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صفحــات   4 وجــود  البعــض  يســتغرب  قــد 
بالســويدية خلــف جريــدة الكومبــس الورقيــة فــي 
الســويدية  باللغــة  نصــوص  إضافــة  العــدد.  هــذا 
الكومبــس  ناقشــتها  قديمــة،  فكــرة  المبســطة 
ــد الســؤال  ــن عــدة نواحــي، خاصــة عن ودرســتها م
المتعلــق بتحديــد األهــداف والمجموعــات الجديــدة 

التــي نطمــح إلى اســتهدافها ومخاطبتها.

الخيــارات كانــت متعــددة أمــام اإلجابــة علــى هــذا 
الســؤال، هــل نحــاول متابعــة مــن بــدأ يتعلــم اللغــة 
الســويدية ويريــد أن يقــوي لغتــه ويتــدرب علــى 
ــراءة المقــاالت المكتوبــة بلغــة ســويدية ســهلة؟  ق
أم أن طبيعــة المقــاالت والمــواد ســتخصص للجيــل 
الثانــي والثالــث مــن أبنــاء المهاجريــن الذيــن يرغبــون 
مــا  ومعرفــة  بانتمائهــم؟  يذكرهــم  مــا  بمتابعــة 
ــع ظــروف  ــد، والتفاعــل م ــه القــادم الجدي ــم ب يهت
نجــاح  قصــص  وعلــى  البعــض،  اندمــاج  عوائــق 
البعــض اآلخــر؟ والخيــار الثالــث تركــز علــى التوجــه 
لتحقيــق  الســويدي،  المجتمــع  إلــى  عــام  بشــكل 
شــرط تالقــي طرفــي االندمــاج، أي تعــرف القــادم 

، 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

07٢971٨٨9٨

ma@alkompis.com

ســكرتير التحرير
نزار عسكر

07376414٨9

nazar@alkompis.com

المبيعات
مازن كلســلي

073669037٨

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

موقــع الكومبــس بالعربية

www.alkompis.se

موقــع الكومبس بالســويدية

www.al-tid.se

موقــع راديو الكومبس

www.radioalkompis.se

جريــدة الكومبس الورقية

www.alkompis.se/newspaper

موقــع اإلنتاج االعالمي

www.al-media.se

صفحــة الكومبس على الفيســبوك

www.facebook.com/alkompis.se

موقع الشــبكة الرئيســي

www.alkompismedianetwork.com

تصدر عن شبكة الكومبس اإلعالمية
السويد -ستوكهولم

www.alkompis.se
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PÅ ARABISKA FRÅN SVERIGE
صديقــك الناطــق بالعربية في الســويد
 SVERIGES STÖRSTA TIDNING PÅ

ARABISKA

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

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

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

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

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

الــذي  المجتمــع  وتعاليــم  قوانيــن  علــى  الجديــد 
ــن الطــرف اآلخــر ضــرورة  ــه، وم ــش في ــار العي اخت
تعــرف المجتمــع علــى ثقافــة وقــدرات ومواهــب 
القادميــن الجــدد وربمــا علــى ظروفهــم الصعبــة 

بهذه البالد.

مواصلــة اإلصــرار علــى إصــدار الكومبــس األســبوعية 
بالســويدية  صفحــات  ضــم  فكــرة  إحيــاء  أعــاد 
االنفتــاح  هــو  والهــدف  الجريــدة،  إلــى  المبســطة 
علــى مجموعــات جديــدة فــي المجتمــع، وتوســيع 
ــدة  ــرة المشــتركين فيهــا، دون أن تفقــد الجري دائ
هويتهــا اإلعالميــة التــي انطلقــت وانتشــرت علــى 

أساسها.

الكومبــس الورقيــة ســتبقى إحــدى وســائل شــبكة 
الكومبــس اإلعالميــة الناطقــة بالعربيــة، والملتزمــة 
بمبــادئ وأخــالق مهنــة الصحافــة، وســتبقى تحافــظ 
طــرف،  ألي  انحيازهــا  وعــدم  اســتقالليتها  علــى 
المجتمعــي،  النقــد  أســلوب  انتهاجهــا  وعلــى 
ــذي نشــعر  لترســيخ االنتمــاء للمجتمــع الســويدي ال

أننــا جزء منه

بمثابــة  ســتكون  بالســويدية  صفحــات   4 إضافــة 
المجتمــع  إلــى  بالعربيــة  الناطقيــن  مــن  رســالة 
الســويدي، وإلــى الجيــل الثانــي والثالــث مــن أبنائنــا 
ممــن ال يســتطيع اســتخدام لغــة أبــاءه وأجــداده 
للتواصــل مــع وســيلة إعالميــة عربيــة، قــد تكــون 
هــذه الصفحــات منصــة ثقافيــة واجتماعيــة وجســر 
بيــن جميــع هــذه المكونــات، المــواد المكتوبــة بلغــة 
القادميــن  أيضــا  تســاعد  قــد  ســهلة  ســويدية 
البلــد  لغــة  إتقــان  طريــق  تلمــس  علــى   الجــدد 

الجديد.

هــذا العــدد يصــدر قبــل أيــام مــن عيــد الفطــر، 
وانتــم  للجميــع كل عــام  نقــول  المناســبة  وبهــذه 

بخير.  

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 428 000 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

الكومبس األسبوعية وصفحات بالسويدية المبسطة 

خطاب لالنفتاح على مجموعات جديدة في 
المجتمع
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ÖPPETTIDER
MÅN-LÖR 07.00-22.00
SÖN 08.00-22.00

Faragello Paradise 1L

 

Occa Choklad 700g

34.90

 /st

Cortas Mannagryn  1kg Dadel Pure 1kg

 
Baladi Korv 340g

Sakir Tavukburgare 
2,5kg

Sera Sockervadd Pismaniye

14.90:-

Al Farid Ris 5kg

84.90:-

Priserna gäller fr.o.m 1 Juli Med reservation för ev slutförsäljning och tryckfel

2st
/15:-

OCCA Godis 1kg

24.90
/st

86kr

14.90
/st 14.90

/st

Raffaello 150g

19.90
/st

3st
/20:-

49.90
/st

+ pant

Power King Flak

Välnötter Lös 
(Kalifornia) 

89.90
/kg

/st
/st
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ــبوع  ــتطاع أس ــا اس ــن 40 عام ــر م ــدار أكث ــى م ــاف: عل ــوع الغ ــس – موض الكومب
ألميداليــن أن يتطــور مــن مجــرد نشــاط ســنوي يتضمن عــدة خطابات لسياســيين 
حزبييــن أمــام مصطافيــن فــي جزيــرة غوتانــد الســويدية، إلــى أن يصبــح الملتقــى 
السياســي األكبــر والفريــد مــن نوعــه فــي الســويد، بــل أن يصبــح الفريــد مــن 
ــم، فمــن خــال التطبيــق العملــي لمبــادئ الديمقراطيــة  نوعــه أيضــا فــي كل العال
واالنفتــاح يســتطيع جميــع الراغبيــن، ممارســة حقهــم  فــي مناقشــة كل القضايــا 

االجتماعيــة والحصــول علــى فرصــة للمشــاركة.

يشــارك فــي هــذا العــام حوالــي 7 آالف مشــترك فــي 
3719 فعاليــة ونشــاط خــالل األســبوع الــذي يمتــد 
أكثــر مــن 400  إلــى 10 يوليــو. وهنــاك  مــن 3 
مــن  بشــكل  االندمــاج  موضــوع  تتنــاول  فعاليــة 
مواضيــع  تعالــج  منهــا   90 وحوالــي  األشــكال، 
متصلــة باللجــوء والالجئيــن فيهــا يوجــد 3٨ نشــاط 
حــول طالبــي اللجــوء. فيمــا احتلــت مواضــع العمــل 
الحصــة  والبيئــة  والمــدارس  الصحيــة  والرعايــة 
األكبــر مــن النشــاطات إلــى جانــب قضايــا اجتماعيــة 

وسياســية وثقافيــة واقتصادية أخرى.

الشــبكة  الكومبــس  وجــود  أهميــة 
اإلعالميــة الناطقــة بالعربيــة فــي هــذا 

الملتقى السياســي الكبير:
ــر  ــاك حــرص كبي ــدار عــدة ســنوات كان هن ــى م عل
علــى توســيع المشــاركة بأســبوع ألميداليــن، ومــع 
ذلــك كان هنــاك غيــاب واضــح ألصــوات عديــدة. 
التوالــي  علــى  الثانــي  وللعــام  الكومبــس  شــبكة 
المهمــة  إلــى  باإلضافــة  ستشــارك بعــدة نشــاطات 
اإلعالميــة فــي نقــل الحــدث وإعطــاء صــور حيــة عــن 

المشاركات.

مــن اهــم مشــاركات شــبكة الكومبــس فــي جزيــرة 
ــاج عــدة لقــاءات مــع وزراء  ــد هــذا العــام انت غوتالن

وتعليميــة  اجتماعيــة  وشــخصيات  وسياســيين 
وثقافيــة ضمــن برنامج »يــال ألميدالين«.

برنامــج »يــال ألميداليــن« يبــث مباشــرة مــن أســبوع 
مــع  بالتعــاون  غوتالنــد،  جزيــرة  فــي  ألميداليــن 
مؤسســة ليرنيــا التعليميــة بيــن 4 إلــى ٨ يوليــو/ 

تموز.

الماضــي  العــام  فــي  البرنامــج  الــذي حققــه  النجــاح 
٢015 شــجع علــى إعــادة تنظيمــه فــي هــذا العــام 
أيضــا، مــع زيــادة فــي عــدد المقابــالت وفــي إدخــال 
إمكانيــة نقلــه عبــر تلفزيــون »الكومبــس ويــب« مــن 
وزيــرة  مقابلتهــا،  ســيتم  التــي  الشــخصيات  بيــن 
وزيــر  االندمــاج،  شــؤون  ومنســقة  العمــل  ســوق 
الرياضــة  وزيــر  الكفــاءات  ورفــع  الثانــوي  التعليــم 
لمصلحــة  التنفيــذي  المديــر  العامــة،  والصحــة 

الهجرة وآخرون.

ــس لدعــم  اســتطالعات شــبكة الكومب
التحضير ألســبوع ألميدالين

مســتوى  علــى  التحضيــرات  تكــون  أن  أجــل  ومــن 
التــي  األهــداف  علــى  البرنامــج  ويحصــل  الحــدث، 
وضعــت لــه بنجــاح، أجــرت شــبكة الكومبــس سلســلة 
ــرأي علــى موقعــا وعلــى صفحــة  مــن اســتطالعات ال
ــدأت بطــرح ســؤال: هــل  الفيســبوك التابعــة لهــا، ب

الســويد؟  فــي  ألميداليــن  أســبوع  هــو  مــا  تعلــم 
ــي: ليــس عنــدي  ــى الشــكل التال ــات عل وجــاءت اإلجاب
الكثيــر  عنــه  أعــرف  ال   %61 عنــه  فكــرة  أيــة 
17% أعــرف عنــه كل شــيء 13% والباقــي %9 

غيــر مهتميــن باإلجابة.

نــوع  لتحديــد  الكومبــس  أجرتــه  آخــر  اســتطالع 
المقابــالت ومحتــوى األســئلة جــاء علــى النحــو التالــي: 
لكــي يجــري  لــك  بالنســبة  القضايــا األهــم  مــا هــي 
ألميداليــن،  أســبوع  فــي  الكومبــس عليهــا  تركيــز 
يمكنــك اختيــار موضوعيــن، نتائــج هــذا االســتطالع 
أظهــرت أن 46% يريــدون التركيــز علــى مســائل 
العمــل وإيجــاد فــرص توظيــف، فيمــا أجــاب ٢5% 
علــى أن الســكن هــو األهــم بالنســبة لهــم، البقيــة 
ــاول مواضيــع الهجــرة واللجــوء واالندمــاج  ــوا تن طالب
الكبــار  وتعليــم  خاصــة  شــركات  فتــح  وتســهيل 

ومدارس الصغار.

ســبب  تعــزز  قــد  االســتطالعين  هذيــن  نتائــج 
مشــاركة شــبكة إعالميــة ناطقــة باللغــة العربيــة فــي 
هــذا المحفــل السياســي الهــام هــذه المشــاركة مــن 
شــأنها أن تدعــم الفكــرة الديمقراطيــة األساســية 
ممــن  العديــد  حســب  وذلــك  ألميداليــن،  ألســبوع 
بنقاشــات  الواســعة  المشــاركة  ضــرورة  يــرون 
علــى  اقتصارهــا  وعــدم  األســبوع  هــذا  وحــوارات 
المشــاركين التقليدييــن أو المقتدريــن ماديــا، ألن 
هــذه المشــاركة تســاهم بإعطــاء فرصــه لمجموعــة 
لغويــة هامــة فــي الســويد، وبإيصــال أصــوات قــد 
مــع  المســاواة  قــدم  علــى  حاضــرة  غيــر  تكــون 

األصوات األخرى.

الكومبــس  لشــبكة  أخــرى  نشــاطات 
ألميدالين خالل 

تنظــم الشــبكة إلــى جانــب إنتاجهــا لبرنامــج »يــال 
ألميداليــن« نــدوة بعنــوان : مــا هــي المعلومــات التــي 
يحتاجهــا القادمــون الجــدد وطالــب اللجــوء؟ يديرهــا 
ــر  ــل ورئيــس تحري األســتاذ الجامعــي: ماتــس دوري

الشــبكة محمود آغا.

كمــا تشــارك الشــبكة فــي نــدوة حــوار بيــن أربــع 
شــركات حــول طــرق تأميــن فــرص عمــل للقادميــن 
 h&h الجــدد، تنظمهــا شــركة العالقــات العامــة
باإلضافــة إلــى نــدوة تنظمهــا GOOGLE حــول 
نجــاح  علــى  االجتماعــي  التواصــل  مواقــع  تأثيــر 
ــدوة حــول اإلعــالم  ــر ن ــادرات الشــخصية، وأخي المب
ضمــن المجموعــات األثنيــة مــن تنظيــم مؤسســة 

»كابي« 

أســبوع ألميداليــن ســوق عــكاظ فريــد 
مــن نوعــه يعــزز أســلوب الديمقراطية 

السويدية
عابــرة  أن خطبــة  يعلــم  بالمــه،  أولــوف  يكــن  لــم 
ألقاهــا، عندمــا كان وزيــرا للتربيــة، مــن علــى ظهــر 
ســيارة شــاحنة، فــي منتجــع علــى جزيــرة غوتالنــد، 
بعــض  أســئلة  علــى  لإلجابــة   196٨ عــام  صيــف 
المصطافيــن، يمكــن أن تتحــول إلــى طقــس ســنوي، 
وتظاهــرة سياســية هــي األشــهر فــي الســويد، ال 

تزال مســتمر منذ 4٨ عاما.

الســويد  لــوزراء  أصبــح رئيســا  الــذي  بالمــه  أولفــه 
لفترتيــن، اغتيــل بجانــب زوجتــه فــي العــام 19٨6 
الســويدية  بالسياســة  حاضــرا  بقــي  أســمه  لكــن 

الكومبس صوت للناطقين بالعربية في أسبوع ألميدالين:

قضايا العمل واللجوء واالندماج في أكبر ملتقى 
سياسي في السويد 

foto: marcus Johnson
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هــذه  منهــا  مناســبات  بعــدة  ومرتبطــا  الحديثــة، 
المناســبة السنوية.

فــي  نوعــه  مــن  الفريــد  السياســي  الطقــس  هــذا 
العالــم، قــد يشــبه بعــض جوانــب مــن ســوق عــكاظ 
ــا  ــة، عندم ــرة العربي ــي شــبه الجزي ــة ف ــام الجاهلي أي
كانــت العــرب تأتــي لعــرض ليــس فقــط منتوجاتهــا 
الماديــة مــن تمــر وعســل وخمــر وحنطــة، بــل أيضــا 
قبائلهــم  فكانــت  وأدبيــة،  فنيــة  منتوجــات 
وتتناظــر  وتتفاخــر  شــعرا  تتناشــد  )أحزابهــم( 

وتتبــادل الحجج واألفكار.

ــام مناقشــة أي  ــوح أم ســوق عــكاظ الســويدي المفت
أمــر أو قضيــة تخــص المجتمــع الســويدي، يعتبــر 
ــة خاصــة  ــام األحــزاب الســويدية البرلماني فرصــة أم
لعــرض أفــكار جديــدة وتقديــم منتوجــات سياســية 
الجزيــرة  فــي  المجتمعيــن  للمواطنيــن  مبتكــرة 

أرجــاء  مختلــف  فــي  لهــم  وللمتابعيــن  الســويدية 
السويد

أحــزاب  عــدد  علــى  ويــوم،  أيــام   7 مــن  أســبوع 
البرلمــان/ الريكســداغ الثمانيــة، يعقــد فــي رقعــة 
مئــات  يوميــا  بــه  ويعــرض  محــددة،  جغرافيــة 
النــدوات والمناظــرات، ممــا يتيــح للمتابــع فرصــة 
ــة،  ــن قاعــدة رأي واقعي ــة، ولتكوي ــة للمقارن حقيقي
منتوجــات  بيــن  التمييــز  خاللهــا  مــن  يســتطيع 
األحــزاب ومعروضاتهــا، قبــل أن يقــرر مــن يناســبه 
ويناســب ظروفــه واحتياجاتــه، ليكــون الخيــار عنــد 
منــح صوتــه، ليــس علــى أســاس عاطفــي وال يتحكــم 
األفضــل  لألفضــل،  الــوالء  ســوى  آخــر  والء  اي  بــه 

لقيــادة البلــد والمجتمع.

تتوســطها  جميلــة  لحديقــة  أســم  هــو  ألميداليــن 
مدينــة  ســور  بيــن  تقــع  مــاء،  نافــورة  مــع  بحــرة 
ــد الســويدية وبيــن  فيســبي عاصمــة جزيــرة غوتالن

شــاطئ بحــر البلطيــق، الــذي شــهد صــد العديــد 
ســفن  مــن  العديــد  واســتقبل  الغــزاة  ســفن  مــن 
ــى مــر التاريــخ، وهــو أســبوع متــاح ليــس  التجــار عل
فقــط لألحــزاب الســويدية الثمانيــة التــي تتمثــل فــي 
ــي، بــل أيضــا لــكل األحــزاب  البرلمــان الســويدي الحال
والــوكاالت  والبلديــات  والمؤسســات  والهيئــات 
تريــد عــرض  التــي  الشــركات  والمنظمــات وحتــى 
أفــكار جديــدة حــول عملهــا، والهــدف هــو دائمــا 
وحــل  المجتمــع  لقيــادة  األفضــل  تقديــم  واحــد: 

قضايــاه ومشــاكله بالطــرق العقالنية المناســبة

فــي هــذا األســبوع السياســي الحافــل، ال تجــد رقابــة 
ومــا تطرحــه،  تقولــه  مــا  علــى حريــة  أو ضوابــط 
وعلــى مــا تريــد أم ال تريــد أن تســمعه، الرقابــة 
تكــون  وقــد  مكتوبــة،  وغيــر  ذاتيــة  والضوابــط 
مكتســبة مــن تراكــم التقاليــد الديمقراطيــة التــي 

تمارســها البــالد منذ عقود.

ســوق يقول  إن  التاريــخ: 
كان  الــذي  عــكاظ 
والفــن  األدب  يعــرض 
جانــب  إلــى  والخطابــة، 
المبــادالت التجاريــة، ومــع أنــه كان ينتهــي أحيانــا 
بنزاعــات وخالفــات بيــن القبائــل قــد تتطــور إلــى 
حــروب، لكنــه كان مناســبة سياســية قبليــة بامتيــاز. 
فــي  الســويدي  ألميداليــن  أســبوع  يعتبــر  فيمــا 
زماننــا هــذا، مناســبة إلظهــار أن السياســة أصبحــت 
ــى مــن  شــأنا عامــا يهــم الجميــع، وليســت حكــرا عل
يتخذهــا مهنــة لــه فقــط، فالسياســة اليــوم تعنــي 
مصيــر كل فــرد ومصيــر المجتمــع فــي آن واحــد…

فــي  أتدخــل  ال  أنــا  يقولــون:  مــن  زمــن  ولــى  لقــد 
السياسة.

د.محمــود صالح آغا

ســوف   ،٢016 حزيــران  يونيــو/  مــن   ٢1 يــوم 
ــخ الســويدي واإلنســاني، كواحــد مــن  يذكــره التاري
أســوأ األيــام فــي حيــاة الالجئيــن الذيــن هربــوا مــن 
ويــالت الحــروب، وجــاؤوا الــى ويــالت حــرب نفســية 

وصــراع مريــر مــن اجــل الحصول على اإلقامة.

ففــي هــذا اليــوم، أقــر البرلمــان الســويدي تعديــاًل 
يمكــن  األجانــب،  قانــون  علــى  ظالمــا،   

ً
قانونّيــا

بتاريخهــا  الســويد  تشــهده  يــوم  أســوأ  اعتبــاره 
الماضــي والحاضر.

الجميــع يتســاءل: ماهــي هــذه التعديــالت الجديــدة 
اإلقامــة  وماهــي  األجانــب؟  قانــون  شــملت  التــي 
اإلقامــة  قانــون  ســيطبق  مــن  وعلــى  المؤقتــة؟ 
ان  يمكــن  كيــف  عليهــا  حصــل  ومــن  المؤقتــة؟ 
لــم  عــن  ومــاذا  الدائمــة؟  اإلقامــة  علــى  يحصــل 
الشــمل؟ وهــل حقــا لــن يســتطيع أحــد بعــد اآلن ان 
يجلــب عائلتــه الــى الســويد عــن طريــق لــم الشــمل؟ 
ومــاذا عــن شــرط الدخــل والســكن مــن اجــل إقامــة 

لم الشــمل وعلى من ينطبق هذا الشــرط؟

مــن  الغالبيــة  رأس  فــي  تــدور  كثيــرة،  أســئلة 
لهــم  أوضــح  أن  رأيــت  ولذلــك  الجــدد،  القادميــن 
أهــم مــا جــاء فــي القانــون الجديــد، فــي هــذا المقــال، 
الــذي أخــذ  الكومبــس »،  المهــم »  المنبــر  بهــذا 
علــى عاتقــه حمــل مشــاكل وهمــوم العــرب وجميــع 
علــى  مســاعدتهم  ومحاولــة  بالعربيــة،  الناطقيــن 
حــل مشــاكلهم وطــرح كل مــا يهمهــم فــي الســويد 

بطريقــة صادقة.

ــي الجديــد  مــن المهــم التأكيــد أن التعديــل القانون
ســوف يســتمر العمــل بــه لمــدة ثــالث ســنوات تبــدأ 

مــن تاريــخ ٢0 يوليــو/ تموز القادم.

كيف ســتكون اإلقامة المؤقتة؟
ــى الســويد، ومعهــا  ــت ال كل طفــل، وكل أســرة، أت
ــر/  أطفــال تحــت 1٨ســنة، قبــل تاريــخ ٢4 نوفمب
علــى  يحصلــون  ســوف   ٢015 الثانــي،  تشــرين 
ــدرت مصلحــة الهجــرة 

ّ
اإلقامــة الدائمــة، فــي حــال ق

أنهــم بحاجــة الــى ذلــك، وكل مــن يأتــي الــى الســويد 
لألمــم  التابعــة  الالجئيــن  مفوضيــة  طريــق  عــن 

المتحــدة ســوف يحصــل على إقامة دائمة.

وكل مــن ســوف يحصــل علــى قــرار اإلقامــة قبــل 
تاريــخ ٢0 يوليــو، ســوف تكون دائمة.

ومــن  المؤقتــة؟  اإلقامــة  مــدة  كــم   
الذي ســيحصل عليها؟

اإلقامــة المؤقتة نوعان:

1- إقامــة ثــالث ســنوات لمــن ســوف يصنــف كالجــئ 
سياسي.

 لمــن ســوف يحصــل 
ً
٢- إقامــة مدتهــا 13 شــهرا

على إقامة حماية بديلة.
من الذي سوف يحصل على اإلقامة المؤقتة؟

ــغ أتــى بمفــرده قبــل تاريــخ ٢4  1- كل شــخص بال
نوفمبــر/ تشــرين الثانــي، ولــم تصــدر لــه إقامــة حتــى 

تاريخ بدأ سريان القانون في ٢0 يوليو القادم .
نوفمبــر/   ٢4 تاريــخ  بعــد  أتــى  شــخص  كل   -٢
تشــرين الثانــي ٢015 ســوف تكــون إقامتــه مؤقتــة 

سواء كان بمفرده أو مع عائلة ومعها أطفال.
كيــف يمكــن لمــن يحصــل علــى اإلقامــة 

المؤقتــة ان يحصل على الدائمة؟
المشــرع اقر ثالث حاالت وهي كاألتي:

الـــ ٢5  ســن  يبلــغ  لــم  مــن  هــي  األولــى  الحالــة   -
وأكمــل دراســة البكالوريــا فــي الســويد يحــق لــه 

الحصــول علــى اإلقامة الدائمة.

- الحالــة الثانيــة هــي مــن هــم فــوق الـــ ٢5 ال بــد ان 
يثبــت الشــخص ان لديــه عمــل ويقــدر ان يعيــل 
بعــد  الدائمــة  اإلقامــة  علــى  يحصــل  لكــي  نفســه 

انتهــاء اإلقامة المؤقتة.

الحالــة  حســب  األطفــال  بعــض  الثالثــة  الحالــة   -
الصحيــة للطفل.

م الشــمل والقانون الجديد
ّ
ل

مــن  بــد  ال  هــام  ســؤال  الشــمل؟  لــم  عــن  مــاذا 
توضيــح مــا ورد فــي القانــون بطريقــة صحيحــة ألن 
ــا ورد  ــم يتضــح لهــم م ــرون ل ــاك أشــخاص كثي هن

في هذا الشــأن. 

لــم الشــمل ســوف يقتصــر علــى الــزوج والزوجــة 
واألبنــاء تحــت ســن 1٨ مــا عــدا ذلــك مرفــوض 
 ٢0 فــي  القانــون  بســريان  ســريانه  يبــدأ  وهــذا 
يســري  التاريــخ  هــذا  قبــل  ان  اي  القــادم  يوليــو 

عليــه القانون القديم.

من له الحق في لم الشــمل؟
كل شــخص أتــى قبــل تاريــخ ٢4 نوفمبــر/ تشــرين 
ــم شــمل عائلتــه أمــا مــن  ــه ل الثانــي ٢015 يحــق ل
ليــس   ٢015 نوفمبــر   ٢4 تاريــخ  بعــد  أتــى 

الجميــع لهم الحق.

ثــالث  لجــوء  إقامــة  علــى  يحصــل  ســوف  مــن   -1
ســنوات يحق له لم شــمل أســرته.

ــى إقامــة مدتهــا 13 شــهر مــع  ٢- مــن حصــل عل
كل األســف ليــس الجميــع لهــم الحــق فــي لــم الشــمل 

ألن المشــرعين صنفهــم علــى فئتين: 

- الفئــة األولــى: مــن حصــل علــى إقامــة مؤقتــة لمــدة 
ــل تاريــخ ٢4  ــب لجــوءه مقــدم قب 13 شــهرا وطل

نوفمبر ٢015 له الحق في لم شــمل أســرته.

إقامــة مؤقتــة  علــى  مــن حصــل  الثانيــة:  الفئــة   -
مدتهــا 13 شــهرا وطلــب اللجــوء بعــد تاريــخ ٢4 
شــمل  لــم  فــي  الحــق  لــه  ليــس   ٢015 نوفمبــر 

أسرته. 

بعــد ان وضحنــا مــن لــه الحــق فــي لــم الشــمل يبقــي 
التســاؤل عــن شــرط الدخــل والســكن ومــا ورد مــن 

تعديــالت فــي هذه الجزئية.

كل مــن يريــد ان تلتحــق عائلتــه بــه عــن طريــق 
دخــل  لديــه  يكــون  ان  البــد  الشــمل  لــم  إقامــة 
جديــد  الشــرط  هــذا  ان  يظــن  البعــض  وســكن، 
ولكــن أريــد ان أوضــح ان هــذا الشــرط هــو موجــود 
لبعــض  اســتثناءات  مــن قبــل ولكــن كانــت هنــاك 

األشــخاص وهم كاألتي:

كان يســتثنى من هذا الشــرط

- كل مــن حصــل علــى إقامة لجوء.

- كل من لديه الجنســية الســويدية.

- كل مــن هــو أوروبــي مقيم في الســويد.

- مــن لديــه إقامــة دائمــة اكثر من اربع ســنوات.

مــا حــدث اآلن هــو ان المشــرع قــام بحــذف 
هذه االســتثناءات واقر استثناء جديد:

 ٢0 تاريــخ  قبــل  الشــمل  لــم  معامــالت  كل   -1
يوليــو/ تمــوز ال ينطبــق عليها هذا الشــرط.

٢- معامــالت لــم الشــمل لألطفــال ال يشــملهم هــذا 
الشرط.

3- كل الجــئ يحصــل علــى اإلقامــة ولــه الحــق ان 
يقــدم معاملــة لــم الشــمل يكــون معفــي مــن شــرط 
ــة  ــم الشــمل خــالل ثالث الدخــل والســكن إذا قــدم ل

اشــهر مــن تاريــخ حصوله على اإلقامة.

 فــي النهايــة أتمنــي التوفيــق لكافــة القراء األعزاء

المحامــي روماني بطرس

 توضيحات حول تعديالت قانون الهجرة الجديد
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الناشرة منى زريقات هينينغ في حديث لـ الكومبس:

تعرفوا على السويد أكثر من خالل أدب األطفال
الكومبــس -لقــاءات: عندمــا تســتقر فــي بلــد آخــر مختلــف، وتتقبلــه ويتقبلــك، ال 
بــد أنــك ســتحاول أن تنقــل كل مــا هــو جميــل ومفيــد مــن هــذا البلــد الجديــد إلــى 
بلــدك األم، هكــذا تقــول منــى زريقــات هنينــغ التــي قضــت أكثــر مــن 4٥ عامــا فــي 

الســويد، عــن بدايــات عملهــا فــي نقــل أدب األطفــال الســويدي إلــى العربيــة.

الشــيء الجميــل الــذي دأبــت الناشــرة منــى علــى نقلــه 
األطفــال،  أدب   

ً
األدب وتحديــدا هــو  العربيــة  إلــى 

وتســلية  تــرف  مجــرد  ليــس  بــه  وجــدت  ألنهــا 
خيــال  لمخاطبــة  طريقــة  بــل  الناشــئة،  لألجيــال 
ثقافــة  علــى  وتعريفــه  مداركــه  وتوســيع  الطفــل 
اآلخــر، فــأدب األطفــال مختلــف عــن األدب الموجــه 

للكبــار، كمــا تأكــد منى زريقــات هينينغ.

كانــت  الســويد،  فــي  منــى  التــي قضتهــا  األعــوام   
النتيجــة  لتكــون  والعمــل،  بالعطــاء  مليئــة  أعــوام 
تأســيس وتطويــر دار نشــر، كانــت الســباقة بترجمــة 
ونشــر أدب األطفــال الســويدي إلــى العربيــة، ممــا 
أهلهــا الســتالم جوائــز قيمــة منهــا وســام رفيــع مــن 
الســادس  غوســتاف  كارل  الســويدي  الملــك  قبــل 
عشــر، فــي حفــل أقيــم بالقصــر الملكــي فــي حزيــران 
بحضــور  فــي ســتوكهولم  العــام ٢010  يونيــو   /
اختيارهــا » ســيدة  إلــى  الملكــة ســيليفيا، إضافــة 
العــام ٢013 وذلــك لجهودهــا فــي  العــام » فــي 
تعريــف العالــم العربــي بــاألدب الســويدي. كمــا نالــت 
فــي  الطفــل  ألدب  الســويدية  األكاديميــة  جائــزة 

عالم ٢007.

ــغ فــي مكتبهــا  ــى زريقــات هنين الكومبــس زارت من
 ،

ً
وســط العاصمــة الســويدية، وأجــرت معهــا حديثــا

تشــعب إلــى عــدة اتجاهــات مهمــة، تنــاول باإلضافــة 
إلــى الســيرة الذاتيــة للناشــرة المعروفــة فــي الســويد 

والوطــن العربــي، قضايــا األدب والترجمــة واإلعــالم 
والثقافــة، خاصــة أنهــا تشــغل أيضــا منصــب القنصــل 

الفخري لألردن في الســويد.

ازدحمــت  التــي  الكتــب  مــن  وراء مجموعــة كبيــرة 
علــى رفــوف مكتبتهــا، وقفــت منــى زريقــات تعرفنــا 
علــى أول الكتــب التــي ترجمتهــا والتــي اختــارت لهــا 
فــي ذاك الوقــت اســم »برهــان« لتجســد شــخصية 
األصليــة،  الكتــب  سلســلة  فــي  اوبيــرغ«  »ألفونــس 

هــذه السلســلة التــي نشــأ جياًل كامــاًل على قراءتها.

كانــت  وكيــف  األطفــال؟  أدب  لمــاذا 
البداية؟

بــي  أثــر  المنــى مشــهد  لتأســيس دار  مــا دفعنــي 
ــم فــي  ــي تقي ــي الت ــت أخت ــا رأي ــك عندم ــرا، وذل كثي
األردن تقــرأ ألطفالهــا القصــص باللغــة اإلنجليزيــة، 
عــدم  بســاطة  بــكل  وكان  الســبب.  عــن  وســألتها 
توفــر الكثيــر مــن كتــب األطفــال باللغــة العربيــة، 
ثــم اتضــح لــي أن هــذه الظاهــرة متفشــية فــي العالــم 
العربــي، وكأنهــا أمــر عــادي مــن غيــر االنتبــاه إلــى مــا 
للهويــة  فقــدان  مــن  عليــه  يترتــب  ومــا  يعنيــه 

الخاصــة إذا ضعفــت اللغة.

لقــد الحظــت كيــف تحافــظ الســويد علــى لغتهــا 
وتدافــع عنهــا بــكل الوســائل، علــى الرغــم مــن قلــة 
عــدد ســكانها. واكتشــفت أن مفتاحهــم الســحري 
فــي إكســاب الطفــل لغتــه األم وغرســها فيــه هــو 

التركيــز علــى مرحلــة الطفولــة. فالكتــب الموجهــة 
لألطفــال متوافــرة فــي كل مــكان ســواء فــي المكتبــات 
المدرســية أو المكتبــات العامــة، ناهيــك عــن دور 
نشــر الكتــب أو بيعهــا التــي ال يــكاد يخلــو منهــا أي 
َحــي مــن أحيــاء المدينــة أو القريــة أو أي منطقــة 

تجّمع ســكني مهما صغرت مســاحته.

لمســُت  ألنــي  المنــى«  مــن هنــا جــاءت فكــرة »دار 
نقصــا فــي الكتــب العربيــة الموجهــة لألطفــال لمــا 
الثمانينــات، ولــدت مــع  الــدار فــي مطلــع  أسســت 
إلــى  الســويدية  األدبيــة  الثــروة  نقــل  الــدار فكــرة 
العربيــة. جــاء هــذا القتناعــي الكامــل أنــه ينبغــي أن 
يكــون الطفــل علــى عالقــة قويــة مــع اللغــة والكتــاب 

منذ صغره.

دأبــت  الــذي  الجميــل  الشــيء   
الناشــرة منــى علــى نقلــه مــن 
الســويد إلــى البلــدان العربيــة 
أدب   

ً
وتحديــدا األدب  هــو 

بــه  وجــدت  ألنهــا  األطفــال، 
وتســلية  تــرف  مجــرد  ليــس 
ــة  ــل طريق ــئة، ب ــال الناش لألجي

الطفــل. خيــال  لمخاطبــة 

الناشــرة منى زريقات أثناء تكريمها من الملك الســويدي      
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اللغــة  فــي  أطفــال  أدب  يوجــد  هــل 
برأيك؟ العربية 

نعــم ولكــن اآلن بــدأ يتطــور، لألســف فــي الســابق 
، بينمــا هــو قديــم 

ً
نــكاد نقــول إنــه لــم يكــن موجــودا

فــي الســويد وفــي الغــرب، أول كتــاب لألطفــال ظهــر 
وكان  عــام   500 مــن  أكثــر  منــذ  الســويد  فــي 

 من األلمانية. 
ً
مترجمــا

كتــاب الطفــل صعــب التأليــف وصعــب اإلنتــاج أيضــا. 
الكتــب  مــن  النــوع  هــذا  أن  نعــرف  نحــن  وطبعــا 
حديــث العهــد فــي عالمنــا العربــي، علــى الرغــم مــن 
ــرن  ــي الق ــا ف ــي أخــذت مجراه ــة الت التجــارب الفردي
هــم  المتخصصيــن  األطفــال  ّتــاب 

ُ
ك إن  الماضــي. 

قالئــل فــي اللغــة العربيــة، والطفــل قــارئ ال يســاوم 
فــي ذوقــه. عندمــا أسســت »دار المنــى« كنــت لمســت 
بنفســي النقــص الكبيــر فــي هــذا المجــال، فقــررت 
التركيــز عليــه وكلــي أمــل بإنشــاء عالقــة وثيقــة بيــن 

األدب الســويدي واألدب العربي.

كتــاب الطفــل فــي الســويد يتمتــع بشــهرة عالميــة 
وقــد  اللغــة.  اإلقليميــة وعوائــق  الحــدود  تتجــاوز 
قامــت »دار المنــى« بترجمــة ونقــل مجموعــة كبيــرة 
الطفــل  أدب  مجــال  فــي  المتخصصــة  الكتــب  مــن 
الــرّواد  الســويديين  الكتــاب  مــن  لكثيــر  والناشــئة 
علــى  ومنهــم  عالميــة،  بشــهرة  يتمتعــون  الذيــن 
ســبيل المثــال الكاتبــة أســتريد ليندجريــن مؤلفــة 
و«األخــوان«،  الطويــل«،  الجــورب  ذات  »جنــان 
إلــى  باإلضافــة  ولــدي«.  يــا  و«ميــو  و«ميرابــل«، 
بيرجســتروم،  جونيــال  لكاتبــة  برهــان  شــخصية 
والــذي  ارتبــط اســمه باســم »دار المنــى« ألنــه كان 
مــن أول إصــدارات الــدار، فالعديــد مــن األطفــال 
يعرفــون قصــص هــذا الولــد الصغيــر فــي حكاياتــه 
برهــان«  يــا  خيــر  علــى  »تصبــح  مثــل  اليوميــة 

و«احذر المنشــار يا برهان«.

موجهــة  أدبيــة  أعمــال  إلــى  النشــر  توســع  فيمــا 
للكبــار متلويلهلــم موبيــرغ فــي روايتــه المهاجــرون  
بيــر الغركفيســت فــي روايتــه ضيــف علــى الواقــع 
وهنينــغ  القــدس   الــى  الطريــق  فــي  غيــو  ويــان 

مانــكل فــي رواياتــه المترجمــة الى العربية.

والكاتــب هنينــغ، يعتبــر مــن أبــرز الروائييــن الذيــن 

كتبــوا الروايــة البوليســية. التــي تــكاد تكــون غيــر 
ــي مســتقل.  ــوع أدب ــي كن ــا العرب ــي عالمن ــة ف معروف
وجــه{،  بــال  }قاتــل  بروايتيــه  أتيــت  وعندمــا 
فــي  صعوبــة  وجــدت  ريغــا{،  فــي  و}الــكالب 
يعــرف  أو  الكاتــب  يعــرف  أحــد  فــال  تســويقها 
أهميتــه فــي بــالده. ومؤخــرا بــدأ اســم هــذا الكاتــب 
يتــردد فــي عالمنــا العربــي، خصوصــا بعــد مشــاركته 
مــع أســطول الحريــة إلــى غــزة، وبعــد أن أعلــن آراءه 

ضــد الحصــار الظالــم على أهل غزة.

إلــى  العربيــة  مــن  كتــب  نقلــت  هــل 
الســويدية وكيــف تتعامليــن مــع طــرق 

الترجمة؟
نقلــت مــن العربيــة إلــى الســويدية ثالثــة دواويــن 

شــعر للشــاعر المبدع محمود درويش. 

 أنــا ال أترجــم بنفســي إال القليــل، لــدي عــدد ال 
ً
حاليــا

اللغــة  مــن  المتمكنيــن  المترجميــن  مــن  بــه  بــأس 
بالثقافتيــن  جيــدة  ومعرفــة  والعربيــة  الســويدية 

وهــذا يســهل مــن عملية الترجمة.

تــروى  كانــت  العربيــة  القصــة  أن  يمكــن مالحظــة 
دائمــا بصيغــة الماضــي، مــا اكتشــفناه عنــد ترجمــة 
ــال الســويدية هــو اســتخدام المضــارع،  كتــب األطف
وهــذا مــا يزيــد مــن توســع خيــال المتلقــي أكثــر، 
علــى أســاس أن الحــدث يجــري اآلن أمامــه ليســتطيع 

تخيلــه أكثر.

دعنــي أقــول لــك أن الترجمــة هــي فعــل حضــاري، 
التواصــل  اآلخــر وعلــى  علــى فهــم  تســاعد  ألنهــا 
معــه وعلــى حفــظ الحضــارة اإلنســانية، والحضــارة 
اإلســالمية العربيــة التــي شــهدتها منطقتنــا ســابقا 
الحضــارة  صــرح  مــن  يتجــزأ  ال  جــزء  أيضــا  هــي 

اإلنســانية التي نشــهدها اليوم.

الناطقيــن  بــه  تنصحيــن  الــذي  مــا 
باللغــة العربيــة فــي الســويد خاصــة 

الجدد؟ القادمين 
األطفــال  كتــب  عــن  ابحثــوا  لهــم  أقــول  أن  أريــد 
أجــل  مــن  وليــس  للعربيــة  المترجمــة  الســويدية 
المكتبــات  رفــوف  علــى  تتواجــد  فهــي  شــرائها 
العامــة فــي كل المــدن واألريــاف الســويدية ويمكــن 
ــة  ــال الكاتب ــراءة أعم ــع لق اســتعارتها. أدعــوا الجمي
والتــي  ليندجريــن،  أســتريد  الرائعــة  الســويدية 
قالــت: »خيــال الطفــل ليــس لــه حــدود«. أريــد أن 
المعجــزات  يصنعــون  الصغــار  ألن  للصغــار  أكتــب 
الكتــب«  يقــرؤون ولهــذا فهــم يحتاجــون  عندمــا 

تــراث هــذه الكاتبــة األدبــي هو أرث عالمي.

الجديــد وســيلة مــن  للقــادم  الكتــب تعتبــر  هــذه 
علــى  للتعــرف  والممتعــة  الســهلة  الوســائل  أهــم 
المجتمــع الســويدي والثقافــة الســويد. إنهــا وســيلة 

ناجحــة مــن أجــل االندماج فــي المجتمع الجديد.

 إلــى قــراءة أعمــال ســلمى الجرلــوف 
ً
أدعوهــم أيضــا

ــات اإلنســان وخاصــة  ــي صــورت الســويد وعالق الت
والتقاليــد  والعــادات  الطبيعــة،  مــع  الطفــل 
إلــزا  كتــب  وكذلــك  صورهــا،  بأجمــل  الســويدية 
أكثــر  تتعرفــوا  أن  أردتــم  إذا  لذلــك  بيســكوف. 
ألنــه  األطفــال  أدب  قــراءة  يجــب  الســويد  علــى 
فهــو  الســويدية  والتقاليــد  العــادات  لــكل  حاضــن 
ــه القــادم  ــذي ســيتعرف علي مــرآة هــذا المجتمــع ال

الجديد.

هــو  بــرأي  لالندمــاج  الصحيــح  المدخــل  هــو  هــذا 
التعــرف علــى أدب وثقافــة اآلخــر مــن خــالل الكتــب 
والقــراءة، هــؤالء الكتــاب هــم رمــوز الســويد التــي 

تفخــر بهم وليس السياســيين.

فــي إحصائيــات  الســويد  وكمــا هــو معــروف عــن 
عديــدة أنهــا تتصــدر قائمــة الشــعوب األكثــر إقبــاال 
 

ّ
علــى القــراءة فــي العالــم. وهنــاك اهتمــام كبيــر يحــث

الطفــل مــن ســنين حياتــه األولــى علــى القــراءة، مثــل 
وثمــة  العامــة،  والمكتبــات  المدرســية  المكتبــات 
ــي  ــات مخصصــة لشــراء الكتــب، بحيــث ان ثلث ميزاني
هــذه  إلــى  يذهــب  كتــاب  أي  مــن  األولــى  الطبعــة 
المؤسســات والثلــث المتبقــي يذهــب إلــى دور الكتــب 

التجارية!

حكايــات  مــن  متوافــر  هــو  مــا  كل  يقــرأ  الطفــل 
شــعبية وأدب حديــث وأدب مترجــم وكتــب علميــة 
الطفــل  تشــد  ممتعــة  بطريقــة  مقدمــة  عديــدة 

إليها.

هنــاك مكتبيــات متخصصــات ومدرســون يؤمنــون 
بأهميــة القــراءة الحــرة، وهنــاك وعــي لــدى األهالــي 
يجــب  وهنــا  القــراءة.  وأهميــة  الكتــب  بأهميــة 
اللغــة  قــراءة  بأهميــة   

ً
ســابقا قلــت  بمــا  التذكيــر، 

العربيــة أيضــا للطفــل منذ صغره.

فــي نهايــة اللقــاء شــكرنا الناشــرة والقنصــل الفخــري 
لنــا  لــألردن منــى زريقــات هنينــغ علــى اســتقبلها 
ــا  ــا، كم ــث معن ــه للحدي ــذي خصصت ــت ال ــى الوق وعل
تمنــت لشــبكة الكومبــس المزيــد مــن النجــاح فــي 

تقديــم خدماتهــا اإلعالمية.

قســم التحقيقات

أعمــال  لقــراءة  الجميــع  أدعــوا 

الكاتبــة الســويدية الرائعــة أســتريد 

»خيــال  قالــت:  والتــي  ليندجريــن، 

حــدود« لــه  ليــس  الطفــل 

تطبيــق الكومبس 
لألجهــزة الذكية
ً
أصبــح اآلن متاحا
Alkompis New App

 
ً
لكــي تبقى دائما

مع الخبر والحدث 
في السويد

مطلــوب لعائلــة ، رود هــوس أو فيــال لإليجــار في 
مالمــو وضواحيهــا ، لمــدة تزيد عن ســنة

نتعامــل فقــط مــع مالــك العقار النتعامل مع الوســطاء

االتصال 0735000006
 Ansöka hyran radhus eller villa för
 en familj i Malmö eller förorter för

minst ett år
Vi behandlar bara med ägare 

Ring 0735000006  

مطلوب

بعض منشــورات دار المنى      بعض منشــورات دار المنى      
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الكومبــس – مبــادرات: قبــل أقــل مــن 3 أشــهر أجــرت شــبكة الكومبــس مقابلــة مــع 
ماتــس ويدمــار رئيــس جمعيــة »كفــاءات بــا حــدود« التــي كانــت وقتهــا حديثــة 
التأســيس، وتخطــط لبــدء دورات تدريبيــة لطالبــي اللجــوء والقادميــن الجــدد ممــن 

لديهــم شــهادات وخبــرات فــي مجــال تقنيــة المعلومــات واالتصــاالت.

هــذه المقابلــة تحــدث ماتــس والــذي في 
شــركة  إدارة  أيضــا  يــرأس 
هــذه  فكــرة  عــن   JAyWAy
الــدورة التــي طورهــا وأطلقهــا بمســاعدة الخبيــر 
رضــا شــريف مــن شــركة SONy بعــد طرحهــا 

علــى مكتــب العمل، الــذي وافق عليها.

اآلن الفكــرة قــد نفــذت وتــم االنتهــاء مــن تأهيــل ٨ 
أشــخاص، اســتطاع ثالثــة منهــم الحصــول علــى عمــل 
 JAyWAy :ثابت مباشــرة، في ثالث شــركات هي
وهنــاك   cyBERcOM و   cAPGEMINIو
اثنــان آخــران فــي طريقهمــا للحصــول علــى عمــل 
بعــد فتــرة تدريــب إضافيــة فــي شــركات أخــرى، أمــا 
والتحصيــل  الدراســة  متابعــة  قــرروا  فقــد  الباقــي 

العلمي في الســويد.

 جعلتنــا نطلــب مقابلــة 
ً
هــذه النتائــج المشــجعة جــدا

حــدود«  بــال  »كفــاءات  رئيــس جمعيــة  مــع  أخــرى 
لنعــرف أكثــر عــن الــدورة وكيفيــة ســيرها ومــا هــي 
لــدورات  المســتقبلية  والخطــط  االســتنتاجات 

مشابهة.

فــي مقــر شــركة االتصــاالت JAyWAy بالقــرب 
مالمــو،  فــي  الرئيســية  القطــارات  محطــة  مــن 
اســتقبلنا ماتــس ويدمــار مديــر الشــركة، وقبــل أن 
يعــرض علينــا شــرب القهــوة ســألنا بــكل لطــف إن 
، وهــذا الســؤال قــد يكــون أحــد دالئــل 

ً
كنــا صيامــا

فقــد  الــدورة،  فــي  بالمشــاركين  اختالطــه  تأثيــر 
يصومــون  المشــاركين  نصــف  حوالــي  أن  لنــا  شــرح 

رمضان.

وكعــادة العديــد مــن المــدراء الناجحيــن فــي الســويد، 
والرســم  الكتابــة  بواســطة  لنــا  يشــرح  أن  فضــل 
يضعنــا  لكــي  الســبورة،  علــى  البيانيــة  والخطــوط 
بالصــورة بشــكل كامــل، وفــي محاولــة أيضــا لتنظيــم 

وقــت المقابلــة واســتثمار كل دقائقها.

هــي  الــدورة  نجــاح  أســباب  أحــد  ماتــس:  يقــول 
تناولهــا لمشــروع حقيقــي، والتعامــل مــع كل مراحــل 
مجــال  فــي  كان  الــذي  المشــروع  هــذا  وجزئيــات 
علــى  االعتمــاد  وتقليــص  البيئــة،  علــى  الحفــاظ 

المركبــات التي تســير بالوقود.

التدريبيــة  الــدورة  ميــزات  أهــم 
تنفيذها وطريقة 

وجــد القــادم الجديــد إلــى الســويد، فــي هــذه الــدورة، 
فرصــة حقيقــة للتعامــل مــع مشــروع واقعــي يتــدرب 
مــن خاللــه ليــس فقــط لتجديــد معلوماتــه وخبراتــه 
 علــى 

ً
التــي يحملهــا مــن بلــده األم، بــل للتعــرف أيضــا

ثقافــة عمــل ومفاهيــم وتعليمــات وربمــا قوانيــن 
تختلــف عمــا يعرفــه أو يألفــه مــن حياتــه الدراســية 

أو العمليــة.

كان  أســابيع،   ٨ اســتمرت  التــي  الــدورة  خــالل 
العمــل  يتقاســمون  اختيــاري  وبشــكل  المشــتركون 
بينهــم، ويتقاســمون النتائــج أيضــا فــي نهايــة كل 
أســبوع، عندمــا يتــم تقديــم التقريــر األســبوعي عــن 
ــى صاحــب المشــروع. هــذه الطريقــة  ســير العمــل إل
مفهــوم  عــن   

ً
مهمــا تصــورا  المشــاركين  أعطــت 

العمــل ضمــن المجموعــة، وأعطــت المشــارك خبــرات 
مهمــة فــي طــرق تقديــم وعــرض النتائــج باإلضافــة 
إلــى طــرق وضــع الحلــول والتــي تســتخدم بشــكل عــام 
مبــدأ نظــام التطويــر AGIL )مجموعــة مــن وســائل 
تطويــر البرمجيــات تعتمــد علــى أســلوب الرشــاقة 
وتكــرار التدريــج بالعمــل، ممــا يعنــي العمــل علــى 
 
ً
تدريجــا الوظائــف  تحديــد  خــالل  مــن  مراحــل 
بانتظــام علــى جــدول زمنــي ولهــا خطــط وطــرق 

تقييم مســتمرة لتحســينها(.

لفــرض  ليــس  الســويد  فــي  المديــر 
العقوبــات ومنح العالوات

وفــي ســؤال عــن أهــم مــا يمكــن أن يضيفــه القادميــن 
ــدورة  ــى خبراتهــم مــن خــالل مثــل هــذه ال الجــدد إل
التدريبيــة، أجــاب ماتــس: مــا يمكــن مالحظتــه هــو 

هــو  المشــاركين  أغلــب  يحملــه  الــذي  التعليــم  أن 
تعليــم مقبــول ومناســب لســوق العمــل الســويدية، 
ولكــن الحيــاة العمليــة مــا بعــد التخــرج ضعيفــة ألن 
أغلــب الوظائــف التــي شــغلها العديــد منهــم، عبــارة 
أو تنفيذيــة، وبالتالــي ال  إداريــة  إمــا  عــن وظائــف 
توجــد خبــرات كبيــرة بمســائل التطويــر والمشــاركة 
الجماعيــة، وأخــد المبــادرات والرقابــة الذاتيــة فــي 
أن  إلــى  إضافــة  متكاملــة.  مشــاريع  تنفيــذ  ســياق 
أو  المديــر  مهمــة  عــن  مختلفــة  مفاهيــم  هنــاك 
مــن  والحــذر  الخــوف  يشــبه  مــا  هنــاك  المســؤول، 
 ،

ً
ــا ــى الســويد حديث ــن إل ــب القادمي ــدى أغل المــدراء ل

 فــي الســويد يتعلــق 
ُ
بينمــا مفهــوم أن تكــون مديــرا

فقــط باختــالف المهــام الموكلــة إليــك وهــي مهــام 
والعقوبــات  األوامــر  لفــرض  ليــس  ومســؤوليات 

والقيــام بالمراقبة.

ــم  ــادة تنظي ــى إع ــجعتنا عل ــج ش النتائ
دورة تدريبية جديدة

أغســطس/آب  شــهر  تحديــد  تــم  مبــدأي  بشــكل 
البرمجــة  فــي  الجديــدة  للــدورة  الطلبــات  لتقديــم 
واالتصــاالت، علــى أن يعلــن عنهــا فــي يوليو/تمــوز. 
عمليــات االختيــار ســتتم فــي ســبتمبر/أيلول علــى أن 
تبــدأ الــدورة فــي أكتوبــر/ تشــرين األول. مــا يمكــن 
تثبيتــه مــن الــدورة األولــى هــو مــدة الــدورة وهــي ٨ 
واألســاليب  الطــرق  أغلــب  اتخــاذ  وســيتم  أســابيع 
التــي اســتخدمت فــي الــدورة األولــى، لكــن االتصــال 
ســيتم  موظفيــن،  بأخــذ  المعنيــة  الشــركات  مــع 
الــدورة  مثــل  وليــس  الــدورة،  أثنــاء  مبكــر  بوقــت 
األولــى حيــث اتصلنــا بالشــركات فــي نهايتهــا، يقــول 

ماتس ويدمار.

الغــرض الرئيســي مــن تأســيس مبــادرة 
حــدود«   بــال  »كفــاءات  جمعيــة 
 TAleNT wiThouT

Borders؟

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

 مــا تكــون محــدودة 
ً
التجاريــة والصناعيــة التــي غالبــا

النمــو، فإننــا نجــد الكثيــر مــن الصعوبــات فــي العثــور 
علــى المهــارات المناســبة، وفــي نفــس الوقــت نــرى أن 
مــن  أو غيرهــا  مــن ســوريا  العديــد ممــن قدمــوا 
البلــدان يمتلكــون الكثيــر مــن المؤهــالت والمميــزات 
التــي يمكــن أن يقدموهــا فــي دعــم ســوق العمــل، 
ولكــن هنــاك بعــض العقبــات التــي تواجــه الوافديــن 
ــف،  ــى وظائ الجــدد فــي دخــول الســوق والحصــول عل
اتحــاد  مبــادرة  إطــالق  مــن  الهــدف  فــإن  ولذلــك 
هــو   tALENt WIthOut BORdERS

الحــد من العراقيل.

ماتس ويدمار

دخــول  لتســهيل  مبــادرة  إنشــاء  فكــرة  ترســخت 
أصحــاب المهــارات والشــهادات فــي قطاعــات معينــة 
إلــى ســوق العمــل، بعــد أن نشــرت شــبكة الكومبــس 
مجانيــة  فرصــة  عــن  أشــهر  عــدة  قبــل  إعالنــا، 
لمشــاركة عــدد محــدود مــن القادميــن الجــدد فــي 
أكبــر ملتقــى لعلــوم وتقنيــات المعلومــات فــي شــمال 
التــي  الكفــاءة  المتقدميــن ومســتوى  أوروبــا، عــدد 
يتمتعــون بهــا والنتائــج التــي تحققــت مــن وراء هــذا 
 ،SONy اإلعــالن، شــجع الشــاب الخبيــر فــي شــركة
رضــا شــريف علــى االتصــال بشــركات كبيــرة إلطــالق 
 tALENt WIthOut أســمها  جمعيــة 

.BORdERS

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

إعالميــا لهذه المبادرة.

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

أمــل أن تضــم قطاعــات أخرى قريبا.

لمزيــد مــن المعلومات عــن الجمعية

WWW.tALENtWIthOutBORdERS.IO

INFO@tALENtWIthOutBORdERS.IO

بعد انتهاء الدورة التدريبية األولى للقادمين 

الجدد ضمن البرمجة وتقنيات المعلومات

 
ً
نتائج مشجعة جدا

تحققها جمعية 
»كفاءات بال حدود«

 ماتــس ويديرمــان رئيــس الجمعية       
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مدينــة  تشــهد  تحقيــق:   - الكومبــس 
ــرى،  ــويدية األخ ــدن الُس ــا الم ــو، كم مالم
العربيــة  للمطاعــم  كبيــرًا  انتشــارًا 
ــب  ــى جان ــر أن يجــد فيهــا ال يمكــن للزائ
المقبــات  المختلفــة،  الطعــام  صنــوف 
مــن  والعديــد  والعصائــر،  والمعجنــات 
األكات العربيــة الشــعبية. ) العراقيــة 
الســورية اللبنانيــة الفلســطينية الــخ (.

للجاليــات  ملتقــى  كذلــك،  أصبحــت  المطاعــم  هــذه 
ذكريــات  اســتعادة  خاللهــا  مــن  يتــم  العربيــة، 

الوطــن، بحلوها ومرها.

التواصــل مع الوطن والذكريات

، يقــول 
ً
محمــد حمشــو صاحــب مطعــم أفتتــح مؤخــرا

لـــ الكومبــس: } أنــا مقيــم فــي مالمــو منــذ ٢5 ســنة، 
الــذي وصلــت فيــه   فــي الوقــت 

ً
وكنــا قليليــن جــدا

بعــد  لــي  تكونــت  مطعــم  إنشــاء  فكــرة  الســويد، 
الهجرة الكبيرة من قبل الســوريين الى الســويد.

 وحيــن يأتــي الزبــون عندنــا يرتــاح فــي هــذا المــكان، 
نعيــد لــه شــيء مــن أحاسيســه ومشــاعره وذكرياتــه 
وطنــه  مــع  الذاكــرة  عبــر  تواصــل  لــه  ونجعــل 
ابــرز  وهــذه  فقدهــا،  التــي  والتقاليــد  والعــادات 
المطعــم،  بافتتــاح  نفكــر  جعلتنــا  التــي  األشــياء 

األكالت التــي نقدمهــا هــي أكالت شــعبية ».  

الطــراز  علــى  هــي  المطعــم  فــي  األثــاث   « يتابــع 
هــذه  إضافــة  أن  نعتقــد  فنحــن  الســوري،  التراثــي 
ــف  ــل للمطعــم تعطــي أجــواء خاصــة للتعري التفاصي
أكالتنــا،  لمعرفــة  للســويديين  ورســالة  بمجتمعنــا 
فــي  عربيــة  مطاعــم  وجــود  ظاهــرة  ان  وأعتقــد 

مدينــة مالمــو هــي ظاهرة حضارية«.

أكالت بالد الشام 
موريــس ســلوم هــو اآلخــر صاحــب مطعــم  وســط 
مدينــة مالمــو  يقــول ان » فكــرة إنشــاء مطعــم فــي 
الســويد جــاءت مــن خــالل خبرتــي الســابقة فــي مجــال 
المطاعــم منــذ ٢004 الــى عــام ٢010، أول ســنة 
درســت فــي المطبــخ قســم ألمــازا ســلطات والتبولــة 
والمحمــص، والســنة الثانيــة درســت خدمــة الكابتــن، 
عــام  الســويد  الــى  جئــت  الطويلــة  الخبــرة  بعــد 
٢01٢ الحظــت عــدم وجــود المطعــم الــذي تدخــل 
فكــرة  أحببــت  لذلــك  الشــعبي،  أكلنــا  وتــأكل  فيــه 
األكل الشــعبي ألنــي شــعرت ان مدينــة مالمــو هــي 
فكــرت   ٢014 عــام  وفــي  اكثــر  شــعبية  مدينــة 
افتــح مطعــم مثــل القهــوة الصغيــرة، اقــدم القهــوة 
ــرت الفكــرة  ــة، شــيء فشــيء كب ــات العربي ــع الحلوي م
كمــا  افعــل  ان  احــب  لــم  ذلــك  بعــد  للســندويش، 
يفعــل اآلخــرون، هنــا فقمــت بإلغــاء الفكــرة كلهــا. 
محــل  افتــح  ان  قــررت   ٢015 عــام  بدايــة  وفــي 

اقــدم فيــه األكالت الشــعبية والمعجنات«.

بــالد  أكالت  هــي  نقدمهــا  التــي  لــألكالت  بالنســبة   
والمســبحة  والفتــوش  مدمــس  »فــول  مثــل  الشــام 
والعديــد مــن المقبــالت واألكالت«، الديكــور اخترنــاه 
بــه فــي  الــذي كنــت اعمــل  مثــل ديكــور المطعــم 
ســوريا كجــو شــامي شــعبي مــن حيــث الصــور واللــون 

والطــاوالت لنكون بهذا الشــكل اآلن.

المفاجــأة  لكــن  العربيــة  للجاليــة  المطعــم  فتحــت 
علــى  أيضــا  الســويديين  إقبــال  فــي  كانــت  الكبــرى 

أكلنــا، ألن األكل والجــو أعجبهــم وكانوا ســعداء.

بهــذا  المطعــم  إقامــة  علــى  »إصــراري  يضيــف: 
الســوريين  مــن  الكثيــر  هنــاك  الن  كان  الطــراز 
ــذي خســرناه،  ــن ال ــد لهــم شــيء م ــأن نعي ــون ب يرغب
خســرنا البلــد والحــارة وجئنــا الــى الســويد، فحيــن 

تســمع  ســوري  اكل  وتــأكل  مطعــم  الــى  تأتــي 
موســيقى ســورية وتــرى صــور لتــراث ســوريا ســوف 
يعيــد لــك األجــواء الجميلــة التــي عشــتها ســابقا فــي 
بلــدك، وســعينا أيضــا لجمــع شــمل الســوريين فــي 

الغربــة بعيــدا اي انتماء«. 

الحضــاري  الوجــه  تعكــس  أن  »يجــب 
لنا«

محمــد ناصــر وهــو مــن زبائــن هــذه المطاعــم يتمنــى 
وتعكــس  إيجابيــة  تكــون  ان  المطاعــم  هــذه  مــن 
وجــه الثقافــة والحضــارة التــي تمثلهــا، خصوصــا مــع 

تزايــد أعــداد الالجئين مــن الدول العربية.

ــن  ــن األماك ــوع م ــارة هــذا الن ــا يشــجع زي ــف: م يضي
هــو الشــعور بالحنيــن للوطــن واألشــياء التــي تذكــرك 
األكالت  مــن  نــوع  أحيانــا  وعائلتــك،  وألهلــك  فيــه 
يذكــرك بأشــياء كانــت تعملهــا والدتــك، نــوع مــن 

الديكــور يذكــرك بتفاصيــل مدن بالدك.

للســويديين  والدائــم  الكثيــف  بالحضــور  تفاجــأت   
الســبب،  عــن  استفســرت  ولمــا  المطاعــم  لهــذه 
األول  نوعيــن:  هــم  الســويديين  الزبائــن  ان  علمــت 
الــذي ســافر الــى الــدول العربيــة وجلــس فــي مثــل 
هــذه المطاعــم، والنــوع الثانــي مــن األشــخاص الذيــن 
الثقافــات  علــى  واالطــالع  المعرفــة  حــب  لديهــم 

األخرى«. 

»
ً
»الطعــام العربي لذيذ جدا

هــذه  رواد  مــن  همــا  دينــو  وصديقــه  كرســتيان 
المطاعــم، يقــول كرســتيان » أحــد أصدقائــي فــي 
العمــل نصحنــي بزيــارة المطعــم وأعجبتنــي المعاملــة 
ــدوري دعيــت أصدقــاء  ــا ب ــك أعجبنــي األكل وأن وكذل
أخريــن للحضــور الــى المطعــم، اكثــر شــيء يختلــف 
لكــن  الطعــم  هــو  والعربيــة  الغربيــة  األكالت  فــي 

بصــورة عامــة األكل العربــي لذيذ جدا«. 

ــد مــن  ــاح العدي ــرى افتت يضيــف » شــيء مفــرح ان ن
يجعلنــا  وهــذا  الســويد  فــي  العربيــة  المطاعــم 
نتقــرب اكثــر لهــم ومعرفــة عاداتهــم وتقاليدهــم .. 
ــة مالمــو شــيء  ــات والعــادات فــي مدين تعــدد الثقاف
أيحابــي وضــروري للتعــرف علــى ثقافــات أخــرى وأنــا 
وصديقــي حريصــان دائمــا علــى كشــف أشــياء جديــدة 

دائما«. 

التنــوع في االختيار
حبيبــة وصديقتهــا اعتادتــا علــى األكل فــي المطاعــم 
»الكومبــس«:  لـــ  حبيبــة  تقــول  بمالمــو،  العربيــة 
}أحــب األكل العربــي رغــم وجــودي منــذ ســنوات فــي 
الســويد، وكذلــك صديقتــي الســويدية تحــب اإلطــالع 
ــى  ــوم ال ــا الي ــدة، جئن ــات األخــرى والجدي ــى الثقاف عل

هــذا المطعــم العربــي، بعد أن شــاهدنا األجواء {. 

وحــول ظاهــرة انتشــار المطاعــم العربيــة فــي مالمــو 
ــة  ــد أن ظاهــرة وجــود مطاعــم عربي ــول » أعتق تق
فــي مدينــة مالمــو هــي ظاهــرة إيجابيــة، تقدمهــم 
للمجتمــع الســويدي وتتيــح التنــوع للعــرب، فمثــال 
ــى مطعــم  ــى األكل العراقــي أذهــب ال حيــن اشــتاق ال
دعــوت  واليــوم  جميــل،  شــيء  وهــذا  عراقــي، 
 أتحــدث 

ً
صديقتــي علــى األكل العربــي، ألنــي دائمــا

لهــا عــن مــذاق هــذا األكل والطريقــة التــي يقــدم 
بهــا وهــو أعجبها كثيرا {. 

عمار الســبع 

المطاعم العربية في مالمو

أكالت شعبية تعيد ذاكرة األوطان!
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»منبــر الترحيــل القســري« مســاحة جديــدة إلثــارة 
قضايــا التســفير القصري

وموقــع  العربيــة  باللغــة  الكومبــس  موقــع  يســعى 
التيــد باللغــة بالســويدية إلــى اســتحداث قســم خــاص 
تحــت عنــوان  hEJ dÅ SVERIGE أو »منبــر 
التســفير  بقضايــا  يهتــم  القســري«  الترحيــل 

القسري.

 ســنتيح ألي شــخص يرغــب بإثــارة قضيتــه الخاصــة 
المتعلقــة بقــرار تســفيره أو تســفير أحــد معارفــه 
أو  العربيــة  باللغــة  أن يرســلها علــى شــكل مقــال، 
إذا  صياغتهــا  إعــادة  ســنحاول  ونحــن  الســويدية، 

القابلــة  النقديــة  المقــاالت  بطريقــة  األمــر،  احتــاج 
للنقاش. 

لذلــك مــن المفضــل عــرض القصــة مــع بيــان العوامــل 
والمواضيــع المرتبطــة بهــا والتــي تعتقــد أنهــا قــد 

تســاعدك علــى لفــت نظر الــرأي العام لقصتك.

فكــر باســتخدام لغــة واضحــة بــدون تكــرار، وحــاول 
أن تكــون موضوعيــا فــي تقديــم حججــك، وابتعــد 
عــن وضــع أســماء أشــخاص قــد ال يرغبــون بذكــر 
الــذي  الموضــوع  جوهــر  علــى  وركــز  أســمائهم، 

يخصك.

لــم  أشــياء  ذكــر  عــدم  الضــروري  مــن  انــه  تذكــر 
تحصــل معــك، أو أمــور غيــر صحيحــة، فهــذا يقلــل 

مــن مصداقيــة قصتــك ومــن فرص نجاح هدفك. 

لــه  شــيء  ألي  أو  لمجموعــة  أو  لــك  صــورة  أرســل 
التــي  الوثائــق  بعــض  وأرفــق  بالموضــوع،  عالقــة 

تعتبرهــا هامــة، إذا توفــرت، لتقويــة موقفك.

نرجــو أن ال تكــون رســالتك أكثــر مــن ٢600 حــرف، 
عندهــا سننشــر قصتــك باللغــة الســويدية والعربيــة، 
الســويدية،  باللغــة  الكتابــة  تســتطيع  ال  حــال  فــي 
أطلــب مــن أحــد معارفــك المســاعدة، أو أرســل فقــط 

بالعربية.

أرسل رســالتك بالسويدية على 
التالي: العنوان 

dEBAtt@ALtId.SE
الى: وبالعربية 
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 منبر الترحيل القسري

ــا،  ــذ ١4 عام ــويد من ــي الس ــش ف ــه يعي ــم أن ــري: رغ ــل القس ــس – الترحي الكومب
ويعانــي مــن وضــع صحــي صعــب، يواجــه اللبنانــي حنــا وهيبــة، الترحيــل القســري مــن 
الســويد، بعــد رفــض ثاثــة طلبــات للجــوء، قدمهــا خــال فتــرة وجــوده فــي البــاد.

سياســة  تشــديد  حــول  الجديــد  القانــون  وبحســب 
البــدء  الحكومــة  تعتــزم  الــذي  واللجــوء  الهجــرة 
بعــد  المقبــل،  يوليــو  تمــوز/  شــهر  فــي  بتنفيــذه 
الحصــول علــى موافقــة البرلمــان فــي ٢1 حزيــران/ 
يونيــو الحالــي، فقــد أبلغــت مصلحــة الهجــرة حنــا 
إلــى  ترحيلــه  وســيتم  لجوئــه  طلــب  رفضــت  بأنهــا 
الجديــدة يتعيــن عليــه  القواعــد  لبنــان، وبموجــب 
إخــالء المســكن وســيتم إيقــاف مســاعدة التعويضــات 
الماليــة اليوميــة التــي يحصــل عليهــا بالعــادة طالبــي 

اللجــوء حتــى بعــد حصولهــم على قرار الرفض.

وبعــض  جســدية  إعاقــة  مــن  وهيبــة  حنــا  يعانــي 
المشــاكل الصحيــة األخــرى، يقــول لـــ »الكومبــس« إنــه 
هــرب مــن لبنــان إلــى ســوريا مــع والديــه خــالل الحــرب 
اللبنانيــة فــي عــام 19٨٢ وكان يعيــش معهــم فــي 
عــام  وفــي  الســورية،  الكنائــس  تابــع إلحــدى  ديــر 
 
ً
وقــدم طلبــا الســويد،  إلــى  والــداه  أرســله   ٢00٢
كانــت  مــرة  كل  فــي  ولكــن  هنــا  اإلنســاني  للجــوء 
مصلحــة الهجــرة ترفــض طلبــه بحجــة أن الســويد ال 
ــى أســاس الوضــع الصحــي والســماح  ــح اللجــوء عل تمن
 
ً
كثيــرا  

ً
خطيــرا ليــس  مرضــه  وأن  بمعالجتــه  لــه 

إعاقتــه  مــع  التعايــش  يمكنــه  وبالتالــي   
ً
ومميتــا

وحالتــه الطبيــة المســتقرة وال يوجــد أي مانــع مــن 

العــالج  نفــس  علــى  والحصــول  لبنــان  إلــى  إعادتــه 
.
ً
هناك أيضا

ــى رفــض  ــه فــي كل مــرة حصــل فيهــا عل ويوضــح أن
مــن  العديــد  تقديــم  يحــاول  كان  اللجــوء،  طلــب 
أصدرتــه  قــرار  كل  لنقــض  االســتئناف  دعــاوى 
 كانــت واحــدة، 

ً
مصلحــة الهجــرة ولكــن النتيجــة دائمــا

وهــي أن الســويد ال تســاعد الالجئيــن الذيــن جــاؤوا 
علــى  والحصــول  مرضهــم  نتيجــة  ليعيشــوا  هنــا 

العــالج الطبي والرعاية.

»ضحية سياســة اللجوء الجديدة«
ــا سياســة اللجــوء  ــه أحــد ضحاي ــا نفســه أن ــر حن يعتب
تطبيقهــا  علــى  الحكومــة  تعمــل  التــي  الجديــدة 
ــم تتــم  ــب لجــوء ل حيــث تنــوي ترحيــل ٨0 ألــف طال
ــى بلــده  الموافقــة علــى طلبــات لجوئهــم، وإعادتــه إل
األصلــي وقطــع المســاعدات الماليــة عنــه وإجبــاره 
علــى إخــالء المســكن التابــع لمصلحــة الهجــرة والــذي 

يعيــش فيه.

 ويبيــن أن الموظفــة المســؤولة عــن دراســة طلــب 
ــه  ــه بأن ــي شــهر وأخبرت ــل حوال ــه اســتدعته قب لجوئ
اســتنفد كل فرصــه للحصــول علــى حــق اللجــوء فــي 
الســويد ولــم يعــد مســموح لــه البقــاء فيهــا الســيما 

وأن نتائــج دعــاوى االســتئناف أكــدت صحــة قــرار 
مصلحــة الهجــرة، وأخبرتــه بأنــه لــم يبــق أمامــه ســوى 
فرصــة وحيــدة وهــي تقديــم اســتئناف لــدى المحكمة 
العليــا، حيــث أخبرتــه المســؤولة عــن اعتقادهــا بــأن 
، ولذلــك قالــت لــه بأنهــا 

ً
هــذا األمــر لــن يجــدي نفعــا

 بعــد صــدور قــرار 
ً
ــا ــه بعــد شــهر تقريب ســتلتقي ب

الرضــوخ  منــه  وطلبــت  المصلحــة،  لصالــح  قضائــي 
إجــراءات  إلتمــام  ورقــة  علــى  والتوقيــع  للواقــع 
ترحيلــه إلــى لبنــان بشــكل قانونــي وتســليم المنــزل 

وبطاقة حســابه المصرفي والهوية الشــخصية.

يشــير إلــى أن المســؤولة عــن قضيــة لجوئــه تتحــدث 
مــن  نــوع  وفيهــا   

ً
جــدا حــادة  بلهجــة   

ً
دائمــا معــه 

العصبيــة، وهددتــه بأنــه إذا لــم يوقــع علــى أوراق 
إلــى  الشــرطة  إلرســال  ســتضطر  فإنهــا  ترحيلــه 

عنــوان منزلــه للتعامل معه.

تخبط وضياع
يعيــش حنــا حالــة مــن الضيــاع ويؤكــد أنــه ال يعــرف 
 وأن 

ً
مــا هــو الحــل ومــاذا يتعيــن عليــه فعلــه، خاصــة

والديــه ماتــوا فــي عــام ٢003 ولــم يعــد يملــك 
منــزاًل أو أحــد مــن أفــراد أســرته ســواء فــي ســوريا أو 
مــع   

ً
كثيــرا التواصــل  حــاول  أنــه  كمــا  لبنــان،  فــي 

ــان  ــات الكنســية فــي لبن المنظمــات اإلنســانية والهيئ
لكنــه لــم يتلــق حتــى اآلن أي جــواب يفيــد بإمكانيــة 
تقديــم المســاعدة لــه فــي حــال عودتــه، وبالتالــي لــم 

يجــد أي جهــة تعتــرف بــه فــي بلــده األصلــي، بحســب 
مــا يقــول، وهــو يواجــه خطــر إجبــاره علــى إخــالء 
مســكنه فــي الســويد والبقــاء بــدون مــأوى بالرغــم مــن 

ظروفــه الصعبة.

 حالــة مــن اإلحبــاط واالســتياء 
ً
ويعيــش حنــا حاليــا

الســيما وأنــه كان علــى تواصــل دائــم مــع منظمــة 
الصليــب األحمــر فــي الســويد ومنظمــة »آمنســتي« 
لــم  لكنهــم  الســويدية  والكنيســة  اإلنســان  لحقــوق 
مصلحــة  علــى  والتأثيــر  مســاعدته  مــن  يتمكنــوا 
الهجــرة للتراجــع عــن قرارهــا، ولكــن »ال حيــاة لمــن 

تنــادي« علــى حد تعبيره. 

يقــول للكومبــس بحــزن أنــه يعيــش أصعــب ظــروف 
حياتــه ألنــه يشــعر بعــدم اليقيــن فهــو ال يعــرف إلــى 
أيــن ســيذهب فــي لبنــان بعــد ترحيلــه مــن هنــا ومــن 

ســيعتني به ويقدم المســاعدة له.

الصعــب واالنتظــار  اإلنســاني  الوضــع  مــن  وبالرغــم 
 مــن أجــل الحصــول علــى اإلقامــة إال 

ً
لحوالــي 14 عامــا

فائــدة  أي  وبــدون  هبــاء  ذهبــت  الفتــرة  هــذه  أن 
ويشــعر حنــا بأنــه إنســان وحيــد وال يملــك أي شــيء، 
اإلنســانية  المنظمــات  جميــع  يناشــد  ولذلــك 
علــى  بالعمــل  والحقوقيــة  األهليــة  والجمعيــات 
ــار أنهــا  ــى اعتب مســاعدته إليجــاد حــل لمشــكلته عل

قضية إنســانية.

مصلحة الهجرة:

»عليك العودة للبنان 
طوعا وإال الشرطة 

سترّحلك بالقوة«
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الكومبــس – الترحيــل القســري: مــع دخــول اإلجــراءات الجديــدة، بإخــاء الكامبــات 
مــن طالبــي اللجــوء المرفوضــة طلباتهــم، وقطــع المســاعدات الماليــة عنهــم، حّيــز 
ــة التــي  التنفيــذ فــي ١ حزيــران/ يونيــو ٢0١٦، عــادت األوضــاع اإلنســانية الصعب

ــى الواجهــة. يعيشــها آالف المرفوضــة طلبــات لجوئهــم إل

فالعديــد مــن العوائــل، وجــدت نفســها أمــام هــذا 
ــل القســري، رغــم  ــد، مهــددة بالترحي الوضــع الجدي

وجودها في الســويد عدة ســنوات.

وبموجــب القوانيــن الجديــدة، التــي قدمتهــا الحكومــة 
اللجــوء  طالــب  فــأن  الماضــي،  أبريــل  نيســان/  فــي 
الحاصــل علــى رفــض نهائــي علــى طلبــه، لــن يكــون لــه 
اليومــي، أو مــكان  النقــد  بــدل  حــق الحصــول علــى 
إليوائــه، إذ يجــب علــى األشــخاص حينهــا مغــادرة 

البالد.

وجــرى إبــالغ األشــخاص قبــل وقــت مــن تنفيــذ هــذه 
اإلجــراءات الجديــدة. وبمــا أن المحاكــم بتــت بشــكل 
قاطــع ونهائــي فــي ملفاتهــم، لــم تتضمــن اإلجــراءات 
للظــروف  مراعــاة  أو  اســتثناءات  أيــة  الجديــدة 
اإلنســانية الصعبــة التــي يعيشــونها، علــى اعتبــار أن 
المحاكــم هــي التــي درســت أوضاعهــم وقــررت انهــم 
كفايــة  لعــدم  البــالد،  فــي  البقــاء  عليهــم  يجــب  ال 

أســباب لجوئهم.

ولــم تكــن الســنوات الطويلــة التــي عاشــتها هــذه 
العوائــل فــي الســويد، كافيــة قانونّيــا لحصولهــا علــى 
اإلقامــة، وبالتالــي لــم تســتطع الدخــول الــى المجتمــع 
وبنــاء حيــاة مســتقرة فيــه، رغــم رغبتهــا الشــديدة 

في ذلك.

ومــع تنــوع أحــوال وظــروف تلــك العائــالت، إال أن مــا 
يجمعهــم هــو معانــاة الحصــول علــى حــق اإلقامــة. 

ومــن بيــن الذيــن شــملهم القــرار، علــى ســبيل المثــال 
ال الحصــر، العشــرات مــن العوائــل اللبنانيــة، لجــأت 
الــى الســويد عقــب انــدالع حــرب تمــوز ٢006، لكــن 
بســبب  اإلقامــة  الهجــرة رفضــت منحهــم  ســلطات 
انتهــاء الحــرب بعــد شــهر، حيــث اعتبــرت أنــه لــم 
يعــد هنــاك ســبب لبقائهــم فــي الســويد وأخذهــم 

اإلقامة.

ســيدة لبنانيــة: » 10 ســنوات فــي الســويد ونحــن 
ضائعيــن فــي نفــق مظلم من الرفوضات«

ــم تكــف محاوالتهــم الحصــول   ومنــذ ذلــك الحيــن، ل
ــروي  ــى إقامــة فــي الســويد لكــن دون جــدوى. وت عل
 GäLLStAd ســيدة لبنانيــة مــن منطقة يالســتاد
وعائلتهــا  أصابتهــا  التــي  الضيــاع  حالــة  للكومبــس 
عقــب اســتدعاء دائــرة الهجــرة لهــم فــي 19 مــن 
شــهر مايــو / أيــار الفائــت إلبالغهــم بضــرورة إخــالء 
منزلهــم خــالل أيــام، غيــر آخذيــن، كمــا تقــول، فــي 
ــة ابنهــا مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة  ــار حال االعتب
بســبب  شــديدة  مناعــة  قلــة  مــن  يعانــي  والــذي 

التقاطــه لفيــروس خطيــر فــي الحرب المذكورة.

ــي أو  ــه مــع اســتحالة حصــول ابنهــا الثان  وتضيــف أن
الســويد، وتقليــل  المســن علــى عمــل فــي  زوجهــا 
الــى  التــي يتقاضاهــا كل منهــم  الماليــة  المســاعدة 
الــذي  النفــق  أن  تشــعر  فهــي   ،

ً
يوميــا كــرون   61

يســيرون عليــه منــذ 10 ســنوات للحصــول علــى حــق 

اإلقامــة يــزداد ظالمــا، خاصــة بعــد ســماعها ألقــوال 
المســؤولة فــي دائــرة الهجــرة التــي لــم تعبــأ، بحســب 
وضيــق  الصعــب  اإلنســاني  لوضعهــم  تعبيرهــا، 
الــى  اللجــوء  الــى  دعتهــم  بــل  الماديــة  أحوالهــم 
األصدقــاء للمبيــت لديهــم والمســاعدة فــي إعالتهــم، 

الى حيــن ترحيلهم.

 وعــن مــدى طاقــة تحملهــا إلمكانيــة تســفيرهم الــى 
ــار  ــك الخي ــد أن ذل  وتؤك

ً
ــا  عميق

ً
ــان، تأخــذ نفســا لبن

يعنــي نهايــة عائلتهــا! بســبب »الوضــع االقتصــادي 
المتــأزم الــذي يعانــي منــه بلدهــا لبنــان، واســتحالة 
حصولهــا هنــاك علــى منــزل أو مســاعدة ماديــة أو 

طبيــة تبقيهــا وعائلتهــا علــى قيد الحياة«.

 حــال لســان ســيدة لبنانيــة أخــرى 
ً
 هــذا هــو أيضــا

ــي  ــن ف ــن وبنتي ــن اب ــة م ــع عائلتهــا المكون تعيــش م
حيــث   ،SuNdSVALL سوندســفال  منطقــة 
شــهر  مــن  الثالثيــن  فــي  الهجــرة  دائــرة  أبلغتهــا 
الــذي  الســكن  إخــالء  بضــرورة  الفائــت  أيــار  مايــو/ 
فقــط  يوميــن  خــالل  مؤقــت،  بشــكل  فيــه  تعيــش 
رغــم الحالــة المعيشــية الصعبــة التــي تعانــي منهــا 

هــذه العائلة.

 ومأســاة هــذه األخيــرة ال تنحصــر فقــط بمعاناتهــم 
الجامعيــة  الدراســة  مــن  تمكنهــم  عــدم  نتيجــة 
والعمــل، بــل تعدتهــا الــى قصــص موجعــة بــدأ مــن 
ثــالث  منــذ  الصغــرى  بابنتهــا  ســيارة  اصطــدام 
دائــم آلالم  الــى عــالج  فــي حاجــة  ســنوات جعلهــا 
لهــا  تعرضــت  اغتصــاب  بحادثــة   

ً
مــرورا الظهــر، 

ــا عــرض عليهــا  ــذ ســنتين عندم ــرى من ابنتهــا الكب
مــن  الكثيريــن  باألســود، حــال  لديــه  العمــل   

ٌ
رجــل

الذيــن ال يملكــون حــق اإلقامــة فــي البــالد، وصــواًل 

الــى محاولــة انتحارهــا بعــد ســماعها للــكالم القاســي 
الــذي وجهتــه لهم المســؤولة فــي مصلحة الهجرة. 

تصمــت األم لبرهــة وتــردف أن حادثــة االغتصــاب 
 
ً
عميقــا ابنتهــا  علــى  أثــرت  العمــل  صاحــب  مــن 

 تعيــش علــى أدويــة األعصــاب. ومــع 
ً
وجعلتهــا هشــة

ــة النفســية  علــم المســؤولة فــي دائــرة الهجــرة بالحال
الصعبــة التــي تعانــي منهــا الفتــاة، إال أن ذلــك لــم 
يمنعهــا مــن التصــرف بــال مبــاالة وحثهــم علــى إخــالء 
 
ً
المنــزل خــالل يوميــن، أو ســتعتبر رفضهــم تصرفــا

 يســتدعي إخراجهــم بالقوة منه.
ً
إجراميــا

لكــن االبنــة الكبــرى لــم تتحمــل فكــرة تشــريدها فــي 
الحبــوب  مــن  الكثيــر  فتناولــت  وعائلتهــا  الشــوارع 
الطبيــة وخرجــت الــى مــكان مجهــول، الــى أن عثــرت 
القطــار  ســكة  علــى  ممــددة  الشــرطة  عليهــا 

الحديديــة بغرض االنتحار. 

ديمــا الحلوة

ــامة  ــري: أس ــل القس ــس – الترحي الكومب
النجــار فلســطيني مــن مواليــد الكويــت، 
فــي العقــد الخامــس مــن عمــره، موجــود 
ــو ٢0١٢،  ــوز يولي ــذ تم ــويد من ــي الس ف
يواجــه اآلن تهديــدًا بالترحيــل خــارج 
البلــد، بعــد أن رفضــت مصلحــة الهجــرة 
الســويدية طلــب إقامتــه أكثــر مــن مــرة، 
ــة  ــة وقانوني ــباب مقنع ــود أس ــدم وج لع

ــي المصلحــة. ــدى محقق ل

وقــد صــدر قــرار بترحيلــه قســرا، لكــن المصلحــة 
يوجــد  إذ  ستســفره،  أيــن  إلــى  تعــرف  ال  نفســها 
أمامــه اآلن خيــاران صعبــا المنــال، إمــا العــودة إلــى 

غــزة المحاصــرة، أو الذهــاب إلــى دولــة اإلمــارات التــي 
ــه  ــه هــي األخــرى بعــد إنهــاء خدمات ــت قــد رّحلت كان
فــي إحــدى شــركات البتــرول بشــكل مفاجــئ، وبــدون 
أي توضيــح مــن مســؤولي اإلقامــة والجــوازات هنــاك، 

ســوى أنه غير مرحب به عندهم، حســب قوله!

يقــول أســامة لـــ »الكومبــس«: » أشــعر بالضيــاع وال 
أعــرف مــا الــذي يجــب فعلــه« فالمشــكلة تكمــن فــي 
كونــه ال يســتطيع المغــادرة إلــى أي مــن الجهتيــن 
قــرار  فــي  الهجــرة  مصلحــة  حددتهمــا  اللتيــن 
رفضهــا، فهــو حامــل لوثيقــة ســفر مصريــة ال تخولــه 
إمكانيــة  أمــا  نفســها،  مصــر  إلــى  حتــى  الدخــول 
 كمــا يقــول، 

ً
الذهــاب إلــى غــزة التــي ال يعرفهــا أبــدا

فتتطلــب منــه إصــدار جــواز ســفر فلســطيني، فــي 
ســتوكهولم  فــي  الفلســطينية  الســفارة  أن  حيــن 
رفضــت طلبــه جــراء عــدم امتالكــه هويــة فلســطينية 

كونــه ينطبــق عليــه صفــة نازح بال وطن.   

معرفــة  فــي  تكمــن  المشــكلة  أن  أســامة،  يضيــف 
مصلحــة الهجــرة لــكل هــذه المعوقــات التــي تواجهــه 
ومــع هــذا أصــدرت قــرار ترحيلــه بعــد رفــض طلــب 

.
ً
لجوئــه واالســتئناف الــذي تقدم به الحقا

الســفارات فــي  إلــى أن مــا يعــرف بوحــدة  ويشــير 
طلــب  بإرســال  بنفســها  قامــت  الهجــرة،  مصلحــة 
بهــدف  ســتوكهولم،  فــي  الفلســطينية  للســفارة 
مــن  يتمكنــوا  كــي  لــه  ســفر  جــواز  علــى  الحصــول 
لــذات  الطلــب  رفضــت  الســفارة  لكــن  ترحيلــه، 

األســباب المذكورة.

كل األبواب مغلقة
وجهــة غــزة المغلقــة فــي وجهــه، ال تختلــف عــن 
فيــزا  علــى  حصولــه  فإمكانيــة  اإلمــارات،  وجهــة 
ســياحية تــكاد تكــون معدومــة، ألنــه حامــل لوثيقــة 
مراجعتــه  أثنــاء  ذلــك،  علــم  كمــا  مصريــة  ســفر 
الســفارة اإلماراتيــة هنــا، وفــي حــال حصولــه علــى 
ــه إقامــة عمــل فــي  ــإن احتمــال نيل ــك التأشــيرة، ف تل
 فــي الوقــت الحالــي 

ً
دولــة اإلمــارات غيــر قائــم أبــدا

مثلــه مثــل مختلــف الفلســطينيين مــن حملــة هــذه 
الوثيقة. 

فــي  التســفير  قــرار  بحقــه  صــدر  الــذي  أســامة 

 مــن مصلحــة 
ً
ديســمبر ٢014 تلقــى قبــل أيــام طلبــا

الهجــرة بإخــالء مســكنه التابــع للمصلحــة، فضــال عــن 
ــه كطالــب  تســليم هويتــه وبطاقــة البنــك المقدمــة ل
مــن  كل  ترحيــل  قــرار  دخــول  مــع  وذلــك  لجــوء 
اســتنفذوا فــرص طلبــات اإلقامــة فــي الســويد حيــز 
التنفيــذ، منــذ األول مــن حزيــران/ يونيــو، إذ ســيكون 
راتــب  بقطــع  مهدديــن  غيــره،  وآخــرون  أســامة 

المســاعدات الشهرية.

أربع ســنوات من القلــق والضياع والبقية تأتي!! 
ــع ســنوات،  ــن عمــري أرب ــول أســامة: » ضاعــت م يق
أيــن  أعــرف  وال  شــيء،  أي  فعــل  عــن  عاجــز  وأنــا 
 
ً
نفســيا ســيئا أعيــش وضعــا  الحــال،  بــي  ســينتهي 

 للغاية«.
ً
وقاســيا

ــن عمــري  ــة والخمســين م ــي الثاني ــا ف ــف: » أن ويضي
 مكبــل اليديــن دون أن أعــرف وجهتــي 

ً
وأقــف حاليــا
التالية«.   

هاني نصر 

أسامة النجار: بعد أربع سنوات في السويد بدون إقامة

السويد تّصر على ترحيله رغم أن أي دولة ال تريد استقباله

بعد المباشرة بإخالء مراكز اللجوء من طالبي اللجوء المرفوضين:

ر النتحا ا ول  بة تحــا قلق شــديد وشــعور بالضيــاع ... وشــا
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الكومبــس – تجــارب نجــاح:  بشــكل دائــم، نســمع عــن قصــص نجــاح يحققهــا 
تاميــذ وطــاب مــن أبنــاء المهاجريــن القدامــى والجــدد رغــم الصعوبــات التــي 
تواجههــا العائــات عنــد االنتقــال مــن بلدانهــم إلــى بلــدان الهجــرة واللجــوء، معظــم 
ــى  ــى تنشــأت أوالدهــم عل ــات تحمــل معهــا ســاح اإلصــرار والعــزم عل هــذه العائ
حــب النجــاح وعلــى االندمــاج فــي مجتمعهــم الجديــد، الــذي فتــح لهــم أبوابــا مختلفــة 

ــة. ــات موفق لبداي

 
ً
 الطالبــة العراقيــة حســناء ناظــم جبــار نالــت مؤخــرا

جامعــة  مــن  الصيدلــة  فــي  الماجســتير  شــهادة 
أوبســاال فــي الســويد، التــي تعــد مــن أعــرق الجامعــات 
ــال بحثهــا  ــة، ون ــة العلمي ــث المتان ــن حي ــة، م األوربي

ثالثــة  بيــن  مــن  الجامعــة  علــى  األولــى  المرتبــة 
.
ً
وســبعين بحثا

 تقــول لـــ »الكومبــس«: »إن طلــب العلــم ال يتقيــد 

بدايــة  فمنــذ  معيــن.  مجتمــع  أو  معينــة  بلغــة 
مســيرتي الدراســية فــي الســويد، كان لــي اإلصــرار 
لكــي  بطالقــة،  الســويدية  اللغــة  أجيــد  أن  علــى 
أســتطيع أن أحقــق طموحــي، وأن ال أرضــى بنجــاح 
مــن  أكــون  أن  علــى  ثابــرت  لذلــك  فقــط،  عــادي 

 ومــن أصحاب المراتب األولى«.
ً
المتفوقيــن دائمــا

أن  اســتطاعت  الطلبــة،  بيــن عشــرات  مــن  حســناء 
الجامعــة عبــر  بإعجــاب وتقديــر مســؤولي  تحظــى 
الكيميــاء  مــادة  فــي  بــه  تقدمــت  علمــي  بحــث 
البحــوث  فــي  منــه  االســتفادة  يمكــن  الصيدالنيــة، 

 ألهميته.
ً
الطبيــة، نظــرا

 تضيــف فــي هــذا اإلطــار، أنهــا قامــت بتصنيــع مــادة 
كيميائيــة تســاعد علــى الكشــف عــن الســترويدات 
قــد  أداة  تعتبــر  وهــذه  الدمــاغ،  فــي  العصبيــة 

تســتخدم مســتقباًل فــي البحــوث المتعلقــة بأمــراض 
عــدة كمرض الباركنســون والزهايمر. 

ــى أن »أهــم أدوات النجــاح فــي أي  تشــدد حســناء عل
مجتمــع جديــد، هــو تعلــم لغــة أهلــه معتبــرة أن 
اللغــة  أن  إذ  الدراســي،  نجاحهــا  فــي  ســاهم  ذلــك 
تجعلــك أقــرب إلــى ذاك المجتمــع وناســه، وتلعــب 

 كبيــرا فــي تعزيــز االندماج فيه«.
ً
دورا

لــكل  نصيحــة  الصــدد  هــذا  فــي  حســناء  وتوجــه   
الجئيــن  مــن  الســويد  إلــى  الجــدد  القادميــن 
ومهاجريــن، بضــرورة تعلــم اللغــة الســويدية كشــرط 
مــن شــروط النجــاح، خاتمــة حديثهــا معنــا بالتأكيــد 
علــى أن نجاحهــا ال ينتهــي هنــا، فهــي التــزال فــي 
بدايــة مشــوارها، وأنهــا ســتكمل دراســاتها العليــا 

 من أوائــل المتفوقين.
ً
وتكــون دائمــا

ــى  ــي عل ــة بقدرت ــي المدرس ــاتذتي ف ــة أس ــدم قناع ــاح: ع ــارب نج ــس – تج الكومب
ــى النجــاح  ــا عل ــي تصميم ــة زادن ــي الثانوي ــز متقــدم ف ــق مرك تحقي

ــل  ــى الســويد قب ــان إل ــا هاجــر والداهــا مــن لبن عندم
ســنوات عــدة، كانــا علــى قناعــة تامــة، بأهميــة أن 
أســرتها،  وأفــراد  قاســم  حنيــن  ابنتهمــا  تتكلــم 
فــي  أو  البيــت  فــي  ســواء  العربيــة،  األم  بلغتهــم 
الجلســات العائليــة مــع األقــارب واألصدقــاء، وهــذا مــا 
 لهــا 

ً
ــا ــاة الفلســطينية األصــل تحدي ــدى الفت شــكل ل

بــأن تتعلــم الســويدية، وال تنــس بنفــس الوقــت لغــة 
أهلهــا وأجدادها.

  تحــدي بــات شــعارا لهــا، ال ينطبــق فقــط علــى 
تعلــم اللغــة بــل أيضــا فــي تحقيــق النجــاح الدراســي، 
الــذي قطفــت أولــى ثمــاره بتحقيقهــا مراكــز أولــى 
فــي مدرســتها الثانويــة، التــي قدمــت لهــا مكافــأة 
ماليــة نهايــة العــام الدراســي الحالــي تزيــد عــن 30 
المــواد  مختلــف  فــي  لتفوقهــا   

ً
نظــرا كــرون،  ألــف 

بشــكل فاجئ مدرسيها.

 تقــول حنيــن فــي حديــث مــع »الكومبــس«، إنهــا 
المدرســة،  فــي  بالســهلة  ليســت  تجربــة  خاضــت 
اللغــة  تتكلــم  كانــت  حيــث  اللغــة  ازدواج  بســبب 
أجــواء  كانــت  حيــن  فــي  المدرســة  فــي  الســويدية 
المنــزل كلهــا بالعربــي، حتــى برامــج التلفزيــون كانــت 
باللغــة العربيــة، األمــر الــذي دفعهــا كمــا تقــول، إلــى 

مضاعفــة الجهــود وســاعات الدراســة بشــكل يحــول 
البيــت  بيــن  مــا  اللغــة  فــي  الفجــوة  هــذه  دون 

والمدرسة. 

لكنهــا تشــير إلــى أنهــا تمكنــت مــن تجــاوز معاناتهــا 
فــي هــذا األمــر، بســبب تشــجيع األهــل ومــا وفــروه 
لهــا مــن منــاخ دراســي واجتماعــي مناســبين، بشــكل 
 
ً
يجعلهــا تنغمــس فــي هــذا المجتمــع المختلــف كليــا
تنــس  أن  دون  الوقــت  بنفــس  ولكــن  بيتهــا،  عــن 
علــى  أنــه  وتضيــف  ولغتهــا،  وجذورهــا  انتماءهــا 
التشــجيع  هــذا  مثــل  تلــق  لــم  أنهــا  مــن  الرغــم 
المناســب فــي المدرســة، إال انهــا قــررت أال يقــف 
شــيء فــي طريقهــا نحــو النجــاح الدراســي وحلمهــا 

بدخــول الجامعــة بدرجات عليا.

ــة،  ــي مدرســتها الثانوي ــى أن أســاتذتها ف وتشــير ال
لــن تحصــل علــى مركــز  بأنهــا  كانــوا علــى قناعــة 
شــكل  مــا  وهــذا  برأيهــا،  مدرســتها  فــي  متقــدم 
 لهــا، محاولــة تغيــر وجهــة نظرهــم فــي ذلــك 

ً
تحديــا

ومــن هنــا قــررت حنيــن، عــزل نفســها عــن أي شــيء 
يفســد األجــواء الدراســية أو يضيــع وقتهــا بــدون أي 
فائــدة وتقــول: لقــد كانــت جهــودي منصبــة علــى أن 
إحبــاط  أريــد، وتحويــل أي حالــة  مــا  احصــل علــى 

تصيبنــي بســبب عــدم اقتنــاع معلمــي مدرســتي فــي 
قدراتــي إلــى طاقة إيجابية.      

إلــى  الوافديــن  مــن  العديــد  مــن  غيرهــا  وكمــا 
تقــدم  نصيحــة  أهــم  أن  حنيــن،  تعتبــر  الســويد، 
للقادميــن الجــدد هــي تعلــم اللغــة الســويدية، وأن 
ينخرطــوا قــدر اإلمــكان فــي المجتمــع مــن الداخــل، 
ــه، وأوال  ــه وعــادات أهل ــى ثقافت ــر عل ــوا أكث ويتعرف

 
ً
وأخيــرا أن يدرســوا ويدرســوا وأن ال يلتفتــوا أبــدا

لمســتقبل  األمــام  إلــى  ينظــروا  أن  بــل  الــوراء،  إلــى 
جديــد فــي بلدهم الثاني الســويد«.  

 وهــا هــي حنيــن تســتعد اآلن للدخــول إلى الجامعة، 
والبدء بمشــوار علمي جديد في كلية طب االســنان 

كمــا كانت تحلم. 

 لتفوقها
ً
مكافأة من المدرسة تقديرا

حنين قاسم تحصل على 
30 ألف كرون

حسناء جبار:

ماجستير في المرتبة 
األولى من جامعة أوبساال
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الكومبــس – خــاص: تســتعرض الكومبــس قصــة نجــاح جديــدة حققهــا أحــد 
القادميــن الجــدد فــي الســويد، ممــن تمكنــوا خــال فتــرة قصيــرة ترســيخ أنفســهم 
فــي المجتمــع والحصــول علــى وظيفــة، وتجــاوز صعوبــات وتحديــات الدخــول 
ــه أحــد أهــم الشــروط التــي تكفــل دمــج  ــار أن ــى اعتب فــي ســوق العمــل بســرعة عل

ــع. ــي المجتم ــدد ف ــن الج القادمي

فــراس الزيــن مهنــدس ســوري حاصــل علــى شــهادة 
الماجســتير فــي علــوم الويــب والتطبيقــات، عمــل 
فــي شــركة MtN لالتصــاالت كإخصائــي فــي تحليــل 
ــك  ــرادات لمــدة عشــر ســنوات، بعــد ذل ــط اإلي وضب
حصــل علــى وظيفــة أمــن المعلومــات والتطبيقــات 
وبســبب  ســوريا،  فــي  قطــر«  »بنــك  مصــرف  فــي 
األوضــاع فــي بلــده قــرر القــدوم للســويد منــذ حوالــي 
وظيفــة  علــى  حيــث حصــل   ،

ً
تقريبــا ونصــف  عــام 

ــي فــي  ــات والدعــم التقن ــة المعلوم ضمــن قســم تقان
أورســت  ببلديــة  للبالغيــن   ORuSt مدرســة 
.VäStRA GötALANd التابعــة لمحافظــة

العمل أساس االندماج
يقــول الزيــن خــالل لقــاء مــع الكومبــس: »مــع بدايــة 
الترســيخ  خطــة  ضمــن  ودخولــي  للســويد  قدومــي 
 علــى تعلــم اللغــة الســويدية فــي 

ً
حرصــت مباشــرة

مدرســة الـــ SFI لألجانــب، وكان لــدي اعتقــاد راســخ 
أن العمــل هــو أســاس االندمــاج فــي المجتمــع الجديــد 
 لنجاحــه، وخــالل هــذه الفتــرة 

ً
وشــرط ضــروري جــدا

تعرفــت علــى أحــد األشــخاص الذيــن يعملــون فــي 
بلديــة ORuSt وأخبرنــي أنهــم يواجهــون مشــكلة 
تتمثــل فــي نقــص عــدد الموظفيــن العامليــن ضمــن 
يعيــق  مــا  وهــو  المعلومــات  تقنيــات  اختصــاص 
التــي  التدريســية  البرامــج  تحديــث  تنفيــذ عمليــة 
ــي العمــل  ــة، وعــرض عل يســتخدمها مدرســو البلدي
معهــم وإعــداد برمجــة جديــدة لموقــع إلكترونــي 
إلــى  باإلضافــة  البلديــة،  بمــدارس  خــاص  داخلــي 
القيــام بــدورة تطويــر للمعلميــن مــن أجــل تعليمهــم 
وبالفعــل  التقنيــة،  التطبيقــات  اســتخدام  كيفيــة 

أجريــت مقابلــة عمــل باللغــة اإلنكليزيــة علــى اعتبــار 
 وأكثــر مــن الســويدية، 

ً
أننــي أتقنهــا بشــكل جيــد جــدا

وبعــد ذلــك حصلــت علــى عقــد عمــل مــع البلديــة فــي 
قســم دعم تقنيــات المعلومات«.

عملــه  أن  الزيــن  يوضــح  عملــه،  طبيعــة  وحــول 
اإللكترونــي  التطبيــق  بــإدارة  يتعلــق  األساســي 
الداخلــي التابــع لمدرســة أوروســت الثانويــة، وهــو 
ــت،  ــر شــبكة األنترن ــج تعليمــي عب ــارة عــن برنام عب
الذيــن  الطــالب  بمســاعدة  »مهمتــي  وتتمثــل 
هــذا  اســتخدام  فــي  معينــة  مشــاكل  يواجهــون 
التطبيــق، وكذلــك مســاعدة المعلميــن علــى تحميــل 
الــدروس التعليميــة علــى البرنامــج ووضــع النصــوص 
ــى حــل المشــاكل  ــى العمــل عل ــة إل واألســئلة، باإلضاف
التقنيــة التــي يواجههــا األســاتذة، كمــا أننــي مســؤول 
ــة للمدرســة،  ــة شــراء األجهــزة اإللكتروني عــن عملي
وتوقيــع عقــود مــع الطــالب عنــد تســليم واســتالم 
المدرســة  إياهــا  تمنحهــم  التــي  اللوحيــة  األجهــزة 

لتســهيل العمليــة التعليمية«.

تكــون  ال  ان  يجــب  اللغــة  صعوبــات 
 لدخول ســوق العمل 

ً
عائقا

ــاك كبيــر خــالل الشــهر  ــه شــعر بإرب ــن أن يؤكــد الزي
األول مــن بــدء العمــل، ولكــن مــع ذلــك لــم يواجــه 
حتــى اآلن أي صعوبــة تذكــر نتيجــة اعتمــاده علــى 
 أن 

ً
اللغــة اإلنكليزيــة أكثــر مــن الســويدية، موضحــا

المعلومــات  تقنيــة  برامــج  فــي  المســتخدمة  اللغــة 
تعتمــد معظمهــا علــى اللغــة اإلنكليزيــة، وأمــا فيمــا 
يتعلــق بالتعامــل مــع بقيــة الموظفيــن واألســاتذة 
باللغــة  أتحــدث معهــم  أن  أحــاول  والطــالب »فأنــا 

أوصــل  أن  أســتطيع  ال  أحيانــا  ولكــن  الســويدية 
 باإلنكليزية«. 

ً
فكرتــي بشــكل جيــد فأتحدث مباشــرة

وبحســب الزيــن فــإن اللغــة التــي تعلمهــا فــي مدرســة 
 فــي العمــل، ولكــن 

ً
الـــ SFI لــم يســتفد منهــا كثيــرا

العالقــات ومحــاوالت خلــق التواصــل مــع المجتمــع 
 علــى تقويــة 

ً
الســويدي ضمــن العمــل ســاعده كثيــرا

لغتــه وممارســتها بشــكل أفضــل، »ولذلــك أنــا أنصــح 
علــى  الحصــول  بمحاولــة  الجــدد  القادميــن  جميــع 

عمــل تدريبــي كل ضمــن مجاله المهني«. 

غيــر  العــادي  اإلنســان  تنصــح  مــاذا 
أمــن  تكنولوجيــا  بقضايــا  الملــم 
ضحيــة  وقوعــه  لتفــادي  المعلومــات 
ــول  ــف المحم ــر الهات ــواء عب ــة س قرصن
اســتخدام  خــالل  مــن  الكومبيوتــر  أو 

اإلنترنت؟
هنــاك مشــكلة فــي تقنيــة المعلومــات أن الشــخص 
فــي أغلــب األحيــان يضــع كلمــة ســر تكــون معروفــة 
أحــد  اســم  أو  اســمه  مثــل  مــا   

ً
نوعــا متوقعــة  أو 

القراصنــة  أقاربــه أو تاريــخ ميــالده، وبالتالــي فــإن 
أي  عــن  معلومــات  جمــع  بســهولة  يســتطيعون 
أو صفحتــه  اإللكترونــي  بريــده  مــن خــالل  شــخص 
أن  القراصنــة  يســتطيع  وكمــا  الفيســبوك،  عبــر 
الشــخص  إيميــل  إلــى  أو أي صــورة  يبعثــوا رســالة 
وعنــد فتــح رســالة يتــم تنزيــل تطبيــق علــى الجهــاز 
يتــم  مــا  كل  وإرســال  حفــظ  مهمتــه  اإللكترونــي 
ــى زر إدخــال  ــد الضغــط عل ــى الجهــاز عن كتابتــه عل
ENtER، ولذلــك يجــب علينــا االنتبــاه لمجموعــة 
ــة منهــا عــدم  ــادي التعــرض للقرصن ــور لتف ــن األم م
اإللكترونــي  البريــد  علــى  تصلنــا  رســالة  أي  فتــح 
بعــض  مثــل  موثوقــة  أو  معروفــة  غيــر  وتكــون 
الدعايــات أو أشــخاص مجهولــي الهويــة، وكذلــك مــن 
المهــم أن ال يضــع الشــخص كلمــة ســر مؤلفــة مــن 
اســمه أو تاريــخ ميــالده، ومــن المفضــل أن تتضمــن 
حــرف  أو  تعجــب  إشــارة  أو  كبيــر  حــرف  الكلمــة 

ــج  ــوز ال يســتطيع أي برنام اســتفهام ألن هــذه الرم
قــرص فــك شــيفرتها، باإلضافــة إلــى عــدم تنزيــل أي 

برنامــج غيــر معروف المصدر.

العمل فرصــة لتعلم اللغة
تحســين  فــي   

ً
كثيــرا ســاعده  العمــل  أن  يعتبــر 

مســتوى لغتــه الســويدية أكثــر مــن المدرســة وذلــك 
ممــن  هــم   SFI الـــ  مــدارس  طــالب  معظــم  ألن 
ــن  ــاك عــدد م ــي هن ــة وبالتال ــون اللغــة العربي يتحدث
العوائــق التــي تعرقــل ممارســة اللغــة بشــكل جيــد 
ــف  ــإن الوضــع مختل ــا فــي العمــل ف فــي المدرســة، أم
ال  مواقــف  أمــام  نفســه  يجــد  الشــخص  ألن   

ً
تمامــا

 إال التحدث بالســويدية.
ً
يملــك فيهــا خيــارا

مــا هــي أهــم شــروط الدخــول فــي ســوق 
العمل؟

 علــى تجربتــه الشــخصية أن 
ً
يوضــح الزيــن اعتمــادا

الحصــول  فــي   
ً
 كبيــرا

ً
تلعــب دورا المهنيــة  الخبــرة 

 عــن اعتقــاده بــأن ســوق العمــل 
ً
علــى وظيفــة، معبــرا

ــى مــدى   عل
ً
ــر جــدا ــي الســويد يعتمــد بشــكل كبي ف

تمتعــه  ومــدى  للشــخص  الذاتيــة  الســيرة  غنــى 
بالشــهادات األكاديميــة والكفــاءات المهنيــة والخبــرة 
العمليــة، وباإلضافــة إلــى ذلــك فــإن العالقــات تعتبــر 

.
ً
مهمة جدا

فراس الزين
بعد أن حصل على عقد 

عمل:

أنصح جميع 
القادمين 

الجدد بمحاولة 
الحصول على 
عمل تدريبي 

أواًل

جواز ســفر فلسطيني
االسم:

BASEL N.h. KhALAF
N3٨٢4556 رقــم الجواز

االتصــال علــى الرقم  0733976450 

جواز سفر مفقود
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الكومبــس – قضايــا مجتمعيــة: العديــد مــن المهاجريــن للُســويد، لديهــم نقــص، 
فــي معرفــة القوانيــن الخاصــة بقضايــا التحــرش الجنســي واالغتصــاب.

وعندمــا ُيــدان أحدهــم بهــذه الجرائــم، أو يصبــح 
ضحيــة ابتــزاز مــن نــوع مــا، يتــم تــداول مفاهيــم 
ال  والقــال«،  »القيــل  ثقافــة  مصدرهــا  وتصــورات 

تســتند فــي الغالــب علــى نصوص قانونية.

نشــر  وبهــدف  الموضــوع،  هــذا  ألهميــة   
ً
ونظــرا

عقوبــات  حــول  الصحيحــة،  القانونيــة  الثقافــة 
مــع  تحدثنــا  واالغتصــاب،  الجنســي  التحــرش 
المحامــي مجيــد الناشــي، بهــذا الصــدد وكان معــه 
التعريــف  فيــه،  نســتعرض  الــذي  الحــوار،  هــذا 

بالجرائــم الجنســية والعقوبــات التي تشــملها:

ماهــي الحــاالت التــي تنــدرج فــي إطــار 
يعاقــب  وكيــف  االغتصــاب،  جريمــة 

القانون؟ عليها 
إرغــام  القانونيــة،  الناحيــة  مــن  يعنــي  االغتصــاب 
شــخص آخــر علــى ممارســة الجنــس تحــت تأثيــر 
العنــف أو التهديــد. ينــص القانــون ان تكــون عقوبــة 
أقصــر  المــدة   ( ســنوات،   6  -  ٢ مــن  المــدان 

للقاصريــن (. وهنــاك حــاالت عديــدة لهذه الجرائم.

مــا،  شــخص  قــام  إذا  اغتصــاب،  الحالــة  تعتبــر 
بممارســة الجنــس مســتغاًل غيــاب الشــخص اآلخــر 
خــوف  اســتغل  أو   ،

ً
نائمــا كان  وإذا  الوعــي،  عــن 

أو  الســكر،  فــي حالــة  إذا كان  أو  اآلخــر،  الشــخص 
أو  اإلصابــة  المــرض،  المخــدرات،  تأثيــرات  تحــت 
اعتبــرت  حــال  فــي  نفســي.  مــرض  مــن  يعانــي 
الجريمــة جســيمة فيكــون الحكــم مــن أربعــة الــى 

عشر سنوات.

وهــو  جنســي«،  »إرغــام  بـــ  يســمى  اآلخــر  النــوع 
تهديــد الشــخص اآلخــر مــن أجــل ممارســة الجنــس، 
ومــدة الحكــم القصــوى فيهــا، ســنتان وإذا كانــت 
الجريمــة جســيمة فيكــون الحكــم مــن ســتة أشــهر 

الى ســت سنوات. 

ــث، فهــو اســتغالل ممارســة الجنــس  أمــا النــوع الثال

مــع شــخص آخــر فــي حالــة عــوز، ويحكــم فيهــا 
كانــت  وإذا  ســنتين،  أقصاهــا  مــدة  المــدان  علــى 
الجريمــة جســيمة فيكــون الحكــم مــا بيــن 6 أشــهر 

الى 6 ســنوات. 

ــال تحــت  ــع األطف ــس م ــى ممارســة الجن وبالنســبة ال
ســن 15 عامــا، ومــدة الحكــم فيهــا هــي مــن ٢ -6 
ســنوات. كذلــك هنــاك نــوع آخــر، يعتبــر جريمــة 
جنســية، يشــمل الــكالم أو األفعــال الجنســية التــي 
ــة  ــة شــخص آخــر، والعقوب يمارســها الشــخص إلهان

تكون من غرامة الى ســنتين ســجن.

هنــاك انطبــاع لــدى عامــة النــاس أن 
الجرائــم  فــي  الصــادرة  األحــكام 
الجنســية شــائعة جــدا فــي الســويد، 

كيــف تعلق على ذلك؟
الجرائــم الجنســية هــي مــن أصعــب أنــواع الجرائــم، 
لكــن عكــس مــا يتصــوره البعــض، فاألحــكام فــي 
هــذه القضايــا، اقــل بكثيــر مــن الشــكاوى. تظهــر 
شــخص  ألــف   76 ان   ٢014 فــي  اإلحصــاءات 
تعرضــوا لجرائــم جنســية مختلفــة، لكــن 1٨ ألــف 
ــة 15 %  ــت للمحاكــم فقــط، تــم معاقب ــة وصل حال

مــن هذه الحاالت.

 بأنواعهــا الكثيــرة ممــا يســمى الجرائــم الخفيفــة 
مثــل  الجرائــم  أقصــى  الــى  لإلزعــاج  التعــري  مثــل 
تــم  الحالــة  مــن هــذه  ولكــن  الجســيم.  االغتصــاب 
تقديــم فقــط 1٨000 حالــة. مــن هــذه الحــاالت 

تــم معاقبــة حوالــي 15 % فقط. 

التــي  المــرأة  معاقبــة  يتــم  أال  لكــن 
هــذه  فــي  كاذبــة  شــكوى  قدمــت 

الحالة؟
ــاك فــرق كبيــر بيــن ان ال تســتطيع الشــرطة او  هن
تكــون  أن  وبيــن  الجريمــة  إثبــات  العــام  المدعــي 
الشــكوى كاذبــة. وإثبــات ان المــرأة التــي كذبــت فــي 

شــكواها يتطلــب أدلــة، وإذا توفــرت هــذه األدلــة 
مــن  وتشــهير  قــذف  الــى  تتحــول  القضيــة  فــان 
الممكــن ان يجــري محاكمــة صاحبــة الدعــوة الكاذبــة 

من غرامة الى ســنتين ســجن.

هــل يمكــن أن يعاقــب الــزوج بســبب 
إرغامــه لزوجتــه علــى ممارســة الجنــس 

معه؟
. ال 

ً
نعــم، يمكــن ذلــك، ألن القانــون ال يســتثني أحــدا

ممارســة  علــى  زوجتــه  يرغــم  أن  للــزوج  يجــوز 
الجنــس معهــا بالقــوة وكذلك الزوجة.

هنــاك فهــم شــائع أن باســتطاعة كل 
أرادت(،  )إذا  الســويد  فــي  امــرأة 
إدخــال أي رجــل تريــد فــي الســجن، مــن 
ــا،  ــاول اغتصابه ــه ح ــاء ان ــالل االدع خ

كيــف ينظر القانون الى ذلك؟
انــه  يعنــي  ال  هــذا  ولكــن  بــالغ،  تقديــم  ممكــن 
 إلدانــة الرجــل. عــادة تتــم الجرائــم 

ً
ســيكون كافيــا

الجنســية دون أيــة شــهود، ولهــذا تحتــاج المحكمــة 
الــى إثباتــات إضافيــة كــي تقــدر أن تقــوم بالحكــم 

على الشــخص. 

التهمــة بحــد ذاتهــا غيــر كافيــة إذا لــم يكــن هنــاك 
المــرأة  ان  إصابــات تظهــر  مثــل  إضافيــة  إثباتــات 

تعرضت لعنف أثناء الممارســة الجنســية. 

يقــع العديــد فــي فــخ، عندمــا يمارســون الجنــس مــع 
امــرأة ســكيرة بموافقتهــا، لكــن القانــون كمــا ذكرنــا 

يمنع ذلك.

يوجــد حــاالت يكــون فيهــا الطرفــان موافقيــن علــى 
أن  أحيانــا  يحــدث  ولكــن  الجنســية،  الممارســة 
يرفــض أحــد الطرفيــن فجــأة االســتمرار، عندهــا ال 
يمكــن القــول ان الطــرف اآلخــر يحــق لــه االســتمرار 
ألنــه حصــل علــى موافقــة فــي البدايــة، بــل يجــب 

.
ً
إنهاء الممارســة فورا

يتعلــق  فيمــا  الســويد  فــي  نقــاش  هنــاك  حاليــا 
بتغييــر القانــون لمثــل هــذه القضايــا. القانــون حاليــا 
جنســي  اعتــداء  يعتبــر  األمــر  ان  علــى  ينــص 

واغتصــاب فقــط إذا رفــض الطــرف اآلخــر او إذا كان 
هنــاك تهديــد أو اســتغالل لثمالــة وســكر الشــخص. 
دائمــا  ينــال  ان  يجــب  الشــخص  ان  هــو  المقتــرح 
موافقــة قبــل ان يمــارس الجنــس مــع الطــرف اآلخــر 
ــن يتــم الموافقــة عليــه  ولكــن اعتقــد ان االقتــراح ل
بيــن  العالقــات  علــى  التأثيــر  الــى  ســيؤدي  ألنــه 

الرجال والنســاء بشــكل عميق.

أن  يقــول  الــذي  الــرأي  توافــق  هــل 
المحاكــم الســويدية تعاقــب مــن لــه 
أصــول أجنبيــة أكثــر مــن المواطنيــن 

اآلخريــن في هذه الجرائم؟
االعتبــار  بعيــن  أخــذ  أن  إال  أقــدر  ال  كمحامــي 
 علــى ذلــك. 

ً
اإلحصائيــات، ولهــذا ال أجــد دليــاًل كافيــا

فــي  ليــس  البعــض  قلــق  أن  يعنــي  ال  هــذا  ولكــن 
محله.

علــى ســبيل المثــال، إذا كانــت العقوبــة فــي جريمــة 
مــا 4 ســنوات كحــد أقصــى، مــن الممكــن ان يحكــم 
ــث  ــى شــخص بأربعــة ســنوات، وآخــر بثــالث وثال عل

بسنتين.

ال تنســى أن القضــاة هــم بشــر ويتأثــرون بمــا يرونــه 
فــي  االغتصــاب  جرائــم  كثــرت  فــإذا  ويســمعونه. 
مدينــة معينــة، فقــد يكــون مــن الطبيعــي ان تــزداد 
ازدادت  إذا  األمــر  أراديــا، ونفــس  الحكــم ال  مــدة 
حــاالت االغتصــاب مــن األجانــب فمــن الطبيعــي ان 
القانونيــة  المــدة  )ضمــن  الحكــم  مــدة  تــزداد 
المســموحة(. هــذا األمــر ال يعنــي بنفــس الوقــت أن 
األجنبــي دائمــا ُيحكــم عليــه بــل اإلثباتــات يجــب ان 

تكــون كافيــة كــي يتم الحكم على الشــخص. 

مــن خبرتــي علــى مــدى ســنوات فــي هــذا الشــأن، أرى 
ولكنهــا  موجــودة  الكيديــة  البالغــات  حــاالت  أن 

ليســت بالكثــرة التــي يصفها البعض. 

المحامي مجيد الناشــي

حاوره نزار عســكر

 انتبه...!
 هذا ما يجب أن تعرفه عن ممارس الجنس في السويد!
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ST
ÖD

 & MATCHNING

lernia.se

Lernias tjänst Stöd och matchning passar dig som vill ha hjälp att  
hitta ett jobb. Vi plockar fram dina styrkor och ser till att du  
kommer i kontakt med företag i hela Sverige. 

Vi söker dig som:
 söker jobb
 vill bli matchad med arbetsgivare 
 kan börja nytt jobb omgående
 

Sök idag! Prata med din handläggare på Arbetsförmedlingen 
och säg att du vill börja på Stöd och matchning hos Lernia.

Arbetsförmedlingen bedömer ditt behov av tjänsten och avgör om du får börja.

هل تتلكم اللغة العربية 
وتبحث عن عمل؟

لدينا موظفين 

يتكلمون اللغة 
العربية.
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ــعى  ــو يس ــادي أيك ــة ن ــدرب بأكاديمي ــتان م ــف شهرس ــة: عفي ــس - رياض الكومب
ــراف  ــويد واالحت ــل الس ــى تمثي ــن عل ــباب قادري ــن الش ــن الاعبي ــل م ــم جي لتقدي
ــة  ــة العمري ــن الفئ ــال م ــون األطف ــن يدرب ــادي الذي ــي الن الخارجــي. وهــو أحــد مدرب

١0 - ١١ ســنوات.

الكومبــس تحدثــت مــع عفيــف عــن قضايــا التدريــب 
وطمــوح الالعبيــن فــي المســتقبل ومــا إذا ســيكون 
 علــى تدعيــم صفــوف المنتخــب فــي 

ً
النــادي قــادرا

بعدمــا  التدريــب  تعلمــت   « فقــال:  المســتقبل، 
خضعــت لعــدة دورات قبــل ان أدرب بالنــادي، ورأيــت 
 مــع النــادي الــذي تربيــت علــى حبــه مــن 

ً
نفســي جــدا

ســأكون  أننــي  القادمــة  الســنة  وأتوقــع  الصغــر، 
المشــرف األول علــى الفريــق بيــن 13 ســنة و 14 
 للثقــة التــي أتمتــع بهــا واكتســابي للمزيــد مــن 

ً
نظــرا

الخبرة{.

 
ً
تحديــدا أيكــو  نــادي  اختــرت  لمــاذا 

دون غيــره من النوادي؟
ــاًل  ــك عم ــي امل ــي ألنن ــن أولويات ــال ليــس م ــا الم طبع
ــى  ــي ال ــذ الصغــر، دفعن ــادي من ــي للن أخــر، ولكــن حب
عائلتــي  أفــراد  وجــود  الــى  إضافــة  فيــه،  العمــل 

اآلخريــن فيــه، فعشــقي للنادي لن يتوقف.

مــاذا إذا جــاءك عــرض مغــري لتدريــب 
احد أندية الدوري الســويدي؟

نــادي أيكــو، وهــذا  لــن اتــرك   فــي الوقــت الحالــي 
القليلــة  الســنوات  خــالل  يســتمر  ســوف  الموقــف 
القادمــة، لكــن فــي المســتقبل البعيــد، ربمــا ســوف 
ارحــل ليــس مــن اجــل المــال، ولكــن يوجــد فــرق بيــن 
وبيــن  حــد  كأعلــى   14 بعمــر  العبيــن  تدريــب 
القــاب عــدة  األول وقــد تحققــت  الفريــق  تدريــب 
معــه وأيضــا اكتســاب الخبــرة مــن خــالل االحتــكاك 

مع الالعبين ذو المســتوى األول.

ــد   بأح
ً
ــرا ــدم تأث ــرة الق ــرت ك ــل اخت ه

من أفراد عائلتك؟
أول نــادي لعبــت معــه كان SPÅNGA وكان أبــي 
بــدأت  هنــا  ومــن  شــجعني،  الــذي  وهــو  المــدرب 
اقدمــه  مــا  لــدي  أننــي  أحسســت  ووقتهــا  الحكايــة 

لهــذه الرياضــة وخصوصا فــي عالم التدريب.

الجــدد؟  للقادميــن  نصيحتــك  ماهــي 
فــي  يســاعدهم  المســتقبل  هــل 
ومــع  القــدم  كــرة  بعالــم  االحتــراف 
األنديــة الســويدية خصوصــا الصغــار 

في العمر؟
 علــى القادميــن الجــدد االندمــاج الســريع 

ً
صعــب جــدا

علــى  الحصــول  القــدم وصعــب  كــرة  فــي   
ً
خصوصــا

الالعبيــن  مــن  العديــد  وجــود  مــع  شــهري  راتــب 
والحافــز  اللغــة  يملكــون  الــذي  الســويديين 
واإلمكانيــات الكبيــرة، أنــا اعمــل هنــا وولــدت هنــا 
ولــن احصــل علــى راتــب إلــى 5 ســنين ولكــن الــذي 
ــر  ــك إرادة وحــب كــرة القــدم لهــا مســتقبل كبي يمل
 ولكــن بحاجــة للوقــت الطويــل لكــي تحصــل علــى 

ً
جــدا

الراتب.

ــم العــب صغيــر فــي النــادي، ومــاذا  ك
حققــت معــه وماهــي البطــوالت التــي 

حصدها في هذه الســنة؟
 مقســمين الــى 

ً
تقريبــا يوجــد عشــرين العــب ودائمــا

الممتــاز  الــدوري  ببطولــة  وشــاركنا  مجموعتيــن، 
وكل شــهر نشــارك فــي بطولــة وهــذه الســنة شــاركنا 
 
ً
فيهــا وطبعــا القــاب   4 بطــوالت وحققنــا   ٨ فــي 

نحــن نلعــب فــي الدرجة الممتازة.

كيــف تشــعر كونــك ســويدي مــن أصــول 
مهاجــرة وانت تدرب النادي؟

 ،
ً
ال أشــعر بــأي تمييــز، وال يوجــد أي فــرق نهائيــا

حتــى أن العديــد مــن الالعبيــن أجانــب، وال يوجــد أي 
فــرق بيــن العــب ســويدي وأخــر، الــكل يلعــب مــن 

اجــل النــادي لتحقيق البطوالت.

يوجــد  ولكــن  العــب  أي  ضــد  تعصــب  يوجــد  ال 
ــى حــد التعصــب ضــد  ــا ال ــر يصــل أحيان حمــاس كبي

األنديــة األخــرى كهاماربي أو يورغوردن.

لالعبيــن  وخبرتنــا  خدماتنــا  كل  نقــدم  ان  نريــد 
والهــدف فــي الســويد مــن التدريــب أو حــب كــرة 
القــدم والوصــول ألعلــى مســتوى مــن اللعــب وحتــى 
باألخيــر الوصــول للنتائــج المرضيــة، وتحقيــق حلــم 

كل العــب صغيــر وهــو اللعب للمنتخب الســويدي.

الذيــن  المدربيــن  مــن  واحــد  كونــك 
يعــدون الالعبيــن الصغــار، كيــف تعلــق 
علــى عــدم وجــود العــب كبيــر بالســويد 

مثل زالتان؟
 
ً
جــدا يســاعد  الطقــس  وإيطاليــا  إســبانيا  فــي 

ــون اللعــب 1٢ شــهرا فــي الســنة،  ويســتطيع الالعب
ــب  ــة للتدري ــا لديهــم أكاديمي ــي إســبانيا وإيطالي وف
ومــن يتــدرب هنــاك يســتطيع تدريــب أي نــادي فــي 
 ولكــن 

ً
أقــوى البطــوالت، أمــا فــي الســويد صعــب جــدا

هنــا يتعلمــوا بشــكل بطــيء، ومــن يكــون فــي افضــل 
حاالتــه يذهــب لــدول اكثــر متطــورة بالرياضــة، أي 
العــب يكــون مميــز يخــرج ويحتــرف، وهــذه مشــكلة 
فــي  ولكــن  عليــه،  والقائميــن  المنتخــب  يواجهــا 
المســتقبل القريــب يوجــد خطــط كبيــرة وقــد ظهــر 
ــا  هــذا الشــئ مــن خــالل تحقيــق الســويد لقــب أوروب

لعمر ٢1 ســنة.

ــون بلدهــم  ــا أرى أن الســويديين يحب بشــكل عــام أن
ويرغبــون بالعيــش هنــا واللعــب فيــه وال يرغبــون 

باالحتــراف عكــس ما يظــن اغلب النقاد.

هــل تعتقــد ان كــرة القــدم فــي الســويد 
ســتتطور بالمستقبل القريب؟

أتوقــع ان مــا وصــل لــه ابراهيموفيتــش لــن يصــل 
ســيكون  الســويدي  المنتخــب  أمــا  العــب  أي  إليــه 
األفضــل فــي الســنين القادمــة وخصوصــا ان الالعبيــن 
قويــة،  عروضــا  يقدمــون  أنديتهــم  مــع  الصغــار 
ولكــن  المنتخــب،  يخدمــوا  ان  ويســتطيعون 
المالحظــة ان افضــل الالعبيــن الحاليــن فــي الســويد 
والمســتقبل القريــب هــم مــن األجانــب وبشــكل عــام 
الســويديين يفضلــون الهوكــي بنســبة اكبــر مــن كــرة 

القدم.

مــن  مــادي  لديكــم دعــم  هــل يوجــد 
الدولة أو الكومون؟

عــن  كامــل  بشــكل  المســؤول  هــو  النــادي  طبعــا 
المدربيــن  أو  لالعبيــن  تدفــع ســواء  التــي  الرواتــب 
 كــي 

ً
ــات وبطاقــات المباريــات وطبعــا  اإلعالن

ً
وطبعــا

ال ننســى ان علــى الالعبيــن فــي النــادي كي يســتطيعوا 
اللعــب أن يدفعــوا للنــادي حتى ســن 17 عاما.

إيلي لولي

عفيف شهرستان: 

حبي لنادي أيكو }Aik{ دفعني للعمل به كمدرب

جواز ســفر عراقي
االسم:

SARA AdNAN MOhAMMAd ALMALKE
A10019173 رقــم الجواز

تاريــخ اإلصدار ٢015-07-1٢
االتصــال علــى الرقم  0707959٢01 

جواز سفر مفقود
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Tanka 
50 KR 
0,5 GB ingår

Tanka 
100 KR

1 GB ingår

Tanka 
200 KR

2 GB ingår

RING
YA HABIBI
BILLIGT TILL 
HELA VÄRLDEN
MED AMIGOS.
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أو  بيانــات  تعنــي   dAtA ،كلمتيــن مــن  مؤلــف  مصطلــح 
حاســوب، و INSPEKtION تعنــي تفتيــش أو تدقيــق.
المعنــى الكامــل يصبــح: الهيئــة الســويدية لحماية البيانات.

 1973 عــام  تأسســت  ســويدية،  حكوميــة  ســلطة  وهــي 
مــن  معظمهــم   ،

ً
شــخصا  40 يقــارب  مــا  فيهــا  ويعمــل 

الســلطات  عمــل  علــى  وتشــرف  والحقوقييــن،  المحاميــن 
البيانــات  لقوانيــن   

ً
وفقــا واألفــراد،  والمنظمــات  والشــركات 

الشــخصية والمعلومــات االئتمانية.
ــة األفــراد مــن  ــة خصوصي وتشــمل مهمتهــا األساســية حماي
االنتهــاك فــي مجتمــع المعلومــات، دون الحاجــة إلــى إجــراءات 
منــع أو تعقيــدات فــي اســتخدام التكنولوجيــا الجديــدة، كمــا 
تعمــل الهيئــة الســويدية لحمايــة البيانــات علــى منــع التعــدي 
وإصــدار  المعلومــات  نشــر  خــالل  مــن  الخصوصيــة  علــى 

التعليمــات والقواعد.
إليهــا  الــواردة  الشــكاوى   

ً
أيضــا تعالــج  الســويدية  الهيئــة 

الفواتيــر  فــي  تفتيــش  عمليــات  وتجــري  فيهــا،  وتحقــق 
الحكوميــة للتأكــد مــن أن القوانيــن والتشــريعات الجديــدة 

تحمــي البيانــات الشــخصية بطريقة مالئمة.

تعنــي   äGANdE كلمتيــن.  مــن  مؤلــف  مصطلــح 
ليصبــح  حــق.  أو  صحيــح  تعنــي   Rätt و  ِملكيــة، 

المعنــى الكامل: حــق الملكية.
ويمنــح »حــق الملكيــة« فــي القانــون الســويدي للمالــك 
 بالشــيء الــذي يملكــه، 

ً
الحريــة فــي فعــل مــا يشــاء تقريبــا
منــزل مثــاًل، )ضمــن قيود معينة(.

ويتضمــن الحــق فــي فعــل المالــك مــا يشــاء مثــل البيــع أو 
الرهــن أو الســماح لآلخريــن باالســتفادة منــه. لكــن يوجــد 
ــك، فــي حــال قــام بتأجيــر عقــار أو  حــدود لســلطة المال

رهنــه، فإنــه لن يســتطيع التصرف كيفما يشــاء.
 hEM تعنــي طفــل، و BARN .مصطلــح مؤلــف مــن كلمتيــن

تعني منزل أو دار أو وطن.
لكن المعنى الكامل هو: دار رعاية األطفال، أو دار رعاية األيتام.

أنهــا  واأليتــام علــى  األطفــال  تعــرف دور رعايــة  عــام،  وبشــكل 
ــة األطفــال، المحروميــن مــن  ــة وحضان ــى رعاي مؤسســات تعمــل عل
 فــي البلــدان 

ً
أوليــاء أمورهــم، وتعتبــر هــذه الــدور أكثــر شــيوعا

الفقيــرة، حيــث تكــون العالقــات االجتماعيــة أســوأ، فيمــا توجــد علــى 
نطاق محدود في البلدان الغنية.

وفــي الســويد، ظهــرت دور رعايــة األطفــال واأليتــام فــي القــرن 
ــة الفقــراء، لكــن  ــس إغاث ــل مجل ــدار مــن قب ــت ت الســابع عشــر، وكان
بيــن عامــي 19٢6-1945 أدارتهــا لجــان رعايــة األطفــال، أمــا بعــد 
بــإدارة  والبلديــات  المحافظــات  مجالــس  فبــدأت   1945 العــام 

ورعاية األطفال واأليتام.
، تواجــد مــا مجموعــه 100 ألــف طفــل فــي دور رعايــة 

ً
تاريخيــا

األطفــال بالســويد بيــن عامــي 1950 و 19٨0، وتشــير األرقــام إلــى 
أن 7100 طفــل وطفلــة تواجــدو فــي هــذه الــدور عــام 1950، 

فيما انخفض الرقم إلى 1700 عام 19٨0.
وتختلــف طريقــة رعايــة األطفــال واأليتــام فــي الســويد، مــن بلديــة 
إلــى أخــرى، حســبما نــص قانــون الرعايــة االجتماعيــة للعــام 19٨٢، 
ــى أن كل بلديــة تأســس دور لرعايــة األطفــال حســب  ــذي أكــد عل ال

حاجتها.
 فــال توجــد فــي الســويد دور ناشــطة تحــت اســم »دار 

ً
ــا أمــا حديث

رعايــة األطفــال واأليتــام«، بالمعنــى التقليــدي للكلمــة، لكــن يوجــد 
.FAMILJEhEM بعض دور التربية العائلية أو ما يعرف باسم
حيــث تقــوم إحــدى العائــالت باالهتمــام بطفــل مــا )تحــت ســن 1٨ 
(، ال تكــون لديــه القــدرة علــى البقــاء فــي منــزل والديــه لســبب 

ً
عامــا

االجتماعيــة  الخدمــات  ســلطة  موافقــة  بعــد  وذلــك  معيــن، 
)السوسيال(.

وبحســب األرقــام الرســمية فإنــه يجــري أخــذ مــا يقــارب ٢0 ألــف 
 فــي الســويد، ويتــم وضعهــم 

ً
طفل/طفلــة ومراهق/مراهقــة ســنويا

لدى إحدى العائالت في البالد.

للمزيد:
www.alkompis.se

وهــي   AttEFALL كلمتيــن.  مــن  مؤلــف  مصطلــح 
االســم الثانــي لوزيــر اإلســكان الســويدي الســابق ســتيفان 

أتيفال، و huS تعني منزل أو بيت.
اللغــة  قامــوس  إلــى  إضافتــه  جــرت  مصطلــح  وهــو 
الســويدية، العــام الماضــي ٢014، ويقصــد بــه أي بنــاء 
صغيــر يمكــن اســتعماله للســكن دون الحاجــة إلــى إصــدار 
 
ً
أيــة رخصــة، حيــث يمكــن أن تصــل مســاحته إلــى ٢5 متــرا

 وبارتفاع أربعة أمتار.
ً
مربعا

مصطلحــات
ســــــويدية

Barnhem

Äganderätt

Datainspektionen

attefallshus

مصطلــح مؤلــف مــن ثــالث كلمــات. ARBEtE تعنــي 
النكــرة،  حالــة  فــي   Ett ويرافقهــا  شــغل،  أو  عمــل 
 tId الجمــع. كلمــة وتصبــح ARBEtEN فــي حالــة 
 EN ــرة، ويرافقهــا ــن أو عصــر أو فت ــت أو زم ــي وق تعن
فــي حالــة النكــرة، وتصبــح tIdER فــي حالــة الجمــع. 
كلمــة FöRKORtNING تعنــي تقصيــر أو اختصــار، 
وتصبــح  النكــرة،  حالــة  فــي   EN ويرافقهــا 

FöRKORtNINGAR في حالة الجمع.
المعنــى الكامــل يصبــح: تقصيــر وقــت العمــل، أو تقليــص 

ساعات العمل.
 مــا يذكــر المصطلــح لــدى اإلشــارة إلــى مقتــرح 

ً
وغالبــا

المعــارض،  الســويدي  اليســار  حــزب  يقــوده  سياســي، 
يقضــي بجعــل ســاعات العمــل أقــل مــن ثمانــي ســاعات فــي 
 لتصــل إلــى 

ً
اليــوم )40 ســاعة فــي األســبوع(، تدريجيــا

ست ساعات في اليوم )30 ساعة في األسبوع(.

arbetstidsförkortning

الكلمــة األولــى مركبــة، BROtt تعنــي جريمــة أو كســر، 
دون.  يحــول  أو  يعيــق  تعنــي   FöREByGGA و 

والكلمة الثانية مجلس أو هيئة أو نصيحة أو مشورة.
أمــا المعنــى الكامــل هــو: المجلــس الوطنــي للوقايــة مــن 

الجرائم، أو المجلس الوطني لمنع الجرائم.
وهــي ســلطة حكوميــة، تأسســت عــام 1974، وتعمــل 
بمهمــة مــن الحكومــة الســويدية، وتتعــاون مــع الســلطات 

األخرى كالشرطة والمحاكم والمنظمات األخرى.
ويعمــل المجلــس مــن أجــل الحــد مــن ارتــكاب الجرائــم، 
وتعزيــز األمــن فــي المجتمــع، وذلــك مــن خــالل إنتــاج 
ــى  ــم والعمــل عل ــة حــول الجرائ اإلحصــاءات ونشــر المعرف

مكافحتها وتوضيح المراجع القانونية حولها.

Brottsförebyggand
rådet 

تجــارة  غرفــة  فــي  االقتصادييــن  كبيــر  يشــّبه 
انســحاب  هاتزيجورجــي  اندريــاس  ســتوكهولم 
ــزال اقتصــادي،  ــي بزل ــن االتحــاد األوروب ــا م بريطاني
بــل يصفــه بأنــه زلــزال بقــوة 9 درجــات علــى مقيــاس 
ريختــر، أولــى خســائر هــذه الهــزة االقتصاديــة، أدت 
إلــى تبخــر مــا يعــادل 163 مليــار دوالر أمريكــي 
تعرضــت  بينمــا  الكبــرى،  الشــركات  قيمــة  مــن 
الشــركات المحليــة إلــى ضربــة أكبــر. هــذا إلــى جانــب 
»الجنيــة  البريطانيــة  العملــة  قيمــة  هبــوط 
اإلســترليني« وأثــر هــذا الهبــوط علــى أســواق المــال 

وأسعار الذهب.

قيمــة  ســتبقى  متــى  إلــى  التكهــن  الصعــب  ومــن 
، بنتيجــة 

ً
ــرة ســلبيا ــدن متأث األســهم فــي بورصــة لن

التصويــت التــي أثــرت علــى تحــركات الســوق بمجــرد 
ظهــور النتائــج المبدئيــة لالســتفتاء بنســبة 5٢ % 
لصالــح الخــروج مقابــل 4٨ % لصالــح البقــاء داخــل 

االتحاد.

وهنــاك تقاريــر تؤكــد أن مــا خســرته بريطانيــا فــي 
يــوم أو يوميــن بعــد صــدور نتائــج االســتفتاء، يفــوق 
االتحــاد  فــي  مســاهمات  مــن  لنــدن  دفعتــه  مــا 

.
ً
األوروبــي علــى مدار 15 عاما

القــرار البريطانــي ســيكون لــه عواقــب علــى الســويد 
مؤسســة   أعدتهــا  لدراســة  ووفقــا  بــل  أيضــا، 
VOtEWAtch EuROPEســتكون الســويد 
 مــن بيــن دول االتحــاد جــراء 

ً
ــة األكثــر تضــررا الدول

الخطــوة البريطانيــة، والســبب هــو حكــم الشــراكة 
وعلــى  االقتصــادي  المســتوى  علــى  الدولتيــن  بيــن 
القــرار  صناعــة  فــي  السياســي  التنســيق  مســتوى 

األوروبي.

ووفقــا لعــدد مــن الخبــراء، جــاء خبــر صبــاح يــوم 
ــق،   للقل

ً
ــرا ــة ومثي  للغاي

ً
ــو مؤســفا الجمعــة ٢4 يوني

حتى الكرون  الســويدي تقلص بشــكل حاد.

وفــي حــال لــم تحــدث مفاجــأة، ونفــذ فعــاًل قــرار 
الخــروج البريطانــي، حســب نتائــج االســتفتاء، فــأن 

الخبــراء االقتصاديــون ينصحــون المواطنيــن بعــدم 
الذعــر وعــدم التصــرف بانفعاليــة فــي حــال واجهــوا 
خســائر فــي قيمــة مدخراتهــم وفــي قيمــة تــداول 
القصيــر  المــدى  التــي يملكونهــا،  فعلــى  األســهم 
هنــاك  لكــن   ،

ً
ثابتــا الســويدي  االقتصــاد  ســيبقى 

اعتقــاد بانــه ســيكون هنــاك اضطــراب فــي األســواق 
الماليــة لبعض الوقت.

تصــدر  التــي  المقاطعــات  ســيلحق  األكبــر  الضــرر 
مــواد إلــى المملكــة المتحــدة، ألن الســويد تعتمــد 
بشــكل كبيــر علــى التجــارة الخارجيــة، كمــا ســيلحق 
الضــرر أيضــا بحوالــي 90 ألــف ســويدي يعيشــون 
الذيــن  البريطانيــون  وكذلــك  بريطانيــا،  فــي  اآلن 

يعيشــون في السويد.

تفــاؤاًل  األكثــر  االقتصادييــن  الخبــراء  مــن  عــدد 
تجــاوز  فــي  نجحــت  حــال  وفــي  الســويد  أن  يــرون 
نتائجــه  مــع  البريطانــي وتعاملــت  القــرار  عــوارض 
بحكمــة يمكــن أن تســتفيد مــن خــالل جــذب بعــض 

إلــى  لنــدن  فــي  حاليــا  تســتقر  التــي  الشــركات 
عقــد  فــي  النجــاح  إلــى  باإلضافــة  ســتوكهولم. 
اتفاقيــات جديــدة بيــن بريطانيــا مــن جهــة وبيــن 
فيهــا  للســويد  يكــون  أن  علــى  األوروبــي  االتحــاد 

.
ً
 مميزا

ً
مكانــا

بعــض  جغرافيــا  المنعزلــة  وبجزرهــا  بريطانيــا 
الشــيء عــن القــارة األوروبيــة اختــارت يــوم الجمعــة 
 أيضــا، نســبة 

ً
٢4 يونيــو ٢016 ان تنعــزل سياســيا

التصويــت كانــت متقاربــة وأظهــرت أن جيــل الشــباب 
يريــد البقــاء مــع االتحــاد وينفتــح علــى القــارة، فيمــا 
تميــزت نتائــج التصويــت بــأن األكبــر ســننا هــم مــن 

يريــدون العزلة.

مــن  الخــروج  قــرار  ســينفذ  فهــل 
االتحــاد بهــدوء وســالم أم أن هنــاك 

مفاجآت؟

ســيؤثر انســحاب بريطانيــا مــن 
االتحــاد األوروبــي على الســويد هكذا
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أفقي
١- نهايات أبيات الشــعر - لمس

2- منتســب للصحراء - عصا تدق في األرض 

لتثبيت شيء

3- مســابقات - نصف عامل

٤- فرقة موســيقية غربية ســويدية كانت 

نشطة في الســبعينات - ضجيج

5- »إلى...« مع ضمير الغائب - اســم علم 

يشبه اسم بلد

6- حــار - عاصمــة حضرموت في اليمن

7- مرتفع - عكس اشــترى

8- نصــف موعــد - ذنوب - نصف داخل

9- ثالثــة حــروف من أديب - ثلثا ثوب - 

كالم

١0- متقدم في العمر - واســع
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٧

٨

٩

١0

رأسي

١- ال يســمع - أغرى وقرب

2- من أفالم عبد الحليم وشــادية

3- اضحيات - بحر واســع

٤- وفــى بمــا وعده - نصف باهر

5- مــن قبائل العرب فــي المدينة المنورة - 

سباق طويل

6- يفيــض خيــره وكرمه - أظهر عيوبا

7- تراءت له أشــياء لم توجد

8- معانــاة فــي الحياة - صاف وأصلي

9- متــوازن - صــوت مرتفع يصم اآلذان

١0- إمــا كــذا أو كذا - أعلى قمم أوروبا

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 11٢ 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

 36٨6 BOx
StOcKhOLM 59 103

dO@dO.SE البريــد اإللكتروني
رقم الهاتف 

0٨ - 1٢0 ٢0 700
المظالــم  أميــن 
لشــؤون التمييــز

  هواتف هامة

قواعــد اللعبة 
أمامــك شــبكة مــن ٨1 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 
7وداخــل كل مربع
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 الكلمات المبعثرة
اللعبة قواعد 

الملونــة  بالحــروف  الخانــات  مــأل  المطلــوب 
تــدل علــى  أكثــر  أو  باألحمــر لتكويــن كلمــة 
تتعــرف  هكــذا  و  بلــد  اســم  أو  شــخصية 
عليهــا مــن خــالل المســاعدة المبينــة مقابــل 

كل مجموعــة خانات.

الكلمــة أو الكلمــات الحمــراء تتكــون مــن نفــس 
الحــروف المطلــوب إدخالهــا و لكنهــا بترتيــب 

غيــر صحيح.

ألوانه تظهر بعد المطر
)  سقو زحق  (

 روائي مصري حائز على جائزة نوبل
) بجني فظوحم (

العب تنس إسباني محترف
) فيلئارا دالنا (

مكتشف الدورة الدموية
)بنا نلفاسي(

مدينة روسية تعرضت لكارثة نووية 
) بتنرشول(
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Alkompis  
pejlar 
opinionen
Varje vecka ställer Alkompis en fråga 
på webben, och läsarna svarar. Här 
redovisas några resultat från våren 
2016.  
Vet du vad Almedalsveckan i Sve-
rige är?
 Nej, jag har ingen aning (61%, 

159 röster)
 Jag har hört om den, men vet 

inte mycket (18%,  46 röster)
 Jag vet allt som jag behöver veta 

(13%, 34 röster)
 Jag är inte intresserad, bryr mig 

inte (8%, 22 röster)
(Totalt antal röster: 261)

Vilka är de viktigaste frågorna för 
dig denna vecka? 
 Jobben (46%, 289 röster)
 Invandring och asyl (27%, 170 

röster)
 Bostäder (25%, 159 röster)
 Integrering i det samhället (14%, 

87 röster)
 Validiering av examina (10%, 62 

röster)
 Utbildning för vuxna (9%, 59 

röster)
 Etablering av företag (7%,  43 

röster)
 Skola för barn (5%,  32 röster)

(Totalt antal röster: 624 – 12/5-16)

Vad tycker du är det största hindret 
i vägen för integration i det svenska 
samhället
 Brist på arbetstillfällen (38%, 

276 röster)
 Svårigheter med svenska språket 

(26%, 192 röster)
 Lagar och sociala normer (23%, 

170 röster)
 Det finns inga hinder (13%,  97 

röster)
(Totalt antal röster: 735 – 17/4-16)

Tror du att det finns en växande ra-
sismen i Sverige, efter terroristat-
tackerna i Bryssel?
 Ja , jag är orolig (45%, 1240 

röster)
 Ja, men jag känner mig inte 

orolig (25%, 686 röster)
 Det finns ingen anledning att 

oroa sig (20%, 546 röster)
 Jag vet inte (10%, 312 röster)
(Totalt antal röster: 2784 – 28/3-16)

När man tolkar resultaten av Alkompis enkät 
måste man ha i åtanke att det är en ”självvalt 
urval” och att det skiljer sig från vetenskap-
liga och statistiskt undersökningar som an-
vänder sig av ett representativt urval. 

?
sid 2 Chefredaktörens spalt

sid 3 Alkompis berättar om Almedalens historia och betydelse, 
och hur redaktionen planerar att bevaka hur frågor som 
arbete, asyl och integration tas upp under Almedalsveckan

sid 5 Romani Botros, jurist, presenterar de senaste ändringarna i 
asyllagstiftningen

sid 6 Intervju med Mona Henning, som är förläggare på Dar 
al-Muna. ”Den som vill lära känna svenskt samhälle bör 
läsa barnböcker av Selma Lagerlöf, Astrid Lindgren med 
fler”, säger hon

sid 7 Intervju med Mats Weidmar som är drivande i föreningen 
”Talanger utan gränser”. Under våren har föreningen 
genomfört ett IT-tränings-projekt med goda resultat. Fem 
av åtta fick jobb efteråt.

sid 10 Reportage om arabiska restauranger i Malmö och hur de 
jobbade under Ramadan

sid 12 Reportage om Hana från Libanon som ska utvisas efter att 
ha bott i Sverige i 14 år. Polisen sa till honom att om han 
inte lämnar frivilligt så blir det med tvång

sid 13 Osama som är statslös palestinier skulle utvisas. Men 
inget land ville ta emot honom

sid 14 Hasna, från Irak, blev kursetta på Masterkursen på Apote-
karutbildning vid Uppsala universitet.

sid 15 Hanin, palistinsk flicka från Libanon fick stipendium på 30 
000 kronor för att hon tog studentexamen med bästa betyg. 

sid 18 Advokat Majeed Al Nashi, informerar om vilka regler och 
normer som gäller i Sverige på det sexuella området

sid 20 Intervju med Afif Shahristan, fotbollstränare i AIK

Den som har varit i Sveri-
ge en längre tid och inte kan 
försörja sig och sin familj kan 
 bli tvungen att söka social-
bidrag. Det beräknas så här:
 
Socialbidrag för 1 vuxen
2950 kr/mån - personliga 
kostnader (mat, kläder mm)                     

940 kr/mån - hushållsutgift
Summa: 3 890 kr/mån +hyra

Socialbidrag för 2 vuxna       
5320 kr/mån - personliga 
kostnader
1050 kr/mån - gemensamma 
kostnader
Summa: 6 370 kr/mån + hyra 

Socialbidrag för Barn
840 kr/mån: 0 år
2080 kr/mån: 1-2 år  
1830 kr/mån: 3 år
2080 kr/mån: 4-6 år
2660 kr/mån: 7-10 år
3090 kr/mån: 11-14 år
3500 kr/mån: 5-18 år
3530 kr/mån: 19-20 år

P EN G A R

Försörjningsstöd enligt riksnormen?

Asylsökande som bor på 
asylboenden får dagersätt-
ning av Migrationsverket.  

På boenden där mat ingår 
är dagersättningen:

• 24 kr/dag för vuxna en-
samstående

• 19 kr/dag per person 
för vuxna som delar hus-
hållskostnader
• 12 kr/dag för barn t.o.m. 
17 år.
På boenden där mat inte in-
går är dagersättningen
• 71 kr/dag för vuxna en-

samstående
• 61 kr/dag och person 
för vuxna som delar hus-
hållskostnader
• 37 kr/dag för barn 0–3 år
• 43 kr/dag för barn 4–10 år
• 50 kr/dag för barn 11–17 
år.

P EN G A R

Hur hög är dagersättningen?

Etableringsersättning 
utbetalas av Försäkringskas-
san. Ansökan görs i samband 
att man gör upp en etable-
ringsplan med Arbetsför-
medlingen. Ersättningen 
uppgår till 308 kronor per 
dag, fem dagar i veckan för 

den som är 100 procent ak-
tiv.  Barnersättningen är 800 
kr/månad för barn i åldern 0 
till 10 år, och 1500 kr/må-
nad för barn i åldern 11 till 
18 år. Den maximala barner-
sättningen uppgår till 4500 
kr/mån. Bostadsersättning-

en täcker hela bostadskost-
naden minus 1800 kronor. 
Men det finns begränsning-
ar: Maxhyran är 5 700 kr/
månad och ersättningen blir 
därmed max 3 900 kr/må-
nad.

P EN G A R

Vad är etableringsersättningen?

Den som söker information 
om det svenska samhäl-
let kan göra det på den här 
webbsidan (informations-
verige.se), som produceras 
av svenska myndigheter. 
Webbplatsen vänder sig till 

den som är ny i Sverige. 
Men även den som har va-
rit här en längre tid kan ha 
nytta av informationen. På 
webbsidan ger man svar på 
de vanligaste frågorna som 
gäller asyl, arbete, bostad, 

utbildning etc. Informatio-
nen finns på de tio största 
invandrarspråken.

Källa: informationsverige.se 
(Länsstyrelserna)

IN FO

Samhällsinformation på olika språk

Alkompis arabiska sidor:  Innehåll
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ARBETE

Arbetsförmedlingen (Af ) är 
en statlig myndighet med 
lokalkontor på 314 orter. 
Arbetsförmedlingen lyder 
under regeringen. Arbets-
förmedlingens två viktigaste 

uppgifter är dels att hjälpa 
arbetslösa att hitta arbete och 
dels att hjälpa arbetsgi vare 
att hitta arbetskraft. Därut-
över erbjuder arbetsförmed-
lingen utbildningar, prak-

tikplatser och olika typer av 
service som är gratis. På ar-
betsförmedlingen kan man 
till exempel ringa gratis, an-
vända datorer eller skriva ut 
kopior och göra utskrifter. 

För drygt 20 år sedan an-
nonserade alla arbetsgivare 
ut sina lediga jobb i Arbets-
förmedlingens tidning, som 
hette ”Platsjournalen”. Tid-
ningen finns fortfarande och 
kan hämtas på Arbetsför-
medlingens lokalkontor (det 
går även att prenumerera på 
den, det är gratis).

Men idag anses den 
omodern, och nästan alla 
använder den elektroniska 
versionen – ”Platsbanken”.  
Den innehåller alla tekniska 
finesser man kan begära. I 

skrivande stund finns 77 363 
lediga jobb att söka fördelat 
på 39 392 annonser.

När man söker jobb ang-
er man vanligtvis ort, yrke 
och valfria ord. Platsban-
ken finns som webbplats på 
datorn, och som app i mo-
bilen eller paddan. Arbets-
förmedlingen.se har mer än 
2 miljoner unika besökare i 
månaden.  Det finns valbar 
automatisk Google-över-
sättning på webbplatsen.

Källa: arbetsförmedlingen.se

ARBETE

Platsjournalen 
blev Platsbanken

Var finns  
bristyrkena?
På den svenska arbetsmarknaden 
är två problem synliga samtidigt. Det 
saknas många ingenjörer, lärare och 
sjuksköterskor kockar, bilmekaniker, 
byggnadsarbetare mfl.  Samtidigt går 
cirka 370 000 arbetslösa (7,3 procent 
av arbetskraften).  Det är ett match-
ningsproblem. I februari presentera-
de Arbetsförmedlingen en rapport 
som visar var bristyrkena finns. Här 
är en 20-i-topp-lista med bristyrken 
som kräver högskoleutbildning:

 Sjuksköterskor, psykiatrisk vård
 Specialpedagoger
 Operationssjuksköterskor
 Röntgensjuksköterskor
 IT-arkitekter
 Civilingenjörer, elkraft
 Sjuksköterskor inom  

akutsjukvård
 Sjuksköterskor (grundutbildade)
 Förskollärare
 Läkare
 Geriatriksjuksköterskor
 Byggnadsingenjörer och  

byggnadstekniker
 Civilingenjörer, bygg  

och anläggning
 Socialsekreterare
 Barnsjuksköterskor
 VVS-ingenjörer
 Mjukvaru- och systemutvecklare
 Barnmorskor
 Distriktssköterskor
 Civilingenjörer, elektronik  

och teleteknik

Här är listan med de 20 yrken inom 
övriga utbildningsnivåer där det rå-
der störst brist på arbetskraft (minst 
konkurrens om jobben) under 2016:

 Kockar
 Bilmekaniker
 Lastbilsmekaniker
 Betongarbetare
 Byggnadsplåtslagare
 Glasmästare
 VVS-montörer
 Kranförare
 Golvläggare
 Styr- och reglertekniker
 Murare
 Träarbetare/snickare
 Telefonförsäljare
 Undersköterskor
 Verktygsmakare
 Plattsättare
 Installationselektriker
 Styckare
 Bagare/konditorer
 Målare

Källa: Rapport från arbetsförmed-
lingen 2016-02-03. Var finns job-
ben? – Bedömning för 2016 och en 
långsiktig utblick. I bilaga 1 och 2 
finns en lista med 200 bristjobb.

Vad är Arbetsförmedlingen?

I maj uppgick arbetslös-
heten till 7,3 procent. Men 
det är stor skillnad på hur 
arbetslösheten ser ut i olika 
delar av befolkningen.  

Medelålders svenskar har 
till exempel en mycket låg 

arbetslöshet, cirka 2 procent.  
Samtidigt har ungdomar 

och invandrare svårt att få 
jobb. Till exempel är arbets-
lösheten cirka 20 procent 
bland utrikesfödda men 
under 5 procent bland inri-

kesfödda. I mars var 372 000 
personer arbetslösa, enligt 
arbetsförmedlingens hemsi-
da var hälften av dessa – 188 
000 – utrikesfödda.

Källa: SCB

ARBETE

Hur stor är arbetslösheten?

F o t o :  L E N N A R T  P E R L E N H E M

F o t o :  C a m i l l a  Ve i d e
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Välkommen att prenumerera 
på Alkompis! I prenumerationen 
ingår:

1. Alkompis i brevlådan varje  
 fredag

2. Dagliga nyhetspuffar  
 i mobilen eller datorn  
 från alkompis.se

3. Tillgång till textarkivet och 
 andra bonus-tjänster från
  akompis.se

4. politiken.se, nättidning och
 databas på svenska

Kryssa för ditt alternativ:

 Jag vill prenumerera 500 kr/
 år

 Jag vill betala för 5 gåvo -
 prenumerationer

 Min arbetsplats/kommun/
 organisation vill prenumerera

Skriv din adress:

Namn: ______________________

Företag: _____________________

Adress: _____________________

Postadress: _________________

Telefon: _____________________

E-post: ______________________

Anmälan är bindande, faktura 
skickas inte förrän tidningen 
startar. Det går även att anmäla 
sig per e-post: pren@alkompis.
nu, eller på webben alkompis.
nu/pren.
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Resultatet överraskar på 
flera sätt. Inget land har ti
di gare lämnat EU. Och opi 
nionsmätningar och vadslag 
ningsfirmor räknade dagar
na före omröstningen med 
att ”stannasidan” skulle vin
na. Men så blev det alltså 
inte. Tvåtre orsaker ligger 
bakom brexit.

1. Det viktigaste  torde 
vara migrationen: Många 
engelsmän är missnöjda med 
arbetskraftens fria rörlighet 
inom EU. Missnöjet gäl
ler särskilt den kraftiga ar
betskraftsinvandringen från 
Östeuropa till England. För 
att ta ett konkret exempel: 
den polske rörmokaren är 
inte populär.

Främlingsfientliga och na  
tionalistiska stämningarna 
har på senare år brett ut sig 

Brexit innebär självklart 
att britterna lämnar EU. 
Men inte bara det. David 
Cameron avgår. Det är 
uppror i Labourpartiet. 
Högerpopulistiska 
partier runt om i Europa 
jublar och vill starta egna 
exit-kampanjer. Ledan-
de EU-politiker gråter 
krokodiltårar. Tyska och 
franska politiker lovar att 
minska klyftan mellan 

folk och elit. Skotska 
nationalister vill lämna 
Storbritannien för att bli 
kvar i EU. Den fria rörlig-
heten för arbetstagare 
inom Europa tar stopp vid 
Engelska kanalen.

När brexit-resultatet 
stod klart meddelade 
David Cameron att en 
utträdesansökan ska 
skickas in till EU och att 
han själv avgår som pre-

miärminister. Utträdesför-
handlingarna bör skötas 
av hans efterträdare, som 
kommer att väljas på 
det konservativa partiets 
kongress i oktober.

Det råder alltså ingen 
tvekan om att omröst-
ningsresultatet kommer 
att verkställas trots 
protester från engelska 
EU-anhängare och natio-
nalister i Skottland och 

Nordirland.
På kort sikt händer 

dock ingenting. Exit-för-
handlingarna ska vara 
klara inom två år. Då ska 
Storbritannien ha lämnat 
EU. Någon form av 
samarbetsavtal kommer 
då att finnas. Tre modeller 
har diskuterats.

Frågan är om Stor-
britannien vill ha ett 
handelsavtal som liknar 

det Schweiz har, eller det 
som nyss förhandlats 
fram med Kanada eller 
kanske ett WTO-avtal. Det 
EES-avtal som Norge har 
anses inte vara så troligt, 
eftersom det innebär 
att britterna skulle få 
fortsätta att betala en 
hög avgift till EU och 
också behålla den fria 
rörligheten inom EU.

Mats Deurell

Storbritannien har röstat för att lämna EU. Det historiska 
beskedet kom som en chock i Europas huvudstäder under 
midsommarhelgen. Brexit-förespråkarna fick 52 procent 
av rösterna, medan 48 procent röstade för att stanna i EU.

Baksmällan efter brexit

i Storbritannien liksom i öv
riga Europa. Detta har gyn
nat brexitkampanjen. Nigel 
Farage och hans EUkri
tiska och främlingsfientliga 
Ukip, som brukar beteck
nas som högerpopulistiskt, 
har surfat på den nationa
listiska vågen. Samma sak 
gäller för den populistiske 
Torypolitikern Boris John
son som i slutspurten varit 
brexitkampanjens främsta 
företrädare (i höst blir han 
kanske David Camerons 
efterträdare som Toryledare 
och premiärminister).

2. Det näst  viktigaste skä  
 let är missnöjet med makt 
kon centrationen i Bryssel. 
Den engelska allmänheten 
har länge varit djupt EU 
skeptisk. Och den attityden 
förstärktes under eurokrisen 

och förra årets flyktingkris, 
och underblåstes av engel
ska tabloidtidningar, till ex  
empel The Sun, som har pro
pagerat för brexit.

3. Man kan också hävda 
att själva omröstningen var en 
tabbe. David Cameron var ju 
inte tvungen att utlysa en 
folkomröstning. Han gjorde 
det för att få tyst på den EU 
kritiska falangen inom det 
egna konservativa partiet 
och stopp på Ukips fram
gångar – inte för att möjlig
göra brexit. Det var kortsik
tigt, det var chansartat. Det 
blev ett självmål. I efterhand 
kan man ge David Cameron 
skulden, och säga att hans 
dåliga politiska omdöme gör 
att britterna nu lämnar den 
Europeiska unionen.

Mats Deurell

Den fria rörligheten tar stopp vid kanalen

”Valresultatet är 
på många sätt en 
väckarklocka för 
Europa”, säger 
statsminister Stefan 
Löfven om Brexit, 
och tillägger att nu 
måste unionen hålla 
ihop för att klara 
utmaningar som 
migration, klimathot 
och ekonomin.

✃

Ordförklaringar:

* Brexit = Britain exit = Storbritan
nien går ut (ur EU) 

* Tories = det konservativa partiet i 
Storbritannien

* Ukip = United Kingdom indepen
dent party = Englands självständig
hetsparti
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Riksdagen har med stor 

majoritet röstat igenom 

en asylpolitik som lig-

ger på FN:s och EU:s  

lägstanivå. Bara vän-

sterpartiet, centern och 

några miljöpartister 

tryckte på nej-knappen.  

Beslutet innebär att Sverige inför 
tidsbegränsade uppehållstillstånd för 
flyktingar, att rätten till anhörigin-
vandring begränsas och att försörj-
ningskraven skärps. Den ”generösa” 
flyktingpolitiken är därmed ett av-
slutat kapitel, men asylrätten finns 
kvar.

Migrationsminister Morgan Jo-
hansson (S) förklarar:

– Vi kan inte trolla fram hundra-
tusentals bostäder, tiotusentals lärare 
och socialsekreterare och hundratals 
skolor, säger han till TT.

Syftet med de nya reglerna är att 
kraftigt minska antalet asylsökande, 
och att lagfästa den politiska över-
enskommelsen mellan regeringen 
och Alliansen från den 24 november 
i fjol.

Regeringen (s och mp) och de-
lar av Alliansen (m och kd) plus 
Sverigedemokraterna röstade ja till 
de nya hårda villkoren för flykting-
ar. Centern, vänsterpartiet och fyra 
miljöpartister röstade nej. Flertalet 
liberaler och kristdemokrater la ner 
sina röster. Omröstning slutade 240 
mot 45.

Budskapet till alla asylsökande är 
tydligt: skaffa dig ett jobb – och det 
illa kvickt!

Den nya lagen träder i kraft den 
20 juli. Den gäller dem som har fått 
sin ansökan om asyl registrerad hos 

Migrationsverket efter den 24 no-
vember 2015. De som sökte innan 
dess bedöms efter de tidigare regler-
na.

Mats Deurell

Brexit sid 2
Info & tips sid 3
Opinionskollen sid 4

Alkompis
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NYTT:  Alkompis 
testar i detta 
nummer fyra 
sidor på svenska 
med nyheter och 
nyttiga tips

PRENUMERERA! ANVÄND TALONG PÅ NÄSTA SIDA! GÅ IN PÅ ALKOMPIS.SE

Alkompis på 
papper varje 
vecka?
Alkompis har ambitionen att 
underlätta integrationen mellan de 
människor och kulturer som finns 
i Sverige idag. Vi är övertygade om 
att integrationen är ömsesidig och 
tror att det är viktigt att majoritets-
samhället får möjlighet att lära sig 
mer om de vanor, traditioner och 
kulturer som de nya svenskarna 
tagit med sig till Sverige.

När Alkompis startade för fyra 
år sedan var det som webbsida. 
Men snart utvecklades webbplat-
sen till att bli en nättidning med 
nyheter, reportage, webb-radio och 
annat. När webbtidningen koppla-
des till Facebook växte publiken. 
Redaktion en utvidgades och började 
även producera videoreportage. Den 
senaste nyheten är att Alkompis 
sänder dagliga webbtevenyheter på 
arabiska.

Alkompis utkommer även som 
papperstidning i några större städer, 
men bara en gång i månaden.

Vårt nästa steg är att ge ut Al-
kompis på papper varje vecka. Vi 
vill starta en prenumererad nyhets-
tidning i tabloidformat. Vi räknar 
med 24 sidor, varav 20 sidor på 
arabiska och 4 sidor på ”lätt svenska” 
i samarbete med politikens.se. Pre-
numerationspris 500 kr/år. Men vi 
startar bara om det finns en doku-
menterad prenumerationsvilja. 

När vi har fått in 2000 föran-
mälda prenumeranter i Stockholm 
startar vi. När vi också har 2000 
prenumeranter i Malmö startar vi 
en tidning även där. Samma sak i 
Göteborg.

Vi frågar: Vill du prenumerera?
Vi vill ha din respons!

Bästa hälsningar
Mahmoud Agha

Chefredaktör
 och ansvarig 

utgivare

Asylrätt på lägsta nivå

FAKTA
Flyktingar och alternativt 
skyddsbehövande ska som 
huvudregel beviljas tids-
begränsade uppehållstill-
stånd – för flyktingar gäller 
tre år och för alternativt 
skyddsbehövande 13 mån.

• Tillstånden ska kunna 
förlängas om skyddsskäl 
finns kvar.
• De som har hittar jobb 
att försörja sig på ska 
kunna få permanent uppe-
hållstillstånd.
• Möjlighet till uppehålls-
tillstånd för ”övrig skydds-

behövande” tas bort.
• Uppehållstillstånd för 
dem med ”särskilt ömman-
de omständigheter” får 
bara ges i undantagsfall.
• Flyktingar med tidsbe-
gränsade uppehållstill-
stånd ska bara få återför-
enas med sin kärnfamilj.

• Alternativt skyddsbehö-
vande ska inte ha rätt till 
återförening.
• Försörjningskrav för 
anhöriginvandring ska 
gälla fler.
• Den nya lagen ska gälla i 
tre år och träda i kraft den 
20 juli.

• Den omfattar de som fått 
asylansökan registrerad ef-
ter den 24 november 2015. 
De barn och barnfamiljer 
som sökte asyl innan dess 
bedöms enligt de tidigare 
reglarna.

(Källa: Riksdagen 21/6-16) 

DEMONSTRATION mot den nya lagen på Mynttorget, utanför Riksdagen.

Alkompis skickar detta ”provnummer” till 
asylboenden, sfi-anordnare och bibliotek

Innehåll
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