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كلمة العدد

جريدة الكومبس الورقية في عامها الرابع:

نحو طريق البحث عن الحقيقة

بصــدور العــدد الحالــي تكــون جريــدة الكومبــس
الورقيــة قــد أكملــت عامهــا الثالــث ودخلــت عامهــا
الرابــع ،واســتطاعت بالتالــي تحقيــق أهــم شــرطين
مــن تحديــات إصــدار جريــدة ورقيــة ناطقــة بالعربية
في السويد ،وهما االستمرارية والتطور.
ومــع أن طموحنــا كان وال يــزال هــو القفــز نحــو
مراحــل تطــور أفضــل مــن ناحيــة االنتشــار والتوســع،
إال أننــا فضلنــا الســير بخطــى ثابتــة وواثقــة علــى
إمكانيــة عــدم ضمــان نتائــج هبــوط آمــن مــا بعــد
القفز.
مــا يمكــن أن نفتخــر بــه بعــد مــرور  3ســنوات علــى
هــذا المشــروع اإلعالمــي ،هــو أننــا أصبحنــا علــى ثقــة
أكثــر بأننــا ننتهــج الطريــق الصحيحــة نحــو البحــث
عــن الحقيقــة ،مــن خــال أي خبــر أو مقــال أو مــادة
إعالميــة ننشــرها .وهــذا مــا عــزز أكثــر هويتنــا
ورسالتنا الخاصة ضمن اإلعالم السويدي.
منــذ البدايــة كانــت رســالتنا اإلعالميــة ال تقتصــر
فقــط علــى نقــل الحــدث للمجموعــة اللغويــة العربيــة
التــي نســتهدفها ،بــل كانــت أيضــا رســالة لمد جســور
التواصل مع هذه المجموعة ،وكسب ثقتها.
ومــع أن اإلعــام الســويدي العــام كان وال يــزال يركــز
علــى مــا يحــدث وال يمكنــه بالتالــي تغطيــة أحــداث
عاديــة وغيــر مثيــرة ،فقــد وقــع هــذا اإلعــام
بمصيــدة األجــواء السياســية العامــة التــي قــد تصــور

ً
االندمــاج مثــا علــى أنــه مشــكلة وتقــدم الالجــئ أو
القــادم الجديــد علــى أنــه عالــة علــى المجتمــع،
والحديــث فقــط عمــا ال يســتطيع هــذا الالجــئ القيــام
بــه وإهمــال مــا يســتطيع أن يقدمــه للمجتمــع ،وهــذا
أحــد أســباب صعــود شــعبية الحــزب المعــادي
للمهاجريــن ســفاريا ديموكراتنــا ،مــن البوابــة
اإلعالمية.
عندمــا تركــز الكومبــس علــى مقابلــة وإظهــار نمــاذج
ناجحــة مــن الالجئيــن والقادميــن الجــدد وتقدمهــم
للمجتمــع ،فهــي تنتهــج نهجــا خاصــا وجديــدا
ً
ومتميــزا عــن اإلعــام التقليــدي ،أو عندمــا تحــول
الكومبــس معلومــات مجتمعيــة علــى شــكل مــواد
إعالميــة مفيــدة ،أو أن تربــط معظــم األحــداث
األنيــة مــع معلومــات عــن قوانيــن مكتوبــة أو غيــر
مكتوبــة وإرشــادات أو تعليمــات مفيــدة دون أن
يشــعر المتلقــي بأننــا نمــارس عليــه دور المعلــم أو
المرشــد ،فــان هــذه الشــبكة ترســخ فعــا لشــيء
مميز حتى ضمن ما يعرضه اإلعالم السويدي.
فــي عيــد ميــاد جريدتهــا الورقيــة الرابــع ،تبــدو
شــبكة الكومبــس أكثــر ثقــة بنفســها وبمــا رســمته
لنفســها مــن هويــة خاصــة ومميــزة ومــا شــقته مــن
طريــق واضحــة فــي عالــم الصحافــة واإلعــام ،وتؤكــد
والئهــا لنزاهــة مهنــة الصحافــة وانتمائهــا إلــى رئيس تحرير شبكة الكومبس اإلعالمية
د .محمود صالح آغا
المجتمع السويدي فقط.

ضمــن هــذا الــوالء واالنتمــاء مــن الضــروري دائمــا أن
نشــهر أننــا ضــد العنصريــة والطائفيــة ونحــارب
الكراهيــة والعنــف واإلرهــاب والتعصــب بكل أشــكاله،
وهــذا مــا جعــل لنــا لألســف أعــداء ،اعتقــدوا أن
توجهنــا لمجموعــة لغويــة كبيــرة ومتعــددة
التوجهــات والطوائــف واإلثنيــات يمكــن أن يكــون
أرضا خصبة لزرع الفتن وإثارة النعرات الطائفية.
هــؤالء هــم قلــة ولكــن لألســف ينشــطون بشــكل
مســعور أحيانــا ويغيــرون أســمائهم بعــد طردهــم
وحظرهــم ،ولكــن هدفنــا دائمــا أن نمنــع مــن يريــد
نقــل الكراهيــة التــي أدت إلــى دمــار بلداننــا بالوصــول
إلى هنا إلى البلد والمجتمع الذي احتضننا.
فــي عيــد ميــاد ورقيــة الكومبــس ،نهنأكــم ونهنــأ
أنفســنا علــى اســتمرار وتطــور هــذا المشــروع
اإلعالمــي ونتمنــى أن يســاهم الجميــع باســتمراره
وتطويــره أكثــر ،كمــا نشــكر كل العامليــن بالجريــدة
والشــبكة الحالييــن منهــم ومــن غــادروا إلــى أماكــن
عمل أخرى ،وكل عام وانتم بخير..
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صديقــك الناطــق بالعربية في الســويد
SVERIGES STÖRSTA TIDNING PÅ
ARABISKA

ً
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.
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.
هيئــة تحريــر الكومبــس تضــم العديــد مــن
الصحفييــن واإلعالمييــن المتعاونيــن معهــا مــن
داخل الســويد وخارجها.

المؤســس ورئيس التحرير
د .محمــود صالــح آغا
0729718898
ma@alkompis.com

ســكرتير التحرير

نزار عسكر
0737641489
nazar@alkompis.com

المبيعات

مازن كلســلي
0736690378
sales.skane@alkompis.com
مواقع شبكة الكومبس اإلعالمية على االنترنت

موقــع الكومبــس بالعربية
www.alkompis.se
موقــع الكومبس بالســويدية
www.al-tid.se
موقــع راديو الكومبس
www.radioalkompis.se
جريــدة الكومبس الورقية
www.alkompis.se/newspaper
موقــع اإلنتاج االعالمي
www.al-media.se
صفحــة الكومبس على الفيســبوك
www.facebook.com/alkompis.se
موقع الشــبكة الرئيســي
www.alkompismedianetwork.com
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الدعم واملُطابقة
سنساعدك يف سوق العمل السويدي .بالتعاون مع مكتب التوظيف
( ،)Arbetsförmedlingenسننوفر لك خدمة الدعم واملطابقة .وسيتخذ
مكتب  Arbetsförmedlingenالقرار مبا إذا كنت بحاجة لتلقي الخدمة.
هدف ذلك هو حصولك عىل الوظيفة.

www.eductus.se
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لوفين مع الملك الســعودي

لوفيــن مع الملك األردني

لوفيــن مع رئيس الوزراء العراقي

لوفين مع الرئيس التونســي

سخونة ملفات الشرق األوسط تشعل الدبلوماسية السويدية

دخول قوي لمجلس األمن من بوابة الشــرق
األوسط

الكومبــس – موضــوع الغــاف :الدبلوماســية الســويدية قــد تكــون هادئــة،
لكنهــا ليســت بــاردة كمــا هــي أعصــاب الشــعب ،أو كمــا هــو الطقــس فــي البــاد،
لكــن ســخونة مــا يجــري فــي الشــرق األوســط ،ال شــك أنهــا ســاهمت بتوقــد هــذه
الدبلوماســية أكثــر.
فــي صيــف هــذا العــام ( 28يونيــو  )2016نالــت بــث علــى القنــاة  SVTقبل عدة أيام.
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الســويد مقعـ
وهــذا يعنــي أن الحكومــة الســويدية الحاليــة تريــد
لألمــم المتحــدة ،حيــث حصلــت علــى  134صــوت ،علــى مــا يبــدو اســتعادة جــزء علــى األقــل مــن إرث
وتمكنــت مــن التفــوق علــى كل مــن هولنــدا وإيطاليــا الدبلوماســية الســويدية فــي عقــود ماضيــة خاصــة
والفــوز بعضويــة مجلــس األمــن خــال عامــي  2017أيــام رئيــس الــوزراء الراحل أولوف بالمه.
و.2018
وجــود دبلوماســية ســويدية يقظــة وحــارة ،أصبــح
وخــال أول ســنتين علــى اســتالمه مهــام رئاســة أيضــا موضــوع حاجــة يفرضهــا الــدور الــذي تريــد
الحكومــة الســويدية ،قــام ســتيفان لوفيــن بعــدة ســتوكهولم أن تلعبــه فــي السياســة الدوليــة ،والــذي
زيــارات خارجيــة واســتقبل وفــود حكوميــة زائــرة ال بــد أن يتناســب علــى األقــل مــع حجمهــا كإحــدى
لبــاده ،بنســب كبيــرة مقارنــة مــع نظرائــه الســابقين ،أهــم الــدول المانحــة للمســاعدات (تحتــل المرتبــة
جــاءت هــذه المعلومــة فــي ســياق برنامــج تلفزيونــي السادســة فــي األمــم المتحــدة مــن حيــث حجــم

ً
تقديــم المســاعدات) وأكثــر الــدول اســتقباال ألعــداد
الالجئيــن بالنســبة لعــدد ســكانها ،هــذا باإلضافــة
إلــى المبــادئ السياســية التــي تدافــع عنهــا وتقودهــا،
والتــي أهمهــا الحيــاد ودعــم الديمقراطيــة والدفــاع
عــن حقــوق اإلنســان والتنميــة وتأثيــر تغييــرات
المنــاخ علــى األمــن العالمي وغيرها.

زيــارة لوفيــن للســعودية األهــداف
والتوقيت

ً
هــذه الخالفــات نظــرا لمكانــة الدولتيــن اإلقليميــة
وتأثيرهــا علــى الجــوار خاصــة بمــا يخــص اســتمرار
الحــروب فــي ســوريا والعــراق واليمــن .هــذا إلــى
جانــب حجــم التبادل التجــاري بينهما.

لوفيــن :ليــس مــن واجبــي أن أمنــح
درجــات تقييم للدول

زيــارة لوفيــن للســعودية أثــارت عــدة انتقــادات مــن
المعارضــة السياســية ومــن بعــض ممثلــي منظمــات
حقــوق اإلنســان ،والمفارقــة أن المعارضــة التــي
انتقــدت الزيــارة اليــوم هــي نفســها التــي انتقــدت
وزيــرة الخارجيــة الســويدية ألنهــا وحســب
تعبيرهــم أضــرت بتصريحاتهــا بالعالقــة بيــن
البلدين.

علــى الرغــم مــن تعــرض العالقــات بيــن البلديــن إلــى
هــزات عديــدة فــي الفتــرات األخيــرة ،بعــد أن
قــررت الســويد إنهــاء عقــد تعــاون عســكري بيــن
البلديــن .وبعــد انتقــادات شــديدة اللهجــة مــن
وزيــرة الخارجيــة الســويدية مارغــوت فالســتروم
حــول «انتهــاكات» الســعودية لحقــوق اإلنســان إال أن ســبب رفــض تســمية لوفيــن للســعودية
المصلحــة المشــتركة بيــن البلديــن أصبحــت أكبــر مــن بـ»الدكتاتوريــة» عشــية الزيــارة جــاء علــى لســانه
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تســاهم فــي دعــم بعــض مجموعــات مــن المســلحين المصالحــة الوطنيــة واإلصــاح فــي البــاد .وهــذا أمــر التجــاري مــع تونــس ودعم ديمقراطيتها الناشــئة.
حيث قال:
” ال أفكــر فــي وضــع عالمــات علــى البلــدان .هــذا مــا فــي بلـ
واليمن.ـدان االقتتــال الداخلــي فــي ســوريا والعــراق حاســم فــي تحقيــق تنمية مســتقرة طويلة األجل” .تحــركات سياســية ودبلوماســية
قلتــه فــي الســابق وأنــا عــازم علــى ذلــك .ومــع ذلــك،
مــن ناحيــة أخــرى ال بــد أن تســاهم هــذه الزيــارة الفتة في الشــرق األوسط
فأننــا نناقــش قضا ًيــا حقــوق اإلنســان فــي كل وقــت فيمــا ذهبــت بعــض التعليقــات إلــى تفهــم ســبب أيضــا فــي لفــت األنظــار حــول انتقــال خطــر «الدولــة ســتجلس الســويد فــي نهايــة هــذا العــام علــى مقعــد
وأعتبــر ذلــك تحديا يواجــه هذه القضايا”.
الزيــارة البراغماتــي والــذي يفــرض التواصــل اإلســامية» إلــى عقــر دار المجتمــع األوروبــي وهــذا مؤقــت فــي مجلــس األمــن التابــع لألمــم المتحــدة،
وحــول ســؤال لوفيــن ،فيمــا الــذي يعتقــده بخصــوص والحديــث بيــن دولتيــن مؤثرتيــن فــي منطقتيــن ما أشــار إليه ســتيفان لوفين حين قال:
لمــدة ســنتين ،وهــو أحــد األســباب التــي دفعــت
ً
أن المــرأة فــي الســعودية يجــب أن يكــون لهــا ولــي متجاورتين الشــرق األوســط وأوروبا.
« إن العــراق تضــرر كثيــرا مــن داعــش ،الــذي شــكل برئيــس الــوزراء لوفيــن الــى القيــام بزيــارات واســعة
ً
ً
أمــر وال يســمح لهــا بقيــادة الســيارة ،أجــاب ،قائـ ًـا :زيــارة لوفيــن إلــى بغــداد غيــر أيضــا تهديــدا علــى المجتمعــات المفتوحــة فــي النطــاق الــى منطقــة الشــرق األوســط .فعــدا زيارتــه
للســعودية والعــراق فقــد قــام بزيــارة األردن فــي
” مــن المهــم أن تتحســن حقــوق المــرأة فــي جميــع متوقعــة لكنهــا غيــر مفاجئــة أوروبا».
ً
شــهر آب /أغســطس الماضــي ،فيمــا تشــير
أنحــاء العالــم .لكنــي أرى أيضــا عالمــة فــي ضــوء
أيضا
الســفارة الســويدية فــي
التوقعــات إلــى أن لوفيــن قــد يقــوم بالمزيــد مــن
رؤيتهــم للعــام  2030فــي أن هنــاك فــرص مــع أن أحــدا لــم يعلــن عــن الزيــارة التــي قــام بهــا افتتــاح ً
تونس رسميا
هــذه الزيــارات في المســتقبل القريب
للتحســين .نعمــل دائمــا مــن أجــل تحســين وضــع
رئيــس الــوزراء ســتيفان لوفيــن إلــى بغــداد بعــد مــن المفتــرض أن تكــون وزيــرة الخارجيــة
المــرأة وأن يكــون للمــرأة والرجــل نفــس الفــرص زيارتــه إلــى الريــاض ،إال أن هــذه الزيــارة تبــدو الســويدية ،مارغــوت فالســتروم قــد قامــت بزيــارة ومــن المتوقــع أن تكــون الحــروب فــي ســوريا والعراق
بغــض النظــر عــن البلد الــذي نتحدث عنه”.
طبيعيــة فــي ظــل الظــروف التــي يمــر بهــا العــراق إلــى العاصمــة التونســية تشــرف مــن خاللهــا علــى واليمــن علــى رأس جــدول أعمــال مجلــس األمــن،
حاليــا وضــرورة تقديــم الدعــم للحكومــة التــي إعــادة افتتــاح ســفارة بالدهــا فــي تونــس بعــد  13وهــذا مــا يجعــل مــن المهــم لــدى الحكومــة
أراء متناقضــة للمعلقيــن علــى
الســويدية توطيــد العالقــات وعقــد االتصــاالت
تخــوض حربــا لتحريــر الموصــل وجــواره ،منــذ أكثــر عامــا مــن إغالقهــا في العام .2001
صفحات الكومبس
السياســية مــع األطــراف اإلقليميــة الفاعلــة والمؤثــرة
مثــل أي موضــوع آخــر يتــم طرحــه علــى صفحــات من أسبوع.
ً المخــاوف مــن تضــرر المدنييــن داخــل المدينــة ونقلــت وســائل إعــام تونســية عــن الســفير في ملفــات المنطقة.
الكومبــس ،القــت زيــارة لوفيــن للســعودية ترحيبــا
الســويدي فــي تونــس ،فريديريــك فلــورن تأكيــده ،
مــن بعــض المعلقيــن وانتقــادات الذعــة مــن البعــض والقــرى المحيطــة بهــا يرفــع أيضــا مــن ســقف أن غلق الســفارة ســنة  2001كان بســبب انتهاكات فســخونة ملفــات هــذه المنطقــة ال بــد أنهــا
اآلخــر ،المرحبيــن وجــدوا بهــذا التقــارب فرصــة مســؤوليات المجتمــع الدولــي مــن عــدم اســتغالل
ستســاهم فــي تفعيــل وإعطــاء الحــرارة للدبلوماســية
الســلطات التونســية آنذاك لحقوق اإلنســان.
لتعزيــز دور الســويد عربيـ ًـا وإقليميـ ًـا ولسياســتها هــذه المعــارك لتصفيــة حســابات طائفيــة وأثنيــة.
الســويدية عــل مــدار الســنتين المقبلتيــن علــى
ومواقفهــا مــن الحــروب الدائــرة خاصــة فــي اليمــن وهــذا مــا أشــار إليــه رئيــس الــوزراء الســويدي حيــن وأضــاف الســفير ،أن زيــارة الرئيــس التونســي الباجــي األقل.
قائــد السبســي للســويد العــام الماضــي كانــت حاســمة
وســوريا والعــراق ،فيمــا وصــف المعارضــون للزيــارة قال:
فــي اتخــاذ قــرار إعــادة العالقــات الدبلوماســية بيــن كل هــذه الزيــارات الحاليــة والمرتقبــة تجعــل دخــول
الســويد ورئيــس حكومتهــا بالمرائــي الــذي يدعــي « علــى جميــع القــوى العراقيــة اآلن بــذل قصــارى
الســويد إلــى مجلــس األمــن دخوال قويا وفاعال
البلدين.
الحــرص علــى حقــوق اإلنســان ولكــن يدعــم بشــكل جهودهــا لحمايــة الســكان المدنييــن ،ومــن المهــم
المحرر السياســي
مباشــر أنظمــة «ديكتاتوريــة» حســب وصفهــم ،أيضـ ًـا أن يعمــل القــادة العراقييــن مــن أجــل وشــدد علــى أن الســويد مســتعدة لترفيــع التبــادل

ً
الحل القانوني موجود دائما

ال تستسلم عندما يأخذ السوسيال أطفالك
كيــف يمكن أن يحدث ذلك ؟

أي جهــة مــن جهــات الدولــة أو أي شــخص خــاص
يمكــن أن يتقــدم ببــاغ فــي حالــة وجــد قلــق بشــأن
شــيء خــاص بالطفــل  .يمكــن تقديــم البــاغ عــن
طريــق الهاتــف أو عــن طريــق البريــد اإللكترونــي أو
يمكــن أن يتقــدم بــه الشــخص بنفســه لمكتــب
السوســيال وقــد يكــون فــي بعــض األحيــان البــاغ
من شــخص مجهول.
فــي الســويد ،السوســيال (الخدمــات االجتماعيــة) إذا وجــد األخصائــي االجتماعــي الــذي تســلم البــاغ
تأخــذ حوالــي  20ألــف طفــل كل عــام مــن عوائلهــم بمكتــب السوســيال أن هنــاك خطــورة علــى الطفــل
وتضعهــم فــي منزل آخر.
فيكــون علــى الموظــف التصرف فورا.
ليــس ألنــك أجنبــي أو ألن دخلــك محــدود يمكــن أن بعــد اســتالم السوســيال البــاغ والتحقــق منــه يمكــن
يأخــذ السوســيال أطفالــك ،كمــا يعتقــد البعــض ،أن يأخــذوا الطفــل فــورا مــن الروضــة أو المدرســة
ولكــن إذا كنــت أجنبــي أو لديــك وضــع اقتصــادي دون إخبــار اآلبــاء حــول هــذا الموضــوع ويتــم نقــل
ســيء قــد تــزداد احتمــاالت التعــرض لهــذه الخطــورة الطفــل فــورا إلــى منزل مؤقت .
أكثــر ،فــي حــال لــم تنتبــه إلــى عــدة تصرفــات تقــوم
ثــم يجــب علــى السوســيال خــال أســبوع تقديــم
بهــا ،ولــم تراعي قوانين وإرشــادات عديدة.
طلــب للمحكمــة بشــأن االحتفــاظ بالطفــل لديهــم
هــذا المقــال يحــذر مــن الوقــوع بهــذه الحالــة ،ليظــل مســتمرا .المحكمــة فــي خــال فتــرة زمنيــة
وبنفــس الوقــت ينبــه إلــى أهميــة اللجــوء إلــى القضــاء ،قصيــرة تحــدد جلســة اســتماع بشــأن مســألة
وعــدم االستســام فــي حــال حــدث ذلــك ،وفقــدت االحتفــاظ اإللزامــي ومــا إذا يجــب أن يســتمر أم ال.
أطفالــك أو أحدهــم لصالح السوســيال.
إذا قــررت المحكمــة أن السوســيال ( الشــؤون
االجتماعيــة ) لــم يخطــأ يتــم وضــع الطفــل لــدى

بتفنيــد ادعــاءات السوســيال كاملــة وإن لــم يفعــل
أســرة حاضنه بدال من أســرته األصلية.
كل ســتة أشــهر يتــم مراجعــة القــرار مــا إذا كان ذلــك ســوف تجــد األســرة ان المحكمــة قــد تجــد
ســوف يتــم االســتمرار باالحتفــاظ بالطفــل ام ال مــن خطــأ صغيــر مــن األســرة تتمســك بــه وتؤيــد قــرار
قبــل السوســيال (مجلــس الرعايــة االجتماعيــة) وفــي السوسيال.
حــال عــدم الرضــا عــن القــرار يمكــن الطعــن ضــد مــن المهــم جــدا عــدم االستســام ألن األطفــال غالبــا
هــذا القــرار أمــام المحكمــة و يكــون لآلبــاء الحــق فــي يكــون لديهــم تخــوف وشــعور بعــدم االســتقرار فــي
االســتعانة بمحــام مجانــا والدولــة تتحمــل نفقــات ظــل وجودهــم لــدى اســر جديــدة وهــذا يــؤدي إلــى
ومصاريــف المحامــاة وتعييــن المحامــي لآلبــاء يكــون فشــل األطفــال فــي الدراســة وفيــه تدميــر
لمســاعدتهم فــي مواجهــة السوســيال ( الخدمــات لمستقبلهم.
االجتماعية).
ال نتمنــى ألحــد مــن القــراء التعــرض لمثــل هــذه

األمــور ولكــن فــي إطــار التوعيــة القانونيــة التــي
ما الــذي يجب على اآلباء عمله؟
مــن المهــم جــدا العمــل منــذ البدايــة علــى جمــع انتهجتهــا جريــدة الكومبــس وجــب علينــا التوعيــة
كافــة اإلثباتــات واألدلــة التــي تنفــي ادعــاءات في مجــاالت مختلفة.
السوســيال (الشــئون اإلجماعيــة) .مثــال علــى ذلــك نتمنــى لكــم حيــاة ســعيدة ومســتقبل افضــل
مثــا فــي حالــة ادعــاء السوســيال أن األهــل مهملــون ألطفالكم .
فــي رعايــة الطفــل يمكــن لألســرة أن تحصــل علــى
المحامــي روماني بطرس
التقاريــر الطبيــة الخاصــة بالطفــل مــن خــال
Romany Botros
المســتوصف الطبــي التابــع لــه أو ممرضــة المدرســة
Sundbybergs
لكــي تنفي ادعاءات السوســيال.
المحامــي المســؤول عــن القضيــة لمســاعدة األســرة
فــي مواجهــة السوســيال ســوف يطلــب نســخة مــن
تقريــر السوســيال وأمــام المحكمــة يبــدأ المحامــي

Juristbyrå
0729093250

romany.botros@sundbybergsjuristbyra.se
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هرج ومرج في وسائل اإلعالم

«المهرج القاتل»

بين اإلشاعات والحقائق

الكومبــس – خــاص :ليــس فقــط وســائط التواصــل االجتماعــي مــن اهتمــت بموضــوع
«المهــرج القاتــل» وحتــى وســائل اإلعــام العاديــة الرصينــة منهــا واألقــل أو األكثــر
رصانــة ،تحــول صــورة المهــرج إلــى مــادة إعالميــة دســمة يتــم تناولهــا واإلقبــال
عليهــا مــن الجميــع ،اســتدعى تدخــل الشــرطة بعــد بيانــات أوال للتحذيــر مــن
خطــر وعقوبــة اســتغالل هــذه المالبــس حتــى وان كانــت مــن بــاب الدعابــة وحســن
النيــة ،إضافــة إلــى بيانــات تحــذر مــن تهويــل وتخويــف النــاس مــن أخبــار كاذبــة
تتناقلهــا خــاص وســائط التواصــل االجتماعــي.
ً
ولعــل أهــم مــا جــاء فــي بيانــات الشــرطة المحــذرة الكومبــس نســخة منــه حــول كيفيــة تعامــل القانــون
مــن خطــورة تخويــف النــاس ،يتطابــق مــع شــروط مــع األشــخاص الذيــن يقومــون بإخافــة اآلخريــن
ومبــادئ الصحافــة التــي يفتــرض االلتــزام بهــا عنــد وتهديدهــم واســتخدام العنــف ضدهــم ،باإلضافــة
نقــل أي خبر.
إلــى توضيــح الحــاالت القانونيــة للدفاع عن النفس.
ولألمانــة يمكــن مالحظــة عــدم تســجيل أي مخالفــة وجــاء فــي البيــان أن تخويــف أي شــخص يمكــن أن
مهنيــة مباشــرة ارتكبــت مــن قبــل معظــم وســائل يــؤدي إلــى عواقــب ،والشــخص الــذي يقــوم بإخافــة
اإلعــام التــي كانــت تهتــم ب ـ «المهــرج القاتــل» فلــم اآلخريــن يمكــن أن يرتكــب جريمة جنائية.
يتــم افتعــال أو تكبيــر أي حــدث ارتبــط بهــذه «إذا قمــت بتخويــف شــخص مــا ،فــإن هــذا الفعــل
الشــخصية ،فــا أحــد ينكــر أن بعــض مــن لبــس هــذا يمكــن أن يــؤدي إلــى اتهامــك بارتــكاب جريمــة
اللبــاس المضحــك والمرعــب فــي آن واحــد ،نــزل إلــى التحــرش الجنســي .وباإلضافــة إلــى ذلــك إذا كنــت
ً
الشــارع فعــا ،وربمــا كان يحمــل ســكينا أو آلــة تهــدد بالعنــف ،فــإن ذلــك يمكــن أن يجعلــك مذنبــا
حــادة ،ولكــن لــم تصــل األمــور إلــى قتــل أحــد أو حتــى مــن وجهــة النظــر القانونيــة وإدانتــك بتهمــة
جــرح أو تهديــد مباشــر ألحــد ،الن معظــم مــن قــام االعتــداء أو التهديــد بشــكل غيــر قانونــي ،وعلــى
بهــذه األعمــال هم مــن المراهقين.
ســبيل المثــال إذا هــدد الجانــي شــخص آخــر بواســطة
لكــن المخالفــات ســجلت مــن قبــل صفحــات علــى ســاح حقيقي أو دمية على شــكل ســاح وهمي.
وســائط التواصــل االجتماعــي ولألســف البعــض منهــا والشــخص الــذي يصبــح ضحيــة التعــرض لجريمــة
عربيــة  ،والتــي التقطــت أهميــة اإلقبــال علــى هــذا جنائيــة ســواء الحــوادث التــي كانــت علــى وشــك
النــوع مــن األخبــار ومتابعتهــا ،ممــا اســتدعى اللجــوء الوقــوع أو التــي حدثــت بالفعــل ،علــى ســبيل المثــال
إلــى الخيــال فــي عمليــات قتــل وطعــن كاذبــة ،وإلــى يحــق للشــخص الــذي يتعــرض لتهديــدات غيــر
لصــق صــور ال تمــت للواقــع بصلــة أغلبهــا مــن خــارج مشــروعة أن يســتخدم العنــف لحمايــة نفســه ضمــن
ً
الســويد لدعــم القصــص الخياليــة والتــي أرعبــت مــا يســمى قانونيــا بالدفــاع عــن النفــس فــي بعــض
العديــد مــن المتابعيــن فعــا ،وأخافتهــم وهــم فــي الحاالت.
بلد آمن.
إذا أصبحــت ضحيــة لجريمــة جنائيــة ،فإنــه مــن
ً
الشــرطة الســويدية :ترهيــب المهــم جــدا أن تقــوم باإلبــاغ عــن تعرضــك
للجريمــة .وذلــك إمــا عــن طريــق زيــارة أقــرب مركــز
وإخافــة األشــخاص اآلخريــن
للشــرطة أو االتصــال بالرقــم  .11414وإذا كان
جريمة جنائية
ً
هنــاك حالــة طارئــة جــدا يمكــن االتصــال برقــم
ً
ً
أصــدرت الشــرطة الســويدية بيانــا صحفيــا تلقــت
الطوارئ .112

ً
ً
ووفقــا للشــرطة فــإن الشــخص يحــق لــه قانونيــا
تهديدات غير مشــروعة
إذا أثــار أو رفــع شــخص مــا الســاح ضــد شــخص الدفــاع عن نفســه فــي الحاالت التالية:
آخــر أو هــدد بارتــكاب عمــل إجرامــي وفــق طــرق 1.1التعــرض لهجــوم إجرامــي ســواء وقــع بالفعــل
مختلفــة مثــل إثــارة الخــوف فــي نفــوس اآلخريــن أو
أو علــى وشــك الحــدوث ويســتهدف األشــخاص
القيــام باســتفزاز خطيــر أو تهديــد ســامة أشــخاص
والممتلــكات الخاصة.
آخريــن أو التعــرض للممتلــكات الخاصــة ،حيــث 2.2الحمايــة مــن األشــخاص الذيــن يقومــون
ســتتم محاكمــة مرتكــب هــذا النــوع مــن التهديــدات
باســتخدام العنــف والقــوة أو التهديــد باللجــوء
غيــر القانونيــة بتهمــة االعتــداء ومعاقبتــه بالســجن
الســتخدام العنــف أو المنــع منعهــم مــن القيــام
لمــدة ال تتجــاوز عــام واحــد أو دفــع غرامة مالية.
بأمــور معينة.
وإذا كانــت الجريمــة جســيمة ومــن النــوع الخطيــر 3.3الحمايــة مــن األشــخاص الذيــن حاولــوا الدخــول
ً
أو دخلــوا بصــورة غيــر قانونيــة للغرفــة أو
جــدا فإنــه ســتتم محاكمــة الجانــي بتهمــة االعتــداء
المنــزل أو المزرعــة أو أي مــن الممتلــكات
المشــدد ومعاقبتــه بالســجن لمــدة تتــراوح بيــن
الخاصة.
ســتة أشــهر وأربعة أعوام.
4.4الحمايــة مــن الشــخص الــذي يرفــض مغــادرة
وفــي حالــة تقييــم مــا إذا كانــت الجريمــة مــن النــوع
الشــقة الســكنية بعــد توجيــه إنــذار لــه
ً
الخطيــر فإنــه مــن الضــروري جــدا إيــاء اهتمــام
بضــرورة المغــادرة وإفــراغ المنــزل ،وذلــك
خــاص فــي الجوانب التالية:
ً
وفقــا للبنــد القانوني (.)1994:458
1.1التحقــق فيمــا إذا تــم التهديــد بمســاعدة نصائــح للتأكــد مــن مصداقيــة مــا
مجموعــة مــن األدوات مثــل األســلحة تقــرأه فــي وســائل التواصــل
والمتفجـ
ـراتـارةأو إلــىاألسـالعنــلحةـف أوالوهمالقييـــةـام أوبأفعـعــالـن االجتماعي
طريــق اإلشـ
تصنــف بأنهــا مــن النــوع الخطيــر أو غيرهــا
1.1نشــرت صحيفــة  SYDSVENSKANنصائــح
من األمور.
للتأكــد مــن مصداقيــة مــا يتــم نشــره مــن
2.2التحقــق مــن احتمــال أن تكــون جريمــة
شــائعات فــي وســائل التواصــل االجتماعــي،
التهديــد قــد تمــت بشــكل متهــور أو أنهــا
تعيد الكومبس نشرها أدناه:
ً
حادثــة مــن النــوع الخطيــر .وذلــك وفقــا لبنــود َ 2.2من الذي نشر هذه المعلومات؟
القانون (.)2016:508
3.3هــل هــي صــادرة مــن الشــرطة أو مــن خــال
صفحتهــا فــي الفيســبوك أو موقعهــا
المزيــد مــن المعلومــات حــول التهديــد غيــر
اإللكتروني؟
القانوني
4.4هــل تعــرف الشــخص الــذي نشــر هــذه
التحــرش والمضايقة
المعلومــات؟ هــل ّتعــودت أن تتلقــى منــه
المعلومات الصحيحة؟
تشــير بنــود القانــون ( )1993:207إلــى أن
الشــخص الــذي يتعــرض لــأذى الجســدي ســواء عــن 5.5هــل هنــاك مصــدر لهــذه المعلومــات؟ هــل
هنــاك مثــا فــي الخبــر أو المعلومــات لقــاء مــع
طريــق إطــاق النــار أو إلقــاء الحجــارة أو الضوضــاء أو
الشرطة؟
غيرهــا مــن التصرفــات الســلوكية واألفعــال
6.6تأكــد مــن وجــود روابــط لمصــدر هــذه
المتهــورة أو المضايقــة والتحــرش الجنســي ،فإنــه
المعلومــات ،إذا كان هنــاك رابــط ،افتحــه والقــي
فــي هــذه الحــاالت ســتتم محاكمــة الجانــي وفــرض
نظــرة وتأكــد مــا إذا كنــت تعــرف ســابقا الموقــع
غرامــة ماليــة عليــه أو ســجنه لمــدة ال تتجــاوز عــام
أو الصفحة التي نشرت هذه المعلومات.
واحد.
7.7تأكــد مــن أن المعلومــات أو الصــور أو األفــام
التي تراها هل هي جديدة وليست قديمة.
الدفاع عن النفس
8.8الحــظ مــا إذا كانــت المعلومــات غامضــة
ومجهولة المصدر.
إن الشــخص الــذي قــام بتهديــد أحــد مــا ال يمكــن
اعتبارهــا جريمــة جنائيــة فقــط فــي حالــة واحــدة إذا كنــت شــعرت بــان هــذه المعلومــات غيــر صحيحــة،
وذلــك بالنظــر إلــى طبيعــة الهجــوم واألخــذ بعيــن أتصــل بالشــرطة علــى الرقــم التالــي  ،14 114وفــي
االعتبــار أهميــة الظــروف العامــة ومــدى إمكانيــة حاالت الطوارئ على .112
الشــخص في الدفاع عن نفســه.
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الكومبس في مؤتمر Let ,s talk integration

كيف تكلم المشاركون في مؤتمر:

{دعونا نتكلم عن االندماج}

الكومبــس – مالمــو :مناقشــات وبحــوث وورش تدريبيــة ،محاضــرات ومنصــات
مفتوحــة للتأمــل والتعمــق فــي األســئلة التــي لــم تــزل تواجــه مجتمعنــا الســويدي في
موضــوع اندمــاج القادميــن الجــدد ،كانــت محــاور المؤتمــر الــذي أنعقــد فــي مالمــو
يــوم الســبت  22أكتوبــر /تشــرين األول  ،2016وانضــم إليــه العديــد مــن المعنييــن
مــن منظمــات المجتمــع المدنــي والسياســيين وموظفــي الدوائــر المتخصصــة ورجال
األعمــال فــي فضــاء واحــد يجمعهــم مــع عــدد مــن القادميــن الجــدد.

خــال يــوم عمــل كامــل تبــادل فيــه المشــاركون التعليميــة وجامعــة مالمــو ومؤسســة سنســوس
خبراتهــم النظريــة والعمليــة فــي صــاالت جامعــة  Sensusالتعليميــة  ،وللعنــوان تفرعــات كثيــرة
مالمــو األنيقــة التــي تطــل علــى قنــوات متشــعبة مــن تتجسد في الفعاليات التي ضمها منهاج المؤتمر.
البحــر لتذكرنــا بأمــواج الهجــرة التــي أتــت بمئــات
أألالف مــن البشــر الذيــن يتطلعــون نحــو موطــن
جديد وحياة أفضل.

«االندمــاج االجتماعــي
بتـهــمـوزعفــيالمجـشــو حــاركونـرصفــيالقائمـالقاعــون عـاتلــىالتــيالمؤتكامنـــرـتأن يتركحـــونـب قصــة حــب مــن طــرف
حميمــي يدعــو إلــى التواصــل المشــترك دون ّمعوقــات واحد»
وال شــروط وال أفتراضات مســبقة  ،وصار المشــاركون
يتجاذبــون أطــراف الحديــث بلغــات مختلفــة ،
اإلنكليزيــة  ،العربيــة  ،الــداري والفارســي ولغــات
أخــرى فضــا عــن الســويدية  .ولكــي يتمكــن
المشــاركون مــن حضــور أكبــر عــدد ممكــن مــن ورش
العمل كان بعض منها ُيعاد لمرتين.

دعونــا نتكلــم عــن االندمــاج  ...كان العنــوان الرئيســي
للمؤتمــر الــذي أعــدت لــه ونظمتــه كل مــن منظمــة
(المســاعدة اإلنســانية Individuell
 ،) Människohjälpومنظمــة ابــن رشــد

أندمــاج المهاجريــن فــي الســويد قصــة حــب مــن
طــرف واحــد  ،عنــوان الورشــة األولــى التــي اســتثمرت
هــذا التوصيــف األدبــي والعاطفــي لتتفحــص مديــات
المشــاعر المتبادلــة بيــن طرفيــن  .ليلــى هاســتور
 Lejla Hastorرئيســة تحريــر مقتطفــات «
Sverige:
en
obesvarad
 « kärlekshistoriaبصحبــة جوانــا
كاســترو أتشــفري Joanna Castro
 Echeverriالمتخصصــة فــي األنثروبولوجيــا
االجتماعيــة فــي حــوار أدارتــه ناديــة جبريــل لتفحــص

مــا لدينــا مــن توقعــات مســبقة عــن القادميــن الجــدد  Bouakazمن جامعة مالمو .
وخلفياتهــم الثقافيــة المختلفــة ،ومــا هــي مؤثــرات أمــا الورشــة الرابعــة فقــد كانــت عبــارة عــن تدريبــات
ذلــك علــى المجتمــع ،وكيــف يمكــن لمشــاعر مثــل عمليــة علــى شــكل تماريــن فــي التواصــل االجتماعــي
اإلحســاس بالذنــب أو اإلحســاس المبالــغ بــه باالمتنــان بعنــوان (( تواصــل فــوري )) قائمــة علــى مبــدأ خلــق
التــي تنتــاب المهاجريــن أن تؤثــر علــى حياتهــم تواصــل اجتماعــي دون االعتمــاد علــى اللغــة أو
النفسية واالجتماعية.
أشــتراطات مبكــرة إلنشــاء تعــارف مســبق بيــن

وعــن دور المؤسســات والســلطات المحليــة الرســمية
ومنظمــات المجتمــع المدنــي فــي خلق أفضــل الظروف
الممكنــة لدعــم وتنشــيط اإلندمــاج االجتماعــي
ومســاعدة القادميــن الجــدد علــى تخطــي العقبــات
الرئيســية المتوقعــة تحــدث عــدد مــن المعنييــن فــي
نــدوة حــوار مشــترك ضمــت كل مــن مارتــن مارتنســون
 Mårten Mårtenssonالخبيــر فــي
دائــرة الهجــرة وتومــاس تيكله Tomas Tecle
منســق االندمــاج فــي اتحــاد الرياضــة فــي إقليــم
ســكونه  ،وهنريــك نيلســون Henrik
 Nilssonمــن شــبكة االقتصــاد االجتماعــي فــي
ســكونه وعدنــان عبــد الغنــي مديــر مشــاريع منظمــة
إنقــاذ األطفــال فــي حــوار أداره الصحفــي الســوري علــي
العبد اهلل.
وكالعــادة كان موضــوع مصاعــب تعلــم اللغــة
الســويدية حاضــرا بقــوة ليكــون محــور النــدوة الثالثــة
التــي حملــت عنــوان (( مناقشــة حــول التنــوع الثقافــي
واللغــة )) ســاهم فيهــا كل مــن إيريــكا ريجــارد
 Erica Righardولعيــد بوعــكاز Laid

المشــاركين  ،حيــث يكــون اللعــب المشــترك ولغــة
الجســد همــا الوســيلتان األساســيتان فــي التواصــل بيــن
المشــاركين فــي الورشــة  .أدار الورشــة كل مــن كريــم
رشــيد  ،المــدرب المســرحي فــي المســرح البلــدي فــي
مالمــو وليليــان العتابــي الطالبــة فــي تخصــص
الدراسات االجتماعية .
وفــي القســم الثانــي مــن المؤتمــر تــوزع المشــاركون في
مجاميــع صغيــرة ليشــكلوا حلقــات مســتديرة
لمناقشــة عــدد مــن األســئلة المتعلقــة بالمحــاور
الرئيســية للمؤتمــر وذلــك فــي فضــاء مفتــوح  .وكان
مــن بيــن أبــرز تلــك المحــاور التســاؤل الدائــر حــول
كيــف يمكــن لنــا كأفــراد أن نســاهم فــي خلــق الثقــة
والشــعور باالنتمــاء  ،وكيــف نتعامــل مــع الصدامــات
فــي منظومــة القيــم داخــل مجتمــع متنــوع الثقافــات
لكي نسهم جميعا في بناء مجتمع متماسك .
وأســتضاف المؤتمــر الناشــط المدنــي عدنــان عبــد
الغنــي ليتحــدث عــن تجربتــه الشــخصية كمهاجــر
قــدم إلــى الســويد فــي عــام  2014ونجــح فــي أن
ُينشــىء حيــاة جديــدة ُويســهم فــي مســاعدة
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اآلخريــن عبــر نمــوذج للعمــل التطوعــي يعتمــد
علــى أســتثمار طاقــات المهاجريــن وعــدم التعامــل
معهم كضحايا .
مثلــه مثــل كل القادميــن الجــدد كانــت لديــه فكــرة عــن
الســويد كواحــدة مــن أكثــر البلــدان المرحبــة لالجئيــن
 ،بعثتــه إدارة الهجــرة للســكن فــي شــمال الســويد ،
ســحرته الطبيعــة الجميلــة هنــاك لكنــه وجــد عنــد
عــدد مــن المهاجريــن اللذيــن ألتقاهــم هنــاك نظــرة
تشــاؤمية ويائســة شــكلتها ســنوات االنتظــار التــي
عاشــوها  .انتظــار الحصــول علــى اإلقامــة  ،أنتظــار
الحصــول عــل ســكن مالئــم  ،أنتظــار تعلــم اللغــة
وانتظــارات أخــرى كثيــرة تجعــل مــن عمليــة االندمــاج
عمليــة عســيرة خصوصــا فــي الســنوات الســابقة التــي
لــم تكــن فيهــا إجــراءات اســتقبال وإســكان وتشــغيل
المهاجريــن قــد تطــورت كمــا هــو الحــال اليــوم .
وشــرح عدنــان عبــد الغنــي خطــورة انعــزال القادميــن
الجــدد فــي ســنوات االنتظــار تلــك  ،حيــث يؤكــد
الكثيــر منهــم أن اإلشــاعات هــي مصــدر المعلومــات
الشــائع لهــم  ،وهــي غالبــا عبــارة عــن مبالغــات
مختلطــة بمعلومــات غيــر دقيقــة ومخــاوف وتوقعــات
شــخصية  ،وفــي ســنوات االنتظــار تترســخ تلــك
الشــائعات وتكـ ّـون قناعــات مبكــرة يصعــب تغييرهــا
بعد فوات األوان

 Liljan al-otabiأصغــر مشــاركة فــي المؤتمر

وقدمــت خــال بضعــة ســنوات أكثــر مــن  900فعاليــة
اجتماعيــة وثقافيــة للكبــار واألطفــال .فــي حــوار
ســريع للكومبيــس قــال عدنــان عبــد الغنــي  :أن
منظمتــه تعمــل علــى تشــجيع القادميــن على اســتثمار
طاقاتهــم وخبراتهــم العمليــة قبــل أن تتقــادم
وتضمحــل بفعــل االنتظــار  ،وأن الكثيــر مــن
المشــاركين فــي المنظمــة قــد حصلــوا علــى عمــل
بعــدة مــدة قياســية  ،أو انخرطــوا فــي مجــات
تطبيقيــة نافعــة  .ويضيــف  :أن أكثــر مــا يصيــب
القادميــن الجــدد بالضــرر هــو التعامــل معهــم كضحايا
 ،يجــب علــى المجتمــع الســويدي أن يفهــم أننــا قــد
نكــون ضحايــا حــرب لكــن الزال فينــا الكثيــر مــن القــوة
إلنشــاء حيــاة جديــدة والمســاهمة عبــر خبراتنــا فــي
الحيــاة االجتماعيــة  ،نحــن قادريــن علــى بنــاء حياتنــا
 ،النريــد مــن اآلخريــن أن ينظــروا لنــا كأشــخاص غيــر
قادريــن علــى إعالــة أنفســهم لكــي ال نضطــر لتصديــق
هــذا الوهــم ونضــع أنفســنا فــي خانــة الضحايــا
مبــادرة خاصــة لدعــم العالقــات
ُ
والعاجزيــن .نقــدر تمامــا قلقكــم مــن أصطــدام
بين المهاجرين
الثقافــات لكننــا نريــد أن نؤكــد لكــم أن لدينــا ثقافــة
أســس عدنــان منظمــة لعمــل شــبكة عالقــات بيــن
غنيــة يمكــن لهــا أن تســاهم فــي أغنــاء الحيــاة العامــة
المهاجريــن حملــت أســم (ســوبورت نيتــوورك)
في مجتمع متعدد الثقافات .

فــي إحــدى صاالت الجامعة

عدنــان عبــد الغنــي ـ مديــر شــبكة Support Network

ملصــق الجهــات المنظمة للمؤتمر

أحــدى قاعات المؤتمر

ومــن بيــن الحاضريــن الــذي لفتــوا اليهــم االنتبــاه
Liljan
الشابة ليليان العتابي  17عاما،
 Al-Otabiأصغــر المشــاركين عمــرا وهــي
طالبــة فــي المدرســة الثانويــة تــدرس علــوم االجتمــاع
وتقول عن سبب مشاركتها في هذا المؤتمر:
ـ نحــن الشــباب المولوديــن أو الناشــئين هنــا فــي
الســويد يمكــن لنــا أن نقــوم بــدور كبيــر فــي تفعيــل
عمليــة االندمــاج  .معرفتنــا بالثقافتيــن المحليــة مقصــودة وعــدم التصديــق بالشــائعات والتعــرف
وثقافــة البلــد األم تجعلنــا قنــوات تســاعد القادميــن علــى قوانيــن البلــد والعــادات والتقاليــد االجتماعيــة
الجــدد علــى التعــرف علــى المجتمــع الســويدي  ،عنــد الطرفين.
وكيفيــة مواجهــة المصاعــب ألننــا عشــناها مــن قبــل
كريم رشيد
بصحبــة آبائنــا وأمهاتنــا  .يمكننــا أنكــون دليــل مســاعد
مكتــب الكومبــس ـ مالمو
يقــود القادميــن الجــدد لتجنــب القيــام بأخطــاء غيــر
تصويــر  :خالــد الدقماق
 eva bromsأحــدى المشــرفات علــى تنظيــم الفعاليــة

تعاون مشترك بين شبكة الكومبس اإلعالمية وشركة التأمين Folksam

الكومبــس – مســاحة للشــركاء :بالنظــر إلــى
أهميــة نشــر معلومــات صحيحــة وغيــر معقــدة
عــن قطــاع التأميــن والتقاعــد فــي الســويد،
ّ
وقعــت شــبكة الكومبــس اإلعالميــة اتفاقيــة
تعــاون مــع شــركة التأميــن ،Folksam
وينــص التعــاون علــى نشــر معلومــات تتعلــق
بكافــة مجــاالت التأميــن العــام ،مــن قبــل شــبكة
الكومبــس للناطقيــن باللغــة العربيــة فــي
الســويد.
ومــن خــال هــذا التعــاون ســيتم اختيــار المواضيــع
المنشــورة بنــاء علــى رغبــة وتفضيــل القــراء ،حيــث
ســيتم إعطــاء القــراء فرصــة لطــرح األســئلة حــول كل مــا
يتعلــق بالتأميــن وعمليــة االدخــار والمعاشــات
التقاعديــة ،والهــدف مــن ذلــك هــو اإلجابــة علــى العديد
مــن األســئلة التــي تخــص كل مــا لــه عالقــة بقطــاع
التأمين.

وعبــر رئيــس تحريــر شــبكة الكومبــس د .محمــود آغــا
عــن ترحيبــه بالشــراكة الجديــدة ،حيــث قــال «نحــن
الحظنــا أن قرائنــا يطلبــون فــي كثيــر مــن األحيــان
الحصــول علــى المزيــد مــن المعلومــات النوعيــة والتــي
تتميــز بالجــودة والوضــوح حــول التأميــن ،الســيما وأن
العديــد منهــم أتــوا للســويد مــن دول لديهــا أنظمــة
ً
ً
تأميــن مختلفــة تمامــا مقارنــة مــع أنظمــة قوانيــن
التأميــن الموجــودة هنــا ،وبالتالــي فــإن هــذا األمــر يشــكل
ً ً
تحديــا جديــا للتعريــف بتقاليــد نظــام التأميــن الجديــد
وتوفير المعلومات الالزمة حول الموضوع».
مــن جهتــه أوضــح Mikael Sjöberg
 Peterssonمديــر قســم األعمــال المتنوعــة فــي
شــركة التأميــن  Folksamأن الشــركة تهتــم
بنشــر المعرفــة بيــن مختلــف المجموعــات فــي الســويد
وقــد بــدأت عــام  1999بتوفيــر خدمــة العمــاء بلغــات
متعددة.
وروى بيترســون أن مئــات الشــباب أصيبــوا بجــروح
ً
وتوفــي أكثــر مــن  60شــخصا خــال حريــق وقــع فــي
أحــد المالهــي الليليــة فــي يوتوبــوري ،وتبيــن خــال
التحقيــق أن حوالــي  % 50مــن هــؤالء المتضرريــن ال
يشــملهم التأميــن ،ولذلــك فــإن هــذه الحادثــة كانــت
الدافــع لشــركة  Folksamمــن أجــل البــدء بإطــاق
خدمــة العمــاء بلغــات متعــددة ،والخدمــة متاحــة اليــوم
بحوالــي  17لغــة مختلفــة ،وجميــع أرقــام الهواتــف
موجــودة علــى موقــع  Folksamاإللكترونــي،

ً
ويمكــن أيضــا الوصــول لهــذه الخدمــة عبــر نافــذة
إعالنيــة موجــودة علــى موقــع شــبكة الكومبــس
. Alkompis.se
وتعــود ملكيــة شــركة  Folksamإلــى عمالئهــا
وزبائنهــا وليــس لديهــا أي مســاهمين فــي الملكيــة،
ويبلــغ عمــر الشــركة أكثــر مــن  100عــام ،وتــم
تأسيســها مــن قبــل الحــركات الشــعبية الموجــودة فــي
السويد ذلك الوقت.
وبحســب بيترســون فــإن شــركة  Folksamهــي
مــن أكبــر شــركات التأميــن فــي الســويد ،وكل شــخص
مــن أصــل اثنيــن يملــك تأميــن شــخصي لــدى الشــركة،
وكذلــك األمــر بالنســبة لــكل منــزل مــن أصــل اثنيــن،
ولكل سيارة من أصل خمسة.
ويقــول إن شــركة  Folksamهــي شــركة التأميــن
الوحيــدة فقــط التــي تتمتــع بميــزة خدمــة العمــاء
باللغــات المتعــددة ،حيــث يمكــن للزبــون التحــدث عــن
التأميــن واالدخــار بلغــة وطنــه األم ،حيــث تتوفــر كل
هذه الخدمات عبر رقم هاتف فريد من نوعه.
وحــول مــا إذا كانــت شــركة  Folksamقــد تعاملت
فــي الماضــي مــع مجموعــة الناطقيــن فــي العربيــة ،ذكــر
بيترســون أنــه عمــل مــع العديــد من المنظمــات العربية
ً
لمــدة  10ســنوات تقريبــا ،وأرســلت الكثيــر مــن
المعلومــات عبــر الراديــو العربــي ألجــزاء كبيــرة مــن
السويد.

وأمــا عــن ســبب بــدء التعــاون مــع شــبكة الكومبــس
اإلعالميــة ،فقــد أوضــح بيترســون أن شــركة
 Folksamبــدأت اآلن التعــاون مــع شــبكة
الكومبــس ،حيــث أظهــرت نتائــج اســتبيان عــام أن
حوالــي  % 60مــن المســتطلعة آراؤهــم لديهــم
معرفــة وإدراك بأنهــم يســتطيعون االتصــال بشــركة
 Folksamعبــر رقــم هاتــف خــاص للتحــدث حــول
موضــوع التأميــن وادخــار األمــوال .ونحــن فــي شــركة
ً
 Folksamنعلــم جيــدا أن الكومبــس هــي وســيلة
ً
إعالمية فعالة جدا للحصول على المعلومات الالزمة.
وفيمــا يتعلــق بالرســالة التــي يريــد بيترســون إيصالهــا
لقــراء شــبكة الكومبــس ،فقــد أكــد أن شــركة
 Folksamتعتقــد اآلن أنهــا تســتطيع عبــر
تلفزيون ويب الكومبس والمعروف باسم
 ،Al Kompis webb-tvاإلجابــة علــى
مختلــف أنــواع األســئلة ،المتعلقــة بعمليــة التأميــن
واالدخــار ،بعــد الحصــول علــى هــذه األســئلة عبــر عــدة
وســائل .وهــي أســئلة يمكــن أن تشــمل جميــع مجــاالت
التأميــن الخاصــة بالمنــزل واألســرة والحــوادث والمــرض
والســيارات والســفر والشــيخوخة وغيرهــا .وهكــذا فإننا
ســنحاول قــدر اإلمــكان خــال ســتة أشــهر اإلجابــة عــن
العديــد مــن التســاؤالت .فــكل شــخص فــي الســويد
لديــه الحــق فــي الحصــول علــى نفــس القــدر مــن
ً
المعلومات ولذلك نحن نجعل هذا الحق ممكنا.
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كيف تحمي نفسك
من عمليات سرقة
المنازل
الكومبــس – إرشــادات :فــي كل عــام تتعــرض آالف المنــازل فــي الســويد لعمليــات
الســرقة والســطو .ولذلــك فقــد حرصــت الشــرطة الســويدية علــى تقديــم مجموعــة
مــن النصائــح حــول كيــف يمكــن التقليــل مــن مخاطــر حــوادث الســرقة.
مــن األفضــل أن تعتــاد علــى قفــل البــاب األمامــي
ً
دائمــا حتــى إذا كنــت داخــل المنــزل .فاللصــوص
يحاولــون علــى األغلــب التأكــد فيمــا إذا كانــت
ً
األبــواب مغلقــة أو ال ،ألننــا نحــب كثيــرا وضــع
حقائبنــا ومحفظــة النقــود والمفاتيــح بالقــرب مــن
البــاب األمامــي .وتعتبــر هــذه الظــروف غنيمــة
ســهلة للسارق.
ً
ً
يجــب أن تكــون حــذرا أكثــر وحريصــا علــى عــدم
الســماح ألي شــخص غيــر معــروف بالدخــول للشــقة.
فالعديــد مــن كبــار الســن يتلقــون زيــارات وهميــة
مــن أشــخاص يدعــون بأنهــم مســؤولين حكومييــن او
أشــخاص آخريــن يجــدون ذرائــع وأســباب عديــدة
للدخــول إلــى الشــقق الســكنية بهــدف ســرقتها.
ً
ً
لذلــك يرجــى أن تكــون حاســما وشــديدا مــن خــال
طلــب الهويــة الشــخصية ومحاولــة التحقــق منهــا.
حيــث أن جميــع هويــات الوظائــف الخدميــة
المعتــرف بهــا تتضمــن أرقــام هواتــف للتحقــق
والتأكــد مــن تلك الهويات.
إن الجرائــم فــي البيئــة الســكنية قــد تمنعهــا بشــكل
جيــد وذلــك بفضــل تعــاون ســكان األحيــاء والجيــران
ومســاعدتهم فــي الحــد من وقوع الجرائم.

فكر كأنك شــخص سارق
مــن الجيــد أن يفكــر المــرء مثــل طريقــة تفكيــر
ً
اللــص ،خاصــة عندمــا يريــد أن يعــزز وســائل
الحمايــة لمنــع اختــراق مــكان ســكنه .فالطريقــة
المفضلــة للصــوص عندمــا يحاولــون دخــول شــقة
ســكنية مــا هــي العبــور مــن الطابــق الســفلي للمنــزل
ً
وخاصــة مــن مــكان منعــزل .وينبــغ أن تركــز وســائل
الحمايــة مــن عمليــات ســطو علــى النوافــذ وشــرفات
الحدائــق والبلكون.

لضمــان تأميــن المنــزل خــال التعــرض لحادثــة
ســرقة ،علــى ســبيل المثــال توفيــر أقفــال خاصــة
بالنوافــذ أو أجهــزة إنذار.

يحــاول اللصــوص الدخــول إلــى المنــزل غبــر نوافــذ مــن المهــم أن تصــور أغراضــك الثمينــة وتضــع
الطابــق الثانــي أو مــن خــال البــاب األمامــي ،ولكــن إشــارات معنيــة علــى األشــياء القيمــة ،إذا كان ذلــك
ً
هــذه الطريقــة مــن عمليــات الســطو ليســت شــائعة ممكنــا ،وتضــع الصــور في الخزينة.
ً
.
كثيرا
عالمــة الحمض النووي
ويتركــز الخطــر األكبــر لعمليــات الســطو علــى
المســاحات واألماكــن المنعزلــة ولذلــك يجــب التأكــد
ً
مــن عــدم وضــع نباتــات ضخمــة جــدا بالقــرب مــن
أبــواب شــرفات الحدائــق النوافــذ .ينبــغ تعزيــز
وزيــادة حجــم اإلضــاءة فــي مختلــف أنحــاء المنــزل.
كمــا يرجــى أن تكــون هنــاك أضــواء فــي الهــواء الطلــق
ً
ُ
والتــي تشــعل وتضــيء عنــد الحركــة خاصــة عنــد
األبــواب الخارجيــة أو عنــد بــاب حديقة المنزل.
وتطبــق ميــزة  MärkDNAعلــى األشــياء
احتفــظ بــأدوات الزراعــة ومعــدات الحديقــة فــي الثمينــة دون تدميرهــا أو خفــض قيمتهــا ،وهــي
مــكان مــا داخــل المنــزل وذلــك حتــى ال يســتطيع أداة غيــر مرئيــة للعيــن المجــردة ويمكــن أن يتــم
اللــص مــن اســتخدام هــذه األدوات خــال القيــام الكشــف عنهــا مــن خــال التعــرض إلضــاءة خاصــة
من األشــعة فوق البنفســجية.
بعملية الســطو.
عالمــة الحمــض النــووي  MärkDNAهــو
مصطلــح عــام لنــوع جديــد مــن وســائل تمييــز
األشــياء الثمينــة .وهــي طريقــة جديــدة لحمايــة
األغــراض الثمينــة وذات القيمــة العاليــة مــن
الســرقة ،حيــث تتيــح هــذه الوســيلة توفيــر ميــزة
ً
تتبــع األغــراض ،كمــا تســتخدم أيضــا لمنــع وقــوع
جرائم الســرقات وتحديد الســلع.

علــى عــدد معيــن مــن المصابيــح وذلــك مــن
أجــل أن تشــعل وتنطفــئ في أوقــات مختلفة.
• احصــل علــى جهــاز منظــم للراديــو مــن أجــل
إشــعاله وإطفائــه في أوقات غيــر منتظمة.
• يجــب أن تتجنــب وضــع رســالة صوتيــة علــى
جهــاز الــرد اآللــي الخــاص بهاتــف المنــزل،
حيــث تشــير إلــى أنــك فــي مــكان بعيــد خــارج
البيت.
• احــرص علــى تجنــب كتابــة أي منشــور علــى
وســائل التواصــل االجتماعــي مثــل الفيســبوك
وتويتــر أو المدونــة الخاصــة بــك ،تــدل علــى
ً
أنــك ذهبت بعيدا.
• تحويــل الهاتف.

األشــخاص الذيــن يعيشــون فــي
الفلــل والمنــازل المنفصلــة ،يجــب
عليهــم طلــب المســاعدة فــي
األمور التالية:

وعندمــا تعثــر الشــرطة علــى ســلع أو أغــراض تــم
احصــل علــى أقفــال ذات نوعيــة وضــع  MärkDNAعالمــة الحمــض النــووي
جيدة
عليهــا ،فإنــه يمكــن للشــرطة بســهولة االتصــال مــع
يجــب أن تتأكــد مــن أنــك تمتلــك أقفــال ذات نوعيــة المالك الشــرعي لهذه الســلع الثمينة.
• تعليــق الغســيل علــى رف تجفيــف المالبس.
ً
جيــدة .ومــن بيــن األنــواع المختلفــة لألقفــال هنــاك عندمــا تســافر وتذهــب بعيــدا • ،إزالــة الثلــج ،وعمــل آثــار أقــدام فــي الثلــج
المتراكــم أمــام المنــزل أو الحديقة.
نــوع مــن منتجــات األقفــال الخاصــة بالنوافــذ واألبــواب فكــر في األمور التالية:
علــى حــد ســواء والتــي تمتــاز بقدرتهــا علــى عرقلــة
• إبــاغ الجيــران علــى الفــور بأنــك ســوف تســافر • رمــي القمامــة فــي ســلة المهمــات الخاصــة بــك
عملية الســطو.
وتذهــب إلــى مكان بعيد.
فــي بعض األحيان.
أمــا عمليــة تركيــب جهــاز إنــذار فــإن هــذه الخطــوة
• قــص العشــب فــي حديقــة المنــزل ،إذا كنــت
خــارج المدينــة لفترة طويلة.

يمكــن أن تكــون اإلجــراء األخيــر ،ألنــه عليــك أن
تضــع فــي اعتبــارك أن اإلنــذار يعمــل فقــط عندمــا
يصبــح اللــص بالفعــل داخل المنزل.
يرجــى االتصــال بشــركة التأميــن الخاصــة بــك ومعرفة
مــا إذا كان منزلــك يتطلــب بــذل جهــود خاصــة

• اطلــب مــن شــخص مــا أن يهتــم بالبريــد
الخــاص بــك ويرعــى صنــدوق البريــد حتــى ال
ً
تصبــح مكتظــة كثيــرا وتعطــي إشــارة بأنــه ال
يوجــد أحــد في المنزل.
• احصــل علــى عــداد رقمــي خــاص لتركيبــه

• ركــن ســيارة فــي الممــر الخــاص بــك فــي بعــض
األحيــان حتــى يبــدو المنــزل وكأنــه مأهــول
بالسكان.
المصدر :الشــرطة الســويدية
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السويد أول بلد في العالم قرر تجريم
استخدام العنف ضد األطفال في 1979

الطفل يمكن أن
يقتنع ويفهم
بالحوار وليس
بالضرب والعنف

مقــاالت الــرأي :الباحــث االجتماعــي فريــد الشــاني ،الــذي يمتلــك خبــرة طويلــة فــي ورغــم المعاهــدات الدوليــة ،فــان األطفــال فــي
الســويد ،فــي مجــال العمــل بدوائــر الشــؤون االجتماعيــة ،وتربيــة األطفــال ،كتــب العالــم ال يزالــون يعانــون مــن العنــف ضدهــم ،حيــث
المقــال التالــي فــي الكومبــس ،يقــدم فيــه لمحــة تاريخيــة عــن أهميــة قوانيــن منــع
تقــول التقديــرات واألرقــام الدوليــة الصــادرة عــن
اســتخدام العنــف ضــد األطفــال فــي الســويد ،وتأثيرهــا فــي خلــق جيــل منتــج
منظمــة الصحــة العالميــة  WHOأن عــدد األطفــال
وســليم.
الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن  14 - 10مــن الذيــن
يثيــر موضــوع تربيــة الطفــل فــي الســويد ،جــدال الكثيــر مــن الدراســات إلــى أن تعــرض الطفــل يتعرضــون ســنويا إلــى االنتهــاكات والعنــف ،يقــدر
ً
ـعا ،فــي أوســاط ومؤسســات المجتمــع ،ويحتــل للعنــف ،فــي طفولتــه لــه نتائــج ســلبية ،وارتبــاط بأربعيــن مليــون فــي العالــم ،وحوالــي  35ألــف منهــم
واسـ
مباشــر بالصحة النفســية ،والجســدية عند البلوغ .يموتون سـ ّ
ذلك.
ـبب
ـ
س
ب
ا
ـنوي
أهميــة كبيــرة ،خصوصــا للمهاجريــن والقادميــن
مــن المهــم أيضــا تطويــر مؤهــات العامليــن فــي
الجدد أيضا.
العنــف وضــرب األطفــال عقوبــات وتقــول األرقــام إن األغلبيــة الســاحقة مــن األطفــال المركــز الصحيــة ،ورعايــة النســاء الحوامــل ،فــي
كانــت موجــودة فــي مــدارس فــي العالــم ،يعانــون مــن عــدم وجــود قوانيــن الكشــف المبكــر لوقــوع حــاالت العنف ضد األطفال.
الحــوار المشــترك ،هــو جــزء مهــم ،مــن اهتمــام
أعتقــد مــن المهــم جــدا ،أن يعــي الشــخص الــذي
تحميهــم مــن العنف ،واإلســاءات واالنتهاكات.
المجتمــع الــذي يــؤدي بــدوره إلــى زيــادة الوعــي السويد
يقــرر العيــش فــي الســويد ،مــا تنــص عليــه قوانيــن
بحاجــات الطفــل ،ويؤثــر علــى موقــف األطفــال إلــى ســنة  1800كان اســتخدام العنــف وتوجيــه
العقوبــة الجســدية للطفــل ،موجــودا فــي المــدارس وبعــد خطــوة الســويد المهمــة البلــد بخصــوص تربية األطفال.
والكبار.
الســويدية ،وكان جــزء مــن الحيــاة اليوميــة أيضــا ،إقــرار منــع ضــرب األطفــال ،اتخــذت فالدولــة الســويدية منعــت اســتخدام العنــف ضــد
إن البحــوث العلميــة الجديــدة التــي تجــري حــول وبالتدريــج تــم منــع اســتخدام العنــف فــي مراحــل
األطفــال تحــت أي ذريعــة كانــت ،وقــد أثبتــت
المقدمــة
فــي
البلــدان،
مــن
العديــد
األطفــال ،تفتــح الطريــق أمــام رؤيــة جديــدة مختلفة.
الدراســات أن هــذا المنــع هــو ضمــان لنشــوء أطفــال
ومعاصــرة للعلــوم التــي تهتــم بواقــع تربيــة ففــي العــام  ،1958تــم منــع اســتخدام العنــف فــي منهــم الــدول األوروبيــة ،نفــس ســليمين جســديا ونفســيا ،وعلــى اآلبــاء واألمهــات
األطفــال ،وحاجاتهــم ،فــي ظــل التغيـ
فهــم أن خلــق بيئــة صحيحــة ألطفالهــم هــو ضمــان
ـرات المــدارس الشــعبية لتعليــم الكبــار ،وفــي العــام الخطــوة.
االجتماعيــة المســتمرة التــي تحــدث فــي المجتمــع،
أيضــا لمســتقبلهم ،لمواكبــة الحيــاة بشــكل طبيعــي
 1979قــررت الســويد ،كأول بلــد فــي العالــم ،منــع
وبيئــة الطفل.
اســتخدام العقوبــة الجســدية ضــد األطفــال بشــكل وبحســب اإلحصــاءات المنشــورة فــي العــام  ،2013وجيد.
وكجــزء مــن الجهــود المبذولــة لالكتشــاف المبكــر تام.
كان أكثــر مــن  %5مــن أطفــال العالــم ،يحظــون إن قانــون منــع اســتخدام العنــف فــي الســويد ،نافــذ
ـذه
ـ
ه
ـل
ـ
ع
بف
ـم،
ـ
ه
بلدان
ـي
ـ
ف
ـة
ـ
ي
قانون
ـة
ـ
ي
بحما
علــى الجميــع ،بغــض النظــر إذا كان الشــخص
لحــاالت تعــرض األطفــال للعنــف ،ينصــح الباحثيــن وبفعــل هــذا القانــون ،حصــل الطفــل علــى ضمانــات
ـويد.
ـ
س
ال
بدأتها
التي
ـوات
ـ
ط
الخ
مهاجــرا ،أم مواطنــا أصليا.
االجتماعييــن ،وخبــراء النفــس المختصيــن فــي هــذا بالرعايــة الصحيحــة الجيــدة ،وخلــق مســتلزمات
المجــال ،علــى المستشــفيات والمراكــز الصحيــة وبيئــة صحيــة خاليــة مــن العنــف مــن أجــل ضمــان وفــي مقارنــة عالميــة بيــن  6بلــدان متطــورة ،وهــي
الســويد ،بريطانيــا ،نيوزيلنــدا اســتراليا ،كنــدا
واألطبــاء ،ممارســة دور فعــال فــي تشــخيص وكشــف مســتقبل أفضــل لألطفال.
حــاالت تعــرض الطفــل للعنــف ،عنــد زيــارة األطفــال
وأمريــكا ،كانــت الســويد أقــل دولــة مــن هــذه الــدول
فريــد الشــاني  -باحــث اجتماعــي
لهــذه المراكــز ،أثناء فحصهم.
ورفــع هــذا القانــون األصــوات عاليــا مــن أجــل تشــهد ممارســات عنف ضد األطفال.
العديــد مــن البحــوث والدراســات الجديــدة توصلــت اســتخدام بدائــل جديــدة فــي تربيــة األطفــال ،مــا
إلــى نتائــج تؤكــد أن تعــرض الطفــل فــي صغــره ،دفــع بالحكومــة إلــى اتخــاذ خطــوات مهمــة نحــو وفــي إطــار األرقــام الدوليــة ،التــي تفضــح ممارســات
وأثنــاء فتــرة نشــوئه إلــى عنــف جســدي أو نفســي ،خلــق نظــام تربــوي جديــد ،يحظــر اســتخدام العنــف العنــف ضــد األطفــال والنســاءّ ،بينــت مجموعــة
االسم:
يســاهم إلــى حــد كبيــر فــي خلــق شــخصية غيــر مــن قبــل الكبــار ضــد األطفــال ســواء فــي البيــت أم دراســات ســويدية ودوليــة ،أن  %60مــن النســاء
اللواتــي يلتجئــن إلــى المراكــز الصحيــة لطلــب الرعايــة RAWNAQ BARAA KAREEM NAEEM
في المدرسة.
مســتقرة نفســيا عند البلوغ.
رقــم الجواز G1896938
ُ
ّ
ألطفالهــن ،بســبب العنــف ،قــد تعرضــن هــن أيضــا
ً
تاريــخ اإلصدار ٢٠٠٨-٠٤-٠٨ :
أعتقــد أن الطبيــب يلعــب دورا مهمــا فــي لفــت وفــي العــام  1990وقعــت الســويد علــى اتفاقيــة إلــى العنــف من قبل أزواجهن.
االتصــال علــى الرقم 0728340890
االنتبــاه الــى تعــرض األطفــال للعنــف ،حيــث تؤكــد األمــم المتحــدة حــول حقوق الطفل.
تعتبــر الســويد مــن قالئــل الــدول التــي أقــرت منــع
اســتخدام العنــف فــي تربيــة األطفــال ،لهــذا مــن
المهــم جــدا أن تخطــو بقيــة البلــدان ســريعا نحــو
إقــرار مثــل هــذه الخطــوة ،وضمــان حقــوق األطفــال،
وأيضــا تطويــر المراكــز الصحيــة ونشــر الوعــي بيــن
أوليــاء األمــور ودعمهــم مــن أجــل خلــق طريقــة
بديلــة الســتخدام العنــف ضد أطفالهم.
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زين الطرفي:

« ال يمكن الجلوس وانتظار
الفرص بل عليك خلقها
والسعي إليها»
الكومبــس -خــاص :تمكــن زيــن الطرفــي وهــو شــاب عراقــي وصــل إلــى الســويد قبــل
ســتة أعــوام مــع عائلتــه مــن تحقيــق نجاحــات عديــدة علــى أصعــد مختلفــة فــي
وقــت قــد يعــد قصي ـرًا نســبيًا ،رغــم أن عمــره اآلن ال يتجــاوز التاســعة عشــر.
فزيــن قــد راهــن مــع نفســه علــى النجــاح وال شــيء ويضيــف :فــي البدايــة كنــت أواجــه صعوبــة فــي ذلــك،
ً
آخــر فــي دخــول المجتمــع الجديــد ومحاولــة طــرق لكــن بعــد فتــرة انفتــح لــي الطريــق ســالكا ،حتــى
كل األبــواب الممكنــة ،إذ أنــه وببســاطة كمــا يقولهــا انهالــت عــروض العمل بعــد فترة قصيرة.
عمــل المســتحيل الممكــن مــن أجــل الســير إلــى باشــر زيــن وقبــل أشــهر قليلــة العمــل بمشــروع
األمام.
كبيــر فــي مدينــة فيســتروس التــي يســكن فيهــا،
يقــول فــي حديثــه ل ـ «الكومبــس» :بعــد فتــرة مــن
وصولنــا إلــى الســويد أنــا وعائلتــي المؤلفــة مــن والـ ّ
ـدي
وشــقيقين أصغــر منــي ســنا ،أدركــت أن ال طريــق
ً
يمكــن أن يكــون مفتوحــا لشــخص مــا فــي هــذا البلــد
غيــر أن يكــد ويكافــح فــي الحصــول علــى عمــل مــن
خاللــه يمكــن االنفتــاح علــى المجتمــع واالندمــاج فيــه
بــل وخلــق المزيــد مــن الفــرص الجيــدة لالنخــراط فــي
أعمــال مختلفة».
وكبقيــة العائــات الالجئــة التــي تصــل الســويد
وتســكن الضواحــي التــي تعيــش فيهــا غالبيــة
مهاجــرة ،اعتمــدت عائلــة زيــن فــي البدايــة علــى
المعونــات االقتصاديــة التــي تمنحهــا البلديــات ،إال
أنــه وبعــد فتــرة مــن ذلــك ،اكتشــف زيــن أن البيئــة
والظــروف التــي يعيــش بهــا مــع عائلتــه ليســت
مناســبة ويجــب الخــروج مــن ذلــك الوضــع بأســرع
وقــت وإال لــن تكــون النتائــج جيــدة ال بالنســبة لــه وال
ً
بالنســبة ألشــقائه األصغــر ســنا ،األمــر الــذي دفعــه
إلــى العمــل فــي نفــس الوقــت الذي كان يدرس فيه.
وعــن تلــك الفتــرة ،يقــول« :أدركــت أن المجتمــع
الســويدي ال يســمح للفــرد بالجلــوس بــدون عمــل،
كنــت أدرس وأعمــل فــي الوقــت نفســه .عملــت فــي
مجــاالت مختلفــة ،فالعمــل هــو مــا كان يعنينــي.
وتمكنــت مــن الحصــول علــى وظيفــة فــي شــركة
فولفــو وأنــا فــي ســن الثامنــة عشــر ،ســاعدتني فــي
ذلــك خبراتــي العمليــة الســابقة والعالقــات التــي
تمكنــت مــن تكوينهــا مــن خــال حضــور اللقــاءات
والمؤتمــرات ومعــارض الشــركات التــي يقيمهــا
ً
مكتــب العمــل أو الجهــات المعنيــة ،لــم أهمــل شــيئا
مــن ذلــك ،حضــرت وشــاركت فــي كل مــا اســتطعت
الوصول إليه».

فكــرة المشــروع تتلخــص فــي إعمــار وتجديــد بنــاء
قبــو (مبنــى تحتانــي) وجعلــه نــادي للرياضــة
واالســتجمام وحمامــات الســاونا ،ورغــم أن زيــن ال
ً
ً
يملــك باعــا طويــا فــي التخطيــط أو إدارة األعمــال
ً
التجاريــة ،إال أنــه ورغــم ذلــك يبــدو واثقــا مــن قــرار
بدئه العمل بالمشــروع.

يقــول زيــن« :اســتنتجت أن ال خيــار
آخــر لــي فــي هــذا المجتمــع غيــر أن
أكــون أحــد المنتجيــن فيــه .ال أعــرف
شــيء عــن المشــاريع ،لكنــي تجــاوزت
هــذه العقبــة وعقبــات اجتماعيــة
أخــرى كثيــرة ألنــي كنــت مؤمــن
بفكرتــي وأملــك اإلرادة للعمــل بهــا».
ال يمكــن انتظــار الفــرص بــل يجــب
اقتناصها

ً
ويضيــف ،قائــا « :األمــور ال تخلــو مــن المخاطــرة،
ولكــن أن لــم أفعــل ذلــك لــن أتمكــن مــن المضــي
ً
قدمــا ،ال يمكننــي الجلــوس وانتظــار الفــرص بــل
يجــب خلقهــا والســعي وراءهــا ،أدركــت أن التضحيــة
ال بــد منهــا مــن أجــل الفــوز بمــا أريــده ،يجــب أن
ً
ً
يكــون اإلنســان مســتعدا للخســارة أيضــا فــي هــذه
الحــال ،وقــد غامرت بذلــك لكني نجحت».

يولــد ردود آراء ال تمنــح غيــر الطاقــة الســلبية وصولهــم إلــى الســويد ،لدرجــة مســاعدتهم فــي
التواصــل مــع المؤسســات الحكوميــة أو حــت بالنســبة
للشــخص صاحب الفكرة».
وباإلضافــة إلــى مشــروعه الجديــد ،يعمــل زيــن حاليـ ًـا لزين نفســه في المدرســة.
كمترجــم وموظــف اتصــاالت ،كمــا أنــه يــدرس وتــرى والــدة زيــن ،أن األمــور تكــون أســهل بكثيــر
الترجمــة ،إذ يرفــض البقــاء دون حــراك بــل يســعى عنــد اإلقامــة بدولــة عربيــة ،لجهــة اللغــة والثقافــة
وعلــى العكــس مــن ذلــك إلــى تجربــة أشــكال مختلفــة والعــادات المشــتركة إلــى حــد مــا ،لكــن الصــورة
مــن العمــل ،كــي يتمكــن فــي النهايــة مــن الخــروج تتغيــر بالكامــل فــي أوروبــا ،عندهــا علــى أوليــاء
األمــور معرفــة األشــياء التــي يمكــن االســتفادة منهــا
بما يناســبه.
يقــول زيــن« :أســعى إلــى األمــام دائمـ ًـا ،البــد أن أنجــح ضمــن مجتمعهــم الجديــد ،الــذي يكــون كل شــيء
ً
بشــيء مــا ،ال يجــوز التوقــف عنــد تجربــة أو تجربتيــن فيــه مختلفا.
فاشــلتين ،وهــذا يحتــاج إلرادة قويــة وأنــا أملــك
ذلــك الســتعدادي بالتضحيــة من أجل الفوز».

وتضيــف« :علــى المــرء أن يثــق بأبنائــه ،فهــم فــي
البيــت ينتمــون إلــى ثقافــة مختلفــة عــن ثقافــة
الشــارع والمدرســة ،لــذا ال يجــوز لومهــم وتقريعهــم
ً
دائمــا بــل التقــرب واالســتماع إليهــم إلــى النهايــة
حتــى فــي األمــور التــي قــد نراهــا ال تناســب األنمــاط
الســلوكية التــي نشــأنا عليهــا ،يجــب تحفيزهــم علــى
الحديــث ،كــي ال نفقدهــم ،فأنــا ال اعــرف مــع مــن
يتحــدث أبنــي فــي المدرســة أو الشــارع ،لــذا يجــب
كســب ثقته».

ويضيــف« :علينــا كالجئيــن أن نقــدم صــورة
معاكســة للصــورة النمطيــة المعروفــة عنــا .لألســف
البعــض منــا يعيشــون فــي فقاعــة معتمــدة علــى
أفــكار مســبقة خاطئــة عــن المجتمــع الســويدي
وكيفيــة االندمــاج بــه أو القــول أن ذلــك ال يصلــح
ً
لغيــر الســويديين ،واألمــر ليــس كذلــك أبــدا ،ليــس
أســهل مــن فرقعــة الفقاعــة هــذه والدخــول فــي
وتتابــع ،كمــا علينــا أن نظهــر لهــم بأننــا وكأوليــاء
المجتمــع ،عندهــا ســنرى صورة أخرى».
أمــور نريــد تعلــم اللغــة وقضــاء أمورنــا بأنفســنا
دعم العائلة
وعــدم تــرك المســؤولية كلهــا عليهــم ،إذ كيــف
رغــم الجهــود واإلصــرار الكبيريــن علــى النجــاح
يمكننــا تشــجيعهم علــى تحمــل المصاعــب التــي
الــذي حققــه زيــن ،اال أن ذلــك لــم يكــن مــن الممكــن
يوجهونهــا إذا كنــا نحــن غيــر قادريــن على ذلك.
تحقيقــه دون دعــم وتفهــم قوييــن مــن عائلتــه
وتقــول« :علينــا نحــن وأوالدنــا أن نتطــور وننمــو
وخاصــة والدته عذراء.
ســوية فــي المجتمــع الجديــد ،نتعلــم ونعلــم بعضنــا
تقــول والــدة زيــن لصحيفــة «الكومبــس»« :ال بــد لنــا
البعض».
نحــن أوليــاء األمــور أن نكــون علــى مقربــة مــن أبناءنــا
ً
وأن نســتمع إليهــم واألهــم أن نبنــي معهــم جســور لــم تتــردد والــدة زيــن فــي مســاعدة أبنهــا ماديــا
مــن الثقــة والمحبــة ،أال نتركهــم ألفكارهــم ســارحين عنــد قيامــه بمشــروعه الجديــد ،إذ تقــول« :تقــدم
لوحدهــم وأن نتواصــل معهــم ونشــجعهم علــى أبنــي خطــوة مــن خــال مشــروعه ،وأرى أن فــي ذلــك
القيــام بخطــوات إيجابيــة حتــى وأن كانــت مــن النــوع مــا ُيعتمــد عليــه .أخبرتــه بأنــي ال أعــرف عــن
ً
الــذي لــم نعتــد عليــه فــي ثقافــة مجتمعاتنــا .المشــروع شــيئا ،لكنــي أثــق بتربيتــي لــه وشــخصه
ً
فالبيئــة الجديــدة مختلفــة ولنتمكــن مــن مســاعدة كإنســان ،لــن نخســر شــيئا أن ربــح مــن المشــروع أو
أنفســنا وأبناءنــا علــى أن نكــون جــزء منهــا ،علينــا أن خســر منــه ،ففــي الحالــة األولــى ســنرفع مــن وضعنــا
نتفهــم االختالفــات الحاصلــة والطريقــة المغايــرة االقتصــادي وفــي الثانيــة نكــون قــد اشــترينا تجربــة
حياتيــة ثمينــة .الرابحــون نحن فــي الحالتين».
التــي يفكــر بها أبناءنا».

ال يفــوت زيــن التذكيــر بمســاعدة عائلتــه ووالدتــه
بشــكل خــاص واألشــخاص الذيــن تعاونــوا معــه فــي
ســبيل تحقيــق مشــروعه ،لكنــه يــرى أن «الحديــث قبــل أن تصــل عائلــة زيــن إلــى الســويد ،كانــت تقيــم
بشــكل واســع عمــا يريــد الشــخص القيــام بــه ،قــد فــي اليميــن ،هنــاك كان زيــن يــدرس بمدرســة
إنكليزيــة مــا ســهل علــى العائلــة أمورهــا أثنــاء

لينا ســياوش
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أحد المرشحين لنيل جائزة
الملك السويدي السنوية
المخصصة لألجانب

الكومبــس – مالمــو :مــع اقتــراب موعــد اختيــار صاحــب جائــزة الملــك الســويدي
المخصصــة لألجانــب هــذا العــام ،يظهر مؤســس شــركة Proms & Weddings
للمالبــس «أيمــن قــدورة» ،كأحــد المرشــحين لنيــل هــذه الجائــز العريقــة ،فقــد
حصــل هــذا الشــاب علــى جائــزة أفضــل شــركة مــن شــركات األجانــب فــي مقاطعــة
ســكونه جنــوب الســويد ،فــي مســابقة ُأفضــل صاحــب شــركة فــي الســويد ،التــي
ينظمهــا بنــك  Almiوجميعــة  IFSالســويدية ألصحــاب الشــركات األجانــب.

المنتجــات« .تصاميمنــا مالبــس وفســاتين مناســبات النصائــح ودراســات الجــدوات االقتصاديــة بشــكل
وأفــراح وهــي تصاميــم عالميــة نحــن مــن قمنــا مجانــي وبعدة لغات».
بتصميمهــا باإلضافــة إلــى األحذيــة والمجوهــرات ”ألمــي” تقــدم مرشــحين مــن كل الســويد ســنويا
الخاصة بالمناســبات».
لجائــزة الملــك التــي يتنافــس عليهــا نحــو ســتة

والــد أيمــن قــدورة :النجــاح متــاح
مــا هــي أهــم عوامــل نجــاح وتميــز للجميع
يقــول ”المظفــر” فــي هــذا الصــدد « :نحــن فــي
وفــي حديــث للكومبــس مــع والــد الشــاب« ،محمــد ســكونة رشــحنا ”أيمــن قــدورة” لجائــزة الملــك
شــركتك؟ وهل تلقيت دعم؟
ً
قــدورة» قــال فيــه« :أنــا أتمنــى النجــاح لــكل أنســان

وســينافس قــدورة للحصــول علــى جائــزة أفضــل
شــركة علــى نطــاق الســويد ،فــي احتفــال يحضــره
الملــك الســويدي غوســتاف الســادس عشــر قبــل يقــول ”قــدورة” « :شــركتنا والتــي تحمــل أســم
نهايــة العام الحالي.
 Proms & Weddingsباتــت عالمــة
وتــم تقديــم جوائــز لعــدة شــركات فــي مجــال مســجلة وتنافــس العديــد مــن الشــركات العالميــة،
التكنولوجيــا والتطويــر واالبتــكار واالختراعــات باشــرت بالعمــل دون أي دعــم مــن أي أحــد ،الشــركة
الطبيــة وتحســين النباتــات باإلضافــة إلــى جائــزة هــي فكرتــي وكانــت كمجازفــة قمــت بهــا .كمــا قمــت
الشــركات الجديــدة وذلــك علــى مســتوى مقاطعــة بإنشــائها منــذ  6ســنوات وقمــت علــى تطويــر
سكونه.
المنتجــات مــن خــال المبيعــات عبــر اإلنترنــت
الكومبــس وفــي لقائهــا مــع «قــدورة» عــن عوامــل وأصبحنــا وكالء لشــركات عالميــة ،فهــذا مــا
نجاحــه فــي الحصــول علــى الترشــيح ،قــال« :تــم يميزنا».
ترشــيحي لهــذه الجائــزة مــن قبــل شــركة” ألمــي”
وصــل «أيمــن قــدورة» إلــى الســويد عــام 2002
وجمعيــة ُ IFSالســويدية ألصحــاب الشــركات
ً
قادمــا مــن ســوريا وعمــل فــي عــدة مجــاالت قبــل
األجانــب ،وذلــك بعــد دراســة وضــع الشــركة
البــدء بهــذه الشــركة ،كمــا درس إدارة أعمــال فــي
ونجاحهــا .تنتــج الشــركة مالبــس أزيــاء وتصاميــم
جامعة دمشــق.
تشــمل فســاتين أفــراح ومناســبات .فالشــركة أثبتــت
وجودهــا وتمكنــت مــن االنتشــار علــى مســتوى دول مضيفــا أن الشــركة التــي تأسســت فــي العــام 2011
جــاءت لتلبــي حاجــة فــي الســوق المحليــة لمثــل هــذه
اســكندنافية عديدة».

مشتركين.

الخاصــة باألجانــب والتــي يقــوم الملــك شــخصيا فــي
فــي هــذا المجتمــع وعلــى القادميــن الجــدد الســعي تقديمهــا وســيتنافس ”قــدورة” مــع خمســة
والعمــل لتحقيــق النجــاح .الســويد بلـ ُـد يدعــم مرشــحين آخريــن ونأمــل أن تكــون من نصيبه».
ً
وينمــي النجــاح .فرحــت جــدا بهــذا النجــاح الــذي
ً
مــا الخدمــات التــي تقدمهــا «ألمــي»
حققــه ولــدي وأنــا فخور جدا به».

للشــركات أو للراغبيــن فــي فتــح
جاســم المظفــر :نقــدم متنافســين مشاريع تجارية؟
كل عــام على جائزة الملك
يجيــب «المظفــر» « :نحــن نســاهم فــي فتــح

«جاســم المظفــر» احــد المستشــارين االقتصادييــن
والمالييــن فــي مؤسســة ”ألمــي” ،قــال فــي حديثــه
للكومبــس بهــذا الخصــوص  « :نحــن فــي «ألمــي»
نســاهم فــي تطويــر المشــاريع واألفــكار ،كمــا نقــدم
قــروض ومنــح ونصائــح دون مقابــل .فمؤسســة
”ألمــي” هــي شــركة تملــك الدولــة نســبة ٪ 51
منهــا وموجــودة فــي جميــع أنحــاء الســويد .تقــوم
المؤسســة علــى تقديــم القــروض وتشــجيع
المخترعيــن والمســتثمرين باإلضافــة إلــى تقديــم

الشــركات ونقــدم معلومــات مجانيــة ودراســة
للمشــاريع باإلضافــة إلــى قــروض بشــكل مريــح
يتناســب مــع وضــع الشــركات بعدمــا يتــم االقتنــاع
بالفكــرة ،كمــا يتوفــر لدينــا خبــراء لمتابعــة الشــركة
لمــدة عام فــي رحلة تطويرها».
مالمــو -محمد البلوط

جائزة  Nybyggareللعام  2016في
سورمالند من نصيب العراقي عالء سليم

ً
عــاء ســليم وهــو مواطــن ســويدي مــن أصــل عراقــي ،ســودرمانالند ،وبعــد بضعــة أشــهر مــن ذلــك حصــل عمــل ســليم مقــاوال فــي بلــده العــراق ومنــذ وصولــه
ويعيــش فــي الســويد مــع عائلتــه ،نــال جائــزة علــى عقــد عمــل بوظيفــة دائميــه لمــدة خمســة إلى الســويد أراد االســتمرار على نفس المســار.
 Nybyggareالســنوية فــي مقاطعــة أعــوام ونصــف العام كمهندس إنشــائي.
وخــال فتــرة قصيــرة مــن تواجــده فــي الســويد،
سورمالند .2016
وخــال مــدة عملــه فــي الشــركة ،انخــرط ســليم فــي أكمــل دراســته فــي الهندســة الكهربائيــة مــن منزلــه

الكومبــس – قصــص نجــاح :الملمــون
باللغــة الســويدية يعرفــون معنــى كلمــة
 Nybyggareالمؤلفــة مــن مقطعيــن
األول  Nyوتعنــي جديــد و byggare
وتعنــي البانــي أو البنــاء أي الشــخص الــذي
يبنــي شــيئًا ،هــذا التعبيــر يطلــق علــى
البنائيــن الجــدد فــي المجتمــع الســويدي،
وهــو عبــارة عــن جائــزة أيضــا.

وصــل ســليم إلــى الســويد فــي شــهر حزيــران /يونيــو
مــن العــام  ،2007وهــو متــزوج ولديــه طفــان.
درس الهندســة الكهربائيــة فــي العــراق وأكتســب
خبــرة قويــة فــي العمــل بهــذا القطــاع ،كمــا كان
يديــر شــركة خاصــة تعمل فــي نفس المجال.
فــي الســويد وفــي نفــس اليــوم الــذي حصــل فيــه
ســليم علــى قــرار مــن مصلحــة الهجــرة بمنحــه
تصريــح اإلقامــة ،تمكــن ومــن خــال أحــد معارفــه
مــن الحصــول علــى فرصــة للتدريــب فــي شــركة
بمدينــة إسكلســتونا التابعــة لمقاطعــة

دراســة أحــد كورســات  ABLالخاصــة بالهندســة وتمكــن مــن اكتســاب خبــرة ومؤهــات عمليــة فــي
الكهربائيــة ،ليواصــل تعليمــه مــن المنــزل ،مجــال عملــه ،مــا أكســبه أســاس قــوي ومتيــن إلنشــاء
 Distansوبعــد أشــهر مــن انتهــاء دورتــه شــركته الخاصة.
التعليميــة ،انتهــت فتــرة عقــده وأنشــأ شــركة تمكــن ســليم وبعــد إنشــاء شــركته وبجهــوده
(التكنولوجيــا الكهربائيــة والســيطرة) الخاصــة بــه الخاصــة والعمــل الــدؤوب ورغبتــه فــي النجــاح مــن
بــرأس مال صغير.
تحقيــق أربــاح جيــدة وســمعة طيبــة ،مكنتــه مــن
يديــر ســليم ومنــذ شــهر أيــار /مايــو  2014خلــق وضــع تنافســي مــع بقيــة الشــركات العاملــة فــي
شــركته الخاصــة التــي تقــوم بتقديــم خدمــات فــي نفــس القطــاع ونمــت لديه آفــاق تنمية جديدة.
مجــال تركيــب الكهربــاء وصيانــة وإصــاح وتطويــر
لينا ســياوش
اآلالت الصناعيــة.
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ملكة السويد:

دعم الالجئين
األطفال ورعايتهم
هو التحدي الكبير
الكومبــس – أخبــار الســويد :أعربــت المؤسســة التــي تأسســت عــام  1994فــي الســويد،
قرينــة ملــك الســويد الملكــة ســيلفيا ،وتوســعت فــي أنحــاء أوروبــا وأمريــكا امتــدت ليكــون
عــن رضاهــا عمــا حققتــه مؤسســة لهــا تواجــد فــي المنطقــة العربية،مشــيدة ب ــالفرع
مينتــور العربيــة المنبثقــة عــن مؤسســة العربــي مــن مؤسســة مينتــور ومــا حققتــه حتــى اآلن
مينتــور العالميــة التــي تترأســها ،فــي
مجــال رعايــة األطفــال والمراهقيــن منذ تأسيســها قبل عشــر ســنوات.
ً
والعمــل علــى وقايتهــم مــن المخــدرات ،وردا علــى ســؤال عمــا يميــز مؤسســة مينتــور عــن
متطرقــة إلــى معانــاة الالجئيــن وواصفــة غيرهــا مــن المؤسســات العاملــة فــي مجــال رعايــة
رعايــة األطفــال منهــم بـــالتحدي الكبيــر األطفــال والمراهقيــن قالــت ،إن هنــاك العديــد مــن
وفــي لقــاء مــع صحيفــة (الــراي) الكويتيــة خــال المنظمــات التــي تعمــل فــي هــذا المجــال لكنهــا مــا
زيارتهــا إلــى الكويــت للمشــاركة فــي نشــاطات زالــت ليســت كافيــة ،فالتحديــات كبيــرة ،ونحــن
مؤسســة مينتــور العالمية،أكــدت الملكــة ســيلفيا ،أن نعمــل بجــد وحققنــا الكثيــر مــن المأمــول وهــذا أمــر
رائع. .

!
• الحضانــة المشــتركة تعنــي أنــه يجــب علــى
ً
الوالديــن معــا أن يتحمــا مســؤولية الطفــل وأن
ً
يتخــذا معــا القــرارات المتعلقــة بأمــوره .أمــا
الحضانــة الفرديــة ،خاصــة عنــد االنفصــال ،تعنــي أن
أحــد الوالديــن هــو الــذي يتحمــل المســؤولية
القانونيــة عن الطفل.

وعمــا إذا كانــت التبرعــات لمينتــور العربيــة كافيــة
أم ال أجابــت بالقــول “مــع كبــر قضيــة الطفولــة
واألجيــال الناشــئة وتشــعبها ،بالتأكيــد ال يمكــن
القــول إنهــا كافيــة ،فعلــى ســبيل المثــال لدينــا فــي
الســويد العديــد مــن المــدارس والبرامــج التــي
تحتــاج لتمويــل دائــم ،وكذلــك مينتــور العربيــة
لديهــا نفــس الحاجــة ألن البرامــج مكلفــة وتســتمر
لفتــرات طويلة”

معلومات تهمك عن قوانين
السويد حول األسرة واألطفال

• هنــاك قوانيــن خاصــة فــي الســويد تتعلــق بعــد االنفصــال .إذا كان الطفــل يســكن مــع أحــد
باألســرة والعالقــات األســرية ،مثــل الــزواج والديــه فيجــب علــى الوالــد اآلخــر أن يدفــع مــا
والتعايــش وعالقــة األطفال بوالديهم.
يســمى نفقــة الحضانة.
• الســويد موقعــة علــى معاهــدة األمــم المتحــدة
المتعلقــة بحقــوق الطفــل ،والتــي تنــص علــى أن
جميــع األطفــال يتمتعــون بنفــس الحقــوق ولهــم
نفــس القيمــة ويجــب حمايتهم مــن التمييز.

وذكــرت أن مينتــور تحتــاج إلــى المــوارد ألن مــا
تقــوم بــه مــن مشــروعات يتطلــب الدعــم ،وهــذا مــا
فعلنــاه فــي الســويد حيــن أبــدت عــدة شــركات
هنــاك رغبتهــا في المســاهمة في دعــم المنظمة.

وختمــت ملكــة الســويد حديثهــا مــع الصحيفــة
الكويتيــة بالتطــرق إلــى الالجئيــن األطفــال فــي
الســويد بالقــول “لدينــا تحــد كبيــر حيــث أن ثمــة
العديــد مــن الالجئيــن األطفــال مــن ســورية وغيرهــا
مــن الــدول ،والكثيــر منهــم أتــى للســويد مــن دون
آبائهــم وهــم فــي موقــف خطيــر فقــد يكونــون
ضحايــا للمخــدرات أو اإلتجــار بهــم ولذلــك نحــاول
مســاعدتهم ،فنحــن نحتــاج لمــوارد لمســاعدتهم
وتعليمهــم وتوفيــر معلميــن ومرشــدين لهــم،
ولدينــا مشــاريع للوقايــة مــن المخــدرات ومشــاريع
أخــرى للمســاعدة فــي اختيار الوظائف”

تحدد المســاعدة الالزمة.
أطفــال المــدارس بعــد انتهــاء دوام المدرســة إذا
• هنــاك عــدة أنــواع مــن الدعــم والمســاعدة للكبــار كان والدوهم يعملون أو يدرســون.
واألطفــال الذيــن يتعرضــون للعنــف أو التهديد.
• بعــد انتهــاء الطــاب مــن المدرســة األساســية
• األطفــال الذيــن تتــراوح أعمارهــم مــا بيــن  5 -1ينتقلــون إلــى المدرســة الثانويــة .تبلــغ فتــرة
ســنوات يمكنهــم أن يذهبــوا إلــى دار الحضانــة أو الدراســة في البرامج الثانوية ثالث ســنوات.

• الجرائــم التــي تحصــل فــي العائلــة الواحــدة
ويرتكبهــا أقربــاء ،تعنــي أن يقــوم أحــد الشــريكين
أو أحــد الوالديــن أو أحــد األخــوة واألخــوات أو دار الحضانــة العائليــة إذا كان أوليــاء أمورهــم
غيرهــم مــن األقربــاء بارتـ
ـكاب عمـ ًـل إجرامـ ًـي .يعملون أو يدرســون.
ً ً
يمكــن أن يكــون ذلــك مثــا عنفــا جســديا أو نفســيا
ً
• دور الحضانــة ودور الحضانــة العائليــة تعمــل
أو جنسيا.
ســوية مــع اآلبــاء واألمهــات .أثنــاء المحادثــات
• مــن المهــم تبليــغ الشــرطة عندمــا يتعــرض التطويريــة واجتماعــات أوليــاء األمــور يمكــن أن
المــرء للعنف.
يلتقــي أوليــاء األمــور مــع كادر الموظفيــن ويتحدثــوا
ً
• ضــرب األطفــال أصبــح ممنوعــا فــي الســويد منــذ عــن أوضاع األطفال.
عــام  .1979وهــذا يعنــي أن القانــون يمنــع • فتــرة الدراســة فــي المدرســة األساســية 9
تعريــض األطفــال لعقوبــة جســدية بغــرض ســنوات وهــي إجباريــة بالنســبة لكافــة األطفــال.
التربية.
عندمــا يبلــغ الطفــل عمــر 7ســنوات يبــدأ فــي

• جميــع األطفــال يحــق لهــم أن يكونــوا علــى
اتصــال شــخصي ومنتظــم مــع األب واألم .حتــى لــو
كانــت الحضانــة مــن حــق أحــد الوالديــن ،وهــذا مــا • فــي حــال علمــت إدارة الخدمــات االجتماعيــة بــأن المدرســة األساسية.
ً
يســمى حــق االجتمــاع بالطفل ورأيته.
طفــا ربمــا يتعــرض لــأذى ،فيجــب عليهــا أن • األطفــال الذيــن تتــراوح أعمارهــم مــا بيــن
ُ
• كال الوالديــن م ــلزمان بإعالــة أطفالهمــا ،حتــى تقــوم بدراســة تتعلــق بوضــع الطفــل واألســرة كــي  12-6ســنة يمكنهــم أن يذهبــوا إلــى دار رعايــة

• مدرســة ذوي االحتياجــات الخاصــة هــي مدرســة
يحصــل فيهــا األطفــال والشــبان ذوو اإلعاقــة علــى
تعليــم مالئم.
• هنــاك إمكانيــة لألطفــال والشــبان الذيــن
يتحدثــون فــي البيــت لغــة أخــرى غيــر اللغــة
الســويدية أن يحصلــوا علــى تعليــم اللغــة األم .مــن
المهــم بالنســبة لألطفــال أن يتعلمــوا لغتهــم األم
كــي يســتطيعوا أن يتطــوروا بســهولة ولكــي
ً
يتعلمــوا باللغــة الســويدية أيضا.
• أوليــاء األمــور يمكــن أن يكونــوا مشــاركين فــي
دراســة أطفالهــم ،لذلــك تدعــو المــدارس إلــى إجــراء
اجتماعــات ألوليــاء األمــور وإلــى إجــراء محادثــات
تطويرية.

Bergsgårdsgärdet 80
Tel. 031-48 84 00
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ÖPPETTIDER
MÅN-LÖR 07.00-22.00, SÖN 08.00-22.00
Priserna gäller fr.o.m. 01 Nov

ItalPasta 500g
nr1, nr2 & nr3

3för
20kr
Våttservetter 3-pack

0
9
.
9

2

HAJDU MOCHALALE
/st/st

Bladclementiner

0
9
.
14

/kg

Med reservation för ev slutförsäljning och tryckfel

Al-Farid Ris 5kg

Cortas 2 Hommus Tahina
+ 1 Gratis Foul 400g/burk

0
9
.
69

/st

Ajax Sköljmedel

0
9
.
14
/st

Banan

0
9
/kg
.
8

0
9
.
14
/st

Persimon

3för 20kr
Äpple

(Olika Sorter)

0
9
.
11

HAJDU MOCHALALE
/kg

Kharta Matte 250g

0
9
.
14

/st

Granatäpple

st2.90/kg
21

Gul Lök

0
9
.
3

/kg
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صــورة برفقــة وزير الدفاع الليبي

صورة برفقة وزير الدفاع الفرنســي

ما بين لم الشمل وطلب اللجوء ضاعت اإلقامة رغم صدورها
الكومبــس -خــاص :تلقــت «الكومبــس» طلبــا مــن شــخص ليبــي كان مســؤوال
حكوميــا ســابقا ،بنشــر قصــة لــه يقــول عنهــا إنهــا «معاناتــه مــع مصلحــة الهجــرة
الســويدية» فبعــد مماطلّــة فــي الحصــول علــى تمديــد إلقامتــه التــي كان قــد حصــل
عليهــا بواســطة معاملــة لــم الشــمل ،يكتشــف عبــر المحامــي بــأن مصلحــة الهجــرة
أصــدرت لــه فعــا إقامــة دائمــة ،لكنهــا لــم ترســلها لــه ورفضــت المصلحــة بعــد
ذلــك اعتبارهــا ورقــة رســمية.
السياســي الســابق الــذي تحفــظ علــى ذكــر اســمه ،أعمالــه فــي أوروبــا ودول الخليج العربي.
كان حصــل منــذ أيــار /مايــو  2012علــى حــق
اإلقامــة المؤقتــة فــي الســويد بنــاء علــى لــم الشــمل تحويــل ملفه إلى الجئ
مــع زوجتــه الســويدية ،وبحكــم عملــه فــي أحــد
الــوزرات الليبيــة ،كان دائــم التنقــل مــا بيــن الســويد مــع اســتمرار هــذا الوضــع ،قــرر السياســي الليبــي
وليبيــا فــي الفتــرة مــن ،كانــون الثانــي /ينايــر  2012الســابق تحويــل طلــب أقامتــه مــن لــم الشــمل مــع
حتى نيســان /أبريل .2014
زوجتــه إلــى طلــب لجــوء سياســي ،بعدمــا اقتنــع أن
ولكــن مــع تغيــر الظــروف السياســية آنــذاك فــي
بلــده وظهــور حكومتيــن منقســمتين فــي ليبيــا،
اضطــر هــذا الشــخص إلــى تــرك عملــه والعــودة
لالســتقرار مــع زوجتــه فــي الســويد ،وبعــد انتهــاء
مــدة إقامتــه المؤقتــة تقــدم فــي آذار /مــارس
 2014بطلــب لتمديــد إقامتــه علــى أمــل اإلســراع
بذلــك علــى اعتبــار أن جــواز ســفره الليبــي قــارب
علــى االنتهــاء وال يمكــن تجديــده إال مــن ليبيــا،
ً
وهــذا مــا كان محــاال ،بحكــم خســارة الطــرف
السياســي الــذي كان يتبعــه فــي عملــه للســيطرة
علــى العاصمــة الليبيــة كمــا يقول فــي حديثنا معه.

مشــكلة عــدم امتالكــه للجــواز الليبــي ســتالحقه مــع
اســتمرار األوضــاع علــى مــا هــي عليــه فــي بلــده ،وأن
حــق اللجــوء يخولــه الحصــول علــى وثيقــة ســفر
ســويدية يســتطيع مــن خاللهــا التنقــل لمتابعــة
أعمالــه في الخارج.

ووفــق لحديثــه مــع الكومبــس ،فقــد تلقــى مــن
ً
جديــد وعــدا مــن مصلحــة الهجــرة «أنهــم ســوف
ً
يبتــون فــي طلبــه فــورا ولــن ينتظــر أكثــر مــن ذلــك،
علــى اعتبــار أن الشــروط التــي تمنحــه حــق اللجــوء
ً
مســتوفاة ،نظــرا لطبيعــة عملــه الســابق وحساســية
الوضــع األمنــي والسياســي فــي ليبيــا ،وبالفعــل قــدم
ً
وبالرغــم مــن ذلــك ،طــال انتظــار الدبلوماســي طلبــا للجــوء فــي كانــون األول /ديســمبر 2015
للحصــول علــى إقامــة وخــال اتصاالتــه مــع المســؤول وانتظــر حتــى آذار /مــارس  2016إلجــراء مقابلــة
ً
عــن ملفــه فــي مصلحــة الهجــرة تلقــى وعــدا حســب أولى له.
قولــه ،أنــه ســوف يتــم تجديــد إقامتــه لكــن لمــدة مــع اضطــرار الدبلوماســي الســابق للبقــاء فــي الســويد
عــام واحــد فقــط ويقــول فــي هـ ًـذا اإلطــار ،إن هــذا غيــر قــادر علــى مغادرتهــا تأثــرت حســب كالمــه لنــا
الوعــد لــم ينفــذ وبقــي منتظــرا غيــر قــادر علــى أعمالــه فــي الخــارج وســبب ذلــك لــه بعــض الخســائر
التحــرك والســفر خــارج الســويد ومتابعــة بعــض مــن الماديــة ،األمــر الــذي دفعــه إلــى مراســلة مصلحــة

الهجــرة والطلــب منهــا إلغــاء ملــف لجوئــه والعــودة إلى دياره.
بــه إلــى ملفــه الســابق كطلــب إقامــة علــى أســاس لــم ومــع مــرور شــهرين علــى موعــد المقابلــة األخيــرة
الشــمل ،لكنــه تفاجــئ بــرد المصل ًحــة بأنــه ال يمكــن لــم يتلــق أي رد بعــد ،رغــم أن مســؤول ملفــه أبلــغ
إرجــاع طلبــه إلــى ما كان عليه ســابقا.
محاميــه بــأن قضيتــه محســومة وســيصدر قــرار
ً
أمــام هــذا الواقــع ،عيــن السياســي الليبــي ،محاميــا قريب بشــأنها.
لمتابعــة ملــف لجوئــه وذلــك فــي شــهر مايــو أيــار يقــول لنــا السياســي الســابق وقــد طغــت علــى صوتــه
 2016وهنــا كانــت الصدمــة الكبرى بالنســبة له.
نبــرة اإلحبــاط ،لــم أعــد أريــد اإلقامــة منهــم ،أنــا

المحامــي يكتشــف صــدور اإلقامــة
لموكلــه دون إبالغه بها
مــع متابعــة المحامــي لملفــه والبحــث فــي أوراق طلــب
اللجــوء الخــاص بموكلــه مــع المصلحــة ،اكتشــف
المحامــي وجــود قــرار مــن مصلحــة الهجــرة بمنحــه
قــرار إقامــة دائمــة صــادر مــن كانــون األول /ديســمبر
ً
 2015ولم يتم تســجيله رســميا وإرســاله بالبريد.
ويقــول لنــا هنــا ،إنــه عنــد مواجهــه المحامــي
لمســؤولي مصلحــة الهجــرة بهــذا األمــر تــم إبالغــه
بأنهــا ورقــة غيــر رســمية وال تحمــل توقيــع
المصلحــة ،وأن القــرار الصــادر مجــرد (عمــل داخلــي)
ال يحمل صفة قرار رســمي.
ً
ويضيــف ،أن محاميــه وتفاديــا إلطالــة الموضــوع
أكثــر مــن ذلــك فضــل عــدم مقاضــاة إدارة الهجــرة
ً
ألن ذلــك قــد يســتغرق أشــهرا طويلــة ،آثــر أن تتــم
مقابلــة اللجــوء الثانيــة التــي تــم تحديدهــا لــه فــي
ً
منتصــف آب /أغســطس ،حيــث ووفقــا لحديثــه معنــا
زود مصلحــة الهجــرة خــال المقابلــة بــكل الوثائــق
واألدلــة حــول وضعــه كسياســي ليبــي ســابق
والظــروف التــي دفعتــه إلــى اللجــوء وصعوبــة العــودة

متــزوج مــن امــرأة ســويدية منــذ خمــس ســنوات،
ولــم أنــل الجنســية الســويدية ألننــي لــم أســتطع
تجديــد إقامتــي ،وبالرغــم مــن أنــه يحــق لــي الحصــول
علــى إقامــة لجــوء إال أننــي حتــى اآلن ال أعــرف مــا هــو
مصيري.
ً
ليعــاود مجــددا مطالبــة مصلحــة الهجــرة عبــر
رســائل عديــدة (اطلعــت الكومبــس عليهــا) إغــاق
ملفــه وإمكانيــة ترحيلــه إلــى بلــد ثالــث ،وكان كل مــا
تالقــه هــو رد بجملــة واحــدة تقــول ســوف نعــود
ً
إليك الحقا
ويختــم حديثــه مــع الكومبــس بالقــول« :لــم أكــن
ً
يومــا عالــة علــى الحكومــة الســويدية ،ولــم اقبــض أي
مبلــغ مالــي أو مســاعدة مــن أي جهــة عامــة أو
خاصــة ،وســبب قدومــي للســويد كان بحكــم زوجتــي
ً
وأنــا فعــا غيــر راغــب بالعيــش هنــا فقــد خســرت
مبالــغ ماليــة طائلــة بســبب تعنــت إدارة الهجــرة».
ويضيــف أن مــا يريــده بعــد هــذه المعانــاة والشــعور
بالــذل هــو الخــروج مــن الســويد التــي شــبهها بأنهــا
ً
ســجن كبيــر قائــا « :أنــا مســتعد للعيــش فــي أي
مــكان آخــر فــي العالم بكرامتي».

هاني نصر
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مكتبة لبيع اإلصدارات العربية في مالمو
الكومبــس -خــاص :لمــن يهتــم ويتابــع

اإلصــدارات الجديــدة والقديمــة مــن مشروع مستقل

الكتــب العربيــة ،افتتحــت منــى العطــار
فــي  24مــن شــهر تشــرين األول /أكتوبــر
 2016بمالمــو ،مكتبــة تحمــل أســم
« »Arabiska böcker.Mلبيــع
الكتــب العربيــة فــي المدينــة.

والقــى افتتــاح المكتبــة ارتياحــا مــن قبــل شــريحة
واســعة مــن المثقفيــن والكتــاب ومحبــي القــراءة
باللغــة العربيــة مــن المقيميــن فــي الســويد وربمــا
دول أوروبيــة أخرى.
وفــي حديــث خــاص لهــا مــع موقــع «الكومبــس»،
قالــت العطــار ،إن المكتبــة ســتكون عامــة وســتغطي
الكتــب بجميــع إصداراتهــا ،القديمــة والحديثــة،
مجــاالت فنيــة وأدبيــة وسياســية ودينيــة وثقافيــة
ومعلوماتيــة مختلفــة ،تخــص جميــع األعمــار
والفئــات االجتماعية.
وأضافــت ،أنهــا فكــرت بالمشــروع بعــد أن القــت
ً
المكتبــة اإللكترونيــة التــي كانــت تديرهــا ،إقبــاال
ً
ً
جماهيريــا واســعا ،مــا جعلهــا تفكــر فــي تحويلهــا
ُ
إلــى مكتبــة فعليــة علــى األرض ،تــرص علــى الرفــوف
المثبتــة علــى جدرانهــا كتــب عربيــة بعناويــن
مختلفــة ،المشــهد الــذي لطالمــا ســعى إليــه عشــاق
قراءة هذه الكتب في الســويد.

وأوضحــت العطــار التــي بــدت الســعادة واضحــة علــى
صوتهــا وهــي تتحــدث عــن مشــروعها الجديــد ،أن
ً
المكتبــة عمــل مســتقل ليــس تابعــا أليــة جمعيــة أو
مؤسســة « ،فــي البدايــة ســتكون المســاحة
ً
المخصصــة للمكتبــة ليســت كبيــرة جــدا ،لكنهــا
تخطــط للعمــل على توســيعها في المســتقبل».
وعــن األســباب التــي جعلتهــا تفكــر بالقيــام بمثــل
هــذا المشــروع اآلن ،قالــت« :كان لــدي موقــع
ً
إلكترونــي أون اليــن لبيــع الكتــب ،وقــد القــى نجاحــا
ً
واســعا ،كمــا أن الجاليــة العربيــة التــي شــاركت فــي
ً
معــرض الكتــاب الــذي أقيــم فــي يوتوبــوري ،مؤخــرا،
ً
شــجعتني كثيــرا علــى القيــام بمثــل هــذا المشــروع،
باإلضافــة إلــى الزيــادة الكبيــرة التــي يشــهدها حجــم
الجاليــة العربيــة فــي الســويد ،كل هــذه األمــور
دفعتنــي إلــى التفكيــر بإنشــاء مكتبــة لبيــع الكتــب
العربية».

وتقــول« :ســأحاول إغنــاء المكتبــة بأحــدث العناويــن
الجديــدة الصــادرة عــن دور النشــر العربيــة»،
موضحــة أن لديهــا تعــاون حصــري مــع دار كلمــات
المعنيــة بنشــر كتــب وقصــص األطفــال ،باإلضافــة
إلــى تعاونــي مــع دور نشــر كبيــرة أخــرى ،كــدار
الســاقي فــي بيــروت ودور نشــر عراقيــة وإماراتيــة
وبعــض دور النشــر المغربية».

شراء الكتب
وبينــت العطــار ،أنــه يمكــن للراغبيــن فــي شــراء
الكتــب العربيــة طلبهــا مــن خــال الموقــع اإللكترونــي
أو االتصــال الهاتفــي أو البريــد اإللكترونــي وبأســعار
مناسبة.
ولــن يكــون فــي المكتبــة كتــب بعناويــن ســويدية،
لكنهــا ســتضم كتــب ســويدية مترجمــة للعربيــة
وقصــص لألطفــال مكتوبــة باللغتيــن العربيــة
والســويدية ،باإلضافــة إلــى كتــب لتعليــم اللغــة
العربيــة فــي منهــاج اللغــة األم الــذي تعتمــده
المــدارس فــي الســويد ومــن المرحلــة االبتدائيــة
ً
وحتــى الثانويــة ،مؤكــدة أن تلــك الكتــب تالقــي قبــوال
ً
واســعا لدى معلمي اللغة العربية في الســويد.

والعطــار ليســت جديــدة فــي عالــم الكتــب ،فهــي
ناشــطة فيــه منــذ مــا يزيــد عــن الســتة أعــوام،
حيــث كانــت تســتقدم كتــب عربيــة مختلفــة،
لألطفــال والبالغيــن مــن دور نشــر عربيــة مختلفــة
لهــا شــهرتها الواســعة وتبيعهــا مــن خــال
مكتبتهــا اإللكترونيــة التــي تفكــر اآلن فــي تغييــر وحــول أهميــة أن يكــون هنــاك مكتبــة لبيــع الكتــب
تصميمهــا وعمــل تصميــم جديــد يتناســب مــع العربيــة فــي الســويد وتنشــيط القــراءة بيــن أبنــاء
ً
مشــروع المكتبة.
الجاليــة العربيــة ،أجابــت ،قائلــة« :األمــر مهــم جــدا

وهــذا مــا ناقشــناه ســوية مــع مكتبــة مالمــو الوطنيــة،
وتوصلنــا إلــى مشــروع تعــاون مشــترك ،نشــجع فيــه
األطفــال علــى القــراءة مــن خــال قــراءة القصــص لهــم
وحــث أوليــاء أمورهم على ذلك».

لينا ســياوش
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عندما يكون النصب واالحتيال بالطرق القانونية
الكومبــس  -مقــاالت الــرأي :يقــع الكثيــر
مــن النــاس ،خصوصــا القادميــن الجــدد،
أو األشــخاص الذيــن ال يجيــدون اللغــة
فــي مشــاكل حقيقيــة ويصبحــون ضحايــا
بعــض الشــركات التــي تســتغل الثغــرات
القانونيــة للنصــب علــى األشــخاص الذيــن
ليــس لهــم درايــة بالقوانيــن وطــرق
تقديــم الشــكوى ومعرفــة الحقــوق
والواجبــات.

التوقيع الصوتي
مــن طــرق االحتيــال لتوريــط األشــخاص أو الشــركات
الصغيــرة طريقــة التوقيــع الصوتــي وهــي أن يتصــل
بــك شــخص مــن شــركة كــذا ويبــدأ فــي شــرح عــرض
معيــن لشــركتهم وان عــرف مــن خــال لهجتــك أو
اللكنــة أنــك لســت ســويدي األصــل خــال الشــرح
يســتعمل معــك مصطلحــات قانونيــة توهمــك أنــك
فاهــم الموضــوع وفــي تلــك الحالــة تكــون انــت محتــار
هــل توافق أو ال!
عندهــا يطــرح عليــك ســؤال هــل أعجبــك العــرض؟
وفــي نفــس الوقــت تعنــي بالمصطلــح القانونــي هــل
انــت موافــق؟ وان قلــت نعــم ينهــي معــك المكالمــة
بســرعة مــع تمنياتــه لــك بالتوفيــق والنجــاح فــي
عملــك وكلمــات لطيفة.
وبعــد أيــام تفاجــئ أنــك تلقيــت فاتــورة واجبــة

البســيطة الذهــاب للموقــع كــذا أو الشــركة كــذا
تســاعدك فــي األمــر ولكــن فــي الحقيقــة هــي تســاعد
فقــط المواطــن العــادي أو الزبــون وليــس مــن لديــه
ً
شــركة ،بالنســبة للنقابــات أيضــا ال تقــدم أي
مســاعدة بالرغــم انــه يجــب عليــك دفــع اشــتراك
بمبلــغ وقــدره ومــا تحصــل عليــه هــو استشــارة
لمــدة نصــف ســاعة فــي الســنة وهــذا عــن تجربــة
واقعية.

الدفــع بمبلــغ معيــن تدفعــه كل شــهر لمــدة ســنة
وإذا اتصلــت وقدمــت اعتراضــك يقولــون لــك نحــن
ســجلنا أخــر مكالمــة وانــت وافقــت علــى شــروط
العقــد وجاوبــت بنعــم ويجــب أن تدفــع االشــتراك
ولــن تســمع تلــك الكلمــات اللطيفــة والثنــاء مــن
وبعــد توقيــع العقــد تبــدأ حقيقــة تكشــف أمــور
المتصــل وربمــا هــذا مــا يفســر خــوف الســويديين
أخــرى وتكاليــف وشــروط وغيرهــا ،أنــت وقعــت
وحذرهــم الشــديد مــن التعامــل مــع الغربــاء ألن كل
عليهــا دون أن تــدري ،فتجــد نفســك متــورط
كلمــة أو حركــة محســوبة عليه.
بإلزامــك بدفــع مبلــغ معيــن قــد يصــل إلــى 6000
النصــب علــى أصحــاب الشــركات أو  10000فــي الشــهر لمــدة ســنة أو ســنتين دون لــذا نحــذر القادميــن الجــدد والطموحيــن وأصحــاب
الشــركات مــن توقيــع أي عقــد مــع أي شــركة تقديــم
أن تحصــل علــى أي فائــدة بالمقابــل كما وعدوك.
المبتدئين
خدمــات مهمــا كانــت إال بعــد الســؤال والتقصــي
نــوع أخــر مــن النصــب واالحتيــال باســتخدام طــرق وإذا راجعتهــم يكــون التقصيــر والخطــأ منــك والمشــورة والتريــث فــي اتخــاذ أي قــرر بالرغــم أن
تبــدو قانونيــة ،تمارســها بعــض شــركات تقديــم بالطبــع علــى حســب قولهــم وعندهــا تفســر البنــود معظــم الشــركات ال تقــدم أي خدمــات مجــرد بيــع
الخدمــات علــى أصحــاب الشــركات خاصــة المبتدئيــن ،القانونيــة بشــكل مختلــف ألن الكلمــة فــي القانــون كالم .ونصيحتنــا أن تعتمــد علــى نفســك ونشــاطك
ً
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وعالقاتــك وال تثــق بــأي شــركة تقديــم خدمــات إال
نظافــة علــى ســبيل المثــال يتصـ ًـل بــك شــخص تفســيرها بالمعنــى الــذي يخــدم الشــركات الكبيــرة أن كنــت متأكــد ألف بالمائة.
ويقــدم لــك عــروض مغريــة جــدا أو مــن خــال التــي لديهــا موظفيــن ومحاســبين ومحامييــن
بحثــك علــى اإلنترنــت تجــد شــركة لديهــا موقــع خاصيــن بهــا وانــت صاحــب الشــركة الفرديــة
جميــل وخدمــات ممتــازة ولديهــم عــروض جيــدة الصغيــرة إذا أردت فقــط استشــارة محامــي لمــدة
ً
وأحيانــا مجانيــة لمســاعدتك فــي الحصــول علــى نصــف ســاعة أو ســاعة عليــك أن تدفــع  2000إلــى
أعمال وعقود.
 3000كــرون وعندهــا يقــرر المحامــي هــل هــذا
مــن اختصاصه أم ال.
ً
وعندمــا تســجل معهــم (مجانــا) يتصــل بــك أحــد
المســوقين فــي الشــركة إمــا أن يطلــب منــك الحضــور تذهــب إلــى دائــرة الضرائــب أو البوليــس أو مكتــب
لمقــر الشــركة أو يقــدم لــك عــرض بالهاتــف ويشــرح العمــل أو إلــى أي جهــة ال احــد ســوف يســاعدك أو
منتصــر حجازي
لــك كيــف ســوف تكســب عــن طريقهــم مــن خــال يقــف معــك ،بعــض األشــخاص ينصحــون بخبرتهــم
إرســال عقــود عمــل لــك مــع أفــراد وشــركات
والحســابة بتحســب وتشــعر أنــك بعــد شــهر أو
اثنيــن ســوف تكــون غنــي وتكســب المــال وتحــل كل
مشــاكلك المالية.
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فايز علوش:

السويد قدمت لي فرص للتألق من خالل كرة الطائرة

الكومبــس -رياضــة :فايــز علــوش رياضــي محتــرف ،يعتبــر أن رياضــة كــرة الطائــرة هــل صحيــح أنــك عملــت فــي النــادي
هــي المفتــاح لنجاحــه فــي الســويد ،ورغــم الصعوبــات التــي واجهتــه إال انــه
مصمـــيـم مــدرب للســيدات والعــب فــي وقــت
علــى المضــي فــي هــذا الطريــق التـ
والرياضيــيـة.ينــوي أن يســلكها ،والبحــث عــن النجــاح ف واحد؟
هــل تعتبــر كــرة الطائــرة مــن
مســتقبل حياتــه العائليــة
ـز
ـ
ئ
حا
ـي
ـ
ن
كو
ـيدات
ـ
س
لل
ـدرب
ـ
م
ك
ـادي
ـ
ن
ال
ـي
ـ
ف
ـت
ـ
ل
عم
الرياضــات الصعبــة وبحاجــة
«الكومبــس» التقــت مــع علــوش ،وأجــرت معــه بــدأت األمــور تصعــب فــي موضــوع إقامتــي فــي علــى شــهادة كليــة التربيــة الرياضيــة فــي ســوريا لمجهــود بدني كبير؟
ً
الســعادة واالســتقرار ،اال فــي حــال واحــد إذا حصلــت
علــى عقد كبير.

حــوارا تحــدث فيــه عــن بدايــة احترافــه حتــى لبنــان ،وأصبــح هنــاك تشــديد علــى الســوريين،
وبحكــم الحــال أنــا ال أســتطيع العــودة إلــى ســوريا
الوصــول إلى الســويد وبدايــة الطريق فيها:
بســبب األوضــاع الراهنــة ووضــع مدينتــي ليــس
هــل يمكــن لــك أن تقــدم نفســك
ً
جيــدا ،لذلــك قررنــا أنــا وزوجتــي الســفر إلــى الســويد،
وتعرف قــراء «الكومبس» عليك؟
ووصلــت إلــى الســويد بتاريــخ  9شــباط /فبرايــر ،مــن
أنــا أســمي فايــز مــازن علــوش مــن ســوريا ،مــن
العــام  2015إلــى مدينة مالمو.
مدينــة ســلمية فــي ســوريا عمــري  28ســنة متــزوج
ولــدي طفلــة .مدينتــي بســوريا تملــك شــعبية فــور وصولــك للســويد لعبــت فــي
كبيــرة فــي رياضــة كــرة الطائــرة ،وكان لدينــا أفضــل مالمــو وبعدهــا انتقلــت لناديــك
الفــرق بســوريا ومشــجعين كثيريــن لذلــك اختـ
ـرت الحالــي فالنكبيــري لمــاذا هــذا
ً
هــذه اللعبــة ،وحققنــا مراكــز متقدمــة وكنــا دائمــا التغيير السريع؟
فــي النهائيات.
وصلنــا إلــى مالمــو وبقينــا هنــاك لمــدة  4شــهور
لعبــت وقتهــا لفريــق فــي الدرجــة الثانيــة اســمه
منــذ متــى وانــت العــب محتــرف،
 KUFMمالمــو وعندمــا بــدأت معهــم ربحنــا اربــع
ومــا هــي األلقــاب التــي حققتهــا فــي
ّ
مباريــات وكنــا افضــل الفــرق فــي الدرجــة الثانيــة
مشوارك؟
وبعدهــا قابلــت المــدرب األول فــي نــادي فالنكبيــري
أنــا العــب منتخــب ســوريا منــذ  ،2006وشــاركت
افضــل فريــق بالســويد فــي الدرجــة األولــى وخضعــت
بالعديــد مــن البطــوالت األســيوية والعربيــة (بطولــة
لمدة أســبوع لالختبار.
أســيا والبطــوالت العربيــة لألنديــة والمنتخبــات)
ولكــن أنــا منــذ عــام  2009محتــرف فــي لبنــان إلــى مــا هــو الســبب الــذي جعلــك تذهــب
عــام  2015لعبــت للعديــد مــن األنديــة ،وعشــت لناديــك الحالــي هــل كانــت الحوافــز
أيــام رائعــة فــي واحــد مــن أفضــل بطــوالت الــدوري في الدرجة األولى؟
العربية.
علـ ّـي البقــاء واللعــب معهــم وبــدأت التمريــن وعــدت
إلــى مســتواي الحقيقــي فعرضــوا علـ ّـي البقــاء معهــم
ماهــي المعانــاة التــي عشــتها قبــل
وأعطونــي شــقة للســكن ،وكان هــذا ســبب وجيــه
الوصــول للســويد ،رغــم أنــك كنــت
باإلضافــة ألنــه مــن أقــوى األنديــة فــي الســويد ولديــه
تلعــب مــع أفضــل األنديــة فــي
مــدرب ومحتــرف ،وأنــا فــي هــذا النــادي ســوف
لبنــان والعب كبير؟
أتطور بشــكل كبير.

وحائــز علــى عــدة شــهادات تدريبيــة دوليــة،
وبنفــس الوقــت حصلــت علــى عقــد عمــل مــن
المدرســة العليــا للكــرة الطائــرة فــي الســويد فــي
مدينــة  Falköpingولكــن قــررت البقــاء فــي
فالنكبيــري ،ألننــي أريــد أن أتابــع مســيرتي كالعــب
مــع افضــل فريــق بالســويد ،واآلن أنــا مــدرب
للســيدات والعــب فــي النــادي ضمــن التشــكيلة
األساســية ،والنــادي قــدم لــي عمــل أيضـ ًـا فــي معمــل ماهــي الفروقــات التــي تراهــا بيــن
جانــب ســكني ألنهــم يحاولــون تقديــم افضــل ســوريا والســويد فــي مجــال كــرة
اإلمكانــات لالعبيــن وتأميــن مــردود جيــد وأنــا الطائرة؟
طلبــت منهــم عمــل ألن ذلــك يســاعدني للبقــاء فــي ليــس هنــاك مقارنــة بيــن ســوريا والســويد ،فــي
مجالــي هنــا كل شــيء متطــور وســهل يحتــاج فقــط
الســويد بعد تشــديد القرارات.
اإلصــرار والعمــل واإلرادة وســوف تحصــل علــى
مــاذا حققــت مــن القــاب منــذ
نتيجة.
الكــرة الطائــرة لعبــة صعبــة وبحاجــة لتدريــب كل
يــوم وبحاجــة لتماريــن القــوة البدنيــة (حديــد)
ً
حلمــي حاليــا تحقيــق المزيــد مــن النجاحــات علــى
صعيــد اللعــب والعمــل وإعطــاء عائلتــي حيــاة رائعــة
ً
وســهلة ،وال أظــن أننــي ســوف أعــود قريبــا إلــى
ســوريا وأكيــد أتمنــى العودة ولكــن للزيارة فقط.

انضمامك للنادي؟

هــل وجــود مــدرب أجنبــي والعبيــن
محترفيــن هــو خبــرة فــي هــذا
المجال؟

الســنة الماضيــة حققنــا بطولــة الــدوري والــكأس
وهــذه الســنة هدفنــا حصــد جميــع األلقــاب فــي
الســويد والــدول اإلســكندنافية ،وأنــا ســوف اســتمر
باللعــب أطــول فتــرة ممكنــة ألن هــذا الشــيء بالطبــع المــدرب األجنبــي وهــو أمريكــي يضيــف
ً
يســاعدني كثيــرا فــي التعــرف علــى أشــخاص لمســة كبيــرة للنــادي ويســاعدنا علــى التطــور
ووجــود العبيــن برازيلييــن معنــا والعــب أمريكــي
كثيريــن وهــذا مفتاح النجاح في الســويد.
ً
يضيــف كثيــرا للنــادي ويســاعدنا علــى التطــور
هــل تعتبــر نفســك مــن الالعبيــن
واكتســاب الخبــرة وزيــادة التجانــس بين الالعبين.

المميزيــن ومــاذا لــو حصلــت علــى

أتمنــى أن أكمــل حياتــي فــي الســويد وأقــدم كل مــا
عقد احتراف خارجي؟
أنــا حاليـ ًـا مــن أفضــل الالعبيــن فــي الســويد وســوف لــدي من خبرة.
ً
حــاوره  -ايلــي لولي
اســتمر فــي ذلــك ،وال أفكــر باللعــب خارجــا ألن
الســويد بالنســبة لــي بلــد رائــع ،وأنــا ابحــث عــن
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اآلباء واألبناء...

حتــى نقلــل من حجــم ضريبة الغربة
ُ

الكومبــس – مقــاالت الــرأي :عندمــا تتعــرف علــى شــخص شـ ّ
ـرقي مثلــك فــي الســويد إجبــار الفتــاة علــى الــزواج مــن شــاب أو رجــل ،وهــذا
ُ
يتكلــم لغتــك ،قــد تســأله ويســألك عــن العائلــة واألطفــال ،فــي مناســبات يكــون مــا يســمى “اإلكــراه علــى الــزواج” وهــو مــا يحاســب
فيهــا تبــادل أطــراف الحديــث متاحــا حــول مواضيــع تفــرض نفســها أحيانــا ،وهــذا عليــه القانــون فــي الســويد ويمكــن أن يكــون أيضــا
مــا حــدث معــي مؤخـرًا ،عندمــا شــكى لــي “محدثــي” عــن متاعــب وضريبــة الغربــة ،عندمــا يجبــر شــاب علــى الــزواج مــن فتــاة ضمــن
التــي يمكــن أن ندفعهــا بعــد أن تكــون فــي البدايــة مجــرد هــروب مــن واقــع وملهــاة
صفقــة عائليــة ،وعــادة مــا يكــون الشــريك المجهــول
عنــه.
والمفــروض علــى الطــرف اآلخــر ،مــن نفــس العائلــة
جميــل لمنزلهــا عندمــا ترحــل عــن المنــزل أو البلــدة فــي الوطــن األصلــي ،ويمكــن لهــذه
علمانيــة أو ليبراليــة محدثــي ُالمفرطــة والمخلوطــة
( )flytta hemifrånوتعيــش وحدهــا .الهواجــس أن تتحــول إلــى ممارســات عنــف ضــد
بتعــدد الثقافــات التــي يحملهــا ،كونــه ولــد فــي بلــد
وأكثــر مــا فاجــأ األب أن ابنتــه قالــت ذلــك بعفويــة الفتــاة قــد تنتهــي نهايــة مأســاوية .كمــا يمكــن
وتعلــم فــي بلــد آخــر ويعيــش حاليــا فــي منفــى ثالــث،
وكأن رحيلهــا عــن المنــزل تحصيل حاصل.
أيضــا أن تنتهــي بتمــرد معلــن وواضــح للفتــاة
جعلتــه يكســر فــي كالمــه حاجــز الكلفــة بيننــا ليقــول
ولجوئهــا إلــى طلــب “الحمايــة” مــن جهــات
لــي مباشــرة“ :عنــدي ابنتيــن عالقــي معهمــا عالقــة
مختصة.
صداقــة ،ألننــي أدركــت منــذ البدايــة اســتحالة
الحــوار مــع الطفــل فــي
منعهمــا مــن ممارســة الجنــس قبــل الــزواج ،مثــل
األب بــدأ يشــعر بقلــق ومــع أن تربيــة األطفــال إجمــاال مســؤولية كبيــرة معظــم العائــات الناجحــة فــي
الســويديات األخريــات فــي ســن معيــن .أنــا شــديد مــن تأثيــر المدرســة يتحملهــا األهــل بغــض النظــر إن كان الطفــل ولــد أو تربيــة األطفــال إن كانــوا
استســلمت للواقــع فقــط ،واختــرت أال أكــون صداميــا والمجتمــع علــى ســلوك ابنتــه ،بنــت ،وإن كانــت العائلــة شــرقية أم غربيــة ،إال أن ســويديين أو غيــر ذلــك ،يبــدأ
بــل صديقــا لهمــا ،وألتصالــح مــع نفســي مــن
الفشــل والنجــاح فــي هــذه المهمــة يتوقــف علــى
تناقضــات قــد تأثــر علــى ســلوك بناتــي فــي ممارســة خاصــة عندمــا قالــت لــه فــي ســياق معاييــر نتــرك البحــث فيهــا للخبــراء ،فنحــن هنــا مبكــرا ،حــول عــدة مواضيــع لهــا
حديــث معيــن إنهــا ستشــتري نــرى واجبنــا كصحفييــن يتطلــب طــرح المشــكلة عالقــة بالســلوك ،مــن بينهــا
الكذب وازدواجية الشــخصية…”.
أثاثــا جميــل لمنزلهــا عندمــا
المســألة الجنســية ،إضافــة إلــى أن
ترحــل عــن المنــزل وتعيــش بصراحة ووضوح.
تعبيــر “ممارســة الجنــس” :قالهــا (محدثــي)
احتــرام الطفــل واحتــرام شــعوره
هنــاك تناقضــات عجيبــة وغريبــة تحــدث مــع
وحدها
بالعاميــة الفجــة وتبعهــا بابتســامة إلعطــاء هــذا
واحتــرام عقلــه ،مــن أهــم مــا
عائــات شــرقية وعربيــة فــي التعامــل مــع مــا هــو
التصريــح طابعــا متهكما أو ســاخرا.
تعتمــد هــذه العائــات فــي
“مســموح” و”ممنــوع” عــن أطفالهــا وخاصــة
ٌ
ـدث آخــر وفــي مناســبة أخــرى ،أعــرب أثنــاء أمثلــة عديــدة يمكــن تذكرهــا ومالحظتهــا عــن الفتيــات .بعــض العائــات المصابــة بمــا يمكــن عمليــة تربية أبناءها.
متحـ
مناســبة جمعتنــا ســويا ،عــن شــعوره بالقلــق“ ،همــوم” و»هواجــس” تــدور فــي بــال األهــل وصفــه بعقــد الحضــارة الغربيــة ،تعتقــد أن التربيــة
عندمــا أعلمنــي أن لديــه ابنــة تبلــغ مــن العمــر  14واآلبــاء ،علــى وجــه التحديــد ،ممــن ينتمــون إلــى
عامـ ًـا ،الشــعور بالقلــق ناجــم عــن تأثيــر المدرســة عائــات عربيــة وهــم يراقبــون بقلــق مرحلــة دخــول الغربيــة تعنــي الســماح والتســامح مــع كل رغبــات فــي المقابــل هنــاك عائــات تفــرط بالتشــدد والحــذر
الطفــل والمراهــق وال يجــوز الحــد مــن حريتــه ،فتمنــع كل شــيء بــدون مبــررات مقنعــة للطفــل،
والمجتمــع علــى ســلوكها ،خاصــة عندمــا قالــت لــه بناتهم ســن المراهقة.
وذلــك خوفــا مــن نعتهــم بال ـ “تخلــف” وكأنهــم وباســتخدام العنــف أحيانــا لردعــه و”تربيتــه”
فــي ســياق حديــث معيــن إنهــا ستشــتري أثاثــا مــن هــذه الهمــوم والهواجــس ،مــا يتطــور إلــى متهمــون بشــكل دائــم بهــذه التهمــة ،فهــم

„

يحاولــون إثبــات اندماجهــم فــي المجتمــع وقربهــم
ومجاراتهــم لنمــط الحيــاة األوروبيــة ،وهنــا تأتــي
النتائــج كارثيــة طبعــا علــى األهــل واألطفــال.
ويمكــن مالحظــة أيضــا ســلوك مشــابه لعائــات
اســتطاع أطفالهــا علــى صغــر ســنهم تخويفهــم
بقوانيــن يجهلهــا األهــل ،وتحــت تأثيــر الخــوف مــن
خســارة األبنــاء لصالــح “السوســيال” تصبــح عمليــة
االبتــزاز واضحــة بيــن الطفــل أو المراهــق وأهلــه
غيــر المطلعيــن علــى حقائق المجتمع الســويدي.
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وهــذا مــا يجعــل الطفــل إمــا أن يتمــرد عندمــا عالقــة بالســلوك ،مــن بينهــا المســألة الجنســية ،تقتصــر أيضــا علــى األجانــب فــي دولــة مثــل الســويد ،هــي “هــم” مــن همــوم العائلــة أو أنهــا مشــروع
يكبــر ،أو أن يعيــش فــي ازدواجيــة متناقضــة بيــن إضافــة إلــى أن احتــرام الطفــل واحتــرام شــعوره بــل هنــاك أيضــا عائــات ســويدية تعانــي مــن تمــرد “فضيحــة” محتملة.
البيــت والمجتمع.
واحتــرام عقلــه ،مــن أهــم مــا تعتمــد هــذه العائــات وانحــراف أبنائهــا المراهقين.
للتحــدث معهــم فــي مواضيع لهــا عمق معين
فــي عمليــة تربية أبناءها.
العديــد مــن العائــات العربيــة والشــرقية ال تقيــم
عــادة عالقــات صداقــة أو تعــارف قويــة مــع عائــات
ســويدية ،لذلــك ال يعــرف بعضنــا أن أغلــب هــذه
العائــات الســويدية لديهــا قوانيــن وتعليمــات
صارمــة فــي تربيــة أطفالهــا .فليــس صحيحــا كمــا
يعتقــد البعــض أن األهــل ال يملكــون ســلطة علــى
أطفالهــم .نالحــظ مثــا أن األم أو األب الســويدي
عندمــا يقــول كلمــة “ال” يعنــي  NEJبالســويدية
لطفــل مــن أطفالــه يقولوهــا بحــزم وهــي تعنــي فعــا فــي إحــدى النــدوات فــي مكتبــة جامعــة مالمــو،
“ال” وهــي كلمــة رادعــة وكافيــة .مــع إظهــار طلبــت الممثلــة المشــهورة ليلــى علــوي مــن الجاليــة
عالمــات حســم قوية علــى تعابير وجهه.
العربيــة التــي حضــرت النــدوة ،إعطاءهــا فكــرة عــن
المشــاكل التــي تحــدث بيــن اآلبــاء واألبنــاء فــي
صحيــح أن هنــاك فروقــات المغتــرب مــن أجــل دراســة احتمــال معالجتهــا فــي
كبيــرة بيــن جوهــر الثقافــة الســينما وطرحهــا ضمــن أعمــال فنيــة .إحــدى
الشــرقية والغربيــة المتعلقــة األمهــات الحاضــرات قالــت“ :المشــكلة أن أوالدنــا
بســلوك الشــباب والفتيــات خاصــة وبناتنــا ال يســمعون منــا شــيء وال يحترموننــا وال
فيمــا يتعلــق بحريــة العالقــات يريــدون أن يتحدثــوا حتــى معنا”.
صحيــح أن هنــاك فروقــات كبيــرة بيــن جوهــر
الثقافــة الشــرقية والغربيــة المتعلقــة بســلوك
الشــباب والفتيــات خاصــة فيمــا يتعلــق بحريــة
العالقــات الجنســية ،مــع أن هــذه الحريــة فــي
المجتمعــات الغربيــة لهــا أيضــا محدداتهــا
ومعايرهــا .فــا يوجــد مجتمــع بــدون مقاييــس
“الخطــأ” أو “العيــب” أو “الخجل”.
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الوجــه الظاهــر والصــارخ لمشــكلة تعامــل العائــات
العربيــة والشــرقية فــي الســويد ودول المهجــر
األخــرى مــع بناتهــا تحديــدا ،هــو الفشــل فــي إيجــاد
توافــق بيــن عاداتنــا األصليــة واألصيلــة مــع واقــع
إيجابيــات المجتمــع الــذي نعيــش فيــه وهــي
إيجابيــات كبيــرة ورائعــة إذا مــا أحســنا اســتغاللها،
بمعنــى آخــر وكمــا هــو مالحــظ عندمــا يغيــب دور
المنــزل فــي تكميــل دور المدرســة والمجتمــع،
ليصبــح دور المجتمــع المنزلــي والعائلــي الصغيــر،
متناقضــا ومتعارضــا ،ودون تبريــر مقنــع ،مــع مــا
يشــاهده ويمارســه الطفــل أو المراهــق فــي المجتمــع
األكبــر فــي المدرســة أو بين األصدقاء.
وهنــاك عائــات ال تتحــدث مــع أبنائهــا فــي المنــزل
بلغتهــم األصليــة بــل يعمــدون إلــى التحــدث معهــم
بلغــة ســويدية مكســرة ،وعندمــا يكبــر األطفــال ،ال
يجــد اآلبــاء حتــى لغــة مريحــة يمكــن أن تعتمــد
كوســيلة تفاهــم مع أبنائهم

الجنسية،
مــن المؤكــد أن المــرأة شــعرت بالطمأنينــة مــن أن
هــذه المشــكلة ال تخصهــا وحدهــا وليســت حكــرا الثقــة واالحتــرام المتبــادل والحــوار البنــاء والمنطقــي،
كمــا أن الحــوار مــع الطفــل فــي معظــم العائــات فقــط علــى المغتربيــن العــرب والشــرقيين فــي بيــن األبنــاء واآلبــاء يمكــن أن يمحــي مــن ذهــن اآلبــاء
الناجحــة فــي تربيــة األطفــال إن كانــوا ســويديين أو الســويد أو غيرهــا مــن الــدول ،هــذه المشــكلة ال الشــرقيين التفكيــر فقــط بــأن البنــت فــي المنــزل
غيــر ذلــك ،يبــدأ مبكــرا ،حــول عــدة مواضيــع لهــا

مصطلحــات
ســــــويدية
للمزيد:

Åldersbedömningar

مصطلــح مؤلــف مــن كلمتيــن Forskning .تعنــي بحــث
علمــي ،ويرافقهــا  enفــي حالــة النكــرة ،وتصبــح
 forskningarأثنــاء الجمــع .كلمــة projekt
تعنــي مشــروع ،ويرافقهــا  ettفــي حالــة النكــرة ،فيمــا تبقــى
نفسها أثناء الجمع.
المعنى الكامل يصبح :مشروع بحث علمي.

Alliansväljare

www.alkompis.se

مصطلــح مؤلــف مــن كلمتيــن Ålder .تعنــي ُعمــر أو سـ ّـن،
 åldrarأثنــاء
ويرافقهــا  enفــي حالــة النكــرة ،وتصبــح
الجمــع .كلمــة  bedömningتعنــي تقييــم أو ُحكــم،
ويرافقهــا  enفــي حالــة النكــرة ،وتصبــح
 bedömningarأثناء الجمع.
تقييم األعمار.
المعنى الكامل يصبحً :
ويتــم تقييــم األعمــار طبيــا فــي الســويد باســتخدام مجموعــة
متنوعــة مــن اإلجــراءات ُالطبيــة مــن أجــل التوصــل إلــى أعمــار
تقريبيــة لألشــخاص المــراد فحصهــم ،منهــا عــن طريــق
تقييــم نضــج األســنان والتصويــر الشــعاعي لعظــام الكــف
والمعصــم والترقــوة ،لكــن فــي الوقــت ذاتــه ال يوجــد أي فحــص
طبي ،حتى اآلن ،يتمكن من تحديد عمر اإلنسان بدقة.

Forskningsprojekt

Återkallar
مصطلــح مؤلــف مــن كلمتيــن Åter .تعنــي مــن
جديــد أو مــرة أخــرى ،وفعــل  kallarيعنــي
يستدعي أو يحضر أو يسمي.
وتأتــي فــي حالــة الماضــي  ،Återkalladeوفــي
الحاضر/الماضــي التــام  ،Återkallatوفــي
األمر .Återkalla
المعنى الكامل للمصطلح هو :سحب أو استدعاء.
ويقصــد بالفعــل عندمــا تقــوم إحــدى الشــركات
بســحب أو اســتدعاء منتجــات معينــة يظهــر فيهــا
أخطــاء تصنيعيــة أو عيــوب يتوجــب تصليحهــا أو
تبديلها.

مصطلــح مؤلــف مــن كلمتيــن Allians .تعنــي حلــف أو
تحالــف سياســي ،ويرافقهــا  enفــي حالــة النكــرة ،وتصبــح
 allianserأثنــاء الجمــع .كلمــة  väljareتعنــي
ناخــب ،ويرافقهــا  enفــي حالــة النكــرة ،فيمــا تبقــى نفســها
ِ
أثنــاء الجمع.
التحالف.
المعنــى الكامــل يصبــح :ناخــب أو ناخبي ً
ويشــار بكلمــة ( Alliansenســابقا Allians
 )för Sverigeإلــى تحالــف األحــزاب البرجوازيــة
البرلمانيــة فــي الســويد علــى المســتوى الوطنــي ،وهــي أحــزاب
المحافظيــن  ،Moderaternaوحــزب الوســط
 ،Centerpartietوالليبرالييــن (حــزب الشــعب
ً
ســابقا)  ،Liberalernaوالحــزب المســيحي
الديمقراطــي .Kristdemokraterna
وأطلــق مصطلــح التحالــف  Alliansenمنــذ جولــة
االنتخابــات البرلمانيـ ّـة الســويدية عــام  ،2006حيــن حصلــوا
علــى األكثريــة وتولــوا الســلطة بقيــادة رئيــس حــزب
المحافظيــن الســابق فريدريــك راينفيلــدت .وجــرت إعــادة
انتخــاب التحالــف البرجــوازي عــام  ،2010دون أن يحصلــوا
علــى األكثريــة ،فــي فتــرة حكوميــة اســتمرت للعــام ،2014
قبــل أن تتولــى الحكومــة الحاليــة بقيــادة الحــزب االشــتراكي
الديمقراطــي وحــزب ً البيئــة ،ليصبــح التحالــف
 Alliansenمعارضــا منــذ ذلك الحين.

الثقــة واالحتــرام المتبــادل والحــوار البنــاء والمنطقــي،
بيــن األبنــاء واآلبــاء يمكــن أن يمحــي مــن ذهــن اآلبــاء
الشــرقيين التفكيــر فقــط بــأن البنــت فــي المنــزل
هــي “هــم” مــن همــوم العائلــة أو أنهــا مشــروع
“فضيحــة” محتملــة ،وعليــه يجــب مراقبتهــا
وردعهــا والســعي أحيانــا إلــى تزويجهــا بســرعة.
تغييــر هــذه النظــرة المحــدودة والظالمــة يجعــل
األب ينظــر إلــى ابنتــه علــى أنهــا أوال وأخيــرا هــي
ابنتــه ويقــع علــى عاتقــه مســؤولية كبيــرة اتجــاه
ذلــك وهــي ســتبادله المحبــة واالحتــرام ويمكــن أن
يعتمــد عليهــا ويفتخــر بهــا ويتعلــم منهــا أيضــا.
وال ننســى أن هنــاك عائــات عربيــة وشــرقية عديــدة
قدمــت أمثلــة رائعــة فــي تربيــة فتيــات ناجحــات فــي
المجتمــع الســويدي ،وكان للمنــزل الــدور الكبيــر فــي
نجاح شــابات وشــبان من أصول مهاجرة.

محمــود صالح

Arbetslöshet

مصطلــح مؤلــف مــن كلمتيــن .األولــى  Arbeteتعنــي عمــل،
والثانيــة  lösوهــي الحقــة تأتــي فــي نهايــة العديــد مــن الكلمــات
لتعطيها معنى فقدان الشيء أو االنتفاء.
المعنــى الكامــل للمصطلــح هــو بطالــة ،ويســبقها  Enفــي حالــة
النكرة.
ويعتبــر العاطــل عــن العمــل بحســب مكتــب اإلحصــاء المركــزي فــي
الســويد هــو الشــخص ،بعمــر مــا بيــن  64-16ســنة ،والــذي يفتقــد
لوظيفــة ويمكنــه الحصــول عليهــا والبحــث عنهــا بشــكل ّفعــال ،أو
الشــخص الــذي ينتظــر ًوظيفــة ســتبدأ خــال ثالثــة أشــهر .لكــن ال
يعتبــر الشــخص عاطــا عــن العمــل إذا َع ِمــل ســاعة واحــدة علــى
األقل في األسبوع.
ويســتند تعريــف مكتــب اإلحصـ ًـاء المركــزي علــى توجيهــات منظمــة
العمل الدولية  ،ILOويتبع أيضا لقوانين االتحاد األوروبي.
أمــا مفهــوم البطالــة بالنســبة ًلمكتــب العمــل فــي الســويد فهــم
األشــخاص مــا بيــن  64-16عامــا ،والذيــن تعتبــر بياناتهــم مدونــة
فــي نظــام المعلومــات التابــع ً للمكتــب ،ويمكــن تقســيمهم إلــى
قســمين وهمــا ،عاطــل تمامــا عــن العمـ ًـل ،أو باحــث عــن عمــل
ومشترك في برنامج نشاطات مدعوم ماديا من الحكومة.

Förundersökning
مصطلــح مؤلــف مــن كلمتيــن För .ســابقة تأتــي فــي
أوائــل الكلمــات ويقصــد بهــا قبــل أو أولــي .كلمــة
 undersökningتعنــي فحــص أو دراســة أو
تحقيــق ،ويرافقهــا  enفــي حالــة النكــرة ،وتصبــح
 undersökningarفي حالة الجمع.
المعنى الكامل يصبح :تحقيق أولي.
التحقيــق األولــي هــو نــوع مــن أنــواع التحقيــق الــذي ًيبــدأ
عندمــا يشــتبه فــي جريمــة ارتكبــت ،وتتطلــب مزيــدا مــن
التحقيــق .وتقــع علــى عاتــق أحــد المدعيــن العاميــن إجــراء
التحقيق األولي ،بعد أن يحال إليه من قبل الشرطة.
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 -1مركبــات بحريــة  -من أعضاء النبات

غامضة في لندن.

 -2وعــد يحافــظ عليه  -واضح ومعلن.

٣

 -3الحيوان يمشــي في األرض  -مســتغرقون

 -4حيوان ضخم الحم يحب العســل -

في سبات

شــقيقة  -نصف بدري

٤

 -4نصف أســرة  -من آلت إليه الوصاية.

 -5من مدن مصر  -ســرت وهنئت.

 -5ســيدة الشاشة العربية.

 -6نصف ســاحر  -ســال  -من الشهور

٥

 -6ثلثــا تخت  -مصباح

الميالدية.

 -7نصــف قميص  -ثياب بالية.

 -7متشــابهة  -من الظهر فصاعدا -

 -8عــدم قــدرة على النوم  -نصف عابر -

توضع عليه األشــياء.

ضمير متكلم.

 -8الحكواتي (معكوســة).

٨

 -9ممثل ومخرج مســرحي وســينمائي راحل

 -9أدوية مضادة (معكوســة)  -ســريع

٩

تــرك الطــب البيطري من أجل الفن  -أخطأ

الغضب.

 -10ممثل ومســرحي مصري راحل عمل

 -10فنانــة مصريــة راحلة لمعت كراقصة

ســنوات مخرجا في اإلذاعة البريطانية

مع فريد األطرش

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

٦

٨

٢

 -2مطرب وممثل ســوري مــن أغنياته يا بنات  -3مــا يكتب مــن كافة المعلومات عن
موضــوع أو حــدث ما  -من األطراف
المــكال  -للنفي

SUDOKU

٣

٤

٥

٧

٩

١٠

١

٦
٧

١٠

8 3
7
5 2
3
4
1
6
2
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5
4
8
9
6
7 1
4
5
8
1
5
2 4
1
7
4
3
1 2
9
1
4
8
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مستوى متقدم

 -1ســندريال الشاشة ماتت في ظروف

التناسلية (جمع).

١

٢

مستوى مبتدئ

الكلمات المتقاطعة
رأسي

6
8

2
4
3

7

1
5 4
9

8

6

2

5

4
8
9
7

9
7
3
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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 تتعــرف
عليهــا مــن خــال المســاعدة المبينــة مقابــل ( طماال )
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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