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٢٨ صفحة

 December ٢016 العدد السابع والثالثون
صديقك الناطق بالعربية في السويد

PÅ ARABISKA FRÅN SVERIGE

صـ  18
 أالء عمايري: 

الدراسة مع وجود طفل صغير »صعبة« لكن ليست 
»مستحيلة«

صـ  10
:

ً
موقف قانوني »معقد« لوضع عراقي أكثر تعقيدا

غّير أسس منح اإلقامات 
ُ
مصلحة الهجرة السويدية ت

للعراقيين

صـ  16
الخبيرة التربوية عريب قمحاوي:

فكرة استخدام اللغة األم في إعداد المدرسين أعطت 
نتائج ممتازة

اقــرأ في هذا العدد
مــن جريدة الكومبس
 كلمة العــدد: في بيتنا ترامب

أربع صفحات باللغة الســويدية

جائزة ملكية 
لمحمد همان

من فكرة أثناء دراسة الدكتوراه إلى صاحب 
ً
شركتين و60 موظفا

صـ   5
المحامي روماني  بطرس 

اعرف حقوقك عند الحصول على وظيفة أو في حال 
تركك العمل

شــاهد اإلعالن في الصفحة   7
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ــس ومعــه  ــدة الكومب ــن جري يصــدر هــذا العــدد م
ماتــس  زميلــي  الســويدية،  باللغــة  صفحــات   4
الصحافــة  كليــة  فــي  واألســتاذ  الصحفــي  ديرويــل 
ســتوكهولم،  فــي    SöDERtöRN بجامعــة 
لموضــوع  الصفحــات  هــذه  نخصــص  أن  اقتــرح 
انتخــاب ترامــب رئيســا للواليــات المتحــدة، ومــع أن 
شــبع عبــر عــدة وســائل إعــالم 

ُ
هــذا الموضــوع قــد أ

كان  الــرأي  أن  إال  ومحلليــن،  مراقبيــن  قبــل  ومــن 
الكتابــة عــن هــذا الموضــوع مــن زاويــة تأثيــره علــى 
تنامــي التيــارات اليمنيــة المتطرفــة فــي الســويد 
 بريطانيــا وفرنســا 

ً
ودول أوروبيــة أخــرى وتحديــدا

وألمانيا.

العالــم اليــوم لــم يعــد ســوى قريــة صغيــرة، ونــكاد 
ال نــرى حواجــز تذكــر بيــن مــا يســمى اهتمامــات 
وبيــن  والحكومــات  للــدول  الداخليــة  السياســات 
المســافات  وحتــى  الخارجيــة،  سياســاتها  همــوم 
الحــدث وبيــن مجــاالت  التــي تفصــل بيــن مســرح 
نتصــور،  ممــا  أقصــر  باتــت  وتأثيــره  تداعيتــه 
 للواليــات المتحــدة، 

ً
»حــدث« انتخــاب ترامــب رئيســا

شــك  بــال  لــه  ســيكون  »الحــادث«  يشــبه  والــذي 
تداعيــات كبيــرة علينــا جميعــا. خاصــة فيمــا إذا 
الحملــة  أثنــاء  وعــوده  مــن  بجــزء  ولــو  أوفــى 
االنتخابيــة. ومــع أن الجميــع يعــرف أن مــا يقــال 
أن  بالضــرورة  ليــس  المرشــحين  قبــل  مــن  عــادة 

، وتــوزع مجانــا 
ً
تصــدر مــرة واحــدة فــي الشــهر حاليــا

بالبريــد وعبــر مراكــز ثابتــة فــي عــدة مناطــق منهــا: 

ونورشــوبنغ  ويوتيبــوري  وســتوكهولم  ســكونة 

إعالميــة  خدمــة  وهــي  واسكليســتونا،  ولينشــوبنغ 

باللغــة العربيــة هدفهــا المســاهمة فــي تلبيــة الحاجــة 

إلــى وجــود وســيلة إعالميــة تتفاعــل مــع الجاليــات 

العربيــة فــي الســويد وأوروبــا حــول كل مــا يجــري مــن 

أخبــار ومســتجدات تهــم الجاليات الناطقــة بالعربية.

تحــاول  جــادة  إعالميــة  وســيلة  الكومبــس  صحيفــة 

التركيــز علــى القضايــا التــي تهــم االندمــاج بالمجتمــع 

والتعريــف بحقــوق كل األشــخاص و الجماعــات حســب 

وضعهــا القانونــي فــي الســويد وأوروبــا، إضافــة إلــى 

ــم  ــة والعال ــالد العربي ــي الب ــا يجــري ف ــع م التواصــل م

وتنــوع  التجــارب  مــن  االســتفادة  علــى  والتشــجيع 

الثقافــات بيــن الشــعوب، مــن خــالل التعريــف باآلخــر 

واالطــالع علــى نمــط الحيــاة التــي اختارتهــا الشــعوب 

وطريقــة وضعهــا للحلــول التــي تحتاجهــا فــي إدارة 

المجتمــع وتطويــر المؤسســات وزيادة الرفاهية.

مــن  العديــد  تضــم  الكومبــس  تحريــر  هيئــة 

مــن  معهــا  المتعاونيــن  واإلعالمييــن  الصحفييــن 

داخل الســويد وخارجها.

المؤســس ورئيس التحرير
د. محمــود صالــح آغا

07٢971٨٨9٨

ma@alkompis.com

ســكرتير التحرير
نزار عسكر

07376414٨9

nazar@alkompis.com

المبيعات
مازن كلســلي

073669037٨

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

موقــع الكومبــس بالعربية

www.alkompis.se

موقــع الكومبس بالســويدية

www.al-tid.se

موقــع راديو الكومبس

www.radioalkompis.se

جريــدة الكومبس الورقية

www.alkompis.se/newspaper

موقــع اإلنتاج االعالمي

www.al-media.se

صفحــة الكومبس على الفيســبوك

www.facebook.com/alkompis.se

موقع الشــبكة الرئيســي

www.alkompismedianetwork.com

تصدر عن شبكة الكومبس اإلعالمية
السويد -ستوكهولم

www.alkompis.se

Chefredaktör och ansvarig utgivare Mahmoud Agha
November ٢016  العدد السادس والثالثون | السنة الثالثة

StOcKhOLM

KIStA GALLERIA

tRAPPhuS 3

164 91 KIStA

MAhMOuD AGhA

tEL: 07٢  971 ٨٨ 9٨

E-POSt:

INFO@ALKOMPIS.cOM

Malmö:
Scheelegatan 15
Malmö 21 228
tel: 073  669 03 78

Göteborg:
Rullagergatan 9
Göteborg 41 526
tel: 070  074 49 51

Eskilstuna
tel: 073 760 98 22

uppsala
tel: 073  717 70 68

ANNONSAVDELNING
Mazen Akram
tel: 073 - 669 03 78

GRAFISK AVDELNING
Baseem Munawwar
Tel:  076 - 008 19 48

PÅ ARABISKA FRÅN SVERIGE
صديقــك الناطــق بالعربية في الســويد
 SVERIGES STÖRSTA TIDNING PÅ

ARABISKA

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

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

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

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

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

يطبــق عندنــا يصبحون في ســدة الحكم.

ــدة  ــا هــو ســبب اهتمــام جري قــد يســأل البعــض م
ناطقــة بالعربيــة فــي الســويد، بالكتابــة عــن ترامــب، 
الجــواب أن هــذا الترامــب عمليــا أصبــح جــزء مــن 
حياتنــا اليوميــة فــي السياســة واإلعــالم واالقتصــاد 
حــدث  أو  »حــادث«  وأن  العامــة،  الحيــاة  وحتــى 
وأحــزاب  قــادة  آمــال  ينعــش  أن  يمكــن  انتخابــه 
شــعبوية يمينيــة عديــدة فــي أوروبــا، طالمــا أن 
ترامــب  اســتخدمه  الــذي  نفســه  هــو  الخطــاب 
اليمينيــة  األحــزاب  فتــرة  منــذ  تســتخدمه 

المتطرفــة في أوروبا  

عواطــف  الديماغوجية ودغدغــة  علــى  المعتمــد 
بمواضيــع  العاملــة،  الطبقــة  الجماهير خاصــة 
والبطالــة  باإلرهــاب  وربطهــا  واللجــوء  الهجــرة 

والخــوف علــى صفــاء الثقافة ونقاء العرق.

خطــاب تضليــل النــاس ومخاطبــة عواطفهــم بــل 
لهــم  تقديــم  وبــدون  ســبب  بــدون  وتخويفهــم 
ــات صحيحــة، هــو الخطــاب  معلومــات وأرقــام وبيان
الســائد لألســف فــي أوســاط أوروبيــة معينــة، مــع 
احتمــال تزايدهــا فــي هــذه األيــام، فمــن أخطــر 
النتائــج الكارثيــة علــى هــذا الخطــاب الشــعبوي هــو 
قدرتــه علــى أقنــاع عــدد كبيــر مــن الشــعب وغالبــا 
للقبول بالســلطة  األكثريــة  يشــكلون  مــا 

المطلقة للفــرد أو لمجموعــة مــن الزعماء.

التيــارات  وتراجــع  عجــز  ظــل  فــي  ذلــك  كل 
السياســية التقليديــة وخاصــة اليســار، هــذا العجــز 
قوبــل أيضــا بفتــور وعــدم ثقــة مــن قبــل الجماهيــر 
الرتابــة  مــن  وتنفــر  للتغيــر  دائمــا  تســعى  التــي 
ــة المعتمــد دائمــا  ــة الخطاب ــول، ورتاب وتأجيــل الحل
الديمقراطيــة  مثــل  رنانــة  كلمــات  تكــرار  علــى 
وقضايــا  البيئــة  علــى  والحفــاظ  اإلنســان  وحقــوق 
دون  ذلــك،  وغيــر  اإلرهــاب  ومكافحــة  المنــاخ 
مــن  مجــال  أي  فــي  كبيــر  تقــدم  وإحــراز  التقــدم 

هذه المجاالت.

الصراعــات، وال  العالــم يعيــش علــى  أن  وال شــك 
مــن  ويبقــى  واأليديولوجيــات  المفاهيــم  اختــالف 
الشــر عــن  امتــداد  فــي وقــف  أن نســاهم  واجبنــا 
طريــق علــى األقــل وصــف الحالــة ونقــل الخبــر، ومــن 
أهــم مــا يمكــن أن نخبــر بــه فــي هــذا الســياق أن 
ألمريــكا  رئيســا  فقــط  ليــس  اصبــح  ترامــب 
ومتواجــدا فــي البيــت األبيــض بــل يــكاد يكــون فــي 

بيــت كل منا

كلمة العدد

رئيس تحرير شبكة الكومبس اإلعالمية

د. محمود صالح آغا

 Vill du ha tidningen så skicka din adress till oss
på:
adress@alkompis.se

 Alkompis.se hittar du på nätet och har redan 30000
 unika besökare varje dag samt 750 000 besökare på
Facebook och en mediaräckvidd på 700 000 per-

 soner. Al Kompis åtnjuter väldigt högt förtroende
bland våra läsare som ser oss som “Sverige på ara-
biska”. 

 Besök gärna också vår svenskspråkiga systertidning
Altid.se. 

MVH

Redaktionen

ــب م ا تر ــا  بيتن ــي  ف



3 | الكومبس Bergsgårdsgärdet 80
Tel. 031-48 84 00

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

Priserna gäller  fr.o.m. 29 Nov Med reservation för ev slutförsäljning och tryckfel

Duru Bönor, Linser

Italpasta Fidelini 500g Diamant Strösocker 1kg

Sera Oliver Gröna, 2000cc

Makido Ton�sk

Olivano Oliv Olja 

Sifa Honung 1kg Ne�s Feta Ost  800g 

Sera Torshi Grönsaks Pickels
4,4kg 

& popcorn

Duru Ris Pilavlik 5kg 

3för 
20kr 49.90 

/st

45% 55%

Al Kazzi Mix Nötter Extra Ost  

100 103

& Popcorn

3för 

19.90 
/st 64.90 

/st HAJDU MOCHALALE54.90 
/st

29.90 
/st19.90 

/st

29.90 
/st

I Olja

2st
/st2för 

15kr

24.90 
/st

300g 

750ml

Al HasnaA Ka�e 
Med kardemumma 450g

3för 
100kr

/st2för 
15kr

/st2för 
15kr



الكومبس | 4

م الملــك الســويدي كارل غوســتاف الســادس عشــر جائــزة 
ّ

الكومبــس – خــاص: ســل
“البنــاؤون الجــدد” Nybyggare للعــام الحالــي 2016، المخصصــة ألصحــاب 
المشــاريع مــن أصــول أجنبيــة، إلــى كل مــن محمــد همــان )مــن أصــول مغربيــة( ومــوا 
ــم  ــك ضمــن حفــل خــاص بالقصــر الملكــي أقي ــر، )مــن أصــول تركيــة( وذل غوربوزي
ــل  ــه ونق ــس بتغطيت ــبكة الكومب ــاركت ش ــي، ش ــرين الثان ــر/ تش ــاء 1 نوفمب الثالث

أجــزاء منــه مباشــرة.

للحفــل: “إن  االفتتاحيــة  كلمتــه  فــي  الملــك  وقــال 
باألمــر  ليــس  الســويدي  المجتمــع  فــي  االنخــراط 
القــدرات  يملــك  لمــن  بالنســبة  حتــى  الســهل، 
والمواهــب، وهنــا أعتقــد أننــا جميعــا بحاجــة إلــى 
للتميــز  بالدنــا  لفتــح  الجهــد  مــن  المزيــد  بــذل 
أن  اليــوم يمكــن  الجــدد  المواطنيــن  إن  واالبتــكار، 
لتســليط  ســعداء  نحــن  لذلــك  بالكثيــر.  يســاهموا 
الذيــن  الناجحيــن  األفــراد  بعــض  علــى  الضــوء 
هــذه  واقتصادنــا.  بلدنــا  تطويــر  فــي  يشــاركون 

حاجــة لنــا ونحــن بحاجة إلــى العديد من هؤالء”.

خصائــص  وإظهــار  تقديــم  إلــى  الجائــزة  وتهــدف 

والشــركات  المشــاريع  إدارة  فــي  الرياديــة  القــوة 
المواطنيــن  الجــدد، كمــا يطلــق علــى  للســويديين 

مــن أصول أجنبية.

قبــل  مــن   ٢000 العــام  فــي  الجائــزة  وأنشــئت 
عــام  تأسســت  التــي  لالستشــارات   IFS مؤسســة 
أصــول  مــن  الشــركات  ألصحــاب  كجمعيــة   1996
غيــر  األشــخاص  ولمســاندة  الســويد  فــي  أجانــب 
الســويديين الذيــن يريــدون أن يشــيدون أو يديــروا 

شــركات في السويد.

عــدد  زيــادة  علــى  التشــجيع  الــى   IFS وتهــدف 

ــن، رفــع كفــاءة  الشــركات بيــن مجموعــات المهاجري
الشــركات  ويديــرون  يملكــون  الذيــن  األشــخاص 
إلقامــة  الــالزم  المنــاخ  تحســين  علــى  والعمــل 

الشــركات المملوكــة لألجانب.

البدايــة  فئــة  عــن  الجائــزة  منحــت  العــام  ولهــذا 
ــت  ــي وصل ــر الت ــوا غوربوزي ــى الســيدة م ــدة إل الجدي

الســويد فــي العــام 1970 من تركيا.

تعيــش غوربوزيــر فــي يوتوبــوري، وقامــت بتأســيس 
شــركة MRG WINES فــي العــام ٢013، تقــوم 
بإنتــاج نوعيــة عاليــة الجــودة مــن الشــمبانيا الخاليــة 
 أربعــة موظفيــن 

ً
مــن الكحــول. وتملــك الشــركة حاليــا

ويبلــغ حجــم مبيعاتهــا 16 مليون كرون.

إلــى محمــد  الجائــزة  منحــت  الريــادة،  فئــة  وضمــن 

همــان وهــو مــن أصــول مغربيــة، الــذي أنشــأ شــركة 
العــام  فــي  الكومبيوتــر  لبرمجــة   VIRONOVA
البرامــج  بتطويــر  الشــركة  تقــوم  حيــث   .٢005
الفيروســات  علــى  والتعــرف  والنوعيــة  التعريفيــة 

إليجــاد أمصال لها.

دراســته  خــالل  المشــروع  فــي  محمــد  وفكــر 
الدكتــوراه فــي معهــد كارولينســكا. ويملــك محمــد 
 ،

ً
موظفــا  ٢٨  

ً
حاليــا لديهــا  األولــى  شــركتين  اآلن 

والثانيــة 3٢ موظفا.

الكومبس تبث من داخل القصر الملكي 

جوائز ملكية ألشــخاص 
ناجحين من أصول 

أجنبية

الكومبــس – لقــاءات: اتصلنــا بــه وطلبنــا منــه إجــراء مقابلــة لقــراء الكومبــس، فوافــق 
مشــكورا وكان الســؤال األول، أن يحدثنــا عــن ســر حصولــه علــى جائــزة مرموقــة 
ــواب كان  ــر، الج ــي القص ــي ف ــل ملك ــن حف ــه، ضم ــويد بنفس ــك الس ــن مل ــلمها م تس
مختصــرا جــدا »أنــا عملــت وآمنــت بفكــرة اســتطعت أن أطورهــا وأدافــع عنهــا رغــم 
تحفــظ البعــض علــى إمكانيــة تطبيقهــا، ولكــن باإلصــرار والمثابــرة القــت النــور وأنــا 
اآلن امتلــك شــركتين وعنــدي أكثــر مــن 60 موظــف مــن جنســيات وإثنيــات مختلفــة«.

الفكــرة التــي أنشــأ عليهــا محمــد أبحاثــه راودتــه وهــو 
يــدرس الدكتــوراه فــي معهــد كارولينســكيا الطبــي 
تلســكوبات  باســتخدام  وتتلخــص  ســتوكهولم،  فــي 
تقــوم بتكبيــر الفيروســات لمقاربتهــا، وهي تلســكوبات 
فــي  المســتخدمة  التلســكوبات  قــوة  قوتهــا  تقــارب 
ــوم  ــث تق ــك ورصــد األجــرام الســماوية، حي ــوم الفل عل
ســلوكها،  ودراســة  ومراقبتهــا  الفيروســات  بتكبيــر 
وبالتالــي تســهيل إمكانيــة الســيطرة عليهــا، يقــول 

محمد لنا موضحا ويضيف:

»كمــا هــو معــروف ال يمكــن القضــاء علــى الفيروســات 

ــة، فقــط يمكــن اســتخراج أمصــال  بالمضــادات الحيوي
مضادة للتلقيح الذي يهدف للوقاية منها.

ومــا قمــت بــه هــو محاولــة إيجــاد مضــادات للفيــروس 
كمــا للبكتريــا، وبالفعــل اســتطعت أن اصمــم برمجيــات 
علــى الكومبيوتــر لمراقبــة الفيــروس لتســهيل تحديــد 

العالج ضده.

التوافــق بيــن البحــث الطبــي وبيــن تقنيــة الرقميــات 
الحديثــة هــو مــا اســتطعت تنفيــذه علــى أرض الواقــع 

وهو ما لفت نظر القائمين على هذه الجائزة.

وفيمــا إذا كان توقــع الحصــول علــى هــذه الجائــزة، 
أجــاب بالنفــي قائــال: لقــد تفاجــأت مــن ترشــيحي لنيــل 
الجائــزة، لكننــي فرحــت ألننــي حصلــت عليهــا، وشــعرت 

بالسعادة لهذا التكريم.

أفــكاره  تطبيــق  نجــاح  بعــد  أســس  همــان  محمــد 
ودراســاته شــركتين أهداهمــا تعنــي بإنتــاج مضــادات 
الفيــروس والثانيــة مختصــة بالتلســكوبات المجهريــة، 
ويعمــل لديــه فــي الشــركتين 60 موظف من جنســيات 

مختلفة.

ــه بحصــول ابنهــم  ــه وعائلت ــق بشــعور أهل ــا يتعل وفيم
علــى الجائــزة وعلــى هــذا التكريــم، أجــاب بأنــه اصطحــب 
معــه والــده إلــى حفلــة تســلم الجائــزة وكان والــده ســعيد 
 ولديــه شــعور بالفخــر واالعتــزاز، محمــد يقــول إن 

ً
جــدا

هــذه الجائــزة كانــت يجــب أن تمنــح لوالــده الــذي جــاء مــن 

المغــرب كمهاجــر واســتطاع العمــل وشــق طريقــه فــي 
ظــروف صعبــة، لذلــك أود ان أقــول إن والــدي وجيلــه هــم 

البناؤون الحقيقيون الذين ساهموا ببناء السويد اليوم.

أخيــرا طلبنــا منــه توجيــه كلمــة للقادميــن الجــدد إلــى 
السويد، وجاءت إجابته على النحو التالي:

ومنفتــح،  عصــري  ومجتمعهــا  رائــع  بلــد  الســويد 
أعتقــد أن النزعــات العنصريــة ومــع أنهــا موجــودة 
بنســب ضئيلــة، مقارنــة مــع دول أوروبيــة أخــرى، يجــب 
أال تكــون حجــة وعائــق لنــا إلثبــات انفســنا بالمجتمــع. 
ــرة وبعــدم اليــأس ســيكون مــن نصيــب  النجــاح بالمثاب
مــن يعــرف ويحــدد طريقــه نحــو مــا يريــد أن يصــل 

إليه، هنا في السويد الفرص متاحة للجميع.

محمد همان الحائز على جائزة » البناؤون الجدد« :

من فكرة أثناء دراسة 
ًالدكتوراه إلى صاحب 
شركتين و60 موظفا
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الكومبــس - مســاحة للشــركاء: مــع تزايــد نشــاط وتعقيدات ســوق العمل الســويدية 
ــك  ــي لدي ــوق الت ــي الحق ــا ه ــرف م ــم أن تع ــن المه ــح م ــرة، أصب ــنوات األخي ــي الس ف
كموظــف. القانــون الــذي يحفــظ حقــوق الموظفيــن ينظــم أيضــا حقوقهــم فــي حــال 
اســتقالتهم أو إقالتهــم مــن العمــل، كمــا يســتخدم هــذا القانــون فــي حمايــة حقــوق 

الموظفيــن فــي حــال وقــع خــالف بينهــم وبيــن رب العمــل

لمحــة عــن قانــون حمايــة العمالــة 
LAS

قانــون حمايــة العمالــة هــو القانــون األكثــر أهميــة 
لمعرفــة الموظفيــن أو العمــال، ألنــه يوضــح العديــد 
مثــل  العمــل،  ورب  الموظــف  بيــن  العالقــات  مــن 
اإلقالــة  أو  االســتقالة  عنــد  الحقــوق 
uPPSäGNING  AVSKEDANDE ، نــوع 
العمالــة أو الوظيفــة )قانــون حمايــة العمالــة( العمالــة 
ــة، واإلشــعار بالفصــل /كيــف يجــب أن تجــري  المؤقت
إجــراءات اإلقالة/االســتقالة ومــا هــي أنواعهــا ومتــى 
اإلشــعار  مــدة  األولويــة،  القواعــد  صالحــة،  تكــون 

وأكثــر من ذلك. 

مقيــدا  يكــون  قــد  ولكــن  إلزامــي،  القانــون  هــذا 
بيــن  االتفاقــات  مــن  وبغيرهــا  جماعيــة،  باتفاقــات 
ــف  أصحــاب العمــل ومنظمــات العمــال. فــي حــال خال
صاحــب العمــل أي مــن النقــاط فــي هــذا القانــون، فإنــه 

قد يصبح مســؤوال.

الفرق بين اإلقالة واالســتقالة
ــن أن تســريح  ــن أن تفصــل وبي ــر بي ــرق كبي ــاك ف هن
مــن العمــل. فــي حــال الفصــل مــن العمــل ال تســتلم أي 
عملــك  وتتــرك  تغــادر  أن  وعليــك  مســبق  إشــعار 
ــرة  ــك العمــل ضمــن الفت ــد التســريح يمكن ــورا. عن ف
التــي انتهــى بــه عقــدك أو جــرى االتفــاق علــى إلغائــه، 

وفق إشــعار )إخطار( مســبق.

أال  أيضــا  يعنــي  عملــك  عــن  مفصــوال  أصبحــت  إذا 
يوجــد حقــوق لــك، فــي الحصــول علــى راتــب أو علــى 

أي اســتحقاقات وظيفيــة أخرى

علــى  بالحصــول  للموظــف  يســمح  التســريح  فيمــا 
رواتبــه ومســتحقاته األخــرى، ويجــوز لصاحــب العمــل 
اإلشــعار  فتــرة  مــن مهامــه خــالل  الموظــف  إعفــاء 
لــه الرواتــب واالســتحقاقات  ولكــن يجــب أن يدفــع 

األخــرى كالمعتــاد في هذه األثناء.

موظــف  عقــد  بإنهــاء  العمــل  صاحــب  قيــام  عنــد 
وتســريحه مــن الخدمــة يجــب أن يقــوم بذلــك علــى 
أســس موضوعيــة. وهــذا يعنــي أن صاحــب العمــل 
يجــب أن يســتند إلــى أحــد األســباب التاليــة: تعــرض 
الشــركة ألزمة عمل ARBEtSBRISt أو ألســباب 
لــم  إذا   .PERSONLIGA SKäL شــخصية 
العمــل أن يبيــن أي ســبب وجيــه  يســتطع صاحــب 
إلنهــاء العقــد، يعتبــر التســريح غيــر صالــح. عندهــا 
يجــب عليــك أنــت تقــوم بلفــت نظــره إلــى أن التســريح 

جــرى وفــق »عملية غير شــرعية«.

لتســريح  األكثــر شــيوعا  الســبب  العمــل هــو  أزمــة 
العمــال وهــو المســتخدم فــي مختلــف الحــاالت حيــث 
إنهــاء  وراء  الشــخصية  الظــروف  تنــاول  يجــري  ال 
العمــل. أي أن األمــر ليــس مــن الضــروري أن يكــون 
حــول عــدم توافــر فــرص العمــل، ولكــن يمكــن أن 
تســيير  يريــد  أنــه  العمــل  صاحــب  هــدف  يكــون 
نفــس  عــرض  يمكــن  وال  أخــرى،  بطــرق  األعمــال 

فرصــة العمــل كمــا كانــت ســابقا. وفــي كل األحــوال 
يجــب علــى صاحــب العمــل أن يبيــن أن هنــاك أســباب 
موضوعيــة تدعــو إلنهــاء العقــد، بعــد أن حــاول، علــى 
ســبيل المثــال، وتحقــق مــن عــدم إمكانيــات إعــادة 

توظيــف الموظــف المســرح في مكان أخر.

 فــي حــال االعتمــاد علــى أســباب شــخصية إلنهــاء 
العقــد فهــذا يعنــي أن الموظــف لــم يســتطع التقيــد 
بااللتزامــات التــي وقــع عليهــا فــي عقــد العمــل. أو أن 
أو تصــرف  تقديــم عملــه  فــي  أســاء  قــد  الموظــف 
مــن  للخدمــة.  الئقــة  غيــر  بطريقــة  ذلــك  خــالف 
ــى األســباب الشــخصية إلنهــاء العقــد، قــد  ــة عل األمثل
والســرقة  بالعنــف  والتهديــد  الضــرب  تكــون: 
رفــض  المشــروعة،  غيــر  والمنافســة  واالختــالس 
العمــل وغيــاب غيــر مصــرح بــه وغيــر ذلــك. فــي 
ــراط الشــديد بأحــد هــذه  ــد اإلف ــة وعن حــاالت معين
إنهــاء  وليــس  أيضــا  الطــرد  يحــدث  قــد  األســباب، 
العمــل فصــل أي  العقــد فقــط. أي يجــوز لصاحــب 

موظف في حال أســاء إدارة عمله.

ــي حــاالت  ــه ف ــر ب ــن أن تفك ــا يمك م
االســتقالة أو اإلقالة من العمل

هنــاك العديــد مــن الخطــوات يجــب أن يقــوم بهــا 
صاحــب العمــل حتــى تصبــح عمليــة إقالــة أو اســتقالة 
أحــد الموظفيــن لديــه عمليــة قانونيــة وتتــم بصــورة 
شــرعية.  يوجــد فــي قانــون العمــل فقــرات عديــدة 
تتعلــق بالفتــرات الزمنيــة المحــددة. أنــت كموظــف 
لديــك الحــق فــي معرفــة لمــاذا تــم االســتغناء عــن 
تســتلم  أن  يجــب  الفصــل.  أو  بالتســريح  خدماتــك 
إشــعار كتابــي ويحتــوي علــى معلومــات حــول التواريخ 
أن  تســتطيع  لكــي  العمــل  رب  لــك  حددهــا  التــي 
تتحقــق فيمــا إذا كانــت متوافقــة مــع نــص العقــد. 

وهنــا بعــض األشــياء التــي مــن الجيــد أن تأخذهــا فــي 
االعتبار:

.
ً
- أطلب أن تحصل على سبب اإلنهاء أو الفصل كتابيا

- تطلــع إلــى مــا إذا كان اإلخطــار يتضمــن معلومــات 
عن أضرار أو فسخ غير قانوني.

والرســائل  اإللكترونــي  البريــد  بجميــع  احتفــظ   -
رب  وبيــن  بينــك  مراســالت  مــن  وغيرهــا  القصيــرة 

العمل.
- اطلــب مــن صاحــب العمــل منحــك شــهادة رب العمــل 

.ARBEtSGIVARINtyG
المســرحين  دور  قائمــة  علــى  الحصــول  اطلــب   -

.tuRORDNINGSLIStAN
- راقــب إذا كان صاحــب العمــل قــد أعلــن عــن وظائــف 

شاغرة يمكنك أن تقدم عليها.

ترجمــة شــبكة الكومبس

المحامــي روماني بطرس

RomAny BotRoS

 SundByBeRgS
JuRiStByRå

0729093250
RomAny.BotRoS@SundByBeRgSJuRiStByRA.Se

قراءة في قانون العمالة

اعرف حقوقك عند الحصول على وظيفة
أو في حال تركك العمل
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الكومبــس –تحقيــق: وســط نقــص حــاد فــي عــدد المســاكن فــي الســويد، مــن 
المفتــرض أن تســتقبل البلديــات حوالــي 21700 شــخص مــن القادميــن الجــدد خالل 
ــوا مــن االنتقــال، حيــث حصــل غالبيــة  هــذا العــام. نصــف هــذا العــدد فقــط تمكن
هــؤالء علــى مســاكن باهظــة الثمــن أو مســاكن مؤقتــة، وذلــك حســبما أظهــر تحقيــق 

.Hem & Hyra ــة ــه مجل ــتقصائي أعدت اس

بــدأ   ٢016 العــام  هــذا  مــارس  آذار/   1 ومنــذ 
تطبيــق قانــون اإلســكان الجديــد الــذي ينــص علــى 
اســتقبال  علــى  الســويد  بلديــات  جميــع  إجبــار 
الوافديــن الجــدد، والمباشــرة بخطــة ترســيخهم فــي 
المجتمــع، وهــذا يعنــي أن جميــع البلديــات يجــب أن 
الذيــن حصلــوا  الالجئيــن  مــن  تتلقــى عــدد معيــن 
الذيــن هــم  أولئــك   

ً
علــى تصاريــح اإلقامــة وخاصــة

الالجئيــن  إيــواء  مســاكن  مــن  لالنتقــال  بحاجــة 
»الكامبــات« التابعــة لمصلحــة الهجرة.

ــون الجديــد فــإن الوافديــن الجــدد أو  وبموجــب القان
 hEM & الســويديين الجــدد بحســب وصــف مجلــة
 برنامــج 

ً
ــدأن بشــكل ســريع جــدا hyRA ســوف يب

الســويدية  اللغــة  وتعلــم  المجتمــع  فــي  الترســيخ 
والحصــول علــى مســكن عــادي. ولكــن بعــد مــرور 
أشــهر قليلــة علــى بــدء تنفيــذ القانــون فقــد تبيــن أن 
 
ً
أمــرا ليــس  عــادي  بشــكل  ســكنية  شــقق  تأميــن 

.
ً
سهاًل أبدا

ويوجــد بشــكل إجمالــي حوالــي ٢170٢ شــخص مــن 
إلــى مختلــف  الجــدد ســوف يتــم نقلهــم  القادميــن 
البلديــات الســويدية خــالل العــام الحالــي. وبعــد أقــل 
 حصــل حوالــي 45 % مــن 

ً
مــن ثالثــة أشــهر تقريبــا

هــؤالء علــى أماكن نظامية للســكن.

ســتة  كل  أصــل  مــن  واحــدة  بلديــة  فقــط  وتلقــت 
وبالتالــي  الجــدد  الوافديــن  مــن  العديــد  بلديــات 
 
ً
وفقــا اســتقبالها  الواجــب  األعــداد  علــى  حصلــت 

 ،BOSättNINGSLAGEN لقانــون اإلســكان
وفــي ذات الســياق أظهــر اســتطالع أجرتــه صحيفــة 

DAGENS SAMhäLLE أن حوالــي ٢0 % 
القادميــن  مــن  لــم يتلقــوا حصتهــم  البلديــات  مــن 

الجدد بشــكل كامل.

العمــل  مكتــب  فــي  العمليــات  منســق  وقــال 
MAhAD MALINGuR »يمكننــا أن نفهــم 
أنــه يوجــد صعوبــات فــي بعــض األماكــن، ولكــن هــذه 
األمــور ليســت قضايــا قابلــة للتفــاوض أو المســاومة، 
قــدر  أكبــر  بتلقــي  ُملزمــة  البلديــات  فــإن  وبالتالــي 
ممكــن مــن الوافديــن الجــدد وبمــا يحقــق النســبة 

 لقانون اإلســكان.
ً
المطلوبــة وفقا

علــى  المفروضــة  النســبة  أن  بالذكــر  الجديــر  ومــن 
البلديــات فيمــا يتعلــق باســتقبال الوافديــن الجــدد 
تعتمــد علــى مجموعــة مــن األمــور أهمهــا العــدد 
ــي  ــى عــدد طالب ــة إل ــة، باإلضاف ــي لســكان البلدي األصل
اللجــوء نســبة القادميــن الجــدد الذيــن حصلــوا بالفعــل 
علــى تصاريــح اإلقامــة والذيــن يعيشــون فــي تلــك 
األخــذ   

ً
جــدا المهــم  مــن   

ً
أيضــا وكذلــك  البلديــات، 

البلديــات  بعيــن االعتبــار كيــف يبــدو الوضــع فــي 
فيما يخص ســوق العمل وليس ســوق اإلســكان.

وأمــا البلديــات التــي اســتقبلت فــي الماضــي أعــداد 
ــرة  ــن، فقــد تلقــت اآلن نســبة كبي ــن الالجئي ــة م قليل

منهــم عندمــا بــدأ تطبيق قانون اإلســكان الجديد.

ســؤال للبلديــات: كيــف يمكــن حــل 
السكن؟ مشكلة 

ــة hEM & hyRA مجموعــة مــن  ووجهــت مجل
كيــف  حــول  الســويدية  البلديــات  لجميــع  األســئلة 
يمكنهــم حــل مشــكلة الســكن، حيــث كانــت نتائــج 

االســتطالع على الشــكل التالي:

 هــو اســتئجار شــقق 
ً
الجــواب األكثــر شــيوعا  ●

ســكنية ومــن ثــم تأجيرهــا لالجئيــن وفــق نظــام العقــد 
.ANDRA hAND الثانوي أو ما يعرف باسم

هــو   
ً
شــيوعا األكثــر  الثانــي  الجــواب  أمــا   ●

عقــود  للحصــول  األولويــة  الجــدد  القادميــن  إعطــاء 
نظــام  وفــق  إيجــار 
FöRStAhANDSKONtRAKt الســيما فــي 

الشركات السكنية التابعة للبلدية.
كل بلديــة واحــدة مــن أصــل ثــالث بلديــات   ●
 إلــى األفــراد وتطلــب منهــم تأجيــر غــرف أو 

ً
تلجــأ أيضــا

أجــل  مــن  مشــابه  آخــر  شــيء  أي  أو  صغيــرة  أكــواخ 
تأجيرها للوافدين الجدد.

 قيــام البلديــات باســتخدام المبانــي 
ً
ومــن الشــائع أيضــا

التابعــة للبلديــة والمكاتــب ودور رعايــة كبــار الســن 
ومجموعــة المنــازل المتنقلــة والفارغــة، وتحويلهــا 
ــى مســاكن ومنحهــا للقادميــن الجــدد وفــق عقــود  إل

مؤقتة.

وتلجــأ بعــض البلديــات بشــكل أقــل وأكثــر للحلــول 
المعســكرات  أماكــن  تســتخدم  حيــث  الطارئــة، 
المعروفــة  أو  المتنقلــة  والبيــوت  ل 

ُ
الُنــز ومســاكن 

إليــواء  مبانــي  إلــى  وتحويلهــا  الكرفانــات  باســم 
الالجئيــن والتــي تــم إغالقهــا منــذ انخفــاض عــدد 

طالبــي اللجوء في الســويد.

 
ً
ــة جــدا ــا مكلف ــي ذكره ــة الت ــول الطارئ ــر الحل وتعتب

ــذي  ــون اإلســكان وال وســيئة وبعيــدة عــن هــدف قان

ينــص علــى حصــول الالجئيــن علــى مســاكن دائمــة 
اآلخــر  الخيــار  ولكــن  الجديــدة.  بلدياتهــم  فــي 
المتعلــق باالنتظــار والبقــاء فــي مســاكن الالجئيــن، 
الذيــن  لهــؤالء  بالنســبة  األســوأ  بأنــه   

ً
أيضــا يعتبــر 

البــدء  ويريــدون  اإلقامــة  تصاريــح  علــى  حصلــوا 
مــن  وبالرغــم  المجتمــع.  فــي  الجديــدة  بحياتهــم 
إقــرار قانــون اإلســكان الجديــد إال أن هــذا األمــر ال 

يزال يحدث.

قانون بال عقوبات

ــد  ــون الســكن الجدي ــن أن قان ــع وبالرغــم م ــي الواق ف
ــى اســتقبال القادميــن الجــدد، إال  يجبــر البلديــات عل
تلــك  علــى  تفــرض  عقوبــات  هنــاك  يوجــد  ال  أنــه 
البلديــات التــي تســتطيع إدارة حصتهــا مــن اســتقبال 

الوافديــن الجدد.

وعندمــا تعلــن بلديــة مــا أنهــا ال تســتطيع تلقــي 
الذيــن  هــؤالء  فــإن  الجــدد،  القادميــن  مــن  المزيــد 
حصلــوا علــى تصاريــح اإلقامــة والذيــن يجــب نقلهــم 
ــاء  ــات ســوف يضطــرون للبق ــى البلدي وتوزيعهــم عل
ــات« التابعــة لمصلحــة  فــي مســاكن الالجئيــن »الكامب

الهجرة.

باســم  الصحفيــة  المتحدثــة  قالــت  جهتهــا  مــن 
 SOPhIA öhVALL الهجــرة  مصلحــة 
LINDBERG »إذا أرســلنا هــؤالء األشــخاص إلــى 
فإنهــم  اســتقبالهم  علــى  قــادرة  الغيــر  البلديــات 

 صعبــة ومعقدة للغاية«.
ً
ســيواجهون أوضاعــا

وزارة  أن   hEM & hyRA المجلــة  وكشــفت 
 كيفيــة معالجــة المشــكلة 

ً
ســوق العمــل تناقــش حاليــا

غيــر  مــن  إنــه  إالن  حلــول،  إلــى  الوصــول  وضــرورة 
الواضــح بعــد كيف ســيتم حــل هذه القضية.

سؤال للبلديات: كيف يمكن حل مشكلة السكن؟

مشاكل في تطبيق قانون اإلسكان الجديد الستقبال الوافدين الجديد
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الكومبــس - مقــاالت الــرأي: »يســتطيع الكــذب أن يــدور حــول األرض فــي انتظــار 
أن تلبــس الحقيقــة حذاءهــا« مــارك تويــن. انتشــرت »كذبــة« أو »ســوء فهــم« 
ــى الســويد، بشــكل كبيــر، مفادهــا أن  فــي اآلونــة األخيــرة بيــن القادميــن الجــدد إل
ــمى بـــ  ــا يس ــي« أو م ــه االجتماع ــي دورة »التوجي ــاركون ف ــن ال يش ــخاص الذي األش
»المجتمــع الســويدي« مــن خــالل برنامــج الترســيخ فإنهــم لــن يتمكنــوا مــن الحصــول 

.
ً
ــى الجنســية الســويدية مســتقبال عل

تمكنــت الكذبــة مــن النضــوج وســط كــم المعلومــات 
وبالتالــي  الجــدد،  القادمــون  يتلقــاه  الــذي  الهائــل 
ــي  ــة، ف ــن المعلوم ــد م ــل والتأك ــاع فرصــة التحلي ضي
ــة  ــن المؤسســات الحكومي ــون التنقــل بي ــم ماراث

ّ
خض

علــى  تحتــوي  لُمصّنفــات  حامليــن  وهــم  المختلفــة 
والمعلومــات  والطلبــات  األوراق  مــن  »دزينــة« 
المختلفــة، عــالوة علــى الضغــط النفســي الــذي تعانــي 
منــه األكثريــة فــي بدايــة مشــوار الحيــاة الجديــدة 
والالجئــة،  الالجــئ  مــع  ســافرت  التــي  والمشــاكل 

والمعروفــة لدى الجميع.

تتطلــب  التــي  اللغــة  عنصــر  إلــى  باإلضافــة  هــذا 
ســنوات عديــدة إلتقانهــا إلــى درجــة قــراءة النصــوص 
مابيــن  وقــراءة  وتحليلهــا  واألخبــار  القانونيــة 
الســطور، وليــس إلــى درجــة التواصــل فقــط التــي قــد 
أشــهر  عــدة  غضــون  فــي  البعــض  منهــا  يتمكــن 

بحســب الظروف واإلرادة.

منبــع »الكذبــة« أو ســوء الفهــم، أو أحــد منابعهــا 
المحافظيــن  لحــزب  مقتــرح  مجــرد  كان  ربمــا، 
المعــارض،  الســويدي   MODERAtERNA
حيــن أعربــت رئيســته »آنــا شــينباري باتــرا«، فــي 
حزبهــا  رغبــة  عــن   ،٢016 فبرايــر  شــباط/   ٢٢
الترســيخ  خطــة  فــي  المشــاركين  جميــع  بإلــزام 
بحضــور دورة المجتمــع الســويدي، وإجــراء امتحــان 
عليــه  يتوجــب  النجــاح  مــن  يتمكــن  ال  ومــن  بهــا، 

إعــادة الدورة واالمتحان.

فــي  المعارضــة  تحالــف  يقــود  المحافظيــن  حــزب 
البرلمــان الســويدي، وبالتالــي فهــو غيــر مخــول بســن 
قوانيــن وتنفيذهــا لوحــده فــي الوقــت الحالــي، وإنمــا 
فقــط يطــرح رغباتــه مــن أجــل جــذب الناخبيــن بيــن 
األحــزاب  كل  تفعلــه  مــا  مثــل  واآلخــر،  الحيــن 
السياســية األخــرى عبــر مقترحــات تلفــت االنتبــاه 
إلــى أمــور ســقطت عــن عناويــن األخبــار، وبالتالــي 
فاالقتــراح ليــس حقيقــة علميــة محفــورة علــى ألــواح 

صخريــة طالمــا الحزب موجــود في المعارضة.

مع اســتقبال الالجئين.. ولكن؟
علــى  الحريــص  المذكــور،  المحافظيــن  حــزب 
ــي صــوت  ــة، الت ــات الثرّي »المســاواة«، ترفــض البلدي
ــه، اســتقبال الالجئيــن بحجــة عــدم  ــب ســكانها ل أغل
ــم  ــاًل، ل ــة DANDERyD مث توفــر مســاكن، بلدي
ــاء أكثــر مــن 10 شــقق لإليجــار خــالل 1٢  تقــم ببن
ــاء لبيــوت التمليــك  ، فيمــا تتركــز عمليــات البن

ً
عامــا

ال  باهظــة  بأســعار  الفارهــة  والشــقق  والفيــالت 
وهنــاك  الشــركات،  وأصحــاب  األثريــاء  إال  تناســب 
و   NAcKA و   täBy كــــ  بلديــات   

ً
أيضــا

VAxhOLM والسلســلة تطول.

المحافظيــن  حــزب  مــن  البلديــات  هــذه  سياســيو 
ان جــدد، 

ّ
 عــن رفضهــم اســتقبال ســك

ً
أعربــوا دائمــا

 مــن الموظفيــن 
ً
ليــس فقــط مــن الالجئيــن، بــل أيضــا

أو العمــال الســويديين الذيــن يتقاضــون معاشــات، 
للمنــازل  مرتفعــة  أســعار  علــى  للحفــاظ  وذلــك 
األمــوال  ورؤوس  الشــركات  ألصحــاب  المخصصــة 

واألثريــاء الذيــن، بالطبــع، ال يتقاضــون معاشــات مــن 
أحد.

ال  الناخبيــن  هــؤالء  مــن  العديــد  فــإن  ولألمانــة 
يعترضــون علــى فكــرة اســتقبال الالجئيــن، لكنهــم 
مناطــق  فــي  وســكنهم   

ً
بعيــدا بقائهــم  يفضلــون 

أخرى من الســويد.

ماذا عن الباقين؟
فــي العــام ٢014 حصــل 110,610 شــخص علــى 
شــمل  ولــم  لجــوء  بيــن  مــا  الســويد،  فــي  اإلقامــة 
وإقامــات عمــل وأصحــاب شــركات وطــالب وباحثيــن 
كان  نفســه  العــام  وفــي  أوروبييــن،  ومواطنيــن 
 أو مقبــل علــى المشــاركة 

ً
 مشــاركا

ً
43,033 شــخصا

فــي خطــة الترســيخ، أي مــن يحصــل علــى التعويــض 
األدنــى قبــل انطالق الخطة.

مــا يعنــي أن 39% فقــط مــن القادميــن الجــدد، 
الترســيخ عــام ٢014، ومــن  فــي خطــة  شــاركوا 
التوجيــه  دورة  فقــط  ثلثهــم  حضــر  هــؤالء 
تنخفــض  وبذلــك  مختلفــة،  ألســباب  االجتماعــي، 
 مــن مجمــوع القادميــن 

ً
النســبة إلــى 13% تقريبــا

الجدد إلى الســويد. 

مــاذا عــن الـــ ٨7% الباقيــن؟ مــاذا عــن كبــار الســن؟ 
الخاصــة؟  الشــركات  أصحــاب  الجامعــات؟  طــالب 

األطفال؟ 

فــي  كلــه  تعليمهــم  األطفــال  تلقــى  لــو  حتــى 
أو  الفهــم  ســوء  أن  اعتبرنــا  إذا  لكــن  المــدارس، 
»الكذبــة« صحيحــة ودقيقــة، ألجبــر كل هــؤالء علــى 
ودور  وشــركاتهم  وأعمالهــم  مدارســهم  تــرك 
االلتحــاق  أجــل  مــن  ومستشــفياتهم  »عجزتهــم« 
علــى  يحصلــوا  كــي  االجتماعــي  التوجيــه  بــدورة 

الجنسية.

»َسِمْعنا«
 ال يمكــن تأكيــد أو نفــي أي شــيء قــد يحصــل 

ً
طبعــا

مــن  التمكــن  شــرط  فــرض  مثــاًل  المســتقبل،  فــي 
المجتمــع  عــن  معلومــات  أو  الســويدية  اللغــة 
والتاريــخ الســويدي، لكــن ليــس بمنطــق »الكذبــة« 
ذاتهــا، أي تنفيــذ دورة مؤلفــة مــن ســتة أســابيع 
الحصــول  إمكانيــة  تحديــد  فــي  مصيريــة  تكــون 

الجنســية من عدمها!

نســبة ال بــأس بهــا فــي مجتمعنــا تعتمــد علــى ثقافــة 
والقــراءة  »البحــث  ثقافــة  بــدل  »َســِمْعنا« 
إلــى  أســبابها  أحــد  يعــود  ربمــا  واالســتنتاج«، 
الحفــظ  علــى  تعتمــد  التــي  التعليميــة  مناهجنــا 
 ،

ً
ــا ــم الصــف دوم ــى ســؤال معل ــب وعل  عــن قل

ً
ظهــرا

البحــث  ، دون أي عنــاء فــي 
ً
 كان أم مخطئــا

ً
مصيبــا

واالســتنتاج، وتــؤدي بذلــك انعكاســاتها إلــى تضــارب 
ثقافــي مــع مــن تلقــى تعليمــه فــي الســويد، الــذي 
معلومــة  أي  حــول  ذاتــي  بشــكل  البحــث  اعتــاد 

يريدها.

لالطــالع علــى آخــر تحديثــات ومتطلبــات وشــروط 
الحصــول علــى الجنســية الســويدية، يتوجــب الدخــول 
موقــع  أي  المصــدر،  الموقــع  علــى   

ً
وأبــدا  

ً
دومــا

 MIGRAtIONSVERKEt.SE مصلحــة الهجــرة
الجنســية  بمنــح   

ً
وحصريــا  

ً
قانونيــا المخولــة 

مــن  معلومــات  علــى  الحصــول  بــدل  الســويدية، 
أشــخاص غيــر مخوليــن وال مؤهليــن، وبالتالــي َنقــع 

في فخ »َســِمْعنا«.

نادر عازر

مالحظــة: المقــال يعبــر عــن رأي كاتبــه وليس بالضرورة عن 

ــل أي جهة أخرى.
ّ
الكومبــس، كمــا أنــه ال يمث

تشديد شروط الحصول على الجنسية
»كذبة« من عواقب سوء الفهم
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الكومبــس – خــاص: أصــدر القســم القانونــي، فــي مصلحــة الهجــرة الســويدية، موقفا 
قانونّيــا جديــدًا، فــي 15 تشــرين الثانــي/ نوفمبــر الحالــي، 2016، ســيكون بمثابــة 
ــرة،  ــة الهج ــي مصلح ــون ف ــتخدمه المحقق ــذي سيس ــل”، ال ــد” أو “الدلي “المرش

عنــد دراســة ملفــات طالبــي اللجــوء العراقييــن.

القســم، حــول  أصــدره  قانونــي،  آخــر موقــف  وكان 
الــذي  األســاس  وكان  العــام ٢014،  فــي  العــراق، 
اتخــاذ  عنــد  الهجــرة،  مصلحــة  عليــه  تعمــل 
القــرارات. وبعــد صــدور الموقــف القانونــي الجديــد، 
ســيتم اعتمــاد الموقــف الجديــد، مــع التأكيــد أن مــا 
صــدر، هــو “موقــف قانونــي” إلرشــاد الموظفيــن 

.
ً
فــي مصلحــة الهجــرة، وليس قرارا

مصلحــة الهجــرة تقــوم بتحليــل وضــع العــراق، علــى 
أســاس الزيــارات التــي قامــت بهــا للعــراق، والتقاريــر 

التــي حصلــت عليهــا من منظمــات مختلفة. 

وقــال المســؤول عــن القســم القانونــي فــي المصلحــة، 
أخــذ  عنــد  الحــذر  تولــي  أن  يجــب  الهجــرة  إن 
العراقييــن، وخاصــة عندمــا  القــرارات فــي قضايــا 
تنظــر فــي موضــوع الهــرب داخــل البلــد، أو إمكانيــة 

الحكومــة العراقيــة توفيــر الحمايــة لمواطنيها. 

المعلومــات  تقديــم  منطلــق،  مــن  “الكومبــس” 
ــان الفهــم  ــد، وضم ــف الجدي الصحيحــة، حــول الموق
طالبــي  وقــوع  وعــدم  الموقــف،  لهــذا  الصحيــح، 
غيــر  المعلومــات  فــخ  فــي  العراقييــن،  اللجــوء 
الصحيحــة، والشــائعات، راجعــت بدقــة مــا نشــرته 
القــراءة  هــذه  لكــم،  وتقــدم  الهجــرة،  مصلحــة 
الكومبــس،  لشــبكة  القانونــي  للمستشــار  القانونيــة 
 ،

ً
مشــكورا قــام  الــذي  الناشــي،  مجيــد  المحامــي 

ــى  ــه هــذا الموقــف، عل ــا يعني ــح، م بتبســيط وتوضي
أرض الواقــع، وكيــف ســيؤثر علــى طلبات اللجوء.

مجيــد الناشــي شــّدد علــى أن نــص الموقــف الجديــد، 
معقــد كمــا هــو معقــد وضــع العــراق، لذلــك قــد 
يكــون هنــاك صعوبــة للجميــع، فهــم مــا يعنيــه هــذا 

الموقف.

كلمــات  أن   ،
ً
مقدمــا التوضيــح  تــّود  “الكومبــس” 

مثــل ” الســنة “و “الشــيعة”، وردت فــي النــص 
مــن  وليــس  الهجــرة،  مصلحــة  لموقــف  الســويدي 

قبلنــا، أو مــن قبــل المحامي.

مــاذا ينص الموقف الجديد؟

بدايــة يجــب علــى مصلحــة الهجــرة أن تــدرس مــا إذا 
ــب اللجــوء، يســتحق  ــذي يتقــدم بطل كان الشــخص ال
ذلــك أم ال. ) عــادة ُيطلــق علــى ذلــك مــن قبــل عامــة 

النــاس، باللجوء السياســي (.

يشــير الموقــف الجديــد، إلــى أن األشــخاص القادميــن 
مــن نينــوى، وجــزء مــن األنبــار وكركــوك )الهجــرة لــم 
المحافظتيــن(،  هاتيــن  ضمــن  مناطــق  أي  تحــدد 
أســاس  لــه، هــو  مــا يتعرضــون  أن  اعتبــار  ســيتم 
للحصــول علــى إقامــة كحمايــة بديلــة. )هــذا ال يعنــي 
هــذه  مــن  أنــا  الشــخص  قــول  كافيــا  ســيكون  انــه 
المحافظــات!! بــل يجــب أن تنطبــق عليــه شــروط 
اللجــوء أواًل، وأنــه ال يقــدر أن يعيــش فــي مــكان آخــر 

من العراق(.

وكركــوك  األنبــار  مناطــق  باقــي  مــن  القادمــون 
هاتيــن  مــن  مناطــق  أي  تذكــر  لــم  )الهجــرة 
ــن  ــى بغــداد وصــالح الدي ــة إل ــن( باإلضاف المحافظتي
للحمايــة  الشــروط  أيضــا  وديالــى، تنطبــق عليهــم 
علــى  قضيــة  كل  دراســة  يجــب  ولكــن  البديلــة، 
هــذه  فــي  المناطــق  باختــالف  وأيضــا  انفــراد، 

المحافظات. 

فيهــا  مناطــق  تعتبــر  الجنوبيــة  المحافظــات 
والوضــع  األجانــب  قانــون  بحســب  أخــرى  مصاعــب 
األمنــي يختلــف فــي هــذه المحافظــات مــن منطقــة 

إلى أخرى. 

، وبحســب الموقــف الجديــد، ســيتم اعتبــار 
ً
مبدئيــا

ال  منطقــة   ،) كردســتان  عــدا   ( العــراق،  كامــل 
الحمايــة  توفيــر  فيهــا  الحكومــة  تســتطيع 
للمواطنيــن، ) هــذا أمــر مهــم الن طالــب اللجــوء لــن 

يحتاج أن يفسر كثيرا لماذا لم يبلغ الشرطة …(.

فــي  يعيشــوا  أن  يقــدرون  ال  الذيــن  األشــخاص 
منطقــة ســكنهم، قــد يكــون مــن الممكــن أن ُيطلــب 
ولكــن  أخــرى،  محافظــات  فــي  يعيشــوا  أن  منهــم 
يجــب أن يتــم دراســة الوضــع فــي هــذه المحافظــات 
ــا إذا كان  ــد م ــي يجــري التأك ــى آخــر، ك ــت إل ــن وق م

الشــخص بإمكانه فعاًل الســكن هناك أم ال. 

ــد  ــف الجدي ــه الموق ــا يعني ــذا م ه
لالجئين

الالجئــون مــن نينــوى ســيكون النظــر فــي قضاياهــم 
 بعــد هــذا الموقــف. مصلحــة الهجــرة تعتبــر 

ً
ممتــازا

ــى المحافظــة، وال  أن الشــخص ال يمكــن أن يرجــع إل

“الطائفــة  مــن  كان  إذا  بغــداد  إلــى  ينتقــل  أن 
المحافظــات  إلــى  ينتقــل  أن  يمكــن  وال  الســنية” 

الكردستانية. 

هنــاك  يكــون  لــن  واألنبــار  كركــوك  مــن  الالجئــون 
للخطــر  قويــة  جــدا  األســباب  تكــون  أن  حاجــة 
بــل يكفــي أن يكــون هنــاك احتمــال أن  الشــخصي، 
الشــخص يتعــرض إلــى خطــر. ال يحتــاج أن يكــون 
ــى  ــى أمــر معيــن قبــل أن يأتــي إل الشــخص تعــرض إل
الســويد، بــل مجــرد أن يقــدم شــرح معقــول عــن أنــه 

ســيتعرض لخطــر إذا مــا تــم إرجاعه إلــى منطقته. 

بغــداد، ديالــى، صالح الدين 

جــدا  األســباب  تكــون  أن  حاجــة  هنــاك  يكــون  لــن 
قويــة للخطــر الشــخصي بــل يكفــي أن هنــاك احتمــال 
مرجــح أن الشــخص يتعــرض إلــى خطــر. ال يحتــاج أن 
أن  قبــل  أمــر معيــن  إلــى  الشــخص تعــرض  يكــون 
يأتــي إلــى الســويد بــل مجــرد أن يقــدم شــرح معقــول 

عــن أنــه ســيتعرض لخطــر إذا رجع إلــى منطقته. 

الجنوبية المناطق 

الطائفــة  مــن  األفــراد  الجديــد  الموقــف  يعتبــر 
الســنية مــن البصــرة أنهــم ال يقــدرون أن يعــودوا 

إلــى البصــرة بســبب الخطر عليهم. 

أمــا األشــخاص اآلخريــن يحتاجــون أن يظهــروا أنهــم 
تعرضــوا لشــيء شــخصي وان مــا تعرضــوا لــه مرتبــط 
)يعنــي  البلــد  فــي  الموجــودة  األخــرى  بالمصاعــب 

مثال خالف مع العشــائر والميلشــيات الخ(.

:
ً
موقف قانوني »معقد« لوضع عراقي أكثر تعقيدا

غّير أسس 
ُ
مصلحة الهجرة السويدية ت

منح اإلقامات للعراقيين
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كردستان 
تعتبــر آمنة

العراقيــة  الدولــة  حمايــة 
لمواطنيها

حمايــة  فــإن  الجديــد،  القانونــي  الموقــف  بحســب 
الدولــة غيــر متوافــرة فــي نينــوى، األنبــار، صــالح 
فــي  حمايــة  يوجــد  وال  وكركــوك  ديالــى  الديــن، 
أو  الســنة  أو  األقليــات،  مــن  هــم  لمــن  بغــداد 
معيــن،  بــال  النســاء  مثــل  الضعيفــة  المجموعــات 
واليزيدييــن،  الشــبك،  الفلســطينيين،  الصحفييــن، 
الصابئــة والمســيحيين. هــذه أمثلــة وقــد يضــاف لهــا 

مجموعــات أخرى. 

ــة غيــر قــادرة  ــر الدول ــق ببغــداد تعتب فــي مــا يتعل
علــى حمايــة مواطنيهــا مــن الشــيعة فــي المناطــق 
مواطنيهــا  حمايــة  وكذلــك  الســنية،  الكثافــة  ذات 

من الســنة في المناطق ذات الكثافة الشــيعية. 

أن  فقــط  تشــمل  ال  البلــد  داخــل  الهــرب  إمكانيــة 
يقــدر الشــخص أن يهــرب إلــى هنــاك بــل يجــب أن 
يكــون هنــاك مجــال للشــخص أن يعيــش ويســكن فــي 
هــذا المــكان وإال لــن يعتبــر مــكان يمكــن الهــرب 
إليــه. هــذا األمــر لــن يشــمل األطفــال القاصريــن دون 
ذويهــم أو النســاء مــن دون معيــل كرجــل ألنهــم لــن 
يطلــب منهــم أن يحاولــوا الهــرب إلــى مــكان آخــر 

ضمــن البلد. 

األنبــار،  نينــوى،  إلــى  الهــرب  أن  تعتبــر  الهجــرة 
كركــوك وصــالح الديــن غير ممكــن للعراقيين. 

ســليمانية،  النجــف،  البصــرة،  بغــداد،  إلــى  الهــرب 
يجــب  ولكــن  مطــارات  فيهــا  ألنــه  ممكــن  أربيــل، 
توخــي الحــذر مــا إذا كان الشــخص يقــدر أن يســافر 
فــي  الخطــر  بســبب  هروبــه  مــكان  إلــى  بعدهــا 

الطريق. 

علــى  قادريــن  الذكــور  الســنة  اعتبــار  يتــم  لــن 
الهــروب إلــى كردســتان وال األكــراد القادميــن مــن 

نينــوى، كركــوك، األنبــار، صالح الدين، وديالى. 

ومــن  كردســتان  إلــى  تهــرب  أن  ممكــن  األقليــات 
ضمنهم المســيحيين. 

كل الحــاالت األخــرى ســيتم دراســتها علــى حــدة فــي 
مــا إذا كان الشــخص يمكــن أن يعيــش فــي كردســتان 

أو ال.  

المســيحيين،  الفلســطينيين،  مــن  يطلــب  لــن 
واإليزيدييــن، الصابئــة أن يهربــوا إلــى بغــداد ولــن 
ــب مــن الســنة مــن المحافظــات األخــرى الســكن  يطل
فــي بغــداد إذا لــم يكــن لديهــم كفيــل أو كانــوا مــن 

ســكان بغداد من قبل.

ســيتم  الشــيعية  للطائفــة  المنتميــن  األشــخاص 
دراســة قضاياهــم بحســب وضعهــم الشــخصي ومــا 
إذا كان بإمكانهــم الهــرب مــن مناطقهــم والســكن 

في بغداد. 

لــن يطلــب مــن الســنة الهــرب إلــى البصــرة إال إذا كان 

لديهــم أقربــاء يمكنهــم الحصــول علــى المســاعدة 
منهــم وفــي النجــف يحتاجــون إلــى كفيــل وإذا لــم 
يكــن لهــم كفيــل لــن يتــم الطلــب منهــم أن يذهبــوا 

إلى النجف.

المســيحيون والصابئــة لــن يطلــب منهــم الســكن فــي 
النجــف والبصــرة إال إذا كان لديهــم أقربــاء يمكنهــم 

استقبالهم. 

ســيتم األخــذ بعيــن االعتبــار إذا كان لــدى الشــخص 
مهنــة، مســتوى التعليــم، أقربــاء، الصحــة، الجنــس، 
العمــر، وإذا مــا كان يقــدر أن يعيــش مــع عائلتــه 
فــي هــذا المــكان. فــي المناطــق الشــمالية يجــب أن 
يكــون للعوائــل رجــل يقــدر أن يعمــل كــي تعتبــر 

بإمكانهــا الهــرب إلى هناك . 

هــذه  مــن  تســتفيد  مــاذا 
المعلومات؟

التقريــر  “هــذا  الناشــي:  مجيــد  المحامــي  يقــول 
ــدأت تفهــم وضــع  ــى أن مصلحــة الهجــرة ب يشــير إل
العــراق وهــذه خطــوة فــي االتجــاه الصحيــح نحــو 
فهــم قضايــا العراقييــن مــع أن األمــل كان أن يتــم 
التعامــل بقضايــا العراقييــن مثل قضايا الســوريين. 

الموقــف يعنــي أن األشــخاص مــن الطائفــة الســنية 
اصبــح وضعهــم جيــد جــدا فــي القضايــا، فأصبــح 
يكفــي أن يظهــر الشــخص أن لديــه مشــكلة واقعيــة 
فــي  اال  البلــد  ضمــن  الهــرب  منهــم  يطلــب  فلــن 

لــم  لمــاذا  منهــم،  ُيطلــب  ولــن  اســتثنائية  حــاالت 
يطلبوا مســاعدة الدولة. 

الطائفــة  مــن  اللجــوء  طالبــي  أن  يعنــي  التقريــر 
ان  ناحيــة  مــن  افضــل  وضعهــم  اصبــح  الشــيعية 
نــزاع  فيهــا  أن  معــروف  اصبــح  المناطــق  بعــض 
لديهــم  انــه  يظهــروا  أن  منهــم  يتطلــب  ولهــذا 
مشــاكل شــخصية بســبب الوضــع الراهــن فــي العــراق 
وأنــه ال يمكنهــم الســكن فــي مــكان آخــر فــي البلــد. 
مــع  بالمقارنــة  طفيــف  الطائفــة  لهــذه  )التحســن 

السابق(.

المســيحيين  مثــل  األقليــات  أن  يعنــي  التقريــر 
ال  انهــم  ُيظهــروا  أن  عليهــم  ســيكون  والصابئــة 

يمكــن لهــم العيش في كردســتان. 

اقتراحــي لــكل شــخص إذا كان أجــرى مقابلــة، أو أنــه 
لــه  ويوضــح  بمحاميــه،  يتصــل  أن  قــرار،  ينتظــر 
صــدور هــذا التصريــح مــن الهجــرة، كــي يــرى إذا 

ممكن االســتفادة منه في قضية الشــخص. 

ــة  ــوا محاميهــم، وال مقابل ــم يقابل األشــخاص الذيــن ل
لهــم مــع الهجــرة مــن المهــم أن يلتقــوا بمحاميهــم 
المناطــق  بحســب  الخــاص  بوضعهــم  ويتناقشــون 
يشــمل  مــا  تمامــا  يعرفــوا  كــي  منهــا  القادميــن 
بشــكل  المقابلــة  انفســهم  يجهــزون  و  حالتهــم 

جيد”.

شــبكة الكومبس

 بالتعــاون مــع المحامي مجيد الناشــي
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الكومبــس – تقريــر: قــد ال يشــعر األشــخاص الذيــن عاشــوا فــي الســويد فتــرات 
طويلــة، أو الجيــل الثانــي أو الثالــث مــن المهاجريــن، »صعوبــات غيــر عاديــة« فــي 

الــزواج، مثلمــا يشــعر عــدد مــن القادميــن الجــدد. 

بعضهــا،  مــع  تتداخــل  كثيــرة  وأســباب  عوامــل 
ــكل لوحــة تــكاد تكــون معقــدة بعــض الشــيء، 

ّ
لتش

لمــن جــاء حديثــا إلــى الســويد ويريــد الــزواج، بالطبــع 
حــاالت  ماهــي  بقــدر  عامــة،  هــذه ظاهــرة  ليســت 
األشــخاص  مــن  للعديــد  متشــابهة  تكــون  تــكاد 
فــي  »الــزواج  عــن  الكومبــس  لـــ  تحدثــوا  الذيــن 

السويد«:

أننــي  أتخيــل  » ال  األحمــد:  منــذر 
سأتزوج في السويد«!

»فــي الســويد ال أتخيــل فــي بعــض الحــاالت أننــي قــد 
أتــزوج بيــوم مــن األيــام!! هكــذا أشــعر فــي الحقيقــة، 
صعبــة  المحيطــة  الظــروف  لكــن  أدري!  ال  لمــاذا 
للغايــة. البحــث عــن عــروس فــي هــذا البلــد أشــبه 

.»!
ّ

بالبحــث عــن إبــرة في كومة قش

الجــئ  وهــو  األحمــد،  منــذر  عّبــر  الــكالم  بهــذا   
فــي  رأيــه  عــن  كالمــار  مدينــة  فــي  مقيــم  ســوري 
وافــد  قــال  كمــا  وهــو  بالســويد،  الــزواج  مســألة 

جديــد للبلــد حيــث صــار له هنــا ما يقارب العام.

صبحــي عــز الديــن: » شــروط األهــل 
تعجيزية«

 فالــزواج أضحــى بــرأي العديــد مــن الشــباب المهاجــر 
»عقبــة مســتقبلية حقيقيــة« كمــا يــرى صبحــي عــز 
مدينــة  فــي  مقيــم  عراقــي  الجــئ  وهــو  الديــن، 
كارلســتاد. يقــول: »فتــرة 9 أشــهر قضيتهــا وأنــا 
ــزوج وأعيــش  ــاة ألت ــل عــن فت ــل أو مل ــال كل أبحــث ب
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ً
كمــا كل النــاس. عمــري اآلن 30 عامــا

بــالدي  فــي  الحــرب  طوتهــا  عمــري  مــن  ســنوات 
وهنــاك لــم يتوفــر لــي أن ألتفــت لهــذا الموضــوع. 
عندمــا قدمــت للســويد منــذ أواخــر عــام ٢015 

التــي  الفتــاة  عــن  أبحــث  أن  حقــي  مــن  أنــه  رأيــت 
أشــاركها همومــي ولحظاتــي. لكننــي لــم أوفــق حتــى 

تاريخــه في ذلك«.

ــم  ــم أكــن أعل ــن: »ل وعــن األســباب يضيــف عــز الدي
أننــي ســأصل إلــى مرحلــة أجــد فيهــا مــن الصعــب أن 
أتــزوج لســبب ليــس بيــدي، الســبب أنــه خرجــت مــن 
 فــي قبــول أي شــاب. 

ً
بلــدي. العائــالت تتشــدد كثيــرا

حقيقــة أنــا ال أقصــد العائــالت العراقيــة، بــل جميــع 
العائــالت العربيــة. يضعــون فــي كثيــر مــن األحــوال 
 أشــبه بالتعجيزيــة، وفــي كثيــر مــن األحيــان 

ً
شــروطا

أو       تــدرس(  أن  تريــد  البنــت  بـــ)ال..  الجــواب  كان 
)ال يوجــد نصيب(. 

كمــا أنهــم يســألون عــن أصــل الشــخص ومــن أيــن 
قــدم وعــن عائلتــه. أنــا لســت ضدهــم فــي ذلــك فهــا 
مــن  تجــد  العراقيــة  غيــر  العائــالت  لكــن  حقهــم، 
ــم أن تعطــي القبــول لشــاب مــن جنســية  غيــر المالئ

ثانيــة أحيانا«.

ناهد خالدي: »التشدد مبرر أحيانا« 
ــة  ــدي، وهــي الجئ ــرى ناهــد خال ــن جهــة أخــرى، ت م
ــزواج فــي  ــة التشــدد فــي شــروط ال ســورية أن قضي
العربيــة »أمــر حاصــل،  للعائــالت  بالنســبة  الســويد 
لكنــه مبــرر فــي بعــض األحيــان« علــى حــد تعبيرهــا. 
وتضيــف بالقــول: »اآلن نحــن لســنا فــي بلداننــا. نعــم 
 مــا، لكــن لــكل مقــام 

ً
هنــاك كان األمــر مختلــف نوعــا

مقــال كما يقال

ــى الوضــع الــذي تعيشــه النــاس تعــرف أن  . انظــر إل
علــى  شــروط  وضــع  فــي  تتشــدد  التــي  العائــالت 
فــي  محقــة  فتياتهــم  لطلــب  المتقدميــن  الشــبان 
كثيــر مــن األحيــان. أنــا مــع تلــك الشــروط لضمــان 
قصــص  ضحيــة  وقوعهــا  وعــدم  الفتــاة  مســتقبل 

ارتباط عابرة«.

النــاس  حــال  الســويد  فــي  »هنــا  بالقــول:  وتتابــع 
الظــروف  الجــدد.  القادميــن  ســيما  ال  صعــب، 
الظــروف  كل  أن  يعلــم  الجميــع  خانقــة.  جميعهــا 
التــي  النفســية  بالظــروف  ترتبــط  االجتماعيــة 

يعيشــها اإلنســان. كذلــك عشــرات حــاالت الطــالق 
نراهــا فــي أوروبــا ومنهــا فــي الســويد، وفــي الغالــب 
مــا تكــون الضحيــة فيهــا الفتــاة، لــذا مــن حــق األهــل 
ضمــان حيــاة ابنتهــم بشــرط أال يظلموهــا مــن خــالل 
هــذا  بهــا..  الراغــب  الشــاب  يظلمــوا  أن  وال  ذلــك 

رأيي« .

يطلــب  البعــض  مشــول:  أحمــد 
مهــر بناتهم بالدوالر!!

ــد هــذه اإلشــكالية  ــي تفني ــول ف ــي ســوري، يق محام
ــده  ــع تقالي ــكل مجتم ــه ل ــن وجهــة نظــر أوســع إن م
وقوانينــه الناظمــة لمشــروع الــزواج، ويــرى أنــه »فــي 
بظــروف  لهــا عالقــة  الحاصلــة  اإلشــكالية  الســويد 
والظــروف  وإقامــة  شــمل  لــم  مــن  المهاجريــن، 
علــى  بظاللهــا  تلقــي  بــدأت  التــي  لألســر  الماديــة 
مهــر  تشــترط  بــدأت  التــي  العائــالت  مــن  جانــب 
مرتفــع بمبالــغ توصــف بالخياليــة أو بوضــع تعقيــدات 
»ال  الشــروط  تلــك  مثــل  أن  إلــى   

ً
مشــيرا جانبيــة«، 

الســويدي  القانــون  ال  وحتــى  الشــرع  مــع  تتناســب 
الذي يســهل إجراءات الزواج«.

الــذي  بالبلــد  ليســت  »المشــكلة  بالقــول:  ويضيــف 
نقيــم فيــه، هــي فــي الظــروف االجتماعيــة المحيطــة 
بالمهاجريــن. الســويد بلــد ديمقراطــي. وإذا وجــدت 
المهاجريــن  بعــض  لــدى  معينــة  ســلبية  مظاهــر 
الــزواج فهــي ليســت ظاهــرة عامــة.  فيمــا يخــص 
ــدوالر أو  ــون مهــر بناتهــم بال ــي يتطلب بعــض األهال
الحقيقــة ذه ظاهــرة مرضّيــة نتيجــة  اليــورو، فــي 
تــرى  الغالبيــة  لكــن  معينــة،  اجتماعيــة  ظــروف 
المناســب  الشــاب  يتقــدم  الفتيــات عندمــا  تزويــج 

وفي الظروف المناســبة«.

إلــى  اللجــوء  »قضيــة  أن  مشــول  المحامــي  ويعتبــر 
ــق إشــكاالت مســتقبلية  اعتمــاد »الســامبو« قــد تخل
عندمــا يكــون هنــاك أطفــال، والرغبــة فــي ســلوك 

المهاجريــن  الشــبان  بعــض  لــدى  الطريــق  هــذا 
فــي  الرغبــة  هــو  األول:  عامــالن،  برأيــه  يحكمهــا 
التجريــب فــي مجتمــع بعيــد عــن الرقابــة االجتماعيــة 
كمــا مجتمعــات الشــرق، والثانــي: هــو اللجــوء للســامبو 
محــل مؤقــت إليجــاد صلــة جنســية مــع اآلخــر يمكــن 
االنتهــاء منهــا ومــن تبعاتهــا بدرجــة أســهل مــن 

الــزواج كمــا يعتقد البعض«.

 

زكريــا الدالــي: الوســط االجتماعــي 
غير موجود

ــي، الجــئ ســوري، ٢٨  ــا الدال مــن جانبــه، يــرى زكري
، مقيــم فــي مدينــة نيبــرو، أنــه إذا كان مــن حــق 

ً
عامــا

الفتــاة،  مســتقبل  ضمــان   
ً
عمومــا األهــل  أو  األب 

فليــس مــن حقهــم إرهــاق الشــاب بمهــر مرتفــع أو 
بكميــات مــن المجوهــرات يطلبونهــا للفتــاة. ويــردف 
»ال أحــد يقــدر المشــكلة. الحــال هنــا ليــس كمــا فــي 
وأختــي  أمــي  بلــدي  فــي  ســوريا،  مــن  أنــا  بالدنــا، 
وخالتــي وعمتــي وربمــا كل الوســط المحيــط بــي قــد 
يســاعدني فــي البحــث عــن فتــاة ألتــزوج بهــا. هنــا ال 
نفــس  الشــبان  غالبيــة  أن  كمــا  أحــد،  لــدي  يوجــد 
ــى  ــي. البحــث عــن عــروس يســتغرق أشــهر عل حالت

عكــس الحــال فــي ســوريا حيث ال يتعدى األيام...«.

ويبــدي زكريــا اســتعداده لدفــع مهــر الفتــاة فــي 
الســويد مهمــا بلــغ »إذا كان لــه عمــل يعيــش عليــه 
والحــال ميســور« كمــا يقــول، لكنــه ال يؤيــد طلــب 
أيــة مبالــغ جانبيــة أو مهــر مرتفــع إذا كان الشــاب 
 إلــى أن 

ً
»الجــئ عــادي وال يعمــل«، ويشــير مجــددا

الطريــق  ســفر  تعويــض  يطلبــون  األهالــي  بعــض 
األمــر بنظــره  الســويد، وهــذا  إلــى  الفتــاة  لوصــول 

»غيــر صحيــح وال يقبلــه المنطق«.

أســامة الماضي – كالمار

آراء حول مصاعب الزواج في السويد

{؟
ً
هل أضحى الزواج »ُحلما
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ــتيفان  ــة س ــة، برئاس ــويدية الحالي ــة الس ــالن الحكوم ــذ إع ــاءات: من ــس -لق الكومب
لوفيــن، بأنهــا أول حكومــة نســوية فــي العالــم، )القصــد حكومــة تدافــع عــن حقــوق 
غيــر  والجهــود  الفعاليــات  أخبــار  عديــدة  ســويدية  تناولــت صحــف  النســاء(، 
ــر. ــزواج القّص ــة ب ــن المتعلق ــديد القواني ــى تش ــاعية إل ــة الس ــة والحكومي الحكومي

 لكــن تلــك الجهــود لــم تأتــي بالنتيجــة المرجــوة كمــا 
لصحيفــة  ريغنيــر  أوســا  المســاواة  وزيــرة  قالــت 

»متــرو« فــي تشــرين األول/ أكتوبر الماضي.

 وتعكــس خيبــة ريغنيــر مخــاوف كبيــرة مــن فشــل 
القانــون الحالــي فــي الحــد مــن زواج األطفــال، وعــدم 
منعــه  رغــم  منــه،  المتوقعــة  النتائــج  تحقيقــه 
الموافقــة علــى أي حالــة اســتثنائية لــزواج مــن هــم 
يجبــر  مــن  بموجبــه   

ً
معرضــا عامــا،   1٨ الـــ  دون 

ــزواج وهــو دون تلــك الســن، بعقوبــة   علــى ال
ً
شــخصا

الســجن لمــدة أربــع ســنوات. وحتــى لــو تــم الــزواج 
ــة قائمــة فــي الســويد ويحكــم  خــارج البــالد فالعقوب

عليه بالســجن ســنتين.

وأفصحــت ريغنيــر للصحيفــة، أن الحكومــة ســتدعو 
القّصــر  وزواج  المســاواة  بمســألة  تعنــى  منظمــات 
الجتمــاع موســع فــي أوائــل الســنة القادمــة لتنــاول 
ــن زواج  ــة حــول الحــد م ومناقشــة مقترحــات قانوني
وأســاليب  الشــرف  بجرائــم  يســمى  مــا  القاصــرات، 
إرغامهــن  وعمليــات  والفتيــات  النســاء  إجبــار 

وإخضاعهن.

 أنــه ســيتم توســيع دائــرة المناقشــة لتشــمل 
ً
 مؤكــدة

طــرح أفــكار علــى مســتوى العالــم وليــس فقــط علــى 
ــة جيــدة  ــى أمثل ــاء عل ــي، وســيتم البن المســتوى المحل
فــي  وفعاليتهــا  ناجعتهــا  أثبتــت  وأن  ســبق 

مجتمعــات شــبيهة أخرى.

»اإلســالم  عثمــان:  بــن  وســيلة 
يدعــو إلــى احتــرام قوانيــن البلــد 

الــذي يعيش فيه الفرد«
مــن   

ً
واســعا  

ً
ترحيبــا القــت  الحكوميــة  الدعــوة 

والدعــم  المســاواة  حقــل  فــي  يعملــون  أشــخاص 
النســوي في السويد.

 الناشــطة النســوية وســيلة بــن عثمــان، التــي تعمــل 
المــرأة والمســاواة،  فــي مجــال الدفــاع عــن حقــوق 
علــى  أكبــر  بشــكل  الحكومــة  انفتــاح  إلــى  دعــت 
 
ً
آملــة الســويد،  فــي  األخــرى  والعقليــات  الثقافــات 
مــا  إليجــاد  المجتمــع،  شــرائح  كافــة  مــع  التواصــل 
ســمته بـــ »حلــول وســطية »، ترضــي الجميــع فــي 

المســائل المتعلقــة بمنــع زواج القاصرات.

وعبــرت الناشــطة عــن أســفها الكبيــر لـــ »تســاهل« 
بعــض األمهــات فــي الســماح لبناتهــن بالــزواج بعمــر 
صغيــر، واعتبــرت معارضــة الفتــاة بتزويجهــا هــو 

عمل صحيح وشــجاع. 

ــي الســويد  ــن األمهــات ف ــات م ــت عين ــت: » رأي وقال
اللواتــي عّبــرن عــن ارتياحهــن فــي تزويــج فتياتهــن 
بعمــر صغيــر واصفــات زواج بناتهــن باألمــر المريــح 
لتخلصهــن مــن “هّمهــن”، كمــا أتــى وصــف الكلمــة 

 .»
ً
حرفيا

ــاة  ــى انتفاضــة فت وأردفــت وســيلة أنهــا شــهدت عل
زواجهــا  اســتمرار  علــى  عشــر  الخامســة  بعمــر 
علــى  حصلــت  حتــى  الطــالق  طريــق  فــي  ومشــت 

ــن  ــاء مســتقبلها م ــق بن ــي طري حريتهــا وهــي اآلن ف
جديــد، مؤكــدة أنهــا تشــعر باألســف لعــدم قــدرة 
أمــام  االنتفاضــة  تلــك  مثــل  علــى  كثيــرات  فتيــات 

ســلطة البعــض من اآلباء واألمهات.

ــة المناســبة  وعــن وجهــة نظرهــا فــي الســن القانوني
للــزواج، قالــت وســيلة أن الفتــاة أثبتــت أنهــا تكتســب 
العمريــة  المراحــل  فــي  الرجــل  مــن  أســرع  نضجــا 
الحكومــة  لــذا تمنــت علــى  المراهقــة،  األولــى بعــد 
لســن  األدنــى  الحــد  فــي  النظــر  بإعــادة  الســويدية 
ــدال  ــى السادســة عشــر ب ــول بخفضــه إل ــزواج، والقب ال
مــن الثامنــة عشــر كســن قانونــي للمــرأة، مــع القبــول 
الحــاالت  منــع  فــي  الحكومــة  بتشــديد  التــام 
الســن  دون  هــم  مــن  زواج  لعقــد  االســتثنائية 

القانونية.

القانونيــة  الســن  »خفــض  اقتــراح 
الحــل؟ هــو  هــل   »16 إلــى  للــزواج 

ســن  فــي  للفتيــات  الســماح  علــى  تعليقهــا  وحــول 
الثالثــة عشــر والرابعــة عشــر فــي الســويد بإقامــة 
عالقــات جنســية كاملــة علــى اعتبــار المســألة حريــة 
شــخصية وليســت ضــد القانــون، مــا دامــت ال تحــوي 
علــى عقــد زوجــّي ملــزم، وصفــت وســيلة ذلــك انــه 

»هــو تضــارب صارخ للقيــم االجتماعية«.

هــذا ونفــت وســيلة، أن يكــون باســتطاعة المســلمين 
فــي الســويد مخالفــة قوانيــن البــالد وتزويــج بناتهــن 
تحــت الســن القانونــي للبــالد، »ألن اإلســالم يدعــو إلــى 
ــه الفــرد وال  ــذي يعيــش في ــد ال ــرام قوانيــن البل احت
يدعــو إلــى مخالفتــه، مضيفــة أن الشــريعة ال تطبــق 
إال في البلدان اإلســالمية وليس في بلد كالســويد«. 

مســألة  قّنــن  اإلســالمي  »الديــن  قائلــة:  وأضافــت 
تطبيــق شــرائعه وربــط تطبيقهــا فــي البلــدان التــي 
ــذا المســلم فــي  تطبــق الشــريعة اإلســالمية فقــط، ل
الســويد يجــب أن يطبــق شــرائع مجتمعــه الســويدي 
وال يخالــف تلــك القوانيــن. وإذا القانــون يمنــع زواج 
القاصــرات، فهــو إذا ممنــوع علــى المســلم أن يخالفــه 

الن مصلحــة المجتمــع لهــا أولويتها«.

أن تولــي  الســويدية  الحكومــة  وتمنــت وســيلة مــن 
والالجئيــن  المهاجريــن  لتعريــف  أكبــر  اهتمامــا 
ــزواج القّصــر  ــى قوانيــن البــالد المتعلقــة ب الجــدد عل
مســتقباًل،  االجتماعيــة  المشــاكل  لتفاقــم  منعــا 

وقالــت في هذا اإلطار: 

بيــن  مــن  أن  األخيــرة  الســنة  فــي  الحظــت  »لقــد 
تــم  الصغيــرات  الفتيــات  مــن   

ً
عــددا الالجئيــن 

تزويجهــن بعمــر صغيــر وحملــن بطفــل أو اثنيــن. 
لــذا أرى أن مــن واجــب الحكومــة تعريــف الالجئيــن 
الجــدد بقوانيــن البــالد فــي مــا يخــص هــذا األمــر 

وليــس فقــط تأمين المــأوى والمأكل لهم.

ديمــا الحلوة

مخاوف من فشل الجهود لمنع تزويج القاصرات
وسيلة عثمان: السماح للمراهقين بممارسة الجنس في سن مبكر: »تضارب صارخ للقيم االجتماعية«
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الكومبــس – مقابــالت: أكــدت الخبيــرة التربويــة والُمحاِضــرة بجامعــة ســتوكهولم 
ُعريــب قمحــاوي أن النتائــج اإليجابيــة لــدورة »المســار الســريع« التــي بــدأت خريــف 
العــام الماضــي 2015 تؤكــد صحــة المناهــج التــي اعتمــدت علــى اللغتيــن العربيــة 
والســويدية فــي تأهيــل المعلميــن الناطقيــن بالعربيــة، وأضحــت أن هــذه النتائــج 

بنيــت علــى التقييمــات التــي حصــل عليهــا الطــالب المنتســبين لهــذه الــدورة.

مرحلــة  إنهــاء   ٨ اســتطاع  طالــب   ٢0 بيــن  فمــن 
)ســاس3 ( باللغــة الســويدية وهــي المرحلــة التــي 
ــب لدخــول الجامعــات الســويدية، فيمــا  تؤهــل الطال
ــم  ــي تعلي ــة ف ــن أشــواط مهم قطــع الطــالب اآلخري
اللغــة الســويدية وفــي تلقــي التعليــم الخــاص إلعــداد 

المدرسين.

ــا  ــاك خطــأ عندم ــت المحاضــرة قمحــاوي أن هن وبّين
ســيصبحون  المعلميــن  هــؤالء  أن  البعــض  يعتقــد 
مدرســين للغــة العربيــة فــي المــدارس الســويدية، 
بــل أن االعتمــاد علــى اللغــة العربيــة كان فقــط مــن 
المجتمــع  عــن  المعلومــات  توصيــل  ســهولة  أجــل 
المتبــع  والتربيــة  التعليــم  نظــام  وعــن  الســويدي 

بالمدارس الســويدية.

المعلومــات  إليصــال  األم  اللغــة  اســتخدام  مســألة 
دراســة  مــع  وبالتــوازي  المجتمــع  عــن  األساســية 
اللغــة الســويدية، طريقــة ســاهمت باختصــار جهــد 
ــدت  ــا أك ــي إعــداد المدرســين، كم ــل ف ــت طوي ووق

قمحاوي.

كانــون   ٢1 فــي  ســيتم  الحاليــة  الــدورة  تخريــج 
 70 اســتقبال  وســيتم  المقبــل،  ديســمبر  األول/ 

طالب جديد في 1٢ الشــهر ذاته.

ضمــن  المدرســين  إلعــداد  دورات  عــدة  وكانــت 
العــام  بــدأت خريــف  الســريع”  المســار  “مشــروع 

مختلفــة،  ســويدية  جامعــات   6 فــي   ،٢015
بالتعــاون بيــن هــذه الجامعــات ومكتب العمل.

» الكومبــس« كانــت التقــت مــع المحاضــرة الجامعيــة 
عريــب قمحــاوي، للتحــدث حــول هــذا المشــروع فــي 

حينه.

بعص الحقائق عن المشــروع
ــي  ــى وجــود حوال تشــير أرقــام إحصــاءات الحكومــة إل
 للســويد، 

ً
1900 معلــم مــن الذيــن وصلــوا حديثــا

ولذلــك فــإن مشــروع المســار الســريع ســيعمل علــى 
ضمــان تعليــم هــذه الفئــة اللغــة الســويدية وإتقانهــا 
التدريبيــة  البرامــج  بعــض  ودراســة  جيــد  بشــكل 
الخاصــة بمهنــة التدريــس مــن أجــل رفــع مســتواهم 
بكفــاءات  يتمتعــون  وجعلهــم  والمهنــي  العلمــي 

تناســب مســتوى نظام التعليم الســويدي.

وقالــت وزيــرة ســوق العمــل يوهانســون إن الحكومــة 
دراســيا  مقعــدا   4٢0 حوالــي  تأميــن  اســتطاعت 

هــذا العــام موزعــة علــى نحــو 6 جامعــات بمختلــف 
تعليميــة  دورات  تقديــم  أجــل  مــن  البــالد  أنحــاء 
 إلــى أنــه مــن المتوقــع أن 

ً
لهــؤالء المدرســين، مشــيرة

يتــم تأميــن حوالــي 7٢0 مقعــد دراســي فــي العــام 
المقبل.

وأوضحــت يوهانســون أن الحكومــة تعتــزم اختصــار 
ــع  ــن أرب ــب م ــرة التدري ــن طــول فت الوقــت والحــد م
يمكــن  وبعدهــا  فقــط  واحــد  عــام  إلــى  ســنوات 
علــى  ويحصــل  العمــل  لســوق  يخــرج  أن  للشــخص 

وظيفة مدرس.

الخطــوة  هــذه  بأهميــة  اعتقادهــا  عــن  وعبــرت 
النمــوذج  لتطويــر  جيــدة  وســيلة  تعتبــر  كونهــا 
ــرات الموجــودة فــي  الســويدي واالســتفادة مــن الخب

العالــم الحقيقي.

مع قرب االنتهاء من تخريج أول دفعة معلمين ضمن »المسار السريع«
الخبيرة التربوية عريب قمحاوي:

فكرة استخدام اللغة األم في إعداد 
المدرسين أعطت نتائج ممتازة

ــن  ــة التماري ــى ممارس ــخاص، إل ــن األش ــد م ــأ العدي ــة: يلج ــة عام ــس – صح الكومب
ــق الفكــرة  ــن منطل ــق أو االنزعــاج أو الغضــب، م ــد شــعورهم بالضي ــة، عن الرياضي
ــا  ــى أنه ــة إل ــام، إضاف ــكل ع ــزاج بش ــن الم َحّس

ُ
ــة، ت ــول إن الرياض ــي تق ــائعة الت الش

ــي. ــط النفس ــق والضغ ــر والقل ــة والتوت ــن الكآب ــص م ــى التخل ــاعد عل تس

بشــكل  تســاعد  الرياضيــة  التماريــن  أن   
ٌ

ومعــروف
التــي  المختلفــة  األمــراض  مقاومــة  علــى  كبيــر 
يتعــرض لهــا اإلنســان، مثــل تقويــة عضلــة القلــب 
والشــرايين ممــا يقلــل مــن خطــر اإلصابــة بالجلطــات 

القلبية.

ــة«،  ــة »القوي ــة الرياض ــل ممارس ــن ه لك
ــزاج،  ــين الم ــى تحس ــل عل ــاعد بالفع تس

ــي؟ ــط النفس ــعرون بالضغ ــن يش لم

ــب  ــد الغض ــة عن ــة الرياض »ممارس
قــد تؤدي إلى أزمة قلبية«

دراســة بريطانيــة حديثــة نشــرها موقــع اإلندبندنــت 
أثنــاء  الرياضــة  ممارســة  أن  أظهــرت  البريطانــي، 
الشــعور بالضيــق أو االنزعــاج أو الغضــب الشــديد 
إلــى احتمــال اإلصابــة بأزمــات قلبيــة ثالثــة  تــؤدي 

أضعاف أكثر في غضون ســاعة.

 ولفتــت الدراســة إلــى وجــود »صلــة حاســمة« بيــن 
عبــر  قــوي  بدنــي  أي جهــد  لــذا  والجســم،  العقــل 
للتهدئــة  كوســيلة  القاســية  التماريــن  إلــى  اللجــوء 

يــؤدي إلى نتيجة ســلبية.

 مــن 
ً
فــارس الخليلــي: » خــذ قســطا

عنــد  اليوغــا  ومــارس  الراحــة 
النفسي« الضغط 

 الطبيــب فــارس الخليلــي، أخصائــي أمــراض القلــب، 
فــي العاصمــة ســتوكهولم أكــد لـــ »الكومبــس« صحــة 
المقتــرح لممارســة  البديــل  الدراســة وحــول  هــذه 
الرياضــة عنــد الضغــط أن علــى الشــخص المنزعــج 
هــادئ  لمــكان  يلجــأ  أن  الغاضــب  أو  المكتئــب  أو 
فــي  الجلــوس  مثــل  المتوتــرة  أنفاســه  بــه  يلتقــط 

أشــخاص  مــع  الحديــث  أطــراف  وتنــاول  مقهــى 
الركــض  إلــى  اللجــوء  بــدل  لهــم،  يرتــاح  مقربيــن 

العنيــف أو ممارســة الرياضــة المجهدة.

ــى  ر د. الخليلــي األشــخاص الذيــن يفتقــرون إل
ّ
 وحــذ

األربعيــن  تخطــوا  ممــن  الكافيــة  البدنيــة  اللياقــة 
 
ً
ناصحــا القلبيــة،  باألزمــات  اإلصابــة  أســباب  إهمــال 

إياهــم باللجــوء إلــى الراحــة وممارســة اليوغــا للوقايــة، 
باإلضافــة إلــى شــرب كميــات كافيــة مــن المــاء لمــا لــه 

مــن ضــرورة للحفاظ علــى الوظائف الحيوية. 

مــن جهتــه قــال الطبيــب أنــدرو ســميث، المؤلــف 
الرئيســي للدراســة مــن معهــد بحــوث صحــة الســكان 
المشــكالت  أن  كنــدا،  فــي  ماكماســتر  جامعــة  فــي 
العاطفيــة والجســدية القاســية يمكــن أن يكــون لهــا 
آثــار علــى الجســم إذ ترفــع ضغــط الــدم ومعــدل 

ضربــات القلب.

فوائــد  لــه  المنتظــم  البدنــي  »النشــاط  وأضــاف:   
صحيــة عــدة، بمــا فــي ذلــك الوقايــة مــن أمــراض 
ــا نوصــي أي شــخص غاضــب  ــك، فإنن ــب. ومــع ذل القل

ومســتاء بعدم ممارســة الرياضة للشــعور بالراحة«.

 هي الحل وأحيانا تشكل خطر على الصحة ...  د. فارس الخليلي :
ُ
ممارسة الرياضة ليست دائما

 من الراحة بدال من التمارين القاسية
ً
ذ قسطا

ُ
خ
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الكومبــس – تجــارب القادميــن الجــدد: قــد تكــون 
عوامــل  مــن  الكثيــر  فيهــا  ليــس  عاديــة  قصــص 
اإلثــارة والتشــويق، التــي تواكــب قصــص نجــاح أخــرى 
فــي  جديــد  قــادم  أي  نجــاح  لكــن  المجتمــع،  فــي 
الُســويد، فــي إعــادة تنظيــم حياتــه، والتأقلــم مــع 
يكتــب  أن  تســتحق  قصــة  هــي  الجديــدة،  البيئــة 

عنهــا وأن تقــرأ، ألنهــا تعطــي األمــل للعديــد ممــن 
جديــدة  ودولــة  مجتمــع  فــي  طريقهــم  يشــقون 

عليهم.

وقصــص نجــاح هــؤالء ليســت محصــورة فقــط، فــي 
 « أو  »مرموقــة«،  وظيفــة  علــى  الحصــول  نتيجــة 
ذلــك.  أهميــة  رغــم  كبيــرة«،  وظيفيــة  مرتبــة 

فمجــرد النجــاح فــي التوظيــف، وممارســة العمــل، 
 
ً
ومقياســا مؤشــرا،  ُيعــد  الــذات،  علــى  واالعتمــاد 
للنجــاح، خصوصــا إذا جــاء كل ذلــك فــي فتــرة قصيــرة 

.
ً
نسبّيا

األشــخاص،  مــن  عــدد  تجــارب  تنشــر،  الكومبــس 
حاجــز  تخطــي  فــي  طريقتهــم  فيهــا،  يســردون 

اللغــة، وحصولهــم علــى عمــل. والهــدف مــن ذلــك 
وتعريــف  والتجــارب،  الخبــرات  تبــادل  هــو  كلــه، 
القــراء بتجــارب اآلخريــن، وطريقتهــم فــي النجــاح. 
ــادم  ــكل ق ــرى ب ــى أن ي ــع أيضــا عل وتشــجيع المجتم
فعالــة  تكــون  أن  يمكــن  إيجابيــة  طاقــة  جديــد 

بالمجتمع.

، خريــج معهــد الفنــون الجميلــة فــي 
ً
عمــري ٢4 عامــا

بغــداد، وصلــت إلــى الســويد فــي تشــرين األول/ أكتوبــر، 
من العام ٢015.

ســكنت فــي مدينــة يوتوبــوري لمــدة ثالثــة شــهور، 
وبعــد فتــرة قصيــرة مــن وصولــي الســويد، عملــت فــي 
اإلنجليزيــة،  للغــة  للبيتــزا، وبســبب إجادتــي  مطعــم 
ســّهل علــّي مــن التواصــل مــع أبنــاء البلــد، ومحاولــة 

الدخول إلى المجتمع.

واجهتنــي بالطبــع صعوبــات فــي الحصــول علــى ســكن، 
ــة،  ــا فــي طريق ــر هــذه المشــكلة عائق ــم أعتب ــي ل لكنن
وبعــد ثالثــة أشــهر مــن العمــل فــي المطعــم، حاولــت 
بدايــة  مجــرد  هــو  هــذا  العمــل  أن  نفســي،  إقنــاع 
مســيرتي، وليــس طموحــي، قــررت الســفر إلــى مدينــة 

ستوكهولم، رغم أنني لم أكن أعرف فيها أحدا.
جــزء  فــي  كانــت  إلــى ســتوكهولم،  التوجــه  محاولتــي 
منهــا، بدافــع االبتعــاد عــن النــاس الســلبيين، ومحاولــة 
استكشــاف فــرص العمــل، ومــا إذا كان يمكــن لــك البــدء 

من هناك.
فــي زحمــة المدينــة، وشــوارعها المزدحمــة، وعــدم 
وجــود أيــة عالقــات لــي، فشــلت فــي الحصــول علــى 

عمل، فعدت من جديد، إلى مدينة يوتوبوري. 
أريــد،  مــا  أعــرف  كنــت  يوتوبــوري،  وصولــي  وبعــد 
 وأن ال 

ّ
والفكــرة كانــت واضحــة عنــدي: »يجــب أن ال أمــل

أتراجع«!

ــى طــالب  ــرو، وتعرفــت عل ــة أورب ــى مدين توجهــت إل
ســويديين، وحصلــت مــن خاللهــم علــى ســكن معهــم 

في مســكن مشــترك للطلبة قرب الجامعة. 
بــّي،  الطــالب  رّحــب  وقــد  شــهرا،  هنــاك  ســكنت 
األنســب  الطريــق  هــو  مــا  فكــّرت  وســاعدوني. 
ــى  ــى عمــل مناســب فقــررت أن اذهــب إل للحصــول عل
أحــد المصوريــن المحترفيــن فــي المدينــة اللتقــاط 
بعــض الصــور ومعرفــة مــا إذا كنــت أنفــع أن اكــون 
ولقيــت  المصــور  زرت   ،MODEL أزيــاء  عــارض 
 منــه وتشــجيعا لهــذه الطريقــة فــي 

ً
 حــارا

ً
ترحيبــا

الحصــول على عمل.
المواقــع  مــن  عــدد  فــي  صــوري  بنشــر  نصحنــي   
اإللكترونيــة، فقمــت بذلــك، وبالفعــل وصلتنــي عــدة 
عــروض مــن مصوريــن ومنتجــي إعالنــات وشــركات 
الرقــم  املــك  ال  أنــي  العائــق  الوحيــد  الســبب  لكــن 
الشــخصي، بســبب عــدم وجــود إقامــة لــي، وهــو مــا 

منعنــي مــن الحصــول علــى عــدة فــرص عمــل، لكــن 
رغــم كل ذلــك لــم أدع اليــأس ينــال منــي! فقــررت أن 
 MODEL اعمــل لحســابي مــن دون شــركة ترعانــي
أعمــال  عــدة  علــى  حصلــت  وفعــال   AGENcy
وقمــت بعــدة إعالنــات لعــدة شــركات وتــم نشــرها 

علــى التلفزيون الســويدي. 
 رّســام أقــوم برســم اللوحــات 

ً
أنــى أيضــا مــع العلــم 

مدينــة  فــي  حالقــة  صالــون  فــي  واعمــل  وبيعهــا 
أوربرو. 

ــى الشــاب  ــه إن عل ــد أن أقول ــذي أري الشــيء الوحيــد ال
 اإلقامــة أو 

ً
 أن ال يضيــع وقتــه منتظــرا

ً
القــادم حديثــا

يضــع مصيــره فــي يــد غيــره، عليــه أن يشــق طريقــه 
يتحدثــون  ال  األشــخاص  اغلــب  ولألســف  بنفســه. 
اإلنجليزيــة، وهــي عامــل مهــم فــي التواصــل واالندمــاج 

بالمجتمــع، فــي أي بلــد أجنبي.

تجارب وقصص القادمين الجدد:

منا.. هكذا حصلنا على عمل..!
ّ
هكذا تعل

أكرم العيداني:
من العمل في مطعم إلى عارض أزياء قبل الحصول 

على قرار الهجرة

عمــري ٢٢ عامــا، قدمــت إلــى الســويد منــذ ســنتين 
وأمضيــت وقتــا فــي انتظــار موعــد المقابلــة وقــرار 
أن  ينبــغ  ال  لكــن  وقاتــل  ممــل  اإلقامة...االنتظــار 

نســلم نفســنا لليأس والملل.
 حاولــت اســتغالل فتــرة االنتظــار بشــيء مفيــد ومــن 
هنــا بــدأت رحلتــي مــع تعلــم اللغــة الســويدية، اروي 
ســطورا منهــا لعلــي أفيــد القادميــن الجــدد بشــيء 

مــن تجربتي.
الكتــب  واســتعارة  المكتبــة  إلــى  الذهــاب  اعتــدت 
درســت   MÅL اســمها  سلســلة  بدراســة  بــدأت 
الكتــاب األول و الثانــي .. ترجمــت الكلمــات وســمعتها 

ثــم حفظتها بالشــكل الصحيح.
للتســجيل فــي  إقامتــي ذهبــت  عندمــا صــدر قــرار 
المدرســة  مديــر  مــع  تحدثــت   SFI الـــ  مدرســة 
وطلبــت منــه أن يختبــر مســتواي قبــل أن ابــدأ فــي 
الدراســة، وافــق علــى ذلــك ألن محادثتــي معــه كانــت 
باللغــة الســويدية، فقــد كان مقتنعــا أننــي يمكننــي 

البدء من مســتوى أعلى!
بعــد امتحــان تحديــد المســتوى أخبرنــي بانــه يمكننــي 
البــدء مــن المســتوى D وبعــد شــهرين مــن الدراســة 
فــي المدرســة طلبــت مــن اإلدارة الخضــوع لالمتحــان 
أننــي كنــت بانتظــار مولــودي األول  النهائــي، حيــث 

وكنت في شــهري األخير.
تمــت الموافقــة و قمــت باجتيــاز االمتحــان والحمــد 

منــي  طالبــا  الصغيــر  مولــودي  بعدهــا  جــاء  هلل، 
االســتراحة وتــرك الدراســة وااللتفــات لــه ورعايتــه… 
ومــن  ليــدي(  )مامــا  أمومتــي  مــن  شــهرين  أخــذت 
بعدهــا عــدت لخطــة الترســيخ والدراســة ولكــن عــن 
بعــد )ديســتانس( حيــث ادرس وأنــا فــي المنــزل مــع 
صغيــري، أنهيــت الجرونــد فــي 3 أشــهر ودرســت 
بعدهــا ســاس 1 و ســاس ٢... اآلن ادرس ســاس 3 
أردت  فــي حــال  المطلوبــة  األخيــرة  المرحلــة  وهــي 

التســجيل فــي الجامعة.
أود أن ألفــت النظــر هنــا إلــى أن الدراســة مــع وجــود 
طفــل صغيــر كانــت أصعــب ممــا توقعــت لكــن لــم 
ســاندتني  اهلل  حفظهــا  عائلتــي  مســتحيلة،  تكــن 
الكبيــرة  لعائلتــي  والمحبــة  الشــكر  كل  ودعمتنــي 

والصغيرة  
العلــم  أن  هــو  المضمــار  هــذا  فــي  قولــه  أريــد  مــا 
ــق  ــى العوائ ــة التغلــب عل ــا محاول ســالحنا وينبــغ علين

والصعوبــات مهما كانت...

العمل في شــركة لخدمات العجزة
بعــد ســنة مــن رحلتــي مــع تعلــم اللغــة اســتطعت 
الحصــول علــى عمــل فــي شــركة خدمــات نقــل العجــزة 
واحجــز  اتصــاالت  اســتقبل   FRäRDtjäNSt

رحالت...
الدخــول إلــى ســوق العمــل لــم يكــن ســهال أيضــأ، 
حيــن تقدمــت لمقابلــة العمــل كنــا 35 شــخصا وتــم 

اختيــار 1٢ شــخصا كنــت أنــا مــن بينهم وهلل الحمد.
الحصــول علــى عمــل فــي هــذه البــالد يحتــاج لغــة 
وهــذا  الســعي  مــن  والكثيــر  كبيــرة  وإرادة  جيــدة 
أكثــر  مــن  نحــن  علينــا..   الصعــب  بالشــيء  ليــس 
والــذكاء  اإلرادة  نملــك  متعلميــن  نســبة  الشــعوب 
نبقــى  وســوف  ناجحيــن  بالدنــا  فــي  كنــا  والثقــة 

ناجحين. 
والخطــوات  الطريــق  بدايــة  فــي  الصعوبــة  تكمــن 
األولــى ولكــن مــع اإلصــرار والعمــل نصــل إلــى مبتغانــا 

ونحقق مرادنا ان شــاء اهلل..

 أالء عمايري: 
الدراسة مع وجود طفل صغير »صعبة« لكن ليست »مستحيلة«
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ــات  ــن التخصص ــدة م ــي واح ــل، ه ــات التجمي ــركاء: عملي ــاحة للش ــس – مس الكومب
الطبيــة، التــي تجمــع مــا بيــن القواعــد الطبيــة، والحــس الفنــي إلضفــاء مظهــر أكثــر 
ــار التشــوهات أو العيــوب الخلقيــة.  ــة آث  وتناســقا للجســم، مــن طريــق إزال

ً
ــوال قب

 ننبهــر أحيانــا لنجــاح عمليــات التجميــل، فالــكل يبحــث 
عــن الجمــال، ولكــن بالمقابــل نســمع أيضــا عــن بعــض 
األخطــاء وال نعــرف ماهــي األضــرار التــي البــد للمريــض 
أن يحــذر منهــا، ومــا هــي األســباب التــي توقــع المــرأة 

في دوامة أجراء عمليات التجميل بشكل مستمر! 

»الكومبــس« التقــت الدكتــور علــي باهــر مــن مركــز 
ســتاتيك التجميلــي فــي مدينــة مالمــو، للحديــث معــه 

عن كل ذلك: 

َمن هو علي باهر؟ 
عشــت طفولتــي فــي الســويد، وكذلــك اغلــب المراحــل 
الدراســية، ثــم تخصصــت بدراســة الطــب فــي جامعــة 
لونــد، وعملــت فــي عــدة عيــادات فــي مجــال العمليــات 
الجراحيــة التجميليــة ثــم فــي مستشــفى مدينــة مالمــو 

في قسم الجراحة أيضا.

 أثنــاء فتــرة عملــي كنــت مهتمــا جــدا بالبحــوث فيمــا 
يختــص بالتجميــل وتمكنــت مــن تقديــم أربعــة بحــوث 
زمالئــي  بعــض  مــع  تحدثــت  أن  إلــى  المجــال  بهــذا 
الجراحيــن واقترحــت فكــرة إنشــاء مستشــفى جراحــي 
لعمليــات التجميــل فــي مالمــو ليتــم التركيــز أكثــر علــى 

التخصص بالعمليات التجميلية بالذات. 

لماذا تم فتح العيادة في مالمو ؟ 
ــل، خصوصــا  ــات تجمي ــى عملي ــر عل ــب كبي ــك طل هنال
وان الكثيــر ممــن يعيشــون فــي الســويد يفكــرون غالبــا 
التجميــل، الن  الخــارج إلجــراء عمليــات  إلــى  بالســفر 
العيــادات هنــا تكلفتهــا عاليــة جــدا، ولكــن  أغلــب 
بنفــس الوقــت فــأن إجــراء عمليــات التجميــل خــارج 
الســويد مكلــف أيضــا فمصاريــف التذاكــر واإلقامــة 
يفــوق الســعر فــي الســويد، وأيضــا تنطــوي عليــه آثــار 
ســلبية وهــي عــدم مقــدرة المريــض علــى المتابعــة 
بالنســبة  أمــر مهــم  الجــراح الحقــا وهــذا  ومراجعــة 
لعمليــات التجميــل وهــو مراقبــة النتائــج والمضاعفــات 
بعــد العمليــة لذلــك فكرنــا بإنشــاء مستشــفى تســتطيع 

الجمــع بيــن التكلفــة المعقولــة وأيضــا متابعــة الحــاالت 
بعد التنفيذ.

ــق علــى فتــح العديــد مــن 
ّ
عل

ُ
كيــف ت

فــي  مؤخــرا  العيــادات  هــذه 
السويد؟

ليــس مــن المهــم العــدد، نحــن نؤمــن بأننــا نقــدم عــالج 
نقــدم  فنحــن  لذلــك  مناســب،  بســعر  وممتــاز  آمــن 
القيــام بعمــل جيــد  للزبائــن ضمانــات، ونركــز علــى 
واحترافــي بفضــل األطبــاء المختصيــن الذيــن يعملــون 

معنا. 

لهــم  تجــري  النــاس  مــن  فئــة  أي 
العمليات التجميلية؟ 

هنالــك أشــخاص يولــدون بمشــاكل تؤثــر علــى المظهــر 
ويحتاجــون إلــى تغييــر ذلــك مــن خــالل إجــراء عمليــة 
يبــدو  أن  مــن يريــد فقــط  أيضــا  تجميــل، وهنالــك 

بمظهر أفضل.

ــأن الزيــادة كالنقصــان   مــن واجبنــا أن نعلــم المريــض ب
وأن األمــر قــد ال يجعــل المظهــر أجمــل بالعكــس قــد 
يعطــي نتيجــة عكســية، ولكــن مــع إصرارهــم علــى إجراء 

العملية فنحن نضطر للقيام بالعملية.

 علــى ســبيل المثــال جــاء إلــي شــخص يريــد إجــراء عملية 
لتصغيــر األذنيــن وأنــا بــدوري أخبرتــه بــأن حجــم أذنيــه 
طبيعــي وليــس كبيــرا وال يحتــاج إلــى تصغيــر، فأخبرنــي 
بأنــه كان يعانــي منــذ طفولتــه بــأن زمالئــه فــي المدرســة 

كانوا يسخرون منه ويطلقون عليه اسم آذان الفيل!

أخبرتــه بــأن هــذا األمــر موجــود فقــط فــي مخيلتــه 
ونفــس الموضــوع أيضــا مــع عمليــات األنــف تعتقــد 
بعــض الفتيــات ان لديهــن أنــف غيــر جميــل ونحــن 
نوضــح بــأن الخيــار لهــم. علمــا ان أكثر عمليات التجميل 
هــي شــد الصــدر، تخفيــف الشــحوم حــول البطــن، األنــف 

وإزالة تجاعيد الوجه.

األخيــر  فــي  يتحمــل  مــن  لكــن 
مسؤولية العملية؟

هــي  تنفيذهــا  وآليــة  بالــذات  الجراحيــة  العمليــة 
هــي  العمليــة  بعــد  مــا  ولكــن  الطبيــب  مســؤولية 
التعليمــات  يتبــع  أن  البــد  ألنــه  المريــض  مســؤولية 
ــى البطــن  ــوم عل ــال عــدم الن ــى ســبيل المث ــة عل الالزم
فــي حــال إجــراء عمليــة الصــدر، أو عمليــة األنــف وعــدم 
ــج غيــر مرضيــة فــي  ــى نتائ ــاع التعليمــات يــؤدي إل اتب
النهايــة ولكــن فــي كل عمليــة هنالــك نســبة مخاطــرة 
إبــالغ  انــه مــن المهــم جــدا أن يتــم  ونحــن نعتقــد 
المريــض بنســبة الخطــورة فــي كل عمليــة ألنــه يجعــل 
العمليــات  ألن  بالتوقعــات  درايــة  علــى  المريــض 

التجميلية ليست بالمعجزة.

هــل هنــاك ضمــان علــى نجــاح عمليــة 
مــا  العيــادة؟  تقدمــه  التجميــل 
لــم  إذا  المريــض  يفعلــه  الــذي 

تعجبه النتيجة ؟ 
ليــس هنــاك أي ضمــان كامــل ألي عمليــة فــي أي مــكان 
فــي العالــم، الواقــع يفتــرض أن كل عمليــة تكــون بهــا 
نســبة عــدم نجــاح ولكــن مــع اختيــار الطبيــب الجيــد 
فــإن نســبة الخطــر تقــل كذلــك عنــد الحديــث عــن 
ضمانــات عمليــات التجميــل الجراحيــة البــد مــن النظــر 
بعيــن االعتبــار إلــى أن بعــض األشــخاص لديهــم رؤى 
مختلفــة وأذواق متعــددة حــول مفهــوم الجمــال بشــكل 
عــام. وهــذا مــا يجعلنــا شــديدي الوضــوح مــع زبائننــا 
فيمــا يتعلــق بالنتائــج وعندمــا يشــاهدون علــى ســبيل 
ليــس  العمليــة  وبعــد  قبــل  األنــف  صــور  المثــال 

بالضرورة ان تعجبهم النتائج.

هــل التجميــل عــن طريــق الجراحــة 
هــو الخيــار األول أم هنــاك فــرص 

بدونها؟ 
الحالــة ولكــن  بالتأكيــد يعتمــد األمــر علــى احتيــاج 
بــدأ  الــذي  البوتكــس  مثــل  خيــارات عديــدة  هنــاك 
لعــالج  كبيــر  بنجــاح  عــام 19٨9  منــذ  اســتخدامه 
تجاعيــد الوجــه فهــو ينظــم التــوازن بيــن عضــالت 

الوجه ويقلل مما يســمى »تجاعيد القلق«  و«تجاعيد 
أو  االنتبــاه«،  »تجاعيــد  الجبهــة  فــي  االنقبــاض« 
يمكــن  كمــا  العينيــن  حــول  التعبيريــة  العالمــات 
اســتخدامه أيضــا لرفــع وتكبيــر الشــفاه وزاويــة الفــم 
أخــرى  مجــاالت  فــي   

ُ
أيضــا البوتكــس  ويســتخدم 

المزعــج واســتمرارية عــالج  التعــرق  مــن  كالتقليــل 
الحقــن بالبوتكــس تتــراوح حســب نــوع العــالج بيــن 

ثالث وخمسة أشهر.

إذا قلنــا ليــس هنالــك امــرأة جميلــة 
وامــرأة غيــر جميلــة ولكــن هنــاك 
ــل  ــات التجمي ــت لعملي ــرأة خضع ام
ــي  ــم تخضــع، فهــل توافقن وأخــرى ل

الرأي؟ 
يجيــب ضاحــكا، ال بالطبــع ليــس هنالــك امــرأة غيــر 
جميلــة إطالقــا كل النســاء مميــزات بشــيء مــا، كمــا أن 
مقاييــس الجمــال مختلفــة مــن شــخص آلخــر بــل ومــن 

بلد إلى آخر. 

هــل للرجــل نصيــب فــي عمليــات 
ــادة  ــي العي ــي تجــرى ف ــل الت التجمي

الخاصة بكم؟ 
بالتأكيــد لدينــا رجــال يقومــون بإجــراء عمليــات لشــد 
البشــرة، عمليــات تجميــل األنــف، زراعــة الشــعر وأيضــا 
أيضــا  الرجــال  لــدى  المتدلــي  الصــدر  شــد  عمليــات 

ويتم هذا بطرق جراحية وغير جراحية.

زينب وتوت

}الكومبس«: دكتور التجميل علي باهر لـ

ال يوجد امرأة غير جميلة
وعمليات التجميل ال تصنع المعجزات

ESTETIKCENTRUM
زيــارة واحدة ، تغير حياتك 

TELEFON : 040 - 65 66 660
EPOST : INFO@ESTETIKCENTRUM.SE
ADRESS : STUDENTGATAN 6, MALMÖ
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عدنان ومحمد الجر ينشأن فرقة هيب هوب )راب( في كالمار

 يعبر عن محنتنا وينشد األمل
ً
نقدم فنا

الكومبــس – مقــاالت ثقافيــة: أخيــرًا عثــرت وتواصلــت مــع صديقــي وأســتاذي 
ــة فــي جامعــة دمشــق، كان آخــر شــخص  مــي د. )X( أســتاذ الفيزيــاء الكوانتّي

ّ
ومعل

أعرفــه غــادر مقهــى الروضــة فــي شــارع العابــد ثــم غــادر دمشــق، ثــم غــادر 
ــة شــرطان  ــه هــذه القري قــت ل

ّ
ــا، حق ــة شــمال أورب ــي أبعــد قري ســوريا ليعيــش ف

الزمــان: مكتبــة عامــة وأنترنــت، ســألته عــن ابنتــه الوحيــدة؟ قــال: أّن إلكتروناتهــا 
حــدا معــا، وزوجتــي انعكــس 

ّ
تشــابكت مــع إلكترونــات شــاب الجــئ فــي فرنســا وات

دوران إلكتروناتهــا فذهبــت إلــى أميــركا، وأنــا ســأنجز كتابــي عــن فيزيــاء اللجــوء، ثــم 
ــح نســيا منســّيا.  قــب األســود وأصب

ّ
ســأدخل الث

قلــت: لمــاذا ابتعــدت واختفيــت وأنــت مــن كان يمــرح 
الشــعبية  باألمثــال  الفيزيــاء  ويشــرح  ويســخر، 
ذلــك  وُيثبــت  القلــب(  صابــون  )الحكــي  ويقــول: 
فولتيــر  قــول  إلــى  ارجــع  قــال:  رياضيــة،  بمعادلــة 
)حيــن تتخلــى عــن المنطــق تمشــي علــى أربــع(! نحــن 
الســورّيون فــي حالــة فوضــى اآلن، شــحنات غامضــة 
 أنثــى 

ّ
ــة لدينــا، لــدى كل ــواة الخلّي ــاًل فــي ن تحــدث خل

ــرة ال تعيــش فــي 
ّ
 ذكــر 50 ترليــون خلّيــة متوت

ّ
وكل

تناغــم، نحــن مرضــى وإن غّيرنــا المــكان البيئــي، هــذا 
ضــّد العلــم لكنــه يحــدث فــي حالتنــا، زوجتــي تبكــي 
ــة  ــازت القســوة والجالف ــد ف ــول لق ــف وتق ــى الهات عل
تهنــأ  لــن  األميركّيــة!  االنتخابــات  فــي  ئبّيــة 

ّ
والذ

البشــرّية لقرون. 

ألّن 
َ
أ الدرجــة!  لهــذه  مذعــورة  هــي  لــَم  أفهــم  لــم 

ــا   أورب
ً
ــا ــكا ســيجتاح قريب ــاح أمري ــذي اجت ــن ال اليمي

ألّن العنصرّيــة ســتكون ســمة هــذا 
َ
وباقــي العالــم؟ أ

غــدا  والتعّصــب  واالنغــالق  والتطــّرف  القــرن؟ 
عالــم  فــي  التطــّور  أزال  أن  بعــد  الســائد.  الســلوك 
الــدول  بيــن  المســافات  واالتصــاالت  الســرعة 
 هــم يمّيــن 

ً
والقــاّرات؟ وإن يكــن! فالعــرب عمومــا

 أّننــا أســاتذة 
ً
ومعتــادون علــى ذلــك. ونفتــرض دائمــا

بعضنــا  مــع  نعتمــد   ،
ً
روحّيــا ومتفوقــون  العالــم 

واإلخضــاع  القــوة  منطــق  اآلخريــن  ومــع  البعــض 
ونســتبعد منطــق الّتفاهــم واإلقنــاع، ولســنا ملتزميــن 
بــأّي مــن معاييــر إنســانّية عامــة أصــاًل، وهــذه ســاحتنا 
 ُيّســلم أّن اهلل رّب الســماوات 

ّ
ولعبتنــا التراثيــة، الــكل

 أســاتذتنا التراثّيــون فهــم يصــّرون علــى 
ّ

واألرض إال
ــاة،  ــا وال حي ــة، فــال أرض وال دني فصــل هــذه الثنائي

والمطلــوب القفــز مــن مرحلــة الــوالدة إلــى المــوت! 
يصفــون الحيــاة علــى األرض بأبشــع األوصــاف وكأن ال 
الموّجــه  القبــورّي  الخطــاب  بنــا  ليصــل  لهــا،  رّب 
ــل بيــن الذنــب وبيــن النــدب 

ّ
ــلل والتنق

َّ
للنــاس إلــى الش

لتتحــّرك كل طاقتنــا بيــن هذيــن العنصرين.

 أصبــح الســؤال: كيــف نتعامــل مــع 
ً
مــن اآلن فصاعــدا

ــذي يمكــن  ــة؟ وال ــركا بجدّي الغضــب القــادم مــن أمي
 فرنســا علــى أبــواب 

ً
أن ال يقتصــر علــى أميــركا، قريبــا

انتخابــات و يمكــن أن تفــوز فيهــا الســيدة  لوبــان 
ــتم 

ّ
الش اســتراتيجّية  أوربــا،  فــي  الســبحة  وتكــّر 

أطفالهــم  يتيّتــم  و  نســاؤهم  تترّمــل  بــأن  عــن 
ّ
والل

أثبتــت فشــلها لســببين: أواًل أن اهلل يمقــت الشــّتامين 
 لســبب فيزيائــي إذ أنَّ مــا يخــرج مــن 

ً
اللّعانيــن، وثانيــا

مصــدر يعــود إليــه: الكلمــة والفكــرة وحتــى الّســلوك 
ــع متاهــة  ــا نصن ــاج أفــكار ومعتقــدات، أي أّنن هــو نت
مغلقــة، لنــا فيهــا أســتاذّية الــدوران فــي المــكان بــال 
 يطــرح 

ً
ــا  ومفاجئ

ً
 قاســيا

ً
ــازع، وقــد نواجــه موقفــا من

الصــراع بشــكل عــار مــع تراجــع منظومــة الحرّيــات و 
ــى  ــو عل ــم تطف ــن ل جئي

ّ
ــة الال ــوق اإلنســان، فقضّي حق

األوربــّي  واليميــن  ترامــب  تصريحــات  مــع  الســطح 
المشــكالت  و   ،

ً
دائمــا حاضــرة  كانــت  هــي  وإّنمــا 

العبــادة  دور  وبنــاء  الالجئيــن  أزيــاء  حــول  الدائمــة 

جئيــن 
ّ

الال تجّمعــات  داخــل  األســرّية  والعالقــات 
ــة فــي المجتمعــات الغربيــة،  ــت مواضيــع خالفّي مازال
اآلن ســتصبح حّديــة، فالمنطــق اليمينــّي عــادة فــّج و 
متبّجــح ومتعــال وعنيــف واألخطــر أّنــه جماهيــرّي 
وإنجــازات  قــوة  مــع  مترافــق  و  وغريــزّي  اب 

ّ
جــذ

مصابيــن  أمامــه  نحــن  متوّحــش،  واقتصــاد  علمّيــة 
بالّســمنة المفرطــة و العّجــز الحركــي ، تكّدســت فــي 
أجســادنا شــحوم األفــكار المســبقة التــي أراحتنــا مــن 
قــد  ماتــوا  مــن  دام  مــا  حياتنــا  مســؤولية  تحّمــل 
ــروا و قــّرروا وانتهــى األمــر، ســنكون مطالبيــن 

ّ
فك

تضــع  الجديــد  اليميــن  قبــل  مــن  طويلــة  بقائمــة 
البعــض أمــام خيــارات أحالهــا مــّر ، ورّبمــا ســتكون 
هــذه الصدمــة بدايــة لرجّيــم قــاس نحتاجــه إلزالــة 
الئــق،  بشــكل  موتانــا  دفــن  و  المتكدســة  الشــحوم 
ومعالجــة إدماننــا علــى المخــدرات التاريخّيــة التــي 
حجمهمــا  بغيــر  وتاريخنــا  أنفســنا  نــرى  تجعلنــا 

الطبيعي. 

ــوب  ــي؟ المكت ــم دانت ــة جحي ــا بواب ســألته: هــل عبرن
اســمه   

ً
شــيئا انســوا  هنــا  الداخلــون  )أيهــا  عليهــا 

األمل(.

  أســامه شاكر 

فيزياء اللجوء من الذنب إلى الندب ...

الكومبــس – كالمــار: حلــم كان يــراوده منذ الصغر وهو يشــاهد البرامــج التلفزيونية 
الغنائيــة والتمثيليــة، ويخطــو خطواتــه األولــى فــي مدرســة )زنوبيــا( االبتدائيــة، أن 
ــا حلمــه  ــه محتضن ــع عائلت ــل م  مشــهورًا، فانتق

ً
ــال ــام ممث ــن األي ــوم م ــي ي ــح ف يصب

ــى حــي )الوعــر( فــي مدينــة  ــد فيــه عــام )1995(، إل ــذي ول مــن حــي )الخالديــة(، ال
)حمــص( الســورية، ليفقــد بعدهــا وهــو فــي العاشــرة مــن عمــره أعــز النــاس علــى 

قلبــه، والــده الــذي كان يرعــاه ويشــاركه حلمــه ويرســم لــه مســتقبله.

 تحــول الفتــى )عدنــان كنعــان الجــر( فــي مرحلــة الدراســة 

المتوســطة، مــن القيــام بتقليــد الفنانيــن إلــى المشــاركة 

فــي النشــاط المدرســي، ليقــدم مــع زمالئــه الطلبــة أعمــااًل 

فــي  للتجــارة  دراســته  تثنــه  ولــم  عديــدة،  مســرحية 

المرحلــة الثانويــة فــي مدرســة )عــز الديــن القســام(، عــن 

ــل المســرحي  ــون التمثي ــم فن ــى معهــد لتعلي االنتســاب إل

لســنة واحــدة، وراح يحــث الخطــى نحــو تحقيــق حلمــه 

المرتجــى، وفــي هــذه األثنــاء بــدأت األحــداث المأســاوية فــي 

ســوريا عــام )٢011(، وارتفــع صــوت الرصــاص علــى 

ــذي يســكنه، ممــا  ــة والحــي ال ــى المدين ــم وعل ــه الحال صوت

اضطــره إلــى تــرك الدراســة والتنقــل مــع عائلتــه مــن حــي 

إلــى حــي ومــن مدينــة إلــى أخــرى، حتــى قــررت العائلــة فــي 

ــان  ــى لبن ــزوح إل ــن المــوت والن عــام )٢01٢(، الهــروب م

 عن الحياة. 
ً
بحثا

التأهيل المســرحي والموسيقي 
فــي  والموســيقية  المســرحية  تدريباتــه  عدنــان  أكمــل 

)بــراق  األســتاذ  بإشــراف  لبنــان،  فــي  الثقافيــة  الرابطــة 

صبيــح( فــي المســرح، واألســتاذ )جــون حجــار( فــي الغنــاء 

والموســيقى، واســتفاد مــن إدارتــه لمشــروع )مراهقــون 

إلفــادة مجتمعهــم(، الــذي يشــرف عليــه الصليــب األحمــر 

واليونســيف، فشــكل مــع أخيــه )محمــد( الــذي يشــارك 

غنــاء الــراب، ومجموعــة مــن الشــابات والشــباب الســوريين 

 
ً
فريقــا اللبنانيــة،  )طرابلــس(  مدينــة  فــي  واللبنانييــن 

 أطلقوا 
ً
مسرحيا

ــى  ــه أن يهاجــروا إل ــراد عائلت ــي أف ــه وباق ــرر الجــر وأخي ق

أوروبــا، فغــادروا لبنــان فــي الثالثيــن مــن ســبتمبر / أيلــول 

عــام )٢015( إلــى تركيــا، ليبــدؤوا رحلــة العــذاب والموت 

باحثيــن عــن مــكان آمــن، فركبــوا البحــر و تســلقوا الجبــال 

وخاضــوا المســتنقعات اآلســنة، حتــى وصلــوا إلــى بــر األمــان 

مدينــة  فــي  وأقامــوا  الســويد،  فــي  رحالهــم  وحطــوا 

)نيبروا( في مقاطعة )كالمار( السويدية. 

السويد عالم آخر 
بــدأ الجــر تعلــم اللغــة الســويدية عــن طريــق اإلنترنــت 

وهــو فــي مخيــم الالجئيــن، وصــار بإمكانــه التحــدث مــع 

ــام  ــة ع ــي نهاي ــرر ف ــور، وق ــي مختلــف األم الســويديين ف

)٢015( أن يقــوم بفعــل شــيء مــا، فشــكل مــع أخيــه 

المخيــم،  فــي  والشــباب  األطفــال  مــن   
ً
مســرحيا  

ً
فريقــا

)الزعيــم  مســرحية  عــرض  يعيــدوا  أن  وقــرروا 

الدكتاتــوري( فــي الشــارع وأمــام أنظــار المــارة، وعكــف 

ــن العمــل  ــوع م ــى هــذا الن ــق عل ــب الفري ــى تدري الجــر عل

الفنــي، وهــو المســرح الصامــت الــذي يعتمــد علــى لغــة 

الخشــب وقطــع   مــن 
ً
 متواضعــا

ً
الجســد، فبنــوا مســرحا

القماش، بمساعدة إحدى المتطوعات السويديات 

نعم أنا أســتطيع 
لــم تثــن الفنــان عدنــان الجــر هــذه التطــورات الســلبية 

المؤســفة، عــن مواصلــة مشــواره الفنــي والســعي لتحقيــق 

الشــهرة، فشــكل فرقــة  إلــى عالــم  الوصــول  حلمــه فــي 

 ،)yES I cAN( مســرحية شــبابية جديدة بذات االســم

وباشــر مــع أخيــه وأعضــاء الفرقــة التدريــب علــى النــص 

المســرحي )WE ARRIVED(، بالتعــاون مــع مدرســة 

 ،)FRyShuSEt( ومنظمة )VuxENSKOLAN(

التــي قدمــت لهــم قاعــة عــرض مســرحي، مجهــزة باإلنــارة 

وتولــى  الحديــث،  المســرح  ومســتلزمات  تقنيــات  وبــكل 

أعضــاء الفرقــة دعــوة ســكان المدينــة لمشــاهدة عملهــم 

الجديــد، عبــر محطــات الراديــو ومــن خــالل الملصقــات فــي 

ــى مــكان وزمــن وتاريــخ العــرض،  الشــوارع، التــي تشــير إل

أحــداث  مــع  وتفاعــل  القاعــة  إلــى  الجمهــور  وتوافــد 

المسرحية وحاز العمل على نجاح باهر،

االقتراب من الشهرة 
 إذا مــا أجــادوا 

ً
 ســفراء لبلدانهــم خصوصــا

ً
المبدعــون دائمــا

فــن التأثيــر فــي المجتمعــات المســتضيفة، ولعــل هــذا مــا 

أراد أن يؤكــده الفنــان عدنــان الجــر، بصحبــة أخيــه الفنــان 

محمــد الجــر وفرقتهمــا المســرحية الشــابة، مــن خــالل 

األعمــال المســرحية الجريئــة والغنــاء المتميــز والموســيقى 

الحديثــة، ولعــل الجــر أراد أن يوصــل رســالة إلــى هــذه 

 عــن 
ً
ــى بلدانكــم بحثــا ــا إل المجتمعــات مفادهــا: نحــن أتين

األمــن والســالم وكرامــة اإلنســان، وهــذه البديهيــات فــي 

يصعــب  أمنيــات  بلداننــا  فــي  أصبحــت  الشــعوب،  حيــاة 

ــا وينشــد  ــر عــن محنتن  يعب
ً
ــا تحقيقهــا، فنحــن نقــدم فن

مــن  أكثــر  معنــا  تعاطفكــم  يكــون  أن  ونتمنــى  األمــل، 

فرجــة، ورســالة أخــرى إلــى الشــباب المهاجــر تدعوهــم إلــى 

فعــل كل مــا يمكــن فعلــه، مــن أجــل إطــالق طاقاتهــم 

الكامنة 

محمــد المنصور
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تعنــي  صفــة   ALLMäN .كلمتيــن مــن  مؤلــف  مصطلــح 
غامــض.  تعنــي   

ً
أحيانــا أو  شــامل  أو  عمومــي  أو  عــام 

 وتعني خطير.
ً
FARLIG صفــة أيضــا

ذو  أو  العاّمــة،  علــى  خطيــر  أمــر  يصبــح:  الكامــل  المعنــى 
خطــر على الناس.

 VÅRDSLöShEt ويترافــق المصطلــح عــادة مــع صفــة
التــي تعنــي إهمــال أو تقصير. 

 ALLMäNFARLIG VÅRDSLöShEt وبالتالــي 
للقانــون   

ً
ووفقــا العاّمــة.  علــى  خطــر  ذو  إهمــال  تعنــي 

الســويدي فهــي جريمــة تصنــف ضمــن جرائــم اإلهمــال، أي 
ــى  ــق والتســبب بأخطــار عل التــي تحصــل دون قصــد، كالحرائ

حيــاة النــاس وصحتهــم أو التدميــر الواســع للممتلكات.
الجرائــم غرامــات مادّيــة  مــن  النــوع  وتعتبــر عقوبــة هــذا 
كانــت  وإن  أشــهر،  ســتة  أقصاهــا  لمــدة  ســجن  أو  يوميــة 

الجريمة مشــددة فقد تصل العقوبة إلى أربع ســنوات.
عمليــات  عــن  تختلــف  الخطيــر  اإلهمــال  جريمــة   

ً
وطبعــا

التخريــب وتعريــض النــاس للخطر بشــكل متعمد.

مصطلــح مؤلــف مــن كلمتيــن. VäLFäRD تعنــي 
رخــاء أو رفاهيــة، ويرافقهــا EN فــي حالــة النكــرة، 
وتبقــى نفســها أثنــاء الجمــع. كلمــة SEKtOR تعنــي 
ــاع، ويرافقهــا EN فــي حالــة النكــرة، فيمــا تصبــح 

ّ
قط

SEKtORER أثناء الجمع.
ــاع الرعايــة االجتماعيــة أو 

ّ
المعنــى الكامــل يصبــح: قط

اع الرفاه.
ّ
قط

أركانهــا  أحــد  االجتماعــي  الرفــاه  تعتبــر  الســويد 
األساســية الــذي يضمــن عبــر القانــون أن كل فــرد لديــه 
حــد أدنــى مــن الحمايــة االجتماعيــة التــي تشــمل األمــن 

والغذاء والرعاية الصحية والتعليم والسكن.

ــت،  ــي ســكن أو بي ــن. BOStAD تعن ــن كلمتي ــف م ــح مؤل مصطل
ويرافقهــا EN فــي حالــة النكــرة، وتصبــح BOStäDER أثنــاء 
دخــول،  أو  ُحلــول  أو  ســطو  تعنــي   INBROtt كلمــة الجمــع. 

ويرافقها Ett في حالة النكرة، فيما تبقى نفسها أثناء الجمع.
المعنــى الكامــل يصبــح: ســطو علــى المنــازل أو عمليــات الســطو علــى 

المنازل.
وبحســب الشــرطة الســويدية فــإن مــا يقــارب 60% مــن عمليــات 
 مــا تجــري 

ً
رتكــب فــي المــدن الكبــرى، وغالبــا

ُ
الســطو علــى المنــازل ت

 لألرقــام فــإن 
ً
فــي المنــازل والفلــل الصغيــرة مقارنــة بالشــقق، ووفقــا

العديــد مــن هــذه العمليــات يرتكبهــا مدمنــون مــن أجــل تمويــل 
إدمانهــم، باإلضافــة إلــى العصابــات المنظمــة، التــي َوجــدت الشــرطة 
أن بعضهــا يأتــي مــن دول أخــرى، حيــث يتنقــل أفرادهــا فــي الســويد 

من أجل ارتكاب الجرائم.
 للشــرطة الســويدية فــإن نســبة صغيــرة مــن عمليــات الســطو 

ً
ووفقــا

رتكب في األرياف.
ُ
ت

مصطلــح مؤلــف مــن كلمتيــن. FLyKtING تعنــي الجــئ، 
 FöRLäGGNING فــي حالــة النكــرة. و EN ويرافقهــا
تعنــي مركــز اســتقبال أو مخيــم، ويرافقهــا EN فــي حالــة 

النكرة.
المعنــى الكامــل يصبــح: مركــز اســتقبال الالجئيــن أو مــا يعــرف 

بالكامب.

مصطلحــات
ســــــويدية

Bostadsinbrott

Välfärdssektorn

Allmänfarlig

Flyktingförläggning

للمزيد:
www.alkompis.se

مصطلــح مؤلــف مــن كلمتيــن. GäRNING تعنــي عمــل 
أو جريمــة، ويرافقهــا EN فــي حالــة النكــرة، وتصبــح 

GäRNINGAR في حالة الجمع.
كلمــة MAN تعنــي شــخص أو مــرء أو رجــل أو زوج، 
ويرافقهــا EN فــي حالــة النكــرة، وتصبــح MäN فــي 

حالة الجمع.
 GäRNINGSMAN لمصطلــح  الكامــل  المعنــى 

يصبح: جاني أو مرتكب جريمة.

Gärningsman مصطلــح مؤلــف مــن ثــالث كلمــات. FAMILj تعنــي عائلــة أو 
وتصبــح  النكــرة،  حالــة  فــي   EN ويرافقهــا  أســرة، 
FAMILjER فــي حالــة الجمــع. كلمــة ÅtER تعنــي مــن 
جديــد أو عــودة أو مــرة أخــرى، وكلمــة FöRENING تعنــي 
اتحــاد أو جمعيــة أو رابطــة، ويرافقهــا EN فــي حالــة النكــرة، 
وتصبــح FöRENINGAR فــي حالــة الجمــع. أمــا كلمتــي 

 تعني لم الشمل.
ً
ÅtERFöRENING سوية

 FAMILjEÅtERFöRENING المعنى الكامل لمصطلح
يعني: لم شمل العائالت.

Familjeåterförening

ــن األدب الروســي واألدب  ــع بي ــة يجم ــال مخيل ــن تجــد جم ــة: ل ــس – ثقاف الكومب
اإلنكليــزي ســوى حلقــة الوصــل اإلســكندنافية التــي تتوســط جغرافيــا  مدرســتين 

عظيمتيــن فــي األدب .

الروســي  بالجانــب  وتيليســتوي  بوشــكين 
بالجانــب  شكســبير  ووليــام  مارلــو  وكريســتوفر 
اإلنكليــزي . صــراع جبليــن تمخــض بينهمــا جبــل 
 
ً
جديــد مــن روائــع األدب اإلســكندنافي تجــده جليــا

إليــاس  األدب  ألســطورة  الفنلنديــة  بالملحمــة 
لونــروت بالكاليفاال ... 

الكاليفــاال التــي قــادت الفنلنديــن نحــو االســتقالل 
نزعــة  ذات  ملحمــة   1917 عــام  روســيا  عــن 
وطنيــة أيقظــت الضميــر الفنلنــدي وأوصلــت هــذا 

البلــد إلــى مرحلــة النظــام التعليمــي األول بالعالم .

الدنمــارك كانــت لهــا الريــادة بــاألدب الرومانســي 
ل   ) الصغيــرة  الكبريــت  بائعــة   ( تقــرأ  فعندمــا 
مــن  ملتــوي  بنفــق  تمــر  فأنــك  كريســتيان  هانــز 
هانــز  ســبق  وقــد  الحــب  وانبســاطات  قبضــات 
فــي  اولينشــليجر  آدم  الدنماركــي  الروائــي 
المســرح  بأبــو  المــرور  يفوتنــا  وال   . رومانســياته 
التــي  إبســن  هنريــك  النرويجــي  الروائــي  الحديــث 

ظهــرت الدرامــا الواقعيــة علــى يديــه فــي مســرحية 
عربــة المحــارب وبيت الدمية . 

أمــا حصــة األســد فــي الســويد فكانــت للنســاء وفئــة 
منهــا  القديمــة  حملــت   ، الســويدية  كــرون   ٢0
ــزة  ــز األديبــة العالميــة والحائ صاحبــة مغامــرات نيل
ــة  ــرف والفئ ــألدب ســلمى الغرل ــل ل ــزة نوب ــى جائ عل
ليندغريــن  انســتريد  صــورة  حملــت  الجديــدة 
عــن  ناهيــك   ) الطويــل  الجــورب   ( صاحبــة 
ثــور  إنيــكا  العالميــة  األديبــة  ســيما  المعاصــرات 
والحائــزة علــى جائــزة أوغســت بــاألدب الســويدي 
والتــي اشــتهرت بروايــة جزيــرة فــي البحــر والتــي 

بــدأت بقــراءة صفحاتهــا األولى اآلن .

علي الشــمري

األدب االسكندنافي بين مدرستين
الكومبــس - ثقافــة : اســتضافت رابطــة 
 18 يــوم  ســتوكهولم  فــي  األنصــار 
تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 2016الروائــي 
أدبيــة  الخطيــب، فــي أمســية  برهــان 
األخيــرة  روايتــه  عــن  للحديــث 
بائــع متجــول«، بمشــاركة  »غراميــات 

الثقافيــة. خــب 
ُ
الن مــن  عــدد 

 
ً
 أدار األمســية الشــاعر محمــد المنصــور، معرفــا

التنويــر  كتــاب  جيــل  مــن  انــه  قائــال  بالخطيــب، 
الذيــن  الماضــي،  القــرن  ســتينات  فــي  والتجديــد 
السياســي  الخنــوع  لرفــض  )ال(  كلمــة  امتهنــوا 
ليســمو  الثقافــي،  المجتــر  علــى  الــذات  وانكســار 
اإلنســان عندهــم علــى كل الحســابات ويعلــو الوطــن 
لديهــم فــوق كل المســميات، هاجــس الزم الخطيــب 
منــذ كتابــة مجموعتــه القصصيــة األولــى )خطــوات 
ــران  ــى إيقاعــات نكســة حزي ــى األفــق البعيــد( عل إل
عــام )1967(، حتــى روايتــه عنــوان هــذه األمســية 
)غراميــات بائــع متجــول( الصــادرة عــام )٢015(، 
ومــا بينهمــا مــن أعمــال قصصيــة وروائيــة تمثلــت 
ومجموعتيــن  روايــة  عشــرة  خمســة  فــي 
الروايــات  مــن  عــدد  إلــى  إضافــة  قصصيتيــن، 
ــة عــن اللغــة الروســية بلغــت  والدراســات المترجم

، والكثيــر مــن المقــاالت والكتابــات 
ً
اثنــي عشــر كتابــا

والمجــالت  الصحــف  مــن  العديــد  فــي  النقديــة 
روايــة  الطبــع  تحــت  ولــه  اإللكترونيــة،  والمواقــع 
)الحكايــة مــن الداخــل( وكتــاب )الروايــة والروائــي(، 
والخطيــب مرشــح لجوائــز عالميــة وعربيــة منهــا 

جائزة )عويس(. 

وشــارك فــي األمســية وتحــدث فيهــا، عــدد مــن 
المثقفيــن منهــم د. حســام الزويــن، مــن اإلمــارات، 
مــن  حســين  ومــروج  ســيرته،  اســتعرض  الــذي 
بغــداد التــي قدمــت رســالة ماجســتير تحمــل اســم 

»الفضــاء الروائــي في روايــات برهان الخطيب.

كمــا تحــدث ســعد شــاهين مــن ســتوكهولم عــن 
الشــخصية الرئيســية فــي الروايــة )أصــالن( العراقــي، 

إضافــة إلــى د.صالــح الرزوق من حلب في ســوريا.

غراميات برهان الخطيب في ستوكهولم
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SUDOKU 

 الكلمات المتقاطعة

    مستوى متقدم
    مستوى مبتدئ

فــي حــال التعــرض لحــوادث خطيــرة ولطلــب المســاعدة الفوريــة مــن اإلســعاف ودائــرة اإلطفــاء 
والدفــاع المدنــي والشــرطة، يجــب االتصــال علــى الرقــم 11٢ والــذي يمكــن االتصــال عليــه 
الهواتــف األرضيــة أو النقالــة )الموبيــل( مجانــا ومــن أي منطقــة فــي الســويد. العاملــون يتقنــون 

اللغتيــن الســويدية واإلنجليزيــة، وعنــد االتصــال يــرد عليك أحد العاملين ويســألك:

مــاذا حــدث؟ مــكان وقــوع الحــادث؟ رقم الهاتف الــذي تتكلم منه؟
112

ــع التمييــز بيــن أفــراد المجتمــع،  ــم لشــؤون التمييــز OD مــن أجــل من يعمــل أميــن المظال
يحــدث التمييــز عندمــا يتعــرض أحــد األشــخاص إلى معاملة أســوأ من اآلخرين.

 DISKRIMINERINGSOMBuDSMANNEN
 36٨6 BOx

StOcKhOLM 59 103
DO@DO.SE البريــد اإللكتروني

رقم الهاتف 
0٨ - 1٢0 ٢0 700

المظالــم  أميــن 
لشــؤون التمييــز

  هواتف هامة

قواعــد اللعبة 
أمامــك شــبكة مــن ٨1 خانــة , 
9*9 مقســمة إلــى 9 مربعــات 
الخانــات  مــلء  عليــك   3*3
ــى 9  الفارغــة بأرقــام مــن 1 إل
ــم   عــدم تكــرار أي رق

ً
ــا مراعي

فــي أي خــط أفقــي أو عمــودي 
وداخــل كل مربع
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 الكلمات المبعثرة

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

كل مجموعــة خانات.

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

غيــر صحيح.
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عالم مسلم مشهور
) بنا سناي (

  أكبر دولة بالعالم من حيث المساحة 
) ساوري (

أحد أشهر موسيقيي العالم  
) فنبيوته (

غابات تعتبر رئة قارة أمريكا الالتينية
)أزالمانو (

دولة تتألف من أكثر من 1٣000 جزيرة
) دنوأينيسا(

9

5 8
1
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Alkompis rapporterar 
i den här spalten om 
vad som skrivs i 
europeisk kvalitets-
press, i detta fall 
Süddeutsche Zeitung 
11/11- 16.

Tyska populister ambivalenta inför presi-
dent Trump  

Som enda tyska parti välkomnade Alternative für Deutschland 
den nyvalde amerikanske presidenten, och beskrev det som en 
seger över det politiska etablissemanget. Men AfD:s väljarkår 
är tveksam och det är inte säkert att partiet drar nytta  av det 
amerikanska valresultatet.

Süddeutsche Zeitung citerar AfD:s ena partichef Jörg 
Meuthen, som kallar Trumps seger för en ”motivationsskjuts”. 
Men några konkreta planer på att försöka kopiera dennes väg 
mot makten har AfD inte, skriver tidningen. 
   Partiledningen är inte ens överens om strategin inför nästa 
års val till förbundsdagen. Det är till exempel oklart om den 
populära men omstridda Frauke Petry kommer att vara ensam 
toppkandidat. Eller om partiet avstår från att utse en galjons-
figur för att undvika intern konflikt och istället bygger upp 
valkampanjen runt ett team av kända personligheter. Oklart 
är även hur AfD skulle agera ifall de väljs in i förbundsdagen. 
I aktuella opinionsundersökningar får partiet som minst 10,5 
procent och som mest 14,5 procent av rösterna; mer än tillräck-
ligt. Men ett av partiets tyngsta namn, Alexander Gauland, är 
principiellt emot att AfD skulle vara med och bilda regering. 
   Både Petry och Gauland har utmärkt sig med hårt kritiserade 
offentliga utspel. Hon har pratat om att tysk gränspolis ”i nöd-
fall” skulle kunna skjuta på flyktingar som försöker ta sig in i 
landet. Han har sagt att de flesta tyskar inte vill ha fotbollspe-
laren och landslagsstjärnan Jerome Boateng som granne - på 
grund av dennes svarta hudfärg. I likhet med Trump tycks AfD 
närmast ha tjänat på denna slags gränsöverskridanden. Men 
i partiledningen är man återhållsam. Den moderata falangen 
vill att AfD ska förknippas med hård kritik men inte brutala 
provokationer, skriver Süddeutsche. ”Den här amerikanska 
valkampen kan inte tjäna som förebild. Den präglades av per-
sonligt förtal, det var smutsigt på ett sätt som ingen kan vilja”, 
säger partichef Meuthen.
Unn Gustafsson

تناقض بين الشــعبويين األلمــان حيال الرئيس ترامب   

 AFD  ALtERNAtIVE FüR ألمانيــا  أجــل  مــن  البديــل  حــزب 
DEutSchLAND اليمينــي الشــعبوي، هــو الحــزب األلمانــي الوحيــد الــذي 
رحــب بانتخــاب الرئيــس األميركــي ترامــب ، والــذي وصــف هــذا الفــوز بأنــه 
انتصــار علــى المؤسســة السياســية. ولكــن أنصــار هــذا الحــزب لديهــم شــك 
ــج  بهــذا الموقــف، فليــس مــن المؤكــد أن الحــزب يمكــن أن يســتفيد مــن نتائ

االنتخابــات االمريكية.

ــورج  ــس عــن رئيــس حــزب AFD ي ــة زود دويتشــه تســايتونج، تقتب صحيف
مويتــن ، الرئيــس الوحيــد لحــزب ألمانــي الــذي يصــف فــوز ترامــب بـ”الدفعــة 

التحفيزية”.
 AFD الصحيفــة أضافــت، ولكــن ال يوجــد أي خطــط محــددة لــدى حــزب 
لمحاولــة نســخ نفــس الطريــق إلــى الســلطة. إلــى جانــب أن قيــادة الحــزب ليــس 
لديهــا حتــى توافــق علــى اســتراتيجية النتخابــات العــام المقبــل البرلمانيــة. 
علــى ســبيل المثــال فإنــه مــن غيــر الواضــح فيمــا إذا كانــت الشــخصية الشــعبية 
والمثيــرة للجــدل فــروك بيتــري ســتكون مرشــحة الحــزب الرئيســية الوحيــدة. 
أو إذا قــرر الحــزب االبتعــاد عــن تعييــن شــخصية خالفيــة لتجنــب الصــراع 
الداخلــي، وبــدال مــن ذلــك االلتفــاف حــول فريــق يقــود الحملــة االنتخابيــة يتــم 

تشــكيله من الشــخصيات المعروفة.

 ولــم يتضــح أيضــا كيــف ســيتعامل الحــزب مــع نتائــج االنتخابــات فــي حــال تــم 
ــرأي الحاليــة، حقــق الحــزب مــا بيــن  ــى البرلمــان. فــي اســتطالعات ال ــه إل انتخاب
10.5% علــى األقــل وعلــى األكثــر 14.5 % مــن األصــوات. وهــي نســب 
أكثــر مــن كافيــة. ولكــن أحــد أكبــر األســماء فــي الحــزب، الكســندر غوالنــد، مــن 

حيــث المبــدأ، يعــارض أن يكــون الحــزب جــزء من أي تشــكيلة حكومية.

بألعــاب  بالقيــام  نفســيهما  ميزتــا  غوالنــد  الكســندر  و  بيتــري  فــروك  كال 
سياســية تلقيــا عليهــا انتقــادات شــديدة. فــروك بيتــري تحدثــت عــن إمكانيــة 
قيــام شــرطة الحــدود األلمانيــة ”فــي حالــة الطــوارئ” بإطــالق النــار علــى 

الالجئيــن الذيــن يحاولــون دخول البالد. 
الكســندر غوالنــد قــال: إن معظــم األلمــان ال يريــدون أن يكــون العــب كــرة 
 لهــم - بســبب  لــون 

ً
القــدم ونجــم المنتخــب الوطنــي جيــروم بواتينــغ جــارا

بشــرته الســوداء. مثــل ترامــب يبــدو أن حــزب AFD حــاز تقريبــا علــى نقــاط 
مــن وراء هــذا النــوع مــن الخــالف علــى المعابــر الحدوديــة. لكــن قيــادة الحــزب 
تســعى إلــى ضبــط النفــس. الجنــاح المعتــدل ال يخشــى مــن تعــرض AFD  إلــى 
انتقــادات شــديدة ولكــن ليــس إلــى درجــة االســتفزاز الوحشــي، تكتــب صحيفــة 
ــات المتحــدة ال يمكــن أن  ــة فــي الوالي ــة االنتخابي زود دويتشــه. ”هــذه الحمل
ــن  ــورج مويت ــس الحــزب ي ــال رئي ــا ق ــه. فيم ــدى ب ــا يقت ــة نموذج تكــون بمثاب
”لقــد طغــى علــى هــذه الحملــة طابــع التشــهير الشــخصي، أنهــا كانــت قــذرة 

بطريقــة ال يمكــن ألحــد أن يتقبلها”.
أونا غوستافســون

Det är en av slutsatserna i den färska forsk-
ningsrapporten ”Mediebilder av de högerpo-
pulistiska partierna i Sverige och Norden” från 
Delegationen för Migrationsstudier.
   ‑ Sverigedemokraterna har ett smutsigt förflutet, 
ett supersmutsigt förflutet, säger forskningsleda-
ren, statsvetaren Anders Hellström. 
   Därför finns det också stora skillnader mellan 
de nordiska länderna när det gäller hur de stora 
tidningarnas ledarsidor behandlar högerpopu-
lismen. I Sverige dominerar ett negativt tonläge 
medan det är mycket mer neutralt i tre de andra 
länderna. Forskarna har undersökt tonläget på 
ledarsidorna när det gäller högerpopulisterna i de 
fyra största tidningarna i varje land mellan 2009 
och 2012. I Sverige är det Dagens Nyheter, Svenska 
Dagbladet, Expressen och Aftonbladet.
   En viktig förklaring till skillnaderna mel-
lan de nordiska länderna är att i Norge och 
Finland ingår högerpopulisterna i regeringen 
(Fremskrittspartiet och Sannfinländarna). I 
Danmark är Dansk Folkeparti stödparti till den 
borgerliga regeringen. I Sverige vill inget av de 
andra riksdagspartierna samarbeta med SD. 
Också detta har att göra med skillnaderna i de 
olika partiernas historiska bakgrund.
    Däremot har forskarna svårt att hitta något 
samband mellan ledarskribenternas bild av hö-
gerpopulismen och hur det går för de olika par-
tierna i valen. Sverigedemokraterna går framåt 
i valen trots det fräna tonläget på ledarsidorna. I 
både Norge och Finland har högerpopulisterna 
backat trots den respektfulla tonen på ledarsidor-
na. I Danmark har de gått framåt. Att stå utanför 
regeringen och slippa ta ansvar har visat sig vara 
en fördel. I vilket fall som helst så tycks mängden 

av artiklar om ett parti vara viktigare än tonläget. 
Dålig press är bättre än ingen alls.
   Forskningsrapporten fick hård kritik när den 
presenterades på regeringskansliet i Stockholm 
den 18 november. Kritikerna menade att fors-
karna undersökt fel saker under fel period. 
Ledarsidorna är till för att uttrycka politiska 
åsikter, därför är det ingen som blir förvånad när 
till exempel Aftonbladets ledarsida är negativ mot 
Sverigedemokraterna. Ingen blir heller förvånad 
över att den invandringskritiska Jyllands-Posten 
i Danmark är mer positiv till Dansk Folkeparti. 
Forskarna borde ha tittat på tidningarnas bre-
dare redaktionella material i stället, menade 
kritikerna.
   Undersökningsperioden 2009‑2012 fick också 
kritik. Den intressanta frågan är om ledarsidor-
na på något sätt ändrat sig efter den stora flyk-
tingvågen hösten 2015 och efter skärpningen av 
kontrollen vid gränserna. Den frågan får inget 
svar.

Christian Andersson

Medieforskningsrapport:

”SD har ett supersmutsigt förflutet”

Nordiska högerpopulister: Jimmie Åkesson, SD;  KristianThulesen Dahl, Danskt folkeparti; 

Toni Soini Sannfinländarna samt Siv Jensen Fremskritspartiet.
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Extremhögern i Frankrike kan gynnas av Trump

Opinionsmätningarna i Frankrike säger för 
närvarande att Marine Le Pen sannolikt förlorar 
det franska presidentvalet till våren. Hon leder 
det högerpopulistiska partiet Nationella fron-
ten som grundades av hennes far Jean-Marie. 

Det franska presidentvalet sker i två omgångar, den 23 
april och den 7 maj, och i andra omgången tävlar de två 
kandidater som fått flest röster. Det innebär att Le Pen 
myckehhhhht väl kan få flest röster i första omgången.
   Avgörande blir sedan vem som blir hennes motståndare 
i andra omgången. Om motkandidaten är den sittande 
presidenten, socialisten François Hollande, har Le Pen 
ett bra läge för att vinna, säger Le Mondes politiske kom-
mentator (18 november 2016). Om det är den förre presi-
denten, högerpolitikern Nicolas Sarkozy, så har Le Pen 
också vissa möjligheter. Den politiska vänstern avskyr 
Sarkozy och de båda politiska blocken måste gå samman 
för att rösta på samma kandidat i andra omgången för att 
slå ut Le Pen. Bäst möjlighet att besegra Le Pen har en-
ligt Le Monde centerpolitikern och f.d. utrikesministern 
Alain Juppé.
   Nationella fronten kommer att försöka utnyttja resul-
tatet av den brittiska EU‑omröstningen (”Brexit”) och 
Donald Trumps seger i amerikanska presidentvalet. Men 
Storbritanniens förhandlingar om EU-utträde kommer 
knappast att ha börjat våren 2017 och Donald Trump 
kommer sannolikt inte att ha hunnit med så mycket. 
   Trump var presidentkandidat för ett av de två stora 
amerikanska partierna medan Marine Le Pen respresen-
terar en tredje kraft, som aldrig haft makt på nationell 
nivå. Därför är det svårt att jämföra USA och Frankrike, 
även om varje populistisk seger i annat land är en god 
nyhet för Nationella fronten, säger Le Mondes politiske 
kommentator.
Christian Andersson

Alkompis rapporterar i den 
här spalten om vad som skrivs 
i europeisk press, i detta fall Le 
Monde 18/11- 16.

فوز ترامب يمكن أن يدعم اليمين الفرنسي المتطرف 

ــان فــي  ــى ترجيــح خســارة ماريــن لوب ــرأي فــي فرنســا حاليــا إل تشــير اســتطالعات ال

اليمينــي  الحــزب  تقــود  لوبــان  المقبــل.  الربيــع  الفرنســية  الرئاســية  االنتخابــات 
الشــعبوي، حــزب الجبهــة الوطنيــة الذي أسســه والدها جان ماري.

 تجــري االنتخابــات الرئاســية الفرنســية فــي جولتيــن، ٢3 أبريــل/ نيســان و7 أيــار/ 
مايــو، وفــي الجولــة الثانيــة التــي يتنافــس اثنيــن مــن المرشــحين الذيــن حصلــوا علــى 
أكبــر عــدد مــن األصــوات. وهــذا يعنــي أن لوبــان قــد تحصــل أيضــا علــى أكبــر عــدد 

مــن األصــوات في الجولة األولى.
األمــر الحاســم ســيكون أيضــا متعلقــا بمــن هــو خصمهــا فــي الجولــة الثانيــة. إذا كان 
هــذا الخصــم هــو الرئيــس الحالــي االشــتراكي فرانســوا هوالنــد، فســيوفر ذلــك وضعــا 
ــان، كمــا يقــول المعلــق السياســي فــي لومونــد )1٨ نوفمبــر  جيــدا لفــوز ماريــن لوب
٢016(. أمــا إذا كان الخصــم المحتمــل هــو الرئيــس الســابق، السياســي اليمينــي 

نيكوال ســاركوزي، فســيكون للوبان أيضا بعض الفرص.
ــى كال الكتلتيــن السياســيتين  اليســار السياســي يكــره ســاركوزي، ولكــن يتوجــب عل
ــة لضــرب  ــة الثاني ــح مرشــح واحــد فــي الجول التوافــق والذهــاب معــا للتصويــت لصال
لوبــان. أفضــل فرصــة لهزيمــة لوبــان، وفقــا لصحيفــة لومونــد هــو ترشــيح السياســي 

ووزيــر الخارجيــة الســابق آالن جوبيه.
ــة اســتغالل نتائــج االســتفتاء البريطانــي الــذي أدى  الجبهــة الوطنيــة ســتقوم بمحاول
الــذي  النصــر  الخــروج مــن االتحــاد األوروبــي »BRExIt« واســتغالل أيضــا  إلــى 
لكــن  المتحــدة.  الواليــات  فــي  الرئاســية  االنتخابــات  فــي  ترامــب  دونالــد  حققــه 
المفاوضــات مــع بريطانيــا علــى الخــروج مــن االتحــاد األوروبــي ســتبدأ قريبــا فــي 
ربيــع العــام ٢017 وســيكون مــن الصعــب علــى دونالــد ترامــب علــى األرجــح أن 

يفعــل الكثيــر خــالل هذه المدة.
 ترامــب كان المرشــح الرئاســي ألحــد الحزبيــن األمريكيــة الكبيريــن، فــي حيــن أن 
ماريــن لوبــان، تمثــل قــوة سياســية ثالثــة، لــم يتــاح لهــا أن تســلمت ســلطة علــى 
ــع فرنســا،  ــات المتحــدة م ــة الوالي ــي، فمــن الصعــب مقارن ــي. وبالتال المســتوى الوطن
علــى الرغــم مــن أن كل انتصــار يمينــي متطــرف فــي بلــد آخــر هــو بمثابــة خبــر ســار 

للجبهــة الوطنيــة، يقــول المعلــق السياســي في لوموند.
 كريســتيان أندرسون

Kommer Trump och May överens?

Donald Trump har fått hård kritik från brittiskt håll 
under sin valkampanj. Men nu närmar de två län-
dernas ledningar varandra.  Storbritannien befinner 
sig i ett känsligt läge efter Brexit, och vill slå vakt om 
goda handelsförbindelser med USA. 

Donald Trump har bjudit in Storbritanniens konser-
vativa premiärminister Theresa May och hoppas, en-
ligt vänsterliberala the Guardian, på en relation lik 
den Ronald Reagan och Margaret Thatcher hade un-
der 1980-talet.  Regeringen May har i sin tur sträckt 
ut en hand till Trump, och vill att Storbritannien och 
USA skall kunna fortsätta den ’särskilda relation’ 
länderna haft sedan andra världskrigets slut .
   Nigel Farage, ledare för det högerpopulistiska 
United Kingdom Independence Party (UKIP), har 
besökt Donald Trump i USA och säger sig ha erbjudit 
sig att vara ’mellanhand’ åt de två ländernas reger-
ingar, något som avfärdas av regeringen May. 
   Regeringen May ägnar sig nu åt hur landets utträ-
de ur EU skall se ut, en situation där transatlantiska 
handelsavtal kan komma att spela stor roll, beroende 
på om, och i vilken utsträckning, Storbritannien kan 
få tillgång till den gemensamma marknaden. I ett 
PM som läckts från brittiska statsrådsberedningen 
framkommer att det inte finns en entydig plan för 
Brexit, och att olika planer för hur landet skall kun-
na lämna det europeiska samarbetet existerar paral-
lellt. Richard Corbett, ledamot i europaparlamentet 
för Labour påminner i New Statesman  att folkom-
röstningen att lämna EU endast var vägledande, och 
argumenterar för att en definition av demokratiska 
beslut är möjligheten att ändra dem.  
Mikael Gewers

 بين ترامب وماي؟
ً
هل ســيكون هنــاك توافقا

تلقــى دونالــد ترامــب انتقــادات الذعــة مــن البريطانييــن خــالل 
حملتــه االنتخابيــة. ولكــن اآلن يقتــرب قــادة البلديــن مــن بعضهمــا. 
مــن  )الخــروج   BRExIt بعــد  دقيــق  موقــف  فــي  بريطانيــا 
ــي(، وتريــد أن تقيــم عالقــات تجاريــة جيــدة مــع  االتحــاد األوروب

الواليــات المتحدة.

دونالــد ترامــب قــام بتوجيــه دعــوة إلــى رئيســة الــوزراء البريطانــي 
المحافظــة تيريــزا مــاي وهــو يأمــل، وفــق صحيفــة اليســار الليبرالــي 
رونالــد  بيــن  كانــت  التــي  لتلــك  مماثلــة  عالقــة  فــي  الجارديــان، 
ريغــان ومارغريــت تاتشــر فــي ثمانينيــات القــرن الماضــي، حكومــة 
رئيســة الــوزراء مايــو بدورهــا مــدت يدهــا إلــى ترامــب، وتريــد أن 
تواصــل المملكــة المتحــدة والواليــات المتحــدة »العالقــة الخاصــة« 

بيــن البلديــن والتــي نشــأت منــذ انتهاء الحــرب العالمية الثانية.

االســتقالل(  )حــزب  البريطانــي  االســتقالل  حــزب  فــي  القيــادي 
نايجــل فــاراج اليمينــي الشــعبوي، زار دونالــد ترامــب فــي الواليــات 
بيــن  »الوســيط«  يكــون  أن  نفســه  إنــه عــرض  المتحــدة ويقــول 
حكومتــي البلديــن، وهــو أمــر تــم اســتبعاده مــن قبــل حكومــة مــاي 

البريطانيــة، وفــق الغارديان.

مايــكل غيورز

Trump tog inte bara hem segern i president-
valet. Det blev republikansk majoritet i såväl 
Senaten som Representanthuset. Och den mäk-
tiga Högsta domstolen har en ledig stol, som 
Trump kan besätta med en hök. Nu utser Trump 
ärkekonservativa ministrar och rådgivare. Den 
politiska oppositionen är avväpnad, och Trump 
har ett manöverutrymme som är mycket större 
än det som Obama hade.

Den svenske statsvetaren och Amerikakännaren 
Erik Åsard säger att till DN, att det är ”en jord-
bävning” i det politiska landskapet. USA:s po-
litiska karta har fått ett nytt utseende. Trump 
erövrade sex nya stater. Det som avgjorde valet 
var att många traditionellt demokratiska väljare 
i de tunga industristaterna i norr, i det som ofta 
kallas rostbältet eller den blå väggen, byte sida. 
Men det var inte storstädernas arbetare som 
gjorde avgjorde valet, utan snarare relativt väl-
bärgade vita väljargrupper i förorterna och på 
landsbygden. Det är tydligt att Trumps nationa-
listiska och protektionistiska budskap gick hem 
i den vita medelklassen –men också i någon mån 
i arbetarklassen. Utbildning visar sig ha varit 
en avgörande faktor – lågutbildade röstar på 
Trump, högutbildade på Clinton. 
Trump vann också vågmästarstater som 
Florida och Ohio. Att Hillary Clinton inte 
lyckades mobilisera den stora och växande 
latinamerikanska befolkningen som Obama 

lyckades med hade stor betydelse, liksom att de 
vita kvinnorna tydligen inte ville se henne som 
president.
Av vallokalundersökningarna framgår att etni-
citet vägde tungt bland de vita. Så mycket som 
63 procent av de vita männen röstade på Trump. 
Men vad som förvånar är att även en majoritet av 
de vita kvinnorna röstade på Trump (53 procent). 
Å andra sidan var det bara 13 procent av de svarta 
männen och 4 procent av de svarta kvinnorna 
som röstade på Trump.
På USA-kartan ser det ut som om 
Republikanerna dominerar helt. Men så är det 
inte. När man räknar antalet röster fick Hillary 
Clinton flest; 62,5 miljoner röster, mot Donald 
Trumps 61,2 miljoner. Som andel av alla avgiv-
na röster tog Clinton 47,9 procent och Trump 
46,8 procent.  Cirka 5 procent gick till övriga 
kandidater. 

Mats Deurell

Äldre vita män, men också vita kvinnor i Nordstaterna - 
Pennsylvania, Michigan och Wisconsin - röstade fram Trump. Där 
och i Florida avgjordes valet. Det blev storslam för Trump, som får 
kontroll över den verkställande, lagstiftande och dömande makten.

Storslam för Trump
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De rika röstade på Trump, städerna på Clinton

Utgången av det amerikanska presidentvalet innehöll en hel 
del överraskningar, skriver Le Monde i en valanalys. De rikaste 
röstade på Trump och de fattigaste på Clinton. Inför valet trod-
de många att det skulle vara precis tvärt om.

Inte heller röstade ungdomar och kvinnor som många hade 
trott. I själva verket hade ålder och kön inte särskilt stor be-
tydelse för hur amerikanska väljare röstade. Däremot hade 
etnisk bakgrund stor betydelse. Clinton fick mer än tre fjär-
dedelar av ”icke‑vitas” röster (78 procent) och nästan alla 
Afroamerikanska röster (92 procent).
   Utbildningsnivån hade också betydelse – tre fjärdedelar av 
vita män utan universitetsbetyg röstade på Trump. Religionen 
hade betydelse. Tre fjärdedelar av icke‑religiösa röstade på 
Clinton och två tredjedelar av protestanterna röstade på 
Trump. I alla storstäder vann Clinton stort. Men tvärt emot alla 
förhandstipsen så röstade majoriteten av de arbetslösa i ”rost-
bältet” med mycket nedlagd industri på Clinton.
   Le Monde konstaterar att valutgången i själva verket stäm-
mer väl överens med de senaste tre presidentvalen. Det är 
samma konflikt nu som det var mellan demokraten Al Gore 
och republikanen George W. Bush i valet 2000, två världsbilder 
står mot varandra. Den republikanska vänder sig inåt, mot 
privatlivet, den demokratiska vänder sig utåt, mot det offent-
liga livet. Det är inte en kamp mellan ”folk” och ”elit” utan 
mellan två helt motsatta uppfattningar om hur människor 
ska leva tillsammans i samhället. Samma motsättning finns i 
Europa, skriver Le Monde.
Christian Andersson

O  Jag vill prenumerera 500 kr/år
O  Jag vill betala för 5 
gåvoprenu-      merationer
O  Min arbetsplats/organisation /
kommun vill preniumerera

Anmälan är bindande, men faktu-
ra skickas inte förrän tidningen 
startar. 
Klipp ut kupongen och posta! 

Namn: ..........................................
Företag: .......................................
Adress: ......................................
Postadress: ................................... 
Telefon: ........................................
E-port: ...........................................

Det går även att anmäla sig per epost: 
pren@alkompis.nu
eller på webben: 
www.alkompis.nu/pren.

Jag tecknar en prenumeration

Alkompis rapporterar i den här spal-
ten om vad som skrivs i europeisk 
kvalitetpress, i detta fall Le Monde 
17/11- 16.

األغنياء صوتوا لترامب، وسكان المدن لكلينتون
نتائــج االنتخابــات الرئاســية فــي الواليــات المتحــدة تضمنت الكثيــر من المفاجآت.

 صحيفــة لومونــد الفرنســية كتبــت تحليــال عــن هــذه االنتخابــات فــي )17 نوفمبــر/ تشــرين 
ــد  ــون. العدي  لكلينت

ً
ــرا ــر فق ــوا لترامــب واألكث ــى صوت ــر غن ــه: األكث ــي ٢016(. جــاء في الثان

 قبل االنتخابات.
ً
كانــوا يعتقــدون عكــس ذلك تمامــا

المراهقــون والنســاء هــم أيضــا صوتــوا عكــس مــا كان يعتقــده الكثيــرون. فــي الواقــع، العمــر 
والجنــس )ذكــر أو مؤنــث( ليســت مــن األمــور ذات األهميــة الخاصــة المتعلقــة بكيــف صــّوت 

الناخــب األميركي.
 فــي المقابــل، هنــاك أهميــة كبيــرة للخلفيــة العرقيــة. كلينتــون حصلــت علــى أكثــر مــن ثالثــة 
ــا جــاءت  ــة(، واألصــوات كلهــا تقريب ــر البيــض” )7٨ فــي المئ ــاع أصــوات الملونيــن ”غي أرب

ممــن أصولهــم إفريقيــة )9٢ في المئة(.
ــون  ــن ال يحمل ــال البيــض مم ــاع الرج ــة أرب ــم مهــم أيضــا -ثالث ــر مســتوى التعلي ــا يعتب فيم
شــهادة جامعيــة صوتــوا لصالــح ترامــب. عامــل آخــر مهــم هــو الديــن. ثالثــة أربــاع غيــر 

المتدينيــن صوتــوا لكلينتــون وثلثــي البروتســتانت صوتــوا لصالح ترامب.
 كبيــرا. ولكــن خالفــا لجميــع التلميحــات 

ً
فــي جميــع المــدن الكبــرى حققــت كلينتــون فــوزا

الصــدأ” أي  العمــل فــي ”حــزام  العاطليــن عــن  الغالبيــة العظمــى مــن  الســابقة، صوتــت 
العاطلــون بســبب الصناعــات المهجورة، لصالــح كلينتون.

مــع  الواقــع  فــي   
ً
جيــدا تتوافــق  الحاليــة  االنتخابــات  نتائــج  أن  لومونــد  صحيفــة  وتشــير 

االنتخابــات الرئاســية الثالث األخيرة.
ــي  ــوش ف ــن الديمقراطــي آل غــور والجمهــوري جــورج ب ــي نفســه كمــا كان بي  الصــراع الحال
انتخابــات عــام ٢000، صورتــان مختلفتــان يرســمان عالــم واحــد فــي مواجهــة بعضهمــا 

البعض.
ــة، فيمــا  ــق بالخصوصي ــع تتعل ــى مواضي ــى الداخــل، إل ــل الصــراع إل  يحــاول الجمهــوري تحوي
بيــن  صراعــا  ليــس  أنــه  العامــة.  الحيــاة  نحــو  الخــارج،  إلــى  الصــراع  الديمقراطــي  يحــول 
”الشــعب” والنخبــة” لكنــه صــراع بيــن وجهتــي نظــر متعارضتيــن تمامــا حــول الكيفيــة 
التــي ينبــغ بهــا أن يعيــش النــاس معــا فــي المجتمــع. نفــس هــذا التناقــض موجــود فــي 

أوروبــا، كمــا تقول لوموند.
كريســتيان أندرسون

كــرون   500 وقيمتــه  االشــتراك  ًأريــد 
سنويا

أريد إهداء 5 اشــتراكات
المؤسســة/البلدية  أو  العمل/الشــركة  مــكان 

ترغب باالشــتراك

أريد االشــتراك بجريدة الكومبس

يمكنكــم البــدء بالتســجيل اآلن مباشــرة لكــن لــن 
يتــم إرســال أي فواتيــر حتــى إصــدار العــدد األول 

من الجريدة

مــن فضلــك قــم بقــص القســيمة وار ســالها عبــر البريد أو قم 

بالتســجيل عــن طريــق إرســال المعلومات إلــى البريد اإللكتروني 

PREN@ALKOMPIS.Nu

WWW.ALKOMPIS.Nu/PREN

االســم بالكامل 
الشركة
العنوان

العنــوان البريدي
الهاتف

البريــد اإللكتروني

Källa: Grafiken redovisar en vallokalsundersökning från USA‑valet den 8 november, publicerad i New York Times.

Så RöStAde uSA
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Det vita USA röstade på 
Trump, på sid 2 hittar du        
eftervalsanalyser, bla från Le 
Monde.

Marine Le Pen jublar, men fran-
ska valsystemet sätter stopp 
för  högerpopulisten, enligt Le 
Monde. sid 3

Jimmie Åkessons SD har            
nazistiskt förflutet och får      
därför mer kritik än andra 
nordiska populister. sid 4 

Valet avgjordes i Nordstaterna. 
Det svängde oväntat i 
Wisconsin  Michigan och 
Pennsylvania. sid 2

Prenumerationserbjudande
Prenumerationserbjudande

Alkompis finns som nättidning, webb-radio, webb-teve och 
månadstidning på papper, sedan 3 år. Nu vill vi också göra en 
prenumererad veckotidning på papper. Det blir 20 sidor på 
arabiska och 4 sidor på svenska. Vill du prenumerera? 
I prenumertion ingår
1. Alkompis i brevlådan varje vecka
2 Dagliga nyhetspuffar i mobilen eller datorn från alkompis.
se
3. Tillgång till textarkiv och andra bonustjänster från alkom-
pis.se
4. Tillgång till politiken.se, nättidning och databas på 
svenska.
Tidningen startar när det finns 2000 föranmälda prenumeran-
ter. Bli prenumerant!

عرض لالشتراك 

ويــب وجريــدة ورقيــة  وتلفزيــون  وراديــو  إلكترونيــة   جريــدة 
ً
حاليــا الكومبــس تضــم  شــبكة 

شــهرية، منــذ 3 ســنوات. اآلن الشــبكة بصــدد إصــدار جريــدة أســبوعية ورقيــة، تتألــف مــن ٢0 
الجريــدة  بهــذه  تشــترك  أن  تريــد  هــل  بالســويدية.  صفحــات  و4  العربيــة  باللغــة  صفحــة 

األسبوعية؟

عند االشــتراك تحصل على

1. نســخة من الجريدة تصل إلى عنوانك في كل أســبوع.

ALKOMPIS.SE ٢. إشــعار باألخبــار الهامــة علــى موبايلــك أو علــى حاســوبك يوميا من

ALKOMPIS.SE 3. إتاحة للوصول إلى مواد أرشيف الكومبس وإلى خدمات تقدم مجانا عبر

4. إتاحــة للوصــول إلــى موقــع جريــدة POLItIKEN.SE اإللكترونيــة وقواعــد بياناتهــا باللغــة 
السويدية.

هــؤالء  أحــد  كــن  مشــترك،   ٢000 إلــى  المشــتركين  عــدد  وصــول  فــور  ســتنطلق  الجريــدة 
المشتركين.
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