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يتــذرع البعــض منــا بالمحافظــة علــى »الخصوصيــة 
ــر رفضــه االندمــاج بالمجتمــع ولكــي  الثقافيــة« لتبري
ــي  ــه نوعــا مــن التعال ــا يمــارس ب يضمــن لنفســه مكان
علــى اآلخريــن، كمــا يســتغل العديــد ممــن يرفضــون 
ــد ومجتمــع  ــول واقــع االنتقــال واالســتقرار فــي بل قب
وببيئــة مغايــره، مــا يقدمــه لهــم المجتمــع الغربــي 
علــى  والحفــاظ  التمييــز  لمنــع  امتيــازات  مــن 

االختالف. 
لكــن البعــض يختــار لنفســه صفــة »الضيــف« وليــس 
المقيــم أو المواطــن، حتــى ولــو طالــت مــدة الضيافــة 

إلــى مــدة تقــارب طول مدة حياته وحياة أســرته.
ــك أن  ــب من ــي مجتمــع يطل ــوف، ف ــا ضي الشــعور بأنن
 ،

ً
جــدا ضــار  شــعور  اآلخريــن  مــع   

ً
متســاويا تكــون 

ألنــك تضــع نفســك إمــا بمرتبــة أدنــى مــن اآلخريــن 
ــة »يــا غريــب كــن أديــب«، أو أنــك  علــى حســب مقول
تريــد ان تســتفيد مــن كــرم ضيافــة اآلخريــن لــك، 
فليــس مطلوبــا منــك ان تعمــل أو تتفاعــل أو تشــارك 

بمعنــى آخــر ال يريــد الضيــف أن يندمج.
ــة، وصــل لحــد المغــاالة  ــة الثقافي التــذرع بالخصوصي
فــي إظهــار االختــالف وممارســته مــن قبــل البعــض، 
كان  عمــا  مضاعــف  بشــكل  االغتــراب  بــالد  فــي 

مســموح به في األوطان األصلية. 
التــي  العربيــة  البلــدان  مــن  العديــد  أن  المفارقــة 
ذريعــة  بنفــس  تتــذرع  المهاجريــن  صــّدرت 
عــن  الحريــات  منــع  فــي  الثقافيــة«  »الخصوصيــة 

، 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

0729718898

ma@alkompis.com

ســكرتير التحرير
نزار عسكر

0737641489

nazar@alkompis.com

المبيعات
أحمد الزيان

07007449٥1

ahmed.a@alkompis.com

مواقع شبكة الكومبس اإلعالمية على اإلنترنت

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
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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. 

والديمقراطيــة  اإلنســان  حقــوق  وكأن  شــعبها، 
والمســاواة هــي بضائــع أجنبيــة مســتوردة ال تصلــح 
ذرائــع  باســتخدام  وذلــك  المحلــي،  لالســتهالك 
التقاليــد والعــادات والديــن والشــرف واألخــالق وغيــر 

ذلك.
مــن كان ممنــوع عليــه ارتــداء الرمــوز الدينيــة فــي 
بــالده مثــال، لكــي ال يثيــر علــى األقــل انتبــاه اآلخريــن 
ــراه يتباهــى ويتبجــح بارتــداء هــذا الرمــوز فــي  ــه، ن ل
الرقبــة فــوق  بلــدان الغربــة، فالصليــب يتدلــى مــن 
المالبــس، لــدى البعــض، والعبــاءة تقصــر والذقــون 

تطــول والنقــاب يزداد ســمكا على الوجوه.
والمباهــاة  باالختــالف  والمغــاالة  الداخلــي،  االنغــالق 
الفارغــة بالتمســك بالهويــة الدينيــة ال يقتصــر علــى 
ديــن أو طائفــة معينــة، ولألســف يلعــب بعــض رجــال 
ــى حــد   ســلبية قــد تصــل إل

ً
الديــن الشــرقيين، أدوارا

التحريــض، مــن أجــل عــدم خســارة  ســلطة الــوالء 
الــوالء  ســلطة  إضعــاف  حســاب  علــى  للطائفــة 

للمواطنة.
ــكار  ــة األف ــن حمل ــد التباعــد أيضــا بي ــد يزي ــا ق ومم
التــي تطالــب بســلطة علــى طوائفهــا هــو  الدينيــة 
ردة فعــل المجتمــع بالتمســك أكثــر بالعلمانيــة ذات 
العلمانيــة  وليســت  لألديــان،  المعــادي  المفهــوم 
للجميــع ممارســة  الــذي يتيــح  السياســي  بجوهرهــا 
عــدم  بشــرط  كاملــة  بحريــة  الدينيــة  شــعائره 
تعارضهــا مــع الحــد مــن حريــات اآلخريــن والدعــوة 

إلى االنعزال وكســب ســلطات خاصة.

 التنبيــه لمخاطــر المغــاالة فــي االختــالف واســتغالل 
مبــدأ »الخصوصيــة الثقافيــة« هــو واجــب مهــم لكــي 
يؤيــد  لمــن   

ً
متســارعا ربمــا   

ً
انحســارا نشــهد  ال 

مفاهيــم العلمانيــة السياســية القائمــة علــى التســامح 
ــى القيــم اإلنســانية  واإلقــرار باالختــالف والتركيــز عل
وانتمــاءه  شــكله  عــن  النظــر  بغــض  فــرد  لــكل 
يمكــن  هــذا  المتوقــع  االنحســار  ومعتقداتــه، 
مالحظتــه مــن خــالل تراجــع اليســار وقــوى اللبرالييــن 
اليســاريين فــي التأثيــر السياســي علــى حســاب المــد 

 .
ً
اليمينــي المتطــرف أحيانا

لنعلــم أن هنــاك سياســيين ومنظمــات مجتمــع مدنــي 
وشــخصيات يدافعــون عّنــا كمواطنيــن مــن أصــول 
خصوصيــة  فــي  حقنــا  عــن  ويدافعــون  أجنبيــة، 
بهــذه  المغــاالة  ولكــن  وواقعيــة  معتدلــة  ثقافيــة 
الخصوصيــة ســتحرج أصدقائنــا وتضعفهــم وتقــوي 
بأننــا  أوال  نشــعر  أن  علينــا  لذلــك  أعدائنــا،  علينــا 
متســاوون مــع الجميــع لكــي يقبــل بنــا المجتمــع كمــا 
ــا مــع  ــح خالفاتن ــة وليــس بقب ــا الجميل نحــن بفروقاتن

أنفســنا ومع اآلخرين.

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: 1440 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

المغاالة في االختالف                                     
شعور بالنقص يالحقنا في الغربة
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تزايـدت فـي الفتـرة األخيـرة، الجمعيـات والنـوادي 
الرياضيـة، التـي تشـكلت مـن قبـل القادميـن الجـدد 
لسـويد، فيمـا ارتفعـت ولـو بشـكل طفيـف،  لـى ا إ
لنـوادي  نسـبة األعضـاء مـن أصـول مهاجـرة فـي ا
الرياضيـة السـويدية، مـن العبيـن ومدربيـن وحتـى 

إدارييـن.

 Ö R E B R O  » ت يـد نا و يو بـر ر و أ يـق » فر
UNITED FC أحـد أنديـة كـرة القـدم الناشـئة، 
يضـم العبيـن وأعضـاء أغلبهـم مـن أصـول مهاجـرة، 
حيـث تأسـس النـادي فـي نيسـان/ أبريـل مـن العـام 
لـي 30 العبـا  الماضـي 2017  ضـم الفريـق حوا

مـن سـوريا والعـراق وفلسـطين وإيـران والصومـال 
وصربيـا والجزائـر، إضافـة إلـى 10 العبيـن تقريبـا 

مـن األجانـب الذيـن ولـدوا فـي السـويد.

النـادي اختـار أن تكـون شـبكة الكومبـس الراعـي 
الرئيـس لـه، وبعـد اتصـاالت مـع مديـر النـادي عـالء 
الحسـن، تـم االتفـاق علـى تقديـم رعايـة مـن قبـل 

الشـبكة للنـادي لمـدة سـنة.

الزميـل أحمـد الزيـان رئيـس قسـم التسـويق فـي 
الكومبـس، اعتبـر االتفاقيـة بدايـة جيـدة لالنفتـاح 
لرياضيـة فـي  دي ا لنـوا ا لجمعيـات و كثـر علـى ا أ

أوسـاط المهاجريـن فـي السـويد، فيمـا أكـد رئيـس 

لكومبـس،  لنـادي عـالء الحسـن أن وضـع شـعار ا ا
طقيـن  لنا لتـي تجمـع كل ا إلعالميـة ا لوسـيلة ا ا
بالعربيـة، علـى قمصـان الفريـق مـن شـأنه أن يشـجع 
عـدة مؤسسـات علـى دعـم الفريـق ودعـم الفـرق 
واألنديـة األخـرى، ألن الكومبـس وسـيلة إعالميـة 
لـى تسـهيل االندمـاج فـي  محايـدة وترمـي أيضـا إ

. لمجتمـع ا

الرياضة وسيلة اندماج واالندماج يحتاج إلى روح رياضية

تقاطع الرياضة مع االندماج
اختــار  „على منصة الكومبس اإلعالمية النــادي 

أن تكــون شــبكة الكومبــس 
الراعــي الرئيــس لــه، وبعــد 
اتصــاالت مــع مديــر النــادي 
عــاء الحســن، تــم االتفــاق 
علــى تقديــم رعايــة مــن 
قبــل الشــبكة للنــادي لمــدة 

ســنة
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معلومات عن نادي 
أوربرو يونايدت

تتـراوح أعمـار أعضـاء الفريـق بيـن 18 إلـى 30 
لـي فـي  لحا م ا لعـا لفئـة ستشـارك ا سـنة، وهـذه ا
تصفيـات كأس المقاطعـة والمؤهلـة لـكأس الملـك، 

كمـا تشـارك فـي بطولـة الـدوري السـويدي/ الدرجـة 
السـابعة، إضافـة لبطولـة رباعيـة محليـة ومباريـات 
وديـة مـع فـرق مـن درجـات مختلفـة، ولـدى الفريـق 

مجموعـة مـن الالعبيـن مـن سـن 15 إلـى 18. 

لفريـق فـي بطولـة السـويد مـع  وسـوف يشـارك ا
نهايـة العـام الدراسـي، علمـا أن المدربيـن هـم مـن 

ئـر. سـوريا وفلسـطين والجزا

هـم مسـتقبل  ر عتبا ل با ألطفـا دي با لنـا يهتـم ا
الفريـق، ولديـه مشـروع أكاديميـة األطفـال لكـرة 
القـدم، حيـث أصبـح لديـه مـع نهايـة العـام الماضـي، 
عشـرين طفـاًل ضمـن الفئـة العمريـة مـا بيـن 5 إلـى 

. يشــارك  „13 سـنة وســوف 
الفريــق فــي بطولــة الســويد مــع 
نهايــة العــام الدراســي، علمــا أن 
ســوريا  مــن  هــم  المدربيــن 
والجزائــر. وفلســطين 

كذلـك يقـوم النـادي علـى تجهيـز فريـق للبنـات مـن 
جميـع األعمـار مـع نهايـة الموسـم المدرسـي، حيث 

تقـوم مدربـة مـن سـوريا بتدريـب الفريـق النسـوي.

لـى ان يكـون  لنـادي يهـدف مـن هـذا المشـروع إ ا
لديـه، أكاديميـة لكـرة القدم مـن أجـل جمـع أطفـال 
لحـروب، وان يكـون  لهاربيـن مـن ا لمهاجريـن ا ا

لمسـتقبل. لقـدم فـي ا هدفهـم تطويـر كـرة ا

ال شـك أن رسـالة الرياضـة هـي رسـالة تعتمـد علـى 
المحبـة والتواصـل وتتميـز كـرة القـدم بأنهـا تمثـل 

القاسـم المشـترك بيـن شـعوب األرض. 

قبـة علـى  لمتعا لسـويدية ا لحكومـات ا وتسـعى ا
تقديـم جـزء مـن األمـوال المخصصـة لالندمـاج إلـى 

ــك يقــوم النــادي  „النـوادي الرياضيـة التـي تضـم قادميـن جـدد. كذل
علــى تجهيــز فريــق للبنــات مــن 
نهايــة  مــع  األعمــار  جميــع 
الموســم المدرســي، حيــث تقــوم 
مدربــة مــن ســوريا بتدريــب 
النســوي الفريــق 

مبـس مـن خـالل توجههـا  لكو تسـعى شـبكة ا و
لنمـوذج السـويدي  لـى شـرح أكثـر عـن ا الجديـد إ
فـي إنشـاء الجمعيـات، ووجـود نـوادي رياضيـة ومـا 
شـابه، ألن هـذا األمـر يجهلـه الكثيـرون ممـن يأتـون 

لـى السـويد. إ

إلـى جانـب تشـجيع الشـباب والشـابات علـى االنخراط 
ر  ألخبـا ضـة مـن خـالل تقديـم ا يا لر كثـر فـي ا أ
والمـواد اإلعالميـة عـن نشـاطات األنديـة إجمـاال، 
والحـث أيضـا علـى أهميـة أن يكـون هنـاك تعاونـا 
بيـن الجمعيـات الرياضيـة التابعـة التحـاد الرياضـة 
السـويدية وبيـن هـذه النـوادي الناشـئة فـي المناطق 

لبلديـات. لمحليـة وا ا

ن  ن تكـو بشـكل مختصـر تسـعى أ مبـس و لكو ا
المنصـة التـي تتالقـى بهـا الرياضـة مـع االندمـاج ألن 
الرياضـة وسـيلة مـن وسـائل التواصـل مـع جميـع 
مكونـات المجتمـع بأسـلوب راقـي وحضـاري وألن 
االندمـاج بيـن جميـع مكونـات المجتمـع وخاصـة 
بيـن المهاجرين انفسـهم هـو مطلـب اجتماعـي هام 
يحتـاج دومـا إلـى روح رياضيـة مبنيـة علـى التسـامح 

لجميـع. بيـن ا

 رئيس  النادي عالء الحسن
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الكومبـس – االنتخابات السـويدية: من خـالل حملة »يال ننتخـب« التي تقوم بها شـبكة الكومبـس، منذ مطلع 
العام الحالي، في أوسـاط السـويديين والمقيمين الناطقين بالعربية، تبين أن جزء كبيرًا ممن ال ينوون الذهاب 
إلـى صناديـق االنتخابـات هـم ممـن ال يملكـون المعلومـة الصحيحـة عـن أهميـة المشـاركة بهـذا االسـتحقاق، 

واألهم من ذلك هم ال يملكون أيضا تصورا عن لمن ولماذا سيعطون أصواتهم.

لتـي تقـوي  لمعلومـات ا لجميـع امتـالك ا مـن حـق ا
قاعـدة االختيـارات الصحيحـة لـدى الناخـب، فليـس 
مـن المعقـول أن نقنـع النـاس للمشـاركة فـي عمـل 
غامـض، أو مبنـي علـى نصائـح المقربيـن واألقـارب 
مـا لمـن  لمعنـي مقتنـع تما ن يكـون ا فقـط، دون أ

 . تـه يمنـح صو

تنشـط األحـزاب هـذه األيـام بشـكل كبيـر بحمـالت 
انتخابيـة تهـدف إلى جـذب أكثـر عـدد مـن الناخبين، 
وتتبـارى هـذه األحـزاب بإظهـار محاسـن وحسـنات 
برامجهـا االنتخابيـة، وفـي المقابـل تجتهـد لبيـان 
مسـاوئ وسـيئات األحـزاب األخـرى المنافسـة، ضمـن 
مـا يشـبه اللعبـة السياسـية المتفـق علـى قواعدهـا.

المتابعـة واالهتمـام بمـا ينشـر هـذا الحـزب أو ذاك، 
لناخـب صـورة، عـن األنسـب لـه لكـي  يشـكل لـدى ا
يشـارك في اختيـار من سـيحكمه لمـدة أربع سـنوات 
لبرلمـان مواضيـع  أخـرى. ويقـرر عنـه تحـت قبـة ا

حياتيـة يوميـة واسـتراتيجية بعيـدة األمـد.

قـد ال يسـتطيع أي ناخـب أن يجـد الحـزب المثالـي 
الـذي يحقـق لـه كل أمنياتـه ورغباتـه، علـى جميـع 
األصعـدة السياسـية داخليـا وخارجيـا، ولكـن أغلـب 
الناخبيـن يمنحـون أصواتهـم لألحـزاب التـي تشـكل 

لهـم أعلـى نسـبة رضـى، عمـا يعتبرونـه أولويـة.

ما هـي األولويـات إذًا التـي تتسـابق عليها األحـزاب، أو 
مـا هـي المسـائل االنتخابيـة التـي تهـم المواطنيـن أو 

كل مـن يحـق لـه اإلدالء بصوتـه؟ 

اإلجابـة علـى هـذا السـؤال قـد تختلـف مـن وقـت آلخر، 
ومـن دورة انتخابيـة ألخـرى، بـل حتـى مـن شـهر إلـى 
آخـر، مـع أن مواضيـع مثـل العمـل والبطالـة، ونسـب 
الضرائـب، ومخصصـات الرفـاه االجتماعـي، تبقـى من 

أهـم المسـائل التـي تهـم الناخـب.

لكـن هـذه الـدورة بـرزت مسـائل أخـرى أيضـا منهـا 

لجريمـة  فحـة ا ، ومكا للجـوء ا لهجـرة و سياسـات ا
لـى كل مـا يتعلـق باالندمـاج. والعنـف باإلضافـة إ

وكمـا هـو مالحـظ أن هـذه المواضيـع تهمنـا نحـن 
كسـويديين مـن أصـول مهاجـرة، ومـن بـاب أولـى إذا 
أن نكـون مشـاركين بمناقشـتها وال نـدع لآلخريـن 

فقـط مجـاال ليقـرروا عنـا.

ئل األخـرى تهمنـا كمـا تهـم أي  لمسـا ن ا ال شـك أ
لمـدارس  لسـويد، مثـل: ا و مقيـم فـي ا طـن أ موا
 ، لصحيـة يـة ا عا لر ا ت و لمسـتوصفا ، ا لتعليـم ا و

هـا. غير لبيئـة و ا لسـكن و ا

ت  لحمـال بع تغطيـة ا مبـس سـتتا لكو شـبكة ا
ب، كمـا  ا ألحـز تهـا لجميـع ا ا ر بيـة وتطو النتخا ا
سـتقوم بإنتـاج مـواد إعالميـة تعريفيـة باألحـزاب 
لمجتمـع  يـا تهـم ا ة قضا تهـم فـي عـد جها تو و
وخاصـة المجموعـة اللغويـة العربيـة فـي السـويد.

هل يحتاج العرب أو األجانب 
إلى حزب سويدي خاص بهم؟

علـى خلفيـة مقـال نشـرته الكومبـس، للكاتب سـعيد 
هـدروس، المقيـم فـي سـكونا، احتـد نقـاش علـى 
لشـبكة، بيـن مؤيـد  لخاصـة با لفيسـبوك ا صفحـة ا
ومعـارض للفكـرة، كمـا أجـرت الكومبـس اسـتبيانا 
شـارك بـه إلـى حيـن كتابـة هـذه السـطور، أكثـر مـن 
6300  مشـارك ربعهـم فقـط أجـاب بأنـه موافـق 
و  لسـويد خـاص للعـرب أ ء حـزب فـي ا نشـا علـى إ

لألجانـب، فيمـا رفـض %75  منهـم الفكـرة

فيمـا دار نقـاش جـدي ومفيـد بيـن عـدد كبيـر مـن 
بعيـن لمتا ا

 

 

نشـرت وكالـة األنبـاء السـويدية تحليـاًل مقتضبـا عـن 
اسـتعدادات األحـزاب النتخابـات خريـف هـذا العـام، 
واقتـراب موعـد المناظـرة التـي تجـري عـادة بيـن 
رؤسـاء تلـك األحـزاب، حيـث سـيحاول زعيـم كل 
حـزب مـن خاللهـا عـرض نقـاط قوتـه والتركيـز علـى 
القضايـا التـي سـيثيرها خـالل الحمـالت االنتخابيـة.

لـي ثمانيـة  نـه بعـد حوا لـة، إ لوكا  ويقـول تحليـل ا
أشـهر فقـط سـتجرى االنتخابـات العامـة في السـويد 
، وقـد تمكـن الزعيـم الجديـد لحـزب المحافظيـن، 
أولـف كريسترسـون مـن أن يحظـى بثقـة جيـدة،  
ويمكنـه اآلن أن يتحـدى زعيـم الحـزب االشـتراكي 
لحكومـة سـتيفان لوفيـن  لديمقراطـي ورئيـس ا ا
حـول مـن هـو األنسـب كرئيـس للـوزراء، مسـتعينا 
بأحـدث أرقـام اسـتطالعات الـرأي، والـذي سـيعمل 
علـى اسـتغالل بعـض القضايـا لصالحـه ومنهـا بشـكل 
خـاص، حـوادث إطـالق النـار التـي جـرت فـي وضـح 
النهـار فـي عـدد مـن مـدن البـالد، والمصاعـب التـي 
تواجـه الشـرطة فـي هزيمـة الجريمـة الخطيـرة، 
وكذلـك التوتـر الـذي حصـل بيـن وزيـرة الخارجيـة 
ووزيـر الدفـاع حـول السياسـة األمنيـة السـويدية.

أما رئيـس الوزراء، مـن ناحيته سـيتحدث عـن ازدياد 
نخفـاض مسـتويات  قـوة االقتصـاد فـي عهـده وا
البطالـة بيـن الشـباب والجهـود الكبيـرة للحكومـة 

لتحقيـق االزدهـار والرفاهيـة واألمـن للمواطنيـن.

أمـا حـزب سـفاريا ديموكراتنـا المناهـض لألجانـب 
سـوف يلقـي باللـوم لمـا آل إليـه الوضـع فـي البـالد علـى 
كافـة األطـراف األخـرى وبدورهـا سـتحاول تلـك 
األطـراف الدفاع عـن نفسـها وإيصـال وجهـة نظرها.

فيما يلي نتائج آخر 
استطالعات الرأي حول 

شعبية األحزاب السويدية:

Novus väljarindex Svensk väl-
jaropinion för december:

االشتراكي الديمقراطي: 28,6 )0,2-(

حزب اليسار: 7,6 )0,3+(

البيئة: 4,0 )0,7-(

المحافظون: 21,9 )1,2+(

الوسط: 9,9 )0,7-(

الليبراليون: 5,2 )0,3-(

المسيحي الديمقراطي: 2,8 )0,6-(

سفاريا ديموكراتنا: 16,8 )0,6+(

 السويد لك أيضا... شارك باالنتخابات شارك بالتأثير

تقوية قواعد المعرفة باألحزاب 
والنظام االنتخابي حق للجميع

# JALLARÖ
STA    حملة

هل أصبح زعيم المحافظين الجديد 
ندًا قويا لرئيس االشتراكيين
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لكومبـس، شـهر  مـت بـه شـبكة ا أظهـر اسـتبيان قا
ينايـر / كانـون الثانـي الماضي أن أقـل مـن %50 ينوون 
المشـاركة باالنتخابـات السـويدية العامـة )انتخابـات 
ئـل  ا و فظـات( أ لمحا ا لبلديـة و لـس ا ن ومجا لبرلمـا ا
سـبتمبر هـذا العـام، االسـتبيان الـذي نشـر علـى وسـائل 
الكومبـس اإلعالميـة اسـتمر مـن 14/ينايـر/ كانـون 

الثانـي إلـى 1/فبرايـر/ شـباط.

بـات  لمشـاركة باالنتخا وبلغـت نسـبة مـن يريـدون ا

نهـم لـن  27 أ ب 60%. جـا 48 فيمـا أ .57%
بـة. إلجا متنـع %23.83 عـن ا ركوا، فيمـا ا يشـا

وتضمـن االسـتبيان 9 أسـئلة منهـا هـل قـررت ألي 
ألحـزاب  حـزب سـتمنح صوتـك؟ وألي حـزب مـن ا

لتصويـت؟ و غيرهـا تنـوي ا نيـة أ لبرلما ا

لكومبـس اإلعالميـة تقـوم بحملـة  يذكـر أن شـبكة ا
#JALLARÖSTA والتـي تهـدف إلـى زيـادة عـدد 

المشـاركين في الوسـط العربـي باالنتخابات السـويدية، 
يـت  لتصو هميـة ا عـي بأ لو فـع ا همة بر لمسـا ا و

لتـي تهـم الجميـع. والمشـاركة بالقـرارات ا

من أهم استنتاجات االستبيان 

هميـة  ن أ م تثبـت ضـرورة شـرح وبيـا ألرقـا هـذه ا
بـات السـويدية، ألنهـا تحـدد  المشـاركة فـي االنتخا

مـن سـيقرر عنـك، فـي العديـد مـن األمـور التـي تهمـك 

لـك. ئلتـك وأطفا وتهـم عا

هنـاك العديـد ممـن يحمـل معـه تصـورات سـلبية عـن 

االنتخابـات فـي بـالده، وعـن مفهـوم كلمـة »سياسـة« 

لسـويد  لمفاهيـم فـي ا إجمـاال، وال يـدرك أن هـذه ا

تختلـف تمامـا، حيـث يحـق لـكل فـرد أن يمـارس حقـه 

فـي التعبيـر عـن رأيـه وحتـى فـي إحـداث التغييـر.

استبيان حول رغبة الناطقين بالعربية 
في السويد المشاركة باالنتخابات

لالطالع على األسئلة ونوع اإلجابات عليها

ن  لمـا لبر ت ا بـا نتخا يـت فـي ا لتصو ـك ا
ّ
مـن حق

)الريكسـداغ( اذا كنـت مواطنـا سـويدًا وتبلـغ 18 
. مـا عا

ـك التصويـت فـي انتخابـات برلمـان االتحـاد 
ّ
مـن حق

األوروبـي اذا كنـت تبلـغ 18 عامـا وكنـت مواطنـا فـي 
.)EU( دولـة عضـو فـي االتحـاد األوروبـي

ـك التصويـت فـي انتخابـات البلديـة ومجلـس 
ّ
مـن حق

مـا ومسـّجل فـي  ذا كنـت تبلـغ 18 عا فظـة ا لمحا ا
قيـد النفـوس لمـدة 3 سـنوات علـى األقـل. التحتـاج 
 لـك التصويـت فـي 

ّ
ألن تكـون مواطنـا سـويديا ليحـق

مجلـس  فظـة و لمحا مجلـس ا يـة و لبلد ت ا بـا نتخا ا
رسـل ُسـلطة االنتخابـات 

ُ
االقليـم. قبـل االنتخابـات ت

)VALMYNDIGHETEN( بطاقـة تصويـت 

 لهـم التصويت. 
ّ

)RÖSTKORT( لجميـع مـن يحـق
رسـل بطاقـة التصويـت الـى العنـوان المسـّجل أنـت 

ُ
ت

فيـه فـي قيـد النفـوس. ويجـب أن تصطحـب بطاقـة 
لشـخصية لُيسـمح لـك بالتصويـت. لهويـة ا ا

ن  يضـا أ لتصويـت فيمكنـك أ ـك ا
ّ
ن مـن حق ا كا ذ ا و

نتخـَب فـي منصـب سياسـي. وهـذا يعنـي أنـه يمكـن 
ُ
ت

انتخابـك كعضـو فـي البرلمـان )الريكسـداغ(، مجلـس 
لبلـدي. لمجلـس ا و ا لمحافظة/مجلـس االقليـم أ ا

عندمـا تقـوم بالتصويـت )االقتـراع( فأنـت تختـار 
حزبـا سياسـيا ترغـب بدعمـه. ويمكنـك أيضـا وضـع 
عالمـة علـى إسـم الشـخص الـذي تريـد دعمـه. ُيسـمى 
هـذا التصويـت الشـخصي. فـي السـويد يجري ما ُيسـمى 
باالقتـراع السـرّي، الـذي يعنـي أنـك التحتـاج الـى إخبـار 
لـذي منحـت صوتـك لـه. فأولئـك  اآلخريـن بالحـزب ا
الذيـن يعملـون فـي االنتخابـات ويسـتلمون صوتـك 
ع  لـذي قمـت باالقتـرا لحـزب ا اليمكنهـم معرفـة ا

. لمصلحتـه

INFORMATIONSVERIGE

حــــــــــق 
التصويت
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ات: مـع كل حادثـة، تقـوم فيهـا دائـرة الشـؤون االجتماعيـة، التـي تسـمى بيـن أوسـاط  الكومبـس – لقـاء
المهاجرين بـ )السوسـيال(، بسـحب أطفال من عوائلهم، يتصاعد الجدل بين المهاجريـن، ويصل أحيانًا إلى 
مديات تتقاطع فيها وجهات النظر بشـكل حاد جدًا، ويصبح الموضوع حديث وسائل التواصل االجتماعي.

لمـاذا يأخـذ )السوسـيال( األطفـال؟ هـل تربيـة 
األطفـال مسـؤولية الوالديـن أم المجتمع؟ لمـاذا يتم 
أخـذ األطفـال، ”بسـهولة” كمـا يعتقـد البعـض؟ 

ومـا السـبيل إلـى تجنـب كل ذلـك؟

للقـاء التالـي، مـع  ”الكومبـس” تحدثـت فـي ا
لشـؤون  ئـرة ا عـي، مديـر دا لباحـث االجتما ا
االجتماعيـة فـي أحـد أقسـام مدينـة يوتيبـوري 
فريـد الشـاني، إللقـاء الضـوء على هـذه األسـئلة، 
ومعرفـة األسـباب التـي تدفـع بالدولة إلى سـحب 

األطفـال مـن عوائلهـم:

هناك انطباع شائع لدى 
بعض المهاجرين، أن 

”السوسيال” ينتزع األطفال 
من أهاليهم ألتفه األسباب. 

فكيف توضح هذا األمر؟ 
متى يتم هذا اإلجراء؟

لـى تشـنج  النطبـاع خاطـئ جـدًا، ويـؤدي إ هـذا ا
وتوتـر كبيـر بيـن العوائـل التـي تقـع فـي مثـل هـذه 
المشـاكل، ومؤسسـات الدولـة. وال يمكن فـي أي حال 
مـن األحـوال أخـذ طفـل مـن عائلتـه دون سـبب، ذلـك 
غيـر وارد بتاتـا، والبـد مـن التسـليم بأنـه انطبـاع فـي 

غيـر محلـه.

ت  ا العتـراض ثـالث مـر  مـن حـق كل شـخص ا

ئـرة الشـؤون  لقـرارات الصـادرة مـن دا علـى كل ا
االجتماعيـة. هكـذا، لـن يضيـع حـق أحـد فـي حالـة 

نـون. لقا ر قـرار غيـر صحيـح حسـب ا إصـدا

علـى سـبيل المثـال، عندمـا تصـل إلـى دائـرة الشـؤون 
سـة  ر و مد عيـة مالحظـة مـن طبيـب أ جتما ال ا
خـر، بوجـود مشـكلة  ي شـخص آ و أ ن، أ و جيـرا أ
ئلـة مـا، وأن الطفـل ال يعيـش فـي ظـروف  فـي عا
مناسـبة، حينهـا يجـرى فتـح تحقيـق، مـع الوالديـن 
فـي البدايـة. فـإن ثبـت أن البيئـة التـي يعيـش فيهـا 
يـة تعطـى  لبدا ، فـي ا لطفـل غيـر مناسـبة فعـاًل ا
همة فـي تحسـين وتغيـر  لـي للمسـا فرصـة لألها
لظـروف وخلـق بيئـة مناسـبة للنمـو فيهـا. وإذا  ا
كانـت العائلـة بحاجـة لمسـاعدتها فـي خلـق هـذه 
الظـروف تقـوم دائـرة الشـؤون االجتماعيـة بإعطـاء 
كل المسـاعدات المناسـبة. وإذا هـذه المسـاعدات 
لـم تعـط نتائـج إيجابيـة وهنـاك خـوف علـى صحـة 
ونمـو الطفل بشـكل غيـر جيد يتـم في حينهـا اتخاذ 

ات القانونيـة.  مــن حــق كل شــخص  „اإلجـراء
االعتــراض ثــاث مــرات علــى كل 
ــرة  ــن دائ ــادرة م ــرارات الص الق
الشــؤون االجتماعيــة. هكــذا، 
ــة  ــن يضيــع حــق أحــد فــي حال ل
صحيــح  غيــر  قــرار  إصــدار 
القانــون. حســب 

لو توخينا الدقة، وافترضنا أن 
الطفل تعرض للضرب صباحًا 

وذهب إلى المدرسة وآثار 
الضرب ماثلة عليه، فما هو 

اإلجراء الذي تتخذه المدرسة؟

لشـؤون  ئـرة ا بـالغ دا لمدرسـة، بإ رة ا دا تقـوم إ
لطفـل فـي  لتـي بدورهـا تلتقـي با ا الجتماعيـة و ا
نـت  لموضـوع.  وإذا كا لمدرسـة ويتـم دراسـة ا ا
هنـاك خطـورة علـى حيـاة الطفـل يتـم اتخـاذ مـا 
يلـزم حسـب القانـون لحمايـة الطفـل. وفـي نفـس 
لتهما  الوقـت ُيجـرى اسـتدعاء األم واألب ومسـاء
عـن الموضـوع، بعدهـا، يعتمـد األمـر علـى مـدى 
ئـرة بغيـة تأميـن بيئـة سـليمة  لدا تعاونهمـا مـع ا

ة طفلهمـا. طبيعيـة لنشـأ و

ما الذي تقصده بالتحديد 
بـ ” تعاونهما”؟

ق مختلفـة  عيـة بطـر الجتما ت ا مـا لخد تعمـل ا
ـة علـى حيـاة جيـدة 

ّ
لضمـان حصـول األطفـال كاف

وأن ينمـو فـي ظـروف آمنـة. والوالـدان مسـؤوالن 
نينـة  يـة والطمأ لرعا عـن حصـول األطفـال علـى ا
لحاجـة أن  ليهـا. ويمكـن عنـد ا لتـي ُهـم بحاجـة إ ا
تدعـم الخدمـات االجتماعيـة الوالديـن في ممارسـة 

ل  لدعـم فـي مجـا ن طلـب ا لديـن. أ دورهمـا كوا
الرعايـة األبويـة هـي طريقـة لتحّمـل المسـؤولية. 
والوالـدان اللـذان يحصـالن علـى مسـاعدة مبكرة 
يمكنهمـا تجنيـب أطفالهم الوقوع فـي المشـاكل 

تهـم فيمـا بعـد. فـي حيا

قـوع فـي خطـر مـا  لو مـل طفـل فـي ا عندمـا يهُّ
ئلـة  لعا عيـة مـع ا جتما ال ت ا مـا لخد ن ا و تتعـا
واألشـخاص البالغيـن اآلخريـن كـي يتمكنـوا جميعـا 
ة جيـدة قـدر  لطفـل علـى حيـا ن يحصـل ا مـن أ
اإلمـكان. ولـدى الخدمـات االجتماعيـة مهـارات 
لتـي  كل ا لمشـا ع ا ا نـو لجـة مختلـف أ للعمـل لمعا
ـق 

ّ
تتكـون لـدى العوائـل. ويمكـن لذلك مثـاًل أن يتعل

بوجـود حـاالت شـجار كثيـرة فـي المنـزل، والـدان 
قلقـان علـى وضعهمـا ومـا إذا كان ذلـك يؤثـر علـى 
أطفالهم، أطفـال يشـعرون باغتراب الـذات، أطفال 
النتهـاكات،  و ا لتهديـد أ و ا يتعرضـون للعنـف، أ
ئـم، يدمنـون علـى تنـاول  أطفـال يرتكبـون جرا
الكحـول أو المخـدرات أو أطفال يعيشـون فـي عوائل 

توجـد فيهـا حـاالت إدمـان.

 مـا يكـون الوالـدان والخدمـات االجتماعيـة 
ً
عـادة

متفقيـن علـى نـوع المسـاعدة التـي يحتاجهـا الطفل 
منح تلـك 

ُ
والعائلـة. وفـي المقـام األول يجـب أن ت

لتـي تعرضُهـا الخدمـات االجتماعيـة  المسـاعدة ا
سـوية مـع األبويـن وبموافقتهمـا.

لمـاذا يأخـذ )السوسـيال( 
ل  طفـا أل ا بيـة  تر هـل  ؟  ل طفـا أل ا
مسـؤولية الوالديـن أم المجتمـع؟ 
 ، ل طفـا أل ا خـذ  أ يتـم  ا  ذ لمـا
”بسـهولة” كمـا يعتقـد البعـض؟ 
لـى تجنـب كل ذلـك؟ إ السـبيل  ومـا 

هل تقصد أننا، لكوننا 
نعيش في السويد، لم 

نعد نملك أطفالنا؟

 أطفالنـا بالطبـع هـم لنـا، ولكـن ال نمتلكهـم كاشـيا 
لحـق فـي إيذائهـم.  جامـدة، بمعنـى ليـس لدينـا ا
لذيـن تركـوا  لقناعـة بـان جميـع ا نـا لـي مطلـق ا أ
لسـويد كان ذلـك مـن اجـل  لـى ا بلدانهـم ولجـأوا إ
حمايـة أطفالهـم وضمـان مسـتقبلهم، إذا البـد مـن 
تطبيق أسـاليب التربيـة الحديثة. وهذا الشـي مفيد 
لنـا أيضـا ألن نشـأة الطفـل فـي بيئـة طبيعيـة تؤمـن 
لـه مسـتقباًل أفضـل. لذلـك، ينبغـي خلـق الحـوار مـع 

األبنـاء والتخلـي عـن أسـلوب الضـرب.

فـي القوانيـن السـويدية مثـال هنـاك قانـون ُيدعـى 
قانـون الوالديـن. ويّنـص قانـون الوالديـن علـى حـق 
األطفـال فـي الحصـول علـى الرعايـة والعنايـة بشـكل 
جيـد واألمـان وعلـى تربيـة جيـدة. وُيسـمى جـزء 

مدير دائرة الشؤون االجتماعية فريد الشاني: 

ال توجد قوة تستطيع أخذ األطفال من عوائلهم بال مبرر
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ANTI-( مـن هـذا القانـون بقانـون منـع الضـرب
نـون فـي  لقا AGALAGEN( وتـم سـن هـذا ا
السـويد منـذ سـنة 1979. وكلمـة )AGA( تعنـي 

ضـرب طفـل لغـرض تربيتـه. 

ليـا مـن خـالل  نـة دو يضـا مصا لطفـل أ وحقـوق ا
لطفـل، وهـي  لمتحـدة لحقـوق ا ألمـم ا قيـة ا تفا ا
مـم  مـة لأل لعا لجمعيـة ا تهـا ا عتمد ة ا هـد معا
فمبـر  نـي / نو لثا ين ا 2 تشـر 0 ة فـي  لمتحـد ا
ا مـن القانـون الدولـي. صـدق  1989 وتشـكل جـزء
196 بلـدا علـى االتفاقيـة. وتنـص علـى مـا ينبغـي 
أن ينطبـق علـى جميـع األطفـال فـي جميـع أنحـاء 
العالـم. وينطبـق التعريـف فـي جميـع المجتمعـات، 
بغـض النظـر عـن الثقافـة أو الديـن أو غيرهـا مـن 
الخصائـص. وتتعلـق االتفاقيـة بحقـوق الطفـل كل 

 . علـى حـدة

وينـّص قانون منـع الضـرب علـى أّنـه ُيمنع اسـتعمال 
العنـف الجسـدي والنفسـي ضـّد األطفـال. والعنـف 
نـواع العنـف المّوجهـة ضـد  الجسـدي هـو جميـع أ
الجسـم. وكذلـك الضـرب غيـر المبـّرح )الخفيـف(، 
ل هـّي أيضـا عنفـا 

ّ
والجـّر مـن الشـعر والقـرص تشـك

جسـديا والعنـف النفسـي يمكـن أن يكـون علـى هيئة 
تهديـد، إثـارة فـزع، تجميـد شـخص )إخراجـه مـن 
نطـاق مجموعتـه( أو حبـس طفـل فـي مـكان مـا. 
لنفسـي أن يـؤذي احتـرام الطفـل  يمكـن للعنـف ا
لذاتـه وتطـّوره بنفـس القـدر الـذي يفعلـه العنـف 

لجسـدي.  „ا
بعــض العوائل القادمة 
 حتــى القديمــة، 

ً
، وأحيانــا

ً
حديثــا

تفتقــر إلــى الوعــي بتلــك األمــور، 
تعــّده  ال  الضــرب  حتــى  بحيــث 
ممارســة  إنمــا   ،

ً
خطــرا  

ً
مؤشــرا

أخــذ  تســتدعي  ال  ”عاديــة” 
ذويهــم مــن  األطفــال 

حيـث توجـد شـروط لهمـا ليكونـا والديـن قوييـن 
ه  د لـذي تسـو ا يـد و لجد لبلـد ا ضحيـن فـي ا ا و و
الديمقراطيـة واالنفتـاح الكبيـر قياسـا إلـى بلـد األم 
من اجـل ان يخلقـان بيئـة آمنـة ألطفالهمـا. وإذا كانت 
هـا متفهمـة لمعاييـر المجتمـع الجديـد 

ّ
العائلـة كل

وقيمـِه وتحـاول بجـد السـعي إلـى المواكبـة والتكيـف 
به واالختـالف مـع  لتشـا وجـه ا ن تـرى أ يمكنهـا أ
هويتهـا الخاصـة والثقافيـة وإن ذلـك يمنـح األطفـال 

فرصـا جيـدة للحصـول علـى حيـاة مسـتقّرة. 

فمـن المهـم للوالديـن والكبـار بـذل جهـد كبيـر مـن 
اجـل الحصـول علـى معلومـات عـن المجتمـع الـذي 
ت العائلـة إليـه وأن يفهمـوا أّن التحديـات فـي  جـاء
الحيـاة اليوميـة الجديـدة والبيئـة المعيشـية للطفل 
سـتصبح أيضا جزءًا مـن شـخصيتهم. سـالمة الطفل 
لمنـزل  لوالديـن، سـالمة الطفـل فـي ا هـي مهمـة ا
وخـارج البيـت وفـي أوقـات الفـراغ والمشـاركة فـي 
النشـاطات الرياضيـة والثقافيـة كلهـا تقـع ضمـن 

مسـؤولية الوالديـن.

ُحـّب الطفـل عنـد كل اآلبـاء أهـم مـن كل شـيء آخـر. 
ومـن الطبيعـي يحتـاج جميـع األطفـال إلـى الوالديـن 
ا مهمـا  ر ر يلعبـون دو لكبـا ر. فا شـخاص كبـا أ و
لثقـة  لتقديـم اإلرشـادات وتشـجيعهم لتعزيـز ا
هـم الحـب والحنـان. كمـا  بالنفـس مـن خـالل إعطاء
يجـب أن يضـع الكبـار الحـدود لألطفـال مـن دون 

ّن  . أ لعنـف وبطـرق تربويـة حديثـة ل ا سـتعما ا
ثيـر كبيـر علـى ثقـة  لطفـل لهـا تأ كيفيـة تربيـة ا
الطفـل بنفسـه واحترامـه لذاتـه. األطفـال الذيـن 
لُحـب  يحصلـون علـى تربيـة مطمئنـة يّعـم فيهـا ا
لمدرسـة بشـكل  لنجـاح فـي ا يضـا ا يسـتطيعون أ
أسـهل يتمتعـون بصحـة جيـدة عندمـا يكبـرون.

مـن المعلـوم علـى سـبيل المثـال الحريـة والعيـش 
فـي مجتمـع ديمقراطـي ال يعنـي أن تفعـل مـا تشـاء 
ذا كان ذلـك اجتيـاز  دتـك إ را تـك وإ حسـب رغبا
نـا حـر عندمـا يشـعر  أ لحـدود تجـاه اآلخريـن. ) ا
المقابـل بحريتـه( كمـا قـال الفيلسـوف الدنماركـي 
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تعيـش بحريـة فـي المجتمـع الديمقراطـي عندمـا 
تلتـزم بالقوانيـن. 

إذن، لماذا هذا الفهم الخاطئ 
لموقف ”السوسيال”، 
ومن المسؤول عن هذا 

الغموض وتلك الضبابية لدى 
المهاجرين؟ أين تعتقد مكمن 

الخلل في هذا التهويل والتخوف 
”المبالغ” به من بعض العوائل 

في موضوع أخذ األطفال؟

أنـا ال أجـد أي موضوعيـة أو مسـوغ للتخـوف مـن أخـذ 
الطفـل، أو االعتقـاد أنـه مـن دون سـبب. وال توجـد 
قـوه تسـتطيع أخـذ أطفـال مـن أهاليهـم بـال مبـرر. 
البـد أن تكـون األسـباب قويـة جـدًا، كتعاطـي العائلـة 
مخـدرات، أو لجوئهـا إلى أسـاليب قاسـية واسـتخدام 
القـوة والعنـف فـي التربيـة أو اضطهـاد نفسـي يؤثـر 
فـي نفسـية الطفـل. ورغـم ذلـك كلـه، إذا تحسـنت 
البيئـة، ال يسـتبعد إرجـاع الطفـل، فالقـرار ليـس 

نهائيـا.

ما هي المؤشرات األخرى 
التي تستدعي تدخل دائرة 

الشؤون االجتماعية؟

يـة غيـر  لتغذ ا لبيئـة غيـر نظيفـة و نـت ا ا كا ذ إ
مناسـبة، ومراقبـة الطفـل منعدمـة، أو يتعـرض 
الطفـل للخطـر فـي البيـت، مثـاًل مـن الطبـاخ او النـار، 
أو إذا اقتـرب مـن الشـارع مـن دون رقابـة، أو مـن الماء 
وهـو ال يجيـد السـباحة، وكذلـك التغيـب المتكـرر 
مـن المدرسـة، وذلـك جانـب فـي غايـة األهميـة. 

نـا حتـى  حيا أ دمـة حديثـا، و لقا ئـل ا ا لعو بعـض ا
القديمـة، تفتقـر إلـى الوعـي بتلـك األمـور، بحيـث 
حتـى الضـرب ال تعـّده مؤشـرًا خطـرًا، إنمـا ممارسـة 
”عاديـة” ال تسـتدعي أخـذ األطفـال مـن ذويهـم.

 

كيف يمكن، في رأيك، رفع 
درجة الوعي لديهم؟

ت  ا ء ا جـر إل ة لتوضيـح تلـك ا مـج كثيـر ا ثمـة بر
والقوانيـن، وهـي مترجمـة فـي اللغـات كافـة، وليـس 

بيـة وحسـب. لعر ا

وينـّص قانـون منـع الضـرب 
ـه ُيمنـع اسـتعمال العنـف 

ّ
ن أ علـى 

الجسـدي والنفسـي ضـّد األطفـال. 
والعنـف الجسـدي هـو جميـع أنـواع 
 . لجسـم ا ضـد  جهـة  لمّو ا لعنـف  ا
ح  لمبـّر ا غيـر  ب  لضـر ا لـك  كذ و
لشـعر  ا مـن  لجـّر  ا و  ، ) لخفيـف ا (
ل هـّي أيضـًا عنفـًا 

ّ
والقـرص تشـك

جسـديًا والعنـف النفسـي يمكـن أن 
يكـون علـى هيئـة تهديـد، إثـارة 
فـزع، تجميـد شـخص )إخراجـه مـن 
نطـاق مجموعتـه( أو حبـس طفـل 
فـي مـكان مـا. يمكـن للعنف النفسـي 
أن يـؤذي احتـرام الطفـل لذاتـه 
وتطـّوره بنفـس القـدر الـذي يفعله 

العنـف الجسـدي.

كيف يتم الحصول على 
تلك المعلومات؟

إنهـا موجـودة علـى اإلنترنـت، وكذلـك لـدى دائـرة 
لحصـول عليهـا  لشـؤون االجتماعيـة، ويمكـن ا ا
بسـهولة. أي شـخص يسـتطيع االستفسـار عنهـا، 
ضحـة  نـت غيـر وا ا كا ذ ويمكنـه طلـب مترجـم إ
لديـه. وأنـا أنصـح باالطـالع علـى تلـك المعلومـات 
ألنهـا مهمـة جـدًا بغيـة تقويـة دور اآلبـاء واألمهـات 
وتوعيتهـم فـي كيفيـة التعامـل مـع الطفـل، مثـاًل 
إذا كان يعانـي إعاقـة نفسـية، لتجنيبـه اإلحسـاس 

هـا.  ء لنقـص جرا با

أود هنـا إضافـة جانـب أخـر مهـم جـدًا، هـو ضـرورة 
عيـة  الجتما ن ا لشـؤو ت ا لثقـة بمؤسسـا ء ا ا بـد إ
لتعامـل معهـا  لمسـاعدة منهـا وا وكيفيـة طلـب ا
مـن دون خـوف. إذ البـد مـن كسـر حاجـز الخـوف 
بيننـا وبينهـا، تحـت طائلـة أن نعيـش فـي عزلـة مـع 
سـوء فهـم للواقـع. يجـب أن نتجـاوز حاجـز الخـوف 
ال سـنبقى  م وإ لرسـمية بشـكل عـا ئـر ا ا لدو مـن ا

. مهمشـين

 ماذا تقول لبعض األهالي الذين 
يعتقدون أن أخد األطفال 

منهم يتم بشكل منظم 
ومقصود لعوائل المهاجرين؟

هـذا االعتقـاد ال أسـاس لـه مـن الصحـة، ومـا مـن أي 
دليـل إلثباتـه. 

 

هل تعتقد أن هناك تصورًا 
مسبقًا في ذهن بعض موظفي 

دائرة الشؤون االجتماعية 
بأن المهاجرين القادمين 
من الشرق األوسط أكثر 

عنفًا في تربية أطفالهم؟

لة فرديـة.  نهـم يعّدونهـا مسـأ ال أعتقـد ذلـك. إ
وعمومـا، ينتبهـون لطريقـة سـلوك الشـخص فـي 
الحـوار والتصرفـات، ولديهـم الخبـرة فـي تحديـد 
مـا إذا كان عنيفـا. لكنهـم ال يعمـدون إلـى التعميـم. 
شـخاص لديهـم تعصـب عنصـري  بمـا يوجـد أ ر
أو أفـكار مسـبقة، لكنهـا حـاالت نـادرة وفرديـة. 
ات أخـذ  والقانـون صريـح فـي منعهـا فـي إطـار إجـراء
األطفـال. فالدائـرة بُرمتهـا مسـؤولة عن هـذا القرار، 

وليـس مجـرد هـذا الموظـف أو ذاك.

بدءًا من أي عمر يمكن 
أخذ طفل؟ 

لعمـر  لـى 18 سـنة. فـي ا حـد إ مـن عمـر يـوم وا
الصغيـر، تكـون البيئـة هـي السـبب. وعندمـا يكبـر 
الطفـل، فـأن السـلوكيات هـي السـبب أو االثنيـن معـا. 

  هل لك أن توضح كيف 
تجرى األمور عندما يكبر 
الطفل، مثاًل في سن 17؟

إذا كان يـؤذي نفسـه أو المحيطيـن بـه، ومـع عجـز 
طـى  ن يتعا ذا كا و إ ، أ مـل معـه لتعا ألهـل عـن ا ا
المخـدرات واألهـل غيـر مكترثيـن، وربمـا غيـر 
ئـم  ا لجر ب ا تـكا ر لـة ا و فـي حا ، أ صـاًل منتبهيـن أ

لخطـورة.  لـى ا و اآلخريـن إ وتعـرض نفسـه أ

أين يذهب األطفال الذين 
تأخذهم مصلحة الهجرة؟

يتـم إيالؤهـم إلـى أقاربهـم، عوائـل تتوافـر عندهـا 
شـروط البيئـة المناسـبة للعنايـة باألطفـال.

حاورتــه: زينب وتوت
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 ومـن هنـا تبـدأ الصعوبـات والتحديـات فـي البلـد 
الجديـد فـي بـادئ األمـر إال أنـه وبعـد مـرور فتـرة 
لزمـن قـد تختلـف مدتهـا بحسـب شـخصية  مـن ا
المغتـرب، يبـدأ المغتـرب حينهـا بتخطـي العديـد 
ة  لرؤيـة للحيـا بقة وتصبـح ا لسـا لصعوبـات ا مـن ا
الجديـدة مختلفـة ونظرتـه لألمـور أكثـر إيجابيـة.

بيـن سـلبيات الواقـع وإيجابياتـه يتحـاور كثيـرون 
وبيـن النظـرة التفاؤليـة والسـلبية لألمـور يختلـف 
كثيـرون إال أنـه دومـا تبقـى النظـرة لنصـف الـكأس 
الممتلئـة ركيـزة أساسـية للتفـاؤل بـكل مـا هـو قـادم 

وللسـير باتجـاه حيـاة مسـتقرة نوعـا مـا.

حقيقـة يعـّد أمـرًا طبيعيـا أن تشـعروا كمغتربيـن 
بتخبط وعـدم تقبـل للواقـع المعـاش أحيانـا وبتقُبل 
ورضـا عنـه أحيانـا أخـرى إال أن اسـتمرارية الشـعور 
علـى هـذا النحـو يجعـل األمـور أصعـب مـع مـرور 

لزمـن. ا

 لذلـك هـل حاولتـم كمغتربيـن أن تنظـروا لحياتكـم 
ف  كتشـا ليـن ا و ة محا يـر ة مغا ة بنظـر يـد لجد ا
نـب  لجوا تفاصيـل جديـدة فيهـا؟ وهـل لمسـتم ا
لجديـد ومـدى تأثيرهـا فـي  لبلـد ا بيـة فـي ا اإليجا

؟ تكـم حيا

هكذا ينظر القادمون 
الجدد للسويد

لقـد حاولنـا فـي الصليـب األحمـر الّسـويدي أن نسـأل 
المتطوعيـن مـن القادميـن الجـدد عن مـا هـو إيجابي 
بمنظورهـم فـي السـويد فكانـت اإلجابـات متعـددة 

ومثيـرة لالهتمـام:

يقـول محمـد: »معجـب بالسـويد ألن القانـون فـوق 
. لجميـع« ا

تقـول سـناء: »أكثـر مـا أحبـه فـي السـويد هـو الثلـج 
وخاصـة أنـه ينشـر ضوئـه فـي كل مـكان«.

تقـول إيمـان: »تتوفـر فـي السـويد كل اإلمكانيـات 
الالزمـة لمسـاعدة الشـخص فـي تحقيـق هدفـه فمـا 
علـى اإلنسـان إال العمـل بجـد واختيـار مـا يناسـبه«.

لـم نكتـف بهـذا القـدر مـن اإلجابـات بـل قمنـا بسـؤال 
آخريـن عـن مـا يرونـه جميـاًل وإيجابيـا فـي السـويد 
 ، شـّيقة عـة و تهـم متنو با جا نـت إ لفعـل كا با و
فأحدهـم قـال: إن األمـان والسـالم الـذي أشـعر به في 
السـويد يجعلنـي أعيـش باطمئنـان وأمـارس حياتـي 

الطبيعيـة بـدون قلـق أو ذعـر.

هــل لمســتم الجوانــب  „
اإليجابيــة فــي البلــد الجديــد 
ومــدى تأثيرهــا فــي حياتكــم؟

 وآخـر قـال: ال أشـعر أننـي بحاجـة للتفكيـر والتخوف 
لسـويد تحمـي  نيـن فـي ا لقوا لمسـتقبل ألن ا مـن ا
زة  جـا ن أحصـل علـى إ لحـق أ لجميـع فلـدي كل ا ا
مرضيـة إن مرضـت وإجـازة اسـتجمام إن رغبـت أو 

حتـى إجـازة خاصـة بالوالديـن لرعايـة أطفالـي.

 وأخـرى قالـت: إننـي سـعيدة ألن طفلـي يسـتطيع 
البـدء بالذهـاب لروضـة األطفـال فـي عمـر مبكـرة 
مـون الطفـل 

ّ
ومعجبـة بأسـلوبهم التربـوي حيـث يعل

االعتمـاد علـى نفسـه لقضـاء أمـوره إضافـة إلـى أننـي 
و أعمـل فـي هـذه  كمـل دراسـتي أ ن أ أسـتطيع أ
الفتـرة. وآخـر يـرى أن التنـوع الثقافـي الموجـود فـي 
السـويد هـو أمـر إيجابـي ومصـدر إلهـام واكتشـاف 

. لـه

ن  نسـا إل م با الهتمـا ن ا ت تـرى أ لفتيـا حـدى ا  إ
ومتطلباتـه فـي مختلـف مراحـل حياتـه سـواء كان 
طفـاًل او شـابا أو شـيخا ُيشـعر اإلنسـان بالرضـا وهـذا 
لخـروج لسـوق  ن فرصـة ا بـي فتقـول: إ يجا مـر إ أ
العمـل أو السـفر لدولـة أخـرى بعـد الدراسـة الثانوية 
تعطينـي رؤيـة أوضـح لمعرفـة ميولـي الدراسـية 

. لمسـتقبلي عملـي ا و

يقـول أحـد اآلبـاء: إننـي لـم أشـعر أن ابنـي يختلـف 
عـن بقيـة األطفـال بسـبب إعاقتـه الجسـدية ولـم 
 فـي سـير حياتنـا وذلـك لكثـرة 

ً
تقـف إعاقتـه عقبـة

فـر كل  تو لمختصيـن و م بـه مـن قبـل ا الهتمـا ا
اإلمكانيـات الالزمـة للتعامـل معـه بطريقـة صائبـة 
وفّعالـة والتركيـز دومـا عمـا يسـتطيع أن ينتجـه 
ويقـوم بـه بغـض النظـر عـن إعاقتـه الجسـدية.

كيفية اختبار إيجابيات 
الواقع الجديد:

ال يسـتطيع المـرء الشـعور واإليمـان باإليجابيـات 
ن يلمسـها  لجديـد دون أ لبلـد ا لموجـودة فـي ا ا
لمجتمـع كمـا  وبالطبـع ال يتـم هـذا بعزلتـه عـن ا
توضـح إينغالينـا والتـي هـي إحـدى المتطوعـات فـي 
الصليـب األحمـر والتـي تعمـل علـى دعـم وتثقيـف 
المتطوعيـن فـي مختلـف أنشـطتهم لدمجهـم فـي 
المجتمـع السـويدي كمـا تقـود مجموعـة مختصـة 
لـى ذلـك  ئليـة ومـا إ لعا بـط ا لروا للجـوء وإعـادة ا با
مـن خـالل عملهـا مـع  نـد و م ال ر فـي منطقـة فـا

المهاجريـن تقـول اينغالينـا يحتـاج القـادم الجديـد 

لعـدة أمـور ليسـتطيع أن يختبـر األمـور اإليجابيـة 

فـي بلـده الجديـد والتـي لخصتهـا بالتالـي:

مـن الضـروري والمسـاعد جـدًا أن يتلقـى   .1

لمعلومـات واإلرشـادات عـن  لجـدد ا لقادمـون ا ا

طبيعـة الحيـاة فـي السـويد مـن المجتمـع المحلـي 

لمحيـط. لمجتمـع ا فيـة با لكا يتـه ا ا لـك لدر ذ و

االلتقـاء بالنـاس فـي أماكـن التجمعـات   .2

المتواجـدة مثـل)SPRÅK KAFÉ ( مثـاًل وهـو 

أحـد أنشـطة الصليـب األحمـر وذلـك لمناقشـة كل 

لجـدد. لقادميـن ا لتـي تهـم ا لمواضيـع ا ا

كة  ر مشـا دل و ًا تبـا لمهـم جـد 3.  مـن ا

س  لنـا ا د و لجـد ميـن ا د لقا ت بيـن ا مـا لمعلو ا

لسـويد ألن ذلـك يعـزز   فـي ا
ُ
لمتواجـدة مسـبقا ا

لبعـض وبالمجتمـع  معرفـة الطرفيـن ببعضهـم ا

لـك لمحيـط بهـم كذ ا

لينـا مـن خـالل تجربتهـا الطويلـة مـع  تؤكـد اينغا

مجموعـات الّدعـم النفسـي االجتماعـي فـي الصليـب 

لجـدد  لقادميـن ا ء ا األحمـر علـى ضـرورة إعطـا

فـة  ضا تهـم إ ا تهـم وقدر ا ء لفـرص بحسـب كفا ا

إلـى أنـه يعتبـر إعطـاء دفـة القيـادة للمتطوعيـن 

طقيـن  لنا لمتطوعيـن ا ا لجـدد و دميـن ا لقا مـن ا

بالسـويدية علـى حـدٍّ سـواء أمـرًا مهمـا، حيـث يحقـق 

الترابـط ويعطـي الثقـة واألمـل للقادميـن الجـدد فـي 

ت. عـا لمجمو مختلـف ا

بيـات  إليجا لجديـد با دم ا لقـا ال يقتصـر شـعور ا

الموجـودة علـى كيفيـة اسـتقبال البلـد الجديـد لـه 

نمـا يتعـدى  تـه فحسـب وإ وكيفيـة رعايـة مهارا

ذلـك علـى مـدى رغبـة وقـدرة المغتـرب علـى خلـق 

األفـكار التـي تسـاعده فـي العثـور علـى األمـور التـي 

لرضـا عنهـا  تـه وا يرغبهـا ويحتاجهـا لتحقيـق ذا

وبذلـك يتوصل الشـخص لروتيـن يومي محبـب لديه 

متأثـرًا باإليجابيـات التـي توّصـل إليهـا.

لـرؤى أحيانـا وتتقـارب أحيانـا أخـرى إال  تختلـف ا

أنـه مـن المهـم جـدًا أن تبقـى روح التحـدي واألمـل 

موجـودة لـدى القـادم الجديـد ليسـتطيع أن يتعـّود 

علـى البلـد الجديـد مـع مـرور الزمـن.

الجوانـب اإليجابيـة  في بلد االغتراب
lontärer i olika verksamheter för 
att få in dem i svenska samhäl-
let. Utifrån Ingalenas erfarenhet 
av att arbeta med nyanlända 
tycker hon att man behöver 
olika saker för att upptäcka det 
positiva i ett nytt land. Exempel-
vis:

1. Det är väldigt viktigt att 
man som ny i Sverige får till-
räckligt med information och 
rekommendationer om landet.

2. Att träffa andra 
människor som man kan sitta 
och prata med, till exempel på 
ett så kallat på ett ”språkcafe” 
som Röda Korset arrangerar, för 
att få möjlighet att  diskutera 
allt som det innebär att vara ny i 
Sverige. 

3. Det är mycket viktigt 
med utbytet av information 
mellan de som är nya i Sverige 
och de som har bott länge i 
landet, eftersom det förstärker 
deras relationer till varandra 
och till deras omgivning. 

Ingalena intygar utifrån hennes 
långa erfarenhet som volontär 
i Röda Korset att det är vik-
tigt att ge nya möjligheter till 
människor som är nya i Sveri-
ge för att visa vad de kan. Till 
exempel att ge dem en ledande 
roll och samma förutsättningar 
och möjligheter som de som 
kan bra svenska. Det stärker 
deras självförtroende och ge 
dem hopp. 

Det räcker inte att du bara för-
söker hitta det positiva i det nya 
landet och att det finns folk som 
kan ta hand om dig. Du måste 
ha viljan att själv hitta det som 
passar just dig. När du känner 
dig bekväm och tillfreds kan 
det leda till att du vänjer dig vid 
det nya livet och är nöjd. Hur vi 
ser på saker och ting skiljer sig 
ibland, men det viktigaste är 
att den som är ny i Sverige har 
viljan och hoppet att med tiden 
kunna vänja sig till det nya 
landet.
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Att flytta till ett nytt land är inte så lätt, speciellt när det är 
mycket som skiljer sig från hemlandet. Man börjar tänka 
på allt runt omkring och på att samhället inte är likadant 
som där man kom ifrån. Man  känner en längtan till sitt 
hemland och då börjar svårigheterna och utmaningarna. 
Längtan finns kvar för en del, andra klarar att gå vidare. 
Många funderar på fördelarna 
och nackdelarna, andra ser 
saker från ett positivt eller ett 
negativt perspektiv. Det bästa 
är kanske att alltid försöka se 
den fyllda delen av glaset och 
inte den tomma – det kan leda 
till ett bättre och mer stabilt liv. 

Som ny i ett land är det helt 
normalt att växla mellan att 
vara säker och osäker.

Men att behöva växla länge är 
väldigt jobbigt. Har du som ny i 
Sverige försökt att se det på ett 
annat sätt för att hitta det nya i 
vardagen? 

Har du känt att det finns posi-
tiva sidor i det nya landet och 
hur har dessa påverkat er?

Vi har frågat volontärer i Röda 
Korset som  är nya i Sverige om 

vad som är positivt och svaren 
vi fick var väldigt intressanta. 

 - Jag tycker om Sverige för 
lagen gäller alla. /Mohammed

  - Det jag tycker om mest är 
snön och speciellt att den lyser 
upp allt. /Sana

-I Sverige får man den hjälp 
man behöver för att nå sitt mål, 
det enda som krävs är att jobba 
hårt och välja rätt. /Iman 

Vi har också frågat andra som 
är nya i Sverige om vad de 
tycker är vackert och positivt, 
även dessa svar var intressan-
ta och spännande. En sa: Den 
trygghet jag känner och den 
fred som råder här i Sverige gör 
att jag kan leva i ro. En annan 
sa: Att jag inte behöver oroa 

mig för framtiden, att lagen i 
Sverige skyddar alla, att jag har 
rätt att vara sjuk när jag är sjuk, 
att jag har rätt att ha semester 
när jag vill och jag har rätt att 
ta hand om mina barn när de 
är sjuka. Någon annan sa: Jag 
är jätteglad för att mina barn 
kan få börja förskolan i en tidig 
ålder och jag är imponerad av 
personalens pedagogiska sätt 
när de lär barnen att ta ansvar 
och att jag kan fortsätta mina 
studier och jobba medan mina 
barn är i förskolan. 

En annan sa: Blandningen av 
olika kulturer som finns i Sveri-
ge är det mest positiva.

En ung tjej tycker att det mest 
positiva och det som får henne 
att känna sig bekväm i Sve-
rige, är att här tar man hand 
om barn precis som vuxna 
och äldre. Hon säger: Här finns 
det möjlighet till jobb och att 
kunna åka utomlands för att 
studera, och det kan hjälpa mig 
att kunna komma på vad jag 

vill hålla på med i framtiden.

En förälder säger: Trots att mitt 
barn har en funktionsnedsätt-
ning så känner jag inte att han 
är annorlunda än andra barn på 
grund av det. Att han är funk-
tionsnedsatt har inte påverkat 
honom på något sätt eftersom 
det finns många specialister 
som försöker hjälpa honom och 
fokuserar på det han kan göra 
istället för det han inte kan.

Vad behövs för att 
upptäcka det positi-
va? 

Det kan vara svårt att tro på att 
det finns positiva saker i en ny 
miljö utan att själv se det i verk-
ligheten och det sker inte om 
man är isolerad i samhället. Det 
anser Ingalena som är volontär 
i Röda Korset i Värmland, där 
man försöker utbilda nya vo-

Att se det positiva med att leva i ett nytt land

JENNIE PETTERSSON/ RÖDA KORSET
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Tanka 
50 KR 
0,5 GB ingår

Tanka 
100 KR

1 GB ingår

Tanka 
200 KR

2 GB ingår

RING

TILL HELA 
VÄRLDEN MED 

AMIGOS.

أرخص من البصل
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الكومبـس – أوميـو: أظهـرت دراسـة قـام بهـا 
باحثون سـويديون في جامعة أوميـو أن من الممكن 
الكشـف عـن األضـرار العصبيـة الناجمـة عـن مرض 
السـكري، النـوع 2 وذلـك مـن خـالل فحـص قرنيـة 

العين بالمجهر الخاص.

ووفقـا للدراسـة، فـإن مـن الممكـن الحصـول علـى 
تشـخيص فـي غضـون عشـر دقائـق باسـتخدام هـذه 

لطريقـة. ا

وقـال البروفيسـور أولـف روالندسـون المسـؤول عـن 
الدراسـة فـي بيـان صحفـي: »علـى الرغـم مـن أنـه ال 
يوجـد حاليـا عـالج يعالـج ذلـك، إال أنـه مـن اإليجابـي 
دائمـا الكشـف عـن التغيـرات الحاصلـة فـي األعصـاب 

يقـة تشـخيص  ن طر لـك فـإ قـت مبكـر، لذ فـي و
سـريعة وآمنـة تكـون ذات قيمـة كبيـرة«.

ونصـف الـذي يعانـون مـن مـرض السـكري مـن النـوع 
2 والمصابيـن بـه لفتـرة تزيـد عـن عشـر سـنوات 
لديهـم شـكل مـن أشـكال ضعـف وظيفـة األعصـاب، 

وعـادة مـا تبـدأ المشـكلة فـي أقدامهـم.

ونظـرًا لمـا تتميـز بـه القرنيـة مـن شـفافية، فإنهـا 
لعصبيـة  ف ا ليـا أل سـة ا ا لـي لدر ن مثا تشـكل مـكا

لمحيطـي. لعصبـي ا ز ا لجهـا لصغيـرة فـي ا ا

وشـارك فـي الدراسـة التـي هـي األولـى مـن نوعهـا فـي 
.SKELLEFTEÅ السـويد، 82 شـخصا فـي

وقـال روالندسـون: »هنـاك ظـروف جيـدة لتطبيـق 
هـذا األسـلوب التشـخيصي الجديـد علـى نطاق واسـع 

فـي مجـال الرعايـة الصحيـة«.

دراسة سويدية: 

اكتشاف األضرار 
العصبية من خالل العين
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الكومبس – هجرة ولجوء: اسـتقبلت السويد نحو 3045 شـخصًا من طالبي اللجوء من اليونان وإيطاليا، ضمن 
حصتهـا من مفوضيـة الالجئيـن األوروبيـة، وهي بذلـك تكون قـد أكملت اآلن جـزءًا من قـرار االتحـاد األوروبي 

لعام 2015 القاضي باسـتقبال الدول األعضاء في االتحاد لطالبي اللجوء من اليونان وإيطاليا.

لئـك  و لبيـة أ ن غا ة أ لهجـر ت مصلحـة ا كـر ذ و
لسـتة  لسـويد خـالل األشـهر ا األشـخاص وصلـوا ا

. ضيـة لما ا

لبعثـة  وقـال رئيـس أعمـال مجلـس الهجـرة فـي ا
السـويدية لويـس فيبـر: »الذيـن وصلـوا الـى السـويد 
كانـوا سـعداء جـدًا. حيـث جـرى االهتمـام بهـم بعـد 

فتـرة انتظـار طويلـة وصعبـة«.

وكان االتحـاد األوروبـي قـد دعـا فـي شـهر أيلـول/ 
سـبتمبر مـن عـام 2015 دول االتحـاد أن تخفـف 
العـبء علـى اليونـان، وقـارب جـزء كبيـر مـن تلـك 
المهمـة علـى االنتهـاء اآلن، بعـد أن قامـت 25 دولـة 
باسـتقبال مـا مجموعـه 33702 شـخصا وال يـزال 
دة  بـة 1300 قضيـة مفتوحـة إلعـا ا ك قر هنـا

بهـا. توطيـن أصحا

 

وقــال رئيــس أعمــال  „
البعثــة  فــي  الهجــرة  مجلــس 
فيبــر:  لويــس  الســويدية 
الســويد  إلــى  وصلــوا  »الذيــن 
. حيــث جــرى 

ً
كانــوا ســعداء جــدا

فتــرة  بعــد  بهــم  االهتمــام 
وصعبــة«. طويلــة  انتظــار 

ألمانيا

وتلقـت ألمانيـا أكبـر عـدد مـن طالبـي اللجـوء، حيـث 
ت بعدهـا  بلـغ عددهـم 10300 طالـب لجـوء، جـاء
يد فـي  لسـو ثم ا نسـا بنحـو 5000 شـخص، فر

المرتبـة الثالثـة بــ 3045 شـخص.

وتعتبـر السـويد مـن دول الشـمال الصغيـرة التـي 

اسـتقبلت أعلـى حصـة مـن حصـص الالجئيـن. ولـم 
تسـتقبل بولنـدا وهنغاريـا أي طالـب لجـوء.

وكانـت السـويد قـد بـدأت بالفعـل فـي شـهر تشـرين 
األول/ أكتوبـر 2015 باسـتقبال مجموعـة صغيـرة 
لكبيـر  لعـدد ا ، لكـن وبسـبب ا للجـوء لبـي ا مـن طا
الـذي تدفـق فـي ذلـك الوقـت واألشـهر التـي تلتـه، 
لـى تأجيـل اسـتالم حصتهـا مـن  لبـالد إ اضطـرت ا
الجئـي المفوضيـة األوروبيـة حتـى شـهر حزيـران/ 

يونيـو 2017.

سوريون وأريتريون

ومـن أجـل التأهـل لبرنامـج إعـادة التوطيـن، ينبغـي 
أن ينتمـي طالبـي اللجـوء إلـى الجنسـيات التـي ووفقـا 
لمعاييـر االتحـاد األوروبـي يحصلـون علـى تصاريـح 
إقامـة. كمـا يجـب أن يكونـوا قـد تقدمـوا بطلـب لجـوء 

فـي اليونـان أو إيطاليـا.

ن  ن يعنـي أ ن ذلـك كا لسـويد، فـإ وفيمـا يخـص ا
لذيـن سـتعيد توطينهـم  للجـوء ا لبـي ا جميـع طا
كانـوا تقريبـا سـوريين أو إريترييـن، فـي حيـن لـم 
يتـم قبـول األشـخاص الذيـن يعتبـرون أنهـم قـد 

يشـكلون خطـرًا أمنيـا فـي برنامـج إعـادة التوطيـن.

وعندمـا قامـت السـويد باسـتقبالهم، قـام موظفـو 
مصلحـة الهجـرة بدراسـة قضاياهـم بدقـة وظهرت 
حينهـا معلومـات جديـدة. وفـي بعـض الحـاالت، 
ء متخصصيـن  لـى ربـط خبـرا اضطـرت المصلحـة إ
بعـدد مـن القضايـا التـي يكـون فيـه طالـب اللجـوء قد 
ارتكـب جرائـم حـرب أو جرائـم خطيـرة مـن شـأنها 

اسـتبعاده مـن حـق اللجـوء.

 

غير مخيرين

ولـم يتمكـن طالبـو اللجـوء الموجوديـن فـي اليونـان 
لـذي جـرى نقلهـم  لبلـد ا ر ا ختيـا ليـا مـن ا يطا إ و
إليـه، كمـا لـم تتمكـن بلـدان االسـتقبال األوروبيـة 
مـن اختيـار األفـراد الذيـن سـتتولى مهمـة إعـادة 
توطينهـم. حيـث جـرى توزيـع طالبـي اللجـوء علـى 
الـدول األوروبيـة مـن خـالل إجـراء مطابقـة قامـت 
بهـا السـلطات اليونانيـة واإليطاليـة اسـتنادا علـى 
بـط  لدولـة األوروبيـة المضيفـة، كالروا معاييـر ا

األسـرية والمهـارات اللغويـة ومـا إلـى ذلـك.

عيد توطين 3045 طالب 
ُ
السويد ت

لجوء من إيطاليا واليونان

FOTO : TASOS MARKOU / NURPHOTO/SIPA USA
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وسـيتم منـح تصاريـح اإلقامـة لطالبـي اللجـوء الذيـن 
اسـتقبلتهم السـويد ضمـن حصتهـا فـي مفوضيـة 
الالجئيـن بموجـب قوانيـن اللجـوء المؤقتـة، مـا يعنـي 

أنهـم سـيحصلون علـى تصاريـح إقامـة مؤقتـة.

وكانـت مصلحـة الهجـرة السـويدية قـد أصـدرت 
يـر  بيـان فـي وقـت سـابق مـن شـهر شـباط/ فبرا
الجـاري أطلعـت عليـه شـبكة الكومبـس اإلعالميـة 
لـدول  ا كبر  لـث أ لسـويد تعـد ثا ن ا ذكـرت فيـه أ
يـق  ، عـن طر لـم لعا جئيـن فـي ا لُمسـتقِبلة لال ا
.UNHCR المفوضيـة العليـا لشـؤون الالجئيـن

وذكـرت المصلحـة أن حصـة السـويد مـن الالجئيـن 
ومنـذ العـام 2016 ارتفعـت مـن 1900 مقعـدًا 
إلـى 5000 مقعـد، وأن تركيزهـا هـذا العـام أيضـا 
لالجئيـن مـن سـوريا، كمـا سـيتم  سـيكون علـى ا
يقيـا  فر ق أ ة مـن شـر ميـع كبيـر ل مجا سـتقبا ا
ألبيـض  لبحـر ا قعـة علـى طـول ا ا لو طـق ا لمنا ا و

فريقيـا. لمتوسـط فـي شـمال أ ا

وعلـى مـدى السـنوات القليلـة الماضيـة، زاد إعـادة 
التوطيـن فـي العالـم بشـكل كبيـر جـدًا ووصـل إلـى 
مسـتوى تاريخـي عالـي فـي العـام 2016، حيـث 
جـرى توطيـن نحـو 126000 شـخصا فـي بلـدان 

. مختلفـة

لواليـات  بقة، تحملـت ا لسـا لسـنوات ا وكمـا فـي ا
المتحـدة األمريكيـة وكنـدا وأسـتراليا نسـبة 90 من 

إعـادة التوطيـن.

وفـي العـام الماضـي، انخفـض إعـادة التوطيـن علـى 
مسـتوى العالـم، وسـبب ذلـك يرجـع إلـى أن الواليـات 
لها لالجئيـن، لكـن  لمتحـدة خفضـت مـن اسـتقبا ا

ومقابـل ذلـك، زادت كنـدا مـن إعـادة التوطيـن، 
حيـث اسـتقبلت 25000 شـخصا فـي عـام 2017 
وأعلنـت عزمهـا اسـتقبال مثـل هـذا العـدد أيضـا فـي 

عـام 2018.

كمـا أعلنـت دول أوروبيـة عـدة أنهـا تنـوي زيـادة أو 
اسـتئناف إعـادة التوطيـن علـى مسـتوى عـال. ومـن 
األمثلـة علـى ذلـك، بريطانيـا التـي تخطط السـتقبال 

23000 سـوري حتـى عـام 2020.

ترحيب

لالجئيـن،  لسـويد لحصتهـا مـن ا وبسـبب زيـادة ا
بـرزت كواحـدة مـن أكبـر البلـدان المسـتقبلة لهـم 
فـي العالـم. األمـر الـذي القـى ترحيـب المفوضيـة 
العليـا لشـؤون الالجئيـن التابعـة إلـى منظمـة األمـم 

. ة لمتحـد ا

لعـام  لثـة خـالل ا لثا لمرتبـة ا لسـويد فـي ا وحلـت ا
للجـوء  لبـي ا الماضـي 2017 مـن حيـث أعـداد طا
الذيـن اسـتقبلتهم عـن طريـق المفوضيـة العليـا 

.UNHCR لالجئيـن  لشـؤون ا

ومـن المؤمـل أن يسـافر البعـض منهـم إلـى السـويد 
هـذا العـام.

كبـر  لـث أ لسـويد ثا لمصلحـة أن تكـون ا وتتوقـع ا
دولـة مسـتقبلة لالجئيـن فـي عـام 2018 أيضـا، 
لمتحـدة األمريكيـة  لواليـات ا يسـبقها فـي ذلـك ا

وكنـدا فقـط.

ر  وسـكا لهجـرة أ لمسـؤول فـي مصلحـة ا ل ا قـا و
إيكبـالد: “إن مفوضيـة الالجئيـن، رحبـت باسـتمرار 

السـويد فـي زيـادة حصتهـا مـن الالجئيـن. وهـذا 
األمـر مهـم جـدًا فـي وقتنـا الحالـي بـل وأكثـر مـن أي 
وقـت آخـر، حيـث هنـاك 1.2 مليـون شـخص بحاجـة 

إلـى إعـادة توطينهـم فـي بلـد آخـر”.

وشـملت تسـوية سياسـة الهجـرة فـي خريـف عـام 
2015 قـرارًا يقضـي بـأن تقـوم السـويد تدريجيـا 
بزيـادة عـدد الالجئيـن إلـى 5000 مقعـدًا خـالل 
فتـرة واليـة الحكومـة الحاليـة. وفـي العـام الماضـي، 
زادت السـويد حصتهـا مـن الالجئيـن إلـى 3400 
مقعـدًا. وخـالل هـذا العـام سـتزيد المقاعـد بنحـو 

1600 مقعـد آخـر.

لكبيـر مـن  لعـدد ا ا ا يد هـذ لسـو لـم تسـتقبل ا و
الالجئيـن القادميـن عـن طريـق المفوضيـة العليـا 
لشـؤون الالجئيـن منـذ عـام 1994، حيـث كانـت 

حـرب دول البلقـان مسـتمرة. 

كيف سيتم توزيع 
المقاعد الـ 5000؟

وسـيتم توزيـع مقاعـد هـذا العـام البالـغ عددهـا 
5000 مقعـدًا وفقـا لمقتـرح مقـدم مـن قبـل 
مفوضيـة األمـم المتحـدة لشـؤون الالجئيـن، جـرى 
ترسـيخه فـي وزارة العـدل أيضـا. والجـزء الرئيسـي 
لشـرق  دميـن مـن ا لقا لئـك ا و لالجئيـن هـم أ مـن ا
األوسـط وشـمال أفريقيـا الهاربيـن مـن الحـرب فـي 
سـوريا. كمـا سـيتم إخـراج العديـد مـن الالجئيـن فـي 

شـرق أفريقيـا ومـن القـرن األفريقـي وأسـيا.

ترجمــة وتحرير: لينا ســياوش
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يـا مـا يمسـى   بــ » نقديـة  ل فـي قضا ، لالحتيـا ليـة لما لقيمـة ا : بلغـت ا لكومبـس – سـتوكهولم ا
عيـة   جتما ال ت ا مينـا لتأ ق ا و لتـي كشـف عنهـا صنـد ا ) B O S T A D S B I D R A G  ( » لسـكن ا

) FÖRSÄKRINGSKASSAN ( في العام الماضي أكثر من 34 مليون كرون.

وانتهـى األمـر فـي الجـزء األكبر مـن تلـك الحـاالت إلى 
المطالبـة بسـداد تلـك األمـوال أو احتفـاظ الصنـدوق 

بالمدفوعـات المسـتقبلية.

ولـم يتـم إبـالغ الشـرطة إال بنسـبة واحـد بالمائـة مـن 
ديـن ُعشـر أصحابهـا مـن 

ُ
حـاالت االحتيـال تلـك، أ

لمحكمـة. قبـل ا

ل  نيـا ا لصنـدوق د لـي فـي ا لما قـب ا ا لمر ل ا قـا و
لوندمـارك لموقـع HEM & HYRA المعنـي 
بشـؤون السـكن: »نحـن علـى درايـة تامـة عندمـا 
نبلـغ الشـرطة عـن ذلـك، هـذا يتعلـق بمـا تعطيـه 

الشـرطة مـن أولويـة ومـا تملكـه مـن مـوارد«.

الجيران واألقارب

وتمكـن الصنـدوق مـن الكشـف عـن حوالـي نصـف 
الحـاالت المبلـغ عنهـا وعددهـا اإلجمالـي 2319 
حالـة مـن خـالل نصائـح أو معلومـات وصلتهـا مـن 
قبـل الجيـران واألقـارب وغيرهم مـن األفـراد، فيما 
جـرى الكشـف عـن النصـف اآلخـر داخليـا مـن قبـل 
سـلطات ومؤسسـات حكوميـة أخـرى مثـل مصلحـة 

الضرائـب السـويدية.

ومـن بيـن مـا تتعلـق بـه تلـك القضايـا، حصـول الفرد 
علـى نقدية سـكن رغم أنـه/ أنهـا فـي الواقـع لديهم 
شـريك أو أن يتـم دفـع نقديـة سـكن ألشـخاص 
ال يعيشـون حتـى فـي السـويد. وجـرى حـل نسـبة 
ات  الثلثيـن مـن تلـك القضايـا، فيمـا اتخـذت إجـراء
لبيتهـا عـن  بحـق نحـو 785 قضيـة، أسـفرت غا

اسـترداد المبالـغ المدفوعـة مـن قبـل الصنـدوق أو 
وقـف المدفوعـات المسـتقبلية للشـخص. وبلغـت 
القيمـة اإلجماليـة لقضايـا االحتيـال بنقديـة السـكن 
نحـو 34 مليـون كـرون، جـرى دفـع نصفهـا بالفعـل.

إجراءات قبل إبالغ الشرطة

بعـض تلـك القضايـا أحيلـت إلـى الشـرطة، لكـن األمر 
ال يحصـل بهـذه السـهولة، حيـث يتبـع الصنـدوق 
ات عـدة قبل رفـع تقريـر إلـى الشـرطة بذلك. إجـراء

يقـول لوندمـارك: »ال نبلـغ عـن جميـع األخطـاء، 
ولكننـا إذا قدرنـا أن المـرء أقـدم علـى ذلك عـن وعي، 

عندهـا نرفـع تقريـرًا إلـى الشـرطة بذلـك«.

وزادت المبالـغ فـي التقاريـر الــ 40 التـي جـرى إبالغ 
الشـرطة عنهـا عـن مائـة ألـف كـرون فـي كل قضيـة، 

فيمـا وصلـت قيمـة أحدهـا إلـى 288000 كـرون.

ت حـول عـدد  مـا لصنـدوق معلو ليـس لـدي ا و
. لمحكمـة ينـت مـن قبـل ا د لتـي أ يـا ا لقضا ا

وقـال لوندمـارك: »بشـكل عـام، فـإن نسـبة 10 
لتـي نبلـغ الشـرطة  بالمائـة مـن حـاالت االحتيـال ا
عنهـا تحصـل علـى حكـم إدانـة مـن قبـل المحكمة«.

وأوضـح، أن األمـر ال ينطبـق فقـط علـى نقديـة 
لتـي يمكـن  ئـد ا لفوا لسـكن، ولكـن علـى جميـع ا ا
اسـتحصالها مـن صنـدوق التأمينـات االجتماعيـة، 
والنسـبة المئويـة تختلـف مـن عـام لعـام آخـر، ولكـن 
عـادة مـا تكـون نفـس النسـبة فيمـا يخـص نقديـة 

. لسـكن ا

مليون كرون قيمة التحايل على الدولة 
في » نقدية السكن { لعام 2017 34

قانـون جديـد يّحـد 
مـن حريـة األطفـال 
هقيـن فـي  ا لمر ا و
التسـجيل بالمواقع 

اإللكترونية
 

الكومبـس – معلومـات: مـع تطـور التكنولوجيـا 
الرقميـة، وسـيطرة وسـائل التواصـل االجتماعـي، 
علـى عقـول المراهقيـن والشـباب الصغـار، بـرزت 
لباحثيـن  لنفسـيين، وا ء ا لخبـرا تحذيـرات مـن ا
االجتماعييـن، تدعـو الحكومـات والمجتمعات إلى 
سـن قوانين جديدة، لحماية هـذه الفئة من الناس، 
من »الخطر« المحتمل لهذه الوسـائل، خصوصا إذا 

تم استخدامها بشكل غير صحيح.

وفـي السـويد والـدول األوروبيـة عمومـا، يدخـل فـي 
شـهر أيـار/ مايـو المقبـل، قانـون جديـد، يهـدف إلـى 
حمايـة األطفـال والمراهقيـن والشـباب الصغـار مـن 
لتواصـل االجتماعـي،  ئل ا لمحتمـل لوسـا لخطـر ا ا
حيـث سـيكون إلزامـا علـى األطفـال والمراهقين دون 
سـن 16 عاما، الحصـول علـى موافقـة األب واألم قبل 
التسـجيل فـي الصفحـات اإللكترونيـة التـي تحفـظ 

المعلومـات الشـخصية.

ومـن هـذه المواقـع والصفحـات علـى سـبيل المثـال، 
القوانيــن  „الفيسـبوك وموقـع سـناب شـات. وبحســب 

الــدول  حــق  مــن  فــإن  األوروبيــة، 
األوروبــي،  االتحــاد  إلــى  المنتميــة 
تحديــد الحــد األدنــى لعمــر الشــخص 
ــى  ــه عل ــق والدي ــب أن يواف ــذي يج ال
تســجيله الدخــول، ســواء كان العمــر 
عامــا.  16 أو   13

وكانـت السـويد قـد أعلنـت مؤخـرًا أنهـا اختـارت سـن 
16 عامـا، كحـد أدنـى.

وكانـت الحكومـة السـويدية قـد وافقـت علـى القانون 
فـي شـهر كانـون الثانـي ) ينايـر( مـن العـام 2016، 

وسـيبدأ تنفيـذ ذلـك فـي أيـار/ مايـو المقبـل.

FOTO: ERIK NYLANDER/TT

الكومبـس – سـتوكهولم: زادت صـادرات األسـلحة السـويدية، إلـى دول العالم المختلفـة في العـام الماضي 
2017، حسبما بّينت اإلحصاءات الرسمية الجديدة في السويد.

ت  لمنتجـا م لمفتشـية ا لعـا يـر ا لمد ل ا قـا و
االسـتراتيجية »ليـس لدينـا أي دولـة علـى القائمـة 
السـوداء فيمـا يخـص صـادرات األسـلحة إلـى دول 

النتقـادات مجـددًا لسياسـة  ر ا ثـا لـم«، مـا أ لعا ا
الحكومـة السـويدية فـي بيـع األسـلحة إلـى األنظمـة 

نهـا دكتاتوريـة. لتـي توصـف با ا

لسـالح فـي  يـا نـزع ا لمسـؤولة عـن قضا لـت ا وقا
منظمـة » سفينسـكا فريـدز« لينـدا أوكيرسـتروم، 
إنهـا تشـعر بالقلـق، إزاء إدراج البلدان التـي ال تحترم 
الحقـوق اإلنسـانية لشـعوبها، فـي قائمـة صـادرات 

. ألسـلحة ا

وأضافـت أن القانـون يقضـي بوقـف الصـادرات فـي 
حـال » كان هنـاك مشـاكل كبيـرة ونـزاع مسـلح فـي 
لبـالد«. وبلغـت صـادرات المعـدات العسـكرية  ا
السـويدية فـي العـام الماضـي 11.3 مليـار كـرون 
لمنتجـات  ات مفتشـية ا ء سـويدي، وفقـا إلحصـا
ة  لمسـتفيد ن ا ا لبلـد كثـر ا أ . و تيجية ا سـتر ال ا
ة  لمتحـد ت ا يـا ال لو ا لهنـد و ا يـل و ز ا لبر هـي ا
األمريكيـة والنرويـج. ولكـن الصـادرات تسـتمر 
لتـي تحكمهـا أنظمـة توصـف  لبلـدان ا لـى ا أيضـا إ
بالدكتاتوريـة. ومـن المتوقـع أن يناقـش البرلمـان 
قبـة تصديـر  أليـام قضيـة مرا لسـويدي هـذه ا ا
األسـلحة، خاصـة إلـى البلـدان غيـر الديمقراطيـة، 
والتـي ال تتبـع شـروط احتـرام حقـوق اإلنسـان.  

قبيـن توقـف  ا لمر لـك ال يعنـي بحسـب ا لكـن ذ و
ئيـا. لبلـدان تلقا لـى تلـك ا لصـادرات إ ا

وأكـد كريسـتر آهلسـتروم، المديـر العام لمفتشـية 
قـع علـى  لـذي يو ا ، و تيجية ا السـتر ت ا لمنتجـا ا
تصديـر األسـلحة: »نجـري تقييمـا شـاماًل للبلـدان 

وليـس لدينـا أي دولـة علـى القائمـة السـوداء«.

ارتفاع صادرات األسلحة السويدية في العام 2017

ال توجد أي دولة على القائمة السوداء  
لتصدير األسلحة السويدية
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الكومبـس – تحقيقـات:  »أكبر تنـازل تقدمه فـي حياتـك هـو أن تتأقلم«، هذا مـا قاله الشـاعر الفلسـطيني 
محمود درويـش، وقد تكـون مقولتـه هذه، علـى عالقة مع مـا يعانـي منه الكثيـر مع بدايـة وصولهـم للبيئة 

الجديدة، التي يجدون فيها صعوبة في التعايش مع مجتمعهم الجديد في السـويد.

ولكـن هـل هنالـك فرصـة إلعـادة ضبـط نمـط الحيـاة مـن جديـد؟ ومـا الـذي يحـدث بعـد انتهـاء فتـرة شـهر 
العسـل؟ عندمـا تنتهـي الفتـرة التـي نكـون خاللهـا مبهوريـن بـكل شـيء فـي السـويد، ومعجبيـن بأمـور عديـدة 

مثـل النـاس والطبيعـة وطريقـة سـير األمـور؟

سـألنا بعـض األشـخاص الذيـن الحظـوا تغيـرا طـرأ علـى شـخصياتهم بعـد أن عاشـوا فـي السـويد، 
فكانـت إجاباتهـم كالتالـي:

هذا ما تعلمناه من حياتنا في السويد

منى العطار

سوسن العطار

حنان صادق

وميض عبد الرسول

سوسن العطار: 

» شخصيتي أصبحت أقوى«

تقـول سوسـن العطـار: »مـن األمـور التـي تغيـرت 
بـي بعـد أن عشـت فـي السـويد هـي أننـي اشـعر أن 
شـخصيتي أصبحـت قويـة أكثـر ألنـي أعـرف حقوقي 
يضـا، وأصبحـت اقتصاديـة  تـي أ جبا ة ووا مـرأ كا
وأكثـر ترتيبـا فـي جميـع أمـور حياتـي، ولـم أعـد 
مضطـرة لمجاملـة أشـخاص ال اتفـق معهـم فكريـا 
وأربـي أوالدي بالطريقـة التـي اعتقـد أنهـا األنسـب 
بغـض النظر عـن مـا سـيقوله األخرين، مـن العادات 
لزيـارات لألقـارب  ن ا لتـي تغيـرت لـدي أيضـا أ ا
ال بمواعيـد محـددة وحتـى  ء ال تتـم إ واألصدقـا
االهتمـام بالمظهـر لـم يعـد لـه األولويـة بـل أرتـدي 

مالبـس مريحـة وعمليـة«. حنان صادق: 

»الكثير من أفكاري تغيرت«

قـت  لو ل ا سـتغال « ا ل ق فتقـو د ن صـا مـا حنـا أ
والمرونـة فـي تحقيـق األهـداف وان أكون مسـتمعة 
جيـدة واحتـرم وأتقبـل اآلخـر هـي مـن األمـور التـي 
لـك  لسـويد وهنا تغيـرت بـي بعـد أن عشـت فـي ا
أفكار كانـت ثابتـة كالقانون فـي حياتـي اآلن تغيرت 
وأصبحـت مرنـة وبعضهـا تـم التخلـي عنهـا كليـا، 
ء تسـعدني  شـيا مـور وأ سـتغل وقتـي بأ ت ا بـدأ
وتسـعد عائلتـي لـم يعـد االهتمـام بأمـور النـاس 
لشـخصية  لفضـول( االهتمـام بأمـوري ا كثيـرا )ا

وأمـور عائلتـي هـو بالمقدمـة.

لتخلـي عنهـا مثـال  ألمـور صعـب ا ك بعـض ا هنـا
عاداتنـا فـي التسـوق أكثـر مـن الحاجـة الفعليـة التـي 
نحتاجهـا بسـبب الحـروب التـي عشـتها فـي بلـدي 
لـة  ئيـة وخزنهـا فـي حا ء مـواد غذا تعلمـت شـرا
حـدوث شـيء منـع تجـوال أو غيرهـا مـن ظـروف 
الحـروب الطارئـة فـي السـويد تعـودت أن أتسـوق 

مـواد غذائيـة إضافيـة.

التغيـر األهـم الـذي حـدث قـد يكـون أن اإلنسـانية 
نـا نحـو  تغير نا و عر غيـة علـى مشـا صبحـت طا أ

. ألفضـل« ا

منى العطار:

 »أن ترضى بحياتك كما 
هي، والحلول تأتي تباعا«

االلتـزام بالمواعيـد واحتـرام الوقـت والعبـور مـن 
منطقـة العبـور فـي الشـارع هـي مـن أول األمـور 
التـي تغيـرت عنـد منـى العطـار. تقـول: » التسـوق 
م يعـد فقـط للحاجـة وإنمـا لتمضية 

َ
أصبـح تسـليه ول

لسـويد  عيـش فـي ا لمحـالت ألنـي أ لوقـت فـي ا ا
ئلتـي  وبعيـدة عـن األهـل واألقـارب أصبحـت عا
الصغيـرة المكونـة مـن زوجـي وأوالدي وقليـل مـن 
األصدقـاء هـي كل مجتمعـي وازداد الحـرص علـى 
هـذه العائلـة الصغيـرة، الصـورة التـي أخذناهـا عـن 
لوقـت واسـتطعنا  لسـويديين تغيـرت بمـرور ا ا
االندمـاج معهـم بسـبب تعاملنـا اليومـي والعمـل 

. معهـم

مـن األمـور التـي تغيـرت بـي إننـي تعلمـت أن أتعامل 
وأقلـق عندمـا تحـدث المشـاكل وليـس قبلهـا. الن 
طريقـة التفكيـر السـويدي تميـل إلـى أن تسـتقبل 
وترضـى بحياتـك كمـا هـي وال تحـاول أن تضغـط 
علـى نفسـك وتأخـذ األمـور كمـا هـي والحلـول تأتـي 

عـا. تبا

وميض عبد الرسول: 
ف»السويد أعطتنا الفرصة 

أن نفكر بطريقة مختلفة

قـف  ، عـن مو ل سـو لر ميـض عبـد ا ثنـا و تحد
حـدث لهـا فـي بدايـة عملهـا فـي السـويد تعتبـره 
ول موظفـة  بيـن أ لحقيقـي بينهـا و ك ا الحتـكا ا
سـويدية فتقـول: »جئـت مـن العـراق وإنـا مثقلـة 
بهمـوم حـروب مـر بهـا بلـدي بهـا منـذ أن كنـت 
صغيـرة منهـا الحـرب العراقيـة اإليرانيـة، وعندمـا 
أتممـت دراسـتي هنـا فـي السـويد حصلـت علـى أول 
وظيفـة وعرفـت بعـد ذلـك أن الموظف الذي سـوف 

اعمـل معـه هـو إيرانـي األصـل.

لقلـق  لماضـي وكان ا  وبـدأت اسـترجع حـوادث ا
لموظـف  مـل مـع هـذا ا لتعا ألكبـر فـي كيفيـة ا ا
الـذي كان فـي نظـري جـزء مـن ذكريـات ال أريـد أن 

هـا. تذكر أ

وِفـي اليـوم األول بالعمـل قدمنـي المديـر للموظـف 
ـم يكـن هـو 

َ
وإذا بـي أراهـا امـرأة وليسـت رجـل ول

المهـم بالنسـبة لـي المهـم إنـي التقيـت بـأول إنسـان 
مـن أصـول إيرانيـة بعـد ماكنـت أراهـم العـدو األكبر 

فـي صـور مـن المعركـة العراقيـة اإليرانيـة.

وبـدأت اقنـع نفسـي أنـي احتـاج إلـى العمـل اكثـر مـن 
أي شـيء آخـر والبـد أن أتحمـل وجودها وبعد أسـبوع 
لـك نفسـي  تما ن أ سـتطع أ مـن عملـي معهـا لـم ا
وأتكلـم عـن مـا فـي داخلـي لهـا وبالحـرف الواحـد 
قلـت لهـا أنـي كنـت خائفـة ومتـرددة وقلقـة ألنـك 
أول إنسـان أتعـرف عليـه مـن أصـول إيرانيـة فـكان 
ردهـا: نحـن ضحايـا حـرب طحنـت مـا طحنـت وكان 
لنسـبة لـك  لشـعور با عنـدي نفـس اإلحسـاس وا

ولكننـا سواسـية باإلنسـانية.

هـذا كان أول درس لـه وقعـه ومحفـور فـي مخيلتـي 
لفرصـة أن نفكـر بطريقـة  لسـويد أعطتنـا ا الن ا
لبشـر  ف ا صنـا لها كل أ سـتقبا مختلفـة بسـبب ا
ننـا  مـن أنحـاء الكـرة األرضّيـة ونحـن كّنـا نعتقـد إ

لـم. لعا لوحيديـن فـي ا ا

تعلمـت أن ال افـرق بيـن البشـر بغـض النظـر عـن 
لونهـم وأشـكالهم وعرقيتهـم وأديانهـم تعلمـت 
أن احتـرم آرائهـم وأفكارهـم واسـتقبلها كمـا هـي.

تغيـر بـي إنـي أصبحـت أصغـي واضـع عينـي بعيـن 
المتكلـم وال أحيـد نظـري إلـى مـكان أخـر وإال اكـون 

عديمـة االحتـرام.

وكانـت المفارقـة أننـا تعلمنـا  أن ال ننظر إلى اإلنسـان 
األكبـر منـا عندمـا يتحـدث باإلضافـة إلـى طريقـة 
لرياضـة  األكل أصبحـت صحيـة أكثـر وممارسـة ا

وركـوب الدراجـة الهوائيـة.

األطفـال الذيـن هـم مسـتقبلنا تعلمـت الكثيـر حول 
كيفيـة أن أخصـص وقـت ألطفالـي أعطـي جـزء مـن 
وقتـي للمتعـة وليـس كمـا هـو سـائد أن األطفـال عبأ 

علـى آبائهـم.

حتـرم واسـمع لـكل طفـل يتحـدث  ن ا تعلمـت أ
معـي وانظـر إليـه وكأنـه إنسـان ناضـج ولـه وعـي 
وطريقـة تفكيـر، تعلمـت مـن الفكـر السـويدي إنـي 
أفكـر بلغـة الجماعـة الن اإلنسـان السـويدي يـدرب 
علـى أن يعمـل مـع جماعـة ويتعلـم ويتكافـل مـع 
المجموعـة ويبـرز وهـو فـي فريـق عمـل، بصراحـة 
هنـاك أشـياء ال تحصـى تعلمتهـا مـن المجتمـع وال 

اشـعر بهـا إال عندمـا  أسـافر إلـى بلـد ثانـي.

ننـا اعطينـا   وتضيـف وميـض: »ولكـن ال ننسـى أ
الشـعب السـويدي الكثيـر مثـل الفالفـل والعنبـة 
والخبـز العراقـي والدولمـة والبقـالوة، واالهـم مـن 
ذلـك أن يحـرص علـى روح العائلـة ويلتـزم بهـا وان 
يتواصـل مـع الجـد والجـدة واألصدقـاء بطريقـة 

أفضـل {

زينب وتوت
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ة  مـرأ ا مـاذا تقوليـن عـن كونـك 
عربيـة مسـلمة، أتـت إلـى السـويد 
حـًا  نجا حققـت  و مـا  عا  1 5 منـذ 
لجديـد؟  ا لمجتمـع  ا فـي  نـة  ومكا

أرى نفسـي واحـدة مـن ضمـن كـم هائـل مـن النسـاء 
العربيـات الناجحـات فـي المجتمـع السـويدي. لقـد 
حققـت بعـض األحـالم  لكن مـا زال لـدي أحـالم أخرى 
معـة  نـا درسـت فـي جا يضـا. أ أطمـح بتحقيقهـا أ
سـتوكهولم وفـي الوقـت الحالـي ادرس فيهـا مـادة 
نسـى كونـي زوجـة وأم  نـي ال أ لرياضيـات. بيـد أ ا
هـم وقتـا يوميا  لثالثـة أطفـال، وأحـرص علـى إعطاء
.
ً
لممارسـة العديـد مـن التمارين والنشـاطات سـوية

هـل شـعرت بـأي تمييـز يمـارس 
ضـدك كونـك امـرأة متحجبـة فـي 

؟  يد لسـو ا

 لقـد وجـدت مكانتـي كامـرأة عربيـة محجبـة فـي 
السـويد، والمجتمـع هنـا تقبلنـي منـذ مجيئـي ولـم 

لتمييـز. أشـعر يومـا با

ان  „ يجــب  المــرأة 
بنفســها  الثقــة  تمتلــك 
وبقدراتهــا وبانهــا تســتطيع 
وبيــن  بيتهــا  بيــن  التوفيــق 

عملهــا

لكـن هنـاك بعـض األشـخاص ممـن 
يعتقـدون أن الحجـاب عائـق فـي 
السـويدي لهـم.  المجتمـع  تقبـل 
ومـن الواضـح أنـك تخطيـت تلـك 
المسـالة وحققتـي نجاحًا. هـل هناك 

سـر لهـذا النجـاح؟

أن ال يضـع اإلنسـان حـدودًا لنفسـه. إذا مـا كان لديـه 
هـدف فعليـه أن يسـعى للحصـول عليـه. بالنسـبة 
إلـى، كان ومـا زال هدفي هـو شـعور المسـؤولية تجاه 
أطفالـي بـأن أكـون قـدوة فـي كونـي عنصـرًا فعـااًل في 

المجتمـع رغـم كونـي امـرأة محجبـة فـي السـويد. 

لـى موضـوع األطفـال،  إ لنسـبة  با
هنـاك مـن يتخـوف بشـكل مبالـغ بـه 
مـن مسـالة االندمـاج فـي المجتمـع 
عـن  ًا  بعيـد نـه  لكو ي  يد لسـو ا
ثقافتنـا الشـرقية. كيـف تعاملتـي 
مـن  تمكنـت  حتـى  لـك  طفا أ مـع 
الوفـاق بيـن الثقافتيـن الغربيـة 

؟ قية لشـر ا و

لمجتمـع  نـون وال فـي ا لقا لمشـكلة ليسـت فـي ا  ا
السـويدي، المشـكلة فـي كيفيـة تربيتنـا ألطفالنـا. 
ء  لحـوار وإعطـا لتربيـة قائمـة علـى ا لـو أن هـذه ا
المجـال لهـم بالمشـاركة فـي اآلراء، عندهـا لـن نواجه 
مشـاكل مسـتقبلية معهـم فـي التربيـة. لكننـا، نحـن 
المهاجـرون، نأتـي مـن بلـدان قائمـة علـى فكـرة أن 
الطفـل عنصـر غيـر فعـال ورأيـه ليـس مـن األهميـة 
لالسـتماع إليـه. لكـن فـي الحقيقـة واسـتنادا علـى 
النظريـات والنظريـات البديلـة ونظريـات التعليـم 
لكامـل  لفهـم ا فـان الطفـل قـادر علـى اإلبـداع وا
لكـن تنقصـه الخبـرة. لـذا فإننـا لـو نظرنـا إلـى الطفـل 
مـن هـذا المنظـور سـنتوفق فـي تعاملنـا وتربيتنـا 

لنـا.  ألطفا

 هنـاك وجهـة نظـر أخـرى وهـي أن 
السـويدي يشـجع علـى  المجتمـع 
فـي  المسـيطر  الطفـل هـو  جعـل 
هـل  هلـه.  أ وبيـن  بينـه  لعالقـة  ا
ت  مـا لمعلو ا نقـص  نتيجـة  ا  هـذ
لـدى األهـل فـي ثقافـة المجتمـع 

؟  ي يد لسـو ا

-  لألسـف إن هـذا مـا يجـري فعليـا. األهـل تأتيهـم 
نـه ممنـوع  لسـويد ا لمـدارس فـي ا معلومـة مـن ا
الضـرب، وفـي حـال ممارسـة العنـف مـع الطفـل فـان 
المدرسـة سـتعلم بذلـك ممـا يولـد حالـة مـن الخـوف 
والضعف فـي السـيطرة علـى الطفـل من قبـل األهل. 
وذكاء الطفـل يجعلـه يدرك هـذه المعلومة ويشـعر 
أن األب أو األم ال يملـكان حـق دور القائـد والمتحكـم. 
ونتيجـة لهـذا الخلـل فـي العالقـة، يأخـذ الطفـل ذلـك 
الدور ويصبـح هو مـن يتحكم فـي العالقة مـع األم أو 
األب. والكثيـر مـن أوليـاء األمـور القادميـن مـن بـالد 
خارجيـة ال يفهمـون انهـم قادريـن علـى التحكم في 
الطفـل وإرشـاده بأسـلوب الئـق كالحـوار بعيـدًا عـن 

الضـرب.

إلـى أي مـدى العالقـة التواصلية بين 
المدرسـة وأهل الطفـل مهمة؟ 

 إنهـا مـن اهـم األشـياء. ونـرى أن أغلـب األطفـال مـن 
أب وأم علـى درجـة عاليـة مـن الثقافـة والتعليـم 

سونيا سوداني:
المجتمع السويدي يتيح الفرص للجميع 

يمكنك االندماج والمحافظة على هويتك الخاصة
الكومبس – لقـاء:  أجرى تلفزيون شـبكة الكومبس، ضمـن برنامـج »منتديات« لقاًء مع سـيدة عربية محجبـة، حققت نجاحا في المجتمع السـويدي، سـواء من خـالل الدراسـة الجامعية، أو من خـالل الرياضة، بحيـث كتبت عنها 
الصحف السـويدية كنمـوذج للمرأة العربية المسـلمة المحجبـة التي اندمجـت في المجتمع السـويدي. كما تطـرق اللقاء لعـدة مواضيع مهمـة منها تحديـات االندماج والتأقلم فـي المجتمـع الجديد، وهاجس األهـل في كيفية 

مساعدة أطفالهم ليصبحوا عناصر فعالة، وقضية المسـاواة بين الزوجين في السويد. وفيما يلي نص الحوار:
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لـي، متفوقـون فـي دراسـتهم، وذلـك نتيجـة  لعا ا
لـى وصـول  لذيـن يسـعون إ ألهـل ا لدعـم مـن ا ا
لـى درجـة متفوقـة فـي الدراسـة. لكـن  أوالدهـم إ
رسـون  جريـن يما لمها مـور مـن ا ء أ ليـا و ك أ هنـا
طريقـة خاطئـة فـي الدعـم وذلـك فـي تحميلهـم 
كافـة المسـؤولية للمدرسـة، وال يـرون أن لديهـم 
دور مهـم فـي إرشـاد الطفـل إلـى أهميـة المدرسـة 

لـة فـي المجتمـع.  نـة فعا وان يكـون لديـه مكا

هـل وجـدِت خـالل مسـيرتك فـي 
الدراسـة صعوبة بكونك شـرقية أو 

ترتديـن الحجـاب؟

ال أبـدًا. لـقد درسـت فـي جامعـة سـتوكهولم ولـم 
تعـرض الي تمييـز. كمـا درسـت فـي منطقـة  أ
أغلبيتهـا مـن السـويديين، وهي ثانـي اكبـر المدارس 
فـي سـتوكهولم ولـم أتعـرض الي تمييـز أيضـا. 
كل مـا فـي األمـر انـه كان لـدى المحيطيـن بـي حـب 
المعرفـة واالسـتطالع حـول الحجـاب. وكان مـن 
بـاب حـب المعرفـة وليـس مـن بـاب عـدم االحتـرام 
أو التقليـل مـن شـأني. لـو كان هنـاك عنصريـة فـي 
السـويد لمـا أتيـح المجـال للمحجبـة بـأن تتواجـد فـي 
كل مضاميـر العمـل والدراسـة. إذا مـا أراد اإلنسـان، 
بحجـاب أو مـن دونه، بـان يكـون لـه مكانـة، فالمجتمع 
السـويدي يتيـح لـه فرصـة الوصـول إليهـا. لكـن إذا مـا 
اختـار أن يكـون منعـزاًل أو غيـر فعـال فـي المجتمـع، 

فانـه علـى األكيـد لـن يجـد أحـدًا يسـاعده. 

ع  نـوا أ مـن  نـوع  تمارسـين  نـِت  أ
شـبيهة  ليـة  لقتا ا ضـة  يا لر ا
بالكاراتيـه، وظهرتـي فـي مقابلـة 
 : ن ا عنـو تحـت  نـت  كا فيـه  صحا
الحجـاب األحمـر لـم يعيـق الحصـول 
علـى الحـزام األسـود. وكان عنوانـًا 
ية  يد لسـو ا لصحـف  ا فـي  فتـًا  ال
حيـث تحـدث المقـال عـن صـورة 
المـرأة العربيـة المسـلمة بشـكل 
عـام فـي المجتمـع السـويدي. مـاذا 

ألمـر؟ ا عـن  تحدثيننـا 

لفعـل شـبيهة  سـها هـي با ر ما لتـي أ ضـة ا يا لر ا
 .MOOL HEUK GIL بالكاراتيـه واسـمها
بدايـات تمارينـي لرياضـة الكاراتيه كانت فـي تونس 
وعندمـا أتيـت إلـى السـويد حاولـت أن أجـد رياضـة 
مشـابهة فوجـدت هـذه الرياضـة وأحببتهـا ألنهـا 
نـي  لفكريـة. كمـا أ لقـوة الجسـدية وا تدمـج بيـن ا
سـعيدة لكونـي تلقيـت تشـجيعا كبيـرًا مـن زوجـي. 
لفلسـفة  للعبـة تحتـوي علـى بعـض ا والن هـذه ا
فـي تفسـير معانـي كل حركـة يقـوم بهـا اإلنسـان، 
فقـد اسـتطعت فهـم الكثيـر مـن األشـياء أهمهـا 
لتـي  لقـوة الداخليـة تكمـن فـي العقـل، وهـي ا أن ا
سـتجعله قـادرًا علـى التصـدي للمشـاكل والنزاعـات 

لمجتمـع أيضـا.  لتحديـات فـي ا وا

مـا   ، صـة لخا ا بتـك  لتجر نتيجـة 
ن  أ لممكـن  ا مـن  لتـي  ا لنصيحـة  ا
تقدميها للنسـاء الشـرقيات بشـكل 
لجـدد بشـكل  ا لقادمـات  وا عـام 
خـاص، فـي ظـل فهـم الحريـة علـى 
أنهـا سـالح بوجـه الـزوج، كمـا حصل 
فـي حـاالت عديـدة، وفي ظـل إصرار 
دة  االسـتفا عـدم  علـى  بعضهـن 
مـن مسـاحة الحريـة المتاحـة لهـن 
واإلبقـاء علـى العـادات القديمـة؟ 

 نصيحتي هـي أن المـرأة يجب أن تمتلك الثقة بنفسـها 
وبقدراتهـا وبانها تسـتطيع التوفيق بيـن بيتها وبين 
عملهـا. ويجـب أن تؤمـن انـه عليهـا أن تكـون عنصـرًا 
فعـااًل فـي المجتمـع وقـدوة ألطفالهـا. ولعـل أول مـا 
يجـب فعلـه هـو تحقيـق الـذات، الن بقاءهـا فـي المنـزل 
واالكتفـاء بتلبية احتياجـات بيتهـا  وأوالدهـا وزوجها، 
يحبط من عزيمتهـا. والمرأة المتعلمة هـي التي ترفع 
مـن شـان بيتهـا وكل مـا نالـت المـرأة مـن تعليـم، كل ما 
اسـتطاعت أن تبنـي مجتمعـا افضـل وجيـاًل احسـن. 
الكثيـر مـن النسـاء يبـدون تخوفـا مـن عـدم توفيقهن 
بين البيـت والعمـل، إال أننـي أقول لهـن بان المـرأة قوية 
تهـا ألطفالهـا  وقـادرة علـى التوفيـق وإظهـار كفاء

ليحـذو حذوهـا.

المشــكلة ليســت فــي  „
المجتمــع  فــي  وال  القانــون 
الســويدي، المشــكلة فــي كيفيــة 
ألطفالنــا تربيتنــا 

يـة  لحر ا مفهـوم  هـو  مـا  يـك  أ بر
والمسـاواة في السـويد إذا مـا أردنا 
وضعـه فـي القالـب الصحيـح وليـس 
المتطـرف لهـذه الجهـة أو لتلـك 

لجهـة؟ ا

 المسـاواة هـي الشـراكة بيـن االثنيـن. شـراكة فـي 
لواحـد علـى  لواجبـات وان ال يتعـدى ا لحقـوق وا ا
لـذي بنـي عليـه  اآلخـر. واالحتـرام هـو األسـاس ا
المجتمـع السـويدي. واالهـم أن تبـدأ المسـاواة فـي 

. لبيـت ا

حاورهــا: د. محمــود اآلغا
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الكومبس – قصص وتجارب نجاح: »اسـمي بشـار رشـود من مواليد مدينة السـلمية في سـوريا عام 1985، 
طبيب بيطري حاصل على درجة ماجسـتير في األمراض المعدية واألوبئة من كلية الطـب البيطري في حماة 
وأحمل شـهادات خبرة لدورات تدريبية فـي مجال األحيـاء الدقيقة والمناعة مـن إيطاليا والنمسـا باإلضافة 

لعملي كطبيب بيطري مخبري في سوريا.

خـر سـنة 2014 ومـن  وا لسـويد أ لـى ا قدمـت إ
ن  تقـا ألول وضعـت هدفـا لنفسـي وهـو إ ليـوم ا ا
اللغـة السـويدية ألنهـا المفتـاح األساسـي لدخـول 
أي مجتمـع جديـد وخـالل فتـرة االنتظـار بـدأت 
بدراسـة اللغـة السـويدية باإلضافـة إلـى متابعتـي 
م بهـا بعـض  ن يقـو لتـي كا وس ا ر لـد لبعـض ا
لهجـرة  نـوا يأتـون لبيـت ا للذيـن كا لمتطوعيـن ا ا
الـذي كنـت أسـكن فيـه، ومـن خـالل أحـد األصدقـاء 
السـويديين تمكنـت مـن بنـاء شـبكة عالقـات جيـدة 
حـد  لتعـرف علـى أ هـا با ثنا فـي منطقتـي نجحـت أ
لتـي تملـك عيـادة خاصـة  الطبيبـات البيطريـات ا
والتـي رحبـت بـي بشـكل فـوري للتدريـب العملـي في 

عيادتهـا لمـدة 6 شـهور.

»بنيت شبكة عالقات 
اجتماعية من خالل 

زوار العيادة«

 ومـن خـالل لقائـي اليومـي بـزوار العيـادة تحسـنت 
لغتـي السـويدية بشـكل جيـد وكسـبت العديـد مـن 

األصدقـاء الذيـن سـاعدوني لتطويرهـا، هـذا األمـر 
الـذي سـاعدني للعمـل فـي العيـادة لفتـرة قصيـرة، 
وسـنحت لـي الفرصـة ألكـون فـي فيلـم قصيـر تـم 
إعداده عـن األشـخاص مـن القادميـن الجـدد والذين 
نجحـوا فـي االندمـاج فـي المجتمـع والدخـول فـي 
سـوق العمـل بسـرعة والفيلـم شـارك فـي مؤتمـر 
عـن االندمـاج فـي العاصمـة سـتوكهولم فـي تلـك 

. لفتـرة ا

يلـة نسـبيا  لطو مـة ا قا إل ر ا نتظـا ة ا بسـبب فتـر
وتواجـدي فـي العيـادة واحتكاكـي اليومـي ببعـض 
ء السـويديين قطعـت شـوطا كبيـرا فـي  األصدقـا
للغـة السـويدية ممـا سـاعدني إلنهـاء  أساسـيات ا
مرحلـة دراسـة األسـفي بزمـن قياسـي ال يتعـدى 
بعـت دراسـتي عـن بعـد فـي  لشـهر ومـن ثـم تا ا
باقـي المراحـل وهـذا مـا سـاعدني إلنهائهـا بفتـرة ال 
تتجـاوز السـتة أشـهر األمـر الـذي أهلنـي للتقديـم 
علـى معادلة شـهاداتي فـي جامعـة أوبسـاال للحصول 
لسـويدية، ولكـن وجـودي  لعمـل ا علـى رخصـة ا
لبلـد مقارنـة بالمتقدميـن اآلخريـن  الحديـث فـي ا
حـال دون حصولـي علـى مقعـد هـذه السـنة، لكـن 
هـذا لـم يمنعنـي أبـدا مـن مواصلـة الجهـود للحصـول 

بســبب فتــرة انتظــار  „
نســبيا  الطويلــة  اإلقامــة 
العيــادة  فــي  وتواجــدي 
ببعــض  اليومــي  واحتكاكــي 
األصدقــاء الســويديين قطعــت 
شــوطا كبيــرا فــي أساســيات 
اللغــة الســويدية ممــا ســاعدني 
إلنهــاء مرحلــة دراســة األســفي 
بزمن قياســي ال يتعدى الشــهر

علـى عمـل فـي مجالـي وهـذا مـا تحقـق عـن طريـق 
أحـد األصدقـاء الـذي يعمـل كمفتـش غذائـي قـام 
بتشـجيعي للتقـدم بطلـب للعمـل مـع وكالـة الغـذاء 
الوطنيـة كمفتـش بيطـري فـي أحـد أكبـر مسـالخ 

السـويد فـي منطقـة كرستيانسـتاد.

ء المقابلـة مـع المسـؤولين هنـاك تـم   وبعـد إجـرا
لـي 3 أشـهر  قبولـي فـي العمـل لفتـرة مؤقتـة حوا
لسـد النقـص الحاصـل فـي الـكادر هنـاك وبعـد أقـل 
بالغـي مـن قبـل مسـؤولتي فـي  مـن شـهرين تـم إ
العمـل عـن رغبتهـا بتواجـدي بعقـد ثابـت لديهـم 
نتيجـة التقييـم الجيـد مـن قبـل زمالئـي فـي العمـل 
وأنـا اآلن أعمـل معهـم كشـخص أساسـي فـي الفريـق 
ى  تقييـم مـد ئـح و با لذ لمشـرف علـى فحـص ا ا
لبشـري فـي  جودتهـا وصالحيتهـا لالسـتهالك ا

.HKSCAN معمـل

»أعمل في أكبر المسالخ 
السويدية«

ضخـم  حـد أ عمـل فيـه أ لـذي أ لمعمـل ا  يعتبـر ا
المسـالخ فـي السـويد والـذي يقـدم حوالـي 3000 
ذبيحـة، بشـكل يومـي والمسـلخ يعمـل يوميـا مـن 
ا باإلضافـة إلـى  السـاعة 7 صباحـا ولغايـة 4 مسـاء
لـى  لتغليـف والتصديـر إ لتصنيـع وا وجـود قسـم ا
كل دول العالـم كالصيـن والبرازيـل وكافـة الـدول 

األوربيـة.

ونحـن كفريـق مهمتنـا هـي تقييـم جـودة الذبائـح 
وفحصها وإعطـاء القـرار المناسـب فيمـا إذا الذبيحة 
صالحـة لالسـتهالك البشـري أم ال  وأيضـا باإلضافـة 
ألخـذ عينـات دوريـة مـن أحشـاء الحيـوان وإرسـالها 
إلـى المخبـر الرئيسـي فـي مدينـة يونشـوبينغ إلجـراء 
الفحـص البكتيـري والتحـري عـن وجـود بعـض أنواع 
البكتريـا كالسـالمونيال والكامبيلوباكتـر وغيرهـا 
حيـث أن الحكومـة السـويدية كلفـت وكالـة الغـذاء 
الوطنيـة  بالتحـري وتقديـم التحاليـل عـن كيفيـة 
لمقترحـات  لمسـالخ ومراقبتهـا وتقديـم ا عمـل ا
للحـوم  لعمـل فيهـا بمـا يخـص جـودة ا لتحسـين ا
المذبوحـة بمـا يضمـن السـالمة الغذائيـة الكاملـة 

. طنيـن ا للمو

»لن أتوقف عن تحقيق 
حلمي في نيل الدكتوراه«

لمـا  لـذي طا توقـف عـن حلمـي ا م لـن أ لختـا فـي ا
ة  د ل علـى شـها لحصـو هـو ا سـعيت لتحقيقـه و
لتـي كانـت قـاب  الدكتـوراه فـي الطـب البيطـري ا
قوسـين أو أدنـى للبـدء بهـا فـي سـوريا ولكـن ظـروف 
نـا اآلن أعمـل جاهـدا علـى  الحـرب كانـت أقـوى وأ
تطويـر معلوماتـي ومصطلحاتـي فـي مجـال الطـب 
البيطـري ألكـون مـن المقبوليـن فـي جامعـة أوبسـاال 
فـي القريـب العاجـل وكل الشـكر لموقـع الكومبـس 
الـذي طالمـا كان يسـلط الضـوء علـى قصـص النجـاح 
فـزا  لسـويد لتكـون دافعـا وحا لتـي حدثـت فـي ا ا

للجميـع للتميـز واإلبـداع«.

أعمل في أكبر مسالخ السويد
الطبيب البيطري بشار رشود:

العالقات االجتماعية قادتني إلى 
الحصول على عمل في اختصاصي

جواز ســفر عراقي
االسم:

عمار ســعدي سبع
 A٥716042 :رقــم الجواز

تاريــخ اإلصدار: 2011-01-11
االتصــال علــى الرقم  0737818818 
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الكومبس – قصص وتجارب نجاح: يعتقد البعض من المهاجرين أن الوسـط االجتماعـي للمهاجرين يفيض 
بتصـورات وأفكار مسـبقة جاهزة، عـن العمل والحياة في السـويد، مسـتمدة مـن تجارب آخرين، قـد يكونوا 

مّروا بتجارب فاشلة في المجتمع، أو على األقل تجارب صعبة.

لدعـاس، يطـرح فـي تجربتـه هـذه،  لكـن بسـام ا
كيـف انـه اسـتطاع التغلـب علـى العديـد مـن هـذه 
األفـكار المحبطـة، خصوصـا مسـألة العمـر، وعائـق 

 . للغـة ا

الدعاس، شرح تجربته قائال:

 بعـد اشـتداد الحـرب فـي سـوريا، وصعوبـة بقائي مع 
عائلتـي هنـاك، كانـت المغامـرة فـي السـفر إلـى مـكان 
لمتاحـة  لخيـارات ا ئلتـي هـي أفضـل ا آمـن لـي ولعا

بالنسـبة لـي.

 كانـت رحلـة شـاقة محفوفـة بالمخاطـر اسـتمرت 
أكثـر مـن شـهر، تعرضـت فيهـا للمـوت أكثـر مـن 
لسـويد فـي  لـى ا لوصـول إ سـتطعت ا مـرة حتـى ا
آب مـن عـام 2014 حيـث بـدأت تحديـات مـن 
نـوع جديـد. وجـدت نفسـي فـي مجتمـع ال أعـرف 
الكثيـر عـن عاداتـه وتقاليـده وقيمـه، إضافـة إلـى 
موضـوع اللغـة السـويدية والتـي تشـكل عقبـة أمـام 

. يـن لكثير ا

 لي«
َ
»لم يكن العمر عائقا

ـة أن مـدارس اللغـة ال تسـتقبل 
ّ
وممـا زاد الطيـن بل

مـن لـم يحصـل علـى قـرار اإلقامـة مـن دائـرة الهجرة 
األمـر الـذي ُيجبـر القـادم الجديد علـى البقاء مـدة قد 
تطـول أو تقصـر فـي انتظـار صـدور قرار إقامتـه 

دون أن يعلـم إلـى متـى.

وفـي هـذه األثنـاء كنـت أسـمع الكثيريـن ممـن حولـي 
ـم اللغة، ال سـيما بالنسـبة 

ّ
يتكلمـون عـن صعوبـة تعل

ألربعيـن مـن  ا بعة و لسـا لشـخص مثلـي قـد بلـغ ا
لعمـر. ا

قبلـت التحـدي وبـدأت أبحـث عـن طريقـة لتعلـم 
اللغـة السـويدية قبـل صـدور قـرار إقامتـي.

ـا زاد فـي صعوبـة األمـر أننـي كنـت فـي قريـة  َوِممَّ
 ، فلـة طعـة يا ليوسـنة فـي مقا سـمها ا ة ا صغيـر
وإلـى جانبهـا مدينـة صغيـرة اسـمها سـودرهامن 
يبلـغ تعـداد سـكانها حوالـي 15000 نسـمة، ممـا 
لتعلـم واالندمـاج فـي المجتمـع.  فـرص ا

ُ
عـف

ْ
ُيض

بعـد مـرور شـهرين علـى وصولـي إلـى اليوسـنة تـم 
افتتـاح مكتـب للمواطنيـن 

 ،)MEDBORGARKONTORET(
 CARINA GARD ووعـدت مديـرة المكتـب

للغـة. أن تسـاعدنا فـي تعلـم ا

لـدروس فـي  وبالفعـل بعـد فتـرة وجيـزة بـدأت ا
ربـع سـاعات فـي األسـبوع  لمواطنيـن، أ مكتـب ا

. ميـن مقسـمة علـى يو

كانـت CARINA GARD أول شـخص سـويدي 
أتعـرف إليـه، نشـيطة وبذلـت جهـودا جبـارة فـي 
ّصصـت 

َ
مسـاعدتنا. فباإلضافـة إلـى دروس اللغـة خ

فـة  لثقا ا نيـن و ا لقو عيا لتعليـم ا سـبو سـا أ ر د
بـس  ميـن مال نهـا سـعت لتأ أ ، كمـا و ية يد لسـو ا
ن  كا يـة و لقر لمقيميـن فـي ا نيـة لالجئيـن ا مجا

أللـف شـخص. عددهـم يقـارب ا

لثالثيـن  ا ا وزو لكثيريـن ممـن تجـا سـمع ا كنـت أ
أو األربعيـن مـن العمـر كلمـات وأمثـال تدعـو إلـى 
اإلحبـاط مثـل )بعـد مـا شـاب ودوه للكتـاب، وبعـد 
عـر ذلـك أي اهتمام 

ُ
الكبـرة جبـة حمـرة(، ولكنـي لـم أ

ن يصنـع  دتـه يمكـن أ را ن بإ إلنسـا ن ا نـي بـأ إليما
المعجـزات، وأن العمـر ال يشـكل عائقـا لمـن صمـم 
نـوا يقولـون مـا أهميـة  لتعلـم. وآخـرون كا علـى ا
لغـة ال يتكلـم بهـا إال عشـرة مالييـن إنسـان، وكنـت 
أسـتغرب مـن هـذا الـكالم، إذ كيـف يقبـل شـخص أن 
يعيـش فـي بلـد ال يتقـن لغتهـا، مهمشـا نفسـه فـي 

. لمجتمـع ا

»المحبطون كانوا يعطوني 
دافعا للمزيد من الجهد«

كنـت أعـود إلى مـكان سـكني ألدرس بجـد مـا تعلمناه 
خـالل السـاعتين فـي مكتـب المواطنيـن. كان بعـض 
الُمَحّبطيـن يقولـون مـا هـي إال أيـام وبعدها سـتهمل 
نـوا يقولـون ال  للغـة، آخـرون كا وتتـرك دراسـة ا
تتعـب نفسـك ألنـك ستنسـى مـا تتعلمـه، كل هـذا 
الـكالم كان يعطينـي دافعـا وتصميما ألبـذل المزيد 

يشــكل  „مـن الجهـد. ال  العمــر 
عائقــا لمــن صمــم علــى التعلــم

ة الكتـب والدراسـة أكثـر مـن سـبع  ء  بـدأت بقـرا
سـاعات فـي اليـوم، وممـا يجـدر ذكـره أنـه كان فـي 
لتـي  لنشـاطات ا لكثيـر مـن ا مدينـة سـودرهامن ا
لموجـودة  ئـس ا لكنا يقـوم بهـا متطوعـون فـي ا
غبيـن فـي تعلـم  ا لر ة ا عد لـك لمسـا ذ . و ك هنـا
ء كـرت  لـى شـرا للغـة السـويدية، ممـا اضطرنـي إ ا
شـهري للبـاص بقيمـة 740 كـرون شـهريا مـن 
أصـل المسـاعدة الماليـة التـي كانـت حوالـي 2100 
كـرون، ولكنـي تحملـت الصعوبـات الماديـة أيضـا، 
بفضـل مسـاعدة مكتـب المواطنيـن فـي اليوسـنة، 
ومسـاعدة المتطوعيـن فـي مدينـة سـودرهامن 
بـدأت أتكلـم السـويدية عوضـا عـن اإلنكليزيـة فـي 

حياتـي اليوميـة بعـد ثالثـة أشـهر مـن بـدء تعلمـي، 
حيـث بـدأت أخلـط بيـن اإلنكليزيـة والسـويدية فـي 
البدايـة، ثـم تحولـت إلـى اللغـة السـويدية بالتدريـج.

انتظـرت صـدور قـرار اإلقامـة حوالـي سـنة وشـهر، 
ولـم أسـتطع بـدأ الدراسـة فـي األسـفي إال فـي شـباط 

أســمع  „مـن عـام 2016. كنــت 
الكثيريــن ممــن حولــي يتكلمــون 
اللغــة ــم 

ّ
تعل صعوبــة  عــن 

لسـويديين يحبـون مسـاعدة  ن ا وممـا الحظتـه أ
اآلخريـن فـي تعلـم اللغـة، ال سـيما عندمـا يلمسـون 

اهتمامـا وإقبـااًل مـن الطـرف اآلخـر علـى التعلـم.

أنهيـت دراسـة األسـفي ثـم تابعـت المرحلـة التاليـة 
سـمى )بالسـاس غرونـد(.

ُ
والتـي ت

وبعـد أن أنجـزت مرحلـة )السـاس غرونـد( حصلـت 
.LÄNSSTYRELSEN علـى تدريـب فـي

لقـد كان التدريـب فرصـة كبيـرة بالنسـبة لـي كـي 
أتـدرب علـى ممارسـة اللغـة السـويدية، كمـا وكان 
فقـة محافـظ مقاطعـة فارمالنـد  فرصـة لـي لمرا
 ، ن نسـو لسـيد كينـت جو VÄRMLAND ا
والتعامـل معـه عـن قـرب، حيـث رافقتـه فـي عـدة 
زيـارات قـام بهـا لمشـاريع ومنشـآت صناعيـة فـي 
المقاطعـة. رأيـت كيـف يتعامل مـع الجميـع بكل ود 

واحتـرام وتواضـع.

»أخيرًا حصلت على العمل«

طبعـا كانـت تجربـة ثريـة بالنسـبة لـي، وبعـد انتهـاء 
مـدة التدريـب األول أعربـت لمسـؤولتي فـي مكتـب 
العمـل عـن رغبتـي فـي الحصـول علـى فتـرة ثانيـة 
فـي LÄNSTYRELSEN، وبالفعـل حصلـت 
علـى شـهر إضافـي، أثنـاء التدريـب الثانـي كان عندي 

مقابلـة توظيـف فـي مكتـب العمـل.

بعـد أسـابيع تمـت دعوتـي ألبـدأ عملـي فـي األول مـن 

كانـون األول العـام الماضـي فـي مكتـب العمـل فـي 
مدينـة كارلسـتاد. 

عد  لتـي حصلـت عليهـا هـي مسـا ظيفـة ا لو ا
طنيـن  لموا عدة ا ASSISTENT عملـي مسـا
علـى إنجـاز أعمالهـم بمكتـب العمـل عـن طريـق 
اإلنترنـت، أو عـن طريـق المسـؤولين فـي المكتـب 
طبعـا مسـاعدة بالترجمـة للمتكلميـن بالعربيـة وال 

. يدية لسـو ن ا يتقنـو

 أنـا سـعيد بمـا حققـت مـن نجـاح، وبمـا اسـتطعت 
إنجـازه والوصـول إليـه، ممـا أعطانـي حافـزًا للمتابعة 

لتحقيـق األفضـل.

أود أن انتهـز الفرصـة ألهمـس فـي أذن القادميـن 
الجـدد أال يهـدروا أوقاتهـم، وأال يستسـلموا لليـأس 

واإلحبـاط والقلـق والحـزن.

فاعليـة اإلنسـان فـي بـالد المهجـر تـؤدي إلـى تنظيم 
وقته بيـن البيـت والعمل وأوقـات الفراغ، ويسـاعده 
فـي الخـروج مـن عزلتـه واالندمـاج فـي المجتمـع. 

وهـذا مـن أكثـر مـا يحتاجـه اإلنسـان فـي الغربـة. 

لنجـاح عليـه االبتعـاد عـن األشـخاص  مـن يريـد ا
السـلبيين المحبطيـن، وأن يبـذل قصـار جهـده فـي 
تعلـم لغـة البلـد الـذي يعيـش فيـه، إذ أنهـا مفتـاح 
الدخـول إلـى سـوق العمـل واالندمـاج فـي المجتمـع. 

لكثيـر كـي يسـتطيع  لسـويد تقـدم ا ن ا حقيقـة أ
د للدخـول فـي  السـتعدا للغـة وا ن تعلـم ا إلنسـا ا
سـوق العمـل، وتوفـر الفـرص لتعديـل الشـهادات، 
وتقيـم الـدورات المهنيـة والتدريبيـة فـي مختلـف 

الت. لمجـا ا

أي أن أبـواب النجـاح مفتوحـة لـك والفـرص متاحـة 
أمامـك، انـت وحـدك مـن يقـرر أن سـلوك طريـق 

. ح لنجـا ا

 بسام الدعاس: العمر ليس عائقًا في الحصول على عمل

»من يريد النجاح عليه 
االبتعاد عن المحبطين«
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الكومبـس – ثقافة: تحتضـن مدينة مالمو فـي الفترة مـن 20 إلى 22 نيسـان/ أبريل القـادم 2018 المعرض 
الثاني للكتاب العربي. 

لمعـرض، يشـارك مسـرح بـال  ر ا وفـي آخـر أخبـا
حـدود ممثـال بالفنـان كريـم رشـيد والـذي يعمـل 
أيضـا بمسـرح مالمو فـي معـرض الكتـاب، المشـاركة 
مـج  لبرنا سـتكون مـن خـالل ورشـة عمـل ضمـن ا
الثقافـي فـي معـرض الكتـاب العربـي فـي السـويد، 
الورشـة سـتكون تحـت عنـوان المسـرح العربـي فـي 
المهجـر بمشـاركة ضيـوف مـن األمـارات العربيـة 
المتحـدة ممثلـة برئيـس الهيئـة العربيـة للمسـارح 
فـي الشـارقة، وأيضـا غنـام غنـام مـن فلسـطين الذي 
سـيقدم عرض مسـرحي هـام جـدًا على هـام معرض 
لمنفـى«  لعـرض بعنـوان »سـأموت فـي ا لكتـاب ا ا
لعربـي  لمغـرب ا يضـا ضيـف مـن ا مـا. وأ مونودرا

وخبـراء بالمسـرح مـن مالمـو. 

هنالـك تواصـل مـع أهـم الكتـاب العـرب فـي أوربـا 
أيضـا، سـيكون هنالـك برنامـج متوفـر قريبـا يضـم 

عنوانيـن ورشـات العمـل والنـدوات وتوقيـع الكتـب 
أيضا. 

م  لعـا لمـو باسـمها فـي هـذا ا وتشـارك مكتبـة ما
كشـريك، هـذا المعـرض ثبـت بفضـل مؤسسـة ابـن 

رشـد كحـدث ثقافـي نوعـي عربـي /سـويدي 

قامـت مؤسسـة ابـن رشـد بحجـز قاعـة األميرالـن في 
الفولكتـس بـارك كمـكان النعقـاد المعـرض، وهـذه 
نقلـه نوعيـة عـن السـنة الماضيـة، وهنالـك تواصـل 
مـع كتـاب وشـعراء للمشـاركة بالمهرجـان الثقافـي.

لسـويديين بمعـرض  لكتـاب ا د ا تحـا سيشـارك ا
الكتـاب من خـالل ورشـة عمـل عـن كيفيـة االنضمام 
لالتحـاد والخدمـات التـي يقدمهـا االتحـاد ألعضائـه، 
كحقـوق وواجبـات، هـذه الورشـة مهمـة جدا بسـبب 

قـدوم العديـد مـن الكتـاب العـرب إلـى السـويد فـي 
السـنوات األخيـرة، ومـن المهـم انخراطهـم ضمـن 

هـذه المؤسسـة.

بـن رشـد  ا قامـت مؤسسـة 
لـن فـي  بحجـز قاعـة األميرا
ن  كمـكا ك  ر بـا لكتـس  لفو ا
لمعـرض، وهـذه  ا النعقـاد 
لسـنة  ا عـن  عيـة  نو نقلـه 
لـك تواصـل  لماضيـة، وهنا ا
مع كتـاب وشـعراء للمشـاركة 

. فـي لثقا ا ن  جـا لمهر با

ا بتثبيـت  مـو لذيـن قا لنشـر ا تقريبـا عـدد دور ا
مشـاركتهم وصـل إلـى الثالثيـن، مـن سـوريا ولبنـان 
والمغـرب واألردن وفلسـطين وقطـر والسـعودية 

ومصـر باإلضافـة لـدور نشـر موجـودة بـدول عربيـة 
مثـل إيطاليـا وألمانيـا وبريطانيـا. 

ت  مـة للمكتبـا صـة ها ض فر لمعـر ن ا سـيكو
هـج  ء منا قتنـا جـل ا لمـدارس مـن أ ا لسـويدية و ا
للغـة  بيـة لتعليـم ا ر و ت أ صفـا ا تعليميـة بمو

. ل طفـا عـة لأل قصـص متنو ، و بيـة لعر ا

هنالـك تواصـل مـع دائـرة المـدارس فـي مالمـو أيضـا 
لتنظيـم ورشـة عمـل عـن تعليـم اللغـة العربيـة فـي 

السـويد.

استعدادات على قدم وساق إلقامة                                     
المعرض الثاني للكتاب العربي في مالمو

جانب من أنشطة المعرض األول للكتاب العربي في مالمو 2017 ◄

حيـث تخلـل المعـرض العديـد مـن ورشـات العمـل وتوقيـع للكتـب وأنشـطة خاصـة 

باألطفـال 
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الكومبـس – ثقافـة: بيرشـنك سـعيد، )أسـتيرا(، ناشـطة اجتماعيـة في مجـال االندمـاج بالمجتمـع، تحمل 
شهادة الماجسـتير في الصحافة وقد عملت بها قبل مجيئها إلى الدنمارك.

 تعمـل منـذ مـا يزيـد علـى )22( عامـا ومـا زالـت فـي 
مجـال المجتمـع المدنـي، حيـث تسـاعد القادميـن 
قلـم مـع  لتأ لغـات مختلفـة، علـى ا فـات و مـن ثقا
المجتمعـات الجديـدة واإلندمـاج فـي المجتمـع، 
ت  قضـا لتنا نـت مـن ا لتـي عا ت ا لفئـا صـا ا خصو

نهـا. عيـة فـي بلدا الجتما ا

لعمريـة مـن  لفئـات ا تعمـل )أسـتيرا( مـع كافـة ا
الجنسـين، ويشـمل نطـاق عملهـا مجـاالت واسـعة، 
ليوميـة، مـرورًا  ة ا لحيـا لعـام فـي ا لسـلوك ا مـن ا
بتعلـم اللغـة والتأهيـل الدراسـي ومعرفـة األنظمـة 
والقوانيـن، وصـواًل إلـى سـوق العمـل واالندمـاج فـي 

. لمجتمـع ا

تقـول لــ »الكومبـس«: »الدولـة تضطلع بالمسـؤولية 
الكاملـة فـي حمايـة ورعايـة مواطنيهـا، وعندمـا 
تحمـل المـرأة بطفلهـا أو طفلتهـا مثـاًل، تخضـع منـذ 
األشـهر األولـى إلـى إشـراف كامـل مـن قبـل القطـاع 
الصحـي ومراقبـة طبيـة ورعايـة دائمـة إلـى مـا بعـد 
الـوالدة، ويسـجل هـذا المولـود رسـميا فـي سـجالت 
الدولـة ويدخـل فـي نظـام اسـمه )نظـام اإلنسـان(، 

ويسـتمر فيـه طـوال مراحـل حياتـه.

، ممـا  يـن بو أل لبعـض مـن ا ا مـا ال يفهمـه ا  هـذ
بـوي  لتر ألسـلوب ا يدفعهـم لعـدم تقبـل هـذا ا
ة  سـر أل ا لـة و و لد لتسـمية ا ثـي ا يـد ثال لجد ا

. » لمجتمـع ا و

ملـة  لمهاجـرة كا  تعمـل )أسـتيرا( مـع األسـرة ا
)أبويـن ومراهقيـن وأطفـال(، ومـن خـالل عملهـا 
مـع هـذه األسـرة تتكـون لديهـا صـورة وافيـة عـن 

البرامـج الثقافيـة والتعلميـة التـي تحتاجهـا األسـر 
 . ة جـر لمها ا

لـى محاضـرات  ء يحتجـن إ لنسـا تضيـف: »بعـض ا
لـى  لمهمـة إ ل، فتنـاط هـذه ا ألطفـا فـي تربيـة ا
ل فـي  لمجـا ا ا ت فـي هـذ ت متخصصـا عـا متطو
م  . فنقـو عمـل معـه ي أ لـذ فـي ا لثقا كـز ا لمر ا
لروضـة  نـة وا ء بـدور الحضا لنسـا بتوعيـة هـؤالء ا
والمربـي والمربيـة، وكيفيـة تعاملهـم مـع أوالدنـا 
لخارجيـة،  لسـفرات ا لمدرسـية وا لرحـالت ا فـي ا
وننصـح النسـاء بعـدم التدخـل فـي اختيـارات األبنـاء 
للتخصـص الدراسـي الـذي يرغبـون فيـه، والكثيـر 
مـن التوجيهـات واإلرشـادات فـي التعامـل اليومـي 
داخـل األسـرة. إضافـة إلـى مرافقتهـم لزيـارة بعـض 
المؤسسـات المختصـة، وزيـارات ميدانيـة لبعـض 
لتحفيـز  لمختصيـن لمركزنـا. كمـا نعتمـد مبـدأ ا ا
فـي عملنـا، وبهـذا نضـرب عصفوريـن بحجـر واحـد 
ونحقـق هدفيـن معـا، أواًل: خـروج المـرأة مـن دوامـة 
دهـا علـى نفسـها فـي  عتما ا ليـة و لمنز لخدمـة ا ا
التعامـل مـع المؤسسـات التربويـة، وثانيـا: تقويـة 
شـخصية المـرأة داخـل األسـرة وتمكنهـا مـن إعطـاء 
المعلومـات الحقيقيـة والصحيحـة للجيـل الجديـد«.

„ 
ــن  ــاء يحتج ــض النس بع
إلــى محاضــرات فــي تربيــة األطفــال، 
فتنــاط هــذه المهمــة إلــى متطوعات 
ــي  ــال ف ــذا المج ــي ه ــات ف متخصص
المركــز الثقافــي الــذي أعمــل معــه. 
فنقــوم بتوعيــة هــؤالء النســاء بــدور 
والمربــي  والروضــة  الحضانــة 
والمربيــة، وكيفيــة تعاملهــم مــع 
المدرســية  الرحــات  فــي  أوالدنــا 

الخارجيــة والســفرات 

التعليم والتأهيل والتحفيز 

تحـاول )أسـتيرا( دائمـا تشـجيع النسـاء المهاجـرات 
علـى الخـروج مـن البيـت، وتحفيزهـن للبحـث عـن 
فرص العمـل، فباإلضافـة إلـى انتظامهن فـي دورات 
تعلـم اللغـة والـدورات التأهيليـة والمهنيـة، فإنهـا 
هـب  ا لمو ا ت و قـا لطا ف ا كتشـا عدهن فـي ا تسـا
لحلـم  تحقيـق ا ، مـن منطلـق: ) منـة لديهـن لكا ا
لـذات(. »اصطحبـت  يأتـي مـن خـالل البحـث عـن ا
لـى الشـارع وأعطيـت لـكل واحـدة  بعـض النسـاء إ
منهـن كاميـرا فيديـو، وقلـت لهـن أطلقـوا العنـان 
لصـورة مـا يخطـر  لصـوت وا لكـن وسـجلوا با لخيا
ببالكـن، وصـوروا كل مـا يعجبكـن مـن حدائـق ومبـان 
نفسـكن أيضـا وأي  ومناظـر طبيعيـة، وصـوروا أ
شـيء ترونـه جميـاًل. بعـد ذلـك ومـن خـالل المركـز 
الثقافـي وبالتعـاون مـع المخـرج السـينمائي الفنـان 
)جمـال أميـن(، فتحنـا دورة للتصويـر الفوتوغرافـي 
ركن الحقـا فـي  لالتـي شـا ت، ا بـا لموهو ء ا للنسـا
 . فيـن و كييـن معر ر نما ا نيـن د معـرض مـع فنا
ثنيـن مـن  أ نـي و يطا ج بر كنا مـع مخـر ر كمـا شـا
الفنانيـن فـي مدينتنـا ومجموعـة كبيـرة مـن النسـاء 
المهاجـرات مـن مختلـف البلـدان والثقافـات، قبـل 
عـدة سـنوات فـي فيلـم تسـجيلي حـول )التقييـم 
لمقاهـي وسـط  حـدى ا لمسـبق(، فتجمعنـا فـي ا ا
المدينـة وارتدينـا الحجـاب والنقـاب، ورصدنـا ردة 
لنـاس وتقيمهـم المسـبق علـى  لمـارة مـن ا فعـل ا
منظرنـا االسـتفزازي«. وقـد نجحـت )أسـتيرا( مـن 
خـالل )جمعيـة النسـاء متعـددات الثقافـات(، التـي 
أسسـتها وتعمـل بهـا منـذ أكثـر مـن )22( عامـا، 
بمسـاعدة العديـد مـن النسـاء بعـد تخرجهـن مـن 

لمهنيـة، بالحصـول علـى  لتدريبيـة وا لـدورات ا ا
لبعـض  فـرص عمـل تلـق بهـن، وكذلـك بإكمـال ا
لثانويـة والجامعيـة، ومـن ثـم  منهـن دراسـتهن ا

ل اختصاصهـن. توظيفهـن فـي مجـا

العنف األسري واالجتماعي

لتـي  عيـة ا الجتما كل ا لمشـا لكثيـر مـن ا ك ا هنـا
ت  لمجتمعـا ة فـي ا جـر لمها ئـل ا ا لعو جـه ا ا تو
الجديـدة، وتتميـز الـدول االسـكندنافية ودولـة 
الدانمـارك علـى وجـه الخصـوص بوجـود الجمعيـات 
لتـي لديهـا تقاليدهـا الخاصـة بهـا،  المتخصصـة، ا
ولديهـا القـدرة علـى تغييـر اسـتراتيجية وخطـط 
لتـي تعمـل مـع  لمـدارس، ا لتعليـم فـي ا وبرامـج ا
المهاجريـن وقد تراكمـت لديهـا الخبرة فـي معالجة 
تلـك المشـاكل، منهـا: )العنـف األسـري ضـد النسـاء 
لمراهقيـن مـن أهلهـم  ء ا ألبنـا واألطفـال، نفـور ا
وتركهـم منـزل العائلـة، وتعـرض بعـض الفتيـات 
إلـى عمليـات اغتصـاب غالبـا مـا ينتـج عنهـا حـاالت 

. لحمـل( مـن ا

ت وطيـدة مـع هـذه  ا( عالقـا سـتير أ لـدى )  و
لمعهـود،  طها ا ت وتعمـل معهـا بنشـا لجمعيـا ا
لالتـي  ء ا لنفسـي للنسـا هيـل ا لتأ دة ا عـا نقـوم بإ «
يتعرضـن إلـى العنـف الجسـدي ونوفـر لهـن الحمايـة 
ة  د عـا ئـل بإ ا لعو عد بعـض ا ، كمـا نسـا لممكنـة ا
لبلديـة مـن ذويهـم  لذيـن تأخذهـم ا لهـم ا أطفا
ميـة متطوعـة  عدة محا ألسـباب عديـدة بمسـا
لدينـا، ويجـب اإلشـارة هنـا إلـى أن بعـض مؤسسـات 
الدولـة فـي الدانمـارك تعقـد األمـور أكثـر ممـا يجب، 
لمهاجـرة  لقلـة معرفتهـا بثقافـات هـذه األسـر ا
لـم  لتعليميـة لألهـل، كـم هـو مؤ ت ا لمسـتويا ا و
وأنـت تـرى الوالديـن فـي حالـة تقـزم، كمـا يقـول 
)كافـكا( فـي قصتـه المعروفـة، )اإلنسـان يتحـول 
هـم  ا نـت تر أ لـم و كـم هـو مؤ ، و ر( لـى صرصـو إ
لرغـم مـن  يعيشـون فـي عزلـة نفسـية رهيبـة، با
أنهـم يتحملـون المسـؤولية كاملـة فيمـا حصـل لهـم 

 . ئهـم« بنا أل و

ال يخفـى علـى أحـد أن البيـت والمدرسـة والشـارع 
يسـاهمون فـي تربيـة األبنـاء فـي بلداننـا، وفـي بلـدان 
االغتـراب يجـب أن تكـون األسـرة وتحديـدًا األبويـن 
همـا المدرسـة األولـى ألبنائهـم، وأهـم الـدروس التي 
يجـب أن يتلقاهـا األطفـال فـي مدرسـة األسـرة هـي: 
)األخـالق، تقبـل اآلخـر، احتـرام الـرأي المختلـف، 
حريـة االختيـار، واحتـرام القوانيـن السـائدة فـي 
لتـوازن بيـن حضارتيـن  لجديـد(، ويبقـى ا لبلـد ا ا

وثقافيـن ليـس باألمـر اليسـير.

محمــد المنصور

بيرشنك سعيد:

بعض مؤسسات اإلندماج األوروبية 
ّعقد« اندماج المهاجرين

ُ
»ت
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SPEDITÖR    وكيل الشحن
يجـري وكيـل الشـحن الجـزء اإلداري مـن عمليـة الشـحن 
والنقـل، فـي النطـاق المحلـي والدولـي. وتتضمـن المهـام 
إجـراء حجـوزات النقـل لـدى مختلـف الشـركات المحليـة 
والعالميـة، والتعامـل مـع وثائـق الشـحن واالسـتيراد 
صـل مـع  ا لتو ا كـي و لجمر لتخليـص ا ا يـر و لتصد ا و

رف. لمصـا ا
لبـا بشـكل تخصصـي لـدى  لشـحن غا ء ا يعمـل وكال و
و لـدى  لبحـري أ و ا لجـوي أ و ا لبـري أ لنقـل ا شـركات ا

 . عيـة لصنا و ا يـة أ ر لتجا ت ا لشـركا ا
ويمكـن لوكيـل الشـحن تأميـن البضائـع وترتيـب أمـور 
تخزينهـا وتقديـم األفـكار والنصائـح للزبائـن حـول طرق 
التوصيـل المناسـبة والتعامـل مـع الشـحنات الحساسـة أو 
الخطـرة، ويجـري الـوكالء أيضـا مفاوضـات حول األسـعار 

مـع شـركات النقـل والزبائـن.
أوقـات العمـل تتضمـن الليـل والعطـالت أحيانـا، ويتطلـب العمـل كوكيـل شـحن مهـارات جيـدة فـي التواصـل 
محادثـة وكتابـة، وقـدرات على حـل المشـاكل والوصـول إلـى حلـول جديـدة وتنظيـم العمـل ومعرفـة قانونية في 

وثائـق الشـحن والنقـل.
الدراسة:

يوجـد فـي الكلّيـات المهنيـة YRKESHÖGSKOLAN العديـد مـن التخصصـات فـي تخطيـط النقـل 
والخدمـات اللوجسـتية. وغالبـا مـا يتطلـب شـهادة ثانويـة ضمـن التخصـص التجـاري واإلداري.

GYMNASIEINFO.SE للمزيد من المعلومات، ابحث/ي في

TELEFONIST موظف المقسم
يعتبـر موظـف المقسـم أول شـخص يتـم التحـدث معه 
أثنـاء االتصـال بالشـركات أو المؤسسـات أو المنظمات أو 

شـركات المقسـم.
يتطلـب العمـل تقديـم خدمـة جيـدة وربـط المتصـل 
بالشـخص المطلـوب، ومرونـة فـي التعامـل مـع جميـع 

أنـواع األشـخاص والمكالمـات.
يـق  لمقسـم عـن طر ظـف ا ن يعمـل مو يمكـن أ
و مـا يعـرف بــ  خـر أ ن آ ت تشـغيل فـي مـكا كا شـر
CALLCENTER، حيـث يكـون موظـف المقسـم 
مسـؤواًل عـن أكثـر مـن شـركة فـي الوقـت ذاتـه، وبالتالـي 

ت مختلفـة مـن شـركة ألخـرى.  يّتبـع تعليمـا
فـي الشـركات الصغيـرة يكـون لـدى موظـف المقسـم 
واجبـات أخـرى مثـل اسـتقبال الزبائـن وتسـيير األمـور 

اإلداريـة وإجـراء مختلـف الحجـوزات واالهتمـام بالبريـد الـوارد والصـادر.
أوقات العمل تختلـف وتتنوع بين الدوام الكامل والجزئي.

الدراسة:
يتطلـب العمـل كموظـف/ة مقسـم شـهادة ثانويـة علـى األقـل، فـي معظـم الشـركات، إال أنـه ال يوجـد دراسـات 
معينـة أو متطلبـات رسـمية، لكـن إتقـان العديـد مـن اللغـات يعتبـر مـن المزايـا الجيـدة، وخاصـة اإلنكليزيـة أو 

العربيـة أو لغـات األقليـات األخـرى. 
UTBILDNINGSINFO.SE :للمزيد ابحث/ي في

التجار ومسؤولو صناديق الثروة
TRADERS OCH FONDFÖRVALTARE 

يعمـل التجـار ومسـؤولو صناديـق الثـروة علـى إدارة 
األموال فـي األسـواق الماليـة، ويمثلـون مالكي األسـهم 

أو السـندات أو األمـوال.
ويتطلـب منهـم معرفـة وخبـرة فـي السـوق وتطوره، 
 ، ة ة تحليليـة جيـد ر قـد لـي و لما ق ا فهـم للسـو و
ألسـهم  قبـة مسـتمرة للتغيـرات فـي سـوق ا ومرا
لـى  وقـدرة علـى التعامـل مـع المخاطـر، باإلضافـة إ
تعـاون دائـم مـع المحلليـن والسماسـرة والوسـطاء، 
ومهـارة فـي نسـج عالقـات مـع مختلـف األطـراف.

ة لـدى  و لثـر يـق ا د لي صنا و يضـا مسـؤ يعمـل أ و
المصـارف فـي قسـم إدارة رؤوس األمـوال، أو شـركات 

لماليـة. لتأميـن أو شـركات األوراق ا ا
الدراسة:

غالبـا مـا يتطلـب شـهادة فـي االقتصـاد )3 سـنوات( أو العلـوم االقتصاديـة )4 سـنوات(، باإلضافـة إلـى ترخيـص 
.SWEDSEC.SE مـن قبـل

 SVERIGES ومـن المهـم أيضـا الحصـول علـى تصريـح مـن قبـل اتحـاد المحلليـن المالييـن فـي السـويد
.FINANSANALYTIKERS FÖRENING SFF

STUDERA.NU :للمزيد ابحث/ي في

 UNDERWRITER ضامن السندات
لتأميـن تتعـاون فيمـا بينهـا علـى تقاسـم  شـركات ا
المخاطـر وذلـك لـدى تأمينهـا علـى األشـياء الضخمـة 
ليـا فـي حـال حصـول  لتـي قـد تكلفهـا غا لثمينـة ا وا
كـوارث، وبالتالـي فهـي تحتـاج إلـى موظـف/ة يسـمى بــ 
»ضامـن السـندات«، الـذي غالبـا مـا يتخصص فـي أنواع 

محـددة مـن التأميـن، مثـاًل الجـوي والبحـري. 
ويعمـل علـى تقييـم مخاطـر معقـدة وُيجـري تحليـل 
بقة واحتمـال  بـات سـا لمتعلقـة بإصا ات ا ء لإلحصـا
حدوثهـا مـرة أخـرى، وذلـك قبـل التأميـن عليهـا، وقد 
تشـمل المخاطـر حرائـق أو انقطـاع فـي اإلنتـاج لـدى 

لشـركات. ا
كما يعمـل ضامـن السـندات على وضـع أسـعار للزبائن، 
لـذي  بالتعـاون مـع مسـؤول عـن تقييـم المخاطـر، ا
يعمـل أيضـا بشـكل وقائـي عبـر إبـالغ وإرشـاد الزبائـن 

حـول كيفيـة منـع اإلصابـات قبـل حدوثهـا.
بيئـة عمـل ضامـن السـندات مكتبيـة وتتطلـب تواصـل دائـم وأحيانـا مهمـات سـفر، وتتطلـب قـدرات لغويـة 

عاليـة، ومهـارات تحليليـة وبحثيـة وقانونيـة وتعاونيـة.
الدراسة:

يتطلـب شـهادة فـي االقتصـاد أو الحقـوق أو الهندسـة مـن الثانويـة أو الجامعـة. كمـا أن شـركات التأميـن عـادة مـا 
تقـوم بإجـراء دورات دراسـية داخليـة.

.YRKESHÖGSKOLAN و STUDERA.NU و GYMNASIEINFO.SE :للمزيد ابحث/ي في

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

الكومبس موسوعة المهن: تقوم شـبكة الكومبس بنشر سلسلة تعريفية عن المهن في السـويد باللغة العربية، لتعريف المتابعين بمعظم 
المهن المتوفرة في سوق العمل السويدي وشروط الحصول عليها وكيفية دراستها. وبذلك تكون الموسـوعة األولى من نوعها باللغة العربية.
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فــي حــال التعــرض لحــوادث خطيــرة ولطلــب المســاعدة الفوريــة مــن اإلســعاف ودائــرة اإلطفــاء 
والدفــاع المدنــي والشــرطة، يجــب االتصــال علــى الرقــم 112 والــذي يمكــن االتصــال عليــه 
الهواتــف األرضيــة أو النقالــة )الموبايــل( 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

 3686 BOx
STOCKHOLM ٥9 103

DO@DO.SE البريــد اإللكتروني
رقم الهاتف 

08 - 120 20 700
المظالــم  أميــن 
لشــؤون التمييــز

  هواتف هامة

أفقي
١- نهايات أبيات الشــعر - لمس

٢- منتســب للصحراء - عصا تدق في األرض 

لتثبيت شيء

3- مســابقات - نصف عامل

4- فرقة موســيقية غربية ســويدية كانت نشطة 

في الســبعينات - ضجيج

5- »إلى...« مع ضمير الغائب - اســم علم يشــبه 

اسم بلد

٦- حــار - عاصمــة حضرموت في اليمن

7- مرتفع - عكس اشــترى

٨- نصــف موعــد - ذنوب - نصف داخل

9- ثالثــة حــروف من أديب - ثلثا ثوب - كالم

١٠- متقدم في العمر - واســع
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رأسي

١- ال يســمع - أغرى وقرب

٢- من أفالم عبد الحليم وشــادية

3- اضحيات - بحر واســع

4- وفــى بمــا وعده - نصف باهر

5- مــن قبائــل العرب في المدينة المنورة - ســباق 

طويل

٦- يفيــض خيــره وكرمه - أظهر عيوبا

7- تراءت له أشــياء لم توجد

٨- معانــاة فــي الحياة - صاف وأصلي

9- متــوازن - صــوت مرتفع يصم اآلذان

١٠- إمــا كــذا أو كذا - أعلى قمم أوروبا

SUDOKU 

 الكلمات المتقاطعة

قواعــد اللعبة 
أمامــك شــبكة مــن 81 خانــة , 
9*9 مقســمة إلــى 9 مربعــات 
الخانــات  مــلء  عليــك   3*3
ــى 9  الفارغــة بأرقــام مــن 1 إل
ــم   عــدم تكــرار أي رق

ً
ــا مراعي

فــي أي خــط أفقــي أو عمــودي 
7وداخــل كل مربع
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 الكلمات المبعثرة
اللعبة قواعد 

باألحمــر  الملونــة  بالحــروف  الخانــات  مــأل  المطلــوب 
ــى شــخصية أو اســم  ــدل عل ــر ت ــة أو أكث ــن كلم لتكوي
بلــد و هكــذا تتعــرف عليهــا مــن خــالل المســاعدة 

المبينــة مقابــل كل مجموعــة خانات.

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

صحيح.

ألوانه تظهر بعد المطر
)  سقو زحق  (

 روائي مصري حائز على جائزة نوبل
) بجني فظوحم (

العب تنس إسباني محترف
) فيلئارا دالنا (

مكتشف الدورة الدموية
)بنا نلفاسي(

مدينة روسية تعرضت لكارثة نووية 
) بتنرشول(
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