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

صــ 6  صـ  ٢٤

مصلحة الهجرة لـ » الكومبس {:
هكذا سنعالج قضايا اللجوء وفق القانون الجديد

صـ  5

أراء حول تزايد المزيج العرقي في 
صـ  16شوارع المدينة

حتى ال تركع أوروبا لإلرهاب
رســائل قديمة لهجمات بروكســل الجديدة

(AP Photo/Geert VAnden WijnGAert) WWW.cbs2ioWA.com

هبة رؤوف: التحكيم في كرة القدم يجب أال 
 على الرجال

ً
يبقى حكرا

السفير اللبناني يوضح :
صـ  5ال يوجد منع للسوريين لدخول لبنان

شــاهد اإلعالن في الصفحة ٣
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اآلخريــن  ونقنــع  نبــرر  أن  إلــى  نحتــاج  ال  قــد 
ــا  ــم ارتكبهــا غيرن ــا أبريــاء مــن تهــم بجرائ بأنن
هجــوم  فيهــا  يقــع  مــرة  كل  فــي  باســمنا، 
إرهابــي فــي مدينــة أو منطقــة أوروبيــة، فــي 
حــال كان إيماننــا راســخا بأننــا ننتمــي إلــى هــذا 
المجتمــع الــذي نعيــش بــه، وقــد نســتغني عــن 
محــاوالت الدفــاع عــن النفــس ورد الشــبهات 
 مــن أن يطالنــا التفكيــر النمطــي 

ً
عنــا تحســبا

ــح،  ــه مالم ــن ل ــى كل م ــم المســؤولية، عل بتعمي
يتكلــم  ألنــه  أو  اإلرهابييــن  مالمــح  تشــبه 
لغتهــم أو ينتمــي إلــى القوميــة أو الديــن الــذي 
بأننــا نتقاســم  لــه، فــي حــال شــعرنا  ينتمــون 
مــع هــذا المجتمــع اإليمــان بمبــادئ التســامح 
المشــتركة  المواطنــة  قيــم  وكل  والمســاواة 

األخرى.

قبــل أن ينســى أحــد ممــن يعتقــد أنــه متهــم 
ــذي  ــون البشــرة أو االســم ال بحكــم الشــكل أو ل
أيضــا  نحــن  بأننــا  يتذكــر  أن  يجــب  يحملــه، 
طينــة  نفــس  مــن  متعــددة  أنــواع  ضحايــا 
بروكســل  فــي  ضحايــا  أوقــع  الــذي  اإلرهــاب 
وبأننــا  ومدريــد،  لنــدن  وقبلهــا  وباريــس 
مــا  اللجــوء بســبب،  أو  الهجــرة  إلــى  اضطررنــا 
وقــع علينــا مــن ظلــم وســلب للحريــات واعتــداء 

علــى الكرامــة وعلــى القيم اإلنســانية.

، وتــوزع مجانــا 
ً
تصــدر مــرة واحــدة فــي الشــهر حاليــا

بالبريــد وعبــر مراكــز ثابتــة فــي عــدة مناطــق منهــا: 

ونورشــوبنغ  ويوتيبــوري  وســتوكهولم  ســكونة 

إعالميــة  خدمــة  وهــي  واسكليســتونا،  ولينشــوبنغ 

باللغــة العربيــة هدفهــا المســاهمة فــي تلبيــة الحاجــة 

إلــى وجــود وســيلة إعالميــة تتفاعــل مــع الجاليــات 

العربيــة فــي الســويد وأوروبــا حــول كل مــا يجــري مــن 

أخبــار ومســتجدات تهــم الجاليات الناطقــة بالعربية.

تحــاول  جــادة  إعالميــة  وســيلة  الكومبــس  صحيفــة 

التركيــز علــى القضايــا التــي تهــم االندمــاج بالمجتمــع 

والتعريــف بحقــوق كل األشــخاص و الجماعــات حســب 

وضعهــا القانونــي فــي الســويد وأوروبــا، إضافــة إلــى 

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

وتنــوع  التجــارب  مــن  االســتفادة  علــى  والتشــجيع 

الثقافــات بيــن الشــعوب، مــن خــالل التعريــف باآلخــر 

واالطــالع علــى نمــط الحيــاة التــي اختارتهــا الشــعوب 

وطريقــة وضعهــا للحلــول التــي تحتاجهــا فــي إدارة 

المجتمــع وتطويــر المؤسســات وزيادة الرفاهية.

مــن  العديــد  تضــم  الكومبــس  تحريــر  هيئــة 

مــن  معهــا  المتعاونيــن  واإلعالمييــن  الصحفييــن 

داخل الســويد وخارجها.

المؤســس ورئيس التحرير
د. محمــود صالــح آغا

0729718898

ma@alkompis.com

ســكرتير التحرير
نزار عسكر

0737641489

nazar@alkompis.com

المبيعات
مازن كلســلي

0736690378

sales.skane@alkompis.com
مواقع شبكة الكومبس اإلعالمية على االنترنت

موقــع الكومبــس بالعربية

www.alkompis.se

موقــع الكومبس بالســويدية

www.al-tid.se

موقــع راديو الكومبس

www.radioalkompis.se

جريــدة الكومبس الورقية

www.alkompis.se/newspaper

موقــع اإلنتاج االعالمي

www.al-media.se

صفحــة الكومبس على الفيســبوك

www.facebook.com/alkompis.se

موقع الشــبكة الرئيســي

www.alkompismedianetwork.com

تصدر عن شبكة الكومبس اإلعالمية
السويد -ستوكهولم

www.alkompis.se
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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. 

تــدرك  الســويدي  المجتمــع  أغلبيــة  أن  ومــع 
الجماعــي  بالعقــاب  التفكيــر  مجــرد  خطــورة 
مــن خــالل التعميــم واألفــكار المســبقة، نجــد 
بيننــا  مــن  يأتــي  أن  يمكــن  الخطــر،  هــذا  أن 
نحــن األجانــب، وكأن المجتمــع الــذي نعيــش بــه 
نديــن  أو  لــه  ننتمــي  أن  نريــد  وال  يعنينــا  ال 

بمبادئه.

تفجيــرات بروكســل األخيــرة يــوم 22 مــارس، 
أرادهــا البعــض مناســبة لتفريــغ مواهبــه فــي 
الدينيــة  الفتــاوي  وإصــدار  السياســي  التحليــل 

ولألســف نشــر الكراهيــة الطائفيــة أيضــا. 
سياســية  ســياقات  فــي  الهجمــات  وضــع 
كالميــة  حروبــا  أشــعلت  وطائفيــة،  ودينيــة 
صفحــات  علــى  البذيئــة  باأللفــاظ  وتراشــقا 
واحــد  بلــد  أبنــاء  بيــن  االجتماعــي  التواصــل 
كانــوا يعيشــون بــه مئــات بــل آالف الســنوات 

جنبــا إلــى جنب.

ولكــن هنــاك مــن يصــر علــى أن يحمــل معــه 
ــدل أن يســترجع األجمــل  ــا ب ــا كان فين أســوء م
بيــن  يميــز  ال  المجتمــع  أن  واألفضــل. خاصــة 
ننتمــي  نحــن  لألغلبيــة  وبالنســبة  مكوناتنــا 

لثقافــة واحدة.
وحتــى فــي بــالد االغتــراب، هــل يمكــن ألشــكالنا 

ــا التــي حملنــاه معنــا  ومالمحنــا ولغتنــا وثقافتن
بأننــا  الجميــع  تقنــع  أن  هنــا،  إلــى  بالدنــا  مــن 
تفكيــر  كان  حــال  فــي  إرهابييــن،  لســنا 
اهلل،   ســمح  ال  بــه،  نعيــش  الــذي  المجتمــع، 

مماثــال لتفكيــر بعضنــا غيــر القابــل للتغييــر؟
الســويد  بشــوارع  وقتهــا،  سنمشــي  هــل 
ومراكزهــا التجاريــة ونحــن نحمــل مثــال يافطــة 
قــد  ومالمحــي  شــكلي  تقــول:  صدرنــا  علــى 
لســت  أنــا  ولكنــي  »منهــم«  بأننــي  توحــي 

»منهــم« بــل أنــا »منكم« ؟

األجانــب  بيــن  والكراهيــة  التطــرف  محاربــة 
أنفســهم يقــوي المجتمــع وبالتالــي يســاهم فــي 
مكافحــة العنــف واإلرهــاب، معادلــة صحيحــة، 
مجتمعــا  الســويد  وتمارســها  لهــا  تدعــوا 
ومؤسســات، ونحــن بالتأكيــد جــزء مــن الســويد 

ومجتمعهــا ومؤسســاتها.

ال فرق بين من يرهبهم ويرهبنا

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 305 000 besökare på
Facebook och en mediaräckvidd på 700 000 per-

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

 Besök gärna också vår svenskspråkiga systertidning
Altid.se. 

MVH

Redaktionen
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ــة.  ــا اإلداري ــط عاصمته ــي وس ــة، وف ــارة األوروبي ــب الق ــي قل ــاب ف ــرب اإلره ــرى يض ــرة أخ ــاف: م ــوع الغ ــس – موض الكومب
ــار  ــة بينها مط ــاط حساس ــدة نق ــتهدفت ع ــارس، اس ــن م ــاء ٢٢ م ــوم الثاث ــات، ي ــلة هجم ــت سلس ــل عاش ــة بروكس مدين
ــان  ــة األوروبية والبرلم ــن مقري المفوضي ــدا بي ــي وتحدي ــا يعــرف بالحــي األوروب ــاق وســط م ــم، ومحطــة لقطــار األنف زافينت

ــة. ــي المدين ــع وفوضــى ف ــى والجرحــى والتســبب بحــاالت هل ــى ســقوط عشــرات القتل ــي، هــذه الهجمــات أدت إل األوروب

وألن هــذا الهجــوم ليــس األول الــذي تتعــرض لــه 
مــدن أوروبيــة خــالل الفتــرات الماضــي، وهــو يأتــي 
فــي  المروعــة  باريــس  علــى هجمــات  أشــهر  بعــد 
قــد  تكــرارا  نشــهد  الماضــي،  العــام  مــن  نوفمبــر 
يكــون رتيبــا إلعــادة التصريحــات ونشــر التحليــالت 
فعلــي  بتحــرك  القيــام  دون  الرســائل،  وتوزيــع 
ــى  لمكافحــة جــذور اإلرهــاب والتطــرف والقضــاء عل
منابعــه. خاصــة مــن ناحيــة العمــل السياســي لتأميــن 
وتهــدد  تتوعــد  تصريحــات  اآلمــن.  غيــر  الجــوار 
وأخــرى تنــادي بزيــادة اإلجــراءات األمنيــة وبتغيــرات 

سياسية.

ال شــك أن هنــاك مــن رأى بهــذه التفجيــرات مناســبة 
وبسياســة  الحالــي،  األوروبــي  بالنمــوذج  »للشــماتة« 
االتحــاد غيــر المهتمــة بالحــرب الدائــرة علــى مســافة 
ســاعتين أو ثــالث ســاعات فــي الطائــرة مــن الحــدود 
بهــذه  يجــد  مــن  هنــاك  أن  شــك  وال  األوروبيــة. 
الهجمــات فرصــة البتــزاز سياســي يمكــن أن يمــارس 
بســهولة علــى الــدول األوروبيــة، قــد يتعلــق بسياســة 
فــي  أكثــر  المشــاركة  بزيــادة  أو  واللجــوء،  الهجــرة 
مناطــق  بعــض  علــى  الدائــرة  والحــروب  المعــارك 
ضفــة المتوســط األخــرى، مــن خــالل إرســال الســالح 
وربمــا الجنــود، للمشــاركة أكثــر فــي تدميــر مــا دمــر 

مــن بلــدان كانت آمنة.

دور  عليهــم  أن  األوربيــون  يــدرك  هــل  ولكــن 
ومســؤولية ال تقــل عــن مســؤوليات الالعبيــن الكبــار 
فــي قضايــا الشــرق األوســط، تمامــا كمــا يوجــد دور 
الروســي،  واالتحــاد  المتحــدة  للواليــات  ومســؤولية 
وربمــا أكثــر بحكــم قــرب الجــوار الجغرافــي وبحكــم 
الــذي  الهجــرة،  وموجــات  الحــروب  تبعــات  تحمــل 

تحملتــه أوروبــا أكثــر ممــا تحملــت روســيا والواليــات 
المتحــدة بأضعاف.

ــدول األوروبيــة العيــش ســويا فــي  عندمــا قــررت ال
الديمقراطيــة  تســيجها  الحــدود،  مفتوحــة  قــارة 
اإلنســان،  لحقــوق  األساســية  المبــادئ  وتحميهــا 
العربيــة  الــدول  مــن  جيرانهــم  أن  ربمــا  تجاهلــوا 
والشــرق أوســطية أصبحــوا أكثــر قربــا إليهــم، ليــس 
بحكــم الجغرافيــا فقــط بــل بحكــم تطــور وســائل 
مناطــق  تقــارب  وبالتالــي  والتواصــل  االتصــاالت 

النفــوذ والتأثيــر، بيــن ضفتي المتوســط على األقل.

الــدول األوروبيــة التــي أسســت إلطــار اتحــاد بينهــا، 
الخارجيــة  والسياســة  األمــن  مســائل  أن  عرفــت 
إلــى  تحتــاج  المواصــالت  وطــرق  والبيئــة  والدفــاع 
عليهــم  تســهل  حتــى  مشــتركة،  تحتيــة  بنيــة 
المشــاركة بــإدارة هــذه القطاعــات الهامــة، ولكــن 
أليــس مــن الغبــاء الســكوت علــى تدميــر المنظومــات 
دول  فــي  وفعالــة  موجــودة  كانــت  التــي  المماثلــة 
مجــاورة لهــم، وبالتالــي أصبــح التنســيق مــع الجيــران 
المهاجريــن  موجــات  اســتقبال  علــى  يقتصــر 
لممتلكاتهــم  والفاقديــن  والمحبطيــن  البائســين 

ولجــزء من ذويهم. 

لعــل أهــم رســائل تفجيــرات بروكســل الجديــدة هــي 
بسياســات  وأخيــرا  أوال  تتعلــق  األمــن  مســألة  أن 
كبــرى، ال تعــرف الحــدود، ألن اإلرهــاب أصبــح مســألة 
ــي  ــر للــدول والقــارات، فكمــا تعان ــاء عاب عالميــة ووب
ــر  ــدول الجنوبيــة للبحــر المتوســط مــن الجزائ ــه ال من
وتونــس وليبيــا ومصــر وســوريا والعــراق وغيرهــا ال 
لالنتشــار  يقــف عندهــا  الوبــاء حــدودا  يجــد هــذا 

أيضا إلى الشــمال. 

األولــى  المســألة  هــي  الديمقراطيــة  مســألة حمايــة 
التــي يخشــى عليهــا األوروبيــون، كمــا لمســنا مــن 
رئيــس  ومنهــم  المســؤولين،  تصريحــات  خــالل 
الــوزراء الســويدي ســتيفان لوفيــن، عندمــا وصــف 
الثالثــاء،  صبــاح  بلجيــكا،  ضربــت  التــي  التفجيــرات 
بانهــا هجــوم علــى أوروبــا الديمقراطيــة، وأضــاف 
اإلرهابييــن  يهاجــم  أن   

ً
مطلقــا نقبــل  لــن  »نحــن 

مجتمعاتنــا المنفتحة« 

هــذا الــكالم عــن قضيــة حمايــة الديمقراطيــة، لــه 
ــا نفســها  ــاك قــوى فــي أوروب أهميــة مطلقــة ألن هن
تريــد أن تســتعيد ديكتاتوريهــا مــن خــالل أجنــدات 
عنصريــة وشــوفونية، ومســألة ابتــزاز الــرأي العــام 
مســألة واردة جــدا تحــت تأثيــر صدمــات اإلرهــاب، 
المجتمعــات  فــي  التســامح  مبــادئ  عــن  للعــودة 
تحصــل  أن  قبــل  وكافحــت  عانــت  التــي  األوروبيــة 

عليها. 

الديمقراطيــة هــي إذا ليســت مجــرد تــرف سياســي 
فــي  حكــم  نظــام  عــن  عبــارة  فقــط  أو  للرفاهيــة 
وكمــا  األوروبيــة،  الحيــاة  هــي عصــب  بــل  أوروبــا، 
كانــت تخشــى هــذه الــدول علــى ديمقراطيتهــا أثنــاء 
مــن  القــادم  الشــيوعي،  المــد  مــن  البــاردة  الحــرب 
جوارهــا  مــن  آمنــة  أيضــا  تكــون  أن  يجــب  الشــرق 
التطــرف  خطــر  يمتــد  أن  مــن  وتخشــى  الجنوبــي 

واإلرهــاب إلى عقر دارها.

الســبيل إلــى حمايــة ســياج الديمقراطيــة األوروبــي ال 
ــة  يمكــن أن يكــون فقــط بتشــديد اإلجــراءات األمني
للسياســات  جــادة  مراجعــة  خــالل  مــن  أيضــا  بــل 
الكبــرى اتجــاه الجــوار الجنوبــي، واعتمــاد سياســية 
ــة  ــع شــعوب المنطق ــاون م ــي التع ــدة النظــر، ف بعي

فــي إعــادة اعمــار بالدهــا والمســاهمة بإرســاء الســالم 
واألمــن والقضــاء علــى جــذور اإلرهــاب بأنواعــه وعلــى 
واالســتغالل  والتطــرف  االحتــالالت  أشــكال  جميــع 
ــل بالعيــش  ــران األم والتعســف والقمــع إلعطــاء الجي
تريــد  كمــا  تمامــا  وديمقراطيــة،  وكرامــة  بحريــة 
تركــع  ال  وحتــى  يعيشــوا.  أن  لألوروبييــن  أوروبــا 

أوروبا لإلرهاب

محمــود صالح آغا

هجمــات  بعــد  الســويدي  الــوزراء  رئيــس 
بروكســل: يجــب أن نبقــى دائمــا مســتعدين 

الســتقبال من يستحق اللجوء 

ــة مــع التلفزيــون  أجــرى ســتيفان لوفيــن مقابل
 22 فــي  بروكســل  هجمــات  بعــد  الســويدي 

مارس قال فيها:

أوال مــا يمكــن تذكــره هــو الضحايــا األبريــاء ممــن 
الهجمــات.  هــذه  جــراء  جرحــى  أو  قتلــى  ســقطوا 
لفــرض  بروكســل  قــوى ستســتغل هجمــات  هنــاك 
سياســاتها الخاصــة بالحــد مــن قــدوم الالجئيــن، لكــن 
يجــب أن نبقــى مســتعدين الســتقبال مــن يســتحق 

اللجــوء ويطلــب الحماية.

فــي  هجمــات  حصــول  عــدم  ضمــان  نســتطيع  ال 
الســويد، ولكــن الحكومــة تعمــل كل مــا فــي وســعها 
إســالمية  جماعــات  يوجــد  نعــم  البــالد،  لحمايــة 
أال  يجــب  ولكــن  أوروبــا،  فــي  ومســلحة  متطرفــة 
ضــرب  يريــد  لمــن  التصــدي  فــي  نتســاهل 
الحــر.  مجتمعنــا  إغــالق  ومحاولــة  الديمقراطيــة 
الوطنــي  المســتوى  علــى  التعــاون  زيــادة  يجــب 
واألوروبــي والعالمــي لمكافحــة اإلرهــاب. إنــه هجــوم 
 
ً
ــا الديمقراطيــة. ونحــن لــن نقبــل مطلقــا علــى أوروب

أن يهاجــم اإلرهابييــن مجتمعاتنــا المنفتحــة”.

حتى ال يكون اإلرهاب بيئة مناسبة لالبتزاز 

رسائل قديمة لهجمات بروكسل الجديدة

  صــور مــن الصحافــة العالميــة ألحــداث مدينــة بروكســل - بلجيكا
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الكومبــس - تحقيــق: لــم يكــن عــاء عســكر المقيــم فــي الســويد، منــذ أكثــر مــن ســنة، يعلــم أن الهدايــا التــي كان اشــتراها 
ألمــه وزوجتــه وطفليــه، واألفــكار التــي خطــط لهــا، لجعــل عطلتــه معهــم ســعيدة وناجحــة، ســتذهب كلهــا فــي أدراج الريــاح، 
مــن دون أي ســبب مقنــع! فــي الخامــس مــن مــارس آذار، قطــع تذكــرة إلــى لبنــان، لرؤيــة عائلتــه التــي حــرم منهــا بعــد رحلــة 
لجوئــه إلــى الســويد خــال الســنتين الماضيتيــن، حيــث أتفــق مــع زوجتــه ووالدتــه وأفــراد األســرة، علــى أن يلتقــوا فــي بيــروت. 

المتعلقــة  القــرارات  بعــض  عــن  ســمع  إنــه  يقــول 
بدخــول الســوريين إلــى لبنــان، فقــرر قبــل ســفره أن 
الســفارة  ذلــك  ألجــل  وهاتــف  األمــر،  مــن  يتأكــد 
اللبنانيــة فــي ســتوكهولم، التــي أكــدت لــه أن كل مــا 
فــي  إلقامتــه  مفصــل  عنــوان  هــو  فقــط  يحتاجــه 
 ومبلــغ مالــي ال 

ً
 وإيابــا

ً
لبنــان، وتذكــرة الطائــرة ذهابــا

يقــل عن ألف دوالر. 

ــروت  ــى بي ــه إل ــدأ عــالء رحلت ــى هــذا األســاس ب وعل
عبــر مدينــة إســطنبول، وكلــه أمــل فــي رؤيــة األهــل 
واألحبــاب هنــاك الســيما ابنــه وابنتــه، اللذيــن لــم 

يرهمــا منذ مدة.

أســئلة غير متوقعة 

رفيــق  فــي مطــار  الجــوازات  تدقيــق  علــى شــباك 
الموظــف  بتوجيــه  تفاجــئ  الدولــي،  الحريــري 
لــه  االعتياديــة  غيــر  األســئلة  لبعــض  المســؤول 
حســب وصفــه، ال تتعلــق فقــط بالتفصيــل الممــل 
التدقيــق  إلــى  بــل تعــدت  اإلقامــة فحســب  لمــكان 
بــكل أختــام الســفر عليــه، ومعرفــة كيــف وصــل إلــى 
الســويد؟ وكيــف كانــت طــرق لجوئــه مــن ســوريا إلــى 
أوروبــا؟ كل ذلــك مــع علــم الموظــف، أن عــالء يحمــل 
علــى  اثنــان  يختلــف  ال  دائمــة  ســويديٍة  إقامــٍة 

قانونيتها. 

ورغــم دهشــته مــن األســئلة التــي اعتبرهــا غريبــة، 
إال أنــه كان صريحــا معــه وذكــر لــه كيــف وصــل إلــى 
طريــق  عــن  أوروبــا  ثــم  تركيــا  عبــر  الســويد 
التهريــب، أي بطريقــة “غيــر شــرعية” جــواب لــم 
يســتوعبه موظــف تدقيــق الجــوازات، الــذي طلــب 
منــه التوجــه مباشــرة إلــى غرفــة أخــرى، فيهــا ضابــط 

تابــع ألمن المطار.

ممنوع من الدخول

يقــول عــالء: لقــد كانــت الغرفــة مليئــة بعــدد مــن 
المســافرين إلــى لبنــان، ومنهــم مــن بــدت عليهــم 
 لنــا 

ً
عالمــات اإلرهــاق مــن طــول االنتظــار، مؤكــدا

العــدد  هــذا  تواجــد  ســبب  يعــرف  يكــن  لــم  أنــه 
أن حــاالت  لــه الحقــا،  ليتبــن  الغرفــة،  فــي  الكبيــر 

هؤالء تشــبه حالته. 

 لخصهــا لــه الضابــط عقــب أن دقــق فــي جــواز 
ٌ
حالــة

ســفره، وذلــك بعــد ســاعتين مــن االنتظــار “منــع 
خاللهــا مــن التدخيــن أو إجــراء أي مكالمــة هاتفيــة” 
بالقــول أنــت ممنــوع عليــك دخــول لبنــان، باعتبــارك 
دخلــت إلــى أوروبــا عــن طريــق التهريــب، مستفســرا 
منــه عــن ســبب وجــود ختــم دخــول وخــروج مــن 
تركيــا يعــود تاريخــه إلــى قبــل حصولــه علــى اإلقامــة 

السويدية؟

عــالء ناقــش أحــد الضبــاط بالقــول إن لديــه إقامــة 
فــأي  األخيــرة،  القــرارات  وحســب  وإنــه  ســويدية، 
ســوري يســافر إلــى لبنــان عبــر المطــار، ومعــه إقامــة 
البلــد  دخــول  لــه  يحــق  مفعولهــا،  صالــح  أجنبيــة 
بــدون أي فيــزا !! فمــا كان مــن الضابــط إال أن طلــب 
 أحــد عناصــره، 

ً
ــا ــم داعي ــوس وعــدم التكل ــه الجل من

إلــى تجهيــزه هــو وغيــره ممــن فــي الغرفــة، لرحلــة 
العــودة علــى الطائــرات التي جاؤوا منها! 

الرجــوع على نفس الطائرة

موقــف لــم يســتطع عــالء اســتيعابه، لينقــل بعــد 
الطائــرة  إلــى  المســافرين  مــن  وغيــره  هــو  ذلــك 
الشــاب  التركيــة. يقــول  الجويــة  التابعــة للخطــوط 
الســوري: لــم أعــرف مــاذا أفعــل، ربمــا كنــت أحتــاج 
إلــى )واســطة قويــة( خصوصــا أنــه ســمع كمــا يدعــي 
فــي  أحــد عناصــره خــالل وجــوده  الضابــط يســأل 

غرفــة أمــن المطــار، فيمــا إذا أحــد أتصــل مــن أجــل 
إدخــال بعــض ممــن كان معه فــي تلك الغرفة.

مــا تعــرض لــه عــالء حــاول االستفســار عنــه مــن 
لكــن  إقالعهــا،  قبــل  التركيــة  الطائــرة  كابتــن 

الكابتــن، رفــض حتى مجــرد مقابلته.

عبــر عــالء خــالل تواجــده بالطائــرة عــن اعتراضــه 
ــردود االنفعاليــة حيــث  ممــا حصــل معــه، ببعــض ال
الدرجــة  مقاعــد  أحــد  فــي  الجلــوس  علــى  صمــم 
األولــى غيــر المخصصــة لــه، مــا دفــع بطاقــم الطائــرة 
توجــه  الــذي  المطــار،  أمــن  ضابــط  اســتدعاء  إلــى 
مباشــرة إلــى عــالء بنبــرة حــادة مهــددا إيــاه بانــه 
ــان، بحســب  ســوف يدعســه »بالحــذاء« إذا دخــل لبن

قول عالء.

عــاد عــالء أدراجــه إلــى مطــار ســتوكهولم فــي نفــس 
اليــوم، شــعوره بالحــزن لعــدم رؤيــة عائلتــه التــي 
بالغضــب  شــعوره  وكذلــك   ،

ً
كثيــرا إليهــا  اشــتاق 

للموقــف الــذي تعــرض له، وأعتبــره مهينا بحقه. 

اتصــل عــالء فــور عودتــه إلــى منزلــه بأحــد المعــارف 
مــن  الموضــوع  بمتابعــة  وعــده  الــذي  لبنــان،  فــي 
خــالل شــخص يعمــل فــي المطــار، قــد يســاعده فــي 
إدخالــه إلــى بيــروت، وبالطبــع شــوق عــالء لعائلتــه 
قطــع  إلــى  مجــددا  دفعــاه  رؤيتهــا  فــي  ورغبتــه 
تذكــرة أخــرى إلــى لبنــان، بعــد حصولــه علــى بعــض 
التطمينــات ولكــن دون أي فائــدة، حيــث تــم ترحيلــه 

مجددا إلى الســويد.

هاني نصر

ــن  ــو كل م ــي: » ندع ــفير اللبنان الس
معرفــة  لبنــان  إلــى  يســافر 

اإلجراءات الجديدة«
الســفير اللبنانــي فــي الســويد د. علــي عجمــي قــال لـــ 
»الكومبــس« حــول ذلــك: » إن كل مواطــن ســوري 
صالــح  ســوري  ســفر  جــواز  يحمــل  الســويد  فــي 
ــى  لالســتخدام ليــس بحاجــة للتأشــيرة كــي يدخــل إل
بيــروت  بيــن  الموقعــة  لالتفاقيــات   

ً
وفقــا لبنــان 

ودمشــق منذ ســنوات طويلة. 

التــي  المســتجدة  القضايــا  بعــض  هنــاك  أن  وأكــد 
فــي  كان  ســوري  كل  أن  ومنهــا  توضيحهــا  يجــب 
لبنــان وخــرج منــه بطريقــة غيــر شــرعية لــن يســمح 

له بالدخول ثانية وبشــكل مباشــر إلى لبنان.
إلــى  نظاميــة  بطريقــة  لبنــان  غــادر  مــن  كل  وأمــا 
ــا  ــى أوروب ــة أخــرى ومنهــا دخــل إل ــا أو أي دول تركي
لبنــان  إلــى  الســفر  وقــرر  شــرعية  غيــر  بطريقــة 
يفضــل  ذلــك  وغيــر  الســياحة  أو  الزيــارة  بقصــد 
عليــه أن يراســل الســفارة اللبنانيــة فــي ســتوكهولم 
ــب يبلغهــم  ــاب أو طل بهــذا الخصــوص ويبعــث بكت
هــذا  أن  التأكيــد  مــع  لبنــان  زيــارة  برغبتــه  فيــه 
فيــزا  بمثابــة  أنــه  اإلطــالق  علــى  يعنــي  ال  الطلــب 

للدخــول إلى لبنان. 

»نرحب بكل الســوريين«

وأشــار الســفير أنــه فــور وصــول الطلــب إلــى الســفارة 
ســيتم مراســلة األمــن العــام فــي بيــروت بشــأنه فــي 
 أن مــدة الــرد علــى الطلــب يعــود 

ً
ذات اليــوم منوهــا

إلــى األمــن العــام أمــا الســفارة فإنهــا مــن جهتهــا 
المختصــة  الجهــات  إلــى  مباشــرة  بإرســاله  ســتقوم 
ــد أي  ــان وأن هــذه الخطــوة تحــول دون تكب ــي لبن ف
إرجاعــه  تــم  حــال  فــي  الســفر  مصاريــف  شــخص 

بشــكل أو بآخــر مــن مطار بيروت. 
وأكــد الســفير علــى ترحيــب لبنــان بــكل ســوري لكــن 
 لكثافــة عــدد الالجئيــن فيــه كان البــد مــن 

ً
نظــرا

اتخــاذ بعــض اإلجــراءات كمــا بقية الدول األخرى.       

سوريون مقيمون »رسمّيا« في السويد ُيمنعون من دخول لبنان 
والسفير اللبناني في ستوكهولم يوضح

   الســفير اللبناني في ســتوكهولم

  التعميــم الــذي تــم تداولــه على صفحات 
اإلنترنــت وبعض المواقع   رفــض الدخــول إلــى لبنان

  عالء عســكر
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الكومبــس – هجــرة ولجــوء: كثــرت فــي اآلونــة األخيــرة االنتقــادات الموجهــة ضــد مشــروع االقتــراح الحكومــي حــول قانــون 
ــح  ــى تصاري ــة حصــول الاجئيــن عل ــن إمكاني ــى الحــد م ــع المعارضــة، إل ــاق م ــذي يهــدف باالتف ــد، ال الهجــرة واللجــوء الجدي

اإلقامــة الدائمــة فــي الســويد.

الــى  التوقعــات  تشــير  الــذي  المقتــرح  ويتضمــن   
احتمــال كبيــر جــدا، إلقــراره شــهر حزيــران/ يونيــو 
الجديــد  القانــون  صالحيــة  تحديــد  علــى  القــادم، 
 لمــدة 

ً
بمــدة زمنيــة معينــة، شــرط أن يكــون صالحــا

ــى ضــرورة تطبيقــه فــي  ثــالث ســنوات، باإلضافــة إل
أن  المتوقــع  فمــن  وبالتالــي  ممكــن،  وقــت  أقــرب 
يصبــح ســاري المفعــول فــي فصــل الصيــف المقبــل، 

ربمــا فــي األول مــن تمــوز/ يوليو المقبل.

 ولكــن مــا هــو هــذا القانــون الجديــد، ومــاذا تتضمــن 
مــن خاللــه،  الحكومــة  التــي طرحتهــا  المقترحــات 
بحيــث يتعــرض الــى كل هــذه االنتقــادات الشــديدة 
مــن قبــل حــزب اليســار، وأطــراف فــي حــزب البيئــة 

واألحزاب األخرى؟

تقديــم  الهجــرة  مصلحــة  مــن  طلبــت  الكومبــس 
القانــون الجديــد، وأهــم مــا تــم  توضيحــات حــول 
الكشــف عنــه مــن تفاصيــل البنــود التــي تثيــر القلــق 
الشــديد لــدى طالبــي اللجــوء، فاســتجابت لنــا وقدمــت 

المعلومــات التاليــة للقراء:

ماذا يتضمن مشــروع القانون الجديد؟

أواًل: منــح تصاريــح اإلقامــة المؤقتــة لجميــع طالبــي 

للحمايــة  المحتاجيــن  فئــة  مــن  اللجــوء 
SKyddSBEhöVANdE مــا عــدا الالجئيــن 
الذيــن يندرجــون ضمــن فئــة حصــص الالجئيــن، أي 
األشــخاص الممنوحيــن مــن قبــل المفوضيــة الســامية 
ــن صفــة الجــئ،  ــم المتحــدة لشــؤون الالجئي ــي األم ف
التابعــة  المخيمــات  مــن  اختيارهــم  يتــم  والذيــن 

لألمــم المتحــدة فــي دول معينة. 

لــكل  اإلقامــة  تصاريــح  منــح  يمكــن  ال   :
ً
ثانيــا

حاجــة  مثــل  معينــة  حــاالت  فــي  إال  األشــخاص، 
الشــخص للحمايــة أو وجــود أســباب قاهــرة ومؤلمــة 

.
ً
للغايــة أو ظــروف معينــة وخاصة جدا

ــة، إال  ــّم شــمل العائل ــب ل ــم طل : ال يحــق تقدي
ً
ــا ثالث

لألشــخاص الذيــن يحملــون صفــة الالجئيــن، ولكــن 
بشــرط أن يقتصــر هــذا الحــق فقــط علــى األشــخاص 

الحاصليــن علــى تصاريــح اإلقامة الدائمة.

: فــرض شــرط اإلعالــة علــى عمليــة لــّم الشــمل، 
ً
رابعــا

تحمــل  علــى   
ً
قــادرا الطلــب  مقــدم  يكــون  أن  أي 

 مقابــل الموافقــة علــى 
ً
مســؤولية إعالــة عائلتــه ماليــا

طلبه.

: الحصــول علــى تصريــح إقامــة دائمــة، يمكــن 
ً
خامســا

ــد اإلقامــة فقــط  أن يتــم مــن خــالل تمديــد وتجدي

فــي حــال كان الشــخص علــى دعــم وإعالــة نفســه 
.
ً
ماديا

مــاذا ســيحصل بعــد انتهــاء مــدة تصاريــح 
المؤقتة؟ اإلقامة 

اإلقامــة  تصريــح  صالحيــة  مــدة  تنتهــي  عندمــا 
المؤقتــة التــي يحصــل عليهــا الالجــئ، فإنــه ســيتم 
طلــب  أســباب  كانــت  حــال  فــي  التصريــح  تمديــد 
الحمايــة ال تــزال موجــودة، أمــا إذا كان الشــخص قــد 
اســتطاع أن يؤمــن وظيفــة عمــل لــه وبالتالــي أصبــح 
أن  الممكــن  مــن  فإنــه  نفســه  إعالــة  علــى   

ً
قــادرا

مــن  بــداًل  الدائمــة  اإلقامــة  تصريــح  علــى  يحصــل 
المؤقتة.

ما هو هــدف الحكومة من االقتراح؟

لفتــرة  الســويد  فــي  اللجــوء  طالبــي  عــدد  خفــض 
اإلطــار  يكــون  أن  أجــل  مــن  محــدودة،  زمنيــة 
مــع  التكيــف  علــى   

ً
قــادرا الســويدي  التنظيمــي 

النظــام األوروبــي في حده األدنى.

متــى ســيدخل قانــون الهجــرة الجديــد حيــز 
التنفيذ؟

وبحســب  معينــة،  زمنيــة  بمــدة  محــدد  القانــون 
 لمــدة ثــالث ســنوات، 

ً
االقتــراح فانــه ســيكون صالحــا

وســيتم تطبيقــه فــي أقــرب وقــت ممكــن وبالتحديــد 
فــي فصــل الصيــف مــن عام 2016 الحالي.

ــروع  ــي مش ــودة ف ــتثناءات الموج ــي االس ــا ه م
الجديد؟ القانون 

يتضمــن  المؤقتــة  اإلقامــة  تصاريــح  منــح  قانــون 
بعــض اإلعفــاءات ويســتثني األطفــال والعائــالت التــي 
ــات لجوئهــم فــي  ــك أطفــااًل والذيــن قدمــوا طلب تمل
تشــرين   24 تاريــخ  فــي  أو  قبــل  ســواء  الســويد 
الثانــي/ نوفمبــر عــام 2015 أي خــالل الفتــرة التــي 
قدمــت الحكومــة بهــا مشــروع القانــون، وبالتالــي فــإن 
هــذه الفئــة فقــط والتــي تســتوفي الشــروط الســابقة 
يمكنهــا أن تحصــل علــى تصاريــح اإلقامــة الدائمــة، 
أطفــااًل  يملكــون  الذيــن ال  البالغــون  الالجئــون  أمــا 
والذيــن قدمــوا طلبــات لجوئهــم قبــل تاريــخ 24 
فإنهــم   2015 عــام  نوفمبــر  الثانــي/  تشــرين 
وبالتالــي  الجديــد  بالقانــون  مشــمولون  ســيكونون 

ســيحصلون علــى تصريــح اإلقامة المؤقتة.

طلــب  تقديــم  لهــم  يحــق  الذيــن  هــم  مــن 
 لبنود القانون الجديد؟

ً
اللجــوء وفقــا

يجــوز منــح أي شــخص اللجــوء فــي حــال كان يتمتــع 
لجــوء  وثيقــة  أو  بتصريــح 
 FLyKtINGStAtuSFöRKLARING
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هكذا ســنعالج قضايــا اللجوء وفق القانون 
الجديد
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الســويد  فــي  اللجــوء  علــى  الحصــول  طلــب  وقــدم 
بديلــة  لحمايــة  بحاجــة  شــخص  فئــة  ضمــن 
 A L t E R N A t I V t
فئــة  ضمــن  أو   ،SKyddSBEhöVANdE
 öVRIG شــخص بحاجــة لحمايــة مــن نــوع آخــر
منــح  يتــم  كمــا   ،SKyddSBEhöVANdE
تصريــح اإلقامــة المؤقتــة لألشــخاص الذيــن لديهــم 
أســباب قاهــرة ومؤلمــة للغايــة أو ظــروف معينــة 

.
ً
وخاصة جدا

الهجــرة حــول مشــروع  مــا هــو رأي مصلحــة 
المقتــرح القانوني الجديد؟

اســتعراضها  خــالل  الهجــرة  مصلحــة  اعتبــرت 
لمقتــرح القانــون الجديــد حــول إمكانيــة الحــد مــن 
أن  الســويد،  فــي  لالجئيــن  اإلقامــة  تصاريــح  منــح 
مــن  متناســبة  غيــر  تبــدو  المقترحــة  التعديــالت 
ناحيــة الجوانــب اإلنســانية وإمكانيــة خفــض عــدد 

طالبــي اللجــوء في البالد.

 ANdERS الهجــرة مصلحــة  عــام  مديــر  وقــال 
dANIELSSON إن مشــروع القــرار ينــص علــى 
تطبيقــه لمــدة زمنيــة قصيــرة ومحــددة، وهــو أمــر 

جيــد مــن وجهــة نظــر المصلحــة ولذلــك فإننــا لــم 
 حــول الموضــوع، أمــا فــي حــال كانــت 

ً
نجــادل كثيــرا

المــدة علــى المــدى الطويــل، فــإن ردة فعلنــا كانــت 
 إلــى أنــه بــات مــن 

ً
، مشــيرا

ً
ســتكون مختلفــة تمامــا

قــرار  نتيجــة  هــي  المقترحــات  أن   
ً
جــدا الواضــح 

سياســي ولذلــك فإنــه لــن يتــم األخــذ بعيــن االعتبــار 
حــول  األخــرى  واآلراء  النظــر  وجهــات  جميــع 

الموضوع.

عواقــب  وجــود  إلــى  الهجــرة  مصلحــة  وأشــارت 
ــر نتيجــة  ــراد بشــكل كبي ــة ســيتأثر بهــا األف وخيم
 أن طالبــي اللجــوء ضمــن 

ً
التعديــالت الجديــدة، مبينــة

 öVRIG فئــة شــخص بحاجــة لحمايــة مــن نــوع آخر
SKyddSBEhöVANdE، مــن المتوقــع أن 
القانونــي،  بالمقتــرح   

ً
جــدا كبيــر  بشــكل  يتأثــروا 

أولئــك  مــن  هامشــية  نســبة   
ً
حاليــا يمثلــون  حيــث 

الذيــن يمنحــون تصاريــح اإلقامــة فــي الســويد، ولكــن 
 باألشــخاص الذيــن 

ً
هــذه التغييــرات تتعلــق أيضــا

للحمايــة،  الحاجــة  بأمــس  بأنهــم  اليــوم  يعتبــرون 
مــن  ســيحرمون  فإنهــم  القانــون  لمشــروع   

ً
ووفقــا

ــى  ــب اللجــوء وترحيلهــم عل ــة وطل ــي الحماي الحــق ف
الرغــم مــن خطــر التعــرض لإلســاءة فــي بلدانهــم 

األصلية.

وبحســب التشــريع القانونــي المقتــرح فــإن الالجئيــن 
أو  للغايــة  ومؤلمــة  قاهــرة  أســباب  يملكــون  ممــن 
 فإنــه لــن يحــق لهــم 

ً
ظــروف معينــة وخاصــة جــدا

البقــاء فــي الســويد فــي حــال عــدم قدرتهــم علــى 
أنفســهم، ومثــال ذلــك األطفــال  تحمــل مســؤولية 
الذيــن حصلــوا علــى تصاريــح اإلقامــة نتيجــة ظــروف 

صحيــة خطيرة.

وبينــت المصلحــة أن المقتــرح يتضمــن ضــرورة أن 
أن  اعتبــر  حــال  فــي  اإلقامــة  تصاريــح  منــح  يتــم 
 
ً
إعــادة وطــرد هــؤالء الالجئيــن إلــى بالدهــم وفقــا

 لاللتزامــات 
ً
 وانتهــاكا

ً
للقانــون الجديــد، يشــكل خرقــا

الدولية للســويد.

ما هو المقصــود بااللتزامات الدولية؟

الواضــح  غيــر  مــن  أنــه  الهجــرة  أوضحــت مصلحــة 
الدوليــة  االلتزامــات  تطبيــق  ســيتم  كيــف  بعــد 
 فــي ظــل وجــود خطــر أن تــؤدي التعديــالت 

ً
خاصــة

وغيــر  اعتباطيــة  قانونيــة  دراســة  إلــى  الجديــدة 
مؤكــدة فــي بعض حاالت اللجوء.

عــن  أعلنــت  الهجــرة  مصلحــة  فــإن  عليــه  وبنــاًء 
رفضهــا ومعارضتهــا الشــديد للتعديــالت القانونيــة 
أحــزاب  مــع  بالتوافــق  الحكومــة  اقترحتهــا  التــي 
 المقترحــات المتعلقــة بطالبــي 

ً
المعارضــة، وخاصــة

 öVRIGA فئــات  ضمــن  اللجــوء 
لديهــم  ممــن  أو   SKyddSBEhöVANdE

أســباب قاهرة أو ظروف صعبة.

فــإن  الهجــرة  مصلحــة  نظــر  وجهــة  وبحســب 
االســتمرار فــي منــح تصاريــح اإلقامــة لطالبــي اللجــوء 
 أمــام تحقيــق هــدف القانــون 

ً
 أبــدا

ً
لــن يشــكل عائقــا

فــي  الالجئيــن  عــدد  بخفــض  المتمثــل  الجديــد 
 أن التأثيــرات التــي ســيعاني منهــا 

ً
الســويد، معتبــرة

األفــراد ســتكون أكبــر بكثيــر مــن النتائــج المتوقعــة 
حــول الحــد من عــدد طالبي اللجوء.

 

خــاص بالكومبس

الكومبــس – هجــرة ولجــوء: كتــب المحامــي رومانــي بطــرس الــذي يعمــل بمكتــب Sundbybergsjuristbyrå المقــال 
التوضيحــي التالــي حــول قانــون اإلقامــة المؤقتــة، اســتعرض بــه مراحــل إصــدار قوانيــن جيــدة:

منــذ الخريــف الماضــي بــدأت الحكومــة الســويدية 
الــى  الالجئيــن  تدفــق  مــن  الحــد  كيفيــة  تبحــث 
الســويد، وبــدأت تتناقــش مــع غالبيــة األحــزاب لكــي 
تدفــق  مــن  للحــد  ســويا،  مقترحاتهــم  يضعــوا 
الالجئيــن، وخرجــت الحكومــة مــع غالبيــة األحــزاب 
عــن  تدفقهــم  مــن  الحــد  علــى  ينــص  بمقتــرح، 
مؤقتــه،  إقامــات  الجــدد  الالجئيــن  منــح  طريــق 

والبدء بسياســة جديدة متشــددة.

وليــس  الســويدي،  المجتمــع  فــي  الجميــع  ولكــن 
فقــط طالبــي اللجــوء، يطرحــون الســؤال حــول: متــى 
ســوف يتــم تطبيــق القانــون الجديــد؟ هــل ســوف 
يكــون فــي 31 مايــو، أم ســوف يؤجــل الــى الصيــف، 
مورغــان  والهجــرة  العــدل  وزيــر  ذكــر  كمــا 

يوهانسون؟

ــى  ــة بشــكل أوضــح عل  ولكــن ولكــي نســتطيع اإلجاب
ــي يمــر  ــا ان نعــرف المراحــل الت هــذا الســؤال، علين
تريــد  فعندمــا  الجديــدة،  القوانيــن  ســن  بهــا 
ذلــك  يمــر  أن  يجــب  مــا،  قانــون  ســن  الحكومــة 
بمراحــل كثيــرة معقــدة وهــذا مــا ســوف نتناولــه 

في ســياق حديثنا هنا.

إصــدار  الســويد  فــي  الحكومــة  تريــد  عندمــا 
قانــون جديد يمر بســبعة مراحل هي كاآلتي:

طــرح  فــي  الحكومــة  بــدأ  هــي  األولــى  المرحلــة 
أو  العــام،  الــرأي  قبــل  مــن  عــادة  يثــار  موضــوع، 
المؤسســات الحكوميــة، للنقــاش وهــذا مــا فعلتــه 
ــن  ــق الالجئي ــا طرحــت مشــكلة تدف ــة عندم الحكوم
ودعــت األحــزاب للمناقشــة وبحــث كيفيــة الحــد مــن 

تدفــق الالجئين.

المرحلــة الثانيــة بعــد ان تتناقــش الحكومــة تكتــب 
تقريــر بنتائــج النقــاش وهــذا مــا فعلتــه الحكومــة 
بعــد ان تناقشــت مــع األحــزاب األخــرى، وصاغــت 

.
ً
هــذه األحــزاب مقترحاتهــا، وخرجت بها معا

المرحلــة الثالثــة بعــد ان تصــغ الحكومــة المقتــرح 
الجهــات  الــى  ترســله  ان  عليهــا  تقترحــه،  الــذي 
والمنظمــات  المعنيــة  الــوزارات  مثــل  المختصــة 
المقتــرح،  هــذا  فــي  رأيهــم  إلبــداء  والمحليــات 
ويجــوز ألي شــخص ان يبــدي رأيــه فــي المقتــرح 
اإلبــداء  النتهــاء   

ُ
محــددا  

ً
موعــدا الحكومــة  وتضــع 

بالرأي.
فــي هــذه المرحلــة ســوف نقــف قليــال لنشــرح للقــارئ 
مــاذا حــدث بخصــوص المقتــرح الجديــد مــن قبــل 
مــع  سياســتها  تشــديد  بخصــوص  الحكومــة 

الالجئيــن ومنحهــم إقامات مؤقته.

ــم إرســال  ــر ت بتاريــخ 11 مــن شــهر شــباط/ فبراي
المقتــرح الــى مصلحــة الهجــرة بصفتهــا هــي المعنيــة 
المحاكــم  الــى  المقتــرح  وأرســل  اإلقامــات  بمنــح 
الســويدية وبعــض المنظمــات والمحليــات وحــددت 
الحكومــة تاريــخ 10 مــن شــهر آذار/ مــارس، آخــر 
العــدل،  وزارة  الــى  وإرســاله  الــرأي  إلبــداء  موعــد 
ولكــن كمــا ذكرنــا انــه يحــق لــكل شــخص ان يبــدي 
الجهــات  عــدد  وصــل  هنــا  المقتــرح  فــي  رأيــه 
واألشــخاص الذيــن أبــدوا رأيهــم فــي هــذا المقتــرح 
ــت  ــن أشــخاص ومؤسســات، ووصل ــى 57 جهــة بي إل

اآلراء الــى وزارة العــدل فــي الموعد المحدد.

ــة  ــرح للحكوم ــة بعــد وصــول المقت ــة الرابع المرحل
تبــدأ كتابــة مســودة القانــون ويبــدأ مجلــس التشــريع 
بــوزارة العــدل دراســة المقتــرح والتأكــد مــن عــدم 
تعارضــه مــع قوانيــن أخــرى، وهــذه المرحلــة هــي 
التــي يقــف عندهــا حاليــا مقتــرح الحكومــة بخصــوص 

منــح اإلقامــة المؤقتة لالجئين.

دراســة  مــن  االنتهــاء  بعــد  الخامســة  المرحلــة 
المقتــرح مــن قبــل لجنــة التشــريع بــوزارة العــدل 

ترســله كمشــروع قانون الى البرلمان.

ــون  ــة بعــد وصــول مشــروع القان ــة السادس المرحل

بدراســة  لجنــة مختصــة  الــى  يدخــل  البرلمــان  الــى 
القوانيــن وتبدي رأيها بالمشــروع.

هــي  األخيــرة  المرحلــة  وهــي  الســابعة  المرحلــة 
مرحلــة التصويــت مــن قبــل أعضــاء البرلمــان وصــدور 

قانــون جديد لحيــز التنفيذ.

فــي النهايــة نجيــب علــى التســاؤل متــى ســوف يدخــل 
كتبــت  عندمــا  الحكومــة  التنفيــذ؟  حيــز  القانــون 
يدخــل حيــز  انــه ســوف  ذكــرت  القانــون  مســودة 
التنفيــذ فــي 31 أيــار/ مايــو ولكــن بعــد ان اســتلمت 
اآلراء الـــ 57 حــول مقتــرح القانــون فــي يــوم 10 مــن 
وزارة  الــى  المقتــرح  إرســال  وتــم  مــارس،  شــهر 
البرلمــان  ان  اآلن  نــرى  مــا  بحســب  ولكــن  العــدل، 
وضــع تاريــخ 21 مــن شــهر حزيــران/ يونيــو تاريــخ 
ذكــره  مــا  وهــذا  التنفيــذ،  حيــز  القانــون  دخــول 
وال  يوهانســون،  مورجــان  والهجــرة  العــدل  وزيــر 
تاريــخ  هنــاك  يكــون  ســوف  إذا  مــا  أحــد  يعــرف 
جديــد للتنفيــذ أم انــه ســوف يدخــل حيــز التنفيــذ 
فعــال فــي الموعــد المحــدد وهــذا مــا يتســاءل عنــه 

المجتمع الســويدي. 

روماني بطرس

لالتصــال بالمحامي مباشــرة
 MOBIL : 0729093250

 E-POSt : INFO@
 SuNdByBERGSjuRIStByRA.SE

مراحل سن القوانين الجديدة في السويد:

قانون اإلقامــة المؤقتة لالجئين 
في أي مرحلة اآلن؟   المحامــي رومانــي بطرس
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تحذيرات من وصوله إلى أيدي المراهقين والشبان:

انتشــــــار تعاطي 
عقار طبي بالسوق 

السوداء
الكومبــس - تحقيــق: وصلــت »الكومبــس« رســائل مــن قبــل عــدد مــن القــراء، تطلــب 
ــي  ــباب، وه ــاط الش ــي أوس ــدة، ف ــون جدي ــد تك ــرة ق ــار ظاه ــورة انتش ــاول خط تن
اســتخدام دواء يدعــى Tramadol المســكن، بــدون وصفــة طبيــب كنــوع مــن أنــوع 

اإلدمــان، وذلــك بعــد الحصــول عليهــا فــي الســوق الســوداء.

وبحســب المعلومــات التــي وصلتنــا، فــأن تكلفــة شــراء 
ــغ 1400 كــرون، فيمــا  ــدواء بالســوق الســوداء تبل ال
ال يزيــد ســعره فــي الصيدليــات عــن 350 كــرون! 
وال تقــف الخطــورة عنــد هــذا الحــد فقــط، بــل أن 
اإلدمــان علــى تعاطــي هــذا المســكن، ال يقــل خطــورة 
عــن إدمــان تعاطــي المخــدرات بشــكل عــام، خاصــة 

أنه مشــتق من مشــتقات مادة المورفين المخدرة. 

ــس المختــص  ــاد يان ــور زي ــت بالدكت الكومبــس اتصل
مخاطــر  لتوضيــح  الســويد  فــي  النفســي  بالطــب 
الشــبان،  أوســاط  فــي  خاصــة  العقــار  هــذا  انتشــار 
والــذي أكــد أن هــذا الــدواء هــو أحــد مشــتقات مــادة 
ــى  ــدواء يتواجــد عل المورفيــن المخــدرة، وأن هــذا ال
شــكل كبســوالت، مــن فئــة 50 و 100 مليغــرام، 
فــي  للمرضــى  وُيصــف  لأللــم،  مركــزي  ُمســكن  هــو 
المرتبطــة  األمــراض  المزمنــة خاصــة  اآلالم  حــاالت 
بالجهــاز الحركــي، كآالم الظهــر والمفاصــل والعمــود 
الفقــري، ويتوفــر بشــكل أكثــر مــن أدويــة المورفيــن 
مشــمول  غيــر  أنــه  األول  لســببين،  ذاتــه،  بحــد 
ــي لوســع  باألدويــة المصنفــة ضمــن المخــدرات والثان
مــع   

ً
قياســا يتعاطونــه،  الذيــن  المرضــى  شــريحة 

إجمالــي عــدد المرضــى بشــكل عــام، وهــذا مــا يجعــل 
من الســهل الوصول إليه كدواء مســكن.  

وبحســب موقــع الدليــل الصحــي الســويدي 1177، 
ــي  ــر ف ــل بكثي ــه تكــون أق ــان علي ــأن مخاطــر اإلدم ف
والجرعــة  الطبيــب  إلرشــادات   

ً
وفقــا تناولــه  حــال 

الموصــي بها.

مخاطــر اإلدمــان علــى »الترامــادول« قــد تكــون 
أخطر مــن اإلدمان على المورفين:

وبحســب د. يانــس، فــأن أضــرار اإلدمــان علــى دواء 
 عــن أضرار المورفين، 

ً
»الترامــادول« ال تختلــف إطالقــا

لكــن الجانــب األكثــر خطــورة هــو التأثيــر بطريقــة 
أبطــأ، ومــن أهــم آثــاره الجانبيــة: الغثيــان والــدوار، اآلم 
فــي المعــدة، ارتفــاع مســتوى الســكر فــي الــدم، نقــص 
التركيــز فــي األداء الحركــي والجنســي والتفكيــر بشــكل 
منطقــي، واألهــم مــن ذلــك أنــه يعمــل علــى تأخيــر 
تطــور المــدارك الحســية ويؤثــر علــى عالقــة الشــخص 
بمحيطــه االجتماعــي الخارجــي، مــا يعنــي أن اإلفــراط 
فــي تناولــه قــد يحجــم مــن تطــور قــدرات الفــرد 
مــع  بعالقتــه  واإلخــالل  والنفســية  االجتماعيــة 

محيطه.

يتســبب تنــاول جرعــة زائــدة مــن الترامــادول )تزيــد 
الواحــد( علــى  الجرعــة  عــن 400 مليغــرام ضمــن 
المــدى الطويــل، بانهيــار متبــوع بتقلصــات عضليــة 

 الصــرع، لــذا ال ينصــح 
ً
كبيــرة فــي حالــة تشــبه عرضيــا

بأخــذ جرعــات تفــوق 400 مليغــرام خــالل اليــوم 
الواحــد، مــن قبل طبيــب بطبيعة الحال.

يحصل المدمنين عليه في الســوق الســوداء

وحــول كيفيــة وصــول الــدواء إلــى الســوق الســوداء، 
رغــم أن الحصــول عليــه ال يتــم بغيــر وصفــة طبيــة، 
يقــول الدكتــور يانــس: »إن اآلالم المرتبطــة بالجهــاز 
الحركــي والعمــود الفقــري، اي اآلالم غيــر العضويــة 
والناتجــة عــن الجهــاز العصبــي، غيــر قابلــة للقيــاس 
ــل هــي أعــراض يحــس حجمهــا  ــاء، ب ــل األطب ــن قب م
للتحليــل  قابلــة  غيــر  أنهــا  كمــا  نفســه،  المريــض 
ــة  والتشــخيص ويعتمــد الطبيــب فــي وصفــه األدوي
المســكنة للمريــض علــى حجــم األلــم الــذي يصفــه 

المريــض بنفســه للطبيب ».

ويوضــح: » هنــاك مــن األشــخاص مــن نطلــق عليهــم 
بـــ اآللمييــن، أي الذيــن يدعــون األلــم أو يبالغــون فــي 
الحركــي  الجهــاز  فــي  األلــم  موضــوع  وألن  وصفــه، 
بشــكل خــاص، موضــوع شــخصي ال يمكــن للطبيــب 
مــن  الكثيــر  فــأن  قوتــه،  ومعرفــة  فيــه  البــت 
األشــخاص مــن هــذا النــوع يتمكنــون مــن الحصــول 
علــى الــدواء بــدون أن تكــون لهــم حاجــة فعليــة لــه، 
ــي الســوق  ــه ف ــى انتشــاره وتداول ــؤدي ال ــا ي وهــذا م

السوداء«.

المذكوريــن  األشــخاص  فــأن  يانــس،  د.  وبحســب 
يعملــون علــى إقنــاع األطبــاء بقــوة آالمهــم مــن خــالل 

ــاء زيارتهــم للطبيــب  ــن ســلوكيات أثن ــه م ــا يبدون م
 يكونــوا قــد تعلمــوه مــن 

ً
أو أنهــم يعكســون ســلوكا

محيطهــم، بهــدف الحصــول الــدواء وبالتالــي بيعــه 
في الســوق السوداء.

ضــرورة االنتبــاه إلــى المراهقيــن والشــبان ممــن 
 trAmAdol يبحثون عن

علــى  اإلدمــان  تأثيــر  فــإن  ذكرنــا  أن  ســبق  وكمــا 
علــى  اإلدمــان  تأثيــر  عــن  يختلــف  ال  الترامــادول 
كالمورفيــن  الفعليــة  المخــدرة  المــواد  تعاطــي 
ــس،  ــور يان ــن ومشــتقاتهما، بحســب الدكت والهيروي
فــإن المدمنيــن علــى الترامــادول هــم أواًل مدمنيــن 
ــر  ــد عــدم توف ــن وعن ــة مشــتقات المورفي ــى كاف عل
الترامــادول،  الــى  يلجــؤون  األســواق،  فــي  األخيــر 
والمســكنة  المنومــة  األدويــة  جميــع  أن   

ً
موضحــا

ــي العمــوم،  ــات العمــل ف ــة لديهــا نفــس آلي المركزي
محــذرا مــن تعاطيهــا، دون وصفــات وإشــراف طبــي. 
واألصدقــاء  األهــل  ينتبــه  أن  يجــب  هنــا  ومــن 
بعــض  ســلوك  إلــى  المــدارس  فــي  والعامليــن 
المراهقيــن والشــبان ممكــن يســهل انزالقهــم إلــى 
عــن  الشــخصية  مشــاكلهم  وحــل  اآلخريــن  تقليــد 
ــن  ــن دواء هــو باألصــل مخــدر وم ــق جرعــات م طري
المخــدرات الفتاكــة، إذا اســتعمل بغيــر إشــراف مــن 

الطبيب.

لينا ســياوش

الكومبــس - صحافــة ســويدية : نشــرت جريــدة SvD مقــاال مطــوال عــن الكومبــس، 
تنــاول تجربتهــا والنجــاح الــذي حققتــه خــال عمرهــا القصيــر نســبّيًا ممــا جــاء فيــه:

التــي تصنــع وتنشــر األخبــار الســويدية  الكومبــس 
باللغــة العربيــة وخــالل 3 ســنوات فقــط أصبحــت مــن 
المتابعيــن  عــدد  تطــورا،  اإلعــالم  وســائل  أســرع 
عــدد  يفــوق  الفيســبوك  علــى  الشــبكة  لصفحــة 
 AFtONBLAdEt لصفحتــي  المتابعيــن 
كذلــك  ويفــوق   ،

ً
معــا  Och ExPRESSEN

التاليــة:  الثالثــة  للصحــف  المتابعيــن  عــدد 
 SVENSKA dAGBLAdEt، dAGENS
NyhEtER، dAGENS INduStRI ولعل 
علــى  الكبيــر  الطلــب  هــو  ذلــك  أســباب  أهــم 
مــن  الســويدية  واألخبــار  المجتمعيــة  المعلومــات 

مصــدر موثــوق ومهني ويتمتــع بالمصداقية.

المجموعــة الناطقــة بالعربيــة فــي الســويد تحتــاج 
إلــى قنــاة إعالميــة تتعامــل مــع األخبــار والمعلومــات 

المجتمعيــة بطريقــة احترافيــة، وال تعتمــد فقــط 
مــن  ويــذاع  يكتــب  لمــا  والنقــل  الترجمــة  علــى 

الوســائل السويدية.

يتعلــق  الهــدف  طالمــا  العربيــة  اللغــة  لمــاذا 
باالندماج

تحريــر  رئيــس  علــى  الصحيفــة  طرحتــه  ســؤال 
ــي النقاشــات  ــزا مهمــا ف ــه حي الكومبــس، كمــا كان ل
الفيســبوك  صفحــة  علــى  المعلقيــن  بيــن  الدائــرة 

أســفل المقال.

اإلجابــة تناولــت شــقين أساســيين، األول أن القــادم 
الجديــد ال يســتطيع االنتظــار إلــى حيــن تمكنــه مــن 
اللغــة الســويدية حتــى يصبــح مــن حقــه أن يعــرف 
ــه، خاصــة أن اللغــة الســويدية تحتــاج  مــا يــدور حول
لوقــت قــد يصــل إلــى ســنة أو أكثــر إلتقانهــا، الشــق 

الثانــي يتعلــق بكــون الكومبــس يمكــن أن تكــون لهــا 
دورا مكمــال لمــا يتابعــه المقيــم الجديــد أو القديــم 
علــى وســائل اإلعــالم الســويدية، واألهــم هــو أن مــن 
وســائل  لهــم  يكــون  أن  بالعربيــة  الناطقيــن  حــق 
إعــالم خاصــة بهــم، تســهل عليهــم تنــاول ومناقشــة 
مــا يهمــم ومــا يتعلــق بهــم، مــن منظــور أنهــم جــزء 
يوجــد  وكمــا  الســويدي،  المجتمــع  مــن  أساســي 
التــي  اللغويــة  بالمجموعــات  خاصــة  إعــالم  وســائل 
ينطبــق  وهــذا  الســويدي،  المجتمــع  منهــا  يتألــف 
علــى حوالــي نصــف مليــون ناطــق بالعربيــة أن يكــون 

لهــم أيضــا منبــر إعالمي خاص بهم.

الشــكر أوال وأخيرا هــو للقراء والمتابعين:

الصحافــة  وخاصــة  الســويدي  المجتمــع  اهتمــام 
عمليــة  بتســهيل  ودورهــا  الكومبــس  بشــبكة 
االندمــاج، خاصــة فــي هــذه الفتــرة التــي اســتقبلت 
بهــا البــالد عــدد غيــر متوقــع مــن الالجئيــن، هــو 
الوقــت هــو  الشــبكة، وبنفــس  مؤشــر نجــاح لهــذه 

دعــوة إلــى زيــادة كبيــرة فــي المســؤولية التــي يجــب 
وعنــد  فيهــا،  والعامليــن  الكومبــس  تتحملهــا  أن 
الحديــث عــن أي مؤشــر للنجــاح يجــب االعتــراف بــأن 
ثقــة المتابعيــن هــي األســاس، وهــي رأس مــال هــذا 
النجــاح، خاصــة عنــد األخــذ بعيــن االعتبــار أننــا ال 

نــزال فــي بدايات الطريق.

 svd قصة نجاح الكومبس في مقال بصحيفة
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50 KR
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100 KR
1 GB ingår

200 KR
2 GB ingår
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الشــاب  حصــل  ثقافــة:   – الكومبــس 
 19 يــوم  مســاء  طرابلســي  أميــر 
الثانــي،  المركــز  جائــزة  علــى  مــارس 
فــي مســابقة الموســيقى والغنــاء، علــى 
واســتطاع  كالمــار،  مقاطعــة  مســتوى 
مهرجــان  إلــى  بالتالــي  الترشــح 
المقاطعــة الموســيقي، والــذي ســيقام 
فــي أغســطس/آب هــذا العــام.  وأدى 
الكمــان،  آلــة  علــى  معزوفتيــن  أميــر 
“البنــت  فيــروز  أغنيــة  موســيقى  مــن 
بعنــوان  حزينــة  وأخــرى  الشــلبية” 

” ل ســطنبو إ “

لـــ  قــال  العمــر 17 عامــا  البالــغ مــن  أميــر  الشــاب 
أنــا فخــزر جــدا  الجائــزة، ”  الكومبــس بعــد نيلــه 
المرتبــة، كونــي مثلــت اســم  بالحصــول علــى هــذه 
فلســطين وســوريا والــدول العربيــة أجمــاال فــي هــذه 

المســابقة، وهــذه الجائــزة بالنســبة لــي هــي بدايــة 
فــي  بخوضــه  أرغــب  طويــل  موســيقي  لمشــوار 
الســويد” ويضيــف أميــر ” وصلــت مــع عائلتــي مــن 
مخيــم اليرمــوك فــي دمشــق قبــل حوالــي ســنة و3 
أشــهر، وعندمــا انتهيــت أمــس مــن تقديــم العــزف 
صــوت  أوصلــت  بأننــي  شــعرت  النتيجــة  وإعــالن 
ــي ممــن بقــوا فــي ســوريا، خاصــة أن القاعــة  أصدقائ
تأثــرت كثيــرا والحظــت ذلــك مــن حــرارة التصفيــق 
واالهتمــام بــي، حيــث تقــدم عــدد مــن المتعهديــن 

للحديــث معــي ولالتفــاق علــى التعاون معهم.

وبلــغ عــدد المشــاركين فــي المســابقة قرابــة ثالثيــن 
فنانــا وفنانــه مــن مختلــف أنحــاء مقاطعــة كالمــار، 
وكان أميــر الوحيــد مــن أصــول عربيــة، يذكــر أن 
مــع  ويشــكل  فنيــة،  عائلــة  فــي وســط  نشــأ  أميــر 
والــده إســماعيل طرابلســي وأخوتــه فرقــة موســيقية 

تنشــط حاليــا فــي كالمار والمناطــق المحيطة.

الشاب أمير 
طرابلسي يترشح 

لمهرجان كالمار 
للغناء والموسيقى

ــكل دوري  ــس وبش ــبكة الكومب ــع ش تتاب
عــن  الهامــة  المعلومــات  بعــض  نشــر 
ــي هــذا  الســويد والمجتمــع الســويدي ف
العــدد نســتعرض بعــض المعلومات عن 
األحــزاب الممثلــة فــي البرلمان الســويدي 
باإلضافــة عــن لمحــة حــول دور الحكومــة 

ــي الســويد  ــات ف واالنتخاب

السويدية األحزاب 

أحــزاب سياســية تعــد  الســويد يوجــد عــدة  فــي 
غيــر  صغيــرة،  أخــرى  سياســية  وأحــزاب  كبيــرة 
ممثلــة فــي البرلمــان. فــي هــذا القســم مــن موقــع 
الكومبــس يمكنــك التعــرف علــى األحــزاب البرلمانيــة، 
مــن خــالل لمحــة تاريخيــة عنهــا، ومــن خــالل إجابــات 
الكومبــس مــن هــذه األحــزاب علــى عــدة  تلقتهــا 
فــي  بالعربيــة  الناطــق  تهــم  أنهــا  نــرى  قضايــا 
بــكل  الخــاص  المعلومــات  علــى  لالطــالع  الســويد، 
الحــزب  اســم  علــى  الضغــط  فقــط  عليــك  حــزب 
ــى األحــزاب  ــا يمكــن التوجــه مباشــرة إل ــي، كم المعن
البرلمانيــة لطــرح األســئلة حــول آرائهــم فــي قضيــة 
معينــة. وترحــب األحــزاب بانضمــام األعضــاء الجــدد 
الذيــن يريــدون االنخــراط فــي السياســة. ومــن خــالل 
االنخــراط فــي أحــد األحــزاب السياســية يمكنــك أن 

تشــارك وتؤثر فــي المجتمع.

reGerinGen الحكومة

تتمثــل مهمــة الحكومــة فــي الســويد بقيــادة البــالد، 
ومفهــوم قيــادة البــالد هــو قيــام الحكومــة بالتأكــد 
ــذي  مــن تطبيــق القوانيــن التــي يتخذهــا البرلمــان ال
كمــا  الســويد.  فــي  تشــريعية  ســلطة  أعلــى  يعــد 
بقوانيــن  اقتراحــات  الحكومــة  تقــدم  أن  يمكــن 
جديــدة أو تعديــالت علــى القوانيــن. فيمــا تشــكل 
علــى  الحكومــة  تســاعد  التــي  األدوات  الــوزارات 
علــى  تخصصيــة.  قضايــا  ضمــن  مهامهــا  تنفيــذ 
بقضايــا  الخارجيــة  وزارة  تعمــل  المثــال  ســبيل 
الشــؤون الخارجيــة، وتعمــل وزارة الثقافــة بقضايــا 
أن  يمكــن  وأحيانــا  وهكــذا.  واإلعــالم،  الثقافــة 
تجتمــع عــدة وزارات تخصصيــة تحــت مظلــة وزارة 
كبيــر تســمى »ديترمانــت« فيمــا توجــد فــي الســويد 
أربعــة قوانيــن أساســية. الحكومــة الحاليــة المشــكلة 
انتخابــات 2014، يرأســها ســتيفان  علــى خلفيــة 
فيمــا  الديمقراطييــن،  االشــتراكيين  مــن  لوفيــن 
القوانيــن  توفــر  بالحكــم.  البيئــة  حــزب  يشــارك 
أمــام  والمســاواة  الحريــة  للمواطنيــن  األساســية 
ــع  ــد باللغــة الســويدية فــي موق ــرأ المزي ــون. اق القان
 WWW.REGERINGEN.SE الحكومــة: 
الكومبــس  ويمكنكــم دائمــا متابعــة موقــع شــبكة 

ووســائلها األخــرى، لمتابعــة كل جديد

االنتخابات في الســويد

تجــري االنتخابــات التشــريعية كل 4 ســنوات فــي 
الســويد، حيــث يقــوم الشــعب بانتخــاب السياســيين 
فــي البرلمــان وفــي التنظيمــات النيابيــة للمحافظــات 
وال  ســرية،  االنتخابــات  تكــون  البلديــات.  وفــي 
يضطــر أحــد لإلفصــاح عّمـــن صــّوت لــه. ولكــي يحــق 
 .

ً
لــك أن تصــّوت يجــب أال يقــل عمــرك عــن 18 عامــا

تكــون  أن  البرلمانيــة  االنتخابــات  فــي  وُيشــترط 
انتخابــات  الســويدية. وفــي  الجنســية  حاصــاًل علــى 
أن  يمكــن  والبلديــة  للمحافظــة  النيابــي  التنظيــم 
 ولكــن يجــب أن يكــون 

ً
ــا  أجنبي

ً
ــا يكــون المــرء مواطن

ــذ ثــالث  ــد النفــوس فــي الســويد من مســجاًل فــي قي
 تقــرر 

ً
ــا ــى األقــل. اســتفتاء شــعبي. أحيان ســنوات عل

البلديــة أو البرلمــان إجــراء اســتفتاء شــعبي. وهــذا 

يعنــي أن ســكان البلديــة أو ســكان الســويد ســيدلون 
اســتفتاء شــعبي  فــي  فــي قضيــة معينــة.  برأيهــم 
جــرى عــام 2003 صــّوت الشــعب الســويدي حــول 
اســتبدال العملــة مــن كرونــة إلــى يــورو. وقــد رفــض 
الشــعب الســويدي اليــورو. اقــرأ المزيــد اقــرأ المزيــد 
موقــع  فــي  الشــعبية  واالســتفتاءات  االنتخابــات 

WWW.VAL.SE :ســلطة االنتخابات

األحزاب سويدية
حزب الوسط
حزب الشعب
حــزب البيئة
حزب اليسار
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الكومبــس - تجــارب نحــاح: حيــن تقدمــت إلــى اختبــار اللغــة الســويدية بعــد ثــاث 
ــئ  ــا، تفاج ــع أهله ــملها م ــم ش ــق ل ــن طري ــويد، ع ــى الس ــا إل ــن وصوله ــابيع م أس
ــذي جعلهــا تتخطــى  ــا رافــع بمســتواها المتقــدم فــي اللغــة ال مدرســو الشــابة جن
ــا. ــة لتخطيهم ــرة طويل ــرون فت ــي كثي ــد، يقض ــي آن واح ــيتين ف ــن دراس مرحلتي

علــى  أكثــر  قــرب  عــن  التعــرف  أرادات  الكومبــس 
ــت مــن  ــى تمكن ــه، حت ــذي فعلت ــا ال ــة م ــا، ومعرف جن
ظــروف  تســعفها  لــم  التــي  وهــي  ذلــك،  تحقيــق 
دراســتها  إتمــام  مــن  ســوريا،  بلدهــا  فــي  الحــرب 
كليــة  فــي  إليهــا  تطمــح  كانــت  التــي  الجامعيــة 
الهندســة المعماريــة بعــد حصولهــا علــى مجمــوع 
مــن العالمــات العاليــة فــي شــهادة الثانويــة العامــة، 
لتضطــر هــي وأســرتها إلــى تــرك بلدهــا مــع ركــب 
الالجئيــن، والذهــاب إلــى األردن التــي عاشــت فيــه 

قرابــة لثالث أعوام. 

ــي  ــل وصول ــا: »طــوال الفتــرة الماضيــة قب  تقــول جن
إلــى الســويد منــذ أقــل مــن شــهر مــن اآلن عشــت فــي 
هــذه  تعنيــه  مــا  بــكل  وغريبــة  وحيــدة  األردن، 
وال  أقــارب  وال  أهــل  ال  حيــث  معنــى،  مــن  الكلمــة 
ومســتقبلي  حياتــي  أن  أشــعر  وبــدأت  أصدقــاء، 
أنتظــر  أن  علــّي  وكان  الحــد،  هــذا  عنــد  توقفتــا 
صــدور قــرار دائــرة الهجــرة الســويدية بالموافقــة 
علــى لــم شــملي علــى والدتــي المقيمــة فــي الســويد، 
ــد مــن  ــى حــد ال يحتمــل ليزي انتظــار طــال أمــده إل
ألــم وقســوة الغربــة، التــي كنــت أعانيهــا فــي غرفــة 

قاتمــة فــي القبــو الــذي كنت أقيم به«.

نافذتهــا  كان  اإلنترنيــت  أن  جنــا،  تعتبــر  هنــاك 
الوحيــدة علــى هــذا العالــم، وهــو البديــل الوحيــد 
للعالقــات مــع البشــر والتواصــل مــع الثقافــة والعلــم 
تضيــف: »كان علــّي أن أتخــذ القــرار لصنــع شــيء مــن 
ال شــيء، وهــذا مــا حصــل معــي فعــاًل، إذ قــررت أن 
أتعلــم اللغــة الســويدية، وألجــل ذلــك بحثــت عبــر 
الشــبكة العنكبوتيــة عــن كيفيــة تعلــم اللغــة دون 

معلــم، ألجــد مواقع عديــدة متخصصة«.

وتوضــح أنهــا أصبحــت تبحــث وتقــرأ أكثــر وأكثــر، 
لتتعمــق فــي اللغــة لدرجــة أنهــا تابعــت مسلســالت 
وأغانــي وأفــالم باللغــة الســويدية، ثــم انضمــت بعــد 
ــى مجموعــات شــبابية ســويدية عبــر مواقــع  ــك إل ذل
ــت تتناقــش معهــم  ــث كان التواصــل االجتماعــي، حي
اللغــة وتأخــذ استشــارتهم ونصائحهــم  فــي أمــور 
معهــا  تعاملهــم  وتصــف  والصــرف،  القواعــد  فــي 
 إلكترونيــة، 

ً
 ومنهــم مــن أهداهــا كتبــا

ً
باللطيــف جــدا

والقصــص  الكتــب  قــراءة  فــي  بشــغف  لتنغمــس 
السويدية.

فــي المطار تحدثت مع الســويديين بلغتهم 

بعــد أكثــر مــن عاميــن ونصــف مــن هــذه المرحلــة التــي 

مــرت علــى حيــاة جنــا، حصلــت الفتــاة الســورية علــى 
طريــق  عــن  الســويد،  فــي  الدائمــة  اإلقامــة  حــق 
هــذا  فــي  وتقــول  عمــان.  فــي  الســويدية  الســفارة 
اإلطــار إنهــا شــعرت بســعادة كبيــرة، عندمــا تمكنــت، 
لحظــة أن وطــأت أقدامهــا أرض المطــار، مخاطبــة 

الناس بلغتهم. 

وأجــرت  اللغــة،  تعلــم  مدرســة  إلــى  جنــا  تقدمــت 
اختبــارات مــع مدرســين مختصيــن، لتتخطــى علــى 
المرحلــة  ثــم   )SAS( التمهيديــة المرحلــة  الفــور 
المتقدمــة )SAS( وتنتقــل مباشــرة إلــى المرحلــة 
األعلــى األمــر الــذي أثــار دهشــة وإعجــاب المدرســين 

هناك. 

 تقــول: لقــد كنــت أقــرأ الدهشــة واإلعجــاب علــى 
وجــه الجميــع فــي كل مــكان أذهــب إليــه، حيــث كنــت 
أتحــدث بطالقــة وبــدون مترجــم أو أي مســاعدة، 
وهــو مــا جعلنــي أشــعر باهتمــام مــن قبــل الموظفيــن 
بخصوصيــة«  عاملونــي  الذيــن  العمــل،  مكتــب  فــي 

علــى حد قولها.

فــي  بنجــاح  تتجــاوز  أن  المثيــر  مــن  أنــه  وتتابــع   
امتحــان واحــد كل المراحــل الدراســية التــي يقضيهــا 
القــادم الجديــد الــى الســويد، والتــي تســتغرق مــن 

وقته ســنوات عــدة وجهد كبير.

جــراء  تحقيقــه،  اســتطاعت  مــا  أن  جنــا  تعتبــر 
غرفــة  فــي  الدراســة  علــى  وتصميمهــا  جهدهــا 
كثيــرة،   

ً
أبوابــا لهــا  ســيفتح  األردن،  فــي  مظلمــة 

وهــي اآلن تقــف علــى بعــد خطــوة قصيــرة، مــن بــاب 
التــي  الهندســة  ودراســة  الجامعــة،  إلــى  الدخــول 

حلمت بدراســتها.

وتختــم حديثهــا معنــا بالتأكيــد علــى أن اللغــة هــي 
جســر التواصــل مــع اآلخريــن، ومفتــاح الحيــاة فــي 
لهــا  ســبب  مــا  وهــذا  جديديــن،  ومجتمــع  بلــد 
: ال أشــعر بــأن 

ً
الشــعور بالرضــا والطمأنينــة، قائلــة

 غريبــا علــّي أو صعــب التعامــل معــه، 
ً
هنــاك شــيئا

أكثــر  ونجاحــي  وجــودي  إلثبــات  أتطلــع  واليــوم 
فأكثــر فــي هــذا المجتمــع، وكلــي طمــوح ورغبــة بــأن 
ــن مــن  ، كحــال الكثيري

ً
ــرا  فاعــاًل ومؤث

ً
أكــون شــخصا

بــالٍد  الــى  معهــم  آمالهــم  حملــوا  الذيــن  الشــبان 
عــن  منيــرة  صــورة  عبرهــا  ليعكســوا  جديــدة 

بالدهم.

جنا رافع وأثناء انتظار قرار لم الشمل

تعلمــت اللغــة قبــل أن تأتي إلى الســويد

ــول  ــي الوص ــل ف ــد األم ــبل ونفق ــا الس ــق بن ــن تضي ــاح: حي ــارب نج ــس – تج الكومب
الــى هدفنــا فــي الحيــاة، قــد نشــعر بخيبــات الفشــل تتملكنــا، ونتســاءل عــن جــدوى 

االســتمرار فــي ســعينا وراء أحامنــا.

هــي فتــرات نشــعر فيهــا بأشــد درجــات اإلحبــاط، 
مــن  للوقــوف  مجــال  ال  انــه  تفكيرنــا  لنــا  ويصــور 
جديــد. ومــا أكثــر ذلــك الشــعور بيــن المهاجريــن 
الجــدد الذيــن يظــن العديــد منهــم انهــم قادميــن 
وتحديــات  بصعــاب  ليفاجئــوا  ميســرة  حيــاة  الــى 
تفــوق أحيانــا مقدرتهــم علــى الوصــول الــى أهدافهــم 

في الحياة.
النجــاح ضربــة  نــاس رفضــوا اعتبــار  هــذه قصــص 
 فــي موطنهــم 

ً
 وتكــرارا

ً
حــظ وعــاودوا النهــوض مــرارا

الجديــد بعــد كل خيبــات أمــل. والنجــاح هنــا ال يعنــي 
أو  العليــا  الشــهادات  علــى  الحصــول  بالضــرورة 
الوصــول إلــى المراتــب الوظيفيــة المرموقــة، النجــاح 
كنــا  مــا  لعمــل  هــدف  حققنــا  بأننــا  شــعورنا  هــو 

نسعى له.
مــن تلــك النمــاذج، قصتــّي نجــاح شــخصين عمــال فــي 
بالدهمــا فــي قطــاع المطاعــم وأرادا حــال قدومهمــا 
الــى الســويد إنشــاء مشــاريع صغيــرة لتقديــم وجبــات 

وأطبــاق تقليديــة تحمــل أصالــة وتراث بالدهما األم.

أحمــد: طريق مغاير عن اآلخرين

ــغ 25 مــن العمــر  ــذي يبل الشــاب الســوري أحمــد وال
يــروي للكومبــس قصــة تحويــل عربــة الــى مطعــم 

متنقــل يختــص بتقديــم وجبــات فالفــل ســورية فــي 
أرجاء ســتوكهولم:

عندمــا قدمــت الــى الســويد كان علــي تعلــم اللغــة 
كنــت  لكننــي  العمــل.  مكتــب  فــي  اســمي  وتســجيل 
 جــدا للعمــل ســريعا وســلك طريــق مغايــر 

ً
متحمســا

بعــد  ففكــرت  البــالد.  الــى  القادميــن  معظــم  عــن 
أربعــة أشــهر مــن وصولــي بإنشــاء عمــل خــاص بــي 
أقــوم  ســورية  فالفــل  وجبــات  تقديــم  علــى  يقــوم 
لعشــقي  وذلــك  متنقلــة،  عربــة  علــى  بتجهيزهــا 
الكبيــر للمــذاق المميــز لفالفــل بلــدي والــذي لــم أجــد 

لــه مثيــل فــي اي مكان في ســتوكهولم.

ــى التــي قابلتهــا كانــت فــي بيروقراطيــة  العثــرة األول
 
ً
أشــهرا منــي  أخــذت  والتــي  الحكوميــة  المعامــالت 
تعــدت الســنة. أحسســت فــي الكثيــر مــن األحيــان 
العمــل  مكتــب  الــى  واللجــوء  االستســالم  بوجــوب 
كمعظــم المهاجريــن بخاصــة عنــد رؤيتــي للمالمــح 
لكنــي  وأصدقائــي.  معارفــي  وجــوه  علــى  المحبطــة 
واصلــت رحلتــي لبلــوغ هدفــي وهــا أنــا اليــوم بعــد 
ســنتين مــن وصولــي الــى الســويد أملــك عملــي الخــاص 
الكثيــر  عليهــا  يتهافــت  فالفــل  وجبــات  وأقــدم 
وحققــت نجاحــا لدرجــة اســتطاعتي اآلن فتــح مطعــم 

.
ً
خــاص بــي وهــذا ما ســأفعله قريبا جدا

إيلــي: أول مطعم لبناني 

الحــظ الســريع الــذي رافــق الشــاب أحمــد، لــم يحالــف 
إيلــي اللبنانــي ســريعا عنــد وصولــه الــى الســويد منــذ 

أكثر من عشــرين ســنة:
 فــي مجــال المطاعــم فــي بلــدي، لكــن 

ً
 - كنــت ناجحــا

زوجتــي، والتــي كانــت تحمــل الجنســية الســويدية لــم 
ترغــب بالبقــاء فــي لبنــان بعــد ســنة مــن زواجنــا. ممــا 
والقــدوم  لبنــان  فــي  عملــي  تصفيــة  الــى  اضطرنــي 

للبــدء من جديد في الســويد.

 عنــد مجيئــي الــى هنــا، تفاجــأت بعــدم وجــود أي 
مطعــم يقــدم األكالت اللبنانيــة. فبــدأت رحلــة بحثــي 
عــن مموليــن أو شــركاء لفتــح أول مطعــم لبنانــي فــي 
الســويد. مــرت بضــع ســنين راوحــت فيهــا مكانــي 
ــر  ــاط كبي ــم أســتطع فعــل أي شــيء. شــعرت بإحب ول
، الــى أن 

ً
وشــبه يقيــن بعــدم جــدوى المحاولــة مجــددا

 فــي عشــاء خــاص، 
ً
شــاء القــدر أن وجــدت مســتثمرا

آمــن بفكــرة مشــروعي وقبــل مشــاركتي بفتــح أول 
مطعــم لبناني.   

المطاعــم  انتشــار  فــي  لــه  الفضــل  إيلــي  ويعــزو 
 بعــد ان تهافتــت النــاس 

ً
اللبنانيــة فــي الســويد الحقــا

علــى مطعمه.

ديمــا الحلوة

تجارب نجاح: عندما تنتصر اإلرادة تتحقق األحالم 
أحمد: ثابرت على تحقيق فكرة مطعم جديدة ونجحت 

إيلي: نجحت بتأسيس أول مطعم لبناني بعد عدة محاوالت

  إيلــي صاحــب أول مطعــم لبنانــي في الســويد
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الكومبــس - مالمــو: إجــازة قيــادة الســيارة فــي الســويد، تعتبــر مــن اهــم الوثائــق الرســمية فــي البلــد، الحصــول عليهــا يعتبــر 
حدثــا كبيــرا، نظــرا لألهميــة القصــوى التــي تشــكلها الســيارة فــي حياتنــا المعاصــرة. أصبــح الحصــول علــى الشــهادة حلمــا 
للكثيريــن، خصوصــا ان ذلــك يتطلــب شــروطا، ليســت ســهلة، ينبغــي توفرهــا، أبرزهــا اجتيــاز االمتحــان النظــري والعملــي، 

وعــدم وجــود مشــاكل صحيــة للشــخص المقــدم عليهــا.

بعــد الحصــول علــى اإلقامــة، يبــدأ كثيــرون التفكيــر 
إذا  ومــا  الشــهادة،  هــذه  علــى  الحصــول  بكيفيــة 
كانــوا ســوف يبــدؤون بالتدريــب عــن طريــق األهــل 
ــدارس الســياقة. لكــن  ــق م والمعــارف، أم عــن طري
بتلقــي  ملزمــا  الشــخص  يكــون  األحــوال،  كل  فــي 
تعليــم  مــدارس  إحــدى  فــي  تعليميــة  محاضــرة 

الســياقة، وعبــور امتحــان الســياقة على الجليد.

ــن  ــن المتقدمي ــس« اســتطلعت آراء عــدد م »الكومب
فــي إجــراءات نظــام الحصــول عليهــا، فمنهــم مــن 
اعتبرهــا ضروريــة،  مــن  ومنهــم  معقــدة  وجدهــا 
للتقليــل مــن نســب الحــوادث المروريــة، التــي بــدأت 

تزداد في مدن وشــوارع الســويد. 

مخلــد الكيالنــي: مــن المهــم عــدم االعتمــاد 
على ثقافة الشــارع وإنما مدارس الســياقة

القيــادة  لتعليــم  مدرســة  مديــر  الكيالنــي  مخلــد 
شــيء  أول  تبــدأ  ســويدي،  كمواطــن   « يقــول: 
بالتقديــم بعمــر 16 عامــا، وحينمــا تكــون بعمــر 
الثامنــة عشــر، يحــق إجــراء امتحانــات الســوق وخــالل 
علــى  بالتدريــب  الشــخص  يقــوم  الســنتين،  هــذه 
عــدة  خــالل  مــن  المرويــة،  واإلشــارات  القيــادة 
أيضــا كــورس خــاص  »كورســات« دورات ويوجــد 
والتعــب  والمخــدرات  الكحــول  عــن  بــه  نتحــدث 
وهنــاك  القيــادة،  خــالل  عنهــا  االبتعــاد  وأهميــة 
طريقتــان للتعلــم. أمــا مــن خــالل األهــل أو مــن خــالل 
النظريــة  األشــياء  كل  إنجــاز  وبعــد  المدرســة، 
والكتابــة، يخضــع الشــخص الــى امتحانــات عمليــة، 
فــي قيــادة الســيارة لتحديــد مــدى نجاحــه والتزامــه 
بالنقــاط التــي درســها وتعلمهــا ســواء مــن األهــل أو 

المدرسة.

عنــد  توفرهــا  الواجــب  الشــروط   « ان  ويضيــف 
أولهــا  اإلجــازة،  علــى  بالحصــول  الراغــب  الشــخص 

كامــل  بشــكل  مؤهــل  الشــخص  يكــون  ان  يجــب 
ــه مشــاكل، وان يكــون نظــره  للســياقة، وليســت لدي
جيــد وغيــر مصــاب باألمــراض مثــال »مــرض الصــرع« 
يمــأل  للشــخص،  الشــروط  هــذه  توفــرت  وإذا 
االســتمارة الخاصــة التــي يؤكــد مــن خاللهــا أحقيتــه 
للشــخص  يتيــح  القانــون  الســيارة،  قيــادة  فــي 
أو  الخــاص  بــأي نظــام، ســواء مــن خــالل  الدراســة 
المدرســة، لكــن يشــترط علــى أشــخاص إتمــام حصــة 
ــات، باإلضافــة  الكحــول وحصــة الجليــد قبــل االمتحان

الــى توفــر اإلقامة لدى هذا الشــخص«.

ــة  ــدول األســيوية والدول ــن ال ــادم م ويكمــل ان » الق
ــي إجــازة  ــي الســويد ف ــادة ف ــه القي ــة، يحــق ل العربي
بلــده، إذا كانــت صالحــة فــي البلــد القــادم منــه، لكــن 
ــة،  ــى اللغــة الســويدية واإلنكليزي ــه ترجمتهــا ال علي
ويحــق لــه القيــادة فيهــا لمــدة عــام كامــل، لكــن 
البرلمــان  فــي  المقترحــات  بعــض  هنــاك  حاليــا 
الســويدي توصــي بإلغــاء صالحيــة الســياقة لمــدة عــام 
بهــذه اإلجــازة، بســبب المشــاكل التــي بــدأت تــزداد 
وحــوادث الســير، بســبب اختــالف القوانيــن، لذلــك 
خــالل  العربــي،  الســائق  علــى  الضــروري  مــن  أجــد 
ــى ان يبــدأ بقــراءة القوانيــن ويســال عــن  الســنة األول
طــرق التعليــم فــي مــدارس الســياقة، الن الحــوادث 
ــا  ــدأت باالزديــاد، وفــي أخــر اجتمــاع كن والشــكوى ب
الجمعيــات  احــد  مــع  ســتوكهولم،  بالعاصمــة  بــه 
لديهــم  كانــت  المروريــة،  الســالمة  المســؤولة عــن 
إحصائيــه عــن الحــوادث، واإلحصائيــة تؤشــر ارتفــاع 

نســب الحوادث بالنســبة للقادمين الجدد {. 

 ويــرى أن » مشــكلة الوافديــن الجــدد فــي موضــوع 
القيــادة، هــي عــدم معرفتهــم باإلشــارات المروريــة 
أيضــا  وفيهــم  الشــارع،  فــي  الســالمة  وشــروط 
يقــودون بــدون إجــازة. وأيضــا هنــاك عــدد منهــم 
جــاؤوا الــى المــدارس ولديهــم رغبــة كبيــرة بالتعلــم 
ومعرفــة قوانيــن القيــادة، لذلــك أنــا انصــح الوافديــن 

مــن  ومعلومــات  كالم  يســمعوا  ال  بــأن  الجــدد، 
مصــادر غيــر رســمية، ينبغــي ان يذهبــوا الــى المــكان 
أو الجهــة المختصــة، ألخــذ المعلومــة الصحيحة ويوجد 
فــي كل مــكان مترجميــن للغــة العربيــة، ممكــن ان 

يساعدوك في معرفة اي شيء { .

للشــخص  العقوبــة،  ان موضــوع  ويختــم حديثــه » 
الــذي يقــود الســيارة بــدون إجــازة ألكثــر مــن مــرة، 
ــة  ــى، والمحكم ــود للمــرة األول ــذي يق ــف عــن ال تختل
هــي مــن تقــرر نــوع العقوبــة لكنهــا تصــل أحيانــا الــى 
غرامــة ماليــة أو الســجن، وان نــوع العقوبــة يتحــدد 

بعــد مالحظــة المخالفة ». 

مبســطة  التقديــم  »طــرق  يوســف:  بتــول   
أكثر مــن بلداننا األصلية«

ــارات القيــادة  بتــول يوســف التــي تجــري حاليــا اختب
تؤكــد أنهــا » قدمــت علــى إجــازة القيــادة، ألنــي أريــد 
اقــود الســيارة هنــا بعــد كــم ســنة، وأيضــا ان إجــازة 
منهــا  االمتيــازات،  مــن  العديــد  فيهــا  الســوق 
كل  زيــارة  كذلــك  العمــل  علــى  الحصــول  إمكانيــة 
المــدن الســويدية، هنــاك فــرق كبيــر فــي موضــوع 
فــي  والســويد، فمثــال  بلداننــا  بيــن  الســوق  إجــازة 
لبنــان اإلجــراءات ليســت مثلهــا هنــا، حيــث ان طــرق 
موجــود  مــا  عكــس  وواضحــة  مبســطة  التقديــم 

هناك {.

علــى  ينبغــي  التــي  الخطــوات  أبــرز   « إن  وتكمــل 
الراغــب بالحصــول علــى إجــازة الســوق، هــو تعلــم 
وفهــم  قــراءة  وأيضــا  متقــن،  بشــكل  الســياقة 

اإلشــارات المرورية {.

ــم  ــهادة مه ــى الش ــول عل ــرم: » الحص ــار أك عم
للعمل« جدا 

أمــا عمــار أكــرم الحاصــل علــى إجــازة الســوق يؤكــد 
ان » اإلجــازة تنفعــك بأشــياء عديــدة، باإلضافــة الــى 

كونهــا وثيقــة رســمية معتــرف بهــا فــي الســويد 
التنقــل  أكــره  أوربــا، وأنــا بطبيعتــي  وجميــع دول 
أمــا  بالبــاص. ألنــه يؤخرنــي عــن عملــي وأشــغالي، 
ــي  التنقــل بالســيارة الخاصــة يكــون أســهل، ويوفــر ل
مزيــد مــن الوقــت، كذلــك اإلجــازة مهمــة بالنســبة 
ــه ســوف يســألونك  للعمــل، الن اي عمــل تقــدم علي
تكــون  يملكهــا  والــذي  ال،  أم  إجــازة  تملــك  هــل 
مــن  أكبــر  العمــل  هــذا  علــى  بالحصــول  حظوظــه 

الــذي ال يملكهــا {.

أجــد ان موضــوع التشــديد، فــي الحصــول علــى إجــازة 
ــه رغــم  ــع الحــوادث ألن الســوق، هــو شــيء مهــم لمن
هــذا التشــديد تقــع لألســف، واعتقــد مــع انخفــاض 

نســب الحوادث ستســهل اإلجراءات {.

لمنــع  ضــروري  »التشــديد  يوســف:  أحمــد 
وقوع الحوادث«

احمــد اليوســف هــو األخــر يســعى الحصــول علــى 
إجــازة الســوق يقــول » ســأتعلم الســياقة مــع أبــي، 
الخطــوات  جميــع  علــى  سيرشــدني  بــدوره  الــذي 
واإلجــراءات، التــي يجــب ان أقــوم بهــا، وبعــد ثالثــة 
أشــهر ســأقدم علــى الحصــول علــى إجــازة الســوق، 
أنــا فضلــت التعلــم مــن خــالل عائلتــي، بســبب ســهولة 
األشــياء  وفهــم  اللغــة  خــالل  مــن  التعامــل معهــم 
بالطــرق  معرفتهــم  وأيضــا  بالقيــادة،  المتعلقــة 

الموجودة«. 

ويــرى ان » هــذه اإلجــازة مهمــة لقيــادة الســيارة فــي 
ــا، وأيضــا تعطــي شــعور باالعتمــاد  جميــع دول أورب
علــى النفــس، مــن خــالل إنجــاز األشــياء بمفــردك، لذلــك 
ــة  ــد ان صعوب ــى الحصــول عليهــا، واعتق حرصــت عل
إجــراءات الحصــول علــى إجــازة الســوق فــي الســويد، 
المروريــة، الن هنــاك عــدد  الحــوادث  لمنــع  يعــود 
كبيــر مــن الحــوادث تقــع فــي عــدة مــدن، يذهــب 
الشــيء  هــذا  ان  وارى  النــاس،  مــن  كثيــر  ضحيتهــا 

إيجابي لتقليل هذه الحوادث {.

عمار الســبع

الكومبس تستطلع آراء بعض الساعين لها:

شهادة السياقة في السويد
»الحلم الثاني« بعد تصريح اإلقامة

  مخلــد الكيالنــي  عمــار أكرم  بتول يوســف   أحمد يوســف
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الكومبــس - يوتوبــوري: المتجــول فــي وســط المركــز التجــاري لمدينــة يوتيبــوري، ثانــي كبــرى المــدن الســويدية، وبالتحديــد 
فــي مجمــع نوردســتان، قــد يســأل نفســه، خاصــة فــي أول زيــارة للمجمــع، هــل هــو فــي مدينــة ســويدية فعــا؟ ســؤال يخطــر 
ــة، فالوجــوه ذات المامــح الشــرق أوســطية باتــت  ــى شــوارع المدين ــه، مــع رؤيتــه لخليــط عرقــي متعــدد، يطغــى عل بذهن
ســائدة، إلــى جانــب عرقيــات أخــرى، مــن دول مختلفــة، هــذه المشــاهدات التــي تعبــر عــن مجتمــع متعــدد الثقافــات قــد ال 

تجدهــا فــي كل مناطــق الســويد، خاصــة المــدن األصغــر حجمــا.

فــي وســط مدنيــة »لنــدن الصغيــرة« كمــا يطلــق 
علــى يوتيبــوري لــم يعــد مــن المســتغرب، مشــاهدة 
حامليــن   ،

ً
وإيابــا ذهابــا  فيهــا  يجوبــون  أشــخاص 

التــي  وثقافتهــم  وعاداتهــم  طباعهــم  معهــم 
تختلــف بشــكل وبآخــر عــن تلــك الموجــودة عنــد 
الســويدي نفســه. مــن هنــا كيــف ينظــر الســويديون 
إلــى هــذا الخليــط العرقــي واإلثنــي الــذي بــات جــزءا ال 

يتجــزأ كمــا يبدو مــن مدينتهم؟

ماركــس هيدمــو: لدينــا انطباعــات مســبقة 
عــن المســلمين والعــرب ولكــن مــا أراه غيــر 

ذلك

يقــول لنــا ماركــس هيدمــو، وهــو شــاب ســويدي 
يبلــغ مــن العمــر 22 عامــا، التقينــا بــه فــي أحــد 
مقاهــي المركــز التجــاري: إننــي ال أملــك أي شــيء ضــد 
هــذا المــد مــن الثقافــات األجنبيــة الشــرق أوســطية، 
فهــذا الخليــط الثقافــي أمــر جيــد، وال يشــكل أي 
ــا الســويدية،  ــى ثقافتن خطــر مــن وجهــة نظــري عل

مــادام هــؤالء يتقبلوننــا ويتقبلــون عاداتنا وأفكارنا.

العــرب  عــن  مســبقة  فكــرة  لدينــا  ويضيــف، 
وســائل  متابعــة  خــالل  مــن  تكونــت  والمســلمين، 
لكننــي  متشــددون،  أو  إرهابيــون  بأنهــم  اإلعــالم 
 علــى األقــل مــن خــالل اختالطــي 

ً
 مختلفــا

ً
رأيــت شــيئا

أثنــاء  أو  الدراســة  أيــام  فــي  ســواء  منهــم،  بعــدد 
فــي  ويتابــع  نوردســتان،  فــي  هنــا  لهــم  رؤيتــي 
وجهــه  علــى  ترتســم  وابتســامته  معنــا  حديثــه 

يتكلمــون  أنهــم  الوحيــدة  المشــكلة  فقــط  قائــاًل: 
 يختلــف 

ً
بصــوت عالــي، مضيفــا لقــد لمســت شــيئا

عنــا كســويديين، وهــم أنهــم أنــاس اجتماعيــون، 
مــع  الحــوار  وتبــادل  األحاديــث  أجــراء  يحبــون 
األكثــر  الســويديين  نحــن  خالفنــا  علــى  اآلخريــن، 

هدوء.

مســتقبل  علــى  يخشــى  ال  أنــه  ماركــس،  ويؤكــد 
األجانــب،  مــن  الهائــل  الكــم  هــذا  مــن  الســويد 
أن  يريــد  ال  لكنــه  والمســلمين،  العــرب  والســيما 
وعاداتهــم  حياتهــم  نمــط  هــؤالء،  مثــل  يفــرض 
الوقــت  نفــس  وفــي  الســويديين،  علــى  وتدينهــم 
االختــالف  هــذا  يحترمــوا  أنــه  الســويديين  علــى 

ويتقبلوه

يوليا نيســتور: الحجاب.. شأن خاص 

وإلــى حــد مــا، تتفــق معــه يوليــا نيســتور، ألنهــا 
، إذا لــم يحصــل 

ً
تــرى أن األمــر قــد يصبــح خطيــرا

هــذا التفهــم مــن كال الطرفيــن، وهنــا برأيهــا يأتــي 
فــي  واالجتماعيــة،  الحكوميــة  المؤسســات  دور 
ضمــن  صحيــح  بشــكل  الجــدد  القادميــن  ترســيخ 

المجتمع الســويدي.

مــن  العديــد  رؤيــة  كان  هــذا،  حديثنــا  وخــالل 
الفتيــات والنســاء المحجبــات، فــي المطاعــم ومحــالت 
 
ً
التســوق المنتشــرة فــي وحــول المركــز التجــاري أمــرا
 وفــي هــذا اإلطــار تقــول يوليــا: ال اكتــرث 

ً
اعتياديــا

 لرؤيــة محجبــة، فهــذا شــأن خــاص بهــا، ولكــن 
ً
أبــدا

عنــد رؤيتــي لنســاء محجبــات، فــأول تســاؤل يخطــر 
فــي بالــي هــو كيــف ينظــرن هــن إلــي كامــرأة غيــر 
»ملتزمــة« بمــا هــن ملتزمــات بــه أو متحــررة حســب 
رأيهــن؟ وماهــي الفكــرة التــي يكونهــا عنــي هــل أنــا 
فتــاة ســيئة أم ســهلة المنــال أم مــاذا؟ فأنــا أتقبلهــن 
غربيــة،  كفتــاة  يتقبلنــي  هــن  فهــل  كمحجبــات 
ــول بالرغــم  ــي؟ وتق ــة عنهــم بفكــري وثقافت مختلف
ممــا نتابعــه مــن أخبــار عــن التفجيــرات والعمليــات 
اإلرهابيــة التــي تنســب الــى عــرب أو مســلمين، فإننــي 
 بالخــوف مــن الســير بجانــب عربــي أو 

ً
لــم أشــعر أبــدا

ــل،  ــي أي وســيلة نق شــرق أوســطي أو أن أقابلهــم ف
ألنــه مــن الخطــأ التعميــم عليهم جميعا.

بيتــر ســودر: يجــب تفهــم أنهــم أتــوا مــن 
مختلفة ثقافات 

مجمــع  داخــل  الصينيــة،  المطاعــم  أحــد  وفــي 
الرجــل  ســودر،  بيتــر  كان  التجــاري،  نوردســتان 
األربعينــي، يتنــاول طعــام الغــداء مــع زوجتــه آنــا، 
الموضــوع.  بــه، وأخذنــا رأيــه بهــذا  التقينــا  حيــن 
إلــى  الثانــي  الطابــق  مــن  ينظــر  بيتــر وهــو  يقــول 
الممــر الرئيســي للمجمــع : ال مشــكلة لــدي بوجــود 
قوانيننــا  يحترمــون  طالمــا  بالدنــا،  فــي  هــؤالء 
أرى  أن  أريــد  ال  ســويدي  كرجــل  فأنــا  وثقافتنــا، 
هنــاك  ألن  الشــارع،  إلــى  الخــروج  تخشــى  ابنتــي، 
أجانــب يعاكســونها أو يحاولــون التحــرش اللفظــي 
بهــا، ألنهــا قــد تكــون مغريــة أو ســهلة بالنســبة 
الفتــاة،  بلدنــا  فــي  تــرى  أن  الطبيعــي  فمــن  لهــم، 

تمشــي مــع شــاب أو تجلــس معــه لوحدهــا فــي مــكان 
عــام أو فــي نــادي ليلــي، لكــن هــذا ال يعنــي، أنــه 
ســلبية.  نظــرة  إليهــا  النظــر  شــخص  ألي  يمكــن 
وتقاطعــه هنــا زوجتــه آنــا بالقــول كنــا عندمــا نســير 
فــي هــذا المركــز التجــاري علــى ســبيل المثــال أنــا 
نظــرات  نــرى  صديقاتهــا،  مــن  وبعــض  وابنتــي 
ــن بهــن، وينبســن  ــف يحدق ــات وكي ــى البن الشــبان إل
كان  مــا  وهــذا  المفهومــة،  غيــر  الكلمــات  ببعــض 
ــا لبعــض هــذه   تفهمن

ً
ــا ــا، لكــن الحق يثيــر امتعاضن

التصرفــات، خاصــة أن هنــاك فئــة مــن الشــباب أتــت 
مــن مجتمعــات كانــت تعتبــر إلــى حــد مــا منغلقــة 
فــي  فجــأة  نفســها  ورأت  محافظــة،  أو  اجتماعيــا 
مجتمــع منفتــح، يختلــف عــن بيئتهــم وعادتهــم، 
وهــذا مــا جعلنــا أكثــر تقبــاًل لبعــض تلــك النظــرات، 
هــذا  فــي  ليــدور  تضحــك،  وهــي  ذلــك  آنــا  تقــول 
يتابــع  الــذي  زوجهــا،  وبيــن  بينهــا  حــوار  الشــأن، 
حديثــه قائــاًل: إن قدومهــم مــن بيئــة مختلفــة، ال 
يعنــي أن ال يتفهمــوا ثقافتنــا وأفكارنــا، وهــذا أمــر 
ــا،   مــن مجتمعن

ً
ــوا جــزءا ضــروري إذا أرادوا أن يكون

وفقــا لبيتر.        

فــرص  تأميــن  المهــم  مــن  اندريــاس  ايلينــا 
عمل خاصة للشــبان المهاجرين

وفــي أحــد محــالت التســوق فــي المجمــع، التقينــا 
بايلينــا اندريــاس ذات العشــرين عامــا، التــي تعمــل 
ــن  ــط م ــا هــذا الخلي ــا وصفــت لن ــاك بائعــة، إيليان هن
الجنســيات والثقافــات فــي مدينتهــا باألمــر المهــم، 
ــة،  ــوع مــن الريب ــا بن ــت إنهــا تشــعر أحيان لكنهــا قال
ــي  ــررة كمــا توضــح، خاصــة ف ــي قــد ال تكــون مب الت
الشــباب  بعــض  رؤيــة  مــن  وذلــك  الليــل،  فتــرات 
العاطليــن عــن العمــل فــي مجموعــات واحــدة برفقــة 
شــبان يبــدوا عليهــم أنهــم تحــت الســن القانونيــة، ال 

تحقيق من وسط مدينة يوتيبوري التجاري:  

أراء حول مشاهدات تزايد المزيج العرقي 
في شوارع المدينة
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 ســوى الدخــول والخــروج إلــى المجمــع 
ً
يفعلــون شــيئا

ــه  مــرات عــدة خــالل الســاعة الواحــدة، وتضيــف، أن
مــن الطبيعــي فــي حــال وجــدوا هــؤالء فــرص العمــل 
المناســبة لهــم، أن تقــل مثــل هــذه المظاهــر. كمــا 
روت لنــا إيليانــا بعــض المواقــف والمشــاهد التــي لــم 
مدرســة  فتيــات  كرؤيــة   ،

ً
ســابقا عليهــا  تعتــد 

صغيــرات وهــن يرتديــن الحجــاب، وتؤكــد تفهمهــا 
بــأن ذلــك جــزء مــن ثقافتهــم الدينيــة، لكنهــا تقــول 
ــم أســتطع تفهمــه، هــو  ــوع مــن التســاؤل: إن مال بن
إلــى   

ً
جنبــا يمشــيان  قلمــا  وزوجــة  لــزوج  رؤيتــي 

الــزوج متقدمــا علــى زوجتــه  جنــب، فلطالمــا كان 
هــي  حيــن  فــي  خطــوات،  عــدة  أمامهــا  بالمشــي 
 
ً
تحــاول اللحــاق بــه بصحبــة أوالدهــم الصغــار، وطبعــا

هــذا المشــهد ليــس يومــي لكــن كثيــرا مــا صادفتــه 
ــا بالتأكيــد  ــا، وتختــم حديثهــا معن ــي هن خــالل عمل

علــى أنــه مــن الطبيعــي أن تختلــف ثقافــات الشــعوب، 
أننــا  باعتبــار  ذلــك وتقبلــه،  احتــرام  وأنــه وعلينــا 
الحاجــة  بأمــس  وهــم  بالدنــا،  أبــواب  لهــم  فتحنــا 

إلينــا، فــي ظــل الظــروف التي تمــر بها أوطانهم.

اعتــاد  الــذي  الزائــر  علــى   
ً
يعــد مســتغربا لــم   

ً
إذا

القــدوم إلــى يوتيبــوري، وبالتحديــد إلــى وســطها 
التنــوع  غنــى  مــن  يزيــد   

ً
تنوعــا رؤيــة  التجــاري، 

ــة، والظاهــر مــن خــالل الوجــوه  ــي المدين الثقافــي ف
والمالمــح وحتــى األزيــاء، وبالطبــع اللغــات واللهجات، 
حتــى أن الزائــر العربــي، يســتطيع ســماع لهجــات 
مختلفــة، خــالل توقفــه لدقائــق معــدودة هنــاك، مــن 
أو  الحلبيــة  أو  الشــامية  مثــل  الســورية  اللهجــات 
وهــذا  لبنانيــة  أو  ومغاربيــة  العراقيــة  اللهجــات 
فضــاًل عــن اللغــات األخــرى كالفارســية والكرديــة 

التعدديــة  أنصــار  وغيرهــا.  واألوردو  والبشــتو 
ــي  ــوع العرق ــرون التن ــي المجتمــع يعتب والمســاواة ف
منطــق  مــع  ويتناســب  للســويد،  قــوة  والثقافــي 
يحــاول  فيمــا  نعيشــها،  التــي  الحديثــة  الحضــارة 
ناقــوس  دق  باالنغــالق  المنــادي  اآلخــر  الطــرف 
الخطــر علــى »الســويد ونقــاء عــرق شــعبها« وهــؤالء 
والشــوفينية  االنعــزال  أفــكار  أصحــاب  مــن  هــم 
أجانــب  عــن  مــاذا  ولكــن  المتطــرف،  واليميــن 
ومهاجريــن  كالجئيــن  الســويد  إلــى  قادميــن 
األفــكار،  هــذه  أصحــاب  نظــرة  نفــس  ويحملــون 
تحقيقــات  إلــى  ذلــك  لنــدع  توجهاتهــم،  ونفــس 

مقبلة.

هاني نصر

NORdStAN هــو مركــز للتســوق يقــع في مدينة 
يوتوبوري في الســويد. وهو أكبر مركز للتســوق في 
يوتوبــوري مــع مــا يقــرب من 180 محالت و 150 

. تبلــغ المســاحة اإلجمالية لمركز التســوق 
ً
مكتبــا

حوالي 320،000 متر مربع مقســمة إلى تســعة 
مبــان مترابطــة، حيــث تشــغل المحالت التجارية 
والمطاعم مســاحة تشــكل حوالي 70،000 متر 

مربع.

تشــمل الشــوارع والســاحات المغطاة 8000 متر 
مربع. الشــركات الموجودة في )نوردســتان( توظف 

ما يقرب من ســتة آالف شــخص وبلغ إجمالي 
مبيعاتهــا الســنوية 4.1 مليــار كرونة ســويدية في 

عام 2013

المصــدر موقــع ويكيبيديا

NORdStAN
نوردســتان في سطور

   ماركــس هيدمــو  يوليا نيســتور  صــور بعدســة الكومبــس لبعــض زوار المركــز مــن أصول أجنبية
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الكومبــس – مبــادرات: ترســخت فكــرة إنشــاء مبــادرة لتســهيل دخــول أصحــاب المهــارات والشــهادات فــي قطاعــات معينــة 
إلــى ســوق العمــل، بعــد أن نشــرت شــبكة الكومبــس إعانــا، قبــل عــدة أشــهر عــن فرصــة مجانيــة لمشــاركة عــدد محــدود 
مــن القادميــن الجــدد فــي أكبــر ملتقــى لعلــوم وتقنيــات المعلومــات فــي شــمال أوروبــا، عــدد المتقدميــن ومســتوى الكفــاءة 
التــي يتمتعــون بهــا والنتائــج التــي تحققــت مــن وراء هــذا اإلعــان، شــجع الشــاب الخبيــر فــي شــركة ســونيا، رضــا شــريف علــى 

Talent Without Borders االتصــال بشــركات كبيــرة إلطــاق جمعيــة أســمها

ويدمــار  ماتــس  انتخــاب  وتــم  أسســت  الجمعيــة 
مديــر شــركة jAyWAy رئيســا لهــذه الجمعيــة، 
راعيــا  لتكــون  الكومبــس  شــبكة  دعــوة  تــم  كمــا 

إعالميــا لهذه المبادرة.

الجمعيــة اســتطاعت أن تأمــن تعاونــا مــع مكتــب 
العمــل وأن تجمــع عــدة شــركات كبــرى فــي الســويد،  
ضمــن مجــال االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات، علــى 

أمــل أن تضــم قطاعــات أخرى قريبا.

الكومبــس أجــرت المقابلــة التاليــة مــع رئيــس 
الجمعــة ماتس ويدمار

مــا هــو الغــرض الرئيســي مــن تأســيس مبــادرة 
 tAlent Without جمعيــة  

borders؟

ــادرة tWB هــو االســتفادة  الغــرض مــن فكــرة مب
مــن المهــارات والمواهــب التــي يتمتــع بهــا القادمــون 
الجــدد، والذيــن هــم بنظرنــا زمــالء لنــا فــي ســوق 
العمــل فــي المســتقبل، وعلــى اعتبــار أننــا فــي اتحــاد 
tWB  نقــف وراء المبــادرات المتعلقــة بالقطاعــات 
 مــا تكــون محــدودة 

ً
التجاريــة والصناعيــة التــي غالبــا

فــي  الصعوبــات  مــن  الكثيــر  نجــد  فإننــا  النمــو، 
العثــور علــى المهــارات المناســبة، وفــي نفــس الوقــت 
نــرى أن العديــد ممــن قدمــوا مــن ســوريا أو غيرهــا 
المؤهــالت  مــن  الكثيــر  يمتلكــون  البلــدان  مــن 
دعــم  فــي  يقدموهــا  أن  يمكــن  التــي  والمميــزات 
التــي  العقبــات  العمــل، ولكــن هنــاك بعــض  ســوق 
الســوق  دخــول  فــي  الجــدد  الوافديــن  تواجــه 
والحصــول علــى وظائــف، ولذلــك فــإن الهــدف مــن 

 tALENt WIthOut إطــالق مبــادرة اتحــاد
BORdERS هــو الحــد من العراقيل.

التجــاري  القطــاع  أن يســتفيد  كيــف يمكــن 
والصناعــي الســويدي مــن مهــارات القادميــن 

الجدد؟

 هــي أنــه يمكــن 
ً
 ومباشــرة

ً
اإلجابــة األكثــر وضوحــا

االســتفادة مــن المهــارات والخبــرات المهنيــة عــن 
المناســب،  بالشــكل  واســتغاللها  تجنيدهــا  طريــق 
االقتصاديــة  القطاعــات  تدعيــم  إلــى  باإلضافــة 
التجاريــة والصناعيــة بالكفــاءات والخبــرات المهمــة، 
ومــن ناحيــة أخــرى فــإن توظيــف مهــارات القادميــن 
الجــدد فــي ســوق العمــل، يســاهم فــي تعزيــز فكــرة 
فــي  واإلبــداع  للديناميكيــة  الداعــم  الجيــد  التنــوع 

سوق العمل.

 علــى التصديــر، 
ً
الســويد تعتمــد بشــكل كبيــر جــدا

وفتــح  إنشــاء  الطويــل  المــدى  علــى  يجــب  ولذلــك 
قنــوات تواصــل مــع أســواق جديــدة وتعزيــز فــرص 
اللغويــة  والمناطــق  الــدول  مــع  التجاريــة  األعمــال 

المختلفــة التــي قــدم منهــا القادمون الجدد.

الجمعيــة  وضعتهــا  التــي  المطالــب  هــي  مــا 
فيمــا يتعلــق باللغــة، ومــا هــي وجهــة نظركــم 
حــول فــرض اللغــة الســويدية كشــرط لدخــول 

أولئــك القادميــن الجدد في مجاالت العمل؟

مطالــب االتحــاد حــول اللغــة تنــص علــى ضــرورة 
بهــا  والكتابــة  والتحــدث  اإلنكليزيــة  اللغــة  إتقــان 
، ألن الكثيــر مــن الشــركات تعتمــد 

ً
بشــكل جيــد جــدا

اللغــة اإلنكليزيــة كلغــة أساســية فــي العمــل، ولذلــك 
فــإن هــذا األمــر يمكــن اعتباره بداية جيدة.

يتعلــم  أن  بضــرورة   
ً
جــدا قويــة  توصيــة  لدينــا 

الوافديــن الجــدد اللغــة الســويدية بأقصــى ســرعة 
ممكنــة، وكذلــك تكويــن نظــرة ثاقبــة لديهــم حــول 
العمــل  أماكــن  فــي  الوظائــف  وســير  إدارة  كيفيــة 
بالســويد، منهــا علــى ســبيل المثــال تقديــم لمحــة 
والثقافيــة  االجتماعيــة  الرمــوز  أهــم  حــول  عامــة 
واإلداريــة، وجميــع هــذه األمــور ســيتم تناولهــا فــي 
علــى  التركيــز  إلــى  باإلضافــة    tWB برنامــج 

الجوانــب المهنية.

دخــول  تعيــق  ثقافيــة  حواجــز  هنــاك  هــل 
القادمين الجدد لســوق العمل؟

نحــن ال نملــك خبــرة فــي هــذا المجــال لكننــا متفائلــون 
مــن  العديــد  أن  مــن  بالرغــم  الموضــوع  حــول 
اإلحصــاءات تشــير إلــى أن دخــول وترســيخ الوافديــن 
 
ً
وقتــا يســتغرق  ســوف  العمــل  ســوق  فــي  الجــدد 

، وربمــا يعــود ذلــك بحســب اعتقادنــا 
ً
طويــاًل جــدا

إلــى أن الكثيــر مــن أصحــاب العمــل والشــركات غيــر 
متأكديــن بعــد مــن بعــض األمــور منهــا علــى ســبيل 
شــهادات  ومقارنــة  تعديــل  ســيتم  كيــف  المثــال 
األكاديميــة  الشــهادات  مــع  األجنبيــة  التعليــم 
األوضــاع  هــذه  مثــل  مــع  فالتعامــل  الســويدية، 
مســتقرة  لغــة  هنــاك  يكــون  ال  عندمــا  يختلــف 
مــن  العديــد  أن  كمــا  الطرفيــن،  بيــن  ومشــتركة 
القادميــن الجــدد ال يملكــون فــي كثيــر مــن األحيــان 
الســيرة  أي معرفــة أو خبــرة حــول كيفيــة كتابــة 
الذاتيــة وتقديمهــا إلــى صاحــب العمــل بشــكل جيــد 
وجــذاب وبطريقــة تســاهم فــي القــدرة علــى عــرض 

والمهنيــة  العمليــة  وكفاءاتــه  لقدراتــه  الشــخص 
 لألســلوب المطلوب في ســوق العمل.

ً
وفقا

وتلعــب الخلفيــة الثقافيــة التــي يتمتــع بهــا الشــخص 
يمكــن  الثقافيــة  فالبصيــرة   ،

ً
أيضــا  

ً
مهمــا  

ً
دورا

ــوع  ــق ن ــن أجــل خل ــد م االســتفادة منهــا بشــكل جي
مــن التواصــل الجيــد وفتــح مجــاالت وفــرص جديــدة 

أمام الشخص.

إن مهمــة برنامــج tWB هــي التأكــد مــن خبــرات 
صحــة  مــن  والتحقــق  الجديــد  القــادم  ومعــارف 
وكفاءاتهــم  البرنامــج  فــي  المشــاركين  معــارف 
دبلــوم  شــهادة  منحهــم  ســيتم  حيــث  العلميــة، 

تخــرج من قبــل الجمعية.

الشــروط  تغييــر  بضــرورة  تعتقــد  هــل 
القادميــن  لمســاعدة  الحاليــة  والقوانيــن 

الجدد على دخول ســوق العمل؟

 بأنــه قــد يكــون هنــاك 
ً
 راســخا

ً
نحــن نؤمــن إيمانــا

حاجــة للتغييــر، ولكــن ليــس مــن الواضــح بعــد كيــف 
التشــريعية  التغييــرات  شــكل  يكــون  أن  يمكــن 
تتســم  أن   

ً
جــدا الضــروري  مــن  أنــه  إال  الالزمــة، 

بالمرونــة واإلبداع.

فــي  طويلــة  أشــواط  قطــع  يمكــن  الواقــع  وفــي 
تحقيــق نمــو ســوق العمــل ألن فكرتنــا هــي ضــرورة 
وتســليط  الخارجــي  العالــم  مــع  التواصــل  تعزيــز 
الضــوء أكثــر علــى األمثلــة الجيــدة والعمــل علــى خلــق 

القدوة.

لمزيــد مــن المعلومات عن الجمعية
WWW.tALENtWIthOutBORdERS.IO

INFO@tALENtWIthOutBORdERS.IO

مدير عام شركة jayway هدف إطالق مبادرة » كفاءات بال حدود« 

إزالة العقبات أمام القادمين الجدد لدخول سوق العمل
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                               A٣968167 جواز ســفر عراقي رقم

هاتف :07٣62٣٣596

الكومبــس - خــاص: اســتضاف  Al-kompis Webb TV فــي إطــار لقــاء خــاص ومباشــر علــى صفحــة الكومبــس فــي 
الفيســبوك، المحامــي مجيــد الناشــي للحديــث معــه عــن مشــكلة أخــذ األطفــال مــن عوائلهــم مــن قبــل لجنــة الشــؤون االجتماعية 
ــى الكثيــر مــن  ) السوســيال (، تفاعــل معــه القــراء مــن خــال استفســاراتهم وأســئلتهم التــي أجــاب عنهــا، وألقــى الضــوء عل

األســباب التــي تدفــع الــى تطــور المشــاكل ووصولهــا الــى مرحلــة أخــذ األطفــال مــن عوائلهــم.

المقــال التالــي للمحامــي الناشــي يتنــاول نفــس 
المشكلة:

ان  وهــي  منتشــرة  فكــرة  بدحــض  أواًل  لنبــدأ 
وليــس  األجانــب  أوالد  فقــط  يأخــذ  )السوســيال( 
المشــكلة  هــذه  أن  أوضــح  دعونــي  الســويديين. 
الواقعيــة التــي أتلمســها كل يــوم فــي عملــي، يتحمــل 
جــزء منهــا لجنــة الشــؤون االجتماعيــة والجــزء اآلخــر 

األفراد أصحاب المشــكلة أنفســهم.

لكــن لمــاذا نــرى أن أخبــار ذلــك تنتشــر بســرعة بيــن 
دون  عمومــا  والشــرقيين  بالعربيــة  الناطقيــن 
غيرهــم؟ أعتقــد أن العالقــات االجتماعيــة القويــة 
بيــن األجانــب، قــد تقــف خلــف ذلــك، فمثــال إذا كانــت 
كل عائلــة ســويدية تعــرف مــا بيــن 5 أو 10 عوائــل 
المشــكلة  هــذه  مثــل  حــدوث  خبــر  فــأن  أخــرى، 
يقتصــر بينهــا، بينمــا معــروف أن العوائــل الشــرقية 
عائلــة  كل  تعــرف  فقــد  واســعة،  عالقــات  لهــا 
عشــرات أو حتــى ربمــا مئــات العوائــل األخــرى، األمــر 
الــذي يكفــي لالنتشــار الســريع جــدا لخبــر حــدوث 

المشــكلة بشــكل اكبر واســرع مقارنة بالســويديين.

كبــر  فقــد  المجتمــع،  تربيــة  هــو  مهــم  أخــر  أمــر 
ــة األوالد  ــوا بتربي ــى ان األهــل يقوم ــا عل ونشــا اغلبن
بواســطة التعليــم، التوبيــخ والضــرب أحيانــا وهــذا 
األمــر الزال موجــود الــى يومنــا هــذا وال يمكــن ان 

ننكره.

 

الســويد قامــت بمنــع الضــرب مــن الســبعينات ولهــذا 
جيــل  هــم  صغــار  أوالد  لديــه  الــذي  الجيــل  كل 
الســبعينات والثمانينــات والتســعينات وهــم كبــروا 
فــي بلــد يمنــع الضــرب ولهــذا تعلــم هــؤالء األشــخاص 
هــذا األمــر ومــن الطبيعــي ان ال يكــون هنــاك ضــرب 
بنفــس الطريقــة عنــد الســويديين مقارنــة بالعــرب. 
أخــذ  يتــم  عندمــا  األحيــان  اغلــب  ان  تــرى  لهــذا 
الســبب  يكــون  ال  الســويدية  العوائــل  مــن  األوالد 
لديهــم  األهــل  أو ألن  اإلهمــال  بــل يكــون  الضــرب 
 المشــكلة هــي اجتماعيــة وتتعلــق 

ً
مشــاكل إدمــان. إذا

بالخلفيــة والتربيــة والمجتمــع وال تتعلــق بــأن األهــل 
ال يحبــون أوالدهم.

اللــوم عليــه علــى  إلقــاء  الــذي يمكــن  اآلخــر  األمــر 
لجنــة الشــؤون االجتماعيــة هــو ان العامليــن هنــاك 
لديهــم نظــرة تحامــل ضــد األجنبــي. مثــاَل عندمــا 
ينالــوا بــالغ عــن حالــة فــي عائلــة عربية فاســتنتاجهم 
أوالدهــا  تضــرب  العربيــة  العائلــة  ان  يكــون  األول 
بالتحقيــق  وليــس  بالحكــم  أحيانــا  يبــدؤون  ولهــذا 
 يكونــوا قــرروا ان هــذا األمــر ال بــد ان 

َ
ألنهــم مســبقا

 كــي 
ً
يكــون حــدث وهــذا مــا ســأتطرق إليــه الحقــا

يعــرف الشــخص كيف يتصرف.

القانوني  الوضع 

ينــص القانــون الســويدي علــى ان بعــض العامليــن 
ضمــن القطــاع الخدمــي ملزميــن بتقديــم بــالغ فــي 
ــة،  ــل يتعــرض ألذي ــاك طف ــة وجــود شــك ان هن حال
مــن ضمــن هــؤالء الذيــن يلزمهــم القانــون بذلــك هــو 
فــي  العامليــن  األطبــاء،  الممرضيــن،  المعلميــن، 
الحضانــات  فــي  العامليــن  االجتماعيــة،  الشــؤون 

ورياض األطفال.

هــؤالء  مــن  تأتــي  البالغــات  اغلــب  ان  نــرى  لهــذا 
ــك وإال مــن  ــون يفــرض عليهــم ذل األشــخاص، فالقان
ان  تــرى  لهــذا  لعقوبــة،  يتعرضــوا  ان  الممكــن 

المعلمــة فــي الحضانــة عندمــا تــرى اي ازرقــاق علــى 
جســد الطفــل تســأل نفســها. أيهمــا افضــل، هــل 
أذا  اســكت.  أم  االجتماعيــة  الشــؤون  لجنــة  ابلــغ 
ســكتت وحصــل شــيء مــع الطفــل فعندهــا ســأصبح 
أنــا المالمــة وقــد اخســر عملــي أو تكتــب الجرائــد 
عــن األمــر وينشــرون اســمي. إذا بلغــت فســيزعل 
أكيــد  المعلمــة تختــار؟  أن  األهــل. فمــاذا تعتقــد 
الشــؤون  لجنــة  بيــد  األمــر  وتتــرك  باإلبــالغ  تقــوم 

االجتماعيــة للتحقيق.

لماذا يســارع السوسيال إبالغ الشرطة؟

مــا هــي الخطــوة التاليــة؟ عندمــا يصــل الخبــر للجنــة 
ــر عليهــم أيضــا  ــق األم ــة فينطب الشــؤون االجتماعي
ان مــن واجبهــم التحقيــق باألمــر. ولألســف حــاالت 
ــل  ــى حــاالت كثيــرة. مثــاَل حصــل قب ــر عل ــة تؤث قليل
فتــرة ان فتــاة كان أهلهــا أرســلوها عنــد خالهــا كــي 
أهلهــا  مــع  شــملها  لــم  ويتــم  الســويد  فــي  تبقــى 
وتــم وصــول  كانــت تضربهــا  ولكــن زوجــة خالهــا 
بــالغ للجنــة الشــؤون االجتماعيــة التــي لــم تأخــذه 
بعيــن االعتبــار. فمــاذا حصــل؟ قامــت زوجــة الخــال 
بضربهــا فــي أحــد األيــام الــى درجــة أنهــا ماتــت مــن 

أوجاعها.

انتقــادات  الــى  السوســيال  فــي  العاملــون  فتعــرض 
شــديدة مــن المجتمــع والصحافــة، ألنهــم لــم يبلغــوا 
الشــرطة بذلــك، لذلــك فــان لجنــة الشــؤون االجتماعية 
تبلــغ بســرعة الشــرطة عندمــا تشــك بوجــود مثــل 
هــذه الحــاالت فــورا، لكــي ال تتحمــل المســؤولية عــن 

ذلك.

 هــذه حالــة واحــدة ولكــن يوجــد حــاالت أخــرى 
ً
طبعــا

بإمــكان  يكــون  قــد  لهــذا  الصحافــة.  كتبــت عنهــا 
الشــخص ان يفهــم ان القانــون، المجتمــع والصحافــة 
هــم الذيــن يدفعــون العامليــن فــي لجــان الشــؤون 
االجتماعيــة ان يأخــذوا قــرارات هــم غيــر راضيــن 

عنهــا ولكــن يريدون ان يحموا انفســهم.

مــاذا بعد تقديم البالغ؟

عندمــا يتــم اكتشــاف وجــود إصابــة عنــد طفــل، أو 
عنــد إخبــاره المدرســة أو الحضانــة ان أهلــة يضربــوه، 
التــي  االجتماعيــة  الشــؤون  بلجنــة  االتصــال  يتــم 

تعمــل تقييــم أولــي هــل األمر جدي أم ال. 

تقــوم لجنــة الشــؤون االجتماعيــة فــي أحيــان كثيــرة 
بالذهــاب الــى الحضانــة أو المدرســة وأخــذ الطفــل 
األمــر، ويتــم تصويــر  فــي  للتحقيــق  الشــرطة  إلــى 
هنــاك  يكــون  ال  كــي  األمــر  بهــذا  يقــام  المقابلــة، 
علــى  يجــب  مــا  األوالد  يعلمــوا  أن  لألهــل  فرصــة 

الطفــل ان يقولــه الحقا.

 ان يطلــب 
ً
عندمــا يتــم هــذا األمــر مــن المهــم جــدا

ــة تهتــم  ــم تعييــن محامــي لهــم )الدول األهــل ان يت
ان  بإمكانــه  المحامــي  ان  هــو  والســبب  بالتكاليــف( 
يطلــب تحقيــق ثانــي مــع األطفــال ويســمع مــا يقــال 

كــي يــرى إذا كان هنــاك شــيء لمصلحة األهل.

تقــوم المحكمــة بطلــب مــن الشــرطة بتعييــن محامــي 
أخــر يســاعد األطفــال ويترافــع عــن حقهــم. لألســف 
الشــخص  هــذا  يكــون  الحــاالت  مــن  العديــد  فــي 
األمــر  ألن  االجتماعيــة  الشــؤون  لجنــة  مــع  باتفــاق 

أريــح على المحامي.

أثنــاء هــذا الوقــت تبــدأ المناقشــة بيــن لجنــة الشــؤون 
االجتماعيــة واألهــل وهنــا يأتــي دور المحامــي كــي 
يعطــي اإلرشــاد األفضــل لألهــل ألن كل حالــة فريــدة 
نصائــح  تعطــي  ان  المســتحيل  ومــن  نوعهــا  مــن 
شــافية فــي كل الحــاالت ولكــن ســأعطي هنــا نصائــح 

عامــة مفيــدة فــي اغلب الحــاالت وليس كل الحاالت.

ليــس  الطفــل  أن  التأكــد  يريــد  السوســيال 
بخطر

ان  مــن  التأكــد  االجتماعيــة  الشــؤون  لجنــة  تريــد 
الطفــل ليــس فــي خطــر ولهــذا مــن الجيــد ان يكــون 
األهــل متعاونيــن كــي يظهــروا انهــم أيضــا يريــدون 
مصلحــة الطفــل. لألســف العنــاد، الصــراخ والتهديــد 
الشــؤون  لجنــة  بلــة ويؤكــد شــكوك  الطيــن  يزيــد 
ازداد  اكثــر  االجتماعيــة. كلمــا كان تعــاون األهــل 
احتمــال ان ال تقــوم لجنــة الشــؤون االجتماعيــة بأخــذ 

هل من الممكن أن يأخذوا مني طفلي؟
  صــورة تعبيريــة  المحامــي مجيد الناشــي
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فــي الثقافــة وتلبــد فــي اإلعــام . 

 لــكل المخــزون الــذي 
ً
وكان هــذا العنــوان مختصــرا

كان فــي الذاكــرة عــن األعــداد القديمــة ، ومــا أثــاره 
الدكتــور محمــود مــن تســاؤالت دفعنــي لكتابــة هــذه 
 فــي بعــض 

ً
نــي بذلــك أمــأل بهــا فراغــا

ّ
الخاطــرة عل

طريــق  تضــيء  شــعلة  بمثابــة  وتكــون   ، الزوايــا 
التواصــل بيــن قراء الكومبس .. 

الثقافــة .. األدب .. الكتابــة .. فّعلــت هــذه الكلمــات 
ســبات  فــي  غافيــة  كانــت  حــوادث  ذاكرتــي  فــي 

طويل.

فتذكــرت .. ذلــك اليــوم الــذي أنهيــت فيــه عملــي 
 علــى األقــدام ، 

ً
وقــررت العــودة إلــى البيــت ســيرا

المنعــش  العليــل  النقــي  الهــواء  باستنشــاق  للتمتــع 
والــذي يتمّيــز بــه عــادة شــهر نيســان مــن كل عــام 
نــي أخفــف بهــذا المســير مــن وطــأة األفــكار 

ّ
، وعل

التــي أثقلــت كاهلــي ثــم ســرت بخطــى متلعثمــة ، 
ــش فــي 

ّ
وحســب تداعيــات األفــكار التــي كانــت تعش

علــى  للتشــويش  الالوعــي  مــن  وتتســرب  رأســي 
 الســتيعاب كل مــا 

ً
منطقــة الوعــي المســتنفرة أساســا

تصطــدم بــه في طريقها .. 

وكانــت نوبــات مــن الملــل تنتابنــي وشــعور بالوحشــة 
والغربــة ، والتفكيــر المؤلــم الــذي تجــاوز الحــدود ، 
وكان الصمــت الرهيــب  يلفنــي ، وليــس هنــاك ماهــو 
مؤنــس ســوى بصيــص أمــل يتضــاءل ، والصمــت تربــة 
خصبــة تنمــو فيهــا أي فكــرة ، وانتابنــي دوار هــادئ 
وأحــداث  ومواقــف  ألفــكار  وعــراك  صــراع  بعــد 
وذكريــات أرهقتنــي ، حتــى شــعرت بضــرورة حمــل 

رأســي على يدي . 

ــه أو  ــن أحدث ــم أجــد م ــي فل ــي وأمام ــم التفــت خلف ث
 منــي بأنهــا 

ً
يحدثنــي .. فانخرطــت فــي األوهــام ظنــا

األحــالم .. ومــا صحــوت إال علــى صــوت بائــع الكتــب 
ــي الفــراغ والفضــول لتصفــح  ــى الرصيــف ، فدفعن عل
بعــض العناويــن، والتــي كان أكثرهــا وكالمعتــاد مــن 

كيــف   .. غراميــة  رســالة  تكتــب  كيــف   : نوعيــة 
تتعلــم  كيــف  اإلنشــاء..  فــي   

ً
موضوعــا تكتــب 

الفرنســية فــي خمســة أيــام .. واإلنكليزيــة واإليطاليــة 
.. وكل مايخطــر ببالــك مــن لغــات العالــم بإمكانــك 
تعلمهــا فــي خمســة أيــام حســب ماتضمنــه لــك تلــك 

الكتب بشــرط شــرائها ..؟ 

عنــوان  بعــض  نظــري  لفــت  جانبيــة  زاويــة  وفــي 
لكتــاب قــرأت منــه : كيــف تصبــح .... فظننــت ألول 
ــى  ــي إل ــاح وجمــح خيال ــه يتحــدث عــن اإلصب ــة أن وهل
ــل  ــي لي ــس ف ــذي يكــون بعــد كوابي ــاح ال ــك اإلصب ذل
بهيــم وطويــل .. أو إصبــاح بعــد ليــل ملــون باألحــالم 
 .. ســرابية  ماتكــون   

ً
وغالبــا الرماديــة  أو  الورديــة 

فمــددت يــدي لســحب ذلــك الكتــاب للتعــرف علــى 
ذلــك اإلصبــاح الــذي يتحــدث عنــه ؟ فكانــت المفاجــأة 
... عندمــا تبيــن لــي انــه يتحــدث عــن : كيــف تصبــح 
شــعور  انتابنــي  وهنــا   ... أيــام  خمســة  فــي   

ً
كاتبــا

بالنشــاط والحيويــة ، وبــدأ بصيــص األمــل الــذاوي 
بالتوهــج داخلــي وهــذا مادفعنــي الــى شــرائه ، ومــن 

 الخطــى الى البيت .
ّ

ثــم حــث

وبــدأت القــراءة .. وكان الــدرس األول : كيــف تتعلــم 
األحــرف األبجديــة .. وكان ذلــك ســهاًل علــّى ألننــي 
 ، لدرجــة أننــي 

ً
نشــأت علــى حفــظ تلــك األحــرف غيبــا

ــى   ودون النظــر ال
ً
 وعكســا

ً
اســتطيع قراءتهــا طــردا

الورقــة ، وأمــا الــدرس الثانــي : فقــد تعلمــت منــه 
ــك الحــروف مــع بعضهــا البعــض  ــل تل ــة توصي كيفي
ــى وليــس بالضــرورة  ــى معن ــدل عل ــة ت لتشــكيل كلم

أن تــدل عليه

توصيــل  كيفيــة  فيوضــح   : الثالــث  الــدرس  وفــي 
جهــة  حســب  وذلــك   ، بأخويــه  أو  بأخيــه  الحــرف 
توضــع يــد كل حــرف أو يــداه . والــدرس الرابــع : هــو 
تطبيــق لتركيــب جملــة ممــا تعلمتــه ، جملــة فعليــة 
أو أســمية بــل ليــس بالضــرورة ان يكــون لهــا معنــى 

 .. كالميــة  كانــت  ولــو  جملــة  تكــون  ان  ويكفــي 
فكتبــت التالي : 

إذا هّبــت الريــاح ببلــدة .... فــاألرض تثبــت والغصون تميل 

ليكــون  التعليمــات  حســب  الصفحــة  قلبــت  ثــم 
الــدرس الخامــس : حيــث كانــت المفاجأة ......؟ 

كــدت  وعندهــا   ،  
ً
كاتبــا أصبحــت  ...لقــد  مبــروك 

ــي  ــى الفــور بأصدقائ ــت عل ــر مــن الفــرح ، واتصل أطي
 ، ودعوتهــم 

ً
ألزف لهــم البشــرى بأننــي أصبحــت كاتبــا

لالحتفــال معــي بهذه المناســبة . 
وأثنــاء االحتفــال ونشــوتي بــه ســألني أحــد أصدقــاء 
صديقــي الــذي حضــر معــه : هــل أنــت كاتــب ليبرالــي 

أم كاتــب راديكالي ...؟ 
ربمــا أننــي لــم اســتوعب بــل لــم افهــم مالــذي تحــدث 
عنــه أو مالــذي قصــده فــي كالمــه  ! فقلــت لــه : }شــو 

يعنــي قصدك ...؟ {
فقــال لــي : أقصــد هــل أنــت كاتــب كالســيكي أم كاتــب 
حداثــي ؟ عندهــا شــعرت بثقــل فــي رأســي ودوار 
فــي عقلــي وكركعــة فــي معدتــي .. وضاعــت عنــي 
ــة  ــي الكلمــات ، ورحــت أتلّمــس األحــرف األبجدي ومن
ــذي  هــا تســعفني فــي هــذا المــأزق ال

ّ
مــرة أخــرى عل

لــم أحســب لــه أي حســاب ، فقلــت لــه : أنــا مجــرد 
 ...؟ فقــال 

ً
 ولســت كاريداليــا

ً
كاتــب لســت ليبراليــا

 فيجــب أن تنتمــي إلــى مدرســة مــا 
ً
لــي: بصفتــك كاتبــا

علــى األقــل لتبلــور مــن خاللها هويتك ...؟! 

فقلــت لــه : لقــد بلــورت هويتــي فــي نفــس اليــوم 
الــذي اســتلمتها بــه عنــد محــل لتجليــد الهويــات 
لكــي أحافــظ عليهــا مــن التلــف والزلــت أحتفــظ بهــا 
وهــي بحالــة جيــدة الــى اليــوم ، أمــا المدرســة .. فقــد 
تعلمــت  والتــي  االبتدائيــة  مدرســتي  الــى  انتســبت 
فيهــا األحــرف األبجديــة وجــدول الضــرب وتخرجــت 
منهــا بشــهادة الزلــت أحتفــظ بهــا ضمــن بــرواظ 

أنيــق الى اليوم ..

فقــال لــي : هــذا اليكفــي ...؟ البــد لــك بــأن تكــون 
 ؟ وأنــا هنــا ال أقصــد المدرســة التــي تعلمــت 

ً
ملتزمــا

فيهــا األبجديــة وال هويتــك الشــخصية .. ؟

التــي   تلــك المدرســة 
ّ

إال أنــا ال أعــرف  لــه :  فقلــت 
قضيت فيها أحلى ســنين عمري وأتعســها ..

أمــا المــدارس التــي تتكلــم عنهــا أنــت اليــوم  .... 
فلــم تكــن موجودة في أيامنا.

الدكتــور محمد برازي

 في خمســة أيام
ً
كيف أصبحت كاتبا

الطفــل مــن األهــل بــل قــد تكتفــي بــأن يذهــب األهــل 
الــى محادثــات مع اختصاصييــن ومعالجين.

بــأن  قــرار  تأخــذ  اللجنــة  ان  أحيانــا  يحــدث  ولكــن 
الطفــل فــي خطــر إذا بقــى عنــد األهــل وعندهــا مــن 
الــى مــكان  الممكــن ان يأخــذوا الطفــل مــع األهــل 
يــروا  لكــي  المراقبــة  تحــت  الجميــع  فيــه  يكــون 
ــدا  ــع الطفــل وهــذا قــد يكــون جي تصــرف األهــل م
مــع أنهــا فتــرة عصيبــة ألن كل غلطــة تحتســب، 
مــكان  الــى  الطفــل  يأخــذوا  ان  قــرروا  إذا  واألســوأ 

ســكن أخــر عنــد عائلة أخــرى تهتم فيه.

ان  لألهــل  يمكــن  فطبعــا  األمــر  هــذا  حــدث  إذا 
يطعنــوا فــي هــذا القــرار أمــام المحكمــة والمحكمــة 
تعطــي أوال قــرار مؤقــت )فــي اغلــب األحيــان بحســب 
طلــب لجنــة الشــؤون االجتماعيــة( ومــن ثــم بعــد 
يتــم  المحكمــة  فــي  هنــاك جلســة  يكــون  شــهرين 

فيهــا تقديــم أدلة وإثباتــات من الطرفين.

فــي اغلــب الحــاالت يتــم حــل األمــر قبــل ان تتطــور 
القضيــة الــى هــذه المرحلــة ولكــن فــي حــاالت أخــرى 

 عليه.
ً
لألســف يتــم أخذ الطفــل حفاظا

المحافظــة على الهدوء وعدم التهور

بالرغــم مــن أنــي اعــرف أن الكتابــة والــكالم أســهل 
مــن الواقــع مــع هــذا يجــب ان أقــول ان اهــم شــيء فــي 
أثنــاء كل هــذا األمــر هــو المحافظــة علــى الهــدوء 

وعدم التهور.

الــى قناعــة ان هنــاك  المحكمــة  فــي حــال توصلــت 
أدلــة كافيــة عــن ان وجــود الطفــل مــع األهــل يشــكل 
 أخــذ قــرار بــأن يوضــع الطفــل 

ً
خطــر فســيتم طبعــا

بحســب عمــره فــي مــكان مالئــم، بعيدا عن أهله.

الحــظ ان هــذا األمــر ال يشــمل فقــط إذا كان األهــل 
يضربــون األوالد بــل قــد يكــون إهمــال للطفــل أو 
األهــل  ان  تبيــن  إذا  وهــو  مهــم  أخــر  أمــر  حتــى 
يختلفــوا ويضربــوا واحدهــم األخــر أمــام األطفــال. 
هــذا األمــر يعتبــر إهمــال للطفــل ويــؤدي الــى نفــس 

النتيجــة التــي ذكرتها أعاله.

مــا هي الخدمات التــي يقدمها مكتبنا؟

ــا بغــض  مــن المهــم التذكــر ان بإمكانــك االتصــال بن
النظــر عــن منطقــة الســكن فــي الســويد وليــس مــن 

االستشــارة  ســتوكهولم،  فــي  تكــون  ان  الضــروري 
علــى الهاتــف ومناقشــة بعــض األمــور األساســية هــي 

مجانية.

فــي  ننجــح  فيهــا  اعمــل  التــي  القضايــا  اغلــب  فــي 
تخفيــف مــن حــدة األمــر ولكــن طبعــا ليــس األمــر 
مرتبــط فينــا بقــدر مــا هــو مرتبــط فــي العائلــة. مــن 
المهــم ان يكــون الشــخص صريــح مــع المحامــي كــي 

اقدر ان أســاعده. 

ــة  ــي مــع محامي ــن ان تتعامل ــرأة وتفضلي ــِت ام إذا كن
أنثــى فممكــن ان أرشــدك الــى إحــدى زميالتــي فــي 
المكتــب وســيقدم مكتبنــا افضــل الخدمــات فــي هــذا 

الشأن. 

نقــوم بااللتقــاء مــع الوالــد الــذي يطلــب مســاعدتنا 
هــذا  فــي  الراهــن،  والوضــع  القضيــة  لمناقشــة  أواًل 
االجتمــاع ممكــن ان نتناقــش عــن مــا هــي الخطــة 
التــي يجــب ان نعمــل عليهــا، نقــوم بكامــل االتصــاالت 

مع الدوائــر الحكومية.

التكاليف

يتــم دفــع كامــل التكاليــف مــن قبــل الدولــة، وإذا 
أردت ان تناقــش وضعــك القانونــي فممكــن االتصــال 
الســاعة  بيــن   0707596786 الرقــم  علــى 
أو  الجمعــة  الــى  االثنيــن  مــن  09.00 و 17.00 

إرســال رســالة على بريدي اإللكتروني

MAjEEd.ALNAShI@LExELI.SE 

 لــن يكــون دائمــا بإمكانــي اإلجابــة علــى كل 
ً
طبعــا

األســئلة بســبب ضيق الوقت.

مجيد الناشــي
حقوقــي ومتخصــص في حقوق اإلنســان

MAjEEd ALNAShI
AdVOKAtFIRMAN ELISON
dROttNINGGAtAN  65
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الكومبــس – تقاريــر: الشــعور بالملــل وربمــا الوصــول إلــى مرحلــة اإلحبــاط هــو مــا يــازم أغلــب الاجئين ضمــن مراحــل انتظارهم 
قــرار اإلقامــة، خاصــة عندمــا يســكن طالــب اللجــوء فــي أحــد المراكــز النائيــة والبعيــدة عــن التجمعــات الســكنية، لكــن بعــض 
الاجئيــن الشــباب فــي بلــدة örnsqöldvik شــمال الســويد، وجــدوا أن الموســيقى والغنــاء يمكــن أن تكــون وســيلة تواصــل 

رائعــة بيــن المهاجــر ومجتمعــه الجديــد، والتقــرب أكثــر مــن نــاس وثقافــة وعــادات البلــدة التــي يعيشــون فيهــا«.

بيــن  الوصــل  صلــة  والغنــاء،  الموســيقى  »لغــة 
المهاجريــن والمجتمــع« هــي الفكــرة األساســية التــي 
ــى  ــة الشــبابية، عل قامــت عليهــا، فرقــة كــورال الحري
يــد مجموعــة مــن الالجئيــن الشــباب فــي هــذه البلــدة 

النائية، شــمال السويد.

الحيــاة  الخــروج مــن روتيــن  الفرقــة قــرروا  أعضــاء 
آخــر  جانــب  وإظهــار  المدينــة،  كامــب  فــي  المملــة 
ــف عــن  ــة، تختل ــة الشــعوب العربي ــي عــن ثقاف حقيق
تلــك الصــور المســبقة التــي تكونــت عــن الالجئيــن، 
فــي عيــون كثيريــن مــن األوروبييــن والســويديين، 
خاصــة أنهــم حظــوا باحتــرام وتشــجيع أهالــي تلــك 

المدينة.
يقــول ســامر عيــان، وهــو ســوري لجــأ إلــى الســويد 
منــذ ســتة شــهور فقــط لـــ »الكومبــس{ : » إن فكــرة 
ــن خــالل دروس الموســيقى  ــت م ــة، تكون هــذه الفرق
الكامــب،  فــي  للطــالب  كانــت تعطــى  التــي  والغنــاء، 

والتي هي جزء أساســي لتعلم اللغة الســويدية«. 

ويشــير فــي هــذا اإلطــار، إلــى مدرســته هانــا، التــي 

كان لهــا الفضــل فــي قيــام فرقتهــم كمــا يقــول، مــن 
شــعبية  أغانــي  تعلــم،  علــى  لهــم  حثهــا  خــالل 
الســويديين  حيــاة  مــن  جوانــب  تنقــل  ســويدية، 
للســالم  وتدعــو  عيشــهم،  وطــرق  وثقافتهــم 

 عــن أي قيود وعوائق.
ً
والحريــة بعيــدا

ــي  ــر، ف ــى حــد كبي ــر ســاهم إل ــف، أن هــذا األم ويضي
علــى  اطالعــا  أكثــر  أصدقائــه،  مــن  وبعــض  جعلــه 
ــه وكيفيــة  المجتمــع الســويدي، ومعرفــة عــادات أهل
تناولهــم ألمــور حياتهــم اليوميــة االجتماعيــة وإلــى 
مــا هنالــك. ومــن هنــا كان تبلــور فكــرة قيــام الفرقــة، 
التــي تضــم ســتة أشــخاص، هــم خمســة ســوريين، 
وعراقــي واحــد، تتــراوح أعمارهــم بيــن 21 إلــى 30 
ســنة، والذيــن قــد يختلفــون عــن بعضهــم البعــض 
يتفقــون  لكنهــم  العلمــي،  تحصيلهــم  بمســتوى 

بمحبتهــم للموســيقى والغناء.

أعضــاء  مــن  أحــد  لــدى  يوجــد  ال   « ســامر:  يقــول 
الفرقــة، أي خلفيــة موســيقية، لكــن كل واحــد منهــم، 
لديــه اهتمامــات كبيــرة بهــذا المجــال، األمــر الــذي 

ســاعد علــى تحقيــق التآلــف فيما بينهم«. 

 من ســكان البلدة
ً
الفرقة تلقى تشــجيعا

ــة فــي  ــد القــول إن إقامــة بعــض الحفــالت الغنائي يزي
الكامــب الــذي يعيشــون فيــه، شــجعهم أكثــر علــى 
المشــاركة فيهــا، وغنــاء مــا كانــوا تعلمــوه، مــن أغانــي 
شــعبية ســويدية، ليتطــور األمــر الحقــا إلــى دعوتهــم 
الفتتــاح معــرض لرســام تشــكيلي فــي مقهــى البلــدة، 
والتــي كانــت بمثابــة الفرصــة الحقيقيــة لهــم للتعريــف 
ــذي تفاعــل معهــم  ــاك، ال ــي هن بهــم للجمهــور المحل
ــوا يؤدونهــا باللغــة  ــع أغانيهــم خاصــة، أنهــم كان وم
بإعجــاب  حظــي  مــا  وهــذا  الســليمة،  الســويدية 

المتلقي الســويدي«.

ويتابــع ســامر فــي حديثــه معنــا، أن أعضــاء الفرقــة 
ــة،  ــل أي حفل ــرا قب ــي كثي ــى األغان ــون عل ــوا يتدرب كان
المتلقــي  يتقبلــه  ال  ربمــا  مــا،  لغــوي  لخطــأ   

ً
تجنبــا

ــد  ــك، فق ــد ذل ــر عن ــف األم ــم يتوق ــع ل نفســه وبالطب
ــى إطــالق أســم  القــت الفرقــة التــي اتفــق األعضــاء عل

الحريــة عليهــا، قبــواًل عند ســكان البلدة.

االحتفــاالت  ببعــض  للمشــاركة  دعوتهــم  وتمــت 

مدرســة  فــي  احتفــاالت  ومنهــا  العديــدة،  المحليــة 
البلــدة، والتــي شــارك فيهــا الــى جانبهــم، مجموعــة 
حفلــة  إقامــة  عــن  فضــاًل  األطفــال،  التالميــذ  مــن 
خيريــة، يعــود ريعهــا للفقــراء والمحتاجيــن، الســيما 
مــن الالجئيــن، وهــذا مــا ســلط الضــوء عليهــم، مــن 
قبــل الصحافــة المحليــة هنــاك، والتــي وجــدت فيهــم 
 للتعايــش والتقــارب بيــن الثقافــات، مــا دفــع 

ً
نموذجــا

التفكيــر  إلــى  معنــا،  ســامر  لحديــث  وفقــا  الفرقــة 
بتقديــم أغانــي عربيــة شــعبية، ومزجهــا باللغتيــن 
الســويدية واإلنكليزيــة، ليســاهموا بذلــك، بتعريــف 
والثقافــة  الموســيقى  علــى  الســويدي  الجمهــور 
العربيتيــن، ناهيــك عــن تفكيرهــم فــي المســتقبل، 

إلــى التوجــه نحــو كتابة وتلحين األغاني بأنفســهم.  

الغــرض  أن  علــى  بالتأكيــد  معنــا،  حــواره  ويختــم 
األساســي مــن فرقــة الحريــة، هــو إيصــال رســالة محبــة 
وســالم وشــكر أيضــا للســويديين، الذيــن “فتحــوا لنــا 
بهــا  تمــر  التــي  الظــروف  ظــل  فــي  بلدهــم  أبــواب 
دولنــا” وكذلــك للتأكيــد عبرهــا، أن الالجــئ ليســت 
حــدوده فقــط، ذاك الكامــب الــذي يعيــش داخلــه، 
بــكل صــوره واألفــكار المســبقة عنــه، بــل إن لديــه 

آفاق أوســع من ذلك بكثير.

قســم التحقيقات

لمواجهة الشعور باإلحباط والملل 

الجئون يطلقون من الكامب فرقة غنائية تنال دعم 
سكان قرية شمال السويد

  الفرقــة أثنــاء إحياءهــا إحــدى الحفــالت في القرية  الشــاب ســامر عيان

الكومبــس - ســتوكهولم : أعلنــت الحكومــة الســويدية عــن رغبتهــا بوضــع نظــام جديــد يعتمــد علــى تحديــد وتقييــم العمــر 
الطبــي لطالبــي اللجــوء مــن األطفــال غيــر المصحوبيــن بذويهــم، حيــث مــن المتوقــع أن يصــدر قــرار بهــذا الخصــوص فــي فصــل 

ــف المقبل. الخري

وتحتــل مســألة العمــر أهميــة خاصــة فــي منــح قــرار 
مــن  العديــد  فــان  معلــوم  هــو  فكمــا  اإلقامــة، 
بــدون  بمفردهــم  الســويد،  الــى  يأتــون  األشــخاص 
 18 تتجــاوز  وأعمارهــم  أمورهــم،  أوليــاء  صحبــة 
أطفــال  أنهــم  علــى  يســجلون  لكنهــم  عامــا، 

ومراهقيــن، للحصــول على اإلقامة.

 MORGAN والعــدل  الهجــرة  وزيــر  وقــال 
jOhANSSON لوكالــة األنبــاء الســويدية tt إن 
قضيــة تحديــد عمــر طالبــي اللجــوء مــن األطفــال هــي 
عمــر  كان  إذا  مــا  لمعرفــة   

ً
جــدا مهمــة  مســألة 

ــى   إل
ً
الشــخص تحــت أو فــوق ســن 18 عــام، مشــيرا

أن أهميــة الموضــوع ال تكمــن فقــط بناحيــة منــح 
 بمجموعــة مــن 

ً
تصاريــح اإلقامــة وإنمــا تتعلــق أيضــا

األمــور منهــا الســكن والرعاية الطبيــة واالجتماعية.

يعيــش  أن   
ً
أبــدا المناســب  غيــر  مــن  أنــه  وأوضــح 

طالبــي اللجــوء البالغيــن الذيــن يحاولــون الغــش فيمــا 
مــع  الســكن  نفــس  فــي  الحقيقــي  عمرهــم  يخــص 

الالجئيــن األطفــال غيــر المصحوبين بذويهم.

جديــر ذكــره ان الكثيــر مــن المشــاكل وقعــت فــي 

األشــهر األخيــرة بيــن طالبــي اللجــوء المراهقيــن فــي 
آخرهــا  الخاصــة كان  الهجــرة  أو مســاكن  الكامبــات 
مقتــل أحدهــم وقبلهــا مقتــل شــابة كانــت تعمــل فــي 

إحــدى دور الرعايــة بهم.

وكانــت الحكومــة قــد قدمــت فــي الخريــف الماضــي 
 حــول إجــراء فحوصــات طبيــة لطالبــي اللجــوء 

ً
مقترحــا

مــن األطفــال غيــر المصحوبيــن بذويهــم للتأكــد مــن 
أن أعمارهــم هــي تحــت الســن القانونيــة، علــى اعتبــار 
الحصــول علــى تصريــح  لهــا  يحــق  الفئــة  أن هــذه 

اإلقامــة الدائمــة في الســويد بــداًل من المؤقتة.

معارضــة اتحــاد أطباء األطفال الســويدي

معارضتهــا  الســويدية  األطبــاء  نقابــة  وأبــدت 
علــى  يعتمــد  وأنــه   

ً
خاصــة للمقتــرح  الشــديدة 

الخدمــات  مجلــس  أصدرهــا  التــي  التوصيــات 
االجتماعيــة SOcIALStyRELSEN فــي عــام 
2012 حــول كيفيــة اتبــاع طريقــة آمنــة لتقييــم 

عمــر هؤالء الالجئين.

 
ً
 جديــدا

ً
ومــن المتوقــع أن يصــدر المجلــس تقريــرا

فــي شــهر نيســان/ أبريــل المقبــل لتقديــم تحليــل 
لتقييــم  واألســاليب  الطــرق  أفضــل  حــول  علمــي 

العمر.

ء للجــو ا لبــي  لطا لحقيقيــة  ا ر  عمــا أل ا لكشــف  يــد  جد م  نظــا



الكومبس | 24

هبة رؤوف تحصل على شارة التحكيم الدولي:

» التحكيــم فــي كرة القدم يجب 
 على الرجال«

ً
أال يبقى حكرا

 أن كــرة القــدم، هــي اللعبــة الشــعبية األولــى فــي العالــم، خصوصــا فــي البلــدان العربيــة، التــي رغــم 
ٌ

الكومبــس -رياضــة: معــروف
 ونســاًء، إال أن ممارســتها تــكاد تقتصــر علــى الرجــال فقــط فــي بلداننــا، دون النســاء. لذلــك قــد يكــون 

ً
ولــع شــعوبها بهــا، رجــاال

غريبــًا بــروز شــابة كحكــم فــي مثــل هــذا الوســط، إلدارة المباريــات بثقــة وحــزم.

تلــك هــي هبــة رؤوف، الشــابة التــي أحبــت الرياضــة، 
والتحكيــم، وأبدعــت فيــه، حتــى أنهــا وصلــت الــى 

المشــاركات الخارجيــة فــي عدة فعاليات.

فلســطينية   ،1989 العــام  مواليــد  مــن  هبــة 
ســورية، حصلــت علــى دبلــوم فــي التربيــة الرياضيــة 
 ،2008 العــام  فــي  التخــرج  وبعــد  دمشــق  مــن 
لـــ  تقــول  رياضيــة،  تربيــة  كمدرســة  عملــت 
بالمجــال  نشــاطي  أتابــع  أن  »أردت  »الكومبــس«: 
الرياضــي وأال أتوقــف عنــد مهنــة التعليــم فحســب، 
كــرة  للعبــة  وعشــقي  إللمامــي  التحكيــم  فاختــرت 
القــدم، ومتابعتــي المســتمرة لهــا وبعــد مشــاهدتي 
 
ً
انجذابــا وجــدت  دمشــق  حــكام  تماريــن  إلحــدى 

وبســبب  بــه،   
ً
جــدا وأعجبــت  التحكيــم  لموضــوع 

افتقــار التحكيــم للعنصــر األنثــوي ولــد ذلــك عنــدي 
ــى التواجــد فــي  ــات قــدرة المــرأة عل ــة فــي إثب الرغب

جميــع المجاالت«.

متى بدأت التحكيم الرســمي في ســوريا؟

بــدأت التحكيــم الــى جانــب مهنتــي وهــي التعليــم 
فــي ســوريا عــام 2009 كحكــم مســاعد وشــاركت 
ــاراة فــي بطــوالت  بتحكيــم مــا يزيــد عــن 100 مب
كبدايــة  ســورية  مــدن  بعــدة  الشــعبية  األحيــاء 

لمشواري.

لألشــبال  الســوري  الــدوري  صعيــد  علــى  أمــا 
ــد شــاركت  ــت ق والناشــئين والشــباب والســيدات كن
فــي إدارة مــا يزيــد عــن 50 مبــاراة، بمــا فــي ذلــك 
التحكيميــة  الــدورات  مــن  العديــد  فــي  المشــاركة 
كمــا  والفيفــا.  الســوري  االتحــاد  إشــراف  تحــت 
ــدم تحــت إشــراف  ــرة الق ــي ك ــدورة مدرب خضعــت ل

االتحــاد النرويجي.

التحكيــم  عــن  توقفــت  األخيــرة  اآلونــة  فــي 
لماذا؟

بســبب األزمــة الســورية انتقلــت لماليزيــا منتصــف 
لمــادة  كمدرســة  هنــاك  وعملــت   2013 العــام 
التحكيــم  ألســرة  وانتســبت  الرياضيــة  التربيــة 
الماليــزي بعــد أن خضعــت الختبــار اللياقــة البدنيــة، 

 وكنــت كواحــدة منهــم، 
ً
 كبيــرا

ً
حيــث وجــدت ترحيبــا

وخضعــت للعديــد مــن الــدورات التحكيميــة بمــا فــي 
إشــراف  تحــت  آســيا  مســتقبل  حــكام  دورة  ذلــك 

االتحاد اآلسيوي.

فــي  بهــا  شــاركت  التــي  البطــوالت  ماهــي 
التحكيم؟

شــاركت بمــا يزيــد عــن 60 مبــاراة مــا بيــن الوديــة 
بالعاصمــة  الرجــال  دوري  منهــا  والرســمية 
للشــباب  الماليــزي  الــكأس  بطولــة  و  كوااللمبــور 
الجامعــات  ودوري  الماليزيــة  المــدارس  ودوري 
وشــاركت  للســيدات،  ماليزيــا   وكأس  الماليزيــة 
بــإدارة مبــاراة نهائــي كأس ماليزيــا للســيدات حيــث 
شــاركت  التــي  المباريــات  أهــم  مــن  كانــت  أنهــا 

. بتحكيمها

متــى حصلت على الشــارة الدولية بالتحكيم؟

ــى الشــارة الدوليــة لعــام 2016   عل
ً
حصلــت مؤخــرا

ــى الالئحــة الفلســطينية بعــد أن  كحكــم مســاعد عل
أجريــت اختبــار اللياقــة البدنيــة بإشــراف محاضريــن 
دولييــن فــي اللياقــة البدنيــة فــي العاصمــة الماليزيــة 
كوااللمبــور، وقبــل 4 شــهور مــن اآلن انتقلــت إلــى 
الســويد بهــدف االســتقرار وبدايــة حيــاة جديــدة 
وقــد بــدأت بتعلــم اللغــة الســويدية منــذ أســابيع 
ابتدائيــة  مدرســة  فــي  التدريــب  مرحلــة  وبــدأت 
مزاولــة  فــي  وأطمــح  رياضيــة  تربيــة  كمــدرس 

مهنتــي بعــد إتقان اللغة.

كيف تتطلعين الى المســتقبل؟

أريــد ان أكــون عنصــر فعــال فــي المجتمــع الســويدي 
واالســتمرار والتطــور بالمجــال التحكيمــي الــذي هــو 
مــن أولويــات طموحاتــي والرياضييــن فــي الســويد 
والرياضــة بكافــة مجاالتهــا تحظــى باهتمــام كبيــر 
علــى  التشــجيعية  العوامــل  أهــم  مــن  وهــذا 

االستمرار.

وهنــا أنصــح كل فتــاة تتملكهــا الرهبــة أو الخــوف 
ــي  ــر إيجاب ــأن تجعــل التفكي مــن ممارســة الرياضــة ب
وتتعامــل مــع الرياضــة بمتعــة وحــب فهــي غــذاء 

العقل والروح والجســد.

حاورهــا: إيلي لولي

اســتدعى هامريــك  رياضــة:   - الكومبــس 
المديــر الفنــي للمنتخــب الســويدي لكــرة 
ــب  ــوف منتخ ــن صف ــن م ــدة العبي ــدم ع الق
الشــباب الفائــز بلقــب كأس األمــم األوروبيــة 
األول  المنتخــب  لقائمــة  عامــا،   ٢1 تحــت 

خــال المباراتيــن الوديتيــن المقبلتيــن. 
وقــال هامريــن إنــه يتطلــع إلــى المبــاراة الوديــة التــي 
يلتقــي خــالل منتخــب الســويد مــع مضيفــه التركــي 

الشــهر الجاري ثم المواجهة أمام التشــيك.
كالمدافــع  أســماء  الجــدد  الالعبيــن  قائمــة  وتضــم 
 )

ً
عامــا  21( ليندلــوف  نيلســون  فيكتــور  الواعــد 

البرتغالــي ولودفيــغ اوغوستينســون  بنفيــكا  العــب 
 )

ً
مدافــع كوبنهاغــن ويوهانيــس هوبــف )28 عامــا

حــارس مرمــى جينتشــربيرليجي التركي.
 البيــن ايكــدال العــب وســط 

ً
وشــملت القائمــة أيضــا

هامبــورغ بعــد تعافيــه مــن إصابة في القدم.

العبون جدد في 
المنتخب السويدي

استعدادا ألمم أوروبا
الكومبــس - رياضــة: بالرغــم مــن بلوغــه 
ــان  ــويدي زالت ــره إال أن الس ــن عم 3٤ م
إبراهيموفيتــش ال يــزال يفــرض نفســه 
عالــم  فــي  الاعبيــن  أفضــل  كأحــد 
الســاحرة المســتديرة. وبقــدر شــهرته 
بتســجيل األهــداف الجميلــة والحاســمة 
بتصريحاتــه  أيضــا  زالتــان  يشــتهر 

ــدل. ــرة للج المثي

مــع  إبراهيموفيتــش  »الســلطان«  عقــد  ينتهــي 
باريــس ســان جيرمــان نهايــة هــذا الموســم، حيــث 
مــن  البالــغ  الالعــب  أن  إلــى  التكهنــات  كل  تشــير 

العمــر 34 عامــا ســيغادر عاصمة األنوار.

اإلنجليزيــان  وتشيلســي  يونايتــد  مانشســتر  وبــدأ 
كشــفت  إذ  الســويدي،  بالعمــالق  للظفــر  خطــة 

صحيفــة »فــوت ميركاتــو« الفرنســية أن وتشيلســي 
قــام بالخطــوة األولــى بعــرض 10 مالييــن جنيــه 
اســترليني ســنويا فــي عقــد يمتــد لعاميــن إلغــراء 

»إبــرا« بالقــدوم إلى ملعب ســتامفورد بريدج.

إنجلتــرا  يفضــل  زالتــان  أن  الصحيفــة  وأكــدت 
مــن  لعــروض  رفضــه  بعــد  القادمــة  كوجهتــه 
الدورييــن األمريكــي والصينــي مشــيرة إلــى رغبــة 
الدوريــات  فــي  المشــوار  مواصلــة  فــي  الالعــب 

األوروبيــة الكبرى.

وعلــق الدولــي الســويدي مازحــا علــى إمكانيــة بقائــه 
فــي باريــس بالقــول إنــه ســيغير رأيــه »إذا صنــع لــه 

الباريســيون تمثــاال ووضعــوه مكان برج إيفل.

ابراهيموفيتش يستمر في تصريحاته 

المثيرة ويقترب من الدوري اإلنكليزي
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أحــداث  تكــرار  عنــد 
متشــابهة ضمــن نفــس 
الظــروف نســارع للقول: 
نفســه،  يعيــد  التاريــخ 
التاريــخ  يعيــد  كيــف 

بالســويدي؟ نفســه 

هذا المثل قد ينتمي 
إلى األمثال الناشئة من 
حكمة، وهو متداول 

في عدة لغات، 
ومصدره الكتاب 
المقدس ال جديد 

تحت الشمس

عندما ال تجد نتائج 
من وراء جهود تضيع 
فقط على الكالم، يقال 
عندها: جعجعة بال 

طحين، المثل السويدي 
يعتمد في تمثيل هذا 

الواقع على كلمات 
مباشرة

على قول
المثل

السويدي

historien

upprepar

sig

التاريخ

يعيد نفسه

 intet nytt

under

solen

ال جديد

تحت 

الشمس

mycket snack

 och lite

verkastad

الكثير من الكالم 

القليل من

اإلجراءات
alkompis.se :للمزيــد مــن األمثال

ــي الجــئ،  ــف مــن كلمتيــن. FLyKtING تعن ــح مؤل مصطل
ويرافقهــا EN فــي حالــة النكــرة. أمــا كلمــة StRöM تعنــي 
وتصبــح  النكــرة،  حالــة  فــي   EN ويرافقهــا  تّيــار، 

StRöMMEN في حالة المعرفة.
 FLyKtINGStRöMMEN المعنــى الكامــل لمصطلــح

يصبح، موجة الالجئين.
وتصــّدر مصطلــح “موجــة الالجئيــن” عناويــن آالف األخبــار 
تصاعــد  إثــر  األخيريــن،  العاميــن  فــي  وخاصــة  الصحفيــة، 
تواتــر العنــف فــي العديــد مــن دول العالــم، مــا تســبب بنــزوح 
مالييــن البشــر، ومتابعــة مئــات اآلالف منهــم الطريــق إلــى دول 

بعيدة عن أوطانهم.

مصطلــح مؤلــف مــن كلمتيــن. ÅLdER تعنــي عمــر أو ســن أو 

وتصبــح  النكــرة،  حالــة  فــي   EN ويرافقهــا  زمنيــة،  حقبــة 

 BEdöMNING أمــا كلمــة الجمــع.  فــي حالــة   ÅLdRAR

تعنــي تقييــم أو حكــم، ويرافقهــا EN فــي حالــة النكــرة، وتصبــح 

BEdöMNINGAR في حالة الجمع.

المعنى الكامل يصبح: تقييم العمر، أو تقدير السن.

 مــا تطلبهــا مصلحــة الهجــرة مــن القطــاع الطبــي، 
ً
وهــي عمليــة غالبــا

غيــر  األطفــال  أو  اللجــوء،  لطالبــي  التقريبــي  العمــر  لمعرفــة 

المصحوبيــن بذويهــم، حيــث يفتقــد معظمهــم ألوراق ثبوتيــة 

تظهر تاريخ ميالدهم الحقيقي.

مصطلــح مؤلــف مــن كلمتيــن. uNdER تعنــي تحــت أو داخــل أو 
خــالل، و utVEcKLAdE تعنــي متطــورة، وهــي مشــتقة مــن 

االسم utVEcKLING الذي يعني تنمية أو تطور.
المعنــى الكامــل لمصطلــح uNdERutVEcKLAdE يصبــح: 

فة، أو نامية بشكل متأخر.
ّ
ُمتخل

أي   uNdERutVEcKLAdE LäNdER عــادة  ويقــال 
الدول المتخلفة أو النامية.

 إلــى المجموعــات البشــرية كقــول 
ً
كمــا يمكــن أن يشــار بــه أيضــا

فــة، 
ّ
ُمتخل شــعوب  أي   ،uNdERutVEcKLAdE FOLK

مثلمــا صــّرح أحــد األطبــاء النفســيين فــي الســويد عــن الشــعب 
كشــفت  أن  بعــد  عــام،  بشــكل  العربيــة  والشــعوب  الفلســطيني 

صحيفة أفتونبالدت ذلك.

ــي إنســان أو  ــن MäNNISKA تعن ــن كلمتي ــف م ــح مؤل  مصطل
وتصبــح  النكــرة،  حالــة  فــي   EN ويرافقهــا  شــخص، 
 SMuGGLARE و  الجمــع.  حالــة  فــي   MäNNISKOR
تعنــي مهــّرب، ويرافقهــا EN فــي حالــة النكــرة، وتبقــى نفســها فــي 

.SMuGGLARE حالة الجمع
المعنى الكامل يصبح: المهربين أو مهربي البشر

مصطلــح مؤلــف مــن كلمتيــن. INSAtS تعنــي إجــراء أو اســتثمار 
أو رهــان، ويرافقهــا EN فــي حالــة النكــرة. StyRKA تعنــي 

قّوة أو شّدة، ويرافقها EN في حالة النكرة.

المعنى الكامل يصبح: قّوة التدخل أو وحدة التدخل.

ويمكــن أن تكــون وحــدات التدخــل تابعــة للشــرطة أو الجيــش، 
وتجــري تعبئتهــا وتجهيزهــا إلجــراء مهمــات خاصــة، قــد تكــون 
مقــررة ومحــددة، أو أن تبقــى القــوات جاهــزة للتدخــل فــي مختلــف 

األحداث المتوقعة.

، بحكــم 
ً
وتتألــف وحــدات التدخــل مــن أشــخاص مختاريــن خصيصــا

تمتعهــم بصحــة نفســية وجســدية جيــدة، فضــاًل عــن تلقيهــم 
.
ً
 جيدا

ً
تعليما

ويوجــد عــدة أنــواع مــن وحــدات التدخــل وهــي الوطنيــة، والقــوات 
الخاصة PIKEtERNA، والبحرية.

مصطلحــات
ســــــويدية

Underutvecklade

Åldersbedömning

Människosmugglare

Flyktingströmmen

Insatsstyrkan

كلمتيــن.  مــن  مؤلــف  مصطلــح   BARNäKtENSKAP
BARN تعنــي طفــل، ويرافقهــا Ett فــي حالــة النكــرة، أمــا كلمــة 
فــي   Ett ويرافقهــا قــران،  أو  زواج  تعنــي   äKtENSKAP

حالة النكرة.
المعنى الكامل يصبح: زواج األطفال.

وورد المصطلــح فــي خبــر يتحــدث عــن أن حوالــي 250 مليــون 
ــى قيــد الحيــاة، اليــوم، تزوجــن قبــل أن يبلغــن الخامســة  امــرأة عل

عشر من أعمارهن، أي ما يعرف بزواج األطفال

Barnäktenskap

 StEG ــي داخــل، و ــات. IN تعن ــالث كلم ــن ث ــف م ــح يتأل مصطل
تعني خطوة أو درجة، و jOBB تعني عمل.

: دخــول العمــل، أو خطــوة داخــل 
ً
المعنــى الكامــل يصبــح مجــازا

العمل.
ويعــرف INStEGSjOBB بأنــه دعــم مقــدم مــن قبــل الحكومــة 
الذيــن  العمــل  ألربــاب  العمــل،  مكتــب  طريــق  عــن  الســويدية 
خطــة  فــي   ،

ً
حصــرا المشــاركين،  الجــدد  القادميــن  يوظفــون 

الترســيخ، ويدرســون اللغــة الســويدية بمســتوى SFI، ولمــن هــم 
، وذلك بهدف تسهيل دخولهم إلى سوق العمل.

ً
فوق 20 عاما

 بنديــن آخريــن فــي القانــون، أولهمــا لمــن حصلــوا 
ً
لكــن يوجــد أيضــا

ــوا العشــرين  ، وقــد أكمل
ً
ــى اإلقامــة لمــدة تقــل عــن 36 شــهرا عل

 ويعتبــرون أحــد أفــراد 
ً
، وثانيهمــا لمــن أكملــوا العشــرين عامــا

ً
عامــا

عائلــة مواطــن ســويدي أو أوروبــي، لكــن دون أن يكــون الشــخص 
.
ً
 سويديا

ً
الموظف مواطنا

ويتمثــل الدعــم بدفــع مبلــغ أقصــاه 800 كــرون عــن كل يــوم 
عمل، ليصل إلى ما يقارب 80% من التكلفة اإلجمالية للراتب.

Instegsjobb
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أفقي
1 - أشــهر كاتب قصص خرافية لألطفال في 

الغرب

2 - يتكلــم - انهض

٣ - روائــي مصــري راحل حائز جائزة نوبل.

4 - الشــاعر كاتب قصيدة »أخي جاوز 

المدى« الظالمون 

5 - نصف دادا - نصف شــومر - تفيد تفســير 

واالسترسال. المعنى 

6 - قضــى وقتا - غطى وحجب.

7 - يســهر على الحماية من الخطر أو 

الســرقة  - أديب وروائي انجليزي كتب رواية 

كوبرفيلد. ديفيد 

8 - وقت مغيب الشــمس - نصف خروب

9 - بحر  -  ســهولة  - تكلفة

10 - أديب وفيلســوف انجليزي ساخر.
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رأسي
1 - ملكــي - ممثــل مصــري يقوم غالبا بدور األب 

الحنون.

2 - الصفا )معكوســة( - بناء أو مكان واجبة 

حرمته.

٣ - جبــل يابانــي - حجر ابيض صلب ناعم 

الملمس.

4 - أشــهر أديب انجليزي على مســتوى العالم.

5 - دراســات وتمحيص - ما يبلغه اإلنســان من 

عمره.

6 - توضــأ دون ماء - مدينة فلســطينية جنوب 

الخليل. غرب 

7 - أجهــزة وبرمجيات الكمبيوتر.

8 - قدمــت الثميــن فداء لك - حاجز مائي.

9 - مــا تعطــاه العروس يوم زفافها - دق وقرع 

- بيت العصفور.

10 - الشــكل الخارجي - بطل أســطوري إسباني 

انتجــت قصصه ســينمائيا وتلفزيونيا.

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؟ 11٢

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
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ممثل كوميدي مصري
)  دالع ماإم  (

شاعر عراقي ولد عام 19٤٤
) وركنس صولب (

مدينة األهرامات المصرية
) يةزجا (

من مشاهير الغناء في سوريا والوطن العربي
)بصحا رخيف(

أول دار نشر عربية 
) لمعال ماليليلن(

 الكلمات المبعثرة
قواعــد اللعبة

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

خالل المساعدة المبينة مقابل كل 
مجموعة خانات.

الكلمة أو الكلمات الحمراء تتكون 
من نفس الحروف المطلوب إدخالها 

و لكنها بترتيب غير صحيح.

8

3
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Tel. 031-48 84 00

ÖPPETTIDER
MÅN-LÖR 07.00-22.00, SÖN 08.00-22.00

جبنه مشلله
1kg

89.90 
/st

برغل-أصناف مختلفة
1kg 

9.90 /st

عصير املانجو / الجوافة 
1L

فول مدمس
400g

لبنة
1L

24.95 
/st

5st
/100:-

دجاج حالل
850g بطاطا

10kg

/29.90:-

بصل 

5kg
/14.90:-

Priserna gäller fr.o.m. 23 Mars Med reservation för ev slutförsäljning och tryckfel

2st
/15:-

4st
/20:-

 باإلضافة الى توفیر 
جمیع انواع الخضار 

والفواكھ بأسعار ممیزة


