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مساحة جديدة إلثارة قضايا 

التسفير القسري

سعاد السيد
أول طبيبة أسنان عربية
تعمل بعيادات الرعاية 

الطبية في السويد

ريــكارد  الناشــئ  الالعــب 
ســمّان: فخــور بأنــي ســوري 
للمنتخــب  ســألعب  لكنــي 

الســويدي

عزيــز إبراهيــم مُطالــب بتســديد 
الكرونــات  اآلف  بمئــات  فواتيــر 
الن أحدهم ســرق رقمه الشخصي !

ــا  ــع أموالن ــاص: ندف ــس – خ الكومب
لكــن  جيــدة،  بأنهــا  نقتنــع  ألشــياء 

ــا  ــد علين ــال أح ــا إن احت ــن جنونن يج

ببضعــة كرونــات، فقــد يكــون التعــرض 

ــرة  ــف املث ــر املواق ــن أك ــال م لالحتي

ــا تعــرض  للغضــب، وقــد يكــون كل مّن

اىل ذلــك، عمــداً أو دون عمــد. لكــن 

ــال  ــا لالحتي ــال إن تعرضن ــو الح ــا ه م

بشــكل منظّــم، كــا حــدث لعزيــز 
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ــرة  ــداد كب ــى أع ــاص: تبق ــس - خ الكومب

ممــن حصلــوا عــى إقامــة، يف مراكــز تجمــع 

ــتطيع  ــا تس ــة، ريث ــرات طويل ــن، لف الالجئ

ــا، وهــذا  ــة واالســتقرار فيه ــال إىل بلدي االنتق

مــا يزيــد مــن األعبــاء املاليــة التــي تتحملهــا 

ميزانيــة مصلحــة الهجرة، املؤسســة املســؤولة 

ــن. ــات الالجئ ــة ملف ــتقبال ومعالج ــن اس ع

ولعــل رفــض العديــد مــن البلديــات اســتقبال 

عــى  حديثــا  الحاصلــن  الالجئــن  هــؤالء 

ســلبية  مــؤرشات  يعطــي  قــد  اإلقامــات، 

عديــدة، حــول سياســة االندمــاج يف الســويد، 

للمعارضــن  املــررات  أيضــا  يعطــي  وقــد 

لسياســة الهجــرة الســويدية التــي توصــف بـــ 

"الكرميــة" يف اســتقبال املزيــد مــن الالجئــن.

ــويد،  ومــع إســتمرار تدفــق الالجئــن اىل الُس

خصوصــاً الســورين منهــم، بــدأت مالمــُح 

الكومبــس – خــاص: يعــرف األطفــال يف 
ســكاكر  بأنهــا  "كوديــس"  كلمــة  الســويد 

ينتظرونهــا  والنكهــات،  األشــكال  متعــددة 

ــد  ــام الســبت، ضمــن تقلي بشــوق خاصــة أي

اإلتجــار  عصابــات  لكــن  عليــه،  متعــارف 

ــذه  ــتخدم ه ــتطاعت أن تس ــدرات، اس باملخ

املفــردة الريئــة، يف ترويــج بضائعهــا مــن 

ــل  ــدرة، مث ــات املخ ــواع املمنوع ــف أن مختل

الكوكايــن  ومخــدر  )الحشــيش(  القنــب 

وأقــراص األمفيتامــن، عــن طريــق أطفــال مل 

يتجــاوز عمــر أحدهــم 8 ســنوات.

ــع  ــن يف املجتم ــدم العديدي ــذي ص ــر ال الخ

ــى  ــاً حت ــر مؤلوف ــرا غ ــر أم ــويدي، اعت الس

ــف  ــا وص ــها، عندم ــة نفس ــل الرشط ــن قب م
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أخبار السويد

صديقك الناطق بالعربية في السويد

www.alkompis.se

رفض بعض البلديات استقبال الالجئين:
فشل في االندماج أم مبالغة في كرم الضيافة 
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أرشف أحمد

المخدرات بدل "الكوديس" في أكياس أطفال إحدى ضواحي ستوكهولم
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SKÅNE
N.Grängesbergsg. 5
214 44 m Malmö
Kotada Ab Younes
Tel:
072-337 11 05
E-post:
kotada@alkompis.com

STOCKHOLM
Finlandsgatan 64, 3 tr
164 74 KISTA
Mahmmud Agha
Tel:
08-124 10 531
E-post: 
info@alkompis.com

ANNONSAVDELNING
Samer Alssadi
076-298 98 92
Zainab Witwit
073-738 07 48 
 
GRAFISK AVDELNING
David Alsabty
Basem Monaor

كلمة العدد

الكومبس 
AL KOMPIS

SVERIGES STÖRSTA TIDNING PÅ ARABISKA

رئيس التحرير
د. محمود صالح آغا

072-971 88 98
Ma@alkompis.com

سكرتير التحرير
نزار عسكر 

073-764 14 89
nazar@alkompis.com

مدير مكتب سكونة
قتادة أبو يونس

072-337 11 05
kotada@alkompis.com

التصميم واالخراج الفني

ديفيد السبتي
www.alsabty.se

مسؤولة اإلعالنات
زينب وتوت

 073-738 07 48
zainab@alkompis.com

شبكة الكومبس اإلعالمية
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تصدر عن شبكة الكومبس االعالمية 
ستوكهولم

www.alkompis.se

Sammanfattning av 
fjärde numret

•Aziz Ibrahim måste beta-
la tillbaka tusentals kro-
nor eftersom någon stulit 
hans personnummer
•Möt den första arabiska 
kvinnliga tandläkaren i 
Sverige
•Samira och Amer berät-
telse om sin skilsmässa. 
Det löste inte deras äk-
tenskapsproblem
•Hur kan du säkra ditt Vi-
sa-kort från bedragare
•Nya regler för universi-
tetsexamen i Sverige
•Flyktingguide projekt för 
att bryta gränserna mel-
lan invandrarna och det 
svenska samhället
•Äktenskap och skilsmäs-
sa i svensk lag

•Rekard “jag är stolt över 
att jag är syriska , men 
jag kommer att spela för 
svenska fotbollslandslag-
et”
•Yalda Boyes teater från 
olika kulturer
•Till Damaskus, ett sätt att 
säga poesi på svenska och 
arabiska tillsammans
•Debattartikel: Integra-
tion är en kanal för att 
kommunicera
•Graffiti konstnären Car-
olina Falchot ritar på Kai-
ros väggar

Al-Kompis är ett Media 
Network med ambitionen 
att underlätta integra-
tionen mellan de männis-
kor och kulturer som idag 
finns i Sverige och det 
svenska samhället. Vi på 
Al-Kompis är övertygade 

om att integration är öm-
sesidig och inser att det är 
viktigt att majoritetssam-
hället får möjlighet att 
lära sig mer om de vanor, 
traditioner och kulturer 
som de nya svenskarna 
tagit med sig till Sverige.

AlKompis papperstid-
ningen bestå av 28 sidor 
och tryckas i 20000 ex-
emplar. Den kommer att 
distribueras av utdelare 
och på 40 speciellt utvalda 
platser i Stockholm län, 
och i 32 platser i Helsing-
borg och Landskrona.

Alkompis beslutar att 
skicka tidningen med 
post till vem som helst, 
var som helst. Helt gratis. 
Beslutet kom efter att vi 
hade fått så många mail 

från våra läsare som sa 
att de ville ha tidningen. 
Beslutet togs också för 
att visa solidaritet med de 
arabiska läsarna i norr. Vi 
i Alkompis administra-
tion anser att det är ett bra 
sätt för att hjälpa till att 
skapa ett bättre samhälle. 
Du kan skicka ditt adress 
till: adress@alkompis.se

Al-Kompis online har 
funnits i 14 månader och 
har redan 20000 unika 
besökare varje dag, 80 000 
följare på dess Facebook 
sida och en medieräck-
vidd på 420 000 person-
er. Och vi bara växer och 
växer. Al-Kompis åtnjuter 
mycket högt förtroende 
av läsare som ser oss som 
“Sverige på arabiska”.

نادر عازر
nader@alkompis.com

سنا الجزائري
sana@alkompis.com

هيئة التحرير

لينا سياوش
lena@alkompis.com

مــن أقصى الشــمال الســويدي إلى جنوبــه: "الكومبس" 
تصــل إلى منــازل المشــتركين مجانًا

ــن  ــراد الراغب ــع األف ــد لجمي ــاً عــر الري ــس" مجان ــدة "الكومب ــع جري ــرار توزي ق

ــة  ــة العربي ــة اللغوي ــار املجموع ــة انتش ــباً لطبيع ــاء مناس ــا، ج ــول عليه بالحص

ــع بغــض النظــر  ــاح فرصــة اســتالمها أمــام الجمي ــي تت ــاً يف الســويد، ول جغرافي

ــاص يف  ــوع خ ــن ن ــة م ــس" صحيف ــح "الكومب ــذا تصب ــه. به ــكان إقامت ــن م ع

الســويد، فهــي بلغــة مختلفــة، ومبواضيــع متنوعــة، وتحقيقيــات مميــزة، وليســت 

مختصــة مبــكان واحــد.

ــاك  عــدٌد مــن املنظــات، منهــا مكتبــات عامــة، أبــدوا رغبتهــم باالشــراك، وهن

ــزال يف  ــا ال ن ــد أنن ــك نج ــع ذل ــراكه. وم ــة اش ــل قيم ــالً، وارس ــرك فع ــن اش م

ــن  ــادي املتصفح ــول إىل أي ــط الوص ــس فق ــو لي ــا ه ــق، وطموحن ــة الطري بداي

لقــراءة الجريــدة فقــط، بــل ايضــا مــن أجــل التفاعــل مــع موادهــا، واملشــاركة 

مبواضيعهــا، ونــرش األخبــار والتقاريــر عــن الجاليــات العربيــة والناطقــة بالعربيــة 

ــوم الســويد. يف عم

ــة يف  ــة بالعربي ــات الناطق ــم الجالي ــدد وحج ــع ع ــب م ــار يتناس ــق انتش تحقي

الســويد، هــو أحــد اهــداف شــبكة "الكومبــس"، وألن مــن رشط االنتشــار هــو 

التفاعــل مــع مواضيــع الجريــدة، فأننــا نرحــب دامئــاً بــأي ُمراَســلة مــن أي شــخص 

كان.

ــن  ــة واملثقف ــرة النخب ــن دائ ــم، ضم ــن تصنيفه ــن ميك ــى م ــب، ع ــوة العت إن ق

العــرب يف الســويد، لعــدم تفاعــل أغلبهــم إىل اآلن مــع شــبكة "الكومبــس"، تــأيت 

مــن الرغبــة يف أن تكــون هــذه الشــبكة إحــدى املنصــات املناســبة لطــرح جميــع 

القضايــا التــي تهمنــا، ومناقشــة كل الظواهــر واملســائل التــي ميكــن أن يكــون لهــا 

صــدى وتأثــر أفضــل عنــد طرحهــا باللغــة العربيــة، إىل جانــب مــا هــو متوفــر 

مــن معلومــات باللغــة الســويدية.

لقــد بــادر العديــد باالتصــال لتقديــم مســاهات متنوعــة، فيــا قــام "الكومبــس" 

ــى  ــي وحت ــايف والفن ــن إىل الوســط الثق ــن املنتم ــدد آخــر م أيضــا باالتصــال بع

ــع  ــل م ــر املشــاركة يف التفاع ــن اعت ــاك م ــن تجــاوب وهن ــاك م الســيايس، وهن

ــة  ــع طبيع ــق م ــد ال يتواف ــذي ق ــي، ال ــل الصحف ــن العم ــوع م ــس" ن "الكومب

ــد يكــون مســتغرباً! ــا ق ــة، وهــذا م ــة أو الفني عملهــم الثقافي

ــارة النقــاش حــول موضــوع معــن، ليــس  فعندمــا يكتــب شــخص مــا مقــاالً إلث

بالــروروة أن يتقمــص دور الصحفــي، بــل مــن املفيــد ان يبقــى ضمــن مجــال 

ــة  ــاالت املخصص ــد واملق ــاالت النق ــرأي ومق ــاالت ال ــة مق ــه. فكتاب ــه وعمل مهنت

ــل  ــن قب ــى م ــة، أو حت ــل الُنخــب الثقافي ــن قب ــادة م ــب ع ــاش، تُكت ــارة النق إلث

ــة. ــم رأيهــم عــر الصحاف ــدون املســاهمة يف تقدي ــن، يري ــاس عادي أن

لذلــك نرحــب بــأي قلــم أو عدســة كامــرا، أو حتــى بصــوت، يريــد أن يعــر عــن 

موقــف أو رأي أو ان ينقــل حدثــاً أو خــراً، ال يســتطيع نقلــه عــر وســائل اإلعــالم 

األخــرى. فاألصدقــاء دامئــاً لبعضهــم والكومبــس صديقكــم الــذي يريــد دومــاً أن 

يثبــت مقولــة: "الصديــق وقــت الفــرح والضيــق".

 

رئيس التحرير
د. محمود صالح آغا
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ALBANSKA 
A doni te keni deri 100kanale shqip pa parabole, vetem me internet? 

Lajme, filma, sport, HD, per gjithe familjen! 
Thirr tani ne fix: 0406160818, mobil 0739199216 ose porosite direkt ne www.digitalb.se 

220 Kanaler

40 Kanaler

250 Kanaler

60 Kanaler

2199 :-2199 :-260 Kanaler260 Kanaler

Mer än 100 Albanska  kanaler utan parabol

Albanian Channels

SMART IP TV BOX

SMART IP TV BOX

Mer än 570 arabiska och utländska kanaler utan parabol

570

SMART IP TV BOX

ATN 500

2199 :-2199 :-
Turksat
Astra

2014/03/31gäller tom

Mer än 800 arabiska och utländska kanaler utan parabol Mer än 1400 arabiska och utländska kanaler utan parabol

220 Kanaler

40 Kanaler

800 Kanaler

60 Kanaler

1400

2599 :-2599 :-220 Kanaler

40 Kanaler

400 Kanaler

60 Kanaler

800

Nilesat

Arabsat

Turksat

Astra 19

Astra 28

Hotbird

Nilesat

Arabsat

Turksat

Astra 19

Astra 28

All free to air channels + ART

SMART IP TV BOX SMART IP TV BOX

2014/03/31 2014/03/31

3599 :-3599 :-

gäller tom gäller tom
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الكومبــس - خــاص: يســعى موقــع "الكومبــس" 
باللغــة العربيــة، وموقــع "التيــد" باللغــة بالســويدية، 

التابــع لشــبكة الكومبــس، إىل اســتحداث قســم خــاص 

تحــت عنــوان  Hej då Sverige أو "وداعــاً .. الســويد" 

يُتيــح ألي شــخص يرغــب بإثــارة قضيتــه الخاصــة 

املتعلقــة بقــرار تســفره قــراً، أو تســفر أحــد معارفه، 

أن يرســلها عــى شــكل مقــال، باللغــة العربيــة او 

ــرش  ــا للن ــادة صياغته ــنحاول إع ــن س ــويدية، ونح الس

ــة  ــة القابل ــاج األمــر، بطريقــة املقــاالت النقدي إذا احت

ــاش. للنق

لذلــك مــن املفضــل عــرض القصــة مــع بيــان العوامــل 

واملواضيــع املرتبطــة بهــا، والتــي تعتقــد أنهــا قــد 

ــك. ــام لقصت ــرأي الع ــر ال ــت نظ ــى لف ــاعدك ع تس

فّكــر باســتخدام لغــة واضحــة وســليمة، بــدون تكــرار، 

تقديــم حججــك،  يف  تكــون موضوعيّــاً  أن  وحــاول 

ــون  ــد ال يرغب ــخاص ق ــاء أش ــع أس ــن وض ــد ع وابتع

ــذي  ــر أســائهم، وركــز عــى جوهــر املوضــوع ال بذك

ــك. يخص

تّذكــر انــه مــن الــروري عــدم ذكــر أشــياء مل تحصــل 

معــك، او أمــور غــر صحيحــة، فهــذا يقلــل مــن 

ــك.  ــاح هدف ــرص نج ــن ف ــك وم ــة قصت مصداقي

أرســل صــورة  لــك أو ملجموعــة أو ألي يشء لــه عالقــة 

باملوضــوع، وأرفــق بعــض الوثائــق التــي تعترهــا 

ــك. ــة موقف ــرت، لتقوي ــة، إذا توف هام

نحــن نــرى أن ال تكــون رســالتك أكــر مــن 2600 

حــرف.

يف حــال توفــرت هــذه الــرشوط ســننرش قصتــك باللغة 

الســويدية والعربيــة، وإذا ال تســتطيع الكتابــة باللغــة 

ــك املســاعدة، أو  ــن أحــد معارف ــب م الســويدية، أطل

ارســلها لنــا بالعربيــة.

أرسل رسالتك بالسويدية عى العنوان التايل:

debatt@altid.se

وبالعربية اىل:

info@alkompis.com

Hej.
Vi vill erbjuda dig möjligheten att skriva om 

ditt fall för publicering på AL-TID. 

Texten kommer att vara i form av ett 

debattinlägg så att du kan berätta din historia 

och de omständigheter som du anser vara 

relevanta. 

Tänk på att använda ett vårdat språk och 

vara saklig i din argumentation. Undvik att 

hänga ut personer med namn i onödan och 

försök hålla dig till ämnet du skriver om. Det 

är viktigt att du inte hävdar saker som inte är 

sanna då detta kan förstöra din trovärdighet.  

Skicka gärna med bild på dig eller din grupp 

och bifoga gärna dokumentation som styrker 

din berättelse, om du har det.

Vi föreslår att du skriver ett debattinlägg på ca 

2600 tecken inkl. blanksteg.

Då vi gärna vill publicera din text på svenska 

är det bästa om du kan skicka in en text på 

svenska. Om du inte kan skriva på svenska 

undersök möjligheten om någon kan 

översätta din text till svenska.

Skicka din text till

debatt@altid.se

"وداعًا .. الُسويد": 
مساحة جديدة إلثارة قضايا 

التسفير القسري

Hej då Sverige
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الكومبــس – خــاص: ندفــع أموالنــا ألشــياء نقتنــع بأنهــا جيــدة، لكــن يجــن جنوننــا إن احتــال أحــد علينــا ببضعــة 
كرونــات، فقــد يكــون التعــرض لالحتيــال مــن أكــر املواقــف املثــرة للغضــب، وقــد يكــون كل مّنــا تعــرض اىل ذلــك، 

عمــداً أو دون عمــد. لكــن مــا هــو الحــال إن تعرضنــا لالحتيــال بشــكل منظّــم، كــا حــدث لعزيــز إبراهيــم؟

يبلــغ ابراهيــم 28 عامــاً، ويعيــش يف الســويد منــذ خمــس ســنوات ونصــف. بــدأت مشــكلته منــذ ســنتني، بتلقيــه 

لفواتــر ال علــم لــه بهــا، كــراء أجهــزة كمبيوتــر، وهواتــف، أو فواتــر كهربــاء ورشكات تأمــني، وبطاقــات ســفر.

ــر،  ــع الفوات ــت أدف ــس«: »كن ــز لـــ »الكومب ــول عزي يق

ــتحصال  ــة إس ــن الـــ Kronofogden، ) مصلح ــاً م خوف

الديــون (، حيــث مل تكــن لــدي املعرفــة بذلــك، وكنــت 

نفــي  عــى  االعتــاد  أحــاول  الســويد،  يف  وحيــداً 

واالبتعــاد عــن املشــاكل«.

ــك  ــي الش ــال: »ال ميكنن ــد ق ــك بأح ــا إذا كان يش وفي

ــي بالخطــأ،  ــر تأتين ــت أظــن أن هــذه الفوات بأحــد، كن

فاتصلــت بالــرشكات، وقالــوا بــأين طلبــت بضائــع معينــة، 

ــوا  ــب، فقال ــة الطل ــجيل ملكامل ــد، أو تس ــم بعق فطالبته

هــذا ليــس مــن حقنــا، ومل يعطــوين أيــة معلومــات 

ــدين«. ــد تفي ــة ق دقيق

كُثرت الفواتير
يضيــف: »بعــد أن كــرت الفواتــر، أخذتهــا إىل الرشطــة، 

فقالــوا يل ال نســتطيع مســاعدتك، ألنــك ال متلــك إثبات«!

ــل؟  ــات والدالئ ــأحر اإلثبات ــف س ــاً: »كي ــع منزعج تاب

أليســت الرشطــة مــن تســعى ملعرفــة املوضــوع؟ أم هــل 

هــي موجــودة فقــط لجمــع املعلومــات؟ مل يحقــق أحــد 

ــر،  ــوايل فقــط، ونســخ عــن الفوات ــل أخــذوا أق معــي، ب

وبعــد أســبوع أرســلوا يل ورقــة، مكتــوب عليهــا أن 

ــة!«. ــة األدل ــم اســقاطها لعــدم كفاي ــة ت القضي

وأردف: » عملــت يف الكثــر مــن املطاعــم، ومعــروف أن 

كل مطعــم فيــه دفــر يوميــات، يكتــب فيــه املوظفــون 

اســمهم ورقمهــم الشــخيص، وأوقــات الدخــول والخــروج، 

وهــو  واســتغالله،  إليــه  الوصــول  للجميــع  وميكــن 

ــه«. مابلغــت الرشطــة في

فاتورة كهرباء دون أن أملك منزل
قــال عزيــز: »وصلتنــي فاتــورة مــن رشكــة كهربــاء، ملنــزل 

كنــت ســاكناً فيــه عــام 2008 قبــل أن أنتقــل إىل منطقــة 

ــاً  ــك بيت ــا ال أمل ــم أن ــت له ــم، وقل ــت به أخــرى، فاتصل

ــوا  ــورة؟ فقال ــذه الفات ــي ه ــف تصلن ــاس، فكي ــن األس م

بأننــي كنــت ســاكناً يف املنــزل، وعــي الدفــع وإال قطعــوا 

الكهربــاء!«.

ــي،  ــوان بيت ــس عن ــى نف ــورة ع ــوت الفات ــع: »احت وتاب

ورقمــي الشــخيص، لكنهــم زّوروا بريــدي اإللكــروين، 

فريــدي ينتهــي بـــ .com والريــد املــزور se ، ولــدي كل 

الثبوتيــات، وأعطيتهــا للرشطــة لكنهــا مل تحــرك ســاكناً«.

ــرة  ــورة بطاقــة طائ وأضــاف: »فوجئــت مــرة بتلقــي فات

ــة أفريقيــة، اســمي مكتــوب عليهــا تحــت اســم  إىل دول

ــرون«!  ــة، وبقيمــة 8500 ك صاحــب البطاق

Kronofogden
يقــول عزيــز إنــه يف الصيــف املــايض وصلتــه دعــوة 

ــال:  ــرض، وق ــم واع ــب إليه ــن Kronofogden، فذه م

ــت  ــد بلّغ ــأين ق ــات مــن الرشطــة، ب ــم اثبات »أخــذت له

عــن هــذه الفواتــر، إىل أن وصلتنــي أحــد األيــام، دعــوى 

مــن املحكمــة االبتدائيــة، بــأن إحــدى رشكات االتصــاالت 

قــد رفعــت دعــوة عــّي، لوجــود مســتحقات مل أدفعهــا 

مــع الفوائــد، بقيمــة 75 ألــف كــرون، باإلضافــة إىل 

ــي«. ــاب املحام أتع

ــي  ــي ملحام ــة إىل توكي ــذا باإلضاف ــزن: »ه ــاف بح وأض

عــى نفقتــي الخاصــة! إنهــا مشــكلة كبــرة، فأنــا مل 

أفعــل شــيئاً، والدولــة مل تحمينــي، ومل يأخــذ أحــد حقــي، 

لكنــي حصلــت عــى نســخة مــن عقــد الرشكــة، واســمي 

وتوقيعــي مزّوريــن، وكل هــذه املعلومــات مدونــة لــدى 

ــي«. محاميت

أوضــح عزيــز: »ســّجلت يف رشكــة خاصــة أدفــع لهــا 

ــتخدمه  ــال اس ــخيص، يف ح ــم الش ــة الرق ــهرياً، لحاي ش

ــس بحــل،  ــارشة، لكــن هــذا لي ــون يب مب أحدهــم، يتصل

ــد أن أخفــي اســمي ورقمــي،  ــاً؟ ال أري هــل أبقــى هارب

ــا هــارب فقــط، أال ميكنهــم  فهــل تحمينــي الرشطــة وأن

ــة؟ ــذه املهزل ــاف ه ايق

مــن  وقضايــا  مشــاكل،  يف  »دخلــت  عزيــز:  أضــاف 

ــف،  ــذه التكالي ــك ه ــا ال أمل ــا، فأن ــل أن أخره املحتم

ــه. هــل  ــد ينتهــي اســمي عــى خطــأ مل أرتكب عندهــا ق

أعمــل طــوال الشــهر ألســدد فواتــر أشــخاص يســتغلون 

ــخيص؟« ــي الش ــواين ورقم ــمي وعن اس

عــن  مســؤول  الشــخص  الشــرطة: 
فواتيــره متابعــة 

ــص يف  ــون« املتخص ــدرش أولوفس ــال »أن ــه ق ــن جهت م

ــس«:  ــتوكهومل لـــــ »الكومب ــة س ــال برشط ــا االحتي قضاي

»إن االعتنــاء بالفواتــر وترتيبهــا هي مســؤولية الشــخص، 

ــإن  ــًة، ف ــل يشء رصاح ــا فع ــلطات، ال ميكنن ــس الس ولي

وصلــت فواتــر مــزورة ومل يقــم الشــخص بالتــرف 

ــارشة مــع الــرشكات، تقــع املســؤولية عــى الشــخص  مب

نفســه، أمــا الســلطات أو الرشطــة ال ميكنهــا املســاعدة«.

وحــول الســبب، أجــاب: »الرشطــة تحــاول معرفــة مــن 

قــام باالحتيــال، وهــي يف أغلــب األحيــان مســتحيلة، 

فالخطــأ قــد يقــع مــن إهــال صاحــب الرقــم الشــخيص 

للفواتــر  املتلقــي  الشــخص  أن  أعلــم  وأنــا  أحيانــاً، 

ــايف  ــل اإلض ــن العم ــر م ــه الكث ــيرتب علي ــة، س الخاطئ

ــى  ــر ع ــو مج ــأه فه ــن خط ــو مل ميك ــى ل ــف، وحت لألس

ــرشكات«. ــع ال ــل م التواص

ــال:  ــن، ق ــة للكثري ــم املتاح ــر املطاع ــوع دفات ويف موض

»قــد يكــون ســهالً الحصــول عــى الرقــم الشــخيص مــن 

ــن  ــد لآلخري ــد وهــو تهدي ــه، هــذا األمــر ليــس جي خالل

ــا  ــذه القضاي ــع ه ــراً م ــل كث ــا نعم ــف، لكنن ــع األس م

ونبــذل جهــداً لتقليــل فــرص حــدوث هــذا النــوع مــن 

ــرشكات«.  ــن ال ــط م ــأيت فق ــة ت ــال، والحاي االحتي

كيف تحمي رقمك الشخصي؟
أولوفســون قــال: »ال ميكــن إحاطــة الرقــم الشــخيص 

مــن  فالعديــد  تجميــده،  وال  تــام  بشــكل  وحايتــه 

الســلطات مســؤولة عــن األرقام الشــخصية التــي تتعامل 

بهــا مــع املواطنــن، لكــن ميكــن التســجيل يف رشكات 

 ،kreditupplysningsföretagen ــة ــارة االئتاني االستش

ــم  ــتخدم أحده ــا يس ــك عندم ــال ب ــوم باالتص ــي تق الت

الرقــم ليقــوم الشــخص نفســه بتثبيــت عمليــة الــرشاء«. 

الورقــي  بريــده  تحويــل  للشــخص  »ميكــن  وتابــع: 

إلكرونيــة  املراســالت  جميــع  فتصبــح  إلكــروين،  إىل 

ــد  ــت بالري ــا إن كان ــوراً، أم ــرف ف ــن الت ــن م ، فيتمك

العــادي فقــد تســتغرق عــدة أيــام، مــا ميكــن املحتالــن 

ــر  ــل الفوات ــل أن تص ــياء قب ــن األش ــر م ــن رشاء الكث م

ــن  ــن م ــة وميّك ــّرع العملي ــروين ي ــا، فاإللك إىل الضحاي

ومعالجــة  واالعــراض،  مبــارشة  بالــرشكات  االتصــال 

املوضــوع بــأرسع وقــت ممكــن«.

ــال  ــن اســتخدامه إلرس ــم الشــخيص ميك ــد أن: »الرق وأك

فواتــر، وقــد تذهــب الفواتــر بالخطــأ ، لذلــك يتوجــب 

عــى الشــخص االتصــال بالرشكــة مبــارشة واالعــراض«.

50 ألف بالغ احتيال سنويًا على األقل
وقــال املســؤول حــول عــدد البالغــات التــي تصــل 

الرشطــة »مــن الصعــب حــر العــدد، لكــن عــى األقــل 

بــن 50 و 60 ألــف بــالغ ســنوياً، تتعلــق بعمليــات 

احتيــال بطــرق مختلفــة، نصفهــا يرتبــط باســتغالل 

الرقــم الشــخيص«.

أكثر من مليون طلب إلستحصال ديون
املســؤول   Henrik Brånstad قــال   جانبــه،  مــن 

 Kronofogden الصحفــي يف ســلطة الجبايــة الحكوميــة

لـــ »الكومبــس« أنهــم يتلقــون ســنوياً أكــر مــن مليــون 

ــتحقة.  ــون مس ــة دي ــب لجباي طل

وأوضــح: »عندمــا يــرى شــخص مــا أو رشكــة أنهــم 

مل يحصلــوا عــى ديونهــم املطلوبــة، ميكنهــم التقــدم 

بطلــب لدينــا، ويف حــال ثبتــت صحــة الديــون ومل يقــم 

ــون  ــجيل الدي ــوم بتس ــتحقات، نق ــادة املس ــن بإع املدي

ــن  ــن، ع ــن الشــخص املدي ــض م ــاول التعوي ــا، ونح لدين

طريــق ســحب جــزء مــن راتبــه، أو عقــاره، أو ســيارته، أو 

مقتنياتــه الثمينــة«.

ــر املــزورة قــال: »أهــم  وحــول االعراضــات عــى الفوات

ــى  ــخص يتلق ــارشة، ألن الش ــراض مب ــي االع ــوة ه خط

ــه باملــال، وبعــد  ــأن أحدهــم يطالب ــا ب ــداً مــن طرفن بري

تقديــم االعــراض، تقــرر املحكمــة مــن عــى حــق، ومــن 

النــادر أن يقــوم الشــخص املــزّور للفاتــورة، بإيصــال 

ــه، ســتكون  ــه يف حــال إدانت ــة، ألن املوضــوع إىل املحكم

ــة«. ــة مكلف الغرام

ــاس،  ويف موضــوع »النقــاط الســوداء« كــا يســميها الن

االئتــان  »رشكات  أن:  اوضــح  إزالتهــا  تتــم  وكيــف 

أو  الدفــع«  بتســجيل »مالحظــات  تقــوم  مــن  هــي 

مــا يعــرف بالنقــاط، وليــس نحــن، لكــن املعلومــات 

ــك  ــا يف ذل ــة، مب ــن الســجالت العاّم ــن اســرجاعها م ميك

ســجالتنا«.

نادر عازر
nader@alkompis.com

عزيز إبراهيم ُمطالب بتسديد فواتير 
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الكومبــس - خــاص: تبقــى أعــداد كبــرة ممــن حصلــوا عــى إقامــة، يف مراكــز تجمــع الالجئــني، لفــرات طويلــة، 
ريثــا تســتطيع االنتقــال إىل بلديــة واالســتقرار فيهــا، وهــذا مــا يزيــد مــن األعبــاء املاليــة التــي تتحملهــا ميزانيــة 

مصلحــة الهجــرة، املؤسســة املســؤولة عــن اســتقبال ومعالجــة ملفــات الالجئــني.

ــؤالء  ــتقبال ه ــات اس ــن البلدي ــد م ــض العدي ــل رف ولع

ــا عــى اإلقامــات، قــد يعطــي  الالجئــن الحاصلــن حديث

ــاج يف  ــة االندم ــول سياس ــدة، ح ــلبية عدي ــؤرشات س م

للمعارضــن  املــررات  أيضــا  يعطــي  وقــد  الســويد، 

لسياســة الهجــرة الســويدية التــي توصــف بـــ "الكرميــة" 

ــن. ــن الالجئ ــد م ــتقبال املزي يف اس

ــاً  ــويد، خصوص ــن اىل الُس ــق الالجئ ــتمرار تدف ــع إس وم

الســورين منهــم، بــدأت مالمــُح أزمــة سياســية - إداريــة 

ودمجهــم  إســتيعابهم  بكيفيــة  تتعلــق  الظهــور،  يف 

بحســب  يكــون،  قــد  مــا  وهــو  العمــل،  ســوق  يف 

املراقبــن، مــادة إنتخابيــة دســمة لألحــزاب السياســية يف 

اإلنتخابــات الرملانيــة املقبلــة، يف أيلــول ) ســبتمر ( هــذا 

ــة. ــة املتطرف ــزاب اليمين ــدى األح ــة ل ــام، خاص الع

ــل الســويدي،  ــب العم ــام الرســمية ملكت وبحســب األرق

فــأن حــوايل 7000 اآلف شــخص ممــن حصلــوا عــى 

اإلقامــة يف البــالد، قــد ينتظــروا أكــر مــن عــام، قبــل أن 

ــوق  ــه يف س ــاد دمج ــي، أو يُع ــكن دامئ ــى س ــل ع يحص

ــات  ــن البلدي ــد م ــض العدي ــبب رف ــك بس ــل، وذل العم

ــام أخــرى  ــا تذهــب أرق ــدد. في ــن الُج إســتقبال الالجئ

اىل القــول إن عــدد الذيــن ينتظــرون الحصــول عــى 

ســكن دامئــي، هــو أكــر مــن هــذا الرقــم، وأن عددهــم 

ــخص. ــل اىل 10 اآلف ش ــد يص ق

وبحســب أرقــام مكتــب العمــل فــإن البلديــات وافقــت 

ــل  ــن أص ــط، م ــخص فق ــكان 7300 ش ــى أس إىل اآلن ع

ــام مصلحــة الهجــرة أن أكــر  ــا أظهــرت أرق 14100، في

مــن 2200 شــخصاً انتظــروا لســتة أشــهر، ومايقــارب 

600 منهــم انتظــروا ألكــر مــن ســنة، مــا أقلــق مكتــب 

ــة مســؤولية  ــا الحكوم ــت له ــي أوكل ــة الت العمــل، الجه

ترســيخ القادمــن الجــدد وتأهيلهــم لدحــول ســوق 

ــل. العم

ودامئــة،  )عمــل،  إقامــات  منحــت  الســويد  وكانــت 

ــة( إىل 116500 شــخص يف الســويد خــالل العــام  ومؤقت

ــى إىل  ــم هــو األع ــّدت أن هــذا الرق ــايض 2013، وأك امل

ــام 2012. ــن الع ــا %5 ع ــادة قدره ــد اآلن، بزي ح

ــات  ــى إقام ــل 79500 ع ــن الـــ 116500 حص ــن ب وم

مؤقتــة، و 37000 عــى إقامــات دامئــة، كــا حصــل 

ــة  ــة أو إقام ــى إقام ــخصاً ع ــف ش ــارب الـــ 40 أل مايق

عمــل عــى أســاس مل الشــمل. وقــدم إىل الســويد 54259 

طالــب لجــوء العــام املــايض، مــا يعنــي ثــاين أكــر رقــم يف 

تاريــخ البــالد مــن حيــث الوافديــن، بعــد العــام 1992، 

وزيــادة بنســبة %24 عــن العــام 2012 بـــ 43887 الجئ.

ــن  ــام 2013 م ــويد ع ــن يف الس ــدد لالجئ ــر ع وكان أك

ــية  ــي الجنس ــن عدمي ــئ، وم ــورين بـــ 16317 الج الس

)الفلســطينين بالدرجــة األوىل( 6921 شــخص، وأريتريــا 

.4844

صدمة الواقع
ــدة  ــة ومعق ــية صعب ــاً نفس ــع، أوضاع ــذا الواق ــر ه يث

للقادمــن الُجــدد، الذيــن ميكــن القــول إنهــم اآلن يف 

صدمــة وتناقــض مــع مــا كان العديــد منهــم قــد بنــوه يف 

تفكرهــم حــول " ســهولة " مــا ينتظرهــم، مــن إجــراءات 

اإلقامــة والحصــول عــى ســكن وعمــل وخدمــات مجانية 

رسيعــة، عــادة مــا يجــري املبالغــة يف وصفهــا، مــن قبــل 

شــبكة العالقــات اإلجتاعيــة.

ــض  ــا بع ــي تقدمه ــات الت ــودة الخدم ــوء ج ــا أن س ك

الــرشكات الخاصــة املتعاقــدة مــع مصلحــة الهجــرة، 

ــات (،  ــة ) الكمب ــكنية الجاعي ــات الس يف إدارة املجمع

ــا  ــاف له ــة، يض ــق نائي ــا يف مناط ــد منه ــوع العدي ووق

األجــواء الشــتوية البــاردة، أصبحــت عوامــل ســلبية 

إضافيــة، تزيــد حــدة املعانــاة للكثــر مــن الالجئــن 

ــن  ــم، والفاري ــروب يف بلدانه ــن الح ــاً م ــن أساس الهارب

مــن ويالتهــا، ومــن املعانــاة التــي عاشــوها يف مخيــات 

الالجئــن يف الــدول املجــاورة.

ومــا ال شــك فيــه، أن طــول فــرة اإلنتظــار، إضافــة اىل 

ــؤالء  ــاج ه ــطء إندم ــؤدي اىل ب ــد ت ــره، ق ــبق ذك ــا س م

باملجتمــع، خصوصــا مــع إســتمرار العديــد مــن البلديــات 

يف رفــض إســتقبالهم، األمــر الــذي يطــرح تســاؤالت 

عديــدة، حــول مــدى دقــة الحكومــة الســويدية يف 

ــا إذا كان  ــن، وم ــتقبال الالجئ ــن إس ــا م ــة موقفه صياغ

هــذا " الكــرم " يف قبولهــم، جــاء بــدون دراســة ومتحيــص، 

ــه  ــى توجيه ــة ع ــت املعارض ــذي درج ــام ال ــو اإلته وه

لهــا، ليــس يف هــذا الســياق فقــط، وإمنــا يف العديــد مــن 

ــم املجتمــع. ــي ته ــا الت القضاي

يف  بيلســروم رصح  توبيّــاس  الهجــرة  وزيــر  أن  غــر 

مناســبات عديــدة، أن الســويد تقــوم بذلــك مــن منطلــق 

ــة  إنســاين بحــت، وإلتزامــاً باملواثيــق واإلتفاقــات الدولي

التــي وقعــت عليهــا، داعيــا الــدول األوروبيــة األخــرى اىل 

فعــل ذلــك أيضــا، وتحمــل املســؤولية املشــركة، وعــدم 

ــال. ــة أخــرى، كــا ق ــرك األمــر اىل الســويد ودول قليل ت

إندمــاج  يعيــق  البلديــات  تقاعــس 
الجــدد الالجئيــن 

يصلــون  عندمــا  اللجــوء  طالبــي  أن  املعــروف  مــن 

ــتقبالهم، يف  ــى إس ــرة تتبن ــة الهج ــأن مصلح ــويد، ف الس

ــة، تــدار الكثــر منهــا مــن قبــل  مســاكن جاعيــة مؤقت

رشكات خاصــة، كــا ســبق القــول. ويبقــى الالجئــون يف 

هــذه املســاكن، اىل حــن البــت مبلفاتهــم، فــإذا حصلــوا 

عــى اإلقامــات، يتــم تحويلهــم اىل البلديــات، للحصــول 

العمــل  مبكاتــب  وربطهــم  دامئيــة،  مســاكن  عــى 

ــة  ــات، بهــدف زجهــم يف ســوق العمــل، ومحاول والبلدي

ــع. ــم باملجتم دمجه

لكــن العديــد مــن البلديــات ترفــض إســتقبالهم، وتقــول 

إن ذلــك يفــوق قدراتهــا املاليــة.

وكانــت الحكومــة عيّنــت يف مطلــع العــام الجــاري، 

ــة  ــادم بجول ــع الق ــالل الربي ــا خ ــن، ليقوم ــَقن اثن منّس

يف أنحــاء البــالد، والضغــط عــى البلديــات الســتقبال 

الالجئــن، وإقناعهــا بتحمــل املزيــد مــن املســؤولية، 

وخاصــة تجــاه الالجئــن الهاربــن مــن الحــرب يف ســوريا.

وكان وزيــر االندمــاج Erik Ullenhag قــال يف تريحات 

صحفيــة إن: " األوضــاع يف املجمعــات الســكنية ُمتعــب، 

خاصــة مــع وجــود حــوايل 10 آالف الجــئ حصــل عــى 

ــر  ــة غ ــر بداي ــا يعت ــات، م ــر رد البلدي ــة، وينتظ اإلقام

ــقن  ــن املنّس ــرض م ــويد، وإن الغ ــؤالء يف الس ــدة له جي

هــو قيــادة حــوار مــع البلديــات والضغــط عليهــا لتحمــل 

املزيــد مــن املســؤولية".

كــا قــررت الحكومــة العــام املــايض، منــح مصلحــة 

ــي  ــع طالب ــة واســعة، يف توزي ــات قانوني الهجــرة، صالحي

اللجــوء األطفــال، عــى البلديــات وفــق ماتــراه مناســباً، 

بشــكل إلزامــي ال ميكــن فيــه البلديــات رفضــه بعــد اآلن.

وكانــت 87 بلديــة مــن مجمــوع 290 بلديــة ترفــض 

ــبب  ــن، بس ــال الوحيدي ــوء األطف ــي اللج ــتقبال طالب إس

عــدم قدرتهــا املاليــة عــى إدماجهــم يف خططها، بحســب 

مــا كانــت تقــول، لكــن القــرار الحكومــي الجديــد، فــرض 

عــى كل بلديــة إســتقبال العــدد الــذي تقــرره مصلحــة 

الهجــرة.

اليميــن  بيــد  ورقــة  الالجئيــن  أزمــة 
ف لمتطــر ا

ــن  ــات ب ــادل اإلتهام ــكلة، وتب ــذه املش ــم ه ــع تفاقه م

الحكومــة واملعارضــة حــول املســؤولية يف " ســوء " إدارة 

هــذا امللــف، يبقــى حــزب "ســفاريا دميوكراتنــا" اليمينــي 

الرابــح األكــر يف حــال إســتمرت  املعــادي للهجــرة، 

ــن. ــرى بعــض املحلل ــا ي ــك، ك كذل

فالحــزب الــذي يلقــي باللــوم عــى املهاجريــن، ويتهمهــم 

بانهــم الســبب يف البطالــة واألزمــات اإلقتصاديــة يف 

البــالد، يعــارض " كــرم " الحكومــة يف إســتقبال الالجئــن 

ــم،  ــع عليه ــاكل املجتم ــاء مش ــاول إلق ــورين، ويح الس

والتهويــل مــن مشــاكلهم، وخلــط األوراق، الهــداف 

ــة. ــة معروف عنري

ــكلة  ــور، مش ــزب املذك ــر الح ــون ان يث ــع املراقب ويتوق

إســتقبال الالجئــن ومــا ينجــم عنهــا، يف بعــض األحيــان، 

مــن تذمــر، يف إثــارة مشــاعر الكراهيــة والتعصــب لــدى 

ــا،  ــب أصواته ــع، لكس ــة باملجتم ــات الضعيف ــض الفئ بع

ــل القــوى  وهــو مــا يطــرح عــى األجانــب أنفســهم، قب

السياســية املعارضــة للعنريــة يف املجتمــع، تحديّــاً 

كبــراً، يتمثــل يف إدراك أهميــة مشــاركتهم يف اإلنتخابــات 

التــي  األورويب  الرملــان  إنتخابــات  ســواء  القادمــة، 

ــادم، أو يف  ــو ( الق ــار ) ماي ــري يف آي ــرر ان تج ــن املق م

ــول  ــررة يف أيل ــويدية املق ــة الس ــات الترشيعي اإلنتخاب

) سبتمر ( املقبل.

رفض بعض البلديات استقبال الالجئين: 

فشل في 
االندماج 

أم 
مبالغة 
في كرم 
الضيافة
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ــل  ــن العوائ ــد م ــدم العدي ــق: تصط ــس - تحقي الكومب

ــرة  ــد يكــون جــزء كب ــة، ق املهاجــرة، مبشــاكل إجتاعي

منهــا متعلــق بظــروف الهجــرة وصعوبــات التأقلــم 

ــق  ــا يتعل ــة مب ــد، خاص ــع الجدي ــم املجتم ــدم فه أو ع

بالقوانــني واألعــراف املتعــارف عليهــا. ومهــا اختلفــت 

األرسة  تفــكك  واحــدة،  النتيجــة  تبقــى  األســباب 

ــر مــن غرهــم. ــال الثمــن أك ــع األطف وانهيارهــا، ليدف

ومــع أن الطــالق واالنفصــال يكــون يف معظــم األوقــات 

ــبة  ــه بالنس ــة، إال أن ــات الزوجي ــل للخالف ــة األمث النهاي

ــال  ــود األطف ــع وج ــة وم ــالت الرقي ــن العائ ــر م للكث

ــة لخالفــات أشــد وأعمــق.   ــح بداي خاصــة، يصب

مشــكلة  الســطور،  هــذه  يف  تطــرح   " الكومبــس   "

املــدن  إحــدى  يف  وزوجتــه  زوج  بــني  إجتاعيــة 

الســويدية، إنتهــت العالقــة بينهــا بالطــالق، لتبــدأ 

حــق  مــن  األب  بحرمــان  تتمثــل  جديــدة،  معانــاة 

مقابلــة أوالده وعــدم مشــاهدتهم ملــدة تزيــد عــن 

عامــني، حســب مــا يدعــي. ومــن مضايقــات ال تنتهــي 

لــأم، التــي تريــد العيــش بســالم مــع أطفالهــا، ليســتمر 

تبــادل اإلتهامــات العنيفــة التــي ال تنتهــي بــني الطرفــني.

اإللتقــاء  تمنعنــي  طليقتــي  عامــر: 
ســنوات! مــن  بأطفالــي 

ــس"  ــر ( وهــو أســم مســتعار، إتصــل بـــ "الكومب ) عام

ليعــرض مشــكلته التــي يقــول إنهــا تتمثــل بحرمانــه مــن 

ــو خــالل الســنتن  ــى مشــاهدتهم، فه ــاء أوالده، وحت لق

ونصــف املاضيتــن مل يجتمــع بهــم ســوى لبضــع ســاعات، 

يف منــزل تابــع للخدمــات االجتاعيــة.

عامــر يؤكــد انــه لعــدم معرفتــه الجيــدة بالقوانــن، 

إســتطاعت طليقتــه، حســب أقوالــه، أن تأخــذ منــه 

ــه، دون  ــة أطفال ــن حضان ــازل ع ــة تن ــى ورق ــاً ع توقيع

ــارة Ensam vårdnad أو حــق  ــي عب ــا تعن ــدري م أن ي

ــن. ــد الوالدي ــل أح ــن قب ــال م ــة األطف حضان

ويقــول إنــه حــاول جاهــداً تغيــر ذلــك، واســتعادة 

ــل  ــى األق ــل ع ــركة، ب ــة مش ــط بحضان ــس فق ــه لي حق

كل  أن  إال  ومشــاهدتهم،  بــأوالده  االجتــاع  بحــق 

ــن  ــون يفــرق ب ــاءت بالفشــل، مــع ان القان ــه ب محاوالت

حــق الحضانــة، وبــن حــق االجتــاع مــع األطفــال 

ومشــاهدتهم.

ــق  ــن طري ــام 2003 ع ــويد، ع ــر ( إىل الس ــل ) عام وص

إقامــة مل شــمل، بعــد عقــد قرانــه عــى إحــدى فتيــات 

بلــده، املقيمــة يف الســويد منــذ أوائــل التســعينيات، 

ويقــول: بعــد حــوايل 6 ســنوات، وصلــت الخالفــات 

ــي  ــررت ان انفصــل عــن زوجت ــة إىل الطــالق. "ق الزوجي

الســابقة  بعــد ســنوات مــن عــدم االتفــاق وعــدم 

االســتقرار باملنــزل، وبعــد تفاقــم املشــاكل التــي ســببت 

لنــا متاعــب نفســية، وأثــرت عــى أطفالنــا الثالثــة ) 

صبــي مواليــد 2003،  بنــت 2005، صبــي 2007(، أغلــب 

ــل". ــل األه ــبب تدخ ــت بس ــاكل كان ــذه املش ه

يضيــف: " يف الفــرة األوىل بعــد الطــالق مبــارشة، كانــت 

األمــور هادئــة نســبيا بينــي وبينهــا، لكــن حــدث تغيــر 

ــزوج،  ــررت أن ات ــا علمــت أين ق مفاجــئ يف 2011 عندم

جــاءت لتقــول: "مــا فيــش بعــد أوالد انســاهم" وبــدأت 

بتحريضهــم تحريضــا قويــا، وخلــق االكاذيــب، فتوجهــت 

عندهــا إىل منظمــة حقــوق العائلــة Familjerätten وإىل 

الخدمــات االجتاعيــة Socialtjänsten  لكــن مــن دون 

فائــدة".

ويدّعــي عامــر أنــه مل يكــن يعــرف إال بعــد فــوات اآلوان 

انــه تنــازل عــن حضانــة أوالده، ويقــول إن ذلــك " نــزل 

ــة  ــل الصاعقــة ". ويشــر اىل أن موظفــي البلدي عــّي مث

حاولــوا معرفــة ســبب رفضهــا ان التقــي باالطفــال، 

فاتضــح لهــم، والــكالم لعامــر، انهــا متــارس ضغطــا عــى 

ــال. األطف

تحولــت قضيــة عامــر وطليقتــه اىل املحاكــم وهــي 

ــا.  ــات بينه ــادل االتهام ــط تب ــل، وس ــدون ح ــت ب الزال

ويؤكــد عامــر أنــه بعــد عجــز إســرداد حقــه مــن خــالل 

ــة باألطفــال، و"مــى االن  املحاكــم، توقــف عــن املطالب

ــم  ــم، وأراه ــي به ــا مل ألتق ــنة وان ــف الس ــنتان ونص س

ــش يف  ــا نعي ــة، النن ــن العام ــد يف االماك ــن بعي ــط م فق

ــة". ــس املدين نف

ــن  ــع كثري ــتغرب، م ــا أس ــالته: "ان ــر يف رس ــأل عام يتس

آخريــن، ماهــو هــذا القانــون الــذي مينعنــي مــن االلتقاء 

ــهر،  ــره 5 أش ــل عم ــدّي طف ــايل"؟ تزوجــت اآلن ول باطف

وأعيــش حيــاة مســتقرة، لكــن أنــا يف حــرة الن املحاكــم 

ــع  ــم م ــم ملصره ــاهم واتركه ــل اتناس ــداً، ه ــة ج مكلف

امهــم التــي ال تعقــل وال تخطــط ملســتقبل أوالدهــا، 

ــة  ــدة، ويف هــذه الحال ــع أرسيت الجدي ــايت م ــش حي وأعي

أكــون ال أفّكــر إال يف نفــي؟ أو هــل اتابــع القضيــة 

ــادة  ــن اع ــن م ــايل، ألمتك ــاء باطف ــتطيع االلتق ــى أس حت

ــة  ــة الحقيق ــتطيعوا معرف ــم ويس ــي وبينه ــة بين العالق

واين مل انســاهم ومل ايسء لهــم وال ألمهــم. ام هــل انتظــر 

ليكــروا ويكــون الوقــت قــد مــّر وترّســخت صــوريت كــا 

رســمتها امهــم يف ذهنهــم، بــأين أب رشيــر، عندهــا قــد 

ــة"؟ ــم بالحقيق ــب اقناعه يصع

ــف  ــه وكي ــت كذب ــة تُثب ــي أدل ــميرة: ل س
ــنوات ــه س ــرك اطفال ــه ت ان

بهــدف معرفــة رأي الطــرف اآلخــر، تحدثــت " الكومبــس 

ــي  ــر، الت ــة عام ــتعار( طليق ــم مس ــمرة  )أس ــع  س " م

ــذب  ــارع يف الك ــان ب ــابق، " إنس ــا الس ــت إن زوجه قال

لكســب عطــف اآلخريــن، تــرك أطفالــه وعائلتــه ســنوات 

ــه  ــة ومصادقت ــه الزوجي ــه وخيانت ــبب إهال ــة بس طويل

ــدم العمــل  أصحــاب الســوء، وإرصاره عــى الكســل وع

ــم اللغــة". وتعل

ــل ان يراجــع  ــت عــى آم ــة كن ــول: " لســنوات طويل تق

نفســه، ويقــوم بواجبــه كأب يف مســاعديت بإعالــة أرستــه، 

وعــدم العيــش حيــاة البطالــة، لكــن بعــد طالقنــا وتحــول 

اإلنتقــام مــن  املحاكــم، ورغبــة منــه يف  اىل  قضيتنــا 

ســمعتي، بعــد معرفتــه اننــي أريــد الــزواج، بعــد عــدة 

ــدأ مؤخــرا يف تشــويه ســمعتي  ســنوات مــن الطــالق، ب

االجتاعيــة وســمعة عائلتــي، مــن خــالل محاولــة نــرش 

أســم الحقيقــي وبيانــايت الحقيقيــة مــع روايتــه الكاذبــة، 

الالجئــن  اوســاط  يف  يب  والتشــهر   ،" الكومبــس   " يف 

ــا.  مبدينتن

ــن  ــنوات م ــد س ــدي بع ــب ض ــخص، أنقل ــذا الش إن ه

زواجنــا، كنــت فيهــا املعيــل الوحيــد لــه والطفــايل، 

حيــث كنــت أعمــل وكان هــو ال يــرىض ســوى الجلــوس 

يف البيــت وخلــق الذرائــع لــي ال يتعلــم اللغــة أو 

ــا  يعمــل، وكان عاطــال ملــدة تســع ســنوات، ميــارس فيه

خيانتــي واإلعتــداء عــي بالــرب، وعــى األطفــال، التفــه 

االســباب. ولــدّي أدلــة عــى مــا اقــول. وعندمــا مترضــت 

وتوقفــت عــن العمــل، أراد التحايــل عــى القانــون 

وطلــب منــي ترتيــب اوراق طــالق وهميــة لــي يحصــل 

ــود". ــا باالس ــوم بتأجره ــة ويق ــقة ثاني ــى ش ع

بالقوانــن  بســيطة  معرفــة  لــه  مــن  كل   " تضيــف: 

ــة االطفــال ليســت  الســويدية، يعــرف ان مســالة حضان

بالطريقــة التــي رسدهــا لكــم، فاملحكمــة قالــت لــه 

بشــكل واضــح ومفهــوم انــك تتنــازل عــن حضانــة 

اطفالــك، هــل تعــرف مــاذا يعنــي ذلــك؟؟ لكنــه يتجاهل 

ــة  ــت بربي ــن تكفل ــي م ــاىس انن ــة، ويتن ــذه الحقيق ه

ــه  ــل اطفال ــه اهم ــف ان ــدة، وكي ــذه امل ــال كل ه االطف

ســنوات ليعــود ويطالــب بهــم، فيكتشــف ان االطفــال ال 

ــه". ــاء ب ــدون اللق يري

ــا  ــي ذكره ــخ الت ــى التواري ــال: " حت ــبة اىل االطف وبالنس

مليــالد اطفالــه غــر صحيحــه، هــل تتصــورون أب ال 

يعــرف مواليــد اطفالــه؟ انــا ال امنعــه مــن االلتقــاء 

باالطفــال ابــدا، لكــن االطفــال مل يــرك لديهــم اي صــورة 

حتــى ولــو بســيطة لــي يشــتاقوا لــه، فهــو الــذي تعامــل 

ــوه". ــم ان يحب ــف له ــوة، كي ــى القس ــم مبنته معه

تؤكــد ســمرة انهــا تعرضــت اىل عنــف جســدي وحتى اىل 

إغتصــاب مــن قبلــه، بعــد ان نطــق بشــهادة طالقــه لهــا، 

لكنهــا كانــت عــى تواصــل مــع أحــد الشــيوخ مــن رجــال 

الديــن، الذيــن حــاول مــن منطلــق مبــادئ الديــن اجــراء 

املصالحــة والتصالــح. وتقــول إنهــا متلــك كل االدلــة عــى 

ماتقــول، وميكــن لهــا تقدميهــا للمحكمــة، لكنهــا كانــت ال 

تقــدم الدعــوى ضــده، حفاظــا عــى أرستهــا".

األطفال هم الضحية
مــن  إن  الحســن  منــر  اإلجتاعــي  الباحــث  يقــول 

ــن  ــك م ــق، الن ذل ــن ح ــا ع ــة أي منه ــة معرف الصعوب

إختصــاص املحكمــة، كــا ان مــن الصعــب التصديــق ان 

عامــر مل يكــن يعــرف انــه تنــازل عــن حضانــة االطفــال، 

مثلــا مــن الصعــب تصديــق ســبب تحمــل ســمرة 

ــا وتقــدم دعــوى،  ــع عــن حقه ــك دون ان تداف ــكل ذل ل

ــة. ــرة طويل ــذ ف ــد من ــا يف البل ــا انه خصوص

ويضيــف: " الخــارس االكــر هــو االطفــال، وأرى ان هــذه 

املشــكلة وغرهــا الكثــر، تنجــم عــن فهــم خاطــئ 

االرسة يف  افــراد  مــن  فــرد  ملســؤوليات وحقــوق كل 

ــة  ــم القدمي ــق القي ــة اىل تطبي ــد، إضاف ــع الجدي املجتم

املجتمــع  يف  الجديــدة  املتغــرات  عــى  وإســقاطها 

الجديــد".

ــة  ــال، االســتقاللية االقتصادي ويوضــح: " عــى ســبيل املث

للمــرأة يف املجتمــع الجديــد تضــع الرجــل عــى املحــك، 

وتختــر مــدى تقبلــه لذلــك".

ودعــا الباحــث العوائــل املهاجــرة، اىل دراســة كل خطــوة 

ومعرفــة القوانــن يف املجتمــع، والحفــاظ عــى األرسة 

وفــق تبــادل األحــرام واإلعــراف بحقــوق وواجبــات كل 

منهــا.

الكومبس

 سميرة وعامر  قصة طالق لم تنِه 
خالفاتهما 

الزوجية
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ــويدية  ــة الس ــذرت الرشط ــاص: ح ــس - خ الكومب

املواطنــن مــن عمليــات احتيــال جديــدة يقــوم بهــا 

ــات  ــى معلوم ــول ع ــن الحص ــم م ــون، متكنه محتال

البطاقــة املرفيــة وبالتــايل التمكــن مــن إفــراغ 

ــاب. الحس

وطالبــت الرشطــة بإخفــاء رمــز الـــ CVV عــى 

الوجــه الخلفــي للبطاقــة عــن طريــق وضــع ملصــق 

عليــه، ألن املحتالــن قــد يقومــون بســهولة بتصويــر 

أو إجــراء مســح ضــويئ للبطاقــة، أثنــاء تســليمها أو 

إعطائهــا عنــد الــرشاء، أو عنــد وضعهــا يف جهــاز 

الــراف اآليل.

ومعــروف أن اســم صاحــب البطاقــة، ورقــم البطاقة، 

ــة  ــزم إلجــراء عملي ــا يل ــز الـــ CVV هــو كل م ورم

الــرشاء عــر اإلنرنــت يف جميــع أنحــاء العــامل.

ــاً،  كــا نصحــت الرشطــة بعــدم تــرك البطاقــة نهائي

حتــى يف املطاعــم، بســبب وجــود قارئــات بطاقــات 

قدميــة خاصــة باملطعــم تتطلــب تســليم البطاقــة إىل 

املحاســب، فحــن يقــوم الشــخص بإعطائهــا يتمكــن 

املحتالــون مــن تصويــر املعلومــات. 

وحــّذرت الرشطــة أيضــاً مــن قارئــات البطاقــات 

التــي يثــر شــكلها الشــكوك، إن كانــت مثــالً فتحــة 

إدخــال الكــرت غــر ثابتــة، أو لوحــة األرقــام ملصقــة 

بطريقــة مــا.

هكذا تحمي 
بطاقتك 

المصرفية من 
المحتالين

ــس - ســتوكهومل: تســعى مصلحــة الطــرق  الكومب
ــات يف تحســن  ــن الكرون إىل اســتثار عــرشات مالي

خــالل  الشــوارع  يف  الرعــة  كامــرات  وزيــادة 

ــة  ــة القادمــة، ورصــدت لذلــك ميزاني األعــوام القليل

ــرون. ــار ك ــف ملي ــدر بنص تق

ومــن املقــرر أن يبــدأ املــرشوع الجديــد، العــام 

ــد عــن  ــا يزي ــث ســيتم نصــب م ــادم 2015، حي الق

حيــاة  إلنقــاذ  مســعى  يف  جديــدة،  كامــرة   200

ــا. ــموح به ــر املس ــة غ ــن الرع ــد م ــاس، والح الن

الطــرق  يف  الرعــة  كامــرات  وجــود  ورغــم 

ــم  ــة، يت ــن كل ثالث ــن ب ــائقاً م ــويدية، إال أن س الس

ــدم  ــبب ع ــة، بس ــم الرع ــى تجاوزه ــم ع معاقبته

ــة. ــا الكامــرات الحالي ــي تلتقطه وضــوح الصــور الت

ووقعــت مصلحــة الطــرق، اتفاقيــة مــع رشكــة النقــل 

ــذا  ــرة ه ــل 400 كام ــتقوم بتبدي ــي س Sensys، الت

العــام مــن مجمــوع 1100 كامــرة لتحقيــق أفضــل 

نوعيــة يف الصــور التــي تلتقطهــا، كــا ســتعمل عــى 

زيــادة عددهــا بـــ 200 كامــرة إضافيــة هــذا العــام 

ــدار  ــك، مبق ــد ذل ــا بع ــدف اىل زيادته يف مســعى يه

ــنوياً. 200-300 س

نصف مليار كرون 
لكاميرات جديدة 

في الطرق السويدية

الكومبــس - خــاص: إذا كنــت تحمــل شــهادة 
جامعيــة أو أكــر منهــا، مــن خــارج الســويد ميكنــك 

ــا  ــات العلي ــة للدراس ــة الدول ــدى مصلح ــا ل تقيمه

ــة  ــم الدراســة الثانوي www.hsv.se كــا ميكــن تقيي

ــات  ــات دراس ــة خدم ــدى مصلح ــويدية ل ــر الس غ

 www.vhs.se. املــدارس العليــا

ــة  ــا عملي ــة الشــهادة او تقيمه ــة معادل ــر عملي تُعت

مهمــة لــي تختــر مــدة دراســتك إذا كنــت تنــوي 

ضمــن  العمــل  أو  الســويد،  يف  فيهــا  اإلســتمرار 

االختصــاص الــذي تحملــه أو يف حــال أردت دراســة 

ــك. ــن اختصاص ــب م ــد قري ــاص جدي اختص

ال يوجــد رضورة لرجمــة الشــهادة إذا كانــت بإحــدى 

اللغــات التاليــة: االنكليزيــة، الفرنســية، األملانيــة، 

األورويب  الشــال  لغــات  إحــدى  إو  االســبانية 

)الرنويــج، الدمنــارك، فنلنــدا، إيســلندا(، ميكــن أن 

إجــراءات  يف  مبســاعدتك  العمــل  مكتــب  يقــوم 

مكتــب  بهــا  يقــوم  ان  يجــب  والتــي  الرجمــة، 

مختــص بذلــك.

كيف يتم تقيم أو معادلة 
الشهادة الجامعية في السويد؟
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الكومبــس - خــاص: تتلقــى شــبكة " الكومبــس " 
الكثــر مــن اإلستفســارات حــول قضايــا اللجــوء والهجــرة 

ــاء  ــدف إلق ــا. وبه ــوين منه ــف القان ــويد، واملوق اىل الس

الضــوء عليهــا، وتوضيحههــا مــن وجهــة نظــر قانونيــة، 

إليكــم بعــض األســئلة الشــائعة وإجابــات قانونيــة 

عنهــا، مصدرهــا قانونيــني ومحاميــني يعملــون يف قضايــا 

ــرة . الهج

ــق مبــا هــو  ــة خصوصيتهــا وتتعل ــكل حال لكــن تبقــى ل

ــدى مصلحــة الهجــرة: ــق ل ــق وحقائ ــر مــن وثائ متوف

ومــاذا  دبلــن؟  بصمــات  تســقط  متــى 
ــة  ــى اإلقام ــول عل ــه للحص ــن فعل يتعي

مــن جديــد؟
ــى  ــرض ع ــا، تف ــروف عنه ــو مع ــا ه ــن ك ــة دبل إتفاقي

طالــب اللجــوء أن ال يكــون حــراً يف إختيــار الدولــة التــي 

يريــد اللجــوء إليهــا، وإمنــا تقديــم الطلــب يف أول دولــة 

ــّر يف  ــاً َم ــب زيارتهــا، وإذا حــدث ان الجئ يصلهــا، أو طلَ

ــوء  ــدم اللج ــويد، وق ــل الس ــل أن يص ــرى، قب ــة أخ دول

ــا، فــان الســويد ســوف ترفــض طلبــه، وتطلــب مــن  هن

ــة املوافقــة عــى إعادتــه لهــا. تلــك الدول

فــاذا كان لطالــب اللجــوء وضــع خــاص، كأن يكــون 

مريضــاً جــداً، ولديــه أســباب قويــة متنــع تســفره، ومى 

6 أشــهر ومل تتمكــن الرشطــة مــن ترحيلــه، فانهــا تقــوم 

ــى  ــن إذا إختف ــد، لك ــن جدي ــه م ــادة النظــر يف ملف بإع

هــذا الشــخص عــن األنظــار ملــدة 18 شــهراً، وقــدم 

بعــد ذلــك طلبــاً جديــداً، ســوف تســقط القضيــة األوىل 

بإعادتــه، وتكــون الســويد ملزمــة مــن جديــد النظــر يف 

قضيتــه. أمــا البصــات فهــي ال تســقط مبعناهــا الحــريف، 

وتبقــى محفوظــة يف نظــام االتحــاد األورويب الخــاص 

ــك. بذل

السياســية  اإلقامــة  بيــن  الفــرق  مــا 
؟ نية نســا إل ا و

ــو  ــا ه ــية ك ــباب سياس ــون الس ــية تك ــة السياس اإلقام

اىل  تعرضــوا  الذيــن  األشــخاص  وتشــمل  معــروف، 

املالحقــة السياســية، أو الدينيــة، أو قضايــا العنــف ضــد 

النســاء، وبقيــة اإلقامــات كلهــا تُعتــر إنســانية. والفــرق 

ــية  ــى السياس ــل ع ــن الحاص ــعاً، لك ــس واس ــا لي بينه

يســتطيع التقديــم للحصــول عــى الجنســية بعــد مــرور 

ــة. ــة الدامئي ــى اإلقام ــه ع ــى حصول ــنوات ع ــع س أرب

ــى  ــت عل ــويد وحصل ــي الس ــئ ف ــا الج ان
اإلقامــة الدائميــة، هــل يحــق لــي لــم 
ال  النــه  احدهمــا،  أو  عائلتــي  شــمل 

غيــري؟ لهــم  معيــل 
مل الشــمل يف املقــام األول هــو للــزوج / الزوجــة واألطفال 

دون ســن 18 عامــاً. يف حــاالت خاصــة جــداً، تنظــر 

ــن  ــراد الوحيدي ــد األف ــمل أح ــرة يف مل ش ــة الهج مصلح

املتبقــن، إذا كانــت األســباب قويــة، ويكــون طالــب 

اللجــوء قــدم طلــب مل شــمله مــع الطلــب الــذي تقــدم 

ــة  ــه الســويد، لكــن فــرص املوافقــة قليل ــه عنــد وصول ب

ــم مصلحــة الهجــرة. ــروك لتقي ــر م ــم أن األم جــداً، رغ

لــدّي الجنســية الســويدية، تزوجــت مــن 
طالبــة لجــوء عراقيــة مرفوضــة، تعيش 
ــع  ــنوات، وجمي ــذ 7 س ــويد من ــي الس ف
أفــراد أســرتها هنــا، هــل يحــق لــي الــزواج 

بهــا وضمــان بقائهــا فــي الســويد؟ 
الــزواج بهــا، والتقــدم ملصلحــة  يحــق لــك بالطبــع 

الهجــرة باملوافقــة عــى ذلــك، مــن خــالل تعبئــة أوراق 

رســمية تســتطيع الحصــول عليهــا مــن املصلحــة، أو مــن 

خــالل موقعهــا عــى اإلنرنــت، لكــن إذا كانــت خطيبتــك 

ــب ســابق للحصــول عــى اللجــوء يف  ــد تقدمــت بطل ق

ــاً مــن قبــل املحكمــة  الســويد، وتــم رفــض طلبهــا نهائيّ

العليــا، وصــدر قــرار نهــايئ بالطــرد ضدهــا، يجــب مــن 

ــرار الطــرد، وتخــرج  ــذ أوالً ق ــة، أن تنف ــة القانوني الناحي

مــن الســويد، وتقــوم مبقابلــة أقــرب ســفارة ســويدية يف 

البلــد الــذي ســوف تلجــأ إليــه، أو تســافر لــه، للحصــول 

عــى موعــد مقابلــة مل الشــمل عــى أســاس الــزواج.

كيــف تتعامــل الســويد حاليــًا مــع قضايــا 
خصوصــا  العراقييــن  اللجــوء  طالبــي 

ــراق؟ ــي الع ــرة ف ــاع األخي ــد األوض بع
الســويد تتعامــل مــع قضايــا طالبــي اللجــوء العراقيــن، 

يف الوقــت الحــايل، عــى أســاس فــردي، وليــس جاعــي 

كــا يحــدث مــع الســورين. هــذا يعنــي، أن كل طلــب 

يـُـدرس بشــكل منفــرد، ويتــم دراســة األســباب جيــداً، ويف 

ــا  ــن، مه ــات العراقي ــض طلب ــم رف ــاالت، يت ــب الح أغل

ــة، ويتــم بعــد ذلــك، إعــادة طالــب  تكــن األســباب قوي

اللجــوء اىل مطــار بغــداد الــدويل قــراً.

تضــع مصلحــة الهجــرة رشوط اللجــوء، عــى أســس 

ــم  ــي يت ــر الت ــة واملعاي ــات الدولي ــع االتفاق ــجم م تنس

ــا وجــود  مبوجبهــا منــح اللجــوء دوليــا، ولــن يكــون كافيّ

أوضــاع إســتثنائية، يف بعــض املناطــق مــن العــراق، لــي 

يتــم منــح اإلقامــات لطالبي اللجــوء العراقيــن، أو غرهم 

يف حــال كانــوا مــن بلــدان أخــرى، تختلــف األوضــاع فيها، 

حتــى وان كانــوا تعرضــوا اىل عنــف واضطهــاد، وذلــك من 

منطلــق املبــدأ العــام، ان الالجــئ ميكــن لــه االنتقــال اىل 

ــن تكــون الســويد مســؤولة  ــده، ول ــة اخــرى يف بل مدين

ــه اىل  ــكل شــخص تتعــرض حيات ــة ل ــم الحاي عــن تقدي

التهديــد.

إجابات على أسئلة شائعة
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الكومبــس - خــاص: إذا كنــت تريــد التــدرب عــى التحــدث باللغــة الســويدية، والتعــرف عــى صديــق يســاعدك 
يف ذلــك، أو تريــد اإللتقــاء بالســويديني والتعــرف عــى عاداتهــم وتقاليدهــم، فــأن ذلــك ممكــن بالطبــع، فهنــاك 

ــالل  ــن خ ــويدي، م ــع الس ــاج يف املجتم ــى اإلندم ــاعدونك ع ــك، ويس ــاء ل ــوا أصدق ــدون أن يصبح ــويديون يري س

مــروع يُطلــق عليــه Flyktingguide  يقــوم عــى فكــرة التواصــل اإلجتاعــي والثقــايف، واإللتقــاء بــني مواطنــي 

البلــد األصــي واألجانــب والقادمــني الجــدد اىل البــالد، بهــدف تعلــم اللغــة ومعرفــة املجتمــع الجديــد. 

ربيــع الديــب: هــدف المشــروع تمكيــن 
القادميــن الجــدد اإلندمــاج بمجتمعهــم 

ــد الجدي
يقــول ربيــع الديــب املــرشف عــى املــرشوع : " نحــاول 

 Flyktingguide ــن ــل املهاجري مــن خــالل مــرشوع دلي

متكــن القادمــن الجــدد اإلندمــاج مبجتمعهــم الســويدي، 

املختلفــة،  الثقافــات  بــن  التواصــل  جســور  ومــد 

ــى  ــن ع ــر القادري ــن غ ــدد م ــن الج ــاعدة القادم ومس

ــويدين،  ــم بالس ــة اتصاله ــهم، وتقوي ــك بأنفس ــل ذل فع

ــات  ــادات وثقاف ــم بع ــم وتعريفه ــة لغته ــدف تقوي به

 guide الدليــل  يكــون  حيــث  الجديــد.  مجتمعهــم 

مفتاحهــم اىل املجتمــع".

يضيــف: " املــرشوع موجــود يف العديــد مــن املــدن 

ــا، ونســعى اىل توســيع  الســويدية وخاصــة الكــرى منه

النجاحــات  بعــد  اخــرى،  مناطــق  ليضــم  جغرافيتــه 

املبــرشة التــي حققهــا، هنــاك حاليــاً 272 دليــالً ســويديّاً 

ــذ زمــن  ــن يقيمــون يف الســويد من ــب مــن الذي او أجان

طويــل، ونســعى حتــى الصيــف املقبــل ان يكــون لجميع 

 Eskilstuna ــث ان ــرشوع، حي ــس امل ــا نف ــدن حولن امل

ــات". ــة البلدي ــاعد بقي ــقة وتس ــة املنس ــي املدين ه

ــة  ــرشوع يف املدين ــا بامل ــول: " بدأن ــات يق ــول البداي وح

ــر،  ــكل كب ــاالً بش ــن فع ــه مل يك ــام 2006، لكن ــذ الع من

فحتــى العــام 2013 كان لدينــا 90 دليــالً guider وخــالل 

العــام 2013 وبفــرة ســتة أشــهر فقــط متكنــا مــن زيــادة 

ــن  ــر م ــالً. املــرشوع اســتقطب الكث ــدد اىل 272 دلي الع

ــن والسياســين". الربوي

الراغــب   " يضيــف:  بهــم،  اإلتصــال  كيفيــة  وحــول 

او  الينــا  يتحــدث  ان  ميكــن  املــرشوع  يف  باإلنخــراط 

يتصــل بنــا بنفســه او عــن طريــق مســؤوله، واملعلومــات 

حــول املــرشوع موجــودة يف أماكــن عــدة، حيــث نعمــل 

 SFI عــى نرشهــا مــن خــالل مــدارس تعلــم اللغــة

ــع  ــرشوع يف املوق ــاص بامل ــم خ ــاك قس ــون، وهن والكوم

 Eskilstuna.se/ لبلديــة إسكلســتونا هــو  اإللكــروين 

.flyktinkguide

باللغــة  فقــط  موجــودة  املعلومــات  كانــت  ســابقاً 

املــرشوع  عــن  معلومــات  هنــاك  واالن  الســويدية، 

والصوماليــة.  واالنكليزيــة  العربيــة  باللغــات 

أزهر نوري: تغير إيجايب بعد إنضامه للمرشوع

ــام 2012،  ــويد يف الع ــل الس ــي وص ــوري، عراق ــر ن أزه

ــين  ــد السياس ــع أح ــل م ــرشوع ويتواص ــرط يف امل منخ

ــذي هــو اآلخــر عضــو يف  ــة الســويدي، ال يف حــزب البيئ

املــرشوع. يقــول أزهــر لـــ "الكومبــس": " رغــم أن زميــي 

مشــغول اغلــب الوقــت اال اننــا نتواصــل عــن مــن خــالل 

الفيســبوك او عــى الهاتــف. انــا موجــود بالســويد منــذ 

ايلــول 2012، وإنخرطــت يف املــرشوع مــن ترشيــن الثــاين 

) نوفمــر ( عــام 2013، أشــعر بعــد إنضامــي اليــه 

ــوية  ــدة س ــرات ع ــا م ــاً، خرجن ــراً إيجابيّ ــاك تغي أن هن

ــا  ــمع دامئ ــا اس ــك ان ــت، لذل ــاءه يف البي ــا باصدق والتقين

كلــات جديــدة خــارج نطــاق املدرســة، وهــذا مــا ادى 

ــع  ــة تدف ــا ان التجرب ــويدية، ك ــي الس ــن لغت اىل تحس

باالنســان اىل ان يتجــرأ عــى الحديــث مهــا كانــت 

ــة". ــه يف اللغ امكانيت

 ،Eskilstuna يضيــف: "اخــذين مــرة اىل مبنى الجامعــة يف

وعرفّنــي عــى طريقــة الدراســة واملكتبــة املوجــودة فيها. 

نتحــدث يف الغالــب عــن مواضيــع البيئــة. اكــر املواقــف 

املحرجــة، تحــدث يف بعــض املــرات عندمــا ال يكــون يل 

ــن  ــاول ع ــن، فأح ــف مع ــتخدمها يف موق ــردات أس مف

طريــق الحــركات واالشــارات، مــا يخلــق مواقــف طريفــة 

ــي  ــزز عالقت ــك يع ــي ارى ان ذل ــان، لكن ــض االحي يف بع

باللغــة وبالشــخص الــذي التقيــه".

ــن  ــاد م ــة يف االقتص ــهادة جامعي ــى ش ــل ع ــر حاص ازه

ــويد. ــهادته يف الس ــل ش ــعى اىل تعدي ــراق ويس الع

ابتســام شــيخ محمــد : أتعلــم الكثيــر 
مــن زميلتــي فــي المشــروع وأتواصــل 

معهــا إجتماعّيــًا
ــم  ــة SFI لتعل ــدرس يف مدرس ــد، ت ــيخ محم ــام ش إبتس

لـــ  قالــت  املــرشوع،  يف  مشــاركة  الســويدية،  اللغــة 

"الكومبــس": "انــا يف الســويد منــذ ثــالث ســنوات، لكنــي 

كنــت يف اجــازة امومــة ومل أبــدء بدراســة اللغــة اال قبــل 

ســتة اشــهر. ومل يكــن لــدّي اي اتصــال مــع الســويدين، 

أتواصــل مــع زميلتــي يف املــرشوع وهــي مفتشــة مــدارس 

ــة Eskilstuna، يل إتصــال مســتمر بهــا،  خاصــة يف مدين

ــد". ــر عــن املجتمــع الجدي ــا الكث وتعلمــت منه

تضيــف: " أتصــل بهــا يف بعــض املــرات، ونحــدد موعــداً 

ــوية  ــك، نخــرج س ــت لذل ــا وق ــال كان لديه ــاء يف ح للق

ــي  ــاً يف بيت ــا يوم ــويدية، ودعوته ــة الس ــدث باللغ ونتح

اوالدي وتحدثــت  بيتنــا وتعرفــت عــى  اىل  وجــاءت 

معهــم وتعرفــت عــى االكل الــذي نعملــه وأّحبــت االكل 

ــة  ــار التاريخي ــوريا واآلث ــدي س ــن بل ــدث ع ــراً. نتح كث

ــه".  املوجــودة في

وحــول تأثــر ذلــك عــى لغتهــا الســويدية تقــول: "أشــعر 

أن لغتــي الســويدية أصبحــت افضــل. طلبــت منهــا 

الحديــث معــي ببطــئ، يك امتكــن مــن فهــم مــا تتحــدث 

النطــق  عــي  يصعــب  وعندمــا  طلبــي.  ولبــت  بــه 

بكلــات معينــة اعتمــد عــى القامــوس وابّــن لهــا 

الكلمــة التــي اعنيهــا وهــي تنطقهــا يل وتعلمنــي كيفيــة 

ــا".  ــا وكتابته لفظه

فرصــة  المشــروع  إجتماعــي:  ناشــط 
الُجــدد للقادميــن  ثمينــة 

ــد  ــوان أحم ــع رض ــاج باملجتم ــال اإلندم ــط يف مج الناش

قــال لـــ " الكومبــس " يف معــرض تقيمــه لهــذا املــرشوع: 

"أرى مــن املهــم جــداً عــى القادمــن الجــدد اإلنخراط يف 

مثــل هــذه املشــاريع، فهــي فرصــة مثينــة للتواصــل مــع 

ــم  ــد، وقي ــن البل ــة قوان ــد األصــي، وملعرف ــي البل مواطن

ــف  ــحب مختل ــرشوع يس ــذا امل ــد، وه ــع الجدي املجتم

الحجــج والذرائــع التــي يســوقها بعــض القادمــن الجــدد، 

ــع  ــم يف املجتم ــة، وإندماجه ــم اللغ ــدم تعلمه ــر ع لتري

الجديــد، مــن قبيــل ان "الســويدين غــر إجتاعيــن"، أو 

"أيــن نلتقــي الســويدين؟؟ ال يوجــد فرصــة للقــاء بهم!".

وأضــاف أحمــد: "صحيــح ان تعلــم اللغة واالندماج ليســا 

ــن  ــي قــد يتصورهــا البعــض، لكــن عديدي بالبســاطة الت

ــروب  ــا الح ــدان انهكته ــب بل ــن قل ــويد م ــوا الس وصل

والراعــات الدمويــة، إســتطاعوا تذليــل الصعوبــات 

وتعلــم اللغــة ومعرفــة الحــد األدىن مــن قوانــن الحيــاة 

ــرشوع  ــذا امل ــد ان ه ــد، واعتق ــع الجدي ــة واملجتم العام

مهــم جــدا، وينبغــي تعميمــه وتبنيــه ليــس فقــط مــن 

ــة  ــات واالندي ــى مــن الجمعي ــات، وإمنــا حت ــل البلدي قب

ــدة  ــة، الن فائ ــات العربي ــة للجالي ــة والثقافي االجتاعي

ــع". املــرشوع هــي للجمي

العدد الرابعتحقيقات
Februari 2014

لينا سياوش
lena@alkompis.com

Flyktingguide مشروع
محاولة لكسر حواجز التواصل بين األجانب والمحيط السويدي

ازهر عى اليسار ويوري عى اليمن
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الكومبــس – خــاص: أدت األوضــاع يف ســوريا اىل 
ازديــاد كبــر يف أعــداد طالبــي اللجــوء يف الســويد، 

ــرة، يف  ــة الهج ــى مصلح ــديد، ع ــط ش ــا أدى اىل ضغ م

توفــر املســاكن املؤقتــة لالجئــني، األمــر الــذي دفعها اىل 

إبــرام عقــود مــع رشكات خاصــة متتلــك فنــادق ومبــاين 

تصلــح ملســاكن جاعيــة )الكمبــات(، مــن اجل إســكان 

عــرات اآلف الالجئــني، بشــكل مؤقــت لحــني البــت يف 

ــات. ــم يف البلدي قضاياهــم، ودمجه

ــاكن،  ــذه املس ــى ه ــة ع ــغ طائل ــويد مبال ــق الس وتنف

ــة  ــات املعيش ــن متطلب ــد األدىن م ــم الح ــان تقدي لض

الكرميــة لهــم، لكــن إدارات "بعــض" هــذه  اآلمنــة 

ــدت  ــي تعه ــا بالجــودة الت ــدم خدماته ــرشكات، ال تق ال

بهــا، ملصلحــة الهجــرة، أثنــاء إبــرام العقــود معهــا. 

وتحصــل بالتــايل عمليــات اســتغالل وشــجع يكــون 

ضحيتهــا الالجئــون.

 وأحيانــا يتــم بيــع بنايــة حكوميــة مخصصــة للمســنن 

ــن  ــكن لالجئ ــكان س ــول اىل م ــة، لتتح اىل رشكات خاص

 .lerbäckshemmet كــا حصــل يف مدينــة أربــرو يف

وهــي منشــأة ســكن كان يقطنهــا مســنون ثــم تحولــت 

ــن.  إىل مــكان ســكن لالجئ

وتــرد "الكومبــس" شــكاوى مــن طالبــي لجــوء، يعيشــون 

يف عــدد مــن هــذه املســاكن، تتحــدث عــن ســوء 

ــة،  ــرف ضيق ــراد يف غ ــالت وأف ــرش عائ ــات، وح الخدم

ــن،  ــل بعــض املوظف ــن قب ــل م ــاً ســوء يف التعام وأحيان

وحتــى إســتخدام تعابــر وكلــات عنريــة ضدهــم، يف 

حــاالت خاصــة.

واحــدة  غرفــة  فــي  عائلتيــن  حشــر 
عنصــري كلمــات  مقابــل 

األول)  كانــون  منــذ   Lerbäckshemmet يف  يســكن 

ديســمر ( 2013، يف غرقــة واحــدة، عائلتــن ســوريتن، 

األوىل تتكــون مــن زوجــة وزوج وطفلــة عمرهــا 5 

ســنوات، أمــا العائلــة الثانيــة فتتألــف مــن زوجــة وزوج 

ــكاء.  ــرة الب ــدة، كث ــنة واح ــا س ــة عمره وطفل

العائلتــان رفضتــا الســكن يف غرفــة واحــدة، لضيــق 

املــكان، وعــدم اإلنســجام، وصخــب االطفــال، لكــن 

صاحــب الســكن مل يحــل مشــكلتهم رغــم الوعــود التــي 

ــا.  ــا له قطعه

لـــ  العائلتــن،  إحــدى  رب  وهــو   ) أحمــد   ( وقــال 

ــن هــذا  ــتياءنا م ــن إس ــر ع ــد التعب ــس" : "نري "الكومب

ــت أم  ــة كان ــا ) رشقي ــة خصوصيته ــكل عائل الوضــع، فل

ــا بطريقــة  غربيــة( لكــن صاحــب الفنــدق تعامــل معن

ــرة:  ــا م ــال لن ــه ق ــى أن ــة. حت ــرب للعنري ــة أق غريب

"عندمــا أطلــب اللجــوء يف ســوريا، إفعلــوا نفــس الــيء 

ــرى".   ــة أخ ــع عائل ــكن م ــأرىض بالس ــت س ــي وكن مع

ــم  ــاذا أتيت ــم الســوريون مل ــا: "أنت ــال لن ــرة أخــرى ق وم

اىل هنــا؟!" 

إدارة الفندق ترفض التعليق
ــدق  ــس " عــدة مــرات بصاحــب الفن ــت " الكومب إتصل

لإلستفســار منــه عــن حقيقــة مــا يجــري هنــاك، لكنــه 

إعتــذر وقــال إنــه مشــغول، وجــرى اإلتفــاق عــى موعــد 

لالتصــال بــه، لكــن عــاد ورفــض اإلدالء بــأي تريــح.

ــات  ــان منتج ــدق، ف ــوء يف الفن ــي اللج ــب طالب وبحس

األلبــان  تــأيت بكميــات ال تكفــي للجميــع وبعلــب 

أكــر  هــا  واللــن  فالحليــب  صالحياتهــا.  منتهيــة 

ــة. ــة منتهي ــا ذات صالحي ــون أنه ــي يقول ــات الت املنتج

ــة  ــر العناي ــوء توف ــن س ــر م ــو االَخ ــكان ه ــاين امل يع

الصحيــة بحســب العائلتــن. ) ســعيدة (، هــي أم لطفلــة 

تبلــغ مــن العمــر ســنة ونصــف، عانــت كثــرا مــن أجــل 

ــت  ــت مترض ــال، وكان ــلل األطف ــد ش ــا ض ــح ابنته تلقي

ــة. ــا اىل 40 درج ــة حرارته ــت درج ووصل

تقــول األم إنهــا أبلغــت إدارة الســكن بحاجتهــا املاســة 

ملراجعــة طبيــب مــن أجــل إبنتهــا لكــن دون جــدوى، 

ومل تحصــل ســوى عــى حبــوب خفــض الحــرارة وميــاه 

غازيــة. وتضيــف ال يوجــد اي مركــز صحــي قريــب منهــا 

ــك  ــي ال متل ــدا وه ــة ج ــالت مرتفع ــعار املواص وأن اس

هــذه االمكانيــة.

طالبــو اللجــوء الذيــن إلتقتهــم " الكومبــس " عــروا 

عــن شــكرهم وتقديرهــم للســويد النهــا منحتهــم األمــن 

والحايــة، لكنهــم يعــرون عــن إســتيائهم مــن طريقــة 

التعامــل معهــم مــن قبــل بعــض إدارات املســاكن 

الجاعيــة، الذيــن يســتغلون املســاعدات التــي تقدمهــا 

ــم. ــات له ــم الخدم ــة، لتقدي ــم الدول له

سنا الجزائري
sana@alkompis.com

متعهد أحد مساكن الالجئين:
عندمــا أطلــب اللجــوء فــي ســوريا إفعلــوا معــي نفــس الشــيء

اخبار السويد العدد الرابع
Februari 2014
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ــياقة  ــم الس ــدارس تعلي ــن م ــد م ــويد، العدي ــة يف الس ــة املاضي ــنوات القليل ــرت يف الس ــو: إنت ــس - مامل الكومب
الخاصــة، مــع مدربــني غــر محرفــني، مــا أدى اىل تصاعــد الجــدل حــول مــدى قانونيــة البعــض منهــا، ومنــع العديــد 

مــن التدريــب بســبب عــدم الحصــول عــى ترصيــح القيــادة مــع مــدرب خصــويص.

وبهــدف مناقشــة هــذه األمــور، وتســليط الضــوء عليهــا، 

الطريــق الصحيــح للحصــول عــى شــهادة  ومعرفــة 

الســياقة الســويدية Körkort، كان لنــا هــذا اللقــاء مــع 

إزدهــار الجبــوري، الــذي يعتــر مــن أوائــل معلمــي 

الســياقة يف منطقــة ســكونة ، ولكونــه معتمــداً مــن قبــل 

دائــرة املــرور ومجلــس إدارة النقــل، وميــارس املهنــة منــذ 

ــا. 14 عام

ــب وهــو  ــهادة مــرشف تدري ــى ش ــوري حاصــٌل ع الجب

املديــر املؤســس ملدرســة برســبورغ لتعليــم الســياقة 

ــة  ــدة يف مدين ــدارس املعتم ــدم امل ــن أق ــر م ــي تعت الت

ــو: مامل

إجــازة  علــى  الحصــول  يعتبــر   لمــاذا 
الســياقة فــي الســويد طريــق صعــب 

؟ مكلــف و
املــرور  يف  آمانــاً  الــدول  أكــر  مــن  الســويد  تعتــر 

والطــرق، ولديهــا أقــل نســبة حــوادث مميتــة عــى 

ــك  ــى ذل ــاظ ع ــدد ســكانها. وللحف ــا لع ــات قياس الطرق

ــي  ــة الت ــن واالنظم ــن القوان ــر م ــود الكث ــب وج يتطل

ــاة  ــن مش ــرق م ــتخدمي الط ــر، ملس ــة الس ــم حرك تنظ

وراكبــي الدراجــات والعربــات األخــرى، وهــذا يف النتيجة 

ــازة  ــى إج ــول ع ــدم للحص ــى املتق ــدوره ع ــس ب ينعك

الســياقة.

هــل تتفــق مــع مــن يقــول إن الحصــول 
مدينــة  فــي  الســياقة  إجــازة  علــى 
ــل  ــا؟ وه ــن غيره ــدًا م ــب ج ــو أصع مالم
هنــاك معاييــر مختلفــة فيهــا لتقييــم 
األصغــر  المــدن  لبقيــة  قياســًا  النجــاح 

؟ حجمــًا
املعايــر املعتمــدة ثابتــة يف جميــع أنحــاء الســويد، 

ــة الســكانية  ــرة، بســبب الكثاف ــة ماملــو كب ولكــن مدين

ــك تحــرص مصلحــة  ــرايف، لذل ــوع الدميوغ ــة، والتن العالي

إعطــاء  قبــل  التأكــد  النقــل  إدارة  ومجلــس  املــرور 

ــب  ــى التدري ــل ع ــا حص ــأن حامله ــياقة، ب ــازة الس إج

ــام الشــامل بطــرق الســياقة  ــه اإلمل ــح لدي ــكايف، وأصب ال

ــزام. ــا مــن مســؤوليات وإلت ــط به ــا يرتب يف الســويد، وم

إضافــة اىل ذلــك، فــان الســياقة يف املــدن املزدحمــة 

ــاه يف محيــط  تتطلــب درجــة عاليــة مــن الركيــز واإلنتب

الســياقة، وذلــك لكــرة مســتخدمي الطريــق واإلشــارات 

ــة.  ــواخص املروري والش

مثــال يوجــد مــدن صغــرة ال يوجــد فيهــا دوارات أو 

طــرق رسيعــة، وهــذا بالنتيجــة يقلــل مــن نســبة عوامــل 

ــز الســائق. التشــتت يف تركي

ــًا  ــة حالي ــعار المتداول ــر األس ــاذا تعتب لم
المــدارس  فــي  الســياقة  لحصــص 
الــى  النظاميــة مبالغــًا فيهــا، قياســًا 

الخصوصــي؟ التدريــب 
تقــوم مــدارس الســياقة املعتمــدة بدفــع الرائــب، 

واملصاريــف والتأمينــات كأي رشكــة مســجلة يف الســويد، 

باإلضافــة اىل ذلــك، تدفــع رســوم ومبالــغ اىل دائــرة املرور 

ســنويا، تتحملهــا مــدارس تعليــم الســياقة بشــكل خــاص، 

ليــس مثــل بقيــة الــرشكات يف القطاعــات األخــرى.

ــا عــن  ــم خدماته ــدارس الســياقة بتقدي ــوم م ــك تق كذل

طريــق متدربــن معتمديــن يُعتــرون عــى درايــة كافيــة 

ــون  ــا، ويلتزم ــول به ــح املعم ــن واللوائ ــدث القوان بأح

ــرور. ــرة امل ــق يف دائ ــج املطب باملنه

ــى  ــة ع ــة النظامي ــق املدرس ــن طري ــم ع ــل املتعل يحص

ــالل  ــادث خ ــوع أي ح ــال وق ــاة يف ح ــى الحي ــن ع تأم

حصــص التعليــم، عــن طريــق رشكــة التأمــن املتعاقــدة 

مــع املدرســة، وهــذا األمــر يجهلــه الكثــر مــن املتدربــن، 

مــن  والتأكــد  اإلستفســار  بــرورة  ننصحهــم  لذلــك 

ــياقة.  ــص الس ــذ حص ــدء بأخ ــد الب ــه عن ــم علي حصوله

ومــع كل ذلــك يعتــر دخــل املدربــن ومــدارس الســياقة 

املتدربــون  يجنيــه  مــا  مــن  بكثــر  أقــل  النظاميــة 

الخصوصيــن.

مخالفــات  أو  مخاطــر  أيــة  هنــاك  هــل 
فــي  الســائق  علــى  تترتــب  أن  يمكــن 
حــال القيــادة مــع مــدرب خصوصــي، دون 
الحصــول علــى موافقــة مجلــس قيــادة 

القيــادة؟
تقــع عــى الطالــب املســؤلية االكــر يف تحمــل مخالفــة 

عــدم اصــدار تريــح الســياقة، حيــث يُعتــر ذلــك مبثابة 

ــة  ــع غرم ــا بدف ــب عليه ــة، يحاس ــدون رخص ــياقة ب الس

ــول  ــب الحص ــدم بطل ــن التق ــب م ــع الطال ــة، ومن مالي

عــى الرخصــة لفــرة تــراوح بــن 3 أشــهر وســنتان.

إجــازة  لحاملــي  يســمح  ال  لمــاذا 
ــة  ــارج دول المنطق ــن دول خ ــياقة م الس
باالضافــة  االوروبيــة  االقتصاديــة 
رخصــة  بتبديــل  واليابــان  لسويســرا 

ســويدية؟ باخــرى  القيــادة 

لقــد تــم الغــاء قــرار تبديــل اجــازه الســياقة مــن الــدول 

غــر املذكــورة اعــاله منــذ بدايــة التســعينات مــن العقــد 

املــايض بعــد الزيــادة امللحوظــة يف حــوادث املــرور والتي 

كان املتســببون بهــا مــن حملــة شــهادات الســياقة مــن 

ــل  ــم حص ــر منه ــط، فالكث ــرشق االوس ــا ودول ال افريقي

عليهــا بطريقــة غــر قانونيــة والبعــض منهــم مل يقومــوا 

بقيــادة ســيارة مــن قبــل.

تقدمهــا  التــي  النصيحــة  ماهــي 
للقادميــن الجــدد الراغبيــن فــي الحصــول 

الســياقة؟ إجــازة  علــى 
متطلبــات  عــن  مليّــاً  والبحــث  بالتحــري  أنصحهــم 

الحصــول عــى إجــازة الســياقة، وبالنســبة اىل الناطقــن 

ــايل:   ــي الت ــع الحكوم ــح املوق ــم بتصف ــة فانصحه بالعربي

http://www.trafikverket.se/Om-Trafikverket/

كاملــة  معلومــات  يوجــد  ففيــه   /Andra-sprak

بخصــوص هــذا الشــان وهــي متوفــرة ايضــا بلغــات 

مــن  واإلستفســار  بالعربيــة  الناطقــن  لغــر  اخــرى 

ــم. ــؤال يراوده ــن أي س ــة ع ــياقة النظامي ــدارس الس م

حوار مع مدير مدرسة بيرسبورغ:

التدريب على السياقة أصول المهنة ومحاذير التقليد

إزدهار الجبوري
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عــى  "الكومبــس"  تحــرص  خــاص:   - الكومبــس 
الحكوميــة  املؤسســات  بأهــم  القــراء،  تعريــف 

ــزاً مهــاً يف حياتهــم، مــن  الســويدية، التــي تحتــل حّي

ــور  ــف األم ــا، يف مختل ــي معه ــم اليوم ــالل تعامله خ

الحياتيــة. وستســعى اىل نــر املزيــد مــن املعلومــات 

ــم  ــا لك ــايل، إخرن ــدد الح ــا. ويف الع ــدد حوله يف كل ع

ــروف  ــة املع ــات اإلجتاعي ــب التأمين ــف مبكت التعري

.Försäkringskassan بـــ  الســويدية  باللغــة 

ــم  ــن معظ ــن تأم ــؤولة ع ــمية املس ــة الرس ــو الجه ه

متطلبــات نظــام الضــان االجتاعــي، لــكل األشــخاص 

املقيمــن يف الســويد أو الذيــن يعملــون فيهــا، ويدخــل 

ــام باعــال التحقــق مــن  يف ســياق هــذه املهمــة، القي

ــات  ــاعدات والتعويض ــغ املس ــد مبال ــات وتحدي الطلب

التأمينــات  نظــام  ضمــن  املســردة  أو  املدفوعــة 

ــع  ــة بدف ــب الســلطة املوكل ــر املكت ــة، ويعت االجتاعي

ــة.  ــات التقاعدي املعاش

االجتاعيــة  التأمينــات  نظــام   ويشــمل 

Socialförsäkringen تأمينــات ومســاعدات للعائــالت 

التــي لديهــا أطفــال وللمــرىض واملصابــن بإصابــات 

ــون مــن  ــن يعان العمــل والشــيخوخة ولألشــخاص الذي

الفعاليــات. أو  الجســم  وظائــف  يف  نقــص 

         

ــن  ــب م ــرشه املكت ــا ين ــس" تحــاول متابعــة م "الكومب

معلومــات وأخبــار جديــدة وترجمتهــا إىل العربيــة، 

ــات التــي  كــا تطمــح أيضــا ملناقشــة املشــاكل والعقب

ــذه  ــات ه ــع خدم ــح م ــل الصحي ــول دون التواص تح

ــة. املؤسس

أهمية التأمينات اإلجتماعية
                    

تشــكل التأمينــات االجتاعيــة جــزءاً هامــاً مــن نظــام 

األمــان الســويدي، وتشــمل كل األشــخاص املقيمــن يف 

الســويد أو الذيــن يعملــون فيهــا، وهــي توفــر الحايــة 

الذيــن  واألشــخاص  واألطفــال،  للعائــالت  املاديــة 

يعانــون مــن إعاقــة يف الفعاليــات وأيضــا يف حالــة 

املرض، اإلصابة يف العمل والشيخوخة.

مكتــب  يأخــذ  املرضيــة  باإلجــازات  يتعلــق  وفيــا 

التأمينــات االجتاعيــة عــى عاتقــه مهمــة تنســيق 

ــا إىل  ــاز مرضي ــودة املج ــى ع ــاعدة ع ــوارد املس كل امل

الحيــاة العمليــة بــأرسع وقــت ممكــن كــا أن عضويــة 

الســويد يف االتحــاد األورويب تعطــي أيضــا الحــق يف 

التمتــع مبزايــا التأمينــات االجتاعيــة يف دول أخــرى 

ــاد األورويب.  ــن االتح ضم

ISF مفتشية 
هناك أيضــا مؤسســة رقابيــة تســمى مفتشــية مكتــب 

ــن  ــد م ــا التأك ــن مهامه ــة ISF م ــات االجتاعي التأمين

ــان  ــام الض ــل نظ ــاءة عم ــن كف ــن وم ــق القوان تطبي

االجتاعــي ويشــمل عملهــا إضافــة ملكتــب التأمينــات 

االجتاعيــة مصلحــة الرائــب وســلطة املعاشــات 

ــة  ــات االجتاعي ــب التأمين ــل يف مكات ــة يعم التقاعدي

املنتــرشة يف الســويد حــوايل 12800 موظــف، املكتــب 

ــتوكهومل. ــو يف س ــي ه الرئي

صندوق التأمينات العامة

ومهامه
 Försäkringskassan
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الكومبــس – خــاص: يعــرف األطفــال يف الســويد كلمــة 
ــات،  ــكال والنكه ــددة األش ــكاكر متع ــا س ــس" بأنه "كودي

ــد  ــن تقلي ــبت، ضم ــام الس ــة أي ــوق خاص ــا بش ينتظرونه

متعــارف عليــه، لكــن عصابــات اإلتجــار باملخــدرات، 

اســتطاعت أن تســتخدم هــذه املفــردة الريئــة، يف ترويــج 

املخــدرة،  املمنوعــات  أنــواع  مختلــف  مــن  بضائعهــا 

مثــل القنــب )الحشــيش( ومخــدر الكوكايــن وأقــراص 

األمفيتامــن، عــن طريــق أطفــال مل يتجــاوز عمــر أحدهــم 

ــنوات. 8 س

الخــر الــذي صــدم العديديــن يف املجتمــع الســويدي، 

اعتــر أمــرا غــر مؤلوفــاً حتــى مــن قبــل الرشطــة نفســها، 

ــح األحــداث يف رشطــة  ــا وصــف املســؤول عــن جن عندم

العاصمــة باتريــك ويديــل، أن اســتخدام أطفــال بهــذا 

ــب  ــر غري ــو أم ــدرات ه ــج للمخ ــم الروي ــر يف جرائ العم

ــل. ــن قب ــه م جــدا، ومل تشــهد الســويد مثل

تحريــات الرشطــة يف منطقــة فوربــري جنــوب غــرب 

العاصمــة، أســفرت عــن اكتشــاف شــبكة إجراميــة، تــروج 

املــواد املخــدرة، باســتخدام حــوايل 40 طفــال، كانــوا يجــروا 

ــة الرويــج، مــن خــالل التهديــد، أو الرغيــب،  عــى مزاول

مقابــل حصولهــم عــى بضعــة نقــود.

ــح  ــد يف تري ــة، جــوين بيرســون، أك ــد رشطــة املنطق قائ

لوكالــة األنبــاء الســويدية، أن الرشطــة ستســتخدم كل 

الوســائل الرشعيــة املتاحــة ملكافحــة هــذه الظاهــرة، 

ــم  ــال يف هــذه الجرائ ــرا أن انغــاس الشــبان واألطف معت

ــات  ــا أن أعــال التحري ــول. مضيف ــر مقب ــر خطــر وغ أم

املســتمرة، " اســتطاعت اكتشــاف العديــد مــن املشــاركن 

يف العصابــة، ولكــن عندمــا تأكدنــا ومــن خــالل مناســبتن 

أن طفــال يف الثامنــة مــن عمــره، يقــوم أيضــا بتوزيــع 

املخــدرات، كان ذلــك مبثابــة القشــة التــي قصمــت ظهــر 

ــف املســؤولن عــن  ــورا إىل توقي ــا ف البعــر، عندهــا بادرن

ــة". العصاب

عــن  املســؤولن  كل  إىل  قــادت  الســابقة  التحريــات   

العمــر،  مــن  عامــا  اىل 25  مابــن 20  العصابــة وهــم 

ــة. ــن للرشط ــوابق معروف ــاب الس ــن أصح ــم م وجميعه

البعــض يعتــر أن هــؤالء الشــبان، هــم ضحيــة، فيــا 

ــكلة  ــى املش ــن. وتبق ــم مجرم ــرون باعتباره ــب آخ يطال

يف أن أغلــب هــؤالء الشــبان صغــار الســن، ال يســتطيعوا 

ــون  ــم يبق ــهولة، ألنه ــة بس ــة العصاب ــن قبض ــالت م اإلف

تحــت التهديــد، يف حــال قــرروا االنســحاب والتوقــف عــن 

ــدرات  ــى املخ ــوي ع ــي تحت ــاس الت ــع األكي ــة توزي متابع

ــس" . ــدل "الكودي ب

 قائــد الرشطــة يوضــح أيضــا أن هــذه العصابــات عندمــا 

تســتخدم األطفــال والشــبان الصغــار تعــرف أن األشــخاص 

لفــرض  قانونيــا  مؤهلــن  غــر  عامــا   15 ســن  تحــت 

ــم. ــات عليه عقوب

ــس  ــيتبعها البولي ــي س ــة الت ــن أهــم اإلجــراءات املعلن وم

ملكافحــة مثــل هــذه العصابــات، زرع حــوايل 25 مــن 

ــع  ــة الربي ــع بداي ــة، م ــدين يف املنطق ــاس م ــن بلب املخري

ــة  ــمية واملدني ــس الرس ــده باملالب ــف تواج ــل، وتكثي املقب

إلشــاعة أجــوايء األمــن والطأمنينيــة يف املنطقــة. وألن 

ــع  ــا أيضــا طاب ــل لديه ــط، ب ــة فق املشــكلة ليســت جنائي

ــيايس ــى س ــي وحت اجتاع

التعبــر،  يتعلــق بتنميــة املناطــق املهمشــة، إن صــح 

فســيكون هنــاك إرشاف عــى برامــج توجيهيــة، والتعــاون 

ــدين  ــع امل ــات املجتم ــة ومنظ ــات االجتاعي ــع املنظ م

ــة للمشــكلة. ــول جذري ــوت للوصــول إىل حل ورشكات البي

ويف ذلــك الســياق يؤكــد قائــد الرشطــة جيمــي بيرســون، 

أن الرشطــة وحدهــا ال تســتطيع إنجــاز هــذه املهمــة 

لوحدهــا،  مــن غــر تعــاون املجتمــع واألرسة ووقفهــم إىل 

ــود.  ــذه الجه ــب ه جان

المخدرات بدل "الكوديس" في أكياس أطفال إحدى ضواحي ستوكهولم
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الكومبــس - خــاص: متــارس الدكتــورة ســعاد الســيد يف عيادتهــا الخاصــة، الواقعــة يف وســط العاصمــة الســويدية، 
مهنــة طــب األســنان، بعــد أن نالــت شــهادتها مــن جامعــة ســتوكهومل أواخــر الثانينيــات.

وصلــت إىل الســويد يف العــام 1974، وهــي تحمــل أمــال كبــراً يف بنــاء مســتقبل مميــز يف بــالد ال تعــرف عنهــا إال 

القليــل. ومــع أنهــا كانــت تحمــل شــهادة جامعيــة باختصــاص مــن فــروع علــم األحيــاء النباتيــة، إال أنهــا اضطــرت 

للعمــل يف احــد املصانــع الواقعــة يف منطقــة نائيــة مبقاطعــة ســكونة.

تصــف الدكتــورة ســعاد الســويد لـــ " الكومبــس " كــا 

ــد أو  ــل كان يري ــول: "القلي ــوام بالق ــك األع ــا يف تل رأته

يســتطيع التحــدث باإلنكليزيــة، أنــت كأجنبــي مرحــب 

ــالد،  ــك إىل حــد محــاوالت إقناعــك بعــدم مغــادرة الب ب

والكتــب  اللغــة  لتعليــم  دورات  اي  يوجــد  ال  لكــن 

أن  أحيانــا  قليلــة، تشــتهي  كانــت  للتعليــم  املتاحــة 

ــر  ــرأه لوحــدك مــا هــو متوف ــا تق ــق م تســتطيع تطبي

مــن كتــب مبحادثــة واقعيــة مــع حتــى أحــد املــارة. يف 

ــياء  ــض األش ــنة بع ــيدة مس ــت س ــرات أوقع ــدى امل إح

وعندمــا ســاعدتها قالــت يل "تــاك ســومي"، عندهــا 

فقــط ســمعت كيــف تلفــظ األحــرف التــي دأبــت عــى 

ــال". ــكرا جزي ــارة "ش ــم عب ــا ألتعل ترديده

ــر  ــة غ ــذك يف رحل ــعاد يأخ ــورة س ــع الدكت ــث م الحدي

عاديــة إىل زمــن وصــول الدفعــات األوىل مــن املهاجريــن 

ــز  ــت أن ترك ــا حاول ــر، فكل ــذا الع ــويد يف ه إىل الس

الحديــث معهــا عــن مهنــة الطــب، تعطــي لــك الجــواب 

الشــايف باختصــار، لكنهــا تزيــدك مــن الشــعر أبيــات عــن 

مشــاهدات أخــرى ال تســتطيع إال أن تســمعها وتضطــر 

إىل تغيــر أتجاهــات أســئلتك.

ــة  ــة الجامعي ــى الدراس ــع ال ــن المصن م
فــي الطــب

معظــم  تخصــص  كانــت  املصنــع  يف  عملهــا  أثنــاء 

ــة  ــة، إىل أن أجــرت الحكوم ــم اللغ ــا لتعل ــات فراغه أوق

الســويدية، بقيــادة االشــراكين الدميقراطيــن، يف أواســط 

الســبعينيات، أربــاب العمــل عــى تخصيــص اوقــات 

لجميــع األجانــب، مــن اجــل إلزاميــة تعليــم اللغــة 

الســويدية.

وتقــول: "عندهــا شــعرت باالرتيــاح وأدركــت أكــر قيمــة 

هــذا البلــد، الــذي يهتــم باإلنســان وحقوقــه. مــا دفعنــي 

أوبســاال  جامعــة  إىل  الجامعيــة  أوراقــي  تقديــم  إىل 

ألحصــل عــى دورة مكثفــة ملــدة ســتة أشــهر، وبعدهــا 

عــى فرصــة عمــل مبجــال األبحــاث".

ــة  ــرى محافظ ــدى ق ــدت بإح ــي ول ــعاد الت ــورة س الدكت

ــا  ــة، وألنه ــح طبيب ــم أن تصب ــة مبــر كانــت تحل الرشقي

مل تحقــق هــذه الرغبــة يف بلدهــا، فقــد وجدتهــا يف 

ــويد. الس

ــة، فقــد  ــح طبيب ــة املبكــرة يف أن تصب وإىل جانــب الرغب

وجــدت ان مهنــة طــب األســنان مناســبة للســيدات، 

بســبب قــر مــدة الدراســة، وبســبب طبيعــة العمــل 

مــع الزبائــن والتواصــل معهــم. لكــن الســبب الرئيــي، 

ــوم  ــرة بعل ــود إىل شــهرة الســويد املبك ــا توضــح، يع ك

طــب االســنان والوقايــة املــررة مــن التســوس وأمــراض 

ــار  ــر إنغف ــامل ب ــر الع ــد ذك األســنان إجــاال، خاصــة عن

ــات زراعــة األســنان. ــذي اكتشــف امكاني برومنــارك، ال

 تذكــر الدكتــورة الصدفــة وقــوة املالحظــة التــي قــادت 

ــث  ــنان حي ــة زرع األس ــامل إىل اكتشــاف امكاني ــذا الع ه

مجهريــة  دراســات  وخــالل   1952 عــام  "يف  تقــول: 

حيويــة عــى الجــرذان وجــد العــامل بروتــارك أن دعامــات 

مــن  الجــرذان  أرجــل  يف  وضعــت  التــي  التيتانيــوم 

ــو  ــبب من ــفاء، بس ــن الش ــرة م ــد ف ــا بع ــب إزالته الصع

ــة زراعــة األســنان  العظــام، فطــور بفضــل هــذه التجرب

ــتخدما  ــم مس ــو اإلس ــذا ه ــاها Fixtures والزال ه وس

اآلن". إىل 

تسرســل ضيفتنــا يف الحديــث عــن مســاهات الســويد 

العلميــة يف طــب األســنان والوقايــة مــن أمراضهــا، 

ــة  ــن أهمي ــا، ع ــر به ــد أن تجه ــة تري ــرج إىل نتيج لتخ

العلــم واألبحــاث العلميــة يف تغيــر منــط حيــاة األفــراد 

والشــعوب.

"شــعرت بقيمــة اللغــة العربيــة فــي 
الســويد"

ــورة ســعاد إنهــا عندمــا بــدات مبارســة  ــول الدكت تق

ــة، مل  ــة الطبي ــات يف مراكــز الرعاي ــة أواخــر الثانين املهن

يكــن يف هــذه املراكــز أي طبيبــة مــن أصــول عربيــة يف 

ــويد. ــا يف الس ــتوكهومل، ورمب س

ــة  ــي كطبيب ــدى أهميت ــعر مب ــت أش ــد كن ــف: "لق تضي

ــدأت جمــوع  ــة، عندمــا ب ــة مــن اللغــة العربي وكمتمكن

املهاجريــن الناطقــن بالعربيــة بالتدفــق إىل الســويد، 

ــه  ــون التوج ــرب يطلب ــرىض الع ــذ امل ــا أخ ــة عندم خاص

ــي أن  ــي ميكــن لطبيــب مث ــزة الت ــدا. لعــل املي يل تحدي

ــرشة  ــة ومنت ــة عريق ــد لغ ــي أجي ــو أنن ــا ه ــر به يفتخ

ــو  ــا ه ــس دامئ ــم لي ــتعانة مبرج ــة، االس ــة العربي كاللغ

يجــب  والطبيــب  املريــض  بــن  العالقــة  الحــل، ألن 

الثقــة واملصداقيــة وســهولة  مبنيــة عــى  تكــون  أن 

التواصــل".

تؤكــد أنهــا مل تتعــرض ألي متييــز طــوال حياتهــا يف 

الســويد، بــل عــى العكــس كان الكــرم وحســن األخــالق 

مــن قبــل بعــض الســويدين يذهلهــا أحيانــا، فكــم مــن 

ــح  ــون والنصائ ــاعدة والع ــا املس ــدم له ــب ق ــل طبي زمي

ــا  ــرىض عندم ــع امل ــه م ــا عيادت ــدم له ــب ق ــاك طبي وهن

ــد. ــل يف الهن ــال للعم ــفر واالنتق ــرر الس ق

عندمــا  معهــا  حصلــت  تذكرهــا،  واحــدة  حادثــة 

اجتمعــت مــع طبيبــة مــن أصــول ســويدية قادمــة مــن 

ــوب افريقيــا، هــذه الطبيبــة  ــري يف جن النظــام العن

وأســمها لوتــا، اســتغربت وجــود طبيبــة يف الســويد 

مــن اصــول عربيــة يف فريــق عمــل أحــد املســتوصفات، 

وقالــت عــى امللــئ للجميــع: "هــل ســنضم فعــال هــذه 

العربيــة إىل صفوفنــا نحــن الســويدين"؟ اإلجابــة جــاءت 

مــن الجميــع: "ســعاد متتلــك ميــزة مهمــة جــدا، ال أنــِت 

وال نحــن منتلكهــا، ميــزة "دوبــل" لغــات ودوبــل ثقافــة.

تضيــف: "األطبــاء وبشــكل واضــح وهــادئ وحــازم أيضــا 

ردوا عــى الطبيبــة "العنريــة" بــأن ســعاد أفضــل مــا 

تتصــوري، وبالفعــل اســتطعت أن ال أخيــب نظــرة زمــاليئ 

واســتطعت أن أثبــت جــداريت أمــام الجميــع".

ــاً  ــة دامئ ــعاد بحاج ــورة س ــع الدكت ــث م ــى الحدي ويبق

ــا  ــة، لديه ــة ناجح ــا طبيب ــب أنه ــي إىل جان ــة، فه لتتم

ــة  ــرات العربي ــق الهج ــل تدف ــن أوائ ــيقة ع ــات ش ذكري

نحــو الشــال األورويب، خــرات أخــرى إجتاعيــة، فهــي 

أم لشــاب وفتــاة تعمــل طبيبــة وأســتاذة يف جامعــة 

ماملــو وزوجــة وناشــطة اجتاعيــة. لذلــك وعدتنــا بلقــاء 

ــا. ــث معه ــة الحدي ــر لتكمل آخ

سعاد السيد

د.محمود االغا
ma@alkompis.com

سعاد السيد

أول طبيبة أسنان عربية تعمل
بعيادات 

الرعاية الطبية  
في السويد
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ــغ الـــ 18  ــن ألي شــخص بل ــس - خــاص: ميك الكومب
عامــاً الــزواج بحريــة يضمنهــا لــه القانــون. وال توافــق 

الســلطات الســويدية عــى أي زواج ال يخضــع للقانــون 

الســويدي حــراً. ومينــع القانــون بشــكل مطلــق، 

ــا  ــزواج بشــخص آخــر، مه ــى ال ــار أي شــخص ع إجب

أو  عشــائرية  دينيــة،  )إجتاعيــة،  األســباب  تكــن 

ــة(. قومي

ــار  ــات يف إط ــوق وواجب ــن، حق ــى املتزوج ــب ع ترت

وتقاســم  لألطفــال،  املشــركة  الرعايــة  مثــل  األرسة، 

املســؤولية، وميكــن ألي شــخص أن يطلــب الطــالق، يف 

كل وقــت.

ــن  ــوع م ــذا الن ــاً، وه ــزواج مدنيّ ــويد ال ــن يف الس ميك

الــزواج ال يرتبــط بــأي ديــن أو طائفــة، ولــي يتــم عقــد 

ــم عــى  ــوين، يجــب أن يت ــح وقان ــران بشــكل صحي الِق

ــل  ــون رج ــن أن يك ــذي ميك ــزواج " ال ــأذون ال ــد " م ي

ــاً، ال ينتمــي  ــى مدني ــن، مســلاً أو مســيحيّاً، أو حت دي

ــن. اىل أي دي

ــع  ــاً، كــا متن ــع تعــدد الزوجــات منعــاً بات الســويد متن

زواج القارصيــن، والــزواج مــن األقــارب املصنفــن عــى 

أنهــم مــن الدرجــة األوىل.

الطالق
يوافــق  اإلنفصــال حتــى وأن مل  ميكــن ألي شــخص 

الطــرف اآلخــر، وملــن يريــد ذلــك، عليــه اإلتصــال 

بأقــرب محكمــة يف املــكان الــذي يســكن فيــه.

ــاً يف  ــالق رسيع ــراءات الط ــري إج ــن أن تج ــن املمك م

حــال مل يكــن هنــاك أطفــال، لكــن بوجودهــا، أو 

برفــض أحــد األطــراف الطــالق، ســوف تطلــب املحكمــة 

مــن الــزوج والزوجــة التفكــر مليّــا بذلــك، وتعطــي لهم 

ــدت  ــال تأك ــنة. ويف ح ــهر وس ــن 6 أش ــراوح ب ــرة ت ف

املحكمــة أن هنــاك زواجــاً جــرى باإلكــراه فانهــا ســوف 

تحكــم بالطــالق حتــى بــدون فــرة تفكــر.

الــزواج والطالق في القانون الســويدي

ــة  ــويد الدول ــرأي: يف الس ــاالت ال ــس - مق الكومب
التــي تتباهــى عــادة بدميقراطيتهــا، تنشــط هــذه 

األيــام، بشــكل الفــت، ظاهــرة أســمها "البوليــس 

املــدين" وهــم رشطــة بلبــاس مــدين يســتقلون ســيارات 

مدنيــة ال تعــرف مــن أيــن وكيــف يقفــز منهــا عليــك 

شــخص مــا، ويســارع بالقــول لــك: بوليــس، أو عندمــا 

تشــاهد كيــف تطلــق هــذه الســيارة صفــارات إنــذار 

ضوئيــة تضعهــا بشــكل يــدوي فــوق الســيارة لتنطلــق 

مطــاردة هــدف مــا.

تكــرار مشــاهدة هــذه الظاهــرة يف شــوارع الســويد، 

قــد تحــول النظــرة إىل نظــام هــذا البلــد الدميقراطــي 

العريــق إىل نظــام بوليــي بإمتيــاز. 

يف بعــض األحيــان يصــل بــك األمــر إىل االرتبــاك 

مبجــرد الشــك بأنــك مراقــب مــن إحــدى هــذه 

ــة  ــك، خاص ــك أو بجانب ــر خلف ــي تس ــيارات الت الس

ــس املــدين عــى  ــاد البولي ــي يعت بعــض الســيارات الت

اســتخدامها. وقــد يتحــول هــذا االرتبــاك إىل هســتريا 

لــدى البعــض ممــن لديهــم عقــدة الخــوف مــن 

الرشطــة الريــة ومراقبتهــا، وهــذا مــا ميكــن أن 

ــى  ــن بغن ــكاالت، نح ــوادث وإش ــوع ح ــؤدي إىل وق ي

عنهــا، قــد تنتهــي إىل درجــة ميكــن أن تجعلــك أيضــا 

ــس. ــه بولي ــى أن ــارك ع ــى بج ــك حت تش

أنــا لســت ضــد أن يقــف البوليــس يف الشــارع وميــارس 

دوره يف حفــظ األمــن، ال بــل أحيانــا أشــعر بكثــر 

مــن األمــان عندمــا أشــاهد ســيارة البوليــس أو رجــل 

البوليــس، ولكــن عندمــا يقفــز بإتجاهــي شــخص مــا 

ــة  ــيارة مدني ــن س ــرج م ــع، يخ ــبب مقن ودون أي س

ــات،  ــد باس ــل الجدي ــن املودي ــاب أو م ــو أو س فولف

ــى  ــف ع ــي التوق ــب من ويطل

مــن  أنــه  أعتقــد  اليمــن، 

ذلــك  تقبــل  عــّي  الصعــب 

بــروح رياضيــة. وإذا كانــت رّدة 

فعــي تنســجم مــع عمــري، 

حيــث أحــاول أن أتعامــل مــع 

عــادي،  أنــه  عــى  املوضــوع 

فكيــف ومــاذا تكــون رّدة فعــل جيــل الشــباب يف 

العرشينــات مــن العمــر مثــال، عندمــا يتعرضــون ملثــل 

هــذه املواقــف، وهــم عــى ثقــة أنهــم مل يقرفــوا مــا 

ــه. يتوجــب عــى الرشطــة ان توقفهــم مــن أجل

الكثــر مــن اإلشــكاالت وقعــت وأدت للوصــول إىل 

ــن شــبان  ــى إىل صدامــات ب ــة الصدامــات أو حت حاف

مــن أصــول أجنبيــة وبــن مــن يطلــق عليهــم البوليــس 

املــدين.

ــوا  ــم قال ــت معه ــن تحدث ــباب الذي ــن  الش ــدد م ع

يل إن بعــض ســيارات البوليــس املــدين تســتوقفهم 

ــم  ــون له ــا يوجه ــة وأحيان ــباب مقنع ــة أس ــدون أي ب

أســئلة تقليديــة ليــس لهــا معنــى مثــل: أيــن ذاهــب؟ 

وعندمــا يكــون الشــخص ذاهــب إىل عملــه أو إىل 

ــخيفا،  ــؤال س ــذا الس ــدو ه ــد يب ــته، فق ــكان دراس م

ــل  ــدين والتدخ ــس امل ــذا البولي ــة ه ــا عالق ــب م طيّ

ــذا  ــكل ه ــم؟ ... أال يش ــرش وخصوصياته ــاة الب يف حي

ــتفزازا؟ إس

مــا أريــد أن أطرحــه هــو، هــل تحولــت وظيفــة هؤالء 

"البوليــس املــدين" مــن حفــظ األمــن إىل إســتفزاز 

ــة.  ــة كــا نقــول بالعامي ــاس عــى الطالعــة والنازل الن

وإصطيــاد اآلخــر وتــرك شــعور لديــه بأنــه أقــل 

ــة  ــتطيعون إهان ــم يس ــي بأنه ــم، والتباه ــة منه درج

ــو لهــم،  ــى يشــاؤون، وكيفــا يحل ــدون، ومت مــن يري

ومســألة ال بــد مــن اإلشــارة إليهــا وبــكل شــجاعة مــن 

هــم النــاس املســتهدفون ومــا هــي خلفيتهــم الثقافيــة 

أو العرقيــة ســؤال أمتنــى عــى جهــاز الرشطــة أن 

ــه. ــب علي ــك أيضــا الشــجاعة ويجي ميتل

البوليس المدني رعب في دولة الديمقراطية

سعيد هدروس
عضو مجلس بلدية الندسكرونا

 / حزب اليسار

مقاالت الرأي املنشورة يف شبكة الكومبس تعر عن رأي كتابها.

حــّذر  ســتوكهومل:   - الكومبــس 

الطــب  يف  ســويدي  بروفيســور 

النفــي، أوليــاء أمــور الطــالب، مــن 

مخاطــر تتعلــق بأمــراض نفســية 

قــد  إنتحــاري،  وســلوك  وعقليــة، 

املدرســة ذلــك. أو  الوالديــن  املــدارس اإلعداديــة، دون أن يالحــظ  بــن طلبــة  يتولــد 

ــة"،  ــك اســم "املجموعــات غــر املرئي ــة تل ــق الروفيســور Danuta Wasserman عــى مجموعــات الطلب وأطل

ــم يف حــال واجهتهــم  ــن أو املعل ــون املســاعدة مــن الوالدي ــة هــذه املجموعــات ال يطلب حيــث الحــظ أن طلب

مشــاكل، الفتــاً إىل مخاطــر كثــرة قــد يتعرضــون لهــا، متعلقــة باالضطــراب الســلويك، وفــرط النشــاط، وإيــذاء 

النفــس، وتعاطــي املخــدرات وارتفــاع نســبة االنتحــار. وبحســب الروفيســور، فإنــه ميكــن مالحظــة ذلــك مــن 

خــالل:

ينامون قليالً، ست ساعات أو أقل من ذلك، ويعانون من نقص النوم.  •  

يذهبون إىل الفراش يف وقت متأخر من الليل.  •  

ال يتحركون كثراً، وميارسون الرياضة أقل من مرة واحدة يف األسبوع.  •  

يقضون خمس ساعات عى األقل يومياً أمام شاشات التلفاز والكومبيوتر.  •  

بروفيسور سويدي ينبه الوالدين من 
مخاطر نفسية قد تصيب أطفالهم 

دون 
معرفتهم
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الكومبــس - رياضــة: عندمــا تجتمــع املوهبــة الرياضيــة وحــب كــرة القــدم مــع الطمــوح، تكــون النتيجــة العــب 

ملفــت لأنظــار، ومــدار حديــث وســائل اإلعــالم، وهــذا مــا حــدث مــع الالعــب الناشــئ ريــكارد ســّان الــذي يلعــب 

يف مركــز رأس الحربــة مــع فريــق AIK solna متصــدر دوري الدرجــة املمتــازة يف الســويد، باإلضافــة إىل أنــه أحــد 

هــدايف الفريــق. ريــكارد مــن مواليــد عــام 1999 ومــن أب وأم ســوريني، تحــدث معنــا باللغــة الســويدية ألنــه ال 

يجيــد العربيــة بطالقــة، لكــن كلاتــه الســويدية حملــت دفء اللغــة العربيــة.

لمــاذا اختــرت كــرة القــدم وهــي ليســت 
أمــام  الســويد  فــي  األولــى  الرياضــة 
الهوكــي وباقــي الرياضــات الشــتوية؟  
أخــذت حــب كــرة القــدم مــن والــدي، فهــو كان يلعــب 

ــة األوىل،  ــاد يف دوري الدرج ــادي الجه ــع ن ــوريا م يف س

مارســتها،  يف  كبــرة  متعــة  وأجــد  جــداً،  فأحببتهــا 

ــل  ــدم ألهــي مقاب ــاً، وأن أق ــح محرف ــأن أصب وأرغــب ب

ــن أجــي. ــوه م ــا يفعل م

مــا هــو وضعــك مــع فريقــك الحالــي 
AIK Solna؟ وهــل يوجــد العبيــن مــن 

أصــول عربيــة معــك؟ 
فريقــي الحــايل أحبــه وأتطــور بــه، فهــم يحاولــون 

تحســن الالعبــن وضــان مســتقبلهم.Solna  AIK نــاد 

كبــر يف الســويد، ونحــن الرقــم 1، كــا أن مدربنــا جيــد 

جــداً وأتعلــم منــه الكثــر، ويوجــد معنــا العــب ســوري 

ــم". ــل أفري آخــر اســمه "غابريي

هــل تجــد نفســك مــع هــذا الفريــق فــي 
باللعــب مــع غيــره  ترغــب  الســويد أم 

ــة؟ ــن األندي م
فريقنــا هــو األول، ونحــن نتحســن مــع الوقــت، ال 

ــوارد واإلرادة،  ــس امل ــة نف ــي األندي ــدى باق ــد أن ل أعتق

ــب. ــن الع ــي ل ــوا من وإذا طلب

لمن ترغب باللعب مستقباًل؟
طموحــي أن ألعــب لفــرق أكــر، وأود االنتقــال إىل نــادي 

"أجاكــس أمســردام" أو أي نــاد هولنــدي آخــر، بســبب 

اهتامهــم الشــديد بالالعبــن الناشــئن والشــباب، بعدها 

أُفّضــل اللعــب مــع األنديــة اإليطاليــة أو اإلســبانية، وأن 

يكــون يل أســم يف ســاحة كــرة القــدم العامليــة.

ــا؟  ــاركت به ــي ش ــوالت الت ــي البط ماه
وهــل رافقتكــم مشــاكل؟ 

واليونــان  والرتغــال  بإيطاليــا  بطــوالت  يف  شــاركت 

والدمنــارك وفنلنــدا، طبعــاً واجهتنــا بعــض املشــاكل 

ــا ازداد  ــا، بعده ــا فريقن ــة يلعبه ــان كأول بطول يف اليون

التفاهــم بــن أعضــاء الفريــق وربحنــا.

ماهي اإلنجازات التي حققها فريقكم؟ 
والتي حققتها أنت؟

حققنــا بطولــة النخبــة Stadium cup للفــرق األوروبيــة 

يف  العــب  أفضــل  وكنــت   ،2013 عــام  الســويد  يف 

البطولــة وهدافهــا، كــا ربحنــا بطولــة أفضــل فريــق يف 

ســتوكهومل، بعــد فوزنــا ضــد Brommapojkarna فريــق 

ــويد. ــة يف الس ــة رياضي ــل مدرس ــع أفض يتب

ــو 3-3 وهــو أفضــل  ــاو باول ــادي س ــع ن ــا م ــا تعادلن ك

ــوز. ــن الف ــن م ــا قريب ــل وكن ــرق الرازي ف

ما رأيك بمنتخب السويد 
وإبراهيموفيتش؟ وبخروجهم من 

تصفيات كأس العالم؟ 
بعــد 5 - 10 ســنوات  الســويدي ســيصبح  املنتخــب 

املوهوبــن  املراهقــن  مــن  الكثــر  لوجــود  أفضــل، 

مــن  الســويد  خرجــت  وعندمــا  جــداً،  والجيديــن 

التصفيــات حزنــت جــداً. أشــعر بــأن زالتــان هــو فقــط 

مــن يلعــب، فهــو قليــل التوتــر، وصنــع وســجل هدفــن 

لوحــده بشــكل كامــل.

غيــر  تشــجعه،  الــذي  الفريــق  هــو  مــا 
معــه؟  تلعــب  الــذي 

أنــا أتبــع "زالتــان إبراهيموفيتــش" فهــو قــدويت وأشــجع 

فريقــه أينــا يلعــب، كــا أننــي أحــب برشــلونة أيضــاً.

كونــك مــن أصــول عربيــة هــل ينظــر إليــك 
باقــي  عــن  مختلفــة  بنظــرة  بعضهــم 

الالعبيــن؟ 
مل أشــعر أبــداً بهــذا الــيء، ومل يعاملنــي أحــد بطريقــة 

متييزيــة، ففريقــي ضــد العنريــة، وأي أحــد يقــوم 

بأفعــال عنريــة يطردونــه مبــارشة، باإلضافــة إىل أن 

ــب. ــن األجان ــق م ــف الفري ــن نص ــر م أك

بمــا أنــك ســوري، هــل تتمنــى تمثيــل 
ــي  ــويدي ف ــوري أم الس ــب الس المنتخ
المنافســات الدوليــة، لــو عــرض عليــك 

الطرفين اللعب معهما؟
ــي  ــأين ســوري، لكن ــا أفتخــر ب ــار صعــب جــداً، أن االختي

ســأختار الســويد، فأنــا ولــدت ونشــأت وتعلّمــت فيهــا، 

وأرغــب بــرد الجميــل وأن أمثلهــا، وهــم حقيقــة أفضــل، 

وبالتــايل ســنقابل فرقــاً أقــوى وتــزداد فــرص التحــدي.

ما رأيك بالمنتخب السوري؟
ــن،  ــا أكــر رسعــة مــن األوروبي ــاز بأنن نحــن العــرب منت

ومنتخبنــا رسيــع وجيــد، كــا أين صدمــت حقــاً أن 

ــع  ــذ أرب ــع الســويد بنتيجــة 1-1 من ــت م ســوريا تعادل

ــنوات. س

ماذا إن كنت تلعب في المنتخب 
السويدي واضطررت لمواجهة 

المنتخب السوري؟
ــد  ــب ض ــن ألع ــي ل ــداً، لكن ــب ج ــعور متع ــذا الش ه

منتخــب بــالدي، وســأفضل الجلــوس عــى دكــة االحتياط.

الالعب الناشئ ريكارد سّمان: فخور بأني سوري 

لكني سألعب للمنتخب السويدي

نادر عازر
nader@alkompis.com

ايلي لولي
elie@alkompis.com

ريكارد سّان
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الكومبــس - ماملــو: يطــور فــن املــرح نفســه ويجــدد أســاليب عرضــه لتالئــم دامئــا املــكان والزمــان. وعــى الرغــم 
مــن مزاعــم البعــض أن تأثــر هــذا الفــن يتــالىش وأنــه موضــة قدميــة ويفقــد شــعبيته لينحــرص االهتــام بــه بفئــات 

معينــة منهــا  أصحــاب املــال، إال أننــا نــرى كيــف يبتكــر املــرح دامئــا األفــكار الجديــدة، لتقديــم مواضيــع آنيــة 

وللوصــول إىل أكــر قطاعــات مــن النــاس، مثــل اســتخدام لغــة اإلشــارة يف بعــض مســارح الســويد، خاصــة لــذوي 

اإلحتياجــات الخاصــة.

 

ــذه  ــل ه ــم هث ــوذج لتقدي ــا ال دا( من ــرح )ي ــة م فرق

االبتــكارات، فقــد جــاءت بــيء مغايــر متامــا عــّا هــو 

مألــووف. هــذا املــرح يطــرح قضيــة مطروقــة يف علــم 

اللغــة اإلجتاعــي وهــي مســألة التنــاوب اللغــوي. 

فمصطلــح التنــاوب اللغــوي يــرد ذكــره كثــراً يف املراجــع 

ــة  ــن عالق ــث ع ــم الحدي ــا يت ــة عندم ــانية الحديث اللس

املســتويات  بــن  التنقــل  باملجتمــع، والســيا  اللغــة 

ــة عندمــا يتغــر املوضــوع  ــم هــذه العملي ــة. وتت اللغوي

الثانيــة  اللغــة  ثقافــة  اىل  األوىل  اللغــة  ثقافــة  مــن 

املكتســبة والتــي تكــون عــادة لغــة االســتخدام، وعندمــا 

متــر يف اللغــة األوىل جملــة وفيهــا كلمــة مــن اللغــة 

ــة.  ــث أو املداخل ــا الحدي ــينتقل اليه ــي س ــة الت الثاني

 )يا ال دا( فرقة مسرحية بثوب جديد
ــاء  ــم إنش ــويد ت ــوب الس ــة جن ــو الواقع ــة مامل يف مدين

فرقــة مرحيــة جديــدة تدعــى  »يــا ال دا« وهــي فرقــة 

ســويدية حديثــة النشــأة تنطــق بلغــات متعــددة. فـــ 

)يــا( تعنــي نعــم بالســويدية و )ال( تعنــي كال بالعربيــة، 

ــة  ــر كل مــن الكاتب ــي نعــم بالروســية. ويعت و )دا( تعن

املرحيــة فانيــا حميــد إيساكســون، واملخرجــة املرحية 

ريــام الجزائــري مــن مؤســي هــذه الفرقــة املرحيــة. 

الفكرة لم تكن صدفة
ــرض  ــة ع ــاءت نتيج ــا ج ــة، إمن ــأ بالصدف ــرة مل تنش الفك

مرحيــة ســّميت بنفــس إســم الفرقــة املرحيــة الصيف 

املــايض والتــي عرضــت لصالــح مــرح فــراَت يف مدينــة 

املرحيــة  هــذه  عــرض  وتــم  ماملــو. 

بثــالث لغــات هــي العربيــة والســويدية 

نجاحــا  القــت  ان  وبعــد  والرومانيــة. 

ــرة  ــرة اىل فك ــذه الفك ــّورت ه ــرا تط كب

إنشــاء فرقــة مرحيــة متعــددة اللغــات. 

وعــن كيــف كانــت ردود فعــل األطفــال 

متعــدد  مرحــي  عــرض  أول  حــول 

باللغــات تقــول ريــام الجزائــري املديــرة 

اإلداريــة والفنيــة للفرقــة لـــ »الكومبس« 

ــرح  ــر وف ــون بفخ ــال يحس إن : » األطف

عندمــا تذكــر لغتهــم األم وســط العــرض 

املرحــي. فالفكــرة  قامئــة عــى إعطــاء 

ــى  ــة ع ــل لغ ــس تفضي ــه ولي ــكل حق ال

ــرى«. أخ

ــن  ــال الذي ــن األطف ــد م ــر أن العدي يذك

اىل  ويذهبــون  الســويد  يف  يعيشــون 

مــا  يســتخدمون  اإلبتدائيــة  املــدارس 

هــذا  مختلفــة.  لغــة   150 يقــارب   

يعنــي أنهــم يتحدثــون عــدة لغــات مــرّة 

واحــدة. ويســتخدمون أســلوب التنــاوب 

اللغــوي وهــو شــئ حقيقــي بالنســبة 

لحيــاة الكثريــن مــن األطفــال هــذه 

األيام. 

ــا أيضــا باملمثــل عــالء رشــيد وســألناه عــن مــدى  إلتقين

صعوبــة التحضــر للمرحيــات بلغــات مختلفــة فقــال:« 

قــد يكــون الوضــع صعبــاً للوهلــة االوىل لكــن املارســة 

ــات  ــر للمرحي ــة التحض ــن عملي ــهل م ــي تس ــي الت ه

االخــرى التــي تتبــع«. عــالء يشــعر باملتعــة اآلن لتمثيلــه 

هــذا النــوع مــن املــرح الن ذلــك  يفســح لــه مجــاالت 

وخيــارات أوســع مــن خــالل االداء املختلــف الــذي 

يســتطيع أن يضمنــه للتمثيــل وعــى ســبيل املثــال 

املوروثــات، مثــل رضبــة اإليقــاع او حتــى التصفيــق ومــا 

ــك عــى حــد وصفــه. شــابه ذل

إنهــا فكــرة مســرح يســاهم بـــ »ضــم« 
ــات  ــم ثقاف ــن ثّ ــات وم ــزل« لغ ــس »ع ولي

شــعوب 
مــرح »يــا ال دا« يريــد قبــل كل يشء أن يحــرر اللغــات 

كالرومانيــة  الجنوبيــة  الســالفية  واللغــات  كالعربيــة 

والربيــة والبوســنية مــن التداعيــات الســلبية التــي 

لبعــض  االقتصــادي  املســتوى  تــدين  بســبب  نشــأت 

املجتمــع  يف  وعاشــت  قدمــت  التــي  املجموعــات 

ــس  ــم ولي ــاهم بض ــرح يس ــرة م ــا فك ــويدي. إنه الس

عــزل لغــات ومــن ثّــم ثقافــات شــعوب. وأبســط مثــال 

عــى ذلــك مــا يســتعمل مــن تنــاوب لغــوي يف البلــدان 

تقــول  كــا  وفرنســية  عربيــة  لغــة  مــن  اإلفريقيــة 

الجزائــري. 

تحدثــا مــع فانيــا حميــد ايساكســون وهــي مؤلفــة 

مرحيــة كتبــت نــص مرحيــة »يــا ال دا« و »باريــزاد« 

وســألناها ملــاذا تكتــب هكــذا نصــوص مرحيــة بلغــات 

مختلفــة؟ تقــول فانيــا: »إن الســبب وراء ذلــك هــو 

أننــي أمــي تقريبــا كل الوقــت مــع أصدقــاء يتكلمــون 

ــي  ــة النن ــذه الحال ــا ه ــش أيض ــا أعي ــدة، وأن ــات ع لغ

متزوجــة مــن رجــل يتكلــم العربيــة فهــذا شــئ اعيشــه 

طــوال الوقــت«. أمــا عــن الفائــدة مــن إســتخدام هــذه 

ــي  ــا االوىل الت ــت: »شــعرنا مــن مرحيتن اللغــات؟ أجاب

عرضناهــا أن العديــد مــن األطفــال والنــاس الكبــار 

ــدو  ــم أب ــار منه ــى الكب ــم، وحت ــة اىل ســاع لغته بحاج

اهتامهــم يف هــذا النــوع مــن املــرح«.  وفيــا إذا 

ــوي  ــاوب اللغ ــذا التن ــم ه ــي يفه ــور املرح كان الجمه

قالــت:« نحــن نقــوم بجعــل املشــاهد الــذي يفهــم لغــة 

معينــة بفهــم اللغــة أو اللغــات األخــرى يف املرحيــة«. 

أو  لغــات  أشــباه  إذن هــل هــو مســرح 
جاليــات؟ مســرح 

يف ســبعينيات القــرن املنــرم نُظــر اىل هــذا النــوع مــن 

ــه أشــباه  ــاوب اللغــوي  بشــكل ســلبي ووصــف بأن التن

لغــات أي أن الشــخص ال يتقــن أي لغــة بشــكل كامــل. 

اروقــة  واللســانين  اللغــة  علــاء  فــرى  اليــوم  أمــا 

ــرة.  ــة كب ــة ولغوي ــة ومعرفي ــة إجتاعي ــد إيجابي وفوائ

ــو  ــة ل ــه الثاني ــن لغت ــل تتحس ــروف أن الطف ــن املع وم

ــم  ــر معل ــويد بتوف ــوم الس ــذا تق ــه األم. وله ــن لغت أتق

ــى  ــة. ورداً ع ــة واملدرس ــن الروض ــة األم م ــم اللغ لتعلي

وصــف هــذا املــرح بأنــه مــرح جاليــات تقــول ريــام 

الفئــات  الجزائــري: »إن هــذا املــرح موجــه لــكل 

العمريــة مــن الجمهــور ولــكل األجنــاس، ففئــة جمهورنــا 

مختلــط وال يركــز عــى فئــة دون أخــرى، بــل انــه رضورة 

ــة«.  ــات االجنبي ــال الجالي ــن اطف ــر م ــا كث ــاين منه يع

هــذا وســيتم عــرض أول مرحيــة تابعــة لهــذه الفرقــة 

الحــايل،   ) فرايــر   ( شــباط   27 يف  باريــزاد  بعنــوان 

ــي مل  ــزاد الت ــى باري ــاة تدع ــة فت ــي قص ــة ه واملرحي

ــام والقصــة مأخــوذة  ــن األي ــا م ــرة يوم ــا أم تعــرف أنه

مــن حكايــات ألــف ليلــة وليلــة. وتــم إســتخدام لغــات 

مختلفــة يف هــذا العــرض منهــا الســويدية والعربيــة 

والبوســنية والربيــة. املرحيــة كانــت موجهــه ألطفــال 

ــنن. ــن 6-9 س ــم ب ــراوح أعاره ت
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ــعر  ــا الش ــطّر به ــود، يس ــذ عق ــه من ــي درب ــا صديَق ــم، فه ــة والقل ــاً الورق ــرك يوم ــاص: مل ي ــس - خ الكومب
ــوم يســتخدمها لغــرض آخــر، هــو دراســة اللغــة  ــات الي ــه ب ــة، لكن وســيناريوهات املسلســالت واألفــالم الوثائقي

الســويدية، بعــد أن أســتقر فيهــا. فســنوات خرتــه يف العمــل التلفزيــوين، التــي تجــاوزت األربعــني عامــاً، مل متنعــه 

مــن الســعي لتعلــم هــذه اللغــة، متحديــاً يف الوقــت ذاتــه طلبــة رمبــا هــم بأعــار مــن دّرســهم اإلعــالم، وطريقــة 

ــوين يف اليمــن. ــم التلفزي التقدي

عــي صــالح أحمــد، تنقــل يف اليمــن عــى أوتــار األنــواع اإلعالميــة جميعهــا، فمــن مديــر عــام للرامــج يف القنــاة 

الرســمية اليمنيــة، وكبــر املذيعــني، إىل رئيــس رشكــة إلنتــاج األفــالم الوثائقيــة، وصــوالً إىل إعــداد الرامــج والدرامــا 

اإلذاعية.  

الرجــل الســتيني الحاصــل عــى أكــر مــن ميداليــة ذهبيــة يف العديــد مــن املهرجانــات يف اليمــن وخارجهــا، تــرك 

األضــواء والكامــرات لظــروف قاهــرة، وجــاء ليعيــش يف ظــٍل يــراه آمنــاً هــو ظــل الســويد.

»الكومبــس« زارتــه يف املدرســة التــي يتعلــم بهــا اللغــة 

الســويدية، وكان للــايض والحــارض واملســتقبل نصيــب 

مــن هــذه املقابلــة:

 

هــل مــن الســهل أن تنتقــل فجــأة مــن 
مــدرس للعديــد مــن الشــباب اإلعالمييــن 

ــب؟ ــى طال ال
هــا عمليتــان مقدســتان، ليــس هنــاك مــا هــو أجمــل 

ــا، إال أن تكــون متعلــاً، غــر أننــي  مــن أن تكــون ُمعلّ

ال أخفيــِك أن العمليــة األخــرة تلقــي بعبئهــا عــى عمــر 

أرهقتــه األيــام، فأصبــح التحصيــل للــادة العلميــة 

شــاقاً، خاصــة إذا كان الوافــد الجديــد واملقصــود بــه 

اللغــة الســويدية، ســتأت لتنافــس حبيبــا يصعــب فراقــه 

ــة. وهــو اللغــة العربي

الســويدية  اللغــة  بــأن  تقصــد  مــاذا 
؟  العربيــة  ســتنافس 

ــا،  ــل به ــي أتعام ــة الت ــاً باللغ ــون ضليع ــدت أن أك اعت

الســويدية  تكــون  أن  ملزمــاً  نفــي  أجــد  وبالتــايل 

بنفــس قــوة اللغــة العربيــة، وهــذا صعــب، ويــكاد 

يكــون مســتحيالً، مــا يجعلنــي أشــعر أن هنــاك تزاحــم 

ــن. ــن اللغت ــة غــر متكافئــة ب ومنافس

ربمــا  آخــر  إلــى  مجتمــع  مــن  االنتقــال 
يكــون صعبــا لكثيريــن فكيــف تــرى أنــت 

هــذا األمــر؟ 
ــد  ــي يج ــق ألن اإلعالم ــة باملطل ــد صعوب ــخصياً مل أج ش

ويف  والشــعوب،  الحضــارات  كل  مــن  قريبــاً  نفســه 

ــد  ــش للواف ــهل العي ــويد، يس ــي كالس ــع دميقراط مجتم

الجديــد، إذ ليــس هنــاك مــن يســتنكر وجــودك، أو 

مقوماتــك، فلــك أن تأخــذ أفضــل مــا عنــد اآلخــر، وتبقــي 

ــة  ــايل تتشــكل شــخصية حضاري ــك، وبالت أفضــل مــا لدي

ــرك. ــش املش ــبة للعي مناس

شــعرية  أبياتــا  الغربــة  ترجمــَت  هــل 
أيضــًا؟ شــاعرًا  كونــك 

ــا  ــر م ــرى غ ــاٍن أخ ــا مع ــي له ــة يف مفهوم ــم، الغرب نع

ــن  ــك وم ــة يف ذات ــون الغرب ــد تك ــا ق ــاس، رمب ــا الن ألفه

ــدى اآلخــر  ــن أهلــك وعشــرتك، وقــد تجــد ل ذاتــك وب

ــاعر: ــول الش ــا يق ــة ك ــا، وطأمنين ــتقراً آمن مس

»ارحــل تجــد عوضــا عمــن تفارقهــم ... أهــال بأهــل 

وجرانــا بجــراِن«.

الوطــن مل يفارقنــي باألصــل، وإن كنــت قــد غادرتــه 

فهــو يســكنني اآلن بعــد أن كنــت أســكنه، ورمبــا أبيــايت 

ــن يّف. ــن والوط ــى أين يف الوط ــك ع ــد ل ــعرية  تؤك الش

 يصمــُت للحظــات، ثــم تدمــع عينــاه، وتختفــي مالمــح 

القــوة بصوتــه ويحــل محلهــا حــزن بــدى يل نبيــال وهــي 

يخاطــب الوطــن األم التــي فارقهــا، او كــا قــال ارتحــل 

معهــا يف تبــادل لــألدوار ال ميكــن التعبــر عنــه اال شــعرا 

فيقــول: 

قررت سجنك يف الضلوع فال فرار

سأفر منك إليك حتى االنصهار

 قررت أن نتبادل األدوار 

فلسوف تسكن يف دمي من بعد أن كنت

أسكنها الديار 

ومعا نسافر نكمل املشوار

 

مــن  للعديــد  ســيناريو  كاتــب  أنــت 
ليلــة  ألــف  كاإلعصــار،  المسلســالت 
الرمضانيــة،  المقامــات  وليلــة، 
ــن  ــل يمك ــخ، ه ــات األدبية...ال والمحاكم
أحداثــه  درامّيــًا  مسلســاًل  تكتــب  أن 
الســويدي  المجتمــع  مــن  مســتقاة 

إليــه؟ وفــدت  الــذي 
هــذا طمــوح مــا لبــث يــراودين منذ وصلــت إىل الســويد، 

ــا  ــكل م ــر ب ــاة املهاج ــي حي ــة وأعن ــا خصب ــاة هن الحي

ــة  فيهــا مــن مفارقــات وهــذا عامــل مهــم يــري العملي

ــة املنتجــة واملســوقة  ــة، تظــل املشــكلة يف الجه الدرامي

للعمــل، ويف ظــل هــذا النقــص حاليــا يكــون الحــل 

باالتجــاه نحــو مايعــرف بـــ )الديكــو درامــا( التــي تجمــع 

بــن التوثيــق وتشــكيل املشــهد دراميــا، واعتقــد أن هــذا 

ــوات خــارج الســويد. ــج يف القن ــه للروي ســيجد طريق

اإلعالمييــن  ببعــض  صلــة  علــى  أنــت 
المهاجريــن  العــرب  والمثقفيــن 
تواجهــك  التــي  التحديــات  أبــرز  ماهــو 

؟ جههــم ا تو و
التحــدي األول هــو اللغــة، فاملثقــف يهمــه يف املجتمــع 

أن يصــل إىل اآلخــر وال نســتطيع أن نصــل إليــه إال باللغــة 

التــي يجيدهــا، ولــي نعــر عــن حضارتنــا وثقافتنــا 

بشــكل ســليم ال بــد مــن اإلبــداع يف تحصيــل لغــة مــن  

نوصــل اليهــم رســالتنا. عــى اننــا ال نســتغني ابــدا عــن 

توجيــه الرســالة اإلعالميــة املتوازنــة واملتطــورة ايضــا 

ــا.  ــن بلغتن للناطق

ــن  ــن الوافدي ــل ب ــف التواص ــو ضع ــاين ه ــدي الث والتح

العــرب، وليــس مثــة اســتغالل حقيقــي لإلمكانــات املتاحة 

التــي مــن خاللهــا نحافــظ عــى هويتنــا، الحقيقــة أقــول 

إننــا نخــى عــى أبنائنــا مــن أن يفقــدوا مقومــات 

ــم . حضارته

كيف ميكن االستفادة من الخرات اإلعالمية العربية التي 

وفدت إىل السويد؟

 طموحــي أن نســتغل املنــاخ املوجــود هنــا، ونُوجــد 

ــة للمشــاهد العــريب يف الداخــل والخــارج،  ــوات مرئي قن

ــة وأصبحــت  وأغلــب دول العــامل خاضــت هــذه التجرب

ــة. ــادة اإلعالني ــة امل ــن قيم ــا م ــال حظه ــس لتن تناف

خبــرة  الســويد  فــي  ستجســد  كيــف 
؟ اإلعــالم  حقــول  فــي  عامــا  أربعيــن 

هذا ماال أعرفه وهذاما يحزنني.

فــي  الكومبــس  لتجربــة  تنظــر  كيــف 
مجــال اإلعــالم الناطــق باللغــة العربيــة؟ 
هــذه  عــى  الــكايف ألحكــم  بالقــدر  مطلعــا  لســت 

ــدة  ــواة جي ــي ن ــدأ ه ــث املب ــن حي ــن م ــة، لك التجرب

تتطــور. أن  وأرجــو  اآلخــر  اىل  للوصــول 

معهــا  لينتهــي  املخصصــة  االســراحة  فــرة  انتهــت 

حديثنــا، وعــاد عــي صــالح أحمــد الــذي اعتــاد أن يحلــق 

عــى أجنحــة اللغــة العربيــة اىل مقعــد دراســته ليتعلــم 

ــويدية. ــة الس ــل يف الجمل ــم والفاع ــع االس موق

سالف يعقوب ابراهيم

بعد 40 عاما تحت أضواء اإلعالم في اليمن 

البحــث عــن ظــل األمــان فــي الســويد

عي صالح أحمد
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ــن  ــويد م ــياقة Körkort يف الس ــة الس ــى رخص ــول ع ــني للحص ــن املتقدم ــر م ــاين الكث ــاص: يع ــس- خ الكومب
مصاعــب حقيقيــة، قــد تكــون ناجمــة عــن الرجمــة الركيكــة واملعقــدة وغــر املفهومــة إلســئلة اإلمتحــان النظــري 

باللغــة العربيــة، إىل جانــب عــدم وضــوح العديــد مــن كتــب تعليــم الســياقة، حســب مــا يؤكــد عــدد ممــن حاولــوا 

عــدة مــرات اجتيــاز الفحــص النظــري، ولكــن دون جــدوى.

 

ــب  ــس"، يطل ــت "الكومب ــرة وصل ــكاوى كث ــائل وش رس

فيهــا أصحابهــا فتــح املوضــوع للنقــاش، مؤكديــن أن 

هــذه الصعوبــات تشــكل عبئــاً كبــراً يُضــاف اىل رصامــة 

القوانــن واإلختبــارات املروريــة املتبعــة يف الســويد، 

ــغ  ــن املبال ــك ع ــياقة، ناهي ــة الس ــى رخص ــول ع للحص

الكبــرة التــي يرفهــا الكثــر مــن األشــخاص، للتدريــب 

ــياقة. ــم الس وتعل

معــروٌف أن الســويد تتيــح إجــراء إمتحــان الســياقة 

النظــري بعــدة لغــات، منهــا العربيــة. ويســعى األفــراد 

ــة  ــد اىل تأدي ــكل جي ــويدية بش ــدون الس ــن ال يجي الذي

ــا. ــي يعرفونه ــة الت ــم األم أو اللغ ــان بلغته اإلمتح

وعــدم  التعبيــر  فــي  وركاكــة  أخطــاء 
وضــوح

ــة  ــن، صعوب ــن آخري ــل كثري ــان مث ــحر نع ــه س تواج

بالغــة يف فهــم لغــة العديــد مــن كتــب تعليــم الســياقة 

بالعربيــة، وتوضــح إن هنــاك تعابــر ومفــردات، تحتــاج 

اىل قامــوس لفــك طالســمها. 

ــذي  ــاب ال ــة الكت ــحر لـــ "الكومبــس" : " لغ ــول س تق

أقــرأه غــر مفهومــة وغــر واضحــة، وهنــاك الكثــر مــن 

املفــردات التــي أســمع بهــا ألول مــرة، كــا إن إســلوب 

ــث  ــه باع ــل إن ــد، ب ــر جي ــاب غ ــوي للكت ــر اللغ التحري

ــب باملــرة عــى اإلســتمرار  ــل وال يشــجع الطال عــى املل

ــه".  بقراءت

ــس"، إن  ــه يقــول شــهاب ســلان لـــ " الكومب مــن جهت

الكثــر مــن األســئلة الســابقة التــي وردت يف إمتحانــات 

ــك  ــاً تجعل ــة، وأحيان ــر دقيق ــة وغ ــر مفهوم ــابقة غ س

ــا، ويف  ــي تولده ــة الت ــن العصبي ــدك م ــن جل ــرج م تخ

ــح  ــة، متن ــة معين ــر او كلم ــرف ج ــا ح ــب، ينقصه الغال

ــذي  ــكل ال ــوب، بالش ــوح املطل ــواب الوض ــؤال والج الس

يســاعد يف ترســيخها بذهــن الطالــب، ويبعــده عــن 

ــؤال".  ــه الس ــذي يحمل ــى ال ــاس يف املعن اإللتب

ويضيــف: " بعــض اإلجابــات قــد تكــون خاطئــة، وهــذا 

ــم  ــة مــع معل ــه بعــد مناقشــتي لألجوب ــا أســتدل علي م

ــول  ــع الق ــا. ويتاب ــدرب فيه ــي أت ــياقة الت ــة الس مدرس

ــارات  ــؤال والخي ــراءة الس ــي ق ــب معلم ــاخراً: " يتجن س

املوجــودة إلنهــا تتعــارض مــع املعلومــات املروريــة التــي 

ــارشة، دون  ــه الســؤال مب ــه، ويفضــل ان اطــرح علي لدي

إعطــاءه الخيــارات املتاحــة، يك ال أخلــط عليــه األمــور".

ويتســائل ســلان:  "كيــف يكــون حــايل وانــا غــر مــدرك 

لقوانــن املــرور ان كان معلمــي ال يســتطيع فــك طالســم 

اســئلة اإلمتحانــات النظريــة الســابقة؟

إستغالل تجاري يفتقر الى الرقابة!
 Isaks ــة ــب مدرس ــو صاح ــحاق، وه ــد إس ــف خال يص

 ،Eskilstuna تعليــم الســياقة يف مدينــة Trafikskola

بــإن مــا يحصــل هــو " إســتغالل تجــاري، يفتقــر اىل 

الضوابــط والرقابــة ". 

يقــول إســحاق لـــ " الكومبــس" : " إن أســئلة تعليــم 

الســياقة باللغــة العربيــة واإلختبــار النظــري، يجــري 

ترجمتهــا مــن الســويدية اىل العربيــة، ويعمــد البعــض 

ــا  ــبا م ــوا حس ــإن يرجم ــاً، ب ــك تجاري ــتغالل ذل اىل إس

ــرور  ــة امل ــى أنظم ــن ع ــوا مطلع ــاءوا دون أن يكون يش

وقوانينــه يف الســويد، لــذا تخــرج الرجمــة بأشــكال 

مختلفــة وبأخطــاء لغويــة ومعلوماتيــة عديدة، ولألســف 

مــا يزيــد الطــن بلــه، عــدم وجــود رقابــة ســويدية عــى 

ــة". ــة العربي ــة اىل اللغ الرجم

ويؤكــد أنــه حــاول مــرات عــدة الحديــث مــع إدارة 

مل  لكنــه  ذلــك،  حــول   Transportstyrelsen النقــل 

يحصــل عــى إجابــات.

ــس"، إتصــاالً مــع  ومتابعــة للموضــوع، أجــرت " الكومب

مصلحــة املــرور Trafikverket، وتحدثــت مــع مســؤولة 

ان مصلحــة  قالــت  التــي  لونديــن،  إلفــا  اإلتصــاالت 

النظــري،  اإلختبــار  عــن  املســؤولة  هــي  املواصــالت 

ان مصلحتــي  اىل  األســئلة وترجمتهــا، الفتــة  ووضــع 

ــم  ــب تعلي ــائل وكت ــدران وس ــرور ال يص ــالت وامل املواص

ــة. ــة العربي ــياقة باللغ الس

كــا أن " الكومبــس " إتصلــت مبصلحــة املواصــالت 

للحصــول منهــا عــى جــواب، لكنهــا مل تســتلم ذلــك 

حتــى اآلن.

لتعليــم  الخاطئــة  المواقــع  عشــرات 
قة لســيا ا

يقــول إســحاق، ان هنــاك عــرشات املواقــع لتعليــم 

الســياقة باللغــة العربيــة، تضــم عــدداً كبــراً مــن األســئلة 

ــة غــر الصحيحــة، حيــث يتــم صياغــة الســؤال  واألجوب

ــب  ــة، وحس ــر مدروس ــة وغ ــر علمي ــم غ ــق مفاهي وف

ــؤال. ــع الس ــا واض ــر به ــي يفك ــاالت الت اإلحت

ــة  ــة يف لغ ــة ومعلوماتي ــاء لغوي ــاك أخط ــف: هن ويضي

بعــض كتــب تعليــم الســياقة وأســئلة اإلختبــار النظــري، 

ــك.  ــة ســويدية تراجــع ذل ولألســف ال يوجــد جه

ويزيــد القــول إن أكــر األخطــاء شــيوعاً والتــي يتناقلهــا 

الدراســن باللغــة العربيــة هــي إن الفــرة القانونيــة 

ــرى  ــال ج ــد يف ح ــن جدي ــياقة م ــة الس ــرداد رخص إلس

بينــا  عامــان،  مروريــة،  مخالفــة  بســبب  ســحبها 

الصحيــح هــو إنــه ميكــن إســرجاع رخصــة الســياقة بعــد 

ــحبها.  ــن س ــد م ــام واح ع

الدارســن  الطلبــة  مــن  باملائــة   99 فــإن  ولألســف، 

بالعربيــة يجيبــون عــى هــذا الســؤال بشــكل خاطــىء، 

فيــا نفــس النســبة مــن طلبــة اللغــة الســويدية يجيبون 

ــح.  ــه بشــكل صحي علي

ــى  ــة ع ــر رصام ــون أك ــات تك ــل ان العقوب ــا يحص وم

الحاصلــن الجــدد عــى رخصــة الســياقة والذيــن ميــرون 

بفــرة إختبــار، مدتهــا عامــان، وعــى ســبيل املثــال، 

تســحب رخصــة الســياقة لعــام كامــل مــن الســائق 

ــات  ــت الفحوص ــال دل ــار، يف ح ــرة إختب ــر بف ــذي مي ال

عــى إن نســبة الكحــول بدمــه 0.2 بروميــي، فيــا 

تســحب رخصــة الســائق املتمــرس ولنفــس الســبب، 

ــد. ــام الواح ــن الع ــل م ــهراً، أي أق ــا 11 ش ــدة أقصاه مل

كال  كامــل،  عــام  ملــدة  اإلجــازة  بســحب  ويعاقــب 

اذ  إختبــار،  بفــرة  ميــر  والــذي  املتمــرس  الســائقن، 

كشــفت الفحوصــات عــى إن نســبة الكحــول يف دمهــا 

1.0 بروميــي أو أكــر.

نسبة نجاح أكبر بالنسخة السويدية
وبحســب إســحاق، فــإن نســبة النجــاح باللغة الســويدية 

أكــر مــن العربيــة، لدقــة املعلومــات وســالمة الصياغــة 

ــل  ــي تحم ــة الت ــاً بالعربي ــويدية، قياس ــة يف الس اللغوي

أكــر مــن معنــى.

وحــول فــرص النجــاح يف اإلمتحــان العمــي يقــول: " 

إن األشــخاص الذيــن تقــل أعارهــم عــن الـــ 40 عامــاً، 

لبيــان الحــد الطبيعــي مــن  العمــر يف 1.5،  يــرب 

الــدروس التــي يحتاجهــا الطالــب، وأي زيــادة او نقصــان 

يف ذلــك، تعتمــد عــى قــدرات الطالــب الذهنيــة. ووفقــاً 

ــدرة  ــر ق ــة أك ــإن النســاء ضمــن هــذه الفئ إلســحاق، ف

مــن الرجــال.

وملــن تزيــد أعارهــم عــن الـــ 40 عامــاً، يــرب العمــر 

ــر  ــة يكــون الرجــال أك يف العــدد 2. وضمــن هــذه الفئ

قــدرة مــن النســاء". 

نصائح عملية
ــد،  ــاب الســياقة بشــكل جي ينصــح إســحاق بدراســة كت

واإلبتعــاد عــن أخــذ دروس الســياقة العمــي يف غــر 

ــك مضيعــة للوقــت واملــال،  مــدارس الســياقة، ففــي ذل

ــياقة  ــون الس ــن يعلم ــة م ــث ان غالبي ــول، حي ــا يق ك

خــارج مــدارس تعليــم الســياقة، " يفتقــرون اىل الطــرق 

العلميــة املدروســة واملتفــق عليهــا يف هــذا املجــال، واىل 

الخــرة يف القوانــن الســويدية. ومــا يحصــل عنــد الكثــر 

مــن الطلبــة، إنهــم وبعــد ان يكونــوا قــد أخــذوا الكثــر 

مــن الــدروس خــارج املدرســة وبنــوا قاعــدة معلومــات 

خاطئــة عــن حركــة املــرور وقوانينهــا، يلجــوؤن اىل 

املزيــد  يرفــون  حينهــا  الســياقة،  تعليــم  مــدارس 

ــدة  ــن القاع ــص م ــال، للتخل ــد وامل ــت والجه ــن الوق م

ــاء  ــابق، وبن ــا يف الس ــي تلقوه ــة الت ــة الخاطئ املعلوماتي

ــا". ــدالً عنه ــدة ب أخــرى جدي

 "ركاكة واضحة 
وترجمة رديئة"

لينا سياوش
lena@alkompis.com

خالد إسحاق

إمتحان السياقة بالعربية في السويد
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املوســيقى  اســتاذة  ثقافــة:   – الكومبــس 

األكادمييــة  األردنيــة  الجامعــة  يف  الكالســيكية 

املوســيقي  تواصــل مرشوعهــا  عصفــور  زينــة 

ــر العمــل املشــرك، وتكريــس الوعــي  عــر تجذي

ــيقية  ــال موس ــزف يف اع ــذوق والع ــواص الت بخ

كالســيكية مهمــة ابدعهــا املوســيقيون عــر تاريــخ 

التلحــن واإلنشــاء املوســيقي.

لهــا مرشوعهــا الثقــايف يف تدريــس وخلــق الوعــي 

بالعمــل الكالســيي، مكرســة اهتامهــا عــى 

ماينجــزه املؤلفــون العــرب يف منطقتنــا، ومــن 

اجــل ذلــك كان لهــا الــدور الكبــر مــع املجموعــة 

املوســيقية – عتيــق - التــي اســهمت يف تأسيســها 

والتــي قدمــت اعــاال وامســيات كثــرة يف األردن 

ــا. وخارجه

 تحدثــت املوســيقية والباحثــة زينــة عصفــور 

لثقافــة "الكومبــس" عــن مشــاريعها القادمــة، 

ــي  ــة مرشوع ــم مبتابع ــي اهتامك ــة: " أحي قائل

ــي انتجــت قرصــاً  ــاري انن املوســيقي، وآخــر اخب

مدمجــاً جديــداً بعنــوان  " تروبــادور" مــع فرقــة 

التــي اسســناها يف عــان عــام 2009  عتيــق 

ــز املنجــز  ــادر اىل تعزي وهــي فرقــة موســيقية تب

املوســيقي العــريب واملؤلفــات املوســيقية ذات 

الخــواص واملميــزات الرفيعــة".

ــور  ــة عصف ــورة زين ــس" الدكت ــألت "الكومب وس

عــن املقبــل مــن مرشوعاتهــا الجديــدة فقالــت: 

جديــد  مدمــج  قــرص  إلنجــاز  اآلن  أســتعد   "

ــو حيــث نقــدم  ــي البيان هــو عمــل مشــرك آللت

ــق،  ــان صّدي ــد عث ــا محم ــي الفه ــيقى الت املوس

وميثــل مجموعــة مــن العــزف املشــرك مــع 

ــاء الســكري وطــارق  ــاد محمــد وضي ــن اي الفنان

ــة اركاج  ــن مؤسس ــي م ــم فن ــع دع ــس .. م يون

للمؤثــرات واألجهــزة الفنيــة، كــا ســأقدم يف 

ــاء الســكري حفــال  ــان الســوري ضي ديب مــع الفن

ثنائيــا آللــة الجلــو والبيانــو يــوم 17 مــارس آذار 

ــه وسيشــاركنا  ــن تأليف ــام 2014 م ــن هــذا الع م

ــل  ــي األص ــيقي األرمن ــف املوس ــان املؤل ــن لبن م

املعــروف بوغــوص جالليــان".

يذكــر ان الفنانــة زينة عصفور تخصصت  بدراســة 

ــم املوســيقى يف جامعــة  الســوربون، وكانــت  عل

ــا،  ــو يف مدرسة نورمال بفرنس ــت البيان ــد درس ق

إنجلــرا،  يف  وكلية ترينيتي للموســيقى 

ــم:  ــن، منه ــاتذة مرموق ــد أس ــى ي ــذت ع وتتلم

ــاوك. ــب ف ــون وفيلي ــتوفر ألت ــو، كريس كاباس

الحفــالت  مــن  العديــد  عصفــور  وأحيــت 

املوســيقية يف الــرشق األوســط وأوروبــا، وشــاركت 

قامــت  مختلفــة،  موســيقية  مهرجانــات  يف 

بتدريــس املوســيقى يف معاهــد مختلفــة، وتقــوم 

ــاً بتعليــم العــزف عــى البيانــو يف الجامعــة  حالي

األردنيــة.

الكومبــس - ثقافــة: هــي رســامٌة غرافيتيــة حرة 

ــاالً  ــويدية أع ــدن الس ــان امل ــى حيط ــم ع ترس

متقنــة فنيــاً وتقنيــاً. جريئــة ورمبــا مثــرة للجــدل 

حــن ترســم املمنــوع واملحــرم عــى حيطــان 

الســويدية،  الرســمية  واملؤسســات  املــدارس 

ــات.  ــئلة والتحدي ــر األس ــث تث حي

وقــد تعرضــت كارولينــا فالكهولــت يف عديــد 

املــرات للمضايقــات والدفــع ابعــادا لهــا عــن 

بيئــة الرســم، بــل وصلــت الحالــة ان بلديــة 

مدينــة اوربــرو قــد طردتهــا ومنعتهــا مــن اكــال 

ــة  ــهرتها الفني ــا لش ــك فأنه ــم ذل ــومها. وبرغ رس

تلقــت عروضــا جيــدة مــن بلديــات اخــرى مثــل 

فاربــري ونيشــوبنغ لرســم عــى حيطانهــا مقابــل 

عــى  لــرشاء حقــوق رســومها  مــادي  اتفــاق 

ــن. ــان املدينت حيط

ــام  ــوري ع ــت يف يوتوب ــا فالكهول ــدت كارولين  ول

1977 ودرســت يف طفولتهــا املوســيقى والقــراءة 

لكنهــا يف مراهقتهــا غــادرت اىل ســتوكهومل باكــراً 

ــن يف  ــاتذه معروف ــد اس ــى ي ــم ع ــدرس الرس لت

اشــهر معاهــد الفــن يف العاصمــة الســويدية. 

ــة مــن  ــد مــن مشــاريعها مــع نخب نفــذت العدي

الغرافيتيــن ثــم غــادرت اىل نيويــورك وســاهمت 

 ( الفنانــن  مــع  غرافيتــه  جداريــة  اعــال  يف 

اىل  عــادت  ثــم   ) بنــك  ليــدي   ( و   ) ســينتو 

الســويد حيــث تنفــذ اآلن مرشوعهــا املتفــق 

ــت  ــول : "تعرض ــوبنغ. تق ــة نيش ــع بلدي ــه م علي

للمضايقــات لكنــي اكافــح لتنفيــذ رؤيتــي الفنيــة 

حتــى يقتنــع الكثــرون ان الغرافيتــي هــو ليــس 

ــارة  فــن تلويــث حيطــان املــدن بــل هــو فــن اث

ــوة  ــا دع ــت كارولين ــد تلق ــرة . وق ــئلة الكب األس

مــن القاهــرة لألســهام مــع مجموعــة الرســامات 

والرســامن الغرافيتيــن مــن مجموعــة تطلــق 

عــى نفســها اســم ) ســت الحيطــة (، حيــث 

ســتضع بصمتهــا الخاصــة هنــاك برغــم اختــالف 

ــة. ــة والثقافي ــزات األجتاعي املمي

صاحبــة  املريــة  الغرافيتيــة  بالطــة  انجــي   

الدعــوة تقــول : "ســنرك لهــا الفرصــة لتكتشــف 

للرســم  مبرشوعنــا  تحيــط  التــي  الصعوبــات 

والتحفيــز واثــارة األهتــام بقضايــا املــرأة ضمــن 

ــة". ــورة املري ــار الث مس

الموسيقية زينة عصفور: 

الكالسيك بنية ووعي وذوق رفيع

الكومبــس - ثقافــة: صــري يوســف ) 1956 
( متنــوع اإلتجاهــات منــذ بداياتــه يف ســوريا 

حتــى اســتقر يف الســويد. يجــرح فجــر القصيــدة 

فيصــدر اكــر مــن عــرش مجموعــات شــعرية 

ــاة اىل  ــودة الحي ــص يف انش ــة الن ــح يف كتاب وينفت

ــة. ــا النهاي م

 لــه يف القصــة القصــرة بــاع، ويف الكتابــة املتنوعة 

دروب وتقصيــات ورؤى. لكنــه يف الرســم وقــد 

ــة وســاهم يف معــارض  ــام عــدة معــارض فردي اق

ان  يؤكــد  ســتوكهومل،  العاصمــة  يف  جاعيــة 

ــوع  ــه ينب ــرة يعوض ــان كث ــة يف احي ــاف اللغ جف

ــات وترقيشــات  ــواس ومنمن ــات واق ــون وتقني ل

ــة. ــة اللوح ــن وخام ــة الزم ــى خام ع

ســتوديو  يف  األخــر  معرضــه  اقــام  وقــد   

بالعاصمــة  غــورد  هوســبي  يف  ستورســتوغان 

الســويدية حيــث عــرض عــددا كبــرا مــن لوحاتــه 

ــا روح  ــتلهم فيه ــي يس ــه الت ــه ومنمنات ونقوش

ــة  ــرة الصال ــد افتتحــت املعــرض مدي ــرشق. وق ال

شاشــتن فيكســروم وحــر اإلفتتــاح عــدد كبــر 

والفنــون،  بالثقافــة  واملهتمــن  الفنانــن  مــن 

وتحــدث يف املعــرض عــن تجربــة الشــاعر الرســام 

عــدد مــن الفنانــن مثــل الفنــان املصــور العاملــي 

ــم قطــو والرســام غــايب ســارة وعــدد مــن  ابراهي

الفنانــن واملثقفــن ثــم قــدم الشــاعر الفنــان 

رؤيتــه لتجربتــه وتحــدث كيــف يرســم القصيــدة 

بصفتهــا لونــا وابعــادا ورؤى تعــوض الشــاعر 

لغتــه وصمتــه وتطلــق فنتازيــاه وحلمــه املفتــوح 

ــق. ــى األف ع

الكاتب والشاعر السوري 

صبــري يوســف يعمــد الحــروف 
باأللــوان

الرسامة الغرافيتية اإلشكالية كارولينا فالكهولت 

ترســم على حيطان القاهرة

زينة عصفور

صري يوسف

كارولينا فالكهولت

ثقافة العدد الرابع
Februari 2014



25 | الكومپس

ــن  ــة نح ــارب طويل ــا تج ــة: لدين ــس – ثقاف الكومب
أهــل الــرشق يف التواصــل مــع اآلخــر. لكن بكل أســف 

مل يرثهــا أحــد هنــا يف بلــدان اللجــوء. كان طريــق 

الحريــر مــن كانتــون جنــوب الصــن يربــط مدن اســيا 

وافريقيــا بأنطاكيــة والبندقيــة ومــدن قلــب اوربــا. ومل 

يكــن طريــق الحريــر تجاريـّـاً وحســب بــل كان طريقــاً 

حضاريــاً للتالقــي والتفاعــل بــن الحضــارات.

 ويف القــرن العــارش أرســل الخليفــة العبــايس املقتــدر 

باللــه مــن بغــداد أحمــد ابــن فضــالن ســنة 921 

ــك  ــوة مل ــتجابة لدع ــة اس ــالد الصقالب ــة اىل ب ميالدي

البلغــار، ثــم زار مملكــة روســيا وتوابعهــا، ويف طبعــة 

دمشــق 1977 مــن رســالة ابــن فضــالن يذكــر النــص 

ــروب  ــهم يف ح ــكندنافيا، وأس ــدان اس ــل بل ــه وص ان

التوحيــد فيهــا بدليــل ان الــروايئ مايــكل كريتشــتون 

ــه  ــة روايت اســتلهم مــن هــذه الرحل

) اكلــُة املــوىت( التــي تحولــت اىل فلــم ســينايئ شــهر 

ن  بعنوا

) املقاتــل الثالــث عــرش ( يلعــب فيــه دور ابــن 

بانديــراس. انتونيــو  فضــالن 

 وهنــاك امثلــة وشــواهد كثــرة تؤكــد اهتامنــا نحــن 

ــن  ــر. ولك ــع اآلخ ــي م ــوار والتالق ــرشق بالح ــل ال اه

برغــم دعــوات اإلندمــاج واهميــة معرفــة طبائــع 

البلــدان املضيفــة لالجئــن، وتقديــر ثقافــات شــعوبها، 

اال ان الكثــر هنــا مايــزال يفتقــر اىل ابســط متطلبــات 

التواصــل.

ــد  ــا املعلمــة الســويدية يف عي  ففــي مــرة قدمــت لن

الحــب علبــة مليئــة بحلــوى عــى شــكل قلــوب 

حمــراء، ثــم بــدأت تقدمهــا لنــا واحــداً واحــداً وكنــا 

مــن كل قــارات الدنيــا، وهــي تــرشح لنــا رمزيــة 

هــذه املناســبة انســانيا، ولكــن حــن وصلــت اىل احــد 

الزمــالء، ســحب منهــا العلبــة دون ان يســتئذنها، وراح 

يقــرأ مــا مكتــوب عــى غالفهــا مــن مكونــات الحلــوى 

وهــو يــردد: " أخــى ان تكــون مصنوعــة مــن دهــون 

ــة" !! ــة محرم حيواني

 أحّمــر وجــه املعلمــة الســويدية، وهــي تســتعيد 

ــن  ــن الذي ــا نح ــايل صيحاتن ــط تع ــه، وس ــة من العلب

اعترنــاه يجــايف األصــول، وقلنــا لــه ان األحــرى بــه امــا 

ــه، او يضعهــا عــى  ان يأخــذ قطعــة ويضعهــا يف جيب

طاولــة الدراســة .. ثــم يتأكــد بعــد ان تنتهــي املعلمــة 

مــن ضيافتهــا لنــا مــا يريــد التأكــد منــه ..

 هــذا الالجــيء وغــره يعرفــون ان مــدارس الســويد 

تهتــم بالعقائــد والثقافــات وتقــدم للطــالب وجبــات 

غذائيــة مجانيــة وتوفــر وجبــات نباتيــة، وتنبــه الطلبة 

مــن الالجئــن اىل املأكــوالت وانــواع لحومهــا، ليتجنــب 

التلميــذ مــا يخشــاه اهلــه اوعقيدتهــم الدينيــة !!

رقــي  ميثلــو  ان  واملفــروض  ضيــوف،  الالجئــون   

ثقافاتهــم وماتحملــه مــن اصــول وآداب عامــة بشــكل 

يوفــر فــرص التفاعــل مــع ثقافــات البلــدان املضيفــة، 

التــي تســعى بــكل الوســائل للحفــاظ عــى مكونــات 

األم  اللغــة  بتدريســهم  الثقافيــة  الالجئــن  هويــة 

ــس  ــاج لي ــاة .. واإلندم ــم والحي ــرص التعل ــر ف وتوف

تحديّــا للهويــة الثقافيــة بــل تفاعــل معــريف وانســاين.

اإلندمــاج بصفته
حاشية

فاروق سلوم

ــدره تواصــاًل ثقافيًا ــذي أص ــرك ال ــاب املش ــة: الكت ــس – ثقاف الكومب
حديثــا، الشــاعر غيــاث املدهــون، ) 1979 ( ومــاري 

ــة  ــاب الرؤي ــرغ ) 1961 ( بالســويدية، هــو كت ســيلكه ب

املشــركة للأمســاة واألمــل معــا، وهــو كتــاب النــص 

ــا  ــة ك ــذي يســتبق الفجيع ــص ال ــد، الن املســترشف للغ

يــرى الحقائــق بعــن املبــر الــرايئ، وهــو الكتــاب الــذي 

ــة  ــة عربي ــراءات يف ليل ــه األصــوات والق ــن حول جمــع م

ــق. ــويدية بح ــامية س ــقية ش دمش

 فقــد نظــم املؤلفــان، الشــاعران املدهــون وســيلكيبري، 

دعــوة ألطــالق الكتــاب ليلــة 8 شــباط  ) فرايــر ( 2014، 

حيــث التقــى أكــر مــن مائــة شــاعر ومؤلــف ومهتــم يف 

اول جــادة فرغارغــورد يف العاصمــة ســتوكهومل.

 وهيــأ الشــاعران اجــواءا رشقيــة مــن الطعــام والــرشاب 

والتقنيــة  الفنيــة  األجــواء  توفــرت  كــا  واملوســيقى، 

ــرب  ــويدين وع ــاب س ــعراء وكت ــن ش ــتى م ــراءات ش لق

ــة مشــركة تشــهد  ــة ثقافي ــاء ليل وهــم يســهمون يف احي

اطــالق كتــاب هــو مبــادرة يف األعــال الشــعرية يف عمــق 

ــاة. الحي

ــه  ــة : " ان ــة العربي ــص بالثقاف ــه املخت ــس روك ــال تيت  ق

يحــر لــي يهنــيء الجميــع ان كتابــا بهــذه الــروح 

ــاب  ــن يف كت ــن – نص ــل ثقافت ــن تفاع ــر ع ــدر ليع يص

واحــد". الشــاعرة قالــت انــه كتــاب شــعري ولكنــه ميثــل 

تجــواال بــن العــوامل .. لغــة اســترشافية وحلــم لنصــوص 

ــا.  ــم مع ــل والحل ــى األم ــة ع مفتوح

مــن جهتــه خــص الشــاعر غيــاث املدهــون " ثقافــة 

الكومبــس " القــول : " الكتــاب هــو كتــاب شــعري. 

عملنــا عليــه أنــا والشــاعرة الســويدية مــاري ســيلكيبري 

ملــدة ســنتن ونصــف الســنة، أنــا نصــويص كُتبــت باللغــة 

العربيــة وترجمــت عــن طريــق ورشــة ترجمــة قمنــا بهــا 

ــوص  ــة  ونص ــة اإلنجليزي ــق اللغ ــن طري ــاري ع ــا وم أن

مــاري كتبــت باللغــة الســويدية، وهنــاك نصــان مشــركان 

ــا بكتابتهــا معــاً ويظهــران بالصفحــات الســوداء يف  قمن

ــرف  ــال يع ــى النصــوص، ف ــع أســاءنا ع ــاب. مل نوق الكت

ــذي يقــرأ". ــص ال القــارئ ملــن الن

عنــوان الكتــاب، مســتوحى مــن مقولــة )الطريــق إىل 

تعنــي  والتــي  دمشــق( 

يف  دراماتيكيّــاً  انقالبــاً 

الحيــاة، والتــي بــدأ الغــرب 

عــن  للتعبــر  يســتعملها 

ســر  يف  املفاجــئ  الغــر 

الحيــاة، مأخــوذة مــن قصــة 

بولــص الرســول حــن خــرج 

مــن البــالد املقدســة باتجــاه 

ــه يف  دمشــق وتغــرت حيات

الطريــق التغــر املفاجــئ يف 

الحيــاة (. 

املدهــون  غيــاث  وقــرأ   

بــرغ  ســيلكه  ومــاري 

الكتــاب  مــن  نصوصــا 

والســويديه،  بالعربيــة 

اخــرون  قــرأ  مثلــا 

ــد  ــر العدي ــد ح ــويدية. وق ــة والس ــم بالعربي نصوصه

الجامعــة  مــن  واألكادمييــة  الثقافيــة  الوجــوه  مــن 

الســويدية مثــل: صوفيــا ستينســروم وفــرج برقــدار 

ــوس  ــارصي وماغن ــليان الن ــد س ــارد وخال ــي فليغ وانج

وليــام اولســون وجاســم محمــد ومتــام هنــدي واوســكار 

روس ومهنــد صالحــات واثينــا فروخــزاد واصــالن نائينــي 

وليــزا  ســودر  ويوانــا  بــامل  وفكتــور  كاكــوش  وكنــدا 

ســودرليند ويــان هرنيــك ســوان واخــرون اســهموا يف 

والحــوار. القــراءة 

وقــد اختتــم الحــارضون األمســية بدبــكات ورقصــان 

شــامية وفلســطينية مــع املوســيقى.

غياث املدهون

نص من كتاب " اىل دمشق ". 

الحــارِة حــن  يرقــُص يف رأس  اعتباطيــاً  اشــتباكاً  أكاَن 

مــررُت؟

أم أن قناصاً كان يرصُدين ويعد خطوايت األخرة؟

هل كانت رصاصًة طائشًة؟

أم أننــي الــذي كنــُت طائشــاً بالرغــِم مــن بلوغــه ثلــَث 

قــرٍن مــن العمــِر؟

أهي نراٌن صديقٌة؟

كيف؟...

وأنا مل أصادْق نراناً من قبل.

أترى أنا من مرَّ يف طريق الرصاصة فأصابها؟

أم مرْت هي يف طريقي فأصابتني؟

ــٍق  ــة طري ــا وأي ــد مروره ــرَف مواعي ــف يل أْن أع ــم كي ث

ــتجتاز؟ س

هــل التقاطــع مــع رصاصــٍة يعتــر حــادَث اصطــداٍم 

التقليــدي؟ باملعنــى 

كالذي يحدث بن سيارتن؟

وهــل جســدي وعظامــي الصلبــة ســتحطم ضلوعهــا 

ــاً؟ أيض

وتتسبب يف وفاتها؟

أم أنها ستنجو؟

) Till  Damaskus (  " الى دمشق "
طريٌق للقاء صوت الشعر العربي مع الشعر السويدي

لتأســيس  الخامســة  الذكــرى  ثقافــة:   – الكومبــس 
فرقــة طيــور دجلــة العراقيــة يف الســويد، التــي صادفــت 

الجمعــة 14 شــباط فرايــر 2014، اطلقــت مــؤرشات 

التواصــل الحــي بينهــا وبــن النــاس، واكــدت عمــق 

ــن، وهــي تســتجيب اىل  ــن الزم ــة وب ــن الفرق ــط ب الراب

ــات. ــداع واضاف ــن اب ــت م ــات الوق متطلب

ــة " يف حفــل  ــور دجل ــوات واعضــاء " طي  احتفــل عض

خــاص متيــز هــذا العــام بحضــور حميــم لجميــع األعضــاء 

املــرشف  الفرقــة  رئيــس  مــع  واملشــاركن  املؤسســن 

واملكثــف  املميــز  الحضــور  مجيــد.  عــالء  املايســرو 

ألصدقــاء ومحبــي الفرقــة اضفــى جــواً احتفاليــاً حميــاً.

،قــال لنــا الفنــان عــالء مجيــد وهــو يجيــب عــى اســئلة 

ــال  ــة األحتف ــة ودالل ــاطات الفرق ــول نش ــس" ح "الكومب

تواصــل  الفرقــة   " للتأســيس:  الخامســة  بالذكــرى 

ــل بســنتها الخامســة  ــد، وتحتف ــا عــى كل جدي تدريباته

ــي. العضــوات  ــي التأصي ــا الفن ــد اســتمرار مرشوعه لتؤك

بحاســهن مينحــن نشــاطنا القــادم احساســاً جاعيــاً 

ــا  ــي تطلقه ــة الت ــا ان األصــوات الفردي ــا ك ــى كلي ومعن

الفرقــة بــن فــرة واخــرى هــو تعبــر عــن الــراء والتمكــن 

واألتقــان لــدى عضواتهــا األربعــن املتمكنــات واملنتميــات 

ــرشوع". ــب اىل امل بح

قلنــا للفنــان عــالء مجيــد وماجديدكــم القــادم اجــاب : " 

نحــن نتهيــأ ملرشوعنــا الكبــر املهرجــان القــادم يف شــهر 

يونيــو حزيــران 2014 عــى املــرح الكبــر املعــروف 

ــة  ــتوعب قراب ــر يس ــرح كب ــو م Berwaldhallen وه

1300 مشــاهد كــا انــه مخصــص للفــرق املســفونية 

الكــرى وقــد اخرنــاه ليســتجيب لطبيعــة املهرجــان 

ــدة". ــه الجدي ومكونات

ــس"  ــه لـــ "الكومب ــد حديث ــالء مجي ــان ع ــل الفن ويواص

قائــال : " يتميــز املهرجــان القــادم بضخامــة الفرقــة 

التــي تعــزف معنــا وهــي الفرقــة الســمفونية الســويدية 

املكونــة مــن ســتن عازفــا وبرفقتهــا مثانيــة آالت رشقيــة 

ــات  ــان ولألغني ــاص لأللح ــع الخ ــي الطاب ــوف لتعط ودف

العــرش الجديــدة التــي تقدمهــا الفرقــة بألحانهــا األصيلــة. 

لقــد اســهم معنــا يف توزيعهــا اوركســراليا الفنــان عقيــل 

ــان  عبــد الســالم وهــو مــن رواد العــزف والتوزيــع والفن

عــي خصــاف مــن الفرقــة الســمفونية العراقيــة ونأمــل 

ــرشوع  ــذا امل ــة له ــة الفني ــون الخصوصي ــد املتابع ان يج

ــر". الكب

للفرقــة  الفرديــة  بالخــواص  املهرجــان  يتميــز  ولــي 

ــدم  ــد ان " نق ــالء مجي ــان ع ــكالم للفن ــا، وال ــد اخرن فق

العضــوات : ليــى الســيفي ووفــاء العائــش وحنان نيســان 

ــرة ان  ــا كل م ــا اعتدن ــو مثل ــة – صول ــات فردي يف اغني

نتيــح لتلــك األصــوات ان تعــر عــن عمقهــا وخواصهــا".

وّخــص الفنــان عــالء مجيــد " الكومبــس " بخــر مشــاركة 

الفنــان التونــي الكبــر لطيــف بوشــناق باملهرجــان 

ــادم. الق

المايسترو عالء مجيد :
فرقة طيور دجلة نبض رافديني

املايسرو عالء مجيد

غياث املدهون و ماري سيلكه برغ

العدد الرابعثقافة
Februari 2014
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افقي
1. مخرع الطباعة

2. مخرع الراشوت o جسم

3. نصف رتبت o مخرع املفاعل النووي

4. دكاكن صناعة خفيفة o جوال

5. تجنح للسلم o مرشد

6. لعبة من لعبات الطاولة

7. عصا يف األرض تشد بها الخيمة o من الساحل الرشقي 

للمتوسط قدميا

8. ادخرت o من الحيوانات ذات الجلد املرتفع الثمن

9. اسم مؤنث )معكوسة( o حرف عطف

10. مكتشف املوجات الكهرومغناطيسية o مخرع قلم 

الرصاص

رأسي
1. قوة طاغية o محب إىل درجة الوله

2. أول من اخرع ماكنة الخياطة

3. نصف تامر o مخرع الحرير االصطناعي

4. متشـابهان o متشابهان o كسب مسابقة

5. اظهر وجها مرحبا ومبتسا o بيت الدجاج o فصل 

وصنف

6. يلبس ثيابا جميلة ومريحة وطويلة o مخرع ساعة 

اليد )معكوسة(

7. من عنارص ماء البحر

8. مخرع ماكنة التصوير امللون

9. مادة الحياة الحمراء o خشوع وهدوء يف الصالة

10. مخرع ساعة الطبيب

كلمات متقاطعة

المتاهة

حل الكلمات المتقاطعة

افقي
1. جوتنرج

2. بالنرش • بدن 

3. رت • فرمي

4. ورش • خلوي

5. تهادن • دليل

6. نرد

7. حبل • فينيقي

8. وفرت • منك

9. نازر • او

10. هرتز • كونتي

رأسي
1. جروت • واله

2. ولرهنت

3. تا • شاردونت

4. ن ن  • د د • فاز

5. بش • خن • فرز

6. يرفل • هيرك

7. يود

8. جريل ليان 

9. دم • قنوت

10. رنيه لنيك
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يف حــال التعــرض لحــوادث خطــرة ولطلــب 

ودائــرة  اإلســعاف  مــن  الفوريــة  املســاعدة 

يجــب  والرشطــة،  املــدين  والدفــاع  اإلطفــاء 

االتصــال عــى الرقــم 112 والذي ميكــن االتصال 

ــل(  ــة )املوبي ــة أو النقال ــف األرضي ــه الهوات علي

مجانــا ومــن أي منطقــة يف الســويد. العاملــون 

يتقنــون اللغتــن الســويدية واإلنجليزيــة، وعنــد 

ــن ويســألك: ــك أحــد العامل ــرد علي االتصــال ي

ــم  ــادث؟ رق ــوع الح ــكان وق ــدث؟ م ــاذا ح م

ــه؟ ــم من ــذي تتكل ــف ال الهات

عناوين وهواتف مهمة

مركــز 1177 للخدمــات والرعايــة الصحيــة، هــو رقم الطوارئ في الســويد

ــن  ــات ع ــادات واملعلوم ــاء اإلرش ــة إلعط خدم

ــل  ــة بواســطة الهاتــف أو اإلميي ــة الصحي الرعاي

عــى مــدار الســاعة، ميكــن للمتصــل أن ال 

ــه أن يتلقــى  يفصــح عــن شــخصيته فيــا ميكن

اإلجابــات مــن األطبــاء واملمرضــن مبــارشة، 

األماكــن  إىل  تلقائيــا  ترشــدك   1177 خدمــة 

املختصــة لتلقــي العــالج يف حــدود املنطقــة 

الجغرافيــة التــي تعيــش فيهــا، كــا يتــم تزويــد 

املتصــل بكافــة الروابــط واملعلومــات املتعلقــة 

ــه. بعالج

1• مــا هــو األســم القديــم الــذي كان العــرب يطلقونــه 
علــى الســويد والنرويج؟

2• مــا اســم الرحالــة العربــي الذي تشــير المخطوطات 
إلــى وصولــه للســويد قبل ألف ســنة؟

3• فــي أي عــام وقعــت  أول اتفاقيــة بيــن الســويد 
والمغــرب لتأميــن الحمايــة لألســطول الســويدي؟

4• مــا أســم الســويدية مــن أصــل أردنــي التــي حــازت 
علــى وســام صاحــب الجاللــة ملــك الســويد؟

5• مــا هــو الفيلــم الســويدي الــذي حمــل أســما عربيــا 
مــن إخــراج يوســف فــارس عــام 2000؟

1. بالد األسوج.

2. أحمد أبن فضالن.

3. قبل 250 عاما يف نوفمر 1763.

4. النارشة منى هنينغ زريقات. 

5. فيلم يال يال .

الحل

اختبر معلوماتك:
ساعدك نفسك يف الخروج من هذه املتاهة, ابتدأ بالسهم االعى

تسالي العدد الرابع
Februari 2014
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