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العــدد الســابع واألربعــون
O k t o b e r  ٢ ٠ ١ ٧

تصــدر عــن شــبكة الكومبــس
صديقــك الناطــق بالعربيــة فــي الســويد
PÅ ARABISKA FRÅN SVERIGE

الكاتبة واإلعالمية سعاد الجزائري في ستوكهولم:
الرقيب والتحريم في فضاء الكاتبة

بين الوالدين ومدارس األوالد  
أين تكمن الحلقة الضائعة؟

بحياته القصيرة وموتـه المفاجئ أثر على العديدين ص ١٦
كانت تلك مهمة رامي على هذه األرض

ص ١٢ قصة أم حرمت من ابنتها 
ال القضاء يجدي نفعا وال حتـى العالقات الدولية أمام تعنت األب

ص ١٠

ملف عن الجمعيات العربية في مالمو

دور أفضل بالتعاون 
مع اإلعالم

جهاز األمن )السيبو( لـ الكومبس:

 نالحق األفراد والشبكات اإلجرامية
شــاهد اإلعالن في الصفحة   ٢٥وال نالحق أصحاب وجهات النظر

ص ٢٢
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يقــال إن الكلــب هــو الحيــوان الوحيــد الــذي يشــعر 
بالخجــل، ليشــترك مــع اإلنســان بصفــة أخــرى حميــدة 
إلــى جانــب الوفــاء واإلخــالص، مــع أن ليــس كل إنســان، 
بهــذه  الــكالب  مــع  بالضــرورة  يشــترك  نعلــم  كمــا 

الخصــال الحميدة.
 ال يشــمل الخجــل كحالــة مرضيــة 

ً
الحديــث هنــا طبعــا

كأحــد  الشــخص،  وســلوك  شــخصية  علــى  تؤثــر 
 علــى الــذات، ويشــعر 

ً
األحاســيس التــي تؤثــر ســلبا

الشــخص معهــا بإحســاس الضعــف والنقــص والعجــز 
عــن المشــاركة، بــل مــا هــو مقصــود هــو الشــعور 
ــام بمــا هــو  ــا مــن القي ــا ويمنعن ــا داخلي ــذي يردعن ال
الــذي  المجتمــع  وأعــراف  قوانيــن  وفــق  مخجــل، 

نعيش به.
لألســف هنــاك عائــالت شــرقية عديــدة وبســبب عــدم 
اطالعهــا ومعرفتهــا بحقــوق وواجبــات العالقــة مــع 
ونــزوات  لرغبــات  نهائيــا  استســلموا  أطفالهــم، 
وتصرفــات أطفالهــم بوقــت مبكــر، وأصبــح الطفــل 
فــي حــاالت عديــدة هــو مــن يقــرر بــدل أهلــه، ليــس 
ــن أخــذ يمــارس  ــاك م ــل هن ــده هــو، ب ــا يري فقــط م
وطــرق  ولبســهم  أهلــه  تصرفــات  علــى  اآلمــر  دور 

عيشــهم وحتــى طريقة كالمهم.
أمثلــة عديــدة شــاهدناها ونشــاهدها عــن عصيــان 
األطفــال وخروجهــم مــن دائــرة الســيطرة والخضــوع 
التــي  التعليمــات  تلقــت  عائــالت  وهنــاك  للعائلــة، 
تحــرم ضــرب الطفــل أو إهانتــه علــى شــكل التخلــي 

عــن تربيته ومراقبته.
التربوييــن،  والمختصيــن  المجتمــع  علمــاء  كل 

، وتــوزع مجانــا بالبريــد 
ً
تصــدر مــرة واحــدة فــي الشــهر حاليــا

ســكونة  منهــا:  مناطــق  عــدة  فــي  ثابتــة  مراكــز  وعبــر 

ولينشــوبنغ  ونورشــوبنغ  ويوتيبــوري  وســتوكهولم 

واسكليســتونا، وهــي خدمــة إعالميــة باللغــة العربيــة هدفهــا 

إعالميــة  وســيلة  وجــود  إلــى  الحاجــة  تلبيــة  فــي  المســاهمة 

تتفاعــل مــع الجاليــات العربيــة فــي الســويد وأوروبــا حــول كل 

مــا يجــري مــن أخبــار ومســتجدات تهــم الجاليــات الناطقــة 

بالعربية.

التركيــز  الكومبــس وســيلة إعالميــة جــادة تحــاول  صحيفــة 

والتعريــف  بالمجتمــع  االندمــاج  تهــم  التــي  القضايــا  علــى 

ــي  بحقــوق كل األشــخاص و الجماعــات حســب وضعهــا القانون

فــي الســويد وأوروبــا، إضافــة إلــى التواصــل مــع مــا يجــري فــي 

مــن  االســتفادة  علــى  والتشــجيع  والعالــم  العربيــة  البــالد 

التجــارب وتنــوع الثقافــات بيــن الشــعوب، مــن خــالل التعريــف 

ــاة التــي اختارتهــا الشــعوب  ــى نمــط الحي باآلخــر واالطــالع عل

وطريقــة وضعهــا للحلــول التــي تحتاجهــا فــي إدارة المجتمــع 

وتطويــر المؤسســات وزيادة الرفاهية.

الصحفييــن  مــن  العديــد  تضــم  الكومبــس  تحريــر  هيئــة 

واإلعالمييــن المتعاونيــن معهــا مــن داخل الســويد وخارجها.

المؤســس ورئيس التحرير
د. محمــود صالــح آغا

٠7٢97١8898

ma@alkompis.com

ســكرتير التحرير
نزار عسكر

٠737٦4١489

nazar@alkompis.com

المبيعات
أحمد الزيان

٠7٠٠7449٥١

sales.skane@alkompis.com

مواقع شبكة الكومبس اإلعالمية على االنترنت

موقــع الكومبــس بالعربية

alkompis.se

موقــع الكومبس بالســويدية

alkompis.se/sv

موقــع راديو الكومبس

alkompis.se/radio

جريــدة الكومبس الورقية

alkompis.se/magazine

صفحــة الكومبس على الفيســبوك

facebook.com/alkompis.se.

موقع الشــبكة الرئيســي

alkompismedianetwork.com

تصدر عن شبكة الكومبس اإلعالمية
السويد -ستوكهولم

www.alkompis.se

Chefredaktör och ansvarig utgivare Mahmoud Agha
Oktober ٢٠١7  العدد السابع واألربعون | السنة الثالثة

STOCKHOLM
SCHEELEGATAN 43
11223 STOCKHOLM

TEL: 072  971 88 98
E-POST:
INFO@ALKOMPIS.COM

MALMÖ:
OLOF PALMES PLATS 1

 214  44 MALMÖ
TEL: 073  780 07 48
GÖTEBORG:
DROTTNINGGATAN 69
411  07 GÖTEBORG
TEL: 070  074 49 51
ESKILSTUNA
TEL: 073 760 98 22
UPPSALA
TEL: 073  717 70 68

ANNONSAVDELNING
AHMED ALZAYYAN
TEL: 070 - 0744951

PÅ ARABISKA FRÅN SVERIGE
صديقــك الناطــق بالعربية في الســويد

 SVERIGES STÖRSTA TIDNING PÅ
ARABISKA

Al Kompis Media Network är ett 
mediabolag med ambitionen att underlätta inte-
grationen mellan de människor och kulturer som 
finns i Sverige idag. Vi på Al Kompis är övertygade 
om att integrationen är ömsesidig och inser att det 
är viktigt att majoritetssamhället får möjlighet att 
lära sig mer om de vanor, traditioner och kulturer 
som de nya svenskarna tagit med sig till Sverige. 
Al Kompis papperstidning består av 28 sidor och 
trycks i            25  000 exemplar. Den distribueras av 
utdelare och på 40 speciellt utvalda platser i Stock-
holms län, Malmö, Landskrona, Helsingborg och 
Göteborg

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

يعتبــرون دور األهــل والمنــزل هــو الــدور الحاســم 
والرئيســي فــي تربيــة الطفــل ونشــأته، يقــول أحــد 
ــه شــاهد  ــا للســويد، إن ــوا حديث ــاء ممــن وصل األصدق
مــرة ســيدة تنهــر ابنهــا الصغيــر الــذي ال يتجــاوز 
عمــره األربــع ســنوات، وهــي تقــول لــه بــكل حــزم 
وجديــة »ال« NEj وكيــف الطفــل امتثــل لــكالم امــه 

وشــعر بالخجل.
وألن كلمــة »ال« تعنــي »ال« وال شــيء آخــر، نــرى أن 
األم أو األب يقولونهــا بمواقــف معينــة، وليــس ضمــن 

حاالت ال تســتدعي الشــدة. 
تعليمــه  إلــى  يــؤدي  ال  وتوبيخــه  الطفــل  ضــرب 
وتربيتــه، فالضــرب هــو وســيلة العاجــز، والتوبيــخ 
الدائــم وبشــكل عنيــف يضعــف مــن شــخصية الطفــل، 
خاصــة أن القانــون الســويدي )قانون الوالدين( ينــص 
علــى أن مــن حــق الطفــل أن يحصــل علــى الرعايــة 
فــي  وُيمنــع  الجيــدة.  والتربيــة  واألمــان  والعنايــة 
النفســي  أو  الجســدي  العنــف  إلــى  اللجــوء  الســويد 
بغــرض تربيــة األطفــال، ولكــن وكمــا قلنــا هــذا ال 
يعنــي علــى اإلطــالق أن نتخلــى عــن تربيــة أطفالنــا 
ــات قــد  وال نقــوي بهــم الشــعور بالخجــل مــن تصرف

تجلــب العــار والمصائــب على األهل. 
وهــذا مــا يحــدث فعــال فــي الواقــع، عــدد كبيــر مــن 
العصابــات  قبــل  مــن  يســتخدمون  الذيــن  األطفــال 
اإلجراميــة فــي المناطــق المتضــررة، هــم مــن عائــالت 
ردعهــم.  وعــن  مراقبتهــم،  عــن  أهاليهــم  تخلــوا 
ــي طفــل وهــو بعمــر ال يتجــاوز العشــر  ــا يأت فعندم
ــه عــدة آالف، ال  ســنوات وبيــده موبايــل حديــث ثمن

يهتــم األهــل كثيــرا وال يســأله أحــد مــن أيــن وكيــف 
حصلــت على الموبايل.

وعندمــا يشــارك طفــل وهــو بعمــر ١٦ عامــا بعــدة 
المتضــررة،  يوتيبــوري  ضواحــي  فــي  قتــل،  جرائــم 
يمكــن أن تخمــن الــدور الضائــع الــذي مارســه األهــل 

علــى هذا الطفل.
كانــت  الشــرطة،  مــع  صحفيــة  لقــاءات  عــدة  فــي 
الصحافــة تســأل، لمــاذا ال تســتطيع الشــرطة الحــد 
مــن العنــف فــي الضواحــي المتضــررة؟ الجــواب عــادة 
يمكــن ان يحمــل اعترافــا بالتقصيــر، ولكــن الشــرطة 
تقــول إن مهمتهــا األساســية حفــظ األمــن، وهنــاك 
شــركاء آخــرون معنيــون بمكافحــة الجريمــة والحــد 
مــن العنــف، منهــا المدرســة والبلديــة والمنظمــات 

المدنيــة ولكــن قبــل كل هؤالء األهل.
 ال تضربــوا أطفالكــم ولكــن ال تدعوهــم يتمــردون 
وحضورهمــا  واألم  األب  شــخصية  عليكــم، 
الطفــل  مــع  وحــوار  حديــث  بفتــح  ومشــاركتهما 

يعطيــه األمــان ويمنحكم االحترام.

كلمة العدد

رئيس تحرير شبكة الكومبس اإلعالمية

د. محمود صالح آغا

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

Alkompis.se hittar du på nätet och har redan 30000 
unika besökare varje dag 
samt ca: 1360 000 besökare på Facebook och en 
mediaräckvidd på 700 000 personer. Al Kompis 
åtnjuter väldigt högt förtroende bland våra läsare 
som ser oss som “Sverige på arabiska”. 
Besök gärna också vår svenskspråkiga systertidning 
Altid.se. 

MVH

Redaktionen

القانون يمنعك من تعنيف أطفالك 
ولكن ال يمنعك من تربيتهم
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الكومبـس – ملـف: تمثـل مالمـو نموذجـا فريـدًا، للتنـوع الثقافـي، والتعايـش بيـن مواطنيـن ينحـدرون مـن 
جنسـيات وإثنيـات مختلفـة، منهـا المجموعـة الناطقـة بالعربيـة التـي لهـا منظمـات وجمعيـات عديـدة، 

تمارس عملها في ظل هذا التنوع.
ونظـرًا ألهمية الدور الـذي مـن الممكـن أن تلعبه هذه 
الجمعيـات، فـي المجتمـع المدنـي، وبأهميـة تحقيـق 
أهـداف كل جمعيـة ومنها على سـبيل المثـال، الحفاظ 
لكومبـس« ملـف  ا ، تفتـح » فيـة لثقا لهويـة ا علـى ا
الجمعيـات ودورهـا، ولتعريفهـم علـى عـدد مـن هذه 

الجمعيـات والنشـاطات التـي تقـوم بهـا:

الجمعيات مفهومها ودورها 
في المجتمع السويدي

لمسـجلة هنـاك  لجمعيـات ا ئمـة عناويـن ا حسـب قا
كثـر مـن 500 جمعيـة غيـر ربحيـة مسـجلة فـي  أ
السـويد، الجـزء الـذي يمثـل بشـكل أو بآخـر الجاليـات 
العربيـة والناطقـة بالعربيـة، غيـر معـروف العـدد، 
ولكـن الثابـت أن هنـاك عـدد قليـل منهـم فقـط يعتبر 
، ضمـن عـدة  لـة لفعا ا شـطة و لنا ت ا لجمعيـا مـن ا
مجـاالت ثقافيـة واجتماعيـة أو تمثـل مجموعـات 

وطنيـة أو قوميـة أوعرقيـة أوطائفيـة وغيرهـا. 
لسـويد، يمكـن اعتبـار  فـي بلـد ديمقراطـي مثـل ا
ت  لمنظمـا ا بحيـة و لر ت غيـر ا لجمعيـا ط ا نشـا
التطوعيـة، جـزء أساسـي مـن بنـاء المجتمـع المدنـي 
وتطويـره، وبذلـك يمكـن تعزيـز مبـدأ المشـاركة 
الديمقراطيـة والتأثيـر فـي مختلـف نواحـي الحيـاة 

لبلـد. وكمـا هـو معـروف تشـجع  ن ا ليوميـة لسـكا ا
السـويد علـى تأسـيس قيـام الجمعيـات واالتحـادات، 
وتقـدم الدعـم المـادي أيضـا ضمـن ضوابـط ولوائـح، 
تتناسـب دومـا مـع حجـم الجمعيـة ومـدى مشـاركة 

ء وعددهـم ونشـاطاتهم. األعضـا
المالحـظ أن هنـاك عـدد ممـن ينـوي أو بالفعـل قـام 
بتأسـيس جمعيـات غيـر ربحيـة، لـم يعيـر االهتمـام 
للمبـدأ الـذي علـى أساسـه تشـجع الدولـة أو البلديـة 
أو أي جهـة أخـرى تفعيـل دور الجمعيـات، وعـدد 
قليـل منهـم كان ينظـر إلـى االمتيـازات الماديـة أو 
التسـهيالت األخـرى التـي يمكـن أن تجنيهـا الجمعيـة 

ئميـن عليهـا. لقا وا
بـل جمعيـات تعثـرت أو أغلقـت،  لمقا وهنـاك فـي ا
ألنهـا حرمـت مـن مسـاعدات تسـتحقها. أسـباب تعثر 
أو ازدهـار أي جمعيـة، كان يتعلـق بالدرجـة األولـى 
عـن عـدم اسـتيعاب مفهـوم الجمعيـة فـي السـويد، 
وبالتالـي عـدم القـدرة علـى إدارتهـا وتنظيمهـا أو 
ئميـن عليهـا بحقوقهـم  لقا فـة ا بسـبب عـدم معر
لماديـة مـن أجـل اسـتمرار  ومجـاالت االسـتفادة ا

. عملهـم

الحلقة اإلعالمية ونشاط الجمعيات

بـادرت شـبكة الكومبـس منـذ انطالقتهـا باالنفتـاح 
ب  لعـر لتـي تمثـل ا صـة ا ، خا ت لجمعيـا علـى ا
والناطقيـن بالعربيـة أو التـي تنتمـي لهـم بشـكل أو 
بآخـر، كمـا أفـردت قسـم خـاص مـن موقعهـا لمتابعـة 
ليـات مـن خـالل جمعياتهـم  لجا أخبـار ونشـاطات ا
واتحاداتهـم، وحصـل بالفعل تجاوبـا ال يزال مسـتمرا، 
مـع أننـا نطمـح بـأن يتحسـن هـذا التجـاوب ويتطـور 

إلـى مراحـل تعـاون أفضـل.
إلعـالم  لجمعيـات علـى ا ح ا نفتـا ن ا نحـن نعتقـد أ
مـام  لجمعيـات أ يسـاعد فـي تقويـة حضـور هـذه ا
جمهورهـا المسـتهدف، وأمـام المجتمـع بشـكل عـام، 
كمـا يسـاعد علـى تفاعلهـا مـع محيطهـا ممـا يسـاهم 

أيضـا بتنفيـذ أهدافهـا التـي تأسسـت مـن أجلهـا.
لجمعيـات  مـة مـع ا لعا ا ئيـة و لثنا تنـا ا ا ء فـي كل لقا
لكومبـس،  ألخيـر فـي مقـر ا ء ا للقـا ء ا ثنـا وخاصـة أ
بتاريـخ 15 أغسـطس/ آب هـذا العـام، كنـا نناقـش 
مسـألة تعزيـز التعـاون بيـن العمـل اإلعالمـي الـذي 
سـه  ر لـذي تما لمجتمعـي ا لعمـل ا بيـن ا ننتجـه و
الجمعيـات، وتركـزت نقاشـاتنا علـى مبـدأ »تنميـة 

لتعامـل مـع اإلعـالم«. مهـارات ا

تنمية المهارات الخاصة 
بالتعامل مع اإلعالم

مثـل أي منظمـة أو كيـان يعمـل مـن أجـل أهـداف 
معينـة، مـن المفتـرض أن يكـون هنـاك شـخص أو 
أكثـر، متخصـص باالتصـال مـع وسـائل اإلعـالم أو مـع 
شـبكات التواصـل االجتماعـي، هـذا الشـخص يمكـن 
أن يكـون بمثابـة ناطـق رسـمي للجمعيـة. ليـس مـن 
المفتـرض ان يكـون هـذا الشـخص صحفيـا وال إعالميا، 
بـل مـن المفتـرض أن يجيـد التواصـل مـع الشـبكات 

اإلعالميـة بالحـد األدنـى.
قـد تكـون عمليـة كتابـة الخبـر الصحفـي بحاجـة إلـى 
مهـارة معينـة، مـن الصعـب علـى الجميـع أن يقومـون 
بهـا، فمـا بالـك بكتابـة تقريـر أو مقـال أو إنجـاز أي مادة 
إعالميـة أخـرى، ولكـن المطلـوب مـن الناطـق الرسـمي 
المفتـرض، أن يجيـب بـكل مـادة يرسـلها عـن نشـاط 
لتاليـة قـدر  أو خبـر يخـص جمعيتـه علـى األسـئلة ا

اإلمـكان: 
مـا هـو عنـوان النشـاط أو الفعاليـة أو مـا هـو الخبـر؟ مـن 
قـام بالنشـاط ومـن هـي الجهـة المسـتهدفة بـه؟ أيـن 
أقيـم أو سـيقام هـذا النشـاط؟ متـى تاريـخ وتوقيـت 
النشـاط؟ هـدف النشـاط أو لمـاذا يقـام هـذا النشـاط؟ 

أي معلومـات إضافيـة قـد تفيـد المـادة.
باإلضافة طبعا إلى صور تفيد المادة.

مـع الوقـت يمكـن لهـذه الجمعيـة أو تلـك أن تؤسـس 
مـا يشـبه قسـم إعالمـي خـاص بهـا.

ملف حول الجمعيات العربية في مالمو ودورها

البحث نحو تقوية الحلقة اإلعالمية 

جانب من ممثلي الجمعيات العربية في مالمو  أثناء  افتتاح مكتب الكومبس الجديد ◄
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الجمعية األوروبية للتنمية البشرية: 
اكتشاف المواهب ودعمها

ية  لبشـر بيـة للتنميـة ا و ر و أل لجمعيـة ا رس ا تمـا
نشـاطاتها مـن خـالل إقامـة المهرجانـات المتعـددة 
ات  ء للقـا لفنـون، وتعقـد ا ع ا نـوا فيـا، »لجميـع أ ثقا
واألمسـيات الصغيـرة السـتقطاب اكبـر عـدد مـن 
األفـراد وبتخصصـات متعـددة فـي محاولـة اكتشـاف 
المواهـب ودعمها بـكل اإلمكانيـات المتوفـرة للتنمية 
والتطويـر »، كمـا تقـول رئيسـة الجمعيـة قـدرة الهر.

وتضيـف: » مـن النشـاطات األخـرى التـي تقـوم بهـا 
الجمعيـة، إقامـة دورات لتعليـم اللغـة والموسـيقى 
والرقـص والرسـم وتعلـم السـباحة وقيـادة الدراجـات 
لمعلومـات  ء ا و إعطـا ، أ ء ئيـة خصوصـا للنسـا لهوا ا

فـي مختلـف المجـاالت االقتصاديـة واالجتماعيـة، 
و لتركيـز علـى الشـباب واألطفـال والنسـاء ومحاولـة 
ت  طا لنشـا ا مـة و لمعلو ل ا ئهـم مـن خـال ا حتو ا

لرياضيـة«. االجتماعيـة وا
لتعامـل مـع   أمـا عـن رؤيـة الجمعيـة فـي موضـوع ا
لـى مـا تـم طرحـه فـي االجتمـاع  اإلعـالم باإلضافـة إ
األخيـر للكومبـس مـع الجمعيـات فـي مالمـو، قالـت: 
» نحـن نتأمـل مـن الكومبـس إقامـة الـدورات لتأهيـل 
أعضـاء فـي كل جمعيـة علـى العمـل اإلعالمـي وكيفيـة 
صياغـة الخبـر والتعامـل مـع وسـائل اإلعـالم بشـكل 
احترافـي ومهنـي والـذي بالنتيجـة هـو خدمـة عامـة 
سـواء علـى مسـتوى اإلفـراد أو العمـل المدنـي بشـكل 

عـام«.

جمعية أيد بأيد: »ليس لنا أي 
ارتباط بأي حزب أو تيار ديني 

داخل أو خارج السويد«

تقـول نبيلـة علـي رئيسـة جمعيـة أيـد بأيـد، إن هـذه 
المنظمـة هـي ترفيهيـة للعائـالت وجيـل الشـباب، 
»ليـس لهـا أي ارتبـاط أو دعـم مـن أي حـزب أو تيـار 
دينـي داخـل او خـارج السـويد، وليـس لهـا أيـة غايـات 
سياسـية أو حزبيـة أو دينيـة، وتقـف علـى مسـافة 

واحـدة مـن جميـع المعتقـدات الدينيـة والمذاهـب 
تعمـل علـى  . و سـية لسيا ت ا يـا لنظر ا يـة و لفكر ا
اسـتقاللها عـن أي سـلطة سياسـية، وعـن أي جهـة 

محليـة أو إقليميـة أو دوليـة«.
لجمعيـة  تـه تسـعى ا ا قـت ذ لو تضيـف: » فـي ا و
لمؤسسـات  لمنظمـات وا لتعـاون مـع جميـع ا لـى ا إ
لناشـطة، فـي هـذا الميـدان، بمـا يتفـق  والهيئـات ا
وأهـداف الجمعيـة وغاياتهـا أن نكـون منبـرا لإلرشـاد 
والتوجيـه ومناقشـة األمـور المتعلقـة بالمهاجريـن 

لـى السـويد. الجـدد إ
والعمـل علـى إعطـاء األولويـة لالندمـاج فـي المجتمـع 
فـي مالمـو مـن خـالل المشـاركة باألنشـطة المتنوعـة 
ذات الصلـة والعمـل مـن اجـل أن ينعـم أهـل مالمـو بكل 

شـرائحه باألمـن والسـالم واالسـتقرار.

الجمعية ملتقى للعائالت

وتقـول نبيلـة علـي إن األنشـطة الخاصـة بالجمعيـة 
بـدأت بحفلـة تعـارف للعوائـل القادمـة حديثـا ومن ثم 
أنشـطة خاصـة باألطفـال والمراهقيـن وللكبـار نصيب 
لسـويدي  لمجتمـع ا مـن محاضـرات تعريفيـة عـن ا
لبرلمانيـة  وقوانينـه، فـكان لنـا لقـاء مـع السياسـية ا
فظـة سـكونه  ئبـة فـي مجلـس محا نـي نا با نـي لو ما أ
عـن الحـزب االشـتراكي الديمقراطـي لتحدثنـا عـن 
كيفيـة التعامـل مـع األحـزاب واالنتخابـات والترشـيح 

هناك جمعيات لها  „واالندمـاج.
طابع رياضي أو ثقافي أو 

اجتماعي أو إنساني، كما يوجد 
جمعيات واتحادات أنشأت باسم 

قوميات ودول وطوائف دينية، 
أو على أسس هويات واهتمامات 

مشتركة، مثل دعم ومساعدة 
الواجبات المدرسية ونشاطات 

أوقات الفراغ ومقاهي لغوية. 

الكومبس تتواصل مع عدد من الجمعيات في مالمو 
 تواصلت الكومبس مكتب مالمو مع عدد من الجمعيات وطلبت منهم التعريف عن نشاطاتهم، وقد اسـتجابت الجمعيات التالية مشكورة:

فعالية من مؤسسة النور في مالمو ◄ فعالية أفتتاح جمعية ڤينوس وجمعية أفكار ◄

فعالية من مؤسسة النور في مالمو ◄

 فعالية أفتتاح جمعية ڤينوس وجمعية أفكار ◄فعالية من مؤسسة النور في مالمو ◄

فعالية في الجمعية األوربية للتنمية البشرية ◄ جمعية أيد بأيد  ◄

نبيلة علي وابتسام ◄ قدرة الهر ◄
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يفيـة عـن  ت تعر ا ضـر ر نصيـب مـن محا للكبـا و «
» نينـه ا قو يدي و لسـو لمجتمـع ا ا

مـي  سـيمون  لمحا لسـويدي ا لحقوقـي ا كذلـك مـع ا
حـل  لمرا لسـويد فـي ا لتعليـم فـي ا نيـن ا ا حـول قو
األولـى إلـى مرحلـة ماقبـل الجامعـة وماهـي القوانيـن 
الناظمـة لتلـك العملية ومـا هـي اإليجابيات والسـلبيات 
ريـة تعليميـة  لـى نـدوة حوا فـة إ ضا . إ لموجـودة ا
م  لتقـد م بيـن ا أل للغـة ا هميـة تعليـم ا فـة أ لمعر
والتراجـع، أيـن أوالدنـا منهـا، وكذلـك أهميـة المتابعـة 

ليـة للتعلـم. لعا لمراحـل ا فـي ا
سـيين  لسيا ت مـع ا ا ء لجمعيـة لقـا ت ا جـر كمـا أ
لمـدارس حـول اسـتقبال  رة ا دا لمسـؤولين عـن إ ا
نـي  لجـدد حيـث يعا فديـن ا ا لو لطـالب ا وتعليـم ا
العديـد منهـم مشـاكل عديـدة فـي التأقلـم مـع طـرق 
دماجهـم فـي مـدارس مدينـة  لتعليـم وعمليـة إ ا

. لمـو ما

محاضرات ونشاطات اجتماعية

يضـا  لجمعيـة أ لتـي نظمتهـا ا ت ا ا ضـر لمحا مـن ا و
لتربيـة  بـو عـكاز عـن- ا لعيـد أ محاضـرة للدكتـور ا
لتـي  لمحاضـرة ا لتعليـم تحديـات وصعوبـات، وا وا
قدمتهـا الباحثـة االجتماعيـة والمتطوعـة فـي قضايا 
الوافديـن السـيدة سـحاب  محمـد بعنوان«الهويـة 
ألسـئلة  لجميـع بطـرح ا هم ا لتـي سـا ا و » فية لثقا ا
يـد  لجد م ا د لقـا نـي منهـا ا لتـي يعا كل ا لمشـا ا و
وكيفيـة تـدارك بعـض المشـاكل وإمكانيـة االندمـاج 
والمحافظـة علـى الهويـة ، وسـيلتقي الصغـار بـدورة 
»الخـط العربـي والرسـم » مـع األسـتاذ حمـزة الحلـو 
والشـباب اليافـع سـيكون علـى موعـد مـع »المسـرح 

لتدريـب. { لرقـص وا  „وا
بناء الجمعيات غير 

الربحية يجب أن يكون على هيكل 
ديمقراطي، يتيح لكل األعضاء 

إمكانية المشاركة والتأثير، لتحقيق 
أهداف كل جمعية حسب النظام 
األساسي واالجتماع السنوي الذي 

يوافق عليه أعضاءها
لسـيدة لينـا  همة ا للغـوي  بمسـا لمقهـى ا ط ا نشـا
الحـاج بالتعليـم ومشـاركة السـيدة سـحاب واألنسـة 
كاتريـن، أمـا الحفـالت  التـي أقامتهـا الجمعيـة، منهـا 
حفلـة تعـارف، حفلـة عيـد األم مرتيـن، حفلـة عيـد 
لفطـر، حفـل ثقافـي سـوري منـوع، حفـل تكريـم  ا
الفنـان العراقـي سـامي كمـال والسـوري محمـد خيـر 
عليـوي والناشـط السياسـي محمـد قـدورة،  باإلضافـة 

للمشـاركة بإنتـاج اكثـر مـن فيلـم قصيـر.

مؤسسة بيدر لإلنتاج اإلعالمي: 
التمسك بالهوية الوطنية العربية

يقـول مؤسـس بيـدر محمـد السـعدي إن المؤسسـة 
فـي وإعالمـي مسـتقل،  رة عـن مركـز ثقا هـي عبـا
يسـاهم مـن موقعـه »فـي عافيـة بلداننـا وجـاء بعـد 
جهـود ومشـاورات صريحـة وعلنيـة علـى قاعـدة 
أنطـالق صـرح أعالمـي عربيـا مسـتقل ووطنـي يلبـي 
متطلبـات المرحلـة الحرجـة التـي تمـر بهـا أوطاننـا 

األصليـة وشـعوبنا«.

ويضيـف: »تعتمـد شـبكتنا اإلعالميـة علـى قاعـدة 
حريـة التعبيـر والدفـاع عـن حقـوق الوطـن والمواطن 
لشـرف ، ولملمـة جـراح  لوطنيـة وا ييـر ا وفـق معا
الطائفيـة وأسـاليب االحتـالل وفـق منهجيـة خطـاب 
ريخنـا  نـة تا ز مكا فـي وفكـري إلبـرا سياسـي وثقا
الحقيقيـة التـي تعمـل المتغيـرات علـى أربـاك فهمها 

لمتميـزة. لتشـويش علـى طبيعتهـا ا وا
سـية  لسيا ا يـة و لفكر يـة ا لتعدد تقـر شـبكتنا با «

» لدينيـة ا ميـة و لقو ا و
ِمـن 

ْ
 شـبكتنا اإلعالميـة .. صـرح مسـتقل يسـاري ُيؤ

لهويـة  ، ويتمسـك با فـع عنـه ألخـر ويدا ي ا لـرأ با
كا  ر مشـا معـا و هـا جا ر عتبا بيـة با لعر طنيـة ا لو ا
للمكونـات العربيـة المتنوعـة .. ويدعـوا خطابهـا إلـى 
أسـتقالل بلداننـا واسـتعادة السـيادة الوطنيـة وبنـاء 

 „نظـام ديمقراطـي حـر وموحـد .
يوجد في السويد أكثر 

من ٢٠٠ ألف جمعية غير ربحية 
منها أكثر من ٥٠٠ جمعية في مالمو 

وحدها، ومن غير المعروف عدد 
الجمعيات التابعة للمجموعة 

العربية اللغوية، ولكن يوجد عدد 
قليل من الجمعيات الفاعلة

سـية  لسيا ا يـة و لفكر يـة ا د لتعد  تقـر شـبكتنا با
لوقـت نفسـه تؤمـن  لدينيـة . وفـي ا ا لقوميـة و ا و
بالتوجـه الديمقراطـي والحريـات واحتـرام حقـوق 
اإلنسـان . ستسـلط شـبكتنا اإلعالميـة اهتمامهـا علـى 
مشـاكل وهمـوم النـاس وإبـراز الوجـه الحضاري ونشـر 
لثقافـة الوطنيـة . وال سـيما مـا يتعرضـون لـه مـن  ا
أرهـاب وعنـف وانعـدام األمـن واألمـان ونشـر التخلـف 
.. وسـتولي اهتمامـا كبيـرا بموضـوع اإلرهـاب وفضحه 
ورفضـه بأشـكاله ومنابعـه ... والدعـوة مـن خـالل 
موقعنـا لـكل النـاس الخيـرة فـي المسـاهمة الجدية مع 
همـوم الوطـن فـي بنـاء وطن جديـد خالـي مـن االحتالل 

والطائفيـة واإلرهـاب«.

التنمية والتوعية

لقـول:  لكومبـس« با لسـعدي حديثـه لــ »ا يختتـم ا
»لـم أرى مـن خـالل تجربتـي بعمـل الجمعيـات منـذ 
مطلـع التسـعينات أفـاق وتطلعـات تنهض بمسـتوى 
وعـي الجاليـات .. أيضـا أتابـع الكومبـس مـن خـالل 
منشـوراتها فهـي بحاجـة إلـى التركيـز علـى موضـوع 
يين  يد لسـو صـل مـع ا ا لتو ا عيـة و لتو ا لتنميـة و ا
لتعريفهـم اكثـر بنتاجـات أرثنـا الثقافـي والفكـري من 

خـالل نشـاطات مشـتركة«.

ابتسام مكطوف ناشطة في 
منظمات المجتمع المدني 

لمعروفـات فـي مجـال الجمعيـات  لناشـطات ا مـن ا
لناشـطة  لمـو، ا لمدنـي فـي ما لمجتمـع ا ومنظمـات ا
ابتسـام مكطـوف التـي تعـرف عـن نفسـها بالقـول: 
»عملـت فـي سـنة 2007 فـي الجمعيـة المندائيـة في 
مالمـو متطوعـة وعضـوة الهيئـة اإلداريـة ومحاسـبة 

الجمعيـة، وفـي  سـنة 2008 عملـت أيضـا فـي نفـس 
ا علـى طلـب الهيئـة العامـة ،  الجمعيـة محاسـبة بنـاء
بـي فـي نفـس الجمعيـة  نتخا فـي سـنة 2009 تـم ا
مسـؤولة لجنـة المـرأة  والطفـل، وفـي سـنة 2010 
تـم انتخابـي فـي نفـس الجمعيـة، محاسـبة ومسـؤولة 
لجمعيـات  د ا تحـا لـى ا بـع إ لريـف وهـو تا مشـروع ا
النسـائية المهاجـرة ومقـره فـي سـتوكهولم، وقـد 
حصلـت الجمعيـة فـي وقتهـا علـى دعـم مـن االتحـاد 
بـة مشـروع يخـص  لمذكـور ألنـه عملنـا علـى كتا ا
بـي رئيسـة  نتخا ة، وفـي سـنة 2015  تـم ا لمـرأ ا

جمعيـة المـرأة العراقيـة ولمـدة سـنة.

مؤسسة النور للثقافة واإلعالم 

يـغ جمعيـة  لصا حمـد ا لمؤسسـة ا ئيـس ا ُيّعـرف ر
النـور علـى أنهـا »مؤسسـة ثقافيـة إعالميـة مسـتقلة، 
معتمـدة رسـميا لـدى السـلطات السـويدية، مسـجلة 
رسـميا كمنظمـة مجتمـع مدنـي فـي العـراق، معتمدة 
مـن قبـل نقابـة الصحفييـن العراقييـن ووزارة الثقافـة 
يـون  تلفز يـو و د ا د ر تحـا ، وعضـو فـي ا قيـة ا لعر ا

لسـويد.   „ا
الجمعيات والمنظمات 

التطوعية هي التي تشكل عادة 
المجتمع المدني، والسويد كبلد 
ديمقراطي يحرص على تشجيع 

إنشاء مثل هذه الجمعيات 
والمنظمات وعلى تقوية دورها.

مقرهـا مملكـة السـويد، ولهـا عـدد مـن الممثليـن فـي 
العـراق وبعـض الـدول العربيـة واألوربيـة، تسـعى 
لمـد الجسـور بيـن الثقافـات المختلفـة والحـرص علـى 
االندمـاج عبـر نافذتنـا علـى العالـم المتمثلـة بالموقـع 

اإللكترونـي الـذي يحمـل اسـم موقـع النـور.
  WWW.ALNOOR.SE 

لنـور يقـول: »البـد أن  وحـول سـبب اعتمـاد كلمـة ا
نشـارك بإشـعال شـمعة وسـط الشـموع لنكـون ممـن 
يضـيء بفكـره وثقافتـه طريـق اإلبـداع والتواصـل مـع 
اآلخـر مـن خـالل طـرح األفـكار والمعتقـدات بصـورة 

هادئـة ضمـن خيمـة المحبـة والتفاهـم«

إحصاءات حول مؤسسة النور

يبلـغ عـدد أعضـاء المؤسسـة 7370 مـن كل أنحـاء 
العالـم، بينمـا يتـراوح عـدد زوار الموقـع اإللكترونـي 
مابيـن 15 إلـى 20 ألـف متصفـح مـن مختلـف دول 
العالـم. ولمؤسسـة النـور 24 مكتبـا فـي العديـد مـن 

لـدول. ا

م  ر عـا لنـو سسـت مؤسسـة ا تأ يـغ » لصا ل ا يقـو و
2005 لتمـد جسـور التواصـل بيـن المثقفيـن مـن 
جهـة وترسـيخ مفاهيـم حريـة التعبيـر وقبـول األخـر 
مـن جهـة أخـرى، فـكان مشـروع الموقـع اإللكترونـي 

يـد ومسـتقل. ر محا بمسـا

يبلـغ عـدد أعضـاء المؤسسـة 7370 مـن كل أنحـاء 
لـم لعا  „ا

انفتاح الجمعيات على 
اإلعالم يساعد في تقوية حضورها 
أمام جمهورها المستهدف، وأمام 
المجتمع بشكل عام، كما يساعد 

على تفاعلها مع محيطها مما 
يساهم أيضا بتنفيذ األهداف التي 

تأسست من أجلها.
 وخالل 12 سـنة اسـتطعنا أن نسـجل حضـورا إعالميا 
علـى المسـتوى العالمـي مـن خـالل اسـتقطاب نخبـة 
مـن المثقفيـن واألدبـاء وصـل عددهـم إلـى أكثـر مـن 
سـبعة آالف شـخص مـن جميـع القوميـات واألديـان 
والمذاهـب، فتولـدت عالقـات وروابـط متينـة مـع 
ئلـة واحـدة تحـت  لعراقييـن وأصبحـوا عا لكتـاب ا ا
خيمـة النـور. كمـا حصـل النـور علـى المركـز الثالـث 
فـي اسـتفتاء افضـل المواقـع العراقيـة وحصـل علـى 
لعالميـة وحصـد العديـد  ء الذهبيـة ا لعنقـا ئـزة ا جا

لتقديريـة وشـارك فـي عـدد مـن  لشـهادات ا مـن ا
لدوليـة منهـا مهرجـان  لملتقيـات ا نـات وا المهرجا
الربيـع العالمـي، مؤتمـر منظمـات المجتمـع المدنـي 
لـث للترجمـة  لثا نـي وا لثا لدولـي ا لمؤتمـر ا األول، ا
ومهرجـان بغـداد عاصمـة الثقافـة. مهرجـان القصيد 

الذهبـي الدولـي.

المركز العربي للثقافة 
 )A.C.I.C(  واإلعالم

بـي  لعر لمركـز ا دي مـن جمعيـة ا يقـول حسـن هـا
لجمعيـة تعنـى بمختلـف  ن ا ، إ إلعـالم ا فـة و للثقا
لثقافيـة مثـل ) أدب، مسـرح، سـينما(  لمجـاالت ا ا
لمجـاالت اإلعالميـة ) إذاعـة، تلفزيـون،  وكذلـك ا
مـة مجموعـة مـن  قا تهـا إ ما هتما مـن ا ( و فـة صحا
الـدورات الخاصـة لمقدمـي البرامـج ومراسـلي األخبـار 

مـج. لبرا وكذلـك محـرري ا
مـن نشـاطات المركز سـنويا فـي المجـال الثقافـي إنتاج 
ثالثـة أفـالم قصيـرة خاصـة بالشـباب، إنتـاج عـرض 
مسـرحي ، طبـع نشـر وتوزيـع كتـاب أدبـي واحـد 

بيـن صوتييـن. وكتا
ات المختصـة ممـن  لكفـاء لمركـز عـدد مـن ا يقـود ا
لديهـم خبـرات ملموسـة وبصمـة واضحـة فـي مجالـي 

الثقافـة واإلعـالم.

البيت العراقي للمعرفة

تقـول أزهـار مهـدي مـن البيـت العراقـي للمعرفـة، 
إن بدايـات التأسـيس كانـت عندمـا » كّنـا مجموعـة 
صغيـرة مـن األشـخاص، نعمـل ضمنيـا مـع جمعيـة 
الصداقـة بـإدارة األخ عامـر أبـو طالـب. كنـت أديـر 
األماسـي الثقافيـة واالجتماعيـة فيهـا. وبعـد عـدة 
م نخبـة مـن  نضمـا د با نـا يـزدا ت بـدا عدد نشـاطا
فـي، فقررنـا إطـالق اسـم  لثقا ن ا لشـا لمهتميـن با ا
البيـت العراقـي للمعرفـة علـى هـذه المجموعـة والتـي 

بـدأت نشـاطاتها منـذ سـنتين تقريبـا.
أن تبدأ متأخرًا خيرًا من أن ال تبدأ

وتضيف أن الهدف من 
هذه الجمعية هو:

إقامـة أمسـيات ثقافيـة لتسـليط الضـوء . 1
و  ة أ لمميـز مـة ا لمعلو ن ا ص يمتلكـو شـخا علـى أ
الموهبـة أو الخبـرة أو ممـن قـدم عمـال ذو بصمـة فـي 
كافـة المجـاالت، الفنيـة أو األدبيـة أو العلميـة وغيرها، 
ليكـون ذلـك الشـخص ضيـف شـرف ويقـدم نفسـه 
للحضـور بعـد التعـرف علـى سـيرته الذاتيـة وإنجـازه، 
لقـدوة لآلخريـن  ن  ا إلنسـا فنكـون بذلـك وجدنـا ا
وبالتالـي التعـرف على منجـز يسـتحق الوقـوف عنده .

مـة أمسـيات اجتماعيـة نحتفـل بهـا . 2 قا إ
م  نـت أ ء وطنيـة كا لمهمـة، سـوا لمناسـبات ا بـكل ا
لهـدف منهـا  لعـراق ا و فـي ا لسـويد أ دينيـة، فـي ا
التعريـف عـن تلـك المناسـبة وإحيـاء تقاليـد وتـراث 
جميـل كّنـا فقدنـاه فـي الغربـة كعيـد رمضـان أو زكريا 

أو عيـد الحـب أو عيـد المـرأة.
نرفـع شـعار ) أن تبـدأ متأخـرًا خيـرًا مـن . 3

أن ال تبـدأ( وهـو شـعار تبنينـاه منـذ سـنتين وفيـه 
دعـوة لألشـخاص وبالـذات ممـن قدمـوا وهـم كبـار 
فـي العمـر هنـا، لتشـجيعهم أن يبـدؤوا بالعمـل علـى 
إبـراز مواهبهـم  سـواء كان فنـا أو أدبـا مثـل الرسـم أو 
الموسـيقى أو الغنـاء أو كتابـة شـعر أو قصـة أو مقالـة.

 وفعـال أقمنـا معرضيـن للرسـم لمواهـب جديـدة فـي 
فـن الرسـم حـازت علـى إعجـاب الحضـور. وهـي دعـوة 

وتحفيـز لآلخـر لتقديـم منجـزه للعـام القـادم.

مكتــب مالمو 

محمد السعدي ◄

ابتسام مكطوف ◄

أحمد الصايغ ◄

أزهار مهدي ◄
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الكومبس – تحقيـق: في معرض اإلجابة على عدة أسـئلة أرسـلتها شـبكة الكومبس للمكتـب الصحفي التابع 
لجهاز األمن السـويدي )سـيبو( أكدت اإلجابة علـى أن »مهمة الشـرطة األمنيـة تتمثل في متابعـة ومواجهة 
األفـراد والشـبكات الناشـطين في الجرائـم، أو ممـن لديهم النيـة والقـدرة على ارتـكاب جرائـم، وذلك بغض 
النظر عن القناعـة األيديولوجية التي يحملها هذا الفرد أو هذه الشـبكة، فنحن نركز علـى مكافحة الجريمة، 

وليس على مكافحة وجهات النظر«.
وعمـا إذا كان هنـاك معطيـات محـددة لـدى الجهـاز 
بـت  جا يبـا، أ بيـة قر ها ر ت إ ع هجمـا قـو ل و حـو
)السـيبو(:  »ال يـزال خطـر اإلرهـاب فـي السـويد علـى 
الدرجـة الثالثـة  ضمـن مقيـاس مـن خمـس درجـات. 
نـه قـد يحـدث  لمسـتوى، يعنـي أ فـي حـدود هـذا ا
هجومـا إرهابيـا. وإذا كانـت هناك زيـادة في مسـتويات 
التهديـد اإلرهابـي فـي السـويد، فإننـا سـنبلغ عنهـا«.

وعمـا إذا كان لـدى الشـرطة األمنيـة أي خطـط محددة 
وضحـت  بيـة مفترضـة؟ أ رها ت إ للتصـدي لعمليـا
ألمنيـة تقـوم بمجموعـة  لشـرطة ا ا ن » بـة أ إلجا ا
متنوعـة مـن التدابيـر مـن أجـل إعاقة هـؤالء األفـراد أو 
الشـبكات علـى ارتـكاب الجرائـم. كمـا أننـا نتعـاون مـع 

مكاتـب الشـرطة العامـة فـي أنحـاء البـالد«.

كيف يمكن للمجتمع المساعدة 
للحد من خطر اإلرهابيين؟

مـع تـوارد أخبـار تراجـع حـدة المعـارك فـي سـوريا 
لتـي توصـف  ت ا لتنظيمـا صـة مـع ا ، خا ق ا لعـر ا و
باإلرهـاب، أعلـن جهـاز الشـرطة السـرية السـويدية 
ين مـن  فر لمسـا د ا ا عـد قـص أ سـيبو( عـن تنا (
ت، مـع عـدم  لتنظيمـا ق بهـذه ا لسـويد لاللتحـا ا
وجـود مؤشـرات علـى وقفهـا تمامـا. هـذا الشـق األول 
اإليجابـي أو السـار بالخبـر، ولكـن هنـاك شـق آخر سـلبي 
أو يمكـن أن يكـون محزنـا لألسـف فـي إعـالن جهـاز 
لـت علـى لسـان رئيسـها  لتـي قا لسـرية، ا لشـرطة ا ا
أنـدرش ثورنبيـرغ إن هنـاك زيـادة هائلـة فـي عـدد 
لسـويد، مشـيرًا  لمتطرفيـن اإلسـالميين” فـي ا “ا
لـى  جـة إ لسـويد بحا ألمـن فـي ا لشـرطة وا ن ا لـى أ إ
مسـاعدة مبكـرة مـن المجتمع للوصـول إلى األشـخاص 

 . فيـن لمتطر ا

لسـويدي، فـي حديـث  لمسـؤول األمنـي ا وأضـاف ا
لبرنامـج أجنـدة اإلخبـاري علـى التلفزيـون السـويدي: 
“عندمـا يتعلـق األمـر بالجريمـة، مـن الواضـح أننـا 
والشـرطة سـنتعامل مـع الموقـف، لكـن قبـل وقـوع 
هـذا األمـر، يرسـل المـرء إشـارات تبيـن بطريقـة أو 
بأخـرى بانـه متعاطـف مـع الجهـات المتطرفـة. مـن 

وذكر جهاز األمن  „المهـم لنـا أن نكـون علـى علـم بذلـك”.
السويدي، في الصيف الماضي أن 
عدد “المتطرفين اإلسالميين” 

في السويد يبلغ نحو 0002 
شخص، وهذا اختالف كبير عما 

أعلنه في العام 0102، حيث 
ذكر حينها أن أعدادهم حوالي 

.
ً
002 شخصا

وحـول كيـف يمكـن للمجتمـع المسـاعدة فـي ذلـك، 
لخدمـات  لكثيـر. ا لمجتمـع يـرى ويسـمع ا قـال: “ا
االجتماعيـة، البلديـات، أوليـاء األمـور، المـدارس، 
ن نجـد هـؤالء  لرياضيـة وغيرهـا. علينـا أ ألنديـة ا ا

األفـراد ونـرى عنـد بدئهـم باالنـزالق”.

وذكـر جهـاز األمـن السـويدي، فـي الصيـف الماضـي أن 
عـدد “المتطرفيـن اإلسـالميين” فـي السـويد يبلـغ 
نحـو 2000 شـخص، وهـذا اختـالف كبيـر عمـا أعلنـه 
فـي العـام 2010، حيـث ذكـر حينهـا أن أعدادهـم 

حوالـي 200 شـخصا.

وحـول ذلـك، علـق ثورنبيـرغ، قائـاًل: “هـذه زيـادة 
كبيـرة جـدًا. موقـف مختلـف تمامـا عمـا كنـا عليـه مـن 

قبـل”.
وأوضـح: “هـذا ال يعنـي أن لدينـا 2000 شـخصا 
سـيرتكبون هجومـا إرهابيـا. هنـاك أفـراد فـي هـذه 
البيئـات يعترفـون بفكـرة الخالفـة، ويسـاعدون فـي 
للوجسـتية للتنظيمـات  لخدمـات ا لمـال وا تقديـم ا
بيـة، يجـب أن تكـون لدينـا فكـرة عـن هـذه  اإلرها
البيئـات مـن أجـل العثـور علـى أولئـك األفـراد الذيـن 
م بهجـوم فـي  د للقيـا سـتعدا نهـم علـى ا نعتقـد بأ

.” نـا بالد
وحـول تأكيـد سـيبو علـى األرقـام المعلنـة بخصـوص 
لسـويد، قـال ثورنبيـرغ:  لمتطرفيـن فـي ا أعـداد ا
“متأكـدون منهـا نسـبيا. بالطبـع ال يمكننـا القـول إننـا 
عثرنـا علـى جميـع أولئـك األشـخاص، لكننـا نعمـل على 
جمـع الكثيـر مـن المعلومـات والتعـاون مـع مجموعـة 
متنوعة مـن المنظمـات. وعلـى الصعيد الدولـي، لدينا 
عمـل واسـع النطـاق مـع أجهـزة األمـن وهنـاك تبـادل 

معلومـات بشـكل يومـي”.

جهاز األمن السويدي يحاول إعادة 
األمور إلى حجمها الطبيعي

فيـن  لمتطر يـد ا ا ت عـن تز لمعطيـا ر ا نتشـا ا
اإلسـالميين، بشـكل وصفـه رئيـس الجهـاز بالهائـل، 
مع انتشـار احتمـال حـدوث هجمـات إرهابيـة فعال في 
السـويد، دعـت وسـائل التواصـل االجتماعي إلـى تناول 
هـذه المعطيـات بشـيء مـن التهويـل، ودعـت حتـى 
وسـائل اإلعـالم السـويدي إلـى النـزول للشـارع وإجـراء 
ات ميدانيـة حـول مـدى خـوف وهلـع النـاس  اسـتفتاء

مـن هـذه المعطيـات.
وهـذا مـا أدى إلـى أن تصـدر تصريحـات تهدئـة مـن 
لـى  قبـل جهـاز األمـن، لتوضـح األمـور وإرجاعهـا إ
الواقـع، يقـول تصريـح منشـور علـى موقـع )سـيبو( : 
را فـي  نتشـا بيـة ا لهجمـات اإلرها »حظـي تهديـد ا

وسـائل التواصـل االجتماعـي واهتمامـا كبيـرا. مـن 
المهـم أن نوضـح بـأن جهـاز شـرطة األمـن تتعامـل مع 
أيـة تهديـدات فـي سـياق أنشـطتنا االسـتخباراتية«.

»لـدى الشـرطة األمنيـة تدفـق معلومـات اسـتخباراتي 
واسـع، حيـث نتعامـل مـع أكثـر مـن 6000 إخطـار 
حـول اإلرهـاب فـي الشـهر. هـذه المعلومـات تتلقاهـا 
ت  را السـتخبا ا ألمـن و جهـزة ا ألمـن مـن أ ة ا ر دا إ
المتعاونـة، وكذلـك مـن السـلطات األخـرى والجمهـور 

يضـا«. أ
فيمـا أكـد الجهـاز األمنـي علـى أنـه سـيعلن فـي حـال 
يـد  لتهد ت ا يا فـع مسـتو جـة لر ك حا نـت هنـا كا
اإلرهابـي فـي السـويد، حيـث تبلـغ   درجـة التأهـب 
قيـة كمـا هـي ثـالث درجـات مـن  ليـا، با ألمنـي حا ا
مقيـاس خمـس درجـات، وفـي حـدود هـذا المسـتوى، 

بـي.  قـد يحـدث هجـوم إرها

جهاز األمن )السيبو( لـ الكومبس:

 نالحق األفراد والشبكات اإلجرامية
وال نالحق أصحاب وجهات النظر

أندرش ثورنبيرغ رئيس جهاز الشرطة السرية ◄



9 | الكومبس

سفر األفراد من السويد 
اللتحاقهم بالمنظمات اإلرهابية 

ليست ظاهرة جديدة 

شـهدت السـويد فـي عـدة مراحـل سـابقة، مغـادرة 
أفـراد ألراضيهـا لالنضمـام إلـى المنظمـات اإلرهابيـة 
لخـارج، فهـذه ليسـت ظاهـرة جديـدة. فـي  فـي ا
التسـعينيات وأوائـل العقـد األول مـن القـرن الحـادي 
لـى مناطـق  والعشـرين، سـافر عـدد مـن األفـراد إ
لـم. ولكـن حـدث تغييـر  لعا صـراع مختلفـة حـول ا
مفاجـئ فـي عـام 2012 بنسـب وعـدد المسـافرين، 
لحيـن، سـافر نحـو 300 شـخص مـن  ومنـذ ذلـك ا
السـويد لالنضمـام إلـى الجماعـات اإلسـالمية العنيفـة 
فـي سـوريا والعـراق. وخـالل الفتـرة نفسـها، سـافر 
عـدد قليـل مـن األفـراد أيضـا مـن السـويد إلـى مناطـق 
أكثر المناطق  „الصـراع فـي أوكرانيـا والصومـال، علـى سـبيل المثـال.

السويدية التي سافر منها 
هؤالء هي مناطق: فاسترا 

جوتاالند، ستوكهولم، سكونا 
ومقاطعة أوريبرو.

غالبيـة ممـن سـافروا إلـى منطقـة النـزاع فـي سـوريا 
والعـراق هـم مـن الشـباب، ولكـن هنـاك تبايـن كبيـر 
فـي العمـر عنـد موجـة السـفر األولـى، متوسـط   عمـر 
مـن سـافروا فـي الرحلـة األولـى هـو 26 عامـا - ولكـن 
هنـاك ممـن سـافروا وهـم فـي الــ 50 عامـا. كمـا غـادر 
لـى  م إ مـا يقـارب مـن 20 شـخصا قاصـرا لالنضمـا
الجماعـات اإلسـالمية العنيفـة فـي سـوريا والعـراق.

أكثـر المناطـق السـويدية التـي سـافر منهـا هـؤالء 
هـي مناطـق: فاسـترا جوتاالنـد، سـتوكهولم، سـكونا 
ومقاطعـة أوريبـرو. وفيمـا يتعلـق بأصـل نشـأتهم، 
فهنـاك تنـوع كبيـرة. علـى سـبيل المثـال، هنـاك أكثر 

لـوالدة ونحـو 75 فـي  مـن 30 جنسـية مختلفـة با
المئـة مـن أولئـك يحملـون الجنسـية السـويدية.

كمـا سـافر عـدد مـن النسـاء خاصـة فـي عـام 2014، 
ء يتعلـق بحقيقـة أن  لنسـا لمرجـح أن سـفر ا ومـن ا
لدولـة اإلسـالمية )داعـش( أعلـن دولـة  تنظيـم ا
خالفـة وهـؤالء النسـاء سـافرن مـن أجـل االسـتقرار 
فـي المقـام األول هنـاك. ويبـدو أيضـا أن النسـاء اللواتي 
سـافرن لالنضمام إلـى المنظمـات اإلرهابيـة، كان لهن 
دورا أكثـر نشـاطا فـي الصـراع، مثـل مهـام الداعـم 

. للوجسـتية ا و
عندمـا بلغـت األحـداث ذروتهـا فـي عامـي 2013 
و2014، سـافر مـا يقـارب مـن 100 شـخص ألول 
مـرة مـن السـويد لالنضمـام إلـى الجماعـات اإلسـالمية 
العنيفـة فـي المنطقـة. ثـم تتابـع تدفـق السـفر فـي 
عـام 2015، حيـث سـافر مـا يقـرب مـن 40 شـخصا 
لـى المنظمـات اإلرهابيـة  للمـرة األولـى لالنضمـام إ
فـي سـوريا والعـراق. فـي عـام 2016 انخفـض هـذا 
العـدد بشـكل حـاد، إلـى حوالـي عشـرة أشـخاص ألول 
مـرة. وسيسـتمر هـذا االتجـاه حتـى في عـام 2017. 
وال يـزال هنـاك مـن يسـافر وال يـزال هنـاك اهتمـام 
واضـح بيـن بعـض األفـراد فـي السـويد بالسـفر، ولكـن 
لنـاس الذيـن ينجحـون  هنـاك اآلن عـدد قليـل مـن ا

فعـال فـي الوصـول إلـى منطقـة الصـراع.
وبالتـوازي مـع السـفر مـن السـويد، عـاد عـدد مـن 
لنـزاع. ففـي عـام  لـى السـويد مـن مناطـق ا هـؤالء إ
2013، علـى سـبيل المثـال، عـاد حوالي 50 شـخصا 
مـن منطقـة النـزاع، وفـي عامـي 2014 و2015 
لـى السـويد، وفـي عـام  عـاد عـدد مـن األشـخاص إ
2016، بـدأت العـودة أيضـا إلى بشـكل كبيـر. ويبدو 

أن هـذا االتجـاه سيسـتمر حتـى عـام 2017. 

هل هناك خطر من خيبة أمل 
العائدين من مناطق النزاع؟

لتـي سـتحد مـن  ب ا سـبا أل يـد مـن ا لعد ك ا هنـا
التحـاق المزيـد مـن النـاس بالمنظمـات اإلرهابيـة، 
منهـا مـا لـه عالقـة بتطـور األحـداث علـى األرض 

وتراجـع مـد هـذه المنظمـات، ممـا يصعـب بشـكل 
لخاضعـة لسـيطرة  لمنطقـة ا لـى ا لدخـول إ كبيـر ا
ج منهـا                                                                  و لخـر ا عـش( و ا د إلسـالمية ) لـة ا و لد ا
لـى التشـريعات السـويدية الجديـدة التـي  إضافـة إ
دخلـت حيـز النفـاذ فـي 1 أبريـل/ نيسـان 2016 
فيمـا يتعلـق ب »رحـالت اإلرهـاب« والتـي كان لهـا 

ثـار رادعـة. آ
حسـب موقع الشـرطة األمنية السـويدية، مـن المبكر 
لتكهـن بمـا ستسـفر عنـه األحـداث وتطوراتهـا  ا
فـي سـوريا والعـراق علـى األمـن فـي السـويد وأوروبـا، 
ولكـن مـن الواضـح أنـه ال يوجـد بالضـرورة ربـط بيـن 
انخفـاض عـدد الملتحقيـن للقتـال فـي مناطـق النـزاع 
لشـرطة  إلرهـاب. فيمـا تقـوم ا وتخفيـف خطـر ا
لـى  ل إ لقتـا ئديـن مـن ا لعا ليـا بتقييـم ا ألمنيـة حا ا
السـويد، علـى الرغـم مـن أن عددهـم قـد ازداد فـي 

السـنوات األخيـرة.
التحـدي فـي كل حالـة من حـاالت تقييـم هـؤالء ال يزال 
يتمثـل فـي السـؤال التالي: قـد يكـون أي شـخص عائد 
مـن المشـاركة بمعـارك مناطـق النـزاع لديـة القـدرة 
علـى تنفيـذ هجمـات إرهابيـة، ولكـن هـل فعـال لـدى 
أي واحـد منهـم النيـة لتنفيـذ ذلـك؟ أو بكلمـات أخـرى 
كيـف يمكـن متابعـة وتقييـم قـدرة العائديـن مـن 

مناطـق النـزاع علـى ارتـكاب هجمـات إرهابيـة؟

خاصـة أن تجربـة الشـرطة األمنيـة السـويدية تظهـر 
لـى السـويد وشـاركوا  لعائديـن إ نـه ليـس جميـع ا أ
بالقتـال فـي معـارك خـارج السـويد، لديهـم النيـة أو 
يخططـون للقيـام بعمليـات إرهابيـة، ولكـن يبقـى 
الخطـر قائمـا خاصـة ممـن يشـعرون بخيبـات األمـل 
ا علـى  لخطـر فقـط مقتصـر ال يبقـى ا ليـأس. و ا و
القيـام بهجمـات بـل يتعـدى إلـى تجنيـد أعضـاء جـدد 
يحملـون أفـكار راديكاليـة ومتطرفـة. وهنـا تأتـي 

لمجتمـع. لية ا مسـؤو

حقائق حول من سافروا 
من السويد لاللتحاق 

بالمنظمات اإلرهابية
منـذ العـام 2012، سـافر نحـو 300 شـخصا 
مـن السـويد لالنضمـام إلـى الجماعـات اإلسـالمية 
العنيفـة في سـوريا والعـراق. ويشـمل الرقم كال 

مـن البيانـات المؤكـدة وغيـر المؤكـدة.
ومـن بيـن حوالـي 300 شـخص غـادروا، عـاد 

لـى السـويد. نحـو 140 شـخصا إ
ثلـث الذيـن سـافروا مـن السـويد ويعيشـون فـي 
لنـزاع فـي سـوريا والعـراق، هـم مـن  مناطـق ا

. ء لنسـا ا
يـن  لقاصر در نحـو 20 شـخصا مـن ا كمـا غـا
لالنضمـام إلـى الجماعـات اإلسـالمية العنيفـة في 

سـوريا والعـراق. 

وهنـاك أدلـة علـى أن حوالـي خمسـين مـن هـؤالء 
األشـخاص قـد قتلـوا. وألن التمثيـل الحكومـي ال 
يـزال ضعيفـا فـي مناطـق النـزاع، ممـا يجعـل من 

الصعـب فـي بعـض الحـاالت تأكيـد الوفيـات.

أعلن عن
نشاطك التجاري لدينا

الدليل

إذا كان لديك شركة أو محل أو مطعم أو 
أي عمل تجاري ننصحك باالنضمام إلى : 

دليل الكومبس  الرقمي

قريبًا  يمكنك تسجيل نفسك بنفسك عبر 
موقع الكومبس، لكي تصبح عضوًا في دليل 
الكومبس باللغة العربية لألعمال التجارية
info@alkompis.com   لمزيد من المعلومات 



الكومبس | 10

   الكومبـس – تحقيق: شـعور بالحسـرة واأللم يـراود أي شـخص عندما يلجـأ إلى أعلى السـلطات التـي تمثله 
وال يستطيع أن يجد العون والمسـاعدة، خاصة عندما يتعلق األمر باسترجاع فلذة كبدك وأغلى ما تملك.

ود  لسـويدية، حلـم يـرا لجنسـية ا لحصـول علـى ا ا
لمواطنـة  يـا ا لكثيـر مـن المهاجريـن، للتمتـع بمزا ا
لذيـن  لنـاس، ا لعديـد مـن ا ن ا لسـويدية، حتـى أ ا
ن  مـكا ن بإ ن أ ، يعتقـدو لجنسـية ه ا ن هـذ يحملـو
السـويد »حمايتهـم« أو »الدفـاع عنهـم« فـي حـال 

لبـالد. لـى أي مكـروه، وهـم خـارج ا تعرضهـم إ

ء  لنسـا لعديـد مـن ا خـرى، تعتقـد ا الت أ فـي حـا و
لجنسـية  د حملهـن ا نهـن لمجـر ، أ ت ا جـر لمها ا
السـويدية، قد يكون هـذا كافيـا، السـترداد أطفالهن، 
الذيـن »يتـم خطفهـم مـن قبـل أزواجهـن« إلـى خـارج 

يد. لسـو ا

لحـادة بيـن نسـرين  لخالفـات ا ئلـة وا لعا لمشـاكل ا ا
بابكر السـويدية مـن أصـول سـودانية، وطليقها جعل 
األخيـر يلجـأ، بحسـب نسـرين إلـى »خطـف« ابنتهمـا 
قبـل خمـس سـنوات مـن اآلن، عندمـا كانـت آنـذك تبلغ 
مـن العمـر عاميـن فقـط، مـن السـويد إلـى السـودان 

ومنـع األم مـن رؤيتهـا.

ن يطلـق عليهـا،  ن كمـا تحـب أ م ريـا و أ نسـرين، أ
ر  لـى اسـتصدا سـارعت بعـد جريمـة االختطـاف إ
ني ألحقيتهـا فـي  لسـودا ء ا لقضـا حكـم عاجـل مـن ا
حضانـة ابنتهـا، لكنهـا قوبلـت، كمـا تقـول، بصعوبـة 
لمحكمـة فـي  نية لحكـم ا لسـودا لسـلطات ا تنفيـذ ا
اسـترداد الطفلـة مـن الوالـد تزامنا مـع صعوبـة مماثلة 
ر عقوبـة واضحـة  لسـويدية فـي إصـدا للسـلطات ا
ومباشـرة علـى الوالـد  وإجبـاره علـى إرجـاع الطفلـة 

لسـويد. لـى ا إ

محامي: إعادة الطفلة 
للسويد عملية معقدة

لجنسـية األم  نـي إن ا لمحامـي بطـرس روما يقـول ا
بالنسـبة إلـى الطفلـة هـي السـودانية، بينمـا جنسـيتها 
السـويدية هـي المكتسـبة، لذلـك مهمـة السـلطات 
السـويدية فـي اسـترجاع الفتـاة معقـدة لجهـة عـدم 

وجـود اتفاقيـات قضائيـة بيـن البلديـن.

لشـخص  متـالك ا ل ا نـه فـي حـا يؤكـد مـن جهتـه أ
جنسـيتين، فالبلـد األقـرب إليـه جغرافيـا هـو األحـق 
فـي حمايتـه فـي حـال واجهتـه أزمـة أو صعوبة فـي بلد 

إذا لم تكن من أصول  „ثالـث، حسـب القوانيـن الدوليـة.
سويدية، أو حاماًل للجنسية 

السويدية فقط، فال تتوقع أن 
تبذل الخارجية السويدية 

جهودا مضنية مع السلطات 
األجنبية

 ويضيـف: » في حالـة نسـرين، عليها تركيـز جهودها 
فـي معامالت التنـازل عن الجنسـية السـودانية البنتها 
إلرغـام السـويد علـى بـذل ضغـوط دوليـة السـترجاع 
الطفلـة إليهـا. والـكالم عـن تلكـؤ السـويد فـي حمايـة 
مواطنيهـا خارج السـويد غير صحيـح ويعتبـر كارثيا 
بـكل المعاييـر. لكـن يوجـد قوانيـن دوليـة معقـدة 
عنـد امتالكهـم جنسـية إضافيـة وال بـد مـن معرفـة 
الطـالع  لجنسـية وا جيـة ا لسـلبية الزدوا ئـج ا لنتا ا

عليهـا قبـل االحتفـاظ بجنسـية أخـرى«.

»ظروف مأساوية تعيشها 
الطفلة المختطفة«

لـة نفسـية  نسـرين ومنـذ حادثـة الخطـف، تمـر بحا
صعبـة وتحـاول إيجـاد مخـرج السـترجاع طفلتهـا 
مـن السـودان خاصـة بعـد أن علمـت أن عمـة ابنتهـا 
تحبسـها فـي المنـزل دون السـماح لهـا بالذهـاب إلـى 
أي مـكان حتـى المدرسـة وتلقـى منهـا معاملـة سـيئة 

 . يـة للغا

« طليقـي لديـه نفـوذ فـي  لكومبـس«: ا تقـول لــ »
لشـرطة  عة ا سـتطا ن ا ن ممـا يحـول دو ا د لسـو ا
السـودانية تنفيـذ حكـم المحكمـة هنـاك. لكـن ابنتـي 
حاصلـة علـى الجنسـية السـويدية، وهـو األمـر المحبط 
ت  لسـلطا هل ا ن فوجئـت بتسـا لنسـبة لـي بعـد أ با
السـويدية فـي أجبـار طليقـي علـى إعـادة ابنتـي إلـى 

يد.  لسـو ا

تضيـف بأسـف: »مـا جـدوى حصولـي علـى جنسـية 
البـالد إذا لـم تقـف السـويد إلـى جانبـي«؟

 نسـرين ناشـدت السـلطات السـويدية، ودعت رئيس 
الـوزراء السـويدي إلـى التدخـل سـريعا إلخـراج ابنتهـا 
هـا فـي  لتـي تلقا نية ا نسـا لالإ ملـة ا لمعا مـن جحيـم ا
السـودان: » ريـان طفلـة سـويدية وكونهـا ولـدت فـي 
السـويد أنـا أناشـد الملـك أيضـا بالتدخـل إلنهـاء معانـاة 
وعـذاب أم لـم تـرى ابنتهـا منـذ خمس سـنوات بسـبب 

لظلـم«. ا

»إشكالية الجنسية المكتسبة«

ة  يـد عيـة عد جتما ت ا مـا م خد يد تقـد لسـو ا
لمواطنيهـا، وتمنحهـم شـعور الحمايـة فـي الداخـل 
والخـارج، لكـن فـي حالـة حمـل الشـخص لجنسـيتين 
تصبـح األمـور معقـدة عنـد حصـول أمـر طـارئ لـه 
خـارج األراضـي السـويدية، كمـا يقـول ناصـر محمـود 
ئـرة الشـؤون االجتماعيـة )السوسـيال( فـي  مـن دا

. لم يـة سـتوكهو المحامي روماني  „بلد
بطرس: »الكالم عن تلكؤ 

السويد في حماية مواطنيها 
خارج السويد غير صحيح 

ويعتبر كارثيا بكل المعايير

 ويضيـف: »عـادة مـا تبـذل السـويد كل جهدهـا مـع 
السـلطات الخارجيـة لمسـاعدة مواطنيهـا فـي تلـك 
البـالد لكـن الصعوبـة تكمـن فـي حـال كانـت الجنسـية 
األم هـي غيـر سـويدية، والسـويدية تكـون 
مكتسـبة، كمـا فـي حالـة نسـرين.

لـى قضيـة خطـف تلـك  لنسـبة إ  با
الطفلـة، السـلطات السـويدية تـرى 
أن جنسـيتها السـودانية تحـول دون 
اعتبارهـا مخطوفـة فـي بلدهـا األم 
حتـى لـو كان لـدى األم حـق الحضانـة 

فـي السـويد. 

إذا لـم تكـن مـن أصـول سـويدية أو حاملـة 
لسـويدية فقـط، فـال تتوقـع  للجنسـية ا
لسـويدية جهـودا  لخارجيـة ا ن تبـذل ا أ

لسـلطات األجنبيـة«.  األم: »السفارة  „مضنيـة مـع ا
السودانية ال تقوم 

بمساعدتي«

نسرين: »السفارة السودانية 
ال تساعدني«

مـع محـاوالت نسـرين الحثيثـة السـترجاع ابنتهـا إلـى 
السـويد، لجـأت إلـى السـفارة السـودانية فـي مدينـة 
سـتوكهولم إليجـاد طريقـة أو تسـوية تتمكـن مـن 
خاللهـا تنفيـذ الشـرطة السـودانية لحكـم المحكمـة 

ك. هنـا

 وتشـرح قائلـة: »توصلـت إلـى قـرار يقضـي بالتنـازل 
ظهـا  حتفا ا بنتـي و نية ال ا د لسـو لجنسـية ا عـن ا
بالسـويدية فقـط. لكـن السـفارة السـودانية ال تقـوم 
بمسـاعدتي فـي هـذا الشـأن وأنـا متأكـدة مـن ضلـوع 

لعرقلـة«. طليقـي فـي هـذه ا

قصة أم حرمت من ابنتها 

ال القضاء يجدي نفعا وال حتى العالقات 
الدولية أمام تعنت األب
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الكومبس – قضايا الهجرة واللجوء: يشـتكي العديد من طالبي اللجوء من فتـرات االنتظار الطويلة التي تأخر 
البت في طلباتهم، ومع أن هناك من يعتبر أن االنتظار لعدة أشـهر هي فترات طويلة، هناك من ينتظر لسنة 
أو سـنتين أو حتى أكثـر، فتـرات انتظـار التحقيـق وانتظار القـرار، وفي حـال جاء الرفض لسـبب مـا، يحق ألي 

طالب لجوء االستئناف، لتعود الكرة من جديد.
لبـت فـي  لتأخيـر با اآلن ظهـرت سـلبية أخـرى مـن ا
قضايـا اللجـوء، سـلبية تحدثـت عنهـا وزارة الماليـة، 
لتغييـرات  ا لخريـف و نيـة ا ا منـا مـع وضـع ميز ا تز
الحاصلـة فـي مشـروع هـذه الميزانيـة، الـوزارة أقـرت 
أن نفقـات مصلحـة الهجـرة السـويدية خـالل العـام 
ق توقعـات  رتفعـت بشـكل فـا ري 2017 ا لجـا ا
الحكومـة، وذلـك بسـبب فتـرات المعالجـة الطويلـة 
لـي  ا لـة حو لدو . وهـذا مـا سـيكلف ا للجـوء يـا ا لقضا

6.7 مليـار كـرون إضافيـة، اقترحتهـا فـي مشـروع 
لجديـد. نيـة ا لميزا ا

ولكـن ومـن ناحيـة أخـرى، تدافـع مصلحـة الهجـرة 
عـن موقفهـا دائمـا، بأنهـا وضمـن المـوارد المتاحـة لها 
يجـب أن تعطـي كل ملـف حقـه مـن الدراسـة، لكـي ال 
تظلـم أحـد. أي وبكلمـات أخـرى فـإن هـذه المليـارات 
هـي ثمـن المعالجـة المتأنيـة والقانونية والعادلـة، لكل 

ملـف مـن ملفـات طالبـي اللجـوء، وليـس فقـط نتيجـة 
للبيروقراطيـة والروتيـن.

وهـذا ال يعنـي أن كل قـرارات مصلحـة الهجـرة عادلـة، 
وال تخضـع لحكـم المكاتـب والقوانيـن الجافـة، وهنـا 
يأتـي دور االسـتئناف والمحاكـم اإلداريـة والمحاكـم 
العليـا، والتـي هـي أيضـا تكلـف الدولـة المالييـن وربمـا 

مئـات المالييـن سـنويا.

تخصيصات إضافية 

للهجرة واللجوء
وكتبـت الحكومـة أيضـا، ضمـن التغييـرات الحاصلـة 
فـي مشـروع ميزانيـة الخريـف والتـي اعتمـدت فـي 
صياغـة مشـروع ميزانيـة العـام 2018، قائلـة إنـه 
ليـف  تكا ت و يضـا لتعو ت ا ة مخصصـا د يـا ينبـغ ز
السـكن بنحـو 6.2 مليـار كـرون وجعلهـا 30 مليـار 

كـرون لهـذا العـام.
والسـبب هو الطلبـات التـي تقدمت بهـا البلديـات حول 
الحصـول علـى المزيـد مـن األمـوال السـتقبال طالبـي 
صـر القادمين بـدون صحبة ذويهم وبشـكل 

ُ
اللجـوء الق

أكبـر ممـا جـرى تقييمـه فـي السـابق. والسـبب اآلخـر 
هـو زيـادة عـدد البلديـات التـي تقدمـت بمثـل هـذا 
الطلـب وبشـكل أكبـر ممـا يمكـن معالجتـه فـي هـذا 

لعـام. ا
ووفقـا لـوزارة الماليـة، فـإن السـبب الرئيسـي لزيـادة 
لـذي يسـتلزمه  التكاليـف تلـك هـو الوقـت الطويـل ا

النظـر فـي قضايـا اللجـوء بشـكل فـاق التوقعـات.
كمـا منحـت الحكومـة البلديـات مخصصـات إضافيـة 
بقيمـة 390 مليـون كـرون لتكاليـف طالبـي اللجـوء 
لمخصصـات أهميـة خاصـة  صـر. وشـكلت تلـك ا

ُ
لق ا

للحيلولـة دون نقـل هـذه الفئـة مـن طالبـي اللجـوء إلـى 
بلديـات جديـدة عنـد بلوغهـم سـن 18 عامـا وأولئـك 
الذيـن لـم يتلقـوا قـرارًا نهائيـا بشـأن طلـب لجوئهـم.
ليـف  ت تكا مـة حجـم مخصصـا لحكو فعـت ا كمـا ر
لشـفويين  لمترجميـن ا نونييـن وا لقا لمسـاعدين ا ا
فـي قضايـا اللجـوء بمقـدار 118 مليـون كـرون للعـام 
لنهائيـة 704  لتكلفـة ا لجـاري 2017، لتصبـح ا ا

مليـون كـرون.

تأخير البت في قضايا اللجوء

ال يؤثر فقط على الالجئين
بل يكلف السويد المليارات أيضا
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فـي السـاعة الثانيـة بعـد منتصـف ليلـة الخميـس 8 ديسـمبر ٢٠١٦ كان طبيـب 
األسـنان الشـاب رامـي أمين عائـدا إلى منـزل أهلـه بعـد أن لقاء مـع بعـض أصدقائه، ركـن سـيارته على 
رصيـف مقابـل المنـزل، ونـزل منهـا باتجـاه مدخـل المبنـى خلـف الشـارع. قبـل أن يدخل سـمع إطالق 
نـار، طلقـة نارية أصابتـه بالقـرب من بـاب المبنـى، آثـار الدمـاء كانت واضحـة علـى األرض، لكنـه حاول 
الركـض لتالفـي المزيـد مـن الطلقـات، القتلـة تابعـوا آثـار الدمـاء واكتشـفوا مكانـه، ليطلقـوا المزيـد 
مـن الطلقـات علـى جسـده، كمـا يـروي أحـد أقاربـه، مضيفـا »نحـن فـي الشـقة لـم نسـمع شـيء، لكـن 
عـدد من سـكان المبنـى سـمعوا صـوت الطلقـات، وبعـد دقائق تـم العثور علـى رامـي وهو جثـة ملقى 

علـى األرض، لـم تفلـح مسـاعي إنقـاذ حياتـه«

الكومبـس - مدونـات: ذهبنـا فـي رحلة إلـى مدينـة هلسـنبوري، وجلسـنا قـرب شـاطئ البحـر، وشـربنا القهوة 
وتحدثنـا قلياًل. فـي الطريق إلى البيـت، حصل نقـاش بيني وبين أختـي، ووصل الحديـث إلى مسـتويات عميقة، 

وتحدثنا للمرة األولى وبشكل علني عن رامي.
لحفـاظ  لتعامـل مـع حزنـي مـن خـالل ا لقـد حاولـت ا
علـى بقـاء ذكـرى رامـي علـى قيـد الحيـاة، ولكـن أختـي 
نانـا حاولـت أن تكـون قويـة ولـم تتحـدث كثيـرًا عـن 

. لموضـوع ا

نـا لـم  لـم يصـدر عنهـا أي صـوت طـول الطريـق، وأ
أسـمع مـا قالتـه آخـر شـيء. هـي أخـذت نفسـا وبـدأت 
توضـح بشـكل مفصـل وبطـيء كل كلمـة: »أنـا أراه فـي 
كل مـكان. أراه فـي أحالمـي، فـي األشـياء التـي نقولهـا 
ونفعلهـا. فـي األماكـن التـي كنـا نرتادهـا. أنـا أراه عندمـا 

أنظـر إلـى سـالي شـقيقة رامـي«.

تحدثـت نانـا كيـف أنهـا غالبـا مـا تحلـم بـه أثنـاء نومهـا، 
ومـن ثـم بدأنـا أنا وهـي بالبـكاء معـا أثنـاء قيـادة السـيارة 

علـى الطريـق السـريع.
تعتبـر هـذه الخسـارة كبيـرة حتـى وإن كنـا قـد اعتدنـا 
علـى هـذا األمـر، وبالتالـي فهـي سـمة دائمـة وثابتـة 
مـن سـمات الحيـاة اليوميـة. وعندمـا تأتـي األفـكار إلـى 
شـخص مـا، وال يسـتطيع المـرء التوقـف عـن التفكيـر 
بشـكل ملمـوس فـي معنـى اختفـاء إنسـان كان متواجـدًا 
دائمـا فـي حياتـه، ومـن ثـم مواجهـة الصعـاب المترتبة 

علـى هـذا األمـر.
وتتابـع نانـا »بالنسـبة لحالتـي، فـإن صـور رامـي ال يمكـن 
أن تغـادر تفكيـري السـيما عندما عثـرت عليه سـيارة 
ات اإلسـعاف   إجـراء

ً
اإلسـعاف وكيـف رويـت لهـم ثانيـة

األوليـة، التـي حصـل عليهـا عندمـا وصـل إلـى هنـاك«.
وتقول نانا »أنا لم أذهب لزيارة قبره حتى اآلن«.

»صور رامي ال يمكن أن تغادر تفكيري«

أنـا سـألتها فيمـا إذا كان لديهـا رغبـة، بـأن أسـاعدها 
بالوصـول إلـى هنـاك، أو إذا كانـت تريـد أن أذهـب معهـا، 
لكنهـا أكـدت بأنهـا غيـر مسـتعدة بعـد للذهـاب إلـى 
المقبـرة السـيما وأن الحادثـة لـم يمـض عليهـا سـوى 

نيـة أشـهر. ثما
وسـألتها أيضـا فيمـا إذا كانـت تعتقد بأنهـا على مـا يرام 
اآلن، ولكنهـا أجابـت بسـرعة وباقتنـاع »آه نعـم! حـاول 
اللـه تجربـة رامـي كثيـرًا بعـدة مواقف فـي حياتـه، وهو 
كان يعيـش ويعمـل الخيـر، مـن أجـل كسـب الجنـة. أنـا 
مقتنعـة بأنـه موجـود هنـاك، وهـو يراقبنـا مـن هنـاك«.

لهـدوء مـن تماسـكها  لقـوة وا ننـي اسـتمد ا يبـدو أ
سـخ. لرا لروحـي ا نهـا ا يما وقوتهـا وإ

 بعد ذلـك وصلنا إلـى المنـزل وجلسـنا مـع الوالـدة لفترة 
مـن الوقـت، وبينمـا كانـت تنظـر نحـوي بـدأت تقـول 
 »لقـد نسـيت أن أعطيـك حقيبـة جدتـي! لقـد 

ً
فجـأة

جلبتهـا معـي مـن أجـل أن أعطيهـا لـك. لقـد حصلـت 
عليهـا منـذ أن كنـت طفلـة، ونحـن اعتدنـا دائمـا أن 
نكـون فخوريـن ألن والدتنـا تسـتخدم حقيبـة جميلـة 

كهـذه«. 
وكان لديهـا أيضـا شـال تمـت حياكتـه مـن قبـل الجـدة، 
ونحـن كنـا معجبيـن بموهبتهـا فـي مجـال الخياطـة، 
وكيـف تحيـك كل قطبـة بجانب األخـرى بشـكل محكم. 
أنـا وأخواتـي كنـا نتنـاوب علـى استنشـاق رائحـة الشـال 
وتذكـر جدتنـا التـي لـم نكـن نلتقـي بهـا كثيـرًا. ومـن 
ثـم أخـذت نانـا كوفيـة جـّدي التـي كانـت مخبـأة فـي 
صنـدوق، حيـث عثـرت عليهـا فـي منزلنـا فـي لبنـان 

وجلبتهـا معهـا إلـى بيتنـا هنـا.

لقـد عانقـت الكوفيـة بشـدة واستنشـقت رائحـة جـّدي، 
ولـم أسـتطع إيقـاف دموعـي. رائحـة كوفيـة جـّدي 
تشـبه عناقه، فـي الحقيقـة لقد اشـتقت لجميـع وجبات 
لجلـوس فـي حضنـه عندمـا كنـت  ا لفطـور معـه و ا

صغيـرة وتنـاول الطعـام علـى األرض مـع جّدتـي.
إننـي أتذكـر كيـف كان يمـأل نصـف كـوب الشـاي العربـي 
مـع السـكر والنعنـاع، وكيـف كان مذاقه يشـبه الشـراب 
المركـز »السـكر السـائل«، وكيـف كان أبـي يحتـج بعنف 
على هـذا الشـيء. لقـد بكيـت ألنه لـم يتمكـن مـن رؤيتي 
بعـد أن أصبحـت طبيبـة، السـيما وأن الطـب كان أحـد 
اهتماماتنـا المشـتركة. كان جـّدي هـو الشـخص الـذي 
علمنـي كيـف أضمـد جروحـي. وكنـت فـي التاسـعة مـن 
عمـري عندمـا اعتنيـت بأحـد جيراننـا الـذي احترقـت 
لمنـزل  ًا فـي ا ي موجـود يـده عندمـا لـم يكـن جـّد

لالعتنـاء بـه.
أنـا قمـت بغسـيل وتنظيـف الجـرح ومـن ثـم حاولـت 
 الكمـادات وأتذكـر جيـدًا كيـف بـدا منظـر 

ّ
وضـع ولـف

يـده مـع الضمـادات جيـدًا جـدًا وكيـف كنـت فخـورة 
أننـي سـاعدت جـّدي فـي تضميـد جـراح اآلخريـن. لقـد 
كان رجـاًل فلسـطينيا تقليديـا، فهـو لـم يعبـر أبـدًا عـن 
مشـاعره وثنائـه لـي. ولكـن وحتـى وأنـا صغيـرة، كنـت 

أرى فـي عينيـه شـعور الفخـر.
كل هـذه الذكريـات تذكرتهـا بمجـرد استنشـاق رائحة 
الشـال. هـذه الذكريـات جعلتنـي أبكـي علـى جميـع 
األشـخاص الذيـن فقدناهـم، فـي حيـن كانـت أختـي نانـا 
تبكـي علـى بعـض هـؤالء األشـخاص الذيـن خسـرناهم 

ألنهـا لـم تتمكـن مـن التعـرف علـى الجميـع جيـدًا.

» أنا اعتقدت دائمًا أن الموت هو راحة«

وتقـول أختـي نانا: »أنـا أشـعر بالحـزن والغيـرة عندمـا 
يتحـدث النـاس عـن أجدادهـم، أتمنـى لـو اسـتطعت 
االلتقـاء مـع أجـدادي واالجتمـاع واالختـالط معهـم«.

كطبيبـة وبسـبب نوعيـة اختصاصـي، فقـد اختـرت 
العمـل مـع المـوت بشـكل يومـي. وحتـى قبـل أن احصـل 
علـى هـذه الدرجـة المهنيـة، عملت كثيـرًا ضمـن مهنة 
التمريـض وأمضيـت العديـد مـن الليالـي الطويلـة فـي 
مشـاهدة المرضـى الذيـن يتوفـون، وشـاهدت أيضـا 
الكثيـر مـن النـاس كيـف كانـوا ينامـون للمـرة األخيـرة، 
لنفـس  خـذون ا عينهـم ويأ نـوا يغلقـون أ وكيـف كا

ألخيـر. ا
أنـا اعتقـدت دائمـا أن المـوت هـو راحـة، وإذا كان هنـاك 
لتعامـل مـع الكثيـر مـن  شـيء يجعلنـي قـادرة علـى ا
حـاالت المـوت، فهـو معرفتـي بـأن المـوت هـو عبـارة 
عـن راحـة مـن وجـع الحيـاة. فعندما يتـم وضع اإلنسـان 

لراحـة  لـى ا نـه يذهـب إ لتـراب فإ فـي األرض تحـت ا
األبديـة. حتـى وإن كان المـرء مثـل األشـخاص اآلخريـن 
الباقيـن علـى قيـد الحيـاة فهو فـي الواقـع ال يـدرك هذا 

األمـر.

» ووفاته أغضبت مدينة كاملة، عندما 
خرجت وقالت »يكفي عنف بعد«

ونفـس األمـر أيضـا فـي حالـة رامـي عندمـا فقـد حياتـه 
فـي عمـر الــ 24 عامـا. ولكـن أحيانـا أفكـر كيـف حـاول 
رامي كثيـرًا أن يتعلـق بالحياة بشـكل كبيـر، وأرى أيضا 

أنـه عمـل الكثيـر، فهـو أثـر علـى كثيـر مـن األحيـاء 
تـه أغضبـت مدينـة كاملـة، عندمـا خرجـت  ووفا
وقالـت »يكفـي عنـف بعـد«. واعتقـد ان هـذه كان 

مهمـة رامـي علـى األرض.
ة نعيـش مـع  لحيـا لنـا علـى قيـد ا ز لذيـن ما نحـن ا
الذكريـات. ومـن أجـل أن أكـون قـادرة علـى التعامـل 
مـع الذكريـات فإننـي اعتقـد بـأن المـوت هـو راحـة. 
هنـاك العديـد مـن األشـخاص الذيـن واجهـوا المـوت 
ألشـخاص  حـد ا ة أ فـا ا مـن و نـو ألسـبوع وعا هـذا ا
المقربيـن منهـم بعـدة حـاالت سـواء بشـكل وحشـي أو 
فجائـي، مثلمـا فقدنـا نحـن رامـي. وكشـخص تعرضـت 
لنفـس األمـر أسـتطيع القـول إن هـذا النـوع مـن األلـم ال 
يخـف مـع مـرور الوقـت، ولكـن المـرء يمكنـه أن يتعلـم 

كيـف يتصـرف مـع هـذه اآلالم ويتقبلهـا.
ر نفسـه علـى مواصلـة  جبـا لمـرء يتعلـم كيفيـة إ  فا
ننـا ال  أ ة، السـيما و لحيـا ر علـى ا بـرة واإلصـرا لمثا ا
ح كل  ن نسـتيقظ صبـا ًا سـوى أ خـر ًا آ ر نملـك خيـا
لحـزن  لرغـم مـن ا ة با لحيـا ر فـي ا السـتمرا يـوم وا
الشـديد والمطبـات العميقـة المظلمـة التـي تجعلنـا 
ذا كان هنـاك شـيء  لوقـت. وإ مسـتيقظين لبعـض ا
إيجابـي يأتـي مـن المـوت فهـو قدرتـه علـى توحيـد 
وتقويـة الروابـط مـع أولئـك األشـخاص الذيـن يحزنـون 
رة  أللـم علـى خسـا معنـا ويشـاركوننا فـي مشـاعر ا

وفقـدان أحـد مـا.

بقلم الطبيبة فاطمة خليل
ابنة خالة الشاب الفقيد رامي

في ذكرى الشاب طبيب األسنان رامي الذي اغتيل أمام باب منزل أهله في ديسـمبر العام 2016 في هلسنبوري

بحياته القصيرة وموته المفاجئ أثر على العديدين 

كانت تلك مهمة رامي على هذه األرض
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Vi åkte på en utflykt till Helsing-
borg där vi satt vid havet, drack 
vårt kaffe och pratade. På väg 
hem hade diskussionerna mellan 
mig och min syster nått djupare 
nivåer och vi pratade för första 
gången öppet om Rami. Jag har 
bearbetat min sorg genom att 
hålla minnet av Rami levande för 
världen, men Nana min syster 
har försökt vara stark och inte 
pratat så mycket om det. 

Hennes röst bar inte hela vägen 
och jag hörde inte det sista hon 
sa. Hon tog sig samman och 
långsamt artikulerade hon varje 
ord: “Jag ser honom överallt. Jag 
ser honom i mina drömmar, i 
saker vi säger och gör. I platser vi 
har varit på. Jag ser honom i Sali 
(Ramis syster).” Nana berättar 
om hur hon ofta drömmer om 
honom och vi gråter tillsammans 
(medan jag kör på motorvägen). 
Saknaden är enorm även om 
man vänjer sig vid den, att den 
är ett ständigt inslag i vardagen. 
Det är när tankarna kommer till 
en och man inte kan sluta tänka 
på vad det innebär rent konkret 
att en människa som man alltid 
haft i sitt liv försvinner, som det 
blir jobbigt. I mitt fall kan jag 
inte släppa bilderna av Rami när 
ambulansen hittade honom och 
hur jag fått återberättat att man 
gjorde på akuten när han väl 
kom dit. 

“Jag har inte varit vid hans grav 
än,” berättar Nana. Jag frågar om 
jag ska köra henne dit så kan vi 
gå tillsammans. Men hon är inte 
redo än, åtta månader senare. 
Jag frågar henne om hon tror 
att han har det bra nu och hon 
svarar snabbt och övertygat: “Oh 
ja! Gud prövade Rami så mycket 
i sitt liv medan han levde för att 
han skulle förtjäna paradiset. Jag 
är övertygad om att han finns 
där, att han vakar över oss däri-
från.” 
Jag låter hennes starka, spirituel-
la övertygelse lugna mig. 

Vi kommer hem och sitter med 
Mamma en stund, när hon plöts-
ligt tittar på mig och utbrister: 
“Jag har ju glömt ge dig mor-
mors väska! Jag tog med den till 
dig. Den har hon haft sen jag var 

litet barn och vi brukade alltid 
bli så stolta att vår mamma har 
en så fin väska när hon bar den.” 
Hon hade med sig även en sjal 
som mormor hade sytt och vi var 
överväldigade av hennes talang 
att sy, hur perfekt varje stygn låg 
bredvid det andra. Jag och mina 
systrar turades om att andas in 
lukten av sjalen och minnas vår 
mormor som vi inte hade fått 
umgås så mycket med. Då tar 
Nana fram farfars koffiyeh som 
hon gömt i en låda. Hon hade 
hittat den i vårt hus i Libanon 
och tagit med den hem. Jag 
kramade den hårt och andades 
in min farfars lukt och tårarna 
kunde inte hejdas. Hans kofiyah 
luktade som hans kramar och 
jag saknade alla frukostar jag 
suttit i hans famn på golvet som 
barn och intagit frukost med 
farmor. Hur han fyllde halva det 
lilla arabiska teglaset med sock-
er så myntateet smakade sirap 
medan min pappa protesterade 
vilt. Jag grät över att han aldrig 
fick se mig som läkare - medi-
cin som var vår gemensamma 
passion. Det var farfar som lärde 
mig lägga om sår och jag var 9 år 
när jag tog hand om en grannes 
brännskadade hand när farfar 
inte var hemma för att göra det. 
Jag tvättade rent och la om med 
gelkompresser och linda och 
jag kommer ihåg att det läkte 
fint och jag var stolt över att jag 
hjälpt farfar. Han var en typisk 
palestinsk man och uttryckte ald-
rig känslor eller lovpris högt. Men 
hade jag varit äldre hade jag nog 
sett stoltheten hans ögon. 

Alla dessa minnen i en doft av en 
sjal. Minnen som fick mig att grå-
ta av saknad efter att få återupp-
leva dem och Nana att gråta av 
saknaden att inte ha fått uppleva 
dem. “Jag blir ledsen och avund-
sjuk när människor pratar om 
sina mor- och farföräldrar. Jag 
önskar jag hade fått träffa och 
umgås med mina.” 

Som läkare och pga av den spe-
cialitet jag valt att jobba med är 
döden ett dagligt inslag. Även 
innan jag blev läkare jobbade jag 
mycket som undersköterska och 
vakade många, långa nätter vid 
döende patienter och har sett en 

hel del människor somna in. Jag 
har hållit deras hand medan de 
sluter sina ögon och tar sin sista 
ande pust. Jag har alltid tänkt 
att döden är en befrielse och om 
något får mig att orka hantera 
så mycket död så är det att veta 
att döden är en befrielse. När 
man har gjort sitt på jorden går 
man vidare till den eviga vilan. 
Även om man som kvarlevande 
inte riktigt alltid ser det. Som i 
Ramis fall, när han blir fråntagen 
sitt liv 24 år gammal. Men när 
jag tänker efter så gjorde han så 
mycket, han berörde så många 
liv. Och hans bortgång väckte en 
hel stad som sa nu är det nog. 
Det kanske var Ramis uppgift på 
jorden. 

Vi som lever kvar vi lever med 
minnena. Och för att jag ska 
kunna hantera minnena så tän-
ker jag att döden är en befrielse. 
Det är många som denna vecka 
mött döden i människor som 
står dem nära - i flera fall brutalt 
och abrupt så som vi förlorade 
Rami. Som någon som varit där 
så kan jag berätta att det gör inte 
mindre ont med tiden. Man lär 
sig bara förhålla sig till smärtan 
och acceptera den. Man lär sig 
att livets envishet med att fort-
sätta tvingar sig på oss och vi 
har inget annat val än att vakna 
upp varje morgon och ta oss an 
dagen trots att det djupa, mörka 
hålet sv sorg gärna håller oss 
kvar en liten stund till. Om något 
positivt kommer från döden så 
är det att det förenar och stärker 
banden mellan de som sörjer 
tillsammans. 

Fatima Khalil 
Ramis kusin

Det kanske var
Ramis uppgift
på jorden
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الكومبـس – ثقافة: »عـودوا إلى أوطانكـم«! هـي جملة يسـمعها المهاجـرون عادة مـن العنصرييـن، عندما 
ُيعّبـرون عـن كراهيتهـم للهجـرة واألجانـب. لكـن الـرد جـاء هـذه المـرة مـن خـالل عمـل ثقافـي مميـز، حيث 
ُعرضت مسـرحية في مالمو، بتاريخ 23 أيلول/ سـبتمبر 2017، بعنـوان »أي وطن« رّدت على هـذا المفهوم 

العنصري.
ا« فـي  د ال يـا ح » ضـت علـى مسـر حية ُعر لمسـر ا
المدينـة، لألعمـار مـن 13 فمـا فـوق، وبعـدة لغـات 
منهـا العربيـة والسـويدية والفارسـية واإلنجليزيـة.

العـرض غيـر تقليـدي تمامـا، ويتمثـل فـي أداء متنقـل 
بيـن غـرف متعـددة علـى مسـاحة 300 متـر منهـا 
ضـي يشـاهده  فترا قـع أ ا غرفـة تتضمـن عـرض و
الجمهـور بنظـارات 360 تعـرض صـور عـن وضعية 
خـرى للتحقيـق مـع  يضـا غرفـة أ ، وأ للجـوء رحلـة ا
الالجئيـن وأيضـا مشـهد حـول السـعي للحصـول علـى 

سـكن مـن قبـل الالجئيـن مـن ثقافـات مختلفـة.
مسـرحية تنفـرد فـي طريقـة عرضهـا حيـث اعتمدت 
علـى تفاعـل الجمهـور أثنـاء وقـت العـرض وفـي بعض 

المشـاهد كان الجمهـور يأخـذ دورا بسـيطا. 
عندما دخلنـا لحضـور العـرض األول كان دخولنا يشـبه 
الوصـول إلـى كامـب لالجئيـن وبمجـرد وصولنـا جـرى 
تقسـيمنا وإبعادنـا عـن األصدقـاء الذيـن دخلنـا معهـم 
لنشـعر مـن أول لحظـة بمعنـى أال تكـون مـع صديقـك 
لـذي  لـى فريـق ال يعـرف مـا ا و رفيقـك ونتحـول إ أ
سـيحدث الحقـا ونشـعر بالغربـة وعـدم التأكـد الـذي 

يشـعر بـه الواصـل حديثـا إلـى االغتـراب. 
رات ثالثيـة  خـرى نقـوم بلبـس نظـا وفـي غرفـة أ
عـب  لعبـور ومصا حلـة ا يـة مشـهد ر ؤ د لر بعـا أل ا
الوصـول حيـث تشـعر إنـك واحـدا مـن هـذه المجموعة 

  . للجـوء لتـي تخـوض رحلـة ا ا

مسرحية »أي وطن؟«  „
هي نتاج تعاون عدد من 

المسرحيين ورد ثقافي على 
التوجهات العنصرية

لعـرض سـاعة ونصـف تبقـى بهـا مشـدودا  مـدة ا
ومترقبـا وأيضـا واقفـا حتـى انـه فـي أحـد المشـاهد يتم 
اسـتجوابك والسـؤال عـن اسـمك وعـن الطريقـة التـي 
وصلت بهـا إلى السـويد، هـذه المشـاهد نقلـت المتفرج 
السـويدي إلـى حلقـة لـم يفكـر يومـا بالوصـول لهـا أو أن 
يجـد نفسـه فـي يـوم مـن األيـام يعيـش وضـع الالجـئ 
ويعانـي معاناتـه ويتفـرج علـى الظـروف التـي جعلتـه 

يتـرك الوطـن، أي وطـن!
أي وطـن؟ اليمكـن ألحـد أن يخبـر بالضبـط ماهـو 
ء مـن  بـة شـخص جـا جا لوطـن؟ فكيـف سـتكون إ ا
يـران حيـث توضـع  أفغانسـتان بعـد أن عـاش فـي إ
عبـارات فـي بعـض مراكـز التسـوق هنـاك بـأن األفغـان 

لـكالب غيـر مرحـب بهـم!  وطني، أريد أن أريكم  „وا
وطني الذي كان؟ ال أدرى أين 

كان! ربما هنا، هنا أو هناك كان 
بالقرب منه شجرة زيتون 

وعمود كهرباء وكشك لم يعد 
شيء في مكانه.

مـاذا سـيحدث عندمـا تسـلب مـن بيتك/وطنـك؟ هـل 
تسـتطيع أن تميـز هويتـك وتعـرف أسـلوب حياتـك 
عندمـا تجبـر علـى اتخـاذ وسـائل النقـل بيتـا لـك أثنـاء 
رحلـة طويلـة ملؤهـا المخاطـر؟ كيـف سـتتمكن مـن 
الحفـاظ علـى خصوصيتـك وعالقاتـك باآلخريـن عندما 
يقاسـمك الحمام والمطبخ آخـرون قادمـون من مختلف 

أنحـاء العالـم؟ وماهـي صـورة البيـت المثالـي؟

مؤلف المسرحية: المسرحية تطرح 
الجدل الدائر حول إشكالية الهوية

مؤلـف المسـرحية هـو ماجـد الفهـدي، وهـو شـاعر 
لـى فـي  ألو لمرتبـة ا تـب مسـرحي حصـل علـى ا وكا
مسـابقة كتابـة النصـوص الدراميـة عـام 2009 فـي 

العـراق مـن بيـن 92 كاتـب.
 يقـول ماجـد: » هـذا هـو أول نـص مسـرحي لـي فـي 
السـويد يقـام تنفيـذه بعـد أن قمـت بمقابـالت مـع 
هـا تـم كتابـة نـص  حوالـي 50 طالـب لجـوء علـى ضوء
لـذي يتضمـن شـخصيات  لمسـرحي ا لعمـل ا هـذا ا

ق  ا عـر أل يضـا مختلـف ا أ ن و لبـدو عـة مثـل ا متنو
سـتغرق تنفيـذه سـنتين. ا ت و لجنسـيا ا و

بعـد الهجـرة الكبيـرة منـذ عـام 2015 مـن سـوريا 
لعنصريـة بشـكل ملحـوظ وأكثـر  لعـراق زادت ا وا
ثنـاء موجـة العنصريـة هـي  كلمـة متعـارف عليهـا أ
ارجعـوا لبالدكـم أو عـودوا لوطنكـم وجـاء عنـوان هذه 
المسـرحية هـو بالضبـط الـرد علـى هـذا الطلـب وهـو 
أي وطـن ؟  وهـذا أمـر مرتبـط بشـكل مباشـر بالهويـة 
لـذي يكـون شـخصية  لمثلـث ا فـة ويتعلـق با لثقا وا
للغـة وهـذا هـو صلـب  لثقافـة وا لديـن وا اإلنسـان، ا

. لمسـرحي« عملنـا ا
ويضيـف: » أعتقـد أن المسـرح هـو رائـد فـي إيصـال 
ل  يصـا سـرع ومـن خاللـه يتـم إ لفكـرة ووقعهـا أ ا
األفـكار لمختلـف المسـتويات الثقافيـة، فالمسـرح 
هـو أسـرع الفنـون للوصـول إلـى قلـب الصغيـر والكبيـر 
لـذي محسوسـاته عقليـة  نـك فا ويعيـد ترتيـب كيا
سـتصله الفكرة والـذي محسوسـاته عاطفية سـتصله 
ت  ثيـرا لتأ ا ة و لصـور ثر با لطفـل سـيتأ ا لفكـرة و ا
الصوتيـة للمسـرح لذلـك بالتأكيـد علينـا دور بيـان 
تنـوع الصـورة عـن األجانـب وليـس فقـط الصـورة 
لسـويدي ألنـه  لمجتمـع ا نـا بهـا ا لتـي يرا لمظلمـة ا ا
بـة  ح علـى تجر لمسـر لعـرض ا يطلـع مـن خـالل ا

حياتيـة مصغـرة وكاملة«.    
فمشـاهدة المسـرح مثـل مشـاهدة قصـة مـن بدايتها 
ووسـطها ونهايتهـا لذلـك البـد أن يكـون تواجدهـا 
واسـع ومكثـف خاصـة بـدول المهجر لتوضيـح شـكلنا 

الحقيقـي المتنـوع.

»أي وطن« مسرحية تجسد تحديات الهوية للمهاجرين
مؤلف المسرحية:  ماجد الفهدي ◄ مخرجة المسرحية: ريام الجزائري ◄ لقطات من المسرحية ◄
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ريام الجزائري: الغاية أن يعتز 
األطفال بثقافتهم األم

مخرجـة المسـرحية ريـام الجزائـري وهـي المديـرة 
الفنيـة لمسـرح يـاالدا وممثلـة عراقيـة افتتحـت هـذا 
المسـرح منذ عام 2003 مـع مخرجة أخـرى، والغاية 
منـه رفـع معنويـات األطفـال المهاجريـن وجعلهـم 
يعتـزون بثقافتهـم بالدرجـة األولـى وتعزيـز اللغـة 
العربيـة لديهـم ألن اللغـة العربيـة اصبـح ينظـر إليها 
بطريقـة دونيـة حتـى مـن قبـل األشـخاص فـي الـدول 
ـت الكثيـر مـن األفـكار السـيئة 

ّ
العربيـة، كونهـا ُحمل

ولذلـك الطفـل العربـي يحـاول االبتعـاد عـن المنطقـة 
التـي تـم وضعـه بهـا مـن قبـل المجتمـع الغربـي.

تقـول الجزائـري: »لذلـك نحـاول تكريـس إحسـاس 
االعتـزاز مـن خـالل األعمـال المسـرحية التـي تتـم 
ألسـلوب  نجعلهـا خليـط بيـن ا ، و بيـة لعر للغـة ا با
لتمثيـل  يقـة ا ت فـي طر فـا لثقا قـي ا با بـي و لعر ا
واإلخـراج حتـى يكـون هنـاك منطقـة وسـط تتقاطـع 
بهـا ويجـد كل  شـخص مـا يناسـبه، نريـد أن نخلـق 
حالـة أن الـكل سواسـية بالتلقي اليوجـد فـرق بيـن 
ثقافـة وأخـرى، ممكـن أي شـخص يتقاطـع مـع العمـل 

نـه يمثلـه فـي الصميـم.  أو يشـعر بأ
وتضيـف »نحـن ننطلـق مـن منطلـق إنسـاني قائـم على 
أن جميـع البشـر سواسـية، ولكـن الظـروف هـي مـن 

تؤثـر علـى اإلنسـان. 
 أنـا أرى المسـرح أداة خطيـرة وحساسـة وفعالـة جـدا 
مثـال في هـذا العمـل اخترنـا مسـاحة كبيـرة 300 متر 
مربـع لنقـوم بإيصـال فكـرة المسـرحية إلـى الجمهـور، 
يتـم  يد، و ميـن للسـو د لقا ر ا ا بشـعو و يشـعر و
اطالعهـم علـى المواقـف والتحديـات واألحـداث التـي 

يمـر بهـا الشـخص قبـل وصولـه إلـى السـويد.

المسرحية في سطور:

تأليف: ماجد الفهدي
إخراج  ودراماتورج: ريام الجزائري

سنوغرافيا: اماندا ويكمان
تأليف موسيقي: أجنس كوفود

تمثيـل: عـالء رشـيد، منيـرة هاشـمي، زينـب العلـي، 
تيلـدة يوهانسـون، زاهـد يوسـفي، حيـدر حسـين، 

دريـد البـاز
ة وصوت: اماندا ليبرت تصميم وتنفيذ إضاء

تصميم وجرافيك: مايا جونسون
تصوير: أياد عيد

المنتج: حنا اولسون
ضـي  ا فتر ال قـع ا ا لو عـة ا صنا ر و فـكا أل يـر ا تطو

سـت مبا مبينـا بو : بو علـي لتفا ا
العـرض مخصـص للبالغيـن واألطفـال مـن عمـر 13 

سـنة
مواعيد العروض العامة

السـبت 23 أيلـول / سـبتمبر فـي السـاعة 16:00 
والسـاعة 19:00

السبت 30 سبتمبر في الساعة 16:00 و 19:00
السبت 7 أكتوبر في الساعة 16:00 و 19:00

السبت 14 أكتوبر في الساعة 16:00 و 19:00
السبت 21 أكتوبر في الساعة 16:00 و 19:00

زينــب وتــوت - مالمو

فرقة  }أرابيسكا تياترن«  المسرحية:

هدفنا تفعيل مشـاركة أوسـع للجمهور 
العربي في السـويد بالمسرح 

الكومبس – مسـرح: فرقة المسـرح العربي، واحـدة من الفرق التـي تقدم عروضهـا لجمهورها مـن المغتربين 
الناطقين بالعربية سواء في السويد أو أوروبا.

ومنـذ 20 أيلـول/ سـبتمبر، بـدأت الفرقـة فـي تقديـم عـروض 
لسـويد، حيـث تقـدم  خـل ا ربعيـن مدينـة دا جديـدة فـي أ

خمسـين عرضـا احترافيـا لمسـرحية »األميـر الصغيـر«.

 تأسسـت فرقـة المسـرح العربـي فـي كانـون الثانـي/ ديسـمبر 
مـن عـام 2015 فـي السـويد مـن قبـل هيليـن الجنابـي )ممثلـة 
مـن سـوريا(، وأوسـكار روسـين الـذي عمـل مديـرًا للعالقـات 
العامـة فـي المسـرح الملكـي لفنـون الدرامـا. كمـا تضـم الفرقـة 
هـد  ديمييـن خريجيـن معا كا ربعـة ممثليـن محترفيـن وأ أ
لبعـض  مسـرحية عربيـة ودوليـة، بعضهـم قـدم حديثـا وا
اآلخـر أقـام لفتـرٍة طويلـة فـي السـويد باإلضافـة إلـى هيليـن 
لـي  لعا لمعهـد ا لفنيـة للفرقـة خريجـة ا لمديـرة ا بـي ا لجنا ا
للفنـون المسـرحية فـي دمشـق.  تقـول هيليـن: »عندمـا أتيـت 
إلـى السـويد قبـل ثمـان سـنوات، اعتقـدت أن عملـي كممثلـة 
انتهـى بسـبب صعوبـات اللغـة ومحـاوالت التأقلـم، واسـتحالة 
الدخـول إلـى الوسـط المسـرحي فـي السـويد خاصـة بالنسـبة إلـى 

القـادم الجديـد، لذلـك عملـت بجهـٍد كبيـر ألسـتمر بمـا بـدأت 
بـه فـي مدينتـي دمشـق، فعزمنـا أنـا وشـريكي أوسـكار روسـين 
فيـة  ا حتر سـيس فرقـة مسـرحية تقـدم عـروض ا علـى تأ
للجمهـور العربـي المغتـرب هنـا. وهـا نحـن اآلن نحصـد مـا فـاق 
توقعاتنـا مـن نجـاح.« عرضنـا المسـرحي »األميـر الصغيـر« 
للكاتـب الفرنسـي الشـهير أنطـوان دوسـانت أوكزبيـري يقـدم 
باللغـة العربيـة مـع ترجمـة نصيـة مرافقـة باللغـة السـويدية. 
تقـدم الفرقـة هـذه العـروض بالتعـاون مـع المسـرح الوطنـي 
الجـوال )الريكـس تياتـرن( الـذي يعـد أكبـر جهـة مسـرحية 
فـي السـويد. تبـدأ جولـة العـروض مـن 20 أيلـول وحتـى 30 
ليـه  نـي/ نوفمبـر 2017. مـن أهـم مـا تسـعى إ لثا تشـرين ا
لجـوال  لوطنـي ا لمسـرح ا لمشـترك مـع ا لفرقـة فـي عملهـا ا ا
لعربيـة فـي  للغـة ا لمسـرحية با لحركـة ا تطويـر وتفعيـل ا
السـويد وإشـراك الجمهـور العربـي المتواجـد وإتاحـة الفرصـة 
بالتواصـل أكثـر مـع هـذه الشـريحة الواسـعة مـن المغتربيـن.
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كثيـرون هاجـروا إلـى الّسـويد هروبـا مـن ويـالت الحـروب 
لهـا وبحثـا عـن األمـان وإيجـاد مسـتقبل أفضـل  وأهوا
يـة  لبدا ئهـم لكّنهـم واجهـوا مشـاكل عـّدة فـي ا ألبنا
لمـدارس  لّتعليـم واختـالف نظـام ا كاختـالف نظـام ا
ل تحديـا كبيـرًا فـي 

ّ
ناهيـك عـن اختـالف اللغـة التـي تشـك

الّتواصـل مـع الـكادر الّتعليمي فـي المدرسـة والّصراعات 
لتـي تـدور فـي مخيلـة الوالديـن عـن كيفيـة  الكبيـرة ا
الّتعامـل مـع أوالدهـم بمـا يناسـب حياتهـم الجديـدة مـع 

الحفـاظ علـى مكتسـباتهم األم.

الّصعوبات التي تعترض الكادر 
اإلداري والحلول المقترحة

تقـول هيليـن أندرشـون وهـي مديـرة إلحـدى ريـاض 
األطفـال فـي سـتوكهولم: صعوبـاٌت متنوعـة تعترضنـا 
مـع أوليـاء األمـور مـن القادميـن الجـدد كقلقهـم حيـال 
م  للحـو ع ا ا نـو لمدرسـة و أ مـه ا لـذي تقّد م ا عـا

ّ
لط ا

لتوعيـة  ه ا تجـا و قلقهـم ا م أ عـا
ّ
لط لمسـتخدمة فـي ا ا

الّدينيـة التـي تقّدمهـا المدرسـة وتفكيرهـم فـي كيفيـة 
بقـاء أطفالهـم خارجـا فـي طقـس بـارد لسـاعات طويلـة. 
ـز هيليـن علـى ضـرورة طـرح األسـئلة لالسـتفهام 

ّ
ترك

عـن كل مـا يريـدون واالسـتعانة بمترجـم إذا احتـاج 
وام  األمـر وأهميـة مراعـاة الوالديـن الّدقـة فـي أوقات الـّدً
لطقـس  رة ا لمناسـبة لحـرا أللبسـة ا ء ا رتـدا وأهميـة ا
ل 

ّ
خارجـا، وتؤكد أنـه من أجـل فهـم أكبـر ألطفالكـم يفض

اإلفصاح عـن مشـاكلهم للمربيـن في المدرسـة مـع العلم 
أن المـدارس هـي موضـع كتمـان ألسـراركم وأهـل للثقـة.

إن اختـالف أسـاليب وطـرق الّتعليـم فـي الّسـويد مقارنـة 
ئـالت  لعا ألم يشـكل غموضـا لبعـض ا لموطـن ا مـع ا
لّسـويد ال تعتمـد علـى تلقـي  لّتعليـم فـي ا هيـة ا فما
لّتجـاوب  نمـا ا لمعلومـة وحفظهـا فحسـب وإ لـب ا ا

ّ
لط ا

بيعـة 
ّ
مـع هـذه المعلومـة وتحليلهـا إضافـة إلـى أن الط

تأخـذ حيـزًا كبيـرًا فـي كثيـر مـن الّنشـاطات وأن الخـروج 
ـم ذو أهميـة كبيـرة 

ّ
لتعل لـق بهـدف ا

ّ
لط ء ا لهـوا لـى ا إ

تـه علـى  فـل مـن قدر
ّ
لط لّسـويد حيـث يتيقـن ا فـي ا

لّتجربـة بمفـرده ناهيـك عـن  االستكشـاف وخـوض ا
لّنقـي. ء ا لهـوا لّصحّيـة الستنشـاق ا ئـد ا لفوا ا

قدرة أولياء األمور على إزالة الّصعوبات 
التي تعترضهم في البلد الجديد

تؤكـد غـادة سـرديني وهـي قادمـة جديـدة للسـويد 
ألحمـر  لّصليـب ا لمتطوعـات فـي منظمـة ا حـدى ا وإ
الّسـويدية علـى ضـرورة االنفتـاح علـى المجتمـع الجديـد 
فـل فـي بنـاء شـخصيته فتقول: أشـارك مع 

ّ
لمسـاعدة الط

أطفالـي فـي جميـع الّنشـاطات التـي تقيمهـا المدرسـة 
محاولـة دمـج أطفالـي فـي الجـو العـام للمدرسـة وبالطبـع 
ليدنـا  تنـا وتقا لمحافظـة علـى مـا يخـص موروثا مـع ا
ومعتقداتنـا كمـا أقـوم بإعـالم الـكادر الّتدريسـي عـن 
لـي  لتـي يجـب أن يعرفوهـا عـن أطفا األمـور الخاصـة ا
عـام التـي ال 

ّ
كالمشـاكل التـي يعانـون منهـا أو أنـواع الط

يتناولوهـا إيمانـا منـي بضـرورة التعـاون بيـن المربيـن 
فـل بشـكل أكبـر ومسـاعدته فـي 

ّ
والوالديـن لفهـم الط

كله. لّتخلـص مـن مشـا ا
تقـول غـادة: مـن أجـل فهـم رسـائل البريـد التـي تصلنـي 
مـن المدرسـة، أسـتعين بالمترجـم عـن طريـق الهاتـف 
تـب فـي الّرسـالة وأحـرص 

ُ
المحمـول محاولـة فهـم مـا ك

علـى حضـور كافـة االجتماعـات المدرسـية وألجـأ أحيانـا 
السـتخدام اللغـة االنجليزيـة للتواصـل مـع المعلمـات.

الّدعم الذي يقّدمه الّصليب 
األحمر للوالدين واألوالد:

ل فـي  ٌر فعـا و حمـر د أل لّصليـب ا حقيقـة لمنظمـة ا
مسـاعدة الوالديـن واألوالد مـن القادميـن الجـدد فـي 
لّسـويدية حيـث يقـوم  للغـة ا لّتـدرب علـى ممارسـة ا ا
لّصليـب األحمـر بتنظيـم أنشـطة متنوعـة  متطوعـو ا

وبشـكل دوري مثـل 

 Språkcaféer- träna svenska 
فـي مراكـز الصليـب األحمـر أو المكتبـات، كمـا يقـّدم 
فيـا  ضا عمـا إ حمـر د أل لّصليـب ا ن فـي ا عـو لمتطو ا
لمسـاعدة األطفـال والشـباب فـي وظائفهـم المدرسـية 

.”LÄXHjÄLP ضمـن نشـاط ”
لتـي تعتـرض  ت ا بـا لّصعو ا ت و لّتحديـا كثيـرة هـي ا
الوالديـن فـي مجتمـع جديـد ولكـن تبقـى الحكمـة وصحة 
الّتصـرف ومحاولـة االندمـاج بالمجتمـع بمـا يتوافـق مـع 
فل 

ّ
أفـكار وأهـداف الوالديـن هـي األسـاس لمسـاعدة الط

في بنـاء شـخصيته الّسـوية وعـدم ضياعـه بين المدرسـة 
والمنـزل وخاصـة أن كثيـرون ممـن هاجـروا سـابقا كان 
ا  لهـم عندمـا كبـرو طفا لهـم دور كبيـر فـي جعـل أ
شـخصيات ناجحـة ومتفـّردة ببصماتهـا المتميـزة فـي 

لجديـد. موطنهـم ا

باسـتطاعتكم متابعـة المزيـد عـن مسـاعدة الصليـب 
األحمـر فـي الوظائـف المدرسـية علـى الموقـع:

    redcross.se/vart-arbete/l/laxlasning
كمـا باسـتطاعتكم متابعـة المزيـد عـن دورات اللغـة 
السـويدية التـي يقيمهـا الصليـب األحمـر علـى الموقـع:

redcross.se/behover-du-var-hjalp

 كمــا باســتطاعتكم معرفــة المزيد عن الصليب
 : األحمــر فــي مناطقكــم على الموقع

kommun.redcross.se
أو عن طريق البريد اإللكتروني:

INFO@REDCROSS.SE 
 أو االتصال على الرقم

 0771-19 95 00 
يوميا خالل األوقات التالية:

من 10 حتى 12 ومن 13 حتى 16.

Många har migrerat till Sverige för 
att undkomma krigets fasor och få 
uppleva trygghet och en bättre fram-
tid för sina barn. Men de ställs inför 
flera utmaningar till en början, såsom 
skillnaden i utbildningssystemet och 
det främmande språket som gör att 
det kan bli svårt att kommunicera med 
skolpersonalen. 
Det kan även vara en utmaning för 
många föräldrar att anpassa sitt sätt 
att vara gentemot sina barn utifrån det 
nya livet i Sverige och samtidigt inte 
uppleva att man förlorar sina rötter. 

Svårigheter som personalen 
stöter på och förslag på lös-
ningar
Helén Andersson, förskolechef i Stock-
holm, säger: «Vi märker att föräldrar i 
nyanlända familjer uttrycker oro och 
exempelvis har frågor om skolans 
mat, vilken typ av kött som används, 
serveras, skolans religiösa utbildning 
och att deras barn vistas ute i kylan i 
flera timmar.”
Helén betonar vikten av att våga ställa 
frågor om det uppstår funderingar och 
att de bör använda sig av en tolk om 
behovet finns. Hon nämner även hur 
viktigt det är att passa tider och att 
barn klär sig i lämpliga kläder utifrån 
vädret för att kunna vistas ute. Helén 
påminner att föräldrar alltid bör prata 
med förskolepersonalen om det finns 
något som de bör känna till om bar-
nets situation och även tydliggöra det 
faktum att förskolan har sekretess och 
är tillförlitlig. 
– Vissa familjer upplever skillnader i ut-
bildningsmetoder jämfört med i hem-
landet. Utbildningen i Sverige består 
inte bara av att lära sig saker innantill 
utan även att analysera det du lär dig. 
Naturen tar mycket utrymme i många 
aktiviteter, barnet får utforska och 
uppleva saker på egen hand, för att 
inte tala om hälsofördelarna med att 
andas frisk luft, säger Helén. 

Föräldrars förmåga att lösa 
svårigheter i det nya landet
Ghada Sardini, är nyanländ i Sverige 
och även volontär i Röda Korset och 
betonar behovet av att öppna upp för 
det nya samhället för att hjälpa barnet 
att bygga sin identitet. 
– Jag deltar med mina barn i alla sko-
lans aktiviteter och försöker integrera 
dem i skolans allmänna atmosfär. Vi 
informerar också lärare om de specifi-
ka sakerna de behöver veta om mina 
barn, till exempel om problem de har 
eller vilken typ av mat de inte äter. 
Jag tror att man behöver ha ett bra 

samarbete mellan lärare och föräldrar 
för att förstå barnet och kunna hjälpa 
vid  svårigheter. 
–  För att kunna läsa e-post som skolan 
skickar tar jag hjälp av min mobilte-
lefon för att översätta och förstå vad 
som skrivs och då missar jag inte heller 
något skolmöte. Ibland använder jag 
engelska för att kunna kommunicera 
med lärarna, säger Ghada. 

Stöd som Röda Korset ger till 
föräldrar och barn 
Röda Korset har en aktiv roll i att hjäl-
pa nyanlända föräldrar och barn i att 
träna sig i det svenska språket. Röda 
Korsets volontärer organiserar åter-
kommande aktiviteter som exempel-
vis ”språkcaféer”, ”träna svenska”-träf-
far i Röda Korset egna lokaler eller 
i bibliotek. Volontärer i Röda Korset 
erbjuder även ”läxhjälp” för barn och 
ungdomar som behöver extra stöd. 
Föräldrar stöter på många utmaningar 
och svårigheter i det nya samhället 
men de försöker ändå förhålla sig uti-
från ett klokt och hälsosamt beteende 
för att kunna integrera sig. Föräldrars 
drömmar och mål är i slutändan att 
hjälpa sina barn att bygga upp sin 
identitet utan att förlora sig själva mel-
lan skolan och hemmet. För många 
av de föräldrar som levt i Sverige en 
längre tid har just denna mångfald 
och unika identitet spelat en viktig roll 
för att skapa de bästa förutsättningar-
na för deras barn att växa upp och bli 
framgångsrika i det nya landet.

Du kan läsa mer om Röda Korsets 
läxhjälp på: redcross.se/vart-arbete/l/
laxlasning/

Du kan även läsa om Röda Korsets 
olika kurser på:
redcross.se/behover-du-var-hjalp/inte-
gration-av-nyanlanda/trana-svenska/
Vill du veta om Röda Korset där du bor 
erbjuder träna svenska eller läxhjälp? 
Gå in på Röda Korsets hemsida 
kommun.redcross.se/  
eller kontakta Röda Korset genom att 
maila info@redcross.se eller ringa på
 0771-19 95 00
 vardagar mellan 10-12 och 13-16. 

بين الوالدين ومدارس األوالد  

أين تكمن الحلقة الضائعة؟

FÖRÄLDRAR OCH BARNENS SKOLA 

 VAD ÄR DEN SVAGA 
LÄNKEN?

◄ FOTO:RÖDA KORSET GUSTAV GRÄLL
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قعهـا  ق مو طـال مبـس إل لكو تسـتعد شـبكة ا
لـذي شـارف  لموقـع ا لسـويدي، بحلـة جديـدة، ا ا
تقريبـا علـى االنتهـاء، يحتـوي أقسـام عديـدة يمكـن 
اعتبـار بعضهـا أقسـاما مبتكـرة، إلـى جانـب األقسـام 

. يـة لتقليد ا
الموقـع يتميـز بخاصيـة فـرز األخبـار مـن الـوكاالت 
ئيـة حسـب مواقعهـا، لذلـك نـرى أن  بطريقـة تلقا
، ممـا يجعـل  فظـة صـة بـكل محا ر خا خبـا ك أ هنـا
الموقـع وكأنـه يتألـف مـن ١٢ جريـدة إلكترونيـة 
لتـي  لـى جانـب األخبـار الرئيسـية العامـة ا محليـة. إ

لسـويد ككل. تخـص ا

التصنيفـات األخـرى تضـم أيضـا، األخبـار االقتصادية 
لرياضـة واألخبـار  ولهـا سـتة تفريعـات، وأخبـار ا
الثقافيـة، واألخبـار الدوليـة التـي تنقسـم بدورهـا 
مـا  فيـة. إ لجغرا لمناطـق ا لـى تفريعـات بحسـب ا إ
التصنيفـات التـي يمكـن أن تكـون فريـدة مـن نوعهـا 
فـي موقـع الكومبـس السـويدي، فهـي تتحـدث عـن 
فيـة  لثقا كـن ا ألما ر وا آلثـا لسـياحية وا لمناطـق ا ا
فـي السـويد ومجموعـة مـن الـدول العربيـة وغيـر 
العربيـة، إضافـة إلـى إمكانيـة التعـرف علـى ثقافـات 
المجموعـات التـي تكـون المجتمـع السـويدي. مـن 
خـالل التعريـف الثقافـي الخـاص بالمسـرح والرقـص 
م  لطعـا فـة ا حتـى ثقا لسـينما و ا سـيقى و لمو ا و

. لطبـخ ا و
ر  خبـا م تهتـم بأ قسـا لموقـع علـى أ كمـا يحتـوي ا

المؤسسـات التـي لهـا عالقـة باالندمـاج، مثـل مدارس 
ت  ا ر ا د بعـض إ ت و لمكتبـا ا ية و يد لسـو للغـة ا ا

ت. فظـا لمحا ا لبلديـات و ا

تعتبـر الكومبـس منـذ انطالقتهـا أن اإلعـالم يمكـن 
أن يلعـب دورا كبيـرا بعمليـة االندمـاج، وكمـا سـاهم 
ويسـاهم موقعنـا باللغـة العربيـة بتعريـف الناطقيـن 
بهـذه اللغـة، بالسـويد والمجتمـع السـويدي، نجـد 
أنـه مـن الضـروري تعريـف المجتمـع السـويدي أيضـا 
علـى المجموعـة العربيـة والمجموعـات المهاجـرة 

األخـرى، مـن خـالل اإلعـالم.

لهـذا نجـد أن الجهـة المسـتهدفة مـن إنشـاء الموقـع 
هـي المجتمـع السـويدي ككل، وخاصـة مـن يريـد أن 
يتعـرف أكثـر علـى اآلخـر وثقافتـه، كمـا سيسـتفيد 
ب  لشـبا لـث مـن جيـل ا لثا ا نـي و لثا لجيـل ا منـه ا
المهاجريـن، اللذيـن خاصـة ال يجـدون لغتهـم األم.

نرجـو ونطمـح أن يسـاهم هـذا العمـل فـي تفعيـل 
أكثـر لـدور اإلعـالم والصحافـة بعمليـة االندمـاج. 
وإلـى تقـارب وتفاهـم أكثـر بيـن مكونـات المجتمـع 

لثقافـات. لمتعـدد ا لسـويدي ا ا

قريبا موقع الكومبس 

بنسخة سويدية جديدة

جريدة الكومبس واسعة االنتشار
بين الجاليات العربية في السويد

توزع على أكثر من ٢٠٠ موقع ثابت شهريا
ومتواجدة في أكثر من ١٠٠ مكتبة وطنية 

وأماكن اخرى

ANNONSAVDELNING
TEL: 070 - 0744951
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                                                    لتبقى على اطالع دائم حول مايحدث في السويد
 ومايخص أخبار اللجوء والهجرة ومواضيع أخرى شيقة

تطبيق الكومبس لألجهزة المحمولة
التطبيق الرسمي لشبكة الكومبس بحلته الجديدة

 متوفر اآلن عبر متجري
  APP STORE     و    PLAY STORE

قم بتحميل التطبيق اآلن

الكومبـس – صحـة: ذاع صيـت عقـار البوتوكس فـي البـدء كعالج فعـال لتجاعيـد الوجـه، ولكن مـع الوقت، 
أخذنـا نـرى كيـف تعـددت اسـتخدامات البوتوكـس والتـي هـي عبـارة عـن سـموم بكتيريـة، لتتعـدى 
اسـتخداماتها في عمليات التجميل ولتشـمل معالجة حاالت عصبية وعالجات جسـدية. حسب ما جاء في 

حديث مع الطبيب منير صبيـح، اختصاصي أمراض الروماتيزم والعالج بالليزر. 
والـذي أوضـح أيضـا »أن األكاديميـة األميركيـة لطـب 
األعصـاب أصـدرت مؤخـرًا إرشـادات جديـدة تشـيد 
بفوائـد البوتوكـس، واعتبـاره عالجـا آمنـا وفعـااًل 
لنصفـي  ع ا لصـدا الت مرضيـة وهـي ا بعـة حـا ألر
المزمـن، الـذي يسـبب نوبـات صـداع مؤلمـة تـدوم 
أليـام عديـدة فـي الشـهر، شـلل العضـالت التشـنجي، 
اضطـراب الرقبـة التوتـري وهـو اضطـراب دماغـي 
يؤثـر فـي التحكـم بعضـالت الرقبـة ويسـبب ميـالن 
الـرأس وحركتـه بشـكل غيـر إرادي، وأخيـرًا تشـنج 

لعيـن«. عضـالت ا

ئـج  لبوتوكـس يعطـي نتا ن “ا ضـاف صبيـح أ أ  و
لجسـدي  لتعـب ا ا ب و الكتئـا ة فـي عـالج ا مبهـر
لـي  لبو لسـلس ا ا نـة و لمثا كل ا لـى مشـا فـة إ إلضا با

. سـير« لبوا ا لشـلل و عـراض ا أ و

أمـا فيمـا يتعلـق باسـتخدام الليـزر الضوئـي لعـالج 
لبلـدان  لنفسـية والجلديـة، فقـال »إن ا األمـراض ا
التـي يقـل فيهـا سـطوع ضـوء الشـمس، تظهـر فيها 
لنفسـية  بيـن باألمـراض ا لمصا نسـبة كبيـرة مـن ا
وخاصـة االكتئـاب. كمـا أن عـدم التعـرض للضـوء 
يمكـن أن يـؤدي إلـى التعـرض للسـكتة الدماغيـة، 
مشـكالت الجلـد والشـعر، ضعـف الجهـاز المناعـي 
وهشاشـة العظـام. والضـوء يسـاهم بشـكل رئيسـي 
فـي تحفيـز إنتـاج الخاليـا الصبغيـة بالجسـم، والـذي 
يـؤدي اضطرابهـا إلـى اإلصابـة بأمـراض نقـص صبغـة 

الجلـد، والبهـاق«.

 وأضـاف صبيـح أن »ضـوء الليـزر أثبـت فعاليـة كبيرة 
فـي عـالج كافـة األمـراض المذكـورة باإلضافـة إلـى 
ألرق  لنـوم وا نـي مـن مشـكالت ا وصفـه لمـن يعا

لمزمـن«. ا

ق  ر أل ج ا كـس فـي عـال تو لبو هميـة ا ًا أل نظـر و
واالضطرابـات النفسـية، فـإن الكثيريـن سـيحصلون 
بحسـب صبيـح علـى نـوم أفضـل بعـد الحقـن بـه ليـس 
لـزوال القلـق علـى التجاعيـد فحسـب، بـل ألن المـادة 
المسـممة أرخـت أعصابهـم وجعلـت نومهـم هانئـا.

ديمــا الحلوة

الطبيب منير صبيح لـ الكومبس

استخدامات وفوائد 
البوتوكس والليزر 

ال تقتصر فقط على 
ابني اإلنسان عمليات التجميل

تبني العالم
الكومبـس - خاطـرة: نشـر الكاتـب البرازيلـي الشـهير » باولو 
كويلـو« قصـة قصيـرة يقـول فيهـا: » كان األب يحـاول أن 
يقـرأ الجريـدة، ولكـن ابنـه الصغيـر لـم يكـف عـن مضايقته.. 
وحيـن تعـب األب مـن ابنـه قـام بقطـع ورقـة فـي الصحيفـة 
كانـت تحـوي علـى خريطـة العالـم ومزقها إلـى قطـع صغيرة 
وقدمهـا البنـه وطلـب منـه إعـادة تجميـع الخريطـة ثـم عـاد 
نـا أن الطفـل سـيبقى مشـغوال بقيـة  ة صحيفتـه. ظا لقـراء
اليـوم..  إال أنـه لـم تمـر خمسـة عشـر دقيقـة حتـى عـاد االبن 
ل األب مذهـوال:  إليـه وقـد أعـاد ترتيـب الخريطـة! فتسـاء
»هـل كانـت أمـك تعلمـك الجغرافيـا ؟! رد الطفـل قائـال: » 
ال.. لكـن كانـت هنـاك صـورة إلنسـان علـى الوجـه اآلخـر مـن 
الورقـة، وعندمـا أعـدت بنـاء اإلنسـان. أعـدت بنـاء العالـم {.

كانـت عبـارة عفويـة، ولكـن كانـت عبـارة جميلـة وذات 
معنـى عميـق » عندمـا أعـدت بنـاء اإلنسـان ... أعـدت بنـاء 

العالـم { ... فاألهـم.. بنـاء اإلنسـان.
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الكومبـس – قصـص نجاح: ليس مـن المفتـرض أن تكون قصـص النجاح تخص شـخصية مرموقة ومشـهورة 
في المجتمع، هناك قصص قد تكون قصيرة وقـد تبدو طبيعية ولكن ظروف تحقيقهـا وقوة إرادة أبطالها 
تجعلنـا ال نتردد أبـدا في نشـرها وتقاسـم الفائـدة منها، بطل هـذه القصة شـاب عراقـي وصل إلى السـويد، 
وبدل أن يستسـلم للملل واليأس مـن طول انتظار قرار الهجرة اسـتفاد من وقته بشـكل جعلـه يضع رصيدا 

لحياته الجديدة
»خيـاران متاحـان للقـادم الجديـد إلـى السـويد ال ثالـث 
لهمـا، األول أن تستسـلم وتأخـذ قـرار االعتـزال عـن 
مجتمـع جديـد قـد تعتقـد أنـه غيـر مالئـم لثقافتـك، 
والثانـي أن تخـوض معركـة النجـاح فـي مجتمـع جديـد 
وبيئـة جديـدة السـتثمار الفـرص واإلمكانيـات التـي 

لـم تكـن لتتـاح لـك فـي بلـدك األم«. 
هكـذا اسـتهل الشـاب العراقـي عبـد الرحمـن العـالف، 
لكومبـس  مـا، حديثـه لــ ا لعمـر 23 عا لـغ مـن ا لبا ا
ال لمـن  رضـا قصتـه لعلهـا كمـا يـرى تكـون مثـا عا
داهمهـم اليـأس فـي ظلمـات أروقـة انتظـار اإلقامـات 

لسـويد. فـي ا
قـدم عبـد الرحمـن مـع أهلـه إلـى السـويد منـذ حوالـي 
سـته فـي  ا كا سـنتين مـن در ر لنصـف تـا ا لسـنة و ا
هندسـة الحاسـبات فـي جامعـة الموصـل وعازمـا علـى 

البـدء مـن جديـد. 

طموح للوصول إلى رتبة بروفيسور

منـذ بـدء الحـوار معـه، بـدا جليـا لنـا مـدى طمـوح هـذا 
لـى أهدافـه  الشـاب ومـدى إصـراره علـى الوصـول إ
الكثيـرة وأهمهـا الوصـول إلـى رتبـة بروفيسـور فـي 
لمعلومـات  مـن تكنولوجيـا ا لحاسـبات وأ هندسـة ا

والشـبكات مـن جامعـة ليّنـه فـي فاكشـوه، حيـث بـدأ 
مـة  لدراسـة فيهـا بعـد حصولـه علـى اإلقا مؤخـرًا ا
 ، لسـنة ه ا ن مـن هـذ ا يـر حز / نيو قتـة فـي يو لمؤ ا
باإلضافـة إلـى دروس عـن بعـد، عبـر اإلنترنـت، مـن 
ل مـدة  نـي فـي لنـدن. لكنـه طـوا لبريطا لمعهـد ا ا
انتظـار اإلقامـة، واظـب علـى تعلـم اللغـة السـويدية 
واسـتطاع أن يعطـي دروسـا للقادميـن الجـدد بعـد 

لبـالد. فتـرة وجيـزة فقـط مـن وصولـه ا

 ويشـرح عبـد الرحمـن قصـة إتقانـه للغـة قائـاًل: »لـم 
ُيسـمح لـي بدراسـة اللغـة فـي المـدارس السـويدية 
لعـدم امتالكـي تصريـح اإلقامـة، لـذا قمـت بالمشـاركة 
فـي الكثيـر مـن النشـاطات والفعاليـات التـي توفرهـا 
المنظمـات التطوعيـة مثـل ABF )مؤسسـة مدنيـة 
تعليميـة غيـر حكوميـة تابعـة للحـزب االشـتراكي 
عيـة  جتما ال ت ا طا لنشـا ل ا ، تمـو طـي ا يمقر لد ا
ج فـي  الندمـا لتـي تسـاعد ا لفكريـة ا ا فيـة و لثقا ا و
المجتمـع(. وغيرهـا، التـي سـاعدتني علـى تطويـر 
ة  ء ا لقـر ا سـة و ا لدر يـة وكذلـك ا للغو تـي ا نيا مكا إ

. » لمكثفـة ا

ساعد الالجئين عن طريق الصليب 
األحمر ومنظمات أخرى

 ويضيـف: » بـدأت أعطـي دروس عديـدة لتعليـم 
اللغـة السـويدية للقادميـن الجـدد فـي الشـهر السـابع 
لمشـترك مـع  لتعـاون ا لسـويد با مـن وجـودي فـي ا
مؤسسـة الــ ABF و SFI  فـي فمنطقـة نوربيـري 
ل فيسـتروس، وعملـت مـع عـدة منظمـات  شـما
لصليـب  لالجئيـن مـن ضمنهـا ا نية لمسـاعدة ا نسـا إ

األحمـر الدولـي«.
يعتقـد عبـد الرحمـن أن أهـم تحـدي للقـادم الجديـد 
جـه  ندما مـن ثـم كيفيـة ا يدية و لسـو للغـة ا هـو ا
فظـة علـى  لمحا لمجتمـع بشـكل صحيـح مـع ا فـي ا

ألم. شـخصيته وهويتـه مـن بلـده ا

 وختـم الشـاب عبـد الرحمـن العـالف حديثـه ناصحـا 
لقصـوى  لبـالد باالسـتفادة ا لـى ا لجـدد إ لوافديـن ا ا
مـن الخبـرات والمهـارات الدراسـية والمهنيـة التـي 
يمتلكونهـا مـن بلدانهـم األم وتطوير هـذه المهارات 
وصقلهـا لتؤهلهـم العمـل والدراسـة فـي السـويد، 
وشـاكرًا الكومبـس علـى إعطـاء الفرصـة لـه وألمثالـه 
لعـرض قصـة نجـاح تبـرز الوجـه المشـرق واإليجابـي 

فـي اسـتقبال الالجئيـن الجـدد.

هاني نصر

عبد الرحمن العالف:

استطعت استغالل طول 
فترة انتظار اإلقامة 

إلتقان تعلم السويدية

، يعيـش  ن طبيعـي نسـا ه كإ ر عتبـا ال نسـتطيع ا
يامـا اعتياديـة، بروتيـٍن منتظـم، يبنـي ذكريـات  أ

منطقـي ضـح و ا ٍع و يقـا . بإ متسلسـلة
المغتـرب كائـن خـاص. وقعـت فـي ِشـباك االغتـراب، 
وغاص فـي أعمـاق المجتمـع الجديـد، تائها فـي دوامة 
الحيـاة الجديـدة، تـراه يومـا متفائـاًل. مندفعـا، يذلـل 
الصعـاب، وطـورًا آخـرًا، متعبـا، منهـكا، مـن كثـرة 

الهمـوم والعقبـات.. 

يبكـي ماضيـه بشـوٍق وحرقة...وينتقده انتقـادًا الذعا 
 . لوقـت. فـه فـي ذات ا

ّ
ئـه وتخل متهكمـا علـى أخطا

لـى المسـتقبل بسـروٍر واطمئنـان.. لينقلـب  ينظـر إ
بعـد وقـت قصيـر فقـط.. قصيـٍر فقط...لغّمـٍة هائلـٍة 
لـى همومـه الكثيـرة..  ثقـل كاهليـه. وتزيـد همـا إ

ُ
ت

تتغيـر أحوالـه لتتناسـب مـع مجتمعـه الجديـد...

لكـن القلـب والهـوى يبقـى دائمـا هناك...فـي بلـده.. 
بيته.. طفولتـه وذكرياتـه.. ال يسـتطيع التوقف يوما 
عـن التفكيـر فيهـم. وال ينفـك أن يتذكـر ويسـتذكر. 
كل صغيـرة وكبيـرة. كل الوجـوه والتفاصيـل التـي 
تتدافـع وتتراقـص أمـام صباحـه البـارد الخالـي مـن 

دفء الوطـن وحنـان األهـل واألحبـاب.. 

لبعـد  لسـنين. وكثـرة ا . وبعـد مـرور ا لمغتـرب. ا

. بـارد. بوجـه  . . يتحـول لشـخص متبلـٍد لحنيـن. وا
خالـي مـن المشـاعر والتعبيـر.. اسـتنفذ كل طاقتـه 
فـي اجتـرار الماضـي وتذكـر تفاصيلـه.. إنسـانا آخـر. 
بمتطلبـات جديـدة فرضتهـا عليـه حيـاة االغتـراب 
ئمـا عائقـا شـائكا وِحصنـا منيعـا أمـام  لتـي تقـف دا ا

قـرار عودتـه إلـى وطنـه.. 

.. فهـو  المغتـرب.. عالـق بيـن خياريـن أحالُهمـا مـرٌّ
ال يسـتطيع الذوبـان مـع الحيـاة الجديـدة. ليسـتريح 
مـن عـبء الماضـي. ال يقـدر. وال يريـد.. ولكنـه أيضـا 
ال يقـوى علـى قـرار العـودة.. لنجـده فـي نهايـة األمـر 
يعيـش بمجتمـٍع خاص...صنيعتـه هـو. ال هـو مندمـج 
وال هـو منعـزل.. ال منقطـٌع عـن بلـده وال هـو متصـل.. 
كائٌن فريـٌد.. ُمقيـٌد بأصفـاد الماضي وسالسـل الحاضر 
 . ..بمسـتقبٍل مجهـول. ..يعيـش فـي بـرزٍخ منيع. .
بقلـٍب متمـزٍق.. وروح مشـّردة. بيـن حيـاة ماضيـة...

وواقـٍع مفـروض.. ودمتـم برعايـة اللـه

ميس بازرباشــي

 

المغترب... مخلوق آخر
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الكومبس – ثقافة: تؤمن الروائية العراقية الشـابة نور البدري، أن ال معنى ألي عمـل روائي، إن لم يالمس همًا 
إنسانيا عميقًا، ويربي األمل بصفته غاية الكتابة األولى.

ن  لكومبـس« معهـا »أ ا ر » عتبـرت فـي حـوا نـور ا
األهميـة الحقيقيـة ألي عمـل أدبـي تنبـع مـن قدرتـه 
علـى سـبر أغـوار الـذات أواًل ونقـل اختالجـات النفـس 
خـر  آل صـل مـع ا ا للتو حية  ة مفتا بصفتهـا خطـو

ومحاورتـه«. 
وتـرى نـور أن القيمـة الُمضافـة للروايـة هـي القـدرة 
علـى طـرح رؤًى إنسـانية جديـدة، ال تتحـدد بعـدد 

صفحـات العمـل أو مـدة الكتابـة.
 وال تعيـر نـور أهميـة كبـرى لمـا يقـال عـن حاجـز 
اللغـة، وتثـق أن روايتهـا قـادرة علـى الوصـول إلـى 
المتلقـي عبـر الترجمـة وليـس بالضـرورة أن تكتـب 

. لسـويدية للغـة ا با
نـور البـدري تحكـي عـن روايتهـا »بصيـص مـن نـور« 

فـي هـذا الحـوار الخـاص بــ الكومبـس:

ما هي حكايتك بجمالها وحزنها؟ 

يتجسـد الجمـال فـي الروايـة بتلـك القيـم اإلنسـانية 
النبيلـة التي يسـعى لهـا أبطـال الروايـة، وفـي العالقات 
االجتماعيـة التـي تنظـر لإلنسـان علـى أنـه قيمـة عليـا 
لـى مرجعياتـه أو انتمائـه،  فـي الحيـاة دون النظـر إ
تـه  ن بـكل تجليا نسـا إل لنسـبة لـي هـو ا ل با لجمـا ا
بفاعليتـه وبمقدرتـه علـى التعايـش، فال مجـال للحزن 

مـادام هنـاك »بصيـص مـن النـور«.
ة مليئـة  فـع لخلـق حيـا يـة هـو دا لروا لحـزن فـي ا ا  
بالفـرح، ويشـكل فـي بعـض األحيـان لحظـات وجـود 
للشـخصية، ومـن خاللهـا تبحـث عـن مكامن السـعادة، 
شـخصيات الروايـة ال تسـتلم آلالمهـا وأحزانهـا، وكل 
مـا يؤطـر الشـخصية بالحـزن هـو غـالف هـش سـرعان 
مـا يتحطـم مـع أول بارقـة أمـل، قـد يكـون للحـزن 
وجـود فـي الروايـة لكنه حـزن قائـم علـى فقـد التواصل 

أنصح بنات جيلي أن  „اإلنسـاني. 
يعبرن عن ذواتهّن

هل أثر شيء من تفاصيل 
حياتك في الرواية؟ وهل 

العراق موجود ولو مجازا؟ 

ال أخفـي سـرًا إذ أقـول إن المؤلـف ينطلـق مـن ذاتـه 
أواًل، فـكل مـا يتحـرك داخـل الروايـة هـو جـزء مـن 
لحـاالت اإلنسـانية هـي حـاالت عامـة  شـخصيته، وا
نشـترك بهـا جميعـا، نعـم هنـاك خطـوط كثيـرة فـي 
الرواية تنطلـق مـن أعماقـي، حتـى وإن تقاطعت فهي 
جـزء منـي، فأنـا أدرك فعـاًل أن الكتابـة مسـؤولية نابعـة 
مـن الـذات باتجـاه الـذات، أخاطب شـخصا ما يشـاركني 
نفـس القيـم ونفـس السـلوك، إنـه اإلنسـان وإن لـم أكـن 

جـزءًا مـن الروايـة فلـن يسـتطيع أن يتفاعـل معـي. 
العـراق شـاخص فـي الروايـة سـواء رمـزًا أو وجـودًا 
لتـي  نفعاالتـي ا حقيقيـا، يكفـي أن كل هواجسـي وا
 ، لحقيقـي قتهـا مـن بلـدي ا سـتمد طا كتـب بهـا أ أ
لبطـل  لـة ا لـى حا يـة ينتسـب إ ا و لر ن فـي ا لمـكا ا
ن  إلنسـا لبيئـة تعنـي ا لالشـعورية فا لشـعورية وا ا
لنظـر عـن  لحقيقيـة لآلخـر، بغـض ا لحافظـة ا هـو ا

تها.  فيـة ومسـميا لجغرا ا

لماذا اخترت عنوان )بصيص 
من نور(؟ وما هو النور الذي 

سنراه في الرواية؟

)بصيص مـن نـور( عنـوان يتكامل معـه المعنـى، فهو 
يحمـل مدلـواًل واضحـا يسـتمد تأويالتـه مـن حركـة 
اإلنسـان باتجـاه الهـدف، مـا يجـب أن نفعلـه هـو أن 
نـرى النـور حتـى فـي أشـد لحظـات العتمـة، فأنـا علـى 
يقيـن أن لـدى اإلنسـان قـوة كامنـة بداخلـه تـرى كل 
شـيء مضـيء وذلـك عندمـا يتغلـب علـى مخاوفـه ويثق 
بقدراتـه، األمـل هـو أن ال نيـأس والبصيـص رحلـة فـي 
دهاليـز الـذات اإلنسـانية لتحفيـزه علـى المضـي قدمـا 

الحزن في الرواية هو  „باتجـاه النـور.
دافع لخلق حياة مليئة بالفرح

النور فـي الرواية هـو ذاك الدفق اإلنسـاني المشـع الذي 
ينبـع مـن الـروح اإلنسـانية، فلـوال هـذا النـور الوهـاج 
ال نسـتطيع أن نحـدد مسـاراتنا نحـو المسـتقبل، إنـه 
طاقـة مخزونـة لـدى اإلنسـان يترجمهـا علـى شـكل 
عواطـف ومشـاعر وفعـل إنسـاني، هـو أيضـا الحـب 
الـذي يمـأل أرواحنـا، نعـم سـنرى النـور أن شـئنا، انـه في 
داخلنـا فقـط نحتـاج إلـى متنفـس صغيـر لنضـيء العالم 

بنورنـا - نـور اإلنسـان. 

كم عدد صفحات الرواية؟ هل أخذت 
منك وقتًا طوياًل في كتابتها؟ 

لوقـت ليـس هـو  يـي ا أ لصفحـات 106، بر عـدد ا
لمهـم هـو أن تكتمـل  يـة، ا لروا بـة ا لمهـم فـي كتا ا
م  لعـا ء ا لبنـا ا ر و ألفـكا قصـد ا نتاجهـا، وأ شـروط إ
واللغـة وأسـلوب الكتابـة، حيـن تكتمـل هـذه األشـياء 
اكتملـت الروايـة مـع وجـود االسترسـال فـي الكتابـة، 
يـة  ا و لر بـة ا ت لـي ظـروف صحيـة لكتا لقـد تهيـأ
سـاعدت علـى إنجازهـا بالوقـت الـذي حددتـه لهـا، 

لكـن مـا يهمنـي فعـاًل هـو 
ج  قـت بـل نضـو لو ليـس ا
الروايـة حتى وإن اسـتغرق 
نـا  ، فأ مـا عـدة عوا ذلـك أ
نيـة وغيـر  بطبيعتـي متأ
بـة  لكتا ا عة فـي  متسـر
كثـر  نـي يجعلنـي أ لتأ فا

لكلمـة.  حرصـا علـى ا

يقولون لكل شاعر 
شيطان شعر.. 

هل للكاتب أيضًا 
شيطان أو ملهم؟ 

بـة هـي  مـا يلهمنـي للكتا
تلـك األحـداث المتسـارعة 
لـم  لعا لتـي يمـر بهـا ا ا
لتـي تطـرأ  لمتغيـرات ا وا
عليـه، ليـس لـدي شـيطان 
خـاص بـي أو ملهـم يمنحني 
القـدرة علـى الكتابـة، إنهـا 
اللحظـة، هـي مـن تلهمنـي 

وتدفعنـي نحـو فعـل الكتابـة، وكذلـك اإلنسـان ذلـك 
ئـع هـو مصـدر طاقتـي وإلهامـي. لرا العراق شاخص في  „المخلـوق ا

 
ً
 أو وجودا

ً
ًالرواية سواء رمزا

حقيقيا

أين أصبح مشروعك الروائي؟ وما 
الذي ستقدمينه لألدب العربي 
في ظل امتالء رفوف المكتبات 
بالروايات التي تقرأ وال تقرأ؟ 

الكتابـة ليـس مشـروعا بحـد ذاتـه إنمـا هـي وسـيلة 
لخلـق التواصـل مـع اآلخـر، مـا يفرضـه علـّي المنطـق 
ومـا تمليـه علـي الظـروف سـيتحول إلـى كتابـة فـي أي 
لحظة، أنـا امرأة تعشـق الكلمـة وتوليهـا اهتمامـا بالغا 
لذلـك سـأجد نفسـي منسـاقة خلـف الكلمـة المعبـرة 
الهادفـة دون تخطيـط مسـبق، لـم أفكـر مطلقـا بمـا 
سـأضيفه للمكتبـة، أنـا امتلـك رؤيـة وعلـّي أن امنحهـا 
إلـى المتلقـي بـأي وسـيلة كانـت، فالكتابـة هـي وسـيلة 
لتصديـر مـا أفكـر بـه ومـا أرغـب بمعالجتـه بنـاًء علـى 
مـا أمتلـك مـن رؤى ، علـّي أن افعـل مـا يجـب فعلـه، 
وعلـى األخـر أن ينتقـي ويختـار فكالنـا نشـكل ديمومة 

ة لحيـا ا

هل ستكتبين مستقباًل رواية 
باللغة السويدية؟ 

للغـة السـويدية أو أي لغـة أخـرى  إذا تمكنـت مـن ا
سـأكتب بهـا، وإن لـم أسـتطع فباإلمـكان ترجمـة مـا 

لـى لغـات عـدة. أكتـب إ

أنت شابة في العشرينيات وواضح أنك 
تشقين طريقك في االتجاه الصحيح، 

ما الذي تنصحين به بنات جيلك؟

أنصـح بنـات جيلـي أن يعبـرن عـن ذواتهـّن، ويثبتـن 
 ، ت ا لتـي تجعلهـّن متميـز ق ا لطـر هـّن با د جو و
فالتميـز يبـدأ مـن االختيـار، وعليهـن اختيار الوسـيلة 

الصحيحـة التـي تعبـر عـن كيانهـن.. 

حاورتها: ختام ســليم

نور البدري في )بصيص من نور(

األدب مرآة الذات وحاجز اللغة وهمي
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الكومبـس – ثقافـة: افتتحت رابطـة األنصـار العراقيين في سـتوكهولم وشـمال السـويد موسـمها الثقافي 
الثاني لهذا العام، بأمسـية للكاتبـة واإلعالمية العراقية سـعاد الجزائري، مسـاء الجمعـة )15 / 9 / 2017(، 
في منطقة )سلوسـن( وسـط العاصمة سـتوكهولم، بحضور ملفت من الكتاب واألدباء والفنانيـن والمهتمين 

بالشأن الثقافي.
هـم  سـتعراض أ ، با هين ة سـعد شـا لنـدو  قـدم ا
المحطـات المهنيـة واإلبداعيـة فـي مسـيرة الضيـف 
ًء مـن تخرجهـا مـن كليـة اإلدارة واالقتصـاد  بتـدا ا
مـن الجامعـة المسـتنصرية فـي بغـداد، وعملهـا فـي 
لشـعب  لمكتوبـة، فـي جريـدة طريـق ا فـة ا لصحا ا
عـام )1974(، مـرورًا برحلـة االغتـراب عـن العـراق 
عـام )1978(، بدأتهـا مـن صوفيـا، ثـم بيـروت التـي 
لتـي  لـى بـراغ ا تعتبرهـا إضافـة غنيـة فـي حياتهـا، إ
عاشـت فيهـا فتـرة انكسـار وإحبـاط، وصـواًل إلـى لندن 
لتـي لـم تعرفهـا  حيـث اكتشـفت فيهـا شـخصيتها ا
سـابقا، وأخيـرًا عـادت إلـى العـراق عـام )2004( 
وحتـى عـام )2012(، حيـث باتـت تعيـش مقسـمة 
بين لنـدن والعـراق، وقـد اسـتهلت الجزائـري حديثها 
عـن مسـيرتها المهنيـة، وعن سـبب اختيارهـا اإلعالم 
لـى  لدراسـي، ثـم تطرقـت إ بديـاًل عـن تخصصهـا ا
منجزهـا اإلبداعـي فـي القصـة والروايـة، وتوقفـت فـي 
حديثهـا عنـد الرقيـب والتحريـم فـي فضـاء الكاتبـة. 

رحلة االغتراب

ئـري وأسسـت صفحـات لألطفـال فـي  لجزا عملـت ا
د، فلسـطين  لشـعب فـي بغـدا لصحـف: )طريـق ا ا
الثـورة فـي بيـروت، والمنتـدى العراقـي فـي لنـدن(، 
وفـي المجـالت: )الهـالل األحمـر الفلسـطيني، ورسـالة 
العـراق(، كما أسسـت لمهرجان اسـتمر لبضع سـنوات 
تحـت عنـوان: )مـن الطفولـة نتبـدء(، وكانـت أينمـا 
تذهـب تـزرع صفحـة لألطفـال، »كنـت أعتقـد أننـي 
سأسـتمر في عالـم األطفـال، ولكـن عندمـا بـدأت أكبر 
وبـدأت تكبـر همومـي، انتقلـت تدريجيـا مـن قصـص 
لتـي أصبحـت هـي  لقصيـرة، ا لقصـة ا لـى ا األطفـال إ
عالمـي األخيـر«، وقـد نشـرت وطبعـت لهـا قصـص 
قصيـرة، وصـدرت لهـا مجموعـة قصصيـة لألطفـال 
عـن دار شـهدي فـي مصـر، ومقـاالت وبحـوث حـول 

ة، وشـاركت مـع عـدد مـن  لمـرأ حقـوق اإلنسـان وا
الكتاب فـي كتاب »مـأزق الدسـتور العراقـي«، الصادر 
عـن مركـز األبحـاث والدراسـات، الـذي يترأسـه فالـح 
عبـد الجبـار، وصـدر لهـا كتيـب عـن الحركـة النسـائية 
بعـد )2003(، وعن دار المـدى صـدرت مجموعتها 
القصصيـة األولـى )الهمـس العالـي(، وحـازت إحـدى 
قصـص المجموعـة علـى الجائـزة األولـى فـي مسـابقة 
د  ن بغـدا لعربيـة، ضمـن مهرجـا لمالئكـة ا نـازك ا
عاصمـة الثقافـة، ولهـا قيـد الطبـع مجموعـة قصصية 
لـذي  لجيـل ا ة ا يـة تتنـاول سـيرة حيـا نيـة، وروا ثا
تغـرب قسـرًا فـي نهايـة السـبعينيات، وتعمـل علـى 
إصـدار الجـزء الرابـع مـن كتـاب الوجـدان، )مذكـرات 
الراحـل عميـد ومـؤرخ الصحافـة العراقيـة الدكتـور 
فائـق بطـي(، وسيشـارك فـي تأليـف الكتـاب نخبـة مـن 
اإلعالمييـن والمثقفيـن، الذيـن تربطهـم بالراحـل 

عالقـة فكريـة أو إنسـانية أو سياسـية.

من المكتوب إلى المرئي

تحدثـت الجزائـري عـن تجربتهـا فـي عالـم اإلعـالم 
لتـي تجـاوزت  لمرئـي(، ا لمكتـوب، المسـموع، وا )ا
األربعـة عقـود، وأكـدت أن الوعـي والثقافـة يشـكالن 
إلعالمـي،  ح وتميـز عمـل ا ًا مهمـا فـي نجـا عنصـر
لجتهـا مهنيـا، كمـا  دتـه ومعا ملـه مـع ما وفـي تعا
فـة  لصحا سـية بيـن ا ألسا ق ا و لفـر ثـت عـن ا تحد
لـذي بـدأت فيـه  لتلفزيونـي، ا لعمـل ا لمكتوبـة وا ا
منـذ عـام )1989(، عندمـا عملـت معـدة برامـج 
تنفيذيـة فـي محطـة )MBC( الفضائيـة، وكاتبـة 
نص فـي برنامـج )مـن سـيربح المليـون(، »كانـت النقلة 
النوعيـة فـي حياتـي اإلعالميـة، عندمـا انتقلـت مـن 
الصحافـة المكتوبـة إلـى الصحافـة المرئيـة، إلـى محطة 
)MBC( الفضائيـة األولـى فـي العالـم العربـي، وهـي 
شـركة سـعودية بريطانيـة بـكادر فنـي بريطانـي، 

أي أنهـا مـكان مـن الطـراز األول«، كمـا عملـت الحقـا 
مـع شـركة )ON BOARD(، إلعـداد وإخـراج 
برنامـج تلفزيونـي يعـرض علـى الطائـرة للخطـوط 
الجويـة السـعودية والمغربيـة، وفـي العـراق عملـت 
ئقيـة مـع  ثا و فيـة و مـج ثقا ا جـة لبر مخر معـدة و
تلفزيـون الحريـة، وتحدثـت الجزائـري عـن أهـم نقـاط 
االختـالف بيـن إعـالم األمـس وإعـالم واليـوم، مؤكـدة 
لمـادة اإلعالميـة،  لتعامـل مـع ا لمهنيـة فـي ا ن ا »أ
كانـت أكثـر التزامـا ومهنيـة عنهـا فـي إعـالم اليـوم، 
نـوا يمتلكـون  ن كا لزمـا ن اإلعالميـن فـي ذلـك ا وأ
الحـس اإلعالمـي، وأنهـم أكثـر ثقافـة مـن اإلعالميـن 
فـي هـذا الوقـت، الذيـن ال يمتلكـون سـوى الشـهادة 

ألكاديميـة«. ا
 

التوعية في وسائل اإلعالم

بعـد عودتهـا إلـى العـراق عملـت معـدة برامـج فـي 
يـدة  يـر فـي جر لنـاس، وسـكرتيرة تحر يـو ا د ا ر
الصبـاح الجديـد،  وترأسـت حملـة إعالميـة تهـدف 
لـى التوعيـة بحقـوق المـرأة عبـر وسـائل اإلعـالم،  إ
»قـدت حملـة مـع شـبكة النسـاء العراقيـات فـي بغداد 
ومنظمـة تمكيـن المـرأة فـي كردسـتان، حـول كيفيـة 
ئل اإلعـالم فـي نشـر خطـاب  االسـتفادة مـن وسـا
المـرأة، خاصـة فـي مواجهـة المـد الدينـي المتزمـت 
إزاء أي موضوعـة تخـص المـرأة، وبتكليـف مـن األمـم 
لمختـص بشـؤون  ليونيفيـم( ا ا لمتحـدة مكتـب ) ا
المـرأة، عملـت مدربـة فـي موضـوع الجنـدر وحريـة 
بـالت الصحفيـة، وأيضـا مـع  لمقا ء ا لتعبيـر وإجـرا ا
منظمـة )ARTICAL 19(، وهـي منظمـة معنيـة 
بالمـادة )19( الخاصـة بحريـة التعبيـر والتشـهير، 
هـذه اإلشـكالية التـي مـا زالـت قائمـة بيـن الحكومـة 
ت  إلعالميـا كـز ا سسـت مر أ ، و إلعـالم ئل ا ووسـا
العراقيـات، ألن اإلعـالم فـي العـراق أصبـح مهنـة مـن 
ال مهنـة لـه، وأن البرامـج الحواريـة ال تمتلـك أبسـط 
قواعـد الحـوار، ولذلـك أقمنـا )13( دورة متخصصـة 
لجيـل الشـباب فـي الحقـل اإلعالمـي«، وإن أهـم وأخـر 
عمـل لهـا فـي بغـداد كان مـع فضائيـة المـدى، حيـث 

لتلفزيونـي،  لمـدى لإلنتـاج ا نـت مديـرة شـركة ا كا
ومعـدة ومخرجـة ألفـالم وبرامـج وثائقيـة، عن سـيرة 
حيـاة رواد عراقييـن، فـي حقـول علميـة وثقافيـة 
لتنسـيق عـن  لة ا و ، ومسـؤ ة لقنـا لـح ا مختلفـة لصا
العالقـات الخارجيـة بيـن المـدى ومؤسسـات إعالميـة 

 .)BBC( :دوليـة مثـل

الرقابة والتحريم

تحدثت الكاتبة سـعاد الجزائري عن نتاجها األدبي في 
مجال القصة القصيرة، وركزت على موضوع الرقابة 
المجتمعية األسـرية، والرقيب الذاتي الذي يتحكم 

بفضاء الكاتبة، ممـا يؤثر على نوع وكم نتاجها، 
ويحد من مسـاحة حريتها في معالجة نصوصها 
أدبيا، وتطرقت إلى الصراع الذي تعيشه الكاتبة 
مع نصها ومفرداتها، كي تتجاوز تلك الرقابات 

مجتمعة، وسـلطت الضوء على الفوارق بين مساحة 
الحرية في فضاء الكاتب مقارنة بالكاتبة، »أنا ال 

أمتلك ذلك الفضاء الحر الـذي يمتلكه الكاتب، وال تلك 
المسـاحة التي يتحرك بها الكاتب بحرية، فأشعر 

بأن موضوعي مقيد ومفرداتي مقيدة أيضا، وهذا ما 
أثر علّي ككاتبة وعلـى نوع وكم الكتابة، ألن الكتابة 
النسـوية تخضع لثالثة أنواع من الرقابة هي: الرقابة 
المجتمعية، الرقابة األسرية، والرقيب الذاتي الذي 
هو أقسى أنواع الرقابة، هذه الرقابات الثالث تحد 
كثيرًا من فضاء الحريـة عند الكاتبة، ولذلك أعيش 
في صراع دائم إلرضاء أي من هذه الرقابات، وبين 

هذه وتلك يفقد النص قيمته ويضيع أحيانا«.

محمــد المنصور

الكاتبة واإلعالمية سعاد الجزائري في ستوكهولم:

الرقيب والتحريم في فضاء الكاتبة
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الكومبـس – خدمـات : يصـاب فـي كل سـنة 4 آالف 
شـخص تقريبـًا بسـبب حـوادث ركـوب الدراجـات 
الهوائيـة فـي السـويد. لذلـك تنصـح السـلطات كافة 
ركاب الدراجـات مـن الشـباب واألطفـال دون الــ 15 

عاما استعمال الخوذة.
خـوذة الـرأس تمنـح حمايـة جيـدة وتسـاهم فـي تقليل 
رقـم األربعـة آالف مصـاب سـنويا ألن أغلـب المصابيـن 
إصابتهـم بالـرأس، كمـا تمنـح البالغيـن أيضـا الحمايـة 

لمطلوبـة.  ا

لكومبـس – خدمـات يصـاب فـي كل سـنة 4 آالف  ا
جـات  لدرا شـخص تقريبـا بسـبب حـوادث ركـوب ا
الهوائيـة فـي السـويد. لذلـك تنصـح السـلطات كافـة 
ركاب الدراجـات مـن الشـباب واألطفـال دون الــ 15 

لخـوذة.  مـا اسـتعمال ا عا

خـوذة الـرأس تمنـح حمايـة جيـدة وتسـاهم فـي تقليل 
رقـم األربعـة آالف مصـاب سـنويا ألن أغلـب المصابيـن 
إصابتهـم بالـرأس، كمـا تمنـح البالغيـن أيضـا الحمايـة 

لمطلوبـة.  ا

الدراجـة الهوائيـة يجـب أن تكـون مـزودة بكابحـات 
)فرامـل( وجـرس. إذا كنـت تسـير بالدراجـة ليـاًل يجـب 
أن يكـون لديـك مصبـاح أمـام الدراجـة وخلفهـا عاكـس 
للضـوء علـى الدراجـة )عاكسـات الضـوء تجعلـك مرئيـا 
فـي حركـة السـير أثنـاء الظـالم، الضبـاب، المطـر أو 
الثلـج قـد يكـون مـن الصعـب رؤيـة الشـخص فـي هـذه 
األحـوال. واحـد مـن كل ثالثـة حـوادث سـير تقـع عـادة 
مـع شـخص يمشـي فـي الظـالم دون عاكسـات(عدم 
االلتـزام بتجهيـز الدراجـة بهـذه األجهـزة يعـرض 

صاحبهـا لدفـع غرامـة ماليـة 

الدراجـة الهوائيـة يجـب أن تسـير فـي نفـس الجهـة 
التـي تسـير عليهـا السـيارات، أي علـى الجانـب األيمـن 
مـن الطريـق. ال يجـوز للدراجـات الهوائيـة السـير علـى 

األرصفـة أو علـى طـرق للمشـاة.

معلومات عن ركوب 
الدراجات الهوائية 
Cykel في السويد

م  رة حكوميـة تعمـل علـى تنفيـذ نظـا دا ئـب هـي سـلطة إ ا لضر لكومبـس -  مؤسسـات:  مصلحـة ا ا
يـة  ر لعقا ك ا مـال أل ئـب ا ا يـة ضر تحصيلهـا بمـا فيهـا جبا لتحقـق منهـا و ا يبيـة و لضر يـة ا لجبا ا
FASTIGHETSTAXERING. كمـا تقـوم المصلحـة بمهـام وضـع وتنظيـم السـجالت واألحـوال المدنيـة 
FOLKBOKFÖRING وتمنـح هويـات التعريف الشـخصية لألشـخاص المسـجلين فـي السـويد إضافة إلى 
مسـؤولياتها عن حصر األمـالك عند الوفـاة أو اإلفالس. مصلحـة الضرائب تراقـب أيضا ما تطلبـه منها الدولة 

ضمن مهام تتعلق بتصفية ديون الشركات واألفراد وغير ذلك.
تتلقـى المصلحـة التصريحـات أو اإلقـرارات الضريبيـة 
DEKLARATION مـن األشـخاص والشـركات 
وتتحقـق منهـا كمـا تقـوم بمعالجـة المسـائل األخـرى 
ت  ثبـا لـى منـح إ فـة إ ضا . إ ئـب ا لضر لمتعلقـة با ا
 PERSONBEVIS )لشـخصية )قيـد نفـوس ا
وجميـع المعامـالت المتعلقـة بالسـجالت المدنيـة مثل 
تسـجيل الـوالدات والوفيـات، وتسـجيل عناوين سـكن 

لسـويد. لمقيميـن فـي ا ا
تمـارس مصلحـة الضرائـب عملهـا مـن خـالل مكتـب 
بعـة  لتا S ا O L N A لنا  يـة سـو ئيسـي فـي بلد ر
لمحافظـة سـتوكهولم إضافـة إلـى حوالـي 100 مكتب 
فرعـي موزعين فـي جميـع أنحـاء السـويد، ولديهـا نحو 

10700 موظـف.
مسؤوليات مصلحة الضرائب:

البرلمـان السـويدي ومجالـس البلديـات والمحافظـات 
ن قيمـة وشـكل  و ة مـن يقـرر د لمنتخبـة هـم عـا ا
طنيـن  ا لمو لتـي يجـب تحصيلهـا مـن ا ئـب ا ا لضر ا
والشـركات. بينمـا تقـوم دائـرة الضرائـب بالتنفيـذ.

ومـع أنها سـلطة حكوميـة إال أن دائـرة الضرائـب تعتبر 
ن تؤثـر علـى  ئـرة مسـتقلة، ال يمكـن للحكومـة أ دا

قراراتهـا المتعلقـة بالجبايـة الضريبيـة مـن األفـراد أو 
الشـركات، ويمكـن تصنيـف مهـام الدائـرة إلـى أربعـة 

مجـاالت:
SKATTER 1. الضرائب

FOLKBOKFÖRING 2. السجالت المدنية
BOUPPTECKNINGAR 3. حصر الملكيات

BORGENÄRSARBETET 4. الكفاالت
لمخصصـة  لصفحـة ا لكومبـس فـي هـذه ا يطلعـك ا
لمصلحـة الضرائـب علـى مهـام وأعمـال هذه المؤسسـة 
الحكوميـة ويحـاول نشـر كل مـا يسـتجد مـن معلومـات 

نـا..  وأخبـار يمكـن أن تهـم أصدقاء

 رؤيـة مصلحـة الضرائـب.. ” مجتمـع.. الجميـع فيـه 
لصحيـح. ويقـوم كل فـرد  لشـئ ا ن يعمـل ا يريـد أ

لمفـروض تجـاه نفسـه “ لواجـب ا با

تعريف بمصلحة الضرائب 
Skatteverket واألعمال التي تقوم بها

الكومبـس – خدمـات :  تتـردد كلمـة KOLLEKTIVAVTAL عنـد االستفسـار عـن شـروط توظيـف 

شخص لدى شـركة وعند الحصول على عقد عمل من خارج السـويد، وهي اتفاقات تتجدد دوما بين أرباب 

العمل ممثلين بمنظماتهم الخاصـة وبين االتحادات النقابيـة التي تمثل مصالح العمـال والموظفين، هذه 

االتفاقات تنتج عن تفاوض بين الطرفين حول التوافق بين مصالحهما وفق شـروط سوق العمل. 

المفاوضـات تشـمل عـدة مواضيـع مـن أهمهـا األجور 

بيـة  لنقا ت ا دا التحـا ن ا لطرفـا لعمـل. ا وقـات ا وأ

ومنظمـات أربـاب العمـل توقـع عـادة علـى اتفاقـات 

هـي  عيـة KOLLEKTIVAVTAL و جما

اتفاقـات تسـري علـى جميـع الذيـن يعملـون ضمـن 

لـى اتفـاق  مهنـة معينـة. فـي حـال عـدم التوصـل إ

يمكـن أن يحصـل إضـراب عـن العمـل.

فـي بعـض الحـاالت يكـون مـن الضـروري أن تكـون 

لشـركة مسـجلة ضمـن هـذه االتفاقـات للحصـول  ا

لحكوميـة فـي مجـاالت  لمؤسسـات ا علـى تعـاون ا

التوظيـف، مثـل اسـتفادة أربـاب العمـل مـن برامـج 

لعمـل. تـب ا توظيـف مكا

اتفاق أطراف سوق العمل الجماعي 

KOLLEKTIVAVTAL
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الكومبـس – رياضـة: لم تسـعف الظـروف القاسـية التي عانـى منهـا أحمد عايـد دحابرة فـي أن يحقـق حلمه 
بـأن يصبـح بطـل فلسـطين فـي رياضـة الفيتنـس، لكن ابـن مخيـم »عيـن الحلـوة« فـي لبنـان كان يعلـم جيدا 
أن الجلـوس وانتظـار المجهـول ليـس حال في هـذا الوقـت الذي يتطلـب الصـراع من أجـل الوصـول، تحدى كل 

الصعاب ليصل إلى السـويد التي كان متأكدا أنها بوابة انطالقته الرياضية إلى أهم البطوالت.

الكومبـس حـاورت الدحابـرة الـذي اختـار طريـق 
النجـاح الصعـب عوضـا عـن االستسـالم للواقـع 

وإضاعـة الوقـت دون ثمـن:

بداية دعنا نعرف القارئ على رياضة 
الفيتنس؟ هل هناك فارق كبير 

بينها وبين رياضة كمال األجسام؟

الفيتنـس لياقـة بدنيـة، تضـم مجموعـة مـن تماريـن 
مـارس بطريقـة معينـة مـع 

ُ
الكارديـو والحديـد، وت

تكـرارات محـددة وباتبـاع برنامـج غدائـي )الحميـة( 
لكنهـا ال تختلـف كثيـرا فـي مضمونهـا عـن رياضـة 
كمـال األجسـام، بـل أنهـا جـزء ال يتجـزأ منهـا، لكنهـا 
أسـهل فـي نظـر الكثيريـن ألنهـا ال تحتـاج منـك أن 
تصـل إلـى مسـتوى هائـل مـن الضخامـة العضليـة، بـل 
لحجـم  لتناسـق وليـس ا تعتمـد فـي األسـاس علـى ا

. لعضلـي ا

 يكمـن الفرق مـا بيـن الفيتنـس وكمـال األجسـام بحجم 
الجسـم، فأجسـام العبـي كمـال األجسـام تكـون ضخمة 
وأجسـادهم كبيـرة، عكـس العبـي الفيتنـس الذيـن 
يتمتعـون بأجسـام جميلـة وصغيـرة )مقارنـة بالعبـي 

كمـال األجسـام( ومنحوتـة بشـكل جيـد.
يتبـع العبـو الفيتنـس الحميـة طـول السـنة مـن أجـل 
اإلعالنـات ألن هـذا الجسـم يجـذب األنظـار، أمـا لالعبي 
كمـال األجسـام فهنـاك فتـرة اسـمها )أون سـيزون( 
هـذه الفتـرة يتـم فيهـا تنـاول جميـع األطعمـة مـن 
أجـل الحصـول علـى قـدر ممكـن مـن الدهـون وفتـرة 
لفتـرة يمتنـع فيهـا  تسـمى )أوف سـيزون( هـذه ا
نهائيـا عـن تنـاول أي أطعمـة تحتـوي علـى الدهـون 
لـى شـهرين،  وتكـون قبـل المسـابقات بنحـو شـهر إ
يخضـع فيهـا الالعـب إلشـراف طبـي ألنهـا يمكـن أن 

تـودي بحياتـه.

هل هي رياضة ذكورّية فقط؟

كال الفيتنـس ال تمـارس فقـط مـن قبـل الذكـور إنمـا 
بعـض اإلنـاث يمارسـون هـذه الرياضـة أيضـا. 

 لماذا اخترت هذه الرياضة التي 
قد تكون غير معروفة نوعا ما؟

ت  ضـا يا لر ضـة مختلفـة عـن ا يا نهـا ر تهـا أل ختر ا
األخـرى وهـي رياضـة فرديـة وثانيـا، ألنهـا تحتـاج إلـى 
شـخص صبـور، وهـذا جوهـر اللياقـة البدنيـة الصحيـة 
ة  ز لـه صحيـة ممتـا لجسـم بحا فضـل ليبقـى ا أل ا و
ومرونـة وانسـيابية فـي الحركـة، كمـا بدأتهـا كهوايـة 
وتطـورت لتصبـح حلـم هـو )االحتـراف( وأسـعى 

. لتحقيقـه
 

هل الظروف التي عشتها في 
مخيم عين الحلوة سبب في 
اختيارك رياضة الفيتنس؟

نشـأت الرياضـة معـي منـذ الصغـر لكنـي كنـت أمـارس 
رياضـة الكارديـو ولعـب كـرة القـدم رغـم الظـروف 
الصعبـة والمعانـاة فـي مخيـم عيـن الحلـوة، القريـب 
لـى  لجـأ إ ن أ نيـة، وبعدهـا قـررت أ للبنا مـن صيـدا ا
السـويد لتحقيـق حلمـي وفـي عـام 2010 لجـأت إلـى 
هنـا ألنـي اعـرف أن السـويد يمكـن أن توفر لـي الفرص، 

وخصوصـا فـي مجـال الرياضـة.

كيف تتدرب هنا في السويد؟ 
وماذا يحتاج التدريب؟

أتـدرب الفيتنـس 6 مـرات فـي األسـبوع لمـدة سـاعة 
لعضليـة بشـكل  لكتلـة ا ء ا يوميـا مـا يسـاعد فـي بنـا
صحـي وأركـز علـى األساسـيات واألولويـات فـي حياتـي 
الن الوقـت غالـي ال أضيعـه فـي السـهر والتسـكع، األمر 
يحتـاج إلـى إرادة وإصـرار فالعضلـة تتكـون مـن خاليـا 

تحتـاج إلـى الراحـة والغـذاء والتدريـب بانتظـام.

حدثنا عن النادي الذي 
تنضم إليه اآلن؟

ألعـب فـي نـادي ACTIC المتواجـد فـي المدينـة التي 

اسـكن فيهـا HELSINGBORG وتتوفـر فيـه 
جميـع أجهـزة الفيتنـس .

ما هي أهم مشاركاتك في 
البطوالت الرياضية؟

 أول مشـاركة كانـت لـي فـي السـويد فـي عـام 2016 
 CLASSIC BODYBUILDING فـي بطولـة
التـي تقـام بشـكل سـنوي، وكانـت أول تجربـة صعبـة 
لتحضيـر  ن ا لكثيـر منهـا، خصوصـا أ علـي تعلمـت ا
لـى صبـر  ج إ يحتـا لسـهل و مـر ليـس با لـة أ لبطو
وتدريـب شـاق ونظـام غذائـي لفتـرات طويلـة، لكـن 
أعتبـر أننـي حققـت شـيئا جيـدا فـي وقـت قصيـر فـي 

السـويد، ودخلـت إلـى عالـم االحتـراف.

ما هي طموحاتك واللقب الذي 
ترغب بالوصول إليه؟

ركة  سـتطيع تجهيـز نفسـي للمشـا ن أ  طموحـي أ
ببطـوالت خـارج السـويد أو أن أمثـل منتخب فلسـطين 

فـي بطـوالت أوروبيـة وربمـا عالميـة الحقـا إذا وجـدت 
الدعـم المطلـوب، وأتمنـى أن يكـون هنـاك اهتمـام في 

المسـتقبل القريـب.

ماذا أضافت له خبرتك 
الرياضية هنا في السويد؟

إذا كانـت لديـك إرادة وعزيمـة قويتيـن فِمـن الممكـن 
أن يكـون هنـاك ثقـة راِسـخة بتحقيـق أحالمنـا مهمـا 
كانـت كبيـرة، وهـي فعـاًل قابلـة للتحقيـق طالمـا أّنـك 

بذلـت الجهـد إلنجاحـه.

أخيـرًا رسـالتي انصـح فيهـا الشـباب أن ال تتخلـى عـن 
حلمـك فقـط ألنـه ال يعجـب النـاس، أختـر حلمـا وضـع 
خطـة لتحقيقـه وإذا لـم تنجـح غّيـر الخطـة وال تتـرك 
الحلـم الن أول خطـوة فـي طريـق النجـاح هـي الفشـل.

حاورته: ختام ســليم

رياضي الفيتنس عايد دحابرة:

 من ظروف المعاناة الصعبة 
في مخيمات لبنان إلى 

تحديات النجاح في السويد



25 | الكومبس

ARBETSMILJÖINGENJÖR
 مهندس بيئة العمل

يسـاهم في خلـق بيئـة عمـل جيـدة وآمنـة، عبـر تقليـل مخاطـر اإلصابـات البشـرية أو 
االضطرابـات المرافقـة للعمـل. ويجـري ذلـك عبـر مسـح وتحليـل ودراسـة مسـتوى 
ة والتهويـة  الضغـط النفسـي ومخاطـر الحـوادث والضوضـاء واالهتـزازات واإلضـاء
واالشـعاعات والمـواد الخطـرة. قبـل عـرض المشـاكل واقتراحـات الحلـول على شـكل 
ات المناسـبة لتحسـين بيئـة العمـل للموظفين  تقريـر لـإلدارة من أجـل تنفيـذ اإلجـراء

والعمـال.
ويعمـل لـدى الشـركات الصغيـرة والكبيـرة فـي القطـاع الخـاص وفـي المؤسسـات 
الحكوميـة والبلديـات ومجالـس المحافظـات والمؤسسـات، كمـا يعمل لدى الشـركات 

الصحيـة واالستشـارية.
وتتـم دومـا استشـارة مهندسـي بيئـة العمـل أثنـاء تغييـر موقـع الشـركة أو نـوع 

المنتجـات أو الخدمـات أو تغييـر المؤسسـة بأكملهـا.
يوجـد مهندسـين بيئييـن متخصصيـن فـي مجـاالت معينـة مثـل المنـاخ والمخاطـر 
الصحيـة الكيميائيـة وبيئـة العمـل النفسـية، ويوجـد مهندسـين يعملـون فـي مجـال 

بيئـة العمـل بشـكل عـام.
كمـا يوجـد تخصـص الصحـة المهنيـة YRKESHYGIENIKER والعمليـة 
لبيئيـة ARBETS- OCH MILjÖHYGIENIKER ويعملـون فـي  وا

لبيئـي والشـركات والمستشـفيات الجامعيـة. عيـادات الطـب ا
ويتوجـب علـى مهنـدس بيئـة العمـل أن يكـون علـى درايـة بالقوانيـن الجديـدة 

واألبحـاث والتطـورات التقنيـة فـي مجـال بيئـة العمـل.

تتطلـب المهنـة قـدرات علـى حـل المشـاكل ومهـارات لغويـة وتربويـة وعمل بشـكل 
. مسـتقل

الدراسة:
لمهنـة عبـر دراسـة جامعيـة بتخصـص تقنـي TEKNISK أو  يمكـن دخـول ا
علـوم طبيعيـة NATURVETENSKAPLIG أو هندسـة مدنيـة ودمجـه 

ء. لكيميـا ء وا لفيزيـا لعمـل وحتـى ا بتخصصـات متعلقـة ببيئـة ا
يوجـد دراسـة لمـدة عـام بمسـتوى الدبلـوم بتخصـص التقنيـات والصحـة وبيئـة 

.KTH العمـل فـي الكليـة الملكيـة التقنيـة
لبيئيـة  ا لمهنيـة و لصحـة ا لحصـول علـى رخصـة مـن قبـل جمعيـة ا كمـا يمكـن ا
 SVENSK YRKES- OCH MILjÖHYGIENISK لسـويدية ا

.FÖRENING
لعمـل بعـد  كـن ا ما لبيئييـن فـي أ لمهندسـين ا لعديـد مـن ا يـب ا ويجـري تدر

. ظيفهـم تو
للمزيد من المعلومات:
STUDERA.NU

GYMNASIEINFO.SE
 PARKERINGSVAKT

حارس مواقف السيارات

يتلخـص عملـه بالمسـاهمة فـي سالسـة حركـة المـرور، والتأكـد مـن تطبيـق قوانيـن 
وقـوف السـيارات، والتخفيـف مـن الحـوادث، مـن خـالل التحقـق مـن أن السـيارات 
موجـودة فـي مكانهـا ووقتهـا الصحيـح، أي أنهـا ليسـت علـى ممـر المشـاة أو مناطـق 

التحميـل أو السـاحات أو المناطـق السـكنية أو مواقـف ذوي االحتياجـات الخاصـة.
ويعمـل أيضـا علـى التأكـد مـن دفـع مخالفـات مواقـف السـيارات، وكتابـة التقاريـر في 

حـال مالحظـة حفـر أو تشـققات فـي الشـوارع.
ويعمل  لدى البلديات أو شـركات مواقف السيارات أو الشركات األمنية.

أوقـات العمـل تشـمل المناوبـات، وغالبـا مـا يتـم العمـل فـي الخـارج وفـي مختلـف 
الظـروف الجويـة.

وتشـمل المهنـة تواصـل دائـم مـع النـاس، وتتطلـب أن يتعامـل الموظـف معهـم 
بطريقـة جيـدة. وتتطلـب المهنـة قـدرات جسـدية مناسـبة ومهـارات فـي التواصـل 

وفـض الخالفـات وحـب تقديـم الخدمـات.
الدراسة:

غالبـا مـا تكـون الشـهادة الثانويـة ضروريـة مـن أجـل العمـل فـي المهنـة، إلـى جانـب 
التمكـن مـن اللغتيـن السـويدية واإلنكليزيـة.

ويتـم تدريـب حـراس مواقـف السـيارات بعـد توظيفهـم، ويطلـب منهـم أيضـا 
اجتيـاز اختبـارات معينـة.

 KUSTBEVAKNINGSTJÄNSTEMAN
موظف خفر السواحل

يعمـل علـى مراقبـة الميـاه السـويدية فـي 25 محطـة سـاحلية موزعـة علـى شـواطئ 
البـالد، وخاصـة فـي النصـف الدافئ/الصيفـي مـن السـنة، مـن أجـل األمـان والسـالمة. 
وخـالل النصـف اآلخـر مـن العـام يجـري خفـر السـواحل رقابـة جمركيـة وضمـن صيـد 
األسـماك ومكافحـة التهريب.ويعتمـد العمـل علـى االسـتعداد، حيـث يكـون روتينـي 
وإداري وهـادئ أحيانـا، ويصبـح مسـتعجاًل فـي لحظـات أخـرى، مثـل عمليـات اإلنقـاذ 

أو نقـل المصابيـن أو الحـد مـن التسـرب النفطـي.
أوقات العمل تشـمل المناوبات وأحيانا أياما متتالية في البحر.

تتطلب المهنة مهارات في التواصـل والتعاون وتحمل ضغط العمل.
الدراسة:

العمـل فـي هـذه المهنـة يتطلـب دراسـة نظريـة وعمليـة لـدى خفـر السـواحل 
لـى عاميـن. السـويدي، ومدتهـا تصـل إ

 FLYGPLATSKONTROLLANT
مدقق في المطار

ييعمـل علـى تأميـن حركـة الطيـران عبـر التدقيـق فـي المسـافرين والموظفيـن 
لتخريبيـة والخطـف  واألمتعـة فـي المطـارات، مـن أجـل الحمايـة مـن األعمـال ا
لعمـل تفتيـش  نـب الشرطة.ويشـمل ا لـى جا لتهديـد. ويعمـل بشـكل وثيـق إ وا
المسـافرين عبـر أجهـزة كشـف المعـادن وآالت التصويـر الشـعاعي للتأكـد مـن عـدم 

حملهـم لمـواد خطـرة قـد تؤثـر علـى سـالمة الطيـران.
ويكون المدقق موظفا لدى شـركات أمنية أو موظفا مدنيا لدى شركات وسيطة.

ويجـري تدريـب المدققيـن للتعامل مـع التهديـدات واإلرهاب وكشـف مالمـح الجناة 
واألسـلحة والمـواد المتفجـرة.

أوقات العمل تشمل المناوبات والعطالت.
تتطلـب المهنـة أن يكـون الشـخص قـد أتـم 20 عامـا، ويتمتـع بقـدرات بصريـة 
للغـة  لتواصـل وتمكـن مـن ا جيـدة، وتحمـل للمسـؤولية ودقـة ومهـارات فـي ا

لنـاس. لتعامـل مـع ا اإلنكليزيـة وحـل المشـاكل وحـب تقديـم الخدمـات وا
الدراسة:

للعمـل فـي هـذه المهنـة يتوجـب أن يمتلـك الشـخص شـهادة ثانوية علـى األقـل، كما 
يتـم التحقـق مـن خلفيـة الشـخص الجنائيـة لـدى الشـرطة.

لنقـل  ا ة  ر ا د إ عبـر   ، ظيفهـم تو بعـد  ققيـن  لمد ا يـب  ر تد ي  يجـر و
.T R A N S P O R T S T Y R E L S E N

للمزيــد وزروا موســوعة الكومبــس للمهن:
www.alkompis.se/job/occupations

موسوعة المهن
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فــي حــال التعــرض لحــوادث خطيــرة ولطلــب المســاعدة الفوريــة مــن اإلســعاف ودائــرة اإلطفــاء 
والدفــاع المدنــي والشــرطة، يجــب االتصــال علــى الرقــم ١١٢ والــذي يمكــن االتصــال عليــه 
الهواتــف األرضيــة أو النقالــة )الموبيــل( مجانــا ومــن أي منطقــة فــي الســويد. العاملــون يتقنــون 

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

مــاذا حــدث؟ مــكان وقــوع الحــادث؟ رقم الهاتف الــذي تتكلم منه؟ 112
ــع التمييــز بيــن أفــراد المجتمــع،  ــم لشــؤون التمييــز OD مــن أجــل من يعمــل أميــن المظال

يحــدث التمييــز عندمــا يتعــرض أحــد األشــخاص إلى معاملة أســوأ من اآلخرين.
 DISKRIMINERINGSOMBUDSMANNEN

 3٦8٦ BOX
STOCKHOLM ٥9 ١٠3

DO@DO.SE البريــد اإللكتروني
رقم الهاتف 

٠8 - ٢٠ ١٢٠ 7٠٠
المظالــم  أميــن 
لشــؤون التمييــز

  هواتف هامة

SUDOKU 

 الكلمات المتقاطعة

    مستوى متقدم
    مستوى مبتدئ

قواعــد اللعبة 
أمامــك شــبكة مــن 8١ خانــة , 
9*9 مقســمة إلــى 9 مربعــات 
الخانــات  مــلء  عليــك   3*3
ــى 9  الفارغــة بأرقــام مــن ١ إل
ــم   عــدم تكــرار أي رق

ً
ــا مراعي

فــي أي خــط أفقــي أو عمــودي 
وداخــل كل مربع

 الكلمات المبعثرة
قواعــد اللعبة

المطلوب مأل الخانات بالحروف 
الملونة باألحمر لتكوين كلمة أو 
أكثر تدل على شخصية أو اسم 
بلد و هكذا تتعرف عليها من 

خالل المساعدة المبينة مقابل كل 
مجموعة خانات.

الكلمة أو الكلمات الحمراء تتكون 
من نفس الحروف المطلوب إدخالها 

و لكنها بترتيب غير صحيح.
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7

أفقي
١ - بطلــة كأس العالــم لكــرة القدم 2006 - نصف 

طعام

٢ - طير طويل األرجل والمنقار - ســئم - لتفســير 

واالستطراد. المعنى 

3 - مجموعــات مــن األوامر للكمبيوتر لعمل شــيء ما 

- متالزمة االلتهاب التنفســي الحاد.

4 - قبــر - حيــث يلتقي الملتقون.

5 - مجموعــة طقــوس وتقاليد لحدث ما - احد 

الوالدين

6 - أخطأ - قدح وذم شــعرا - ســأم وضيق من بطء 

مرور الوقت.

٧ - للنــداء - عكس منغلق

٨ - الســنة النار الشــديدة - متشابهات

9 - نصــف خــروج - توقف لعمل شــيء جانبي أثناء 

القيام برحلة أساســية.

١٠ - بطلــة كأس العالــم لكرة القدم 1998 - 

اســتجد وأظهر لونا جديدا.
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رأسي
١ - بطلــة كأس العالــم لكرة القدم ١994.

٢ - يقطــع باألســنان وخاصة اللحم - مدينة 

باكستانية.

3 - أشــياء غيــر مفهومة أو صعبــة الفهم - يصيبه 

الجنون.

4 - فعــل أمــر يقــال عند الصالة O خوف مرضي

5 - ارتفع وعال.

6 - بحــر - فجــوات بالغة الصغر في الجســم أو ورق 

النبات.

٧ - عكــس الحــرب - من ينعق.

٨ - نصــف نبــات - ما يوضــع على األثاث لحمايته أو 

لزينتــه فتفرش عليه.

9 - العب ليبي في نادي الشــباب الســعودي.

١٠- العب وفاق ســطيف الجزائري

العب كرة قدم فرنسي من اصل جزائري
)   يدزنا (

 روائي مصري حائز على جائزة نوبل
) بجني فظوحم (

العب تنس اسباني محترف
) فيلئارا دالنا (

مكتشف الدورة الدموية
)بنا نلفاسي(

عالم عربي في العصر الحديث
) دمحأ يلوز (
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/opportunitydaygbg #opportunityday   info@opportunityday.se

HUVUDPARTNERS: 

PARTNERS OCH SPONSORER:

30 OKTOBER

CLARION HOTEL POST

Opportunity Day handlar om två saker:
1) Sprida det goda exempet:

Vi fokuserar på resurserna, på affärsnyttan med mångfald, 

på de vinster som finns att göra för samhälle, företag och 

individer. Vi lyssnar till goda exempel, självklara insikter 

och får tips från branschkollegor.

2) Att mötas:

Skapa mötet – dels för att bygga erfarenheter istället för 

fördomar, dessutom för att vara en uppsamlande funktion för 

de aktörer som jobbar för inkludering genom jobb. På så sätt 

kan vi gå från tanke till handling.

Opportunity Day hålls den 30 okt 2017 på Clarion Hotel Post. 

Arrangemanget består av:
Mässa
Vi samlar Göteborgs bästa initiativ för att skapa

jobbrelaterad integration. Träffa mentorskapsprogram, 

yrkesnäverk, språkvänner, praktikförmedlare med mera. 

Jobbmatchning
Utrikes födda jobbsökande får chans att möta företagsom 

söker personal. Läs hela listan om vilka företag som 

medverkar på vår hemsida. 25 företag finns på plats. 

O-zone
I O-zone får företagare ta del av ett program med 

spännande seminarier om affärsnyttan med mångfald.

På Opportunity Day möts jobbsökande, företag och kommun för att fokusera på 
fördelarna med mångfald i arbetslivet. Rekrytering, möten och mingel - anmäl dig idag!

Vad gör du på Opportunity Day 2017? 
Anmäl er på hemsidan för att besöka jobbmatching, O-zone eller mässan!

2017

www.opportunityday.se
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