عامــل أساســي 
طبعــا، عــدم اليــأس فــي الســعي، عــدم 
أنــت  فالفرصــة  فرصــة،  إي  إضاعــة 
عــن طريــق  لــو  حتــى  أحيانــا  تصنعهــا 

العمــل مجانــا في البداية. 

حدثنا عــن عملك المهني!

فــي  للعمــل  انتقلــت  لونــد  بعــد مختبــر 
أعمــل  كنــت  المدينــة،  مشــفى  صيدليــة 
بمرضــى  الخاصــة  األدويــة  علــى تركيــب 

نفســي  أعتبــر  كنــت  وهنــا  الســرطان، 
أنجــز علــى الصعيــد اإلنســاني، خصوصــا 
ــاة  ــك تشــعر بالمســاهمة فــي إنقــاذ حي أن
مــن  لنــوع  لكــن هنــا تعرضــت  مريــض، 
نشــاطي  مــن  الغيــرة  بســبب  التمييــز 
الكبــار  العامليــن  مــن  خصوصــا  الزائــد، 
فــي الســن والقدامــى، لكــن لــم يكــن هــذا 
الســبب وراء تركــي للعمــل فــي الصيدليــة، 
وإنمــا عمليــة الخصخصــة التــي بــدأت فــي 
إلــى  انتقلــت  الصيدليــة  مــن  الســويد، 
المختبــرات  مجــال  فــي  الثالــث  عملــي 
وتصنيــع كواشــف الحساســية، اســتمريت 
 ،  2011 عــام  حتــى  العمــل  هــذا  فــي 
بعدهــا فكــرت بتحســين وضعــي المــادي 
ذهبــت إلــى أبــو ظبــي وتقدمــت للعمــل مــع 
الشــرطة فــي المختبــرات الجنائيــة، هنــاك 
اكتشــفت أنــه تنقصنــي بعــض المؤهــالت، 
فعــدت إلــى الســويد لدراســة كــورس فــي 
فــي  المختبــر  إلــى  عــدت  المجــال،  هــذا 
ــا أبحــث عــن كــورس وجــدت  الســويد وأن
فرصــة لدراســة ماجســتير فــي اختصــاص 
تمتلــك  التــي  الشــركة  الشــرعي،  الطــب 
المخبــر، وافقــت لــي علــى الدراســة، لــم 
يكونــوا يرفضــوا لــي طلــب ألنــي متميــز 
عمــل  لكــن  مديــرا،  وكنــت  عملــي،  فــي 
بــاب  اإلدارة ال يســتهويني وقبلتــه مــن 
التحــدي أننــي أســتطيع أن أكــون مديــر 
لكنــي  عربــي،  وأنــا  ســويدية  لمؤسســة 
دائمــا كنــت أهــرب مــن اإلدارة إلــى البحــث 

العلمــي والمختبر. 

انــت تقــوم اآلن بتدريــس مــادة المجتمــع 
للقادميــن الجــدد، لماذا عــدت للتعليم؟

لســببين األول كنــت أريــد أن أكــون قريــب 
مــن  وتحفيزهــم  الجــدد  القادميــن  مــن 
أن  خصوصــا  وخبرتــي،  تجاربــي  خــالل 
بــالد  مــن  قادميــن  منهــم  الكثيريــن 
كثيــرة  إحباطــات  ويحملــون  الحــروب 
إلــى  الدخــول  فــي  صعوبــة  ويجــدون 
معتــرك الحيــاة هنــا فــي الســويد. الســبب 
الثانــي هــو تعزيــز مهاراتــي فــي التعليــم 

. للمستقبل

 مــا هــو مفهومــك لالندمــاج مــع هــذه 
الطويلة؟  التجربة 

االندمــاج؟  مــا هــو  البدايــة فكــرت  فــي 
هــل هــو أن أكل وأشــرب وألبــس وأتصــرف 
ال  ســويديون  هنــاك  الســويديين،  مثــل 
يفعلــون ذلــك هــل هــم غيــر مندمجيــن 
ــم  ــي التعلي ــاج يعن إذا؟ فهمــت أن االندم
والعمــل ودفــع الضرائــب، والمشــاركة فــي 
ــظ  ــن، وأن أحاف ــن نظــام معي ــاة ضم الحي
وجــدت  التــي  العامــة  الممتلــكات  علــى 
أصبحــت  ألنــي  أوالدي  وخدمــة  لخدمتــي 
ســويدي وأســتفيد منهــا مثلــي مثلهــم، 
أمــارس  ألن  ضــرورة  هنــاك  ليــس 
طقوســهم وعادتهــم، فأنــا أيضــا لــدي 
ثقافــة وهويــة يجــب أن أحافــظ عليهــا 
وال يتعــارض ذلــك مــع مفهوم االندماج. 

لمــاذا انخرطــت فــي العمــل السياســي 
ــم  ــف تقي ــك وكي ــن ذل ــك م ــا هدف وم

مشــاركة العرب فيها؟
النظــام  وفهــم  معرفــة  أريــد  كنــت 

يديــره،  الــذي  والفكــر  السياســي 
بالترحــاب  تقابــل  العــرب  ومشــاركة 
الوضــع  كيــف  أعــرف  مــا  أنــا  طبعــا 
باألحــزاب اليمينيــة، لكنــي خضــت تجربــة 
مــع ثــالث أحــزاب هــي السوســيال، البيئــة، 

واليســار وما زلت فيه.

وطبعــا توجهــت نحــو السياســة ألشــارك 
فــي صناعــة القــرارات التــي تهــم النــاس، 
العقيــدة  بســبب  ضــاع  بلــد  مــن  وألنــي 
السياســية والــرأي العــام األوروبــي الــذي 
ســاند الصهيونيــة فــي فتــرة صعودهــا، 

لــذا كنــت أريــد التأثيــر في الرأي العام.

الجاليــات  قضايــا  تخــدم  كيــف 
العربيــة واإلنســان عمومــا مــن خــالل 

عملك فــي المجلس البلدي؟ 

المجلــس  مــن  تصــدر  قــرارات  هنــاك 
األقليــات  بحــق  مجحفــة  تكــون  البلــدي 
والحــزب  المتطرفيــن  مــن  ومدفوعــة 
علــى  القــدرة  لدينــا  نحــن  العنصــري، 
عــن  والدفــاع  القــرارات  تلــك  إحبــاط 
تصدينــا  والفقــراء،  النــاس  مصالــح 
لقــرارات هــدم ممتلــكات عامــة يســتفيد 
طــرح  مثــال  واألقليــات،  النــاس  منهــا 
حــزب ســفاريا ديمكرتنــا عــام 2006 
مشــروع منــع الحجــاب، تصدينــا لــه وقلنــا 
علــى  ويؤثــر  نزاعــات  يثيــر  ذلــك  أن 

المجتمع. 

 كيــف يمكــن مجابهــة العنصريــة فــي 
هذه األيام؟ 

ألن  االنتخابــات  هــو  األهــم  الموضــوع 
هنــاك تحــدي مــن يحصــد أصــوات أكثــر، 
مــن المهــم أن يذهــب النــاس لالنتخابــات 
وأن ال يســتهتروا بأهميــة التصويــت، مــع 
األســف الكثيــر مــن العــرب ال يهتمــون 
نخضــع  أن  يجــب  ال  كمــا  باالنتخابــات، 
دور  وهــذا  المتعمــد  صورتنــا  لتشــويه 

الجمعيــات والمؤسســات الثقافية. 

مــا رأيــك بالخالفــات التــي يحملهــا 
البلــدان  مــن  القادميــن  معهــم 

العربية؟ 

ليــس المطلــوب توحيــد النــاس بمعنــى 
الوحــدة، ألن النــاس متنوعيــن وهــذا أمــر 
طبيعــي، مطلــوب تــرك ســلبيات الماضــي، 
مــن  أعلــى  درجــات  علــى  والحفــاظ 
عليهــا  المتفــق  األمــور  فــي  التنســيق 
ــة تفشــل  ــه، واألناني ــف علي ــرك المختل وت
العمــل المشــترك، ليــس مــن المنطــق أن 
داخــل  مجتمــع  أننــا  علــى  نتعامــل 

المجتمــع الســويدي، نحــن جزء منه. 

حــاوره: مصطفى قاعود

   محمــد عبــد الكريــم

 محمد عبد الكريم في ســطور:

فلســطيني من قرية الشــجرة جاء إلى الســويد عام 1990.	 
 بكالوريــوس فــي الهندســة الوراثيــة جامعــة لوند عام 1999.	 
ــر أبحــاث الصناعــات 	  عمــل فــي تركيــب مضــادات مــرض الســرطان، وفــي تطوي

الدوائية وكواشــف الحساســية، كمدير وباحث.
 يعمــل فــي مــدارس تعليــم الكبــار فــي الند ســكرونا كمدرس لمــادة المجتمع.	 
قضايــا 	  فــي  اإلداريــة  المحكمــة  فــي  المحلفيــن  لجنــة  فــي  كاستشــاري  عمــل 

الهجــرة، الضرائــب، صنــدوق الضمان الصحي.
 انتخــب لعضويــة المجلــس البلــدي فــي الندســكرونا لمرتيــن، مــن 2006 حتــى 	 

2010، ومــن 2014 ومــا زال. 
لــه نشــاطات ثقافيــة واجتماعيــة عديــدة فــي الجمعيــات والمنظمات المدنية.	 

محمد عبد الكريم:

توجهت نحو 
السياســة 

ألشارك  في 
صناعة القرارات 
التي تهم الناس
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ــة  ــام، لإلصاب ــن الع ــت م ــذا الوق ــل ه ــي مث ــخاص ف ــن األش ــد م ــرض العدي ــاص: يتع ــس - خ الكومب
بأمــراض البــرد واإلنفلونــزا، مــا يضطرهــم إلــى مالزمــة المنــزل، ليــس أليــام فقــط، بــل ألســابيع عــدة، 
ــة المــرض،  ــى إعان ــه فــي ســبيل الحصــول عل ــذي يجــب عمل ــا ال ــى شــهر ربمــا، لكــن م قــد تمتــد إل

ــات االجتماعيــة؟ بحســب قوانيــن مصلحــة التأمين

 يمكــن لألشــخاص العامليــن فــي الســويد، 
الحصــول علــى إعانــة ماليــة خــالل الفتــرة 
ويضطــرون  فيهــا  يمرضــون  التــي 
إلــى  الذهــاب  وعــدم  المنــزل  لمالزمــة 
العمــل، ويتــم ذلــك مــن خــالل مصلحــة 
االجتماعيــة،  التأمينــات 
 ،FÖRSäKRINGSKASSAN
ــة  ــة اســتمارة إعان ــك مــن خــالل تعبئ وذل
التــي   ،SjuKPENNING المــرض 
الموقــع  خــالل  مــن  ملئهــا  يمكــن 

اإللكترونــي للمصلحــة علــى اإلنترنت. 

 أو 
ً
 كان موظفــا

ً
إذا تعــرض الشــخص، أيــا

العمــل  عــن  عاطــاًل  حتــى  أو   
ً
طالبــا

منــه  الشــفاء  يتطلــب  بمــرض،  لإلصابــة 
 طويــاًل، فــأن أول شــيء عليــه عملــه 

ً
وقتــا

هــو إبــالغ مصلحــة التأمينــات االجتماعيــة، 
مرضيــة  إجــازة  علــى  للحصــول  وذلــك 
مدفوعــة األجــر، SjuKLÖN أو إعانــة 
المــرض، SjuKPENNING فــي حــال 

تطابقــت القوانيــن مع حالته.

المرضيــة  باإلجــازة  المقصــود  مــا 
المدفوعــة الثمن sjuklöN ؟

رب  يدفعــه  الــذي  الراتــب  بــه،  يقصــد 
اإلجــازة  مــن  األول  الجــزء  خــالل  العمــل 
 مــن 

ً
المرضيــة، والــذي يشــمل 14 يومــا

اليــوم األول الــذي أصيــب فيــه الشــخص 
مــن  بالمائــة   80 ُيدفــع  إذ  بالمــرض، 

قيمــة دخل الفرد.

ال يدفــع رب العمــل قيمــة بــدل اإلجــازة 
المرضيــة خــالل اليــوم األول مــن المــرض، 

عليــه  يطلــق  والــذي 
فتــرة  ويعنــي   ،KARENSdAGEN
قيمــة  علــى  الحصــول  لحيــن  االنتظــار 

بــدل اإلجازة المرضية.

المــرض  إعانــة  تدفــع  متــى 
sjukpeNNiNg؟

ــا ال يتمكــن  ــة المــرض، عندم تدفــع إعان
اإلجــازة  علــى  الحصــول  مــن  الشــخص 
رب  مــن  األجــر  المدفوعــة  المرضيــة 
علــى  الحصــول  يمكــن  حيــث  العمــل، 
 بالشــكل 

ً
اإلعانــة إذا كان الشــخص مريضــا

أوقاتــه  فــي  العمــل  مــن  يمنعــه  الــذي 
المــرض  يجعلــه  أن  يكــون  أو  المعتــادة 
 عــن العمــل لمــدة ال تقــل عــن ربــع 

ً
بعيــدا

الوقــت المقرر للعمل. 

كمــا يمكــن للفــرد الحصــول علــى إعانــة 
كان  إذا  شــركته،  مــن  مباشــرة  المــرض 
هــو مالــك الشــركة أو فــي إجــازة الوالديــن 
FÖRäLdRALEdIG أو فــي إجــازة 

حمــل مدفوعة الثمن. 

دخــل  علــى  المــرض  إعانــة  وتســتند 
الفــرد، ويحصــل الفــرد علــى 80 بالمائــة 
مــن قيمــة دخلــه علــى أن ال تقــل قيمــة 
 10700 عــن  للفــرد  اإلجمالــي  الدخــل 
كــرون، وبخــالف ذلــك ال يمكــن للشــخص 

الحصــول على اإلعانة.

فــي  للموظفيــن  يمكــن  الغالــب  وفــي 
بعيديــن  يكونــوا  أن  معمــل،  أو  شــركة 
بإجــازة   

ً
يومــا  14 لمــدة  العمــل  عــن 

الشــركة.  مــن  األجــر  مدفوعــة  مرضيــة 
تعمــل  ال  الشــركات  بعــض  هنــاك  لكــن 

النصائــح  توضيــح  وســيتم  ذلــك،  وفــق 
قوانيــن  بحســب  الشــأن،  بهــذا  الخاصــة 

مصلحــة التأمينــات االجتماعية.

إذا اســتمر مــرض الشــخص ألكثــر مــن 
بإبــالغ  العمــل  رب  يقــوم  أســبوعين، 
علــى  يجــب  كمــا  بذلــك،  المصلحــة 
شــهادة  تقديــم  المعنــي  الشــخص 
إعانــة  علــى  للحصــول  وطلــب  مرضيــة 

المرض.

أصحاب الشــركات أو إجازة الوالدين 

فــي  العامليــن  الموظفيــن  علــى  يجــب 
اإلجــازة  أجــر  لهــم  تدفــع  ال  شــركات 
شــركات  يديــرون  الذيــن  أو  المرضيــة 
التأمينــات  مصلحــة  إبــالغ  بهــم،  خاصــة 
االجتماعيــة فــي اليــوم األول لمرضهــم. 
ينطبــق األمــر نفســه علــى الوالديــن فــي 
والموظفــات  واألمومــة  األبــوة  إجــازة 
مــع  المنــزل  يلزمــن  اللواتــي  الحوامــل 
حيــث  الحمــل.  إعانــة  علــى  الحصــول 
علــى  الحصــول  المجاميــع  لهــذه  يمكــن 

إعانــة المــرض من بدايــة فترة مرضهم.

 بعــد 
ً
ــزال مريضــا وإذا كان الشــخص ال ي

تقديــم  عندهــا  عليــه  أيــام،  ســبعة 
شــهادة طبية بذلك.

العاطــل عن العمل

الذيــن  العمــل  للعاطليــن عــن  ال يمكــن 
إعانــة  بــدل  علــى  الحصــول  يمرضــون 
 األولــى مــن 

ً
المــرض خــالل الـــ 14 يومــا

مرضهــم، لكــن ومــع ذلــك، عليهــم إبــالغ 

فــي  االجتماعيــة  التأمينــات  مصلحــة 
اليــوم األول لمرضهم. 

الحصــول  العمــل  عــن  للعاطــل  ويمكــن 
الفــرد  كان  إذا  المــرض،  إعانــة  علــى 
 بالشــكل الــذي يعيقــه فــي 

ً
 جــدا

ً
مريضــا

وفــي  بــه.  البــدء  أو  العمــل  عــن  البحــث 
هــذه الحالــة يجــب علــى المــرء أن يكــون 

مســجاًل لــدى مكتب العمل.

الطالب

مــن  يعانــون  الذيــن  للطلبــة  يمكــن 
ــات الدراســية  ــاظ بالمعون المــرض االحتف
مرضهــم  كان  إذا  لهــم  الممنوحــة 
يمنعهــم مــن مواصلــة الدراســة. وعلــى 
يبلــغ  أن  الحالــة  هــذه  فــي  الطالــب 
تقديــم  طريــق  عــن  بمرضــه  المصلحــة 
خــالل   SjuKANMäLAN طلــب 

اليــوم األول من مرضه. 

إلــى  اســتمارة  المصلحــة  ترســل  بعدهــا 
كال  فــي  تعبئتهــا  عليــه  الطالــب، 
الحالتيــن، أن كان قــد شــفي مــن المــرض 

 علــى حالــه. 
ً
أو ال زال مريضــا

علــى الطالــب الــذي يســتمر مرضــه ألكثــر 
، تقديــم شــهادة طبيــة 

ً
مــن 14 يومــا

إلــى مصلحــة التأمينــات االجتماعية.

شهادة طبية

الطبيــة  الشــهادة  تصــف  ان  يجــب 
كيــف  بوضــوح  الطبيــب،  عــن  الصــادرة 
يؤثــر المــرض علــى قــدرة المريــض علــى 
العمــل. ويجــب الحصــول علــى نســخ عــدة 
رســل واحــدة منهــا 

ُ
مــن الشــهادة، حيــث ت

العمــل  رب  إلــى  وأخــرى  المصلحــة  إلــى 
ويحتفظ صاحب الشــأن بنســخة ثالثة.

لــدى  طبيــة  شــهادة  توفــر  مالحظــة: 
حصولــه  بالضــرورة  يعنــي  ال  الشــخص، 
المرضيــة  اإلجــازة  حــق  علــى   

ً
تلقائيــا

أن ذلــك يخضــع  بــل  الثمــن،  المدفوعــة 
التأمينــات  مصلحــة  لتقديــرات 

االجتماعية.

لينا ســياوش

:Försäkringskassan مصلحة التأمينات االجتماعية

هكذا يمكنك الحصول على إعانة اإلجازة المرضية
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هكذا سيكون سوق العمل خالل عام 2016 وهذه هي الوظائف المطلوبة

مكتب العمل: القادمون الجدد يشكلون 
زخما إيجابّيا لالقتصاد الُسويدي

ــرًا حــول  الكومبــس – خــاص: أعــدت صحيفــة Platsjournalen التابعــة لمكتــب العمــل تقري
مســتقبل ســوق العمــل فــي الســويد خــالل عــام 2٠١6 والســنوات المقبلــة، حيــث حــاول التقريــر 

التركيــز علــى عــدد مــن األســئلة وتقديــم شــرح مفصــل عنهــا.

ســتصبح  كيــف  األســئلة:  هــذه  ومــن 
معــدالت البطالــة، ومــاذا يمكــن للمــرء أن 
مــن  يتأكــد  أن  يريــد  كان  إذا  يــدرس 

الحصــول على وظيفة؟

إلــى  العمــل  مكتــب  توقعــات  وتشــير 
احتمــال خلــق العديــد مــن فــرص العمــل 
فــي  المقبلــة  الســنوات  خــالل  الجديــدة 
المطاعــم  وقطــاع  التجــارة  مجــاالت 

والفنادق.

وأعــرب الكثيــر مــن أصحــاب العمــل عــن 
 
ً
تفاؤلهــم الشــديد إزاء المســتقبل، خاصــة

مــع وجــود مؤشــرات تــدل علــى احتمــال 
يقــدر  النــاس  مــن  المزيــد  توظيــف 
شــخص  ألــف   140 بحوالــي  عددهــم 
باإلضافــة إلــى انخفــاض معــدالت البطالــة 
بنحــو نقطــة مئويــة واحــدة خــالل عــام 

.2017

التحليــل  قســم  فــي  المســؤول  وقــال 
 hÅKAN العمــل  بمكتــب 
أســباب  إن   GuStAVSSON
التوقعــات الجيــدة حــول توفــر المزيــد 

معــدالت  وتراجــع  العمــل  فــرص  مــن 
فــي  األوضــاع  أن  إلــى  يعــود  البطالــة 
أن  كمــا   

ً
جــدا جيــدة  تعتبــر  الســويد 
االقتصــاد يســير علــى نحو جيد.

وذكــر التقريــر أن هنــاك فــرص كبيــرة 
العمــل  فــرص  مــن  العديــد  لخلــق 
العامــة،  الخدمــات  فــي مجــال  الجديــدة 
ومجالــس  البلديــات  وأن   

ً
خاصــة

لتوظيــف  بحاجــة  المحليــة  المحافظــات 
المزيــد مــن األشــخاص ســواء علــى المــدى 

القصيــر أو الطويل.

وأشــار غوستافســون إلــى وجــود حاجــة 
كبيــرة لتوظيــف المزيــد مــن النــاس فــي 
ــن  ــة، والمعلمي ــة الصحي قطاعــات الرعاي
فــي المــدارس وريــاض األطفــال بمختلــف 
أشــكاله باإلضافــة إلــى ضــرورة مواصلــة 
الحاجــة  علــى  للتأكيــد  اإلصــرار 
فــي  التدريــب  أن   

ً
مبينــا للمهندســين، 

جيــدة  فــرص  يوفــر  المجــاالت  هــذه 
ومناســبة للحصــول على وظائف.

ولفــت إلــى وجــود العديــد مــن الفــرص 

الشــباب  لفئــة  جيــدة  تعتبــر  التــي 
أول  علــى  الحصــول  فــي  وتســاعدهم 

وظيفــة لهم.

ــاءات  ــى كف ــور عل ــي العث ــات ف صعوب
عالية مهنية 

وبحســب الصحيفــة فإنــه علــى الرغــم مــن 
توفيــر الكثيــر مــن فــرص العمــل، إال أن 
ــر  ــة وهــي أن الكثي ــاك مشــكلة متنامي هن
مــن أربــاب العمــل يواجهــون صعوبــات 
متقدميــن  علــى  العثــور  فــي  عديــدة 
بمهــارات  يتمتعــون  ممــن  للوظائــف 
مناســبة وكفــاءات مهنيــة عاليــة وتدريــب 

تعليمــي جيد.

وذكــرت أن الباحثيــن عــن عمــل الذيــن 
علــى  الحصــول  فــي  صعوبــات  واجهــوا 
بالنســبة  الصعوبــات  ستســتمر  وظيفــة 
القادمــة،  القليلــة  الســنوات  خــالل  لهــم 
يكملــوا  لــم  الذيــن  الشــباب   

ً
وخاصــة

تعليمهــم الثانوي.

شــهادة  أن  غوستافســون  واعتبــر 

التعليــم الثانــوي هــي التــي تقــرر مــا إذا 
علــى  الحصــول  للشــخص  يمكــن  كان 
فــرص جيــدة لتأميــن وظيفــة عمــل أو 
 
ً
 أن صاحــب العمــل يركــز كثيــرا

ً
ال، مبينــا

علــى  تــدل  ألنهــا  الشــهادة  هــذه  علــى 
وتحملــه  الشــخص  التــزام  مــدى 

للمســؤولية بشــكل عام.

وأوضــح أن أكثــر الفئــات الضعيفــة فــي 
ســوق العمــل والمســجلة ضمــن مجموعــة 
األشــخاص  هــم  العمــل  عــن  العاطليــن 
حيــث  الســويد،  خــارج  ولــدوا  الذيــن 
تشــير التوقعــات علــى المــدى الطويــل 
ــن عــن العمــل  ــراوح نســبة العاطلي أن تت
ممــن ولــدوا خــارج الســويد بيــن 40 و 
إحصــاءات  أن  إلــى   

ً
منوهــا  ،%  50

البطالــة لــم تشــمل بعــد طالبــي اللجــوء 
ــن  ــب العمــل كقادمي ــي مكت المســجلين ف

جدد.

»اســتقبال الالجئيــن تشــكل زخمــا 
إيجابّيا لالقتصاد الســويدي«

وعبــر غوستافســون عــن اعتقــاده بــأن 
فــي  تشــكل  الالجئيــن  اســتقبال  عمليــة 
المــدى  علــى   

ً
إيجابيــا  

ً
زخمــا الواقــع 

ألنهــا  الســويدي  لالقتصــاد  القصيــر 
فــرص  مــن  المزيــد  خلــق  فــي  تســاهم 

العمــل فــي بعــض المؤسســات الحكوميــة 
مصلحــة  المثــال  ســبيل  علــى  منهــا 
 علــى ضــرورة 

ً
الهجــرة والبلديــات، مؤكــدا

أن تســعى الســويد لتحقيــق النجــاح فــي 
المــدى  علــى  الالجئيــن  هــؤالء  ترســيخ 
يتــم منحهــم تصاريــح  البعيــد عندمــا 
و   2017 عامــي  مــدى  علــى  اإلقامــة 

.2018

وأضــاف أن التحــدي األكبــر هــو القــدرة 
الضروريــة  الشــروط  توفيــر  علــى 
والخيــارات المناســبة التــي تمنــح الفرصــة 
يمتلكــون  ممــن  الالجئيــن  ألولئــك 
عاليــة  ومهنيــة  علميــة  مهــارات 
المســتوى فــي تحقيــق النجــاح المطلــوب، 
الســريع  المســار  مشــروع  أن   

ً
مبينــا

بــدأ  الــذي   SNABBSPÅREN
تطبيقــه مكتــب العمــل هــو واحــد مــن 
ــة مــن أجــل تأميــن  أهــم الجهــود المبذول
 
ً
فــرص العمــل للقادميــن الجــدد، مشــيرا

بــذل  ضــرورة  إلــى  نفســه  الوقــت  فــي 
جهــود أكبــر وعلــى نطــاق أوســع لتأميــن 
الوظائــف ألولئــك القادميــن الجــدد ممــن 

 .
ً
 جيدا

ً
ال يملكــون تعليمــا
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أهــم الوظائف المطلوبة
ونشــر مكتــب العمــل قائمــة بأهــم البرامــج 
عمــل  فــرص  توفــر  التــي  التدريبيــة 
وهــي،  عليهــا  الطلــب  يكثــر  ووظائــف 
المعلميــن ومدرســي المرحلــة التمهيديــة 
والممرضيــن  والممرضــات  »الحضانــة«، 
واألخصائييــن  ومســاعديهم، 
المدنييــن  والمهندســين  االجتماعييــن، 
وعمــال  والتخطيــط،  البنــاء  ومهندســي 
التقنيــات  وموظفــي  والبنــاء،  المنشــآت 
الحاســوب،  وبرامــج  المعلوماتيــة، 
والبرمجيــات،  األنظمــة  ومطــوري 
وصانعــي  والخبازيــن  والطباخيــن 

الحلويات.

أن  العمــل  مكتــب  إحصائيــات  وأظهــرت 
الفئــة  العمــل فــي  العاطليــن عــن  نســبة 
بلغــت   

ً
عامــا و64   16 بيــن  العمريــة 

 ،2015 عــام  خــالل   %  7.5 حوالــي 
ــال أن يصــل  ــى احتم وتشــير التوقعــات إل
معــدل البطالــة خــالل عــام 2016  لنحــو 
6.9 %، بينمــا مــن المحتمــل أن تقــدر 

النسبة خالل عام 2017 حوالي 6.6 %.

مــن  لالســتفادة  جديــدة  خطــة 
الجــدد  القادميــن  خبــرات 

وترســيخهم في سوق العمل

العمــل  مكتــب  أعلــن  ثانيــة،  جهــة  مــن 

 ARBEtSFÖRMEdLINGEN
للعثــور  بــدأ بتطبيــق نهــج جديــد  أنــه 
علــى أفضــل الخبــرات والكفــاءات المهنيــة 
القادمــون  بهــا  يتمتــع  التــي  والعلميــة 

الجدد والســيما بين النســاء.

خــاص  تصريــح  فــي  المكتــب  وذكــر 
الجديــد  المنهــج  نظــام  أن  بالكومبــس 
ــم الشــهادات  ــى دراســة وتنظي يهــدف إل
الوافديــن  بهــا  التــي يتمتــع  األكاديميــة 
بشــكل  المهنيــة  وخبراتهــم  الجــدد 

متســاو وبدون تمييز.

وكان مكتــب العمــل قــد أصبــح المســؤول 
منــذ حوالــي خمــس  والمباشــر  الرئيســي 
الجــدد  الوافديــن  جميــع  عــن  ســنوات 
مــن  الســويد  فــي  األجانــب  والمهاجريــن 
أجــل العمــل علــى تنفيــذ خطــة الترســيخ 
المجتمــع  فــي  دمجهــم  إلــى  الهادفــة 

وسوق العمل. 

وكشــف مكتــب العمــل أنــه واجــه العديــد 
بمحاولــة  يتعلــق  فيمــا  التحديــات  مــن 
مــن  للنســاء  التدريبيــة  األعمــال  تأميــن 
الشــروط  وبنفــس  الجــدد  القادميــن 
برامــج  مثــل  الرجــال،  علــى  المطبقــة 
التعليــم والتدريــب الخاصــة بســوق العمــل 
أو حصولهــا علــى وظائــف تعتمــد علــى 
توفيــر دعــم اإلعانــات الماليــة الممنوحــة 

مــن قبل الحكومة.

فــي  الرســمية  اإلحصــاءات  وبحســب 
المكتــب فــإن نســبة الرجــال مــن القادميــن 

معــدالت  مــن  بكثيــر  أكبــر  هــي  الجــدد 
النســاء ممــن يملكــون عقــود عمــل وفــق 
و    INStEGSjOBB نظامــي 

. NYStARtSjOBB

فــي  عمــل  مكاتــب   10 حوالــي  وأجــرت 
 
ً
اختبــارا الســويد  مــن  متفرقــة  أنحــاء 
 فــي تطبيــق هــذا النهــج الجديــد 

ً
تجريبيــا

عــن  أســفر  حيــث   ،2015 عــام  خــالل 
 فيمــا يتعلــق 

ً
إعطــاء نتائــج جيــدة جــدا

العلميــة  المهــارات  عــن  بالتعريــف 
والمهنيــة التــي تتمتــع بهــا المــرأة مــن 
القادميــن الجــدد، وســيتم تطبيــق نظــام 
ــز قــدرات المــرأة  المنهــج الهــادف لتعزي
دوائــر  جميــع  فــي  العمــل  ســوق  فــي 

مكتــب العمــل خالل عام 2016.

االندمــاج  وقالــت مديــرة مشــروع قســم 
العمــل  مكتــب  فــي  والترســيخ 
 MIRELLE GYLLENBäcK
دراســة  أعــد  المكتــب  إن  للكومبــس 
شــاملة ونجــح فــي القيــام بتطويــر نهــج 
العثــور  لضمــان   

ً
تنظيمــا وأكثــر  جديــد 

ــى المهــارات العلميــة واالســتفادة مــن  عل
الكفــاءات المهنيــة لجميــع فئــات القادميــن 

 المرأة.
ً
الجــدد خاصة

الجديــد  النظــام  تطبيــق  أن  وأوضحــت 
 
ً
شــرطا يعتبــر  المكتــب  أقــره  الــذي 
الوافــد  يكــون  أن  أجــل  مــن   

ً
ضروريــا

مــن  االســتفادة  علــى   
ً
قــادرا الجديــد 

برامــج خطــة الترســيخ واالقتــراب أكثــر 
للدخول في ســوق العمل.
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 AMIGOS الجديد

إمكانية اإلبحار على أمواج 
االنترنت أكبر 4 مرات

 وال تزال أسعار المكالمات
الدولية رخيصة جداً!

 اشحن ابتداًء
من 50  كرونة!

BILLIGT, BILLIGT, BILLIGT.
.SE
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الكومبــس – ســتوكهولم: حصلــت شــركات الســكن التابعــة للبلديــات علــى مجموعــة مــن النصائــح 
حــول كيفيــة التعامــل مــع عقــود تأجيــر الشــقق الســكنية بشــكل غيــر نظامــي أي األســود وطــرق 
ــازل ذات   المن

ً
ــر الشــقق باألســود وخاصــة ــة عــن تأجي ــيما وأن نســبة المشــاكل الناجم منعهــا، الس

ــى نحــو كبيــر جــدًا. العقــود الثانويــة »الباطــن« قــد تزايــدت عل

وذكــرت مجلــة hEM & hYRA أن 
الســويدية  العامــة  الســكن  شــركة 
مــن  مجموعــة  قدمــت   SABO
اإلرشــادات بشــأن كيــف يمكــن أن يفكــر 
حــاالت  فــي  العقــار  صاحــب  ويتصــرف 
كانــت  ســواء  باألســود  الشــقق  تأجيــر 
عقــود أوليــة FÖRStAhANd  أو 
الباطــن »الثانــوي«  إيجــار  إذا كان عقــد 
ــوع  ــر نظامــي، حيــث ينطــوي هــذا الن غي
مــن العقــود علــى مشــاكل عديــدة مثــل 
االكتظــاظ فــي المنــزل الواحــد واالحتيــال 

والغش.

الســكن  شــركة  فــي  الموظفــة  وقالــت 

 LENA الســويدية  العامــة 
علــى  حصلنــا  »لقــد   jOhANSSON
العديــد مــن االستفســارات حــول التجــارة 
الســوداء فــي ســوق الســكن والتــي أصبحــت 
 وتســتهلك 

ً
متزايــدة علــى نحــو كبيــر جــدا

الكثيــر مــن المــوارد المهمــة فــي شــركات 
السكن.«

أخــذ  ضــرورة  علــى  الشــركة  وأكــدت 
 
ً
مشــكلة التجــارة الســوداء المنتشــرة حاليــا
الجــد،  محمــل  علــى  الســكن  ســوق  فــي 
 علــى طبيعــة ســوق 

ً
ألنهــا تشــكل خطــرا

الســكن فــي الســويد وتقــوم علــى أســاس 
والجريمــة  االحتيــال  أنشــطة  دعــم 

ــى تقويــض وإعاقــة  المنظمــة باإلضافــة إل
نظــام الــدور للحصول على الســكن.

أصحــاب   jOhANSSON ودعــت 
األكثــر  والتنبــه  الوعــي  إلــى  العقــارات 
األشــخاص  حركــة  مثــل  األمــور  لبعــض 
الذيــن يســكنون الشــقة وتقديــر عددهــم 
ــاه بشــكل  ــاه لمــدى اســتعمال المي واالنتب
العالمــات  غيــر طبيعــي أو غيرهــا مــن 
علــى  تــدل  أن  يمكــن  التــي  واإلشــارات 
أن   

ً
مبينــة طبيعــي،  غيــر  أمــر  وجــود 

يقــوم  ان  يمكــن  اإليجــار  صاحــب عقــد 
بتأجيرهــا  قــام  التــي  للشــقة  بزيــارة 

وطرح بعض األســئلة على المســتأجرين.

وأضافــت أنــه يمكــن التحقــق مــن أن عقــد 
اإليجــار النظامــي مــن خــالل معرفــة مــا 
عنوانــه  ســجل  قــد  المســتأجر  كان  إذا 
ــم يكــن المســتأجر  ــى الشــقة، أمــا إذا ل عل
الشــقة  مدخــل  علــى  عنوانــه  كتــب  قــد 
فمــن المهــم فــي هــذه الحالــة البحــث عــن 

الموضــوع والتحقــق من العقد. 

وشــددت شــركة SABO علــى أهميــة 
 عنــد توقيــع العقــد مــع 

ً
االنتبــاه جيــدا

 فــي حــال 
ً
المســتأجرين الجــدد وخصوصــا

حــدوث تغييــرات معينــة، والحــرص علــى 
الســكن  اتحــاد  لــدى  العقــد  تســجيل 

الشعبي.

نصائح ألصحاب العقارات وشركات السكن حول كيفية الكشف عن عقود إيجار األسود

بلــغ  ســتوكهولم:  الكومبــس- 
محافظــة  فــي  الســكان  عــدد 
ضمــن  المســجلين  ســتوكهولم 
للحصــول  االنتظــار  قائمــة 
المدينــة،  فــي  ســكن  علــى 
مليــون  نصــف  مــن  أكثــر 
أظهــرت  حســبما  شــخص، 
شــركة  أعدتهــا  إحصائيــة 
  Bostadsförmedlingen

.2٠١٥ عــام  خــالل 

شــركة  بيانــات  ألرقــام   
ً
ووفقــا

  BOStAdSFÖRMEdLINGEN

قائمــة  فــي  المســجلين  عــدد  بلــغ  فقــد 
انتظــار الحصــول علــى ســكن فــي المدينــة 
حوالــي 516665 خــالل عــام 2015، أي 
مــع   

ً
مقارنــة  %  9 قدرهــا  بزيــادة 

معــدالت عام 2014.

متوســط  أن  إلــى  الدراســة  وأشــارت 
يرتفــع  لــم  الســكنية  الشــقق  عــدد 
بلــغ  حيــث   2015 عــام  خــالل   

ً
كثيــرا

مجموعهــا خــالل العــام حوالــي 12384 
خــالل  الشــقق  عــدد  وصــل  حيــن  فــي 
عــام 2014 لنحــو 10862 أي بزيــادة 
.%  14 حوالــي  قدرهــا 

 MARIKA NORdStRÖM وقالت
رئيســة قســم ســوق الســكن فــي الشــركة 
لالزديــاد  الرئيســي  الســبب  إن  المذكــورة 
الشــقق هــو تحســن  الطفيــف فــي عــدد 
التــي  البنــاء  أعمــال  مشــاريع  نســبة 

.
ً
تشــهدها محافظة ســتوكهولم مؤخرا

وذكــرت أن عــدد الشــقق الجديــدة التــي 
إلــى   1459 مــن  ارتفــع   

ً
حديثــا بنيــت 

2509 شــقة ســكنية فــي عــام 2015 أي 
بزيــادة قدرها 72 %.

نصف مليون 
شخص مسجلون 

في قوائم 
انتظار الحصول 

على سكن في 
ستوكهولم

الكومبــس – خــاص: يبــدو أن هنــاك مــن يســتغل حالــة الحــذر والحيطــة مــن وقــوع أعمــال إرهابيــة 
فــي الســويد، لالقتصــاص مــن أعــداء شــخصيين، ومــع أن األمــن الســويدي ليــس بهــذه الســذاجة لكــي 
ــد  ــا ق ــى حــد م ــر« إال أن هــذا وإل ــه »فاعــل خي ــر يكتب ــة أي تقري يصــدق أي وشــاية أو يأخــذ بجدي

يربــك األمــن، ويؤثــر علــى نفســية ومســتقبل األبريــاء.

شــاب  وهــو  درويــش  ســعيد  محمــد 
ــن  فلســطيني فــي الخامســة والعشــرين م
 
ً
العمــر اتصــل بجريــدة الكومبــس طالبــا

أن  بعــد  العــام  للــرأّي  قضيتــه  عــرض 
اتهــم باالنتمــاء إلى داعش. 

 يقــول محمــد: »قدمــت إلــى الســويد فــي 
اإلســرائيلية  الحــرب  إّبــان   2014 ســنة 
األخيــرة علــى غــزة. بعــد تقديــم طلــب 
اللجــوء بــدأت العمــل فــي مطعــم بيتــزا، 
 وهــو 

ً
 واحــدا

ً
ــا ــّي هدف ــب عين  نُص

ً
ــا واضع

ــد  تحقيــق حلمــي بالعيــش الكريــم فــي بل
تحتــرم فيه الحريات«.

يوليــو  شــهر  مــن  الثانــي  اليــوم  »فــي 
تابعــة  أمنيــة  قــوة  حضــرت   2015

واعتقلتنــي  الســويدي  الســري  للبوليــس 
كارلســتاد دون ســابق  فــي مدينــة  وأنــا 

إنذار وألســباب مجهولة.

فــي  حالتــي  تصــف  كلمــات  توجــد  ال 
الســاعات األولــى بعيــَد اعتقالــي. شــعور 
أتبّيــن  ولكــّي  أصابنــي  والحيــرة  بالقهــر 
شــرطة  أفــراد  مــن  طلبــت  األســباب 

الســجن إحضار مترجم.

هنــاك  أن  علمــت  األول  التحقيــق  فــي 
ــة  ــى تنظيــم الدول ــي أنتمــي إل شــكوك بأنن

اإلسالمية داعش. 

بعدهــا أودعونــي فــي الحجــز االنفــرادي 
مــع حراســة مشــددة لمــدة ســتة أشــهر. 
خــالل  األصدقــاء،  زيــارة  عنــي  ومنعــوا 

عــدة  للتحقيــق  أخضعــت  المــدة  هــذه 
مــرات بوجود مترجم.

فــي 18- الواقــع  الجمعــة  يــوم   صبــاح 
12-2015 أفــرج عنــي ألننــي وكمــا قــال 
ــى أمــن   عل

ً
ــي البوليــس، ال أشــكل خطــرا ل

الســويد. هــذا القــرار العــادل أرفــق بقــرار 
غيــر منصــف مفــاده ســقوط حقــي باللجــوء 

ووجــوب عودتي إلى غزة. 

الســبب  غــزة  علــى  الحــرب  كانــت  مــا 
إلــى  لالنتقــال  قــراري  وراء  الوحيــد 
الســويد. فهنــاك أســباب سياســية أخــرى، 
بوالئهــا  تديــن  عائلــة  إلــى  أنتمــي  فأنــا 
للرئيــس محمــود عبــاس رئيــس الســلطة 
الفلســطينية. األمــر الــذي يشــكل إزعاجــا 

تعرضــت  ولهــذا  غــزة.  فــي  للســلطة 
ولليــوم  حمــاس.  قبــل  مــن  للمالحقــة 
بعــض أفــراد عائلتــي ال يزالــون يتعرضــون 

للمضايقــة والمالحقــة هناك«.

أزال  ال  قائــال:  درويــش  محمــد  يتابــع 
أعانــي مــن ردات فعــل بعــض المعــارف 
واألصدقــاء بســبب دخولــي الســجن. هــذا 
باإلضافــة إلــى رفــض رّب العمــل إعــادة 
أصبــح  كــدت  أّنــي  ذلــك  عــد  توظيفــي. 
مشــردا لــو لــم تقــدم لــي عائلــة ســويدية 

المأوى.    

 أول شــيء قمــت بــه عنــد خروجــي مــن 
المعالــج  لــدى  المســاعدة  الســجن طلــب 
ال  أصبحــت  الصحــة.  وطبيــب  النفســاني 
أنــام دون اللجــوء إلــى تنــاول المهدئــات، 
وبعــض العقاقيــر مــن بينهــا دواء للعــالج 
مــن مضاعفــات اإلبــرة التــي حقننــي إياهــا 
دخولــي  علــى  ســاعات  بعــد  الطبيــب 
أشــعر  بــُت  »ســولنتونا.«  فــي  الســجن 

بعيــن  أنظــر  وأصبحــت  مالحــق  بأننــي 
فــي  إلــيَّ  ينظــر  شــخص  أّي  إلــى  الريبــة 

الشارع.  

لــدى محمــد     هــذه الحادثــة أيقظــت 
درويــش الشــعور بالظلــم وأوقعتــه فــي 
ــف  حيــرة مــن أمــره. فهــو مــن جهــة خائ
أنــه  كمــا  حياتــه.  وعلــى  مصيــره  علــى 
اليــوم يجــد نفســه فــي حــاٍل ال يحســد 
عليــه فهــو ال يتمتــع بأيــِة حقــوق فــي 

ظِل وجود قرار تســفيره. 

يصــف محمــد درويــش العيــش فــي قلــق 
بالجحيــم.  المصيــر  والخــوف علــى  دائــم 
ويضيــف بــأن فكــرة لجوئــه لالنتحــار أمــر 
وارد! فاألمــر بالنســبة لــه ســّيان المــوت 

والعــودة إلى غزة.

حسانة أرناؤوط

محمد درويش ضحية جديدة:

تهمــة االنتمــاء إلــى »داعش« 
تربك األمن وتشكك باألبرياء   الشــاب محمود درويش
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الكومبــس - مالمــو: قــد ال يخلــو زقــاق مــن أزقــة مدينــة مالمــو مــن وجــود مقهــى عربــي فــي شــوارعه، 
فالمقاهــي العربيــة والشــرقية عمومــا، باتــت تشــكل جــزءًا مهمــا مــن تفاصيــل هــذه المدينــة التــي 

يعيــش فيهــا اآلالف مــن الناطقيــن بالعربيــة والجاليــات الشــرقية األخــرى.

إلــى  العــرب  هجــرة  تاريــخ  أن  ورغــم 
، إلــى أن انتشــار 

ً
الســويد، قديــم نســبّيا

فــي   
ً
كبيــرا يكــن  لــم  المقاهــي  هــذه 

الســابق، فيمــا يعــود افتتــاح بعــض منهــا 
ــا  ــرة، أو ربم ــى  الســنوات العشــر األخي إل
أنهــا  الواضــح  مــن  لكــن  أقــل،  أو  أكثــر 
 
ً
جمهــورا متزايــد  بشــكل  تســتقطب 

 علــى 
ً
، ولــم تعــد حكــرا

ً
 ومتزايــدا

ً
واســعا

يشــهد  اذ  فقــط،  العربــي  الحضــور 
العديــد منهــا حضــور الزبائن الســويديين 
هــذه  ارتيــاد  علــى  يحرصــون  الذيــن 
علــى  بالتعــرف  واالهتمــام  المقاهــي 

الثقافــة العربية. 

بعــض  مالمــو  فــي  زارت  »الكومبــس« 
من هذه المقاهي: 

صداقات جديدة 

تحضــر  ســويدية  شــابة  بركيــك  اونــا   
باســتمرار للمقاهــي العربيــة تقــول لـــ » 
هــذا  إلــى  نحضــر  نحــن   « الكومبــس«: 
المقهــى العربــي بغيــة التعــرف عــن كثــب 
علــى الثقافــة واألجــواء العربيــة، والجميــل 
أننــا نأتــي إلــى هنــا كعائلــة مــا يجعلنــا ان 
نؤســس صداقــات جديــدة مــع األشــخاص 
ــي المقاهــي  ــك ف ــا، و كذل ــن هن الموجودي
الســويدية ال توجــد فيهــا االراكيــل وال 
القهــوة العربيــة وهــذا يدفعنــا للحضــور 
بشــكل  المقاهــي  لهــذه  باســتمرار 

متواصل ».

جديــد  شــيء  االركيلــة   « وتضيــف: 

نحضــر  كســويديين  نحــن  لنــا  بالنســبة 
وطريقــة  بمذاقهــا  ونســتمتع  هنــا 
أننــا  يشــعرنا  المــكان  هــذا  تحضيرهــا، 
كانــت  ســواء  جديــدة،  ثقافــة  اكتســبنا 

بصريــة أو فكريــة وهــذا شــيء جميل {.

الثقافات تالقي 

ليــري إبراهيمــي شــاب ســويدي يعيــش 
ــة مالمــو يقــول لـــ }الكومبــس«  فــي مدين
عــن ســبب تواجــده فــي المقاهــي العربيــة: 
أننــا  » مــن خــالل تواجدنــا هنــا نشــعر 
مــن  باســتمرار  بهــم  مرحــب  أشــخاص 
أو  العــرب  مــن  المقهــى  رواد  قبــل 
الجنســيات األخــرى، واألمــر اآلخــر الــذي 
المجــيء  علــى  نحــرص  أيضــا  يجعلنــا 
الدائــم إلــى المقاهــي العربيــة هــو لتالقــي 
الثقافــات بيــن رواد المقهــى واالســتفادة 
مــن الثقافــة األخــرى، إذ يوجــد العديــد 
مــن النــاس هنــا مــن مختلــف الجنســيات 

واألطيــاف والجميع مســتمع بوقته{.

وجــود  بــأن  نعتقــد   « أيضــا  ويضيــف   
هــذا العــدد مــن المقاهــي العربيــة فــي 
 للمجتمــع، 

ً
الســويد هــو حالــة صحيــة جــدا

عديــدة  خطــوات  اختصــار  وبإمكانهــا 
وطويلــة لموضــوع االندمــاج بيــن مختلــف 

الثقافات ».

السويدي   الحضور 

أمــا احمــد بشــارة صاحــب مقهــى صحــارى 
فــي مدينــة مالمــو فيبيــن للكومبــس مــا 

يمتــاز بــه المقهــى الــذي يديــره بالقــول: 
» اعتمدنــا فــي هــذه المقهــى علــى إيجــاد 
البحــت مــن خــالل وجــود  العائلــي  الجــو 
والخدمــة  الهادئــة  والموســيقى  األلعــاب 
عــدد  للمقهــى  يحضــر  نقدمهــا،  التــي 
الذيــن  الســويديين  الزبائــن  مــن  كبيــر 
ــا  ــة ثقافتن ــا ومعرف يهتمــون بالتقــرب لن
العربيــة رغــم ان المتعــارف عليــه بــأن 
يكــون  مــا  عــادة  الســويدي  الشــخص 
منطــوي وصعــب االندمــاج لكننــا جعلنــاه 
وهــو  عائلتنــا  مــن  جــزء  بأنــه  يشــعر 

شــخص مرحــب بــه بهذا المكان ».

المقاهــي  خــالل  مــن   « بشــارة  ويضيــف 
مالمــو  مدينــة  فــي  وانتشــارها  العربيــة 
تفاصيــل  بدخــول  ســاهمنا  أننــا  نعتقــد 
همهــا  أِ الســويدي  للمجتمــع  جديــدة 
إال  الصحيــة  مضارهــا  رغــم   ( االركيلــة 
ــد شــرقية  ــن تقالي أنهــا أصبحــت جــزءا م
متعــارف ( ولعبــة الدومينــو، الســويديون 
المقهــى  لهــذه  باســتمرار  يحضــرون 

الذي تأســس قبل ثالثة أعوام {.

ويوضــح: » فــي المســتقبل لدينــا فكــرة 
يســتقبل  لكــي  المقهــى  حجــم  توســيع 
ــك لتقديــم  اكبــر عــدد مــن الزبائــن وكذل
كافــة  تهــم  وفنيــة  ثقافيــة  أنشــطة 
ــة  ــة فــي مدين ــة واألجنبي ــات العربي الجالي

مالمو« .

 أجواء عربية

 MALMÖ »مهنــد علــي صاحــب مقهى

 »VäNSKAPSFÖRENING
فــي  بغــداد  مقهــى  بإســم  المعــروف 
مدينــة مالمــو يتحــدث لشــبكة الكومبــس 
اإلعالميــة عــن الموضــوع بالقــول » هــذه 
المقاهــي  اقــدم  مــن  يعــد  المقهــى 
الســويد  وفــي  المدينــة  فــي  العربيــة 
مــن تســع  اكثــر  افتتــح قبــل  إذ   ،

ً
أيضــا

عربــي  جمهــور  ويحضــره  ســنوات، 
هــذا  فــي  نقــدم  يــوم،  كل  وســويدي 
المقهــى كل شــيء كان يقــدم فــي مقاهينــا 
الشــعبية العربيــة مــن مشــروبات ســاخنة 
والدارســين  والحامــض  الشــاي  مثــل 
وألعــاب مثــل الدومينــو والطاولــي والــورق 
وكذلــك وجــود مســاحة خاصــة لمشــاهدة 
القنــوات  عبــر  والبرامــج  المباريــات 
ان  علــى  حريصــون  نحــن  اذا  العربيــة 
فــي  حاضــرة  العربيــة  األجــواء  تكــون 
الزبــون  يشــعر  ان  اجــل  مــن  المقهــى 

بأجواء بلده«.

ــى ان يكــون  ــا عل ــد » عملن ويضيــف مهن
هــذا  فــي  الموجــود  واألثــاث  التصميــم 
القديــم  العربــي  التــراث  مــن  المقهــى 
والــذي يعبــر عــن ثقافتنــا وحضارتنــا، إذ 
مصــر  دولــة  إلــى  شــخصيا  أنــا  ســافرت 
التــي  القديمــة  الكراســي  هــذه  لشــراء 
تراهــا أمامــك اآلن والتــي كنــا نراهــا فــي 
وهــي  القديمــة  والمسلســالت  األفــالم 
موجــودة فــي مقاهــي مصــر وأيضــا جلبــت 
القديمــة  الخشــبية  االراكيــل  مــن  أنــواع 
مــن مدينــة النجــف العراقيــة، وقــد رحــب 
الــذي خلــق   بهــذا األمــر 

َ
الزبائــن كثيــرا

أجــواء شــعبية عربيــة بامتياز {.

وســيلة لتعلم اللغة

ميــالد عطــوط شــاب لبنانــي التقينــاه فــي 
مقهــى صحــارى قــال لنــا: » حقيقــة أنــا 
مــن رواد المقاهــي العربيــة وان الســبب 
األجــواء  هــو  هنــا  لحضــوري  الرئيســي 
العربيــة التــي دائمــا احــن واشــتاق لهــا، 
وجــودي فــي هــذا المقهــى يخفــف مــن 
الوطــن الن  عــن  والبعــد  الغربــة  كاهــل 
مــن  العربــي  الطــراز  يعتمــد  المقهــى 
ذلــك  علــى  عــالوة  واالركيلــه  موســيقى 
العربيــة  القهــوة  تحضيــر  طريقــة 
ــع، الشــيء الملفــت  المشــهورة بمــذاق رائ
أيضــأ فــي هــذه المقاهــي وجــود أشــخاص 
وأنــا  أخــرى  وثقافــات  جنســيات  مــن 

يهمنــي التعــرف عليهم«.

»حضــور  ان  عطعــوط  ويوضــح 
اثــر  المقاهــي  هــذه  إلــى  الســويديين 
بشــكل إيجابــي علينــا نحــن العــرب فــي 
قضيــة االندمــاج مــن خــالل شــعورنا بأننــا 
جــزء مــن هــذا البلــد وأيضــا مــن خــالل 
فتــح حــوارات ونقاشــات حــول موضوعــات 
يكســب  مــا  وهــو  معهــم  مختلفــة 

الشــخص العربــي ثقافة لغوية«. 

الشــاب  ياســين  الرحمــن  عبــد  أمــا   
العراقــي الــذي التقينــاه فــي المقهــى فقــد 
ــر: » حضــوري لهــذه المقاهــي التــي  اعتب
ــي  يحضرهــا الســويديين هــو أمــر مهــم ل
كالجــئ جديــد فــي الســويد إذ يجعلنــي 
علــى تمــاس مباشــر معهــم واســتطيع 
بعــض  إنشــاء  الحضــور  هــذا  خــالل  مــن 
المحــاورات البســيطة باللغــة الســويدية، 
باإلضافــة إلــى روعــة األجــواء التــي تذكرنــا 

ببلداننــا العربية{.

عمار الســبع

المقاهي العربية في مالمو 

تجذب السويديين وتعيد األجواء الشرقية إلى أذهان المغتربين

  عبد الرحمن ياســين  ميــالد عطعوط  أحمد بشــارة  ليــري إبراهيمــي  انــا بريك
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الكومبــس – مقــاالت الــرأي: اعتبــرت الحكومــة أن حقيقــة وصــول أعــداد كبيــرة مــن طالبــي اللجــوء 
ــالد،  ــن الب ــرًا للنظــام العــام وأم ــدًا خطي ــرة أصبحــت تشــكل تهدي ــرة قصي ــى الســويد، خــالل فت إل
حيــث اعتمــدت علــى هــذا االدعــاء كذريعــة لتطبيــق قــرار تشــديد إجــراءات مراقبــة الحــدود منــذ 
١2 كانــون األول/ ديســمبر الماضــي، وبعــد ذلــك قدمــت الحكومــة أيضــا مشــروع قانــون جديــد ينــص 
علــى منــح الحكومــة الحــق فــي التحقــق والتأكــد مــن هويــات وبطاقــات المســافرين مــن وإلــى الســويد 

عبــر القطــارات وحافــالت النقــل والبواخــر.

الحكومة آمال 

إجــراءات  تســاهم  أن  الحكومــة  وتأمــل 
وهويــات  الشــخصية  البطاقــات  فحــص 
طالبــي  أعــداد  تقليــل  فــي  المســافرين 
اللجــوء فــي الســويد، الســيما وأن أولئــك 
لوثائــق  يفتقــرون  الذيــن  األشــخاص 
لــن  ســوف  الرســمية  واألوراق  الهويــة 
الحــدود  عبــور  علــى  قادريــن  يكونــوا 
ــى  ــب الحصــول عل الســويدية وتقديــم طل

حــق اللجوء هنا.

بــأن  رغبتهــا  عــن  الحكومــة  وعبــرت 
يقــوم الشــخص بتقديــم طلــب اللجــوء فــي 
قبــل مجيئــه  فيــه  يتواجــد  الــذي  البلــد 

للسويد.

فــإن  الحــدود  مراقبــة  قــرار  وبحســب 
فقــط  تشــمل  المتخــذة  التدابيــر 
النقــل،  وحافــالت  والبواخــر  القطــارات 
يلجــأ طالبــي  أن  المرجــح  فمــن  وبالتالــي 
اللجــوء إلــى الســفر للســويد عبــر الســيارات 
التــي تنتقــل علــى طريق جســر أوريســوند 
لكــن  الســويد والدنمــارك،  بيــن  الواصــل 
الحكومــة تأمــل عــدم حــدوث هــذا األمــر 
دخولهــم  علــى  األشــخاص  ومســاعدة 
بطريقــة غيــر شــرعية للســويد، فاألفــراد 

الالجئيــن  بمســاعدة  ســيقومون  الذيــن 
الســيارات  عبــر  الحــدود  تجــاوز  علــى 
تهريــب  بتهمــة  محاكمتهــم  ســتتم 

البشــر حســبما أكدت الحكومة.

إلظهــار  األطفــال  يحتــاج  هــل 
الشخصية؟ هوياتهم 

إلظهــار  بحاجــة  يكونــوا  لــن  األطفــال 
كانــوا  إذا  الشــخصية  هوياتهــم  وثائــق 
الــذي  والديهــم  أحــد  مــع  يســافرون 

يمكــن التحقــق من هويته.

الالجئيــن  مــن  القاصريــن  األطفــال  أمــا 
ال  وممــن  بذويهــم  المصحوبيــن  غيــر 
يســتطيعون إثبــات هوياتهــم الشــخصية 
ســيصابون بصدمــة شــديدة ألنــه بحســب 
هــؤالء  مــن  الطلــب  ســيتم  الحكومــة 
األطفــال بتقديــم طلــب المســاعدة مــن 

التــي يتواجــدون فيهــا وقدمــوا  الدولــة 
منهــا للســويد، أي أن األطفــال الذيــن ال 
يرافقهــم أحــد والديهــم لــن يتــم الســماح 

ال  كانــوا  إذا  الحــدود  باجتيــاز  لهــم 
أو  رســمية  ثبوتيــة  أوراق  يملكــون 

هويات شــخصية.

تقييــد حق اللجوء

القانونيــة  القواعــد  أن  الواضــح  ومــن 
إضافيــة  قيــود  وضــع  تعنــي  الجديــدة 
طلــب  تقديــم  فــي  الالجئيــن  حــق  علــى 

الحصــول علــى اللجوء في الســويد.

وتقــول الحكومــة إن القواعــد الجديــدة ال 
الســويد  فــي  المتواجــد  الشــخص  تمنــع 
أمــا  فيهــا،  اللجــوء  طلــب  تقديــم  مــن 
أخــرى  دول  فــي  هــم  الذيــن  أولئــك 
ويحاولــون عبــور الحــدود الســويدية فــال 

ولكــن  الســويد،  فــي  اللجــوء  لهــم  يحــق 
ــة ألن فكــرة  ــر هزلي هــذه الصياغــة تعتب
اللجــوء تفتــرض أن الالجــئ يمكنــه الســفر 

والتنقــل بين الدول.

بنــاء قلعة حول أوروبا

للوصــول  قانونيــة  طريقــة  أي  يوجــد  ال 
الشــخص  كان  إذا   

ً
خاصــة أوروبــا  إلــى 

فاالتحــاد  للحمايــة،  ملجــأ  عــن  يبحــث 
األوروبــي فــرض شــروط مشــتركة علــى 
منــح  تأشــيرات الفيــزا للمواطنيــن مــن 
مــن  تعانــي  التــي  العالــم  دول  جميــع 
المســتمرة  والحــروب  الصراعــات 

واالنتهــاكات الخطيرة لحقوق اإلنســان.

تأشــيرة  علــى  الحصــول  شــرط  ويعتبــر 
تــم  التــي  السياســة  مــن  جــزء  فيــزا 
منــذ   

ً
عامــا  30 مــدى  علــى  تطويرهــا 

ــاء مــا يســميه  ــي ببن قيــام االتحــاد األوروب
نــوع  أوروبــا«، وهــو  المنتقــدون »قلعــة 
قبــل  مــن  للحمايــة  جــدار  أو  ســور  مــن 
دوريــات تقــوم بمهــام فــي البحــر والبــر 
والجــو مــن خــالل اســتخدام نظــام مراقبــة 
ــرات  عاليــة عبــر األقمــار الصناعيــة وطائ

بدون طيار.

dER وعندمــا قــام صحفــي من مجلة

مقــر  بزيــارة  األلمانيــة   SPIEGEL
االتحــاد  وكالــة  فــي  التحكــم  غرفــة 
الخارجيــة  الحــدود  لمراقبــة  األوروبــي 
األســلوب  انتباهــه  لفــت   FRONtEx

ــه الموظفــون،  ــذي يتحــدث ب والمنطــق ال
حيــث يعتبــرون أن أســاس عملهــم قائــم 

علــى »حمايــة أوروبا من العدو«.

MAGNuS jÖNSSON

محامــي من مكتب:

 SuNdBYBERGS
juRIStBYRÅ

  للمزيــد عــن أخبار 
الهجــرة واللجوء

زوروا موقع شــبكة 
الكومبس

WWW.ALKOMPIS.SE

المحامي ماغنوس يونسون يكتب للكومبس

عن اإلجراءات الجديدة لطلبات اللجوء

FOtO: POLISEN  

MAGNuS jÖNSSON  

ــى  قــرار التحقــق مــن هويــات المســافرين ســيؤدي إل
ــم  ــع دخوله ــدود ومن ــى الح ــوء عل ــي اللج ــف طالب توقي

الســويد
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ــا  ــويد طلب ــدت الس ــة، فقص ــباب اجتماعي ــا، ألس ــدات بقتله ــن تهدي ــت م ــاص: هرب ــس -خ الكومب
للحمايــة فيهــا، لكــن بعــد ســنتين مــن مجيئهــا إليهــا وانتظــار قــرار إقامتهــا جاءهــا الجــواب بالرفض 

لتالقــي علــى أثــره مصيــرا غامضــا. 

ليــس مــا ذكرنــاه مقدمــة لفيلــم ســينمائي، 
تلــك  صــارم  أفــراح  عاشــتها  واقعــة  بــل 
المــرأة العراقيــة التــي خســرت حياتهــا وهــي 

تصبو إلى أمل، وذهبت ولم تعد ...!

القصــة بــدأت فــي العــراق عندمــا خاضــت 
أفــراح فــي بلدهــا، معركــة خاســرة مــع 
األعــراف والتقاليــد المتزمتــة، فــكان أن 
فــي  وبقائهــا  عملهــا،  بســببها  خســرت 
وطنهــا، فقــررت الهجــرة إلــى الســويد، 
كمــا يقــول لنــا قريــب مــن العائلــة يعيــش 

في الســويد منذ 15 عاما.

غيــر  لوضعهــا  مخرجــا  أفــراح  تــر  لــم 
الهــرب قاصــدة بذلــك الســويد فــي العــام 
مــن  اثنيــن  معهــا  واصطحبــت   2013
اإلنســاني  اللجــوء  لتقــدم  الســتة  أبناءهــا 
وبقيــة  زوجهــا  الحقــا  تجلــب  ان  علــى 
انتظــار  طــول  وبعــد  أســرتها،  أفــراد 
جاءهــا قــرار الســلطات الســويدية برفــض 
البــالد  مغــادرة  طلــب  وبالتالــي  طلبهــا 
جــراء عــدم االقتنــاع بأســباب اللجــوء علــى 
رغــم أنهــا أعطتهــم بحســب مــا تعتقــد، 
كل األدلــة التــي تثبــت خطــورة تعرضهــا 

للقتــل فــي حــال عادت إلى بلدها.

ذهبــت بهــدف العــودة مــن جديــد 
ولكن ...!

أفــراح الخائفــة علــى مصيرهــا فــي حــال 
هــذا  تتحمــل  لــم  بلدهــا  إلــى  عودتهــا 
القــرار، مــا أوقعهــا فــي صدمــة نفســية 
مركــز  إلــى  أثرهــا  علــى  أدخلــت  قويــة، 
والعقليــة  النفســية  األمــراض  لمعالجــة 

وليســلم ولديهــا إلــى السوســيال الســويدي 
للعنايــة بهمــا حتــى تنتهــي فترة العالج.

لهــا  والســماح  صحتهــا  تحســن  ومــع 
خــارج  الرحيــل  قــررت  بالمغــادرة، 
رؤيــة  قبــل  حتــى  لوحدهــا  الســويد 
ان  بعــد  تركيــا  إلــى  متوجهــة  أوالدهــا 
اتفقــت مــع زوجهــا باللقــاء بهــا هنــاك مــع 
مغامــرة  بــدأت  وهنــا  أطفالهــا  بقيــة 
مــا  أو  المــرأة  هــذه  حيــاة  فــي  جديــدة 

تبقــى من حياتها.

 مــن تركيــا قــرروا العــودة إلــى الســويد 
مــن  كغيرهــم  البحــر  عبــر  كالجئيــن 
فــي  لكــن  والســوريين...  العراقييــن 
ــاه  ــم يحمــد عقب عــرض البحــر حــدث مال
ــى  ــذي يقلهــم إل ــزورق ال حيــث تعــرض ال
اإلقليميــة  الميــاه  مــن  بالقــرب  الغــرق 

اليونانية.

 تمكــن خفــر الســواحل مــن إنقــاذ األوالد 
ــارب لكــن دون  ــى الق ــن كان عل وبعــض م
ــة  أفــراح ليبقــى األطفــال فــي عهــدة عائل

ســورية متجهة إلى الســويد. 

هــذا الســيناريو فــي تلــك القصــة لــم ينتــه 
ــا، فبعــد شــهرين مــن الحادثــة ظهــر  هن
الــزوج مــن جديــد حيــا يــرزق أثــر إنقــاذه 
مــن قبــل صياديــن يونانييــن ومكوثــه فــي 
إحــدى مستشــفيات البــالد لفتــرة طويلــة 
ــة بوجــود  وبعــد معرفتــه مــن أحــد أقارب
إليهــا  التوجــه  الســويد قــرر  أوالدة فــي 

ليقــدم اللجوء معهم.

الــزوج عــدي جــواد لـــ »الكومبــس«:        
» هذا ما حدث« 

يقــول عــدي جــواد الــذي يرقــد حاليــا فــي 
جنــوب  بــوروس  مستشــفيات  إحــدى 
البــالد لمعالجــة عطــب فــي إحــدى ســاقيه 
كبيــرة  مشــاكل  زوجتــه  مــع  واجــه  انــه 
جــدا فــي العــراق، وتعرضــا لتهديــدات 
بالقتــل، وتــم إطــالق النــار علــى صالــون 
ــا دفعهمــا بمغــادرة  ــه، م ــة لزوجت الحالق
أوضاعهمــا  الن  نظــرا  لكــن  العــراق، 
الماديــة ال تســمح لهمــا بالذهــاب ســوية 
تقــوم  ان  قــرروا  الســتة  أطفالهمــا  مــع 
أفــراح باصطحــاب اثنيــن مــن أطفالهمــا 
ــى الســويد عــن طريــق تركيــا  والهــرب إل
مــن  الكثيــر  يفعــل  كمــا  البحــر  عبــر 
شــمل  بلــم  تقــوم  ان  علــى  الالجئيــن 

عائلتهــا بعــد حصولهــا على اإلقامة.

فــي  بقاءهــا  مــن  ســنتين  وبعــد  لكــن 
الســويد تــم رفــض إقامتهــا مرتيــن ولــم 
تنفــع محــاوالت االســتئناف. هــذا الوضــع 
حســب عــدي تــرك انعكاســاته الســلبية 
علــى وضــع أفــراح النفســي أدخلــت علــى 
أثــره المشــفى بعــد محاوالتهــا االنتحــار 

مرتين.

انــه  عــدي  يقــول  الفتــرة  هــذه  خــالل 
صعــب  مــادي  بوضــع  مــر  بغــداد  فــي 
زوجتــه  علــى  يعتمــد  كان  انــه  خاصــة 
حصولــه  لصعوبــة  نظــرا  وصالونهــا 
قدمــه  فــي  عطــب  جــراء  عمــل  علــى 

عانــى منــه منــذ ســنوات.

فــي  عنــه  تخلــوا  معارفــه  ان  ويتابــع   

ان  زاد وضعــه ســوءا ســيما  مــا  بغــداد 
أطفالــة  اســتغالل  يحــاول  كان  البعــض 
األمــر  ماديــة  مســاعدة  علــى  للحصــول 
مــع  تركيــا  إلــى  بالذهــاب  دفعــه  الــذي 
يلحــق  ان  علــى  األربعــة  أوالده  بقيــة 
بزوجتــه إلــى الســويد عبــر قــوارب المــوت 
لكــن محاولتــه هــذه بــاءت بالفشــل بســبب 

وضعــه المادي والصحي.

ــة أفــراح  وفــي الســويد وبعــد تحســن حال
تركيــا  إلــى  المجــيء  قــررت  النفســية 
واصطحابــه واألطفــال إلــى الســويد  وهــذا 
مــا حــدث بالفعــل لكــن خــالل رحلــة اللجــوء 
تعــرض  اليونــان  إلــى  تركيــا  مــن  هــذه 
الغــرق  إلــى  يقلهــم  الــذي  القــارب 
ــة  اســتطاعت فــرق اإلنقــاذ انتشــال أطفال
مــع عائلــة ســورية تكفلــت بنقلهــم معهــا 
إلــى الســويد أمــا هــو فقذفــه البحــر إلــى 
اليونانييــن  الصياديــن  مــن  مجموعــة 
الذيــن انقــذوه ونقلــوه للعــالج فــي جزيــرة 
الوعــي  فاقــدا  بقــي  حيــث  ســاموس 
الصحــي  وضعــه  تحســن  وبعــد  ليوميــن 
الــذي  عائلتــه  عــن  بالبحــث  عــدي  بــدء 
فقــد كل وســائل االتصــال معهــم حيــث 
اليونــان  فــي  اللجــوء  مراكــز  إلــى  توجــه 
والــدول المجــاورة حتــى انــه اعتقــل علــى 
يــد الشــرطة التشــيكية بتهمــة دخولــه 
البــالد بطريقــة غيــر شــرعية وتــم زجــه 
فــي الســجن ل 17 يومــا ســلم علــى اثرهــا 
للنمســا ومــن هنــاك دخــل ألمانيــا حيــث 
مــن  جــادة   محــاوالت  وبعــد  تمكــن 
الوصــول إلــى احــد أقاربــة  وهــو شــقيق 
عديلــه الــذي امــن لــه االتصــال بأخيــه فــي 

السويد.    

حاليــا يتواجــد عــدي فــي جنــوب البــالد 
مــع بقيــة أوالدة منــذ أشــهر عــدة دون 

الحصــول علــى اإلقامــة حتــى اآلن ... أمــا 
فيمــا يتعلــق بزوجتــه أفــراح فيقــول انــه 
غــرق  بعــد  عليهــا  العثــور  يتــم  لــم 
علــى  التــزال  أنهــا  يأمــل  لكنــه  القــارب 
قيــد الحيــاة وان يكــون تــم إنقاذهــا علــى 

الســواحل اليونانية.

بهــا  مــرت  الــذي  الوضــع  مــن  وبالرغــم 
هــذه العائلــة ومــرور عــدة أشــهر علــى 
ــه حتــى اآلن  ــى ان ــب اللجــوء إل تقديمــه طل
لــم يحصــل عليــه وهــو الــذي يخشــى ان 
زوجتــه  طلــب  كمصيــر  مصيــره  يكــون 

أفراح الذي رفض ســابقا.

القصــة، اختفــت فــي  أفــراح أصــل هــذه 
علــن موتهــا 

ُ
ــم ت عــرض البحــر، عائلتهــا ل

بعــد، خاصــة انــه لــم يتــم العثــور علــى 
جثتهــا، وعلهــا تكــون نجــت كمــا زوجهــا 
تكمــن  عنــده  الــذي  البحــر  أمــواج  مــن 

اإلجابــة عــن مصيرها فقط! 

هاني نصر

ركوب البحر وثمن الوصول إلى الُسويد:

األم مفقــودة فــي غياهــب البحــر واألب في 
المستشفى واألطفال في رعاية الخّيرين ...!

  الــزوج عــدي جواد
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الكومبــس - ثقافــة: يــكاد فيلــم ) بتوقيــت القاهــرة ( للمخــرج المصــري الشــاب أميــر رمســيس يعيــد 
ــه ليرســم مالمــح  ــق منــه صاحب ــذي ينطل ــي ال ــه مــن طريــق الســيناريو األدب إنتــاج مشــكلة خاصــة ب

ممثليــه وممثالتــه.

 إعــادة كتابــة قصــص ومصائــر شــخصيات 
رابــط  دون  مــن  األولــى  للوهلــة  تبــدو 
علــى  االتــكاء  لــوال  يجمعهــا  درامــي 
الخــط  تقلــب  قــد  التــي  المصادفــات 
غيــر  فــي  وتضعــه  بأكملــه  اإلخراجــي 
المــكان الــذي نشــأ مــن أجلــه. القــول إن 

الفيلــم مفكك صعب.

أميــر رمســيس فــي أمكنــة   ربمــا نجــح 
كثيــرة بهــذا التربيــط ولكــن مــن طريــق 
أداء الممثليــن، وهــذه تحســب لــه كمخــرج 
ــة،  ــة الطويل ــه الروائي ــي أول أفالم شــاب ف
اذ اســتطاع أن يديــر ثالثــة مــن الممثليــن 
الســينما  تاريــخ  فــي  المخضرميــن 
المصريــة، فــي مــا بــدا الشــباب قريبيــن 
مــن لغــة جديــدة ومختلفــة، اســتطاعوا 
ــوازن  ــزان مت ــي مي ــوف ف ــن خاللهــا الوق م
مهمــات  إحــدى  وهــذه  كبيــر،  حــد  الــى 
نجــح  التــي  والمعقــدة  الصعبــة  المخــرج 
بإعــادة  خاللهــا  مــن  وتمكــن  فيهــا، 
تركيــب فيلمــه مــن دون هــذا »االنفــالش 
{ الــذي قــد يجربــه المشــاهد فــي لحظــات 
إعــادة قــراءة مــا يتوجــب عليــه قراءتــه 
فــي أثنــاء فــك وتركيــب المشــاهد والفعــل 

الداخلــي الناتج عنها.

ينطلــق الفيلــم فــي خطــه األساســي مــن 
الرجــل المصــاب بالزهايمــر يحيــى شــكري 
تعلقــه  أن  يبــدو   .) الشــريف  نــور   (
ســتقود  التــي  االرتــكاز  نقطــة  بماضيــه 
ذلــك  التحمــل  تشــابكات  نحــو  الفيلــم 

التعقيــد الــذي قــد ينشــأ هنــا، بســبب مــن 
بيــن  مباشــرة  عالقــات  وجــود  عــدم 
شــخوص الفيلــم يمكــن االســتدالل عليهــا 
يســمح  الــذي  الصــراع  ذلــك  عــن  بحثــا 

بتطورهــا ونموهــا من دون إعاقات.

 الســاعة القديمــة التــي تقــود إلــى الوقــت 
تائهــة  ذاكــرة  فــي  عنــه  يبحــث  الــذي 
نهائــي،   بعطــب  ومصابــة  ومريضــة 
عنهــا  يعــرف  ال  التــي  المــرأة  وصــورة 
الــذي  الجســر  تشــكل  ولكنهــا  شــيئا 
تــكادان  قصتــه  نحــو  منــه  ســيعبر 
ــم. يمكــن القــول  تفصحــان عــن ســر الفيل
تــكادان تفضحــان الفيلــم الــذي ال يعــود 
يحتفــظ بنــداوة الحكايــات المبيتــة التــي 

ســيرويها عن اآلخرين.

 – المــرأة  ســتضع  وحدهــا  المصادفــة   
الرمــز ) ليلــى ســماح – ميرفــت أميــن ( 
لذلــك التوقيــت المفقــود فــي بيــت الممثــل 
ســامح  وقــت  قبــل  نجمــه  آفــل  الــذي 
ليعيــد   ) صبــري  ســمير   ( ميخائيــل 
أن  بــدل  وشــهرته  نجوميتــه  اجتــرار 
ــاض  ــى م ــاء عل ــك الظهــور انحن يشــكل ذل
هــو فــي شــكل مــن األشــكال ذلــك الضميــر 
خاللــه،  مــن  وعــاش  منــه  نجــا  الــذي 
لإليقــاع  بائســة  بمحــاوالت  ليكتفــي 
ليلــى  عــودة  كأن  مبتدئــة.  بصحافيــة 
االنكمــاش  ذلــك  تــؤدي  إليــه  الســماحي 
التلفزيــون  عنــه  يبحــث  الــذي  الهزلــي 
البيــت  فــي  قولهــا  يمكــن  أشــياء  ليقــول 

وأمــام أفراد العائلة.

يمكــن أن ينجــو فيلــم )بتوقيــت القاهــرة ( 
حيــن يتفلــت مــن هــذه  المصادفــات عــن 
ضميــر  فحــص  علــى  االنحنــاء  طريــق 
جماعــي مــاض ال يخصــه وحــده. االنتقــال 
تجميــع  فــي  الصــدف  حــاالت  مــن 
واحــد،  ومــكان  زمــان  فــي  الشــخصيات 
وفــي فيلــم أميــر رمســيس ميــل لتصديــق 
أن كل ذلــك يحــدث فــي يــوم واحــد يبــدو 
وليلــى  ميخائيــل  ســامح  بــه  مايقــوم  أن 
االنحنــاء  لهــذا  تفويــت  هــو  الســماحي 
التــي  الحادثــة  أهميــة  مــن  بالرغــم 

ســيترتب عليهــا لقائهمــا في البيت.

تبحــث الســامحي عــن ذلــك الماضــي بهــدف 
فــك ارتبــاط جــرى التعبيــر عنه ســينمائيا. 
بموجــب  مرفــوض  تمثيلــي  قــران  عقــد 
صــاروا  غامضيــن  ديــن  لرجــال  فتــاوى 
بصراخهــم  التلفزيــون  شاشــات  يملــؤون 
وعويلهــم. وألنهــا تريــد االقتــران برجــل 
متزمــت فإنــه يطلــب منهــا الذهــاب إلــى 
بتطليقهــا  ومطالبتــه  الممثــل  بيــت 

بموجــب هذه الفتاوى والهلوســات.

 ستكتشــف الســماحي بالطبــع أن ســامح 
ميخائيــل مــن ديانــة أخــرى، وأنــه مشــغول 
بتفاصيــل صغيــرة أقــل مــن الهمــوم التــي 
دون  مــن  الســماحي  ليلــى  تطاردهــا 
علــى  إصــراره  ســبب  بتفســير  االنشــغال 
غيــر  النــوع  هــذا  مــن  جديــدة  زيجــة 
المقنــع لهــا، ان عرفنــا أن ابنتهــا ) أيتــن 
عامــر ( تلجــأ فــي هــذه اللحظــة إلــى شــقة 

مــع حبيبهــا هربــا مــن قســاوة البلــد الــذي 
العالقــات  علــى  وجــوره  فيــه  تعيــش 
الســر  فــي  إال  تفتــح  ال  التــي  اإلنســانية 

وبعيــدا عــن أعين الرقباء.

 بــدل مــن أن تشــكل زيــارة ميرفــت أميــن 
الدرامــي  الميــزان  ذلــك  صبــري  لســمير 
الــذي يحمــي زمــن وتوقيــت رجــل مصــاب 
بالزهايمــر لــم يعــد لديــه مــا يتذكــره فــي 
ــة ليــس بوســعها  ــن عــاق وابن مواجهــة اب
فعــل شــيء ســوى البــكاء علــى أبيهــا فــي 
وإصــراره  المتغطــرس  االبــن  مواجهــة 
ــة  ــى البحــث عــن ذاكــرة وحيــدة متمثل عل
يعــرف عنهــا شــيئا  أحــد  امــرأة ال  فــي 
األبيــض  لزمــن  تنتمــي  أنهــا  ســوى 

واألسود.

بحســب   – الجميــل  الزمــن  هــو  ربمــا   
مفاهيــم خاطئــة أحيانــا - الــذي تشــكل 
الصــورة فيــه جــورا مــن نــوع آخــر حيــن 
ــم يعــد  ــة مبتعــدة ول ــراد التشــبه بأزمن ي
مــن  بنــوع  إال  عليهــا  االســتدالل  ممكنــا 
ليــس  الملتبــس.  الفوتوغرافــي  التصويــر 

هنــا بيــت القصيــد على أية حال.

 مــا يفعلــه ســامح ميخائيــل يســبب رضــة 
تهريــج  نحــو  لميلــه  للفيلــم  دراميــة 
محــك  علــى  شــخصيته  وضــع  كوميــدي 
مجــرد  القاهــرة  توقيــت  وصــار  خطــر 
أخيلــة فــي ذاكــرة يحيــى شــكري، فبــدل أن  
يشــكل تلــك الرافعــة الدالــة علــى الماضــي 
الــذي يبحــث عنــه وقــع فــي تثويــب ونفــخ 
أفعــال  لحســاب  متعطليــن  درامييــن 
المصــاب  ضالــة  نحــو  تقــود  ال  صغيــرة 
يمكــن  ال  ذاكرتــه  فــي  نهائــي  بعطــب 

االستشــفاء منهــا إال بالوصــول إلــى صاحبــة 
الصورة.

 تبــدو الرحلــة أكثــر ميــال لتصديــق ذلــك 
االلتبــاس مــن طريــق مــروج المخــدرات 
الشــاب ) شــوقي رمــزي ( الــذي ســيقوده 
يتــرك  أن  مــن دون  الطريــق  رحلــة  فــي 
عالمــات تدلــل علــى نوعيــة الرحلــة، وهــل 
هــي بالفعــل يطالهــا التشــويه واألذى ألن 
المايســترو هنــا ليــس ســوى هــذا المتاجــر 
بالممنوعــات والــذي يبــدو أن الغــوص فــي 
المصــاب بالزهايمــر آخــر  الرجــل  ذاكــرة 

همومه.

فــي  وقــع   ) القاهــرة  بتوقيــت   ( فيلــم 
ــا التقليــل مــن  مطــب الصــدف وكان ممكن
طريــق  عــن  االنــزالق،  هــذا  مخاطــر 
حــوارات محكمــة تتجنــب هــذه النهايــات 
التلفزيونيــة التــي بشــر بهــا ســمير صبــري 
حتــى وهــو يعــرض علــى ليلــى الســماحي 
الرجــل  الــى  مصــورة  برســالة  يبعــث  أن 
المتزمــت يخبــره فيهــا ببطــالن زواجهمــا 
الســينمائي. كأنــه يتوجــب علــى التلفزيــون 
تعجــز  قــد  كثيــرة  أشــياء  يقــول  أن 
الســينما عــن قولهــا فــي فيلــم ســينمائي، 
وهــذا التبــاس مــن نــوع آخــر وقــع فيــه 
مخــرج ) بتوقيــت القاهــرة ( حيــن رســم 
بهــذه  فيلمــه  شــخصيات  مصائــر 
الطريقــة، وتــرك للصــدف أن تقودهــا الــى 
ليــس  مختلفيــن  بزمنيــن  واحــد  مــكان 
بالضــرورة أن يجمعهمــا توقيــت القاهرة.   

فجــر يعقوب

» بتوقيت القاهرة{ ألمير رمسيس

لعبة المصادفات في ماض سعيد
  لقطة اثنتا تصوير الفيلم
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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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الكومبــس -ثقافــة: فــي مدينــة العمــارة الواقعــة جنــوب العــراق ولــد بدايــة ســتينيات القــرن الماضــي 
فــي بيــت كانــت أركانــة تغــص بالكتــب، وبيــن أســرة مهتمــة بــاألدب ســاعدته علــى صقــل موهبتــه 
ــه  الشــعرية. أمــا مكتبــة المدينــة التــي كانــت تضــم أكثــر مــن ثالثيــن ألــف كتــاب فقــد اختصــرت ل

الكثيــر مــن الطــرق للتعــرف علــى ثقافــات ونتاجــات أدبيــة متنوعــة.

فــي  عراقــي  شــاعر  الخرســاني  حســن 
رصيــده الشــعري ثمانــي دواويــن شــعرية 
وأكثــر مــن جائــزة حــاز عليهــا فــي دول 
جمعيــة  علــى  اآلن  يشــرف  مختلفــة، 
منــه  ســعيا  مالمــو  مدينــة  فــي  ثقافيــة 
لتقريــب الثقافتيــن العربيــة والســويدية 
المدنيــة  النشــاطات  إقامــة  خــالل  مــن 

وكذلــك ترجمــة األعمال األدبية.

معــه  للحديــث  حاورتــه  »الكومبــس« 
وإســهاماته  الشــعرية  حــول تجربتــه 
هــذا  فــكان  الســويد،  فــي  الثقافيــة 

اللقاء:

األدب  مــع  بداياتــك  كان  كيــف 
ــأت  ــي نش ــة الت ــل المدين ــعر وه والش

فيها أثرت في بداية مشــوارك؟

فــي  كبيــر  دور  لهــا  األســرة  أن  الشــك 
أّن  وبمــا  العالــم،  فــي  أديــب  أي  بلــورة 
لهــم اهتمــام  الذيــن  أســرتي كانــت مــن 
كبيــر فــي الثقافــة عمومــا واألدب خاصــة 
المشــبع  الفضــاء  هــذا  فــي  نشــأُت  فقــد 
بهــذِه األجــواء الثقافيــة، فأبــي رحمــه اهلل 
فــي  لــُه  ومنظمــا  بالشــعر  ُملمــا  كاَن 
فــي  وكذلــك  العامــة  العراقيــة  اللهجــة 
اللغــة الفصحــى، وأخوتــي كذلــك ، لهــذا 
نهلــُت مــن معيــن أنهارهــم أواًل، وثانيــا 
بنــاء  فــي  بــارزا  دورا  المدينــة  لعبــْت 
ثقافتــي، فأنــا مــن مدينــة ســومرية الــروح 
جنــوب  العمــارة  مدينــة  مــن  والجســد، 

بغداد.

أضــاف  ومــن  تأثــرت؟  تــاب 
ُ

الك بــأي 
لتجربتك الشــعرية عبر القراءات؟

التــي  للكتــب  البدايــة كنــُت محبــا    فــي 
 ، والتصوفــي  الدينــي  بالطابعيــن  تتســم 
 كبيــٌر للغــة القــرآن التــي هــي 

ٌ
ــا عاشــق وأن

العربيــة  للغــة  الثانــي  المعيــن  بالتأكيــد 
بعــد اللغــة الجاهليــة والتــي كانــت قبــل 
بـــ 150 ســنة تقريبــا،  ظهــور اإلســالم 
تبــْت مــن خاللهــا المعلقــات الســبعة، 

ُ
وك

ــك  ويقــال بأنهــا عشــرة، المهــم قــرأت تل
المعلقــات جميعهــا وبعــض الذيــن قامــوا 
بتحقيقهــا وتفســيرها، ومــن ثــم قــرأت 
األدب اإلســالمي واألمــوي والعباســي فــي 
جــدا  شــغوفا  كنــُت  الحديــث،  العصــر 
المعلقــات  شــعراء  أحببــُت  بالقــراءة، 
وأبــن  الحــالج  منهــم  والمتصوفيــن 
وأبــي  المتنبــي  أحببــُت  كمــا  الفــارض، 
مجنــون  والمجانيــن،   ، الحمدانــي  فــراس 
لبنــى  ومجنــون  الملــوح  بــن  قيــس  ليلــى 
قيــس بــن ذريــح ، وأبــي نــواس، والكثيــر، 
ودرويــش  الســياب  أحببــُت  كمــا 
والجواهــري، والكثيــر، كلهــم هــؤالء كان 

لهــم الفضــل في بناء ذائقتي الشــعرية،

شــيء  الغربــة  لــك  أضافــت  هــل 
لنتاجــك األدبــي والشــعري؟ أم أثــرت 

سلبا؟

بــارزا  الغربــة دورا  بالتأكيــد لعبــت    - 
التــي  األدبيــة  المنظومــة  توهــج  فــي 

العالقــات  خــالل  مــن  وذلــك  أحملهــا، 
الشــعوب  مــع  المعاشــة  اإلنســانية 
معهــا  وبقيــُت  زرتهــا  التــي  المختلفــة 
عــام  مــن  العــراق  مــن  رحلتــي  خــالل 
بســبب  وطنــي  تركــُت  حيــث   1994
كثيــرة  مــدن  فــي  وعشــت  الدكتاتوريــة 
منهــا األردن وليبيــا حيــث عملــُت هنــاك 
مدرســا للغــة العربيــة مــن عــام 1995 
تونــس  وزرت   ، م   2000 عــام  حتــى 
الــدول األوربيــة منهــا  وســوريا وبعــض 
واالســتقرار  والدنمــارك،  بريطانيــا 
ــي فــي الســويد، كل هــذه الشــعوب  النهائ
أضافــت لــي الكثيــر مــن خــالل العالقــات 
اإلنســانية أوال ومــن خــالل االطــالع علــى 
أدبهــم المترجــم طبعــا، األدب الســويدي 
القــراءة  فقــط أطلعــُت عليــه مــن خــالل 
باللغــة األم لمعرفتــي باللغــة ولــو بالقليــل، 
كمــا  .المهــم  المترجــم  األدب  وكذلــك 
الغربــة،  تلــك  الكثيــر  لــي  أضافــت  قلــت 
ــي وأمــي  ــي الوطــَن ، وأب لكّنهــا ســرقْت من
الكثيــر   ، وأقاربــي  أخوتــي  مــن  واثنيــن 
كمــا   ، أَرهــم  ولــم  خالقهــم  إلــى  رحلــوا 
 منــي األصدقــاء والفراتيــن 

ُ
ســرقْت الغربــة

والنخيل.

الثقافيــة  الحركــة  تقيــم  كيــف 
العربيــة فــي جنــوب الســويد ومــاذا 

ينقصها؟ 

الثقافــة  قيــم 
ُ
أ أن  يمكــن  ال  الحقيقــة 

العربيــة فــي جنــوب الســويد لعــدم وجــود 

حلقــات متواصلــة مــع األدبــاء والمثقفيــن 
 فــي بعــض الحفــالت 

ّ
بصــورة مباشــرة إال

التــي تقيمهــا منظمــات المجتمــع المدنــي، 
ــى  ــة إل ــم، باإلضاف ــر كاف للتقيي وهــذا غي
الحصــول  نــروم  التــي  المصــادر  قلــة 
عليهــا، لكــن المهــم مــادام هنــاك أدبــاء 
مخلصــون الّبــد للحركــة الثقافيــة أن تبقــى 
بخيــر، أنــا أري بأننــا نحتــاج إلــى مؤسســات 
المبدعيــن  وخاصــة  المثقفيــن  تحتضــن 
جوائــز  علــى  يحصلــون  الذيــن  منهــم 
عالميــة وعربيــة، ومــن خــالل هــذا تقــوم 
تلــك المؤسســات بترجمــة أعمالهــم إلــى 
اللغــات األخــرى كــي تطلــع شــعوبها علــى 
تــراث  مــن  يحملهــا  ومــا  العربــي  األدب 

 ومعنى .
ً
لغــة

مــن  الشــعر  ترجمــة  حاولــت  هــل 
ــس،  ــويدية أو العك ــى الس ــة إل العربي

لتقريــب بين الثقافتين؟

  كتبــُت الشــعر باللغــة الســويدية، طبعــا 
بمســاعدة معلمتــي فــي القيــام بالترجمــة 
ريــُدُه ، ونشــرُت 

ُ
الحقيقيــة للمعنــى الــذي أ

 « جريــدة  فــي  القصائــد  بعــض 
 tRELLEBORGALLEhANdA
» ، وكذلــك كتبــُت نصــا شــعريا بعنــوان 
ســيناريو  الســويد،  فــي  بــك  مرحبــا 
للغــة  رجــم 

ُ
وت الرســام  ســمير  األســتاذ 

حميــد  األســتاذ  قبــل  مــن  الســويدية 
ــة  كشــكولي وترجــم أيضــا للغــة اإلنجليزي
مــن قبــل األســتاذ صبــاح نــوري الســامرائي 
، وصــدر ككتــاب عــن دار فيشــون ميديــا، 
الفرنســية  باللغــة  لــي كتــاب  كمــا صــدر 
وهــو ترجمــة مجموعتــي الشــعرية ) قمــر 
ليــس للمــوت ( الفائــزة بالجائــزة العالميــة 
ــان  ــروت ـ لبن ــة ـ بي ــان الثقافي ــزة نعم جائ

عــام 2007 وقامــت الشــاعرة التونســية 
اللغــة  إلــى  بالترجمــة  الســخيري  آســيا 
الفرنســية، وصــدر الكتــاب عــام 2008 

مــن نفــس الــدار ـ دار نعمــان الثقافية.

ثقافيــة  لجمعيــة  رئيــس  كونــك 
حدثنا عن ابرز نشــاطاتها؟

ــا  ــي واجهتن ــة الت   رغــم الظــروف الصعب
ــل(  ــة النخي ــا )جمعي ــن منظمتن ــي تكوي ف
حلقــة  تكــون  كــي  لهــا  خططنــا  التــي 
العربيــة  الثقافــة  خاللهــا  مــن  تشــرق 
عمومــا والعراقيــة خاصــة أمــام الثقافــة 
ــا الكثيــر، منهــا  ــا حققن  أنن

ّ
الســويدية، إال

إقامــة  الحصــر،  ال  المثــال  ســبيل  علــى 
ســويديين  لشــعراء  شــعرية  آماســي 
ســبايكر  بشــهداء  التذكيــر  وحفــل 
ومعــرض صــور فوتوغرافــي ، وحفــالت 
لألطفــال ، ونحــن مازلنــا نجاهــد للوصــل 
ال  وكــي  المســتمر،  العطــاء  مــن  للكثيــر 
الــذي  الســويدي  الجمهــور  بــأن  يفوتنــي 
غايــة  فــي  كان  الفعاليــات  هــذه  حضــر 

الســعادة لما نقوم به.

وكــم  أصــدرت  شــعري  ديــون  كــم 
عدد الجوائز التــي حصلت عليها؟ 

كتــاب  أحدهــم  كتــب،  ثمانيــة  أصــدرت 
والبقيــة  فلــم،  نقــدي، واألخــر ســيناريو 
شــعر، وقــد حصلــُت علــى عــدة جوائــز 
عالميــة أهمهــا جائــزة نعمــان الثقافيــة، 
ـ  الشــعري  ديوانــي  عــن   ،2007 عــام 
قمــر ليــس للمــوت ـ جائــزة االســتحقاق، 
 34 بـــ  متســابقا   473 مــع  باالشــتراك 

لغــة، فــازت مجموعتــي بالجائزة األولى. 

حاوره: عمار الســبع

الشاعر حسن الخرساني:

االطالع على األدب السويدي أضاف لي الكثير
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ــوق  ــط بحق ــا يرتب ــرء كل م ــة الم ــي مخيل ــدور ف ــد ي ــويد كبل ــر الس ــد ذك ــات: عن ــس - معلوم الكومب
ــي  ــان الت ــن واألم ــة واألم ــال الطبيع ــارة وجم ــالد الحض ــة وب ــة والرفاهي ــات المقدس ــان والحري اإلنس

ــزت بهــا. ــا تمي طالم

ــواع  ــالد أهــم أن ــك فهــي أيضــا ب  عــدا ذل
فمــن  كالســيارات  المتطــورة  الصناعــات 
منــا ال يعــرف فولفــو وســاب مثــال وهــي 
أيضــا بلــد أهــم شــركات نظــم االتصــاالت 
فــي العالــم كشــركة اريكســون فضــال عــن 
المنزليــة  التجهيــزات  صناعــة  عمــالق 
حــول  الفــروع  مئــات  تضــم  التــي  ايكيــا 

العالم.

وأيضــا ال احــد يغفــل عنــد ذكــره الســويد 
أنهــا واحــدة مــن اهــم البــالد المصنعــة 
والتــي  العالــم  فــي  العســكرية  للمعــدات 
تتســابق كبــرى الجيــوش علــى اقتنائهــا 
وبــرأي الكثيــر مــن الخبــراء العســكريين 
العســكرية  الصناعــة  فــإن  العالــم  حــول 
وكفاءتهــا  بقوتهــا  تتميــز  الســويدية 
مــن  العديــد  الســويد  تصنــع  حيــث 
فــي  المتطــورة  الحربيــة  المعــدات 
البريــة  المختلفــة  العســكرية  القطاعــات 

والبحريــة والجوية.

ــي هــذا اإلطــار  الكومبــس تعرفكــم ف
علــى بعض تلك المعدات:   
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 طائــرة مقاتلــة ســويدية خفيفــة الــوزن 
المهــام،  متعــددة  واحــد  محــرك  ذات 
ســاب  شــركة  بتصنيعهــا  تقــوم 
متقدمــا  مركــزا  تحقــق  ان  اســتطاعت 
المقاتلــة.  األوربيــة  للطائــرات  بالنســبة 
 VOLVO بمحــرك  مــزودة   وهــى 
  2 القصــوى  ســرعتها  وتبلــغ   RM12
القصــوى   األفقيــة  الســرعة  اي  مــاخ 

2125 كم في الســاعة.

تعتبــر الطائــرة متعــددة األغــراض ولهــا 

الجويــة  بالعمليــات  القيــام  القــدرة علــى 
فــي مختلــف الظــروف الجويــة المناخيــة 
مــزدوج  بــرادار  جهــزت  والقتاليــة 
و  مراقبــة  ووحــدات  عــرض  وشاشــات 
بســت  مســلحة  والطائــرة  ثانويــة  طاقــة 
صواريــخ جــو جــو مــن طــراز ايــه .اي. ام 
ارض  جــو  اربعــه صواريــه  و 120و   9
مــن  وصاروخيــن  مافريــك  طــراز  مــن 
الصواريــخ  مــن  واخريــن  كــروز  طــراز 
المضــادة للســفن طــراز ار بــي اس 15 
ــع رشــاش  ــا أنهــا مســلحة أيضــا بمدف كم

27 ملــم مــن نــوع مــاوزر بي كي 27 . 

هــذه  أكملــت   2010 نوفمبــر  بحلــول 
الطائــرة 143000 ســاعة طيــران بــدون 
ــم  اي حــوادث وهــو رقــم قياســي فــي عال
تلبــي  كمــا  المحــرك  أحاديــة  الطائــرات 
الجويــة  القــوة  متطلبــات  الطائــرة  هــذه 
لإلقــالع  قابليتهــا  حيــث  مــن  الســويدية 
ــرة  ــة  , الطائ ــدارج ضيق ــن م ــوط م والهب
الجــو  ســالح  خدمــة  فــي  موضوعــة  اآلن 
التشــيكي  والطيــران  الســويدي  الملكــي 
والقــوة الجويــة الهنغاريــة وســالح الجــو 

لدولــة جنوب إفريقيا.
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طائــرة إنــذار مبكــر تنتجهــا شــركة ســاب 
صنعــت   1997 العــام  منــذ  للطائــرات 
تتميــز  طائــرة   12 اآلن  حتــى  منهــا 
الطائــرات  كشــف  علــى  رادارهــا  بقــدرة 
المقاتلــة علــى بعــد 350 كــم فضــال عــن 
وذلــك  الصديقــة  الطائــرات  معرفــة 
بتوافــق كامــل مــع أنظمــه قيــادة الدفــاع 
الجــوي لحلــف الناتــو تســتخدمها باإلضافــة 
مــن  الســويدية كل  الجويــة  القــوات  إلــى 

ســالح الجو اإلماراتي والتايالندي.

VisBY ClAss

كورفيــت  ســفن  مــن  فئــة  أحــدث  هــي 
الحربيــة التــي يســتخدمها ســالح البحريــة 
الطرادتيــن غوتبــورغ  بعــد   الســويدية 
الشــبح  بالســفينة  تســمى  وســتوكهولم 
أجهــزة  علــى  التقاطهــا  لصعوبــة  نظــرا 
الــرادار وقدرتهــا علــى القيــام بمهامهــا 
ــا فضــال  ــة منخفضــة تمام فــي درجــة رؤي
ــاورة فيهــا لخفــة وزنهــا  عــن قابليــة المن
مقارنــة بســفن حربيــة أخــرى مــا زاد مــن 

االهتمــام الدولي فيها.

  يبلــغ وزنهــا 640 طــن بســرعة 65 
حاليــا  الســفينة  وتــزود  بالســاعة.  كــم 
ســالح  بينهــا  مــن  قتالــي  بعتــاد 
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العالــم  ســفن  اهــم  مــن  واحــدة  تعتبــر 
المعــدة لكشــف وإزالــة األلغــام فــي البحــر 
وهــي مجهــزة بأحــدث األجهــزة الرقميــة 
مــن  تمكنهــا  التــي  والمغناطيســية 

التحكــم باأللغــام عــن بعد أيضا.

فــي  الرئيــس  عملياتهــا  مركــز  يقــع 
أجهــزة  مــن  عاليــة  تقنيــة  مــع  أســفلها 
االستشــعار ومعالجــة البيانــات ومعــدات 

توزيــع هذه البيانات.

ويدعــم هيــكل الســفينة بمــواد مقاومــة 
للصدمــات وهــي مــزودة بمدافــع رشاشــة  

عيــار م م  12.7 
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غواصــة تخــدم لــدى البحريــة الســويدية 
الميــاه  فــي  رئيــس  بشــكل  وتعمــل 

تطويرهــا  وتــم  المتجمــدة  الشــمالية 
للتأقلــم علــى العمــل فــي الميــاه الدافئــة 
مــع قــوات حفــظ الســالم الدوليــة  بــدأت 
وعــاد  الثمانينــات  أواســط  فــي  الخدمــة 
تجهيزهــا فــي 2004 وهــي قــادرة علــى 
اي  بــدون  أخــرى  لعشــرين ســنة  العمــل 

صيانة. 

ام  ام   533 طوربيــدات  بســتة  مــزودة 
وثالثــة طوربيــدات 400 ام ام لمواجهــة 
الســفن الحربيــة فضــال عــن نظــام إدارة 
العمليــات القتاليــة كمــا تحتــوي الغواصــة 
علــى  تقنيــة مالحيــة عاليــة األداء يجعلهــا 

مقاومــة لالهتزاز.
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القتاليــة  المراكــب  اهــم  مــن  واحــدة 
ــي  ــل ب المدرعــة يجــري تطويرهــا مــن قب
 häGGLuNdS سيســتمز  إي  أيــه 
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دخلــت  حركتهــا..  بديناميكيــة  تمتــاز 
الخدمــة فــي أوائــل التســعينات مــن القــرن 
الجيــش  لمتطلبــات  بنــاء  وذلــك  الماضــي 
أليــات  وجــود  بضــرورة  الســويدي 
عســكرية تمتــاز بالعمــر المديــد ويمكــن 
ــواع المعــارك  ــف أن ــي مختل اســتخدامها ف
الدفــاع  عمليــات  ومتطلبــات  البريــة 
باليــة  مــزودة  المركبــة  وهــذه  الجــوي 
أشــعاعية  تســريبات  اي  مــن  حمايــة 
تســتخدمها  وبيولوجيــة..   كيماويــة 
باإلضافــة إلــى الجيــش الســويدي جيــوش 
ــدا والدانمــارك  ــدان هولن عــدة الســيما بل
نظــر  والنرويــج     وسويســرا  وفنلنــدا 
لقدرتهــا علــى التنقــل جيــدا على الثلوج.  

فــي  منهــا  مراكــب  نشــر  تــم  وقــد 
أفغانســتان مــن قبــل الجيــش النرويجــي 
فــي نوفمبــر تشــرين الثانــي 2007 كجــزء 
الدوليــة  األمنيــة  المســاعدة  قــوة  مــن 
)إيســاف ( والحقــا مــن قبــل قــوة الجيــش 

فــي منتصــف  أفغانســتان  فــي  الســويدي 
عام 2009.
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مــن  للــدروع  مضــاد  ملــم   84 صــاروخ 
اكثــر الصواريــخ المضــادة للــدروع شــيوعا 
فــي العالــم مصمــم للعمــل بشــكل فعــال 
الســكنية  المناطــق  فــي  المبانــي  داخــل 
تــم  المحصنــة  المالجــئ  وكذلــك  
كالغــزو  عــدة  حــروب  فــي  اســتخدامه 
أفغانســتان  وحــرب  لبنمــا  األمريكــي 
وبعــض العمليــات العســكرية خــالل غــزو 

العراق. 

 فــي المبيعــات حيــث 
ً
 كبيــرا

ً
 حقــق نجاحــا

تســتخدم هــذه الصواريــخ ونســخ مطــورة 
العالــم  جيــوش  اهــم  قبــل   مــن  عنهــا 
منهــا الجيــش الملكــي الســويدي وجيــوش 
اليونــان  البرازيــل  األرجنتيــن  فرنســا 

الواليــات المتحــدة والمملكــة المتحدة.

mm 40 BeFoRs بندقيــة

بوفــودز  باســم  اختصــارا  ماتعــرف  أو 
ــرات / متعــددة  وهــو ســالح مضــاد للطائ
فــي 1930  بــدأ   تصميمــه  األغــراض 
كان واحــدا مــن أنظمــة األســلحة المضــادة 
للطائــرات األكثــر شــعبية خــالل الحــرب 
اســتخدمته  والــذي  الثانيــة،  العالميــة 
يــزال  وال  الغربيــة  الــدول  معظــم 
يســتعمل حتــى يومنــا هــذا إذ انــه يمكــن 
تركيــب النســخ المطــورة منــه علــى ظهــر 
الدبابــات والســفن وقــد تــم اســتعماله فــي   
حــرب الخليــج فــي أوائــل التســعينات وهــو 
الكبــرى  الــدول  جيــوش  لــدى  متوفــر 

ودول العالــم الثالث.

مــن إعداد الكومبس 

ما الذي تعرفه عن أهم الصناعات العسكرية في السويد ؟

  SAAB JAS-39 GRIPEN
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شــاب عراقــي ينقــل تجربــة اندماجــه في 
المجتمع السويدي إلى كتاب

ــد غريــب عليــك فــي كل شــيء،  ــى بل ــي إل الكومبــس- خــاص: أن تأت
مــن اللغــة والثقافــة والعــادات وتقاليــد المجتمــع، لتبــدأ فيــه حيــاة 
بــدع فــي إنتــاج قيــم فكريــة، أمــر 

ُ
ــه، وت جديــدة وتصبــح جــزءا من

ليــس بالســهل، لكنــه ليــس مســتحيال، خصوصــا فــي بلــد يفتــح لــك 
ذراعيــه كالســويد، ويحتضنــك كواحــد مــن أبنائــه.

هــذا مــا أثبتــه نصــر ناجــي الزم، الشــاب 
العراقــي األصــل الــذي جــاء وعائلتــه إلــى 
هنــا منــذ أواســط التســعينات بحثــا عــن 

بدايــة مختلفة.

الشــاب الــذي يعمــل كباحــث اجتماعــي فــي 
نقــل  أراد  قضايــا األطفــال والمراهقيــن، 
مــع  واالندمــاج  الحيــاة  فــي  تجربتــه 
المجتمــع الســويدي، بعــد ظــروف صعبــة 
عاشــها فــي بلــده األم العــراق، إلــى كتــاب 
مــن المقــرر نشــره في أيــار/ مايو المقبل. 

 يقــول ناجــي الزم لـــ »الكومبــس« إن كونــه 
 عــن المجتمــع الجديــد ولغتــه، لــم 

ً
غريبــا

ــق  ــي طري  ف
ً
ــا ــدا عائق ــر أب يكــن هــذا األم

تحقيــق طموحاته.

منــذ  متيقننــا  كنــت  لقــد   « ويضيــف:   
العلــم،  هــو  للنجــاح  الطريــق  أن  البدايــة 
فعبــر المثابــرة والتصميــم يتــم تحقيــق 
القادميــن  مــن  البعــض  ولعــل  األهــداف. 
ســوف  كتابــي،  ســيقرؤون  ممــن  الجــدد 
واألخيــر  األول  المفتــاح  ان  يســتوعبون 

ال  وانــه  والتعلــم  الدراســة  هــو  للحيــاة 
مــكان لفقدان األمل«. 

تعلم اللغة هو مفتاح كل شــيء

أراد الشــاب العراقــي فــي كتابــه تســليط 
الضــوء علــى األوقــات الصعبــة التــي عاشــها 
الحــرب  خــالل  العــراق  فــي  وعائلتــه 
للهجــرة،  دفعتهــم  والتــي  والحصــار 
وكيــف اســتطاع  ان يهــزم تأثيــرات مثــل 
هــذه الظــروف علــى حياتــه الجديــدة فــي 
فــي  نشــأته  إلــى  يشــير  حيــث  الســويد، 
الخــوف  ســاده  مجتمــع  ضمــن  بغــداد 

والعنف.

الالحقــة  واألجــزاء  الكتــاب  ويصحبكــم 
منــه، إلــى آخــر المطــاف الــذي رســت عليــه 
الهجــرة هــذا. كمــا  عائلتــه فــي مشــوار 
يتحــدث الكتــاب وفقــا لنصــر ناجــي الزم، 
بنــاء  فــي  ودوره  التعليــم  أهميــة  عــن 
إلــى  أيضــا  ينــوه  كمــا  المجتمعــات، 
فــي  للمــرأة  الدونيــة  النظــرة  خطــورة 
المجتمــع العراقــي حســب تعبيــره، والتــي 

ــم يســوده الســالم  ــى عال تحــاول الهــرب إل
والطمأنينة.

ويســرد فــي كتابــه، األليــة التــي اتبعهــا 
اختــار  الــذي  المجتمــع  ضمــن  ليكــون 
العيــش فيــه، مقدمــا نصيحــة للقادميــن 
الجــدد إلــى الســويد بأهميــة أن يتعلمــوا 
اللغــة  نقــاش   أو   تــردد  غيــر  ومــن 
الســويدية، كعامــل تقــرب أولــي وضــروري 
مــن المجتمــع، داعيــا الالجئيــن الجــدد إلــى 
ــس  ــة، لي إنشــاء  شــبكة عالقــات اجتماعي
فقــط فــي نطــاق مجتمــع المهاجريــن، بــل 
ضمــن  مــن  ومعــارف  صداقــات  تكويــن 
مــا  وهــو  نفســه،  الســويدي  المجتمــع 
وعلــى  عليهــم،  أكثــر  التعــرف  يســهل 
ــي  لغتهــم وعاداتهــم وتقاليدهــم، وبالتال
وأقــل  أســهل  أمــرا  االندمــاج  يصبــح 

تعقيدا.

الكومبــس – ســتوكهولم: أعلنــت مصلحــة الهجــرة الُســويدية Migrationsverket أنهــا أجــرت 
 لآلليــة الجديــدة التــي بــدأت بتطبيقهــا بهــدف التعامــل مــع حــاالت االتجــار بالبشــر 

ً
تقييمــا شــامال

أي اســتغالل العمــال بطــرق غيــر قانونيــة فــي ســوق العمــل، وتشــمل اآلليــة قيــام المصلحــة بمقابلــة 
أربــاب العمــل عنــد تقديمهــم طلبــات تمديــد تصاريــح إقامــات العمــل للموظفيــن العامليــن لديهم 

فــي حــال وجــود ظــروف معينــة تشــير إلــى احتمــال ممارســة االتجــار بالبشــر.

بيــان  فــي  الهجــرة  مصلحــة  وذكــرت 
صحفــي تلقــت »الكومبــس« نســخة منــه، 
ــذ قســم  ــة عــام 2015 نف ــي بداي ــه ف أن
 
ً
 تجريبيــا

ً
الجــودة فــي المصلحــة مشــروعا

أقســام  كل  بمشــاركة  تمثــل   
ً
رائــدا

الوحــدات وفريــق معالجــة القضايــا فــي 
بإعــادة  تتعلــق  وظيفيــة  مهــام  أداء 
النظــر ودراســة معامــالت تصاريــح إقامــة 
مــن  الممتــدة  الفتــرة  وخــالل  العمــل، 
شــهر كانــون الثانــي/ ينايــر وآذار/ مــارس 
مــن العــام الماضــي، جــرى فــرز العديــد 
تصاريــح  تمديــد  وقضايــا  حــاالت  مــن 
ــب فــي الســويد،  العمــل لألشــخاص األجان

حيــث تــم العثــور علــى مؤشــرات عديــدة 
تــدل علــى وجــود شــبهات حــول ارتــكاب 
باالتجــار  خاصــة  قانونيــة  مخالفــات 

بالبشر.

دالئل متعددة  

ونوهــت المصلحــة إلــى وجــود عــدة أنــواع 
مــن المؤشــرات والدالئــل، منهــا أواًل أن 
يكــون مقــدم الطلــب يعمــل فــي مجــال 
فيــه  يتعــرض  مــا   

ً
كثيــرا معيــن 

الموظفيــن لحــاالت االســتغالل واالتجــار 
بالبشــر مثــل قطــاع المطاعــم وصالونــات 
الشــؤون  »المّســاج«، وخدمــات  التدليــك 

مجــال  فــي  والعامليــن  المنزليــة، 
رعايــة  أي  الشــخصية  المســاعدة 
أو  بأمــراض  المصابيــن  المحتاجيــن 
إعاقــات معينــة، وقاطفــي ثمــار التــوت 
حصــول   

ً
وثانيــا البنــاء،  عمــال  وقطــاع 

مصلحــة الهجــرة علــى إثباتــات ومعلومــات 
ونصائــح مــن قبــل عــدد مــن األشــخاص 
نفســه  الطلــب  مقــدم  فيهــم  بمــن 

وصاحــب العمل.

بفحــص  تقــوم  أنهــا  المصلحــة  وأكــدت 
وإجــراء  فائقــة  بعنايــة  الطلبــات  جميــع 
دراســة شــاملة حــول جميــع الحــاالت التــي 
 لالشــتباه بارتــكاب 

ً
يمكــن أن تعتبــر ســببا

العمــل،  رب  قبــل  مــن  بالبشــر  االتجــار 
تفيــد  معلومــات  ورود  عنــد   

ً
خاصــة

بحــدوث ثغــرات غيــر قانونيــة والعمــل 
دفــع  عــدم  مثــل  شــرعي  غيــر  بشــكل 
منحهــم  أو  والموظفيــن  العمــال  أجــور 
علــى  إجبارهــم  أو   

ً
جــدا قليلــة  رواتــب 

.
ً
العمــل لســاعات قصيــرة أو طويلة جدا

 
ً
ووجــدت المصلحــة خــالل عملهــا وفقــا
ثمانيــة  حوالــي  التجريبــي  للمشــروع 
حــاالت مشــتبه بهــا، ممــا دفــع موظفيهــا 
إلــى إجــراء لقــاءات شــفوية مــع أصحــاب 
العمــل مــن مقدمــي طلبــات هــذه الحــاالت 
إبــالغ  عــن  العمليــة  أســفرت  حيــث 
الشــرطة بوقــوع ثــالث مخالفــات قانونيــة 
مــن بيــن هــذه الحــاالت المشــتبه بهــا، أمــا 
فيمــا يعلــق بثالثــة قضايــا أخــرى فقــد 
ــى معلومــات مهمــة  حصلــت المصلحــة عل
لكــن ال يمكــن اعتبارهــا خطيــرة وبالتالــي 
فإنهــا ال تســتدعي إجــراء تحقيــق جنائــي 

إلــى  لجــأت  أنــه  إال  الشــرطة  قبــل  مــن 
اتخــاذ تدابيــر أخــرى، فــي حيــن قامــت 
المصلحــة بشــطب القضيتيــن اآلخريتيــن 

مــن قائمة المشــكوك بها. 

 
ً
25 – 35 حالة ســنويا

عــام  خــالل  الهجــرة  مصلحــة  وقــررت 
2015 تمديــد تصاريــح إقامــات العمــل 
لحوالــي 8700 طلــب مقــدم مــن قبــل 
أصحــاب العمــل، أي أن المصلحــة وافقــت 
علــى تمديــد تراخيــص تصريــح العمــل 

فــي الســويد لنحــو 8700 عامل أجنبي.

لمقابــالت  اإلجمالــي  العــدد  وتــراوح 
تجريهــا  التــي  الشــفوي  التحقيــق 
المصلحــة مــع أربــاب العمــل بيــن 25 و 
وذلــك  الواحــد  العــام  فــي  حالــة   35

 علــى نتائج المشــروع التجريبي.
ً
اعتمــادا

آلية جديدة للكشف عن 
حاالت االتجار بالبشر في 

قضايا إقامات العمل

  الشــاب نصر ناجي الزم
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يقال في اللغة 

العربية اللقاء وجها 

بوجه، المثال األقرب 

بالسويدي كما يبدو 

هو: بين أربع عيون

يقــال في بعــض المواقف 
العربيــة  اللغــة  فــي 
الســرقة:  عــن  كنايــة 
اللغــة  يــده طويله..فــي 
الســويدية يوجــد مقابــل 
لهــذا المثــل ولكــن بفارق 

بســيط

 عندما نالحظ أن 
مزاج أحد المقربين 
منا ليس على ما 

يرام، نقول له: هل 
استيقظت على 

الجهة الغلط

على قول
المثل

السويدي

mellan

fyra 

ögon

وجها لوجه

)بين أربع عيون(

 HA

lÅNgA

FiNgRAR

له أصابع

طويلة

)يده طويلة(

Ha vaknat

på fel

sida 

يبدو أنه نهض من 

النوم على الجهة 

الغلط 
alkompis.se :للمزيــد مــن األمثال

الكومبــس - رياضــة: تســعى األنديــة الســويدية بكــرة القــدم 
ــا  ــى صفوفه ــن إل ــرب، والمحترفي ــن الع ــض الالعبي ــم بع لض
ســواء مــن داخــل الســويد أو خارجهــا ضمــن خطــة لالســتفادة 

مــن قــدرة الالعبيــن وخصوصــا قبيــل انطــالق الــدوري.

أبرمــت  التفــي  الصفقــات  ابــرز  ومــن 
اآلونــة  فــي  تبــرم  ســوف  والتــي 

األخيرة:

نبيل بهوي:

ســويدية  إعالميــة  تقاريــر  كشــفت 
فــي  ســولنا،  أيــك  نــادي  رغبــة  عــن 
الدولــي  الوســط  العــب  مــع  التعاقــد 
االنتقــاالت  خــالل  البهــوي  نبيــل 
الصحــف  وبحســب  الحاليــة،  الشــتوية 
الســويدية فــأن البهــوي يقتــرب مــن 
ــك ســولنا حيــث كثفــت إدارة  ــادي أي ن
الفريــق مــن مفاوضاتهــا مــع الالعــب 

الدولي.

أوروبيــة  تجربــة  البهــوي  ويمتلــك 
فــي  اللعــب  لــه  ســبق  حيــث  مميــزة 
الــدوري اإلنجليــزي واأللمانــي، ولكنــه 

مــن  الماضيــة  الفتــرة  خــالل  عانــى 
تراجــع حــاد في مردوده الفني.

أحمد ياسين:

اعلــن نــادي ايــك ســتوكهولم الموجــود 
ــدوري الســويدي الممتــاز بكــرة  فــي ال
القــدم أنــه أتــم صفقــة انتقــال العــب 
ياســين  أحمــد  العراقــي  المنتخــب 
الشــتوية  االنتقــاالت  فتــرة  خــالل 

الحالية.

وأكــدت التقاريــر اإلخباريــة أن مــدة 
ــي احمــد  ــي العراق ــد الالعــب الدول عق
ســتوكهولم  ايــك  نــادي  مــع  ياســين 
دون  مــن  ســنوات  لثــالث  تمتــد 

اإلشــارة لقيمــة العقد المالية«.

ويذكــر ان الالعــب احمــد ياســين هــو 
ــن  ــر م ــل اكث ــد مث ــي الجنســية ق عراق

اربيــرو  أنديــة  أبرزهــا  أوربــي  نــادي 
الدنماركــي،  واراهــوس  الســويدي 
 20 دون  الســويد  منتخــب  ومثــل 
 وشــارك مــع العــراق فــي بطولــة 

ً
عامــا

أمــم آســيا التــي جــرت فــي اســتراليا 
مطلــع العام الماضي.

يونس محمود:

 المــح نــادي دال كــورد الــذي يلعــب 
فــي الــدوري الســويدي للدرجــة األولــى، 
وليــس للدرجــة الممتــازة انــه مهتــم 
بالتعاقــد مــع قائــد المنتخــب العراقــي 

ونــادي الطلبــة يونس محمود.

دال  »نــادي  إن:  إلــى  الخبــر  وأشــار 
 
ً
جاهــدا يســعى  الســويدي  كــورد 
للتأهــل إلــى الــدوري الســويدي الممتــاز 
عمــل  خــالل  مــن  المقبــل  للموســم 
انتدابــات غايــة فــي األهميــة والقــوة 

بغيــة تحقيــق طموح الصعود«.

ايلي لولي

األندية الســويدية تســعى 
لضم العبين عرب في صفوفها 

 الالعــب نبيــل بهويقبيل انطالق الدوري

  الالعب أحمد ياســين

 الالعــب يونــس محمود
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أفقي
1 - تلقــب فنيا بشــمس الغنية )لبنان( - 

نصف أحمد

2 - وحدة قياس ســرعة االتصاالت 
الالســلكية - آلة أو طريقــة لتحقيق النصر 

)معكوسة(..

 لرؤيته - طبق 
ً
3 - يعــرض عليهم شــيئا

شــهي في بعض البلدان العربية.

4 - مســتديرة المواصالت اليومية في 
المركبــات - زعيــم تركي اثبت أن الحق أقوى 

المصالح. من 

5 - شــهر عربي - فيه عيبا.

6 - شــهد - قفز - محلول مخفف من حمض 
يســتخدم في األكل وله مع زيت الزيتون 

فوائد عالجية

7 - يصل شــيئين معا - جعل األشــياء 
المنفصلــة فــي كل واحد بعد تفرقة.

8 - ســيجارة - أعطاه يدا بيد )معكوســة(.

9 - فرقة عظيمة من الجيش - الشــيء

10 - بنــات ذوات طرفة وخفة دم
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2
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٥

6

٧

٨

٩

١٠

رأسي

1 - بلبــل الخليج )من الكويت(.

2 - ســلطان الطرب )من سوريا(.

3 - مطــرب لبنان وعمــالق األغنية اللبنانية

4 - تجمــع من األشــخاص ممن يعرف بعضهم 

بعضا

5 - صنعا كومة من األشــياء - أداة )معكوســة(.

6 - كان فيــه نتيجة )معكوســة( - ثلثا وقت.

7 - فنان العرب )من الســعودية(.

8 - أتكلــم - عاقــد النيــة فيما يعمل ومنفذه

9 - ملــك الــراي الجزائري خالد حاج إبراهيم.

10 - الفنان الحســاس )من اإلمارات(.

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 

اللغتيــن الســويدية واإلنجليزيــة، وعنــد االتصــال يــرد عليك أحد العاملين ويســألك:
مــاذا حــدث؟ مــكان وقــوع الحــادث؟ رقم الهاتف الــذي تتكلم منه؟ ١١2

ــع التمييــز بيــن أفــراد المجتمــع،  ــم لشــؤون التمييــز Od مــن أجــل من يعمــل أميــن المظال
يحــدث التمييــز عندمــا يتعــرض أحــد األشــخاص إلى معاملة أســوأ من اآلخرين.

 dISKRIMINERINGSOMBudSMANNEN
 3686 BOx

StOcKhOLM 59 103
رقم الهاتف dO@dO.SE البريــد اإللكتروني

08 - 120 20 700

المظالــم  أميــن 
لشــؤون التمييــز

  هواتف هامة

قواعــد اللعبة 
أمامــك شــبكة مــن 81 خانــة , 
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 عمــودي 
وداخــل كل مربع
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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.
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