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خوستيت في حوار مع 

الكومبس

الكومبس باللغة 
السويدية باسم جديد 

وإنطالقة طموحة

ضحايا نظام تحصيل الديون 
قسوة العقوبة وصرامة 

القانون

مديــر مؤسســة IFS حول 
كيفيــة البــدء بالمشــاريع 
الســويد فــي  التجاريــة 
الكومبــس - خــاص: كيــف يل أن أفتح 
مرشوعــاً تجاريـّـاً يف الُســويد، وأي قطــاع 

هــو األفضــل؟ هــل ســأتلقى املســاعدة 

املاليــة مــن الدولــة؟ كيــف يل أن أعــرف 

الجــدوى اإلقتصاديــة مــن املــرشوع؟ 

ــل  ــر، تص ــا الكث ــئلة وغره ــذه األس ه

“ الكومبــس “ بشــكل مســتمر، مــن 

ــون  ــن يعيش ــدد، وآخري ــن الُج القادم

أساســاً فيهــا. 
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أهم قضايا إقامات العمل في حوار مع المحامية نادية حاتم
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نجــاح:  وقصــص  تجــارب  الكومبــس- 

ــرص  ــول: إن » ف ــة تق ــمُع معلوم ــا تس عندم

النجــاح يف الســويد ليــس لهــا حــدود«، مــن 

شــخص مثــل أرشف أحمــد، فهــذا يعنــي 

ــد تكــون  ــك تســتمع أيضــا إىل نصيحــة، ق أن

موجهــة باألســاس إىل فئــة الشــباب، مــن 

أصــول مهاجــرة، الذيــن يتلمســون طريــق 

املســتقبل يف الســويد.

ــتطاع  ــدة إس ــف عدي ــن وظائ ــمع ع ــد نس ق

إليهــا يف  الوصــول  أبنائهــم  املهاجــرون، أو 

الســويد، ضمــن مجــاالت متعــددة مــن كافــة 

ــال،  ــال واألع ــاع امل ــة، إىل قط ــن الحرفي امله

ــب  ــب وأغل ــة والط ــف الهندس ــروراً بوظائ م

ــية  ــب السياس ــة واملناص ــف الحكومي الوظائ

األخــرى، لكــن مــن النــادر، أن نســمع أن 

ــل إىل  ــد وص ــة، ق ــول أجنبي ــن أص ــخصاً م ش

الكومبــس - خــاص: منحــت الســويد خــال 
ترصيــح  شــخص   116500 املــايض،  العــام 

ــل  ــات العم ــت إقام ــاد، إحتل ــة يف الب اإلقام

فيهــا أرقــام قياســية. ويعــود اإلقبــال الشــديد 

التعديــات  بعــد  العمــل،  إقامــات  عــى 

القانونيــة التــي أجرتهــا الســويد يف العــام 

2008، وكذلــك بعــد إتســاع شــبكة العاقــات 

اإلجتاعيــة للمهاجريــن.

حــول رشوط منــح إقامــة العمــل، واإلجراءات 

املرافقــة لهــا، وأهــم القضايــا املتعلقــة بذلــك، 

ــة  ــة نادي ــع املحامي ــايل، م ــاء الت ــا اللق أجرين

حاتــم:
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مسؤولة اإلعالنات
زينب وتوت

 073-738 07 48
zainab@alkompis.com

 شبكة الكومبس اإلعالمية

  december 2013العدد الثاني السنة االولى

تصدر عن شبكة الكومبس االعالمية 
ستوكهولم

www.alkompis.se

ــات  ــن أولوي ــة ضم ــة هام ــة مكان ــذه الكلم ــويد، وله ــاج وزارة يف الس لإلندم

ــا. ــل لكله ــزاب، إن مل نق ــم األح ــيايس ملعظ ــاب الس الخط

ــا  ــرف له ــويدية، وي ــام الس ــائل اإلع ــوم يف وس ــرر كل ي ــاج تتك ــُة اإلندم كلم

وبأســمها مــوارد كبــرة، كــا تُكتــب عنهــا املقــاالت والكتــب، وتُعقــد مــن أجلهــا 

نــدوات ومؤمتــرات عديــدة.

ــون  ــن املواطن ــي نح ــم، ه ــا نعل ــاج، ك ــوع اإلندم ــة ملوض ــادة الرئيس وألن امل

ــذا  ــة به ــت بالطويل ــرات ليس ــذ ف ــون من ــويد، واملقيم ــارج الس ــودون خ املول

البلــد، إضافــة طبعــاً إىل القادمــن الجــدد، فأننــا معنيــون نحــن أيضــا بإنجــاح 

ــة، وفقــا ملــا تتطلبــه رشوط الحــد األدىن، عــى األقــل، يف تحقيــق  هــذه العملي

القــدرة عــى التواصــل مــع املحيــط الجديــد، خاصــة فيــا يتعلــق بإزالــة عوائــق 

ــع  ــل م ــن التعام ــن م ــال التمك ــة الح ــل، وبطبيع ــرص العم ــى ف ــول ع الحص

ــة املجتمــع  ــع ثقاف ــة، وم ــن جه ــة م ــاز البروقراطــي للمؤسســات وللدول الجه

العامــة مــن جهــة أخــرى.

خــال فــرة وجيــزة تلقــى موقــع الكومبــس  www.alkompis.se عــر بريــده 

ــن اإلشــارة  ــة يف الســويد، تتضم ــن شــخصيات عام ــاث رســائل م اإللكــروين ث

ــاج،  ــداف اإلندم ــة أه ــه يف خدم ــوم ب ــذي نق ــي ال ــل اإلعام ــة العم إىل أهمي

ــن  ــد م ــادم الجدي ــول الق ــري ح ــا يج ــة األم ع ــة باللغ ــات الصحيح فاملعلوم

أحــداث، واملعطيــات األساســية حــول املجتمــع الجديــد، تســاهم بشــكل كبــر 

ــة. ــاج الصحيح ــق االندم ــى تلمــس طري باملســاعدة ع

إحــدى الرســائل الثاثــة، والتــي كتبهــا يــوين كارســلون، مســؤول مــروع 

ــام  ــس، يف اإلع ــبكة لكومب ــة ش ــر أهمي ــكرونا، تظه ــة الندس ــايض يف مدين ري

عــن النشــاطات والفعاليــات التــي تســاهم يف عمليــة االندمــاج، ووصــول هــذه 

ــويدية  ــة الس ــد اللغ ــن ال يجدي ــة مم ــعة، خاص ــات واس ــات إىل قطاع املعلوم

ــا. حالي

ــر باســتوكهومل، شــبكة  ــب األحم ــر الصلي ــن مق ــت رســالة أخــرى م ــا وصف في

الكومبــس بوســيلة إعــام رصينــة وهامــة يف نــر ثقافــة اإلندمــاج، واملســاهمة 

ــة ملــن يحتاجهــا. يف إيصــال معلومــات عــن دور املنظــات املدني

عنــد قيــام بعــض الصحــف الســويدية بنــر مقابلــة مــع رئيــس تحريــر 

الكومبــس مبناســبة  إصــدار الجريــدة الورقيــة، نقلــت بعــض املواقــع اإلخباريــة 

ــة، باســلوب تحريــي،  يســعى  املحســوبة عــى اليمــن املتطــرف هــذه املقابل

ــة  ــة لغوي ــة واســتقالية ملجموع ــوة ومكان ــروز ق ــن ب ــع م ــف املجتم إىل تخوي

داخــل الســويد، يهــز مــن هويتهــا ويؤثــر عــى نقاءهــا العرقــي، ويتــذرع بــأن 

اللغــة الســويدية هــي التــي يجــب أن تكــون ســائدة، وليســت أيــة لغــة أخــرى.

الجــواب عــى هــذا الخلــط بــن أهميــة تعليــم اللغــة الســويدية، والــذي يدركــه 

ــات األم،  ــة باللغ ــائل إعامي ــود وس ــن رضورة وج ــه،  وب ــعى إلي ــع ويس الجمي

جــاء يف تعليــق عــى نفــس املوقــع، التعليــق أكــد وجــود دراســات علميــة تثبــت 

أهميــة الحصــول عــى معلومــات أساســية عــن املجتمــع األجنبــي بلغتــك األم، 

عندمــا تريــد أن تتعلــم لغــة هــذا املجتمــع. هــذا باإلضافــة إىل حــق الجميــع 

ــا  ــر يختارونه ــر مناب ــم، ع ــة به ــم الخاص ــم بلغته ــري حوله ــا يج ــر ع بالتعب

ألنفســهم.

ــي  ــة الت ــاج الكلم ــع، اإلندم ــج يف املجتم ــر لإلندم ــر وج ــو من ــس ه والكومب

ــويدية. ــة الس ــرة يف السياس ــة كب ــل مكان تحت

ــخة  ــدار نس ــا اص ــيتم قريب ــن، س ــن الطرف ــون م ــب أن يك ــاج يج وألن االندم

ــف  ــس، لتعري ــبكة الكومب ــن ش ــويدية م ــة الس ــت باللغ ــى اإلنرن ــدة ع جدي

املجتمــع الســويدي مبســاهات القادمــن الجــدد واملولوديــن خــارج الســويد، 

ــة ــوع  بقي وللموض
رئيس التحرير
د. محمود صالح آغا

Al-Kompis är ett Media 
Network med ambitionen 
att underlätta integra-
tionen mellan de männis-
kor och kulturer som idag 
finns i Sverige och det 
svenska samhället. Vi på 
Al-Kompis är övertygade 
om att integration är öm-
sesidig och inser att det är 
viktigt att majoritetssam-
hället får möjlighet att 
lära sig mer om de vanor, 
traditioner och kulturer 
som de nya svenskarna 
tagit med sig till Sverige.
 
Al-Kompis papperstid-
ningen bestå av 24 sidor. 
Den kommer att dis-
tribueras av utdelare och 
på 40 speciellt utvalda 
platser i Stockholm län, 

och i 32 platser i Helsing-
borg och Landskrona.
Al-Kompis online har 
funnits i 14 månader och 
har redan 20000 unika 
besökare varje dag, 80 000 
följare på dess Facebook 
sida och en medieräck-
vidd på 420 000 person-
er. Och vi bara växer och 
växer. Al-Kompis åtnjuter 
mycket högt förtroende 
av läsare som ser oss som 
“Sverige på arabiska”.

Sammanfattning av tred-
je numret
Redaktören har ordet: 
Media i integrationens 
tjänst

Integrationen har sin egen 
ministerpost i Sverige , 

och är viktig för de flesta 
politiska partierna. Ordet 
integration upprepas var-
je dag i svenska medier. 
Vi får många brev från 
våra läsare som bekräftar 
att media på modersmålet 
kan bidra mycket till rätt 
integration

Innehållet av tredje 
n u m m r e t
• Intervju med första 
åklagaren med arabisk 
b a kg r und
• Intervju med Jonas 
Sjöstedt, partiledare för 
Vänsterpartiet 
• Intervju med advokat 
om arbetstillstånd i 
Sver ige . 
• Sammanfattning av de 
Viktigaste nya lagarna för 

2014.
• Artikel om Svenska 
AL-Kompis blir ny tid-
n ing
• Några fakta om Sverige.
• Rapport om kronofog-
den och skuldproblem  
• Hur kan du starta eget 
företag? Intervju med IFS 
ordförande
• För nyanlända: De os-
krivna lagarna i svenska 
samhället
• Artikel om nya CSN 
regler
• Artikel om bristen på 
hyresrätter i storstäderna
Svenska kulturnyheter, 
sportnyheter, krönikor, 
och Lathund

نادر عازر
nader@alkompis.com

سنا الجزائري
sana@alkompis.com

هيئة التحرير

لينا سياوش
lena@alkompis.com

أندي فليمستروم
andie@alkompis.com

فــي خدمــة أهــداف اإلندمــاج
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الكومبــس- تجــارب وقصــص نجــاح: عندمــا تســمُع معلومــة تقــول: إن » فــرص النجــاح يف الســويد ليــس لهــا 
حــدود«، مــن شــخص مثــل أرشف أحمــد، فهــذا يعنــي أنــك تســتمع أيضــا إىل نصيحــة، قــد تكــون موجهــة باألســاس 

إىل فئــة الشــباب، مــن أصــول مهاجــرة، الذيــن يتلمســون طريــق املســتقبل يف الســويد.

ــاالت  ــن مج ــويد، ضم ــا يف الس ــول إليه ــم الوص ــرون، أو أبنائه ــتطاع املهاج ــدة إس ــف عدي ــن وظائ ــمع ع ــد نس ق

متعــددة مــن كافــة املهــن الحرفيــة، إىل قطــاع املــال واألعــال، مــروراً بوظائــف الهندســة والطــب وأغلــب الوظائف 

الحكوميــة واملناصــب السياســية األخــرى، لكــن مــن النــادر، أن نســمع أن شــخصاً مــن أصــول أجنبيــة، قــد وصــل 

إىل منصــب »مدعــي عــام«، خاصــة عندمــا يكــون هــذا الشــخص هــو العــريب الوحيــد إىل اآلن، الــذي يشــغل هــذا 

املنصــب، منــذ 10 ســنوات. 

الســويد لهــا الفضــل فــي 
العربيــة للغــة  تعلمــي 

املدعــي العــام، أو وكيــل النيابــة، أرشف أحمــد، اســتقبلنا 

يف مكتبــه الواقــع وســط العاصمــة ســتوكهومل، يف املوعــد 

املحــدد، ورحــب بنــا، بلغــة عربيــة ســليمة، ولكــن 

املفاجئــة كانــت أيضــا أنــه تابــع حديثــه معنــا إىل اآلخــر 

ــة يف  ــات حقوقي ــر ومصطلح ــتخدماً تعاب ــة، مس بالعربي

موقعهــا الصحيــح، وكأنــه وصــل مــن مــرص، قبــل فــرة 

ــدة.  ليســت بالبعي

وصــل أرشف أحمــد، اىل الســويد مــن مــرص، عندمــا كان 

طفــاً يف ســن الرابعــة مــع عائلتــه  يف العــام 1978.

طفولــة أحمــد ونشــأته يف ضاحيــة رنكبــي شــال غــرب 

ــددة  ــزة، متع ــة ممي ــة اجتاعي ــه تجرب ــة، أعطت العاصم

ــس  ــه تجل ــت عائلت ــف كان ــر كي ــو يتذك ــات، وه الثقاف

ــة  ــام املرصي ــة أخــرى ملشــاهدة األف ــات عربي ــع عائ م

بالفيديــو، وكيــف كان يختلــط مــع أطفــال عائــات 

ــرى. ــرة أخ مهاج

ــه كان  ــه بدراســة الحقــوق، أن ــع إلتحاق مــن أهــم دواف

مهتــا بــأن يصبــح محاميــا للدفــاع عــن قضايــا الفئــات 

الضعيفــة باملجتمــع، رغــم عــدم تفهــم أهله لهــذا الخيار، 

فهــم كانــوا يريدونــه أن يصبــح طبيبــاً أو مهندســاً.

وعــن رس اتقانــه للغــة العربيــة، عــى الرغــم مــن وصوله 

ــل  ــس « إن الفض ــول لـــ » الكومب ــرا، يق ــويد صغ للس

ــاح يل  ــذي أت ــويد » ال ــم يف الس ــام التعلي ــود اىل نظ يع

دراســة لغتــي األم، أو عــى األقــل التشــجيع عــى عــدم 

ــا«. إهاله

الحقــوق  كليــة  يف  الجامعيــة  دراســته  أنهــى  أرشف 

ماجســتر،  بدرجــة   1996 العــام  أوبســاال  بجامعــة 

ــادل الجامعــي  ودرس ســنة يف فرنســا ضمــن برامــج التب

»راســموس«.

ــل: القاضي  ــة العم ــات بداي مفارق
ــد  ــة اعتق ــة المحكم ــي قاع ف
أننــي أنــا المتهــم ولســت 

ــام. ــي الع المدع

ــدرج املحامــي أرشف أحمــد، ضمــن الخدمــة العامــة،  ت

يف عــدة مناصــب، بعــد تخرجــه مــن الجامعــة. وعمــل 

ــة سوندســفال  ــا مدين ــدة مناطــق يف الســويد، منه يف ع

يف الشــال. ويف ســؤال لـــ » الكومبــس « عــا إذا كان قــد 

تعــرض ملفارقــات مــا أثنــاء عملــه، أجــاب مبتســا أنــه 

يف إحــدى املــرات وعندمــا كان يحتــل مكانــه املخصــص 

ــايض،  ــن الق ــى مي ــة ع ــة املحكم ــام يف قاع ــاء الع لإلدع

ــاض  ــه الق ــرى، وج ــة الي ــى الجه ــس ع ــم يجل واملته

كامــه يل مشــرا بيــده نحــوي لــي أتكلــم، عــى أســاس 

أننــي أنــا املتهــم. وتابــع أرشف حديثــه وهــو يضحــك: » 

ــر، مــع أن القــايض ميكــن أن يكــون  ــد مل أتأث ــا بالتاكي أن

ــة«. قــد أخطــأ موقعــي بســبب مامحــي الرشقي

ــرض  ــه مل يتع ــد أرشف أن ــث، أك ــذا الحدي ــبة ه ومبناس

ــل،  ــة أو العم ــه بالدراس ــال انخراط ــز خ ــا للتميي إطاق

ــه كان  ــة ان ــم، خاص ــرام والتفه ــد كل اإلح ــل كان يج ب

يثــق بنفســه وبقدراتــه وبالهــدف الــذي وضعــه نصــب 

ــه. عيني

»أدعــو الشــباب المهتميــن 
ــدم  ــى ع ــوق إل ــة الحق بدراس
ــي  ــل ف ــب العم ــردد بطل الت

ســلك النيابــة العامــة«

يعتــر املدعــي العــام أرشف، أنــه لــيء طبيعــي أن يفــرز 

النظــام االجتاعــي يف الســويد نــوع وعــدد وظائــف 

متثــل جميــع مكونــات املجتمــع. وعــن صعوبــة تحقيــق 

الوصــول إىل نســب حقيقيــة لهــذا التمثــل، يعتقــد ارشف 

ــول  ــى وص ــاعد ع ــي تس ــي الت ــرة، ه ــرأة واملثاب أن الج

املواطنــن مــن أصــول أجنبيــة إىل أيــة وظيفــة يســعون 

لهــا.

ــة  ــة ومعرف ــة العربي ــان اللغ »اتق
عوامــل  الشــرقية  الثقافــة 
ــي  ــي كمدع ــي منصب ــاعدة ف مس

ــام« ع
 

ــب  ــو منص ــام ه ــي الع ــب املدع ــول أرشف إن منص يق

حســاس جــداً ولــه إســتقاليته، وال يســتطيع حتــى 

مســؤويل املبــارش التدخــل يف عمــي ويف قــرارايت طاملــا ال 

تخــرج هــذه القــرارات عــن اإلطــار القانــوين، خاصــة أن 

القضــاء، كــا نعلــم هــو ســلطة مســتقلة ومنفصلــة عــن 

بقيــة الســلطات، وهــذا مــا متارســه الســويد قــوالً وفعــاً. 

ــا يف مواقــف  ــد تضعــك أحيان ــة ق ــف: هــذه املهن ويضي

عنــد اتخــاذ القــرار، تحتــاج منــك أن تجــد التــوازن 

املطلــوب بــن كونــك إنســاناً لــك مشــاعر، وبــن كونــك 

صاحــب منصــب مســؤول عــن تنفيــذ القانــون. ألن 

قــرارات املدعــي العــام ميكــن أن تغــر حيــاة األشــخاص 

ــب. ــى عق ــا ع ــا رأس ــن، وتقلبه املعني

يؤكــد  أرشف أنــه يف عــدة مــرات كان يعطــي معلومــات 

العربيــة  باللغــة  الســويد  القانــون يف  نصــوص  عــن 

للمدعــن وللمدعــى عليهــم، ويتحــدث معهــم بلغتهــم 

األم، كــا حــدث يف قضيــة عصابــة ســوديرتاليا  الشــهرة، 

ــرات يف  ــدة م ــة ع ــة العربي ــتخدم أرشف اللغ ــث اس حي

ــهل  ــا كان يس ــذا م ــة، وه ــريف القضي ــع ط ــث م الحدي

يف كثــر مــن األحيــان إجــراءات املحكمــة والتحقيقــات. 

ــز  ــر حاج ــان كان يك ــن األحي ــر م ــه يف كث ــاً أن مضيف

ــن  ــام م ــة، أم ــلطة القضائي ــة والس ــن الرشط ــوف م الخ

يتكلــم معهــم بالعربيــة، ويســاعدهم عــى تفهــم مهمــة 

ــويد. ــة يف الس ــة الحقيقي الرشط

يذكــر ايضــا أنــه وأثنــاء فــرة مناوبتــه الليليــة كمدعــي 

عــام يف ســتوكهومل، وصلــت لــه قضيــة محاولــة اغتصــاب 

ــى  ــز ع ــه الحج ــا، وكان بامكان ــل زوجه ــن قب ــيدة م س

املدعــى عليــه، لكنــه إكتفــى بتأنيبــه، والــرشح لــه بــأن 

ــع  ــى م ــس حت ــة الجن ــع مارس ــويدي مين ــون الس القان

ــرار  ــن تك ــذره م ــا، وح ــدون موافقته ــاة ب ــة الحي رشيك

ــرار  ــة تك ــة، ويف حال ــرة املقبل ــه » يف امل ــاً ل ــك  قائ ذل

ــارشة«. ــك مب ــاحجز علي ــة، س الفعل

وهنــا يؤكــد املدعــي العــام أرشف أحمــد عــى أهميــة أن 

يحصــل القادمــون الُجــدد تحديــداً، وكل األجانــب إجاال 

عــى معلومــات صحيحــة حــول املجتمــع الســويدي 

وقوانينــه وأعرافــه، مثنيــاً عــى شــبكة » الكومبــس« 

اإلعاميــة ألنهــا تســاهم يف نــرش املعرفــة عــن الســويد، 

واملجتمــع الســويدي باللغــة العربيــة، مضيفــاً أن الجهــل 

ــا النــاس للوقــوع بالخطــأ. بالقانــون يعــرض أحيان

ــد  ــام أرشف أحم ــي الع ــكرنا املدع ــة ش ــة املقابل يف نهاي

عــى مــا خصصــه لنــا مــن وقــت، كــا وعدنــا بلقــاءات 

يف مناســبات مقبلــة للحديــث عــن قضايــا مختلفــة 

ــام. ــاء الع ــاء واإلدع ــال القض ــن مج ضم

محمود االغا
ma@alkompis.com
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عــى 588   2006 العــام  حتــى   الســويد  • حصلــت 

ميداليــة أوملبيــة وهــذا يعتــر إنجــاز كبــرا مقارنــة بعــدد 

ــة تجــري كل أربعــة  ــا أن األلعــاب األوملبي ســكانها، عل

ــوام. اع

ــر يف  ــط للعم ــول متوس ــه أط ــويدي لدي ــعب الس • الش

أوروبــا وهــو 80,51  ســنة، حســب إحصــاءات 2006 

ــة  ــاراً مــن عــام 2010 تراجعــت الســويد إىل املرتب واعتب

الخامســة يف أوروبــا بفــارق بســيط عــن  ســويرا، 

ــا. ــلندا وفرنس ــا، أيس إيطالي

ــن  ــل ب ــاوت يف الدخ ــبة تف ــويد أدىن نس ــت الس • حقق

أفــراد الشــعب، مقارنــة مــع بقيــة شــعوب لعــامل، حســب 

مــؤرش جينــي 23 يف عــام 2005 إضافــة إىل أن لديهــا أدىن 

نســبة تفــاوت يف معــدل التوظيــف بــن الرجــل واملــرأة 

يف العــامل، ٪4 فقــط لصالــح الرجــال.

• الســويد لديهــا أعــى نســبة لألمهــات العامــات يف 

اوروبــا، ووصلــت إىل %76 عــى الرغــم مــن أن متوســط 

عمــر اإلنجــاب لــدى املــرأة الســويدية هــو ثاثــن عامــاً ، 

وهــو األعــى يف اوروبــا ويقــارب مــا هــو عليــه يف ايرلنــدا 

وهولنــدا.

• إجــازة األمومــة واألبــوة يف الســويد هــي واحــدة مــن 
أطــول وأكــر اإلجــازات ســخاءاً يف العــامل، بحيــث يســمح 

لــألب واألم أن يحصلــوا عــى مجمــوع 480 يومــاً يف 

ــب ــع لهــا 77,6 مــن الرات ــل يدف املقاب

ــايل  ــم الع ــول يف التعلي ــاً أط ــون وقت ــويديون يقض • الس
مبتوســط عمــر للطالــب 25.5 ســنة، وأن %40 مــن 

النســاء و%32 مــن الرجــال الذيــن تــراوح أعارهــم 

بــن  25 إىل 64  يشــاركون أيضــا يف التعليــم أو يف أماكــن 

ــب. التدري

ــدول  ــة ال ــدرت قامئ ــام 2006  تص ــى ع ــويد وحت • الس
األكــر ســخاءاً يف العــامل بتقديــم املســاعدات للــدول 

الفقــرة، وانهــا الدولــة الوحيــدة التــي تجــاوز رقــم 

ــايل، وال  ــي اإلج ــج املح ــن النات ــا ١% م ــات فيه الترع

ننــى أيضــا إســتقبالها للعديــد مــن الاجئــن القادمــن 

ــا. ــة ورشق اوروب ــاد العربي ــع الب ــن جمي م

وأعظــم  أشــهر  تقــدم  يف  كبــرة،  حصــة  • للســويد 
  )Abba( املغنيــن وفــرق البــوب، يف العــامل مثــل فــرق آبــا

 )Roxette( وروكســيت )The Cardigans( والكارديغنــز

  )Laureen( ولوريــن )Ace of Base( وآيــس أوف بايــس

 )Swedish  House  Mafia( والســويديش هــوس مافيــا

 )Avicii(. ــي وآفي

• الســويد حصلــت عــى 30 جائــزة نوبــل منهــا خمســة 
جوائــز للســام، حتــى أواخــر عــام 2012.

• تــم تعيــن الســويد لتصبــح أول دولــة يف العــامل تتخــى 
عــن البنزيــن مقابــل إنتــاج الوقــود الحيــوي.

• تحتــل  الســويد املرتبــة الثانيــة يف اإلنجــاز التكنولوجــي 
يف أوروبــا بعــد فنلنــدا.

ــى  ــة ع ــبة الرضيب ــدل لنس ــى مع ــويد أع ــدى الس • ل

القيمــة املضافــة يف العــامل وهــي %25. ويصــل مجمــوع 

الرضائــب يف الســويد إىل %2,54 مــن الناتــج املحــي 

اإلجــايل، وهــو أعــى مســتوى يف جميــع أنحــاء العــامل.

• الرشكــة الســويدية الرائــدة إريكســون حققــت يف 

ــامل لشــبكات االتصــاالت  ــع يف الع ــر مصن ــام 2012 أك ع

ــا  ــة. ام ــوق العاملي ــة الس ــن حص ــع %38 م ــة م املتنقل

صناعــة الســيارات فهــي أيضــا مــن إختصــاص الســويد، 

فلديهــا ســمعة ومكانــة مميــزة عامليــا مــع صناعــة 

ــى  ــكانيا. وال نن ــاحنات س ــاب وش ــو وس ــيارات فولف س

ــي  ــا الت ــة إيكي ــاث ذو الشــهرة العاملي أيضــا سلســلة األث

ــة  ــا لصناع ــامل مبفهومه ــزت الع ــام 1943 وغ ــت ع تأسس

ال  منــا  ومــن  الجميــع.  متنــاول  يف  بأســعار  األثــاث 

ــم  ــاء والتصامي يقتنــي قطعــة مابــس مــن أحــدث األزي

مــن محــات ) H & M ( التــي تأسســت عــام 1947 

ــا؟ ــهر عاملي ــذه األش ــا ه ــت يف أيامن وأصبح

الُسويد: حقائق وأرقام

 30جائزة نوبل فرقةABBA      588 ميدالية أوملبية

الكومبــس – مؤسســات: تدافــع جمعيــة املســتأجرين 
ــكن،  ــاب رشكات الس ــام اصح ــا، أم ــوق أعضائه ــن حق ع

وتعمــل عــى التأثــر دامئــا يف دفــع السياســين وواضعــي 

االقراحــات لبنــاء املزيــد مــن الشــقق املخصصــة اليجــار، 

وفــق مــا رصح بــه غريغــر بيوركيغريــن رئيــس منطقــة 

ســتوكهومل يف الجمعيــة، يف لقــاء مــع الكومبــس مضيفــا: 

إن دعــم جمعيــة املســتأجرين لألعضــاء ميكنهــم مــن أن 

ــل  ــكنهم، وح ــروف س ــن ظ ــن يف تحس ــوا مؤثري يصبح

ــة الغســيل  ــرة مــن مشــاكل غرف مشــاكل صغــرة أو كب

ــد  ــاء عق ــد بإلغ ــل التهدي ــرى مث ــاكل الك ــى املش و حت

اإليجــار. مضيفــا أن الجمعيــة ميكنهــا حــل القضايــا 

البســيطة مبــارشة عــر الهاتــف، كــا ميكنهــا متثيــل 

ــزم األمــر. األعضــاء أمــام املحاكــم إذا ل

ــاط  ــة يف أوس ــا بحمل ــوم حالي ــتأجرين تق ــة املس جمعي

األجانــب والقادمــن الجــدد يف كل أنحــاء الســويد، مــن 

أجــل التعريــف بهــذه الجمعيــة وأهدافهــا ودورهــا 

ــدان ومجتمعــات  ــن بل ونشــاطاتها، خاصــة للقادمــن م

ــر  ــات غ ــل املنظ ــة لعم ــن األهمي ــر م ــي الكث ال تعط

الحكوميــة. عــن أهــداف هــذه الحملــة يقــول غريغــر 

ــن: بيوركيغري

مــن املهــم أن نصــل إىل كل املجموعــات اللغويــة يف 

ــة  املجتمــع الســويدي، وأن ال يقــف حاجــز عــدم معرف

اللغــة الســويدية، عائقــا أمــام توصيــل املعلومــات حــول 

عمــل جمعيــة املســتأجرين، لهــذا الســبب نقــوم بحملــة 

ــة  ــاك إمكاني ــع أم هن ــرف الجمي ــي يع ــات ل ــدة لغ بع

ــداف  ــم أه ــم ودع ــن حقوقه ــاع ع ــاهمة يف الدف للمس

عديــدة تخــص موضــوع الســكن. 

مــا الــذي تســعى إليــه الجمعيــة 
مــن خــال عملهــا؟

نحــن نعمــل لــي تكــون إيجــارات الســكن عادلــة. ومــن 

أجــل أن تتمتــع مســاكن اإليجــار بنفــس اإلمتيــازات 

املمنوحــة ألنــواع ألخــرى للســكن و يجــب أن ال تكــون 

ــة. ــوم املرتفع ــب والرس ــة بالرضائ مثقل

وألن الســويد تحتــاج إىل املزيــد مــن منــازل اإليجــار 

ــبة  ــون مناس ــام و أن تك ــف األحج ــن مختل ــازل م و من

ــاول  ــن نح ــة، فنح ــل العمري ــف املراح ــاس يف مختل للن

التأثــر دامئــا عــى دفــع السياســين وواضعــي االقراحــات 

يف هــذا الشــأن.

ــد مــن املناطــق الســكنية قدميــة و  إضافــة إىل أن العدي

تحتــاج إىل تحديــث. لــكل فــرد الحــق يف العيــش الجيــد 

مقابــل إيجــار معقــول. وهــذا مــا نعمــل عــى املســاهمة 

بــه. وهــذا يتــم مــن خــال تكويــن رأي عــام مســاند

ــكن،  ــدة للس ــة جي ــي طريق ــرة ه ــاكن املؤج وألن املس

جمعيــة  يف  النشــيطن  األشــخاص  آالف  فــإن  لهــذا 

املســتأجرين يهتمــون بأمــور تحســن املســاكن وتعزيــز 

حقــوق املســتأجرين الحاليــن واملســتقبلين. يوجــد اآلن 

ــاد.  ــن الب ــرة م نقــص يف املســاكن يف أجــزاء كث

ــي  ــا الت ــر القضاي ــي أكث ــا ه م
ــوق  ــن حق ــا ع ــون فيه تدافع

المســتأجرين؟
هنــاك قضايــا متنوعــة، نحــن نجيــب يوميــا عــى مئــات 

باإلصاحــات  مثــل  تتعلــق  واالستفســارات،  األســئلة 

ــار،  ــك العق ــا مال ــوم به ــب أن يق ــي يج ــات، الت والصيان

ــن  ــة، أو ع ــة الثاني ــن الدرج ــار م ــوق اإليج ــن حق أو ع

ــاع  ــكن، وارتف ــة بالس ــق امللحق ــق باملراف ــات تتعل خاف

اإليجــارات وغــر ذلــك. فنحــن نتفــاوض مــع املالــك عــى 

هــذه االمــور لصالــح املســتأجر. 

الجمعيــة  تســتطيع  وكيــف 
القيــام بهــذا العمــل؟

ــن  ــة املســتأجرين مســؤولن وخــراء قانوني ــدى جمعي ل

يعرفــون قانــون اإليجــار حــق املعرفــة. نقــوم كل ســنة 

بتقديــم دعــا وخدماتنــا آاللــف أعضــاء. وننطلــق دامئــا 

ــتأجرا  ــه مس ــوق بصفت ــه حق ــتأجر لدي ــون املس ــن ك م

ميكنــه معرفتهــا عــر املشــورة الهاتفيــة أوعــر لقــاء 

شــخيص. أو حتــى عــر اســتخدام خدمــة 

جمعية املستأجرين عى

www.hyresgastforeningen.se

الكومبس

»جمعية المستأجرين« دور هام في الدفاع عن حقوق المستأجرين

غريغر بيوركيغرين



الكومپس | 6

الكومبــس - خــاص: هنــا، تنــر » الكومبــس « معلومــات عامــة، بلغــة مبســطة ومفهومــة، ملخّصــاً عــن القوانــن 
وعــادت املجتمــع الُســويدي، التــي تهــم القادمــن الُجــدد وغرهــم مــن الذيــن ال يُجيــدون اللغــة، وذلك للمســاهمة 

يف تســهيل اإلندمــاج باملجتمــع الجديــد.

ــع  ــي المجتم ــل ف ــوق الطف حق
ــويدي الُس

كثــراً مــا يجــري اإلستشــهاد عامليّــاً، بالتجربــة الُســويدية 

يف الحفــاظ عــى حقــوق الطفــل. فاهــي الحقــوق التــي 

يتمتــع بهــا األطفــال فيهــا؟

ــن  ــز ب ــدم التميي ــان ع ــي ض ــوق، ه ــذه الحق أوىل ه

األطفــال، وأن تضــع الســلطات الترشيعيــة واملحاكــم، 

ــة  ــزم الدول ــة، وأن تُل ــل يف املقدم ــة الطف ــاً، مصلح دامئ

اآلبــاء واألمهــات، تربيــة أطفالهــم بطريقــة تنســجم مــع 

ــو والتطــور بشــكل ســليم،  ــم النم ــح له أعارهــم، وتتي

ــم. ــتمع إليه ــة، وأن يُس ــن أنفســهم بحري ــروا ع وأن يُع

كذلــك فــان املحاكــم ُملزمــة بســاع األطفــال، يف القضايــا 

التــي تهــم حياتهــم، كــا ال يحــق للوالديــن، قــراءة 

املذكــرات اليوميــة لألطفــال، ورســائلهم الشــخصية، دون 

ــم. موافقته

القانــون الُســويدي يُتيــح للطفــل الــذي يحتــاج اىل 

التحــدث مــع شــخص آخــر كبــر، اإلتصــال مبنظمــة 

ــال  ــاعد األطف ــي تس ــع، الت ــال يف املجتم ــوق األطف حق

عامــاً،   18 عــن  أعارهــم  تقــل  الذيــن  واملراهقــن 

اإلتصــال  وميكــن  والقلــق،  املشــاكل  مــن  ويعانــون 

الرقــم 116111. عــن طريــق  بالجمعيــة مجانــاً 

ماهو التأجير بعقد ثانوي؟

ميكــن لــك تأجــر شــقتك بعقــد ثانــوين، لشــخص آخــر، 

ولفــرة زمنيــة محــددة، مــع الحفــاظ عــى شــقتك 

بإســمك، لكــن مقابــل رشوط.

يجــري ذلــك رشط الحصــول عــى موافقــة رشكة الســكن، 

ــخص  ــن الش ــوين، ب ــد ثان ــار كعق ــد إيج ــب عق وأن تكت

ــخص  ــقة األويل، والش ــد الش ــك عق ــذي ميل ــتأجر ال املس

الثــاين الــذي يرغــب يف اإليجــار بعقــد ثانــوي.

ــاك ســبب  ــة، يجــب أن يكــون هن ــة القانوني مــن الناحي

مقبــول لتأجــر الشــقة، كأن يكــون مثــاً العمــل يف 

مدينــة أخــرى، ويوافــق املؤّجــر عــادة عــى التأجــر ملــدة 

ــرة. ســنة واحــدة يف كل م

ســتكون أنــت املســؤول عــن ضــان دفــع اإليجار بشــكل 

الثانــوي  مســتمر، ومبوعــده، وإذا مل يقــم املســتأجر 

بدفــع اإليجــار، أو قــام بإزعــاج الجــران، فســتكون أنــت 

املســؤول.

ــك تعرضت  ــً أن ــعرت يوم ــل ش ه
ــي المجتمع؟ ــز ف للتميي

التمييــز ممنــوع يف الســويد. ويُقصــد بالتمييــز، أن عــدداً 

مــن األفــراد، أو املجاميــع، يجــري التعامــل معهــم، وفــق 

أدلــة، بطريقــة مختلفــة عــن اآلخريــن، ألســباب تتعلــق 

مثــاً، بالجنــس أو امليــول الجنســية، أو الديــن واملعتقــد، 

أو القوميــة.

عــى مــن يتعــرض اىل متييــز يف هــذه الحــاالت، اإلتصــال 

بوكيــل املظــامل لشــؤون التمييــز، وهــي ســلطة حكوميــة، 

تراقــب تطبيــق القانــون املذكــور، وتحــرص عــى ضــان 

حصــول الجميــع عــى نفــس الحقــوق والفــرص.

واملــدارس واملستشــفيات  الدولــة  جميــع مؤسســات 

ــز بــن  لديهــا خطــط عمــل لضــان عــدم وقــوع التميي

املوظفــن، وكذلــك خدمــات القطــاع الخــاص ايضــا ملزمة 

ــة  ــون. يف حــال تأكــدت أنــك أصبحــت ضحي بهــذا القان

ــن  ــة، ع ــم شــكوى اىل هــذه الجه ــك تقدي ــز، علي التميي

www.do.se :طريــق اإلنرنــت مــن خــال املوقــع التــايل

ــة للجميع  ــن مضمون ــة التدي حري
في الُســويد

ــاً متطــوراً، تُــرضب  أقــرت الُســويد يف العــام 1951 قانون

بــه األمثــال يف العــامل، حــول حريــة التديــن، يُتيــح لــكل 

ــه يف  ــان حق ــده، وض ــذي يري ــن ال ــان بالدي ــرد اإلمي ف

ــه. ــراه مناســباً ل ــذي ي ــن ال ــار الدي إختي

يضمــن القانــون املذكــور، حــق الجميــع يف مارســة 

وطبــع  جمعياتهــم،  وتأســيس  الدينيــة،  شــعائرهم 

ــن  ــا م ــم، ك ــن دينه ــات ع ــف واملعلوم ــع الصح وتوزي

حقهــم تعليــم الديــن، واإلحتفــال مبناســباتهم وأعيادهم. 

ــع أي إنســان مــن مارســة طقــوس  ــون من ــع القان ومين

دينــه، أو إعتقــاده، وال يجــب التمييــز بــن النــاس عــى 

ــاء واألمهــات  اســاس هــذا اإلعتقــاد، كــا مــن حــق اآلب

تربيــة أطفالهــم تربيــة دينيــة تتناســب مــع معتقداتهــم 

ــة.  الديني

معلومات العدد الثالث
Januari 2014
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ــأتلقى  ــل س ــل؟ ه ــو األفض ــاع ه ــويد، وأي قط ــاً يف الُس ــاً تجاريّ ــح مروع ــف يل أن أفت ــاص: كي ــس - خ الكومب

ــن املــروع؟ هــذه األســئلة وغرهــا  ــة م ــف يل أن أعــرف الجــدوى اإلقتصادي ــة؟ كي ــن الدول ــة م املســاعدة املالي

ــا.  ــاً فيه ــن يعيشــون أساس ــدد، وآخري ــن الُج ــن القادم ــكل مســتمر، م ــس « بش ــر، تصــل » الكومب الكث

ــذي  ــر التنفي ــون املدي ــارون ع ــع م ــاءاً م ,لق ــس «  ــرت » الكومب ــا، أج ــذه القضاي ــى ه ــوء ع ــاء الض ــدف إلق به

ــدون  ــن يري ــي تقــدم املســاعدة ، لرجــال األعــال الذي ــويدية ألصحــاب الــركات األجانــب الت ــة IFS الُس لجمعي

ــاه نصــه: ــة، إليكــم أدن إقامــة مشــاريع تجاري

ــدد  ــن الُج ــن القادمي ــد م العدي
ــة  ــدون إقام ــويد يري ــى الُس ال
لكنهــم  تجاريــة،  مشــاريع 
بمــاذا  كيــف؟  يعرفــون  ال 
ــي  ــل ف ــت تعم ــم وان تنصحه

ــال؟ هــذا المج

أهــم يشء هــو أن يوفــر املــرشوع املــردود الــذي يّؤمــن 

ــة  ــرة تجاري ــخص فك ــون للش ــه، وأن يك ــش لصاحب العي

جيــدة، وزبائــن ومــردود، وأربــاح، لــي يســتمر، كذلــك 

مــن الــرضوري دراســة جيــدة للســوق ومعرفــة بســوق 

ــات  ــي الخدم ــه، وه ــة من ــدوى اإلقتصادي ــل والج العم

التــي نقدمهــا نحــن بــكل اللغــات.

عــادة األجانــب يُقدمــون عــى فتــح رشكات صغــرة، مثل 

املطاعــم أو املحــات التجاريــة، أو رشكات الخدمــات 

الصغــرة، لكــن هــذه املشــاريع أصبحــت متوفــرة بكــرة 

يف الســوق.

أنصــح كل مــن يريــد تأســيس مــرشوع تجــاري مراجعتنا، 

أو مراجعــة البلديــة التــي يعيــش فيهــا، للحصــول عــى 

ــل  ــد العم ــذي يري ــاع ال ــة حــول القط ــات املهم املعلوم

ــح  ــخص فت ــد أي ش ــال، إذا يري ــبيل املث ــى س ــه، فع في

ــة كــم هــو عــدد الســكان،  ــه معرف ــد، علي مطعــم جدي

وماهــو املســتوى املعــايش لهــم، وكــم مطعــم يف املنطقــة 

ــن  ــن، ونح ــدد الزبائــن املفرض ــة ع ــدر معرف ــي يق ل

نقــدم املشــورة حــول ذلــك بالعديــد مــن اللغــات ومنهــا 

ــا موجــودة يف كل املــدن.  ــة، ومكاتبن طبعــا العربي

ماهــي أهــم ميــزة أو شــرط 
ــذي  ــخص ال ــا بالش ــب توفره يج

ــروع؟ ــح المش ــد فت يري
أهــم يشء هــو أن يكــون الشــخص قــد حســم قــرار فتــح 

املــرشوع، ويكــون لديــه اإلرادة يف ذلــك، بعــد ذلــك 

نســاعده نحــن عــن طريــق مستشــارين لديهــم خــرات 

واســعة يف الســوق، ونســاعده يف كيفــة إدارة املــرشوع، 

وضبــط الحســابات، وكذلــك الحصــول عــى قــروض 

ــريت  ــب خ ــرشوع. وبحس ــدء امل ــاعده يف ب ــة تس تجاري

ــل  ــان العام ــنوات، ف ــرش س ــن ع ــر م ــد اىل اك ــي متت الت

ــدى  ــخص وم ــو إرادة الش ــرشوع، ه ــاح امل ــم يف نج امله

ــه. ــدم علي ــذي يُق ــه باملــرشوع ال قناعت

ــات  ــذه الخدم ــون ه ــل تقدم ه
ــً؟ مجان

نعــم خدماتنــا مجانيــة، نتعــاون مــع الدولــة يف مســاعدة 

األجانــب، ونحــن حلقــة وســط  الــرشكات  أصحــاب 

بينهــا، نؤمــن القــروض التجاريــة لهــم، ونســاعدهم يف 

الحصــول عــى موافقــات العمــل مــن قبــل املؤسســات 

الرســمية، وليــس لدينــا ربــح خــاص، وكل مــا يهمنــا 

هــو أن األجانــب الذيــن يأتــون اىل الســويد، ينجحــوا يف 

ــة. ــاريعهم التجاري مش

يطلــب  شــخص   5000 حــوايل  العــام  يف  نســتقبل 

ــد، ويف الســنة  مســاعدتنا يف فتــح مــرشوع تجــاري جدي

ــدة،  ــة جدي ــح حــوايل 2000 رشك ــة ســاعدنا يف فت املاضي

وكنــا وســطاء يف الحصــول عــى حــوايل 900 قــرض 

تجــاري، بقيمــة حــوايل 300 مليــون كــرون ســويدي.

لكــن هنــاك مــن يقــول إن 
قوانيــن اإلســتثمار والعمــل فــي 
ــدًا  ــدة ج ــة ومعق ــويد صعب الس

ــرى؟ ــدول أخ ــً ل قياس
أعتقــد أن الســويد مــن البلــدان التــي تقــدم املســاعدات 

عــى مختلــف املســتويات، الصحــاب املشــاريع الصغــرة 

ــك يف  ــه، وكذل ــا عن ــا تحدثن ــال م ــن خ ــطة، م واملتوس

وبالتــايل  الجديــدة،  واملنتجــات  اإلخراعــات  مجــال 

أّصنــف الســويد أوروبــا مــن البلــدان املتقدمــة يف هــذا 

املجــال.

ــبكة  ــخاص وش ــق باالش ــات تتعل ــاك معوق ــد هن بالتأكي

املعــارف التــي تســاعد يف نجــاح أصحــاب الــرشكات 

ــى  ــز ع ــن التميي ــل م ــاك القلي ــا هن ــوا، وأيض أن ينجح

صعيــد املعاملــة يف بعــض الحــاالت، لكــن رغــم كل ذلــك، 

ــا، حيــث  إســتطاع األجانــب يف الســويد أن ينجحــوا فيه

ــا أعــى نســبة أصحــاب رشكات مــن أصــول  يوجــد لدين

أجنبيــة، ليــس يف أوروبــا وإمنــا يف العــامل كلــه. فبحســب 

يتــم  التــي  الــرشكات  مــن   20% فــان  اإلحصــاءات 

ــة.   ــد أشــخاص مــن أصــول أجنبي ــم عــى ي تأسيســها تت

ــن 90% ــر م ــب أك ــبة األجان ــات نس ــاك قطاع وهن

فيها، لذلك فان إمكانية النجاح كبرة جداً فيها.

ــً  ــاك تراجع ــد أن هن ــل تعتق ه
ــذي  ــم ال ــاع المطاع ــي قط ف

ــة؟ ــة أجنبي ــره أغلبي تدي
ــة  ــل حدثــت تغــرات جذري ــاك تراجعــاً، ب ال أعتقــد هن

فيــه، إزدادت معهــا رشوط العمــل ومراقبــة مصلحــة 

الرضائــب، وبالتأكيــد مــن يريــد فتــح مطعــم اآلن ســيجد 

ــل 10 او  ــا قب ــودة مث ــن موج ــات مل تك ــض الصعوب بع

15 عامــاً، لكــن هــذا ال يعنــي إســتحالة العمــل يف هــذا 

القطــاع، خصوصــا إذا إســتطاع صاحــب املــرشوع تقديــم 

منتجــات جديــدة ونوعيــات أفضــل، فاكيــد ســيكون 

ــه. النجــاح حليف

ال ننــى أن األجانــب يســتثمرون اآلن يف اإلنتــاج الغذايئ، 

ــن  ــد م ــاً أن العدي ــداً، خصوص ــر ج ــاع كب ــذا القط وه

أصحــاب املشــاريع يأتــون مــن بلدانهــم حاملــن خــرات 

ــدة، وإســتطاعوا النجــاح يف  ــة املأكــوالت الجدي يف صناع

ــويدية،  ــات الس ــا للمح ــا وبيعه ــا وتوزيعه ــا هن إنتاجه

لذلــك أعتقــد اإلزدهــار لهــذا النــوع.

العربــي  الربيــع  ثــورات  أدت 

ــى  ــوال ال ــرة رؤوس األم ــى هج ال
ــويد  ــد ان الس ــل تعتق ــارج، ه الخ
ــم  ــد منه ــة العدي ــة برغب مهتم
ــرى  ــل ت ــا؟ وه ــتثمار فيه اإلس
انهــا منفتحــة لذلــك مثــل 

ــدول؟ ــة ال بقي
برصاحــة الســويد ليــس لديهــا نفــس اإلنفتــاح، بالنســبة 

لــرؤوس األمــوال، لكنهــا منفتحــة أكــر عــى املســتثمرين 

الذيــن ميلكــون املــال الــكايف والخــرة يف فتــح وإدارة 

رشكات جديــدة يكــون لديهــا مــردود مــايل، توفــر فــرص 

عمــل، أو األشــخاص الذيــن يشــرون مؤسســات ورشكات 

قامئــة بحــد ذاتهــا، ويطوروهــا.

اىل  كبــرة  تكــن  مل  العربيــة  األمــوال   هجــرة رؤوس 

ــدات  ــة بالتعقي ــك عاق ــون لذل ــن أن يك ــويد، وميك الس

والروتــن يف منــح تأشــرات الدخــول ومعامــات إقامــات 

العمــل، لكــن هنــاك الكثــر مــن النــاس نجحــوا يف هــذا 

ــم  ــت لديه ــن كان ــا الذي ــتثمرين، خصوص ــال كمس املج

ــول أن رأس  ــن الق ــايل ميك ــم، وبالت ــن بلدانه ــرات م خ

املــال وحــده ليــس كافيــا لاســتقرار يف الســويد. وهنــاك 

أشــخاص عديديــن نجحــوا يف ذلــك، وأســتقروا، ولهــم كل 

ــويدين. ــن الس ــي للمواطن ــوق الت ــات والحق الضان

وماذا بخصوص أصحاب الكفاءات والمهارات 
مثل األطباء والمهندسين والفنيين؟

ــتقرار يف  ــتثار واإلس ــد اإلس ــن يري ــى م ــب ع ــرأي يج ب

ــر مــن  ــاك الكث الســويد، ان يكــون تفكــره واســعاً، فهن

االعــال والخدمــات مــن املمكــن تأســيس رشكات فيهــا 

ال تحتــاج اىل رأس مــال، مثــاً بإمــكان أصحــاب الكفاءات 

ــى  ــل ع ــم والتعوي ــاالت إختصاصه ــح رشكات يف مج فت

شــهاداتهم مــن خــال معادلتهــا. 

ــكان كل واحــد  ــل، بإم ــكار يف ســوق العم ال يوجــد إحت

فتــح املــرشوع الخــاص بــه، وليــس رشط ان يكــون 

ــم ان  ــات. ورغ ــم والخدم هــذا املجــال يف قطــاع املطاع

ــك، لكــن بنفــس الوقــت  اللغــة الســويدية مهمــة يف ذل

اللغــة االنجليزيــة تســتخدم هنــا بشــكل جيــد. وهنــاك 

ــات  ــل شــبكة العاق ــا يف صالحهــم، مث ــر مــن املزاي الكث

ــاين. ــل الث ــن الجي ــب م ــة واالجان االجتاعي

مدير مؤسسة 
IFS حول كيفية 

البدء بالمشاريع 
التجارية في 

السويد

نزار عسكر 
nazar@alkompis.com

مارون عون
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اللجنــة  قالــت  ســتوكهومل:   – الكومبــس 
 ،CSN ــويد ــدرايس يف الس ــم ال ــة للدع املركزي

أن ســعر الفائــدة عــى القــروض الدراســية 

ــت  ــدة، وبيّن ــن الجدي ــة م ــر تكلف ــة أك القدمي

ان اللجنــة منحــت قروضــاً بقيمــة 198 مليــار 

ــرون. ك

ــاب  ــح الط ــة، متن ــذه املؤسس ــروٌف أن ه مع

ــة  ــاً ملزم ــة، وقروض ــاً مجاني ــويد، منح يف الس

التســديد، ملســاعدتهم عــى إكــال دراســتهم.

ــادرة  ــدة ص ــة جدي ــام إحصائي ــت أرق وأوضح

الــذي  القــرض  الـــ CSN، أن متوســط  عــن 

منحتــه اللجنــة لــكل زبــون لديهــا خــال 

الســنوات الثــاث أو األربــع املاضيــة، بلــغ 

قرابــة 130 ألــف كــرون.

ــة  ــروض يف اللجن ــح الق ــم من ــر قس ــّن مدي وب

بويــل ماغنوســون، أن ســعر الفائــدة عــى 

القــروض الدراســية التــي منحــت بعــد العــام 

2001، إنخفضــت عــن مثياتهــا التــي منحــت 

ــن 2001-1989. ــرة م ــال الف خ

اىل  إعادتــه  امللــزم  املبلــغ  متوســط  وبلــغ 

ــد  ــغ بع ــتدان املبل ــذي إس ــب ال ــة للطال اللجن

العــام 2001، قرابــة 126690 كــرون، فيــا 

 ،2001-1989 مــن  للفــرة  قيمتــه  كانــت 

كــرون.  138582

وقــال ماغنوســون، إن هنــاك مــن يتوســط 

قامئــة املقرضــن، مببالــغ كبــرة جــداً، الفتــاً اىل 

وجــود زبــون، إســتدان مــن اللجنــة مبلــغ 2.5 

مليــون كــرون، فيــا هنــاك قرابــة 20 شــخص، 

تجــاوزت قيمــة املبالــغ التــي أســتدانوها مبلــغ 

الـــ 1.5 مليون.

الــدرايس  الدعــم  لجنــة  إن  ذكــره،  جديــر 

للطلبــة  قروضــاً  متنــح   ،CSN الســويدي 

أنــواع  مــن  الســويد وقروضــاً  الدراســن يف 

أخــرى، بســعر فائــدة يتغــر مــن فــرة ألخــرى.

الكومبس

باللغــة  الكومبــس  موقــع  قريبــا  ينطلــق 

 AL-TID »التيــد« أســم  تحــت  الســويدية 

رئاســة  وســيتوىل  تحريــر جديــدة،  وبهيئــة 

أصــل  مــن  الســويدي  الصحفــي  التحريــر 

ــل  ــذي عم ــاس، وال ــا روي ــو بين ــيي غونزال تش

 Skånska Dagbladet جريــدة  يف  ســابقا 

  Latinamerika.nu ــة ــكا الاتيني ــع أمري وموق

.Miteroi.com ميتــرو  وموقــع 

يقول رئيس تحرير »التيد« للقراء

القراء األعزاء

ــذه  ــل به ــد العم ــع واملفي ــن املمت ــيكون م س

الصحيفــة االلكرونيــة الجديــدة، والتــي تتمتــع 

بتصميــم جميــل ورسعــة عاليــة، واألهــم أنهــا 

ــو  ــا ه ــز ع ــف وممي ــون مختل ــل مضم تحم

ــي  ــع، وه ــف ومواق ــن صح ــا م ــود حالي موج

ــاس. ــد مــن الن ــايل ســتكون ملتقــى للعدي بالت

تقاريــر  إخباريــة،  مقــاالت  ســتجدون  هنــا 

وغرهــا. رأي،  مقــاالت  مصــورة، 

بالاجئــن  املتعلقــة  األخبــار  وألننــا ســنابع 

الجــدد، إضافــة إىل  واملهاجريــن والقادمــن 

بالتمييــز،  املســتهدفة  الفئــات  كل  متابعــة 

لذلــك نحــن دامئــا بحاجــة ملســاعدتكم.

ــم  ــن تعرفه ــد مم ــت أو أح ــت أن ــل تعرض ه

الضطهــاد أو متييــز؟ ميكنــك دامئــا االتصــال بنــا 

ــت  ــل حاول ــهادتك، ه ــكلتك أو ش ــرض مش لع

االســتجابة  يتــم  ومل  بالصحافــة  االتصــال 

لطلبــك، نحــن دامئــا ميكننــا االســتاع لــك، 

وميكننــا بالتعــاون معــك إحــداث تغيــرات. 

ــة بالســويدية  ــد« الناطق ــة »التي ــع صحيف موق

ــزام  ــا إلت ــس، لديه ــبكة الكومب ــدار ش ــن إص م

للمتابعــن  العامــة  املعلومــات  بتقديــم 

وخاصــة أولئــك الذيــن وصلــوا لتوهــم إىل 

الســويد. هــذه املعلومــات ميكــن أن تجدونهــا 

تحــت قســم لوحــة اإلعانــات. كــا ســتعرض 

قصــص  عــن  أمثلــه  الســويدي  للمجتمــع 

نجاحــات الاجئــن واملهاجريــن، غــر ســويديي 

املولــد، ونحــاول تقديــم أمثلــة عــن الثقافــات 

املختلفــة يف املجتمــع الســويدي

كل ذلك وأكر ميكنك مشاهدته عر 

 .AL-TID.se

شبكة الكومبس اإلعالمية تجدد موقعها الجديد باللغة السويدية

الســويدية  باللغــة  الكومبــس 
باســم جديــد وإنطالقــة طموحة

الفائــدة  ســعر   :CSN 
القديمــة  القــروض  علــى 
أكثــر تكلفــة مــن الجديــدة
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هــذه مقتطفــات مــن أجوبــة علــى بعــض األســئلة 
التــي تــرد إلــى بريــد موقــع الكومبــس، عبــر 

قســم »أســئلة واستفســارات» 

عدم تطابق األسم

ــم  ــويدية، ومقي ــية الس ــى الجنس ــل عل ــا حاص أن
ــع  ــق م ــا ال يتطاب ــمي هن ــن إس ــً، لك ــذ 15 عام من
ــي  ــف يمكنن ــراق. كي ــي الع ــي ف ــمي الحقيق أس
تصحيــح وضعــي؟ ومــا هــي أفضــل الطــرق 

ــك؟ ــة لذل القانوني

ــب،  ــة الرضائ ــم إىل مصلح ــح األس ــب تصحي ــم طل ــك تقدي ميكن

عــى هيئــة رســالة تكتــب بهــا مــا تريــد تغيــره وكيــف. وعليــك 

ــة  ــق العراقي ــم الوثائ ــال تقدي ــن خ ــك م ــة كام ــت صح أن تثب

ــك. ــات كام ــة إلثب ــمية واملصدق الرس

ــرة  ــويد وفت ــارج الس ــاء خ ــدة البق م
ــية الجنس

ــا  ــي فيه ــة يمكنن ــرة زمني ــول فت ــي أط ــا ه م
ــس  ــرور الخم ــن م ــويد لحي ــارج الس ــفر خ الس
ــية  ــى الجنس ــول عل ــم للحص ــل التقدي ــنوات قب س
ــرة وأنا  ــذه الفت ــاب ه ــم احتس ــل يت ــويدية؟ و ه الس
ــنوات  ــس الس ــاب الخم ــن حس ــويد م ــارج الس خ

ــية ؟ ــى الجنس ــول عل ــة للحص الازم

عندمــا تحصــل عــى اللجــوء يف الســويد، يعنــي أنــك كنــت بحاجة 

ــد  ــويد، بع ــارج الس ــاً خ ــاء طوي ــأن البق ــك ف ــة، لذل اىل الحاي

الحصــول عــى اإلقامــة، يناقــض الســبب الــذي حصلــت مبوجبــه 

ــخص،  ــن الش ــة م ــحب اإلقام ــر بس ــال كب ــاك إحت ــا، وهن عليه

ــض  ــن تعوي ــنة. ويتع ــن س ــر م ــويد أك ــن الس ــاب ع ــال غ يف ح

ــة للحصــول  ــة، ضمــن الخمــس ســنوات الكافي الســفرات الطويل

عــى الجنســية، إذا يجــب الشــخص الــذي ســافر طويــا، ان 

ينتظــر فــرة اخــرى بعــد مــرور خمــس ســنوات، بحســب مــدة 

ــازات  ــع بإج ــم أن يتمت ــق املقي ــن ح ــن م ــا، لك ــفره لتعويضه س

ــابها. ــم إحتس ــرة، ال يت ــنوية قص س

حضانة الطفل

ــقيق  ــه الش ــن اخي ــة اب ــم حضان ــق للع ــل يح ه
ــا زال  ــم م ــً ان الع ــويد؟ علم ــى الس ــل ال ــذي وص ال
ــة؟ أم أن  ــى االقام ــل عل ــم يحص ــوء ول ــب لج طال
ــى دار حضانة  ــل ال ــتأخذ الطف ــويدية س ــرة الس الهج

ــويدية؟ ــة س او عائل

عليــك التواصــل مــع مكتــب الخدمــات اإلجتاعيــة املســؤول عــن 

الطفــل وتقديــم طلــب رســمي لضــم الطفــل إليــك. عــى والــدّي 

الطفــل كتابــة رســالة مفصلــة ومنحــك الحضانــة فيهــا مــع توقيــع 

اثنــن مــن الشــهود لــدى كاتــب العــدل ثــم إرســالها إليــك وتقــدم 

صــورة عنهــا للســلطات التــي ســوف تتواصــل معهــا.

ــال  ــن خ ــميا م ــا رس ــول عليه ــم الحص ــة فبإمكانك ــا الحضان  أم

إقامــة دعــوى قضائيــة واملطالبــة بذلــك واالستشــهاد برســالة 

الوالديــن. إن رغبــة الطفــل مهمــة للغايــة فــإذا كان الطفــل يريــد 

ــر. ــة يف األم ــة عرقل ــاك أي ــن تكــون هن ــش معكــم فل العي

إجابات على أسئلة شائعة
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ــاة ليســت ســهلة  ــرأي:  الحي ــاالت ال ــس - مق الكومب

ــرد،  ــام الف ــة أم ــرة املتاح ــارات الكث ــويد، والخي يف الس

ــة. الفــرص فيهــا كثــرة والكفــاءات أكــر،  ليســت مجاني

وهــذا مــا يُعيــق يف أحيــان كثــرة مــن الوصــول اىل 

ــتحياً. ــس مس ــر لي ــم أن األم ــدف، رغ اله

الكثــر مــن الشــباب املهاجريــن، يحملــون كفــاءات 

وإمكانيــات عاليــة، كانــت لتكــون مثمــرة جــداً لــو 

ــا  ــتثارها وتشــجيع حامليه ــة إس ــم كيفي ــت بلدانه عرف

ــى  ــوى ع ــا ال نق ــث يف م ــا والحدي ــا لن ــاء ! م ــى البق ع

ــره! ــف بتغي ــه فكي فهم

شــباب مهاجــرون كثــرون، ميلكــون توقــاً كبــراً للعمــل، 

فقــط لــو أتيحــت لهــم الفرصــة لذلــك، هــم حريصــون 

ــس  ــد، ولي ــم الجدي ــادة مجتمعه ــتفادة وإف ــاً لإلس فع

صحيحــاً كــا يدعــي البعــض أن جميــع املهاجريــن 

كُســاىل وال يحبــون العمــل. لكــن عندمــا يصطــدم هــؤالء 

ــة،  ــه العالي ــويد، ومتطلبات ــل يف الس ــوق العم ــع س بواق

يراجــع كثــر منهــم، وفيــا تتزعــزع ثقــة أخريــن 

ــال  ــس األع ــل بنف ــى العم ــرص أخــرون ع بأنفســهم، ي

التــي كانــوا ميارســونها يف بلدانهــم، وهــو بذلــك يضيعــون 

ــم. ــة منه ــر داري ــا بغ ــة او رمب ــم بدراي وقته

ورمبــا يف غفلــة مــن الزمــن، يســمحون لتلــك الظــروف، 

ــر  ــم وحف ــق وجوده ــم يف تحقي ــم الحل ــع عنه ــأن متن ب

موطــىء قــدم لهــم يف املوطــن الجديــد. هنــا يبــدأ 

الــرصاع الحقيقــي بــن الفــرد وبــن ذاتــه، فــا هــو 

ــف  ــى التكيّ ــادر ع ــو بالق ــه، وال ه ــن نفس ــب م بالقري

مــع الصعوبــات التــي تواجهــه يف إثباتهــا، وبــن اإلثنــن 

ــيطرة،  ــوة والس ــن الق ــر م ــاج الكث ــة، تحت ــوة عميق ه

ــا. ــوع يف آتونه ــب الوق لتجن

بيكيــت  االيرلنــدي صموئيــل  الكاتــب  ويف مرحيــة 

أواخــر  كتبهــا  التــي  غــودو«،  إنتظــار  »يف  الشــهرة 

الكثــر  حينهــا  وأثــارت  املــايض،  القــرن  أربعينيــات 

»فادميــر«  املرحيــة  بطــا  ينتظــر  الجــدل،  مــن 

و«اســراغون« ، شــخصاً يدعــى »غــودو«، لكنــه مل يــأت 

ــة  ــرة املرحي ــيها. فك ــأس يف نفس ــث الي ــا بع ــداً، م اب

وجوديــة، تـُـرضب مثــاً ملــن ينتظــر يشء لــن يــأيت أبــداً، 

ــأس  ــد الي ــا يول ــاً، م ــار قامئ ــى اإلنتظ ــك يبق ــم ذل ورغ

كنتيجــة حتميــة.

الحيــاة يف أوروبــا بشــكل عــام، والســويد ليســت إســتثناء 

ــق  ــي تســر وف ــة الت ــة املتحرك ــك، أشــبه باملاكن ــن ذل م

ــاً  ــظ خارج ــارعة، يُلف ــوات متس ــة وخط ــط مدروس خط

ــح  ــا، وهــو أمــر ليــس مــن صال مــن ال يواكــب خطواته

أحــد اإلنتهــاء إليــه. فيــا تكــون املميــزات التــي يحصــل 

ــا يشء  ــا، ف ــي يبذله ــود الت ــاس للجه ــرد، مقي ــا الف عليه

ــرب! مجــاين يف الغ

ــا  ــاً عــى حــال، م ــس ثابت وســوق العمــل يف الســويد لي

يتطلــب الحكمــة والنباهــة يف ســلوك أقــرص الطــرق 

التــي تــؤدي للحصــول عــى العمــل، حتــى وإن تطلــب 

ذلــك يف بعــض األحيــان، دراســة تخصصــات جديــدة او 

ــوق  ــات س ــاه متطلب ــة بإتج ــات القدمي ــه التخصص توجي

ــرب  ــا أق ــل ويجعله ــرص العم ــن ف ــد م ــا يزي ــل، م العم

ــاً. ــن أن تكــون حل م

ــر  ــت للتفك ــن الوق ــر م ــا الكث ــس لدين ــن، لي كمهاجري

مبــا مــى ومبــا كنــا عليــه يف الســابق، فالحيــاة تبــدأ مــن 

ــروف  ــرات الظ ــاً لتغ ــا، ووفق ــن فيه ــي نح ــة الت النقط

املوضوعيــة التــي نجــد أنفســنا يف طاحونتهــا. هــي 

هكــذا حتــى وان كان ذلــك خــارج قناعاتنــا، مــا يتطلــب 

منــا عــدم إضاعــة الوقــت ومزامنــة العمــل مــع التفكــر 

باملســتقبل، فالوقــت محســوب، واملُنســاب منــه ال ميكــن 

لــه الرجــوع، متامــاً كــا هــو حــال امليــاه الجاريــة.

ــويد،  ــباب يف الس ــام الش ــة أم ــرة املتاح ــات الكث الحري

ــي  ــن يع ــؤوليات مل ــن املس ــر م ــع الكث ــم يف الواق تحت

ذلــك، وكل مــا يُقــدم عــى فعلــه اليــوم، محســوب 

ــة  ــة مجاني ــن، فالتجرب ــدون مث ــد. ال يشء ب ــج للغ النتائ

والعواقــب إلزاميــة! 

والشــباب الذيــن يبــدأون بدايــات متواضعــة، قــد ال 

ــاالً  ــل ح ــم، أفض ــايك أحامه ــم وال تح ــق بإمكانياته تلي

بكثــر مــن الشــباب الذيــن يُوهمــون أنفســهم بــإن 

الفــرص ســتطرق أبوابهــم ومتــد أمــام أقدامهــم الســجاد 

ــك ليــس باملمكــن، عــى األقــل يف الســويد. األحمــر، ذل

البدء باملوجود، أفضل من إنتظار غودو!

البدء بالموجود أفضل من إنتظار غودو!

لينا سياوش
lena@alkompis.com

في السويد

ــد المســلمين !! ــم أج وجــدت اإلســالم ول
ــي  ــذ اللحظــة االوىل الت ــرأي: من ــاالت ال ــس - مق الكومب

ــر  المســت فيهــا قدمــي االرض الســويدية، تغــرت الكث

مــن القناعــات والقيــم التــي كنــت معتنقهــا عــن هــذه 

ــايت  ــات حي ــط ذكري ــاد يب رشي ــة، وع ــعوب االوربي الش

ــرة  ــا محطــات كث ــي فيه ــا، والت ــن اربعــن عام ــر م الك

أكتســبتها مــن خــال تعليمــي ودراســتي االبتدائيــة 

وحتــى الجامعيــة، كنــا فيهــا نــدرس ســرة اســافنا مــن 

الرمــوز االســامية والتأريخيــة التــي كانــت تحمــل معــاين 

ــام  ــدل، االس ــام الع ــامح، االس ــح املتس ــام الصحي االس

الــذي يحــرم املــرأة، االســام الــذي يرعــى الكبــر املســن، 

ــذب  ــس الك ــدق ولي ــى الص ــه ع ــي تعامل ــام املبن االس

ــاء. ــس والغــش والري والتدلي

ــا  ــخت يف أذهانن ــي ترس ــورة الت ــي الص ــذه ه ــت ه كان

وكانــت  الحنيــف،  اســامنا  عــن  تعلمناهــا  والتــي 

فالديــن  التــي تختزنهــا،  الذاكــرة  تتعــدى حــدود  ال 

أتلمســها يف شــعوب  الشــديد مل  املعاملــة، ولاســف 

عاملنــا االســامي، يف الجانــب االخــر كان االعــام الرشقــي 

بشــكل عــام، والعــريب بشــكل خــاص وبكافــة امناطــه مــن 

صحافــة وتلفزيــون واذاعــة كانــت تصــور لنــا أن العــامل 

الغــريب وشــعوبه هــم » كفــرة وصليبيــن«، ليــس لديهــم 

بجانــب  االرسي  والتفــكك  االخاقــي  االنفــات  غــر 

ــي. ــي والعلم ــم الصناع تقدمه

وحــن تعايشــت مــع املجتمــع الســويدي وخضعــت 

لقوانينــه وثقافــة البلــد الــذي اعيــش تحــت ســائه 

وجــدت الكثــر الكثــر مــن تلــك املعــاين االســامية 

ــل  ــمحاء، ال ب ــالة االســامية الس ــا الرس ــاءت به ــي ج الت

ــع  ــاء املجتم ــت لبن ــي وضع ــويدية الت ــن الس ان القوان

الســويدي تتطابــق مــع تلــك املفاهيــم والقيــم االســامية 

. لعليا ا

 نظــام شــبكة التأمــن والضــان االجتاعــي هــي ارقــى 

النظــم املعمــول فيهــا يف العــامل، والعــدل واملســاواة هــي 

ــاواة  ــرأة واملس ــرام امل ــام، وأح ــذا النظ ــات ه ــرز س اب

بينهــا وبــن الرجــل يف العمــل ويف مناحــي الحيــاة هــي 

مــن صلــب ديننــا االســامي الصحيــح، نظــام رعايــة 

املســنن لــن تجــد لهــا شــبيها يف اي دولــة إســامية، 

ــل  ــي ب ــن الصح ــام التأم ــال ونظ ــوق االطف ــام حق ونظ

ــوق  ــة حق ــة لرعاي ــن وأنظم ــوا قوان ــم وضع ــى انه حت

الحيــوان والنبــات، كلهــا قوانــن وانظمــة جاء بها اســامنا 

الحنيــف الصحيــح قبــل أكــر مــن 1430 عامــاً، كل هــذه 

االمــور جعلتنــي اتلمــس واردد مــع نفــي أننــي وجــدت 

ــه  ــه وانظمت ــن قوانين االســام يف املجتمــع الســويدي وب

ــي مل اجــد املســلمن. ــع لكنن الضابطــة للمجتم

 فالحريــة مكفولــة مبعناهــا الحقيقــي لــكل فــرد يعيــش 

يف املجتمــع الســويدي، ال فــرق بــن جنــس واخــر وديــن 

واخــر ال فــرق بــن الرجــل واملــرأة، والصــدق يف التعامــل 

ــتذكر  ــي أس ــع جعلتن ــذا املجتم ــراد ه ــن اف ــي ب اليوم

كلــات كانــت تــردد عــى مســامعي يف مجتمعاتنــا 

العربيــة دون ان أجــد لهــا تطبيقــا عمليــا ملموســا ) 

النجــاة يف الصــدق (،  ويف كل يــوم اتعلــم شــيئاً جديــداً 

ــذي  ــع ال ــر املجتم ــع غ ــش يف مجتم ــا اعي ــايت وان يف حي

نشــأت وتعلمــت وترعرعــت فيــه بالرغــم مــن تجــاوزي 

الخمســن مــن ســنن عمــري، واملاســاة التــي اصطدمــت 

بهــا يف هــذا املجتمــع أننــي اجــد بعضــا مــن املســلمن 

ــون  ــه ميارس ــون ب ــام ويلتحف ــون رداء االس ــن يلبس مم

ــس والغــش وهــم يعيشــون وينعمــون  الكــذب والتدلي

مبــا وفــره لهــم املجتمــع الســويدي وقوانينــه التــي 

ــة  ــة بكاف ــان والرعاي ــم األمــن واالم ــرت له ــم ووف حمته

اشــكالها، وهــم الذيــن كان يحلمــون بتوافــر %5 يف 

ــا. ــي هجروه ــم الت بلدانه

ــع  ــا م ــت به ــي قم ــات الت ــات واملراجع ــط الذكري  رشي

ــدروس مهمــة عــن  ــي اســتنبط واخــرج ب نفــي جعلتن

ــا  ــا أخذن ــا االســامي، انن ــا وعاملن ــف بلدانن ــباب تخل اس

قشــور االســام وتركنــا جوهــره ووظفنــا االســام ملصالحنا 

االزمــات  بهــا  تعصــف  مجتمعاتنــا  وتركنــا  الضيقــة 

واملشــاكل وكانــت النتيجــة ماســاوية يف التخلــف الفكري 

االوربيــة  الشــعوب  نجــد  بينــا  والعلمــي  والثقــايف 

ــك االمنــاط  والشــعب الســويدي اســتطاع ان يوظــف تل

االيجابيــة ويحولهــا لقوانــن ضابطــه للفــرد وللمجتمــع، 

ــايف  ــري والثق ــاين والفك ــه االنس ــت تقدم ــة كان والنتيج

ــي.  ــي والصناع ــي والعلم واالجتاع

ــا  ــاين وننقله ــدروس واملع ــل نســتطيع ان نســتنبط ال فه

اىل شــعوبنا العربيــة واالســامية ؟ هــذا مــا تثبتــه او 

ــنن. ــن الس ــادم م ــه الق تنفي

حازم العبيدي

•املقال يعر عن رأي الكاتب وليس بالرضورة عن رأي الكومبس

•املقال يعر عن رأي الكاتب وليس بالرضورة عن رأي الكومبس
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الباراســتيمول تؤثــر علــى نمــو الدمــاغ 
بحســب دراســة ســويدية

الكومبــس - ســتوكهومل: قــد تحتــاج اىل التمهل 
قليــاً اآلن قبــل تنــاول مســكنات األمل التــي 

تحتــوي عــى الباراســتيمول، حيــث خلصــت 

دراســة قامــت بهــا جامعــة أوبســاال الســويدية 

اىل ان تلــك املســكنات، ميكنهــا أن تتعــارض مــع 

منــو املــخ وتتســبب بإحــداث تغــرات ســلوكية 

ــوغ. ــة البل ــدى الشــخص يف مرحل ل

وكانت الدراسة قد طُبقت عى الفرئان أوال.

ويــرى هرنيــك فيــري أحــد الباحثــن املشــاركن 

فيهــا اىل ان هنــاك مــا يدعــو اىل الحــد مــن 

ــل،  ــرة الحم ــر ف ــتيمول أواخ ــتخدام الباراس إس

التــي  األدويــة  إعطــاء  تحديــد  يجــري  وان 

تحتــوي عــى تلــك املــادة ضمــن أضيــق الحــدود 

ــع. ــال الرض لألطف

وتعتــر مــادة الباراســتيمول مــن أكــر مســكنات 

كـــ  طبيــة،  عقاقــر  يف  وتوجــد  شــيوعاً،  اآلم 

ألفيــدون، باندوديــل، بامــأول وريليــف.

الطــالق لــم يعــد 
ســببًا كافيًا لإلسراع 
فــي الحصــول علــى 
شــقة بســتوكهولم

ــب  ــن الصع ــات م ــتوكهومل: ب ــس - س الكومب
عــى كثريــن ممــن يريــدون الحصــول عــى 

إىل  أســائهم  تقديــم  ســتوكهومل،  يف  شــقة 

ــباب  ــار، ألس ــة اإلنتظ ــة يف الئح ــب متقدم مرات

ــكن  ــا رشكات الس ــذ به ــت تأخ ــة، كان إجتاعي

ــابقاً. س

وقــال »أولــف أوبســن« العامــل يف برنامــج 

اإلســكان يف ســتوكهومل، إنــه يجــب أن يكــون 

ــا  ــاين منه ــة يع ــة قوي ــات حقيقي ــاك صعوب هن

عــن  األولويــة  مبنحــه  تســمح  الشــخص، 

املتقدمــن للســكن يف الئحــة اإلنتظــار، كوجــود 

مــن  تجعــل  التــي  النفســية  اإلضطرابــات 

الحصــول عــى الشــقة أمــراً مهمــة يف حيــاة 

الفــرد، ال بديــل عنــه.

وبــّن أوبســن، أن حاجــة املــرء اىل املنــزل برعة 

بســبب الطــاق ووجــود األطفــال مل يعــد ســبباً 

كافيــاً ملنــح األولويــة.

وتناقصــت أعــداد األشــخاص الحاصلــن عــى 

خــال  الســكن  إنتظــار  الئحــة  يف  األولويــة 

األعــوام الـــ 12 املاضيــة، ففــي العــام 2001 بلــغ 

عــدد الحاصلــن عــى األولويــة يف الحصــول عــى 

الســكن قرابــة 600 شــخصاً يف ســتوكهومل، فيــا 

ــط. ــايض 250 شــخصاً فق ــام امل ــغ الع بل

دور مؤثــر لألجانــب فــي إدارة الشــركات 
بمدينــة يوتوبــوري
مؤسســة  ذكــرت  يوتوبــوري:   - الكومبــس 
الــرشكات،  لدعــم   Almi Företagspartner

أن مــا يقــارب نصــف إدارة نصــف الــرشكات 

يف مدينــة يوتوبــوري إنتقلــت إىل متعهديــن 

أو مدرائهــا  تقاعــد أصحابهــا  بعــد  أجانــب، 

ــاين مــن عــام 2013. الســويدين يف النصــف الث

إنهــا  »ميــرو«،  لصحيفــة  املؤسســة  وقالــت 

تســاعد مــن 40 اىل 50 رشكــة كل عــام يف نقــل 

امللكيــة إىل جيــل جديــد، وغالبــاً مــا تكــون 

بتســلم الرشكــة مــن قبــل فــرد آخــر مــن أفــراد 

األرسة، لكــن مــا حــدث يف الســتة أشــهر األخــرة، 

هــو انتقــال نصــف الــرشكات إىل أشــخاص مــن 

ــة. ــات أجنبي خلفي

وقــال املستشــار يف رشكــة Almi  شــاهروخ 

ــا إىل الســتة  ــة » إذا نظرن ــش للصحيف تاغفاماني

أشــهر األخــرة، ســرنى مــن 15-20 حالــة انتقــال 

رشكات إىل أجانــب، أمــا يف العــام 2012 كانــت 5 

فقــط خــال العــام كلــه«.

وأكــد »شــاهروخ« أن هــذا تطــور مهــم يســاهم 

يف زيــادة اإلندمــاج يف املجتمــع، قائــاً: »عندمــا 

يعمــل أحدهــم، يصبــح لــه عاقــات وثيقــة مــع 

ســوق العمــل والــرشكات والســلطات، وتقــرب 

عاقتهــم مــن املجتمــع، باإلضافــة إىل أنهــم 

يصبحــون قــدوة«.
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الكومبــس - خــاص: منحــت الســويد خــال العــام املــايض، 116500 شــخص تريــح اإلقامــة يف البــاد، إحتلــت 
ــال الشــديد عــى إقامــات العمــل، بعــد التعديــات القانونيــة  إقامــات العمــل فيهــا أرقــام قياســية. ويعــود اإلقب

التــي أجرتهــا الســويد يف العــام 2008، وكذلــك بعــد إتســاع شــبكة العاقــات اإلجتاعيــة للمهاجريــن.

حــول رشوط منــح إقامــة العمــل، واإلجــراءات املرافقــة لهــا، وأهــم القضايــا املتعلقــة بذلــك، أجرينــا اللقــاء التــايل، 

مــع املحاميــة ناديــة حاتــم:

الشــائعة  األنــواع  ماهــي 
ــل  ــات العم ــن إقام ــة م والمعروف

فــي الســويد؟

النــوع الــذي يتــم عــى أســاس التوظيــف بعقــد عمــل، 

وعــن طريــق اإلســتثار، وهــا متشــابهان يف العديــد من 

األمــور. يف الحالــة األوىل تشــمل مثــاً، أشــخاص يرمــون 

ــة، ويجــب ان  عقــوداً مــع املطاعــم أو املحــات التجاري

تتــم مــن خــارج الســويد، أمــا الحالــة الثانيــة، فتتطلــب 

تقديــم الجــدوى مــن املــرشوع، ويُشــرط فيهــا ان يكــون 

الشــخص مؤهــاً لفتــح املــرشوع مــن عــدة نواحــي.

ــى  ــوات األول ــدأ الخط ــف تب كي
ــك؟ لذل

أوالً يجــب أن يكــون لصاحــب الطلــب إتصــال مــع 

جهــة تقبــل بتوظيفــه يف الســويد، بعدهــا يجــب كتابــة 

ــتارات  ــة إس ــم تعبئ ــل، ث ــع رب العم ــمي، م ــد رس عق

ــؤولية  ــل، ومس ــف ورب العم ــل املوظ ــن قب ــة، م خاص

تقديــم األوراق كلهــا تقــع عــى عاتــق صاحــب الطلــب 

اىل أقــرب ســفارة ســويدية لديــه. وطريقــة التقديــم 

ــد،  ــليمها بالي ــذ األوراق وتس ــق أخ ــن طري ــا ع ــم إم تت

أو تعبئتهــا عــن طريــق اإلنرنــت يف موقــع مصلحــة 

الهجــرة، وإختيــار الســفارة التــي يريــد صاحــب الطلــب 

ــاً،  ــفارة حت ــتقوم الس ــث س ــا، حي ــة فيه ــراء املقابل اج

بإجــراء مقابلــة معــه، وترســلها اىل مصلحــة الهجــرة التــي 

ــايئ. ــرار النه ــن ســتتخذ الق هــي م

ــتري  ــخص أن يش ــي لش ــل يكف ه
عقــارًا لكــي يحصــل علــى 

ــة؟ اإلقام
ــان  ــن، ف ــا يشــريه املاي ــة م ــت قيم ــو كان ــى ل كا. حت

ــخص أوال يف  ــد الش ــب أن يتواج ــاً. يج ــس كافي ــك لي ذل

ــه  ــّدر علي ــة، ت ــيس رشك ــه بتأس ــوم بنفس ــويد، ويق الس

أرباحــاً يعيــش منهــا. وواحــدة مــن أهــم رشوط اإلقامــة 

ــويد. ــداً يف الس ــتثمر متواج ــون املس ــو أن يك ه

هــل إقامــة العمــل ترتبــط 
بمــدة زمنيــة معينــة؟

ــة،  ــدة ســنتن يف البداي ــة العمــل هــي مل ــد. إقام بالتأكي

وقبــل نهايتهــا يجــب تقديــم طلــب جديــد، يجــري النظر 

ــه وتقييــم النتائــج التــي تحققــت، وعــى ضــوء ذلــك  ب

يجــري إتخــاذ قــرار التمديــد، فــإذا كان القــرار باملوافقــة، 

ــل  ــن، وقب ــنتن أخريت ــى س ــة ع ــخص املوافق ــح الش مين

إنتهــاء الســنة الرابعــة، يحــق للشــخص التقديــم لإلقامــة 

الدامئيــة، وبعــد ذلــك للجنســية الســويدية.

ــن  ــل م ــل أق ــد العم وإذا كان عق
ــرة؟ ــذه الفت ه

متنــح اإلقامــة وفــق عقــد العمــل، فــإذا كان عقــد العمــل 

دامئيّــاً ومفتوحــاً بــدون تحديــد وقــت فيــه، توافــق 

مصلحــة الهجــرة عــى ســنتن، قابلــة للتمديــد كــا 

ــا. ذكرن

بخصــوص  ينطبــق  ومــاذا 
فــي  المقيميــن  االشــخاص 
ــي،  ــاد األوروب ــدى دول اإلتح إح
ــية  ــون جنس ــن يحمل ــن الذي أو م

ــان؟ ــي ث ــد أوروب بل
ــل الجنســية، ســتنطبق  ــس حام ــم ولي بالنســبة اىل املقي

عليــه نفــس الــرشوط الســابقة تقريبــا، وهــي الحصــول 

ــة  ــاج اىل إقام ــس ال يحت ــا املتجن ــل، أم ــد العم ــى عق ع

عمــل، بــل معامــات ســهلة وبســيطة جــداً يف مصلحــة 

الهجــرة.

ماهــي الجهــة التــي يجــري 
ــبة  ــا بالنس ــب إليه ــم الطل تقدي
الــى األشــخاص الذيــن هــم 

خــارج اإلتحــاد األوروبــي؟
التقديــم يجــب ان يتــم مــن خــال الســفارة الســويدية 

يف بلــد صاحــب الطلــب، أو يف أقــرب ســفارة اىل بلــده، 

رشط أن يكــون مقيــاً يف ذلــك البلــد بطريقــة رســمية، 

وليــس بشــكل غــر قانــوين.

ــوء  ــي اللج ــق لطالب ــل يح ه
ــول  ــم للحص ــن التقدي المرفوضي

ــل؟ ــة العم ــى إقام عل
ــد  ــودة اىل البل ــرد، والع ــرار الط ــذ ق ــب أوالً تنفي ال . يج

ــه للســويد ســفارة،  ــد آخــر يوجــد في األصــي، أو أي بل

ــة رســمية،  ــه بطريق رشط ان يكــون الشــخص دخــل الي

ــوا  ــن كان ــورين الذي ــمل الس ــيء ال يش ــذا ال ــن ه لك

ــا. ــة حالي ــم اإلقام مرفوضــن ســابقا، الن الســويد متنحه

التعامــل  يجــري  وكيــف 
ــوء  ــي اللج ــا طالب ــع قضاي م
العراقييــن فــي مثــل هــذه 

؟ لــة لحا ا
بفتــح  الهجــرة  مصلحــة  مطالبــة  يف  الحــق  لديهــم 

ــع ســنوات عــى  ــرور أرب ــد، بعــد م ــم مــن جدي ملفاته

قــرار الطــرد مــن املحكمــة العليــا. وعنــد إعــادة النظــر 

مبلفاتهــم يحــق لهــم العمــل، أثنــاء دراســة طلبهــم 

ــة  ــد، يف حــال كان لديهــم مستمســكات ثبوتي مــن جدي

قدموهــا ملصلحــة الهجــرة. ومــن هــذا البــاب ميكــن لهــم 

الحصــول عــى عقــد عمــل والتقديــم القامــة العمــل يف 

حــال مــى عــى عملهــم 6 أشــهر، عندهــا يحــق لهــم 

تقديــم طلــب الحصــول عــى اقامــة العمــل مــن الســويد 

ــا. ــس مــن خارجه ولي

ــى  ــل عل ــتطيع الحاص ــل يس ه
ــمل األم  ــم ش ــل، ل ــة العم إقام
ــه؟ ــوات مع ــوة واألخ واألب واإلخ
كا . إال يف حــال تعلــق األمــر بالــزوج / الزوجــة واألطفــال 

دون ســن 18 عاماً.

ــوا  ــراد حصل ــاالت أف ــاك ح هن

ــون  ــل ويعيش ــات عم ــى إقام عل
ــن  ــويد، لك ــي الس ــون ف ويعمل
ــد  ــب التمدي ــم طل ــد تقدي عن
ــاء مدة  ــة إنته ــون بقضي يصطدم
ــر  ــف ينظ ــم كي ــاذ جوازاته نف

ــة؟ ــذه الحال ــى ه ــون ال القان
ال يوجــد ذكــر يف القانــون لهــذه الحــاالت، وهنــاك نقــاش 

وجــدل حولهــا، ومصلحــة الهجــرة عندمــا تــدرس طلــب 

ــح  ــا متن ــد، فانه ــى التمدي ــة ع ــرر املوافق ــد، وتق التمدي

مــدة االقامــة لحــن إنتهــاء صاحيــة الجــواز، لكــن يحــق 

ــرار  ــى ق ــة ع ــذه الحال ــل ه ــول يف مث ــخص الحص للش

ــذ  ــواز ناف ــى ج ــل ع ــال حص ــنتن، يف ح ــد لس بالتمدي

ــد. جدي

والســبب يف ذلــك، يعــود اىل ان مصلحــة الهجــرة اخــذت 

بنظــر االعتبــار ان بإمــكان كل مواطــن ان يحصــل عــى 

ــده بســهولة، لكــن حقيقــة األمــر  جــواز مــن ســفارة بل

ــون  ــاس يصبح ــن الن ــر م ــاك الكث ــك، فهن ــت كذل ليس

ضحيــة لذلــك.

ــح  ــي تمن ــاالت الت ــي الح ماه
ــل  ــات العم ــويد إقام ــا الس فيه
ــة؟ ــاالت العادي ــن الح ــرع م أس
ــاءات الخاصــة  ــّرع يف حــاالت الكف مصلحــة الهجــرة تُ

املرغوبــة يف ســوق العمــل الســويدي، مثــل األطبــاء 

النــادرة،  والخــرات  اإلختصاصــات  ذوي  األكفــاء 

واملهندســن العاملــن يف مجــاالت خاصــة، وغرهــا مــن 

املهمــة. اإلختصاصــات 

ــي  ــاكل الت ــرز المش ــي أب ماه
حاليــا  المحاكــم  تواجــه 
العمــل؟ إقامــات  بخصــوص 

هنــاك الكثــر مــن األشــخاص يتكفلــون بــكل املصاريــف 

ــوين،  ــة عليهــم وعــى رب العمــل، وهــذا غــر قان املرتب

الرضائــب  بدفــع  العمــل  أربــاب  يلــزم  القانــون  الن 

عنهــم، لكــن العديــد منهــم يســتغلون حاجــة املوظفــن 

اىل اإلقامــة فيجروهــم عــى دفعهــا بــدال عنهــم، ناهيــك 

ــة التــي يدفعونهــا لهــم. عــن الرواتــب القليل

العديــد مــن األشــخاص يتصــورون ان كل يش ســوف 

ينتهــي مبجــرد الحصــول عــى اقامــة العمــل، لكــن 

ــى  ــا حت ــزام به ــرشوط يجــب االلت ــر مــن ال ــاك الكث هن

ــة، ودفعهــا بشــكل منتظــم  ــد، مثــل الرضيب ــم التمدي يت

مــن قبــل العامــل ورب العمــل، وكذلــك تقديــم ســجات 

الرواتــب خــال فــرة العمــل، ومــدى كــون الراتــب 

مــوازي للمعايــر الســويدية. وأثنــاء فــرة التمديــد يحــق 

ــة  ــك ومعرف ــق يف حســاب البن ــة التدقي ملصلحــة الرضيب

ــخص. ــا الش ــي تلقاه ــوال الت ــة األم حقيق

ــت  ــرده، أو أفلس ــم ط ــل وت ــذي يعم ــخص ال ــا الش أم

الرشكــة التــي يعمــل فيهــا، يجــب ان يحصــل عــى شــغل 

ــك  ــس ذل ــهر، وبعك ــة اش ــال ثاث ــال خ ــس املج يف نف

ــده. ــود اىل بل ــب ان يع يج

أهم قضايا إقامات العمل في حوار مع المحامية نادية حاتم

املحامية نادية حاتم

نزار عسكر 
nazar@alkompis.com
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الكومبــس – خــاص: يقــّر الرملــان الســويدي »الركســداغ« يف كل عــام عــدة قوانــن جديــدة، أو تعديــات عــى 
ــا  ــامل تحديث ــدان الع ــر بل ــن أك ــويد م ــد الس ــا. وتع ــة لعمله ــة أداء الحكوم ــاً كيفي ــع أيض ــارية، ويتاب ــن س قوان

ــع. ــى املجتم ــة ع ــرات الطارئ ــورات والتغ ــاة التط ــا، ملراع لقوانينه

فقــد ناقــش الرملــان الســويدي يف العــام 2012 مــا 

ــا  ــت إم ــن، قدم ــاريع قوان ــا ملش ــه 995 اقراح مجموع

مــن الحكومــة أو مــن داخــل الرملــان نفســه.

ــدء  ــة كل عــام يف الســويد، الب وجــرت العــادة مــع بداي

بتطبيــق معظــم هــذه القوانــن، التــي تتعلــق مبختلــف 

ــة مــن أهــم هــذه  ــا جمل ــاد. وهن ــاة يف الب أوجــه الحي

ــن للعــام الجــاري: القوان

تطبيــق الخفــض الضريبــي: خــال العــام 
ــدأ الخفــض الرضيبــي الخامــس الــذي  الجديــد 2014، ب

ــزب  ــادة ح ــة، بقي ــط الحالي ــن الوس ــة مي ــه حكوم أقرت

رواتــب  عــى  الرضيبــة  ســتقل  حيــث  املحافظــن، 

األشــخاص الذيــن يعملــون، وكذلــك عــى الرضائــب التــي 

تخــص املتقاعديــن الذيــن زادت أعارهــم عــن 65 عامــاً.

ــة:  ــروبات الكحولي ــعار المش ــاع أس إرتف
بســبب  الكحوليــة  املرشوبــات  أســعار  رفــع  جــرى 

ــب  ــن أن الرضائ ــم م ــا، عــى الرغ ــة عليه ــادة الرضيب زي

عــى املرشوبــات الكحوليــة والســجائر، يف الســويد تعــد 

ــرى. ــدول األخ ــن ال ــد م ــع العدي ــة م ــة مقارن مرتفع

ــي  ــركات الت ــة للش ــم إضافي ــوال دع أم
توظــف فئــات العاطليــن عــن العمــل:  زيــادة 
ــن  ــل الذي ــاب العم ــة ألرب ــه الدول ــذي تقدم ــم ال الدع

يوظفــون الشــباب مــن الذيــن ال يتمتعــون مبهــارات 

وخــرات عاليــة، مــن خــال امــوال إضافيــة. كذلــك 

صنــدوق  يف  اإلشــراك  أجــرة  خفــض  يجــري  ســوف 

ــكل  ــد األجــور ل ــة، وســيجري توحي ــن ضــد البطال التأم

املســتويات.

ــداول:  ــن الت ــة م ــض األوراق المالي ــحب بع س
ــأوراق  ــون ب ــن يحتفظ ــخاص الذي ــى األش ــن ع كان يتع

نقديــة مــن فئــة الــف، وخمســن كــرون، التــي ال يوجــد 

فيهــا رشيــط األملنيــوم، تبديلهــا قبــل بدايــة العــام 2014، 

ولكــن جــرى متديــد هــذه الفــرة بســبب عــدم اســتام 

البنــوك إال عــى جــزء مــن هــذه األوراق املتداولــة، مــع 

فــرض رســوم عــى عمليــة التبديــل.

تعديــات علــى نقديــة الطفــل، والتــي أصبحت 
متنــح اىل األطفــال حتــى ســن 12 عامــاً، بعــد ان كانــت 

حتــى ســن 8 أعــوام، لكــن فقــط اىل األطفــال املولوديــن 

ــر ( 2014،  ــاين ) يناي ــون الث ــن كان ــن األول م ــداءاً م إبت

وأيضــا رشط ان يتــم التمتــع بأخــذ نقديــة الوالديــن قبــل 

بلــوغ الطفــل ســن الرابعــة.

ــي  ــات الت ــكن للعائ ــاعدة الس ــادة مس زي
لديهــا أطفــال: تزايــد مبلــغ الطفــل الــذي يتقاضــاه 
كمســاعدة يف الســكن، عــدة مئــات مــن الكرونــات، 

ــا بعــد اآلن  ــم توزيعه ــة الطفــل ســوف يت كــا ان نقدي

بالتســاوي بــن األم واألب، بــدال مــن األم كــا هــو متبــع 

حاليــا، وذلــك لضــان الحصــول عليهــا بشــكل متســاوي، 

ودفعــا للمشــاكل الناجمــة عــن الطــاق.

األطفــال  باســتقبال  البلديــات  إلــزام 
ــرص  ــن الق ــال الاجئ ــبة اىل األطف ــن: بالنس الاجئي
الذيــن تقــل أعارهــم عــن 18 عامــا، القادمــن اىل 

الســويد بــدون والديهــم، ســوف تكــون البلديــات ملزمــة 

بإســتقبالهم بعــد الحصــول عــى اإلقامــات، ولــن تكــون 

ــه االن. ــال علي ــو الح ــا ه ــك، ك ــرة يف ذل مخ

وقــروض  الطلبــة  لصالــح  تعديــات 
التعليــم: القوانــن الجديــدة قامــت بتّســهيات 
ــاء الدراســة وتلقــي  للطــاب لتمكينهــم مــن العمــل أثن

ــه. فقــد تــم  ــة الدراســية يف الوقــت عين املســاعدة املالي

زيــادة املبلــغ املقــرض الــذي ســيتم العفــو عنــه اىل 

ــي،  ــا يعن ــو م ــل، وه ــن فص ــرون لك ــف ك ــوايل 15 ال ح

ان بإمــكان الطالــب بــدوام كامــل كســب مايصــل اىل 86 

ــنة. ــف س ــرون يف نص ــف ك ال

ــق:  ــض الوثائ ــرية لبع ــة الس ــاء صف إعط
إبتــداءاً مــن هــذا العــام، ميكــن للدولــة ان تصنــف بعض 

الوثائــق الخاصــة باالتحــاد األورويب، بأنهــا رسيــة، وال 

ميكــن اإلطــاع عليهــا، مــن قبــل عامــة النــاس. معــروف 

ــاع  ــاس اإلط ــة الن ــمح لعام ــويدي يس ــتور الس ان الدس

عــى الوثائــق الرســمية يف إطــار حريــة الجمهــور يف 

الوصــول اىل املعلومــات.

األطفــال  بمكتبــات  أكبــر  اهتمــام 
ــل  ــن قب ــر م ــام أك ــاك إهت ــح هن ــات: أصب واألقلي
الخاصــة،  اإلحتياجــات  وذوي  باالطفــال  املكتبــات 

وأبنــاء القوميــات واألقليــات الذيــن لغتهــم األم ليســت 

ســويدية.

منــع الشــركات اإلعانيــة الترويــج لحليــب 
ــع عــى أنــه بنفــس جــودة حليــب  ــال الرض األطف
األم، وذلــك لتشــجيع األمهــات عــى الرضاعــة الطبيعيــة 

التــي تقــول اإلحصــاءات إنهــا إنخفضــت خال الســنوات 

األخــرة.

ــون  ــن يتعرض ــة للذي ــن الحماي ــد م المزي
الــى العنــف إحتلــت قضيــة العنــف ضــد األشــخاص، 

ــدة  ــن الجدي ــة يف القوان ــة هام ــاء، مكان ــاً النس خصوص

يف العــام 2014. فبعــد اإلنتقــادات التــي وجهــت اىل 

الرشطــة والقوانــن الحاليــة، بعــدم وضع حــد للمعتدين، 

ســيكون بإمــكان الرشطــة والجهــات املختصــة منــع 

ــه  ــف، برشيك ــكاب العن ــدان بإرت ــخص، يُ ــال أي ش إتص

ــى  ــراً ع ــكل خط ــوده يش ــاً إذا كان وج ــر، خصوص اآلخ

اآلخــر.

للتحقيقــات  الخاضعــن  األشــخاص  عــى  وســيكون 

او  القدميــة  للقوانــن  إنتهاكهــم  بســبب  الدوليــة، 

ــن  ــم م ــق معه ــراء تحقي ــى إج ــة ع ــدة، املوافق الجدي

لقــاء فيديــوي. خــال 

الحــد مــن اســتخدام الهواتــف اثنــاء قيــادة 
الســيارات: قانــوٌن جديــد يحــد مــن اســتعال 
الهاتــف النقــال والكمبيوتــر أثنــاء قيــادة الســيارة، وذلــك 

إعتبــاراً مــن األول مــن كانــون األول ) ديســمر ( العــام 

2013 . ولكــن هــذا القانــون الجديــد لــن مينــع منعــا باتا 

ســائقي الســيارات مــن اســتعال الهاتــف أثنــاء القيــادة، 

إمنــا ســيتم تغريــم الســائقن يف حــال قيادتهــم للســيارة 

ــل  ــن للخطــر، مث ــاة اآلخري ــة خطــرة تعــرض حي بطريق

قيــادة الســيارة بطريقــة ملتويــة تفقــد الســيطرة عليهــا 

ــاء اســتعال الهاتــف أو الحاســوب. أثن

بعض أهم القوانين الجديدة في العام2014 
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الكومبــس – خــاص: يف حديــث خــاص للكومبــس أكــد رئيــس حــزب اليســار، عــى هامــش جلســات مؤمتــر الحــزب 
عــى رفــض وجــود مــدارس ميكــن أن تعلــن إفاســها يف أي وقــت، أو دور رعايــة للمســنن تبــاع بــن ليلــة وضحاهــا.

واختتــم حــزب اليســار الســويدي مؤمتــره األربعــن، الــذي عقــد يف ســتوكهومل مابــن 10 اىل 12 كانــون الثــاين ) ينايــر 

( 2014، بالتأكيــد عــى تعزيــز منظومــة الرفاهيــة اإلجتاعيــة، والحــد مــن األربــاح الجشــعة فيهــا.

ــد  ــذي أُعي ــزب ال ــس الح ــتيت رئي ــاس خوس ــى يون وألق

إنتخابــه باإلجــاع ، كلمــة يف الجلســة الختاميــة، أعــرب 

ــي  ــات الت ــر واألولوي ــج املؤمت ــه لنتائ ــن ارتياح ــا ع فيه

ــرق إىل  ــا تط ــيايس ك ــه الس ــزب يف برنامج ــا الح وضعه

ــاس الحــراري واملــدارس والســكن  ــة واإلحتب ــا البيئ قضاي

ــرأة. ــة امل ــل وقضي ــاعات العم ــض س ــاواة وتخفي واملس

وشــدد يونــاس خوســتيت يف كلمتــه عــى نوعيــة املجتمع 

الــذي يســعى إىل بنائــه الحــزب، متهــاّ رئيــس الحكومــة 

فريدريــك راينفيلــدت »بالتفكــر بأســاليب قدميــة تــرى 

ــا ال  ــاكل، وم ــكل املش ــل ل ــي ح ــوق ه ــة الس أن سياس

ميكــن حلــه فــان تخفيــض الرضائــب هــو العــاج«، عــى 

حــد تعبــره.

وقــال إن هــذه الطريقــة يف التفكــر تــؤدي اىل رصاع 

بــن فئــات املجتمــع، مضيفــا » نحــن نســعى إىل تحقيــق 

مجتمــع يســتطيع فيــه كل األفــراد مبــا فيهــم املعاقــون 

ــداً  ــم«، مؤك ــوا ويســافروا ويســتمتعوا يف حياته أن يعمل

عــى » رضورة أن يســتطيع كافــة األطفــال الذهــاب اىل 

مــدارس جيــدة وليــس اىل مــدارس تعلــن إفاســها«.

ــة  ــد حكوم ــار يؤي ــزب اليس ح
ــا   ــون فيه ــراء يك ــراء خض حم

ــّا ــار فاع ــزب اليس ح
الرملانيــة  لإلنتخابــات  كبــراً  إهتامــاً  املؤمتــر  أوىل 

ــيايس  ــه الس ــزب وبرنامج ــة الح ــاغ سياس ــة، وص القادم

للمرحلــة املقبلــة، لكــن مســألة صيانــة مكتســبات نظــام 

الرفاهيــة إحتلــت هــي األخــرى إهتامــاً كبــراً مــن قبــل 

ــه،  ــس الحــزب يف كلمت ــا عكســه رئي ــن، وهــو م املندوب

عندمــا قــال: » علينــا اإلختيــار بــن تخفيضــات الرضائــب 

غــر املجديــة أو إصاحــات مبتكــرة وفعالــة، وبــن جعــل 

ــة  ــن عدال ــررة وب ــوق متح ــار لس ــكان اختب ــع م املجتم

ورفاهيــة للجميــع، بــن إتحــاد أورويب منفتــح أو إتحــاد 

ــه اليمــن املتطــرف«. أورويب يتوســع في

األحــزاب  مــع  التعــاون  الحــزب  رفــض  عــى  وأكــد 

اليمينيــة، ومعلنــا ترحيبــه املشــاركة يف حكومــة »حمــراء 

ــاّ.  ــار فاع ــزب اليس ــا ح ــون فيه ــرضاء« يك خ

ــة  ــة أو مواجه ــة محارب وتحــدث خوســتيت حــول كيفي

إن  قائــاً  دميوكراتنــا«،  »ســفريا  وحــزب  العنرصيــة 

ــو  ــزب وه ــذا الح ــري له ــود الفق ــي العم ــة ه العنرصي

ملواجهــة  حــان  قــد  الوقــت  وإن  لذلــك،  موجــود 

نظرياتهــم ونظرتهــم للبــرش، مؤكــداّ أن »اتحادنــا ورفضنا 

للعنرصيــة هــو مركــز قوتنــا«.

وأضــاف: » لقــد اســتطاع الحــزب املذكــور اإلنتشــار 

ــدان  ــبب فق ــة بس ــة العامل ــن الطبق ــر ضم ــكل كب بش

الضــان ورشوط العمــل، حيــث يتــم اســتغال القادمــن 

الجــدد يف أماكــن العمــل بــدل تشــغيل العاطلــن يف 

ــا«  ــك يســتغل حــزب »ســفريا دميكراترن الســويد، وبذل

مشــاكل العاطلــن ويدعــي ان ســبب املشــكلة هــم 

األجانــب«.

ــس«:  »الكومب لـــ  ــتيت  خوس
نرفــض بيــع القطــاع العــام بيــن 

ــا ــة وضحاه ليل

ــس  ــس « برئي ــت » الكومب ــر، إلتق ــش املؤمت ــى هام وع

الحــزب وســألته عــن الفهــم الــذي ينطلــق منــه الحــزب 

ــض  ــا نرف ــال: » إنن ــة، فق ــة اإلجتاعي ــة الرفاهي ملنظوم

وجــود مــدارس ميكــن أن تعلــن إفاســها يف أي وقــت، أو 

دور رعايــة املســنن تبــاع بــن ليلــة وضحاهــا، يجــب أن 

نبنــي رفاهيــة اجتاعيــة هــي أصــا للطــاب واملســنن، 

ــات،  ــح يف هــذه القطاع ــدأ الرب ــض مب ــك نحــن نرف لذل

إضافــة اىل ان ذلــك، يــؤدي اىل املزيــد مــن البطالــة، 

ــن«. ــدد املوظف ــض ع وتخفي

بيــن  الفصــل  يمكــن  هــل 
ــن  ــس م ــك، ألي ــة والتمل الربحي
ــركات  ــون الش ــي أن تك الطبيع

ــح؟ ــا الرب ــة هدفه الخاص
مــن الطبيعــي أن تكــون الــرشكات الخاصــة هدفهــا 

الربــح، لكــن ليــس يف القطــاع العــام الــذي يهــم حيــاة 

النــاس، وإذا أرادت هــذه الــرشكات أن تكــون فاعلــة 

ضمــن منظومــة الرفــاه اإلجتاعــي فعليهــا إســتثار 

األربــاح لتحســينها.

ــد  ــى تأيي ــون عل ــاذا ال تحصل لم
ــرأي؟ ــتطاعات ال ــي إس ــر ف كبي
 يــزداد عــدد املؤيديــن لنــا يف اســتطاعات الــرأي، لكننــا 

ــد  ــة يف العدي ــر فاعلي ــون أك ــب أن نك ــا يج ــد أنن نعتق

ــا أن  ــن، إذ يجــب علين ــي تهــم املواطن ــا الت مــن القضاي

ــه،  ــا نفعل ــذا م ــع، وه ــى ارض الواق ــتنا ع ــق سياس نطب

وأن يكــون لنــا سياســة اقتصاديــة صحيحــة، لكننــا نــرى 

أن أكــر األمــور املؤثــرة لحزبنــا هــي موقفــه مــن قضيــة 

الخصخصــة. 

ــح  ــم لصال ــاذا صوت ــن لم لك
ــي؟  ــاق الحكوم ــض اإلنف تخفي
ويخصخصــة شــركة Telia عــام 

2؟ 0 0 0
أعتقــد أن ذلــك كان خطــأ، وعلينــا التعلــم منــه، حــدث 

ذلــك منــذ زمــن بعيــد وقبــل دخــويل اىل الرملــان، كلنــا 

نرتكــب األخطــاء.

كيــف ســتحققون مطلبكــم فــي 
ــل  ــام، ه ــاع الع ــع القط ــف بي وق
ــان، أم  ــال البرلم ــن خ ــي م يكف

ــوارع؟ ــى الش ــتنزلون ال س
ســندافع عــن رأينــا ومقرحاتنــا مبنــع بيــع القطــاع العــام 

عــى أســاس دميقراطــي، ونعتقــد أن هــذا األســلوب 

فعــال وناجــح يف مواجهــة الخصخصــة والربــح يف قطــاع 

ــة العــام. الدول

ــد  ــم بع ــيكون موقفك ــاذا س م
اإلنتخابــات إذا لــم تشــاركوا فــي 

ــة؟ الحكوم
سنكون يف املعارضة.

رئيس حزب اليسار على هامش مؤتمر الحزب: 

رفضنا للعنصرية مركز قوتنا
رئيس حزب اليسار يوناس خوستيت
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الكومبــس - ماملــو: متتلــك الســويد نظامــاً خاصــاً بإســتحصال الديــون، تديــره وتــرف عليــه مؤسســة حكوميــة، 
ــم  ــع بدفــع القوائ ــزم الجمي ــي تعمــل عــى أن يلت ــون الســويدية Kronofogden الت ــة الدي تدعــى مصلحــة جباي

واالســتحقاقات املاليــة التــي عليهــم أن يدفعوهــا. وبعكســه تضــع املصلحــة » نقطــة ســوداء « عــى أســم مــن ال 

يلتــزم بذلــك، مــن شــأنها أن تعقــد اىل حــد كبــر، حيــاة الفــرد يف البــاد، وتكبلــه اىل أن يعيــد مــا بذمتــه، وتتأكــد 

مــن عــدم تكــرار ذلــك، لســنوات عديــدة بعــد إرتكابــه هــذه املخالفــة القانونيــة.

وهــذا يعنــي بــأن الشــخص الــذي يُــدرج أســمه يف 

ــا يســمى بـــ » القامئــة الســوداء «، ال يســتطيع أخــذ  م

ــزات  ــن مي ــقة أو إي يشء يتضم ــتئجار ش ــروض أو إس ق

التقســيط والتســهيات الرشائيــة. وتختلــف العقوبــة 

بحســب إختــاف املبلــغ املطلــوب تســديده، قــد تصــل 

إىل حــق الحجــز عــى جــزء مــن راتــب الشــخص أو بيــع 

ممتلكاتــه الشــخصية لتســديد ماعليــه مــن ذمــة ماليــة.

 يبقــى الشــخص املخالــف ضمــن القامئــة املذكــورة 

ــو دفــع املبلــغ املطلــوب، وهــو  لعــدة ســنوات، حتــى ل

ــدون » مــرر « النهــم  ــره البعــض » قاســيا« وب ــا يعت م

ــم. ــا كان بذمته ــددوا م س

تخلفــت عــن إعــادة قــرض الـــ CSN فحصلت 
علــى » نقطــة ســوداء «

عليــاء 30 عامــاً مــن مدينــة  ماملــو تقــول لـــ » الكومبــس 

« إن نقطــة ســوداء ُوضعــت عــى إســمها لتخلفهــا عــن 

دفــع 15 ألــف كــرون كانــت إقرضتــه مــن اللجنــة 

ــن  ــت ع ــا أهمل ــدرايس CSN، النه ــم ال ــة للدع املركزي

ــة،  ــن اللجن ــا م ــد وصله ــى بري ــرد ع ــأ ال ــق الخط طري

يســألها، مــا إذا كانــت وجــدت عمــاً لــي تبــدأ بتســديد 

ــرض«. الق

وتضيــف: » مل أنتبــه للريــد الننــي كنــت نقلــت عنــوان 

ــوان،  ــر العن ــب بتغي ــة الرضائ ــغ مصلح ــكني، ومل أبل س

ــي  ــم أنن ــرة، ورغ ــد ف ــرار بع ــك بالق ــد ذل إلكتشــف بع

ســددت املبلــغ كامــا، إال أن ذلــك مل يجــد نفعــاً، فــازال 

أســمي يف القامئــة الســوداء، وفشــلت يف الحصــول عــى 

ــك«. ــه الحقــا بســبب ذل عمــل وجدت

ــم  ــن الظل ــوع م ــه ن ــاس وفي ــرار ق ــاء أن الق ــرى علي ت

ــا  ــة لكــن عليه ــا املالي ــا » ســددت كامــل مــا بذمته النه

اإلنتظــار لثــاث ســنوات أخــرى، يك تصبــح خــارج القامئــة 

ــوداء«. الس

بشــار: » أنــا راضــي عــن القــرار ولــو كنــت 
ببلــد عربــي لدخلــت الســجن«

القامئــة  يف  إســمه  ُوضــع  هلســنغبوري  مــن  بشــار 

الســوداء بســبب تخلفــه عــن دفــع فواتــر كثــرة تقــارب 

150 ألــف كــرون، حيــث كان ميلــُك رشكــة أفلســت 

ــط اإلقتصــادي. ــاإلدارة وســوء التخطي ــق ب ألســباب تتعل

 لكنــه رايض متامــاً عــن القــرار، ويقــول لـــ » الكومبــس 

« : » لــو أننــي كنــت أعيــش بدولــة عربيــة لكنــت قــد 

واجهــت حكــاَ بالســجن لعــدة ســنوات، الســويد أرحــم 

ــد  ــت يعتق ــس الوق ــن يف نف ــة«. لك ــا العربي ــن بلدانن م

بشــار بــأن القانــون يشــجع املحتالــن مــن أصحــاب 

ــغ  ــوك مببال ــى البن ــى النصــب ع ــة، ع ــوس الضعيف النف

ــات غــر قاســية. ــل عقوب ــرة، مقاب كب

ــع  ــح بدف ــون: ننص ــة الدي ــة جباي مصلح
ــا ــة إلين ــول القضي ــل وص ــون قب الدي

» الكومبــس « إلتقــت الناطــق اإلعامــي بإســم مصلحــة 

هــرنك   Kronofogden الســويدية  الديــون  جبايــة 

برانســتاد، ملعرفــة طريقــة عمــل املؤسســة، فقــال: » 

نحــن قاعــدة بيانــات للــرشكات األخــرى، عملنــا يقتــي 

ــغ،  ــأن الجهــة التــي تطالــب بحــق إســرداد ديــن، مبل ب

ــن  ــخص املَدي ــن الش ــت م ــد أن طلب ــا، بع ــورة م أو فات

ــا  ــه، تلجــأ إلين ــه، ومل تتلقــى الجــواب من دفــع مــا بذمت

ــغ«. ــل املبل ــاعدها يف تحصي لنس

ــن، وإن مل  ــخص املَدي ــة الش ــوم مبخاطب ــف: » نق ويضي

ــون  ــة تك ــمه يف قامئ ــع إس ــا، نض ــواب أيض ــى الج نتلق

ــد مــن  ــة، للتأك متاحــة للــرشكات واملؤسســات الحكومي

خلفيتــه اإلقتصاديــة، وتوفــر املعلومــات عــن ماقــام بــه، 

لــي يكــون لديهــا تصــور حولــه، وباالخــر يعــود للرشكــة 

حــق إقــرار عقــد صفقــة معــه، أو بيعــه مــا يريــد أم ال«.

عــى  بالحجــز  أحيانــا  تقــوم  املصلحــة  أن  وأوضــح 

ممتلــكات الشــخص يف بعــض األحيــان لتســديد دينــه أو 

ــار  ــذ باإلعتب ــن نأخ ــل، لك ــه عم ــه، ان كان لدي ــزء من ج

عــدم املســاس  بنفقــات الشــخص األساســية مثــل املنــزل 

ــة. ــات املعيش ــن متطلب ــد األدىن م ــال والح واألطف

ويشــر اىل أن » هنــاك حــاالت يدّعــي فيهــا البعــض 

بأنهــم غــر مطالبــن بأيــة أمــوال، عندهــا نقــوم بتحويــل 

ــة اىل املحكمــة، لتقــرر مــن هــو صاحــب الحــق،  القضي

فلســنا نحــن مــن يقــرر ذلــك«.

ــاكل يف  ــون مش ــن يواجه ــخاص الذي ــرنك األش ــح ه ينص

دفــع مــا عليهــم مــن مســتحقات باإلتصــال مــع الجهــة 

املطالبــة وتســوية األمــور معهــا وعــدم تجاهــل املشــكلة 

قبــل وصــول القضيــة إلينــا ألن املشــكله لــن تــزول بــل 

ســوف تكــر وتتضاعــف.

قتادة أبو يونس
kotada@alkompis.com

ضحايا نظام تحصيل الديون قسوة العقوبة وصرامة القانون

هرنك برانستاد يف حوار مع الكومبس
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الكومبــس - ســتوكهومل: زار الفنــان العراقــي املعــروف حاتــم العراقــي ســتوكهومل أواخــر الشــهر املــايض، يف زيــارة 
فنيــة، أقــام خالهــا حفلــة يف املدينــة حرضهــا جمهــور كبــر مــن محبيــه ومــن أبنــاء الجاليــات العربيــة يف الســويد، 

كــا أقــام حفلــة أخــرى يف مدينــة دوســلدروف األملانيــة.

» الكومبس « إلتقت العراقي، فكان معه الحوار التايل:

كيــف تقيــم حفلتــك فــي 
؟ لم كهو ســتو

ــي  ــة الت ــتمتع يف الحفل ــداً واس ــاً ج ــور كان جمي الجمه

ــدة،  ــنة الجدي ــاد ورأس الس ــاد املي ــبة أعي ــت مبناس أقيم

ــاد  ــه ينع ــاء الل ــر وإنش ــم بخ ــام وانت ــول كل ع وأود الق

ــه نعــاود  عليكــم بالخــر والصحــة والســامة، وانشــاء الل

ــر. ــاد املهج ــا يف ب ــارات لجمهورن الزي

ــي  ــي ماش ــاهدنا قص ــرًا ش مؤخ
ــاركته  ــد مش ــاك بع ــى خط عل
ــم  ــف تقي ــج The voice كي ــي برنام ف

ــه؟ تجربت
قــيص الحمــد اللــه هــو مثــريت القادمــة، والحمــد للــه نجــح 

بالوصــول ملراحــل نهائيــة مــن الرنامــج. مــن خــال موقــع 

وراديــو » الكومبــس« أود أن اشــكر الجمهــور الــذي ســاند 

قــيص بحبــه وتصويتــه ودعمــه وحتــى عنــد خروجــه مــن 

ــو  ــور وه ــب الجمه ــزت بح ــت ف ــه ان ــت ل ــج قل الرنام

االهــم بالنســبه للفنــان. مــن خــال خــريت يف عــامل الفــن 

قلــت لــه ان حــب الجمهــور هــو اهــم لــك مــن الجائــزة 

وانــت الحمــد للــه قمــت مبجهــود يشــهد لــه الجميــع يف 

برنامــج the voice امتنــى لــه كل الخــر.

طيــب هــل لــك أن تحدثنــا قليــًا 
عــن آخــر أعمالــك الفنيــة؟

ــاين »  ــى االغ ــوي ع ــذي يحت ــم« ال ــوم »ذكرناك ــد ألب بع

ــوم  ــه الب ــاء الل ــاك إنش ــيب رأيس« ، هن ــعلومة« و »ش ش

جديــد يف عيــد الحــب، يحتــوي عــى 12 اغنيــة باالضافــة 

ــل  ــاع املواوي ــى س ــاد ع ــوري معت ــل الن جمه اىل مواوي

منــي، فلذلــك أريــد اقــدم لهــم يش أمتنــى أن ينــال رضاهم 

ــن  ــن ملحن ــرك ماب ــوم مش ــيكون االلب ــانهم. س واستحس

ــن. ــرب وعراقي وموزعــن وشــعراء ع

ــة  ــي رشك ــا فه ــة روتان ــكر لرشك ــم الش ــد تقدي ــا أري وهن

اىل  صحيــح  وشــكل  جميــل  بشــكل  قدمتنــي  كبــرة 

جمهــوري الحبيــب، وقامــت بتوزيــع البومــي يف كل مــكان 

ــامل. ــاء الع ــا يف انح ــع مكاتبه ــارات وجمي ــل املط مث

ــل  ــن تعام ــرًا ع ــمعنا مؤخ س
بينــك وبيــن الفنــان عامــر زيــان 
ــى ان  ــن، نتمن ــال التلحي ــي مج ف
ــن  ــل ع ــك التفاصي ــمع من نس

ــوع؟ ــذا الموض ه
نعــم هــذا الخــر صحيــح. عامــر زيــان قــام بعمــل البــوم 

خليجــي عراقــي فقمنــا بعمــل 6 اغــاين 4 اغــاين مــن 

ــيكون  ــالله س ــيص، انش ــي ق ــان ابن ــن الح ــاين و 2 م الح

ــان جميــل ومواضــب  ــاً مــع عامــر فهــو فن األلبــوم جمي

ــي  ــال تعام ــن خ ــاهدته م ــا ش ــذا م ــه ه ــب لعمل ومح

ــاح. ــه والنج ــه كل املوفقي ــى ل ــه، امتن مع

ــي  ــاريعك ف ــم مش ــي أه وماه
ــرب؟ ــن الع ــع الفناني ــاون م التع
لــدي اغنيتــان للفنــان صابــر الرباعــي يف البومــه القــادم، 

بإســم  حســون  شــذى  للفنانــة  أغنيــة  ايضــا  ولدينــا 

ــم  ــاين. لك ــعدي والح ــم الس ــات كاظ ــن كل ــه« م »ولهان

ــاً منــي لـــ » الكومبــس «، وهــو عمــل  ايضــاً خــراً حرصيّ

ــروف  ــاين املع ــان اللبن ــن الفن ــي وب ــركة بين ــة مش أغني

عــايص الحــاين وايضــا لدينــا تعــاون انــا والفنــان املحبــوب 

ــب. ــن زبي امي

كلمــة أخيــره مــن الفنــان حاتــم 
العراقــي لمعجبيــه فــي كل مــكان 

وخصوصــً فــي الســويد؟
أمتنــى لجمهــوري الحبيــب مــن خــال إذاعــة وجريــدة  » 

ــاري  ــر أخب ــاً آخ ــه تســمعون دامئ ــس « انشــاء الل الكومب

ــم  ــام وانت ــس« وكل ع ــن خــال »الكومب ــدي م وكل جدي

بالــف خــر.

حوار: هيلين آحو

الفنان حاتم العراقي يكشف من ستوكهولم 
لـــ » الكومبــس « مشــاريعه الفنيــة القادمــة

ــد  ــعري الجدي ــاب الش ــة: الكت ــس - ثقاف الكومب
ــروايئ ســليم بــركات الــذي صــدر عــن  للشــاعر وال

ــادة  ــل كع ــٌص شــعري طوي ــة. ن ــدى العراقي دار امل

ــه  ــُذ رصخت ــعرية من ــه الش ــركات يف أعال ــليم ب س

األوىل يف عاملــه الشــعري وُمــذ ســلََّم مقاليــَد يقينــه 

ــات.  إىل الكل

يف »شــال القلــوب أو غربهــا )عشــاق مل يحســموا 

والهــوى  الحــب  يف  ألحــواٍل  الوصــف  أمرهــم( 

والغــرام والشــغف يف هــذا الكتــاب »املُخــاِدع« 

ــق أو  ــف لعش ــه. الوص ــادع« مبوضوع ــر »املُخ وغ

التعبــر  لوعــة، والتاعــب بكلــات املحبِّــن يف 

ــد  ــل أو رَصْم، أو مكائ ــة أو إغــواء أو وْص عــن محن

ــدة عــن العشــاق  ــاٌب قصي ــل هــو كت ــزَّال«، ب »الُع

وطبائــع  محتملــة،  وطبائــع  متخيَّلــة،  بطبائــع 

إفراضيــة. عشــاق بحــبٍّ مؤجــل، وقلــوب مؤجلــة 

يف »اللعبــة« الشــعرية، مــع خطــط كثــرة لإليقــاع 

ــرشة  ــق ع ــكل عاش ــم: ل ــآت قلوبه ــم يف مفاج به

قلــوب. تســعة مفقــودة إذا عــر عليهــا حســَم أمــرَه 

ــقاً. عاش

 » ــاٍب »محــرِّ ــة )137 صفحــة( يف كت قصيــدة طويل

يلقــي بقارئــه كإلقائــه بعشــاقه يف الحــرة، مــع رىض 

عنهــم: »ماأحســنهم«.

ون  ومحــرِّ حائــرون  مذهلــون،  ــاق  عشَّ هــم 

كالقصيــدة ذاتهــا: »عــروا عــى الحــبِّ قبــل العثــور 

ــكل يشء: باملقايضــات  عــى قلوبهــم«، فخــورون ب

الهــاذي،  بيقينهــم  بالخيانــات،  التنتهــي،  التــي 

بتجريــد  قَلِقــاً،  بالقطــن  أرواحهــم،  باتجاهــات 

الكلبــي،  بالوجــدان  اتــة،  النَّحَّ ــحب  بالسُّ الليــل، 

باملغيــب  القمريــة،  املجاذيــف  ذات  بالقــوارب 

ــدِّ  ــوت، بَع ــاك، بكســاد امل ــر األف ــض، بنواف اليُْدَح

ــوىت  ــتعادة امل ــة، باس ــى املائ ــات حت ــاس الكل أنف

النــدى.  بأســاطر  الشــفرات،  بتهذيــب  عشــاقاً، 

ــردِّد  ــذا ي ــم. له ــموا أمره ــم مل يحس ــورون بأنه فخ

الكتــاب، يف كل فقراتــه، كلمــة »ماأحســنهم«.

وليد هرمز - السويد

كتاٌب شعرٌي جديد للشاعر سليم بركات

الفنان حاتم العراقي

غاف الكتاب
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افقي
1. هو الذي كلا طال قرص • يرافق االنسان طوال حياته 

ويراه ولكنه ال يستطيع أن ميسكه

2. مساحة ضحلة قرب الشاطئ • شكرا بالفرنسية

3. تأكل منه وال تستطيع أن تأكله • ما يعري الوجه من 

لون عند الخوف

4. مدينة فلسطينية شالية • ركزت عى مخارج الكام 

لوضوحه 

5. أبن أوى • قطعه وأدماه • نعم بالفرنسية 

6. تكلم )بصيغة األمر( • رشب

7. الرسائل غر املرغوب بها يف الريد االلكروين • نصف 

باغ

8. نراه يف الليل ثاث مرات ويف النهار مرة واحدة

9. رقم هذا الخط األفقي يف الشبكة • رياضة هندية 

ميارسها من يريد تعلم قوة الركيز

10. كلا أخذت منه كر وإذا وضعت فيه صغر • برج ال 

يعيش فيه إال اثنان

رأسي
1. حيوان بحري له ثاثة قلوب

2. نبات يطبخ من فصيلة الَقرنيّات الفراشيّة كالبازالء•  

مدة زمنية )معكوسة(

3. نبات تؤخذ جذوره وتغى وترشب مردة خاصة يف 

رمضان • بن معنى الكام

4. للتفسر واالسهاب • نلبسها ومتي وتقف ولكن ليس 

لها أرجل

5. اسم فاكهة من 4 حروف الرابع والثاين واألول اسم 

حيوان اسيوي مفرس • بوسة

6. وضع فوق بعض • مسقط ماء

7. ميء بالثقوب ولكنه ميسك املاء • من شهور السنة 

امليادية

8. مكن املكفوفن من القراءة )معكوسة( • فاكهة تسمى 

باالنجليزية اسا يعني اصابع

9. قارة • ثلثا أغا

10. بناه الفرنسيون لقناة السويس ولكنه وضع يف ميناء 

نيويورك • اليء الذي ال ميكن تناوله يف وجبة إفطار أو 

عشاء

كلمات متقاطعة

المتاهة

حل الكلمات المتقاطعة

افقي
1. العمر • الظل

2. خور • مريس 

3. طبق • اصفرار

4. بيسان • نرت

5. واوي • شج • وي

6. قل • غب

7. سبام • اغ

8. حرف الام

9. تسعة • يوغا

10. حفرة • جوزاء

ساعدك نفسك يف الخروج من هذه املتاهة, ابتدأ بالسهم االعى

رأسي
1. اخطبوط

2. لوبيا • فرة

3. عرق سوس • فر

4. اي • ساعة

5. رمان • قبلة

6. رص • شال

7. اسفنج • مايو

8. لرب • موز 

9. اروبا • غا

10. لريت • غداء

تسالي العدد الثالث
Januari 2014
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يف حــال التعــرض لحــوادث خطــرة ولطلــب 

ودائــرة  اإلســعاف  مــن  الفوريــة  املســاعدة 

يجــب  والرشطــة،  املــدين  والدفــاع  اإلطفــاء 

االتصــال عــى الرقــم 112 والذي ميكــن االتصال 

ــل(  ــة )املوبي ــة أو النقال ــف األرضي ــه الهوات علي

مجانــا ومــن أي منطقــة يف الســويد. العاملــون 

يتقنــون اللغتــن الســويدية واإلنجليزيــة، وعنــد 

ــن ويســألك: ــك أحــد العامل ــرد علي االتصــال ي

ــم  ــادث؟ رق ــوع الح ــكان وق ــدث؟ م ــاذا ح م

ــه؟ ــم من ــذي تتكل ــف ال الهات

عناوين وهواتف مهمة

مركــز 1177 للخدمــات والرعايــة الصحيــة، هــو رقم الطوارئ في الســويد

ــن  ــات ع ــادات واملعلوم ــاء اإلرش ــة إلعط خدم

ــل  ــة بواســطة الهاتــف أو اإلميي ــة الصحي الرعاي

عــى مــدار الســاعة، ميكــن للمتصــل أن ال 

ــه أن يتلقــى  يفصــح عــن شــخصيته فيــا ميكن

اإلجابــات مــن األطبــاء واملمرضــن مبــارشة، 

األماكــن  إىل  تلقائيــا  ترشــدك   1177 خدمــة 

املختصــة لتلقــي العــاج يف حــدود املنطقــة 

الجغرافيــة التــي تعيــش فيهــا، كــا يتــم تزويــد 

املتصــل بكافــة الروابــط واملعلومــات املتعلقــة 

ــه. بعاج

1• ما أسم أكبر بحيرة في السويد؟

2• ما هي أعلى قمة في السويد؟

ــات  ــت اساس ــذي وضع ــك ال ــو المل ــن ه 3• م
ــه؟ ــال حكم ــويدية خ ــة الس الدول

ــب  ــد منص ــذي تقل ــويدي ال ــو الس ــن ه 4• م
األميــن العــام لألمــم المتحــدة العــام 1953؟

ــة  ــب رئاس ــويد منص ــغلت الس ــى ش 5• مت
ــي؟ ــاد األوروب اإلتح

1. بحرة  ڤينارن  مبساحة 5,650 كلم مربع.

2. قمة كيبنيكايسه ويبلغ ارتفاعها 2,103 م

3. امللــك غوســتاف ڤاســا مــا بــن أعــوام 1560-

 1523

4. داغ همرشولد.

5. يف مناســبتن: مــن 1 ينايــر إىل 30 يونيــو 2001 

ومــن  30 يونيــو إىل 31 ديســمر2009.

الحل

اختبر معلوماتك:
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