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كلمة العدد

هناك من يريد إعفاء نفسه حتى من مسؤولية التفكير
ً
مــن الســهل دومــا أن يعتبــر اإلنســان نفســه مجــرد
كائــن تحركــه األقــدار أو حتــى حجــر مــن أحجــار
شــطرنج فــي لعبــة يديرهــا الكبــار ،عندهــا يمكــن
ألصحــاب هــذا التفكيــر أن يرتضــوا ألنفســهم هــذا
الــدور ،وبالتالــي أن يعفــوا أنفســهم مــن مجــرد
التفكير.
هــذا الــكالم عــن عقــد مركبــات النقــص لــدى
البعــض ليســت موجــودة فقــط بمجتمعاتنــا
القديمــة التــي نشــأنا بهــا ،والتــي حاولــت
الديكتاتوريــات الحاكمــة مــن خاللهــا ســلب إرادتنــا
وتعطيلهــا ،لمصــادرة أي أمــل أو فرصــة لكــي
نشــعر بأننــا فاعليــن وبأننــا أحــرار وبأننــا طاقــة
يمكــن أن تســتغل للتغيير.
مــا يمكــن مالحظتــه أن هــذا الشــعور بالســلبية
انتقــل مــع بعضنــا حتــى إلــى هنــا ،إلــى مجتمعــات
تعطــي فــرص متكافئــة للجميــع .وبغــض النظــر
عــن المــدة التــي قضاهــا فــي المجتمــع الجديــد
حامــل «فيــروس االســتالب» يبقــى هــذا الفيــروس
مســيطرا علــى تفكيــره ،مــع تبديــل فــي األدوار،
فهــو قــد اســتبدل أجهــزة القمــع والمخابــرات فــي

بــاده بأجهــزة أخــرى مرئيــة أو غيــر مرئيــة تتحكــم
بــه علــى رقعــة شــطرنج أكبــر مما كانت في بالده.
قــوى عالميــة خطيــرة ومنظمــة ترســم لــه حياتــه
منــد أن يصحــو مــن نومــه إلــى أن يخلــد إلــى فراشــه،
نظريــات مؤامــرة وأحــداث جــرى تنظيمهــا بدقــة
وعنايــة أعظــم المخرجيــن وكاتبــي الســيناريو فــي
العالم.
والحقيقــة أن خطــر هــذا النــوع مــن التفكيــر
منتشــر ليــس فقــط فــي أوســاط العامــة مــن النــاس
بــل حتــى بيــن مثقفيــن ومتعلميــن يحاولــون دائمــا
أن يســتخدموا عبــارات تجميليــة موجهــة إلبهــارك
بمــا يعرفونــه وأنت تجهله.
خطــر هــذا النــوع مــن التفكيــر يجعلنــا عاجزيــن
عــن الدفــاع عــن أنفســنا للتصــدي لقوانيــن
ومشــاريع قوانيــن ليســت مــن مصلحتنــا تمــرر
دائمــا باســم الديمقراطيــة وعــن طريقــة إجــراءات
صناعــة القرارات.
الســلبية وعــدم المشــاركة فــي العمليــة
الديمقراطيــة بحجــة أن كل شــيء مرســوم بشــكل
مســبق ،طريقــة تفكيــر تلحــق الضــرر ليــس بنــا

فقــط بــل باألجيال األخرى مــن مجتمعاتنا.
أمثلــة عديــدة يمكــن ان نســوقها لتأكيــد ضــرر
وخطــر طريقــة التفكيــر التــي تســتلب عقولنــا
وتضعنــا فــي خانــة الكائنــات التــي تتنفــس فقــط
ً
دون أن تفكــر ،بــدءا مــن محدوديــة مشــاركتنا بــأي
انتخابــات إلــى عــدم مشــاركتنا بــأي عمــل مدنــي
يســمح بــه القانــون للتأثيــر أو لتغييــر قــرارات
تضرب بنا.
هــذه فقــط دعــوة للجميــع بــأن يعرفــوا أوال
حقوقهــم وواجباتهــم اتجــاه مجتمــع يحتضنهــم
ويقــدم لهــم الفــرص واإلمكانيــات ،وأن ال يعتبــروا
أنفســهم ضيــوف أو غربــاء أو أن يعيشــوا علــى هيئــة تحريــر الكومبــس تضــم العديــد مــن
الهامــش بــدون أن يكونــوا فاعلين.
الصحفييــن واإلعالمييــن المتعاونيــن معهــا مــن
داخل الســويد وخارجها.
صحيفــة الكومبــس وســيلة إعالميــة جــادة تحــاول
التركيــز علــى القضايــا التــي تهــم االندمــاج بالمجتمــع
والتعريــف بحقــوق كل األشــخاص و الجماعــات حســب
وضعهــا القانونــي فــي الســويد وأوروبــا ،إضافــة إلــى
التواصــل مــع مــا يجــري فــي البــاد العربيــة والعالــم
والتشــجيع علــى االســتفادة مــن التجــارب وتنــوع
الثقافــات بيــن الشــعوب ،مــن خــال التعريــف باآلخــر
واالطــاع علــى نمــط الحيــاة التــي اختارتهــا الشــعوب
وطريقــة وضعهــا للحلــول التــي تحتاجهــا فــي إدارة
المجتمــع وتطويــر المؤسســات وزيادة الرفاهية.
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تصــدر مــرة واحــدة فــي الشــهر حاليــا ،وتــوزع مجانــا
بالبريــد وعبــر مراكــز ثابتــة فــي عــدة مناطــق منهــا:
ســكونة وســتوكهولم ويوتيبــوري ونورشــوبنغ
ولينشــوبنغ واسكليســتونا ،وهــي خدمــة إعالميــة
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.
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المبيعات
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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
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موقــع اإلنتاج االعالمي
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صفحــة الكومبس على الفيســبوك
www.facebook.com/alkompis.se
موقع الشــبكة الرئيســي
www.alkompismedianetwork.com
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وزراء يتحدثون لـ «الكومبس» في ألميدالين

عن أهم القضايا التي تتناول االندماج والعمل والتعليم والسكن

الكومبــس  -ألميداليــن :للســنة الثانيــة علــى التوالــي ،تشــارك مؤسســة الكومبــس
اإلعالميــة ،بأســبوع ألميداليــن بالتعــاون مــع مؤسســة ليرنيــا التعليميــة ،حيــث
بثــت مــن هنــاك ،لقــاءات مباشــرة مــع وزراء فــي الحكومــة ومســؤولين تحدثــوا عــن
أهــم الخطــط والبرامــج المعتمــدة فــي وزاراتهــم ،مــن أجــل دمــج القادميــن الجــدد
ســريعا بالمجتمــع مــن خــال ســوق العمــل ،إضافــة الــى البرامــج المســتقبلية ،وأيضــا
حــول التعديــات األخيــرة فــي قانــون الهجــرة واللجــوء .أدنــاه تنشــر الكومبــس
الورقيــة مقتطفــات مــن أهــم مــا تضمنتــه بعــض تلــك اللقــاءات:

ً
الجــدد ،فنحــن نعــرف جيــدا أن الرياضــة هــي الشــيء
الــذي يوحــد النــاس علــى مســتوى العالــم كلــه ،ويقــوم
ً
حاليــا مســؤولو األنديــة والجمعيــات الرياضيــة
الســويدية بالكثيــر مــن النشــاطات وتحضيــر العديــد
مــن األماكــن للتدريــب ،وهنــاك بالفعــل نشــاطات
رياضيــة مخصصــة للقادميــن الجــدد مــن أجل تســهيل
ممارستهم لألنشطة الرياضية.

وحاولنــا فــي هــذا المشــروع التوفيــق بيــن التعليــم
الســويدي وتقييــم الكفــاءات التــي يملكهــا الشــخص
والشــهادة والتدريــب والتوظيــف ،ولذلــك يجــب علــى
أربــاب العمــل فتــح أماكــن عمــل وإعطــاء فرصــة
لمقابلــة أي إنســان بغــض النظــر عمــا إذا كان قــادم
جديــد أوال ،وكذلــك عــدم رفــض مقابلــة أي شــخص
لمجرد أنهم يعتقدون أن اسمه أجنبي.

للســلطات والمؤسســات الصحيحــة التــي تســتطيع أن كيــف تســتطيع الســويد االعتنــاء
تقــوم بمهمــة تعديــل شــهاداتهم ،مثـ ًـا إذا كان بالقادميــن الجــدد ممــن يملكــون مواهــب
الشــخص طبيــب بشــري أو طبيــب أســنان فبإمكانــه رياضية؟

التوجــه إلــى مجلــس الخدمــات االجتماعيـة ،أو إذا كان
الشــخص معلــم فيتوجــب عليــه التوجــه لمصلحــة
المــدارس ،وأنــا أنصــح هــؤالء األشــخاص أن يتحدثــوا
مــع بلدياتهــم المســؤولة عنهــم أو مكتــب العمــل مــن
أجل أن يحصلوا على التوجيه بشكل صحيح.

وزيــرة التعليــم والمــدارس الثانويــة
Aida Hadzialic

أول شــيء نســتطيع فعلــه هــو أن يكــون هنــاك نــوع من
التواصــل بيــن الجمعيــات واألنديــة الرياضيــة وبيــن
ً
القادميــن الجــدد ،وهــذا األمــر يحصــل حاليــا بالفعــل
فــي كل الســويد ،ومثــال ذلــك قيــام مســؤولي
الجمعيــات واألنديــة الرياضيــة بزيــارة مســاكن
ومراكــز إيــواء الالجئيــن والبحــث عــن المواهــب
الموجــودة وتقديــم معلومــات عــن الرياضــة
الســويدية ،وبهــذه الطريقــة يمكــن لألغلبيــة ممــن
لديهــم خلفيــة معرفيــة واهتمــام بالرياضــة أن هــل أنتــم تتعاونــون مــع البلديات الســتقبال
العديــد مــن األشــخاص الذيــن ينتظــرون
يتحدثوا عن أنفسهم ويظهروا مهاراتهم.

فــي مســاكن الالجئيــن بالرغــم مــن حصولهــم
علــى تصاريــح اإلقامــة ولكنهــم ال زالــوا
ينتظرون تأمين سكن لهم؟

وصــل حوالــي  163ألــف الجــئ للســويد خــال
العــام الماضــي ،كيــف تــم تجهيــز مــدارس
تعليــم اللغــة الســويدية لألجانــب  SFIمــن
أجــل أن تكــون قــادرة علــى التعامــل مــع هــذا
الوضع؟
بذلنــا الجهــود واســتثمرنا الكثيــر مــن األمــور ووظفنــا
األمــوال لهــذا األمــر ،وأدخلنــا شــيء يدعــى «الســويدية
مــن اليــوم األول» ،وهــو مشــروع يتيــح الســماح لطالبي
اللجــوء بتعلــم اللغــة الســويدية وهــم ال يزالــوا فــي
مراكز إيواء الالجئين.
ً
وهــذا الشــيء مهــم جــدا مــن أجــل أن يكونــوا قادريــن
علــى التواصــل مــع اللغــة بســرعة ولذلــك فقــد وظفنــا
العديــد مــن المدرســين فــي ال ـ  ،SFIكمــا تــم منــح
مــدارس ال ـ  SFIالكثيــر مــن المــوارد بهــدف أن
ً
تصبــح بشــكل فعلــي ذات نوعيــة جيــدة جــدا ،ومــن
أجــل أن يكــون الجميــع قــادر علــى البــدء بتعلــم اللغــة
بشكل جيد في السويد.

قبــل ســنة قلــت إنــك تريديــن توظيــف
العديــد مــن مدرســي الـــ  ،SFIكيــف ســار
الوضع؟

 Gabriel Wikströmوزيــر
الصحــة والرياضــة الســويد تفســح
المجــال للجميــع دون النظــر إلى جنســية
وبلد أصحاب المواهب الرياضية

لمــاذا منصبــا الصحــة والرياضــة فــي وزارة
واحــدة ،ومــا هــي الروابــط الموجــودة بيــن
هاذين المنصبين؟
Ylva Johansson

كمــا نعلــم العديــد مــن األشــياء تؤثــر علــى الصحــة
ً
ولذلــك مــن المهــم والجيــد ان نجــد نوعــا مــن التعــاون
والربــط بيــن أقســام مختلفــة فــي المجتمــع ،وفــي هــذه
الحالــة هنــاك الكثيــر مــن التحديــات الكبــرى التــي
نواجههــا ،فالعديــد يعانــون مــن الزيــادة المفرطــة
فــي الــوزن ،وبالتزامــن مــع هــذا األمــر يوجــد العديــد
مــن األطفــال والشــباب الصغــار الذيــن ال يتحركــون
ً
كثيــرا ،ويبقــون جالســين طــوال الوقــت ويعيشــون
فــي خمــول نتيجــة عــدم الحركــة ،ولذلــك نحــن نربــط
العمــل الــذي يتــم فــي مجــال الصحــة مــع العمــل ضمــن
قطــاع الرياضــة ،وهــذا األمــر ليــس فقــط مــن أجــل أن
يحصــل األطفــال علــى النشــاطات الجيــدة والمزيــد
ً
مــن الحركــة المفيــدة وإنمــا أيضــا مــن أجــل عــدم
زيــادة عــدد األشــخاص الذيــن لديهــم ســمنة وزيــادة
في الوزن.

ً
عملــت كثيــرا فــي هــذا المجــال ،ألن كل شــيء يبــدأ مــع
األســاتذة الجيديــن ســواء فــي المــدارس العاديــة أو
فــي مــدارس  ،SFIونحــن نعمــل علــى تعييــن المزيــد
مــن أســاتذة ال ـ  SFIالذيــن يتمتعــوا بإمكانيــات
مهمــة لتحســين ظــروف التعليــم ،ويســتطيعوا
االســتفادة مــن المــوارد مــن أجــل يمارســوا مهنــة
ً
التعليــم بطريقــة جيــدة ،ونحــن نحــاول أن نفتــح أيضــا
بالنســبة للقادميــن الجــدد ،أنــت كوزيــر مــاذا تفعــل
المزيد من مدارس الـ .SFI
مــن أجــل تشــجيعهم علــى الرياضــة ،وهــل تقومــون
هــل عنــدك نصائــح تقدمينهــا للقادميــن
باالســتثمار مــن أجــل أن تشــمل مجــاالت الرياضــة
ً
الجــدد ممــن لديهــم مســتوى تعليمــي عالــي
الوافدين الجدد أيضا؟

نعــم ،ولكــن هــذا التعــاون ال يكفــي ،فــي الحقيقــة
يجــب وضــع قانــون جديــد يجبــر جميــع البلديــات فــي
الســويد علــى تســجيل اســتقبال الالجئيــن الذيــن
حصلــوا علــى تصاريــح اإلقامــة ،ولذلــك يجــب تقســيم
وتوزيــع المســؤوليات بيــن جميــع البلديــات ،الســيما
وأن بعــض البلديــات يوجــد فيهــا أعمــال كثيــرة وفــي
المقابــل تعانــي بلديــات أخــرى مــن نقــص الوظائــف،
وبالتالــي يجــب علــى البلديــة التــي لديهــا فــرص عمــل
كثيــرة اســتقبال الجئيــن أكثــر ،وبهــذه الطريقــة
يمكــن أن يصبــح لــدى الشــخص فرصــة للحصــول علــى
أول عمل له في السويد.

وزيــرة
ســوق العمــل تتحــدث عــن خطــط
الحكومــة لتقصيــر فتــرات انتظــار هــل تفعلــون شــيء خــاص للذيــن يتمتعــون
دخــول القادميــن الجــدد لســوق العمــل بتعليــم عالــي أو الذيــن يريــدون التعلــم
هنــا ،مــن أجــل ان تســتفيد الســويد مــن
والحصول على سكن
معظــم القادميــن الجــدد يريــدون الدخــول خبراتهم بطريقة ما؟
فــي ســوق العمــل والمجتمــع بســرعة ،ولكــن الضيــف :نعــم ،ونحــن نعتقــد أن الموضــوع ال يتعلــق
مــاذا فعلتــم أنتــم مــن أجــل تقصيــر مــدة فقــط بمجــرد حصــول الشــخص علــى أي عمــل ،وإنمــا
االنتظار؟
يجــب أن يحصــل علــى العمــل الصحيــح ،ولذلــك أطلقنــا

هنــاك العديــد مــن األشــياء وأهمهــا أن تتــم مقابلــة
ً
ومعاملــة كل شــخص تبعــا للطريقــة التــي يســتطيع
فيهــا اســتخدام القــدرات المعرفيــة التــي يتمتــع
بها.

الــكل يســتطيع أن يعمــل شــيء ويعــرف أشــياء ،كمــا
أن العديــد ممــن عملــوا فــي الســابق يريــدون
اســتخدام قدراتهــم المعرفيــة فــي ســوق العمــل
الســويدي ،ولذلــك أضفنــا تقييــم شــخصي لــكل فــرد
علــى حــدى ،وذلــك بالتعــاون مــع النقابــات وأصحــاب
العمــل حيــث عملنــا برنامــج snabbspår
«المســار الســريع» فــي كل المهــن التــي تتطلــب قــوة
في بلدانهم؟
نعــم ،نحــن نعمــل علــى هــذا األمــر ،وفــي الحقيقــة وطاقــة عمــل كبيــرة مثــل اللحاميــن والنجاريــن
ً
األهــم هــو أن يتعلمــوا اللغـ ًـة ،مــن ًالطبيعــي أن يكــون خصصنــا الكثيــر مــن األمــوال لقطــاع الرياضــة وميكانيكــي الســيارات والطباخيــن ،وأيضــا األطبــاء
تعديــل الشــهادات متعلقــا أيضــا بمعرفــة التوجــه الســويدية مــن أجــل تنظيــم نشــاطات للقادميــن واألساتذة ومهندسي البناء.

مشــروع « snabbspårالمســار الســريع»
للعديــد مــن المهــن ولألشــخاص الذيــن يملكــون
شــهادات أكاديميــة بهــدف اســتخدام كفاءاتهــم فــي
الســويد ،وهــذا يعتبــر ربــح كبيــر للســويد ويأتــي
إليها الكثير من حاملي الشهادات.
ً
ولكــن المــدارس العليــا والجامعــات أيضــا يجــب أن
تكــون أفضــل ،وعلــى ســبيل المثــال هنــاك مــا يدعــى
ببرنامــج « korta vägenالطريــق القصيــر»
ً
والموجــود بالفعــل حاليــا فــي العديــد مــن الجامعــات
والمخصــص للقادميــن الجــدد حيــث تمــت إضافــة
مــوارد جديــدة فــي مجــاالت تعديــل الشــهادة
والتعليم التكميلي ضمن الجامعات.

 | 5الكومبس

ندوة «الكومبس» في ألميدالين:

ما هي المعلومات التي يحتاجها القادمون الجدد في السويد

الكومبــس  -ألميداليــن :نظمــت شــبكة الكومبــس اإلعالميــة ضمــن فعاليــات أســبوع
ألميداليــن يــوم الثالثــاء  5يونيــو ،نــدوة تناولــت نوعيــة المعلومــات التــي يحتاجهــا
الالجئــون والقادمــون الجــدد ،لتســهيل انخراطهــم فــي المجتمــع ،تطرقــت إلــى
أهميــة الصحافــة الناطقــة بلغــات أخــرى فــي الســويد.

شــارك بهــذه النــدوة باإلضافــة إ لــى رئيــس تحر يــر
شــبكة الكومبــس د .محمــود صا لــح آغــا ،ميكائيــل
فينلونــد مديــر االتصــاالت فــي مصلحــة الهجــرة،
وديفيــد صامويلســون مد يــر عــام اتحــاد الروابــط
التعليميــة
 Studieförbundenممثــل مصلحــة الهجــرة :هنــاك صعوبــة
وشاشــتين بلومبيــري مــن المنظمــة التطوعيــة بترجمــة التعليمــات والمعلومــات
تيلســامنس ،وأدار النــدوة الصحفــي واألســتاذ القانونية:
أكــد ميكائيــل فينلونــد مديــر االتصــاالت فــي
الجامعــي ماتــس دور يــل.
تناو لــت النــدوة أهميــة أن يتلقــى القــادم الجد يــد مصلحــة الهجــرة فــي مداخلتــه أثنــاء النــدوة ،علــى أن
المعلومــات التــي تهمــه وتهــم تفاعلــه مــع مصلحــة الهجــرة تحــرص علــى إيصــال المعلومــات
المجتمــع بلغتــه األم ،وأشــار بعــض المشــاركين التــي تهــم الالجئيــن والقادميــن الجــدد التــي تدخــل
إ لــى اختــاف المعلومــات التــي قــد يهتــم بهــا ضمــن مســؤولية المصلحــة ،لكــن هنــاك صعوبــة
الالجــئ وطالــب اللجــوء عــن المعلومــات التــي كبيــرة تواجــه القيــام بهــذه المهمــة عنــد ترجمــة
يهتــم بهــا الحاصليــن علــى اإلقامــات مــن جديــد الوثائــق التــي تحتــوي علــى هــذه المعلومــات ،ألن
الترجمــة وفــي كثيــر مــن األحيــان يمكــن أن ال تعطــي
أو مــن فتــرات طويلــة.
الصــورة الكاملــة عــن التعليمــات والقوانيــن التــي
وتميــزت النــدوة بالحضــور الالفــت علــى الرغــم تريــد المصلحــة إيصالهــا للمتلقين.
مــن الوقــت القصيــر الــذي ســبق اإلعــان عنهــا،
حيــث حضــر عــدد مــن الصحفييــن يمثلــون صحــف وأوضــح أن عــدد كبيــر مــن الرســائل يصــل للمصلحــة
بشــكل يومــي ،لالستفســار عــن حــاالت خاصــة،
ووســائل إعــام مثــل »the local « :و»8
 »sidorوغيرهــا باإلضا فــة إ لــى مســؤولين عــن
مشــاريع ومبــادرات تخــص الالجئيــن والقادميــن
الجدد.

وتقــوم المصلحــة بالــرد وفــق طاقتهــا علــى هــذه أو مواطــن أن يعــرف مــا يــدور حولــه ،وأن يتلقــى
الرسائل.
المعلومــات التــي تســاعده علــى التعامــل مــع
وأشــار المســؤول فــي مصلحــة الهجــرة إلــى أهميــة المجتمــع وبالتالــي االندمــاج بمحيطه.
تواصــل المصلحــة مــع وســائل اإلعــام بمــا فيهــا وعمــا إذا كان اســتخدام اللغــة األم يعيــق مــن
شــبكة الكومبــس ،لشــرح العديــد مــن النقــاط التــي عمليــة االندمــاج ويبعــد القادميــن الجــدد عــن تعلــم
قــد تبــدو غامضــة بســبب اللغــة الحقوقيــة والقانونيــة لغــة البلــد الجديــدة ،أجــاب رئيــس تحريــر الكومبــس
المستخدمة.
بــأن التجــارب العلميــة والعمليــة أثبتــت أهميــة تلقــي
وأكــد بقيــة المتحدثيــن أيضـ ًـا علــى أهميــة أن يتلقــى المعلومــات األساســية عــن المجتمــع الجديــد بلغــة
ً
القــادم الجديــد المعلومــات التــي تهمــه وتهــم األم ،وهــذا مــا تقــوم بــه حاليــا وزارة ســوق العمــل
تفاعلــه مــع المجتمــع بلغتــه األم ،وأشــار بعــض واالندمــاج مــن خــال تعاونهــا مــع عــدة جامعــات
المشــاركين إلــى اختــاف المعلومــات التــي قــد يهتــم فــي الســويد ،لتأهيــل معلميــن سيســتخدمون اللغــة
بهــا الالجــئ وطالــب اللجــوء عــن المعلومــات التــي العربيــة فــي صفــوف المــدارس للتعامــل مــع أبنــاء
يهتــم بهــا الحاصليــن علــى اإلقامــات مــن جديــد أو القادميــن الجــدد .خاصــة أن متابعــة األخبــار بلغــة
مــن فتــرات طويلــة ،وقــد تشــمل كيفيــة شــراء مفهومــة يحفــز أيضــا على تعلــم اللغة الجديدة.
ً
تذكــرة فــي البــاص إلى طرق االنتســاب إلى الجامعة .وأكــد أيضــا علــى مــا طرحــه ميكائيــل فينلونــد
نــوع الصحافــة التــي تنتهجهــا شــبكة مديــر االتصــاالت فــي مصلحــة الهجــرة حــول صعوبــة
الكومبــس والمســاهمة فــي توصيــل الترجمــة مــن اللغــة البيروقراطيــة أو القانونيــة إلــى
المعلومة النوعية
لغــة ســهلة ومفهومــة ،لكتــه أوضــح أن تنــاول هــذه
المداخلــة التــي شــارك بهــا رئيــس تحريــر شــبكة الوثائــق القانونيــة مــن قبــل وســائل اإلعــام يعطيهــا
الكومبــس ،أكــدت علــى أن الالجــئ أو القــادم الجديــد فرصــة كبيــرة لتكــون مفهومــة أكثــر مــن خــال
ً
بحاجــة أوال إلــى المعلومــة النوعيــة ،التــي تتصــف المقابــات والتقاريــر خاصــة عندمــا تكــون مدعومــة
بالمصداقيــة وســهولة الفهــم علــى أن تكــون أيضــا بوســائل إيضاح مثل الفيديو والرســومات والراديو.
متاحــة فــي وقــت الحاجــة لهــا ،وأوضــح ًمحمـ ًـود آغــا د .العيــد بوعــكاز :الكومبــس وســيلة
أيضــا أن شــبكة الكومبــس تنتهــج نوعــا مميــزا مــن إعالميــة هامــة للناطقيــن باللغــة
الصحافــة التــي تعتمــد علــى متابعــة األخبــار اليوميــة العربية في الســويد
وتطعيمهــا بالمعلومــات المجتمعيــة ،دون اللجــوء وفــي مشــاركة قدمهــا د .العيــد بوعــكاز أكــد مــن
إلــى أســاليب اإلمــاء والتلقيــن ،بــل وضــع الصــورة خاللهــا علــى أهميــة شــبكة الكومبــس ليــس كقنــاة
ً
الحقيقــة للمتلقــي عــن المجتمــع ،مشــيرا إلــى نجــاح إخباريــة فقــط بــل ألنهــا منصــة تواصــل للجاليــات
هــذا األســلوب ألنــه يحافــظ أوال علــى مبــادئ الناطقــة بالعربيــة فــي الســويد ،مــن خــال اتصــاالت
الصحافــة المهنيــة مــع تزويــد المتابــع بكميــات مــن يوميــة يقــوم بهــا المتابعــون مــع هــذه الشــبكة
لالستفســار والشــكوى أو لطــرح القضايــا والظواهــر
المعلومات بطريقة مباشــرة وغير مباشــرة.
وشــدد علــى أن مــن حــق جميــع مــن يعيــش فــي االجتماعيــة المختلفة.
الســويد بغــض النظــر عمــا إذا كان الجــئ أو مقيــم
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جيمــي أوكيســون رئيــس حــزب ســفيريا ديمكراتنــا الحــزب المعــادي للهجــرة يعــرض صــورة ســيارة محروقــة فــي الهنــد علــى أنهــا مــن
ضواحــي ســتوكهولم خــال الخطــاب الــذي وجهه في أســبوع ألميدالين

Foto: Patrik Hermansson/Expo

قبل أن يستغل اليمين المتطرف التجاوزات
التي تحدث باسم الالجئين
تســعى القــوى اليمينيــة المتطرفــة إلــى بــذل كل
جهودهــا مــن أجــل الربــط بيــن تزايــد أعمــال العنــف
واإلرهــاب ،مــع تدفــق موجــات أكثــر مــن الالجئيــن،
وال تــدع هــذه القــوى ،مــع كل مــا تملكــه أحيانــا مــن
تأثيــر علــى بعــض وســائل اإلعــام ،أي حادثــة عنــف
أو إرهــاب صغيــرة كانــت أم كبيــرة أن تمــر دون
تكــرار قائمــة المخاطــر المزعومــة علــى أمــن
المجتمــع وســامته بــل وعلــى نقــاءه وعلــى إمكانيــة
تغييــر قيمــه وثقافتــه ،حســب مــا تعودنــا ســماعه
مــن أبــواق اليمين المتطرف.
ضمــن فعاليــات أســبوع ألميداليــن ،خصــص زعيــم
الحــزب المعــادي للمهاجريــن جيمــي أوكيســون أكثــر
مــن ثالثــة أربــاع خطابــه لتصويــر أن الســويد واقعــة
فعــا تحــت خطــر العنــف واإلرهــاب ،بعــد تزايــد
اســتقبالها لالجئيــن ،وحــاول الخطــاب دغدغــة
مشــاعر الســويديين الوطنيــة ،مــن خــال التصــدي
لخطــر تغييــر هويتهــم وثقافتهــم وحضارتهــم،
حسب قوله.

إلــى أي حــد يمكــن أن ينجــح مثــل هــذا
الخطــاب فــي زيــادة شــعبية التيــارات
اليمينيــة المتطرفة؟

ســؤال يمكــن أن يذكــر جميــع مــن هــم حريصــون
علــى المجتمــع الســويدي وســامته بضــرورة تحمــل

المســؤولية ،علــى الجميــع تقــع مســؤولية التصــدي
النتشــار المــد العنصــري واألفــكار العنصريــة،
وهنــاك وفــي كل يــوم مــا يؤكــد ســامة المجتمــع
ً
الســويدي ودور القــوى الحريصــة علــى بقــاءه بعيــدا
عــن التجاذبــات العنصريــة ،ومــن هــذه األمثلــة موقــف
عــدة فنانيــن أعلنــوا انســحابهم مــن المشــاركة فــي
حفــل ضمــن مهرجانــات الصيــف ،بعــد أن علمــوا أن
حــزب ســفاريا ديموكراتنــا يقــف وراء تنظيــم هــذا
الحفــل بعــد أن كانــت قــد أعطــت موافقتهــا علــى
المشــاركة ،خاصــة أن زعيــم الحــزب جيمــي أوكيســون
ال أحــد يخطــأ عندمــا يــوازي بيــن فعــل مســيء
ســيلقي هنــاك خطابه الصيفي.
وســيئ يقــوم بــه أحــد أبنــاء المهاجريــن بالضواحــي
موقــف مشــرف مــن فنانيــن ومشــاهير أعلنــوا نأيهــم وبيــن مــا يقــوم بــه العنصريــون مــن ردود فعــل
عــن هــذا الحــزب وأفــكاره المتطرفــة منهــم مغنــي مصطنعــة عنيفــة كانــت أم تحريضيــة ،ألن
فرقــة  Black Ingvarsماغنــوس تينغبــي المســتهدف بهــذه الحالــة أو تلــك هــو تشــويه
الــذي صــرح لجريــدة يوتيبــوري بوســتن أن فرقتــه قضيــة االندمــاج والحفــاظ علــى وحــدة المجتمــع
تحــب أن تغنــي فقــط للمعجبيــن بهــا ،وال ترغــب فــي الســويدي وتعدديتــه الثقافية
أن تســاعد حــزب ســفاريا ديموكراتنــا فــي دعاياتــه التحذيــر مــن القيــام بأعمــال قــد يرتكبهــا بعــض
السياسية.
المراهقيــن هــو واجــب علــى كل أهــل أو جهــات
وقبــل أن يســتغل اليميــن المتطــرف التجــاوزات
التــي تحــدث باســم الالجئيــن ،علينــا أوال كالجئيــن
وقادميــن جــدد وقدامــى أن ال نقــع بأخطــاء يمكــن
اســتغاللها لصالــح الدعايــة التــي تطليهــا أحــزاب
اليميــن المتطــرف ،ومــع علمنــا وقناعتنــا بــأن
المجتمــع الســويدي يرفــض األحــكام المســبقة
والعقــاب الجماعــي ،إال أن االســتغالل السياســي
ألخطائنــا هــو فعــل مســتمر يغــذي الدعايــة
العنصرية.

ارتفــاع وتيــرة االســتياء بيــن طالبــي
اللجــوء بســبب قــرارات الهجــرة
الجديدة

علــى صعيــد آخــر يســتطيع المتابــع للتعليقــات التــي
يكتبهــا البعــض مــن طالبــي اللجــوء علــى صفحــات
التواصــل االجتماعــي ومــن بينهــا صفحــة الكومبــس
أن يرصــد حــاالت يــأس واســتياء كبيــرة تتحــول فــي
عــدة مــرات إلــى موجــات ســخط علــى الســويد
والحكومة الســويدية.

ومــع أن هــذه القــرارات كانــت بالفعــل غيــر منصفــة
للعديديــن إال أن الحــل ال يأتــي بالســخط والشــتائم
وعبــارات النــدم بالمجــيء إلــى الســويد ،والنظــر
بشــكل ســوداوي إلــى األمــور ،القــرارات الجديــدة
وبحســب مــا قامــت عــدة جهــات بتفســيره ،يعطــي
المجــال للجميــع بــأن يثبتــوا أنفســهم وبــأن يحصلــوا
علــى إقامــات دائمــة ،وحتــى معامــات لــم الشــمل لــم
ً
يجــري إغالقهــا نهائيــا ،بــل تحدثــت مصلحــة الهجــرة
عــن صعوبــات فــي اإلجــراءات ولكــن يبقــى األمــل
فنانــون آخــرون أعلنــوا أيضــا انســحابهم لنفــس مدنيــة حتــى ال يجــري اســتغاللها و اتخاذهــا ذرائــع .موجــودا لــدى أي شــخص يمكــن أن يطلــب لــم شــمل
الســبب منهــم  Ash Rو  Jan Johansenوال ننســى أننــا فــي دولــة قانــون وأن الشــرطة هــي ألسرته.
الــذي قــال إنــه يفضــل البقــاء فــي المنــزل علــى أن وحدهــا الموكلــة بالبحــث بــأي قضيــة مختلف عليها.
يشــارك فــي حفــل يقــف وراء تنظيمــه الحــزب
المذكور.
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لماذا

ال يحق للقادمين الجدد المنخرطين في
تعلم اللغة والترسيخ التمتع بإجازة؟

الكومبــس – تحقيقــات :لمــاذا ال يحــق للقادميــن الجــدد الحصــول علــى قســط مــن الدراســة وبرامــج التدريــب «الكورشــات» التــي
الراحــة وأخــذ إجــازة خــال فصــل الصيــف مــن مــدارس تعليــم اللغــة الســويدية يجريهــا مكتــب العمــل لهــم ،حيــث أكــدوا علــى
وبرامــج التدريــب «الكورشــات»؟
رغبتهــم الشــديدة بتعلــم اللغــة الســويدية ولكنهــم
ومــاذا عــن المشــمولين فــي خطــة يريــدون فــي نفــس الوقــت التعــرف علــى المجتمــع
ولمــاذا كل النــاس فــي الســويد لديهــم عطلــة
الســويدي واكتشــاف الكثيــر عــن هــذا البلــد خــارج
لبعــض الوقــت إال نحــن؟ ســؤال يطرحــه العديــد مــن الترسيخ؟
وأمــا بالنســبة للقادميــن الجــدد الذيــن هــم ضمــن أنشــطة المدرسة.
الوافديــن الجــدد ممــن يقومــون بأنشــطة تابعــة
لمكتــب العمــل ضمــن برنامــج خطــة الترســيخ البالغــة برنا ًمــج خطــة الترســيخ التابــع لمكتــب العمــل ،فإنــه ويشــير العديــد منهــم إلــى أنهــم أشــخاص مثلهــم
تقريبـ ًـا عاميــن ،حيــث يتمنــون الحصــول علــى عطلــة وفقــا لبنــود قانــون برنامــج الترســيخ ال يحــق للوافــد مثــل بقيــة النــاس ،وهــم يشــعرون اآلن بأنهــم قــد
مــا أو فتــرة اســتراحة خــال هــذه الفتــرة مــع ضمــان الجديــد المشــارك فــي أنشــطة البرنامــج الحصــول تعبــوا مــن دوام المدرســة المتواصــل ألنــه مــن
ً
اســتمرار حصولهــم علــى التعويــض المــادي أثنــاء علــى عطلــة أو إجــازة ،وإال فــإن الشــخص سيخسـ ًـر الصعــب جــدا بالنســبة لهــم الدراســة علــى مــدار
التعويــض اليومــي المالــي الــذي يتقاضــاه يوميــا ،العام كله.
مدة اإلجازة.
مقابــل مشــاركته فــي البرنامــج ودوامــه فــي مــدارس
البعــض اآلخــر مــن القادميــن الجــدد ممــن لديهــم
تبــدأ عطلــة الصيــف لطــاب المــدارس الســويدية تعليــم اللغــة الســويدية لألجانــب  SFIوأنشــطة
أطفــال يواجهــون صعوبــات عديــدة فــي االعتنــاء
(االبتدائيــة والثانويــة) فــي بدايــة شــهر حزيـ
ـران /التدريــب «الكورشــات» ،وبالتالــي فــإن الشــخص الــذي
ً
ً
بأوالدهــم الذيــن ال يذهبــون حاليــا للمدرســة بســبب
يونيــو ،وتمتــد اإلجــازة لمــدة  10أســابيع تقريبــا ،يتغيــب عــن الــدوام يخســر حوالــي  308كــرون التــي
العطلــة الصيفيــة ،حيــث يجــدون صعوبــة فــي قضــاء
ويأخــذ الكثيــر مــن األشــخاص عطلتهــم الصيفيــة يتقاضاهــا مقابــل كل يــوم مــن أيــام أســبوع العمــل
الوقــت مــع أطفالهــم والقيــام بأنشــطة ترفيهيــة
فــي شــهر تمــوز /يوليــو وآب /أغســطس ،قبــل أن العاديــة ،التــي تبلغ خمســة أيام.
لهــم بســبب اضطرارهــم لاللتــزام بــدوام مــدارس ال ـ
تبــدأ المــدارس مــرة أخــرى فــي حوالــي  20آب/
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 SFIو»الكورشــات» التدريبية.
أغســطس من كل عام.
تصاريــح اإلقامــة فــي الســويد ضمــن خطــة الترســيخ
ولكــن فــي نفــس الوقــت اعتبــر بعــض األشــخاص أن
وينــص نظــام الرفاهيــة االجتماعيــة الــذي يعتبــر التابعــة لمكتــب العمــل ،وتتضمــن الخطــة دراســة
أخــذ إجــازة خــال فصــل الصيــف هــو أمــر غيــر
مــن أهــم مــا يميــز الســويد ،علــى حــق جميــع اللغــة الســويدية فــي مــدارس الــ SFIوالتــي تســتغرق
ً
منطقــي بحســب رأيهــم ألن أخــذ عطلــة واســتراحة
ً
المواطنيــن ســواء كانــوا طــاب مــدارس أو جامعــات عــادة حوالــي العاميــن تقريبــا وللحصــول علــى
مــن دوام المدرســة ال يمكــن أن يتــم دون خصــم
أو موظفيــن فــي التمتــع بعطلــة ســنوية ،ولذلــك التعويــض المالــي يجــب علــى القــادم الجديــد
أيــام العطلــة مــن قيمــة تعويضهــم الشــهري المالــي،
فقــد تــم وضــع قانــون خــاص يعــرف باســمقانــون الحضور لصفه في المدرســة بشــكل يومي.
حيــث أكــدوا أنهــم يرفضــون قبــض تعويضــات
اإلجــازات الســنوية Semesterlagen
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ماليــة دون بــذل أي جهــود مقابل ذلك.
ويســري هــذا القانــون علــى جميــع العامليــن فــي
القطاعيــن العــام والخــاص ويحـ ّـدد مــدة اإلجــازة المدرســي تقــدر بحوالــي  40ســاعة فــي األســبوع،
وحاولــت شــبكة الكومبــس االلتقــاء بعــدد مــن
ّ
مرتــب اإلجــازة الســنوية وهــم ال يملكــون الكثيــر مــن الوقــت للقيــام بأنشــطة
الســنوية وكيفيــة حســاب
القادميــن الجــدد ممــن هــم ضمــن خطــة الترســيخ
وضمــان اســتمرار الراتــب الــذي يقبضــه الموظــف أخــرى أو فعــل الكثيــر مــن األشــياء ،كمــا أن الكثيــر
لمعرفــة رأيهــم بالعطلــة الصيفيــة ،وهــل هــم مــع أو
منهــم يعتقــدون بــأن الحصــول علــى عطلــة مــن
خالل عطلته الســنوية.
ضــد المطالبــة بإقــرار بنــد ضمــن قانــون برنامــج
ً
الــدوام لبعــض الوقــت يعتبــر جيــدا لهــم ويمنحهــم
الترســيخ فــي مكتــب العمــل يمنحهــم الحــق فــي
ويعــود تاريــخ إقــرار قانــون اإلجــازات الســنوية ألول طاقــة جديــدة عنــد العــودة للمــدارس وبــدء الــدوام
أخــذ إجــازة ســنوية مثلهــم مثــل بقيــة الموظفيــن
مــرة عــام  1938حيــث تــم بموجبــه منــح جميــع مــن جديــد ،فعلــى ســبيل المثــال يحصــل أســاتذة
والطالب في الســويد.
الموظفيــن الحــق فــي الحصــول ع ًلــى إجــازة مدفوعــة تعليــم اللغــة فــي مــدارس  SFIعلــى إجــازة خــال
الراتــب لمــدة أســبوعين تقريبــا ،ولكــن فــي عــام فصــل الصيــف وبعــد انتهــاء عطلتهــم يعــودون
 1977تــم تعديــل وتطويــر القانــون وأصبــح للــدوام وهــم بكامــل نشــاطهم وطاقتهــم الحيويــة ،كريــم شــمعون « :العطلــة مضيعــة
بشــكله الحالــي الــذي ينــص علــى حـ ًـق الحصــول علــى فــي حيــن أن الطــاب يكونــون متعبيــن ودوافعهــم للوقــت للقادم الجديد»
ً
يقــول كريــم شــمعون إنــه ال يؤيــد وجــود عطلــة
عطلــة ســنوية ل ًمــدة  25يومــا مــع بعــض وطاقتهــم تكــون أقل مقارنة مع األســاتذة.
االســتثناءات ،ووفقــا لالتفــاق مــع صاحــب العمــل
صيفيــة خــال فتــرة الدراســة فــي مــدارس تعلــم
ونــوع وتاريــخ عقــد العمــل الــذي حصــل عليــه نريــد عطلة صيف
وعبــر الكثيــر مــن القادميــن الجــدد عــن انتقادهــم اللغــة الســويدية  SFIضمــن خطــة الترســيخ الســيما
ً
الشخص.
لعــدم الحصــول علــى عطلــة فــي الصيــف مــن أنشــطة وأن برنامــج الترســيخ مدتــه محــددة جــدا لتحقيــق

هــدف تعلــم اللغــة واالندمــاج فــي المجتمــع بأســرع
وقــت ممكــن وتحضيــر الوافــد الجديــد للدخــول فــي
ســوق العمــل أو متابعــة تحصيلــه العلمــي والدخــول
ً
للجامعــة أو تعديــل شــهاداته األكاديميــة ،مبينــا أن
ً
الحصــول علــى عطــل لمــدة ثالثــة أســابيع مثــا
ســوف تــؤدي إلــى تأجيــل موعــد االمتحانــات وتأخــر
الطــاب الراغبيــن بإجــراء سلســلة الفحوصــات
اللغويــة المطلوبــة منهــم لمتابعــة تعليمهــم
وبالتالــي مــن الممكــن أن يتأخــر الطالــب لمــدة قــد
ً
تتجــاوز الشــهرين تقريبــا ،وبالتالــي ســيتم تضييــع
هــذا الوقــت وعــدم اســتغالله واالســتفادة منــه
الســيما وأن نظــام التدريــس يتســم بالروتيــن
ً
الشــديد ،خاصــة فيمــا يتعلــق بتقديــم االمتحانــات
وطلبــات االلتحــاق ببرامــج تعديــل الشــهادات
ودخــول الجامعات.

ناديــة محمد :كثيــرون بحاجة لعطلة

مــن جهتهــا قالــت ناديــة محمــد أن المطالبــة
بالعطلــة الصيفيــة تختلــف بحســب األعمــار ووضــع
القــادم الجديــد ،فعلــى ســبيل المثــال أنــا هنــا لوحــدي
مــع ابنتــي وتقــع علــي العديــد مــن المســؤوليات،
ومــدة برنامــج الترســيخ التــي تبلــغ حوالــي العاميــن ال
ً
تعتبــر كافيــة نوعــا مــا مــن أجــل أن يكــون الشــخص
ً
قــادرا علــى االســتفادة بشــكل كامــل مــن أنشــطة
وبرامــج خطــة الترســيخ والوصــول للهــدف الــذي
يرغبونــه ســواء بدخــول ســوق العمــل أو متابعــة
الدراســة فــي الجامعــات الســويدية ،ولكــن فــي نفــس
ً
الوقــت هنــاك عــدد كبيــر جــدا مــن الوافديــن الجــدد
هــم بحاجــة فعليــة للراحــة والحصــول علــى عطلــة
مــن دوام المدرســة خــال فصــل الصيــف ألنهــم
يشــعرون بالتعــب نتيجــة دوام المدرســة الطويــل
والمســؤوليات األخــرى الملقــاة على عاتقهم.
ً
أنــا بالنســبة لــي اعتقــد أنــه مــن غيــر الضــروري حاليــا
الحصــول علــى إجــازة خــال مرحلــة الترســيخ ألن
األولويــة مــن وجهــة نظــري هــي اســتغالل هــذه
الفتــرة المؤقتــة ،وبشــكل عــام فــإن الكورشــات
التدريبيــة ومــدارس ال ـ  SFIتحــاول خــال فصــل
الصيــف التركيــز أكثــر علــى القيــام باألنشــطة
الترفيهيــة والرحــات التعريفيــة عــن الســويد
ً
وعــدم الضغــط كثيــرا علــى الطــاب وإرهاقهــم
بالواجبات المدرســية.
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ُ

هذا ما يجب أن تفعله عندما
يتعرض طفلك الى العنف في
المدرسة!

الكومبــس -خــاص :تعتبــر المشــاجرات ،وحــوادث العنــف بيــن األطفــال فــي وجهــة نظــر ال أســاس لهــا مــن الصحــة ،بــل ألنهــا
المــدارس ،واحــدة مــن أهــم القضايــا التــي تشــغل المجتمــع الســويدي ،واألوســاط كانــت علــى ثقــة مطلقــة بمصداقيــة مــا تتحــدث بــه
التربويــة.
أبنتهــا ،بحكــم مــا تربطهــا بهــا مــن ثقــة وصراحــة،
باإلضافــة الــى أن ســرى علــى درايــة جيــدة بالقانــون
ورغــم أن مثــل هــذه المشــاكل تحــدث فــي كل مــكان ،ولــم تنتــه القصــة عنــد هــذا الحــد ،بــل تعرضــت ابنــة
الســويدي والواجبــات التــي علــى المدرســة التزامهــا
إال أن ردة فعــل أوليــاء أمــور التالميــذ ،وكيفيــة ســرى وزميالتهــا فــي الصــف الــى مضايقــات
تجــاه تالمذتهــا ومــا يحــق لهــا كوالــدة فــي مطالبــة
التصــرف عنــد وقــوع المشــكلة ،وتدخــل إدارة واعتــداءات مســتمرة مــن قبــل التلميــذ نفســه ،مــا
المدرسة به.
المدرســةُ ،يعــدان عامليــن هاميــن فــي منظومــة دعــا الوالــدة الــى مخاطبــة المدرســة بهــذا الشــأن فــي
التربيــة والتعليــم الســويدية ،التــي تنظــم عمليــة كانــون األول /ديســمبر الماضــي ،مرســلة بريــد تقــول ســرى« :لــم أعتــد ال بالــكالم وال بالفعــل علــى
إلكترونــي تضمــن أســماء جميــع تلميــذات الصــف المدرســة وإداراتهــا ،بــل حاولــت مخاطبتهــم
التعامــل مــع مثل هذه الحوادث.
اللواتــي تعرضــن للمضايقــات المتكــررة مع ابنتها .بالقانــون الــذي يدركونــه أفضــل منــي ،ولهــذا ربحــت
ولعــل المهاجريــن الــى الســويد بصــورة عامــة،
القضيــة عــن طريــق القضــاء بعــد أشــهر رغــم أن
والقادميــن منهــم حديثــا علــى وجــه الخصــوص ،وكانــت ســرى تأمــل مــن وراء ذلــك وضــع حــد لهــذه
البلديــة وكلــت محاميــن ولــم أوكل أنــا أحــد غيــر
يجــدون صعوبــة أكثــر فــي اختيــار ردة الفعــل المشــكلة ،لكنهــا شــعرت باألســف والضيــق لعــدم
ثقتــي بابنتــي وعلمي بالقانون».
الصحيحــة عنــد وقــوع المشــكلة ،مــن منطلــق عــدم قيــام إدارة المدرســة بحــل المشــكلة ،ال بــل عندمــا
معرفــة البعــض بالقوانيــن ،وصعوبــة التواصــل مــع أصبحــت القضيــة شــكوى رســمية عنــد مراجــع أعلــى ،وتضيــف« :ال عتــب لــي علــى التلميــذ الــذي كان
قامــت اإلدارة كمــا تقــول ســرى ،بتغييــر فحــوى يعتــدي علــى الفتيــات ،لكونــه طفــل مثلهــم ،بــل
إدارات المدارس بســبب اللغة.
التقاريــر األوليــة والمراســات التــي جــرت بينهمــا ،العتــب علــى المدرســة التــي لــم تتخــذ اإلجــراءات
فــي هــذا التحقيــق ،تنشــر الكومبــس قصــة ســرى
وتغييــر أقوالهــا بالشــكل الــذي ينصــب لصالــح إدارة الواجــب اتخاذهــا فــي مثــل هــذه الحــاالت ،لــذا
الصكبــان ،وهــي والــدة طفلــة فــي الســابعة مــن
المدرســة مدعيــة بــأن مثــل هــذه االنتهــاكات لــم وجــدت أنــه ينبغــي علــي التحــرك وعــدم الســكوت
عمرهــا ،نجحــت فــي كســب دعــوى رفعتهــا ضــد
تحــدث بيــن تالمذتهــا ،رغــم أن التقاريــر األوليــة عــن ذلــك ،ليــس مــن أجــل ابنتــي فقــط بــل مــن أجــل
إدارة مدرســة أبنتهــا ،لمعرفــة كيفيــة تصرفهــا،
كانــت قــد تضمنــت اعترافــات المدرســة نفســها جميــع التالميــذ الذيــن ليــس ألوليــاء أمورهــم معرفــة
للوقــوف عنــد أهميــة نــوع التصــرف الــذي ينبغــي
جيــدة بالقانــون ولكــي تعتــاد المدرســة علــى أخــذ
لولــي أمــر الطفــل القيــام بــه ،عنــد تعــرض طفلــه الــى بوقــوع مثــل هذه األعمال.
مثــل هــذه القضايــا المهمة علــى محمل الجد».
عنف في المدرســة.
وعندمــا لــم تنجــح إدارة المدرســة بمســعاها فــي
ســرى الصكبــان :المعرفــة بالتصــرف ذلــك ،ادعــت بأنهــا تشــتبه بــأن ابنــة ســرى تعيــش تغيير األقوال!
القانونــي الصحيــح ضمــان لكســب ظــروف غيــر جيــدة فــي المنــزل مــع والدتهــا ،وأنهــا ومــن حســن الحــظ ،أن ســرى وثقــت نحــو 100
لذلــك تشــتكي مــن مضايقــة زميلهــا لهــا ،األمــر الــذي وثيقــة ومراســلة مــن البريــد اإللكترونــي والرســائل
القضية
نجحــت ســرى الصكبــان ،وهــي والــدة طفلــة فــي تنفيــه األم تمامــا ،وتعتبــره اتهاما ســخيفا وكاذبا .النصيــة وتقاريــر المدرســة نفســها عــن مــا جــرى
والــذي يكشــف األحاديــث التــي دارت بينهمــا والتــي
الســابعة مــن عمرهــا ،تعيــش فــي مالمــو ،بكســب وخــال أربعــة أشــهر منــذ ذلــك الحيــن ،عملــت ســرى
تعارضــت بشــكل كبيــر مــع التقريــر الــذي قدمتــه
ُ
القضيــة التــي رفعتهــا ضــد إدارة مدرســة بــدأب تحســد عليــه مــن أجــل إثبــات مــا تتعــرض لــه
اإلدارة الى المفتشــية.
 Stenkulaالتــي كانــت أبنتهــا تــدرس فيهــا ،ابنتهــا وزميالتهــا فــي الصــف مــن مضايقــات ،ليــس
بتهمــة عــدم قيــام المدرســة بتحمــل مســؤولية إطالقــا مــن دافــع تحــدي إدارة المدرســة وإثبــات المفتشــية العامة للمدارس تنتقد اإلدارة بشــدة
الحفــاظ علــى تالميذهــا وحمايتهــم مــن اإلهانــات
واالنتهــاكات التــي يتعرضــون إليهــا فــي المدرســة
مــن قبــل البعــض مــن زمالءهــم الطلبــة ،وتجاهــل
وإهمــال الشــكاوى التــي يتقــدم بهــا أوليــاء األمــور فــي
هذا الشأن.
والقصــة كمــا ترويهــا ســرى ل ـ «الكومبــس» ،تعــود
أحداثهــا الــى شــهر تشــرين األول /أكتوبــر الماضــي،
عندمــا كان مجموعــة مــن تالميــذ المدرســة يلعبــون
لعبــة ،يتظاهــرون فيهــا بأنهــم مــن أنصــار داعــش
ويقومــون بعمليــة إعــدام ،وانتهــت اللعبــة بقيــام
أحــد الطلبــة بمحاولــة خنــق ابنــة ســرى وركل
تلميــذة أخــرى وتوجيــه ضربــة باليــد الــى بطــن
تلميــذة ثالثة.

ً
وبحســب ســرى ،فــأن أمــورا مماثلــة قــد حصلــت فــي
المدرســة فــي الســابق دون أن يوليهــا المعلميــن
واإلدارة أيــة أهميــة ،وذلــك لكــون غالبيــة طلبــة
المدرســة مــن الالجئيــن ،ولــم يعتــد المعلمــون علــى
أن يتقــدم أوليــاء األمــور بشــكواهم فــي مثــل هــذه
القضايــا ،خاصــة أن الكثيــر منهــم يفتقــر الــى
المعرفــة القانونيــة الجيــدة والالزمــة لمتابعــة ســير
أمورهــم أبناءهــم فــي المدرســة ،لــذا يجــري الســكوت
علــى مثــل هــذه القضايــا مــا يعيــق حلهــا حتــى
ً
تســتفحل وتتــرك آثــارا بليغــة علــى نفســية الطلبــة
ومشــوارهم الدراسي.

وبعــد صــراع أربعــة أشــهر ،تمكنــت ســرى اآلن مــن
الفــوز بالقضيــة ،حيــث وجهــت المفتشــية العامــة
للمــدارس انتقــادات شــديدة اللهجــة ضــد إدارة
المدرســة ضمــن أعلــى المســتويات ،كمــا قدمــت
المدرســة اعتذارهــا الــى ســرى التــي قامــت بنقــل
ابنتها الى مدرســة أخرى.

«ثقتي بابنتي»!

تقــول ســرى ،ســاعدني فــي متابعــة األمــر حتــى
النهايــة الثقــة والصراحــة التــي ربيــت ابنتــي عليهمــا،
أنــا أثــق كثيــرا بمــا تقولــه لي وما تحس به.
وتــرى ســرى أن الســكوت عــن مثــل هــذه التصرفــات
ال يعنــي الســكوت عــن حــق أوالدنــا فقــط بــل عــن
حــق األوالد اآلخريــن ،وهــذا يدفــع إدارات بعــض
المــدارس الــى تجاهل مثل هذه الشــكاوى.
وتضيــف :ال أريــد تربيــة ابنتــي علــى العنــف الــذي
اعتدنــا عليــه فــي مجتمعاتنــا .والســكوت علــى ذلــك
وهــي صغيــرة ،يعنــي أنهــا ســتعتاد عليــه عندمــا
تكبــر أو فــي أحســن األحــوال ســتعده شــيء عــادي ال
ينبغــي الحديــث فيــه ،لــذا فــأن تصرفــي هــذا
وباإلضافــة الــى أنــي كأم أردت حمايــة ابنتــي مــن أي
إهانــة أو مضايقــة تتعــرض لهــا ،أردتــه أن يكــون
ً
درســا لهــا فــي نبــذ العنــف وعــدم الســكوت عنــه
ً
مطلقا .
وتتابــع :أنــا علــى علــم بــأن الكثيــر مــن العوائــل
تعرضــوا لمثــل هــذا األمــر .ال نحتــاج الــى الخــوف،
فالقانــون يحمــي الجميــع مــا دمنــا علــى مســافة
قريبــة منه.
لينا ســياوش
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أسئلة وأجوبة حول أهم
تداعيات إقرار قانون األجانب
الجديد في السويد
الكومبــس – ســؤال وجــواب :بعــد ان وضحنــا فــي العــدد الســابق التعديــات لـ ّ
ـدي أخ عراقــي صــار لــه تســع ســنوات كل
القانونيــة الجديــدة بخصــوص قانــون األجانــب ،والــذي دخــل حيــز التنفيــذ فــي  20مــرة يعيــد طلــب اللجــوء ويعطــوه رفــض
وآخــر شــيء حاليــا عمــل اســتئناف ،وأريــد
مــن شــهر يوليــو /تمــوز  ،2016وردت إلينــا العديــد مــن أســئلة القــراء بخصــوص أن اســأل إذا القوانيــن المذكــورة التــي
هــذه التعديــات الجديــدة.
صــدرت مــن الهجــرة ونشــرتها الكومبــس
تشمله؟
فــي البدايــة لقــد أجبــت علــى البعــض منهــا ولكــن دائمــة؟ مــا هــي الشــروط التــي ســتنطبق
بعــد ذلــك رأيــت ان الكثيــر مــن األســئلة مكــررة علـ ّـي لتصبــح دائمــة مــع العلــم أنــا عمــري كل القــرارات الصــادرة مــن الهجــرة فــي ظــل القانــون
ومهمــة لغالبيــة القــراء لذلــك قررنــا بالتعــاون مــع  21سنة؟
القديــم ،تنظــر أمــام محاكــم الهجــرة طبقــا للقانــون
شــبكة الكومبــس ان نجيــب علــى أهــم هــذه
التســاؤالت والتــي تهــم قــراء كثيريــن فــي هــذا
العــدد حتــى تعم الفائــدة للجميع.

تقديــم معاملــة لــم الشــمل قبــل أو
بعــد  20يوليو 2016
أريــد ان استفســر منكــم ،زوجــي حصــل مــن
 10أيــام علــى إقامــة دائمــة ونريــد تقديــم
معاملــة لــم الشــمل وربمــا لــن نســتطيع
اســتكمال األوراق المطلوبــة قبــل 20
يوليــو هــل نســتطيع بعــد هــذا التاريــخ
تقديــم المعاملــة؟ وهــل ســوف تنطبــق
علينا شــروط الدخل والسكن؟
بحســب القانــون الجديــد ان الحاصــل علــى إقامــة
لجــوء بصفــة الجــئ ،لــه الحــق ان يقــدم لــم الشــمل
خــال ثالثــة أشــهر مــن تاريــخ اإلقامــة ويكــون
معفيــا مــن شــرط الدخــل والســكن فيكــون زوجــك
معــه ثــاث أشــهر من تاريــخ الحصول على اإلقامة.

أنــا طالــب لجــوء هنــا فــي الســويد وبصمــت
فــي الشــهر التاســع العــام الماضــي وعملــت
مقابلــة وإلــى اآلن مــا طلــع قــرار بخصــوص
ملفــي ،أنــا أريــد أن أســألك عــن القانــون
الجديــد حســب مــا فهمــت مــن القانــون إنــه
إذا أخــذت اإلقامــة بعــد  20يوليــو ســتكون
إقامــة حمايــة بديلــة لمــدة  13شــهرا،
ماهــي الحمايــة البديلــة مــا هــي حقوقــي
ضمن  13شهرا؟
هــل أســتطيع أن ادرس لغــة أم ال؟ هــل لــي
حــق اعمــل لــم شــمل؟ هــل أســتطيع أن
أعمل؟ اســتأجر بيت؟
وبعــد انتهــاء فتــرة  13شــهرا كيــف
ســيكون وضعــي؟ هــل ســتتحول إلــى

القديــم ،أمــا إذا كان الشــخص قــد قــدم لجــوء
بالنســبة إلقامــة الحمايــة البديلــة يحــق للشــخص وحصــل علــى رفــض وانتظــر مــرور أربــع ســنوات
دراســة اللغــة ويحــق للشــخص ان يعمــل ولــه الحــق وقــدم مــن جديــد ،اآلن ســوف تطبــق عليــه القوانيــن
أيضــا فــي ان يســتأجر منــزل ،أمــا عــن لــم الشــمل كل الجديدة.
مــن قــدم طلــب لجــوء قبــل  24نوفمبــر 2015
يحــق لــه لــم الشــمل ومعــه مهلــة ثــاث شــهور مــن لــدي ســؤال يخــص لــم الشــمل وقــد ضاقــت
تاريــخ الحصــول علــى اإلقامــة يكــون معفيــا مــن بــي صفحــات األنترنت ولم أجد له جوابا:
شــرط الدخل والسكن.
أمــا بالنســبة للجزئيــة الخاصــة عنــد انتهــاء اإلقامــة،
ومــا هــو مصيــر الشــخص ومــا هــي الشــروط لكــي
تصيــر إقامة دائمة:
كل مــن ســوف يحصــل علــى إقامــة حمايــة بديلــة
مــدة  13شــهر عنــد انتهــاء اإلقامــة ،مصلحــة
الهجــرة ســوف تــدرس مــا إذا كان الشــخص مــازال
يســتحق الحمايــة أم ال ،إذا كان الشــخص مــا زال
يســتحق الحمايــة وكان لديــه عمــل ودخــل ثابــت
يقــدر ان يعيــل نفســه بــه ســوف يحصــل علــى
الدائمــة ،وكل شــخص تحــت ســن  25ســنة ودرس
البكالوريــا الســويدية يحــق لــه الحصــول علــى اإلقامــة
الدائمــة ،أمــا إذا كان الشــخص مــازال يســتحق
للحمايــة البديلــة وليــس لديــه عمــل فســوف تجــدد
لمــدة ســنتين ،وإذا كان عمــره اقــل مــن  25ســنة
ولــم يحصــل علــى البكالوريــا الســويدية أيضــا ســوف
تجدد إقامة الشــخص لمدة ســنتين.

أنــا فلســطيني األصــل مولــود بســورية
وحامــل وثيقــة ســفر لالجئيــن
الفلســطينيين صــادرة مــن ســورياّ ،
أود ان
اعــرف هــل قانــون الهجــرة الســويدي
الجديــد ينطبــق علــي كونــي مصنــف (بــدون
وطــن) ،وهــل ســوف يتــم معاملتــي كطالــب
حماية أو كالجئ؟
بمــا انــك بــدون وطــن تحصــل على صفة الجئ .

لــو أن شــخص ســوري ومتــزوج مــن زوجــة
ســورية الجنســية والــزوج يقيــم فــي
الســويد وحاصــل علــى اإلقامــة الدائمــة
(حمايــة بديلــة) منــذ خمــس أشــهر وتــزوج
عن طريق الوكالة ومكان العقد ســوريا.
أريــد ان اعــرف هــل يقبلــوا الــزواج بالوكالــة
أم ال؟ وهــل ينطبــق علــى حالــة شــروط لــم
الشــمل هذه شرط اإلعالة والسكن؟

أنــا طالــب لجــوء عراقــي ال زلــت فــي حالــة
االنتظــار ولــم يصــدر قــرار بخصــوص
قضيتــي ،بــل لــم أقابــل المحقــق ولــم يتــم
تحديــد موعــد مقابلــة لــي ...لــدي أســئلة
حول إقامة العمل:
 _1هــل يحــق لــي الحصــول علــى إقامــة عمــل
فــي حــال حصلــت علــى عقــد عمــل مــدة 4
ســنوات وأنــا داخــل الســويد (أعنــى مــن
دون الخــروج مــن االتحــاد األوربــي)؟ الن
هنــاك حديــث ان مــن يحصــل علــى عقــد
عمــل عليــه الخــروج مــن االتحــاد ثــم
العودة.
 _2فــي حــال حصلــت علــى إقامــة العمــل
هــل يحــق لــي الســفر الــى بلــدي او لــم شــمل
عائلتي؟
ً
 _3مــا هــي شــروط إقامــة العمــل  ..مثــا
الســقف األدنى للراتب الشهري؟

بالنســبة للتقديــم علــى إقامــة عمــل مــن داخــل
الســويد ال بــد ان يكــون الشــخص الجــئ وحصــل علــى
رفــض وان يكــون قبــل صــدور قــرار الرفــض يعمــل
مــدة أربعــة أشــهر ،وان يكــون صاحــب العمــل مؤمــن
علــى العامــل التأمينــات العماليــة ،وان يكــون دخــل
العامــل ال يقــل عمــا تحــدده النقابــة العماليــة لمهنــة
أوال زواج الوكالــة مرفــوض فــي الســويد والهجــرة ال العامل.
تقبلــه ولكــن الهجــرة تقيــم الحالــة علــى أســاس بالنســبة للــم الشــمل فــي إقامــة العمــل يحــق لــك
المعايشــة هــل أنتــم تقابلتــم أم ال ،وكــم المــدة التــي عنــد تقديمــك علــى إقامــة العمــل ان تقــدم ألســرتك
تقابلتمــا فيهــا؟ وهــل كنتــم تعرفــون بعضكــم مــن معك وقرار اإلقامة يشــملك ويشــمل أســرتك.
قبــل؟ كل هــذه أســئلة تطــرح مــن الهجــرة للتغاضــي
فــي النهايــة أريــد ان أوضــح ان هــذه األســئلة هــي
عــن زواج الوكالــة وإيجــاد بديل لإلقامة.
ملخــص ألهــم أســئلة ورددت إلينــا وتكــررت كثيــرا،
ثانيــا .شــرط اإلعالــة والســكن ينطبــق علــى الجميــع أتمنــى للجميــع التوفيق.
دون اســتثناء فقــط الحاصــل علــى اإلقامــة جديــد
معــه مهلــة ثــاث اشــهر مــن تاريــخ حصولــه علــى
المحامــي :روماني بطرس
اإلقامة.

Romany Botros

أنــا قدمــت الــى الســويد و بصمــت بشــهر
التاســع  2015وأنــا شــاب بمفــردي .هــل
ينطبــق علــي قانــون اإلقامــة المؤقتــة أم Tel nr : 0729093250 / 08287788
الدائمة؟
romany.botros@sundbybergsjuristbyra.se

كل مــن أتــى بمفــرده مــع كل األســف ســوف تكــون
إقامتــه مؤقتــة طبقــا للقانون الجديد.
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طب األسنان بتفوق رغم
تدخالن
ومايا
فرح
ً
ُ
الفترة «القصيرة جدا» لهما في السويد
الكومبــس – قصــص نجــاح :يبقــى دخــول أفــرع معينــة فــي الجامعــة حلمــا للعديــد
مــن الطــاب الســويديين ممــن ولــدوا أو نشــؤوا ودرســوا هنــا ،بســب المعــدالت
العاليــة المطلوبــة لهــذه االختصاصــات ،فكيــف يتحقــق هــذا الحلــم عندمــا يكــون
التلميــذ قادمــا جدي ـدًا ،الجــواب عنــد فــرح ومايــا.

الســاس وبقيــة الــدروس التــي ذكرتهــا ســابقا ،ونجحت
فيها».

أهمية التعامل مع العامل النفسي
تقــول فــرح عــن الصعوبــات التــي واجهتهــا:
«الصعوبــات لــم تكــن متعلقــة بدراســة اللغــة فقــط
بقــدر مــا كانــت متعلقــة بالعامــل النفســي .أغلبيــة
معلمــات اللغــة الســويدية اللواتــي درســوني كــن يقلــن
انــه تحتاجيــن مــن ثالثــة الــى أربعــة أعــوام ،إلنهــاء
دراســة اللغــة الســويدية فقــط! وكان هــذا الشــيء
أصعب شيء يضغط على عزيمتي وإرادتي.

فرح فراس شقير
تبلــغ فــرح فــراس شــقير مــن العمــر  19عامــا ،وصلــت
الســويد فــي أيلــول  /ســبتمبر مــن العــام ،2014
تقيم حاليا في مدينة هيلسنبوري.
أتمــت دراســة الثانويــة فــي ســوريا ،قامــت بتعديــل
الشــهادة الســورية ودراســة عــدة كورســات فــي
 komvuxلتصبــح مقبولــة بطــب األســنان ،حيــث
درســت ونجحــت فــي الفتــرة القصيــرة منــذ وصولهــا
الســويد ،فــي دراســة  ، Sfiومــن ثــم  ،SASوبعدهــا
 SVA1,2,3و  2 Kemiو ،2 Fysikو
.5,6,7 Engelska
تقــول ل ـ «الكومبــس» :حصلــت علــى عالمــات مرتفعــة
فــي جميــع هــذه الكورســات ،مثــا حصلــت علــى ( A
) فــي  3 SAVوكذلــك علــى نفــس الدرجــة فــي
الفيزيــاء والكيميــاء ،األمــر الــذي مكننــي مــن الحصــول
على المجموع الكامل وهو .22.5

لكــن ســر نجاحــي كان أهلــي ،وتشــجيعهم المســتمر.
مامــا وبابــا كانــا يثقــان بــي مــن أول يــوم ،ودائمــا كانــا
يقــوالن لــي إنــه تقدريــن تحقيــق الهــدف وإننــا معــك،
ونعــرف انــه ال يصعــب عليــك شــيء ،وبصراحــة لــو ال
تشــجعيهم لــي لكنــت أصبــت بالكآبــة مــن أول الطريــق
وما استطعت المواصلة.
الشــيء الثانــي الصعــب كان انــه بــدأت فــي بلــد ومجتمــع
جديديــن ولغــة جديــدة ،وال نعــرف أحــد هنــا ،جميــع
أصدقائــي بســوريا بــدؤوا فــي الجامعــة وانهوا الدراســة
ســنة أولــى وثانيــة ،وأنــا لــم أزل أنتظــر ،وتــم قبولــي في
كليــة الطــب بجامعــة دمشــق ،لكــن لــم أســتطع البــدء
فيهــا بســبب األوضــاع فــي ســوريا .ولــو لــم يكــن أهلــي
معــي لمــا كنــت اســتطعت عمــل أي شــيء مــن النجــاح
الذي حققته.
وحــول الوثائــق المطلوبــة للشــخص الــذي يريــد مثلهــا
الدراســة فــي طــب األســنان بالنســبة الــى القادميــن
الجــدد ،قالــت « :المطلــوب لطــب األســنان للقادميــن
الجدد والطب البشري أيضا هو:

ً
وهــذا أكثــر شــيء دفعنــي الــى اختيــار هــذا المجــال ،عالقــات الزمالــة مــع أصدقائــي ســاعدتني أيضــا
ً
ّ
إضافة طبعا الى حبي لمهنة طب األسنان».
فكنــا دائمــا نشــجع بعضنــا وآمنــا بقــدرات بعضنــا
البعــض  ..بنــاء علــى ذلــك أريــد ان أقــول ان اهــم
األشــياء التــي تســاعد علــى النجــاح هــي ان يحيــط
المــرء نفســه بأشــخاص يشــاركونه طموحاتــه أحالمــه
ً
ومبادئــه وطبعــا الدراســة بجــد فســاعات دراســتي
كانــت تتفــاوت مــن فصــل الــى أخــر بنــاء علــى المــواد
التــي كنــت ادرســها فأحيانــا كانــت تصــل ســاعات
ً
دراســتي الى  ٨أو  ٩ســاعات يوميا.
ً
المجمــوع الكامــل فــي الســويد هــو  22,5وهــو غالبــا
الحــد المطلــوب لدخــول كليــة الطــب ،مجموعــي فــي
ســوريا كان اقــرب الــى المعــدل الكامــل وهــذا
ّ
ســاعدني كثيــرا هنــا فعندمــا عدلــت مــوادي
وعالماتــي علــى المنهــاج والمجمــوع الســويدي اصبــح
معدلــي  21,9وبعــد دراســة بقيــة المــواد
المطلوبــة والحصــول علــى الدرجــات التامــة فيهــا
اصبــح المجمــوع  22,5وهنــاك طريقــة لحســاب
هــذا المجمــوع في موقع .UHR

شــروط القبول في طب األسنان
مايــا األســدي :مفتــاح النجــاح أن تحيــط
نفسك بالناجحين
مايــا ســمير األســدي فلســطينية ســورية مقيمــة
بالســويد منــذ ســنتين فقــط ،اســتطاعت هــي
األخــرى ،الدخــول الــى كليــة طــب األســنان ،بعــد هــذه
الفتــرة القصيــرة من وجودها في الســويد.

تقــول ل ـ «الكومبــس» « :قدمــت الــى الســويد مــع
عائلتــي بعــد إنهــاء دراســة البكالوريــا فــي ســوريا
والتســجيل فــي كليــة طــب األســنان ،اآلن مقيمــة فــي
يوتبــوري  ..بدايتــي فــي الدراســة كانــت فــي ثانويــة
انغريــد حيــث التحقــت بكــورس مخصــص لمــن أنهــى
دراســة الثانويــة فــي بلــده األم ويحتــاج دراســة
أوال :تعديل الشهادة الثانوية.
بعــض المــواد اإلضافيــة فبالنســبة لــي درســت
ثانيــا :دراســة الــدورات ( الكورشــات ) الســويدي بمراحلــه األولــى والثانيــة والثالثــة
التاليــة  ,6 engelska ,3 Svenskaواإلنكليــزي المســتوى الخامــس والســادس والفيزيــاء
ً
 2 kemi ,2 fysikوطبعــا باالعتمــاد مســتوى ثانــي والكيميــاء المســتوى الثاني أيضا».

تضيــف فــرح « :والــدي ســحبنا الــى الســويد فــي علــى عالمــات هــذه الكورشــات وعالمــة
معاملــة ّلــم شــمل ،وحصلــت علــى اإلقامــة الدائمــة قبــل الشــهادة الثانويــة يطلــع المعــدل
وصولــي للســويد وفــق ذلــك ،بــدأت الدراســة فــي السويدي.

أمــا حــول نظرتهــا للمســتقبل فتقــول« :بالنســبة
للمســتقبل ان شــاء اهلل أريــد إنهــاء دراســة الجامعــة 5
ســنوات حاليــا ،حتــى أحصــل علــى رخصــة شــهادة
مزاولــة مهنــة طــب األســنان فــي الســويد ،بعدهــا
أفكر نيل اختصاص في جراحة الفك ،إنشاء اهلل».

مدرســة  Nicolaiskolanبصــف
 Språkintroductionوبقيــت فيهــا 5
اشــهر ،ولكــن كانــت اإلجــراءات جــدا بطيئــة ،وبعــض
المعلمــات كــن يقلــن لــي أنــك تحتاجيــن مــن  3الــى 4
أعــوام لقــراءة اللغــة فقــط ،لكــن عندمــا وصلــت الــى
دراســة ال ـ  Sfiعملــت فحــص مراحــل  B,C,Dفــرح اختــارت مهنــة الطــب كمــا تقــول ل ـ «الكومبــس»
ً
ونجحــت فيهــا فــورا ،بعــد ذلــك درســت مرحلــة  « :ألن والــدي طبيــب أطفــال ،وأنــا جــدا متأثــرة بــه،

القادمــون الجــدد الذيــن يحملــون شــهادة ثانويــة مــن
خــارج الســويد يتبعــون الــى مفاضلــة خاصــة تســمى
 B2ولكــن شــروط القبــول فيمــا يخــص حامــل
شــهادة الثانويــة الســويدية واألجنبيــة هــي ذاتهــا
وهــي الحصــول علــى المعــدل المطلــوب باإلضافــة
امتــاك المــواد .. 1,2,3 Svenska
... 4 Matmatik ... 5,6 Engelska
.2 Fysik ... 2 Kemi ... 2 Biologi

حــول ســبب اختيارهــا للطــب تقــول « :اختيــاري
للطــب كان قائــم علــى حلــم كبيــر امتلكتــه منــذ
صغــري أننــي أريــد ان أصبــح جراحــة قلبيــة باإلضافــة
الــى اهتمامــي باإلرشــاد النفســي وكيفيــة التعامــل مــع
أشــخاص يحتاجــون مســاعدتك ،فرأيــت ان وجــودي
بالمجــال الطبــي سأســتطيع الدمــج بيــن المعالجــة
الجســدية مــع الدعــم النفســي وتقديــم الراحــة
النفســية للمريــض الــذي وثــق فينــي وســلمني حياتــه،
الن الطــب بنظــري ال يعتمــد فقــط علــى معالجــة
وعــن الصعوبــات التــي واجهتهــا فــي ذلــك ،تقــول :الجســد بــل يعتمــد علــى تحســين الحالــة النفســية
«الصعوبــة مــن ناحيــة اللغــة والمــواد األخــرى كانــت للمريض.
أننــي بحاجــة ألحصــل علــى عالمــات تامــة فــي جميــع دراســتي للطــب ســتبدأ فــي شــهر أيلــول /ســبتمبر
المــواد ألضمــن الــى حــد مــا مقعــد فــي كليــة الطــب لتنتهــي بعــد خمــس ســنوات ونصــف وتبــدأ المرحلــة
ً
األمــر الــذي لــم يكــن ســهل فاضطــررت ان اقــدم العمليــة ولكننــي متحمســة جــدا لهــذه البدايــة وهــذا
فحــص الســويدي بمرحلتــه األخيــرة مرتيــن حتــى المســتقبل الــذي ينتظرني.
حصلــت فــي المــرة الثانيــة علــى العالمــة التامــة فيــه
( ،)Aولكــن الــكادر التدريســي فــي المدرســة كان
رائــع ومشــجع وخاصــة أنســة الســويدي كانــت قديــرة
ً
جدا ..
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مصلحة الهجرة ترفض منحه اإلقامة منذ ثالث سنوات:

السوري غادي الصيداوي مهدد مع
عائلته بالترحيل الى أوزبكستان
بدل اإلقامة في السويد

الكومبــس -تحقيقــات  :كان معــه فــي تلــك الحافلــة ،التــي أقلتــه إلــى أحــد مراكــز اللجوء
جنــوب الســويد ،قبــل ثــاث ســنوات ،العشــرات مــن الالجئيــن مــن بلده ســوريا.
جميــع مــن كانــوا معــه حصلــوا علــى اإلقامــة إال هــو جــواز الســفر ودفتــر الخدمــة
وأفــراد عائلتــه! رغــم أن األســباب التــي علــى أساســها العســكرية لم يقنعــا محققي الهجرة
تــم منــح هــؤالء القــرار ،هــي ذاتهــا الموجــودة عنــد
غــادي الصيــداوي ،الــذي ينتظــر قــرار ترحيلــه مــن
السويد!
فــي تشــرين األول أكتوبــر  ،2013جــاء غــادي مــع
عائلتــه المؤلفــة مــن  3أطفــال وزوجــة (تحمــل وثيقــة
ســفر مــن أوزبكســتان ،وليــس الجنســية) إلــى الســويد
بعــد رحلــة لجــوء طويلــة ،كان يأمــل بعدهــا أن يعيــش
معهم حياة االستقرار التي فقدوها.
يقــول ل ـ «الكومبــس» إنــه كان ينتظــر الفرحــة التــي
رأهــا علــى وجــوه مــن معــه فــي الكامــب وهــم يتلقــون
ً
خبــر حصولهــم علــى اإلقامــة ،متوقعــا حينهــا أنــه
ً
ســيأتي هــذا اليــوم قريبــا ،لكــن وبعــد مــرور ثــاث
ســنوات جــاءه قــرار مــن نــوع آخــر ،إنــه قــرار الترحيــل
لــه وألوالده وزوجتــه ،بعــد أن رفــض طلبــه ثــاث
مرات

خــال التحقيــق مــع غــادي مــن قبــل مصلحــة
الهجــرة ،طلبــت منــه المصلحــة تزويدهــا بمــا يثبــت
ً
جنســيته بأنــه مواطــن ســوري ،وبالفعــل ســأل بعضــا
مــن أفــراد أســرته فــي ســوريا ،إرســال كل الوثائــق
المتوفــرة لديــه فــي منزلــه ،مــن جــواز ســفر لــه
ولعائلتــه إلــى وثيقــة الــزواج وحتــى دفتــر الخدمــة
العســكرية ،وثائــق لــم تكــن كافيــة إلقنــاع محققــي
ً
الهجــرة (بســورية) غــادي ،إذ كان لديهــم شــكوكا
حــول صحــة جــوازات الســفر التــي وصلــت عبــر
البريــد ،وأنهــا قد تكون مزورة!

لــم تنجــح كل محــاوالت غــادي إقنــاع مصلحــة جنســية ،اذ أن جنســيتها األصليــة مــن كوريــا
الهجــرة بأنــه ســوري ،وأن زوجتــه ال يحــق لهــا جلبــه الشــمالية وبالتالــي فأنــه ال يحــق لهــا الحماية هناك.
ً
ـا
ـ
ه
وأن
ـا
إلــى أوزبكســتان ،ألنهــا غيــر مجنســة أصـ
هــذه التســاؤالت وغيرهــا ،التــزال تــدور فــي خلــد
تحمــل فقــط وثيقــة ســفر ذاك البلــد ،ومــع أن غــادي منــذ ثــاث ســنوات ،لتتــرك تأثيرهــا القاســي
المصلحــة قامــت بمراســلة الســفارة االوزبكيــة فــي علــى وضعــه النفســي وحتــى الجســدي ،اذ تعــرض
ألمانيــا باعتبــار أنــه ال يوجــد ســفارة ألوزبكســتان جــراء الضغــط النفســي والعصبــي كمــا يقــول لجلطــة
فــي الســويد إال أن مســؤولي الهجــرة لــم يتلقــوا خفيفــة أثــرت علــى حركــة جانب من وجهه.
منهــم أي رد حــول هــذا الموضــوع ،ومــع ذلــك فقــد
تــم رفــض طلــب غــادي الحقـ ًـا بعــد اســتئنافه ويقــول هنــا ،إن التأثيــر األكبــر يبقــى علــى نفســية
مرتيــن ،حتــى جــاءه قبــل أشــهر قــرار ترحيلــه هــو أوالده الثــاث الذيــن دخلــوا المــدارس الســويدية،
وعائلتــه إلــى أوزبكســتان (مــع إيقــاف التنفيــذ وباتــوا يعرفــون لغــة البلــد ويشــعرون بأنهــم جــزء
عمليـ ًـا) نظـ ًـرا لعــدم امتالكــه أيــة وثيقــة ســفر مــن هــذا المجتمــع واآلن ال يعرفــون مصيــر
أوزبكيــة ،قــرار رافقــه اقتطــاع مــن قيمــة مستقبلهم!
المســاعدات الشــهرية له ولزوجته بنســبة .%35

فجــاءه قــرار الرفــض تحــت بنــد أنــه شــخص بــدون يتســاءل غــادي فــي حديثــه معنــا ،أنــه كيــف
وطــن ،وأنــه يحــق لــه الحمايــة فــي بلــد زوجتــه يمكنهــم إصــدار مثــل هــذا القــرار ،وهــم لديهــم
أوزبكســتان ،علــى الرغــم مــن أن زوجتــه التحمــل كل اإلثباتــات أننــي ســوري ،حتــى بــأوراق تعــود إلــى
منتصــف التســعينات وأن الوثيقــة التــي بحــوزة
الجنســية االوزبكية.
ً
زوجتــه أيضــا هــي وثيقــة ســفر أوزبكيــة وليــس

هاني نصر

براء عطا سائق قطار في السويد:
«أنصحكم بهذه المهنة  ..كل يوم
ستشاهدون فيها فصال من جمال الطبيعية }
الكومبــس -تجــارب :ليســت خبــرة العمــل ،هــي الوحيــدة التــي تكفــل للمــرء الحصــول
علــى عمــل فــي الســويد! أحيانــا مثابــرة الشــخص ،وخــوض غمــار تجريــة جديــدة،
والتقديــم علــى عمــل فــي مجــال حتــى وان كان بعيـدًا عــن اختصاصــه ،قــد يثمــر فــي
الحصــول علــى فرصــة ثمينــة.
هــذا مــا حصــل مــع بــراء عطــا ،الــذي يقــود اآلن
قطــار لنقــل الــركاب رغــم انــه خريــج قســم العلــوم
السياسية!!
للوقــوف عنــد تجربــة بــراء ،وإعطــاء نبــذة عــن هــذا
العمــل ،كان لنــا هــذا اللقاء الســريع معه.
يقــول « :اســمي بــراء عطــا وقدمــت الــى الســويد مــن
مدينــة غــزة فــي فلســطين قبــل 10ســنوات.
درســت علــوم سياســية باإلضافــة الــى أنظمــة
معلومــات إداريــة .لكــن ذلــك لــم يســاعد كثيــرا فــي
الحصــول علــى عمل في الســويد.

الــى ان تلقيــت عــرض عمــل فــي بلديــة بيــوف .خــال اإلشارات».
عملــي هنــاك كموظــف ميدانــي ومســاعد مــدرس مــا ســبب األعطــال الكثيــرة فــي
قــرأت بالصدفــة مقابلــة مــع ســيدة تخرجــت مــن القطارات؟
أحــد المعاهــد التي تدرب ســائقي القطارات.
أمــا حــول أســباب األعطــال و توقــف القطــارات
شــد ذلــك انتباهــي فقــررت المغامــرة وأرســلت يقــول « :يرجــع لعــدة اســبب منهــا علــى ســبيل
طلــب انتســاب الــى معهــد الســكة الحديــد فــي المثــال ال الحصــر األحــوال الجويــة ،حــوادث دهــس
اينجلهولــم .اجتــزت جميــع االختبــارات المطلوبــة الحيوانــات البريــة واحيانــا حــاالت انتحــار لألســف
وأنهيــت الدراســة بعــد عــام و نصــف .ميــزات باإلضافــة لســرقة الكابالت المغزية}.

لذلــك وضعــت هــدف أمامــي أال وهــو إتقــان اللغــة
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الجديــر بالذكــر أنــه يتــم صيانــة القطــارات بشــكل
الســويدية فــي اســرع وقــت ممكــن الن ذلــك فــي
ً
اعتقــادي المفتــاح الــذي يســاعد اي قــادم للســويد قبــل التخــرج لكثــرة الطلــب عليهــا باإلضافــة للراتــب شــبه يومــي و فحصهــا قبــل اإلقــاع يوميــا .العمــل
المرتفع.
كســائق قطــار متعــة حقيقيــة لمــن يحــب المغامــرة
لدخــول اي مجال.
الميــزة الجديــدة أيضــا ان رخصــة قيــادة القطــار و مشــاهدة الطبيعــة فــا يــوم كالثانــي .وانصــح كل
واعتــرف ان الصــدف تســاعد أحيانــا فــي اتخــاذ
أصبحــت موحــدة فــي جميــع أنحــاء أوروبــا بمعنــى انــه مــن مــن راودتــه الفكــرة بالدخــول فــي هــذا المجــال
القــرارات .منهــا أننــي أكملــت كورســات
يمكــن العمــل فــي اي مــكان وخصوصـ ًـا ان أنظمــة عــدم التــردد وان كانــت تبــدو صعبة في البداية.
 folkuniversitetetالخاصــة بالترجمــة
وأصبحــت مترجــم متفــرغ بعــد 3ســنوات مــن اإلشــارات ســتصبح أيضــا موحــدة فــي كل مــكان فــي ال يســعني فــي النهايــة ســوى ان اشــكر عائلتــي التــي
أوروبا.
وفرت لي الجو المناســب طوال فترة دراســتي.
قدومي للســويد.
درســت أتمتــة مصانــع وصناعــة البالســتيك أيضــا .فــي الحقيقــة الســويد لهــا بــاع كبيــر فــي التقنيــات واشــكر الكومبــس علــى اســتضافتي ونشــر الخبــرات
ً
المســتخدمة ســواء فــي القطــارات أو أنظمــة التــي قــد تســاعد المهتميــن والباحثين عن أمل.
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عراقي وسوري وإريترية في مشروع عمل تطوعي:

الصورة المغايرة
للملل واالنتظار
القاتل في الكامبات

الكومبــس  -خــاص :اتفقــت شــبكة «الكومبــس» اإلعالميــة مــع فريــق مــن الهــواة الشــاب محمــد الــذي جــاء مــن العــراق يقــول ل ـ
فــي مجــال ( الويــب  ) Tvيديــره ثالثــة شــباب مــن طالبــي اللجــوء فــي مدينــة «الكومبــس»  « :الصــورة النمطيــة الحاليــة عــن
 ،Eskilstunaعلــى تقديــم الدعــم لطاقاتهــم اإلبداعيــة ،ونشــاطهم الــذي
الكامبــات هــي مــكان للملــل والجلــوس واالنتظــار،
يســتهدف مســاعدة الالجئيــن والقادميــن الجــدد ،فــي التعــرف أكثــر علــى المجتمــع
الجديــد ،وأهــم قوانيــن العمــل والســكن والتعليــم والرعايــة الصحية فيه ،باالســتناد نحــن حاولنــا ان نغيــر ذلــك وقتــل الملــل وهــذه
الصــورة النمطيــة مــن خــال نشــاط يهــدف الــى
علــى المعلومــات التــي توفرهــا لهــم المؤسســات الســويدية الرســمية.
التعــرف علــى المجتمــع الســويدي ،ومعرفــة قوانينــه برهــان « :قــدم شــيء بــدل التذمــر مــن
وكيفيــة ســير نظــم الحيــاة والعمــل والمعيشــة الكامب»
فكــرة العمــل هــي مثــال ونمــوذج إلمكانيــة القيــام المؤسســات السويدية».
برهــان شــاب ســوري ،هــو اآلخــر يعمــل مــع زمالئــه
بأعمــال طوعيــة أثنــاء فتــرة االنتظــار قبــل الحصــول تضيــف « :مؤسســة  Studieförbundetفيه».
اآلخريــن فــي العمــل علــى هــذا المشــروع ،وقــد
علــى قــرار مــن مصلحة الهجرة.
 Vuxenskolanقدمــت لنــا مشــكورة يضيــف « :مثلمــا أكــد زمالئــي ،ال نســتهدف مــن حصــل قبــل أيــام علــى اإلقامــة فــي الســويد ،ورغــم
الفريــق يتكــون مــن شــابة إريتريــة تدعــى أحــام ،المــكان وبعــض الكاميــرات لمســاعدتنا ،ونشــكر عملنــا فئــة قوميــة أو دينيــة أو سياســية معينــة ،بــل ذلــك فهــو ال يــزال يعيــش في الكامب.
وشــاب عراقــي يدعــى محمــد وآخــر ســوري يدعــى الكومبــس لعرضهــا المســاعدة فــي تبني عملنا».
نحــاول ان نكــون بعيديــن جــدا عــن هــذه المســميات،
برهــان ،جميعهــم مــن القادميــن الجــدد الــى الســويد،
فــا نريــد الخــوض فيهــا أبــدا ،واألكثــر مــن ذلــك ال يقــول برهــان لـ»الكومبــس» « :ليــس حــا ان يبقــى
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ويعيشــون فــي مركــز مؤقــت لطالبي اللجوء.
نريــد حتــى الخــوض فــي كل مــا يجلــب اليــأس والحــزن الالجــئ فــي الكامــب يعبــر عــن التذمــر والشــكوى مــن
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االنتظــار والوضــع ،لذلــك شــاركت أنــا فــي هــذا العمــل
تقــول أحــام ل ـ «الكومبــس « « :فكــرة الجلــوس فــي سياســية أو دينيــة أو طائفيــة ،والهــدف الرئيســي لطالبــي اللجــوء مــن أخبار ،تؤثر عليهم ســلبا».
الطوعــي كــي ال أبقــى جالســا انتظــر ،وثانيــا كــي
الكامــب والعيــش بملــل قاتــل دون إنتــاج أو عمــل أي هــو االســتفادة مــن الوقــت والفــراغ والقيــام بأعمــال وفــي األســابيع األخيــرة قمنــا بعــدة نشــاطات عــن اقدم شــيء مفيد لي ولآلخرين.
شــيء ،كانــت مرفوضــة لدينــا ففكرنــا بتقديــم عمــل مفيــدة لنا ولآلخرين».
طريــق إنتــاج فيدويــات حــول احتفــاالت الجاليــة يضيــف « :نتمنــى ان يتطــور هــذا العمــل الطوعــي
يبعدنــا عــن الملــل ويخــدم النــاس اآلخريــن ،فكانــت
فكــرة القيــام ببرامــج فيديــو عبــر اإلنترنــت ،نقــدم الصــورة المغايــرة لواقــع الملــل فــي العربيــة والمســلمة فــي مدينــة إسكلســتونا بعيــد ويكبــر ويصبــح مشــروعا قابال للحياة}.
الكامبات
الفطــر المبــارك ،كمــا انتجنــا عــدة فيديوهــات
فيهــا معلومــات للقــادم الجديــد ،باالســتناد الــى
أخــرى عــن النشــاطات واألعيــاد الســويدية .ونأمــل
فــي المســتقبل ان نقــدم المزيــد ،خصوصــا أننــا بدأنــا
التنســيق مــع أكثــر مــن زميــل لنــا فــي ســتوكهولم
ومالمــو ومدن أخرى.

طبيبة سويدية:

اشرب الماء حتى أن لم تكن عطشانا في الصيف!

ً
ً
رغــم أن الصيــف « قصيــر جــدا } نسـ ّـبيا فــي ُالســويد،
وفــق معــادالت ظهــور الشــمس وارتفــاع درجــات
الحــرارة ،إال أن موجــات حــر متفرقــة تضــرب البــاد
بيــن الحيــن واآلخــر ،ترتفــع فيهــا درجــات الحــرارة
الــى مســتويات قياســية ،كمــا حــدث قبــل أيــام فــي
أواخــر تمــوز  ،2016حيــث تجــاوزت درجــات
الحــرارة  30درجــة مئوية.

ومــع هــذا الحــر ،يعتقــد البعــض انــه حــر عابــر وال
يحتــاج الــى شــرب المزيــد مــن المــاء .لكــن رئيســة
األطبــاء بقســم الرعايــة الصحيــة فــي فيســترا
غوتالنــد مونيــكا إريكســون خوســتروم ،قالــت إن مــن
ً
األكثــر األخطــاء شــيوعا لــدى النــاس عنــد اشــتداد
الحــرارة هــو عــدم شــرب مــا يكفــي مــن الســوائل،
الفتــة الــى ضــرورة متابعــة لــون اإلدرار الــذي يفــرزه
الجســم لمعرفــة مــا إذا كان هنــاك تــوازن فــي عمــل
الكليتين.

وأضافــت خوســتروم فــي حديثهــا لوكالــة األنبــاء
الســويدية ،أن وصــول درجــات الحــرارة الــى 26
درجــة مئويــة وخــال ثالثــة أيــام متواصلــة ،فــأن
ذلــك يعنــي زيــادة بالمخاطــر الصحيــة الناجمــة عــن
ذلك.
ً
ً
وشــهدت الســويد ارتفاعــا كبيــرا فــي درجــات
الحــرارة ،حيــث ارتفعــت فــي بعــض المناطــق الــى
أكثــر مــن  31درجــة مئويــة ،وهــو أمــر غيــر شــائع
فــي البــاد ،لذلــك اعتــاد النــاس فــي مثــل هــذه
الحــاالت الخــروج قــرب البحيــرات وفــي المســاحات
الخضــراء مــن الطبيعيــة للســباحة والشــوي
والتشمس.

وأشــارت الــى طريقــة جيــدة للتأكــد مــن أن الكليتيــن
فــي تــوازن حــراري وهــو التحقــق مــن لــون اإلدرار،
ً
موضحــة« :إذا كان اللــون داكنــا ،فمعنــى ذلــك أن
ً
المرء يشــرب القليل جدا من الســوائل».
وقالــت ،إن العديــد مــن األشــخاص كبــار الســن يلقــون
ً
مصرعهــم ،ســنويا فــي جنــوب أوروبــا بســبب الحــر.
ً
ولكــن نــادرا مــا يحصــل ارتفــاع بدرجــة الحــرارة فــي
الســويد بهــذا الشــكل ،لكــن مــع ذلــك شــددت علــى
ً
ضــرورة أن يكــون المــرء أكثــر حــذرا وخاصــة مــع
كبار الســن واألطفال الرضع.

وتابعــت ،إذا كان األطفــال الصغــار يبــدون خامليــن
ً
ً
جــدا فــي الحــرارة ،حينهــا قــد يكــون الوقــت مناســبا
ونصحــت خوســتروم ،قائلــة« :اشــرب الســوائل حتــى لتلقيهــم العــاج ،فيمــا علــى كبــار الســن أن يبقــوا
أن لــم تشــعر بالعطــش .المــرء يتعــرق بشــكل فــي الداخــل أو فــي الظل عند اشــتداد الحرارة.
مســتمر وفــي النهايــة قــد ال يتبقــى فــي الجســم
الســوائل الكافيــة لعمل الكلى».

ً
لكــي تبقــى دائما مع الخبر والحدث
في السويد
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«شوماخر» العرب !

الكومبــس  -مقــاالت الــرأي :بعــد حصولــي علــى اإلقامــة فــي الســويد تقدمــت للحصول
علــى شــهادة قيــادة ســويدية ،فــكان المطلــوب منــي أن أجتــاز فحــص نظــري
وفحــص عملــي ،لكــي يســمح لــي بقيــادة ســيارة فــي الســويد ودول االتحــاد األوربــي.

الجــزء األول :
الفحــص النظــري كان فــي كتــاب مؤلــف مــن 300
صفحــة  ..فقلــت فــي نفســي  ...لــدي ســفرة بعــد كــم
ً
يــوم  13ســاعة بالطيــارة ذهابــا ،ثــم  13ســاعة
ً
إيابــا ،فالنظــري أمــره بســيط ان شــاء اهلل ،أســتطيع
قــراءة الكتــاب فــي الطيــارة وتذكــرت أننــي مهنــدس
ميكانيــك وكثيــر مــن المعلومــات فــي الكتــاب مــن
منســياتي ،يعنــي معلومــات خاصــة بتعريــف المحــرك
وتعريــف االحتــراق والفرامــل ودارة الزيــت و ..أكيــد
ســتكون بســيطة بالنسبة لي!
ً
أقلعــت الطائــرة ( ذهابــا ) ،فتحــت الكتــاب وبــدأت
بالقــراءة وعنــد الهبــوط ( بالعــودة ) كنــت قــد
أنهيــت  80صفحــة مــن الكتــاب فقــط ! الكتــاب

الجــزء الثاني :
بالعــودة إلــى المحتــوى النظــري للكتــاب المطلــوب
دراســته لنيــل شــهادة قيــادة ســويدية ،يقــوم
الكتــاب علــى رؤيــة مســتقبلية فــي مفهــوم قيــادة
الســيارات وأخالقيــات القيــادة ،هــذه الرؤيــة تســمى
(( الرؤيــة الصفريــة )).

ذهبــت الــى الفحــص العملــي ،وكان مقســم إلــى 5
قطاعات:
1.1القيــادة داخل المدينة.

ً
ليــس معقــدا أبــدا وباللغــة العربيــة وممتــع .متعــة 2.2القيــادة علــى طريق ريفي.
الكتــاب كانــت تكمــن فــي كيفيــة تشــغيل عقلــي
3.3القيــادة علــى طريق ( اوتوســتراد ).
لفهــم أمــور كنت أعتقــد أني أفهمها!!
4.4طريقــة التعامــل مــع األمور المتعلقــة بالبيئة.
تقدمــت للفحــص النظــري فــي اليــوم الثانــي لعودتــي
مــن الســفر ،وكان أســلوب الفحــص النظــري أبســط 5.5طريقــة التعامــل مــع اإلشــارات المروريــة
والمشــاة والدراجــات الهوائيــة والناقــات
مــن أســلوب الكتــاب بكثيــر ،الفحــص بنظــام ( اختــر
العامة.
اإلجابــة الصحيحــة مــن األجوبــة الثالثــة التاليــة )،
الفحــص فيــه  65ســؤال -خــال  50دقيقــة  -و كان المهــم ال يوجــد فــي الفحــص العملــي  -صــف ســيارة
علــي ان أجيــب علــى  52ســؤال فقــط بشــكل صحيــح بيــن ســيارتين  -حســب نظــام الفحــص العربــي،
لكــي أنجــح  ....لألســف حصلــت علــى .65 / 47
ولكــن كان المطلــوب النجــاح فــي الخمــس قطاعــات
الفحــص العملــي :قلــت فــي نفســي … أنــا أقــود جميعا.
ســيارة منــذ اكثــر مــن  28ســنة ،وأغلــب شــغلي نعــم ســيدي ...رســبت أيضــا بالفحــص العملــي ،لقــد
ســفر ،يعنــي اقــود الســيارة بمعــدل ( 5000رســبت فــي القطــاع الثانــي والخامــس  ..فــي الالوعــي
 7000كلــم  /شــهريا ) ،وجميــع إشــارات المــرور كنــت ال أقبــل أننــي رســبت ،وأحــاول أقنــاع نفســي«شــايفها وهاضمهــا» ،يعنــي العملــي «ما بخوف» .بأســباب الرســوب غيــر المباشــرة !! ولكــن كان
المختصــة التــي شــاركت فــي وضــع الكتــاب ويــدرك
حجــم التجــارب و االختبــارات التــي تــم دراســتها
وتحليلهــا قبــل إدراجهــا فــي الكتــاب ،ويســتطيع ان
يــدرك الربــط الســليم بيــن الواقــع النظــري للكتــاب
والواقــع العملــي ،كل هــذه الجهــود مجتمعــة هــي
موجهــة لضمــان تحقيــق «الرؤيــة الصفريــة} لــدى
الجيــل الجديد من الســائقين.

تعتمــد هــذه النظريــة ،التــي بنــي حولهــا الكتــاب
علــى ان يكــون عــدد الوفيــات فــي الســويد بســبب وفــي أخــر طبعــة للكتــاب عــام  ، 2015يوضــح أن
حــوادث المــرور مــا بعــد عــام  2020هو «صفر} عــدد الحــوادث علــى مســتوى الســويد أصبــح اقــل
مــن  4000حــادث فــي الســنة ،ويوضــح الكتــاب
الكتــاب يضــع المتعلــم الجديــد والراغــب فــي قيــادة
أيضــا ان معــدل الحــوادث فــي الشــهر األول مــن
ً
الســيارة ،أمــام مســؤولية فرديــة أوال ،ومســؤولية
الســنة الميالديــة هــو أعلــى معــدل شــهري للوفيــات،
ً
مجتمعيــة ثانيــا ،ويضــع الكتــاب أيضــا الحكومــة
فقــد وصــل عــدد الوفيــات فــي الشــهر األول مــن
الســويدية أمــام مســؤولية أكبــر كونــه يشــرح بشــكل
عــام  2015الــى  21شــخص فــي كل الســويد وكان
واضــح للمتعلــم مســؤولية الــوزارات المختصــة و
 %50مــن الحــوادث بســبب الثلــوج وانــزالق
البلديات عن جودة الطريق وســامة مســتخدميه.
السيارات.
ومــن قــرأ الكتــاب يســتطيع ان يــدرك عــدد الجهــات

الوســط العربــي المحيــط بــي يؤكــد لــي بشــكل يومــي
صعوبــة اجتيــاز الفحــص النظــري والعملــي ،وبــدأت
االقتراحــات العربيــة الجتيــاز الفحــص تظهر أمامي:
•شــراء شــهادة ســواقة مــن اليونــان ،نظاميــة
 ،%100دون ان أذهــب لليونــان ،ثــم يتــم
تحويلهــا رســميا الــى شــهادة ســويدية ،ألن
الشــهادات فــي دول االتحــاد األوربــي معتــرف
بها.
•دفــع رشــوة ( للفاحــص ) ولكــن يعتبــر أمــر
خطيــر جــدا فــي الســويد ،ولكــن الموضــوع
مســألة وقت وســوف يجد البعض المفتاح!
•أن يقــدم االمتحــان شــخص آخــر ،مختــص بهــذه
الموضوعــات ( شــغلته يقــدم فحص)!!
طبعــا بعــض العــرب ،فــي أوربــا لديهــم ســمعة
مميــزة فــي طريقــة قيــادة الســيارات ،يتمتعــون
بفهمهــم العميــق للقوانيــن و باالنضبــاط التــام بهــا
و احتــرام األخر.
( فالغايــة تبــرر الوســيلة عنــد البعض منهم)!!..
ال تســألوني كيــف نجحــت ســأخبركم فــي الجزء الثاني.
وصناعــة الطــرق ،وفــي كيفيــة ممارســة القيــادة
الســليمة ،وإعــادة تأهيــل فــي فهــم المســؤوليات
واآلداب العامــة للطريق!

ويكفــي أن نعلــم ان عــدد الحــوادث المروريــة فــي
الســعودية علــى ســبيل المثــال ال الحصــر مــن نفــس
ً
العــام ،قــد بلــغ  86ألــف حــادث ( مســجل رســميا)
وقــد بلــغ معــدل الوفيــات باليــوم الواحــد  17هــل يوجــد أمل ؟
شــخص ،أي فــي كل  42دقيقــة هنــاك ضحيــة بســبب
حــادث مــروري ،فــي قلــب أقــوى اقتصــاد عربــي ،نعــم ،ولكن ســأخبركم الحقا!
يســتخدم أحــدث الســيارات ولديــه أفضــل شــبكة
طرق.

بالعربي الفصيح:

« فــي الــدول العربيــة نحــن ال نقــود ســيارات نحــن
نقــود أدوات جريمة }
ً
و مــن الصعــب جــدا فــي الوقــت الحاضــر أن تقنــع
اإلنســان العربــي والمجتمــع العربــي والحكومــات
العربيــة بانهــم بحاجــة إلعــادة تأهيــل كامــل وجذري،
فاألفــراد و الحكومــات ( مجتمعيــن ) بحاجــة إلعــادة
تأهيــل فــي فهــم ألــف بــاء علــم قيــادة الســيارات

نورشــوبينغ  -الســويد
مهنــد مصطفــى خضير
مقــاالت الــرأي تعبــر عــن رأي كتابها وليس
بالضــرورة عن الكومبس

| 19الكومبس

الكومبس|20

المحامي مجيد الناشي يوضح:

أسس القرارات التي تعتمد
عليها مصلحة الهجرة عند
الرفض أو منح اإلقامات

الكومبــس – الهجــرة واللجــوء :هــذه توضيحــات حــول طلــب اللجــوء فــي قضايــا
تخــص للقادميــن مــن البلــدان العربيــة ،خاصــة العراقيين(.االخــوة الســوريين يوجــد
اســتثناء لهــم حاليــا مــن دائــرة الهجــرة).
وطريقــة إبرازها.

مــن المهــم معرفــة أن قضيــة اللجــوء ال تشــبه
العمليــة الحســابية ،فمثــا يكتــب لــي العديــد مــن تقــوم دائــرة الهجــرة بتعريــف البلــدان علــى حســاب
األشــخاص :أنــا مــن بغــداد وســني تعرضــت للتهديــد عــدة أمــور ،وهــذا التعريــف يلعــب دور أساســي فــي
النظــر الــى القضايــا .مثــا يمكــن اعتبــار بلــد معيــن
وقتلــوا أخــي ،هــل قضيتي قوية؟
فــي حالــة حــرب أهليــة .هــذا األمــر يعنــي أن
فــي الحقيقــة الجــواب عــن هــذا األمــر مســتحيل .األشــخاص ال يمكــن أن يرجعــوا الــى بلدهــم بغــض
التقــي أحيانــا بمــوكل اشــعر بعــد المقابلــة أنــه لــن النظــر عمــا إذا كأن لديهــم أســباب شــخصية كافيــة
يأخــذ إقامــة ،بســبب قصتــه الضعيفــة ،لكــن أثنــاء للجــوء او ال .مثــا فــي ســنة  2006و 2007كان
التحقيــق ،يتحــدث بشــكل مقنــع ،ويكــون المحقــق العــراق فــي مثــل هــذه الحالــة .حاليــا تعتبــر ســوريا
متعاونــا ،وفجــأة ينــال اإلقامــة! والعكس صحيح!
فــي مثــل هذه الحالة.

أهليــة ،علــى طالــب اللجــوء تقديــم أســباب شــخصية مــن عائلتــه أو أقاربه.
إلقنــاع المصلحــة بمنحــه اإلقامــة .علــى ســبيل المثــال
أو إذا قــال الشــخص أنــه هــرب وعــاش فــي شــمال
لــن يهــم حتــى لــو كان لــدى الشــخص بيــت أو محــل
العــراق  6أشــهر قبــل خروجــه فهــذا يــدل علــى أن
فــي منطقــة الكــرادة وتدمــر فــي االنفجــار األخيــر
هنــاك مجــال للعيــش هنــاك حتــى لــو كان األمــر
ألنه ســيعتبر وضع عام.
صعبا.
تقــوم مصلحــة الهجــرة أحيانــا باعتبــار بعــض
المناطــق خطــرة علــى الشــخص فــي بلــد معيــن مــن الصعــب علــى مصلحــة الهجــرة أن تقــول المــرأة
ولكــن ال تعتبــر كل البلــد فــي حالــة حــرب ،كمــا فــي عمرهــا  60ســنة دون تعليــم أو عمــل ومريضــة
وليــس لديهــا أقربــاء أن تذهــب وتعيــش فــي
العراق.
محافظــة أخــرى مقارنــة بشــاب عمــره  25ســنة
األمــر الــذي تركــز عليــه مصلحــة الهجــرة فــي حالــة ولديــه تعليــم ومهنــة وبصحة جيدة.
طلــب شــخص للجــوء مثــا مــن المناطــق العراقيــة ،هنــا مــن الضــروري علــى المحامــي معرفــة مــا إذا كان
ً
هــو فيمــا إذا كان الشــخص يمكــن أن يعيــش فــي البلــد مقســم الــى طوائــف دينيــة مثــا شــيعة ،ســنة
محافظــة أخرى أم ال.
مثــل محافظــات العــراق أو مــا إذا كان البلــد مقســم

األمــور التــي تلعــب دورا حاســما فــي الحــظ أن تقييــم هــذا األمــر ليــس بيــد الالجــئ أو
ملف اللجوء
المحامــي أو حتــى محقــق دائــرة الهجــرة بــل هــو
• موقــف دائــرة الهجــرة مــن البلــد القــادم منــه قــرار يتخــذوه المســؤولون الكبــار فــي دائــرة الهجــرة،
الالجئ.
ويعتبــر عــادة قــرار سياســي يعتمــد علــى النظــرة
• خلفيــة الالجــئ كرجــل ،امــرأة ،دينــه ،منطقــة للبلــد .العديــد مــن الالجئيــن يعتبــرون بلدانهــم فــي
الســكن ،التعليــم ،العمر.
حــال حــرب أهليــة أو حــرب وفــق تقييمهــم ،لكــن
• مصداقيــة الالجــئ عندمــا يخبــر قضيته.
هــذا غيــر كافــي بــل المهــم مــا إذا كانــت مصلحــة
مــن المهــم أيضــا علــى طالــب اللجــوء عــدم اإلدالء مــن مصداقيــة القصــة التــي يخبرهــا الشــخص.
الهجــرة تعتبــر بلدهــم كما يصفونه.
• نــوع ومــزاج المحقق.
بمعلومــات تتناقــض مــع معلومــات أفــراد آخريــن يســألني العديــد مــن اإلخــوة مــا إذا كان هنــاك قصــة
• مقــدرة المحامــي علــى معرفــة خلفيــة األمــور عنــد عــدم اعتبــار بلــد مــا بانــه ليــس فــي حالــة حــرب
جيــدة ممكــن أن أعلمهــم إياها.

قــرار مصلحــة الهجــرة ال يأخــذ بنظــر االعتبــار مــا كعشــائر مثــل اليمــن او تقســيمات أخرهــا لديهــا
إذا كنــت تريــد ان تعيــش فــي محافظــة أخــرى أو ال! أهميــة مثــل مصــر ،فلســطين ،ليبيا الخ.
وال مــا إذا كان لديــك القــدرة الماليــة أم ال؟ أو فيمــا مصداقية الالجئ
ً
ســتحصل علــى عمــل أو ال ،بــل تنظــر مــن زاويــة ان هــذا أمــر حيــوي جــدا ،ألن مصلحــة الهجــرة تبنــي
مــن الســهل علــى الشــخص أن يعــرب ويعيــش فــي اغلــب قضاياهــا علــى أســاس المصداقيــة ،وتحــاول
محافظــة أخــرى بــدال من أن يأتي الى الســويد.
أن تبــرز اي تناقــض فــي القضيــة ،أو أي أمــر يقلــل
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ً
فضــا عــن أن هــذا األمــر غيــر قانونــي وال يحــق
للمحامــي القيــام بمثــل هــذا الشــيء ،فــان مــن يقــوم لهــذا أنصــح الجميــع أن يحاولــوا معرفــة اي محامــي
مــن المحاميــن لــن يكــون ناجحا على األغلب!
جيــد فــي قضاياهــم ،خصوصــا إذا كانــوا مــن بلــد
فــي الســنوات التــي عملــت فيهــا كمترجــم ومــن ثــم معيــن قــد يكــون مــن المهــم أن يكــون لــدى المحامــي
كمحامــي رأيــت اشــطر األشــخاص فــي صناعــة خلفيــة جيــدة عــن الوضــع فــي هــذا البلــد .بعــد ذلــك
القصــص يقعــون في فــخ المصداقية.
ممكــن أن يتــم االتصــال بالشــخص وأخــذ اســمه
الروايــة المختلقــة تحتــوي دائمـ ًـا نقــاط ال يمكــن واســم المكتــب ثــم تقديمه للهجرة.
للشــخص أن يخطــط لهــا وأن يعــرف كيــف يشــرحها .وهنــا مــن المهــم التركيــز علــى أمــر منتشــر بيــن
العديــد مــن المحققيــن فــي مصلحــة الهجــرة ماهريــن الالجئيــن وهــو خاطــئ إال وهــو أنــه ال يتــم تعييــن
فــي طــرح أســئلة بطــرق مختلفــة إليجــاد التناقــض .محامــي إال بعــد المقابلــة أو بعــد الرفــض .هــذا األمــر
لكــن إذا كانــت الروايــة حقيقيــة فلــن يحــدث تناقــض غيــر صحيــح بــل مــن المهــم جــدا أن يتــم تعييــن
او تضــارب فــي الكلمـ
ـات بينمــا إذا كانــت مختلقــة الشــخص قبــل المقابلــة وذلــك كــي تقــدر أن تلتقــي
ً
فســيتم كشــف هذا عاجال أم أجال.
فيــه وتخبــره قصتــك كــي يعطيــك التفاصيــل التــي
جيــدا أو غيــر جيد.

طبعــا أنــا اعــرف أن العديــد مــن الذيــن يقــرؤون أنــت بحاجــة لمعرفتهــا ويســاعدك علــى تجنــب
هــذا المقــال ســيقولون إن هــذا غيــر صحيــح وأنهــم الفخــاخ التــي قــد تقع فيهــا بالتحقيق.
هــم أو أحــد معارفهــم قامــوا باختــاق قصــة
ونجحــت .نعــم هــذا ممكــن لكــن أقــول إن القصــة المحامــي الــذي ال يقابلــك قبــل المقابلــة هــو محامــي
المختلقــة صعــب المحافظــة علــى تفاصيلها دائما .غيــر مهتــم بقضيتك.

هــل لمــزاج المحقــق دور فــي نتيجــة
التحقيق؟

مــن المهــم معرفــة أن المحامــي يلتقــي فيــك بعــد أن
ينــال التعييــن كــي تتحمــل الهجرة تكاليــف المقابلة.

هــذا الموضــوع حســاس ألنــه مــن الناحيــة القانونيــة ال
يجــب أن يكــون لــدى المحقــق اي موقــف بــل يجــب أن
ينظــر للقضيــة بشــكل مهنــي ،ولكــن دعونــا نكــون اللجــوء علــى أنــواع ويتــم تســميته بتســميات مختلفــة
صريحيــن .فــي اي عمــل كان يلعــب مــزاج الشــخص مثــل اللجــوء السياســي ،اإلنســاني الــخ .بالرغــم مــن أن
هــذه التســميات غيــر صحيحــة فــا أريــد أن اعطــي
دور مهم.
الطبيــب إذا اختلــف مــع زوجتــه قبــل العمليــة لــن محاضــرة عــن االســتعمال اللغــوي للكلمــات بــل األمــر
يقــوم بالعمليــة بنفــس المهنيــة ،العــب الكــرة الــذي المهــم هــو فهم أنواع اللجوء.

أسباب وأنواع اللجوء

اللجــوء ألن هنــاك خطــر أن يتعــرض الشــخص لمــا لهــا قــررت محكمــة الهجــرة العليــا الموافقــة فيهــا
هــو مذكور أعاله.
وأن يحــاول األشــخاص أن يبــرز أن قضيتــه مشــابهة
المشــكلة تكمــن عــادة فــي أن الشــخص الــذي يأتــي لمثــل هذه القضية.
الــى الســويد يتــم ســؤاله عــن الخطــر وعندمــا يشــرح توضيح هام
ذلــك تســأله مصلحــة الهجــرة فــي مــا إذا قــام بتبليــغ
الشــرطة وعندهــا يضحــك الشــخص ويقــول أن أعتــذر مســبقا عــن أنــي لــن أتكلــم فــي القضايــا علــى
الهاتــف أو البريــد اإللكترونــي إذا كان هنــاك محامــي
الشــرطة ال تقدر أن تحمي نفســها.
فــي القضيــة وهــذا بســبب قواعــد نقابــة المحاميــن
بالرغــم مــن أن هــذا صحيــح أو مــا يقولــه البعــض أن الســويدية ،أمــا إذا كان الشــخص ال يــزال بــدون
حاميهــا حراميهــا أيضــا صحيــح ولكــن مصلحــة محامــي فعندهــا ممكــن أن نتكلــم باختصار.
الهجــرة مــع هــذا تريــد أن تعــرف مــا فعلــه الشــخص
ً
طبعــا لــن أجيــب عــن اي أســئلة تشــكل كســر
إليقــاف المالحقة.
للقانــون .أتمنــى أن يتفهــم الجميــع وضعــي بأنــي ال
بعــد أن يتــم التشــكيك فــي األمــر يقــول الشــخص أقــدر أن اقضــي النهــار باإلجابــة عــن األســئلة دون أن
بأنــه اتصــل بالشــرطة وأيضــا يقــوم بجلــب ورقــة مــن يكــون توكيــل في القضية.
الشــرطة بهــذا األمــر .لألســف تكــون اغلــب هــذه
ً
األوراق وليــس كلهــا غيــر صحيحــة وهــذا مــا يجعــل أود أن أوضــح أمــرا آخــر يتعلــق بإعطــاء نصائــح فــي
مصلحــة الهجــرة تشــكك فــي كالم الشــخص إذا قضايــا اللجــوء بســبب كثــرة األســئلة عــن هــذا
الموضــوع .كل النصائــح التــي ننشــرها ونقدمهــا
اكتشــفوا أن األوراق مزورة.
لألســف ال يمكــن أن نعطــي نصائــح عــن قضيــة
ً
أحيانــا يكــون التزويــر واضــح الــى درجــة أنــي الشــخص مــا لــم يكــن قــد أعطــى توكيــا للمكتــب
كمحامــي اخجــل أن اقــدم الورقــة .لهــذا نصيحتــي أنــه والســبب هــو قوانيــن المحامــاة ،الخــاص بالمحاميــن
مــن األفضــل أن يكــون كالم الشــخص مترابــط الســويديين حيــث ال يمكــن إعطــاء نصائــح فرديــة إال
ومعقــول وبــدون ورقــة مــن أن يحــاول أن يدعــم إذا كان تم تســجيل الشــخص في المكتب كموكل.
قضيتــه بورقــة مــزورة تجعلــه يخســر كل مصداقيتــه
ويجــب اإلشــارة إلــى أن هنــاك اختــاف بيــن مكاتــب
التــي يحتــاج إليها مثلما شــرحت أعاله.
المحامــاة الســويدية التــي تعمــل تحــت قوانيــن
نقابــة المحاميــن الســويديين وبيــن مكاتــب
الحقوقييــن أو المكاتــب التــي يعمــل فيهــا محامــون
النــوع الثالــث هــو الحمايــة من نوع آخر
لديهــم شــهادات مــن دول أخــرى وليســوا محاميــن
وتعنــي أن الشــخص يعيــش فــي بلــد لديــه صــراع معتــرف بهــم فــي الســويد ،أو مكاتــب الحقوقييــن
مســلح خارجــي أو داخلــي ،أو لديــه خــوف (كلمــة الخريجيــن مــن الســويد ولكــن ليســوا مســجلين لــدى
خــوف ال تعنــي شــعور الخــوف بــل احتماليــة وقــوع نقابــة المحامــاة الســويدية وبهــذا هــم ليســوا
األمــر) مــن يتعــرض النتهــاكات خطيــرة أو بســبب ملزميــن باتبــاع قوانيــن هذه النقابة.
كــوارث بيئية.

أغضبــه الجمهــور بمســبات قبــل اللعبــة لــن يلعــب النــوع األول يتعلــق باألشــخاص الذيــن يتعرضــون
بنفــس المقــدرة ،الرســام إذا كان مصــاب بالرشــح لمالحقــة فــي بالدهــم ألســباب سياســية ،دينيــة،
قوميــة ،جنســهم ،انتمائهــم لطبقــة معينــة فــي
فســترجف يده أثناء الرســم.
كلنــا نتأثــر بأمــر أو بآخــر وهــذا يشــمل الموظفيــن المجتمــع ،ميولهــم الجنســية الخ.
فــي مصلحة الهجرة.
للحصــول علــى هــذا النــوع مــن اللجــوء يجــب أن يكــون مــن المهــم أن الســويد تنفــرد بــأن يكــون لديهــا
مــا اقصــده بهــذا الــكالم أن طالــب اللجــوء مــن المهــم الشــخص تعــرض الــى مــا هو أعاله بحيث:
هــذا النــوع من الحماية.
ً
ـع
ـ
م
ـف
ـ
ط
الل
ـي
ـ
ف
ـغ
ـ
ل
يبا
أن
دون
ـا
أن يكــون لطيفـ
 .1تعرضــت حياتــه أو قــد تتعــرض للخطر.
النــوع الرابــع هــو مــا يســمى ظــروف مؤلمــة وراهنــة
المحقــق .لــن يســتفيد الشــخص إذا صــرخ علــى  .2ال يمكنــه نيــل مســاعدة الدولــة (أو العشــيرة) (يســميه الناس عادة أســباب إنســانية)
المحقــق وقــال لــه إنهــم تأخــروا فــي التحقيــق أو
األمر.
هذا
ـد
ـ
ص
ل
الموعــد أو أن يظهــر قلــة احتــرام للموظــف ،بــل
هــذا اكثــر األســباب التــي يتــم ســوء فهمهــا ألن
ً
يســتفيد جــدا مــن محاولــة جعــل الموظــف فــي مــزاج  .3ال يمكنــه الهــرب الــى مــكان أخــر فــي بلــده طالــب اللجــوء يتصــور أن كل مشــكلة لديــه تعنــي
جيد.
أنهــا ســبب إنســاني للجــوء .بعــض القــرارات قــد
للتخلــص مــن هذه المالحقة.
ً
تســاعد الشــخص أن يفهــم كــم صعــب أن ينــال
طبعــا ال يجــب المبالغــة فــي األمــر بحيــث يشــعر
الموظــف أن الالجــئ يتملــق لــه ألن هــذا قــد ينعكــس ال يهــم فــي مثــل هــذه الحالــة مــا إذا كانــت الدولــة الشــخص اإلقامة على هذا األســاس.
ً
سلبا .
هــي التــي تعــرض الشــخص للمالحقــة أو إذا كانــت مثــا تــم تســفير طفلــة عمرهــا بضــع ســنوات
الدولــة غيــر قــادرة أو راغبة بتقديم المســاعدة.
بالرغــم مــن أنهــا ال يمكنهــا أن تــرى وال يوجــد

المحامــي الــذي ال يقابلــك قبــل المقابلــة
هــو محامي غيــر مهتم بقضيتك

عندمــا يصــل الشــخص الــى الســويد فيتــم ســؤاله
عمــا إذا لديــه محامــي معيــن أو يوافــق علــى المحامــي
الــذي تعينه الهجرة.
اغلــب األشــخاص طبعــا يجيبــون أنــه ليــس لديهــم
أحــد وينســون األمــر ولهــذا عندمــا يحيــن موعــد
تعييــن محامــي مــن قبــل الهجــرة ،يتــم ذلــك مــن
قائمــة المحاميــن المســجلين فــي الهجــرة ســواء كان

النــوع الثانــي هــو األشــخاص الذيــن يحتاجــون لمــا عــاج لهــا فــي بلدهــا .تــم تســفير أشــخاص مصابيــن
يســمي الحمايــة البديلة.
بالســرطان بالرغــم مــن تطــور الحالــة .تــم تســفير
أشــخاص كبــار بالســن بالرغــم مــن أن كل أوالدهــم
يمكــن الحصــول علــى هــذا النــوع مــن اللجــوء إذا كان في السويد.
هنــاك خطــورة أن يتــم تنفيــذ حكــم إعــدام فــي
ً
الشــخص ،تعذيــب أو عقوبــة كبيــرة أو مذلــة ،أو بكلمــات أخــرى احتمــال الموافقــة ضعيفــة جــدا
تعــرض الشــخص لخطــر أكبــر بســبب نــزاع مســلح وتعنــي أن دائــرة الهجــرة تقــوم بــدرس كل األوضــاع
في البلد.
فــي القضيــة وإذا وجــدت أنهــا مجموعــة كثيــرة
اغلــب األشــخاص الذيــن يطلبــون اللجــوء يشــيرون وقويــة جــدا فممكــن الحصــول علــى هــذا النــوع مــن
الــى هــذه الفقــرة ويعتبــرون أن مــن حقهــم أن ينالــوا اللجــوء .عــادة يجــب أن يكــون هنــاك قضيــة مشــابهة

إذا أردت ان تتناقــش وضعــك
القانونــي فممكــن االتصــال علــى
 0707596786بيــن الســاعة
 09.00و  17.00أو إرســال
رســالة علــى بريــدي اإللكترونــي
التالي:
majeed.alnashi@lexeli.se

ً
مــن المتعــذر اإلجابــة دائمــا علــى جميــع
االتصاالت
يفضل مراســلتنا بالبريد اإللكتروني
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د .حسام قبالوي لـ الكومبس:

األحكام المسبقة من
قبل طرفي االندماج
دفعني لتأليف كتاب
المرأة في اإلسالم

بنــاء وردود فعــل إيجابيــة وتقديــر مــن كل
المســتخدمين مــن طلبــة ومترجميــن والعامليــن فــي
مجــال اللغــة .آخــر أعمالــي كان القامــوس المرجــع
الــذي يحتــوي علــى  70ألــف كلمــة والــذي صــدر فــي
العــام  2010وحصــل حينهــا علــى نقــد رائــع مــن
المركــز الوطنــي لخدمــة المكتبــات العامــة وقــال عنــه
الناقــد يوناتــان موريــن انــه أكثــر القواميــس دقــة
وأفضلها لالســتخدام وأكبرها في الســوق.

الكومبــس – مقابــات :حســام قبــاوي كاتــب ومؤلــف فلســطيني ولــد فــي لبنان ونشــأ
مــا بيــن بيــروت والقاهــرة .أكمــل دراســته الجامعيــة فــي جامعــة عيــن الشــمس ،ثــم مــا رأيــك بعمليــة ونظــام االندمــاج فــي
انتقــل الــى الســويد قبــل  30عامــا لمواصلــة دراســته ،حيــث انجــز فيهــا الماجســتير السويد؟
والدكتــوراه .أنجــز العديــد مــن الكتــب والقواميــس منهــا قامــوس يحتــوي علــى فــي الواقــع تبــذل الحكومــة الســويدية وكثيــر مــن
ً
ً
أكثــر مــن  70ألــف كلمــة ،وكتــاب عــن المــرأة فــي اإلســام.
المنظمــات المدنيــة والمجتمعيــة جهــدا واضحــا
بعــد  30ســنة فــي الســويد مــاذا تقــول
عن هذه التجربة؟

هــذه الســنوات كان لهــا أثــر كبيــر علــى حياتــي
وتكوينــي الفكــري وتركيبتــي النفســية واالجتماعية.
مــن أحــد اإليجابيــات فــي الغربــة هــو التقائــي باإلخــوة
العــرب مــن مختلــف األقطــار .ومــن التأثيــرات
اإليجابيــة للغربــة هــو التمســك أكثــر بثقافتنــا
وحضارتنــا العربيــة ،حيــث الحنيــن للوطــن بالغربــة
يخلــق شــغف كبيــر لالهتمــام بقضايــا الوطــن.
وتشــربنا لمفاهيــم الديمقراطيــة أعطــى لنــا هامــش
كبيــر مــن الحريــة والتعبيــر دون قيــود ضمــن
معاييــر األدب العــام واحتــرام اآلخــر ،وبالتالــي فــرض
رقابــة ذاتيــة علــى النفــس عنــد الحديث عن اآلخر.
بالطبــع كان للغربــة أثارهــا الســلبية أيضــا أهمهــا هــو
فقــدان الحيــاة االجتماعيــة والعائليــة الحميميــة التــي
تميــز مجتمعنــا الشــرقي وبالتالــي حصــول انفصــام
داخلــي بالشــعور بالغربــة ســواء تواجــد الشــخص فــي
الغربــة الحقيقيــة فــي الســويد والغربــة بالشــعور
بنمــط حيــاة مختلــف عند زيارة أوطاننا.

الســويديين علــى حــد ســواء ،ومــا يترتــب علــى ذلــك
مــن ســوء فهــم كبيــر لــدى الطرفيــن ،أدركــت مــن
معايشــتي لهــذه المشــاكل مــدى الفجــوة ومــدى
النقــص بالمعرفــة لــكل منهمــا عــن اآلخــر وأيضــا
الجهــل الواضــح لــدى الســويديين والعــرب للديــن
اإلســامي الحنيــف ،ومــدى اللبــس الناجــم عــن الخلــط
بيــن العــادات والتقاليــد وتعاليــم الديــن .فأصبــح
هنــاك عــدم تمييــز بيــن ســلوك القادميــن مــن
المجتمعــات المســلمة وبيــن الســلوك الــذي يحــث
عليــه الدين.
وجــدت ان كتابــة كتــاب يوضــح هــذا اللبــس القائــم
بيــن التقاليــد والديــن أمــرا ملحــا لتوضيــح موقــف
اإلســام الحقيقــي مــن المــرأة .كتبــت الكتــاب باللغــة
الســويدية كــي أوجهــة بالدرجــة األولــى للســويديين
وخاصــة للعامليــن فــي مرافــق الدولــة المختلفــة
وكذلــك ألبنــاء الجيــل الثانــي والثالــث مــن الجاليــة
العربيــة الذيــن ربمــا تأثــروا بالمفاهيــم الخاطئــة عــن
اإلســام والشــائعة بالمجتمع السويدي.

مــاذا عــن كتبــك األخــرى خاصــة
أنجــزت كتــاب بالســويدية يتحــدث القواميس؟
عــن المــرأة فــي اإلســام ،حدثنــا عــن الكتــب الســابقة كانــت عبــارة عــن قواميــس بيــن
هذا الكتاب؟

الســويدية والعربيــة منهــا الشــامل ومنهــا المتخصــص
بســبب عملــي كمترجــم محلــف احتــك يوميــا
فــي الحقــل القضائــي .أول قواميســي أصدرتهــا فــي
بالمشــاكل والنزاعــات الناجمــة عــن تصــادم الحضــارات
العــام  1995وكان حينهــا أول أكبــر قامــوس
بالنســبة للقادميــن حديثــا ،وبســبب بعــض األحــكام
مطبــوع يحتــوي علــى  40ألــف كلمــة وحــاز علــى نقــد
المســبقة للســويديين علــى العــرب وللعــرب علــى

ً
وملموســا لتســهيل عمليــة االندمــاج لالجئيــن
والمهاجريــن الذيــن يشــكلون فــي الوقــت الحالــي جــزء
ليــس بالقليــل مــن نســيج المجتمــع الســويدي .بــكل
تأكيــد يمكــن أن يكــون اندمــاج الجاليــات غيــر
العربيــة وغيــر المســلمة بــل وانصهارهــا بالمجتمــع
الســويدي أســهل وأســرع ،الن الفــرق فــي العــادات
والتقاليــد للقادميــن مثــا مــن يوغســافيا الســابقة
واالتحــاد الســوفييتي ســابقا وغيرهــا مــن دول أوروبــا
الشــرقية وبعــض دول أميــركا الالتينيــة ليــس بحجــم
الفروقــات المتوافــرة لــدى المجتمعــات العربيــة
والمســلمة ،مــن ناحيــة ومــن ناحيــة أخــرى ربمــا
للمواطــن الســويدي العــادي يختلــف مفهــوم االندمــاج
عــن معنــاه الحقيقــي حيــث يختلــط األمــر عليــه بيــن
االندمــاج واالنصهار.
موضــوع االندمــاج هــو أمــر مهــم للمهاجــر وللمواطــن
األصلــي لخلــق مجتمــع فعــال يؤثــر بإيجابيــة فــي
تطــور الحيــاة والتفاهــم والتقــارب وإمكانيــة
التعايــش المشــترك البنــاء أمــا عمليــة االنصهــار
وفقــدان الهويــة أمــر غيــر مطلوب وال يجب حدوثه.

الســويد االســتيعابية وامكاناتهــا للتعامــل مــع هــذه
األعــداد يمكــن أن يؤثــر ســلبا علــى عمليــة االندمــاج،
وهنــاك خطــر فــي أن يقوضهــا ويؤخرهــا كثيــرا
وهــذا ألســباب عديــدة اذكــر منهــا انشــغال معظــم
آليــات الدولــة ومؤسســاتها وامكانياتهــا الماديــة
بترتيــب أوضــاع الالجئيــن الجــدد وتوفيــر مقومــات
الحيــاة األساســية لهــم مــن مســكن وتعليــم وغيرهــا
وكذلــك تكــدس معظــم الالجئيــن فــي تجمعــات
ســكنية تجمعهــم مــع أقرانهــم مــن دولهــم ممــا
يخلــق فصــل واضــح بيــن الالجئيــن والســويديين
حيــث يخلــق الالجئيــن بهــذه الطريقــة مجتمعاتهــم
الخاصــة علــى ارض الســويد ممــا يجعــل الفجــوة اكبــر
بينهــم و بيــن الســويديين ممــا ُيصعــب عمليــة
االندماج.
ومــن خــال عملــي اليومــي بالتعامــل مــع الحقــل
القضائــي والمحاكــم أالحــظ وجــود ملمــوس وواضــح
للجريمــة المرتكبــة علــى ايــدي القادميــن بســب جهــل
القانــون الســويدي حيــث يختلــف تصنيــف األعمــال
ُ
التــي تعتبــر جريمــة في بلدانهم.

ماهــي أســرع الطــرق فــي تعلــم اللغــة
للقادم الجديد؟

دون شــك ان الطريــق األســهل واألســرع إلــى االندمــاج
واالختــاط بالمجتمــع الســويدي هــي تعلــم اللغــة
ألننــا جميعــا نعلــم أن وجــود الشــهادات العلميــة
لــدى القادميــن إلــى الســويد وحــده ال يكفــي فــي اي
مجــال إنمــا الممارســة هــي األهــم والممارســة ال تأتــي
ّ
إال عــن طريــق تعلم اللغة
ً
المدرســة أيضــا لهــا دور كبيــر ولكــن نعلــم جميعنــا
ان معظــم مــن تمكنــوا مــن اللغــة هــم الذيــن خرجــوا
واحتكــوا بالمجتمــع وتعلمــوا اللغــة مباشــرة مــن
أهلهــا مــع وجــود الرغبــة فــي التعلــم واالندمــاج
والتأثيــر والتأثــر لهمــا دور كبيــر فــي هذا المجال.
هــل وصــول أعــداد غيــر متوقعــة مــن أمــا وجــود كتــب لتعليــم اللغــة الســويدية مكتوبــة
الالجئيــن بفتــرة زمنيــة قصيــرة بالعربيــة بالرغــم مــن ان لهــا دون شــك تأثيرهــا
ســيؤثر عمليــة االندمــاج بالمجتمــع ودورهــا إال إننــي شــخصيا ال أرى إنهــا كافيــة
وكيف؟
بمفردها.
األعــداد الكبيــرة مــن الالجئيــن الذيــن تدفقــوا إلــى
حاوره :عمار الســبع
الســويد فــي اآلونــة األخيــرة والتــي فاقــت قــدرة
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قانون اإلقامات ( الظالم ) الجديد:

هل كان يستحق األمر كل هذا
العناء ؟

ثمنــا لعبــور أنهــار المــوت ووقــع قســم آخــر ضحايــا
لتجــار البشــر والقتلة.
يحــدث هــذا فــي مملكــة الســويد .بلــد العدالــة
والقانــون والديمقراطيــات وحقــوق اإلنســان .قبــل
هــذا لــم يكــن ممكنــا تصــور وقــوع مثــل هــذا الحــدث
إال فــي دول العالــم الثالــث حيــث تكــون القــرارات
جائــرة وترغــم النــاس علــى الرقــص فــي حلبــات
المحســوبيات والواســطات واألنظمــة الديكتاتوريــة.
مــن المؤكــد أن الديمقراطيــة الراســخة لــن تتأثــر
بمثــل القــرار األخيــر الــذي صــدر بحــق عشــرات آالف
الالجئيــن ممــن تقطعــت بهــم الســبل فــي بــاد
تعانــي الحــروب والويــات والتشــظي الطائفــي
والمذهبــي ،وهــو أمــر لــن يمكــن ترميمــه لعشــرات
الســنين ،وليــس هنــا بالطبــع تجــري مناقشــة مثــل
هــذا التشــظي ،واألســباب التــي دفعــت إليــه ،ودفعــت
بهــؤالء الالجئيــن للخــروج فــي قــوارب المــوت هربــا
مــن عمليــة فــك االلتحــام المجتمعــي بالنــار التــي
تجــري علــى مــرأى العالــم المتحضــر ،والــذي تمثــل
منــه مملكــة الســويد الجــزء األكثــر إضــاءة وإشــراقا،
حتــى يبــدو القــرار الظالــم األخيــر ،وكأنــه بمثابــة
تخــل طوعــي عــن إنقــاذ حياتهــم ،وتأميــن المــاذات
اآلمنــة لهــم ،بعــد أن دفــع قســم كبيــر حياتهــم

التجــري هنــا مناقشــة القــرار الظالــم الــذي حــدد
تاريــخ  20يوليــو المنصــرم موعــدا نهائيــا للعمــل
بنوعيــن مــن اإلقامــات :إقامــة الالجــئ التــي تؤهلــه
للحصــول علــى إقامــة مؤقتــة مدتهــا  3ســنوات،
واإلقامــة البديلــة التــي تؤهــل الالجــئ إلقامــة ملتبســة
وغامضــة مدتهــا  13شــهرا ،بحيــث أن أي حديــث
عــن خطــة ترســيخ أو تأميــن ســكن تصبــح أدراج
الريــاح ،فــي الوقــت الــذي كان يجــب فيــه أن يســري
هــذا القانــون بتاريــخ  25نوفمبــر  2015الــذي
أعلــن عنــه فــي وقــت ســابق ،لمــا فيــه مــن وجهــة
نظــر عادلــة ومقبولــة مــن الجميــع ،ليفاجــأ الجميــع
بمنــح اإلقامــات بطريقــة عشــوائية مــع أن هنــاك
ملفــات ماتــزال قيــد الدراســة وســلمت بشــهادات
العديــد مــن الالجئيــن الــى محققيــن غيــر أكفــاء
تنقصهــم الخبــرات الميدانيــة قبيــل هــذا التاريــخ
المشــؤوم فــي حيــاة الديمقراطيــة الســويدية،
مادفــع الــى تأخيــر البعــض ومنــح البعــض اآلخــر
اإلقامــات مــع أن تاريــخ تســليم بعضهــا جــرى فــي
نفــس اليــوم ،وفــي نفــس الســاعة ،وهــذه ثغــرة
قانونيــة اليمكــن الســكوت عنهــا بــأي حــال مــن
األحوال.

اليمكــن القــول إن الســويد تتقاعــس هنــا عــن أداء
التزاماتهــا تجــاه هــؤالء الذيــن عــادوا بأحالمهــم
للــوراء قليــا ،حيــن فوجئــوا بأحــد أكثــر القــرارات
ظلمــا وتعســفا فــي تاريــخ المملكــة ،يهددهــم فــي
مالذاتهــم األخيــرة ،ويهــدد عائالتهــم ومســتقبلهم
اآلمــن بالتعليــم والصحــة والعيــش الرغيــد فــي
الصميــم مقابــل احتــرام قوانيــن وثقافــة وعــادات
المجتمــع الســويدي المنفتــح والمزدهــر ،إذ ال يعقــل
إنســانيا علــى األقــل ،هــذا ان لــم يجـ ِـر الحديــث عــن
خروقــات قانونيــة فيــه ،العمــل بمثــل هــذا القانــون،
لمــا يمثلــه مــن انتهــاكات ألبســط حقــوق اإلنســان
التــي تعتبــر الســويد أحــد أكثــر البــاد مثاليــة فــي
الدفــاع عنهــا أمــام المحافــل الدوليــة ،وهــذا أمــر
يشــهد لــه الجميــع ،ومــا اختيــار هــذه األلــوف مــن
البشــر بلــدا كالســويد ،إال تقديــرا وامتنانــا لــه،
لقدراتــه غيــر المتناهيــة فــي احتــرام حقــوق اإلنســان
وتســيد شــرعته ،قبــل أن يتحــول العالــم برمتــه الــى
كتلــة مــن الكراهيــة والتعصــب وشــرذمة الضميــر
اإلنســاني فــي مواجهــات عبثيــة يخســر الجميــع
يصبــح الظلــم عمليــة مزدوجــة هنــا اليمكــن
فيهــا الجميع.
ترقيعهــا مــن خــال قــرارات أكثــر جــورا ممــا يمكــن

أن يتصــوره عقــل بشــري تحــت ذرائــع مختلفــة
بعضهــا مرتبــط بنوعيــة العمــل االســتثنائي الــذي
تقدمــه الســويد لالجئيــن ،وبعضهــا تحــت مســمى
الســلم واألمــن األهلييــن .فليســت رحــات قــوارب
المــوت متوفــرة للجميــع ،واليمكــن للجميــع القيــام
بهــا ،حتــى يــدرك البعــض فداحــه العقــل اإلنســاني
فــي أشــد لحظاتــه بؤســا وانحطاطــا حيــن اليصبــح
أمامــه إال المــوت وســيلة للهــروب مــن جــور األنظمــة
وعصابــات التشــدد الدينــي الظالميــة .إحقــاق العــدل
يكمــن بالدرجــة األولــى فــي قــراءة النتائــج المأســوية
لمثــل هــذه الرحــات ،وهــل كان األمــر يســتحق كل
هــذا العنــاء للوصــول الــى مــاذات الســويد اآلمنــة مــن
أجــل إقامــات غيــر صالحــة لإلقامــة ،وقبــل كل شــيء
القيــام بتجــارب تؤكــد مــدى نزاهــة هــذا العقــل
اإلنســاني حيــن يقــرر اختبــار اندثــاره فــي رحــات
مشــابهة ،وكأن اإلنســان بالفعــل يعــود الــى مدركــه
األول فــي إيقــاظ الغرائــز واالنحطــاط التدريجــي
األصــم عــن طريــق مالعبــة المــوت فــي أكثــر النقــاط
قفــرا في العقل.

فجــر يعقــوب
روائي ومخرج ســينمائي فلســطيني

فرقة غنائية سويدية
تلغي مشاركتها في
مهرجان غنائي لحزب
سفاريا ديموكراتنا

الكومبــس – ســتوكهولم :ألغــت فرقــة الــروك
الســويدية  Black Ingvarsمشــاركتها فــي
المهرجــان الغنائــي الــذي يقيمــه حــزب ســفاريا
ديموكراتنــا فــي  ،Sölvesborgهذا الصيف.
ونقلــت صحيفــة “– Göteborgs
 ”Postenعــن المغنــي فــي الفرقــة
 Magnus Tengbyقولــه“ :نريــد بالطبــع
الغنــاء والعــزف لجمهورنــا ولكننــا بالتأكيــد لــن

ً
نصبــح حلقــة فــي اللعبــة السياســية لســفاريا ولــم تكــن فرقــة الــروك الســويدية علــى علــم ايضــا الخلفيــات .لذلــك نشــعر بحــزن كبيــر ألننــا غيــر
بــأن المهرجــان الــذي ســيعقد خــال يومــي  27-26قادريــن علــى إعطــاء جمهورنــا فــي
ديموكراتنا”.
وكان المغنــي الســويدي  Jan Johansenآب /أغســطس القــادم ،يجــري تنظيمــه مــن قبــل  Sölvesborgجرعــة مــن الروك أند رول”.
قــد ألغــى مشــاركته أيضـ ًـا فــي المهرجــان عندمــا ســفاريا ديموكراتنا.
علــم بــأن حــزب ســفاريا ديموكراتنــا هــو مــن ينظمــه وقــال  Tengbyللصحيفــة ” :إن فرقــة
ً
وبعــد أن تــم حجــزه للغنــاء فــي مهرجــان الصيــف فــي  Black Ingvarsتقــف دائمــا الــى جانــب
.Sölvesborg
التضامــن والمســاواة بيــن النــاس ونــرى ان فــي
الموســيقى القــدرة علــى توحيــد النــاس مــن مختلــف
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رائد محمد

عبــد العظيم أحمد خليل

عمر ملة

خالــد عبداهلل

الدوري السويدي بعيون رياضية مهاجرة
الكومبــس  -رياضــة :مــع اســتمرار تدفــق المهاجريــن العــرب الــى الســويد،
تشــهد األنديــة الرياضيــة الســويدية ،بــروز طاقــات رياضيــة والعبيــن ومدربيــن عمــر ملــه :أسســنا فريــق مــن القادميــن
فــي مختلــف المجــاالت الرياضيــة ،لــم تمنعهــم الصعوبــات اللغويــة ،مــن إكمــال الجدد
مســيرتهم وتقديــم مــا لديهــم مــن خبــرات وإمكانيــات ،مســتفيدين مــن الدعــم
عمــر ملــه مــدرب الفريــق الكــروي الــذي أســس
الــذي تقدمــه الســويد للرياضــة.
فــرق الهواة أولى الخطوات

العــب كــرة القــدم ماجــد العبــد اهلل يقــول ل ـ
«الكومبــس» »:كنــت العــب كــرة القــدم فــي ســوريا،
لعبــت فــي نــادي الحريــة وفــي نــادي جبلــة ولعبــت
فــي قطــر بنــادي الوكــرة ،لكــن بعــد ان حدثــت
الحــرب فــي ســوريا جئنــا الــى الســويد ،ومبدئيــا ان
اإلنســان يأتــي إلــى بلــد جديــد ال يعــرف القوانيــن وال
اللغــة يبحــث عــن أشــخاص قريبيــن لــه ويمــارس
رياضتــه المفضلة».
ويضيــف « :ليــس لــدي معــارف وعالقــات مــع
األنديــة الشــيء اآلخــر أنــي ال أملــك لغــة أســتطيع مــن
خاللهــا التواصــل مــع المــدرب والالعبيــن ،لكــن بعــد
إنجــاز هــذه األشــياء ربمــا ســأبحث عــن فــرص فــي
الفــرق األخــرى المنافســة فــي الــدوري .هنــاك طاقــات
شــابة كثيــرة مــن المهاجريــن وتحتــاج الــى أشــخاص
يهتمــون بهــم حتــى يقدمــوا أفضــل مــا عندهــم
ً
وممكــن جــدا ان يمثلــوا المنتخــب الســويدي ،وأيضــا
هنــا الكثيــر مــن الالعبيــن الذيــن اعرفهــم كانــوا
يلعبــون فــي أنديــة معروفــة فــي ســوريا وجــاؤوا الــى
هنــا بســبب الحــرب ويأملــون ان يســتمروا بهــذه
الرياضة «.
ويــرى ماجــد ان « الــدوري الســويدي ليــس قويــا
بشــكل كبيــر وهنــا فــي الســويد ال يعتمــدون علــى
مهــارات الالعــب وإنمــا يعتمــدون علــى القــوة
الجســمانية واللياقــة البدنيــة لذلــك تجــد ان
المباريــات تخلــو مــن األداء الفنــي الممتــاز وهــذا مــا
يؤثــر علــى قــوة الدوري وتطوره «.

الدوري الكروي ونظامه

الخبيــر الكــروي عبــد العظيــم أحمــد خليــل يعتقــد
ان « الالعبيــن الذيــن ينحــدرون مــن خلفيــات

مهاجــرة كان لهــم تأثيــر كبيــر وقــد صنعــوا فــارق
فــي الكــرة الســويدية منهــم زالتــان ابراهيموفيــش
وهــو مــن أشــهر الالعبيــن فــي العالــم ،واآلن لدينــا
الالعب الهداف في نادي ifk norrköping
أميــر كوفيــش والــذي كان عالمــة فارقــه فــي هــذا
الفريــق ممــا حــدى بمــدرب المنتخــب الســويدي الــى
ضمــه للمنتخــب ولدينــا الالعــب مــن أصــل عراقــي
احمــد ياســين الــذي يلعــب لفريــق  AIKفــي الــدور
الســويدي الممتــاز وكذلــك الالعــب عمــاد خليلــي مــن
أصــل فلســطيني الــى غيــر ذلــك ،وأشــير ان المنتخــب
الســويدي للشــباب تحــت  17ســنة والــذي فــاز فــي
المرتبــة األولــى فــي بطولــة أوربــا لهــذه اإلعمــار
نصفــه مــن خلفيــات مهاجرة «:
وعــن نظــام الــدوري الســويدي واهــم الفــرق
المنافســة فيــه يقــول « يطلــق اســم
 allsvenskanعلــى الــدوري الســويدي
الممتــاز ويتبــارى فيهــا  16فريــق ومــن أهــم هــذه
الفــرق فريــق مالمــو نورشــوبينغ وأوربــرو
وهلســنبوري ويوتوبوري.
يضيــف خليــل الــذي انشــأ المنظمــة الســويدية
الدوليــة للعلــوم الرياضيــة  siossان « المنظمــة
الســويدية الدوليــة للعلــوم الرياضيــة SIOSS
تعقــد دورات رياضيــة متطــورة علــى ايــدي خبــراء
ســويديين معتمديــن فــي كافــة المجــاالت الرياضيــة
بهــدف تنميــة وتطويــر مهــارات المــدرب العربــي
بدنيــا وفكريــا ويمنــح المشــارك علــى اثرهــا شــهادة
دبلــوم مــن المنظمــة موثقــة مــن كاتــب العــدل
الســويدي و الخارجيــة الســويدية وســفارة البلــد
المشــارك وتعتمــد مــن الخبير الســويدي المنتدب».

ولنــا فــي تواجــد زالتــان ابراهيموفيتــش أســوة
حســنة ممكــن ان تؤخــذ كمثــال مــازال لحــد اآلن وأنــا
اعتبــره إثــراء وتنــوع فــي المــدارس الكرويــة ،عندمــا
يأتيــك العــب مــن العــراق او ســوريا او مــن عمــوم
إفريقيــا والبــد مــن االســتفادة مــن المنتخبــات
المتقدمــة لتوفيــر أرضيــة خصبــة الحتــواء تلــك
الطاقــات مثــل منتخبــي ألمانيــا وفرنســا وحتــى
ً
إيطاليــا بنســبة قليلــة ،وأنــا شــخصيا درســت علــم
تدريــب كــرة القــدم فــي الســويد كدراســة أكاديميــة
وعملــت مدربــا فيهــا أجــد ان للســويد فرصــة كبيــرة
بتواجــد الكثيــر مــن مواهــب المهاجريــن كالعبيــن
لبنــاء كــرة قدم ســويدية قوية «.

فريقــا مختلطــا مــن المهاجريــن يقــول « :أنــا أحــب
هــذه الرياضــة منــذ وقــت ليــس بالقريــب وأنــا أعيــش
فــي هــذا البلــد منــذ ســنوات ورأيــت الفــرق كيــف
بــدأت تتطــور ،لذلــك فكــرت فــي تأســيس فريــق
كــروي مــن قادميــن جــدد يمتلكــون مواهــب كرويــة،
ان الشــيء األهــم عندمــا فكرنــا بإنشــاء وتأســيس
فريــق ينافــس فــي الــدوري هــو ان تملــك فريــق
منظمــا ومنضبطــا وهادئــا فــي الملعــب ومحترمــا
للمواعيد.
أمــا عــن طبيعــة الــدوري وبقــاءه ضمــن اإلطــار
ويتحــدث المــدرب عــن الــدوري الســويدي وخطــوات المحلــي يقــول « ان الــدوري الســويدي لكــرة القــدم
تطــوره بالقــول « أرى ان ضعــف الــدوري الســويدي ال ينقصــه شــئ مــن ناحيــة البنــى التحتيــة أو التنظيــم
يعــود إلــى عــدم االهتمــام بــدوري الالجئيــن  ،ولكــن ينقصــه فقــط العامــل المــادي الــذي مــن
والالعبيــن الذيــن يصلــون الــى الســويد مــن دول الممكــن ان ينجحــك مــن خــال جلــب العبيــن علــى
عــدة ،ألنهــم قبــل ســنوات حيــن اهتمــوا بهــذه مســتوى عــال فــي األنديــة الســويدية ولــو توفــر
الشــريحة وســلطوا الضــوء عليهــم خــرج منهــم المــال لــكان هنــاك دوري ســويدي فنــي عالــي
زالتــان ابراهيموفيــش وفــي العبيــن كثــر يلعبــون المستوى.
بالدرجــة الثانيــة والثالثــة لكــن يحتاجــون الــى انتبــاه ويلخــص محمــد خطــوات تطــور الــدوري بالحاجــة
ً
اكثــر وهــذا االنتبــاه يجعــل الفريــق الســويدي الــى « الــى المــال أوال وأخيــرا لكــي تتمكــن ان تجلــب
يتطــور اكثــر واكثــر ،وإذا تأخــذ مقارنــة مثــا تجــد العبيــن علــى مســتوى عــال الن كــرة القــدم اليــوم
المنتخــب الفرنســي ال يوجــد فيــه غيــر إثنيــن او أصبحــت حســابات اقتصاديــة وجــدوى ولكــون األنديــة
ثالثــة العبيــن هــم مــن أصــول فرنســية والباقــي الســويدية ال تســتطيع ان تجلــب العــب بعشــرة
كلهــم من األجانب.
مالييــن يــورو  ،فكيــف إذا عرفنــا ان هــذا المبلــغ
ان المنتخــب الــذي يعتمــد علــى مواطنيــه فقــط اصبــح صغيــرا جــدا لجلــب العــب ســوبر يســتطيع ان
يعانــي مــن عــدم التطــور فيجــب ان يكــون اندمــاج يضفــي للــدوري الســويدي رونــق أخــر علــى ســبيل
المثــال ولــو وجــد المــال مــع التنظيــم والبنــى
للجميــع حتــى يبحثــوا عن األفضل.
التحتيــة لوجــدت األندية الســويدية فــي الطليعة «.

ضعف التمويل

الصحفــي والمــدرب رائــد محمــد الــذي عمــل مدربــا
كرويــا فــي الســويد يؤكــد ضــرورة االســتفادة مــن
الالعبيــن المهاجريــن حيــث يعتقــد « ان دخــول
المهاجريــن الــى الرياضــة الســويدية أو اي بلــد أخــر
هــو شــيء مهــم وحيــوي وخصوصــا فــي كــرة القــدم ،

عمار الســبع

مصطلحــات
ســــــويدية
للمزيد:

www.alkompis.se

Snabbväxande
مصطلــح مؤلــف مــن كلمتيــن Snabb .تعنــي ســريع،
وهــي صفــة ،وكلمــة  växandeمشــتقة مــن فعــل،
 växerالــذي يعنــي ينمــو أو يكبــر ،ويصبــح
 växteفــي الماضــي ،و  växtفــي الماضي/الحاضــر
التام.
المعنى الكامل يصبح :سريع النمو.
ً
وغالبــا مــا يشــير ًالمصط ًلــح إلــى الكائنــات الحيــة والنباتــات،
فيمــا يذكــر طبيــا أيضــا أثنــاء اإلشــارة إلــى األورام التــي
تنمو بسرعة.
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Statskassan

مصطلــح مؤلــف مــن كلمتيــن Stat .تعنــي دولــة أو
حكومــة أو بلــد ،ويرافقهــا  enفــي حالــة النكــرة ،وتصبــح
 staterفــي حالــة الجمــع .وكلمــة  kassaتعنــي
صنــدوق مالــي أو خزينــة ،ويرافقهــا  enفــي حالــة النكرة،
وتصبح  kassorفي حالة الجمع.
المعنى الكامل يصبح :خزينة الدولة.

Regeringskris

مصطلــح مؤلــف مــن كلمتيــن Regering .تعنــي
حكومــة ،ويرافقهــا  Enفــي حالــة النكــرة ،وتصبــح
 regeringarفــي حالــة الجمع.
كلمــة  krisتعنــي أزمــة ،ويرافقهــا  Enفــي حالــة
النكــرة ،وتصبــح  kriserفــي حالة الجمع.
المعنــى الكامــل يصبــح :أزمة حكومية.
وتعــرف األزمــة الحكوميــة بأنهــا وضــع يتــم فيــه الشــك
بقــدرة الحكومــة فــي بلــد مــا علــى إدارة البلــد ،أو أن
تهــدد الحكومــة باالســتقالة ،أو أن تتعــرض لخطــر
اإلطاحــة قبــل انتهــاء فتــرة حكمهــا .ودخــل المصطلــح
إلى اللغة الســويدية عام .1898

Miljömålsberedningen
مصطلــح مؤلــف مــن ثــاث كلمــات Miljö .تعنــي بيئــة أو محيــط،
ويرافقهــا  enفــي حالــة النكــرة ،وتصبــح  miljöerفــي حالــة
الجمــع .كلمــة  målتعنــي هــدف أو مرمــى أو وجبــة أو قضيــة أو
لغــة ،ويرافقهــا  ettفــي حالــة النكــرة ،فيمــا تبقــى نفســها فــي
حالــة الجمــع .أمــا كلمــة  beredningتعنــي تحضيــر أو لجنــة
خاصــة ،ويرافقهــا  enفــي حالــة النكــرة ،وتصبــح
 beredningarأثناء الجمع.
المعنــى الكامــل يصبــح :اللجنــة الخاصــة لألهــداف البيئيــة ،أو لجنــة
القضايا البيئية.
وهــي لجنــة برلمانيــة أسســتها الحكومــة الســويدية فــي  1تمــوز/
يوليــو  ،2010مــن أجــل تقديــم مقترحــات للحكومــة حــول كيفيــة
تحقيــق أهــداف الســويد فــي الجــودة البيئيــة ،باإلضافــة إلــى التوصــل
إلــى توافــق سياســي واســع حــول القــرارات الطويلــة األجــل فــي أهــم
القضايا البيئية.
وتتألــف اللجنــة مــن ســبعة أعضــاء يمثلــون األحــزاب البرلمانيــة
الســبعة ،باإلضافــة إلــى خبــراء ومتخصصيــن تعينهــم الحكومــة.
وتســتمر واليــة اللجنــة حتــى العــام  ،2020تتخللهــا عــدة تقييمــات
خالل فترة عملها.

Lärarnas
Riksförbund

Naturreservat

الكلمــة األولــى  Lärareتعنــي معلــم ،ويرافقهــا  enفــي
حالــة النكــرة ،فيمــا تبقــى نفســها فــي حالــة الجمــع .الكلمــة
الثانيــة مركبــة مــن كلمتيــن Rike ،تعنــي مملكــة أو دولــة،
ويرافقهــا  ettفــي حالــة النكــرة ،وتصبــح  rikenأثنــاء
الجمــع .وكلمــة  förbundتعنــي اتحــاد ،ويرافقهــا
 ettفــي حالــة النكــرة ،فيمــا تبقــى نفســها أثناء الجمع.
المعنــى الكامــل يصبــح :االتحــاد الوطني لنقابــات المعلمين.
ّ
ّ
وهــو اتحــاد أكاديمــي ُينظــم ُويحضــر معلميــن وموجهيــن
مؤهليــن لمــدارس الســويد .يقــع مركــزه الرئيســي فــي
ســتوكهولم ،ويتألــف مــن أكثــر مــن  300جمعيــة واتحــاد،
ويبلــغ عــدد أعضــاءه  90ألــف شــخص ،ويعتبــر أكبــر اتحــاد
فــي نقابة .Saco

مصطلــح مؤلــف مــن كلمتيــن Natur .تعنــي طبيعــة،
ويرافقهــا  Enفــي حالــة النكــرة ،أمــا كلمــة
 reservatتعنــي محميــة ،ويرافقهــا  Ettفــي
حالة النكرة ،فيما تبقى نفسها في حالة الجمع.
المعنى الكامل يصبح :محمية طبيعية.
منطقــة طبيعيــة
وتعــرف المحميــة الطبيعيــة بأنهــا ً
محميــة بموجــب القانــون .وقــد تكــون مجــاال ومنطقــة ذات
معنــى كبيــر للبشــر والحيوانــات والنباتــات ،أو تكــون
موضــع اهتمــام مــن الناحيــة الجيولوجيــة .وتعتبــر
المحميــات الطبيعيــة أكثــر أشــكال الحمايــة فائــدة
للحفــاظ علــى ً المناطــق الطبيعيــة الكبيــرة .وتجــري
دراســتها دومــا مــن قبــل الباحثيــن وتتــم مراقبتهــا مــن
خالل جماعات الحفاظ على البيئة.
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الكلمات المتقاطعة
رأسي

١

أفقي

 - 1ألوانــه تظهــر بعد المطر  -يلغي

 - 2تحليق في الســماء  -فاكهة لذيذة قشــرها البدوي أو الفالح  -شــقيق
أحمــر وحباتها كالجوهر
 - 3منافس ومســاو في اإلمكانات  -أغلى

 - 3إذا تعدى اثنين شــاع  -يوم يبتدئ

المعادن على اإلطالق
 - 4بشــكل رأســي  -أنت طلبت األكل لشعورك
بحاجته

٢
٣

اإلنسان حياته

٤

 - 4اشــتهر في التاريــخ بتحويل التراب إلى

٥

ذهــب  -أبيض (باالنجليزية)
 - 5يضغط إلطالق النار  -شــجر صحراوي

٦

 - 5واحــد (باالنجليزية)  -اغتاب -متشــابهان مثمر
 - 6مخلــوق صغير يحمل عشــرة أمثال وزنه

 - 6قـ ْـرض  -بناء للمراقبة

٧

 - 7ســقيا  -دولة جنوب شــرق أفريقية

 شــاي (باالنجليزية). - 7متشــابك بشــكل منتظم ومكرر  -ثني
 - 8دولة أوروبية معنى اســمها بلد األرانب
 - 9أخــف الغازات في الطبيعة

٢

٧

١

 - 1الذهــب األبيض  -الماشــية مما يقتنيها
 - 2وديــع (مبعثــرة)  -أماكن اجتماع القوم

٣

٤

٥

٦

٨

٩

١٠

٨

 - 8يتحــرك كالمــوج  -يحقق إنجازا

٩

 - 9فيها طالبو العلم والشــهادات -
متشابهان

١٠

 - 10الذهــب البنــي  -بلد اســمها يعني بلد

قواعــد اللعبة
أمامــك شــبكة مــن  ٨١خانــة ,
 ٩*٩مقســمة إلــى  ٩مربعــات
 ٣*٣عليــك مــلء الخانــات
الفارغـ ًـة بأرقــام مــن  ١إلــى ٩
مراعيــا عــدم تكــرار أي رقــم
فــي أي خــط أفقــي أو عمــودي
وداخــل كل مربع

الكلمات المبعثرة
قواعد اللعبة

مستوى متقدم

SUDOKU
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٨
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١
٢
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٥
١
٣ ٧ ١
٨ ٦
٩ ٧

مستوى مبتدئ

 - 10من الخضروات  -تفضيل شــيء على آخر األحرار

٧
٨
٣

٤
٢

٣

٥ ١

٧
٩ ٦ ٧ ٥ ١
٨
٧
٩
٨
٦
٢
٩
٧
١ ٤

٤

عروس البحر األبيض المتوسط
( يدنرساكألة )
		للقاء والمناقشة على األنترنت
برنامج
الملونــة ( بساكي )

المطلــوب مــأ الخانــات بالحــروف
باألحمــر لتكويــن كلمــة أو أكثــر تــدل علــى جزيرة أكثر من  ٪٤٠من كلمات لغتها عربية
شــخصية أو اســم بلــد و هكــذا تتعـ
ـرف ( طماال )
عليهــا مــن خــال المســاعدة المبينــة مقابــل
كل مجموعــة خانات.
دولة تطل على البحر األحمر
الكلمــة أو الكلمــات الحمــراء تتكــون مــن نفــس (وادلسنا )
الحــروف
					
المطلــوب إدخالهــا و لكنهــا بترتيــب مخترع الديناميت
غيــر صحيح.

هواتف هامة

( رفأدل بلون)

112

فــي حــال التعــرض لحــوادث خطيــرة ولطلــب المســاعدة الفوريــة مــن اإلســعاف ودائــرة اإلطفــاء
والدفــاع المدنــي والشــرطة ،يجــب االتصــال علــى الرقــم  112والــذي 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؟

أميــن المظالــم
لشــؤونالتمييــز

يعمــل أميــن المظالــم لشــؤون التمييــز  ODمــن أجــل منــع التمييــز بيــن أفــراد المجتمــع،
يحــدث التمييــز عندمــا يتعــرض أحــد األشــخاص إلى معاملة أســوأ من اآلخرين.
Diskrimineringsombudsmannen
3686 Box
Stockholm
59 103
رقم الهاتف
اإللكتروني
ـد
ـ
ي
البر
do@do.se
08 - 120 20 700
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www.folketskebab.se

Falafelvecka
Gäller Mån-Fre

Samtliga falafelrätter för halva priset passa på.

50%
Rabatt

Falafel m. bröd
Falafel m. bulgur
Falafel m. pommes

Folkungagatan 63
116 22 Stockholm
Tel. 08-644 21 35
Fax. 08-644 21 36

Odengatan 60
113 22 Stockholm
Tel. 08-121 470 43

Falafel m. ris
Falafelrulle
Falafelsallad

Hornsgatan 92
118 21 Stockholm
Tel. 08-66 99 166
även buffe
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