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 Mars 2016 العدد الثامن والعشرون
صديقك الناطق بالعربية في السويد

PÅ ARABISKA FRÅN SVERIGE

للوتــس  ا ء خدمــات  لغــا إ علــى  عــام 
} قــش ا بر جنــت  نفســها  علــى  {

صــ 6 

يد  ــو لس ا ــي  ف ة  أ ــر لم ا ق  ــو حق
قــع ا لو ا و يعــة  ر لذ ا

صـ  ٩

: الثالثيــن علــى رحيلــه  الذكــرى  فــي 
أولــوف بالمــه... حياة واضحة وموت غامض

صـ  ١٨

هل يتحول القادم الجديد إلى

مواطن من الدرجة 
الثانية

ن  نــا ليو ا فــي  طفليــن  عــا  ضا أ
يد لســو ا يصــال  ن  أ قبــل 

صـ  ٨

اقتراحــات لتخفيــض فــي رواتــب العامليــن مــن القادميــن الجــدد

شــاهد اإلعالن في الصفحة ٢٧
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مــن  العــدد  هــذا  إلصــدار  التحضيــر  غمــرة  فــي 
ســكرتير  زميلــي  أخبرنــي  الكومبــس،  جريــدة 
الثقافيــة.  بالمقــاالت  ــح 

ُ
ش هنــاك  بــأن  التحريــر، 

ــح« وألنهــا 
ُ

توقفــت طويــا عنــد ســماعي لكلمــة »ش
جــاءت مقرونــة بكلمــة »الثقافــة« أحسســت وكأننــي 
فالمــواد  أليمــة.  كارثــة  عــن  موجعــا  خبــرا  أتلقــى 
الثقافيــة بالنســبة لنــا كصحيفــة ناطقــة بالعربيــة فــي 
الســويد يجــب أال تنضــب، ألن الثقافــة يجــب أن تكــون 
المطــر الــذي يرطــب صحــراء الغربــة القاحلــة، كمــا 

يشعر بها البعض على األقل.
منطقيــا وعندمــا تواجــه مشــكلة مــا تحــاول البحــث 
وألن  جذورهــا،  بعــض  وتســتطلع  أســبابها  عــن 
ــح ثقافــي« كان ال بــد مــن 

ُ
المشــكلة تتمثــل بـــ »ش

وقفــة مراجعــة ســريعة مــع الــذات أوال ومــع المحيــط 
ثانيا.

جــذور  هــي  مــا  األســباب؟  هــي  مــا  الخلــل؟  أيــن 
المشــكلة؟ أســئلة كثيــرة تــدور حــول موضــوع كبيــر، 
يتعلــق بالتواصــل بيــن المثقــف والمتلقــي بالغربــة، 
ومــدى  ونوعيتــه  الثقافــي  بالناتــج  تتعلــق  وربمــا 
تأثيــره علــى الوســط وفضــاء انتشــاره، إلــى خــارج 
الكلمــات  عــدد  أن  المؤكــد  مــن  الغربــة.  حــدود 
المحــدود لكلمــة العــدد هــذه، ال يكفــي لإلجابــة علــى 
وضــع  فقــط  هــو  هنــا  يكفــي  مــا  األســئلة،  هــذه 
المشــكلة علــى طاولــة التشــريح، بانتظــار أخصائييــن 
ومســاهمين آخريــن لمعرفــة الخلــل، ومــا يكفــي هــو 
تحديــد أكثــر لهــذه األســئلة، ألن معرفــة الســؤال 

، وتــوزع مجانــا 
ً
تصــدر مــرة واحــدة فــي الشــهر حاليــا

بالبريــد وعبــر مراكــز ثابتــة فــي عــدة مناطــق منهــا: 

ونورشــوبنغ  ويوتيبــوري  وســتوكهولم  ســكونة 

إعاميــة  خدمــة  وهــي  واسكليســتونا،  ولينشــوبنغ 

باللغــة العربيــة هدفهــا المســاهمة فــي تلبيــة الحاجــة 

إلــى وجــود وســيلة إعاميــة تتفاعــل مــع الجاليــات 

العربيــة فــي الســويد وأوروبــا حــول كل مــا يجــري مــن 

أخبــار ومســتجدات تهــم الجاليات الناطقــة بالعربية.

تحــاول  جــادة  إعاميــة  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 ــاد العربي ــي الب ــا يجــري ف ــع م التواصــل م

وتنــوع  التجــارب  مــن  االســتفادة  علــى  والتشــجيع 

الثقافــات بيــن الشــعوب، مــن خــال التعريــف باآلخــر 

واالطــاع 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  واإلعامييــن  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 االعامي

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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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.

بشكل صحيح هو ثاث أرباع اإلجابة. 
لمــاذا لــم تســتطع الصحافــة واإلعــام العربــي فــي 
الســويد و المهجــر أن تجــذب أقامــا أكثــر إليهــا، 
التــي  والمعرفــة  الثقافــة  أصحابهــا،  يحمــل  ممــن 
يحتاجهــا المغتــرب الغــارق فــي همــوم غربتــه؟ هــل 
هــو تقصيــر مــن هــذه الوســائل اإلعاميــة؟ أم أن 
مــا  يامــس  واقعــي  ثقافــي  نــص  مشــكلة  هنــاك 
يعيشــه المتلقــي، وأن هــؤالء األشــخاص المثقفيــن، 
هــم فقــط ممثلــون حقيقيــون للواقــع الثقافــي العربــي 
الســويد  فــي  العربــي  الثقافــي  وللواقــع  إجمــاال 

والمهجر تحديدا؟ 
هــل يعيــش جــزء مــن هــؤالء المثقفيــن فــي أبــراج 
عاجيــة؟ ويرفضــون التواصــل مــع العامــة، مــن خــال 
منابــر إعاميــة، تفتــح أبوابهــا لمــن يحمــل الفكــر 
والثقافــة ، هــل يجــب علــى مثــل هــؤالء أن يبقــوا 
بعيديــن عــن مجــرد المشــاركة فــي تحليــل ظاهــرة 
اجتماعيــة مــا، تخــص الناطقيــن بالعربيــة واألجانــب 
إجمــاال فــي الســويد ودول المهجــر أو أن يســهموا 
بــرأي مــا مفيــد حــول مــا يتــم تداولــه ومناقشــته بيــن 

الناس العاديين في مختلف وسائل اإلعام ؟ 
المشــاركة  يمكنهــم  ممــن  المثقفــون  يعتبــر  هــل 
والكتابــة والمســاهمة، بتكويــن رأي عــام إيجابــي فــي 
أوســاط حوالــي نصــف مليــون ناطــق بالعربيــة فــي 
الســويد، أن هــذا العــدد غيــر كاف ليطرحــوا عليهــم 

آرائهم وأفكارهم ؟ 

خاصــة أن المواقــع والصحــف اإللكترونيــة وصفحــات 
أو  اإلعــام،  يمتهــن  ممــن  االجتماعــي  التواصــل 
يمارســه كهوايــة أصبحــت كثيــرة ويتلبــد بهــا ســماء 
بالمطــر  ــح 

ُ
الش اســتمرار  مــع  الســويدي،  اإلعــام 

الثقافي.

إذا كانــت المشــكلة فــي وســائل اإلعــام فنحــن فــي 
متابعــة  األكثــر  اإلعاميــة  الوســيلة  الكومبــس 
فــي  بالعربيــة  الناطقــة  الجاليــات  بيــن  وانتشــارا 
الســويد والــذي يتزايــد قراءهــا بوتيــرة عاليــة، نفتــح 
الفكــر  يحمــل  مــن  لــكل  علــى مصرعيهــا،  أبوابنــا 
والثقافــة والقــادر بقلمــه علــى المســاهمة فــي تغييــر 
واقــع مــا أو حــل مشــكلة مــا أو إبــداء رأي فــي ظاهــرة 
مــن  الكبيــر  الكــم  هــذا  تهــم  معينــة  اجتماعيــة 
العــرب فــي الســويد وخارجهــا فنحــن نريــد أن نكــون 
ــح الثقافــي فلمــن يريــد 

ُ
جــزءا قويــا فــي إنهــاء هــذا الش

الكبيــر  التحــدي  ذلــك  فــي  ويشــارك  يســاهم  أن 
فعنواننا معروف للجميع

ح في الثقافة وتلبد باإلعالم
ُ

ش
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 280 000 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



3 | الكومبس

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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عندمــا يكــون لدينــا العديــد مــن الوافديــن الجــدد لســوق „

العمــل ممــن يتمتعــون بتعليــم منخفــض أو يفتقــرون للخبــرة المهنيــة 

الالزمة، فإننا يجب أن نكون مســتعدين لمناقشــة تكاليف األجور”

الكومبــس – ســوق العمــل والالجئيــن: تــدور نقاشــات عديــدة، هــذا األيــام،  بيــن أوســاط المعارضــة مــن جهــة وبيــن جناحــي الحكــم، 
االشــتراكي الديمقراطــي والبيئــة، مــن جهــة ثانيــة، حــول طــرق اســتيعاب األعــداد غيــر القليلــة مــن القادميــن الجــدد فــي ســوق 
العمــل، وتــرى أحــزاب المعارضــة مــن يميــن الوســط، أن تقديــم تســهيالت ألربــاب العمــل مــن شــأنه أن يشــجعهم علــى توظيــف 
المزيــد مــن القادميــن الجــدد، خاصــة بمــا يخــص تخفيــض مســتوى الرواتــب، لمــن ال يحمــل شــهادات أو مهــارات معينــة تحتاجهــا 
ســوق العمــل، فيمــا تعتبــر الحكومــة أن تخفيــض ســقف األجــور ضمــن هــذه المعاييــر، يمكــن أن يــؤدي إلــى خلــل بالنظــام االجتماعــي 

الســويدي، وبالمبــادئ التــي أســس عليهــا.

ســوق  وزيــرة  أطلقتهــا  التــي  المناقشــات  ولكــن 
العمــل YLVA JOhANSSON والتــي تركــزت 
حــول كيفيــة إدخــال القادميــن الجــدد لســوق العمــل 
 
ً
وتوفيــر وظائــف لألشــخاص الذيــن يجــدون صعوبــة

فــي الحصــول علــى عمــل، أحدثــت نوعــا مــن التقــارب 
بيــن المعارضــة والحكــم،  بهــذا الشــأن، ، خاصــة 
أنهــا فتحــت البــاب أمــام تنــاول وضــع أفــكار مبســطة 

تتعلــق بدعــم إجراءات توظيــف أصحاب العمل.

قــراءة هــذا التقــارب تبــدو أكثــر وضوحــا مــن خــال 
فيــه  قالــت  يوهانســون  للوزيــرة  جديــد  تصريــح 
“عندمــا يكــون لدينــا العديــد مــن الوافديــن الجــدد 
لســوق العمــل ممــن يتمتعــون بتعليــم منخفــض أو 
ــا يجــب أن  ــة، فإنن ــة الازم ــرة المهني يفتقــرون للخب

نكون مســتعدين لمناقشــة تكاليف األجور”.  

بعــد أن عبــرت الوزيــرة نفســها بتصريحــات ســابقة 
ــن  ــت بهــا أحــزاب م عــن رفضهــا لمقترحــات تقدم
أجــور  ذات  العمــل  فــرص  خلــق  حــول  المعارضــة 
الجــدد وفئــة الشــباب بشــكل  منخفضــة للقادميــن 
إلــى  بالدعــوة  مقرونــا  جــاء  الوزيــرة  رفــض  عــام، 
إجــراءات  تبســيط  كيفيــة  علــى  أكثــر  التركيــز 

مســاعدة التوظيــف، حيــث عبــرت عــن اعتقادهــا 
هــو  العمــل  ألربــاب  الحالــي  الحكومــي  الدعــم  بــأن 
لتبســيط  »نســعى  فإننــا  ولذلــك  للغايــة  معقــد 

.»
ً
إجــراءات الدعــم وجعلهــا أكثر وضوحا

وتشــمل إجــراءات دعــم الوظائــف أنــواع مختلفــة مــن 
علــى  العمــل  صاحــب  تشــجع  التــي  العمــل  عقــود 
صعوبــة  يواجــه  الــذي  الجديــد  القــادم  توظيــف 
معينــة فــي الحصــول علــى وظيفــة وذلــك مــن خــال 
نظــام الدعــم المالــي الــذي يقدمــه مكتــب التوظيــف 

ألربــاب العمــل من بينها

 NYStARtSJOBB و 
YRKESINtROduKtION و 

SäRSKILt ANStäLLNINGSStöd و 
. tRAINEEJOBB و INStEGSJOBB

وزيــرة ســوق العمــل إيلفــا يوهانســون، رمــى الكــرة 
علــى  إنهــا  قالــت  حيــن  العمــل  أربــاب  بملعــب 
اســتعداد لســماع جميــع المقترحــات التــي يقدمهــا 
أربــاب العمــل حــول رؤيتهــم لشــكل الدعــم الــذي 
يرغبــون بالحصــول عليــه لتوظيــف القادميــن الجــدد 

ونــوع التدابيــر التي ينبغي تبســيطها.

وأشــارت إلــى أن ســوق العمــل تحتــاج إلــى المزيــد 
، ولذلــك فمــن 

ً
مــن االتســاق وتحقيــق التــوازن أيضــا

المحتمــل أن يتــم تقليــل أنــواع دعم الوظائف.

هل يتحول القادم الجديد إلى مواطن من الدرجة الثانية

اقتراحــات لتخفيــض فــي رواتــب العاملين من 
القادمين الجدد وأخرى تطال رواتب الترسيخ

  وزيرة ســوق العمل ايلفا يوهانســون
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العين أيضا على راتب الترســيخ
المحافظيــن  حــزب  قــال  متصــل  صعيــد  علــى 
إنــه  فبرايــر،  شــهر  بدايــة  المعــارض،  الســويدي 
يريــد تقديــم اقتــراح جديــد يدعــو إلــى خفــض 
الدعــم المالــي الــذي تقدمــه الحكومــة إلــى الوافديــن 
ســكرتير  وقــال  الترســيخ.  فتــرة  أثنــاء  الجــدد، 
الحــزب تومــاس توبــي فــي مقابلــة لــه مــع التلفزيــون 
الســويد  إلــى  الجــدد  القادميــن  إن  الســويدي، 
بحســب   ،

ً
جــدا كبيــر  مالــي  دعــم  علــى  يحصلــون 

وصفه.

مبلــغ  فــي  النظــر  يجــب  أنــه  “نعتقــد  وأضــاف: 
الجــدد”،  للقادميــن  تمنــح  التــي  التعويضــات 
 “أن األب أو األم الذيــن يصلــون وحدهــم 

ً
موضحــا

إلــى الســويد مــع أبناءهــم، فأنهــم يحصلــون علــى 
دعــم الترســيخ ودعــم إضافــي آخــر مرتبــط بــاألول 
ودعــم النفقــة ونقديــة الطفــل، وأن مــا يحصلــون 
عليــه فــي هــذه الحالــة قــد يصــل إلــى نحــو 18000 

– 19000 كرون في الشــهر”.

ورأى تومــاس توبــي، أنــه يجــب خفــض المجمــوع، 
االندمــاج  علــى  يشــجع  “ال  المرتفــع  الدعــم  ألن 
الرعايــة  علــى  واالعتمــاد  اإلقصــاء  فــي  ويســاهم 

االجتماعية” حســب قوله. 

مجمــوع  فــي  النظــر  علــى  اآلن  “نركــز  وأوضــح: 
وجعلــه  تغييــره  للمــرء  يمكــن  وكيــف  الدعــم 
الخفــض  لــم يفصــح عــن قيمــة  لكنــه   ،”

ً
متوازنــا

المقترحــة التــي ســيجري التعامــل بهــا مــع القادميــن 
الجــدد ولمــن يعيــش لفتــرة قصيرة في الباد“.

مــع  بالتعامــل  اآلخريــن  إلــى تجــارب  إشــارة  وفــي 
القادميــن الجــدد فــي بلــدان االتحــاد األوروبــي، دعــا 
إلــى عــدم الوقــوع بالســذاجة عنــد هــذا موضــوع 
مخصصــات القادميــن الجــدد قائــا: ” إن مثــل هــذا 
مــن  العديــد  فــي  مناقشــته  يجــري  الموضــوع 
أن  الســذاجة  مــن  بريطانيــا.  ذلــك  بمــا  البلــدان، 

ــا  ــى م ــر أن يســتمر عل نعتقــد أن مــن الممكــن لألم
هــو عليــه الحال اليوم”.

المقتــرح  يقــدم  لــم  المحافظيــن  حــزب  أن  ومــع 
بشــكل واضــح ومتكامــل إلــى اآلن، وال يــزال هــذا 
العيــن  أن  إال  التنــاول،  عــن  بعيــدا  المقتــرح 

السياســية خاصــة ألحــزاب المعارضــة باتــت تنظــر 
فتــرة  أثنــاء  الجديــد،  القــادم  يتقاضــاه  مــا  إلــى 
التــي يحتــاج فيهــا فعــا للدعــم لكــي  ترســيخه، 

 لانخراط فــي المجتمع.
ً
يصبــح مهيئــا

 308 مبلــغ  للترســيخ  الخاضــع  يتقاضــى  حيــث 
ــم،  ــي دورات التعلي ــوم دوام ف ــات، عــن كل ي كرون
ســاعات  مــن  ســاعتين  أجــر  يقــارب  مبلــغ  وهــو 
ــاك  ــي الســويد. وألن هن ــب متوســط ف موظــف برات
حــد معيــن للمعيشــة يجــب أن يحصــل عليــه أي 
فــرد أو عائلــة تعيــش فــي الســويد، يجــري تكميــل 
معونــات  طريــق  عــن  عــادة،  الترســيخ  رواتــب 
أخــرى مــن صنــدوق التأمينــات االجتماعيــة، مثــل 

مســاعدة الســكن ونقدية األطفال.

مــع  التعامــل  المعــروف كيــف ســيتم  ومــن غيــر 
هــذا الكــم الكبيــر مــن التصريحــات واالقتراحــات 
والنقاشــات التــي أخــذت تتنــاول مصاريــف ومــوارد 
الاجئيــن، ومــع أن الجميــع يثــق بقــدرة المجتمــع 
الســويدي علــى حمايــة نفســه مــن االنــزالق نحــو 
التقليــل مــن قيمــة اإلنســان واالبتعــاد عــن خلــق 
هنــاك  يبقــى  معــه،  للتعامــل  مزدوجــة  معاييــر 
إلــى  مخــاوف عديــدة مــن ســعي بعــض األحــزاب 
مــن  مواطــن  لمجــرد  الجديــد  القــادم  تحويــل 

الدرجــة الثانيــة، فــي بلد المســاواة والرفاهية.

بقلــم المحــرر السياســي - الكومبس   تومــاس توبــي ســكرتير حــزب المحافظين في الســويد

نركــز اآلن علــى النظــر فــي مجمــوع الدعــم وكيــف يمكــن للمــرء „
الخفــض  لــم يفصــح عــن قيمــة  لكنــه   ،”

ً
تغييــره وجعلــه متوازنــا

المقترحــة التــي ســيجري التعامــل بهــا مــع القادميــن الجــدد ولمــن 
يعيــش لفترة قصيرة في البالد

ــرص  ــن ف ــد م ــر المزي ــات توف ــود توقع ــن وج ــل Arbetsförmedlingen ع ــب العم ــف مكت ــكونه: كش ــس – س الكومب
العمــل فــي الســويد خــالل العــام الحالــي، ولذلــك فقــد تــم إعــداد دراســة حــول أهــم المهــن التــي تتطلــب التركيــز أكثــر علــى 

التدريــب والتعليــم المهنــي ســواء فــي المرحلــة الثانويــة أو مرحلــة الكليــات والمعاهــد.

وبحســب بيــان أصــدره مكتــب العمــل فــي محافظــة 
أهــم  فــإن  منــه   

ً
نســخة الكومبــس  ســكونه وتلقــت 

الفــرص المتوفــرة بكثــرة تشــمل مجــاالت الرعايــة 
والتدريــس  االجتماعــي  والعمــل  الصحيــة 
والبنــاء  اإللكترونيــة  والحواســيب  والتكنولوجيــا 
والهندســة، باإلضافــة إلــى وجــود تحســن طفيــف فــي 

الوظائــف الصناعية.
 
ً
وأشــار البيــان إلــى وجــود فــرص عمــل وفيــرة جــدا

فــي قطــاع وظائــف الخدمــات فــي ســكونه، حيــث 
 مــا تكــون شــروط ومتطلبــات العمــل فــي هــذا 

ً
غالبــا

مــن   
ً
نوعــا يخلــق  مــا   وهــو 

ً
بســيطة جــدا المجــال 

المنافســة الشرسة.
وقــال المحلــل فــي دائــرة مكتــب العمــل بمحافظــة 

المكتــب  إن   thOMAS BEhRENS ســكونه
 علــى تقديــم المعلومــات التــي توضــح 

ً
يحــرص دائمــا

االهتمــام  توجيــه  بهــدف  الوظائــف  مســتقبل 
شــخص،  كل  تناســب  التــي  المهنــة  الختيــار 

واستكشــاف وضع فرص العمل مســتقبًا.
بمتابعــة  الراغبيــن  جميــع   BEhRENS ودعــا 
المعلومــات  اإلطــاع علــى  إلــى  العلمــي  تحصيلهــم 
أهــم  حــول مســتقبل  العمــل  مكتــب  نشــرها  التــي 

المهــن التــي توفــر الكثير من الوظائف.
وأوضــح المكتــب أن اكتفــاء بعــض الشــباب بالتعليــم 
، لكــن متابعــة 

ً
 جيــدا

ً
ــوي المهنــي يعتبــر خيــارا الثان

البرامــج التعليميــة فــي مراحــل مــا بعــد التعليــم 
مــن  المزيــد  علــى  الحصــول  فــي  يســاهم  الثانــوي 

فــرص العمــل علــى المدى الطويل.
وذكــر المكتــب أن ازديــاد فــرص العمــل فــي مجــال 
الرعايــة الصحيــة والتعليــم يعــود إلــى نمــو معــدالت 
عــدد الســكان فــي ســكونه، وفــي نفــس الوقــت ال 
يوجــد مــا يكفــي مــن األشــخاص المدربيــن للعمــل 
النــاس  مــن  العديــد  أن   

ً
مبينــا المهــن،  هــذه  فــي 

ــاك  ــي هن قدمــوا للســويد خــال عــام 2015 وبالتال
القطاعــات  فــي  الموظفيــن  مــن  للعديــد  حاجــة 

الصناعية.

التعليــم  مهــن  بأهــم  قائمــة  يلــي  وفيمــا 
المهني: الثانوي 

1- عمــال البناء
2- الخبازون

3- ميكانيك الســيارات والشــاحنات
4- الطهاة

5- ســائقي الشاحنات
6- الممرضات

أمــا أهــم المهــن الخاصــة بمراحــل التعليــم مــا 
بعــد الثانوي فهي:

إلكترونيــات،  )بنــاء،  المدنيــون  المهندســون   -1
اآلالت،  الكيميائيــة،  المــواد  الكهربائيــة،  الطاقــة 

مسح األراضي(.
2- مدرســو المرحلــة التمهيدية

3- األطباء
4- الهندســة المعلوماتيــة

5- علمــاء النفس
6- األخصائيــون االجتماعيون

7- الممرضات

مكتب العمل يكشف 
أهم المهن المطلوبة 

في السوق خاصة 
بمنطقة سكونه
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الكومبــس – موضــوع الغــالف: قبــل عــام مــن اآلن، وتحديــدا فــي 20 شــباط/ فبرايــر  20١5 قــرر مكتــب العمــل الســويدي، بناًء 
عــرف بـــ “اللوتــس” بشــكل نهائــي، وإلغــاء جميــع االتفاقيــات 

ُ
علــى توجيــه حكومــي، إنهــاء خدمــات شــركات الترســيخ التــي ت

الموقعــة مــع هــذه الشــركات، بســبب عــدم القــدرة علــى التعامــل مــع الشــكاوى الــواردة حــول الخدمــات التــي تقدمهــا. فهــل 
كان هــذا القــرار مجديــا، هــل ينفــع القادميــن الجــدد وشــركات الترســيخ النــدم اآلن علــى األخطــاء التــي ارتكبوهــا؟ خاصــة أن 
مكتــب العمــل لــم يقــدم بديــال محــددا عــن الشــركات التــي كانــت تقــدم هــذه الخدمــات، بــل تولــى بنفســه توظيــف موظفيــن 

إضافييــن لســد جــزء مــن الفــراغ.

ــت  شــركات الترســيخ المعروفــة بـــ “اللوتــس”، كان
العمــل  مكتــب  بيــن  وســيطة  خدمــات  تقــدم 
والقادميــن الجــدد، وتســعى إلــى مســاعدتهم فــي 
الدخــول إلــى ســوق العمــل، إال أن تجــاوزات عديــدة 
واســتغال للقانــون بشــكل متكــرر، أدى إلــى قيــام 
حيــث  الخدمــات،  هــذه  بإلغــاء  الحاليــة  الحكومــة 
النتقــادات  الشــركات  هــذه  مــن  العديــد  تعــرض 
مــن  والعديــد  اإلعــام  وســائل  قبــل  مــن  شــديدة 
الجهــات العامــة والخاصــة واألفــراد، وصلــت إلــى حــد 
المنظمــة  الجريمــة  اتهــام بعضهــا بتمويــل عالــم 
العــام  للمديــر  تصريــح  حســب  بالبشــر،  واإلتجــار 
ميكايــل خوبــاري: “نــرى مشــاكل  العمــل  لمكتــب 
ــم  ــه ل ــث أن ــدة وعميقــة فــي هــذا النظــام، بحي عدي

يعــد بإمكاننــا ضمــان شــروط الجودة واألمان ”.

رضــا عاشــور: قــرار إلغــاء اللوتــس اتخــذ بنــاًء 
علــى معلومات خاطئة

مكتــب ومديــر  صاحــب  عاشــورا  رضــا  اعتبــر 
 KOLMARdEN MARKEtING AB
أنحــاء  فــي  فروعــه  المنتشــرة  الترســيخ  لخدمــات 
مــع  حديــث  فــي  الســويدية  المــدن  مــن  مختلفــة 
الكومبــس أن هــذا القــرار كان فيــه نــوع مــن الغبــن، 

وبنــي علــى معلومــات غيــر صحيحــة علــى خلفيــة 
اتهــام بعــض الشــركات بارتــكاب تجــاوزات قانونيــة 
مــع الاجئيــن، مثــل حصــول بعــض الموظفيــن علــى 
أمــوال خاصــة مقابــل مســاعدة الاجئيــن علــى إيجــاد 
بمكتــب  حــري  كان  إنــه  قائــا  وظيفــة  أو  مســكن 
العمــل مراقبــة المكاتــب التــي يشــكك أنهــا مارســت 
هــذه التجــاوزات وفــرض عقوبــة بحقهــا بــدال مــن 
هــذه  كل  عمــل  بإيقــاف  تعســفي  قــرار  اتخــاذ 

الشــركات حسب وصفه.

وقــال عاشــورا إن شــركات الترســيخ كانــت تلعــب 
وأوضاعهــم  الاجئيــن  اســتيعاب  فــي  مهمــا  دورا 
المســكن،  توفيــر  فــي  ومســاعداتهم  االجتماعيــة 
لهــم،  اســتغال  أي  عــن  بعيــدا  قانونيــة  بطــرق 
واألهــم مــن ذلــك تعريــف الاجــئ بالقوانيــن واآلليــات 
المتعلقــة بعمليــة لــم الشــمل وكيفيــة جلــب أفــراد 
أســرته إليــه، خاصــة إذا مــا علمنــا أن الكثيــر مــن هــذه 
المكاتــب تضــم موظفيــن علــى خبــرة ودرايــة بثقافــة 
آليــة  عليهــم  ســهل  الــذي  األمــر  الاجئيــن  ولغــة 

التواصل في حياتهم الجديدة داخل السويد. 

بهــا  تقــوم  كانــت  التــي  المنظومــة  إلغــاء  أن  ورأى 
شــركات الترســيخ، خلــق مــا ســماه نوعــا مــن الفوضــى 
داخــل الســويد، وحتــى فــي أوروبــا حيــث أثــرت علــى 
عــن  بعيديــن  أصبحــوا  الذيــن  الاجئيــن  أوضــاع 
ــي  ــى الطــرق الصحيحــة ف التواصــل بمــن يرشــدهم إل
فقــدان  وأن  الســويدي،  المجتمــع  داخــل  الترســيخ، 
لغيــاب  القوانيــن  مــن  بالكثيــر  للمعرفــة  البعــض 
ــة  ــرارات خاطئ مرشــد الترســيخ دفعتهــم التخــاذ ق
الســيما مــن ناحيــة عــدم معرفتهــم بطــرق لم الشــمل 
مثــا، هــذا فضــا عــن تأثيــر انعــدام التواصــل مــع 
ــى نفســية  الجهــات المختصــة فــي مصلحــة اللجــوء عل

الاجئ الذي فقد الشــعور باالســتقرار االجتماعي.

وحمــل عاشــورا كا مــن مديــر مكتــب العمــل ووزارة 
علــى  القــرار  هــذا  تبعــات  فــي  المســؤولية  العمــل 
مرشــد  إلــى  الحاجــة  بأمــس  هــم  الذيــن  الاجئيــن 
ودليــل فــي نــواح عــدة مــع بدايــة حياتهــم الجديــدة 
ــك القــرار ســتظهر  ــج ذل ــر أن نتائ ــاد، معتب فــي الب

بشــكل أوضح في المســتقبل.

ــن  ــن م ــم يتمك ــل ل ــب العم ــس: مكت ــد يون خال
سد الفراغ

الترســيخ  شــركات  مديــري  أحــد  يونــس  خالــد 
الســابقة يقــول للكومبــس: مــن خــال تواصلــي مــع 
قادميــن جــدد كانــوا يتلقــون خدمــات مــن شــركتنا، 
نعلــم أن مكتــب العمــل ال يلبــي الجــزء األكبــر مــن 
الترســيخ،  نظــام  تحــت  الخاضعيــن  متطلبــات 
فمنهــم مــن يحظــى بمقابلــة لمــدة ســاعة واحــدة 
ــاك،  ــة ارتب فقــط طــوال الشــهر، وكأن المكتــب بحال
أمــام كــم المشــاكل الكثيــرة التــي تحتــاج إلــى متابعــة، 

عام على إلغاء خدمات اللوتس وال بديل إلى اآلن:

»على نفسها جنت براقش«

FOtO: cAMILLA VEIdE

  رضا عاشــور

  خالــد يونس
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جواز ســفر مفقود
االســم :  ديمه نوار ربيع العزاوي

dEMh NOOAR RABEY AL-AzAWI

  A٧545911 جواز ســفر عراقي رقم

هاتف :0٧05566504

جواز ســفر مفقود
االســم : محمد نوار ربيع العزاوي

MOhAMEd NOOAR RABEY AL-AzAWI

  A٧546065 جواز ســفر عراقي رقم

هاتف :0٧05566504

العمــل غيــر متخصــص بقضايــا  خاصــة أن مكتــب 
ســكن  علــى  والحصــول  الشــمل  بلــم  مثــا  تتعلــق 
ــات  ــة مثــل صنــدوق التأمين ــر معين والتســجيل بدوائ
اإلنصــاف  مــن غيــر  أنــه  وغيرهــا. وأضــاف يونــس 
تحميــل شــركات اللوتــس الســابقة كل أخطــاء النظــام 
القادميــن  لترســيخ  ســابقا  بــه  يعمــل  كان  الــذي 

الجــدد، وكأنــه عقاب جماعي

محمــد عنبــر: كنــت أســتفيد بشــكل كبيــر مــن 
المرشدين خدمات 

القادميــن  بعــض  آراء  اســتقصاء  حاولــت  الكومبــس 
الشــركات، ضمــن  الجــدد ممــن تعاملــوا مــع هــذه 
عنبــر  محمــد  لنــا  يقــول  حيــث  الترســيخ  خطــط 
المقيــم حاليــا فــي مدينــة بــوروس: إنــه اســتفاد جــدا 
مــن مكتــب LOtS خــال األشــهر األربعــة األولــى 

مــن حصولــه علــى اإلقامــة، إذ تمــت مســاعدته عبــر 
أحــد هــذه المكاتــب فــي تقديــم طلــب لــم الشــمل 
اتباعهــا  يجــب  التــي  واإلجــراءات  لعائلتــه، 
ــا تحصــل  ــدا عــن أي مخاطــر، كم الســتقدامهم بعي
ســهلة  بطريقــة  المكتــب،  عبــر  لــه  ســكن  علــى 
وميســرة، فضــا عــن أنــه اســتطاع أن يؤمــن فرصــة 
تدريــب مهنيــة، معتبــرا أن التواصــل مــع الجهــات 
الحكوميــة أو دائــرة الهجــرة كان سلســا للغايــة عبــر 
موظفــي مكتــب الترســيخ الذيــن »ســاعدوني وغيــري 
مواجهتــه  ويؤكــد   « القضايــا  مــن  العديــد  فــي 
لصعوبــات جمــة بعــد إنهــاء عمــل مكاتــب اللوتــس 
قائــا فــي هــذا اإلطــار: إنــه بــدأ يقــوم بــكل شــيء مــن 
تلقــاء نفســه، بــدون أي نصيحــة أو توجيــه مــن أحــد، 
وهــذا مــا تســبب لــه ببعــض المشــاكل لعــدم وجــود 
ــرة الهجــرة وغيرهــا  ــع دائ ــة مناســبة للتواصــل م آلي
وشــركة  العمــل  كمكتــب  الحكوميــة  الهيئــات  مــن 

السكن .

جــالل الريــان: كان يوجــد بعــض التجــاوزات 
لكــن الفوائد كانت أكثر

كام يتفــق معــه كثيــرا الشــاب جــال الريــان، الاجــئ 
القــادم مــن ســوريا، إذ يؤكــد فــي حديثــه للكومبــس، 
مكاتــب  عبــر  الترســيخ  خدمــة  توقــف  بعــد  أنــه 
اللوتــس شــعر باختــاف كبيــر فــي طريقــة تدبيــر 
العديــد مــن األمــور والمعامــات المتعلقــة بقضايــا 
اللجــوء، ســواء مــن ناحيــة الســكن أو العمــل وحتــى 
معرفــة بعــض المتطلبــات التــي تقتضيهــا عمليــة 

الترســيخ داخــل المجتمــع الســويدي، لكنــه فــي نفــس 
مكاتــب  لبعــض  انتقــاده  الريــان  يخــف  لــم  الوقــت 
حــدوث  إلــى  فعــا  مشــيرا  األخــرى،  الترســيخ 
تغييــر  إلــى  اضطــره  مــا  وهــذا  فيهــا،  تجــاوزات 
ــى أن  المكتــب الــذي يتعامــل معــه مرتيــن، منوهــا إل
بعــض  قبــل  مــن  فرديــة  كانــت  التجــاوزات  هــذه 
الموظفيــن، الذيــن كانــوا مســؤولين عــن عــدد ليــس 
التــي  الخبــرة  أن  وأعتبــر  الاجئيــن،   مــن  بالقليــل 
كانــت متوفــرة لــدي موظفــي هــذه المكاتــب، تشــعر 
الاجــئ بالطمأنينــة فــي معرفــة مــا يتوجــب عليــه 
فعلــه مــن عدمــه فــي هــذا الموضــوع أو ذاك، وذلــك 
بالمقارنــة مــع »مــا شــعرنا بــه بعــد إنهــاء عمــل هــذه 
ــا بيــن كومــة مــن  ــا أنفســنا لوحدن المكاتــب إذ وجدن
التســاؤالت واالستفســارات التــي لــم نلــق لهــا إجابــات 
مكاتــب  مــع  نــراه  كنــا  الــذي  بالشــكل  أحــد  مــن 

هــذه  أن  علــى  بالتأكيــد  اللوتــس” وختــم حديثــه 
خســرها  التــي  الثــروة  بمثابــة  ،كانــت  الخدمــة 

القادمــون والاجئون الجدد.

إلغــاء خدمــات شــركات الترســيخ اللوتــس بيــن 
الربح والخسارة..

ال شــك أن هنــاك العديــد مــن القادميــن الجــدد قــد 
اللوتــس  شــركات  كانــت  مهمــة  خدمــات  خســروا 
تقدمهــا لهــم، وال شــك أيضــا أن شــركات اللوتــس 
قــد خســرت مــوارد كانــت تســتفيد منهــا، إضافــة 
إلــى أن عــددا كبيــرا مــن موظفــي اللوتــس انضمــوا 
هــم  مــن  لكــن  عــن عمــل،  الباحثيــن  إلــى طوابيــر 
الذيــن ســاهموا بــأن تتوقــف هــذه الخدمــة، وأن تلجــأ 
الحكومــة إلــى قــرار مثــل هــذا النــوع؟ أليــس التذمــر 
الجــدد وبحثهــم  القادميــن  بعــض  وكثــرة شــكوى 
عمــن يقــدم لهــم الهدايــا بــدل الخدمــات ســاهم فــي 
تخريــب هــذا النظــام؟ أليــس شــجع وطمــع بعــض 
الشــركات هــو أيضــا أدى إلــى عــدم فعاليــة وقلــة 

كفــاءة الخدمات المرجوة؟

علــى نفســها جنــت براقــش، مثــل شــعبي قــد يصلــح 
ــار نظــام  ــى وصــف أســباب انهي ــة عل ــي هــذه الحال ف

شــركات اللوتــس بعد عــام على نعيه. 

بقلــم المحــرر – الكومبس

محمــد عنبر

  جــال الريان

ــت نســبة  الكومبــس – ســتوكهولم: وصل
قياســي  مســتوى  إلــى  الســويد  ســكان 
مرتفــع جــدًا حيــث بلــغ العــدد أكثــر مــن 
٩ مليــون فــرد، وتعــود أســباب الزيــادة 
وطالبــي  المهاجريــن  لتدفــق  نســبيًا 

اللجــوء.

وتشــير أرقــام مكتــب اإلحصــاء المركــزي ScB أن 
ــة عــام 2015 بنحــو  ــي نهاي عــدد الســكان ازداد ف
مجمــوع  بلــغ  فقــد  وبالتالــي  شــخص،   1.3662
حوالــي  الســويد  فــي  األشــخاص  عــدد  إجمالــي 

.9851017

مــن معــدالت زيــادة  أن 77 %  الدراســة  وبينــت 
عــدد الســكان تتعلــق بمــا يســمى فائــض الهجــرة، أي 

الفــرق بيــن المهاجريــن والمغتربين.

عــدد  أن   tt الســويدية  األنبــاء  وكالــة  وذكــرت 
 عــدد النســاء، فــي 

ً
 يفــوق كثيــرا

ً
الرجــال أصبــح حاليــا

النســاء   تميــل لصالــح 
ً
النســبة تاريخيــا حيــن كانــت 

ــن الرجــال،  ــر م ــر بكثي ــت أعدادهــن  أكب ــي كان اللوات
األغلبيــة،  هــم  الرجــال  الحاضــر  الوقــت  فــي  ولكــن 
 إلــى أن أكثريــة المهاجريــن 

ً
ويرجــع هــذا األمــر جزئيــا

متوســط  زيــادة  إلــى  باإلضافــة  الذكــور،  مــن  هــم 
العمر المتوقع للرجل بشــكل أســرع من المرأة.

الســوريون أكبر المجموعات المهاجرة

للعــام  احتلــوا  الســوريين  أن  اإلحصائيــة  وأظهــرت 
المجموعــات  أكبــر  قائمــة  التوالــي  علــى  الثانــي 
المهاجــرة للســويد، وفــي نفــس الوقــت فــإن العديــد 

مــن الاجئيــن الذيــن قدمــوا طلبــات الحصــول علــى 
حــق اللجــوء فــي الســويد خــال عــام 2015 ، ســوف 
يكونــوا بمثابــة القادميــن الجــدد خــال عــام 2016 
اإلقامــة  بعــد حصولهــم علــى تصاريــح  أو 2017 

مــن مصلحة الهجرة.

انخفاض حاالت الزواج

ــام الدراســة تراجــع  ــي ســياق متصــل كشــفت أرق وف
أعــداد المتزوجيــن فــي الســويد خــال عــام 2015، 
أي   52314 حوالــي  األزواج  مجمــوع  بلــغ  حيــث 
 مــع عــام 

ً
بانخفــاض قــدره نحــو 799 زوج مقارنــة

. 2014

ارتفاع عدد سكان السويد لحوالي 10 مليون نسمة بسبب الهجرة
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أضاعا طفلين في اليونان قبل أن يصال السويد:

وسام الكفاجي وزوجته متأكدان بأن الطفلين على قيد 
الحياة ويناشدان للمساعدة في العثور عليهما

الكومبــس – تحقيقــات: نتلقــف فــي بعــض األحيــان أخبــارًا، لــو ســبق لنــا ســماعها منــذ بضــع ســنين، لكنــا لــم نصــدق أنهــا 
ــن  ــاعة م ــى رأس كل س ــم عل ــاس ومصائبه ــي الن ــماع مآس ــة وس ــى رؤي ــاد عل ــف نعت ــا لألس ــا أصبحن ــدو أنن ــن يب ــة، لك واقعي
صبنــا بــداء الشــلل فــي المشــاعر ولــم نعــد نحــرك ســاكنا تجــاه مأســاة هــؤالء العابريــن يوميــًا 

ُ
ســاعات النهــار والليــل، حتــى أ

مــن بــالد المــوت.

مأســاة الاجــئ العراقــي فــي الســويد وســام الكفاجــي، 
الشــرق  الجئــي  مــن  الكثيريــن  مأســاة  مثــل  هــي 
عشــرات  يبتلــع  ان  البحــر  اعتــاد  الذيــن  األوســط، 
األطفــال والنســاء والرجــال منهــم بيــن فتــرة وأخــرى، 
فــي رحلــة العبــور إلــى بــاد األمــن واألمــان مثل الســويد 

وغيرها.

 مأســاة وســام واحــدة مــن هــذه القصــص التــي تلقــي 
فــي قلــوب ســامعيه الكثيــر مــن الحــزن، فهــو مــع 
أضاعــا طفليــن  لكنهمــا  الســويد،  فــي  اآلن  زوجتــه 

لهما في اليونان.

يــروي لـــ »الكومبــس« عبــر الهاتــف بصــوت مخنــوق، 
ســنوات  الســت  ذي  ابنــه  لصــوت  ســماعه  تفاصيــل 
 لــه قبــل ان تنتشــله أيــادي الشــرطة اليونانيــة 

ً
مناديــا

وتضعــه فــي أحــد مراكــز إيواء األطفال هناك.

ــى لســان أب وأم نجيــا  مأســاة وســام ننقلهــا لكــم عل
مــن المــوت مــع ابنتهمــا ملــك، لكنهمــا حرمــا مــن 

معرفــة مصيــر ولديهمــا عبــاس ومحمــد، بعدمــا 
أخذتهمــا الشــرطة اليونانيــة وفرضــت الكثيــر مــن 
مــكان  معرفــة  ســبيل  فــي  والعراقيــل  اإلجــراءات 
مــن  وعائلتــه  وســام  اســتطاع  وبعدمــا  إيوائهمــا. 
ــة البحــث عــن  ــدأ مــن هنــا رحل ــى الســويد ب اللجــوء إل

ولديه، ذوي الســت ســنوات والخمســة أشهر.

هكــذا ضاع طفليهما

مركــب  تحطــم  الماضــي،  العــام  أواخــر صيــف  فــي 
وســام الــذي كان يحمــل علــى متنــه مئــات العراقييــن 
والســوريين، الذيــن أرادوا الوصــول إلــى بــر األمــان 
فــي اليونــان. بعــد الحــادث اســتطاع وســام وزوجتــه 
ــة الشــرطة  التعــرف علــى ابنتهمــا ملــك خــال محاول
ــى شــواطئ  ــى دفعــات إل ــن عل ــة إجــاء الناجي اليوناني

جزيــرة مهجــورة قريبــة من مكان الحادث.

 ويؤكــد وســام انــه ســمع صــوت ابنــه األكبــر ينــادي 
عليــه مــن مــكان بعيــد كان يفصلــه عنــه عشــرات 

مــن  يتمكــن  أن  وقبــل  الناجيــن.  مــن  األشــخاص 
ــع عشــرات  ــه م ــت الشــرطة وأخذت ــه، أت الوصــول إلي
تابعــة  إيــواء  مراكــز  إلــى  الوحيديــن،  األطفــال 
لمنظمــات تعنــى باألطفــال فــي العاصمــة اليونانيــة 

أثينا.

لكــن  ولديــه  إلــى  الوصــول   
ً
كثيــرا وســام  وحــاول   

اإلجــراءات التــي طلبتهــا الشــرطة اليونانيــة للتعــرف 
علــى ولديــه بالغــة فــي التعقيــد. ومنعتــه مــن رؤيــة 
صــور األطفــال الناجيــن، بعــد أن تأكــد مــن نجاتهمــا 

مــن بيــن صــور الجثث التــي ُعرضت عليه.

 وعــن تلــك اإلجــراءات قــال وســام انهــم يأخــذون 
ــي ليطابقــوه مــع  عينــات مــن الحمــض النــووي لألهال
مئــات األطفــال فــي مراكــز اإليــواء، علــى ان يعلمــوه 
بالنتيجــة حــال التوصــل إليهــا، والتــي مــن الممكــن ان 

 طويلة. 
ً
تأخذ أشــهرا

لكــن المشــكلة تكمــن فــي ضــرورة مطالبــة وســام 
للســلطات اليونانيــة علــى فتــرات ومــرات متعــددة 

بيــن  عنهمــا  البحــث  عمليــة  بدورهــا  لتواصــل 
األطفــال، ناهيــك عــن طوابيــر انتظــار مئــات األهالــي 

أمثالــه أمل اللقــاء بأطفالهم. 

معانــاة وقلق ووضع نفســي صعب للغاية

ــي الســويد  ــم لجــوء ف ــي مخي ــوم ف وســام يعيــش الي
حيــث تمكــن وعائلتــه الصغيــرة مــن الوصــول إلــى 
أكتوبــر  األول/  تشــرين  مــن  العاشــر  فــي  البــاد 
مــع  يتواصــل  وهــو  الحيــن  ذلــك  ومنــذ  المنصــرم، 
ليتمكــن  الســويدية  والشــرطة  الهجــرة  دائــرة 
عبرهمــا مــن العــودة فــي كل فرصــة ســانحة لمتابعــة 

البحــث عــن ولديــه في مراكز اإليــواء اليونانية.

 يقــول وســام فــي ختــام حديثــه لنــا:  }أرجــو مــن 
إجراءاتهــا  مــن  تخفــف  أن  اليونانيــة  الســلطات 
وعراقيلهــا للوصــول إلــى أطفالــي وأطفــال اآلالف مــن 
أمثالــي المهاجريــن. ومعاناتــي ليســت محصــورة فــي 
فقدانــي لولــدّي فقــط، بــل ألمــي مضاعــف فــي رؤيتــي 

ألمهمــا وهــي تذبــل يومــا بعد يوم حزنــا عليهما«. 

قســم التحقيقات

  وســام وزوجته وطفلته الموجودين في الســويد  الطفــان عبــاس ومحمــد المفقــودان فــي اليونان
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الكومبــس -تحقيقــات: »مــا أن تطــأ أقــدام المــرأة أرض مملكــة الُســويد، حتــى تشــعر أنهــا ملكــة«! هــذه ليســت مجــرد مقولــة، 
بــل يمكــن أن تكــون إحســاس حقيقــي، يشــعر بــه العديــد مــن القادميــن الجــدد، الذيــن يؤمنــون بشــكل قطعــي أن المــرأة لهــا 
 إلــى 

ً
األفضليــة فــي الحقــوق والواجبــات مقارنــة مــع الرجــل. حتــى أن البعــض يذهــب بعيــدًا فــي اعتقــاده الخاطــئ هــذا، وصــوال

التفكيــر بــأن المــرأة تحتــاج فقــط إلــى قــول: كفــى! حتــى تذلــل لهــا جميــع العقبــات، وتحصــل علــى كافــة المكتســبات الماديــة 
والمعنويــة وتنتزعهــا مــن الرجــل.

حتــى  بــل  النســاء،  علــى  يقتصــر  ال  الشــعور  هــذا 
الخــوف  مــن  بشــيء  يعترفــون  الرجــال  بعــض 
يختلجهــم حــال قدومهــم إلــى بلــد مثــل الســويد، 
فــي  عليــه  اعتــادوا  الــذي  رجولتهــم  قــدر  وكأن 
بادهــم ســينتقص أمــام مكانــة المــرأة التــي ســتصبح 

اآلن هــي اآلمــرة الناهية! 

ــك االعتقــاد الشــائع  ــى ســبب ذل ــا إل لكــن إذا مــا عدن
ــرى  ــى الرجــل فــي الســويد، ن ــل المــرأة عل فــي تفضي
ــى  ــى أن معظــم الوافديــن الجــدد إل ــه يعــود أواًل إل أن
الســويد، يأتــون مــن بلــدان ناميــة قــد تعانــي النســاء 

فيهــا فعــا مــن عدم المســاواة في حقوقهن.

المحامــي جرجــي: »مفهــوم المــرأة مفضلــة علــى 
الرجل فخ«

 أن تجــد المــرأة التــي كانــت تعانــي نوعــا مــا مــن 
االضطهــاد فــي بادهــا نفســها فــي بيئــة جديــدة 
بهــا تمييــز طــرف  يوجــد  المســاواة وال  تســودها 
عــن اآلخــر، يعنــي ذلــك أنهــا حصلــت علــى مكتســبات 
إضافيــة لهــا، يمكــن ان تســتفيد منهــا ويمكــن أن 
تســيء اســتخدامها وهــو األمــر الــذي أكــده المحامــي 
الشــاب موســى جرجــي لـــ » الكومبــس«، حيــث قــال إن 

اعتبــار المــرأة فئــة مدللــة فــي الســويد مــا هــو إال فــخ 
ــي فيهــا المــرأة  ــدان تعان يقــع فيــه القادمــون مــن بل
مــن تمييــز ضدهــا وتقليــل مــن شــأنها، ألنــه فــي 
ــى المســاواة  ــون الســويدي يرمــي إل واقــع األمــر، القان

بيــن الجنســين وليــس إلــى تمييــز فئة عن األخرى.

 واألمــر الثانــي واألبــرز فــي ذلــك االعتقــاد هــو ذلــك 
المكتســب اإلضافــي للمــرأة فــي القانــون الســويدي، 
والــذي ينحصــر فــي فقــرة قانونيــة تتعلــق بمســألة 
حمايــة المــرأة مــن العنــف المنزلــي، علــى اعتبــار أنــه 
حمايــة  قانــون  يســمى  مــا  المقابــل  فــي  يوجــد  ال 

الرجــل مــن العنف المنزلي.
َعــول عليهــا 

ُ
ت التــي  الفقــرة  »إنهــا  يقــول جرجــي   

معظــم النســاء لكســب قضاياهــن ضــد الرجــال ونيــل 
المناصفــة  عــن   

ً
بعيــدا إضافيــة  مســتحقات 

الحقــوق  فــي  والمتســاوية  العادلــة  والتقســيمات 
ــون الســويدي. لكــن  ــات المنصوصــة فــي القان والواجب
بتلــك  ليســت  المــرأة  علــى  التعــدي  تهمــة  إثبــات 
الســهولة التــي تعتبرهــا األخيــرة، وذلــك لضــرورة 
لتتمكــن  للمحكمــة  ودالئــل  إثباتــات  تقديمهــا 
مــن  اإلضافيــة  المكتســبات  تلــك  نيــل  مــن  بعدهــا 

الرجل«.
 عــن الشــق القانونــي لمســألة 

ً
 ويضيــف أنــه بعيــدا

تمييــز المــرأة عــن الرجــل، فــان مــا يجعــل المــرأة 
تبــدو متفوقــة فــي حقوقهــا فــي الســويد هــو حظهــا 
بحمايــة فوريــة مــن مكاتــب الخدمــات االجتماعيــة 
ــاك  حــال لجوئهــا إليهــم، حيــث ال تدعــو الحاجــة هن
إلــى تقديــم أي دليــل مــادي لتعرضهــا للعنــف، األمــر 
الــذي يحــول الرجــل عــن رؤيــة عائلتــه وأوالده إلــى 
حيــن بــت المســألة فــي أروقــة المحاكــم، والتــي فــي 
إلــى  تصــل  الوقــت  مــن  الكثيــر  تســتغرق  أغلبهــا 
حــاالت  فــي  يعتبــر  الــذي  األمــر  عــدة،  ســنوات 
 علــى الرجــل بخاصــة إذا مــا كان بريئــا 

ً
عديــدة ظلمــا

مــن تلك االدعاءات.

تأتــي  لــم  الســويد  فــي  المــرأة  مكتســبات 
بســهولة أو بمنحة من الرجل 

لكــن درجــة التســاوي التــي وصلــت إليهــا النســاء فــي 
الســويد لــم تكــن وليــدة قــرار مــن الرجــل أو يقظــة 
منــه. فمنــذ 35 ســنة كان وضــع المــرأة هنــا مشــابه 
ــع الجهــد  ــدان أخــرى، لكــن م لوضــع مثيلتهــا فــي بل
النســائية،  للحــركات  عقــود  مــدى  علــى  المبــذول 
تلــك  تذليــل  الســويد  فــي  المــرأة  اســتطاعت 
الفروقــات بيــن الجنســين وكســب تلــك المســاواة فــي 
القضيــة  بتلــك  إيمانهــا  نتيجــة  وذلــك  القوانيــن. 
معظــم  فــي  المــرأة  بخــاف  بالمســاواة،  المتعلقــة 
االهتمــام  العربيــة حيــث ال تظهــر هنــاك  البلــدان 
عــدة  العتبــارات  الرجــل  مــع  بمســاواتها  الكافــي 

أبرزهــا دينيــة واجتماعية وغيرها.

منــى كنعــان: » مــا زلنــا نلتمــس نظــرة ناقصــة 
في أعيــن المجتمع للمرأة«

ــل، ال نســتطيع الجــزم 100% ان   لكــن فــي المقاب
المــرأة فــي الســويد تقــف علــى درجــة متســاوية مــع 
الرجــل، كمــا تقــول الناشــطة فــي حــزب االشــتراكيين 
 ESKILStuNA بلديــة وعضــو  الديمقراطييــن 
منــى كنعــان، التــي تضيــف قائلــة: » مــا زلنــا إلــى اآلن 
نلتمــس نظــرة ناقصــة فــي أعيــن المجتمــع للمــرأة 
ــااًل  ــه«، وتعطــي مث ــًا ل  مماث

ً
ــردا وعــدم اعتبارهــا ف

لتلــك النظــرة غيــر المتســاوية فــي المجتمــع عبــر 
 ،

ً
أحيانــا المريــض  الرجــل  إعطــاء  مســألة  طرحهــا 

وبشــكل غيــر مقصــود، أولويــة الدخــول إلــى غــرف 
ــول  ــرأة والق ــل الم ــي أقســام الطــوارئ قب ــة ف المعاين
ــر  ــر يفــوق صب ــر بصب ــي األخي إن الســبب يعــود لتحل

المرأة! 

ــى أن تقــدم الســويد ووصولهــا   ويمكــن التأكيــد عل
ــة والسياســية المميــزة  ــة االقتصادي ــى هــذه المكان إل
واســتقالها  حريتهــا  المــرأة  إعطــاء  نتيجــة  هــو 
اســتئثار  عــن  الرجــل  يحيــل  الــذي  األمــر  المــادي، 
الوحيــد  المعيــل  المنــزل نتيجــة كونــه  فــي  القــرار 
لألســرة كمــا هــو حاصــل فــي معظــم البلــدان العربيــة 

 له.
ً
 تابعا

ً
والــذي يجعلهــا بالتالــي فردا

 وتــرى كنعــان أن تلــك النظــرة تحتــاج إلــى تغييــر 
كالمــدارس  للمجتمــع  التحتيــة  البنيــة  مــن  يبــدأ 
عــن  كمســؤولة  وهــي  والبلديــات،  والمؤسســات 
شــؤون الثقافــة والرياضــة فــي بلديــة المدينــة، تؤكــد 
حرصهــا علــى عــدم إعطــاء مميــزات إضافيــة للرجــال 
علــى حســاب النســاء فــي الرياضــة، مثــل إعطــاء الفــرق 
الماعــب  اســتخدام  أحقيــة  فــي  األولويــة  الرجاليــة 
الرياضيــة إلجــراء تمرينــات لعبــة كــرة القــدم، كمــا 

.
ً
كان يحصل ســابقا

ديمــا الحلوة

حقوق المرأة في السويد الذريعة والواقع

جواز ســفر مفقود
االســم :  خير اهلل الفته رابح

تاريخ اإلصدار ٢011-9-15

                               A6589٧9جواز ســفر عراقي رقم ٧

هاتف :0٧٢18194٢8

  المحامي موســى جرجي

  منــى كنعان
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الكومبــس – تحقيقــات: يطالعنــا عــدد مــن المســؤولين الســويديين بيــن الفينــة واألخــرى ببعــض التصريحــات، التــي تشــير 
إلــى الــدور الــذي يمكــن أن يلعبــه الالجئــون الجــدد فــي تنميــة االقتصــاد الســويدي بقطاعاتــه المختلفــة، ذلــك علــى الرغــم 
مــن تشــكيك البعــض فــي هــذا األمــر، واعتبــار الالجئيــن عامــل ضغــط قــوي علــى االقتصــاد فــي هــذه الدولــة االســكندنافية، 
ومــا قــد يتركــه ذلــك مــن انعكاســات اجتماعيــة ســلبية، األمــر الــذي دفــع وزيــرة ســوق العمــل إيلفــا يوهانســون فــي وقــت 
ســابق إلــى الــرد علــى أولئــك المتشــككين بالقــول: إن مخاوفهــم مبالــغ فيهــا معتبــرة أن ســوق العمــل يتميــز بالديناميكيــة 

والفعاليــة والتغيــر الســريع، وأن الســويد تتمتــع بنمــو قــوي للغايــة ولديهــا إمكانيــة لخلــق فــرص عمــل جديــدة.

تزامــن ذلــك مــع تأكيــد مكتــب العمــل الســويدي، أن 
المــدى  علــى   

ً
إيجابيــا  

ً
زخمــا يشــكلون  الاجئيــن 

القصيــر لاقتصــاد الســويدي، ألنهــم سيســاهمون 
بعــض  فــي  العمــل  فــرص  مــن  المزيــد  خلــق  فــي 

علــى  التأكيــد  مــع  القطاعــات 
الشــروط  توفيــر  ضــرورة 
الضروريــة، والخيــارات المناســبة 
ألولئــك  الفرصــة  تمنــح  التــي 
يمتلكــون  ممــن  الاجئيــن 
مهــارات علميــة ومهنيــة عاليــة 
النجــاح  المســتوى، فــي تحقيــق 

المطلوب.

معــه  أتفــق  التأكيــد  هــذا 
األعمــال  رجــال  مــن  العديــد 

لـــ  تحــدث  مــن  ومنهــم  االقتصادييــن،  والمحلليــن 
الكومبــس عــن أهميــة االســتغال األمثــل لإلمكانيــات 

المتوفــرة عنــد عدد كبيــر من الاجئين.

أصحــاب  جمعيــة  مديــر  عــون  مــارون  لنــا  يقــول 
مــع  يتفــق  إنــه  الســويد:  فــي  األجنبيــة  الشــركات 

ــن ســيعززون  ــأن الاجئي توقعــات مصلحــة العمــل ب
 فــي 

ً
 مهمــا

ً
االقتصــاد الوطنــي، ألنهــم ســيلعبون دورا

تحســين وزيــادة معــدالت االســتهاك فــي المقــام 
األول، ومــن ناحيــة ثانيــة فــإن ســوق العمل الســويدي 
مــن  الكثيــر  إلــى  بحاجــة 
الخبــرة  وأصحــاب  الكفــاءات 
فــي قطاعــات عديــدة، وهــذا 
هــؤالء  بيــن  متوفــر  هــو  مــا 
مــن  بــد  ال  لكــن  الاجئيــن 
بالطــرق  ذلــك  اســتغال 
واآلليــات المناســبة، مــع العلــم 
لــن  الكفــاءات  أصحــاب  أن 
مــن  الكثيــر  الدولــة  يكلفــوا 
الخبــرة  لديهــم  ألن  األمــوال، 
الكافيــة التــي تدفعهــم لانخــراط فــي ســوق العمــل 
هــؤالء  أن  ثــم  قليــل،  وجهــد  قصيــر  وقــت  فــي 
ســيصبحون مــن دافعــي الضرائــب، الذيــن ســيدرون 
أمــوااًل علــى خزينــة الدولــة، وهــذه مــن أهــم الفوائــد 

التــي يمكــن أن تحققهــا الحكومــة هنا.

بيــن  مــن  هنــاك  أن  لعــون  وفقــا  ذلــك  علــى  وزد 

الذيــن  األعمــال  رجــال  مــن  الكثيــر  الاجئيــن، 
أعمالهــم  تــرك  إلــى  بلدهــم  ظــروف  دفعتهــم 
لقــدرات  األمثــل  االســتغال  توفــر  فــإذا  الخاصــة، 
هــؤالء، فإننــا ســوف نجــد شــريحة كبيــرة مــن رجــال 
األعمــال، يندفعــون إلــى إعــادة تأســيس شــركاتهم 
علــى األرض الســويدية ويشــير فــي هــذا اإلطــار إلــى 
ــه بالتعــاون مــع مؤسســات  دراســة أعدتهــا جمعيت
ضمــن  الجــئ   3500 شــملت  وخاصــة  حكوميــة 
مــن   %23 أن  أظهــرت  اللغــة،  تعلــم  مــدارس 
وأصحــاب  أعمــال  رجــال  هــم  الاجئيــن،  هــؤالء 
مــن   %80 وأن  األصليــة،  بلدانهــم  فــي  شــركات 

هؤالء يرغبون بتأســيس شــركات لهم في الســويد

البيروقراطيــة ...العائق األكبر

أواًل  مرتبــط  ذلــك  كل  أن  ليكــرر  عــون  ويعــود 
إيجــاد  فــي  الســويدية،  الدولــة  بــإرادة   

ً
وأخيــرا

المثلــى  بالطريقــة  المناســب لدمــج هــؤالء  المنهــج 
أولهــا  عديــدة،  إجــراءات  عبــر  العمــل  ســوق  فــي 
التخفيــف مــن البيروقراطيــة التــي تعيــق أي تقــدم، 
ضاربــا مثــاال علــى ذلــك معادلــة الشــهادات الجامعيــة 

لاجئيــن، الــذي برأيــه يســتنفذ الكثيــر مــن الجهــد 
والوقــت غيــر الضرورييــن، فضــا عــن ذلــك التأخيــر 
الاجئيــن،  مــن  العديــد  إقامــات  فــي  البــت  فــي 
فــي  طويلــة  أشــهر  ينتظــرون  منهــم  فالكثيــر 
ــه،  ــة لممارســة كفاءت مســاكن اللجــوء دون أي أمكاني

وهــذا مــا يؤثــر ســلبا على أداءه وخبرته.

ويــرى عــون أن أكثــر القطاعــات التــي قــد تســتفيد 
مــن الاجئيــن هــو القطــاع الصحــي، الــذي يحتــاج إلــى 
 مــن العامــل البســيط انتهــاًء 

ً
كفــاءات عديــدة بــدءا

الــذي  التعليــم  قطــاع  ثــم  المختــص،  بالطبيــب 
ينقصــه مدرســين فــي مجــاالت مختلفــة، فضــا عــن 
القطــاع الخدمــي وهــو مــا يتطلــب توافــر كفــاءات 

أقل.

ويؤكــد عــون أنــه ال بــد مــن إيجــاد خطــة حكوميــة، 
لمعرفــة متطلبــات ســوق العمــل ومــا هــو متوفــر 
مــن كفــاءات لــدى الاجئيــن، وأن يتــم فــرز هــؤالء كا 
 أن 

ً
ــرا ــه، معتب ــر من وفــق اختصاصــه لاســتفادة أكث

هنــاك بعــض التعقيــدات ال طائــل منهــا، يتضمنهــا 
شــرط التقــدم إلــى وظيفــة، وأولهــا اللغــة الســويدية، 
ويــرى أن هنــاك الكثيــر مــن الوظائــف ال يهــم توافــر 
اللغــة فيهــا، لكــن نراهــا ضمــن شــروط الوظيفــة. 
نقطــة  إلــى  معنــا  حديثــه  خــال  النظــر  ويلفــت 
القانــون  أن  وهــي   ،

ً
جــدا مهمــة  عــون  يعتبرهــا 

العمــل  فــي  العنصــري  التمييــز  يمنــع  الســويدي 
الــورق  القانــون موجــود علــى  يــرى أن هــذا  لكنــه 
 إلــى 

ً
فقــط، فــي ظــل غيــاب آليــة التطبيــق مشــيرا

خبراء للكومبس: كفاءات كبيرة قد تضيع إذا لم تستغل بالطريقة األمثل

عوائق وضع جهود الالجئين في المكان 
الصحيح لخدمة االقتصاد السويدي

الالجئيــن „ إن 
االقتصــاد  ســيعززون 
ألنهــم  الوطنــي، 
 
ً
مهمــا  

ً
دورا ســيلعبون 

وزيــادة  تحســين  فــي 
معدالت االستهالك

  الخبيــر االقتصــادي مازن ســلهب  الكاتــب االقتصــادي  معمــر عواد   مــارون عــون مديــر جمعيــة أصحاب الشــركات األجنبية
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العمــال  مــن  عــدد  تعــرض  عــن  كثيــرة  حــاالت 
لمضايقــات  عــدة  قطاعــات  فــي  والموظفيــن 

عنصريــة دون أي رادع.

الســويد تــدرك أن معظــم الالجئيــن يعشــقون 
إلــى  ويطمحــون  العمــل  ويحترمــون  الحيــاة 

النجاح

مــن جهتــه يعتبــر الكاتــب االقتصــادي معمــر عــواد 
ــة الدوحــة أن الســويد  ــي العاصمــة القطري ــم ف المقي
تســتطيع أن تكتشــف فــي هــؤالء الاجئيــن، فرصــة 
وتأهيلهــم  إنتاجهــم  إلعــادة  بالتاريخيــة  وصفهــا 
علــى  الناهــض  األوروبــي  المجتمــع  فــي  ودمجهــم 
ثقافــة القانــون ومــوروث العدالــة االجتماعيــة. ويــرى 
أن القــارة األوروبيــة ومــن بينهــا الســويد يدركــون أن 
ممــن  هــم  الاجئيــن،  مــن  وصلهــا  مــن  معظــم 
ويطمحــون  العمــل،  ويحترمــون  الحيــاة،  يعشــقون 
ــى النجــاح، و يقــول إن الســويد البلــد االســكندنافي  إل
 لكثيــر مــن 

ً
الماييــن، كان هدفــا بســكانه العشــرة 

الشــباب الطامــح بغــٍد أفضــل فــي البلــد األول بمؤشــر 
اســتطاعوا  حيــث  للديمقراطيــة،  االيكونوميســت 
هــؤالء أن يقدمــوا أنفســهم بطريقــة حضاريــة إلــى 
للمجتمــع  إضافــة  أنهــم  علــى  الســويدي،  المجتمــع 
 عليــه، األمــر الــذي 

ً
واالقتصــاد المحلــي، وليســوا عبئــا

قــوة  إلــى  الســويدية  الســلطات  انتبــاه  لفــت  برأيــه 
العلميــة  الخبــرات  وأصحــاب  الماهــرة  العمــل 
جميــع  فــي  رحالهــا  حطــت  التــي  واألكاديميــة، 
 أن أكثــر القطاعــات التــي 

ً
األقاليــم الســويدية معتبــرا

ستســتفيد مــن الاجئيــن هــو قطــاع الخدمــات ثــم 
قطــاع الصناعــة بالدرجة الثانية

ســتظهر  األجــل  طويــل  اســتثمار  الالجــئ 
نتائجــه خالل الســنوات الخمس المقبلة

االقتصــادي  الخبيــر  يعتبــر  الرأييــن  هذيــن  وأمــام 
مــازن ســلهب مؤســس والمديــر التنفيــذي لشــركة 
مــاس للخدمــات الماليــة ومقرهــا دبــي أن الحكومــة 
الســويدية تنظــر إلــى الاجئيــن علــى أنهــم اســتثمار 

إن  ويقــول  األجــل.  طويــل 
المليــارات التــي تصــرف علــى 
وتعليمهــم  الاجئيــن  إيــواء 
بســرعة  دمجهــم  ومحاولــة 
مــا  الســويدي  المجتمــع  فــي 
أن  يتوقــع  اســتثمار،  إال  هــو 
تظهــر نتائجــه خــال األعــوام 
 
ً
اقتصاديــا القادمــة  الخمســة 
 وكذلــك 

ً
 واجتماعيــا

ً
وسياســيا

عــدد  يقــدر   .
ً
ديموغرافيــا

ســكان الســويد بحوالــي 9.8 
مليــون حســب العــام الفائــت 2015 وهــي تتمتــع 
ممــا  مليــار   483$ يقــارب  إجمالــي  محلــي  بناتــج 
يجعــل نصيــب الفــرد فيهــا 48.900$ أي الســابع 
ــك  ــى أن الســويد تمل  إل

ً
ــة ــم، إضاف ــى مســتوى العال عل

 مــن أعلــى معــدالت التنميــة البشــرية التــي 
ً
واحــدا

تصــل إلى 0.907

نســبة  مــن  يزيــدوا  أن  الالجئيــن  شــأن  مــن 
الخصوبة في الســويد

قــدرة  أن  للكومبــس،  حديثــه  فــي  ســلهب  ويتابــع 
الحكومــة الســويدية علــى االســتفادة مــن الاجئيــن 
 بقدرتهــا علــى دمجهــم فــي المجتمــع 

ً
ســيكون مرهونــا

 إلــى تحقيــق معــدالت عاليــة مــن التوظيــف 
ً
أواًل، إضافــة

الســويدي  العمــل  ســوق  متطلبــات  والعمــل حســب 

إلــى أن نســبة مرتفعــة مــن  بشــكل خــاص. ويشــير 
الصغيــرة  واألعمــار  الشــباب  مــن  هــم  الاجئيــن 
ــى 45 عــام، وهــذه  ــن 18 عــام وحت والمتوســطة بي
تعتبــر فئــة منتجــة بالكامــل تســتفيد منهــا الســويد 
بقطاعين أساســين، وهما رفع مســتويات االســتهاك 
 تشــغيل الكثيــر 

ً
الداخلــي أواًل بكافــة أشــكاله، وثانيــا

مــن القادميــن الجــدد لرفــع مســتويات اإلنتــاج وزيــادة 
اإلجمالــي.  المحلــي  الناتــج 
مــن  الكثيــر  أن  ويضيــف 
أصحــاب  مــن  هــم  الاجئيــن 
األعمــال الخاصــة فــي بادهــم 
وعليــه فقــد يســاهم هــؤالء فــي 
األعمــال  قطاعــات  دعــم 
الصغيــرة والمتوســطة، والتــي 
قــد تكــون مجديــة أكثــر مــن 
فــي  التوظيــف  عمليــات 
وهنــا  الكبــرى،  الشــركات 
ســيكون القطــاع البنكــي الســويدي أمــام مجــال آخــر 

 لسلهب
ً
لزيادة التمويل في السنوات المقبلة وفقا

ويشــير فــي ختــام حديثــه إلينــا إلــى أن نســبة الخصوبــة 
ــرأة، وهــي نســبة  ــكل ام ــد ل فــي الســويد هــي 1.9 ول
، وهنــا يمكــن برأيــه 

ً
متواضعــة مــع الــدول األقــل نمــوا

معــدالت  رفــع  فــي  الجــدد  الاجئــون  يســاعد  أن 
الخصوبــة وزيــادة الداخليــن لســوق العمــل، ويتابــع أن 
85% مــن الســكان يعيشــون فــي المناطــق الحضريــة 
والمدنيــة فــي المــدن الكبــرى، كالعاصمــة ســتوكهولم 
قويــة  وبالتالــي ســتكون فرصــة  ومالمــو  ويوتبــوري 
للحكومــة الســويدية، إلعــادة توطيــن الســكان الجــدد 
فــي المناطــق الريفيــة البعيــدة، والتــي تحتــاج لعمليــة 

تنمية وتطوير

هاني نصر

التــي „ المليــارات  إن   
الالجئيــن  إيــواء  علــى  تصــرف 
دمجهــم  ومحاولــة  وتعليمهــم 
المجتمــع  فــي  بســرعة 
الســويدي مــا هــو إال اســتثمار، 
يتوقــع أن تظهــر نتائجــه خــالل 

األعوام الخمســة القادمة

أهالً وسهالً
نقدم لكم خدمات مهنية يف مجموعة متنوعة من املجاالت، لدينا خربة واسعة يف قطاع 

خدمات العناية والرعاية الصحية واملوظفني املدربني تدريباً جيداً.

يتمتع جميع العاملني باتفاقية kollektivavtal املعروفة باسم االتفاقية الجامعية التي 
تنظم العمل بني املوظفني ورب العمل، كام متتلك الرشكة جميع األنواع املطلوبة من التأمني.

االحرتام هو القيمة األساسية لعملنا، وبالتايل فمن املهم جداً أن نوفر لزبائننا متطلبات الجودة 
والسالمة والكفاءة وتحقيق السعادة يف الحياة اليومية.

ميكننا أن نقدم لكم:
.Personlig Assistans 1- مساعد شخيص

.Hemtjänst 2- خدمة املساعدة املنزلية والرعاية الصحية
.Ledsaning 3- املرافقة

. Avlösning 4- املساعدة وتوفري الراحة
5- خدمات الرعاية املنزلية Hushållsnära tjänster وميكن ان تحصل عىل 
مساعدة يف كل يشء مثل التنظيف والغسيل والكوي والجيل والطبخ ورعاية 

األطفال والتسوق وتنظيم األوراق الخاصة بك ودفع الفواتري وأكرث من ذلك بكثري.
6- توفري مرتجم Tolk / översättningsuppdrag ملساعدتك عنك التواصل مع 
عدد من املؤسسات الحكومية مثل مكتب العمل والتأمينات االجتامعية واملراكز 
الصحية ومصلحة الرضائب ومدارس الحضانة واملدارس واألطباء ومراكز مامرسة 

. SFI انشطة أوقات الفراغ ومدارس تعليم اللغة السويدية لألجانب

Skandic Omsorg

تلبية رغباتكم هي أولويتنا   

ملزيد من املعلومات
www.skandicomsorg.se           08 - 437 616 50

العمــل  مكتــب  أعلــن 
بــدأ  أنــه   ARBEtSFöRMEdLINGEN
أفضــل  علــى  للعثــور  جديــد  نهــج  بتطبيــق 
التــي  والعلميــة  المهنيــة  والكفــاءات  الخبــرات 
بيــن  والســيما  الجــدد  القادمــون  بهــا  يتمتــع 

النساء.

وذكــر المكتــب فــي تصريــح خــاص بالكومبــس أن 
دراســة  إلــى  يهــدف  الجديــد  المنهــج  نظــام 
يتمتــع  التــي  األكاديميــة  الشــهادات  وتنظيــم 
المهنيــة  وخبراتهــم  الجــدد  الوافديــن  بهــا 

بشــكل متســاو وبدون تمييز.

المســؤول  أصبــح  قــد  العمــل  مكتــب  وكان 
ــي خمــس ســنوات  ــذ حوال الرئيســي والمباشــر من
والمهاجريــن  الجــدد  الوافديــن  جميــع  عــن 
علــى  العمــل  أجــل  مــن  الســويد  فــي  األجانــب 
إلــى دمجهــم  الهادفــة  الترســيخ  تنفيــذ خطــة 

فــي المجتمع وســوق العمل.

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

الحكومة.

خطة جديدة لالســتفادة 
من خبرات القادمين الجدد 
وترسيخهم في سوق العمل
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عقوبة زواج المصلحة تصل إلى السجن!

الزواج الصوري وسيلة ال تزال سائدة الستغالل 
القانون للحصول على اإلقامة

الكومبــس -تحقيقــات: »الــزواج الصــوري«، أو » زواج المصلحــة«، تعبيــر شــائع، ُيطلــق علــى تلــك الحــاالت التــي يجــري فيهــا، 
ــذي يختــاره، مــن أجــل تســهيل  اســتغالل القوانيــن، واســتخدام حــق اإلنســان فــي الســويد بالعيــش مــع شــريك حياتــه ال
حصــول آخريــن علــى تصاريــح اإلقامــة الدائمــة، ومــن ثــم الجنســية الســويدية، حيــث يلجــأ العديــد مــن المهاجريــن إلــى هــذه 
ــم شــمل أقــارب، ال تســمح 

ّ
الطريقــة غيــر القانونيــة، ألســباب كثيــرة، منهــا، أحيانــا الحصــول علــى مــال، أو التحايــل مــن أجــل ل

القوانيــن بإعــادة لــم شــملهم، إضافــة إلــى أســباب كثيــرة أخــرى.

ورغــم تشــديد الســلطات مــن إجراءاتهــا القانونيــة 
لمنــع هكــذا زيجــات صوريــة، إال أنهــا »مــا زالــت 
وبالتالــي  اإلقامــة  مشــكلة  لحــل  طريقــة  أفضــل 
الحصــول علــى الجنســية، بنظــر البعــض، كمــا يقــول 
الشــاب )عامــر(، فــي العشــرينيات مــن عمــره، الــذي 
 عــن اســتياءه 

ً
رفــض نشــر أســمه الصحيــح، معبــرا

مــن صعوبــة إيجــاد رب عمــل فــي الســويد، يرغــب 
بمنحــه عقــد عمــل قانونــي يتيــح لشــاب مثلــه البقــاء 
اللجــوء لألســاليب  البــاد واإلقامــة فيهــا دون  فــي 

الملتويــة األخرى، بحســب تعبيره!

 ويقــول عامــر بــكل صراحــة، إن مســألة االقتــران 
ــة أو ســويدية بشــكل جــدي، تضــرب  ــاة أوروبي بفت
التــي  االجتماعيــة  المعاييــر  بــكل  الحائــط  عــرض 
التــي  لاختافــات  بلــده! وذلــك  فــي  تربــى عليهــا 
ــا،  ــدات كل منهم ــي معتق ــة ف ــد أنهــا جوهري يعتق
خاصــة فيمــا يصفــه بمســألتي »اإلخــاص والوفــاء« 

مــن منطلــق فهمــه وثقافته لهذيــن المفهومين.

 وهكــذا فــان خيــار مــا يســميه بـــ » الــزواج األبيــض« 
يقــول،  كمــا  وألمثالــه  لــه  األفضــل  الخيــار  يبقــى 
االقتــران  مــن  تخوفــه  نفســه  الوقــت  فــي   

ً
مبدئيــا

اإلقامــة  ألوراق  حاجتــه  باســتغال  تقــوم  بامــرأة 
فتمــارس عليــه عمليــة االســتنزاف المــادي«، وفــق 

ماقاله.

تقــدم الســويد، كمــا هــو معــروف للمقيميــن فيهــا، 
العديــد مــن اإلعانــات والخدمــات االجتماعيــة مــن 
أجــل تأميــن عيــش كريــم لهــم. لكــن كل ذلــك ال 
مثــل  علــى  اإلقبــال  مــن  األشــخاص  بعــض  يمنــع 
مــن  الماديــة  لاســتفادة  صوريــة  زيجــات  هكــذا 
فــي  وضعــه  تســوية  وراء  الســاعي  اآلخــر  الطــرف 

الباد.

جــو: »الفتيــات ال يريــدن االرتبــاط الجــدي 
بمــن ال إقامة له«

 هكــذا عّبــر جــو، الحانــق علــى الوضــع السياســي 
الصعــب فــي بلــده األم والــذي أجبــره علــى مصارعــة 
ــه  ــواج المــوت فــي مركــب مــع عشــرات مــن أمثال أم
ليصــل إلــى الســويد، حيــث تــراءى لــه أنــه مــا ان يصــل 

هنــا ســيجد العمل والمــال وتحقيق األحام.

 لكــن مــا ان طلــب اللجــوء فــي البــاد حتــى وضــع فــي 
العمــل  عليــه  وفــرض  أمثالــه  بيــن  للجــوء  مخيــم 
ــل  ــاة ليمث ــه فكــرة إيحــاد فت ليســد احتياجــه. فأتت
أمامهــا أدوار الحــب بعــد أن اســتحالت عليــه فكــرة 
تأميــن مبلــغ كبيــر مــن المــال ليتــزوج اســميا مــن 
فتــاة تأمــن لــه حــق اإلقامــة. وعــن انتظــاره لتلــك 
الفتــاة يقــول جــو، إنــه أقــام عاقــات عديــدة مــع 
 مشــاعر الحــب علــى كثيــرات 

ً
ــل كذبــا

ّ
فتيــات ومث

القبــول  درجــة  إلــى  يصلــن  لــم  جميعهــن  لكــن 
بالــزواج. الفتيــات هنــا فــي )اغلبهــن( كمــا يعتقــد، 
يرغبــن  هــن  الجــدي.  االرتبــاط  فكــرة  يحبــذن  ال 
بالســهر والخــروج واالســتمتاع بالعاقــة فقــط! كمــا 
يــرى، أمــا إذا كان االرتبــاط صــوري وألجــل المــال، 
فهنــاك الكثيــرات! »لكــن مــن أيــن ســآتي بمئتــي ألــف 
إلــى  أصــا  أتيــت  لمــا  المــال  لــدي  كان  لــو  كــرون! 

هنا«. 

وأردف جــو، الــذي التقيتــه أثنــاء فتــرة عملــه فــي 
العاصمــة  ضواحــي  إحــدى  فــي  حاقــة  صالــون 
الشــمالية، أنــه لــو كان جــواز الســفر األوروبــي فعــا 
هــو جــواز ســفر األحــام، فلــن يكــون مالكــه فــي 

المــال.  مقابــل  صــوري  زواج  علــى  لُيقبــل  حاجــة 
ــا مــن الحاجــة لمثــل هكــذا تزيــف  وســيكون مكتفي
فــي حياتــه لــو توفــر لــه االســتقرار المــادي الــذي 
يســعى إليــه معظــم الشــباب الاهــث وراء الحصــول 

عليه. 

وزواج  ســياحية  وتأشــيرات  ميســورون 
مصلحة!

لكــن فــي المقابــل، هنــاك شــباب يأتــون إلــى هنــا مــن 
طبقــات ميســورة فــي بادهــم وال يوجــد لديهــم 
الــزواج االســمي.  اإلقامــة عبــر  فــي شــراء  مشــكلة 
واغلبهــم يأتــون بتأشــيرات ســياحية بعــد التواصــل 
المســبق مــع أحــد مــن معارفهــم المقيميــن هنــا 
فــي  الموعوديــن  الــزوج  أو  الزوجــة  تكــون  حيــث 

انتظارهــم إلتمــام المراســم مقابل المال.

ــك، شــاب مــن شــمال العــراق، رفــض  ــى ذل مثــاال عل
وأراد  مثيلــة  بتجربــة  مــر  اســمه،  عــن  اإلفصــاح 
المشــاركة فــي شــرح تفاصيــل تجربتــه قائــا: أتيــت 
قمــت  أن  بعــد   2008 عــام  فــي  الســويد  إلــى 
ــي ان أفضــل  ــا حيــث أعلمون ــي هن بمراســلة أقــارب ل
طريقــة للحصــول علــى اإلقامــة هــي فــي العثــور علــى 
زيجــة  بتدبيــر  قامــوا  وفعــا  بهــا.  للــزواج  فتــاة 
صوريــة لــي مقابــل 200 ألــف كــرون. لكــن بعــد 
التفــاوض معهــا قبلــت بــأن ادفــع لهــا 150 ألــف 

بشــرط أال أعيــش معهــا فــي نفس المنزل!

وعــن تلــك الفتــرة قــال انــه كان دائمــا فــي حالــة 
محاولتهــا  مــن  تحســبا  باالســم،  لزوجتــه  إرضــاء 
ــع طلباتهــا.  ــب جمي ــم يل ــي حــال ل ــاق ف نســف االتف
 
ً
 ســويديا

ً
ــا وبعــد مضــي أربــع ســنوات أصبــح مواطن

يكــن  لــم  األمــر  ان  مؤكــدا  التجنيــس،  خــال  مــن 
بــان  الهجــرة  دائــرة  إقنــاع  لجهــة  الســهولة  بتلــك 

زواجهمــا حقيقي.

ومــن األســاليب الخادعــة التــي اتبعاهــا هــو تركــه 
لبعــض المابــس واألشــياء الذكوريــة فــي الحمــام، 
ومســارعته إلــى البيــت للعــب دور الــزوج حــال علمــه 

بقدوم وشــيك لزيارات دائرة الهجرة العشــوائية.

كيــف تواجه مصلحــة الهجرة هذا التالعب؟

تتبــع مصلحــة الهجــرة بعــض اإلجــراءات لمعرفــة 
.
ً
إذا مــا كان الــزواج مزيفــا أم حقيقّيــا

القســم  مــن   uLRIKA LANGELS وتقــول 
الصحفــي فــي مصلحــة الهجــرة لـــ »الكومبــس«: »إذا 
رغــب شــخص ال يملــك اإلقامــة الشــرعية فــي البــاد 
ان يتــزوج مــن مواطــن ســويدي فعليــه ملــئ بعــض 
ــا  ــي تمكنن ــق الت ــم بعــض الوثائ االســتمارات وتقدي
مــن التقــاط بعــض اإلشــارات حــول صدقيــة الــزواج 
أو عدمــه. وإذا تــم األمــر علــى مــا يــرام، عندهــا 
يحصــل الشــريك علــى تصريــح إقامــة مؤقتــة لمــدة 
ــى  ــى أن يحصــل بعــد مــرور العاميــن عل ســنتين عل

اإلقامــة الدائمة. 

فانهــم  الخــداع،  عمليــة  كشــف  حــال  فــي  أمــا 
ويجبــرون  اإلقامــة  تصريــح  مباشــرة  يســحبون 
األطــراف المخادعــة علــى دفــع غرامــة ماليــة، حيــث 
إلــى  األحيــان  بعــض  فــي  الحكــم  يصــل  ان  يمكــن 

عقوبة الســجن حســب قولها.

ــة، بحــق  ــة واإلجــراءات القانوني ــا تكــن العقوب ومهم
هــذه  مثــل  اكتشــاف  تكــرار  أن  إال  المخالفيــن، 
أن  شــأنها  مــن  اإلقامــة  علــى  للحصــول  الطريقــة 
المتزوجيــن الحقيقييــن، بســبب  لــم شــمل  تعيــق 

تشــديد القوانين والشــروط واإلجراءات عليهم

ديمــا الحلوة
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الكومبــس - ســتوكهولم: هــل اللغــة الســويدية 
صعبــة التعلــم حقــًا ومعقــدة؟ هــل الســويدية 
ــخ  ــى يعــود تاري ــى مت ــة؟ إل ــن العربي أصعــب م
يمكــن  كيــف  أصولهــا؟  وماهــي  الُســويدية؟ 
تعلمهــا بســهولة؟ وماهــي نظــرة المهاجريــن 
إليهــا؟ أســئلة كثيــرة تتبــادر إلــى ذهــن كل مــن 
ــن تقــف  ــك م ــى الســويد، وكذل ــًا إل ــي حديث يأت
 فــي طريــق نجاحهــم واندماجهــم 

ً
اللغــة حائــال

ــد. ــع الجدي بالمجتم
ــة  ــق اإلجاب ــذا التحقي ــي ه ــاول ف ــس« تح »الكومب
ــدة  ــالل ع ــن خ ــئلة، م ــذه األس ــن ه ــض م ــى بع عل

لقاءات: 

الســويدية  بيــن  الفــرق  ســيزر:  كاروليــن 
والعربية

كاروليــن ســيزر، مدرســة لغــة ســويدية فــي مالمــو، 
تقــول لـــ »الكومبــس«: » إن عمــر اللغــة الســويدية 
ــا، قبلهــا  ــي نكتبهــا اآلن هــو 800 عام ــة الت األبجدي
كان عندنــا األبجديــة الرونيــة التــي تعــود إلــى قبــل 
ــاك  ــل هــذا الوقــت ال يعــرف ان كان هن الميــاد، وقب

حــروف للغة أخرى{.

 ومــن أهــم خــواص اللغــة الســويدية أنهــا تتغيــر مــع 
الوقــت، مثــا إذا قدمــت كتابــا صــادرا قبــل 500 
عــام لشــخص ســويدي اآلن مــن الصعــب انــه يفهمــه، 
لكــن إذا كان فــي العربيــة فممكــن فهمــه ألن هــذه 

اللغــة لــم تتغيــر كثيرا مثل الســويدية«.

تضيــف: »هنالــك قواعــد اختفــت مــن الســويدية مــع 
مــرور الزمــن، مثــل تشــكيل الحــركات علــى الحــروف، 
كمــا أن هنــاك كلمــات تدخــل بشــكل دائمــا رســميا 
إلــى معجــم اللغــة الســويدية، مــن عــدة لغــات أخــرى 
ــا بأخــذ كلمــات  ــة واآلن بدأن ــل الفرنســية واأللماني مث
كبــاب{            « كلمــة  مثــل  العربيــة  مــن  أخــرى،  مــرة 
و » يــا يــا{، وقبــل مئتــي ســنة مثــا لــم تكــن هنــاك 
ــل  ــب مث ــة تكت ــت الكلم ــة، فكان ــة الكلم ــن لكتاب قواني
يكتبهــا  شــخص  كل  أي  الشــخص،  يســمعها  مــا 
تكــون  بــدأت  الســابع عشــر  القــرن  فــي  بطريقتــه، 
ــة عــام فقــط  ــل مئ ــة اللغــة، وقب ــن لكتاب ــاك قواني هن

بدأنــا نكتــب بهــذه الطريقــة التــي نكتب بها اآلن{.

توضــح كاروليــن التــي تجيــد التحــدث باللغــة العربيــة: 
لغــة عاميــة  اســمه  يوجــد شــيء  الســويدية ال  فــي 
ولغــة فصحــى، مثــل العربيــة، الفــرق هــو فــي القواعــد 
الكلمــات،  فــي  الفــرق  يكــون  الســويدية  فــي  لكــن 
العربــي  فــي  مثــا  العربيــة،  مــن  أســهل  الســويدية 
يوجــد أربــع أشــكال للنفــي، بينمــا فــي اللغــة الســويدية 
بيــن  المتشــابه  لكــن  للنفــي،  واحــدة  حالــة  توجــد 
اللغتيــن هــو اســتخدام ال التعريــف والمفــرد والجمــع 
وأفعــال الزمــان، وفــي الضمائــر أيضــأ هنــاك فــرق بيــن 
مثلمــا  تلفــظ  الكلمــات  العربيــة  وفــي  اللغتيــن، 
مكتوبــة بالشــكل أمــا بالســويدي تلفــظ بغيــر شــكل، 

كذلــك لدينــا أصــوات غير مكتوبة.

طرق ســهلة للتعلم

تســتطرد الحديــث: ان الــذي يرغــب بتعلــم الســويدية 
ينبغــي ان يخلــق لــه جــو خــاص مثــا تكويــن صداقــات 
الشــارع  إلــى  والنــزول  الســويديين،  مــع  جديــدة 
والمحــال واألســواق والتحــدث وتبــادل الحديــث مــع 

اي شــخص، لكــن المشــكلة ان الحيــاة االجتماعيــة فــي 
ــر  ــا ســمعته مــن اكث الســويد ليســت ســهلة وهــذا م
ــى النــوادي  ــك مــن األفضــل االنضمــام إل ــب لذل مــن طال
والنشــاطات االجتماعيــة والثقافيــة، وهــذه موجــودة 
بشــكل كبير في الســويد، الســويدي صعب ان تتحدث 
معــه مثــا فــي البــاص ألنــه ال يعرفــك ويجــد ان هــذا 
الموضــوع غريــب لكــن إذا التقيتــه فــي واحــدة مــن 
هــذه النــوادي ســيكون الموضــوع طبيعــي وتتعــرف 

عليه بصورة اسرع.

اآلن بــدأت بعــض الكمبــات بفتــح كورســات لتعليــم 
اللغــة لاجئيــن الجــدد، لكــن الذيــن يعملــون فــي هــذه 
الكمبــات ربمــا ال يملكــون المعلومــات الكافيــة لشــرح 
وتعليــم اللغــة لكنهــم يعلمــون األشــياء البســيطة التــي 
اللغــة  تعلــم  لكــن  الحديــث،  فــي  الاجــئ  يحتاجهــا 

كقراءة وكتابة البد ان يكون في مدرســة خاصة. 

عــادة الطــاب القادميــن مــن بلــد أوربــي يتعلمــون 
قريبــة  الســويدية  اللغــة  الن  أســهل  بشــكل  اللغــة 
بنفــس  يتعلــم  الــكل  النهايــة  فــي  لكــن  لغتهــم، 
الدرجــة، ويبقــى موضــوع اللفــظ هــو األصعــب بالنســبة 
اللغــة  فــي  حــروف  توجــد  ألنــه  العــرب  للطلبــة 

الســويدية غيــر موجــودة في العربية.

للغــة  مانيــا  الطالبــة  تعلــم  ســرعة  ســر 
السويدية

اللغــة  تــدرس  ألمانيــا  مــن  جــاءت  طالبــة  مانيــا 
انــأ ادرس  الســويدية، تقــول عــن ســر تعلمهــا: » 

وانــي  الدراســية  البرامــج  قســم  فــي  لونــد  بجامعــة 
أن  األفضــل  فمــن  لعاميــن  الســويد  فــي  ســأعيش 
أنــا  أتعلــم اللغــة حتــى أســتطيع أعيــش يومياتــي، 
كثيــرة  أشــياء  هنــاك  ان  أجــد  ألمانيــة  كمواطنــة 
اإلنكليزيــة  اللغــة  وكذلــك  اللغتيــن  بيــن  متشــابهة 
وأنــا  الســويدية،  بتعلــم  صعوبــة  أجــد  ال  لذلــك 

كمواطنــة أوربية

خلــدون: }حضــور فعاليــات المكتبــات وســيلة 
للتعلم{ مهمة 

أمــا خلــدون علــي الــذي ينتظــر اآلن قــرار اإلقامــة يــرى 
ــم الســويدية فــي فتــرة انتظــار اإلقامــة هــو  » أن تعل
ــى يســتطيع  ــد حت ــر مهــم وضــروري لاجــئ الجدي أم
القيــام ببعــض األشــياء التــي يحتاجهــا بشــكل يومــي 
مثــا قــراءة البريــد والــرد علــى الرســائل والتســوق، أنــا 
بــدأت بتعلــم اللغــة مــن أول يــوم وصلــت فيــه الســويد 
مــن خــال مشــاهدتي للمواقــع اإللكترونيــة التــي تقــدم 
دروس مجانيــة وكذلــك أذهــب بشــكل أســبوعي إلــى 
المكتبــات العامــة التــي يوجــد فيهــا حلقــات دراســية 

للتعلم والتحدث .

كشــعوب  مشــتركة  كثيــرة  قواســم  لدينــا  ان  أرى 
أوربية ومنها اللغة والتعليم{.

روئ: »بدأت تعلم اللغة قبل المدرســة«

تقــول:                                           ســورية  طالبــة  محمــد  روئ 
» أريــد تعلــم الســويدية ألجــل إكمــال دراســتي التــي 
هــي اهــم شــيء فــي حياتــي، اختــرت الســويد لتكملــة 
الدراســة ألنهــا تعتبــر مــن البلــدان المتطــورة جــدا 
ــم  ــا وجــدت األجــواء مناســبة لتعل ــم، وهن ــي التعلي ف

وأيضــا  واالجتماعيــة  النفســية  الناحيــة  مــن  اللغــة 
هنــاك مســاعدات ماليــة للطالــب، وأيضــا أركــز علــى 
تعلــم اللغــة لكــي اندمــج مــع هــذا المجتمــع الجديــد، 
أنــا بــدأت بتعلــم اللغــة قبــل ان ادخــل المدرســة، 
األماكــن  مــن  العديــد  إلــى  اذهــب  كنــت  حيــث 
ــم اللغــة وأيضــا ســاعدتني المواقــع  المخصصــة لتعل
اإللكترونيــة فــي ذلــك، وكذلــك كنــت اجــري حــوارات 

مع األشــخاص الســويديين والعرب.

وتؤكــد » أهــم شــيء فــي موضــوع تعلــم اللغــة ان 
تكــون اإلرادة حاضــرة، واالبتعــاد عــن الخجــل والبــدء 
األماكــن  مــع  التواصــل  كذلــك  المحــاورات،  بإجــراء 
بمواقــع  واالهتمــام  للغــة  محاضــرات  تقــدم  التــي 
اإلنترنيــت التــي تحــوي علــى وســائل وطــرق عــدة 

لتعليــم اللغة {.

ضياء: »أتعلم ألعتمد على نفســي«

جديــد  مجتمــع  إلــى  جئنــا   « يقــول  الديــن  ضيــاء 
وغريــب ومــن الضــروري ان نتعلــم اللغــة الســويدية 
لمعرفــة هــذا المجتمــع والعيــش فيــه، وتعلــم اللغــة 
مــع  المواصلــة  وأيضــا  عمــل  إليجــاد  مهــم  شــيء 
تحصيــل علمــي أكبــر، وأنــا لــدي أطفــال هنــا فــي 
ــم  ــدأ بتعل ــي اب ــي جعلتن ــن األســباب الت الســويد، فم
اللغــة هــو ألجــل التواصــل مــع األســاتذة والمعلميــن 
ــى  ــك حت ــى ذل ــة إل ــي، باإلضاف ــن يدرســون أطفال الذي
آخــر  إلــى شــخص  احتــاج  نفســي وال  اعتمــد علــى 

لتســيير أمــوري اليومية {.

وهكــذا نجــد أن صعوبــة اللغــة الســويدية يمكــن أن 
العربيــة،  للغــة  بالنســبة  تكــون بســهولة قواعدهــا 
ولكــن مــن يضــع أمامــه هــدف إتقــان هــذه اللغــة مــا 
برنامــج  ووضــع  والتركيــز  المثابــرة  ســوى  عليــه 
ــة التحــدث مــع  شــخصي، لاســتماع والقــراءة ومحاول

اآلخرين.

مالمو -عمار الســبع

أصحاب تجارب: 

»هكــذا بدأنا تعلم اللغة الســويدية«

 كارولين ســيزز

  رؤى محمــد

  ضيــاء الدين

زوروا موقــع الكومبــس على اإلنترنت لاســتماع 
لحلقــات البرنامج اإلذاعي

}JAllA prAtAr svenskA{
واالطــاع على المصطلحات الســويدية التي 

تقابلنــا فــي الحيــاة اليوميــة و العديد من 
األمثــال ســويدية وما يقابلها فــي اللغة العربية
WWW.ALKOMPIS.SE/اللغة-السويدية
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الكومبــس -تحقيقــات: تعتبــر أزمــة الســكن، مــن أبــرز المشــاكل التــي تواجــه الالجئيــن فــي الســويد، فمــا أن يثار هــذا الموضوع 
فــي األحاديــث، حتــى تنهــال القصــص والروايــات العديــدة، عــن معانــاة الكثيريــن فــي حلــم إيجــاد منــزل يأويهــم، ليضــاف 

هــذا الهــم إلــى جملــة همومهــم اليوميــة المختلفــة.

 هــو أن الكثيــر مــن الاجئيــن، 
ً
 ومــا يزيــد األمــر ســوءا

يقعــون فريســة طمــع وشــره بعــض مــن سماســرة 
بــات  فيمــا  أوضاعهــم،  يســتغلون  الذيــن  العقــار، 
يعــرف بالســكن باألســود، أي الحصــول علــى منــزل 
الــذي  األمــر  قانونــي،  عقــد  أي  دون  مــن  لإلقامــة 
يجعــل الســاكن رهينــة لقــرار ومــزاج صاحــب المنــزل، 
الــذي يســتطيع متــى شــاء أن يخرجــه مــن عقــاره، 
خاصــة إذا وجــد مســتأجرا آخــر قــادرا علــى دفــع 
مبلــغ أكبــر، هــذا فضــا عــن العمولــة التــي يتقاضاهــا 
تفــوق  بأنهــا  البعــض  يصفهــا  والتــي  السماســرة 

الخيــال، وتحمــل المســتأجر أعبــاء مادية كبيرة.

الكومبــس التقــت بعضــا ممــن مــروا بهــذه المعانــاة، 
كانــوا ضحايــا اســتغال وطمــع السماســرة مــن جهــة، 
وضحايــا الظــروف التــي دفعتهــم إلــى اللجــوء لطــرق 
غيــر قانونيــة لتأميــن مســكن لهــم وألفــراد أســرهم 
ذكــر  عــدم  لــوا 

ّ
فض هــم  لذلــك  ثانيــة،  جهــة  مــن 

أســمائهم الحقيقية.

مــن  الكثيــر  يــالزم  الطــرد  مــن  الخــوف 
باألسود المستأجرين 

يقــول معــاذ أحمــد إنــه منــذ أكثــر مــن ســنتين وضــع 
أســمه علــى قائمــة االنتظــار للحصــول علــى ســكن 
فــي إحــدى مناطــق مدينــة يوتوبــوري جنــوب غــرب 

البــاد، وحتــى اآلن لــم يصله أي رد.

الســكن،  فــي  أكثــر  البقــاء  أســتطع  لــم  يتابــع:   
أبســط  فيــه  تتوفــر  ال  الــذي  لاجئيــن  المخصــص 
 أنــه بعــد قــدوم 

ً
مقومــات الحيــاة اليوميــة، مضيفــا

مــن  بــات  الســويد  إلــى  اآلخريــن  عائلتــه  أفــراد 
 أن هــذا 

ً
الضــروري إيجــاد بيــت يجمعهــم، معتبــرا

الكثيــر  األمــر كان بمثابــة قضيــة معقــدة، كلفتــه 
ــه  ــى عمل ــرت عل ــى أنهــا أث ــن الجهــد والوقــت، حت م

الــذي اضطــر أن يتغيــب عنــه مــرات عــدة جــراء 
طويــل  عنــاء  وبعــد  المنــزل،  إيجــاد  فــي  انشــغاله 
تمكــن مــن خــال أحــد المعــارف االســتدالل علــى 
شــخص مقيــم فــي المدينــة منــذ ســنوات طويلــة، 
وعــده بتأميــن منــزل لــه، لكــن مقابــل عمولــة كبيــرة. 
ــول:  ــا بالق ــه لن ــع معــاز حديث وبصــوت مذهــول يتاب
ألــف   25 مبلــغ  منــي  طلــب  عندمــا  صدمــت  لقــد 
أوافــق.  أمامــي إال أن  لــه ومــا كان  كــرون كعمولــة 
وفــي النتيجــة حصلــت علــى بيــت يبعــد عــن المدينــة 
غرفتيــن  عــن  عبــارة  وهــو  ســاعة  مــن  أكثــر 

مســاحتهما 35 متــر مربــع لــي وإلخوتي األربعة. 

لنــا  ينقــل  والمخــاوف  بالتســاؤالت  مليئــة  وبنظــرة 
خشــيته الدائمــة وقلقــه المســتمر اللذيــن يمنعانــه 
لحظــة  أي  فــي  عرضــة  فهــو  بهنــاء،  النــوم  مــن 
لتقلبــات مــزاج صاحــب البيــت، الــذي يفاجئــه أحيانــا 
ولكنــه  منهــا،  شــيئا  يــر  لــم  إصاحــات  بفواتيــر 
صاحــب  مــن  الوحيــد  الــرد  ألن  لقبولهــا  مضطــر 
الســكن هــو: »إذا مــا عجبــك فيــك تطلــع، ألــف واحــد 

عــم يســتنى يأخذ مكانك«!

ســناء: » ابتزاز لرفع قيمة اإليجار باألســود«

قصــة معــاذ قــد تبــدو أســهل أمــام قصــة ســناء، التــي 
وقعــت فــي فــخ أحــد السماســرة كمــا تقــول فهــي 
اســتطاعت مــن خــال أحــد األشــخاص الذيــن أمتهــن 
ــى بيــت  مهنــة السمســرة كعمــل إضافــي، العثــور عل
لهــا ولزوجهــا ودفعــت للسمســار مبلــغ يقــارب 10 
آالف كــرون فضــا عــن 12 ألــف كــرون مبلــغ إيجــار 
نــوم  المؤلــف مــن غرفــة  للمنــزل   

ً
شــهرين مقدمــا

التــي حصلــت علــى  كبيــرة وصالــون صغيــر، وهــي 
يريــده  ال  البيــت  بــأن  ووعــود  شــفهية  ضمانــات 
أشــهر  ثاثــة  بعــد  لتفاجــئ  عــام،  لمــدة  صاحبــه 

منــه  المغــادرة  بطلــب  لــه  اســتئجارها  مــن  فقــط 
وأراد  رأيــه  غيــر  المالــك  أن  بحجــة  أســبوع  خــال 

العــودة للســكن في منزله.

 تقــول: » لقــد نــزل هــذا الطلــب عليهــا وزوجهــا 
المــال  كالصاعقــة، فهمــا دفعــا مبلغــا كبيــرا مــن 
إضافــة إلــى أنهمــا اشــتريا بعــض األثــاث الجديــد، 
ومــا كان مــن حــل أمامهــا إال أن رفعــا لــه المبلــغ 
الشــهري لإليجــار مــن 6 إلــى 8000 كــرون وهــو 
مبلــغ كبيــر، نظــرا لحجــم الشــقة وموقعهــا، وكذلــك 
لوضــع زوجهــا المــادي الــذي ال يكفــي راتبــه لتأميــن 

مســتلزمات المعيشــة الضرورية.

 يســكن فيه
ً
تــرك عمله ألنه لم يجد بيتا

يلجــأ البعــض إلــى إيجــاد حــل مؤقــت عــن طريــق 
المشــاركة فــي الســكن مــن خــال اســتئجار غرفــة 
حــال  فــي  األمــر  هــذا  كبيــر،  منــزل  أو  شــقة  فــي 
غيــر  لألشــخاص  ممكنــا  يكــون  قــد  توفــره 
المتزوجيــن أو الذيــن ليــس لديهــم عائلــة معهــم 
هنــا فــي الســويد، كمــا يقــول أب لطفلتيــن انتقــل 
إلــى مالمــو للعيــش مــع عائلــة ابــن عمــه المقيــم فــي 

الســويد منذ ســنوات طويلة.

وانتظــاري  فاشــلة،  محــاوالت  عــدة  بعــد  يقــول: 
طويــًا، تمكنــت مــن خــال أحــد الوســطاء العقارييــن 
ــف  ــه 15 أل ــم، بعــد أن دفعــت ل إيجــاد مســكن مائ
ــى أن يتــم اســتئجاره لعــام كامــل.  ــة عل كــرون عمول
لكــن وكمــا كثيريــن تفاجــأت أن صاحــب البيــت طلــب 
منــه تــرك البيــت بأســرع وقــت ألن أبنــه بحاجــة إليــه، 

كما يدعي.

 يضيــف أنــه ال يعــرف كيــف يتصــرف ومــاذا ســيحل 
العمــر  مــن  تبلغــان  اللتيــن  وابنتيــه  وبزوجتــه  بــه 
وبتنهيــدة  التوالــي.  علــى  وســنتين  ســنوات  ثــاث 

مبلغــا  فتــرة  قبــل  خســرت  لقــد  يقــول  عميقــة 
الحصــول  السماســرة مقابــل  قدمتــه عمولــة ألحــد 
علــى بيــت، ألجــد أن البيــت الــذي أرانــي إيــاه اليــزال 
حيــن  فــي  آخريــن،  أشــخاص  قبــل  مــن  مســتأجرا 
فــر  الــذي  الوســيط  وبيــن  بينــه  االتصــال  انقطــع 
مغــادرة  إلــى  اضطــر  اآلن  أنــه  ويضيــف  بالمبلــغ، 
ــى أخــرى والســكن مــع قريبــه فضــا عــن  مدينتــه إل
ــه فــي إحــدى المقاهــي العربيــة  ــه تــرك عمل هــذا كل

التــي كان يعمــل بهــا ألن ال مــكان يأويه! 

جمعيــة المســتأجرين: »البد من االنتظار«

 ANNA مــع  تحدثــت  الكومبــس 
اإلعاميــة  المســؤولة   WENNERStRANd
فــي جمعيــة المســتأجرين الســويدية، والتــي قالــت 
إن اإليجــار باألســود هــو أمــر غيــر قانونــي تضيــع 
المســتأجر وأموالــه، وكل مــا نقولــه  عبــره حقــوق 
لهــؤالء أن ال يقعــوا فريســة هــذه األعمــال فــكل مــا 

ــدون  ــاك إيجــار ب عليهــم هــو االنتظــار، فمــادام هن
عقــد قانونــي، فــا يمكــن ألحــد أن يدافــع عنــك 

ويحصــل لك حقك.

وتتابــع نعلــم أن مشــكلة الســكن فــي الســويد هــي 
، وقــد توجهنــا مــرارا 

ً
مشــكلة عويصــة وكبيــرة جــدا

للسياســيين فــي الحكومــة لمعالجــة هــذا الموضــوع، 
وضحاهــا،  ليلــة  بيــن  يتــم  ال  حلــه  فــأن  وبالطبــع 

الســيما مــع هــذا العدد الكبيــر من الاجئين.

هاني نصر 

  الشــاب محمود درويش

ضحايا اإليجار باألسود بين عوز الحاجة وأطماع الجشعين

االنتظــار  المســتأجرين:  جمعيــة 
غيــر  بعمــل  الوقــوع  مــن  أفضــل 

قانونــي
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ــي  ــات الت ــار والعالم ــاء اآلث ــر، بإخف ــي العم ــي ف ــدم الطبيع ــة التق ــاس، مواجه ــن الن ــد م ــل العدي ــاءات: يفض ــس -لق الكومب
يتركهــا، عــن طريــق العمليــات التجميليــة التــي أصبحــت ســوقًا رائجــة جــدًا فــي العديــد مــن البلــدان. ونتيجــة لهــذه المواكبــة 

التجميليــة، أتــت الخيــوط الجراحيــة كطريقــة عالجيــة حديثــة الســتعادة نضــارة الوجــه دون التدخــل الجراحــي. 

»الكومبــس« أجــرت اللقــاء التالــي مــع الطبيــب 
المتخصــص فــي العــالج التجميلــي جوزيــف صائــغ 

لشــرح تفاصيل هــذه التقنية الحديثة.

عمليــات  علــى  اإلقبــال  تــرى  كيــف  بدايــة، 
التجميل في الســويد؟

ــى حــد ســواء  أســتطيع القــول إن المــرأة والرجــل عل
أصبحــا متجاوبيــن أكثــر مــع الثقافــة التجميليــة فــي 
 
ً
مؤخــرا التجميــل  تطــور  بعــد  خاصــة  الســويد. 

وابتعــاده عــن تعقيــدات العمليــات التجميليــة التــي 
كانت ســائدة قبل 10 ســنوات مضت.

ــر  ــة أكث أّي العمليــات التجميليــة هــي المطلوب
من غيرها؟

فــي  اإلعــان  وضــع  بعــد  فاجأنــي  مــا  الحقيقــة 
الكومبــس، ان 90% مــن المتصليــن كانــوا يريــدون 
ــه عــادة مــا كان  إجــراء عمليــات شــفط الدهــون. ألن

  .
ً
البوتوكــس والفيلــر، همــا األكثر طلبا

هــل تقــوم بنصــح األشــخاص بمــا يناســبهم مــن 
 عــن 

ً
عالجــات تجميليــة حتــى لــو كان بعيــدا

مطلبهم؟

أنــا اعمــل طبيبــا منــذ 27 ســنة، وال أســتطيع أن 
اكــون مثــل طبيــب األســنان علــى ســبيل المثــال الــذي 
ــا  يســتطيع تنفيــذ مــا ُيطلــب منــه دون نقــاش. فأن

األشــخاص  ســن  بالحســبان  آخــذ  لــي،  بالنســبة 
بمــا  تجميليــة  عاجــات  لهــم  واجــري  وجنســهم، 

يليق ويتناســب مع شــخصيتهم. 

أيــن أصبــح الطــب التجميلــي فــي الســويد؟ ومــا 
الــذي يميزها عــن غيرها في هذا المجال؟

 جــدا وتفــوق 
ً
التجميــل فــي الســويد أصبــح متطــورا

وهــذا  المجــاورة.  األوروبيــة  البلــدان  باقــي  علــى 
نتيجــة توقــف األشــخاص فــي الســويد عــن الشــعور 
الســنين  وفــي  عمليــات.  هكــذا  تجــاه  بالتحفــظ 
الفائتــة زادت عمليــات التجميــل فــي الســويد بشــكل 
مثــل  الجراحيــة  غيــر  العمليــات  خاصــة  كبيــر 
البوتوكــس والفيللــر. وليــس للنســاء فقــط، الن نســبة 

الرجــال فــي الســويد الذيــن يجــرون هكــذا عمليــات 
تعدت %30.

التجميلــي  الطــب  إليــه  توصــل  مــا  آخــر  مــا 
بخاصة في الســويد؟

العــاج  هــو  المجــال  هــذا  إليــه  توصــل  مــا  آخــر   
والــذي  الجراحيــة.  الخيــوط  بواســطة  التجميلــي 
يعمــل علــى تنشــيط الخايــا واألنســجة المتهدلــة 
ــي الجســم، الن  ــة ف ــات كيماوي دون إدخــال أي مكون
الخيــط هــو نفســه الــذي يســتعمل فــي العمليــات 
داخــل  ويــذوب  الســنين  عشــرات  منــذ  الجراحيــة 
خطــورة.  أو  ضــرر  بــأي  التســبب  دون  الجســم 
وتســتمر نتيجتــه ألكثــر مــن ســنتين، يقــوم طــوال 
هــذه الفتــرة بعمليــة تحفيــز الوجــه والرقبــة علــى 

تجديــد الخايا وشــّد الترهات. 

الطبيب جوزيف صائغ: 

»طب التجميل في السويد تفوق على البلدان األوروبية«

استخدام تقنية الخيط 
آخر ابتكارات التجميل
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ــوزراء الســويدي ورئيــس حــزب  ــى اغتيــال رئيــس ال الكومبــس – مقــاالت: تمــر فــي 2٨ شــباط/فبراير الذكــرى الثالثــون عل
االشــتراكيين الديمقراطييــن ألــوف بالمــه، السياســي الــذي افتقــده كل العالــم وخاصــة حــركات التحــرر والقــوى التــي 
ــدي  ــوف بالمــه أو غان ــاة أول ــل رشــيد الحجــة كتــب ســيرة حي ــة، الزمي ــر االســتعمار والهيمن ــن ني ــص م ــت تســعى للتخل كان
ــى أن تنشــر كامــال فــي الموقــع                                الشــمال باللغــة العربيــة، الكومبــس وبهــذه المناســبة تنشــر مختصــر عــن هــذه الســيرة عل

  www.alkompis.se

السيرة الذاتية ألولوف بالمه بقلم: رشيد الحجة:

واســتقام طيلــة  فــي طفولتــه،  بالمــه  أولــوف  لمــع 
حياتــه، ووقــف شــجاعا عنــد المنعطفــات السياســية 
ــي  ــم باق ــن ث ــواب دول الشــمال وم ــح أب ــرى، وفت الكب
الــدول األوربيــة واالشــتراكية الدوليــة، بالتعــاون مــع 
ــو كرايســكي،  المستشــار النمســاوي االشــتراكي برون
أمــام عــدة حــركات تحــرر منهــا منظمــة التحريــر 
الفلســطينية. كان أصدقــاؤه كثــر ومســالمين، لكــن 
إلــى  أدى  ممــا  وخطريــن،  أقويــاء  كانــوا  أعــداؤه 

اغتياله.

االغتيال جريمة 

فــي الســاعة 23:21 مــن ليــل يــوم الجمعــة الواقــع 
بتاريــخ 28 شــباط/ فبرايــر مــن عــام 1986، وفــي 
الوقــت الــذي كان رئيــس الــوزراء الســويدي، ورئيــس 
أكبــر حــزب ســويدي، علــى مــدى مائــة عــام، وهــو 
بالمــه،  أولــوف  الديمقراطــي،  االشــتراكي  الحــزب 

ــن  ــه الســيدة ليســبيت بالمــه م ــة زوجت خارجــا برفق
قطــار  ألخــذ  متوجهيــن  الســينما،  صــاالت  إحــدى 
األنفــاق المحلــي إلــى منزلهمــا، وبــدون أيــة حراســات، 
اســتقرت  ناريــة  عيــارات  عــدة  مجهــول  أطلــق 
منــه  وصــادرت  بالمــه  أولــوف  جســد  فــي  مباشــرة 
وســط  ســفيا  شــارع  فــي  وذلــك  األخيــرة،  أنفاســه 

العاصمة الســويدية ســتوكهولم.

طرق العمل للكشــف عن الجريمة 

ــك الســاعة، أي بعــد مــرور 30 ســنة، مــن  ــذ تل ومن
اآلن، لــم يتــم الكشــف عــن جميــع فصــول الجريمــة، 
حيــث صرفــت عشــرات الماييــن مــن الــدوالرات فــي 
عمليــة البحــث عــن الجانــي. واشــتغل بهــذه القضيــة 
ــن رجــال شــرطة واســتخبارات،  ــات األشــخاص، م مئ
وشــكلت لجــان خاصــة مــن ذوي الخبــرات، كمــا تــم 
التواصــل والتعــاون بيــن جهــاز األمــن الســويدي مــع 
لهــذا  حــل  إلــى  للتوصــل  عديــدة  دوليــة  أجهــزة 

اللغز. 

هــذا وقــد وصــل إلــى اللجنــة المختصــة بالتحــري عــن 
القاتــل اآلالف مــن الرســائل، فــي محاولــة مــن مواطنــي 
التقــاط  فــي  اللجنــة  لمســاعدة  وغيرهــا  الســويد 
بعــض خيــوط الجريمــة. كمــا تــم تأليــف العديــد مــن 
الكتــب التــي حاولــت إلقــاء الضــوء علــى أحــد مســارات 
التحقيــق، وأعــدت الكثيــر مــن البرامــج التلفزيونيــة 
مــع  المقابــات  مــن  العديــد  وأجريــت  واإلذاعيــة، 
المتخصصيــن فــي عالــم الجريمــة والسياســة، وكتبــت 
ــى ســبيل  ــت عل ــا، ووصل ــا ودولي آالف المقــاالت محلي
المثــال فــي شــهر شــباط للعــام 2013 أكثــر مــن 
مائــة مكالمــة لمجموعــة العمــل للتحقيــق فــي مقتــل 
اليــوم  حتــى  المحــاوالت  تلــك  كل  وذهبــت  بالمــه؛ 
الخيــوط  علــى  العثــور  يتــم  ولــم  الريــاح،  أدراج 
تيــأس  لــم  الســويد  بــأن  الملفــت  ومــن  المطلوبــة. 
حتــى اليــوم مــن المتابعــة فــي البحــث عــن الجانــي، أي 

الزال الملــف مفتوحا.

ــة  ــات المحلي ــي السياس ــه ودوره ف ــوف بالم أول
والدولية واإلقليمية 

أولــوف  مــن قتــل  التالــي:  الســؤال  مــن طــرح  البــد 
بالمــه؟ أو بــاألصح مــن كان المســتفيد األكبــر مــن 
مقتلــه؟ مــن هنــا يصبــح مــن الضــرورة إلقــاء الضــوء 
علــى تاريــخ هــذا اإلنســان منــذ نشــأته وحتــى يــوم 
اغتيالــه؟ ومــا هــي أبــرز مامــح شــخصيته؟ وماهــي 
واإلســتراتيجيات التــي كان يناضــل مــن أجلهــا، ليــل 
نهــار، دون كلــل أو وجــل؟ ليتمكــن القــارئ العربــي مــن 

في الذكرى الثالثين على رحيله:

أولوف بالمه حياة واضحة وموت غامض

FOtO: PAOLO ROdRIGuEz/ScANPIX  
OLOF PALME )1986-1927(
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المشــاركة فــي »الحكــم الغيابــي علــى مــن هــي الجهــة 
الفاعلة«.

الســويدية  العاصمــة  فــي  بالمــه  أولــوف  ولــد 
كانــون  شــهر  مــن  الثاثيــن  بتاريــخ  ســتوكهولم 
الثانــي مــن عــام 1927 لعائلــة أرســتقراطية. توفــي 
ــار عندمــا كان أولــوف فــي ســن الخامســة  والــده جوّن
مــن العمــر، ترعــرع علــى يــدي والدتــه إليزابيــت، 
وهــي ألمانيــة األصــل. كانــت إليوابيــت قــد درســت 
علــوم الطــب، وشــاركت فــي إنقــاذ المنكوبيــن مــن 
ــة بالتعــاون مــع األميــر  ــة الثاني جــراء الحــرب العالمي
بالمــه  أولــوف  تأثــر  برنــادوت.  فولكــه  الســويدي 
للضعفــاء  والعدالــة  للحــق  االنتصــار  فــي  بوالدتــه 
ليســبيت  الســيدة  مــن  بالمــه  تــزوج  والمظلوميــن. 
يواكيــم  وهــم  أبنــاء  ثاثــة  لــه  أنجبــت  التــي  بالمــه 

1958، ومورتيــن 1961، ومتّيــاس 1968.

نضــال مبكر ضد االســتعمار والعنصرية

الهــرم  رأس  بمكتــب   1954 عــام  التحاقــه  منــذ 
الديمقراطــي،  االشــتراكي  الحــزب  فــي  السياســي 
رئيــس الــوزراء الســويدي، تاجــه إيرانــدر كســكرتير 
واســتطاع  وجــد  بــدأب  بالمــه  عمــل  ومســاعد، 
ــر األول  ــى للوزي ــح اليــد اليمن ــه ليصب التــدرج بمنصب
خمــس  إلــى  يصــل  الــذي  العمــر  فــارق  رغــم   –
وعشــرون عامــا بينهمــا – ومرافقــه فــي كل أعمالــه 

ورحاته.

منــذ  أجلــه  مــن  بالمــه  ناضــل  مــا  أهــم  مــن 
نشأته:

والعمــل  )االســتعمار(  الكولونياليــة  محاربــة   -1
الــدؤوب علــى اســتقال الشــعوب وتقريــر مصيرهــا، 

تمامــا كمــا كان األميــن العــام للجمعيــة العامــة لألمــم 
الســويدي داج  بالمــه،  بدايــة نشــاط  فــي  المتحــدة 

همرشولد.

إلــى نظــام اقتصــادي عالمــي جديــد،  الوصــول   -2
بيــن  المســاواة  تطبيــق  أجــل  مــن  االشــتراكية، 

الشعوب.

وتطبيــق  أشــكالها  بكافــة  العنصريــة  محاربــة   -3
ديمقراطيــة التعليم.

ولمــا كان أولــوف بالمــه يتقــن ســت لغــات دوليــة 
السياســة فقــد وصفــه رئيــس وزراءه  فــن  ويتقــن 
تاجــه إيرانــدر بأنــه » شــخصية اليمكــن تقديرهــا 
البرلمــان  لعضويــة  بالمــه  انتخــاب  تــم  بثمــن«. 

فــي  والشــبيبة  الطابيــة  للحركــة  الســويدي ممثــا 
عــام  فــي  وذلــك  الديمقراطــي  االشــتراكي  حزبــه 
بيــن  برلمــان  عضــو  أصغــر  يومئــذ  وكان   ،1959
زمائــه ال 349. كان بالمــه مــن أشــد المعارضيــن 
لدخــول الســويد فــي مجموعــة دول الســوق األوربيــة 
ــة،  ــى الحيادي  موقفــه بالحفــاظ عل

ً
ــررا المشــتركة، مب

قبــل  لســنوات طويلــة  الســويد  بهــا  التــي تميــزت 
ــي منتصــف التســعينات  ــي ف دخولهــا االتحــاد األورب
مــن القــرن الفائــت. لكــن بالمــه كان يســعى بنفــس 
الوقــت لتمتيــن أواصــر الصداقــة والعاقــات الطيبــة 
بيــن دول الســوق نفســه. وكان بالمــه مــن أوائــل مــن 
طالــب، عبــر البرلمــان الســويدي، بدعــم الشــعوب 

والــدول الفقيــرة في مشــاريع التطويــر والتنمية.

حيــاة كانــت واضحة وموت ال يزال غامضا 

لقــد كان بالمــه رجــل الحيــاد والســام وعمــل وناضــل 
مــن أجــل الشــعوب الفقيــرة والمضطهــدة، وناهــض 
والعنصريــة  واإلمبرياليــة  االســتعمار 
جهــاز  مــن  مكروهــا  وكان  والديكتاتوريــات، 
جهــاز  ومــن  }الموســاد«  اإلســرائيلية  المخابــرات 
ومــن  إيــه«  آي  »الســي  األمريكيــة  المخابــرات 

الصهاينة.

الســويدي  لألميــر  اإلنســانية  الصفــات  مــن  كثيــرا 
فولكــه برنــادوت تنطبــق علــى أولــوف بالمــه وكاهمــا 
والعــدل  الحــق  وإحقــاق  الســام  صنــع  مــن  اقتربــا 
فــي  مقربيــن  كانــا  وكاهمــا  الفلســطيني.  للشــعب 
البدايــة مــن إســرائيل لكنهمــا ابتعــدا عنهــا حيــن 
فهمــا حقيقــة الحــق الفلســطيني والنضــال مــن أجلــه. 
وبرنــادوت مــات فــي ظــروف غامضــة فــي القــدس 
ليتــم كشــف القتلــة بعــد مــرور حوالــي أربعــة عقــود. 
وأولــوف بالمــه مــات أيضــا فــي ظــروف غامضــة قبــل 
ثاثــة عقــود. ويمكــن القــول اليــوم بــإن الفكــر الــذي 
حملــه بالمــه تجــاه قضيــة فلســطين لــم يمــت، بــل 
الحــزب  فــي  آخريــن  أعضــاء  خــال  مــن  حيــا  بقــي 
اندرشــون،  ســتين  أمثــال  الديمقراطــي  االشــتراكي 
لينــد  وأّنــا  شــورى،  وبيــار  سفنســون،  وإيفــرت 

وغيرهــم كثر. 

ــه  ــوف بالمــه واضحــة لكــن موت ــاة أول ــت حي ؛ كان
ً
 إذا

كان غامضا!
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ــًا  ــت معلم ــي أصبح ــاحة الت ــي الس ــام! وه ــة ع ــن مئ ــر م ــى أكث ــو إل ــي مالم ــرة ف ض
ُ

ــاحة الخ ــر س ــد عم ــو: يمت ــس – مالم الكومب
تراثّيــًا مــن معالــم المدينــة، يــرى المــرء فيهــا، كل يــوم، مواطنيــن مــن مختلــف الجنســيات واألعــراق. هــي ســاحة لبيــع الخضــار 
والفاكهــة، لكنهــا بمــرور الزمــن، أضحــت ملتقــى للمهاجريــن، لتبــادل األحاديــث واألخبــار اليوميــة، خصوصــًا أنــه منــذ حوالــي 

عشــرين عامــا، غلــب عليهــا الحضــور العربــي، إذ ينحــدر أغلــب الباعــة والمتبضعيــن فيهــا اآلن مــن أصــول عربيــة.

ــون الذيــن يعيشــون فــي مالمــو، يحرصــون   المواطن
علــى  وجنســياتهم،  أصولهــم  عــن  النظــر  بغــض 

التبضع من الســوق.

 الخضــرة أو ســاحة العــرب كمــا يحلــو للباعــة 
ُ
ســاحة

تســميتها، أصبحــت اليــوم مــن التفاصيــل المميــزة 
ــن  ــدأت القصــة م ــث ب ــو، حي ــي تشــتهر بهــا مالم الت

افتتــاح أول بســطة للحاجيــات الصغيــرة فيها. 

»الكومبــس« تجولــت فــي الســاحة، وســألت عــن ســبب 
 
ً
ــت رمــزا ــا إذا كان ــي فيهــا، وم كثافــة التواجــد العرب

فــي  المهاجريــن  أمــام   
ً
عائقــا أم  الثقافــي،  للتنــوع 
االندمــاج بالمجتمــع الجديد:

»ســاحة الخضرة خاضعة لقانون المنافســة«

أبــو خالــد وهــو صاحــب »بســطة« فــي وســط الســاحة، 
ــة  ــة العربي ــرى ان » هــذه الســاحة ال تخــص الجالي ي
الباعــة  كثــرة  مــن  الرغــم  علــى  معينــة  جاليــة  أو 
العــرب فيهــا، فهــي ال تخصهــم لوحدهــم بــل تخــص 

جميع ســكان المدينة.

الجاليــة العربيــة بــدأ حضورهــا إلــى هــذه الســاحة 
الســاحة موجــودة منــذ  لكــن  منــذ عشــرين عامــا، 
زمــن طويــل، تأسســت علــى يــد الســكان الســويديين 
التــي  الفئــات  انشــط  مــن  هــم  الذيــن  األصلييــن، 
األشــخاص  أول  وهــم  الســاحة،  هــذه  مــن  تتبضــع 
وتعتبــر  مبكــر،  وقــت  فــي  للتبضــع  يأتــون  الذيــن 
الســاحة مركــز رئيســي فــي مدينــة مالمــو لتبضــع 
الخضــار والفواكــه وتنافــس األســعار الموجــودة فــي 

المحــال التجاريــة الكبرى. 

أن  أتوقــع  ال  التجــارة  بمجــال  العمــل   « ويضيــف 
يكــون عائقــا لاندمــاج فــي المجتمــع الســويدي ألن 
األشــخاص  بــه  يتحكــم  االندمــاج  موضــوع 
والنجــاح  للفــوز  بالســعي  ورغباتهــم  وامكانياتهــم 

بهــذا الموضوع{.  

ــدل الجــودة يضــر  ــى التســعيرة ب التنافــس عل
بالبائعين 

هنــاك  ليســت  الحقيقــة  فــي   « خالــد  أبــو  ويتابــع 
هنــاك  وإنمــا  الســاحة  هــذه  فــي  رخيصــة  أســعار 
تنافــس، ولألســف هــذا التنافــس يعــود بحالــة ســلبية 
علــى التجــار أنفســهم، فكثيــر مــن األحيــان نخســر 
فــي البيــع والشــراء بــدال مــن ان نربــح والســبب هــو 
التنافــس وأنــا أتصــور أن الســبب الرئيســي فــي هــذه 
أو  نقابــة  التــي تحــدث هــو عــدم وجــود  األخطــاء 
ــب رئيســي يوجــه هــؤالء الباعــة ويؤســس لهــم  مكت
بهــا  تبــاع  التــي  واألســعار  والشــراء  البيــع  كيفيــة 

المواد{.

حســن: »هــي ســاحة تعيــق االندمــاج بالمجتمــع 
السويدي«

لـــ  يقــول  فيهــا،  الباعــة  أحــد  وهــو  حســن  أمــا 
كانــت   « الســاحة:  هــذه  تاريــخ  عــن  »الكومبــس«، 
ســابقا ســاحة مخصصــة لمواطنــي البلــد األصلييــن، 
وبــدؤوا  الســويد  إلــى  العــرب  قــدم  ان  بعــد  لكــن 
مــكان عربــي وســميت  إلــى  بالعمــل فيهــا تحولــت 
بســاحة الخضــرة، لكثــرة الباعــة المتواجديــن هنــا، 
الســاحة تتميــز ببيــع الخضــار والفواكــه وأيضــا هــي 

مــكان للقــاء أبنــاء الجاليــة العربيــة كل أيــام األســبوع، 
ــق  ــق فيــه المحــال، وتغل ــذي تغل عــدا يــوم األحــد ال
الســاحة أيضــأ فــي األيــام التــي تنخفــض فيهــا بشــدة 

درجــات الحرارة ».

ويــرى حســن ان » الحضــور إلــى هــذه الســاحة كل 
يــوم والتبضــع منهــا بشــكل دائــم، يحــد مــن اندمــاج 
الجاليــة العربيــة فــي المجتمــع الســويدي، ويجعــل 
األشــخاص منغلقيــن علــى أنفســهم، ألن كل الباعــة 
فقــط،  العربيــة  اللغــة  يتكلمــون  الســاحة  فــي 
ــى الباعــة  ــى الســاحة حكــرا عل ــروض ان ال تبق والمف
يســتطيع  حتــى  أيضــأ  الســويديين  وإنمــا  العــرب 
مــن  أقصــر  بوقــت  اللغــة  تعلــم  العربــي  المواطــن 

خــال المحادثات اليومية«.

ويضيــف ان » الحضــور الســويدي فــي هــذه الســاحة 
التبضــع  باســتمرار، ألنهــم يفضلــون  قليــل وليــس 
فــي  المنتشــرة  الكبيــرة  التجاريــة  المحــال  مــن 
هــذه  إلــى  يأتــي  الوقــت  نفــس  فــي  لكــن  المدينــة، 
الســاحة مواطنــون عــرب مــن مــدن أخــرى بعيــدة 
عــن مالمــو، والبضاعــة التــي نعرضهــا هنــا تأتينــا 
الدنمــارك  فــي  الموجــودة  الجملــة  بيــع  محــال  مــن 

وهلســنبوري، إضافــة طبعــا إلى مالمو{.  

الوحيد  المتنفس 

لكــن أبــو محمــد الــذي يملــك بســطة فــي الســوق، 
ومضــى علــى وجــوده فيهــا ســنوات عديــدة، يقــول: 
للجاليــة  الوحيــد  المتنفــس  تعتبــر  الســاحة   «
العربيــة، حيــث يلتقــون مــع بعضهــم ويتبضعــون 
ــم فــي أيــام األســبوع، ال اعتقــد ان  منهــا بشــكل دائ

الن  االندمــاج  موضــوع  فــي  يؤثــر  إليهــا  الحضــور 
ــكل الجاليــات، وبإمــكان الشــخص  الســاحة مفتوحــة ل
ــى اكثــر مــن  التحــدث بأكثــر مــن لغــة، والتعــرف عل
الســاحة  فيهــا  تشــهد  التــي  األيــام  وان  مجتمــع، 
أيــام  العربيــة بشــكل مكثــف هــي  الجاليــة  حضــور 
بالتحديــد  األيــام  هــذه  فــي  الن  والســبت  الجمعــة 
تكــون األســعار مناســبة للجميــع ويوجــد عــدد كبيــر 
مــن الســويديين يحضــرون إلــى هــذه الســاحة ونحــن 

نتعامــل معهم منذ ســنوات«.

نوعيــة  إلــى  الســاحة  فــي  األســعار  رخــص  ويعــزو 
المــواد المعروضــة فيهــا، فهنــاك مــواد مــن الدرجــة 
نــوع  وكل  الثانيــة  الدرجــة  مــن  وأخــرى  األولــى، 

يختلف ســعره عن اآلخر.

رخص األســعار يجذب المزيد من الزبائن

التــي تحــرص علــى  أم مصطفــى  التقــت  الكومبــس 
ــن هــذه الســاحة بشــكل مســتمر، وتقــول  التبضــع م
باألماكــن  قياســا  الموجــودة  األســعار  رخــص   « ان 
األخــرى يجعلنــا نأتــي إلــى هــذا المــكان باســتمرار 
والتبضــع منــه، كذلــك ســهولة التعامــل مــع الباعــة 
والطلــب منهــم األشــياء التــي نحتاجهــا هــو ســبب 

أخــر يدفعنــا للمجــيء والحرص علــى التبضع منها«.

أمــا احمــد علــي وهــو شــاب جــاء حديثــا إلــى مدينــة 
مالمــو يقــول » أنــا اســكن فــي مدينــة ارلــوف أتــي 
التبضــع  لهــذه الســاحة نهايــة كل أســبوع لغــرض 
مــن  تخلــو  مدينتنــا  ان  بســبب  الحاجيــات  وشــراء 
الضــروري وجــود هكــذا  مــن  وارى  هكــذا ســاحة، 
أســواق شــعبية فــي كل مدينــة لتمكيــن ذوي الدخــل 

المحــدود لشــراء احتياجاتهم«.

عمار الســبع

ساحة الخضرة في مالمو:

سوق شــعبي عربي بنكهة ُسويدية
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الكومبــس – ثقافــة: ال يبــدو أن حظــوظ الشــاعر الراحــل محمــود درويــش فــي صناعــة الدرامــا ســتوازي أو تقابــل بعضــا مــن 
أمجــاده فــي عالــم الشــعر، فبعــد الســقوط المــدوي للمسلســل الــذي أنتــج عــن حياتــه هــا هــو » نجــم{ ســوبر ســتار المغنــي 
الفلســطيني الشــاب عمــار حســن يختــار أن يقــدم قصيــدة )انتظرهــا( مــن ألحــان ســعيد مــراد وإنتــاج تلفزيــون الفجــر الجديــد.

جــدا  قليلــة  انتقدتــه  التــي  األصــوات  أن  صحيــح 
بالمقارنــة مــع ردات الفعــل الغاضبــة التــي صاحبــت 
مــن  ينــج  لــم  أن حســن  إال  فــي حينهــا،  المسلســل 
بعضهــا، فقــد رأى مثــا الشــاعر مريــد البرغوتــي 
فــي األغنيــة » تشــويها لكلمــات درويــش وجمــال 
األغنيــة  بوقــف  وطالــب  فيهــا«.  الموجــود  الحــب 
ــى  ــك عل ــر ل ــن نغف ــا ل ــي الشــاب ب« أنن ــرا المغن مذك

تشــويه جمال القصيدة«.

لــم يتأخــر عمــار حســن فــي الــرد عليــه بقولــه أتــرك 
المدمــرة  الســوداء  بأفــكاره  الداعشــي  لكــم » هــذا 
ــاءه.  للمجتمــع » لمــن يفتــرض أنهــم جمهــوره وأحب
لــه  قــدم  الراحــل  الشــاعر  أن  يعتبــر  الــذي  حســن 
ــا يشــاء  ــي منهــا م ــي تعهــد شــفوي ليغن ــده ف قصائ
لــم يكــن يخطــط مــن قبــل لغنــاء أي مــن قصائــد 
ــد  ــي ق ــدرب الت ــدرك وعــورة ال ــا كان ي الراحــل. ربم
يعنيهــا ذلــك الغنــاء بمــا يعنــي مــن فــورات غيــر 
لكــن  األوفيــاء.  وقّرائــه  شــعره  لعشــاق  محســوبة 
الفلســطينيين علــى اختــاف توجهاتهــم الحياتيــة 
يمكنهــم  ال  المعهــود  وبحماســهم  والعمليــة 
التخلــص مــن اإلرث الفصائلــي التنظيمــي الــذي ورثــوه 
علــى مــدى نصــف قــرن علــى مــا يبــدو. قــد يبــدو أن 
فــي األمــر مبالغــة بعــض الشــيء، لكــن الســجال الدائــر 

بيــن البرغوتــي وحســن يمضــي فــي هــذا االتجــاه. ال 
ينكــر أحــد مقــدار موهبــة هــذا الشــاب، ولكــن الدربــة 
مــا ينقصــه، فالتجريــب هنــا خطــر، إذ التبــدو أن 
ــوع مــن  ــت مائمــة لهــذا الن قصيــدة )انتظرهــا( كان
التجريــب، بعكــس أغنيــة )عايــش علــى مهلــي( مثــا 
ــه الشــاعر غســان زقطــان. فقــد بــدت  التــي كتبهــا ل
موســيقى الجــاز فيهــا أكثــر مطواعيــه وحساســية 
أن  ظهــر  فيمــا  بالعاميــة،  المكتوبــة  للكلمــات 
لــم  حــارة  موســيقية  لزخرفــة  بحاجــة  )انتظرهــا( 
يقــدر عليهــا الملحــن مــراد، ولــم يفــد المســاحات 

الصوتيــة التــي تقــوم عليهــا حنجرة المغني الشــاب.

مــن المؤكــد أن اقتــراب عمــار حســن مــن قصيــدة 
ــة الرفيعــة مســألة  تحســب  ــات اللغوي بهــذه الجمالي
لــه. المغامــرة أيضــا ضروريــة. بــل أنهــا ترفــع الغطــاء 
تفــرخ  التــي  الغنائيــة  البرامــج  هــذه  معظــم  عــن 
عشــرات المغنيــن والمغنيــات ســنويا دون أهــداف 
ومشــاريع واضحــة، فليــس فــي جعابهــم إال تقليــد 
مــن يقومــون علــى رعايــة هــذه البرامــج مــن األجيــال 
الســابقة المكرســة بأســباب مختلفــة ليــس هنــا مجــال 
علــى  الوقــوع  صعبــا  يبــدو  وقــد  اآلن،  ذكرهــا 
مرجعيــات غنائيــة كبيــرة تحفــظ لهــذه األصــوات 

القــدرة على االســتمرار والدأب والمران.

أصبحــت  األغنيــة  الــوراء.  إلــى  العــودة  يمكــن  لــن 
يكــن  لــم  ان  أهميتــه  التجريــب علــى  لكــن  ناجــزة، 
محســوبا بدقــة قــد يعطــي نتائــج ســيئة أحيانــا، ومــع 
قــد  الراحــل  الشــاعر  يكــون  أن  يكفــي  ال  هــذا  كل 
مــن  الشــاب حتــى يقتــرب  المغنــي  أعجــب بصــوت 
قصائــده التأمليــة، وهــي وجــدان عاطفــي وموســيقي 

داخلــي ال ينضب.

القصيدة  كلمات 
 محمود درويش

ع بالازورِد بكأس الشــراب المرصَّ
انتظرها،

ونيا
ُ
ول

ُ
ْهــر الك

َ
علــى بركــة الماء حول المســاء وز

انتظرها،
بصبــر الحصــان الُمَعــّد لُمْنَحدرات الجباِل

انتظرها،
ْوِق األميــر الرفيع البديع

َ
بــذ

انتظرها،
ٍة بالســحاِب الخفيِف وَّ

ُ
بســبِع وســائَد َمْحش

انتظرها،
ــور النســائيِّ ملَء المكاِن

ُ
بنــار الَبخ
انتظرها،

ــْت بعد موعدها
َ
، فــإن أقبل

ْ
ــل وال تتعجَّ
فانتظرها،

وإن أقبلــْت قبــل وعدها

فانتظرها،
ْجِفــل الطيــَر فــوق جدائلها

ُ
وال ت

وانتظرها،
ْوج ِزيَنِتها

َ
 كالحديقــة فــي أ

ً
لتجلــس مرتاحــة

وانتظرها،
ــَس هــذا الهواء الغريــَب على قلبها

َّ
لكــي تتنف

ًوانتظرها،
 غيمة

ً
ْوَبهــا غيمة

َ
لترفــع عــن ســاقها ث

وانتظرها،
َمــْي 

َ
ْوأ

َ
ــع إلــى ت

َّ
ْم لهــا المــاَء قبــل النبيــِذ وال تتطل وقــدَّ

َحَجــٍل نائميــن على صدرها
وانتظرها،

ــكأَس فــوق  ــُع ال
َ

ض
َ
ــى َمَهــل َيَدهــا عندمــا ت وُمــسَّ عل

الرخاِم
 عنها الندى

ُ
ــَك تحمــل كأنَّ
وانتظرها،

ــٍر خائــٍف فــي 
َ
 نــاٌي إلــى َوت

ُ
ث  إليهــا كمــا يتحــدَّ

ْ
ث تحــدَّ
الكماِن

ٌد لكما
َ
كأنكمــا شــاهداِن علــى مــا ُيِعدُّ غ

ًوانتظرها،
 خاتما

ً
هــا خاتما

َ
ْيل

َ
ــع لهــا ل مِّ

َ
ول

وانتظرها
:

ُ
َك الليل

َ
 ل

َ
ن يقــول

َ
إلــى أ

ما في الوجوِد
ُ
 غيرك

َ
لــم َيْبــق

ــَتهى
ْ

ــٍق، إلى موتَك الُمش
ْ
هــا، ِبِرف

ْ
ذ

ُ
فخ

وانتظرها!

بقلــم فجر يعقوب

انتظرها.. ال تنتظرها

ــي الســويد ســهام يوســف عــن  ــة المقيمــة ف ــة: تحدثــت الكاتب الكومبــس – ثقاف
ــس،  ــدة الكومب ــى جري ــان« إل ــاب »التوأم ــن خــالل كت ــى م ــة األول ــا الروائي تجربته
قائلــة إن مــا دفعهــا إلــى كتابــة هــذه الروايــة هــو األلــم والحــزن علــى واقــع عاشــته 
أمهــا قبيــل وفاتهــا ورغبتهــا بــأن تعيــش أيامهــا األخيــرة فــي أرض الوطــن، فيمــا 
يعانــي الوطــن وهــو األم األخــرى للكاتبــة مــن ألــم وحــزن مماثــالن، األم والوطــن األم 
همــا التــوأم فــي الروايــة، وهمــا الخالدتــان فــي قلــب الكاتبــة ووجدانهــا وهمــا تــوأم 

بحبــل ســري واحــد غيــر منفصــل ارتبطــت بــه ارتبــاط الــروح بالجســد.

الحقيقيــة والوطــن األم ســورية  بيــن اإلثنيــن األم 
وضعــت الكاتبــة مشــاعرها تجــاه شــقي التــوأم، فــي 
روايــة مــن 317 صفحــة حملــت عنــوان التوأمــان 
أمــي وســورية، فهمــا اللــذان ولــدا معــا فــي داخلهــا 

مــذ أبصــرت النــور فأصبح عشــقها لهما أبديا.

عندمــا تنصــاع الكاتبــة المقيمــة فــي الســويد لرغبــة 
والتــي  ســورية،  إلــى  االنتقــال  المريضــة  والدتهــا 
رحلتهــا  محطــة  الوطــن  أرض  يكــون  أن  أصــرت 
األحــداث  تســارعت  الحيــاة،  هــذه  فــي  األخيــرة 
آذار  فــي  بدايتهــا  منــذ  ســورية  فــي  المؤســفة 

2011 وحتــى وفــاة األم فــي أيــار 2013 لتكــون 
الروايــة بمثابــة توثيــق صــادق لتتابــع األحــداث بــكل 
تفاصيلهــا الميدانيــة والتحليــات السياســية وحتــى 

الخدمية.

مواليــد  مــن  يوســف  ســهام  المؤلفــة  أن  يذكــر 
1961 تعلمــت فــي مــدارس المالكيــة والقامشــلي 
وانتقلــت لإلقامــة فــي الســويد عــام 1978 وعملــت 
مدرســة للغــة العربيــة فــي مــدارس بوتشــيركا ثــم 
جامعــة  مــن  محلــف  مترجــم  شــهادة  حــازت 
تــزال تمــارس عملهــا كمترجمــة  ســتوكهولم وال 

محلفة.

األم والوطن »توأمان« في وجدان سهام يوسف

  الروائية ســهام يوســف

  الشــاعر الفلســطيني محمود درويش  الفنان الفلســطيني عمار حســن
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لزيادة معلوماتك

قوانيــن وحقائــق عن الســويد i

قــرض التجهيزات المنزلية

 مــن الاجئيــن 
ً
يمنــح قــرض التجهيــزات المنزليــة للوافديــن حديثــا

والمهاجريــن مــن أجــل أن يتمكــن المــرء مــن شــراء األثــاث والحاجيات 
الضروريــة للمنزل.  

يحــق لــك تقديــم طلــب للحصــول علــى قــرض التجهيــزات المنزليــة 
إذا حصلــت علــى تصريــح اإلقامــة ألنــك الجــئ أو فــي حاجــة للحمايــة 
أو قريــب لهــؤالء. عليــك أن تقــدم طلــب القــرض خــال أول ســنتين 
مــن تاريــخ تســجيلك فــي قيــد النفــوس، تحــدث مــع مســؤولك فــي 
البلديــة أو مســؤول خطــة الترســيخ فــي مكتــب العمــل إذا أردت 
ــى قــرض التجهيــزات المنزليــة. ومــن ثــم يتــم إرســال  الحصــول عل

طلبــك إلــى اللجنــة المركزية للدعم الدراســي.

ويعنــي قــرض التجهيــزات المنزليــة أنــك ُملــزم دفــع الديــن إلــى 
ــام، ويعتمــد  ــن األي ــوم م ــي ي ــة للدعــم الدراســي ف ــة المركزي اللجن
حجــم القــرض علــى عــدد أفــراد العائلــة وإذا كان المســكن المؤجــر 

 أو ال.
ً
مؤثثــا

ويمكنــك قــراءة المزيــد عــن قــرض التجهيــزات المنزليــة بلغــات 
مختلفــة علــى موقــع اللجنــة المركزيــة للدعــم الدراســي اإللكترونــي: 

 WWW.cSN.SE/hEMutRuStNINGSLAN

مــاذا تفعــل إذا مرضت أثناء العمل؟
ــل لتســجيل  ــك إخطــار صاحــب العم  ومرضــت علي

ً
ــا ــت موظف إذا كن

أثنــاء  مرتبــك  العمــل  رب  ويدفــع  يــوم.  أول  مــن  لديــه  مرضيــة 
 األولــى، ويعتبــر أول يــوم مــرض هــو يــوم 

ً
المــرض لمــدة 14 يومــا

تأهيلــي وال تحصــل فيــه علــى أي راتــب أو تعويــض، وتحصــل منــذ 
اليــوم الثانــي علــى 80 % مــن إجمالــي مرتبك إذا اســتمر مرضك.

ــام   عــن العمــل لمــدة تزيــد عــن ســبعة أي
ً
ــا  وغائب

ً
إذا كنــت مريضــا

ــا يســمى  ــة مــن طبيــب وهــو م يجــب عليــك أن تقــدم شــهادة طبي
بالتقريــر الطبي.

هل يحق لك تبديل الشــقة الســكنية؟

 ولديــك عقــد تأجيــر مــن 
ً
يحــق لــك تبديــل الشــقة إذا كنــت مســتأجرا

ــول،  ــك عــذر مقب ــى FöRStA hANd، وإن كان لدي ــد األول الي
 
ً
منهــا أن تكــون فــي حاجــة إلــى شــقة أكبــر أو إلــى إيجــار أقــل حجمــا

أو إلــى شــقة تقــع بالقــرب من عملك؟

إذا كنــت ترغــب فــي تبديــل شــقتك، يمكنــك القيــام بذلــك متــى 
تشــاء وال ُيشــترط أن تســكن مــدة معينــة فــي الشــقة قبــل التبديــل، 
ولكــن يجــب أن يوافــق المؤجــر علــى التبديــل أواًل، وإذا بدلــت شــقتك 

بــدون موافقــة المؤجــر يمكــن أن تخســر عقد إيجارك. 

توجــد العديــد مــن المواقــع علــى اإلنترنــت، يمكنــك أن تســجل فيهــا 
ــن   تعل

ً
ــا ــك أن تحضــر أوراق ــا يمكن ــل شــقتك، كم ــي تبدي ــك ف رغبت

ــي  ــي ترغــب ف ــي الت ــدرج للمبان ــت ال ــي بي ــك وتعلقهــا ف فيهــا رغبت
االنتقــال إليهــا وكذلــك فــي المحــات، واســأل أيضــا المؤّجــر إذا كانــت 

هناك فرصــة للتبديل.

الرغبــة فــي تبديــل شــقتك، يجــب كتابــة كل  عنــد اإلعــان عــن 
المعلومــات المتعلقــة بهــا، ومنهــا طبعــا العنــوان، إضافــة إلــى وصــف 
ودور  والمــدارس  المواصــات  عــن  ومعلومــات  للموقــع،  بســيط 
الحضانــة والحدائــق، ويجــب أيضــا ان تكتــب عــن رغبتــك فــي الشــقة 

التــي تريــد الحصول عليها.

كيف تســّجل طفلك في دار الحضانة؟
ــى  ــة إل ــى مــكان فــي دار الحضان  للحصــول عل

ً
ــا يمكنــك أن تقــدم طلب

التابــع  األطفــال  ماحظــة  نظــام  تريــد  كنــت  حــال  فــي  البلديــة، 
إلــى دار حضانــة  إذا كنــت تريــد أن يذهــب طفلــك  أمــا  للبلديــة. 
إليهــم  الطلــب  فتقــدم  األهالــي،  تعاونيــات  إحــدى  إلــى  أو  خاصــة 

مباشرة.

علــى  للبلديــات  الرئيســية  الصفحــات  مواقــع  معظــم  فــي  وتجــد 
 يتضمــن معلومــات مــن البلديــة حــول دور 

ً
شــبكة االنترنــت رابطــا

الحضانــة وكيفيــة التســجيل وتقديــم الطلبــات لحجــز مــكان للطفــل. 
ــى  ــي الحصــول عل ــة ف ــاك صعوب ــد يكــون هن ــات ق ــي بعــض البلدي ف
مــكان لطفلــك بســرعة فــي دار حضانــة قريــب منــك، خاصــة فــي 
أســرع  أماكــن  تعطــي  بلديــات  وهنــاك  لألطفــال،  مبكــرة  أعمــار 

ألطفــال األهــل الذين يعملون أو يدرســون. 

الكومبــس – معلومــات مجتمعيــة: فــي هــذه السلســلة مــن المعلومــات حــول الســويد والمجتمــع الســويدي، 
نتطــرق إلى الكتابــة عن الحاالت التالية:

الزواج من ناحية قانونية في الســويد

فــي  قانونيــة  ناحيــة  مــن  القــران  عقــد  أو  الــزواج  تعريــف  يمكــن 

الســويد، علــى أنــه اتفــاق قانونــي ينعقــد بيــن شــخصين راشــدين، 

ــا مــن نفــس الجنــس( يخضــع لقواعــد قانــون خــاص  )يمكــن أن يكون

يطلــق عليــه قانــون الــزواج. حســب هــذا االتفــاق، تكــون المســؤولية 

االقتصاديــة لألســرة واألعمــال المنزليــة مشــتركة بيــن الزوجيــن، فــي 

 أن يدفعــا 
ً
حــال وجــود أطفــال لــدى الزوجيــن، يجــب عليهمــا معــا

حيــادي  الســويد  فــي  الــزواج  أصبــح  للطفــل.  المعيشــية  التكاليــف 

 مــن 1 مايــو/ أيــار 2009. وهــذا يعنــي أنــه يمكــن 
ً
الجنــس اعتبــارا

أن يتــزوج شــخصان مــن نفــس الجنــس وفــق نفــس الشــروط الســارية 

بالنســبة لشــخصين من جنســين مختلفين.
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عندما تتحدث مع سويدي عن الرياضة ال بد أن يقول لك:

»نحن األوائل بهوكي الجليد« 
الكومبــس – رياضــة: عندمــا تلتقــي بشــخص ســويدي وتتبــادل معــه أطــراف الحديــث عــن الرياضــة خاصــة، ال بــد أن يذكــر 

لــك بفخــر أن الســويد مــن أوائــل دول العالــم برياضــة هوكــي الجليــد، فمــا هــي هــذه اللعبــة ومــا هــي مكانتهــا فــي الســويد.

التــي  الرياضــات  مــن  الجليــد  هوكــي  لعبــة  تعتبــر 
يتبــارى فيهــا فريقــان علــى مســاحة محــددة مــن 
ــى أقدامهــم  ــون الزالجــات عل ــد، ويضــع الاعب الجلي
 ،

ً
الحركــة بســرعة كبيــرة جــدا لكــي يتمكنــوا مــن 

ويحمــل الاعبــون عصــي الهوكــي لدفــع أو تمريــر 
القــرص )PucK( علــى الجليد.

وال تخلــوا لعبــة الهوكــي مــن االحتــكاك العنيــف فــي 
بعــض األوقــات، والخشــونة المتعمــدة مــن الطرفيــن 
ــأرض  ــي الفريقيــن فــي صــراع ب  يدخــل العب

ً
ــا وأحيان

 
ً
محاطــا يكــون  المبــاراة  ملعــب  وحتــى  الملعــب، 

حتــى  أو  الجمهــور  دخــول  لمنــع  شــبكي  بســياج 
إصابــة  لعــدم  أو  الجمهــور،  مــع  الاعبيــن  تداخــل 

أحــد مــن الجمهور بالقرص.

القــرص فــي  الفريــق نقطــة حيــن يدخــل  ويحــرز 
المرمــى، ولــكل فريــق ســتة العبيــن أثنــاء اللعــب، 

ولكــن عــدد الفريــق الكامــل هو 20 العب.

القواعــد، يعاقــب  الاعبيــن  أحــد  وحينمــا يخالــف 
لمــدة  اللعــب  عــن  بإيقافــه  الحكــم،  قبــل  مــن 
دقيقتيــن، أو خمــس دقائــق أو 10 دقائــق أو إلــى 
المخالفــة  نــوع  حســب  وذلــك  المبــاراة،  نهايــة 
دقائــق   5 عــن  التي تزيــد  والعقوبــات  المرتكبــة، 
تعتبــر عقوبــات شــخصية، وينالــه الاعــب فــي حــال 
قيامــه بســلوك غيــر رياضــي يهــدد العــب الخصــم، 
 مــا تســتخدم إال فــي 

ً
وهــي مــن العقوبــات التــي نــادرا

الحــاالت القصوى.

وحتــى حكــم المبــاراة يتعــرض لعنــف مــن الاعبيــن 
 كثيــرة يتدخــل لفــض النــزاع بيــن الاعبيــن، 

ً
وأحيانــا

العبــي  وحتــى  الاعبيــن  مــن  لضــرب  فيتعــرض 
االحتياط.

 ولــدى معاقبــة أحــد الاعبيــن باإليقــاف عــن اللعــب 
لمــدة دقيقتيــن أو خمــس دقائــق، يخــرج الاعــب 
المعاقــب مــن الملعــب، ويجلــس فــي مــكان مخصــص 
 ،

ً
 العبــا

ً
للعقوبــات، بينمــا يتابــع فريقــه اللعــب ناقصــا

وفــي حــال ارتكــب العبــي الفريــق المعاقــب مخالفــات 
أخــرى ضمــن فتــرة العقوبــة األولــى يتــم إيقافهــم 
مــع مراعــاة إبقــاء 3 العبيــن و حــارس مــن الفريــق 
ــق الســماح  ــك عــن طري ــى وذل المعاقــب، وكحــد أدن
بتبديــل أحــد الاعبيــن الثاثــة فــي حــال ارتكابهــم 

مخالفة.

 وتعتبــر هوكــي الجليــد رياضــة شــعبية فــي كنــدا، 
التشــيك،  جمهوريــة  فنلنــدا،  الســويد،  روســيا، 

والواليــات المتحــدة، إضافة إلى الســويد.

والســويد  أمريــكا  مباريــات  ماتشــهد   
ً
وغالبــا

وروســيا وفنلنــدا شــحن كبيــر كمباريــات األرجنتيــن 
عبــر  وتشــاهد  العالــم،  كأس  فــي  والبرازيــل 

العالم، وجمهــور كبيــر يرافق الفرق.

دخول الهوكي في الســويد

تشــكلت فــي الســويدية جمعيــة هوكــي الجليــد فــي 
عــام 1922 وبــدأت ممارســتها فــي ذلك الوقت،

ــم  ــي العال ــات ف ــوى المنتخب ــن أق ــر الســويد م وتعتب
ــة  ــي األدوار نصــف نهائي ــا تكــون ف  م

ً
ــا ، وغالب

ً
ــا حالي

الــدوري  أو  العالمــي  بالــدوري  ســواء  والنهائيــة 

األوروبــي أو حتــى بأولمبيــاد الشــتوية أو العالميــة، 
وكل هــذا يعــود لطبيعــة المنــاخ فــي البلــد، ووجــود 
ــدوري    ال

ً
ــن الســنة وأيضــا ــر م ــي وقــت كبي ــوج ف الثل

وحتــى  العبيــن  مــن  يمتلكــه  ومــا  القــوي،  المحلــي 
وجــود محترفيــه فــي أنديــة كبيــرة فــي أوروبــا ، 
والتــي تخــرج العبيــن  الحاليــة  األنديــة  أهــم  ومــن 
 SKELLEFtEÅ AIK عالــي  مســتوى  علــى 
 مــا 

ً
ــا ــادي FROLuNdA و  VäXJO وغالب ون

وأوروبيــة  عالميــة  بطــوالت  فــي  يشــاركوا  نراهــم 
ودوري األبطــال للهوكــي في أوروبا.

 وزادت شــعبية هوكــي الجليــد فــي الســويد بشــكل 
كبيــر فــي بدايــة 1960، والرياضــة هــي واحــدة مــن 
أكثــر الرياضــات شــعبية فــي الســويد، إن لــم يكــن 

األكثــر شــعبية مــن كل منهم.

ومــن أبــرز الالعبيــن األســطوريين بالهوكــي 
في السويد :

 NIcKLAS ليدســتروم«  »نيــكاس 
الجليــد ســويدي  : العــب هوكــي   LIdStRöM
ــل 

ّ
مث   ،1970 عــام  ولــد   ، متقاعــد  الجنســية 

العالــم فــي 1991 ، ودورة  الســويد فــي بطولــة 
بكـــأس  وفــاز   ،  2006 عــام  الشــتوية  األلعــاب 
فــي  الوحيــد  الاعــب  ، وهــو  مــرات  اربــع  ســتانلي 
ــي 1550  ــذي شــارك ف ــي بالســويد ال ــخ الهوك تاري
 لفريــق واحــد ، تقاعــد نيــكاس فــي 

ً
مبــاراة حصريــا

2012 ، وحصــل علــى أول ميداليــة ذهبيــة لــه عــام 
عــام  والبرونزيــة   ، العالــم  بطولــة  فــي   1991

1994 فــي إيطاليا.

الهوكي في الســويد للجميع

عــدد  علــى   
ً
حكــرا ليــس  الســويد  فــي  والهوكــي 

منهــم،  معينــة  فئــة  علــى  أو  النــاس  مــن  محــدد 
وعلــى  الشــعب  مــن   75 بنســبة  تمــارس  الهوكــي 
 مــا نــرى البلديــات )الكومونــات( 

ً
مــدار الســنة، وغالبــا

ــرج العبيــن، وهــم بســن صغيــرة قادريــن علــى 
ّ
تخ

مــا  إذ  الســويد  عــام  وبشــكل  للعالميــة،  الوصــول 
قورنــت بباقــي الــدول برياضــة الهوكــي فتصنيفهــا 

 على األغلب.
ً
مابيــن الثانــي، والســادس عالميــا

البطولــة  فــي  الثالــث  المركــز  الســويد  وحققــت 
أقيمــت فــي باروســيا، كما حققــت  التــي  األخيــرة 
فــي  الشــتوية  األلعــاب  بــدورة  الفضيــة  الميداليــة 

سوتشــي قبل حولي 5 اشــهر .

وبــدأ الجيــل الثانــي والثالــث مــن المهاجريــن األجانــب 
االهتمــام بهــذه اللعبــة، ويوجــد أيضــا مــن أصــول 
فــي  وانخرطــوا  الهوكــي،  عربيــة شــبان يمارســون 
األول،  بالمنتخــب  وشــاركوا  الســويدية،  األنديــة 
ولكــن المنافســة شــديدة جــدا علــى اللعــب بصفــوف 

المنتخــب واألنديــة المصنفة.

ولذلــك تتفــوق الهوكــي علــى باقــي األلعــاب وإذا لــم 
تكــن هــي األولــى بالســويد بالنســبة لرواتــب الاعبيــن، 
الاعبيــن  وحتــى  الجمهــور،  حضــور  ونســبة 

والمحترفيــن فــي الخارج وفــي المنتخب األول.

إعــداد إيلي لولي
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يقال في معظم البلدان 
العربيــة عــن شــخص أو 
كائــن حــي عندمــا ينجــو 
مــن حــوادث مــوت علــى 
أنــه بســبع أرواح..نفــس 
المثــل بالســويدي ولكــن 
يســتخدم  ســبع  بــدل 

رقــم تســع

عندمــا ال تجــد نتائــج مــن 
وراء جهــود تضيــع فقــط 
يمكــن  الــكام،  علــى 
مثــا:  عندهــا  يقــال  أن 
جعجعــة با طحين، لكن 
المثــل الســويدي يعتمــد 
فــي تمثيــل هــذا الواقــع 

علــى كلمــات مباشــرة

عندما ال يستطيع 
الشخص الجلوس 

بهدوء بسبب القلق 
أو التوتر، يمكن أن 
يقال بوصفه عدة 
أمثال وأقوال شعبية

على قول
المثل

السويدي

Ha

nio liv

هو بتسع 

أرواح

 mycket

 snack och lite

verkstad

الكثير من الكالم

القليل 

من اإلجراءات

Ha myror

i byxorna

كأن النمل 

في

سرواله
alkompis.se :للمزيــد مــن األمثال

مصطلــح مؤلــف مــن كلمتيــن. AttEFALL وهــي االســم 

الثانــي لوزيــر اإلســكان الســويدي الســابق ســتيفان أتيفــال، و 

huS تعني منزل أو بيت.

وهــو مصطلــح جــرت إضافتــه إلــى قامــوس اللغــة الســويدية، 

العــام الماضــي 2014، ويقصــد بــه أي بنــاء صغيــر يمكــن 

اســتعماله للســكن دون الحاجــة إلــى إصــدار أيــة رخصــة، حيــث 

 وبارتفــاع 
ً
 مربعــا

ً
يمكــن أن تصــل مســاحته إلــى 25 متــرا

أربعة أمتار.

مصطلــح مؤلــف مــن ثــاث كلمــات. POSt تعنــي بريــد أو منصــب 
الســلكية  االتصــاالت  إلــى  تشــير  ســابقة   tELE و  حصــة،  أو 

والاسلكية، و StYRELSE تعني مجلس إدارة.

المعنى الكامل يصبح: السلطة السويدية لاتصاالت والبريد.
وهــي ســلطة حكوميــة وإداريــة ســويدية، تأسســت عــام 1992، 
إصــدار قوانيــن  التجــارة واالبتــكار. تعمــل علــى  لــوزارة  وتتبــع 
رخــص  تمنــح  كمــا  اإللكترونــي،  والتواصــل  واالتصــاالت  البريــد 

الموافقة لشركات التشغيل المختلفة.
كالهاتفيــة  اإللكترونيــة،  االتصــاالت  حمايــة  مهمتهــا  وتشــمل 
والمعلوماتيــة والراديــو، والقطــاع البريــدي فــي الســويد، ومراقبــة 
األســعار والخدمــات المقدمــة للزبائــن، مــن أجــل تعزيــز المنافســة، 
لجميــع  والبريــد  واإلنترنــت  الهواتــف  توفيــر  إلــى  تهــدف  كمــا 

المواطنين.

مصطلــح مؤلــف مــن كلمتيــن. األولــى ARBEtE تعنــي عمــل، 
والثانيــة LöS وهــي الحقــة تأتــي فــي نهايــة العديــد مــن الكلمــات 

لتعطيها معنى فقدان الشيء أو االنتفاء.
المعنــى الكامــل للمصطلــح هــو بطالــة، ويســبقها EN فــي حالــة 

النكرة.
ويعتبــر العاطــل عــن العمــل بحســب مكتــب اإلحصــاء المركــزي فــي 
الســويد هــو الشــخص، بعمــر مــا بيــن 16-64 ســنة، والــذي يفتقــد 
لوظيفــة ويمكنــه الحصــول عليهــا والبحــث عنهــا بشــكل فّعــال، أو 
الشــخص الــذي ينتظــر وظيفــة ســتبدأ خــال ثاثــة أشــهر. لكــن ال 
يعتبــر الشــخص عاطــًا عــن العمــل إذا َعِمــل ســاعة واحــدة علــى 

األقل في األسبوع.
توجيهــات  علــى  المركــزي  اإلحصــاء  مكتــب  تعريــف  ويســتند 
االتحــاد  لقوانيــن   

ً
أيضــا ويتبــع   ،ILO الدوليــة العمــل  منظمــة 

األوروبي.

أمــا مفهــوم البطالــة بالنســبة لمكتــب العمــل فــي الســويد فهــم 
، والذيــن تعتبــر بياناتهــم مدونــة 

ً
األشــخاص مــا بيــن 16-64 عامــا

فــي نظــام المعلومــات التابــع للمكتــب، ويمكــن تقســيمهم إلــى 
 عــن العمــل، أو باحــث عــن عمــل 

ً
قســمين وهمــا، عاطــل تمامــا

 من الحكومة.
ً
ومشترك في برنامج نشاطات مدعوم ماديا

مصطلــح مؤلــف مــن ثــاث كلمــات. OPINION تعنــي رأي أو 
.EN OPINION اعتقاد، وفي حالة النكرة تصبح

 EN MätNING تعنــي قيــاس، وتصبــح MätNING كلمــة
فــي حالــة النكــرة. أمــا كلمــة INStItut تعنــي معهــد، وتصبــح 

Et INStItut في حالة النكرة.

المعنى الكامل يصبح: معهد استطاع الرأي.

ــن معاهــد ومؤسســات اســتطاع  ــد م ــي الســويد العدي ويوجــد ف
 لطلــب المؤسســات اإلعاميــة 

ً
الــرأي، التــي تجــري المســوحات وفقــا

والسياســية والجهــات األخــرى فــي البــاد، لمعرفــة موقــف الــرأي 
والقضايــا  السياســية  األحــزاب  تأييــد  نســبة  فــي  العــام وخاصــة 

األخرى المهمة في السويد.

الكلمــة األولــى RättIGhEtER تعنــي حقــوق أو امتيــازات، 
.EN RättIGhEt في حالة النكرة لتكون EN ويرافقها

التزامــات،  أو  واجبــات   SKYLdIGhEtER الثانيــة  الكلمــة 
.EN SKYLdIGhEt في حالة النكرة لتكون EN ويرافقها

المعنى الكامل يصبح: حقوق وواجبات.
وهــي،  المواطنــة،  أساســات  إحــدى  والواجبــات  الحقــوق  وتعتبــر 
بشــكلها الحديــث، الحقــوق التــي يتمتــع بهــا المواطنــون فــي بلدهــم 
أو خارجــه بحســب اإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان، الــذي يضمــن 
بالبشــر، بينمــا  الكريمــة وعــدم االتجــار  التنقــل والحيــاة  حريــة 
تتضمــن الواجبــات مــا يلتــزم بــه المواطنــون فــي التعامــات العامــة 
إلــى  باإلضافــة  اآلمنيــن،  وترويــع  والســرقة  القتــل  عــدم  ومنهــا 

الواجبات بحسب الدين الذي يؤمن به الفرد.

مصطلحــات
ســــــويدية

Arbetslöshet

Barn- och elevombudet 

OpinionsmätningsinstitutAttefallshus

 Bergsstaten

الجــئ،  تعنــي   FLYKtING كلمتيــن.  مــن  مؤلــف  مصطلــح 

ويرافقهــا EN فــي حالــة النكــرة. و FöRLäGGNING تعنــي 

مركز استقبال أو مخيم، ويرافقها EN في حالة النكرة.

المعنــى الكامــل يصبــح: مركــز اســتقبال الاجئيــن أو مــا يعــرف 

بالكامب.

Flyktingförläggning
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أفقي

1 - في فرنســا حيث يحتفظ بلوحة 

الموناليزا

٢ - مــن معالــم دبي العمرانية األولى

3 - اكتمــل - رئيس اللجنــة األولمبية الدولية 

السابق

4 - االســم اآلخر لإلنترنت - ســهام أو أسهم

5 - حــذف - ثلثا نوع

6 - أكمــل - مراقبة ومتابعة

٧ - يوجهــه مفتــش المباحث في قضية ما 

- وحــدة قياس عالمية

8 - غير مشــذب وناتج عن بيئة خشــنة

9 - مكتمــل - العاملــون في مجال فني

10 - نهــر صيني - ثنية
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رأسي
1 - مقطوع غير مكتمل - منســوب لألب

٢ - تصليحات - متشــابهان

3 - زيارة دينية لمكان مقدس - موســيقي 

عالمي صاحب عدد من الســيمفونيات

4 - مدينة مغربية - تحول إلى ســائل

5 - التــوق والتمنــي - مروة بالتركية

6 - ما يســيل من عصارة الفم - مدينة 

فرنسية ســاحلية )مبعثرة(

٧ - نهــر ألماني )مبعثرة( - للتفســير 

واالسترسال

8 - كارثــي - مرتو وآخــذ كفايته من الماء

9 - إيصــال أو تواصــل - وحدة قياس الطاقة

10 - يغطي الطير - ذو ميول ومشــاعر غير 

صديقة

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
dO@dO.SE البريــد اإللكتروني

رقم الهاتف 
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

6
4

1 6

9
3

4

6
١

٩ 2
١

٣

٧
٨

2
٤

6

٧

٣

2

٩

 ١
٤

5٤
٧

2
5

٨
٨

٧

٧

6

1

٢
٨

6

2
٩١

١
٨

٤

2
5

2

9
8

8

٢3
6

5

2

5

مطرب لبناني
)  يدعو صااليف  (

شاعر فلسطيني ترجمت قصائده إلى عدة لغات
) دمحوم شردوي (

مدينة تقع شمال شرق العراق
) يالمينالسة (

رئيس جزائري سابق
)راوهي ميندوب(

أول جريدة عربية صدرت عام ١٨١6 
) روالنج قعار(

 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 

خال المساعدة المبينة مقابل كل 
مجموعة خانات.

الكلمة أو الكلمات الحمراء تتكون 
من نفس الحروف المطلوب إدخالها 

و لكنها بترتيب غير صحيح.

٧

٧
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www.muslimskafamiljedagarna.se

٢٥ - ٢٧ مارس ٢٥٢٠١٦ - ٢٧ مارس ٢٠١٦
قصر المعارض في ستوكهولمقصر المعارض في ستوكهولم
StockholmssmässanStockholmssmässan

LMA الدخول مجاني لحاملي بطاقةLMA الدخول مجاني لحاملي بطاقة

أهال و سهال بكم!أهال و سهال بكم!

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا و اختيار التصفح باللغة العربية

بالتعاون معبالتعاون مع  برعاية برعاية

ملتقى األسرة المسلمةملتقى األسرة المسلمة
الملتقى األكبر لمسلمي سكندنافياالملتقى األكبر لمسلمي سكندنافيا


