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الكبيــرة  اإلعــالم  ووســائل  الصحــف  تواجــه  كمــا 
وســائل  مــن  شرســة  منافســة  خطــر  والعريقــة 
وســرعة  دورهــا  علــى  االجتماعــي  التواصــل 
المنافســة  تــزداد  للمتلقــي،  ووصولهــا  انتشــارها 
أيضــا علــى بقــاء مبــادئ الصحافة المهنية الســامية. 

قبــل أيــام تناقلــت صفحــات الفيســبوك خبــرا كاذبــا 
فــي  إيرالنــدا  مطــار  علــى  إرهابــي  هجــوم  عــن 
فائقــة  بســرعة  انتشــر  الــذي  الخبــر  ســتوكهولم، 
كان يحمــل كل عناصــر القصــة الخبريــة المهنيــة 
مــن حيــث الشــكل، فقــط كان هنــاك جــزئ أساســي 

مفقــود منــه هــو }المصداقية{ .

تصديــق  ضحايــا  عــدد  عــن  إحصــاءات  يوجــد  ال 
هــذه الكذبــة ممــن تورطــوا بالضغــط علــى الرابــط 
وتلتهــم  تعتــدي  بفيروســات  والملغــم  المرفــق 
ملفــات األجهــزة الذكيــة وتحولهــا إلــى مجــرد آالت 
غبيــة، لكــن تدخــل راديــو الســويد بالوقــت المحــدد 
بإصــدار بيــان تكذيــب ال شــك أنــه أنقــذ العديــد 

ممــن تســتهويهم هذه األخبار.

داخــل مجموعــات »فيســبوكية« عديــدة منهــا مــا 
هــو مغلــق لألعضــاء فقــط ومنهــا مــا هــو مفتــوح 
لعنصــر  تفتقــد  مــواد   

ً
أيضــا تنتشــر  للعامــة، 

، 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
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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. 

فيروســات  زرع  ليــس  هدفهــا  »المصداقيــة« 
علــى  تلعــب  فيروســات  بــل  األجهــزة  لتخريــب 
 
ً
خبــرا ينتظــرون  ممــن  خاصــة  النــاس  أعصــاب 
 عــن اإلقامــات أو لــم الشــمل أو الســكن أو 

ً
مفرحــا

غيــر ذلــك. هنــا ال يتدخــل عــادة راديــو الســويد 
أو  التدقيــق  أو  للتصحيــح  الكومبــس  راديــو  وال 
التمحيــص، كمــا طلبــت منــا عــدة رســائل تريــد 
معرفــة صحــة أو كــذب منشــور أو بيــان أو تصريــح 
أطلقــه زعيــم صفحــة هنــا ووكيــل شــؤون جاليــة 
فقــط  واالكتفــاء  العلنــي  التدخــل  عــدم  هنــاك. 
بجــواب مــن يســأل عــن شــيء محــدد يعنــي أنــك 
ويتبيــن  يعــرف  أن  يريــد  لمــن  فرصــة  أعطيــت 
بنفســه فــي المســتقبل الفــرق بيــن الصحافــة وأهلهــا 
مــن  الحديثــة  التقنيــات  لنــا  تفــرزه  مــا  وبيــن 

متطفليــن علــى هذه المهنة.

العديــد مــن الرســائل تصلنــا تظهــر أن أصحابهــا ال 
يفرقــون بيــن الكومبــس اإلعالمــي وبيــن كومبــس 
آخــر أحبــوا بــه رغبتــه فــي مســاعدة النــاس مــن 

خــالل المعلومــة الصحيحــة والخبر اليقين.

ألحــد  »ال«  يقــول  ال  والمــودة  الصداقــة  كومبــس 
، وحســب مــا تفرضــه شــروط 

ً
حســب طاقتــه طبعــا

.
ً
أن يبقــى الكومبــس الصحفــي واإلعالمي موجودا

إلــى  وتمتــد  اإلعــالم  وظائــف  اآلن  تتعــدد  قــد 
تقديــم مــا يشــبه الخدمــات اإلعالميــة عــن المجتمــع 
وغيــر  المكتوبــة  وقوانينــه  ومبادئــه  ومؤسســاته 
المكتوبــة، ولكــن هــذا ال يعنــي التخلــي عــن مبــادئ 
علــى  األولــى  بالدرجــة  تعتمــد  والتــي  الصحافــة 
الجــري والبحــث عــن الحقيقــة وتقديمهــا للجميــع، 
شــكل  علــى  الحقائــق  تقديــم  تكــرار  أن  خاصــة 
قصــص إخباريــة ومــواد إعالميــة أخــرى يســاهم فــي 
نشــر المعرفــة ليــس بواســطة التلقيــن والتدريــس، 
لــب 

ُ
بــل بطــرق غيــر مباشــرة، فــي إحــدى المــرات ط

منــا التدخــل لحــل مشــكلة مــا فــي مركــز مــن مراكــز 
اللجــوء، لكــن الحديــث مــع صاحــب المشــكلة قــاد إلــى 
أنــه وبمفــرده وجــد الحــل مــع مــدراء المركــز، أي أن 
التعريــف بتقنيــات الصيــد خيــر مــن تقديــم ســمكة 

جاهزة.

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 30000
 unika besökare varje dag samt 382 000 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

التمسك بمبادئ اإلعالم وأخالقيات المهنة ضمان من 
خطر المنافسة مع هواة الفيسبوك
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أن  الغــالف: مــع  الكومبــس – موضــوع 
ــذي  ــد ال ــرة الجدي ــون الهج ــروع قان مش
قبــل  الســويدية  الحكومــة  اقترحتــه 
فتــرة، لــم يصبــح بعــد قانونــا فاعــال إال 
أن مالمحــه بــدأت تظهــر بشــكل واضــح، 
بعــد سلســلة تصريحــات وتوضيحــات 
ــى  ــون يرمــي إل ــى أن هــذا القان ركــزت عل
ــّم  الحــد مــن قــدرة طالبــي اللجــوء علــى ل

ــم. ــمل عائالته ش

 وبحســب توضيــح جديــد أصدرتــه مصلحــة الهجــرة 
 عــاد التأكيــد علــى مــا جــاء بالمقترحــات بــأن 

ً
مؤخــرا

ثــالث  لمــدة   
ً
وصالحــا  

ً
مؤقتــا ســيكون  القانــون 

ســنوات، وفــي حــال تبنــى البرلمــان مشــروع القانــون، 
فإنــه ســيدخل حيــز التنفيــذ فــي منتصــف شــهر 

تمــوز، يوليو المقبل.

تســمح  أن  تريــد  الحكومــة  أن  المصلحــة  وذكــرت 
ليــس فقــط ألولئــك الالجئيــن الذيــن حصلــوا علــى 
تصاريــح اإلقامــة المؤقتــة فــي الســويد لمــدة ثالثــة 
ســنوات، بتقديــم طلــب لــّم شــملهم مــع عائالتهــم، 
 لألشــخاص المســجلين كــزوج أو زوجــة 

ً
وإنمــا أيضــا

معاشــرة  عالقــة  يقيمــون  الذيــن  أو  شــركاء  أو 
بتقديــم   

ً
أيضــا يمكنهــم  أطفــال  أو   SAMBO

طلــب الحصــول علــى تصاريح اإلقامة.

الذيــن  األشــخاص  فــإن  الهجــرة  لمصلحــة   
ً
ووفقــا

قدمــوا طلبــات لجوئهــم ضمــن فئــة شــخص بحاجــة 
 ALtERNAtIVt بديلــة  لحمايــة 
علــى  وحصلــوا   SKyddSBEhöVANdE
تصاريــح اإلقامــة لمــدة عــام واحــد فقــط، قــد يكــون 
مــن حقهــم لــّم شــمل عائالتهــم فــي حــال قدمــوا 
تشــرين   24 يــوم  فــي  أو  قبــل  لجوئهــم  طلبــات 

الثانــي/ نوفمبــر عام 2015.

والذيــن  بذويهــم  المصحوبيــن  األطفــال غيــر  أمــا 
 24 يــوم  فــي  أو  قبــل  لجوئهــم  طلبــات  قدمــوا 
تشــرين الثانــي/ نوفمبــر عــام 2015 ضمــن فئــة 
 ALtERNAtIVt شــخص بحاجــة لحمايــة بديلة
SKyddSBEhöVANdE، فإنهــم يملكــون 
فرصــة لــّم شــمل عائالتهــم حتــى ولــو قدمــوا اللجــوء 
عــام  نوفمبــر  الثانــي/  تشــرين   24 تاريــخ  بعــد 

.2015

متطلبات وشــروط لّم شــمل الالجئين

وينــص مشــروع المقتــرح القانونــي علــى منــح الحــق 
لــّم  طلــب  بتقديــم  الالجئيــن  األشــخاص  ألولئــك 
توفــر مجموعــة  حــال  فــي  عائالتهــم  مــع  الشــمل 
شــروط معينــة مــن بينهــا أن يكــون الالجــئ الــذي 
 
ً
 علــى إعالتهــم ماديــا

ً
يريــد لــّم شــمل أســرته قــادرا

ــى تصريــح اإلقامــة،  وأن يكــون حاصــاًل باألســاس عل
باإلضافــة إلــى ضــرورة أن يكــون لــدى األســرة مســكن 

ــة  ذات مســتوى جيــد ويتمتــع بحجــم مســاحة كافي
إليــواء جميــع أفراد العائلة.

وذكــرت مصلحــة الهجــرة أن متطلبــات وشــروط لــّم 
شــمل الالجئيــن ال تنطبــق علــى الالجئيــن أو الذيــن 
بحاجــة  فئــة شــخص  لجــوء ضمــن  قدمــوا طلبــات 
 ALtERNAtIVt بديلــة  لحمايــة 
ينطبــق  ال  كمــا   ،SKyddSBEhöVANdE
ــاء الشــخص الذيــن قدمــوا طلــب الحصــول  علــى أقرب
علــى تصاريــح اإلقامــة فــي غضــون ثالثــة أشــهر مــن 
تاريــخ منــح تصريــح اإلقامــة للشــخص الذيــن قــدم 

طلــب لــّم شــمل عائلته وأقربائه.

علــى  المقترحــة  التغييــرات  فــإن  األمــر  وكذلــك 
متطلبــات وشــروط لــّم شــمل الالجئيــن ال تشــمل 
األطفــال الالجئيــن، أو أقربائهــم الذيــن قدمــوا طلــب 
الحصــول علــى تصريــح اإلقامــة فــي موعــد أقصــاه 
 للمقتــرح 

ً
يــوم 31 أيــار/ مايــو الحالــي، وذلــك وفقــا

القانوني.

بتحديــث  ســتقوم  أنهــا  الهجــرة  مصلحــة  وتؤكــد 
جميــع المعلومــات المتعلقــة فــي هــذا اإلطــار، حتــى 
القانونيــة  التغييــرات  وتطبيــق  تنفيــذ  يتــم 

المقترحة.

الكومبــس – موضــوع الغــالف:  كثــرة 
والقادميــن  الالجئيــن  عــن  الحديــث 
علــى  مســاعدتهم  وضــرورة  الجــدد، 
ــع،  ــول المجتم ــل لدخ ــيخ، والتأهي الترس
وقلــة العمــل الجــاد مــن أجــل تحقيــق 
ــمع  ــة »أس ــا بمقول ــدف، يذكرن ــذا اله ه
والمشــكلة  طحينــا«  أرى  وال  جعجعــة 
بــل  الجعجعــة  بأصــوات  ليســت فقــط 
ــذا  ــت به ــتثمار المؤق ــاول االس ــن يح بم
لــه  تخصــص  الــذي  الجديــد  المجــال 

عاليــة. ميزانيــات  اآلن  الحكومــة 

ال شــك أن القــادم الجديــد يعنــي فــرص عمــل جديــدة 
المســاهمة  تريــد  وشــركات  لمؤسســات  أيضــا 
وتعليمــه  لــه  والترجمــة  وترســيخه  باســتقباله 
وجميــع  والمــدارس  الســكن  وتوفيــر  وتوظيفــه 
الخدمــات والمســتلزمات األخــرى التــي يحتاجهــا، هــذا 
قبــل أو أثنــاء تحــول هــذا القــادم الجديد إلى مســتهلك 

جديد ومنتج جديد في المجتمع.

هــذا مــا أكــده المســؤول عــن قســم التحليــل بمكتــب 
عندمــا   hÅKAN GuStAVSSON العمــل 
فــي  تشــكل  الالجئيــن  اســتقبال  عمليــة  أن  أوضــح 
 علــى المــدى القصيــر لالقتصــاد 

ً
 إيجابيــا

ً
الواقــع زخمــا

الســويدي ألنهــا تســاهم فــي خلــق المزيــد مــن فــرص 
العمــل فــي بعــض المؤسســات الحكوميــة منهــا علــى 
 
ً
ســبيل المثــال مصلحــة الهجــرة والبلديــات، مؤكــدا
علــى ضــرورة أن تســعى الســويد لتحقيــق النجــاح فــي 
ترســيخ هــؤالء الالجئيــن علــى المــدى البعيــد عندمــا 
عامــي  مــدى  علــى  اإلقامــة  منحهــم تصاريــح  يتــم 

2017 و 2018.

ــد مــن  ــا العدي ــة تابعن ــة الماضي خــالل األشــهر القليل
كان  التــي  والنشــاطات  والمؤتمــرات  الفعاليــات 
عنوانهــا يتضمــن الكلمــات التاليــة: »قــادم جديــد« و 
»اندمــاج« وال يســتطيع أحــد أن يقلــل مــن أهميــة 
مثــل هــذه المبــادرات التــي تقــف ورائهــا إمــا ســلطات 
حكوميــة أو بلديــة أو محليــة وهنــاك أيضــا مبــادرات 

تتبــع  أو  خاصــة  ومؤسســات  شــركات  قبــل  مــن 
المجتمــع المدنــي، كل هــذا جيــد، إلــى حيــن أن تبــدأ 
هــذه المبــادرات بــأن تفقــد الغايــة المرجــوة منهــا 
المــوارد  ويصبــح هدفهــا فقــط مؤقــت الســتغالل 
المخصصــة لترســيخ القــادم الجديــد أو لالســتثمار 
علــى  فوائــد  دون  ســريعة   

ً
أرباحــا تعطــي  بأعمــال 

المدى الطويل.

ــد  ــع يعــرف أن العدي ــا تطــول، ومــن يتاب ــة هن األمثل
نشــاطها  مــن  جــزء  أو  كل  حولــت  الشــركات  مــن 
الســتثماره بمــا يمكــن أن يعتبــره البعــض ســلعة 
 
ً
جديــدة أســمها »القــادم الجديــد« والمشــكلة أن أحــدا

ال يســتطيع تقديــم خدمــات جيــدة لجهــة هــو أصــال 
يعتبرها »سلعة«.

 
ً
عــدد مــن مراكــز اللجــوء التــي جنــى أصحابهــا أرباحــا

طائلــة وفرتهــا وال تــزال توفرهــا علــى حســاب جــودة 
خدمــة إنســان اعتقــد البعــض أنــه مجــرد الجــئ أو 

»سلعة«.

ليســوا  الهجــرة وفروعهــا  فــي دائــرة  الموظفــون   
كلهــم كمــا نتصــور مالئكــة رحمــة بــل هنــاك مــن 
ينســى بــأن الوظيفــة والراتــب الــذي يتقاضــاه هــو مــن 
أجــل خدمــة بشــر مثلــه، وليــس مــن أجــل التعامــل 
معهــم كأرقــام وملفــات منســية أو مهملــة، والدليــل 
هــذا الكــم الكبيــر مــن التعقيــدات بمواضيــع إنســانية 
ــم شــمل أو  ــرار ل ــة أو ق ــرار إقام ــا ينتظــر ق منهــا م
قــرار فــرز علــى البلديــة، وهــؤالء بــال شــك ال يمثلــون 
توجهــات الحكومــة أو المؤسســة التــي يعملــون بهــا، 

لكنهم لألسف موجودين.

ــذي يتمنــى الجميــع أن يشــاهده مــن وراء  الطحيــن ال
أعمــال  تنظيــم  علــى  القائميــن  مطاحــن  جعجعــة 
وفعاليــات ونشــاطاتها مادتهــا األوليــة هــي القــادم 
الجديــد، هــو نتائــج علــى صعيــد رفــع كفــاءة شــروط 
اســتقبال الالجئيــن والتســريع بلــم شــمل عوائلهــم 
حتــى يرتاحــوا نفســيا والتســريع بإدخالهــم بخطــط 
ترســيخ أكثــر فعاليــة وجــدوى للدخــول إلــى ســوق 

العمل.

حتى ال يتحول »القادم الجديد« إلى مجرد 
سلعة رابحة لالستهالك المؤقت

توضيحات جديدة على شكل تأكيدات قديمة 
حول لم الشمل تصدرها مصلحة الهجرة

 ANdERS dANIELSSON

GENERALdIREKtöR

FOtOGRAF: tOMISLAV StJEPIc
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الكومبــس – مقــاالت حقوقيــة: »قّدمــت
معاملــة لــم شــمل لزوجتــي وانتظــرت 
فتــرة تقــارب مــن العــام والنصــف وبعــد 
كل ذلــك أتانــي الــرد بالرفــض، أنــا أتســأل 
لمــاذا رفضــوا طلبــي؟ علــى الرغــم مــن أن 
جميــع أوراقــي كاملــة وســليمة وال يوجــد 
ــس  ــدة تعك ــة واح ــذه حال اي خطــأ«؟ ه

الكثيــر مــن الحــاالت.

بوالديــك  أو  وأهلــك  بأطفالــك  االجتمــاع  انتظــار 
االنتظــار،  حــاالت  أصعــب  هــي  حياتــك  وشــريك 
 بقــرار يمكــن أن 

ً
خاصــة إذا كان أملــك بذلــك متعلقــا

يصــدر أو ال يصــدر بســب ورقــة ناقصــة أو فقــرة 
غير واضحة.

طويلــة  الشــمل  لــم  معامــالت  انتظــار  فتــرات 
هــي  الهجــرة  دوائــر  لــدى  دائمــا  المبــرر  وثقيلــة، 
ــرة المعامــالت لديهــا ولكــن هــل هــذا االنتظــار  كث
فــي النهايــة ســوف يكلــل بتحقيــق نتيجــة أم انــه 
ســوف يصــل لخيبــة أمــل؟ لذلــك نريــد اليــوم معرفــة 
كيفيــة تقديــم معامــالت لــم الشــمل والوقــوف علــى 

أهم أســباب الرفض:

لــم الشــمل ســهلة   يظــن الكثيــرون أن معامــالت 
الطلــب  كتابــة  وبعــد  طلــب  كتابــة  إال  هــي  ومــا 
الشــخص ينتظــر القــرار ولكــن لألســف هــذا خطــأ 
ــدء  ــذ الب ــة من ــب الدق ــري ويتطل الن الموضــوع مصي

فــي المعاملة.

لــم  لمعاملــة  التقديــم 
الشــمل يتم بطريقتين

ــق  ــم اليــدوي عــن طري ــى هــي التقدي الطريقــة األول
القــدوم  يريــد  الــذي  الشــخص  ان  وهــي  الســفارة، 
ــب بنفســه فــي إحــدى ســفارات  للســويد يقــدم الطل

السويد.

فبعــد ان يقــدم الشــخص الطلــب، يســتلم الطــرف 
دائــرة  مــن  رســالة  الســويد،  فــي  المقيــم  اآلخــر 
الهجــرة، تخبــره فيهــا بــان هنــاك شــخص قــدم علــى 
هــذه  يملــي  ان  وعليــه  معــه،  شــمل  لــم  طلــب 
االســتمارات ويرســلها الــى دائــرة الهجــرة خــالل 14 

  .
ً
يوما

الثانيــة هــي الطريقــة اإللكترونيــة، عــن  الطريقــة 

الشــخص  ان  وهــي  الهجــرة،  دائــرة  موقــع  طريــق 
ــدم هــو  ــه ان يتق ــدوم للســويد علي ــد الق ــذي يري ال

بالطلب.

 وبعــد أن يقــدم الشــخص الطلــب يســتلم الطــرف 
دائــرة  مــن  رســالة  الســويد،  فــي  المقيــم  اآلخــر 
الهجــرة تخبــره فيهــا بــان هنــاك شــخص قــدم علــى 
هــذه  يملــي  ان  وعليــه  معــه  شــمل  لــم  طلــب 
االســتمارات ويرســلها الــى دائــرة الهجــرة خــالل 14 

.
ً
يوما

لــم ينتــه الموضــوع عنــد ذلــك، ولكــن هنــاك أمــور 
وتختلــف  الطرفيــن،  مــع  المقابلــة  وهــي  أخــرى، 
المقابلــة حســب طريقــة التقديــم، فــإذا كان التقديــم 
 عــن طريــق الســفارة، ســوف تكــون المقابلــة 

ً
ــا يدوّي

وقــت التقديــم مــع طالــب لــم الشــمل، ومــع الطــرف 
اآلخر ســوف تكون بعد ان يتحدد مســؤول للملف. 

تكــون  ســوف  إلكترونــي  التقديــم  كان  إذا  أمــا 
مــن  الطرفيــن  ينتهــي  أن  بعــد  كالتالــي:  المقابلــة 
ــرة الهجــرة، ســوف  ــا لدائ ــة إلكتروني إرســال المعامل
عليــه  أن  تفيــد  رســالة  الشــمل  لــم  طالــب  يتلقــى 
تحديــد موعــد فــي الســفارة بعــد ان يحــدد موعــد 
الهجــرة  بدائــرة  المســؤول  يقــوم  المقابلــة  وتتــم 

بتحديــد موعــد للطــرف الثاني هنا في الســويد.

ــة  ــة مــع الطرفيــن تأتــي المرحل بعــد ان تتــم المقابل
األهــم وهــي اتخــاذ القــرار الــذي انتظــره الشــخصين 

فتــرة طويلــة من الوقت

الشــخص علــى  إذا حصــل  اللحظــة  فــي هــذه  هنــا 
ــى الرفــض؟  رفــض يبــدأ يتســاءل: لمــاذا حصلــت عل
الهجــرة! وكافــة  لقــد فعلــت كل شــئ كمــا تريــد 

؟
ً
أوراقــي كاملــة!! لماذا الرفض إذا

لــم  طلــب  رفــض  أســباب 
الشمل

الرفــض يتــم لعــدة أســباب، فموضــوع لــم الشــمل 
 كمــا ذكرنــا منــذ البدايــة، 

ً
هــو موضــوع دقيــق جــدا

وال يتحمــل أي خطــأ، لذلــك مــن المهــم للشــخص ان 
يســتعين بجهــة قانونيــة، ليعلــم مــاذا يفعــل، الن 
ســهل  الموضــوع  أن  يظنــون  النــاس  مــن  الكثيــر 
كان  ان  ولكــن  بــه،  يقــوم  أن  شــخص  ويمكــن ألي 
ــي الكثيــر مــن الرفوضــات  األمــر بالســهل، لمــاذا تأت

للعديــد من المعامالت؟ 

أول ســبب للرفــض يأتــي ألن تقديــم لــم الشــمل يتــم 
 للقانــون الســويدي، فــان 

ً
مــن داخــل الســويد، فطبقــا

كل شــخص يقــدم طلــب للحصــول علــى إقامــة البــد 
ان يتم من خارج الســويد.

االختــالف فــي اإلجابــات ســواء فــي تقديــم الطلــب أو 
فــي المقابــالت يؤدي للرفض.

مرفــوض  الســويدي  القانــون  فــي  بالوكالــة  الــزواج 
وبنــاء عليــه معاملة لم الشــمل ترفض.

الــزواج وعــدم المعيشــة مــع بعــض يــؤدي للرفــض، 
بمعنــي ان شــخص يقــدم معاملــة لــم الشــمل ويذكــر 
مــع  ولــم يعيشــا  اآلخــر  الطــرف  مــن  انــه متــزوج 
بعــض أكثــر مــن أيــام معــدودة، هــذا يــؤدي للرفــض 
طلــب  يقــدم  أن  الشــخص  علــى  البدايــة  مــن  ألنــه 

بطريقــة أخرى.

عدم وجود جواز ســفر يؤدي للرفض. 

 حاولــت فــي هــذا المقــال أن أكــون قدمــت معلومــات 
حــول موضــوع هــام ومصيــري للعديــد مــن القادميــن 

ذاكــرا  للــزواج  الشــمل  لــم  وهــو  للســويد،  الجــدد 
بعض أســباب الرفض.

ــد للقــراء أن مــن المهــم  ــد التأكي  وفــي النهايــة أري
لحظــة  منــذ  متخصــص  بشــخص  االســتعانة  جــدا 
 
ً
التقديــم، حتــى ال  تتعــرض للرفــض وتكــون خاســرا

للوقت.

ــم  ــى ل ــوا عل ــع أن يحصل ــى للجمي ــة أتمن ــي النهاي  وف
شــمل لعائالتهم وقدومهم للســويد.

روماني بطرس

0729093250
ROMANy.BOtROS@SuNdByBERGSJuRIStByRA.SE

أهم أسباب رفض معامالت 
ّم الشمل ونصائح مفيدة

َ
ل
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الكومبــس - تحقيــق : كان عمرهــا 9 ســنوات، عندمــا اكتشــفت والدتهــا موهبتهــا 
فــي الغنــاء وبــدأت تشــجيعها فــي جلســات األهــل. حيــن وصلت الســويد قبــل أعوام، 
شــاركت فــي إحــدى األمســيات الفنيــة، فنالــت إعجــاب الجميــع، ولفتــت مشــاركتي 
ــع  ــي م ــب منهــا ان أغن ــن بالموســيقى، بعدهــا طل ــن المعنيي ــاه أحــد الحاضري انتب
أحــد الفنانيــن العراقييــن خــالل حفلــة لــه فــي الســويد، ثــم اتجهــت إلــى أهــم برامــج 

الغنــاء فــي الوطــن العربــي للمواهــب الغنائيــة، وبالفعــل شــاركت بالبرنامــج.

الســويد  فــي  جــوان حســين فنانــة عراقيــة تقيــم 
منــذ عــدة ســنوات، تجيــد الغنــاء فــي اللغــة العربيــة 
أعمــال  تقديــم  إلــى  تســعى  والتركيــة.  والكرديــة 

غنائيــة جديدة. 

البدايات
تقــول عــن بداياتهــا: »كنــت مــن الصغــر أحــب الغنــاء 
وأغنــي، وأتذكــر أول مــرة غنيــت بهــا كان عمــري 
تســع ســنوات، حيــن كنــا وقتهــا نعيــش فــي ســوريا 
أنــا وعائلتــي، وحيــن ســمعتني أمــي فــي ذلــك الوقــت 
بقيــت  حيــث  جميــل  صــوت  املــك  بأنــي  شــعرت 

تطلــب مني باســتمرار الغناء«.

ــي الســويد كان  ــش ف ــا للعي ــا انتقلن ــف: »عندم تضي
األيــام  أحــد  فــي  غنيــت  أعــوام،  عشــرة  عمــري 
إحــدى  قدمتهــا  التــي  الثقافيــة  األماســي  بإحــدى 
الجمعيــات وحيــن رآنــي أحــد العراقييــن المهتميــن 
بالموســيقى، فــي هــذه األمســية دعانــي للغنــاء فــي 

إحــدى الحفــالت التــي أقامها فنان عراقي«.

حياة جديدة
، أول مــا فعلتــه 

ً
 »جئنــا الــى الســويد قبــل 11 عامــا

الدراســة،  واصلــت  ذلــك  بعــد  اللغــة،  تعلــم  هــو 
الســويد بلــد يختلــف عــن بلدنــا، وفــي بدايــة مجيئــي 
عانيــت مــن صعوبــات جمــة عــالوة علــى اختــالف 

األجــواء والطقــس، لكنــي لــم أشــعر بالغربــة ألنــي 
يعيشــون  أقاربــي  لــدّي  وأيضــا  عائلتــي  مــع  جئــت 

هنا. 

فــي  التلفزيــون  فــي  أظهــر  أن  أمنيــة  لــي  كانــت   
البرامــج المتنوعــة، لكــن كان لــدّي إيمــان بصعوبــة 
تحقيــق هــذا الشــيء، وكنــت أتصــوره حلــم بعيــد 
معــي  األمــر  حــدث  ذلــك  بعــد  لكــن  المنــال، 

بالصدفة«.

 ARAB IDOL المشــاركة في
 ARAB الغنائــي  البرنامــج  فــي  جــوان  شــاركت 
أتابــع  »كنــت  مشــاركتها:  عــن  وتقــول   ،  IdOL
ــت  برنامــج  ARAB IdOL بشــكل مســتمر، وكن
أتمنــى ان اكــون إحــدى المشــاركات فيــه، لكــن لــم 
أعــرف طريقــة المشــاركة والتقديــم، غيــر أنــه أثنــاء 
الترويــج للبرنامــج فــي نســخته األخيــرة عنــد عــرض 
اإلعالنــات شــاهدت ان كادر البرنامــج ســيأتي الــى 
ألمانيــا ويصــور هنــاك، وبالفعــل طلبــت مــن والدتــي 
ان نذهــب هنــاك حتــى أختبــر وأعــرض إمكانياتــي، 
وقــد وافقــت والدتــي علــى ان أذهــب الــى المشــاركة 
فهــي كانــت أول الداعميــن لــي، وبالفعــل ذهبــت إلــى 
ــى  ــاك إل ــت هن ــر وصل ــكان التصوي ــت م ــا وعرف ألماني
الفنــدق وقدمــت علــى المشــاركة فــي البرنامــج حتــى 
بــدأت بانتظــار دوري بالدخــول دخلــت ورغــم أننــي 

كنــت متعبــة مــن رحلــة الطريــق، إال أننــي تمكنــت 
مــن أخــذ بطاقــة العبور الــى نهائيات بيروت«.

 تضيــف: »بعــد هــذه المرحلــة ســافرنا إلــى بيــروت، 
حيــث تــم تقســيمنا علــى مجاميــع مــن اجــل التماريــن 
والعــروض، كنــت مــع خمســة مشــتركين فــي كــروب 
واحــد نغنــي ســوية علــى المســرح، قدمنــا أغنيــة 
علــى المســرح وتمكنــت أيضــا مــن الفــوز والتأهــل 
مــن  أخــرى  ومشــتركة  أنــا  المقبلــة  المرحلــة  الــى 

المغرب.

البــث  التــي ســبقت مرحلــة  المرحلــة  إلــى  انتقلــت   
المباشــر، لكــن لألســف لــم أتمكــن مــن المواصلــة فــي 
البرنامــج بســبب عــدم التأهــل، فــي هــذه المرحلــة 
فــي  كان  دوري  أن  بســبب  ومرهقــة  متعبــة  كنــت 
ــل، حيــث  ــن اللي ــرة م ــي الســاعات األخي المشــاركة ف
موقــع  الــى  ونذهــب  الصبــاح  منــذ  نصحــو  كّنــا 

ــر على أدائي وحضوري. 
ّ
التصويــر، هــذا الجهــد أث

ــان حســن  ــي الفن ــال ل ــة وقــد ق ــت استحســان اللجن نل
الشــافعي أننــي حيــن أرى جــوان حســين تغنــي اشــعر 
المســرح،  علــى  تقــف  ســنوات  عشــرة  منــذ  أنهــا 
وحســن كان أكثــر عضــو فــي اللجنــة يشــجعني وكان 
غــادرت  عندمــا  قــال  وقــد  علــَي  الحــرص  كثيــر 
أنــا أحــب صوتــك وعنــدي ثقــة بصوتــك  البرنامــج 
أتمنــى ان تعاوديــن المشــاركة مــرة أخــرى مســتقبال 
حيــن تكونيــن بعمــر أكبــر وخبــرة موســيقية أكثــر 

ألن صوتك يســتحق المشــاركة«.

ما بعد المشــاركة
النــاس  بــدأت  البرنامــج  بهــذا  المشــاركة  بعــد 
تعرفنــي وتتابعنــي علــى مواقــع التواصــل االجتماعي، 
وان أول مــا اتخذتــه عنــد عودتــي إلــى الســويد هــو 
الن  الليليــة،  الحفــالت  فــي  الغنــاء  عــن  االبتعــاد 
أعتقــد هــذا ال يليــق بموهبتــي، لــذا حرصــي كان 
الثقافيــة  المهرجانــات  فــي  فقــط  المشــاركة  علــى 
منهــا  وشــاركت  الجاليــة،  تقيمهــا  التــي  والفنيــة 
الســويد.  فــي  أقامــت  ومهرجانــات  ثقافيــة  بأيــام 
منهــا أيــام الثقافــة العراقيــة وغنيــت بمجموعــة مــن 

أغاني.

المشــاركة في برامج الغناء الســويدية
 تقــول جــوان عــن نيتهــا فــي المشــاركة فــي برامــج 
الهــواة باللغــة الســويدية إن » الكثيــر مــن أصدقائــي 
برامــج  فــي  بالمشــاركة  ينصحوننــي  وصديقاتــي 
الغنــاء الســويدية، ألنهــم يعتقــدون بأنــي ســأتخطى 
مراحــل عديــدة خصوصــا وان غنيــت باللغــة العربيــة 

الســويد صعــب ال يجيــده  فــي  العربــي  الغنــاء  الن 
الكثيرون.

 صراحــة أنــا لــدي الرغبــة فــي المشــاركة فــي إحــدى 
هــذه البرامــج ألنــي أحــب أن أثبــت حضــوري وموهبتي 
الوقــت  هــذا  فــي  لكــن  الســويدي،  المجتمــع  فــي 
أحــاول التركيــز علــى دراســتي أكثــر الن فــي مرحلــة 
ان تكــون  أتمنــي  لمســتقبلي،  قــد تكــون  مفصليــة 

مشــاركتي في المســتقبل القريب«.

ــة موســيقية  ــى ال لــدي الرغبــة فــي تعلــم العــزف عل
ألننــي اعتقــد ان هــذا الشــيء ســيزيد مــن تطــور 
موهبتــي. لكــن ضيــق الوقــت واالهتمــام فــي الدراســة 
يبعــد هــذه الرغبــة، وكمــا قلــت ان تركيــزي هــو 
أتفــوق  ان  أريــد  ألننــي  الدراســة  فــي  المواصلــة 
واحصــل علــى معــدل يأهلنــي للقبــول فــي الطــب. 
ألنــي اعتقــد ان مــن خــالل ممارســة مهنــة الطــب 
وهــذا  والمحتاجيــن  النــاس  مســاعدة  مــن  أتمكــن 

أبســط شــيء أقدمه لهم«.

الجديــد في عالم الفن 
تكشــف جــوان تفاصيــل أعمالهــا الفنيــة الجديــدة » 
للعــراق  موســيقي  عمــل  لتحضيــر  اآلن  أســتعد 
وشــعبه، عمــل وطنــي يتحــدث عــن حجــم الدمــار 
العظيــم  الشــعب  هــذا  يبذلهــا  التــي  والتضحيــات 
السياســية،  والمشــاكل  واإلرهــاب  القتــل  وســط 
تكمــل  بانتظــار  وأنــا  وجاهــزة  موجــودة  األغنيــة 
التســجيل والتوزيــع حتــى تــرى النــور قريبــا، وأيضــا 
جاءتنــي العديــد مــن العــروض مــن قنــوات عربيــة 
لتصويــر أغنيــة علــى طريقــة الكليــب لكننــي فضلــت 
عــدم التســرع فــي هــذا الموضــوع، وجميــع العــروض 
ســأختار  وأكيــد  والتفكيــر  الدراســة  قيــد  هــي 
األفضــل منهــا حتــى يظهــر بشــكل جميــل ومقبــول 

عند الناس«.

تختــم جــوان حديثهــا« اشــكر جريــدة الكومبــس 
لهــذه  متابعــون  وعائلتــي  أنــا  الحــوار،  هــذا  علــى 
 ،

ً
ومتألقــا ناجحــا  حضــورا  حققــت  التــي  الشــبكة 

أن  ويحــب  يتابعنــي  مــن  لــك  تحيــة  أوجــه  وأيضــا 
الحــب  كل  منــي  لكــم  لهــم  أقــول  إخبــاري  يعــرف 
واالعتــزاز، وأضيــف أيضــا تحيــة الــى شــعبي العراقــي 
معكــم  نحــن  بظــروف صعبــة  يمــر  الــذي  الصابــر 
ودائمــا دعواتنــا ان ينتهــي هــذا الحــزن عــن عراقنــا 

الجريــح قريبا«.

حاورها عمار الســبع

رغم خروجها من »عرب أيدول« ال تزال تتلقى عروض للغناء  

جوان حسين:

أرغــب أن يكــون صوتي 
حــب  و مــن  تضا لة  ســا ر
لشعبي الجريح في العراق



7 | الكومبس



الكومبس | 8

الكومبــس – خــاص: المتابــع ألخبــار زيــارات الوفــود التونســية المتعاقبــة إلــى 
الســويد، يلمــس أوال حجــم التعــاون الكبيــر ونوعيتــه بيــن البلديــن، ويعطــي صورة 
عمــا تقــوم بــه تونــس مــن خطــوات عمليــة ثابتــة ومدروســة لشــق الطريــق نحــو 

اإلصــالح بجميــع مجاالتــه ومســتوياته.

ــى نقــل  ــارات األخيــرة ركــزت عل ــب الزي طبيعــة أغل
الخبــرات فــي بنــاء المؤسســات واإلصــالح وغيرهــا 
ــة التــي تحتاجهــا تونــس فــي  مــن المجــاالت التنموي
الســفيرة  عليــه  تؤكــد  مــا  وهــذا  الفتــرة،  هــذه 
التونســية فــي ســتوكهولم فاطمــة العمرانــي، التــي 
تعمــل بــكل دأب وجهــد مــن أجــل مســاعدة بالدهــا 
فــي هــذه المرحلــة المهمــة مــن االنتقــال نحــو حكــم 

أفضل للمؤسســات.

ــارات التــي شــهدتها الســويد لوفــد  آخــر هــذه الزي
أيــام ألعضــاء  منــذ  انتهــت  زيــارة  كانــت  تونســي، 
والقــوات  اإلدارة  تنظيــم  لجنــة  مــن  برلمانييــن 

الحاملة للســالح.

الكومبــس التقــت معظــم أعضــاء هــذا الوفــد، ضمــن 
فــي  التونســي  البيــت  مقــر  فــي  جمعهــم  لقــاء 
ســتوكهولم مــع الجهــات الســويدية المعنيــة بهــذه 

الزيارة.

جــالل خضيــرة رئيــس لجنــة تنظيــم اإلدارة 
والقــوات الحاملــة للســالح فــي مجلــس نــواب 

الشــعب التونســي، عن حزب نداء تونس
تأتــي زيارتنــا الحاليــة للســويد فــي إطــار اإلعــداد 
الالمركزيــة  بــاإلدارة  المتعلــق  القانــون  لمشــروع 
حســب الفصــل الســابع مــن الدســتور التونســي الــذي 

هــذا  فــي  ويوجــد   ،2014 العــام  فــي  أقــر 
الالمركزيــة  عــن  تتحــدث  فصــل  الدســتور12 
)مجلــد(  مجلــة  وإعــداد  تفعيلهــا  وضــرورة 
الجماعــات المحليــة، لدراســتها مــن قبــل البرلمــان 

وتحليلهــا والتصويــت عليها.

علــى  واالطــالع  التحضيــر  بصــدد  هنــا  ونحــن 
ــد نقــاط  التجــارب الســويدية بهــذا الصــدد، لتحدي
القوانيــن  ســن  قبــل  والمخاطــر  والضعــف  القــوة 
الفــرص  أيجــاد  أجــل  ومــن  بالالمركزيــة  المتعلقــة 
الــذي  المشــروع،  هــذا  إنجــاح  وعناصــر  المتاحــة 
يدعــم  ألنــه  تونــس  فــي   

ً
كثيــرا عليــه  نراهــن 

الديمقراطــي، ويمكــن أن  الديمقراطيــة واالنتقــال 

يكــون رافــدا لدعــم التنميــة والتطــور، والمشــاركة 
فــي الحكــم وتحســين نوعيــة الحيــاة، وهــذه مطالــب 

شــعبية ملحة أيضا.

ــر، نحــن نخشــى إعطــاء  بالنســبة للمخاطــر والمحاذي
صالحيــات للبلديــات والجهــات الجهويــة دون تأميــن 
المــوارد الماديــة والبشــرية الكافيــة لهــا، وهــذا مــن 
 فــي 

ً
ــا ــة محلي شــأنه أن يضــع هــذه الجهــات المنتخب

ليصبحــوا  المهــام،  تحقيــق  عــن  العاجــز  موقــع 
منتخبيــن ولكــن عاجزيــن عــن تأميــن متطلبــات مــن 

انتخبهم.

التــوازن بيــن الصالحيــات والمهــام  فيجــب تأميــن 
والقوانيــن، وفيمــا يتعلــق بالقوانيــن، نحــن يجــب أن 
القوانيــن  هــذه  لتفــرض  النتائــج،  الــى  ننظــر 
للتطبيــق  احترامهــا، وهــي يجــب أن تكــون قابلــة 
أيضــا، ومقبولــة مــن جهــة المواطــن والمجتمــع حتــى 
بيــن  العالقــة  وتفســد  إزعــاج  مصــدر  تكــون  ال 

الجهــات المنتخبــة ومــن انتخبهم.

ســابقا  الصحــة  وزيــر  مكــي  اللطيــف  عبــد 
وعضــو لجنــة تنظيــم اإلدارة والقــوات الحاملــة 

للســالح عن حزب النهضة: 

اللقــاءات مــع الجانــب الســويدي كانــت مثمــرة وبحثنــا 
بالتعــاون البرلمانــي وفــي ملــف إقامــة حكــم محلــي 
)إدارة  وجهــوي  والمحليــات(  )البلديــات 

المحافظات(.

بالطبــع يوجــد حاليــا اختــالف كبيــر فــي طريقــة 
إدارة البــالد بيــن تونــس والســويد، فلــدى تونــس 

حاليــا إدارة مركزيــة أي كل القــرارات تؤخــذ بصــورة 
مركزيــة مــن العاصمــة، بينمــا لــدى الســويد تجربــة 
عليهــا،  اطلعنــا  الالمركزيــة،  اإلدارة  فــي  طويلــة 
ــة نظــام إدارة يمكــن  وكمــا هــو معــروف الالمركزي
أكثــر  تكــون  التــي  القــرارات  اتخــاذ  مــن  الســكان 
جــدوى، ويقــدم جهــات منتخبــة تعايــش الســكان 
وتكــون قريبــة منهــم لتســهيل إدارة شــؤون مثــل 
الصحــة والتعليــم والتهيئــة الترابيــة، فيمــا تبقــى 
شــؤون مثــل األمــن والدفــاع والسياســة الخارجيــة 

بيــد الســلطات المركزية.

اعتقــد أن التقاليــد العريقــة التــي تملكهــا تونــس 
ستســاعد علــى انتقــال ناجــح إلــى الالمركزيــة، ونحــن 
لدينــا كمــا هــو معــروف تقاليــد عريقــة باإلصــالح 
الدســتوري منــذ العــام 1861 حيــث نجــز عــن هــذا 
دســتور  عبــر  الملــك  لســلطات  تقييــد  اإلصــالح 
الوزيــر  الديــن  خيــر  وضعــه  الــذي  األمــان  عهــد 

األكبر.

طريــق الوصــول إلــى نظــام الالمركزية 
في إدارة تونس يمر عبر ستوكهولم

  عبداللطيــف مكــي   جــالل خضيرة
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ــة  ــا مــع الجهــات الســويدية الرغب لمســنا مــن لقاءاتن
وزارة  منهــا  جهــات  بعــدة  والتقينــا  بالتعــاون، 
الخارجيــة، حيــث بحثنــا العالقــات الثنائيــة ووجهنــا 

لهم شــكر أيضا العترافهم بدولة فلســطين.

ــواب التونســي  ــي عضــو مجلــس الن بســمة جبيل
)البرلمــان( عن حزب النهضة:

هــي فــي البرلمــان للمــرة الثانيــة وعضــو مؤســس فــي 
المجلــس التأسيســي بعــد الثــورة، شــاركت فــي وضــع 
كمــا  اإلداري  باإلصــالح  المتعلــق  الســابع  البــاب 
بــاإلدارة   يتعلــق  وبمــا  الدســتور  بكتابــة  شــاركت 
ــة الجماعــات  ــة، والنظــر فــي مشــروع مجل الالمركزي

المحليــة. تقول:

نحــن هنــا فــي الســويد ألن تنزيــل مــا اقــره الدســتور 
علــى شــكل قوانيــن يتطلــب دراســة واطــالع علــى 
فــي  متطــورة  والســويد  األخــرى،  الــدول  تجــارب 
ألنهــا  مهمــة  الزيــارة  وهــذه  الالمركزيــة،  مجــال 

تأتــي فــي مرحلــة ما قبــل كتابة القوانين.

نظــام  نعلــم  كمــا  المتوقعــة،  للعقبــات  بالنســبة 
الحكــم فــي تونــس كان رئاســيا، اآلن شــبه برلمانــي، 
المواطــن التونســي بعــد الثــورة يريــد ولديــه طمــوح 
وقــد  لــه،  فرصــة  وهــذه  بالحكــم  المشــاركة  فــي 
يكــون ســقف التوقعــات لديــه كبيــرة، لكــن االنتقــال 
مــن مركزيــة مفرطــة الــى المركزيــة فعالــة يتطلــب 
ــاًل قــد   طوي

ً
ــر مــن الجهــد والمــوارد، ومســارا الكثي

يأخذ من 10 الى 15 ســنة.

نحــن نطمــح ان يكــون للمــرأة دور فعــال فــي مجــال 
كانــت  الثــورة  قبــل  المــرأة  الالمركزيــة،  اإلدارة 

تســتغل كواجهــة للسياســة، مــع أن المــرأة التونســية 
وقــد  المجــاالت،  كل  فــي  ومتواجــدة  نشــيطة 
فــي   40 بنســبة  السياســة  فــي  المــرأة  انخرطــت 
المجلــس التأسيســي، وهــي تمثــل نســبة 38% فــي 
البرلمــان، ولكــن لألســف هــذه النســبة غيــر طبيعيــة 
ألن القانــون أقرهــا، عقليــة الرجــل العربــي والتونســي. 
ال تــزال ترفــض اختيــار المــرأة فــي المناصــب لذلــك 
حتــى  القانــون،  بواســطة  النســبة  هــذه  إقــرار  تــم 
يتعــود المجتمــع وتصبــح نســب المشــاركة للمــرأة 
فــي  هــي  كمــا  ثقافــة  ولتكــون  تلقائيــا  مرتفعــة 

الســويد، ونحــن نتمنــى ان نصــل لهذه المرحلة:

الجبهــة  عــن  برلمــان  عضــو  همامــي  جالنــي 
الشــعبية والناطق باســم حزب العمال: 

نحــن كنــا فــي الحــزب مــع هــذا المشــروع )اإلدارة 
الالمركزيــة( ألنــه مكســب مــن اهــم المكاســب الــذي 
جــاء بهــا الدســتور الجديــد فــي العــام 2014، وهــو 
الســلطات  ووضــع  الشــعب  إلرادة  تكريــس  يمثــل 
تحــت مراقبــة المواطــن، خاصــة الســلطات التــي لهــا 

والتعليــم  النقــل  مثــل  وخدمــي،  اجتماعــي  طابــع 
والتربية.

الــى أي مجــال يمكــن أن ننجــح فــي تطبيقــه، هــذا 
االنتخابــات  وخــوض  المقبلــة  بالخطــوات  مرهــون 

المحليــة والجهوية.

فقــد  اإلطــار  هــذا  ضمــن  تأتــي  للســويد  زيارتنــا 
قمنــا بزيــارات متعــددة منهــا زيــارة لبلديــة يافلــي 
ــى المجلــس الجهــوي فيهــا )مجلــس المحافظــة(  وإل
 ،  SKL والمحافظــات  البلديــات  جمعيــة  وإلــى 
اإلدارة  وزيــر  أيضــا  وزرنــا  المســاحة  ومؤسســة 
حيــث  الخارجيــة  ووزارة  والماليــة،  العموميــة 
بالتعــاون  المتخصصــة  المستشــارة  مــع  تحدثنــا 

الدولي.

حرفــي  بتطبيــق  نقــوم  ال  ســوف  بالتأكيــد،  نحــن 
للنمــوذج الســويدي، فهــو ليــس بالضــرورة أن يكــون 
المالبســات  تختلــف  حيــث  لظروفنــا،  متطابــق 
اإلمكانيــات  االجتماعيــة  والشــروط  التاريخيــة 
ونأخــذ  بــه،  ســنهتدي  شــك  بــال  لكننــا  الماديــة 

اإليجابيــات التــي تناســب خصوصيات تونس.

إلــى اآلن لــم يجــر تحديــد للصالحيــات التــي ســتترك 
للجهــات المحليــة والجهويــة ومــا ســيبقى للســلطات 
المركزيــة، ألن هــذا مــن اختصــاص القانــون الــذي 

يجــري وضعــه والتحضير له.

وعــن ســبب تســمية اللجنــة البرلمانيــة التــي تــزور 
اإلدارة  تنظيــم  لجنــة   ( باســمها  حاليــا  الســويد 
النظــام  وضــع  فعنــد  للســالح(  الحاملــة  والقــوات 

الداخلــي، أصبحنــا مقدميــن علــى إصالحــات كبــرى 
فــي اإلدارة ومؤسســة الجيــش الشــرطة والديوانــة 
والحمايــة، وهــذا مــا تطلــب تخصيــص لجنــة تعنــي 

بجانــب إصــالح هذه الجهات.

ليليــا الكســيبي نائبــة فــي البرلمــان عــن حــزب 
آفاق تونس:

 أنــا إحــدى أعضــاء الوفــد وأعمــل ضمــن لجنتيــن 
برلمانيتيــن، كمــا أديــر مــع زوجــي مشــروع فالحــي، 
ــا عضــوة فــي  ــم اإلدارة أن ــة تنظي ــى لجن ــة إل باإلضاف
الخاصــة  واالحتياجــات  واألســرة  المــرأة  لجنــة 
والمســنين التابعــة للبرلمــان، نتوقــع أن يتزايــد دور 
المــرأة فــي تونــس الجديــدة، هــذا الــدور الــذي بــدأ 
بعــد االســتقالل واســتمر بعــد الثــورة حيــث حصلــت 
المــرأة علــى حقــوق أفضــل، وبرهنــت بالتالــي علــى 
أنهــا قــادرة علــى تحمــل المســؤولية، خاصــة أن 60 
مــن حملــة الشــهادات العليــا فــي تونــس هــن مــن 

النساء.

  جالنــي همامي  بســمة جبيلي

الكومبــس – مقابــالت: عندمــا فكــرت 
أصــول  مــن  الســويدية  الفتــاة  »إيمــا« 
علــى  يســهل  شــيء  بعمــل  صينيــة 
القادميــن الجــدد عزلتهــم وصعوبــات 
انتقالهــم إلــى الســويد، وصلــت إلــى فكــرة 
إنشــاء تطبيــق علــى الموبايــالت الذكيــة، 
ــن  ــن عالمي ــا بي ــرا اجتماعي ــون جس ليك
الســويدية.  الجغرافيــا  رقعــة  علــى 
لهــا،  أصدقــاء  مهندســين  بمســاعدة 
أطلقــت التطبيــق، ومــن ضمــن الجهــات 
كانــت  بهــا  اتصلــت  التــي  اإلعالميــة 
شــبكة الكومبــس التــي واكبــت إطــالق 

المشــروع بمراحــل مختلفــة. هــذا 

وألنهــا عايشــت تجربــة أن تكــون الجئــة هــي وأهلهــا، 
 وكانــت 

ً
حيــث وصلــت إلــى الســويد قبــل 25 عامــا

ــك أكثــر  فــي الســنة الثانيــة مــن عمرهــا، دفعهــا ذل
لتقــدم هــذه الخدمــة الطوعية كما توضح.

أن يصــل  المهــم  مــن  للكومبــس:  زيــارة  فــي 
التطبيــق لعدد أكبر من الناس

تقــول »إيمــا« أثنــاء زيــارة لهــا لمقــر الكومبــس فــي 
ســتوكهولم: إن تطبيق« WELcOME«  يشــكل 
فرصــة للقادميــن الجــدد وللســكان المحلييــن للقــاء 
ومعــارف  أصدقــاء  علــى  العثــور  وإمكانيــة   ،

ً
معــا

جدد،

الشــخص الجديــد فــي الســويد يواجــه صعوبــات فــي 
التعــرف علــى أنــاس عادييــن قــد يفيــدوا فــي إعطــاء 

أجوبة على أكور بســيطة.

كيــف يكــون ذلــك هــل يمكــن أن تشــرحي ذلــك 
أكثر؟

فــي التطبيــق بإمكانــك أن تطــرح بعــض األســئلة عــن 
كيفيــة ســير بعــض األمــور )وكل األجوبــة تأتيــك 
عبــرة تواصــل شــخصي (، ومــن الممكــن الحصــول 
علــى معلومــات عــن بعــض النشــاطات التــي تناســبك 

مــن  المحلييــن،  األشــخاص  مــن  أصدقــاء  وتناســب 
الحصــول  اللغــة وكيفيــة  رياضــة وموســيقى تعلــم 

.
َ
علــى عمل أيضا

ــى اآلن؟   ــم إل ــي واجهتك ــات الت ــي الصعوب ــا ه م
ــا أن  ــي حــال افترضن وهــل ســينجح التطبيــق ف
الســويديين منغلقيــن وال يحبــون التواصــل مــع 

أحد كمــا يعتقد البعض؟

أغلــب الصعوبــات هــي فــي عــدم انتشــار التطبيــق 
يســاعدنا  أن  نتأمــل  نحــن  ولذلــك  كاف،  بشــكل 
اإلعــالم بمــا فيــه شــبكة الكومبــس مــن أجــل الوصــول 
باالشــتراك  الراغبيــن  مــن  ممكــن  عــدد  أكبــر  إلــى 
وتنزيــل التطبيــق. يوجــد تجــاوب ال بــأس بــه إلــى 
اآلن مــن قبــل الســكان المحلييــن لمســاعدة القادميــن 
الجــدد، ولكــن هنــاك عائــق اللغــة حيــث لــم تســتطع 
هــذا   

ً
نهائيــا تزيــل  أن  المتاحــة  الترجمــة  خدمــة 

ــة  ــة العربي ــة اللغ ــب أيضــا معرف ــه يتطل ــق، ألن العائ
الصحيحــة وليــس العامية.

كيــف يمكــن االســتفادة مــن التطبيــق ومــن 
أيــن يمكن تنزيله؟

التطبيــق علــى  الجميــع اآلن تحميــل  بإمــكان  نعــم 
ــن  ــع أشــخاص مقيمي ــدء بالتواصــل م أجهزتهــم والب

في الســويد. عن طريق

w w w . w e L c O m e A p p . s e

تطبيق » welcome« محاولة تســخير لتقنيات االتصال الحديثة في

التواصل بين القادم الجديد والمجتمع الســويدي

   واجهــة التطبيق علــى األجهزة المحمولة
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الكومبــس – خــاص: اختتمــت فــي الســويد، أعمــال برنامــج تدريبــي للشــابات 
فــي مجــال قيــادة األعمــال االجتماعيــة الناشــئة، البرنامــج الــذي يحمــل اســم                        
الشــرق  لمنطقــة  مخصــص  األعمــال«  »ســيدات  أو   She Entrepreneurs

األوســط وشــمال أفريقيــا.

مــن  فتيــات  عــدة  التقــت  الكومبــس  شــبكة   
البرنامج وبالمســؤولة عن هذه الدورة.

ماريا هينوك مســؤولة الدورة

هــذه البرامــج معتمــدة منــذ العــام 2011 مــن قبــل 
الســويدية،  للخارجيــة  التابــع  الســويدي  المعهــد 
بــأدوات عمليــة  المشــاركين  إلــى تزويــد  وتهــدف 
مبتكــرة إلحــداث التغييــر المســتدام، وتقويــة دور 
تبــدأ  قــد  مشــاريع  إلقامــة  اإللهــام  فــي  الشــابات 
فــي  واالســتدامة،  للتطويــر  قابلــة  لكنهــا  صغيــرة 
ــى إنشــاء  ــج إل ــه هــذه البرام ــذي تســعى في ــت ال الوق
شــبكة اتصــاالت فعالــة بيــن المشــاركين، لتمكيــن 

المرأة ودورها.

ويشــارك عــادة مــن 25 إلــى 30 مشــتركة بهــذا 
البرنامــج فــي كل عــام، مــن 12 دولــة مــن الشــرق 
األوســط وشــمال أفريقيــا، وتجــري لهــن ترتيبــات 
والخبــرات  التدريــب  لتلقــي  الســويد  إلــى  الحضــور 
المناســبة مرتيــن فــي الســنة، فــي كل مــرة لمــدة 10 

أيام

خــالل فتــرة مــا بيــن الزيارتيــن تقــوم كل مشــتركة 

بتطبيــق مــا تلقتــه فــي الزيــارة األولــى مــن تدريبــات 
ــر  ــل تقري ــة لعم ــارة الثاني ــي الزي ــي ف ــرات، لتأت وخب
تتقاســم بــه مــع غيرهــا مــن المشــتركات النتائــج 

وتلقــي المالحظات.

اجتماعيــة  مشــاريع  صاحبــات  هــن  المشــاركون 
الــدول:  هــذه  مــن  الســويد  إلــى  وصلــوا  مختلفــة، 
لبنــان،  األردن،  العــراق،  إيــران،  مصــر،  الجزائــر، 
ليبيــا، المغــرب، ســوريا، تونــس، فلســطين واليمــن. 
وهــم قــرروا مواجهــة تحديــات اجتماعيــة والســعي 
مــن أجــل التغييــر االجتماعــي اإليجابــي مــن خــالل 

مبــادرات تقــوم علــى مبادئ ريادة األعمال.

لرقــص  مدرســة  مشــروع  زيــادة:  شــيرين 
البالية رســالة حريــة للتعبير والحركة

تقــول شــيرين لـــ الكومبــس: أنــا تخرجــت مــن جامعــة 
بيرزيــت »إدارة أعمــال« عندمــا رأيــت تزايــد تأثيــر 
فــي  الحركــة  مــن  تمنعنــا  التــي  االحتــالل  حواجــز 
فلســطين، قــررت أن أعمــل شــيء لألطفــال فــي رام 
اهلل، يكــون أيضــا بمثابــة رســالة ثقافيــة للخــارج. 
باليــه  مدرســة  تأســيس  فــي  بــدأت  وقتهــا  مــن 

وعملــت كمدرســة للصغــار ليعبــروا بحركاتهــم عــن 
دون  بحريــة،  للتحــرك  منهــم  مفقــودة  حريــة 
تصاريــح مســبقة، بيــن مناطــق وطنهــم والفكــرة 
بــدأت مــن هنــا وهــي أننــا نريــد أن ننشــر للعالــم بــأن 
فلســطين يوجــد بهــا أشــياء أخــرى تتحــدى العنــف 
واالضطهــاد والقمــع، نريــد نشــر رســالة فنيــة ليــرى 
ــم أننــا نحــب الحيــاة رغــم االحتــالل ونســتطيع  العال

أن نعبــر عــن أنفســنا عــن طريق هــذا الفن الجميل.

الســويدي  للبرنامــج  هــذا  مشــروعي  قدمــت  أنــا 
»النســاء أصحــاب األعمــال« وتــم اختيــاري للمشــاركة 

وأنــا ســعيدة جــدا بوجودي ضمــن هذا البرنامج

أضــع اآلن أمــام عينــي تدريــب األطفــال، ال ســيما 
الصغيــرات، علــى »هــذا النــوع الحضــاري، ومــع أننــي 
معارضــة  بســبب  طريقــي  فــي  عقبــات  واجهــت 
كثيريــن لهــذا المشــروع، لكــن أنــا متأكــدة بأننــي 
مشــروعي،  إنجــاح  بهــدف  المواصلــة  علــى  عازمــة 
فاألفــكار الجديــدة تواَجــه بشــيء مــن الرفــض فــي 

البداية.

ســارة عبد اهلل من مصر

تعــرف ســارة عبــد اهلل برنامجهــا الــذي أتــت بــه إلــى 
الســويد بأنــه يلبــي حاجــات العديــد مــن المهاجريــن 
مبتكــرة  طــرق  خــالل  مــن  الخــارج،  إلــى  العــرب 
ففــي  المهاجريــن.  ألبنــاء  العربيــة  اللغــة  لتعليــم 

رحلــة االغتــراب ومحــاوالت االندمــاج بالمجتمعــات 
الجديــدة يفقــد الكثيــرون مــن األجيــال الجديــدة 
لغتهــم األم لعــدم انتبــاه األهــل لفوائــد ذلــك خاصــة 
عندمــا يكبــر األطفــال ويريــدون تحديــد هويتهــم 
أو حتــى عنــد البحــث عــن فــرص عمــل مالئمــة لهــم، 
خاصــة أنهــم قــد ال يجــدون لغــة تواصــل مــع أهلهــم 

وبقيــة أقاربهــم فــي األوطان ليشــعروا بالغربة.

تقــول ســارة إنهــا طــورت مــع زمــالء مهندســين لهــا 
تفاعليــة  وبرامــج  ألعــاب  شــكل  علــى  تطبيقــات 
تســاعد األهــل علــى تعليــم أوالدهــم اللغــة العربيــة 
فــي المهجــر، بعــد أن قامــت بزيــارة ألخيهــا فــي 
ــغ مــن العمــر  ــه البال ــات المتحــدة ووجــدت ابن الوالي
وبطريقــة  بصعوبــة  العربيــة  يتحــدث  ســنوات   5
غيــر ســليمة وبعــد أن أيقنــت مــا يؤكــده العلمــاء 
بــأن الطفــل يتعلــم بســرعة خاصــة مــن أهلــه إذا كان 
هنــاك نــوع مــن المثابــرة والتواصــل. واآلن يمكــن أن 
تجــد عبــر متجــر EduKIttEN العديــد مــن 

هذه البرامج.

النســاء الشــابات اللواتــي وصلــن إلــى ســتوكهولم مــن 
دول عربيــة مختلفــة أثبتــوا أن للفتــاة وللمــرأة دور 
االجتماعيــة  التحديــات  مواجهــة  فــي  ريــادي 
وهــن  اإليجابــي،  االجتماعــي  التغيــر  وتعزيــز 
ويــردن  مســتدامة  اقتصاديــة  فكــرة  يمتلكــن 

تطويرها. 

فتيات من بلدان عربية يجتمعن في ستوكهولم 
ضمن مشروع للخارجية السويدية

تعريف بالبرنامج                                                      
هو التعلم على أدوات مبتكرة في كيفية 

إحداث تغيير مستدام واالنضمام 
إلى شبكة فعالة من النساء المبادرات 

صاحبات تغيير في المجتمع.
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الكومبس – قضايا اجتماعية وقانونية:  استضاف برنامج تلفزيون الكومبس 
»Rakt« المحامي مجيد الناشي للحديث عن موضوع الطالق والقضايا الحقوقية 
التي تنشب بسببه، خاصة بين القادمين الجدد والمهاجرين من البلدان العربية، 
وللحديث أيضا عن حضانة األطفال أكثر المواضيع الحقوقية تأثيرا على تفكك 

األسرة.
 ومــع أنــه ال يوجــد إحصــاءات دقيقــة عــن ارتفــاع أو 
انخفــاض معــدالت الطــالق بيــن الناطقيــن بالعربيــة 
علــى  عديــدة  شــواهد  هنــاك  أن  إال  الســويد،  فــي 
حــدوث هــذه الظاهــرة وتكرارهــا ممــا يخلــق مشــاكل 
يكــون  أن  يمكــن  بــل  بالطــالق  تنتهــي  ال  كبيــرة 
الطــالق بدايــة نــوع آخــر مــن المشــاكل بيــن الزوجيــن 

الســابقين، والضحيــة دائمــا هم األطفال.

ــدة منهــا  ــل عدي ــد أن عوام ــي الناشــي يعتق  المحام
فــي  المــرأة  وضــع  ومفهــوم  الثقافيــة  الخلفيــة 
وقــوع  بدايــة  أســباب  مــن  الشــرقية  مجتمعاتنــا 
مشــاكل مــا بعــد الطــالق، ويوضــح أنــه مــن الضــروري 
أن يلــم األشــخاص المعنيــن بالقوانيــن والتعليمــات 
الحقوقيــة التــي تضمــن حقوقهــم وحقــوق أطفالهــم، 
القــرارات  باتخــاذ  التســرع  مــن  تحــد  والتــي 

والتصرفــات غير المحســوبة.

الناشــي  مجيــد  المحامــي  كتبــه  الــذي  المقــال  هــذا 
حــول موضــوع  الحقوقيــة  النقــاط  أهــم  يســتعرض 

الطــالق ورعاية األطفال.

 ÄktenskApsskILLnAD
موضــوع   Och våRDnAD

الطــالق وحضانة األطفال
الطــالق  موضــوع  حــول  االتصــاالت  كثــرة  بســبب 
ورعايــة الطفــل أجــد أنــه مــن الضــروري شــرح بعــض 
ال  األشــخاص  أغلــب  أن  خاصــة  المهمــة،  النقــاط 
بســبب  مشــاكلهم  عــن  علنــا  يكتبــوا  ان  يريــدون 
دائمــا  نحــن  ولكــن  الشــخصية،  الخصوصيــات 
واستفســاراتكم،  أســئلتكم  الســتقبال  مســتعدين 
ــه فــي اغلــب األحيــان  ــى أن والمهــم أيضــا أن نشــير إل
يمكــن الحصــول علــى مســاعدة الدولــة فــي تحمــل 
تكاليــف المحامــي إذا كان هنــاك نــزاع حــول الحضانــة 

وهذا ما سأشــرحه أدناة.

لنبدأ أواًل بالطالق

ــى ان الطرفيــن يحــق لهــم  ــون الســويد عل ينــص قان
تقديــم طلــب الطــالق ولهــذا ممكــن تقديــم الطلــب 

علــى واحد من األشــكال التالية:

  GemensAm AnsökAn
المشترك الطلب 

يمكــن للطرفيــن ان يقدمــوا طلــب مشــترك للطــالق. 
يوجــد اســتمارات خاصــة لهــذا الطلــب فــي المحاكــم 

االبتدائية. 

ــب بشــكل مشــترك فممكــن ان  ــم الطل ــم تقدي إذا ت
يتــم الطــالق مباشــرة إال إذا كان هنــاك أطفــال تحــت 
ســن الـ 16 ســنة. ال يهم إذا كان األطفال مشــتركين 

أم أوالد أحــد الطرفين. 

يوجــد اســتثناء إذا كان الطرفيــن لــم يســكنوا مــع 
بعــض مــن ســنتين فمكــن ان يتــم الطــالق مباشــرة 

حتــى لــو كان هناك أطفال.

الطلــب   ensAm AnsökAn
المنفرد

ــه تقديــم  إذا أراد أحــد الطرفيــن الطــالق فيمكــن ل
ــد الطــالق. تقــوم  ــه أو أنهــا يري ــب للمحكمــة بأن طل
ــم  ــر ويت ــغ الطــرف اآلخــر بهــذا األم ــة بتبلي المحكم
 مــن وقــت تبليــغ 

ً
حســاب فتــرة الـــ 6 أشــهر اعتبــارا

الطرف اآلخر.

ــرة الـــ 6 أشــهر يمكــن ان يقــدم  ــا تنتهــي فت عندم
اي واحــد مــن الطرفيــن بطلــب تنفيــذ قــرار الطــالق 
األخــر  الطــرف  بتبليــغ  المحكمــة  تقــوم  وعندهــا 
ولكــن بغــض النظــر عــن رفــض أو قبــول الطــرف 
مثــال  اعطــي  دعونــي  الطــالق.  فســيتم  اآلخــر 

للتوضيح.

يقــوم ســعد بطلــب طــالق منفــرد فــي 1 نيســان 
2016. تقــوم المحكمــة بتبليــغ ســميحة بالطلــب 

في 15 نيســان. 

يتــم حســاب الـــ 6 أشــهر اعتبــارا مــن 15 نيســان 
)أكتوبــر(  األول  تشــرين   15 فــي  المــدة  وتنتهــي 

 .2016

بالمحكمــة  يتصلــوا  ان  ســميحة  أو  لســعد  يحــق 
مباشــرة بعــد 15 تشــرين األول والمطالبــة بالطــالق. 
كــي  اآلخــر  بالطــرف  باالتصــال  المحكمــة  تقــوم 
يعطــي رأيــه ولكــن ال يهــم إذا كان الطــرف اآلخــر 

قبل أو رفض فســيتم الطالق. 

مــن المهــم ان يتــم إرســال طلــب الطــالق بعــد يــوم 
15 تشــرين األول ولكن ال يجب ان ينتظر الشــخص 
طويــال إذا أراد الطــالق. إذا تعــدت المــدة 6 أشــهر 
أخــرى، يعنــي 15 نيســان 2017 فيســقط الحــق 
يقــدم  ان  الشــخص  علــى  ويجــب  للطــالق  القانونــي 

طلــب من جديد.

الحضانة 
مــن المهــم ان يميــز القــارئ مــا معنــى الحضانــة، حــق 
معــه  والحديــث  اللقــاء  )حــق  والمعاشــرة  الســكن 
تشويشــا  دائمــا  يخلــق  الموضــوع  هــذا  بالطفــل(. 

لــدى أطراف النزاع.

 تعنــي الحضانــة ) VÅRdNAd (الحــق القانونــي 
قــرارات  يتخــذوا  بــأن  االثنيــن  أو  للوالد/الوالــدة 
جــواز  علــى  الحصــول  مثــل  الطفــل  عــن  قانونيــة 

الســفر، الدراســة، العناية الصحية الخ.

الدوائــر الحكوميــة ملزمــة بــأن تعطــي المعلومــات 
الحضانــة  كانــت  إذا  الوالديــن  لــكال  الطفــل  عــن 
يحــق  ال  فرديــة فعندهــا  كانــت  إذا  أمــا  مشــتركة 
لهــم إعطــاء هــذه المعلومــات دون موافقــة الوالــد 

الــذي لديــه الحضانة المنفردة.

 BOenDe مكان ســكن الطفل
ســكن  مــكان  علــى  يتفقــوا  ان  للمطلقيــن  يمكــن 
ــد  ــت عن الطفــل. مثــال يمكــن ان يكــون الســكن الثاب
العطــل.  أيــام  فــي  فيهــم  األب  يلتقــي  بينمــا  األم 
يمكــن أيضــا االتفــاق ان يكــون ســكن األطفــال بيــن 
أســبوع وأســبوع. الحــظ ان الطرفيــن مــن الممكــن ان 
ولكــن  أســبوع وأســبوع  بيــن  الســكن  يتفقــوا علــى 
 مــا يتــم الموافقــة علــى هــذا األمــر إذا رفــع 

ً
نــادرا

الطرفــان األمــر للمحكمــة. المحكمــة ال تحكــم عــادة 
بالســكن بيــن أســبوع وأســبوع ألنهــا تعــرف صعوبــة 
نجــاح هــذا األمــر إذا لــم يكونــوا متفقيــن. هــذا مهــم 
ألن العديديــن مــن الذيــن يتصلــون بــي يقولــون انهــم 
ــى الطــرف اآلخــر  يريــدون ان نفــرض هــذا األمــر عل

 من ينجح. 
ً
ولكــن هــذا نادرا

 UmGÄnGe
المعاشــرة )حــق اللقــاء والحديــث 

بالطفل( معه 
فــي حــال تــم الطــالق يتــم االتفــاق علــى مــكان ســكن 
الوالــد اآلخــر. هــذا األمــر ال  لقــاء  الطفــل وأوقــات 
يتــم  قــد  األمريــن  ان  مــع  بالحضانــة  لــه  عالقــة 
الوقــت.  نفــس  فــي  المحكمــة  مــن  تحديدهمــا 
ــد  ــكل وال المعاشــرة مــن الممكــن ان تكــون أســبوع ل
أو ان يكــون الولــد كل األســبوع عنــد أحــد الوالديــن 
وفــي نهايــة األســبوع عنــد الوالــد اآلخــر أمــا األمــر 

أحــد  عنــد  الطفــل  يكــون  ان  هــو   
ً
شــيوعا األكثــر 

الوالديــن طــول الوقــت ويــزور الوالــد اآلخــر مــرة كل 
أســبوعين مــن الجمعــة الى األحد.

الرئيســية  فالقاعــدة  الوالديــن  طــالق  حالــة  فــي 
بحســب القانــون الســويدي هــو ان تكــون الحضانــة 
الطــالق  تــم  حــال  فــي  الوالديــن.  بيــن  مشــتركة 

ل  يتحــو ال حتــى 
الطالق  إلى بداية 

مشاكل جديدة
الطالق ورعاية األطفال من ناحية قانونية

تذكــر: أن الهــدف مــن الحضانة 
 وليــس 

ً
هــو مصلحــة الطفــل أوال

ــرف  ــن الط ــام م ــة لالنتق طريق
اآلخــر مــع انــه يســتعمل بكثرة 
بهــذا الشــكل. تذكــر أيضــا انــه 
مــن المهــم أن تتعــاون وتظهــر 
أنــك تفكــر فــي الطفــل وليــس 

فــي نفســك

 المحامي مجيد الناشــي       
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بشــكل  )أوتوماتيكيــا(  مشــتركة  الحضانــة  فتكــون 
تلقائــي إال إذا طالــب أحــد الوالديــن بخــالف ذلــك. 
أحيانــا تكــون الحضانــة المشــتركة هــي األفضــل وفــي 
أحيــان أخــرى تكــون الحضانــة المنفــردة هــي األفضــل. 
يمكــن للطرفيــن ان يتفقــوا علــى صيغــة األمــر. إذا 
لــم ينجحــوا فــي ذلــك فهــذا يعنــي ان المحكمــة هــي 
الطفــل  مصلحــة  يهمهــا  والمحكمــة  تحــدد  مــن 

وليــس مــا يريده الوالدين.

األحيــان  اغلــب  فــي  ينشــأ  الحضانــة  علــى  الخــالف 
بســبب وجــود خــالف عائلــي أثنــاء الطــالق وخصوصــا 
ــب الحــاالت تكــون  فــي حــاالت التعــدي بالعنــف )اغل
تعــدي الرجــل علــى المــرأة بالعنــف( وهــذا النــوع مــن 
الخــالف هــو مــا يجعــل التعــاون بيــن الوالديــن صعــب 

ولهــذا يتــم الحكــم بحضانة منفردة.

إذا لــم يكــن بإمــكان الوالديــن االتفــاق علــى أمــور 
ومــكان  المدرســة  الصحيــة،  الرعايــة  مثــل  مهمــة 
ســكن الطفــل فهــذا يــؤدي عــادة الــى ان القضيــة 
تنتهــي بــأن تصبــح الحضانــة منفــردة. مــن المهــم 
أحــد  يريــده  بمــا  مرتبــط  األمــر غيــر  ان  التذكــر 
الوالديــن بــل مــا هــو األفضــل للطفــل. فــي حــاالت 
تعــدي أحــد الوالديــن علــى الطفــل أو اإلدمــان أو 
ــن  ــل فعندهــا م ــام بحاجــات الطف ــي االهتم نقــص ف

 ان ال ينــال هــذا الوالد الحضانة.
ً
المرجــح جــدا

أمــر آخــر ينســاه العديــد وهــو ان الوالــد الــذي يقــوم 
مــع  األوالد  معاشــرة  وعرقلــة  تعكيــر  بمحــاول 
حــق  لخســران  نفســه  يعــرض  اآلخــر  الطــرف 

الحضانة.

حتــى فــي حالــة حصــول أحــد الوالديــن علــى الحضانــة 
المنفــردة فتبقــى الفرصــة ســانحة للطــرف اآلخــر ان 
يتفــق  ان  عــادة  األفضــل  مــن  باألطفــال.  يلتقــي 
الوالديــن علــى الوقــت والمــكان ولكــن إذا لــم ينجحــوا 
فــي ذلــك فتقــوم المحكمــة بتحديــد األمــر أخــذه 
بعيــن االعتبــار حاجــات ومقــدرات الطفــل وليــس 
ان  المحكمــة  علــى  أســهل  مثــاًل  الوالديــن.  حاجــة 
تعطــي وقــت أكثــر للمعاشــرة إذا كان الوالــد يســكن 
فــي نفــس المدينــة أو المنطقــة الن األمــر ال يســبب 
ــر إذا كان  ــا يكــون األم ــى الطفــل كم ــر عل عــبء كبي

هناك سفر.

التــي يقدمهــا  الخدمــات  هــي  مــا 
 ADvOkAtfIRmAn مكتبنــا

eLIsOn ؟
مــن المهــم التذكــر ان بإمكانــك االتصــال بنــا بغــض 
النظــر عــن منطقــة الســكن فــي الســويد وليــس مــن 
االستشــارة  ســتوكهولم.  فــي  تكــون  ان  الضــروري 
علــى الهاتــف ومناقشــة بعــض األمــور األساســية هــي 

مجانية.

بــأن  انجــح  فيهــا  اعمــل  التــي  القضايــا  اغلــب  فــي 
أوصــل الــى حــل يرضــي الطرفيــن. اغلــب الحــاالت 
بــأن يتــم  أو  الطرفيــن  أمــا بحــل خالفــات  تنتهــي 
االتفــاق علــى حــل يرضــي الطرفيــن وهــذا بغــض 

النظــر عمــا إذا ترافعــت عــن المرأة أو الرجل.

ــي مــع محاميــة  إذا كنــت امــرأة وتفضليــن ان تتعامل
أنثــى فمــن الممكــن ان أرشــدك الــى إحــدى زميالتــي 
فــي المكتــب وســيقدم مكتبنــا أفضــل الخدمــات فــي 

هذا الشأن.

نقــوم بااللتقــاء مــع الوالــد الــذي يطلــب مســاعدتنا 
الراهــن. فــي هــذا  القضيــة والوضــع  لمناقشــة  أواًل 
االجتمــاع ممكــن ان نتناقــش عمــا إذا كانــت الحضانــة 
المشــتركة ناجحــة أم ال. نتناقــش أيضــا كيفيــة رفــع 
ــس  ــذي لي ــد ال ــت الوال ــر وإذا كن ــر األم دعــوة لتغيي
لديــه حــق الحضانــة فيمكــن ان نتناقــش خياراتــك 

فــي القضيــة بحســب خلفية األمور. 

نتناقــش فــي مــا هــو األفضــل للعائلــة وأيضــا إذا كان 
ــل  ــأن الطف ــاك شــك ب ــاًل إذا كان هن ــر طــارئ مث األم
اآلخــر  الوالــد  مــن  التعــدي  أو  للعنــف  يتعــرض 
وكيفيــة تبليــغ األمــر. يمكننــا أيضــا طبعــا صنــع 
االتصــاالت فــي مراكــز حمايــة النســاء لتوفيــر مســاكن 
فــي حــال هنــاك خطــر علــى المــرأة. )واحيانــا الرجــال 
الطفــل  لخطــف  خــوف  هنــاك  حــال  فــي   .)

ً
أيضــا

الــى بلــد أخــر فيتــم معالجــة هــذا  الوالــد  وهــرب 
األمر أيضا.

بعــد هــذه المناقشــة نقــوم بإرســال رســالة للوالــد 
أو  موقفــه  ونــرى  بالمطالــب  نخبــره  لكــي  اآلخــر 
موقفهــا وننصحــه بــأن يــوكل محامــي إذا لــم يوافــق 
بيــن  االتصــال  يبــدأ  هــذا  بعــد  شــروطنا.  علــى 
ــة  ــن األطــراف مباشــرة لمحاول ــن وليــس بي المحاميي
األمــر  ينجــح  لــم  وإذا  لألطفــال  جيــد  حــل  إيجــاد 

فعندهــا يتم إرســال القضيــة للمحكمة.

المحكمــة  وتقــوم  للمحكمــة  طلبنــا  بإرســال  نقــوم 
يعطــوا  لكــي  اآلخــر  للطــرف  الطلــب  بإرســال 
موقفهــم ومــن ثــم تقــوم المحكمــة عــادة بطلــب ان 
تقــوم محكمــة األســرة بإجــراء تحقيــق فــي األمــر. 
التحقيــق يشــمل الحضانــة، الســكن وحــق المعاشــرة. 
طبعــا ممكــن تقديــم طلــب ان يكــون هنــاك قــرار 
هــذا  كل  تنتهــي  ان  الــى  القضيــة  فــي  مؤقــت 
التحقيقــات لكــي ال يبقــى األوالد بــال حضانــة واضحــة 

المعالم.

أو  مــرة  الوالديــن  بمقابلــة  تقــوم  األســرة  محكمــة 
بعدهــا  ومــن  األطفــال  وتقابــل  أكثــر،  أو  اثنيــن 
يمكــن  وللطرفيــن.  للمحكمــة  التقريــر  تبعــث 
للطرفيــن ان يقومــا بتصحيــح بعــض األخطــاء إذا 
مــا  إلغــاء  يمكــن  ال  ولكــن  فهــم  ســوء  هنــاك  كان 

يقوله الطرف اآلخر أو اســتنتاج محكمة األســرة.

لجلســة  باالســتدعاء  االبتدائيــة  المحكمــة  تقــوم 
تمهيديــة يتــم النقــاش فيهــا فيمــا إذا كان ممكــن 
االتفــاق بيــن الطرفيــن. إذا لــم ينجــح ذلــك فيتــم 
تحديــد فتــرة للجلســة الرئيســية التــي يحكــم فيهــا 
قاضــي و3 مــن لجنــة المحلفيــن ويتــم تقديــم فيهــا 
يتذكــر  ان  المهــم  مــن  الــخ.  وتقاريــر  شــهود 
يمكــن  وال  تختلــف  اإلثباتــات  قيمــة  ان  الشــخص 
القــول أنــا كان عنــدي 3 شــهود وهــو شــاهد وأحــد 
فقط. مثال إذا شــهدت مديرة مدرســة أو موظفون 
تكــون  ان  الطبيعــي  فمــن  المدرســة  فــي  آخــرون 
قيمــة الشــهادة أكثــر مــن شــاهدة األخ أو األخــت أو 
يمكــن  اإلثباتــات  كل  طبعــا  ولكــن  المقربيــن. 

تقديمها.

طبعــا يتــم اســتجواب األب واألم فــي الجلســة مــن 
.
ً
قبــل المحاميــن وأحيانــا القاضي أيضا

يصدر الحكم عادة بعد أســبوعين الى شــهر. 

مــن المذكــور أعــاله يفهــم المــرء ان قضيــة نــزاع 
ان  الــى  طويلــة  فتــرة  يطــول  ان  ممكــن  الحضانــة 
ينتهــي واغلــب األحيــان يأخــذ اكثــر مــن ســنة إذا لــم 
ــى حــل. يمكــن الطعــن فــي قــرار  يصــل الطرفيــن ال
محكمــة  الــى  القضيــة  ترســل  وان  المحكمــة 
خــاص  تصريــح  يتطلــب  هــذا  ولكــن  االســتئناف 

للنظــر بالقضية.

التكاليف
تقديــم  الــى  أدت  إذا  مجانيــة  هــي  األولــى  الزيــارة 
طلــب للمحكمــة فــي القضيــة ولكــن إذا اراد الشــخص 
تكاليــف  يدفــع  ان  فيجــب  األمــر  مناقشــة  فقــط 

استشارة. 

ان تكاليــف الحضانــة تعتمــد علــى مدخــول الشــخص. 
إذا كان المدخــول ضعيــف أو معــدوم فتدفــع الدولــة 
تقريبــا كل التكاليــف وأحيانــا ممكــن ان تدفــع شــركة 
تأميــن المســكن مــن 75 الــى 80 % مــن التكاليــف. 
كل  الشــخص  يدفــع  ان  يجــب  أخــرى  حــاالت  وفــي 
 نحــن نبلــغ الشــخص مســبقا 

ً
التكاليــف بنفســه. طبعــا

يعــرف  حتــى  حالتــه  فــي  شــامل  أمــر ســيكون  اي 
كيــف يتخــذ قــرار قبــل ان نبدأ باإلجراءات.

عــن  بالترافــع  يقــوم  ان  للشــخص  يمكــن   
ً
طبعــا  

ــان هــذا أمــر غيــر حكيــم  ــب األحي نفســه ولكــن اغل
الن األمــر يكــون مثــل المريــض الــذي يــداوي نفســه 
ــي بعــض الحــاالت  ــث ممكــن ان ينجــح ف بنفســه حي

ولكــن ممكــن ان يــؤذي نفســه في حاالت أخرى.

ــب حنكــة فــي  ــة هــي شــائكة وتتطل  قضايــا الحضان
لديــك محامــي  بــأن يكــون  ننصــح  التعامــل ولهــذا 
يعــرف مــن جهــة القوانيــن الســويدية بشــكل جيــد 
ــي فمــن المهــم ان  ــت أجنب ولكــن أيضــا فــي حــال كن
يعــرف المحامــي مــا يكفــي عــن الخلفيــة العربيــة 
فــي  دائمــا  اســتعماله  يتــم  األمــر  هــذا  ألن  مثــاًل 
الجلســات فــي   فــي 

ً
المحكمــة )مثــال يتكــرر دائمــا

المحكمــة ان الرجــل ممكــن ان يخطــف األوالد، انــه 
متعــود ان يحكــم فــي البيــت، انــه دكتاتــوري فــي 
التعامــل ومــن ناحيــة المــرأة يســتعمل حجــج مثــل 
إنهــا  تــدرس،  أو  تعمــل  ان  تريــد  ال  المــرأة  ان 
متعلقــة بأهلهــا الــخ. كل هــذه األمــور يكــون لهــا 

دور فــي القضيــة لكــي يتبيــن أهلية الوالدين(.

تذكــر أن الهــدف مــن الحضانــة هــو مصلحــة الطفــل 
أواًل وليــس طريقــة لالنتقــام مــن الطــرف اآلخــر مــع 
انــه يســتعمل بكثــرة بهــذا الشــكل. تذكــر أيضــا انــه 
فــي  تفكــر  أنــك  وتظهــر  تتعــاون  ان  المهــم  مــن 
الطفــل وليــس فــي نفســك. مــن المهــم إذا تركــت 
 بــأن الســبب هــو 

ً
منــزل الزوجيــة ان يكــون واضحــا

مصلحــة الطفــل ومــن المهــم أيضــا تحــاول أيجــاد 
مســكن بأســرع وقــت يتوفــر فيــه إمكانيــة الســكن 
مــع األطفــال. المحكمــة ال تنظــر للقضيــة مــن ان 
لديــه ســكن ألن هــدف  ليــس  األب مثــاًل مســكين 
يكــون  وان  الطفــل  مصلحــة  هــو  األول  المحكمــة 

بإمــكان الطفــل ان ينال مســكن امن.

طبعــا نتعامــل فــي كل القضايــا فــي منتهــى الســرية 
ــوا  ولهــذا قــد يفكــر البعــض باالتصــال ولكــن يخاف
ان يكتشــف الطــرف اآلخــر األمــر ولكــن ممكــن ان 
ــة عــن اي  ــا ال نعطــي اي معلوم ــع أنن ــن الجمي نطمئ

موكل ألي شــخص كان.

وضعــك  تتناقــش  ان  اردت  إذا 
ــى  ــي فممكــن االتصــال عل القانون
الســاعة  بيــن   0٧0٧٥96٧٨6
ارســال  أو   ١٧.00 و   09.00
رســالة علــى بريــدي االلكترونــي 

التالي:

mAjeeD.ALnAshI@LexeLI.se
جميــع   علــى   

ً
دائمــا اإلجابــة  المتعــذر  مــن 

االتصاالت 

يفضل مراســتلنا بالبريد اإللكتروني 

الناشي مجيد 
حقوقــي ومتخصــص فــي حقــوق 

االنسان
mAjeeD ALnAshI
 ADvOkAtfIRmAn
eLIsOn
6٥ DROttnInGGAtAn
stOckhOLm

حتــى فــي حالــة حصــول أحــد 
الحضانــة  علــى  الوالديــن 
الفرصــة  فتبقــى  المنفــردة 
ســانحة للوالــد اآلخــر ان يلتقــي 
ــادة  ــل ع ــن األفض ــال. م باألطف
ان يتفــق الوالديــن علــى الوقــت 
والمــكان ولكــن إذا لــم ينجحــوا 
المحكمــة  فتقــوم  ذلــك  فــي 

األمــر بتحديــد 

تكاليــف الحضانــة تعتمــد علــى 
كان  إذا  الشــخص.  مدخــول 
المدخــول ضعيــف أو معــدوم 
كل  تقريبــا  الدولــة  فتدفــع 
ان  ممكــن  وأحيانــا  التكاليــف 
تدفــع شــركة تأميــن المســكن 
مــن   %  ٨0 الــى   ٧٥ مــن 

ليــف.  لتكا ا
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الكومبــس – يوتيبــوري - تحقيــق: عندمــا تكــون لديــك شــركة أو مصلحــة مــا، 
 هاتفيــا مــن عميــل جديــد، يطلــب منــك أحــد خدماتــك، شــيء 

ً
وتتلقــى اتصــاال

يشــعرك بالســعادة ونشــوة النجــاح، حتــى وإن كان لديــك الكثيــر مــن الزبائــن، وإن 
كنــت ذو خبــرة فإنــك وبــكل ســهولة ســتعلم إن كان هــذا المتعامــل جــاد فــي طلبــه 

ــا ؟؟ ــخ م ــا لف ــت هدف ــك إن كن ــا بال أم مجــرد استفســار، فم

علــى  ُيبــث  الــذي  »دولــد«  الســويدي  البرنامــج 
الشــخصيات  أحــد  اســتخدم  الســويدي،  التلفزيــون 
بصاحــب  باالتصــال  ليقــوم  »آدم«  يدعــى  الوهميــة 
فــي  علــي«  إبراهيــم  »محمــد  جهــاد  أبــو  مدرســة 
يوتيبــوري، لتعليــم نظــري الســياقة، ليطلــب منــه 
التــي  األســئلة  كانــت  إذا  عمــا  وســؤاله  مقابلتــه 
ســيحصل عليهــا مــن المدرســة هــي نفســها التــي 
ســوف تأتــي باالمتحــان النظــري لــدى دائــرة المــرور 

والخاصة بشــهادة الســياقة.

ــك باألمــر، وطلــب معاينــة 
ّ

الشــهير بـــ »أبــو جهــاد« ش
لــه  يســجل  آدم  كان  إذا  مــا  ليتأكــد  »آدم«  هاتــف 
المحادثــة أم ال، ولكــن أبــو جهــاد لــم يكــن يعلــم بــأن 
ــن  ــرا وجهــاز تســجيل بي هــذا الشــخص يخفــي كامي

ثنايا مالبســه.

علــى  عــرض  الــذي  البرنامــج  تابعــت  »الكومبــس« 
حلقتيــن، والــذي كان يبحــث عــن إثبــات شــيء واحــد 
وهــو أن »أبــو جهــاد« قــد نســخ األســئلة مــن دائــرة 

المــرور ليقــوم بإعطائهــا لطالبــه مقابل المال. 

ــرا  ــج بإرســال كامي ــى البرنام ــف القائمــون عل ــم يكت ل
بــل أرســلوا أحــد األشــخاص ليلتحــق بأحــد  خفيــة 
وقــام  جهــاد«  »أبــو  لــدى  التعليميــة  الــدورات 
بتصويــر بعــض األســئلة التــي تســتخدم فــي الــدورة 

التعليمية.

حــاول مقــدم البرنامــج أخــذ لقــاء تلفزيونــي مــع »أبــو 
وقــام  الحــوار  اســتكمال  رفــض  أنــه  إال  جهــاد« 

بطــرده مــن المدرســة بل وقطع التيــار الكهربائي.

هنــا توجهــت »الكومبــس« إلــى »أبــو جهــاد« وطلبــت 
منــه الحديــث ليجيــب علــى األســئلة التــي راودت كل 
مــن شــاهد هــذا البرنامــج ففتــح أبــواب مدرســته 

أمامنــا، فــكان معــه هذا اللقاء:

لتعليــم  جهــاد  أبــو  مدرســة  هــي  مــا 
السياقة؟ نظري 

فــي  وفروعهــا   2000 عــام  المدرســة  تأسســت 
مدينــة يوتيبــوري ومدينــة مالمــو، وقــد اســتصدرنا 
بالــدروس  متخصصــة  بمدرســة  المطلوبــة  األوراق 
الخصوصيــة وأحــد هــذه الــدروس الخصوصيــة هــي 

تعليــم نظري الســياقة.

ــى التــي تســلط  هــل هــذه هــي المــرة األول
علــى  الضــوء  اإلعــالم   وســائل  فيهــا 
ماهيــة  عــن  لالستفســار  نشــاطاتك، 
ــئلة  ــل أس ــت تنق ــا إذا كن ــول م ــك، ح عمل
بإعطائهــا  وتقــوم  حرفيــا  المــرور 

لطالبك؟
مجــرد  إال  ليســت  الوســائل  هــذه  بــأن  أعتقــد  أنــا 
هــذا  وهــدف  المــادي  الربــح  إلــى  يهــدف  إعــالم 
الســلبية،  الجوانــب  إظهــار  هــو  »دولــد«  البرنامــج 
البحــث عــن  بــدأ  وتــرك كل مــا هــو إيجابــي فهــو 
بــأن  الحقيقــة  ولكــن  ســلبية  أنهــا  يعتقــد  أشــياء 
عملنــا ليــس ســلبي فقــد أخــذت فكــرة إنشــاء مدرســة  
تعليــم نظــري الســياقة منــذ عــام 1992 عندمــا 
درســت بمدرســة ســياقة بمدينــة الندســكرونا حيــث 
وأن  ملفــات  أربــع  حينهــا  فــي  المدرســة  أعطتنــا 
الملفــات  هــذه  مــن  واحــد  يأتــي  ســوف  االمتحــان 
األربعــة وهــذه الملفــات مــن مؤسســة  »س ت ر« 
مــدارس  عــن  المســؤولة  الجمعيــة  هــي  وهــذه 
أســئلة  نفــس  يعلموننــا  كانــوا  أنهــم  أي  الســواقة 
ــرة المــرور حرفيــا. وكانــت تــوزع هــذه الملفــات  دائ
ــاًء  ــا درســت بهــذه الطريقــة. وبن ــى المــدارس وأن عل
ــم وتشــرح األشــياء  عليــه فــإن جميــع المــدارس تعل

القريبــة من أســئلة االمتحان. 

وأضــاف: دائــرة المــرور لديهــا أكثــر مــن ألفــي ســؤال 
ونحــن لدينــا أكثــر مــن ألفــي ســؤال فــي مدرســتنا 
نشــرحه  الكتــاب  البدايــة  فــي  نــدرس  نحــن  ولكــن 
للطالــب ومــن ثــم ندرســه مــا يقــارب 400 ســؤال 
ــا نــدرس 70  متوقعــة أو قريبــة وهــذا ال يعنــي أنن
ســؤاال التــي تأتــي باالمتحــان ألن ليــس هنــاك أحــد 
ــي باالمتحــان  ــي ســوف تأت ــا هــي األســئلة الت ــم م يعل
وإذا مــا دخــل عشــرة أشــخاص الــى االمتحــان بنفــس 
ــف عــن  الوقــت فــكل شــخص ســيأتيه امتحــان مختل
الشــخص االخــر، لذلــك يجــب علينــا تدريــس الكتــاب 

والقوانين واألســئلة. 

اســتطرد »أبــو جهــاد« قائــال: لــدي أســئلتي الخاصــة 
وصــوري الخاصــة والتــي أخذتهــا مــن إشــارات المــرور 
فــي الشــوارع حتــى أننــي أســتخدم أفــراد عائلتــي فــي 
مــن  والعديــد  العديــد  هنــاك  وأن  الصــور  بعــض 
األســئلة الشــبيهة بأســئلة دائــرة المــرور موجــودة 
التــي  االجتماعــي  التواصــل  ووســائل  باإلنترنــت 
ــق  ــت شــرح هــذا الشــيء لفري أســتخدمها وقــد حاول

برنامــج »دولــد« إال أنهــم رفضوا مجرد االســتماع.

فــي عــام 2010 قدمــت دائــرة المواصــالت دعــوة 
ضدنــا لــدى الشــرطة وشــرحت للشــرطة هــذا الــكالم 
معرفــة  يســتطيع  أحــد  ال  بــأن  لهــم  وأثبــت 
االمتحانــات وأن مــا لدينــا هــي أســئلة شــبيهة يتــم 
تدريســها واقتنعــت الشــرطة ألنهــم ســمعوا منــي 

وجهــة نظري بالدليل.

البرنامــج  مقــدم  ســأله  قــد  ســؤال  هنــاك 
ــة عليــه ونريــد منــك  ولكنــك رفضــت اإلجاب
بــأن تجيــب عليــه »الكومبــس« وهــو هــل 
ذهــب أشــخاص مقربيــن لــك أو مــن عائلتــك 
ــرور  ــرة الم ــري« بدائ ــان »النظ ــراء امتح إلج

أكثــر من 60 مرة؟
- أنــا ســوف أجيــب وبــكل صراحــة أننــي لــم أكــن أعلــم 
بأنهــم قامــوا بذلــك ولكــن إذا مــا قــام أحــد مــا بأخــذ 
ــر  ــاك أكث ــاص وســيارة نقــل وهن شــهادة تاكســي وب
قــام  مــا  فــإذا  مختلفــة  ســواقة  شــهادات   6 مــن 
جميعــا  الشــهادات  هــذه  علــى  بالحصــول  أحدهــم 
»خصوصــا أننــا متخصصــون بتعليــم القيــادة فمــن 
علــى  وحصــل  اجتــاز  المعلــم  يكــون  أن  الضــروري 
عــدة شــهادات« فأنــه قــد يصــل الــى هــذا الرقــم مــن 
المــرات إذا مــا أخذنــا بالحســبان أنــه قــد ال ينجــح مــن 

أول مــرة فهنــاك أمثلة كثيرة.

ــتكم؟  ــز مدرس ــذي يمي ــيء ال ــو الش ــا ه م
ومــا ســبب اإلقبــال عليهــا رغــم مــا نســب 

لها في اإلعالم؟
- المــدارس التــي تــدرس »النظــري« ال تــدرس أكثــر 
مــن 3 ســاعات فــي األســبوع وهــذا ال يكفــي للطالــب 
الواحــد  اليــوم  فــي  ســاعات   8 نــدرس  نحــن  أمــا 
وبإمــكان »الكومبــس« الدخــول االن لحضــور إحــدى 
ــدورات الجاريــة حاليــا وتشــاهدوا أســاليب الشــرح  ال

ــام الســبت واألحــد واإلثنيــن  ــدرس أي ــا فنحــن ن لدين
أيــام  أمــا  واللوحــة  »البروجيكتــور«  العــارض  علــى 
األســئلة،  علــى  الطالــب  فيتمــرن  واألربعــاء  الثالثــاء 
لدينــا عــدة لغــات كمــا لدينــا خدمــة خاصــة لألمييــن 
ذوي  حتــى  أو  والكتابــة  القــراءة  يجيــدوا  ال  الذيــن 
االحتياجــات الخاصــة فهــؤالء ليــس لهــم أمــل بــأن 
يحصلوا على شــهادة ســواقة إال إذا ما جاؤوا إلينا. 

هنــاك المئــات مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة أو مــن 
األمييــن الذيــن حصلــوا علــى شــهادة ســياقة كان مــن 
ــا »حســب تعبيــر  المســتحيل حصولهــم عليهــا لوالن

أبو جهاد«. 

غادرنــا مدرســة »أبــو جهــاد« ومعنــا علــى األقــل 
تركهــا  عديــدة  تســاؤالت  علــى  األجوبــة  بعــض 
برنامــج التلفزيــون الســويدي »دولــد« دون جــواب، 
مــع أن هــذا البرنامــج حــاول أن يأخــذ وجهــة نظــر 
الطرفيــن، الطــرف الــذي يدعــي أن هــذه المدريــة 
تتبــع طــرق غيــر نظاميــة أو غيــر شــرعية للحصــول 
النظــري  بامتحانــات  تطــرح  التــي  األســئلة  علــى 
للســياقة، ووجهــة نظــر صاحــب المدرســة نفســه، 
الــذي وحســب مشــاهداتنا ال يــزال يعمــل ويســتقبل 
طــالب جــدد، دون أن تثبــت بحقــة أي تهمــة مــن 
جميــع الجنســيات، طــالب يقبلــون علــى االنتســاب 
الصحفيــة  التقاريــر  مــن  الرغــم  علــى  لمدرســته 
الســلبية، التــي نشــرت مــن خــالل اإلعــالم والتلفزيــون 
ــو جهــاد  الســويدي، فهــل هــذه الوســائل أعطــت أب
الســيئة  الســمعة  بــدل  ومدرســته شــهرة جديــدة 
بطريقــة  معــه  اللقــاء  بعــد  متوقعــة  كانــت  التــي 

التحقيقــات الســرية والكاميــرات المخفية؟

أحمد الزيان

بعد رفضه اإلجابة على 
أسئلة برنامج }دولد{ 

صاحب مدرسة }أبو جهاد{ يجيب على أسئلة  الكومبس 
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الفلســطيني  الرســام  يوفــر  ال  فنــون:   – الكومبــس 
ــه للمشــاركة فــي  مأمــون الشــايب أي فرصــة تســنح ل
عــرض لوحاتــه لكــي يظهــر جــزء مــن معانــاة شــعبه 
بســب إمــا االحتــالل أو التهجيــر والغربــة، يقــول إنــه 
يريــد تعريــف المجتمــع الســويدي واألوروبــي مــن 
خــالل ريشــة أعمالــه علــى عدالــة قضيتــه ألنــه يعلــم 
أن هــذه القضيــة ال تــزال تثيــر اهتمــام أوروبــا علــى 
الفــن  أن   

ً
مضيفــا والشــعبي،  السياســي  المســتوى 

الصــادق هــو أفضــل مــن الخطابــات السياســية وهنــا 
يؤكــد أيضــا علــى حجم مســؤولية الفنان الملتزم.

ســنوات،  ثــالث  قبــل  الســويد  إلــى  وصــل  مأمــون 
 
ً
وخــالل هــذه الفتــرة تنوعــت أعمالــه واكتســبت بعــدا
 بعــد أن بــدأ برســم لوحــات عــن الطبيعــة 

ً
جديــدا

هــذه  أن  ويؤكــد  والخالبــة،  المتنوعــة  الســويدية 
اللوحــات نالــت إعجــاب المتردديــن علــى معرضــه مــن 

جميــع أطياف المجتمع الســويدي  

الفنان مأمون الشايب: وجدت في 
السويد تجاوب كبير مع أعمالي الفنية

لــو شــئنا الدقــة فــي التعريــف لقلنــا ســلفا إن تعريــف 
المفكــر الراحــل إدوارد ســعيد لالستشــراق الســافر، 
ــع  ــي جم ــى صــدى ف ــازال يلق ــن م واالستشــراق الكام
تنصيبهــا  وإعــادة  واحــدة  بوتقــة  فــي  التعريفــات 
هذيــن  يتعــدى  ال  أمامنــا  مايحــدث  أن  لــو  كمــا 
نحــو  أكبــر  بطواعيــة  ينســاقان  وهمــا  التعريفيــن 
االســتدالل وتفســير كل نقــل أو اقتبــاس لمفاهيــم 
الشــرق بوصفــه مجموعــة  الغــرب وتصوراتــه عــن 
أخيلــة وأمكنــة تتداعــى بحســب هــذا الغــرب الــذي 
رســم صــوره عنــه منــذ أمــد بعيــد الــى مركزيتــه 
أذهــان  فــي  تقبــع  محاكاتــه  وظلــت  الســافرة، 
الغربييــن كمــا هــي قائمــة فــي الصــور، وقائمــة فــي 

الكتب.

األمكنــة  وصــارت  لتصوراتــه  انتصــر  الــذي  الغــرب 
التــي يعيــش فيهــا الشــرقيون مجــرد ظنــون وأشــباح 
اهــا األدب والفنــون التــي نتجــت عنــه عبــر القــرون 

ّ
غذ

الماضيــة. البــل أن هــذا الغــرب اســتطاع أن يوفــر 
تقانــة ذهنيــة لمثقفيــن مشــرقيين كــي ينقلــوا لــه 
الصــورة التــي يريــد أن يراهــا هــو. ليــس بعيــدا عــن 

هــذا التصــور األفــالم التــي يمولهــا الغــرب ويعــاد 
إنتاجهــا فــي الشــرق. بعــض هــذه األفــالم اليمكــن 
القــول إنهــا وقعــت فــي فــخ »التشــبيح« االستشــراقي، 
 ) االستشــراق   ( بمصطلــح  تجســيره  مايمكــن  بــل 
الــذات  فــي  يكمــن  الــذي  االستشــراق  أي  الكامــن، 
وأدب  فــن  شــاكلة  علــى  إنتاجــه  ويعــاد  الشــرقية، 
مــن  كتــب  وقــد  كثيــرة  واألمثلــة  وأفــالم،  وكتــب 
حولهــا الكثيــر، ولكــن يمكــن تدعيــم ذلــك أخيــرا 
بمثاليــن، أو بفيلميــن مــن هــذه الفئــة التــي نشــير 
إليهــا: فيلــم ذيــب لألردنــي ناجــي أبــو نــوارة، وفيلــم 
ومطلقــة(  10ســنوات  وعمــري  نجــوم  اســمي   (

لليمنيــة خديجة الســالمي.

ينتمــي الفيلمــان فــي بطانتهمــا الــى ذلــك الفــن الــذي 
يمضــي طائعــا لرســم الصــورة التــي يريــد الغربــي أن 
ــى محاكاتــه. وهــو  ينتجهــا لتحاكيــه، أو لتقتصــر عل
اذ يدفــع باألخيلــة التــي يريدهــا الــى حــد إقصــاء أي 
صــورة مخالفــة لتصوراتــه مــن المشــهد، فإنــه يوفــر 
إعــادة  تقانــة  وربمــا  والتقنيــة،  الماديــة  القاعــدة 
باســم  والمقولبــة  الجاهــزة  األفــكار  هــذه  تصديــر 

القضايــا اإلنســانية حتــى يحافــظ فــي الصــورة المشــار 
إليهــا علــى تخلــف الشــرق وجمــوده وربمــا جحــوده، 
كمــا  والمباالتــه  األنثويــة،  اختراقاتــه  وإمكانيــة 
يذهــب إدوارد ســعيد وحتــى تطويعــه الناتــج عــن 
بــالدة فــي الحــس. كل ذلــك أصبــح ممكنــا فــي الســابق 
مــن خــالل توفيــر التقنيــة المناســبة لتعليــل الصــورة 
التــي ينتهجهــا الغــرب فــي إدارة مخيلــة مواطنيــه 
ــة اليمكــن أن تنشــغل  ــة منطفئ ــى شــاكلة ديموم عل
المرســومة  الصــورة  طريــق  عــن  اال  توهــج  بأدنــى 
ســلفا لهــذا الشــرق المتخلــف الغــارق حتــى أذنيــه فــي 
لكنهــا  ســافرة  بمحليــة  تتشــبه  قضايــا  معالجــة 
أن  مايعنــي  عنــه،  الغــرب  مفهــوم  فــي  غارقــة 
االستشــراق الكامــن صــار ســلعة، أو هــو قــد تحــول 
الــى تقانــة تتعــدى مفهــوم التقنيــة،  وهــذا يعنــي أن 

الصــورة التــي تصــدر مــن الشــرق وفــق هــذه التقانــة 
صــارت معذبــة ومؤلمــة ومكتملــة وال يمكــن التفلــت 
يــدر بخلــد مــن يقــوم علــى  منهــا بســهولة، فلــم 
إقصــاء ذاتــه مــن خاللهــا أن هــذه الصــورة قــد تعيــد 
وليــس  النهايــة،  مــا  الــى  ذاتهــا  المفاهيــم  توليــد 
باألمــر المكلــف الســير علــى هديهــا، فقــد تخلــص 
الغــرب هنــا مــن التقنيــة المكلفــة لــه مــع انتشــار وبــاء 
وأعطــى  والتشــدد،  والتطــرف  الدينــي  اإلرهــاب 
بموجــب منحــات أو هبــات كل مــا يلزمنــا مــن تقانــات 
كتابــة  يريدهــا  التــي  الصــورة  رســم  فــي  مفزعــة 

وتصويــرا وفنا.

الكاتــب والمخــرج فجر يعقوب

الفن السافر
الفن الكامن
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الكومبــس – قصــص نجــاح: ناقــش طالــب الماجســتير عــالء الديــن 
شــعث، فــي ٢4 مايــو/ أيــار، رســالة مهمــة لنيــل الماجســتير 
فــي توليــد الطاقــة الكهربائيــة مــن مصــادر الطاقــة المتجــددة، 
كالريــاح والحــرارة الجوفيــة، والطاقــة الشمســية وســدود الميــاه، 
تضمنــت طــرح ثــالث تصاميــم وأفــكار جديــدة، في هــذا الموضوع 
الــذي يعــد مــن أهــم المواضيــع التــي تشــغل العلمــاء فــي العصــر 

الحديــث.

 ويهــدف شــعث مــن رســالته هــذه، كمــا 
رؤيــة  طــرح  الــى  »الكومبــس«  لـــ  قــال 
الكهربائــي  للتوليــد  مســتقبلية  تصميــم 
ــراءة اختــراع فــي نفــس  ــى ب والحصــول عل
الوقــت، حيــث طــور خــالل فتــرة دراســته، 
توليــد  آالت  كفــاءة  مــن  تزيــد   

ً
أفــكارا

بالشــكل  الضخمــة  الكهربائيــة  الطاقــة 
الــذي تتناســب فيــه مــع ســرعة متوســط 

الرياح.

يقــول شــعث الــذي وصــل الســويد قبــل 
مــا يزيــد عــن األربعــة أعــوام إن ســبب 
ألهميتــه  جــاء  الموضــوع  هــذا  اختيــاره 

المستقبلية.

إلــى  الكهروميكانيــك  هندســة  مــن 
والمطلــوب  المهــم  ًاالختصــاص 

مستقبليا
العــام  فــي  الجزائــر  مــن  شــعث  تخــرج 
كهروميكانيكــي  كمهنــدس   2006
ــة اســتمرت خمســة  بعــد دراســة جامعي
أعــوام، عمــل بعدهــا لســنوات عــدة فــي 

الجزائــر ودول الخليج وفلســطين.

 تمكــن خــالل أربعــة أعــوام ونصــف العــام 
شــهادته  وتعديــل  اللغــة  تعلــم 
الجامعيــة، لكنــه ورغــم ذلــك لــم يحصــل 

علــى فرصة عمل.

مــن  يزيــد  مــا  »قدمــت  شــعث:  يقــول 
2000 طلــب الــى جهــات مختلفــة فــي 
الحصــول  أنجــح فــي  لــم  الســويد، لكنــي 
علــى عمــل، عندهــا لــم يكــن لــدى خيــار 
مواصلــة  أو  عاطــاًل  البقــاء  إمــا  آخــر، 

الدراســة التي أخترتها«.

أن  الــذي يجــب  االتجــاه  أدركــت  أن  إلــى 
أتوجه له

ًالتوجــه نحــو الطاقــة البديلــة يمكــن 
أن يخــدم بالدنا األصلية أيضا

فــي  الموجــودة  الواعــدة  اآلفــاق  رغــم 
ــل  ــن تحوي ــرد م مكــن الف

ُ
ــي ت ــا والت أوروب

دراســته النظريــة الــى واقــع ملمــوس، إال 
أن شــعث يطمح بخدمة بالده أواًل.

بــالدي  أخــدم  أن  يســعدني  ويقــول: 

بلداننــا  الن  الســويد،  ثــم  أواًل،  العربيــة 
طاقــة  ومخــزون  بالشــمس   

ً
جــدا غنيــة 

فــي  أراضينــا  فــي  الموجــودة  البتــرول 
 60 ان   

ً
موضحــا لالنتهــاء،  طريقهــا 

ســتنبض  البتــرول  طاقــة  مــن  بالمائــة 
بقــى  مــا  إذا  اآلن،  مــن   

ً
عامــا  30 بعــد 

ــى  ــي للنفــط عل ــاج واالســتهالك الحال اإلنت
نفــس معدالتــه الحاليــة. مــاذا ســتفعل 
أو  البتــرول  انتهــاء  بعــد  البشــرية 
انخفــاض أســعاره؟ يســأل عــالء الديــن، 

قبــل أن يجيــب قائاًل:

» الجــواب يكمــن فــي التفكيــر بدراســة 
البتــرول.  طاقــة  بــدل  بديلــة  طاقــة 
فالســيارات الكهربائيــة بــدأت تدخــل فــي 
ــدول  ــى أن ال  ال

ً
ــا الســوق الســويدية«، الفت

التــي تملــك مصــادر الطاقــة المتجــددة 
ــى األســواق خــالل  هــي مــن ستســيطر عل
طــرق  لكونهــا  القادمــة،  الســنوات 

رخيصــة ومجانيــة ومتوفرة.

تتــرك  أن  يمكــن  مــدى  أي  إلــى 
تطبيقــات  وتجــد   

ً
أثــرا دراســتك 

عملية
التــي  النتائــج واألفــكار  يــرى شــعث، أن 
خلــص إليــه مــن دراســته ســيكون لهــا 
أنحــاء  جميــع  فــي  عمليــة  تطبيقــات 
، أن المناطق المســتهدفة 

ً
العالــم، موضحــا

ســرعة  ذات  المناطــق  هــي  بحثــه  فــي 
وهــي  والمتوســطة،  المنخفضــة  الريــاح 
تلــك  وأن  العالــم،  دول  معظــم  توافــق 
كفــاءة  ترفــع  أن  شــأنها  مــن  األفــكار 

 46 حتــى  الطاقــة  إنتــاج  مســتويات 
بالمائــة فــي هــذه الدول أو المناطق. 

فــي  تخرجــه  رســالة  شــعث  وسينشــر 
 فــي 

ً
موقــع dIVA، ويقــدم بعدهــا طلبــا

الحصــول علــى بــراءة اختــراع فــي الســويد، 
 لتســويق أفــكار األطروحــة علــى 

ً
تمهيــدا

الشــركات الراغبة في اســتثمارها.

يقــول شــعث: »وطنــي فلســطين عزيــز 
 بلــد رائــع، 

ً
 علــّي، لكــن الســويد أيضــا

ً
جــدا

ــه بالفضــل والحــب  ــن ل  وأدي
ً
ــه جــدا أحببت

طــول العمــر وشــرف لــي أن أحصــل علــى 
جنسيته«.

مقدمــة  فــي  واإلمــارات  الســعودية 
الــدول العربيــة التــي تهتــم بالطاقــة 

البدلية 
 لشــعث، فــأن هنــاك رؤيــة محــددة 

ً
ووفقــا

حــول  األوروبــي  االتحــاد  مســتوى  علــى 
الوقــت الــذي تلزمــه البشــرية لالســتغناء 

 عــن الطاقــة األحفــوري، تنحصــر 
ً
تمامــا

بيــن األعــوام 2020 - 2050.

ــت فقيــرة بعــد  وأوضــح أن الفكــرة ال زال
لــدى الــدول العربيــة، باســتثناء الســعودية 
فــي  الريــادة  دور  لهــا  التــي  واإلمــارات 
ــة المتجــددة ولديهــا  ــاج الطاق ــال إنت مج

مشــاريع عمالقــة بهذا الخصوص.

ــره  ــا توف ــن ذهــب بم ــد م الســويد بل
من إمكانيــات البحث العلمي

العلمــي  البحــث  طــرق  فعاليــة  وحــول 
وإمكانيــة الســويد فــي ذلــك، قــال شــعث 
الســويدية  الجنســية  علــى  الــذي حصــل 
منــذ عاميــن: »الســويد بلــد مــن ذهــب 

فــي مجــال التكنولوجيا«.
ــم بــدون  ــي فرصــة للتعل وأضــاف: »منحون
رســوم جامعيــة، الدراســة وطــرق البحــث 
واســتخدام برامــج الكومبيوتــر الحديثــة 
التعليــم   .

ً
جــدا متطــورة  الســويد،  فــي 

هنــا يجــري علــى مســتوى البروفســورات، 
عاليتيــن  وكفــاءة  خبــرة  يملكــون  وهــم 
«، كمــا أثنــى علــى تشــجيع أســاتذته، 

ً
جــدا

منهــم البروفيســور جوني هاليندر.
علــى  هبــة  زوجتــه  ألهــم  شــعث  نجــاح 
، إذ مــن المؤمــل 

ً
مواصلــة دراســتها أيضــا

درجــة  علــى  األخــرى  هــي  تحصــل  أن 
الكومبيوتــر  برمجــة  فــي  الماجســتير 

قريبا. 

ــن، 4  ــن صغيرتي ورغــم أن لعــالء طفلتي
ســنوات 1.5 ســنة، ومــا يتطلبــه ذلــك 
مــن جهــد، باإلضافــة إلــى مــا تحتاجهــا 
الدراســة مــن تنقــل يومــي لمســافة 300 
أن  إال   ،

ً
إيابــا ومثلهــا   

ً
ذهابــا  

ً
كيلومتــرا

ورغبتــه  التخصــص  بهــذا  شــغفه 
باالســتزادة مــن المعرفــة، جعــاله يمضــي 

 في دراســته.
ً
قدما

يقــول شــعث: »أكثــر مــا يحبطنــي فــي 
المفــرط  التشــاؤم  العــرب،  المغتربيــن 
وقلــة الحيلــة وعــدم اســتغاللهم الفــرص 
الذهبيــة فــي تطويــر قدراتهــم العلميــة 
أن هنــاك  الســويد، فيمــا  فــي جامعــات 
 مــن الطلبــة القادميــن 

ً
أعــداد كبيــرة جــدا

ــان  ــن والياب ــل الصي ــة مث ــن دول متقدم م
للدراســة  والهنــد،  وأمريــكا  وأســتراليا 
مــا  رغــم  الســويدية،  الجامعــات  فــي 
 
ً
جــدا باهظــة  تكلفــة  مــن  ذلــك  يعنيــه 

لهم«.

لينا ســياوش

عالء  الدين يناقش رسالة ماجستير في الطاقة البديلة

أطروحتي تخدم توجهات البشرية نحو تقليل االعتماد 
على الطاقة األحفورية
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االســم: عزت مجيد صالح
A5392729 :رقــم الجواز

مــكان اإلصدار: بغداد
تاريــخ اإلصدار: 09-02-2010

االتصــال على الرقم
0707306321 

جواز سفر مفقودة
االســم: مها محمد ابراهيم الحاج قاســم

وثيقة ســفر فلســطينية
تاريــخ الميالد 1991-5-24

مــكان اإلصدار: بيروت

االتصــال على الرقم
0735952828 

وثيقة ســفر مفقودة

ــب  ــى مكت ــن عل ــق: م ــس – تحقي الكومب
ســتوكهولم،  فــي  الجديــد  عملــه 
جامــع  الجديــد  القــادم  لنــا  يســتذكر 
ــه  ــي دفعت ــه الت ــن حيات ــا م ــه، جانب نالوت
ليتخــذ قــرار اللجــوء، وتــرك دارفــور فــي 

رأســه. مســقط  الســودان 

لديــه،  البصــر  فقــدان  حالــة  تحــدى  الــذي  جامــع 
ــات أن األعمــى هــو أعمــى البصيــرة  ــى إثب ــم عل وصّم
علــى األغلــب وليــس البصــر، يعتبــر أن أول مــا لمســه 
لــدى قدومــه الســويد قبــل ثمانيــة أشــهر، هــو أن 
أنــه  علــى  للكفيــف  ينظــر  ال  الســويدي  المجتمــع 
معــاق، بــل أنــه شــخص عــادي مثلــه مثــل غيــره، فــال 
هــذا  مــن  والعطــف  الشــفقة  نظــرات  إلــى  يحتــاج 

وذاك.

والمشــاعر  النظــرات  هــذه  مثــل  أن  جامــع  يعتبــر 
إلــى  انتقالــه  بلــده وحتــى  فــي  خــالل فتــرة حياتــه 
 علــى إثبــات 

ً
 وعزمــا

ً
مصــر الحقــا قــد زادتــه تصميمــا

 أن العلــم هــو 
ً
أنــه قــادر علــى فعــل شــيء مــا، معتبــرا

أبوابــه،  بأوســع  دخولــه  فقــرر  شــيء  كل  مفتــاح 
االجتمــاع  علــم  فــي  دبلــوم  علــى شــهادة  ليحصــل 
وشــهادة جامعيــة أخــرى فــي العلــوم السياســية مــن 

جامعــة النيليــن في الخرطوم.

التــي  األســباب  مــن  العديــد  هنــاك  إن  لنــا،  يقــول 
السياســية  األوضــاع  أولهــا  بلــده،  لتــرك  دفعتــه 
واألمنيــة فــي دارفــور ذاك اإلقليــم الملتهــب بنيــران 
تهميــش  عــدة،  نــواح  مــن  والمهمــش  الصراعــات 
دفعــه ليكــون عنصــرا فعــااًل فــي بعــض النشــاطات 
ــى الوضــع اإلنســاني  ــي تســلط الضــوء عل ــة الت الطالبي
ــه عرضــة  ــذي جعل ــر ال ــور، األم ــي دارف والمعاشــي ف

لالعتقــال السياســي أكثــر مــن مرة، كما يقول.

ــن  ــى مصــر لوحــده، بالرغــم م ــع الهــرب إل ــرر جام ق
ــك: »إن البحــث عــن  حالتــه الصحيــة، ويقــول عــن ذل
األمــان هــو مــن كان ينيــر لــي طريــق ســفري«، ليبــدأ 
مرحلــة جديــدة مــن حياتــه وهنــاك لجــأ إلــى مفوضيــة 

 اللجوء السياســي.
ً
األمــم المتحــدة، طالبا

يضيــف »أن مــن الطبيعــي لكــي تعيــش عليــك أن 
تعمــل، لذلــك قــررت أن أتــرك شــهادتي الجامعتيــن 
قليــاًل وأعمــل بــأي شــيء لكســب المــال ولقمــة العيــش 
 فــي متــرو أنفــاق القاهــرة 

ً
الحــالل«، حيــث عمــل بائعــا

محطــة  بيــن  طويلــة  مســافات  خاللــه  يقطــع  كان 
وأخرى.

يتابــع هنــا، أن هــذه المرحلــة كانــت فتــرة مهمــة فــي 
بمختلــف  النــاس  مــع  التعامــل  علّمتــه  حياتــه، 
أعمارهــم وأجناســهم وتصرفاتهــم، حتــى وإن كانــت 
أنــه شــخص  نظــرات شــفقة علــى  إليــه  نظراتهــم 

كفيف.

 خــالل تواجــده فــي مصــر، تابــع جامــع نشــاطاته 
التــي تســلط الضــوء علــى مــا يحــدث فــي دارفــور، 
الســودانيين  الالجئيــن  عــن  ممثــال  وقدعيــن 

المكفوفيــن في مصر.

لــدى  قبــواًل  تلــق  لــم  يقــول  كمــا  هــذه  نشــاطاته 
وصفــه  حســب  التــي  الســودانية  األمنيــة  الجهــات 
آخريــن،  وناشــطين  هــو  مضايقتــه  فــي  اســتمرت 
حتــى جــاء يــوم كاد أن يكــون فيهــا ضحيــة لمحاولــة 
ــي  ــات والت ــه وإلحــدى الناشــطات التطوعي ــال ل اغتي
تعمــل مــع الالجئيــن الســودانيين فــي مصــر وذلــك 

خــالل مؤتمــر حول دارفور.

صفحــة جديدة في حياتي
يتابــع جامــع فــي هــذا اإلطــار، أنــه بعــد مــا ســماه 
والجســدي  الفكــري  واإلرهــاب  الطويــل  العنــاء 
ــة للمعاقيــن واإلعاقــة، قــرر الرحيــل  والنظــرة القاتل
فــي  السياســي  اللجــوء  حــق  علــى  حصــل  أن  بعــد 
فــي  المتحــدة  األمــم  مــن خــالل مفوضيــة  الســويد 

مصر.

ويعتبــر أن صفحــة جديــدة فــي حياتــه قــد فتحــت، 
ــد اإلنســانية  ــا فــي الســويد بل ــا يقــول »أخيــرا أن وهن

واألمــان وهــذه حقيقــة ال ينكرها أحد«.

أنــه يوجــد فــي الســويد، اهتمــام كبيــر  ويضيــف، 
فــال  والمكفوفيــن،  الخاصــة  االحتياجــات  بــذوي 
توجــد إعاقــة فــي الســويد وهــذا مــا اتضــح لــي خــالل 
فالمجتمــع  هنــا،  إقامتــي  مــن  القصيــرة  الفتــرة 
الســويدي ينظــر »للمكفوفيــن » علــى أنهــم نــاس 
عاديــون، لديهــم مقــدرات كبيــرة، يعملــون علــى 

تأهيلهــا بمــا يخدمهــم ويخــدم المجتمع ككل. 

العاصمــة  وبالتحديــد  الســويد  إلــى  قدومــه  مــع 
ســتوكهولم، تــم توفيــر كل المســتلزمات المطلوبــة 
لجامــع كــي يســتطيع العيــش كغيــره مــن األشــخاص 

العادييــن، مثــل جهــاز لغــة )البرايــل( الــذي يســاعده 
ــر الناطــق،  ــك الكمبيوت ــة، وكذل ــراءة والكتاب ــى الق عل
وأجهــزة أخــرى تدلــه علــى طريــق ســيره فــي شــوارع 

المدينة.

شــعور جامــع بأنــه ال فــرق بينــه وبيــن أي شــخص 
مبصــر، أعطــاه المزيــد مــن العزيمــة ليكــون جــزءا 
فعــااًل فــي هــذا المجتمــع وليــس عالــة عليــه، فقــرر 
البــدء بتعلــم اللغــة الســويدية، باعتبارهــا كمــا يقــول 
أنهــا حجــر األســاس لالندمــاج ضمــن المجتمــع، حيــث 
اســتطاع فــي أشــهر قليلــة تعلــم اللغــة الســويدية 
ــى  بشــكل جيــد، دون أن يكتفــي بذلــك، بــل تقــدم إل
 عــن وظيفــة، وهــا هــو اآلن بــدء 

ً
مكتــب العمــل بحثــا

الجديــد،  مجتمعــه  فــي  العمليــة  خطواتــه  أولــى 
مــع  تدريبيــة  منحــة  علــى  الحصــول  مــن  وتمكــن 
إلــى  يأتــي كل صبــاح  اإلعالميــة،  الكومبــس  شــبكة 
جهــاز  ويفتــح  واألمــل،  بالحيويــة   

ً
مفعمــا مكتبــه 

 عملــه مثــل 
ً
الكمبيوتــر المحمــول الخــاص بــه مباشــرا

بقيــة الموظفيــن اآلخريــن الذيــن أنعــم اهلل عليهــم 
بنعمــة البصر.

القادم الجديد السوداني »الكفيف« جامع نالوته

المجتمــع الســويدي أشــعرني بأننــي إنســان 
 عن نظرات الشفقة واإلحسان  

ً
طبيعي بعيدا
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Bergsgårdsgärdet 80
Tel. 031-48 84 00

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

HAJDU GRILL OST

FARAGELLO HÖNS BULJONG

3st
/100:-

Priserna gäller fr.o.m. 31 Maj Med reservation för ev slutförsäljning och tryckfel

/ NABOLSI OST 

SELIN VINBLAD 350G

19.90 
/st

SERA APRIKOS 400G

24.90
/st

14.90 
/st

SIFA HONUNG  700g

29.90 
/st

TORKADE MOLOKHIA

19.90 
/st

ROBERT SALAMI 850G

GAZI ALTIN KAYMAK 200G
200G

2st
/25:-

ALGERISK DADLAR 400G

2st
/25:-

ROSE KYCKLING FILE DANSK 

24.90 
/st

KAROON BASMATI LONG RIS 5KG

89.90 
/st34.90 

/kg

2st
/30:-

CORTAS JALLAB (OLIKA SMAKER) 
680ml
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ــة،  ــة الحديث ــويدية الواقعي ــا الس ــوع الدرام ــن ن ــرحية م ــة: مس ــس – ثقاف الكومب
ــاة،  ــب والحي ــباب، الح ــة والش ــن الطفول ــدث ع ــيء، فتتح ــن كل ش ــدث ع ــي تتح الت
ــة  ــة رحل ــه نهاي ــن بأن ــدى المعمري ــرف مفهــوم المــوت ل َع

ُ
الشــيخوخة والمــوت، وت

ــق مــن صرخــة البدايــة وتتوقــف عنــد صمــت النهايــة، كمــا  ــة ال أكثــر، تنطل طويل
جــاء علــى لســان المعمــرة األولــى »انتهــت حياتــي وأنــا ذاهبــة إلــى المــوت«، وكذلــك 
علــى لســان المعمــرة الثانيــة »أنــا ذاهبــة إلــى المدينــة الحــرة«، واالثنتــان ذاهبتــان 
ــى المــوت، هــذه هــي فكــرة المســرحية، مســرحية )كل شــيء »ALLTET«(، مــن  إل
ــان  ــا الفن ــارك فيه ــوف(، يش ــتاف دين ــراج: )كوس ــي( وإخ ــوفي بران ــف: )آن س تألي

ــارس. ــال ف ــي، نض ــويدي ـ العراق الس

 uNGA« مســرح  يقدمهــا  التــي  المســرحية 
 
ً
جــدا بســيطة  فكــرة  علــى  تعتمــد   »KLARA

، تتحــدث عــن الــوالدة والمــوت ومــا 
ً
وعميقــة جــدا

مختلفتيــن  عمريتيــن  فئتيــن  وتخاطــب  بينهمــا، 
وفــي نفــس الوقــت متشــابهتين، األطفــال الصغــار 
 حتــى نهايــة 

ً
وكبــار الســن، ومــا زال العــرض مســتمرا

الشــهر الحالي في دار الثقافة في ســتوكهولم.

المسرحية  شخصيات 
الســن  البســتاني )نضــال فــارس(: رجــل كبيــر فــي 
وفــي كثيــر مــن األحيــان متحــرر مــن الذاكــرة، مصــاب 
مــرات  ويتذكــر  مــرات  ينســى  الزهايمــر  بمــرض 

أخرى وهكذا.

العجــوز المســنة )بريــت لويــس(: امــرأة طاعنــة فــي 
الســن ترفــض تنــاول الطعــام )الشــوربة( وتطلــب 

.
ً
الموت دائما

عجــوز  امــرأة  نجريــن(:  )آنــا  الصغيــرة  الطفلــة   
تعــود إلــى زمــن الطفولــة وتتصــرف كمــا األطفــال 

وتــرى فــي الموت مدينة حرة.
 الممرضــة )ماليــن ســيدر بــالد(: امــرأة شــابة تدعــى 
تمريــض  فــي  بدورهــا  تقــوم  أيفــك(  )سيســتر 

ورعايــة المســنين وتقــدم لهم العالج.
أورك  عازفــة  كيــش(:  )رولــي  ممرضــة  مســاعدة   
تســاعد فــي تمريــض ورعايــة المســنين وتوفــر لهــم 

العــالج وكل طلباتهم.
 مســاعد ممــرض )يوريــن رودريجيــوس(: عــازف 

المســنين  ورعايــة  تمريــض  فــي  يســاعد  جيتــار 
ويوفر لهم العالج وكل شــيء.

 القنصــل )الدميــة(: هــي مفاجئــة للصغــار والكبــار 
قادمــة مــن الخــارج، غريبــة الشــكل مخيفــة ومفرحــة 

في آن.
المكان فضاء 

لحركــة  مريحــة  مســاحة  المــكان  أعطــى  لقــد 
الممثليــن، وهــو عبــارة عــن قســم فــي مستشــفى أو 
دار للعجــزة أو ميــدان عــام للحيــاة، وقــد تمثــل فــي 
فــي  كان  األول  للعــرض:  افتراضيــة  أماكــن  ثالثــة 
علــى  الممثلــون  دخــول  حيــث  االنتظــار  قاعــة 
مضــاءه  كــرات  أياديهــم  فــي  يحملــون  الجمهــور، 
بيضــاء تبادلوهــا مــع الجمهــور، وقدمــوا أنفســهم 
وتحدثــوا عــن أعمارهــم وشــخصياتهم، والثانــي كان 
الممــر الطويــل الــذي ســار فيــه الجمهــور والممثليــن 
 تحــت نثــار قطــرات المطــر، والثالــث كان قاعــة 

ً
معــا

أحــداث  فيهــا  تتابعــت  التــي  المســتديرة  العــرض 
القاعــة  أثــاث  فــي  الديكــور  وتمثــل  المســرحية، 
ســرير  المزينــة،  وقبتهــا  المســتديرة  المقعــرة 
أرائــك  الســفلى،  الدائــرة  فــي  المســنات  ألحــدى 
ومصاطــب توزعــت علــى الدائــرة العليــا، أخــذ الكبــار 
أماكنهــم بانتظــام عليهــا، وجلــس األطفــال واســتلقى 
ــم الديكــور  ــرة الوســطى، تصمي ــى الدائ بعضهــم عل
هــذا ســاعد الممثليــن علــى أشــرك الجمهــور معهــم 
فــي العــرض المســرحي، وتنقلــوا بينهــم وتحدثــوا 

وبيــن  بينهــم  قصيــرة  حــوارات  ودارت  إليهــم 
.
ً
، خــارج النص أحيانا

ً
 وصغارا

ً
الجمهــور كبــارا

والموسيقى اإلنارة 
اإلنــارة كانــت فضيــة فــي أغلــب مشــاهد المســرحية، 
الــذي  المــكان  وطبيعــة  خصوصيــة  عكســت  وقــد 
تــدور فيــه األحــداث، عــدا بعــض المشــاهد التــي 
أمــا  فيهــا،  اإلنــارة  خفــوت  أو  ســطوع  تطلبــت 
المالبــس واألكسســوارات فإنهــا عبــرت عــن مهــن 
الشــخصيات التــي كانــوا يمارســونها فــي حياتهــم، 
ــذا العــرض،  ــن ه  م

ً
ــا وشــكلت الموســيقى جــزء مهم

الممثلــون  أداهــا  التــي  األغانــي  فــي  أكانــت  ســواء 
أنفســهم، أو المقطوعــات الموســيقية الحيــة التــي 
رافقــت بعــض المشــاهد، والالفــت أكثــر فــي هــذه 
المســرحية، إن الممثليــن أنفســهم يعزفــون ويغنــون 

.
ً
ويمثلــون فــي آن واحد معا

مفردات عربية في المســرحية
المفــردات اللغويــة األجنبيــة فــي النــص الســويدي، 
)العربيــة، األســبانية، الفرنســية، والهنغاريــة(، التــي 
وظفهــا المخــرج فــي الحــوار ورددهــا الممثلــون بيــن 
الســويدي  للمشــاهد  الفتــة  كانــت  واآلخــر،  الحيــن 
واألجنبــي بشــكل واضــح، وقــد أثــارت العديــد مــن 
التســاؤالت واختلفــت حولهــا وجهــات النظــر، فهنــاك 
ــى النــص وال  ــة عل ــة وطارئ ــة وغريب مــن يراهــا ثقيل
وقــد  الفهــم  علــى  عصيــة  ألنهــا  لهــا،  ضــرورة 
أضعفــت النــص وأثقلــت األداء، ولــم تضــف مفرداتهــا 
 إلــى العــرض المســرحي، بــل قللــت 

ً
المتناثــرة شــيئا

االســتغناء  ويفضــل  الممثليــن،  وأداء  حيويــة  مــن 
عنهــا والتقيــد فــي النــص فقــط، وهنــاك مــن يدعــو 
إلــى تعميقهــا واإلكثــار منهــا ألنهــا تســاعد علــى 
االندمــاج وفهــم اآلخــر، ويــرى فيهــا عناصــر قــوة 
 
ً
غنــا أضافــت  وقــد  النــص،  فــي  وتنــوع  وجــذب 

ال  وآخــرون  األداء،  فــي  أكبــر  وحريــة  وحيويــة 
 تلــك المفــردات فــي ســياق هــذا 

ً
تســتوقفهم كثيــرا

ــد مــن هــذا المفــردات،  ــرون إذا كان ال ب العمــل، وي
العــرض  جماليــة  فــي  يســهم  قــد  منهــا  فالقليــل 

المسرحي.

جميــع  عنــد  الجســد  تقنيــة  علــى  المخــرج  ركــز 
الحركــة وســرعة  فــي  الممثليــن، فشــاهدنا مرونــة 
الجلــوس  أوضــاع  تغييــر  فــي  وخفــة  االنتقــال  فــي 
والنــوم والنهــوض، وصفــاء فــي الصــوت وقــوة فــي 
كان  الحــوارات  بعــض  فــي  الهمــس  حتــى  اإللقــاء، 
، بالرغــم مــن أن جميــع شــخصيات 

ً
 ومســموعا

ً
واضحــا

العمــل تعيــش فــي خريــف عمرهــا، وعــن دوره فــي 
»أنــا  فــارس:  نضــال  الفنــان  قــال  المســرحية  هــذه 
وعملــت  وأحببتهــا  الشــخصية  هــذه  فــي  دخلــت 
عليهــا وقدمتهــا إلــى المشــاهد، بمســاعدة المخــرج 
 
ً
وتعــاون زمالئــي فــي العمــل، والجمهــور أواًل وأخيــرا

هــو صاحــب الحكــم علــى هــذه الشــخصية، وباقــي 
العــرض  كامــل  المســرحية وعلــى  فــي  الشــخصيات 

المسرحي«.

 
ً
لقــد كان اإلصغــاء مــن قبــل الكبــار والصغــار ملفتــا

، وكان الخــوف يــراود الممثليــن مــن عــدم تقبــل 
ً
جــدا

ــأن  ــي تذكرهــم ب ــرة المســرحية، الت ــار الســن لفك كب
أن  فإمــا  االنتهــاء،  علــى  أوشــكت  الحيــاة  رحلــة 
االنفعــال  عليهــم  ويبــدو  الخــوف  يتملكهــم 
واالنزعــاج فيغــادرون القاعــة، أو يستســلمون للنــوم 
أشــار  وقــد  يحــدث،  لــم  مــا  وهــذا  العــرض  أثنــاء 
ــى عنــد تقديــم أنفســهم  ــون فــي القاعــة األول الممثل
للجمهــور، إلــى أن مــن يشــعر بالضيــق أو الملــل أو 
التعــب، يحــق لــه مغــادرة قاعــة العــرض والعــودة 
ــم يحــدث  ــك ولكــن ل  لذل

ً
لهــا ثانيــة إن شــاء، تحســبا

 مــن هــذا القبيــل، ويبقــى تقبــل هــذه الفكــرة أو 
ً
شــيئا

 فــي المســرح، وإن أي عمــل 
ً
أيــة أفــكار أخــرى نســبيا

، أو 
ً
مســرحي تثــار حــول األســئلة، يعــد عمــاًل ناجحــا

 من النجاح.
ً
 معينا

ً
قــد حقــق قــدرا

محمــد المنصور

 »كل شيء« مسرحية سويدية تستسهل الموت

دور بارز للفنان السويدي العراقي نضال فارس

 لقطات من المســرحية 
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د. لميس كاظم:

»المجتمع السويدي 
 مسؤولية 

ً
يتحمل أيضا

نجاح أو فشل االندماج {

ــور  ــي الدكت ــويدي العراق ــب الُس ــام، لألدي ــذا الع ــدر ه ــس - تحقيــق :  ص الكومب
لميــس كاظــم، كتــاٌب جديــد، بعنــوان: »اندمــاج العراقييــن فــي المجتمــع الســويدي 
ــن اللجــوء والهجــرة،  ــة، حــول قواني ــات هام ــوي معلوم ــن«، يحت ــن والحني ــن األني بي
اللغــة والتعليــم، ســوق العمــل والضرائــب، اإلقامــة والســكن، الثقافــة الوطنيــة 
والمجتمعيــة والمشــاركة السياســية، التــزاوج بيــن ثقافــة الوطــن األصلــي وثقافــة 

ــى الجــذور. ــة والعــودة إل ــم والمجايل ــد الجديــد، التأقل البل

 
ً
لمــاذا اختــرت الالجئيــن العراقييــن أنموذجــا

في كتابك؟
 
ً
 الســبب فــي اختيــار الالجئيــن العراقييــن أنموذجــا

فــي كتابــي، يكمــن فــي إننــي انتمــي إلــى تلــك الجاليــة، 
خصائــص  تقاليدهــا،  عاداتهــا،  أعــرف  وبالتالــي 
شــخصياتها، والمجتمــع الــذي جــاؤوا منــه وظروفــه، 
فمــن الســهل تحديــد أســباب اندماجهــا وانغالقهــا، 
ــب فقــرات الكتــاب  ويمكــن فــي النتيجــة تعميــم أغل
وتطبيــق مضامينــه، بأنهــا تنطبــق إلــى حــد كبيــر 
علــى جــزء مــن الجاليــة العربيــة، هــؤالء الذيــن عاشــوا 
ــا  ــى حــد م ــي تشــابه إل ظــروف الحــرب والتشــرد، الت
نســبة   أن  القــول  ويمكننــي  العراقييــن،  ظــروف 
ــي أول موجــات  ــن جــاؤوا ف ــن الذي ــن العراقيي الالجئي
مهنيــة،  كــوادر  الشــهادات،  حملــة  هــم  الهجــرة 
ورجــال أعمــال انخرطــوا فــي ســوق العمــل واثبتــوا 

جدارتهم.

بيــن  والتباعــد  التقــارب  أوجــه  هــي  مــا 
الشــخصيتين واألســرتين العربية والســويدية، 

وهــل يمكن المقارنة بينهما؟ 
واألســرتين،  الشــخصيتين  بيــن  واســع  بــون  هنــاك   
فــي   

ً
 جوهريــا

ً
اختالفــا المجتمعيــن  اختــالف  نتيجــة 

االقتصــاد والسياســة واالجتمــاع، فهــم يحكمهم قانون 
مدنــي ديمقراطــي متجــدد يســعى إلــى رفاهيــة الفــرد 
المســتبد،  الحاكــم  واألســرة، بينمــا يحكمنــا قانــون 
الفــرد،  واضطهــاد  حاجتــه  لتلبيــة  يســخره  الــذي 

وعدم حماية األســرة ومصادرة حقوق المواطن.

الشــخصيتين،  بيــن  المقارنــة  هــذه  أجريــت  لقــد 
االشــتراك  نقــاط  هــي  ومــا  شــخصية  كل  َعــرف 

ُ
أل

واالفتــراق، ليســتفيد منهــا الطرفيــن فــي التعامــل 
ــر مــن  فيمــا بينهمــا، وقــد وجــدت أن االختــالف أكب
ــا  ــا م ــرة، أم ــة كبي القواســم المشــتركة وهــذه معضل
يتعلــق بعمليــة االندمــاج، فــإن الســويد تراهــن علــى 
وإنتاجيــة،  اجتماعيــة  ثــروة  باعتبارهــا  الشــخصية 
اإليجابيــة،  بالطاقــة  وتزويدهــا  تنميتهــا  يمكــن 
ماديــة  نتائــج  تــدر  إنتاجيــة  قــوة  إلــى  لتتحــول 
واجتماعيــة، بينمــا ال تراهــن البلــدان العربيــة علــى 
المواطــن كقــوة إنتاجيــة، لهــذا ال تمتلــك أســس بنــاء 
العربيــة  واألســرة  واإليجابيــة،  المنتجــة  الشــخصية 
عبــارة عــن شــركة فرديــة يملكهــا الرجــل، ُيشــرع 
مــع  يتناســب  بمــا  وحقوقهــا  وأدارتهــا  قوانينهــا 
ــارة عــن شــركة  ــه، بينمــا األســرة الســويدية عب وعي
 ،

ً
ماديــا مســاهمان  شــريكان  يؤسســها  مســاهمة 

وإصــدار  المهــام  وتوزيــع  اإلدارة  فــي  ومتكافئــان 
يحددهــا  التــي  بالخطــوط  وملتزمــان  القــرارات، 
 فــي 

ً
 مراقبــا

ً
القانــون الســويدي، والــذي يدخــل شــريكا

أدارتها.

فــي  األكبــر  العــبء  يتحملــون  »الســويديون 
فشل االندماج«

مــن  االندمــاج  برامــج  الســويديون يكتبــون  زال  مــا 
وعــي  مســتوى  يراعــوا  أن  دون  نظرهــم،  وجهــة 
بــل  معــه،  الفكــرة  يتقاســموا  أو  القــادم،  المقيــم 

االندمــاج،  لبرامــج  يعتبرونــه مجموعــة مســتهدفة 
إلــى أن األجانــب هــم   يشــير 

ً
 خاطئــا

ً
وهنــاك فهمــا

الــذي  الوقــت  فــي  االندمــاج،  سياســة  فشــل  ســبب 
يتحمــل الســويديين العــبء األكبــر منــه، ألن برامــج 
االندمــاج حتــى اآلن، لــم تدخــل الــى المناهــج التربويــة 
األساســية والعاليــة، ولــم تتبــن المؤسســات اإلعالميــة 
برامــج اندماجيــة، لتحســين صــورة المقيــم ليتقبلهــا 

السويديون. 

أن  االندمــاج،  بسياســة  المعنييــن  علــى  أتمنــي 
يترجمــوا كتابــي هــذا إلــى اللغــة الســويدية، ليفهــم 
المندمجيــن  العــرب  يفكــر  كيــف  الســويديين 
وجهــة  الســويديين  يعــرف  ولكــي  والمنعزليــن، 

نظرنــا بهــم ومــا هو دورهم في االندماج.

المجتمــع  فــي  العراقييــن  »اندمــاج  كتــاب  يشــكل 
الســويدي بيــن األنيــن والحنيــن«، األهميــة ذاتهــا 
مــع  العامليــن  والســويديين  األجانــب  للموظفيــن 
، كونهــم ال يعرفــون إال 

ً
الجاليــة العربيــة تحديــدا

القليــل عــن تركيــب الشــخصية والعائلــة والتقاليــد 
العراقيــة والعربيــة، وبالتالــي ســيجيب هــذا الكتــاب 
علــى الكثيــر مــن األســئلة الغامضــة، وربمــا ســيكون 
مدخــاًل للتعــرف علــى القادميــن الجــدد، وقــد يســاهم 
مــع  التعامــل  عنــد  الكثيــرة  اإلشــكاالت  حــل  فــي 
الجاليــة العربيــة، وفهــم جذورهــا وطريقــة تفكيرهــا 
ونوعيــة مشــاكلها، وربمــا يســهل طــرق المعالجــة 

وخلــق ظروف جديدة لالندماج. 

ــول  ــة ح ــم الخاطئ ــن المفاهي ــر م ــاك الكثي  هن
عمليــة االندمــاج فــي المجتمــع الســويدي، هــل 
مــن  الكتــاب  فــي  ورد  مــا  بــأن  تعتقــدون 
التعايــش  مســار  لتصحيــح  كاف  معلومــات، 

وتسهيل عملية االندماج؟

لمعالجــة  جديــدة  مقترحــات  كتابــي  يطــرح  نعــم 
إخفاقــات االندمــاج، ورســمت فيــه خارطــة طريــق 
مندمــج  أجنبــي  نظــر  وجهــة  عــن  تعبــر  واقعيــة، 
عــاش ربــع قــرن فــي الســويد، ألن برامــج االندمــاج مــا 
حــول إلــى ورشــات 

ُ
زالــت نظريــة، ومطلــوب منهــا أن ت

 يؤكــد 
ً
 مشوشــا

ً
عمــل تطبيقيــة، كمــا أن هنــاك فهمــا

الــذي يحقــق  الهــدف االســتراتيجي  العمــل هــو  أن 
االندماج.

 أنــا اعتقــد أن العمــل هــو أحــد أهــم أدوات االندمــاج 
الفاعلــة، لكــن يجــب أن تصاحبــه بقيــة أدوات االندمــاج 
برنامــج  أن   

ً
علمــا االندمــاج،  فــي  الرغبــة  وأهمهــا 

االندمــاج ينتهــي مــع الفتــرة التأسيســية للمقيميــن 

الجــدد، فــي الوقــت الــذي يحتــاج فيــه المقيــم إلــى 
الثــالث األولــى، وإن  الســنوات  برامــج إضافيــة بعــد 
الســويديين لــم يحــددوا خارطــة طريــق صحيحــة، 
للوصــول إلــى ضفــة االندمــاج، لهــذا يســبح األجنبــي 

بدوامــات فيصاب باإلحباط. 

لميس كاظم في ســطور:
فــي  معمــاري  مهنــدس  كاظــم:  لميــس  الدكتــور 
 عــام )1690(، 

ً
ــا ــو قديم ــة مالم ــاء مدين مشــروع بن

أســتاذ محاضــر ومــدرب فــي ســوق العمــل الســويدي، 
مالمــو  مدينــة  فــي  األجنبيــة  الجمعيــات  مستشــار 
والكتــاب  األدبــاء  اتحــاد  عضــو  الســويد،  جنوبــي 
ــاب العــرب، صــدرت  ــن، وعضــو اتحــاد الكت العراقيي
لــه أربــع روايــات هــي: )الجســد المــر، عقيــق النوارس، 
قناديــل مطفــأة، وهمــس الغــرام(، ونــص مســرحي 
ــج موضوعــة تالحــق  راقــص »الوحــش الجميــل« يعال

الحضارات.

 رئيــس اتحــاد الجمعيــات اإلبداعيــة فــي الســويد، 
مديــر الجمعيــة اإلســكندنافية للتبــادل الثقافــي، التــي 
أنتجــت فيلــم درامــا »حلــم آخــر«، مســرحية »يــال إلــى 
روزنكــورد«، مهرجانــات الشــعر العربــي الســويدي، 
مهرجــان  الســويدية،  العربيــة  الموســيقى  أســبوع 

الموســيقى النســائية، ومهرجان الرقص النسائي.

محمد المنصور
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MED AMIGOS.

50 KR
0,5 GB ingår

100 KR
1 GB ingår

200 KR
2 GB ingår
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مــن  بطلــب  رمضانيــات:   – الكومبــس 
شــبكة الكومبــس كتــب لنــا الشــيخ بــالل 
ــة  ــول خصوصي ــا ح ــلي جواب ــاروق برش ف
الصــوم فــي الســويد مــع تزايــد ســاعات 
أو  الغــروب  ســاعات  وقلــة  النهــار 
وهــذا  المناطــق  ببعــض  انعدامهــا 
نــص الجــواب كمــا وصلنــا مــن الشــيخ 
الــذي يديــر لجنــة التعريــف باإلســالم 

islam.se اإللكترونــي  وموقعهــا 
بســم اهلل الرحمن الرحيم

الحمد هلل والصالة والســالم على رســول اهلل:

المقــرر فــي الشــرع أن الصيــام يكون مــن طلوع الفجر 
الصــادق إلــى غــروب الشــمس لقول اهلل تعالى:
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َّ
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البــالد التــي ال تغــرب الشــمس فيهــا أو ال تشــرق، 
رون الصيــام فيهــا  فــإنَّ أهلهــا مــن المســلمين يقــدِّ
فيــه  الشــمس  لهم تغــرب  بلــد  بأقــرب   

ً
تقديــرا

وتشــرق، كمــا صــح ذلــك فــي حديــث النــواس بــن 
ســمعان المخــرج فــي صحيــح مســلم فــي يــوم الدجــال 
اهلل  اهلل صلــى  رســول  الصحابــة  الــذي كسنة، ســأل 
ــدره«  ــه ق ــدروا ل ــال: »اق ــك فق ــه وســلم عــن ذل علي
 علــى الصــالة التــي أمــر النبــي 

ً
وهــذا يكــون قياســا

صلــى اهلل عليــه وســلم الصحابــة أن يقدروا لها.
أمــا البــالد التــي تغــرب الشــمس فيهــا ويطلــع الفجــر 
فعلمــاء المســلمين متفقيــن وهلل الحمــد علــى وجــوب 

الصيــام، لكــن متــى يكون وقت اإلفطار!
ــذل الجهــد،  فــإن عجــز المســلم عــن الصيــام بعــد ب
أو لمــرض أو عــذر شــرعي، يفطــر وال إثــم عليــه، 
وتعالــى:  تبــارك  اهلل  لقــول  األيــام  تلــك  ويقضــي 

)فعــدة من أيام أخر(
ــرة   إال وســعها( البق

ً
ــف اهلل نفســا ــى: )ال يكل ــال تعال ق

286
وقال تعالى: )فاتقوا اهلل ما استطعتم( التغابن 16

وقــال تعالــى: )مــا جعــل عليكــم فــي الديــن مــن حــرج( 
الحج 78

أنــه  التوفيــق  وبــاهلل  أقــول  المقدمــة  هــذه  وبعــد 
التــي  البلــدان  فــي  المتواجــد  المســلم  علــى  يجــب 
يتمايــز فيهــا الليــل والنهــار وتغــرب فيهــا الشــمس 
وتشــرق فيهــا حتــى ولــو لوقــت قليــل أن يمســك 
عنــد  يفطــروا  وأن  الصــادق  الفجــر  طلــوع  عنــد 
لــم  ومــن  اســتطاع  لمــن  الشــمس  قــرص  غــروب 
يســتطع مــع بــذل وســعه فإنــه يفطــر وال إثــم عليــه 

ويقضــي فــي األيــام التي يتيســر لــه الصيام فيها.
واهلل تعالــى أعلم

لجنة التعريف باإلســالم
IsLAm.se  وموقعهــا اإللكتروني

لونــد - بــالل فاروق محمود برشــلي

حول اإلمساك واإلفطار في شهر رمضان 
المبارك في السويد

الكومبــس – تحقيــق: تنهــدات تخفــي فــي أعماقهــا، ذكريــات األهــل والوطــن 
وتتعالــى فيهــا أوجــاع الشــوق وحســرة الفــراق، مشــاعر تتشــابه بشــكل أو بآخــر بين 
العديــد مــن المقيميــن العــرب هنــا فــي الســويد، الســيما القادميــن الجــدد منهــم، 
ــم  ــي حياته ــان ف ــم رمض ــه له ــا يعني ــث عم ــب الحدي ــم جوان ــاول معه ــا تتن عندم
الجديــدة، وقــد أقبــل عليهــم الشــهر الفضيــل مــن جديــد بعيــدا عــن رؤيــة أقــرب 

النــاس إليهــم.

ومنهــا  الســويد  فــي  التســوق  مراكــز  فــي  الســائر 
مركــز منطقــة شيســتا فــي العاصمــة ســتوكهولم، 
يصــادف العديــد مــن المقيميــن والالجئيــن مــن دول 
شــرق أوســطية مختلفــة، دفعتهــم ظــروف الحــرب 

وعدم االســتقرار، إلــى ترك بلدانهم.

 والكثيــر ممــن حاولنــا أن نجــري معهــم أحاديــث 
عــن انطباعاتهــم حــول قــدوم الشــهر الفضيــل وهــم 
بعيديــن عــن أوطانهــم، حاولــوا كبــت مشــاعرهم بــل 
تفضحهــم  ال  كــي  الحديــث  عــدم  ــل 

ّ
فض الغالبيــة، 

دمــوع أعينهــم، لمــا يحملــه رمضــان مــن ذكريــات 
فــي  قــد تتعلــق بشــقيق فقــد  عندهــم، ذكريــات 
الحــرب هنــا، أو بيــت عائلــة تدمــر هنــاك والكثيــر 
التــي  أحمــد،  أم  الســيدة  حــال  هــو  كمــا  الكثيــر، 
ــا أن نناديهــا بهــذا االســم، وهــي القادمــة  طلبــت من
مــن ســوريا، والتــي قالــت لنــا عندمــا طرحنــا الســؤال 

ــدك  عــن انطباعاتهــا حــول الشــهر الكريــم )ليــش ب
تفتحلنــا جروحنا(؟

 وبغصــة وصــوت مرتجــف تتابــع، هــذا ثانــي رمضــان 
يمــر علــّي وأنــا محرومــة مــن رؤيــة أهلــي وباألحــرى ال 
أنــا وأوالدي  أن تركــت  منــذ  أعــرف عنهــم شــيئا، 
منطقتنــا فــي حمــص، وتضيــف: »رمضــان هــو األهــل 
ولّمــة العائلــة حــول المائــدة، أمــا هنــا فالفرحــة تبقــى 
ــا كل  ــم، فقــد تعودن منقوصــة بقــدوم الشــهر الكري
رمضــان حتــى فــي أولــى ســنوات الحــرب فــي ســوريا، 
أن نقضــي أوقــات اإلفطــار مــع بعضنــا، ســواء فــي 
منــزل عائلــة زوجــي أو أهلــي، كان هنــاك فرحــة، رغــم 
ســماعنا أحيانــا صــوت الرصــاص، تختــم أم أحمــد 
حديثهــا معنــا بالقــول: »لّمــة العائلــة تعطــي رمضــان 

رونقــه الجميل«.

 رمضــان في الـ »كامب {
كالم ربمــا ال يختلــف معــه أحــد ومنهــم يافــا، الشــابة 
الفلســطينية التــي أتــت مــن مخيــم اليرمــوك قبــل 
ســنة ونصــف، تعتبــر أنهــا عاشــت شــهر رمضــان 
العــام الماضــي هنــا وقــد مــر عليهــا كأي شــهر آخــر، 
ــي  ــول: رمضــان ف ــه وتق ــم تشــعر بخصوصيت ألنهــا ل
ــس  ــك، ولي ــك وأخوت ــع أبوي ــس كرمضــان م ــب لي كام

كرمضــان مــع عزيمــة خالك أو عمك.

 وتــرى يافــا، أنهــا ال تعــرف كيــف ســيمر عليهــا 
ــن يكــون  رمضــان مجــددا هــذا العــام، معتبــرة أنــه ل
صيامــا عــن الطعــام والمعاصــي فحســب، بــل صيامــا 
عــن مشــاعر الشــوق والحســرة، التــي تفــرغ كل شــيء 

جميــل من معانيه. 

»ال بــد من التأقلم«
مــن جانبــه، يــرى حاتــم المظفــر العراقــي المقيــم فــي 
ــه بالرغــم مــن أن شــهر  الســويد منــذ 4 ســنوات، أن
ــد لإلنســان  ــة، لكــن الب ــع العائل ــو إال م ــام ال يحل الصي
ــرء،  ــي يرغــم عليهــا الم ــع الظــروف الت ــم م أن يتأقل
الوســيلة  يكــون  قــد  المبــارك  رمضــان  إن  ويقــول 

األفضل لذلك.

ــه، ليــس كمــا   ويعتبــر أن الشــهر الكريــم بالنســبة ل
فــي  يعيــش  كان  عندمــا  ســنوات  أربــع  قبــل  كان 
العــراق مــع األهــل واألصدقــاء، قائــال: كان لــه لذتــه 
الخاصــة حتــى فــي ظــل الظــروف األمنيــة التــي مــر 

ويمــر بها العراقيون.

 لكــن هنــا وفــي ظــل غيــاب الطقــوس الرمضانيــة، إال 
األجــواء  مــن  بعضــا  يخلــق  أن  اســتطاع  حاتــم  أن 
الرمضانيــة التــي تعــود عليهــا فــي بلــده، ويضيــف 

أنــه مــن خــالل التعــرف علــى األصدقــاء مــن جنســيات 
عربيــة مختلفــة »حاولنــا أن نعيــش رمضــان بصــورة 
أقــرب لمــا هــو فــي بلداننــا«، مــن خــالل إقامــة وجبــات 
اإلفطــار المشــتركة والذهــاب إلــى المســجد وحتــى 
األصدقــاء  بصحبــة  ليــال  المقاهــي  فــي  التجمــع  فــي 
وقضــاء الوقــت ســوية. ويقــول: مــاذا علينــا أن نفعــل 

فالحيــاة يجب أن تســتمر.

»رمضــان أجمل في بلدي«
أمــا ســليم الحيمــود، وهــو مغربــي مقيــم مــع عائلتــه 
فــي الســويد منــذ 7 ســنوات، فيعتبــر أنــه مــع مــرور 
الســنوات بــدأ يتعــود علــى قضــاء الشــهر الفضيــل 
فــي  يعيشــها  كان  التــي  الطقــوس  عــن  بعيــدا 
المغــرب، يقــول لنــا، إنــه بالرغــم مــن أنــه يعيــش مــع 
بلــده  فــي  لرمضــان  أن  إال  هنــا،  وأخوتــه  والديــه 
ــي نكهــة خاصــة، نكهــة موجــودة فــي كل حــي  األصل
موعــد  قبــل  الطعــام  فرائحــة  شــارع،  كل  وفــي 
اإلفطــار التــي كنــت تشــمها مــن منــزل هــذا الجــار أو 
ذاك، غيــر موجــودة هنــا فــي الســويد، وهــذا أمــر 
طبيعــي حســب قولــه، فهنــا ال يوجــد مــن يطــرق 
مــن  الصحــن  لــك تفضــل هــذا  بيتــك ويقــول  بــاب 
الطعــام قــد} اشــتهته أمــي لكــم علــى اإلفطــار«، وال 
يوجــد مــن يناديــك مــن أصحابــك فــي وقــت متأخــر، 
مــن أجــل الذهــاب إلــى إحــدى المقاهــي لشــرب الشــاي 
ولكــن  الســحور،  موعــد  يحــل  أن  قبــل  والنرجيلــة 
ــى أن يكــون بعيــدا  ســليم كمــا يقــول قــد تعــود عل
عــن هــذه األجــواء هنــا فــي الســويد، وإن كان يشــتاق 

إليهــا كثيرا.

هاني نصر

رمضان في السويد
حنين للوطن ولذكرياته بين األهل واألصدقاء

شيســتا غاليري         
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جواز سفر مفقود

الكومبــس - رياضــة: يعتبــر العــب الجــودو تمــار عبــود، المولــود فــي الســويد مــن 
أبوييــن عراقييــن، واحــدا مــن أبطــال لعبــة الجــودو فــي الســويد، حقــق العديــد مــن 
الميداليــات الذهبيــة والفضيــة والبرونزيــة رغــم ظــروف صحيــة ألمــت بــه، بســبب 

التشــخيص الخاطــئ لحالتــه الصحيــة مــن قبــل األطبــاء فــي سندســفال. 

الكومبــس التقــت بــه وتحدثــت معــه حــول بداياتــه 
التشــخيص  مــع  وقصتــه  حققهــا  التــي  واإلنجــازات 

الطبي الخاطئ لحالته.

بــدأت  ومتــى  الجــودو،  لعبــة  اختــرت  لمــاذا 
التدريب عليها؟

 فــي طفولتــي جربــت العديــد مــن الرياضــات، مثــل 
ــرة  كــرة القــدم واأليــس هوكــي والبانــدي وكــرة الطائ
قــد  الجــودو.  أحببــت  ولكنــي  والميــدان  والســباحة 
تجــد  دائمــا  ولكنــك   جميلــة 

ً
دائمــا الجــودو  التكــن 

بالعمــر تدريجيــا تصبــح  أصدقــاء وعندمــا تتقــدم 
الجودو عشق ويصبح تركيزي فيها %100.

الجــودو مــن عمــر 5 ســنوات فــي  أتــدرب  بــدأت   
فــي ســنة 2003 وهــذا  بولنــس، تحديــدا  مدينــة 

.
ً
يعني أنني أتدرب الجودو منذ اكثر من 13 عاما

ألي نادي تلعب؟
بولنــس   مدينتــي  لنــادي  لعبــت  طفولتــي  فــي 
BOLLNäS وفــي العــام 2014 انتقلــت الــى مدينة 
سندســفال رغــم صغــر ســني وبعــدي عــن عائلتــي 
إشــراف  تحــت  للتــدرب  شــيء  بــكل  دعمتنــي  التــي 
وهــو  الســويد  فــي  جــودو  مــدرب  افضــل 

.WOLFGANG BIEdRON

التــي  المتكــررة  اإلصابــات  مــع  قصتــك  ومــا 
حدثت لك؟

ســنة 2014 كانــت اإلصابــة األولــى فــي مدينــة ســاوث 
وبعــد  ســاقي  كســرت  حيــث  بريطانيــا،  فــي  انــد 
بنفــس  تجلــط  األطبــاء  اكتشــف  للســويد  عودتــي 
الســاق، لذلــك كنــت مضطــر ان اتــرك التدريــب والعــب 

لمدة ثالثة اشهر.

 وفــي ديســمبر/ كانــون األول مــن ســنة 2015، ومــع 
شــعوري بألــم فــي ســاقي اخبرنــي الطبيــب بوجــود 
ــّي التوقــف عــن التدريــب  جلطــات فــي ســاقي وأن عل
واللعــب، وبــدأت اســتخدام دواء عبــارة عــن ابــر يوميــة 
فــي البطــن لتمييــع الــدم وإزالــة التجلطــات، وطلــب 
منــي أوال ان اســتخدم الــدواء لمــدة ثــالث اشــهر ومــن 

اشــهر  ســتة  لمــدة  الــدواء  اســتخدم  ان  طلــب  ثــم 
أخــرى، وكانــوا يقولــون ان لــدي مــرض اســمه الوبــس، 
ولكــن والــدي وبســبب خلفيتــه الطبيــة قــام باالتصــال 
بعــدة مراكــز طبيــة فــي العالــم فــي أمريــكا وبريطانيــا 
ولــم يكــن مقتنــع بالتشــخيص، وطلــب تحويلــي الــى 
وبعــد  ســتوكهولم،  فــي  كارولينســكا  مستشــفى 
انتظــار طويــل كان كل يــوم فيــه بمثابــة عمــر بأكمله، 
ألننــي كنــت بــدون تدريــب وممارســة اللعــب، مثــل 

اإلنسان بدون هواء وماء.

 وحصلــت علــى موعــد فــي كارولينســكا والــى حينهــا 
لــم يخبرنــي والــدي ان األطبــاء فــي سندســفال طلبــوا ان 
اســتمر فــي العــالج لمــدة ســتة اشــهر أخــرى، ولكــن 
ــي  ــدق اخبرن ــي الفن ــة الموعــد ف فــي ســتوكهولم وليل
، وطلبــت مــن والــدي العــودة 

ً
بذلــك وكنــت حزينــا جــدا

للبيــت ليــاًل، ولكنــه أصــر علــى ان نبقــى فــي ســتوكهولم 
ونقابل الطبيب المختص في كارولينسكا.

 صباحــا قابلنــا الطبيبــة األخصائيــة وبعــد فحــوص 
لمتابعــة  وأعــود   

ً
فــورا العــالج  اتــرك  ان  أخبرتنــي 

لســت مصابــا  انــك  بشــكل طبيعــي، وقالــت  حياتــي 
بتجلــط، ولــم أفهــم حتــى اآلن الســبب الــذي جعــل 
ــي ان اســتخدم  ــوا من ــاء فــي سندســفال ان يطلب األطب

العالج طول هذه المدة. 

الجــودو  بتــرك  فكــرت  هــل  ذلــك،  أثنــاء  فــي 
بسبب اإلصابة؟

افكــر  ولــن  الجــودو،  بتــرك رياضــة   
ً
أبــدا افكــر  لــم 

بتركها مهما كانت اإلصابة.

كيــف كان رد فعلــك عندمــا أخبــرك الطبيــب 
بعدم وجود التجلط في الدم؟

 فكــرت مباشــرة فــي وقتهــا انــه اســتطيع ان أتســابق 
وأعــود لحياتــي الطبيعيــة واحقــق أحالمــي وأدرك ان 

اإلصابة لم ولن توقفني.

هل فكرت برفع دعوى من خالل النادي؟
ــي  ــدي ثقــة أنن  برفــع دعــوى ألن كان ل

ً
ــدا ــم أفكــر أب ل

ــى الجــواب الشــافي وأننــي لســت بمصــاب  ســأحصل عل

  .
ً
 لم افكر للحظة أنني سأعقب أحدا

ً
وطبعا

هل اتصل بك احد من المستشفى؟
ــك  ــادي وكذل ــم يتصــل اي شــخص رســمي ولكــن الن ل
مدربــي كانــوا علــى علــم بــكل مــا يجــري معــي مــن 

خالل االطمئنان علّي في كل األوقات.

ماهــي الميداليــات التــي حصلــت عليهــا بعــد 
العودة؟

ــة  بعــد عودتــي للتدريــب مباشــرة شــاركت فــي بطول
النرويــج فــي مدينــة لفنكــر وحصلــت علــى ميداليتيــن 
ذهبيتيــن وواحــدة برونزيــة وفــي اليــوم التالــي لعبــت 
علــى  وحصلــت  بوانــس  مدينــة  فــي  بطولــة  فــي 

الميدالية الذهبية.

من هو مثلك األعلى؟ 
مثلــي األعلــى هــو محمــد علــي كالي أتمنــي ان اصــل 
لمســتواه ومــا حققــه مــن إنجــازات فهــو رمز للشــجاعة 

والقوة.

؟
ً
 ودوليا

ً
اي سباقات ستشترك بها محليا

 BudO ببطولــة  سأشــترك  الصيــف  قبــل  اآلن   
NORd بــودو نــورد الدوليــة وبطولــة شــمال أوروبــا 
الســويد  ببطولــة  فسأشــترك  الصيــف  بعــد  أمــا 
ــة فنلنــدا المفتوحــة وكذلــك  المفتوحــة وكذلــك بطول
بطولــة WROcLAW المفتوحــة فــي بولنــدا. أمــا 
بطولــة  الــى  للتأهــل  فســأعمل   2017 بدايــة  فــي 

أوروبا للناشئين.

هل من طموحات وأحالم معينة؟
 أنــا ال أحلــم بمــا يخــص الجــودو، وإنمــا لــّدي أهــداف، 
مثــل الحصــول علــى الميداليــة الذهبيــة فــي أولمبيــاد 
ــان ســنة 2020. الفــرق بيــن األحــالم واألهــداف  الياب
هــو أن األحــالم تحصــل فــي الليــل أثنــاء النــوم مثــاًل 
تحلــم ان تطيــر، ولكــن الهــدف هــو شــيء تجتهــد 
وتعمــل فــي كل يــوم للحصــول عليــه وأنــا ســأصل 

لهدفي بالمثابرة والجهد والعمل الصحيح .

كيــف تقضــي أوقاتــك وتــوازن بيــن التماريــن 
وأوقات الفراغ؟

 ،
ً
أســبوعيا تدريبيــة  وحــدات   10 تقريبــا  أتــدرب 

وأيــام عطلــة نهايــة األســبوع أســافر الشــترك فــي 

ســباقات وبطــوالت فــي الســويد أو خــارج الســويد 
فــي  فاكــون  ســباقات  وجــود  عــدم  حالــة  وفــي 
معســكرات تدريبيــة لكــي التقــي بالعبيــن بمســتويات 
أعلــي مــن الالعبيــن الذيــن أتــدرب معهــم فــي النــادي 
دائمــا  دعوتــي  يتــم  سندســفال.  مدينــة  فــي 

للمعسكرات التدريبية مع المنتخب السويدي.

الميداليات التي حصل عليها:
الســويد تحــت17   فــي بطولــة  البرونزيــة  الميداليــة   2013

سنة.
تحــت 17  الســويد  بطولــة  فــي  الذهبيــة  الميداليــة   2014

سنة.
2014 الميدالية البرونزية في بطولة السويد المفتوحة.

BudO NORd 2014 الميداليــة البرونزيــة فــي بطولــة 
بودونورد الدولية.  

ــى  ــة كأصغــر العــب ســويدي يصــل ال ــة الفضي 2015 الميدالي
مبــاراة النهائــي فــي بطولــة الســويد للمتقدميــن فــي تاريــخ 
الســويد رغــم أنــي كنــت فــي عمــر 16 ســنه فقــط والالعــب 

األخر كان اكبر مني عمرا اكثر من 9 سنوات. 
2015 الميداليــة البرونزيــة فــي بطولــة الســويد تحــت 21 

سنة.
تحــت 18  الســويد  بطولــة  فــي  الذهبيــة  الميداليــة   2015

سنة.
2015 الميدالية البرونزية في بطولة فنلندا الدولية.

 BudO NORd 2015 الميداليــة البرونزيــة فــي بطولــة 
بودونورد.

2016 الميدالية الذهبية في بطولة النروج تحت 18 سنة.

2016 الميدالية الذهبية في بطولة النروج تحت 21 سنة.
الــوزن  النــروج فــي  البرونزيــة فــي بطولــة  2016 الميداليــة 

المفتوح. 
2016 المركز الخامس في بطولة بودو نورد الدولية.

إيلي لولي

تمار عبود:

العب جودو يحصد 
الذهب في السويد
ويحلم بالمزيد في 

أولمبياد اليابان
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أفقي
١ - بطلــة كأس العالــم لكرة القدم ٢006 - 

نصف طعام

٢ - طير طويل األرجل والمنقار - ســئم 

- لتفســير المعنى واالستطراد.

3 - مجموعــات من األوامــر للكمبيوتر لعمل 

شــيء ما - متالزمة االلتهاب التنفســي الحاد.

4 - قبــر - حيــث يلتقي الملتقون.

٥ - مجموعــة طقــوس وتقاليد لحدث ما 

- احد الوالدين

6 - أخطأ - قدح وذم شــعرا - ســأم وضيق 

مــن بطء مرور الوقت.

٧ - للنــداء - عكس منغلق

٨ - الســنة النار الشــديدة - متشابهات

9 - نصف خروج - توقف لعمل شــيء جانبي 

أثناء القيام برحلة أساســية.

١0 - بطلــة كأس العالــم لكرة القدم ١99٨ 

- اســتجد وأظهر لونا جديدا.

١0  9  ٨  ٧  6  ٥  4  ٣  ٢  ١  

١

٢

٣

4

٥

6

٧

٨

9

١0

رأسي
١ - بطلــة كأس العالــم لكرة القدم ١994.

٢ - يقطــع باألســنان وخاصة اللحم - مدينة 

باكستانية.

3 - أشــياء غيــر مفهومــة أو صعبة الفهم - 

الجنون. يصيبه 

4 - فعــل أمــر يقــال عند الصالة O خوف مرضي

٥ - ارتفع وعال.

6 - بحــر - فجــوات بالغة الصغر في الجســم أو 

ورق النبات.

٧ - عكــس الحــرب - من ينعق.

٨ - نصــف نبــات - ما يوضع على األثاث 

لحمايتــه أو لزينتــه فتفرش عليه.

9 - العب ليبي في نادي الشــباب الســعودي.

١0- العب وفاق ســطيف الجزائري

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؟ ١١٢
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 
3وداخــل كل مربع
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 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.

١

٢

العب كرة قدم فرنسي من اصل جزائري
)   يدزنا (

 روائي مصري حائز على جائزة نوبل
) بجني فظوحم (

العب تنس اسباني محترف
) فيلئارا دالنا (

مكتشف الدورة الدموية
)بنا نلفاسي(

عالم عربي في العصر الحديث
) دمحأ يلوز (
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