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 للجميــع، بمــا 
ً
فــي بلــد مثــل الســويد، نــرى أن هنــاك فرصــا

فيهــم أصحــاب األصــول األجنبيــة، ليصبحــوا وزراء ونــواب 
ومســؤولين. دخــول هــؤالء إلــى عالــم السياســة وصعودهــم 
إلــى ســلم الوظائــف والشــهرة، ليــس بســبب لعبــة شــرط 
التمثيــل الصحيــح لــكل فئــات المجتمــع، بــل ألنهــم باألصــل 
تمثيــل  تخولوهــم  التــي  والمهــارة  الكفــاءة  يحملــون 

انتماءاتهــم األثنيــة والدينية.
علــى  قائــم  غيــر  الســويدي  السياســي  النظــام  أن  ومــع   
نظــام )الكوتــا( المحاصصــة، إال أن هنــاك حرصــا علــى أن 
تفــرز العمليــة الديمقراطيــة تمثيــال واقعيــا يتواجــد فــي 

قيــادات المجتمع والدولة.
َمــَن لمــن لهــم أصــول أجنبيــة، مقاعــد فــي 

َ
هــذا الحــرص ض

البلديــة  مجالــس  وفــي  الــوزراء  مجلــس  وفــي  البرلمــان، 
والمحافظــات وحتــى فــي مجالــس إدارة بعــض الشــركات 

العامة.
يتوهــم البعــض بــأن مــن يحمــل اســم »محمــد« أو »إيلــي« 
ــى  ــة ســيقوم عل ــن األســماء الشــرقية أو العربي ــره م أو غي
والخارجيــة،  الداخليــة  وقضاياهــم  جلدتــه،  بنــي  خدمــة 
عندمــا يحصــل علــى مرتبــة سياســية تخولــه القيــام بذلــك، 

مع اســتثناءات قليلة.
 التجربــة أثبتــت أن معظــم السياســيين مــن أصــول أجنبيــة 
يطبقــون شــعار »أنــا ملكــي أكثــر مــن الملــك« أي أنهــم 
يتبنــون سياســات متشــددة مــن قضايــا إشــكالية تتعلــق 
باالندمــاج والفروقــات الثقافيــة والدينيــة. القليــل منهــم 
والمهاجريــن،  الالجئيــن  مــع  الحديــث  يتولــون  فقــط 
ويحاولــون تفهــم قضاياهــم والدفــاع عنهــا، مثــل مواضيــع 
لــم الشــمل وتأميــن الســكن للقادميــن الجــدد ومســاعدتهم 
ــا يحــاول بعــض هــؤالء  ــي المجتمــع. فيم ــى الترســيخ ف عل
السياســيين التعاطــف مــع قضايــا خارجيــة ينتمــون لهــا 

أكثــر مــن تعاطفهــم مع جالياتهم في الســويد نفســها.
وتتزايــد المفارقــات عندمــا يلعــب السياســيون مــن أصــول 
مهاجــرة، أدوارا متشــددة تجــاه األقليــات التــي ينتمــون 
ــع بهــم أحزابهــم أو المســؤولون  ــا تدف لهــا، خاصــة عندم

، 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.
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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. 

تخــص  إشــكالية  لقضايــا  التصــدي  واجهــة  إلــى  عنهــم 
األديــان أو الحريــات أو اإلشــكاالت الثقافيــة إجماال.

ــث  ــي، حي ــا هــو إيجاب ــدة، منهــا م ــة واضحــة وعدي واألمثل
يتطلــب مــن السياســي ان يكــون متشــددا وواضحــا فــي 
قضايــا ال تتطلــب المهادنــة، ومنهــا مواقــف ســلبية تصــل 
إلــى  ينتمــي  مــن  أن  أي  العنصريــة،  الدعــوات  حــد  إلــى 

ضحايــا العنصريــة يتحــول إلــى جالد أو ســوط بيد الجالد.
المحافظيــن  حــزب  فــي  القيــادي  الســلبية،  األمثلــة  مــن 
الموديــرات وعضــو البرلمــان حنيــف بالــي، وهــو مــن أصــول 
شــرقية ومســلمة، لكنــه وفــي كل مناســبة يظهــر عــداء 
وكراهيــة واضحــة ضــد الالجئيــن خاصــة المســلمين منهــم، 

هــذا مــا دعــا حزبــه إلى فصلــه من قيادة الحزب.
كلنــا يتذكــر الدعــوات المتكــررة لوزيــرة التعليــم الثانــوي 
المــدارس    إلغــالق  هاتســياليج،  عايــدا  الشــابة  الســابقة 
أغســطس  فــي  اســتقالت  التــي  الوزيــرة  الحــرة،  الدينيــة 
العــام 20١6 بعــد اكتشــاف الشــرطة أنهــا احتســت كميــة 
ضئيلــة مــن الخمــر، وهــي وراء مقــود الســيارة هــي أيضــا 
مــن أصــول بوســنية مســلمة، وللمفارقــة أيضــا فقــد تبنــت 
هــذه السياســية الالجئــة ســابقا هــي وأهلهــا، إلــى جانــب 
الســويديين  الشــبان  قضيــة  الدينيــة،  المــدارس  إغــالق 
مقابــل  الســويد،  فــي  النائيــة  المناطــق  فــي  المهمشــين 
»موضــة« تبنــي معظــم السياســيين للشــبان المهاجريــن 
المهمشــين فــي الضواحــي، فهــي أول مــن أطلــق دعــوة 
للشــبان  رمــز  هــو  »إيريــك«  واســم  »إيريــك«  لدعــم 

الســويديين فــي القــرى والبلدات الســويدية النائية.
اآلن وزيــر آخــر يتبنــى موضــوع المــدارس الدينيــة الحــرة، 
ــى المناهــج الســويدية، ويحــاول الترويــج  التــي ال تنتمــي إل
إلغالقهــا، وبغــض النظــر عــن صحــة أو خطــأ هــذا التبنــي، 
فهــذا الوزيــر هــو أيضــا مــن أصــول مهاجــرة ومســلمة. 
الوزيــر أرداالن شــيكارابي، الــذي ولــد فــي إيــران، وجــاء إلــى 
ســنوات  العشــر  عمــر  فــي  وهــو  والدتــه  مــع  الســويد 
الحكومــة  فــي  المدنيــة  الشــؤون  تقريبــا، يحمــل حقيبــة 
ــه نشــرته المســائية الســويدية  الحاليــة، يقــول فــي مقــال ل

فقــد  خاصــة  تجربــة  عنــدي  أيــام:  قبــل  األفتونبــالدت، 
المدرســة  فــي  ســور  تشــييد  تــم  كيــف  بعينــي  رأيــت 
االبتدائيــة بيــن قســم الذكــور وقســم اإلنــاث عندمــا كنــت 
أدرس فــي إحــدى المــدارس التمهيديــة فــي إيــران. وهنــا 
ــادة  ــى زي ــة أدت إل ــرى أن المــدارس الديني ــي الســويد، ن ف
الفــوارق والفجــوات علــى نطــاق واســع بيــن أبنــاء المجتمــع، 

وأن هذه المشــاكل قد زادت في الســنوات األخيرة.
بــل  الديــن،  الطالــب  تلقيــن  أنــه ال يجــوز  الوزيــر  وأكــد 
جعلــه علــى علــم بــه، مشــددا علــى أن المدرســة يجــب أن 

تمثــل القيــم والمبادئ الواردة في الدســتور.
فيمــا ذهبــت الوزيــرة الليبراليــة الســابقة نيامكــو ســابوني 
إلــى اقتــراح ضــرورة إجــراء كشــف طبــي إلزامــي علــى كل 
فتيــات المــدارس، للكشــف عــن حــاالت ختــان البنــات، عنــد 
دخولهــم المرحلــة المتوســطة )مــن الســابع إلــى التاســع( 
ــة  ــن أصــول مســلمة وإفريقي ــي هــي م ــرة والت وهــذه الوزي
تصــدت لحــاالت تمييــز ضــد المــرأة بشــكل إيجابــي ولكــن 
أصولهــا كانــت تســمح لهــا بطــرح المواضيــع بشــكل أكثــر 

حدية.
يكونــوا  أن  أجنبيــة  أصــول  مــن  السياســيين  حــق  مــن 
أيضــا  واجبهــم  مــن  ولكــن  الملــك،  مــن  أكثــر  ملكييــن 
االنفتــاح أكثــر علــى الفئــات التــي هــم أنفســهم أو أهاليهــم 
مشــاكلهم،  علــى  والتعــرف  لهــا،  ينتمــون  كانــوا 
وتطلعاتهــم وعــدم االكتفــاء بحمــل أســمائهم ومالمحهــم 

ومورثاتهم.

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: 1465 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

عندما نكون ملكيين أكثر من الملك
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XXXLUTZ MALMÖ, CEDERSTRÖMSGATAN 2, 212 39 MALMÖ | TEL.: 0406555-000
1) Gäller ej redan nedsatta produkter. Ytterligare rabatt ges ej. Kampanjen gäller endast ny beställning. Gäller ej produkter märkta Low Price eller produkter från babyavdelningen. Gäller endast den 29 mars 2018.
2) inkl. huvudgavel, bäddmadrass och ben. ** Ord.pris är cirkapris i SEK. Med reservation för slutförsäljning. Gäller den 29 mars 2018. ILSE13-8-c.

25%
VÄLKOMMEN 
TILL EASTER NIGHT 
SHOPPING
29 MARS 10.00-21.00
Vi börjar dagen med att dela ut goodie bags till de 
300 första besökarna och bjuder på bubbel och snit-
tar, sen kör påskfirandet igång med erbjudanden och 
aktiviteter för hela familjen fram till kl 21.00.

Du kan läsa mer om eventet på vår Facebooksida!

Varmt välkomna!

PÅ HANDKNUTNA 
ORIENTALISKA 
MATTOR

XXXL ERBJUDANDE

50%
Gäller ej redan nedsatta produkter. Ytterligare rabatt ges ej. Kampanjen gäller endast ny 
beställning. Gäller ej produkter märkta Low Price. Gäller endast den 29 mars 2018.

PÅ ETT 
HELT KÖP

1)

3-sits soffa, med ljusgrå tygklädsel, B/H/D: ca. 246/84/106cm
8.499:-** 5.999:- Fåtölj, B/H/D: ca. 94/84/94cm 4.299:-** 2.999:- 
(15160002/21,22)

5.999:- 29%
DU SPARAR

3-SITS SOFFA

8.499:-**

Fitnesset „FS 2017“, 8 delar, består av ett par soft hantlar,
2x1kg, massagerulle, hopprep, gymnastikboll, Ø 75cm,
gymnastikmatta, kettlebell, 2kg, kettlebell, 4kg 999:-** 
499:- (80210116/01)

499:-50%DU SPARAR

FITNESSET

999:-**

Fjärrstyrd Range Rover „RC 2000“, 4 åkfunktioner: framåt, 
bakåt, vänster och höger, ca. 13 km/h, ca. 50 m räckvidd, 
inkl. belysning, laddningsstation och fjärrkontroll, svart, ca. 
48,5x22,2x18,2cm 1.299:-** 499:- (80210123/01)

499:-61%DU SPARAR

RC BIL

1.299:-**

SÅ LÄNGE 

LAGRET 

RÄCKER!

SÅ LÄNGE 

LAGRET 

RÄCKER!

PERFEKTA 

PÅSK-

PRESENTEN

29 MARS 10.00-21.00

NIGHT
EASTER

SHOPPING

Kontinentalsäng med grå/svart tygklädsel, underbädd med resårkärna, inkl. 
resårmadrass, bäddmadrass med komfortskum, huvudgavel och ben, bäddmått ca 
140x200cm 6.999:-** 3.999:- Textilier finns att köpa i varuhuset. (20170007/01)

3.999:- 42%
DU SPARAR

KONTINENTALSÄNG,
BÄDDMÅTT CA 140X200CM

6.999:-**

2.999:-
FÅTÖLJ

4.299:-**

Kombiset, 36 delar, i porslin, tål maskindisk, tål mikrovågsugn, består av vardera 6 mattallrikar,
sopptallrikar, kaffekoppar, kaffefat, desserttallrikar, kaffemuggar 1.899:-** 999:- (20170007/01)

999:-47%DU SPARAR

KOMBISET, 36 DELAR

1.899:-**

LAGERVARA

NYHET

ALL INVLUSIVE2)

SÅ LÄNGE 

LAGRET 

RÄCKER!
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بانتظار حضور سياسي أفضل للمهاجرين

ا«
ّ
»على األحزاب السياسية التحدث معنا وليس فقط عن

الكومبـس – االنتخابـات السـويدية: مـع بـدء نشـاط الحمـالت االنتخابيـة، يمكـن مالحظـة أن معظـم القضايا 
السياسـية، التـي يتحـدث عنهـا أي حـزب، ترتبـط بشـكل أو بآخـر بموضـوع االندمـاج. فيمـا تحتل سياسـات 

اللجوء والهجرة واستيعاب القادمين الجدد في سـوق العمل رأس قائمة القضايا التي تهم المجتمع.

وهنـاك أحـزاب صاعـدة بنـت جـزء كبيـر مـن شـعبيتها 
لهجـرة  علـى قاعـدة تبنـي سياسـة متشـددة مـن ا
واللجـوء، وصلـت أحيانـا إلـى حـد تبنـي مواقـف قوميـة 
متطرفـة، تحـرض علـى العـداء لألجانـب إجمـاال، كمـا 
حاولـت وتحـاول أحـزاب كبيـرة مـن اليميـن واليسـار 
اسـتعادة جـزء مـن شـعبيتها، مـن خـالل مقترحـات 
ومشـاريع قـرارات وقـرارات تشـدد عمليـة تقديـم 
ئـالت  نيـن لـم شـمل عا ا كثـر قو ، وتعقـد أ ء للجـو ا

 . للجـوء أشـخاص حصلـوا علـى ا

ب  ، علـى حسـا بيـة نتخا ط ا ت حصـد نقـا ال و محـا
الالجئيـن، مـن قبـل معظـم األحـزاب المتنافسـة علـى 
مقاعـد البرلمـان السـويدي )الريكسـداغ( ال تقتصـر 
فقـط علـى تصعيـب وتشـديد قوانيـن الهجـرة، بـل أن 
هـذه األحـزاب تربـط أيضـا موضـوع اللجـوء والهجـرة 
بقضايـا أخـرى تتعلـق بصعوبـات ترسـيخ واسـتيعاب 
ودمـج القادميـن الجـدد فـي المجتمـع. لذلـك نـرى أن 
أحزابـا يمينيـة وأحزابـا محسـوبة علـى اليسـار، تقتـرب 
فيمـا بينهـا مـن منطقـة وسـطى لسياسـة مشـتركة، 

برغـم بعـض الفروقـات.

لالجئيـن  لذلـك نـرى أن معظـم األحـزاب، تصنـف ا
لعمـل ممـن  لعاطليـن عـن ا ا لجـدد، و دميـن ا لقا ا و
ولـدوا خـارج السـويد، ضمـن مجموعـة واحـدة، وهـذه 
لمشـكلة«  المجموعـة تـكاد يطلـق عليهـا مسـمى »ا
عنـد الحديـث عـن القضايـا السياسـية العامـة. هـذه 

»المشـكلة« تتـردد علـى لسـان عـدد مـن السياسـيين 
عـن الحديـث عـن مشـاكل أخـرى، لهـا عالقـة، مثـال، 
بأزمـة السـكن فـي المـدن الكبيـرة، أو بارتفـاع معدالت 
و  ألمـن، أ لجريمـة وتوطيـد ا يـد ا و بتزا لـة، أ لبطا ا
تهـا، مثـل  بإرهـاق المؤسسـات الخدميـة وتباطـؤ كفاء
المراكـز الصحيـة والمستشـفيات ومؤسسـات الرعايـة 
الصحيـة، أو المـدارس وريـاض األطفـال والمؤسسـات 

لتعليميـة وغيرهـا. األحــزاب،  „ا معظــم  أن 
والقادميــن  الالجئيــن  تصنــف 
ــل  ــن العم ــن ع ــدد، والعاطلي الج
ممــن ولــدوا خــارج الســويد، ضمــن 
وهــذه  واحــدة،  مجموعــة 
ــق عليهــا  ــكاد يطل المجموعــة ت
مســمى »المشــكلة« عنــد الحديــث 
عــن القضايــا السياســية العامــة.

كمـا باتـت وسـائل اإلعـالم تظهـر وتركـز علـى نـوع 
ات، يسـتخدمه السياسـيون بعـد  جديـد مـن اإلحصـاء
أن كان مخصصـا للدراسـات ومراكـز البحـث، فهنـاك 
نشـرة عـن العاطليـن عـن العمـل بشـكل عـام، وعـن 
لسـويد،  لعمـل ممـن ولـدوا خـارج ا لعاطليـن عـن ا ا
وأخـرى للمولوديـن فقـط فـي السـويد. فيمـا ظهـرت 

أيضـا أنـواع مـن الجرائـم مرتبطـة بسـكان الضواحـي 
أكثـر مـن غيرهـا، مثـل إحـراق السـيارات والمخـدرات 

والعصابـات وتصفيـة الحسـابات. 

هنـاك فعـال مـن ال يـزال يريـد اسـتخدام معطيـات 
تدفـق الالجئيـن فـي فتـرة عامـي2015 و2016 
سـتطاعت مصلحـة  ن ا لتحجـج بهـا، حتـى بعـد أ ا و
ة  ت عـد ز و تجـا بكهـا و ر ج مـن أ و لخـر ة ا لهجـر ا
مؤسسـات وبلديـات الضغـط الـذي مـرت بـه بسـبب 
م هـذه  ا سـتخد لـى متـى يمكـن ا لكـن إ ، و مـة ز أل ا
المعطيـات التـي طـرأ عليهـا متغيـرات عديـدة؟ وإلـى 
متـى يمكـن لبعـض السياسـيين اسـتخدام وجـه واحـد 
فقـط مناسـب لهـم عـن هـذه أزمـة، يمكـن اعتبارهـا 

قـد مـرت؟ دون اإلشـارة إلـى األوجـه األخـرى. 

لـة لـدى  لبطا رتفـاع نسـبة ا لوجـه اآلخـر لحقيقـة ا ا
المولوديـن خـارج السـويد، هـي اسـتفادة المجتمـع 
ات جاهـزة، تحتـاج فقـط  السـويدي مـن قـدرات وكفـاء
لفتـرة تأهيـل قـد تطـول أو تقصـر، لكنهـا ال تكلـف كما 
يكلـف المولـود فـي السـويد، قبـل تأهلـه لسـوق العمـل. 
خاصـة إذا كان القـادم الجديد يحمـل شـهادة علمية أو 

مهنـة حرفيـة، تحتاجهـا سـوق العمـل.

لمرتبطـة  لجريمـة ا ع نسـب ا آلخـر الرتفـا لوجـه ا ا
، ليـس لهـا عالقـة  لمهمشـة طـق ا لمنا فيـا با ا جغر
بالقادميـن الجـدد، ألن أغلـب مـن يدخـل عالـم الجريمة 
هـم مـن الشـبان المولوديـن فـي السـويد، وأن هنـاك 
مشـاكل اجتماعيـة واقتصاديـة عديـدة وراء دخـول 

هـؤالء الشـباب إلـى عالـم الجريمـة.

لقادميـن  نـي منهـا ا لـذي يعا لسـكن ا زمـة ا ن أ كمـا أ

م  عـد ، و خلهـم يـة د د و تبطـة بمحد د، مر لجـد ا
ق  لسـو ر سـكن بشـروط ا سـتئجا تهـم علـى ا قدر
مـن معهـم مـن  يد، هـم و لسـو يـة فـي ا ر لعقا ا

. خـل لد ي ا د و يين محـد يد لسـو ا

مـع اقتـراب موعـد االنتخابـات فـي 9 سـبتمبر/ أيلـول 
نجـد أن العـدد األكبـر مـن السياسـيين يتعامـل مـع 
دة إعالميـة ترويجيـة  ن حلهـا مـا لمشـكلة{ وكأ ا «
لنقـاط  لمزيـد مـن ا لـه ولحزبـه، ويريـد أن يكسـب ا
شـحين  لمر ا مـن ا لقليـل جـد ، لكـن ا بيـة نتخا ال ا
لالنتخابـات، يتحدثـون مـع أصحاب »المشـكلة« حسـب 
وصفهـم لالجئيـن والقادميـن الجـدد والعاطليـن عـن 

العمـل مـن فئـة »المولوديـن خـارج السـويد« 

التحـدث »عنـا« وعـدم التحـدث »معنـا« هي المشـكلة، 
جنبيـة  ل أ صـو شـحين مـن أ لمر سـف حتـى ا لأل و
فـة  لصحا ح علـى ا النفتـا لخطـأ. ا رسـون نفـس ا يما
الخاصـة باألجانـب، وعلـى الجمعيـات والنـوادي التـي 
لمشـكلة، مشـكلة  تمثلهـم، مـن أهـم تجـاوز هـذه ا

. سـيين لسيا معظـم ا

هـذا مـع التأكيـد طبعـا علـى أهميـة أن يعـرف القـادم 
الجديـد والالجئيـن والمهاجريـن إجمـاال مسـؤولياتهم 
مـش  ا علـى ها نـو ن ال يكو هميـة أ أ قهـم و حقو و
لتـي  ل ا لحلـو كين با ر ا مشـا نـو ن يكو أ ، و لمجتمـع ا
تخصهـم، لكـي ال يتحولـوا إلـى مجـرد مـادة تتداولهـا 

بيـة النتخا ألحـزاب بحمالتهـا ا ا

المحرر السياســي

صورة خاصة بالكومبس خالل زيارة رئيس الوزراء  في العام الماضي  ألحد مراكز اإلعداد المهني في ستوكهولم
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JALLARÖSTA# »مادة تعريفية ضمن حملة »يال ننتخب

دار السويد ومن يملك سلطة صنع القرار في دوائر حكمها؟
ُ
كيف ت

)  R I K S D A G ( غ  ا يكسـد لر ا
ي  لـذ ا يد  لسـو ا ن  لمـا بر هـو 
علـى  أ هـو  و  . نيـن ا لقو ا ع  ـر

ّ
ُيش

. د لبـال ا فـي  ر  ا لقـر ا لصنـع  تجّمـع 

يتـّم  لتـي  ا ت  ا ر ا لقـر ا جميـع  ن  أ
اتخاذهـا فـي مسـتويات مختلفـة مـن 
ء                                     را أ أن تسـتند علـى  المجتمـع يجـب 
السـويد.  ان 

ّ
ومصالـح              سـك

لـذي يحكـم  م ا لنظـا لضـروري االطـالع علـى ا مـن ا
السـويد وعلـى كيفيـة إدارة شـؤونه، لكـي نفهـم أكثـر 
طبيعـة المجتمـع الـذي نعيش بـه، ونسـتطيع أن نكون 

ا منـه ونشـارك بـه ونتفاعـل مـن خاللـه. جـزء

كـي، ويوجـد 
َ
م مل لسـويد نظـا م فـي ا لنظـا ن ا مـع أ

لملـك ال يتمتـع  ليـا ملـك، إال أن هـذا ا لبـالد حا لـدى ا
بـأي صالحيـات سـلطة سياسـية، فهـو يـزاول مهـام 
ن  سـيو لسيا د. ا ئيـس للبـال ، كر يفية فقـط تشـر
المنتخبـون ديمقراطيـا هـم الذيـن يقـودون البـالد. 

كل السلطة الرسمية في 
السويد تصدر من الشعب

لـذي يقـرّر  نـون األساسـي ا لقا لحكومـة هـو ا شـكل ا
 بجملـة » كل السـلطة 

ُ
حكـم السـويد، ويسـَتّهل

ُ
كيـف ت

الرسـمية فـي السـويد تصدر مـن الشـعب » وهـذا يعني 
أن جميـع القـرارات التـي يتـّم اتخاذهـا فـي مسـتويات 
ء  ا ر ن تسـتند علـى أ لمجتمـع يجـب أ مختلفـة مـن ا

ان السـويد.{
ّ
ومصالـح سـك

مستويات اتخاذ القرارات في السويد

لسـويد فـي ثالثـة مسـتويات  لقـرارات فـي ا  ا
ّ
َتخـذ

ُ
ت

لبلديـات،  لموجـودة هـي ا سياسـية. والمسـتويات ا
لدولـة.  ليـم وا لمحافظات/األقا لـس ا مجا

يوجـد فـي جميـع المسـتويات سياسـيون صعـدوا إلـى 
لمواطنـون لهـم فـي  تبهـم مـن خـالل تصويـت ا مرا
االنتخابـات العامـة. وُيسـّمى هـؤالء السياسـيين أيضـا 
أعضـاًء. يجلـس السياسـيون فـي هيئـات صنـع القـرار 
نتخبـوا فيـه: مجلـس البلديـة، مجلـس المحافظة/

ُ
التـي ا

و  غ (  لريكسـدا ا ( لسويدي  ن ا لمـا لبر ليـم، ا ألقا ا
البرلمـان األوروبـي.

االتحاد األوروبي مستوى أعلى من الدولة

بمـا أن السـويد ضمـن االتحـاد األوروبـي EU، فهنـاك 
قرر 

ُ
أيضـا مسـتوى صنع قـرار أعلـى مـن الدولـة. حيـث ت

لـدول األعضـاء،  بعـض السياسـات المشـتركة بيـن ا
يتكـّون االتحـاد األوروبـي حاليـا مـن 28 دولـة. 

 أليات النظام الديمقراطي لمنع 
الفساد وسوء استخدام السلطة:

فـي أي نظـام ديمقراطـي فعـال، مـن المهـم وجـود 
آليـات رقابـة ُمدمجـة لمنـع الفسـاد وسـوء اسـتغالل 
السـلطة. وإحـدى الطـرق قـد تكـون تقاسـم السـلطة 
لطـرق  بيـن العبيـن مختلفيـن، يمكنهـم بمختلـف ا
م  لنظـا جـد فـي ا ا بعضهـم بعضـا. يو قبـو ا ن ير أ
الديمقراطـي فـي السـويد أمثلـة عديـدة علـى ذلـك. 

أحـد األمثلـة هـو أّن البلديـات ومجالـس المحافظـات 
لديهـا ُحكـم ذاتـي وتلـك هـّي طريقـة للحيلولـة دون أن 
ـم بالسـويد بشـكل مركـزي أكثـر مـن الـالزم 

ّ
يتـّم التحك

وأن تكـون الدولـة وحدهـا هـي صاحبـة القـرار.

لـة مقّسـمة بيـن  و لد ن سـلطة ا خـر هـو أ ل آ  مثـا

نيـن،  ا لقو ع ا لذي ُيشـّر ا غ(  لريكسـدا ا ( ن  لما لبر ا
 ، نيـن ا لقو لتـي تعمـل علـى تنفيـذ ا مـة ا لحكو ا و
نيـن.  لقوا لتـي تحكـم علـى أسـاس تلـك ا لمحاكـم ا وا
كمـا أن للبرلمان )الريكسـداغ( مهمة مراجعـة عمـل 
الحكومـة والرقابـة عليهـا. وإذا أخفقـت الحكومـة فـي 
أداء عملهـا يمكـن للبرلمان )الريكسـداغ( إجبارها 
نيـن األساسـية وسـائل  لقوا لة. تمنـح ا علـى االسـتقا
اإلعـالم والمواطنيـن إمكانيـة النظـر فـي كيفيـة قيـادة 
عانـي السـويد 

ُ
السـويد. ويسـاهم كل هـذا فـي أن ال ت

كثيـرًا مـن الفسـاد وسـوء اسـتغالل السـلطة كمـا هـو 
لحـال فـي بلـدان كثيـرة أخـرى. ا

مفهوم الدولة في السويد

 ، ) غ ا يكسـد لر ا ( ن  لما لبر لـة مـن ا و لد ن ا تتكـّو
سسـة  مؤ 3 مصلحـة ) 5 0 نحـو  مـة و لحكو ا و
ُسـلطة  و  ) هيئة ( لجنة  ، و كة شـر ( و ميـة حكو
 البرلمـان 

ّ
رسمية )الُسـلطات التابعـة للدولـة(. يتخـذ

السويدي )الريكسـداغ( قرارات عمـا سـيتم عملـه 
فـي المجتمـع، وتقـوم الحكومـة بتنفيـذ تلـك القـرارات 
فيما بعـد ووضعهـا موضـع التطبيـق بمسـاعدة مكتب 

لتابعـة للدولـة. لُسـلطات ا ء وا لـوزرا رئاسـة ا

برلمان السويد )الريكسداغ(

ن  لمـا هـو بر  ) R I K S D A G ( غ  ا يكسـد لر ا
علـى تجّمـع  نيـن. وهـو أ لقوا ـرع ا

ّ
لـذي ُيش لسـويد ا ا

ن  لمـا لبر ن ا د.  يتكـو لبـال ر فـي ا ا لقـر لصنـع ا
سـيين  من ممثليـن سيا غ(  لريكسـدا ا ( لسويدي  ا
ى  لمسـتو ا علـى  يد  لسـو ا طنـو  ا مو نتخبهـم  ا
تبطـة بشـكل  سـية مر لسيا لسـلطة ا ا . و طنـي لو ا
ن  لبرلمـا ء ا لسياسـية، ألن أعضـا وثيـق باألحـزاب ا
بهـم  نتخا ا يتّم   ) غ ا يكسـد لر ا ( ي  يد لسو ا
ن مجلـس  . يتكـّو سـية ب سيا ا حـز كممثليـن أل
 349 من   ) غ ا يكسـد لر ا ( ي  يد لسو ن ا لمـا لبر ا
عضـوًا يتـم انتخابهـم كل أربـع سـنوات. أهـم مهـام 

: هي  ) غ ا يكسـد لر ا ( ن  لما لبر ا

 تشريع قوانين جديدة وإلغاء القديمة.	 

يـر 	  ي تقر ، أ لـة لدو نـة ا ز ا فقـة علـى مو ا لمو  ا
مدخـوالت الدولـة السـنوية )الضرائـب والرسـوم( 

ت. لنفقـا ا و

 الرقابة على أداء الحكومة والُسلطات.	 

 تعييـن رئيـس للـوزراء يقـوم بـدوره بتشـكيل 	 
. مـة حكو

الحكومة السويدية

الحكومـة لديهـا الُسـلطة التنفيذيـة. وهـذا يتضمـن 
مسـؤولية األداء اليومـي فـي قيـادة البـالد. األمـر الـذي 

ح بخصـوص  ا قتـر يـم ا ه مثـاًل تقد ر يتضّمـن بـدو
ميزانيـة الدولـة وتقديـم مبـادئ توجيهيـة بخـوص 

كيفية اسـتخدام أمـوال الدولـة، وقيـادة ُسـلطة الدفاع 
وهـي مسـؤولة سـوية مـع البرلمان )الريكسـداغ( كما 
عـن السياسـة الخارجيـة. ولمسـاعدة الحكومـة فـي 
ء حيـث يعمـل  لـوزرا عملهـا هنـاك رئاسـة مجلـس ا

لموظفيـن. لعديـد مـن ا ا

ب  حـزا و مجموعـة أ ألكبـر أ سـي ا لسيا لحـزب ا ن ا أ
بتشـكيل  لطبـع  با م  تقـو لتـي  ا هـي  نـة  و متعا
ِقبـل  مـن  تعيينـه  يتـم  مـن  مـا  أ  . مـة لحكو ا
ر  ء فيختـا ا ر كرئيس وز غ(  لريكسـدا ا ( ن  لما لبر ا
لين فـي مختلـف  لذيـن سـيكونون مسـؤو ء ا ا ر لـوز ا
المجـاالت السياسـية. كل وزيـر فـي الحكومـة يعمـل 
فـي وزارة. الـوزارة هـي عـدد مـن األقسـام التـي تمارس 
مسـؤولياتها فـي مجـاالت مختلفـة. فـوزارة التعليـم 
تعمـل مثـاًل فـي أمـور ذات صلـة بالمـدارس والتأهيـل 
الدراسـي ووزارة الثقافـة تعمـل فـي أمـور مـن ضمنهـا 

. فيـة ر ثقا مـو أ

الُسلطات التابعة للدولة

مـن  لـة  و للد بعـة  لتا ا ت  لُسـلطا ا ن  تتكـو
 . يـة ر ا د إل ت ا لسـلطا ا كـم و لمحا ، ا مـة لحكو ا
لـة مكتـب  و بعـة للد لتا ت ا لُسـلطا ل علـى ا مثـا

 ،)ARBETSFÖRMEDLINGEN( العمل
مصلحـة  F( و K ( مـة  لعا ت ا مينـا لتأ ق ا و صنـد
.  ال ُيسـمح  )TRAFIKVERKET لمـرور ) ا
م ُسـلطة مـا  ا سـتخد ـم بكيفيـة ا

ّ
لتحك مـة ا للحكو

لقانـون أو أن تقـرّر فـي قضيـة تمـّس عمـل الحكومـة. 
ن تعمـل طبقـا  لكـن يجـب أ ت مسـتقلة و لُسـلطا ا
للقوانيـن والمبـادئ التوجيهيـة التـي تقرّرهـا الحكومة. 
فـي العديـد مـن البلـدان األخـرى مـن الشـائع أن يقـوم 
سياسـي فـي منصـب وزيـر لديـه ُسـلطة أن يتدخـل 
لُسـلطات  بشـكل مباشـر مـن خـالل قـرار فـي عمـل ا
الجـاري. أمـا فـي السـويد فليـس هنـاك إمكانيـات مثـل 
عيـق مـا ُيسـمى ُحكـم 

ُ
نيـن ت ن هنـاك قوا ذ أ هـذه. إ

يـر. ز لو ا

السلطة القضائية مسؤولة عن 
األمن القانوني وسيادة القانون

تدخـل فـي السـلطة القضائية بطبيعـة الحال الُسـلطات 
المسـؤولة عـن سـيادة القانـون واألمـن القانونـي. أّن 
المحاكـم هـي األسـاس فـي السـلطة القضائيـة. كمـا 
ينضـوي تحـت السـلطة القضائيـة أيضـا السـلطات التـي 
تعمـل لمنـع وقـوع الجرائـم والسـلطات التحقيقيـة، 

مثـل الشـرطة وُسـلطة ضحايـا الجرائـم.

هيئـة  يد مـن 80 سـلطة و لسـو كـم ا ن محا تتكـّو
مختلفـة. يوجـد فـي السـويد ثالثـة أنـواع مـن المحاكـم: 
كـم  لمحا ا يـة و ر ا إلد كـم ا لمحا ، ا ّمـة لعا كـم ا لمحا ا

الخاصـة. يمكـن للمحاكـم التصديـق علـى العقوبـات 
 الخالفـات. تتكـّون المحاكـم العامـة مـن المحاكـم 

ّ
وحـل

لعليـا.  ئيـة، محاكـم االسـتئناف، والمحكمـة ا االبتدا
تنظـر المحاكـم العامـة مـن بيـن أمـور أخـرى فـي قضايا 
جنائيـة، قضايـا متعلقـة باألسـرة وقضايـا بيـن شـركات 

أو أفـراد. 

تتكـّون المحاكـم اإلداريـة مـن القضـاء اإلداري، محاكـم 
االسـتئناف اإلداريـة والمحكمـة اإلداريـة العليـا. تحكـم 
المحاكـم اإلداريـة فـي الخالفـات القائمـة، علـى األكثـر 
بيـن األفـراد والُسـلطات. وقـد تتعلـق بقضايـا ضريبية، 
لسـويدية )محاكم  لجنسـية ا نـب وا ألجا يـا ا و قضا أ
الهجـرة(، خالفـات مـع صنـدوق التأمينـات )FK( أو 

لبلديـة. ا

ت  فـا د خال جـو صـة عنـد و لخا كـم ا لمحا ّر ا تقـر
ر  مـو و أ لعمـل أ ، مثـاًل حـق ا صـة الت خا فـي مجـا

. لمسـتهلكين ا

يوجـد المزيـد مـن المعلومات عـن المجـاالت المسـؤولة 
عنهـا المحاكـم المختلفـة فـي موقـع محاكم.

يتمتع جميع سكان السويد 
بالحقوق األساسية 

ديـة  مـام محكمـة حيا لقضيـة أ لنظـر فـي ا ن يتـم ا أ
فـة مـن  سـية لكا ألسا لحقـوق ا حـد ا لة هـو أ

ّ
ومسـتق

سـي  سا أل ن ا نـو طبقـا للقا يد. و لسـو يسـكن فـي ا
السـويدي فـإن القوانيـن هـي التـي تقـود عمـل المحاكم، 
ة، وال يجـوز ألعضـاء 

ّ
خـالف ذلـك فـإن المحاكـم مسـتقل

البرلمـان أو الـوزراء التأثيـر علـى قـرارات المحاكـم.

لجميـع يجـب أن يكونـوا  نـون يعنـي أن ا لقا سـيادة ا
لـى شـخص  لنظـر إ نـون. ويجـب ا لقا مـام ا سواسـية أ
علـى أنـه بـرئ حتـى تصـدر محكمـة قـرارًا بإدانتـه. أن 
ـق 

ّ
سـيادة القانـون جـزء مهـم مـن الديمقراطيـة ويتعل

بالعالقـات القانونية بين األفـراد والدولـة. والغرض هو 
أن يكـون الجميـع محمييـن مـن اعتـداء مـن المواطنيـن 
اخريـن، أو المسـؤولين فـي السـلطات المختلفـة أو مـن 
المجتمـع وأن ُيضمـن للجميـع حقوقهـم وحرياتهـم. 
نيـن واضحـة: وأن يكـون جليـا  لقوا يجـب أن تكـون ا
مـا هـو الشـيء القانونـي ومـا هـو الشـيء غيـر القانونـي. 
الشـخص الـذي يرتكـب جريمـة يجـب أن يكـون قـادرًا 

علـى فهـم العواقـب المترتبـة عليـه.

ق  و صنـد مثـل   ، مـا سـلطة  ن  أ ى  يـر مـن  و
التأمينـات )FK(  أو بلديـة مـا، اتخـذت قـرارًا خاطئـا 
يمكنـه الطعـن بهـذا القـرار. يجـب أن تقـوم السـلطة 
التـي اتخـذت القـرار بِذكـر كيفيـة تقديـم طعـن. هـذه 
المعلومـات تكـون عـادة فـي آخـر الَنـّص عنـد التبليـغ 

عـن القـرار. 

البلديات وصالحياتها
ن فـي  يد يعيشـو لسـو ن فـي ا يـن يعيشـو لذ كل ا
بلديـات. يوجـد فـي السـويد 290 بلديـة، جميعهـا 
لبلديـات لهـا حكـم  لديهـا قياداتهـا الخاصـة بهـا. وا
د مـن مجلـس  قـا

ُ
لبلديـة ت تـي بطـرق مختلفـة. فا ذا

بلديـة منتخـب مـن الشـعب، ومجالـس إدارة وهيئـات 
ت  يـا لبلد ن ا نـو . ينـص قا يـة لبلد ُيعّينهـا مجلـس ا
لـس  تـق مجا لتـي تقـع علـى عا ت ا ليا لمسـؤو علـى ا



الكومبس | 6

المحافظـات/ األقاليـم والبلديـات وااللتزامـات التـي 
ألكبـر هـي  لثالثـة ا لبلديـات ا ن تقـوم بهـا. ا يجـب أ
سـتوكهولم ويوتيبـوري ومالمـو. وهنالـك العديـد مـن 
البلديـات التـي يسـكنها أكثـر مـن 100000 مواطـن. 

لمـدن. يضـا با سـمى أ
ُ
ن ت ويمكـن للبلديـات أ

ى عـن  خـر ء أ شـيا لة مـن ضمـن أ و ت مسـؤ يـا لبلد ا
ت  رس تمهيديـة ومكتبـا مـدا رس، و وجـود مـدا
لمعيشـة  مـة، وخدمـة منزليـة للمسـنين ودعـم ا عا
للمحتاجيـن. ويجـب أن تقـوم بإنشـاء خدمـات إطفـاء 
الحرائـق والتنظيـف، وعليهـم تخطيـط شـق الشـوارع 
ـرق، والمسـاكن، والمـاء و الكهربـاء. ويجـب أن 

ُ
والط

ل كـي تسـتطيع تنفيـذ  لمـا ت ا لبلديـا يكـون لـدى ا
وإدارة كافـة هـذه النشـاطات. تحصـل البلديـة علـى 
دخـل بواسـطة الضرائـب البلديـة، الرسـوم والمعونـات 
لدخـل  لمواطنـون أصحـاب ا لدولـة. ا لمقدمـة مـن ا ا
يدفعـون ضريبـة فـي البلديـة التـي ُهـم مسـجلين فـي 
قيـد نفوسـها. ويعتمـد مقـدار الضريبـة التـي يدفعهـا 
مواطـن علـى البلديـة التـي يسـكن فيهـا ومقـدار دخـل 

لمواطـن. ذلـك ا

مجالس المحافظات 
وصالحياتها، إقليم ومحافظة

 محافظـة 
ّ

فـي السـويد توجـد 21 محافظـة وفـي كل
فظـة لهـا مجلـس   محا

ّ
كل . و ت يـا لبلد د مـن ا عـد

مـة بتعييـن  لحكو م ا . تقـو صّ فظـة خـا ة محا ر ا د إ
المحافظيـن )  LANDSHÖVDINGAR( الذيـن 
لـس  ّن مجا فظـات. أ لمحا رة ا دا لـس إ يقـودون مجا
لمحافظـات.  لحكومـة فـي ا لمحافظـات هـي ممثـل ا ا
الهدف األكثـر أهميـة هـو تحقيق األهـداف التـي قرّرها 
البرلمان )الريكسـداغ( والحكومة، وفـي نفـس الوقـت 

لمحافظـة بنظـر االعتبـار. نـات ا أخـذ إمكا

توجـد فـي السـويد أيضـا مجالـس محافظات )بعـض 
ّن مجلـس  . أ ) ليـم قا سـمى أ

ُ
ت ت فظـا لمحا لـس ا مجا

المحافظـة هـو تنظيـم سياسـي يغطـي نفـس المسـاحة 
لـس   مجا

ّ
مـن حـق . و فظـة لمحا فيـة كمـا ا ا لجغر ا

المحافظـات المطالبـة بالضرائـب وتحمـل علـى عاتقهـا 
مسـؤولية بعـض المهـام المجتمعيـة، بالدرجـة األولـى 
لعنايـة الطبيـة. كمـا تأخـذ علـى  لرعايـة الصحيـة وا ا
لمـرور  فيـة، وحركـة ا لثقا ألمـور ا يـة ا تقهـا رعا عا
هـن  لرا لوقـت ا إلقليمـي. فـي ا لتخطيـط ا لمحليـة وا ا
ـدار 

ُ
يوجـد 20 مجلـس محافظـة وإقليـم فـي السـويد. ت

لمحافظـات مـن مجلـس منتخـب  لـس ا ليـم ومجا األقا
شـعبيا، مجلـس إقليمـي وعلـى التوالـي مجلـس محافظـة 
ـي. ويمكـن القـول مثـاًل أن إقليـم ڤيسـترا يوتالنـد 

ّ
محل

رسـميا هـو مجلـس محافظـة ڤيسـترا يوتالنـد.

)EU( االتحاد األوروبي

االتحـاد األوروبـي هـو شـراكة اقتصاديـة وسياسـية 
التحـاد  لـدول األوروبيـة. تأسـس ا بيـن عـدد مـن ا
ون  نيـة كتعـا لثا لميـة ا لعا لحـرب ا بـي بعـد ا و ألور ا
اقتصـادي وسياسـي بيـن بلجيـكا، وفرنسـا، وإيطاليـا، 
ولوكسـمبورغ، وهولنـدا ومـا كان ُيسـمى سـابقا ألمانيـا 
الغربيـة. كان الغـرض هـو التعـاون اقتصاديـا وسياسـيا 
لتجّنـب انـدالع المزيـد مـن الحـروب العالميـة، وحفـظ 
السـالم وزيـادة حركـة التجـارة ضمـن أوروبـا. أحـد 
األفـكار األساسـية كانـت أن البلـدان التـي تتاجـر مـع 
ديـا وبهـذا  قتصا لبعـض تصبـح مرتبطـة ا بعضهـا ا
الشـكل تتجّنـب النزاعـات. ويمكـن القـول إن كل دولـة 
عضـو اختـارت تحويـل جـزء مـن سـلطتها الخاصـة إلـى 
االتحـاد األوروبـي لكـي يصبـح لهـا سـوية نفـوذًا أكبـر في 

لـم. لعا ا

د  تحـا ال ا فـي  ًا  عضـو يد  لسـو ا صبحـت  أ
لـدول  EU( فـي 1995. يبلـغ عـدد ا األوروبي )
ء فـي االتحـاد األوروبـي 28 دولـة تتعـاون  األعضـا
ئـع،  لبضا ء مـن بينهـا حريـة حركـة ا شـيا بخصـوص أ
والخدمـات، ورؤوس األمـوال والنـاس، وحمايـة البيئـة 
وقضايـا األمـن والدفـاع. وقـد تبّنـت العديـد مـن الـدول 
األعضـاء العملـة المشـتركة يـورو )EURO(، ولكـن 

يد. لسـو ليـس فـي ا

ت  سسـا ث مؤ جـد ثـال بـي تو و ر و أل د ا تحـا ال فـي ا
 : ك مشـتر بشـكل  نيـن  ا لقو ا ع  تشـر مهمـة 
 EUROPE I SKA ( بيـة  و ر و أل ضيـة ا لمفو ا
لبرلمـان األوروبـي   KOMMISSIONEN(، ا

)EUROPAPARLAMENTET( ومجلس 
لـذي  ا MINISTERRÅDET(  و ء ) ا ر لـوز ا
بـي          و ر و أل ا د  تحـا ال ا مجلـس  يضـا  أ يسـّمى 
 .)EUROPEISKA UNIONENS RÅD(
لثالثـة فـي بروكسـل عاصمـة بلجيـكا، وفـي  وتقـع ا
المدينـة الفرنسـية سـالزبورغ وفـي دولـة لوكسـمبورغ. 

: ثـة طـرق مختلفـة لــ 28 بثال ل ا لـدو ن ا و تتعـا

 االتحاد األوروبي مستوى 	 
فوق السلطة الوطنية

قـرارات علـى كافـة الـدول األعضـاء االلتـزام بهـا. وهنـا 
حتسـب القوانيـن التـي ُيصدرهـا االتحـاد األوروبـي. 

ُ
ت

لقانونـي لالتحـاد األوروبـي يتخطـى  لتشـريع ا إذ أن ا
نيـن  لقوا . بعـض ا ء لخاصـة للـدول األعضـا نيـن ا لقوا ا

سـّهل إنجـاز األعمـال التجاريـة، 
ُ
التـي يتـّم تشـريعها ت

والسـفر والعمـل ضمـن االتحـاد األوروبـي )EU(. كمـا 
نونـي  لقا لتشـريع ا توجـد محكمـة أوروبيـة خاصـة با
دعـى محكمـة االتحـاد األوروبـي 

ُ
لالتحـاد األوروبـي. وت

)EU-DOMSTOLEN( وتقـع فـي لوكسـمبورغ.

 مستوى ما بين الدول	 

تعاون طوعـي بين الـدول األعضاء الــ 28، دون تشـريع 
قانونـي. عندمـا يتخـذ االتحـاد األوروبـي قـرارًا مثـاًل 
ات العسـكرية  بخصـوص السياسـة الخارجيـة واإلجـراء

يتـّم ذلـك فـي مسـتوى مـا بيـن الـدول.

 المستوى الوطني	 

لقـرارات الخاصـة  كل دولـة لهـا بنفسـها حـق اتخـاذ ا
بهـا. ولكـي يتـّم إنفـاذ جميـع القوانيـن والقواعـد التـي 
تقررهـا الـدول يجـب أن توافـق مـا تنـّص عليـه القوانيـن 
ت  لسـلطا فـذة علـى مسـتوى فـوق ا لنا عـد ا ا لقو ا و

. طنيـة لو ا

توزيع السلطة وتقسيمها 
على العديدين

حتـى لـو كانـت السـلطة السياسـية الرسـمية ُمقّسـمة 
لمحافظـة  لبلديـة مجلـس ا فـي مسـتويات مختلفـة: ا
واألقاليـم، الدولـة واالتحـاد األوروبـي، فهنـاك العديـد 
مـن مراكـز القـوى فـي المجتمـع ذات أهميـة للنظـام 
لسـوق  ا إلعـالم و ئل ا  مـن وسـا

ّ
طـي. فـكل لديمقرا ا

والمجتمـع المدنـي العبيـن مهّميـن وفـي نفـس الوقـت 
مياديـن فـي مجتمـع ديمقراطـي.

وسـائل اإلعالم )الصحف/الجرائـد، الراديـو، التلفزيـون 
واإلنترنت( غيـر مرتبطـة بالعالقـة مـع سـلطة الدولـة. 
لمعلومـات  دريـن علـى نشـر ا نهـم قا وهـذا يعنـي أ
بحرّيـة عـن السياسـيين واألشـخاص مـن ذوي السـلطة 
لمجتمـع ومراقبتهـم. كمـا أن لوسـائل اإلعـالم  فـي ا
ـق بخلـق حـوار حـول القضايـا 

ّ
مهمـة كبيـرة فيمـا يتعل

االجتماعيـة الراهنـة.

ن  يو لتلفز ا و  )S R ( ي  يد لسـو ا يـو  د ا لر ا
يـن لمؤسسـات منفصلـة 

َ
SVT(، مملوك السـويدي )

ل نشـاطهما بواسـطة دفـع العوائـل  عـن الدولـة. ويمـوَّ
و مـا ُيسـّمى رخصـة  يـو، أ د ا لر ا يـون و لتلفز رسـم ا
التلفزيـون)TV-LICENS(. وهكـذا فـإن القنـوات 
غير ممّولـة بواسـطة الدعايـة واإلشـهار أو معونات من 
 PUBLIC( سـّمى خدمة عامـة

ُ
الدولـة ولهـذا السـبب ت

SERVICE(. أن المهمـات المنوطـة بهـم هـي العمـل 
بحياديـة وعلـى أسـاس ديمقراطـي. كمـا توجـد أيضـا 
فـي السـويد العديـد مـن قنـوات التلفزيـون والراديـو 
لتـي تقـوم  يـة واإلشـهار وا لدعا لممولـة بواسـطة ا ا

.TV4 مـن ذوي السـلطة، مثـاًل 
ّ

لتحقـق بالنظـر وا

ل  لمـا لسـوق مـن شـركات مملوكـة لـرأس ا ن ا يتكـّو
ومسـتهلكين يؤثـرون معـا فـي اقتصـاد البلـد وسـوق 
العمـل. ويؤثـر التطـّور االقتصـادي الحاصـل فـي المجال 
التجـاري والصناعـي علـى مداخيـل الدولـة مـن الضرائب.

طلـق علـى جـزء مـن 
ُ
لمدنـي هـو تسـمية ت لمجتمـع ا ا

المجتمـع حيث يسـاعد النـاس بعضهم البعـض دون أي 
ـل مـن الدولـة. والقـوة الدافعـة الرئيسـية للمجتمع 

ّ
تدخ

لحـال مثـاًل مـع  لنقـود، كمـا هـو ا لمدنـي هـي ليسـت ا ا
لقطـاع  نـا ا لمدنـي أحيا لمجتمـع ا لشـركات. ُيسـّمى ا ا
الخيري )غيـر الربحـي(، القطـاع التطّوعـي أو القطـاع 
لمدنـي هـي  لمدنـي. أمثلـة علـى قـوى فـي المجتمـع ا ا
المنظمـات الخيريـة، الجمعيـات الرياضيـة واألحـزاب 
ل بشـكل مباشـر مـن الدولـة أو  السياسـية التـي ال تمـوَّ

موجـودة لكسـب النقـود.

الحـركات الشـعبية فـي السـويد مثـل الحركـة العماليـة، 
حركـة البيئـة أو حركـة االمتنـاع عـن تنـاول المسـكرات 
هـي أمثلـة علـى كيـف يمكـن للمجتمـع المدنـي أن يكـون 
عامـل قـوة فـي المجتمـع، حيـث ال الدولـة وال السـوق 
هـي القـوى الدافعـة. أّن المجتمـع المدنـي جـزء مهـم 
مـن المجتمـع الديمقراطـي حيـث توجـد طـرق عديـدة 
يمكنـك كمواطـن المشـاركة مـن خاللهـا والتأثيـر علـى 

. لمجتمـع ا

فـي الحقـوق الديمقراطيـة التـي مـن ضمـن مـا تحتـوي 
حريـة الطباعـة والتعبيـر عـن الـرأي وحريـة تأسـيس 
طنيـن  ا ة للمو شـر ة مبا شـد جـد منا ت، تو لجمعيـا ا
ن  لسياسـية. يمكـن للنـاس أ ة ا لحيـا لالشـتراك فـي ا
يكونـوا مشـاركين فـي السياسـة بطـرق مختلفـة، مثـاًل 
بواسـطة مزاولـة النشـاط فـي حـزب سياسـي، أو منظمة 
. يمكـن للنـاس  يـا مختلفـة و جمعيـة لتقديـم قضا أ
االتصـال بوسـائل إعـالم مختلفـة وإخبارهـم باألشـياء 
ك أن تكـون مجهـول الهوية 

ّ
التـي يرونهـا مهمة. مـن حق

إذا اتصلـت بصحافـي. كمـا يمكـن للنـاس أيضـا االتصـال 
باألحـزاب السياسـية فـي البلديـة التـي يقيـم فيهـا المرء 

ة.
ّ
ويقدمـوا مقترحـات أو آراء بالقـرارات المتخـذ

المصادر:

صفحات السلطات الحكومية السويدية

INFORMATIONSVERIGE صفحة
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هذا ما يشغل بال الناخبين العرب في السويد

سارة
أنـا بـرأي المفـروض أن تهتـم األحـزاب المتنافسـة 
يـا  يدي بقضا لسـو ن ا لمـا لبر لـى قبـة ا ل إ للدخـو
التعليـم. مـن جهتـي أرى أن هـذه أهـم قضيـة ألننـا 

لتعليـم. لسـويد بهـدف ا لـى ا قدمنـا إ

محمد
لصحيـة  يـة ا لرعا بـات مـن ناحيـة ا النتخا هتـم با ا
وأتوقـع أن يجـري نقـاش حـول تحسـين واقعهـا... 
كثـر  م أ الهتمـا ا ء و ألطبـا يـد مـن ا لمز وتوفيـر ا

. . . ت لمستشـفيا با

سناء
األمـان والدراسـة أهـم األمـور فـي نظـري ال أشـعر 
أن هنـاك مشـكلة تواجهننـي فـي السـويد بخصـوص 
حجابـي، الن الشـعب السـويدي شـعب متفهـم كثيرا 

وال أشـعر بالخـوف هنـا أبـدا.

فاطمة
لسـويد بشـكل عـام  لسـكن فـي ا أظـن أن قضيـة ا
وفـي سـتوكهولم بشـكل خـاص هـي أهـم قضيـة. 
لموضـوع  ا ا صـة بهـذ نـا التوجـد لـي مشـكلة خا أ
ئـي أكثـر مشـكلة  ئلتـي وأقاربـي وأصدقا ولكـن عا
نـه غيـر  لسـكن أل لسـويد هـي ا جهونهـا فـي ا يوا
لسـكن  لـى اسـتئجار منـازل وا متوفـر فيلجـؤون إ
باألسـود وكمـا هـو معـروف أن اإليجـاز باألسـود غيـر 

لـغ باهظـة نونـي و يكلـف مبا قا

مراد
أهـم قضيـة هـي قـرارات الهجـرة واللجـوء وتقصيـر 
مـدة االنتظـار .... ال نريـد االنتظـار لفتـرات طويلـة 
للحصـول علـى قـرارات مـن دائـرة الهجـرة نتمنـى 
الحصـول علـى قـرار فـي غضـون أشـهر قليلـة بـدل 
مـن االنتظـار لمـدة عـام أو عاميـن لنحصـل علـى 
قـرار أمـا الرفـض أوقبـول أنـا شـخصيا انتظـرت 4 
سـنوات للحصـول علـى قـرار واآلن انتظـر سـنتين 

. يتيـن خر أ

فاروق
لمهاجـرون  . ا . . لمهاجريـن. ص عمـل للشـباب وا
أصبحـوا واقـع حـال فـي السـويد 170 ألـف مهاجـر 
2016... وتوعيـة  داخـل السـويد ب 2015-
عامـة للشـعب السـويدي للتخفيـف مـن العنصريـة 
الموجـودة فـي السـويد... الن األحـزاب العنصريـة 
مـن اليميـن واليميـن المتطـرف نمـت بنسـبة 19 
إلـى 20 % بالبرلمـان السـويدي وهـذا األمـر خطيـر 

ًا جـد

مروة
لسـويد  لبـة لغـة سـويدية موجـودة فـي ا نـا كطا أ

ك  ن هنـا ن يكـو قـع أ تو نصـف، أ منـذ سـنتين و

اهتمـام بمتطلبـات الطـالب الذيـن يدرسـون اللغـة 

. ية يد لسـو ا

وبمـا يخـص التعليـم يجـب أن يكـون هنالـك طريقـة 

لمسـاعدة الطالب الذيـن يدرسـون اللغة السـويدية 

وتقيمهـم يجـب أن يكـون مختلفـا تماما عـن طريقة 

تقييـم الطـالب الذيـن السـويدية هـي لغتهـم األم. 

كذلـك مـدارس تعليـم اللغـة السـويدية لألجانـب 

الكبـار  SFI يفتـرض حسـب وجهة نظـري ان يجري 

التركيـز علـى  توحيـد المنهـج الدراسـي والكتـب 

لسـويدية لوجـود  لمـدن ا فـة ا لموجـودة فـي كا ا

اختـالف بيـن المـدن.

نادية
ن تهتـم بهـا  تمنـى أ أ لـي و هـم قضيـة تشـغل با أ
بـات  النتخا ركة فـي ا لمشـا لسـويدية ا ألحـزاب ا ا
البرلمانيـة القادمـة هـي مسـألتي اإلندمـاج والسـكن، 
اليوجـد مسـاكن متوفـرة للطـالب والشـباب وثانيـا 
بـدا. يجـب توفيـر  العمـل اليتوفـر بشـكل سـهل أ
العمـل للجميـع نحـن نريـد أن نعمـل بعـد الدراسـة 

تنـا.  لتوفيـر متطلبـات حيا

عادل
جـد كثيـر مـن  ج فيو مـا ند إل هـم قضيـة هـي ا أ
األشـخاص الذيـن ال يتقبلـون المجتمـع السـويدي 
رغـم أن المجتمـع السـويدي منفتـح ويتقبـل الغيـر 
رات ومجتمعـات  فهـو شـعب منفتـح علـى حضـا
لغيـر وهـو شـعب طيـب جـدا ويحـب مسـاعدة  ا
الغيـر ومشـكلة هـي أن الكثيـر مـن يرفـض فكـرة 

لمجتمـع. إلندمـاج مـع ا ا

الكومبس – يـال انتخب: بعد أشـهر قليلـة، وتحديدًا في أيلـول/ سـبتمبر المقبل، تبـدأ االنتخابـات البرلمانية 
والبلدية السويدية، في ممارسة ديمقراطية عريقة تجري كل أربع سنوات. 

للوقوف علـى أهم مـا يهتم بـه الناخـب العربـي فـي السـويد، أجـرت الكومبس هـذا  االسـتطالع السـريع في 
سـتوكهولم لعّينـة عشـوائية مـن الناطقيـن بالعربيـة، فّعبـر كل منهـم عن مـا يشـغل باله ويـراه مهما

تحريــر: لؤي خرطبيل
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الكومبس – لقـاءات: كشـف رئيس جمعيـة أصدقاء فلسـطين في مدينـة فيسـتروس، فؤاد الحسـن، عن وجود 
خطة طموحة لدى الجمعية، للوصول إلى أوسع شـريحة ممكنة من الجاليات العربية في السويد.

 وأوضـح فـي حـواره مـع الكومبـس أن الدعـوة إلـى صـون 
المـوروث الحضـاري والثقافـي للفلسـطينيين والعـرب 
ال تعنـي بحـال مـن األحـوال أي انعزاليـة أو انغـالق بـل 
رآهـا عامـال مكمـال ومسـرعا لالندمـاج فـي المجتمـع 

لجديـد. ا

ما الهدف من تأسيس 
جمعية أصدقاء فلسطين 

في فيستروس؟

لفلسـطيني  لعربـي عامـة وا ثنـا ا أن نحافـظ علـى ترا
لمهجـر. خاصـة فـي ا

كيف يمكن لكم، أو تعملون من 
أجل تحقيق هذا الهدف؟

 ليـس باألمـر السـهل فهـو يتطلـب خطـوات عمليـة 
ثابتـة ومتينـة ومـن هنـا ولـدت فكـرة إنشـاء جمعيـة 
عنـى بإبقـاء الجيـل الصاعـد 

ُ
أصدقـاء فلسـطين التـي ت

لقـادم مـن الحـروب علـى تواصـل مسـتمر بتراثـه  وا
وحضارتـه وتاريخـه بمـا ال يتعـارض مـع اندماجـه فـي 

لجديـد. لمجتمـع ا ا

ما المحرك الرئيس لهذا 
التوجه وأنتم على بعد آالف 

األميال من وطن األجداد؟

نحـن منهكـون مـن الحـروب والمناكـدات السياسـية 

فيهيـة  فيـة تر عيـة ثقا جتما لـك هـي جمعيـة ا لذ
لنظـر  عيـة بغـض ا الجتما ف ا ألطيـا تحتضـن كل ا
لسياسـي وتولـى  ء ا النتمـا و ا لعـرق أ و ا لديـن أ عـن ا
لشـاب وتركـز علـى تفعيـل  أهميـة كبـرى للعنصـر ا
لرسـمية وتقويـة مفهـوم  عـات ا وجـوده باالجتما

لتعـاون. لديمقراطيـة لديـه وحـب ا ا

 متى بدأ عملكم في الجمعية؟

سسـت  لمنشـأ فهـي تأ يثـة ا جمعيتنـا ليسـت بحد
عـام 2012 وكان مـن أبـرز نشـاطاتها مشـاركتها 
ئيلي  لعـدوان اإلسـرا يـام ا بمظاهـرات دعـم غـزة أ

لـذي اسـتمر حتـى عـام 2014. لغاشـم ا ا

قدمـت الجمعيـة أجمـل صـور التضامـن حيـث نظمـت 
إحـدى أكبـر المظاهـرات بتاريـخ مدينـة فيسـتروس 
ولبـت دعـوات الجمعيـة الفلسـطينية فـي سـتوكهولم 

ودعمـت مظاهراتهـم.

وماذا عن البعد 
االجتماعي لعملكم؟

علـى الصعيـد االجتماعـي نظمـت الجمعيـة الكثيـر مـن 
االحتفـاالت التـي القت رواجـا ضمـن المدينـة كعيد األم 
واألرض والتـي أعـادت للجمعيـة رونقهـا لتأخـذ منحـى 
مجهـا بمسـاعدة  رهـا وبرنا فكا جديـد فتطـورت أ
القادميـن الجـدد عـام 2015 ليتـم اعتمادهـا رسـميا 
فـي بلديـة فيسـتروس عـام 2017 والقـت دعـم 
وتشـجيع مـن البلديـة نفسـها ومـن الجمعيـات المحلية 

.NBV & IOGT مثـل

ماذا يتضمن النظام 
الداخلي للجمعية؟

ملخـص النظـام الداخلـي الجمعيـة مبنـي علـى االحتـرام 
المتبـادل بيـن األعضـاء وإبقائهـا جمعيـة بعيـدة عـن 
مرمـى السياسـية والديـن وأهـم أهدافهـا االندمـاج 
بيـة  لعر يـة ا لهو ز ا ا بـر إ ي و يد لسـو لمجتمـع ا با
يـة شـخصية  تقو ه و ر جمـل صـو لفلسـطينية بأ ا
بيـة لـدى  لعر للغـة ا هميـة ا ل، ومـن مبـدأ أ ألطفـا ا
الجيـل القـادم وللحفـاظ عليـه مـن االندثـار خصصـت 
الجمعيـة بمسـاعدة كـوادر مختصة فـي مجـال التعليم 
دروس تقويـة اللغـة العربيـة للصغـار بشـكل أسـبوعي 
لسـويدية للكبـار  للغـة ا ويرافقهـا أهميـة دروس ا
يع  للغـة لتسـر ئـق ا تهم علـى تخطـي عا عد لمسـا

. جهـم ما ند ا

ما أوجه تعاونكم مع 
المنظمات السويدية؟

م  لجمعيـة مـع مؤسسـات سـويدية للقيـا ونـت ا تعا
بنشـاطات لألطفال أسـبوعية تحـت إشـراف مختصين. 
وألننـا نملـك طاقـات شـابة غنيـة بالحركـة تحتـاج إلـى 
لشـباب للدبكـة  تفريـغ بشـكل سـليم دعمنـا فرقـة ا
ة  لمميـز ضهـا ا و تنـا بعر بهر لتـي أ لفلسـطينية ا ا
بالدبكـة الفلسـطينية بكثيـر مـن المناسـبات بقيـادة 
مدربيـن مختصيـن فـي مجـال التـراث وأصـول الدبكـة 

. لفلسـطينية ا

ماذا عن عضوية الجمعية؟

لعـرب  نفخـر بجمعيتنـا ألنهـا اسـتطاعت أن تضـم ا
فـة  سـبوعيا وتزويدهـم بكا حـدة أ لـة وا و علـى طا

لتـي يحتاجونهـا فخصصنـا محاضـرات  لمعلومـات ا ا
مفيـدة مـن شـأنها تطويـر الفـرد وزيـادة الوعـي ومـن 
لتـي كانـت عـن الصحـة والتعليـم  اهـم المحاضـرات ا
فت  سـتضا لسـويدية وغيرهـا حيـث ا نيـن ا ا لقو ا و
مختصيـن بهـذه المجـاالت. ومـن نشـاطات الجمعيـة 
تفعيـل دور المـرأة والتركيـز علـى تقويتهـا بالمجتمع 

لسـويدي. ا

 ما أبرز األنشطة المتصلة 
بالشؤون الحياتية وفرص العمل؟

لكثيريـن بالحصـول علـى عمـل  لجمعيـة ا سـاعدت ا
لتعـاون  لتكافـل االجتماعـي وا ومنـزل عـن طريـق ا
وتعـود أسـباب نجـاح جمعيـة أصدقـاء فلسـطين إلـى 
اللجنـة المنتخبـة والمكونـة مـن 10 أفـراد حيـث أن 
لرؤيـا سـاهم  لهـدف وا للجنـة حـول نفـس ا لتفـاف ا ا
بازديـاد عـدد األعضـاء. أعضـاء اللجنـة خاضـوا برنامـج 
ل  ة فـي مجـا د ن شـها يمتلكـو ص و تعليمـي خـا
دة  نهـم مؤهليـن لقيـا LEDARSKAP حيـث ا
لحكمـة  لـي مـن ا ن حـس عا يمتلكـو عـة و لمجمو ا

واإلدارة. 

ماذا عن طموحات الجمعية 
المستقبلية؟

لهـدف المسـتقبلي هـو تكويـن مركـز ثقافـي مسـتقل 
لفنيـة  ا فيـة و لثقا ت ا طا لنشـا لعديـد مـن ا يشـمل ا

. لخدميـة ا و

أجرى الحوار: ختام ســليم 

رئيس جمعية أصدقاء فلسـطين:

صون التراث ال يتقاطع 
مع  هدف االندماج

صور لبعض أنشطة جمعية أصدقاء فلسطين
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الثقافة والفن ...  رسالة سالم ومحبة
أقامـت الجمعيـة الثقافيـة المندائيـة فـي مدينـة لونـد مهرجانهـا الثقافـي الفنـي على مـدى يومين مـن 10-9 

آذار/ مـارس، بالتعـاون مـع دائـرة الثقافـة فـي لوند.

حضـر النشـاط مجموعـة واسـعة مـن أبنـاء الجاليـة المندائيـة فـي السـويد ودّول أوروبيـة مجـاورة حيـث كانـت 
القاعـة تتسـع لــ 500 شـخص وممتلئـة علـى مـدار اليوميـن.

تخلـل المهرجـان فقـرات عديـدة متنوعـة بيـن معـارض للفـن التشـكيلي والتصويـر الفوتوغرافـي واألعمـال 
اليدويـة، وداخـل القاعـة كانـت هنـاك فقـرات المعزوفـات الموسـيقية والمسـرح والشـعر.

وأسـتضاف المهرجـان الشـاعر العراقـي مأمـون النطـاح الـذي حضـر مـن هولنـدا تلبيـة لدعـوة المهرجـان 
الثقافـي المندائـي.

   صور من المهرجان الثقافي المندائي في لوند 
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الكومبـس - صحة: قد يكـون األمر غريبًا، أن يشـعر اإلنسـان بالكآبة فـي فصل الربيـع، خاصة في السـويد، حيث 
ينتظـر غالبيـة الناس الشـمس والـدفء بلهفة بعـد الشـتاء البـارد والمظلم الـذي يعيشـونه، لكن هـذا ال يلغي 

حقيقة أن بعض األشخاص يعانون من الشـعور بالتعب وربما الكآبة مع نهاية فصل الشتاء ومطلع الربيع.

قـد ال يكـون مـن الجديـد القـول، إن الشـتاء السـويدي، 
وروبـا، يمتـاز  واإلسـكندنافي عمومـا، فـي شـمال أ
لـى  بطقـس قـاس، تنخفـض فيـه درجـات الحـرارة إ
علـى  لصفـر، و ، تحـت ا ة سـية كبيـر ت قيا يا مسـتو
مـدار عـدة أشـهر، يمتـاز الطقـس بتسـاقط الثلـوج، 

لقـارس علـى مناحـي الحيـاة. لبـرد ا وسـيطرة ا

ورغـم ذلـك، تكّيـف النـاس مـع هـذا الطقـس، وبسـببه 
أسـتخدم اإلنسـان عقلـه فـي مواجهـة هـذا الطقـس، 
وبالفعـل تـم تجهيـز البيـوت واألسـواق ووسـائل النقـل 
لبنايـات والمعامـل  لعـام ومؤسسـات الدولـة وكل ا ا

أوكشــتيدت،  „بوسـائل مواجهـة هـذا الطقـس. يقــول 
: »فــي الوقــت الحالي، لدينا 

ً
موضحــا

أســرع تغييــر فــي طــول النهــار، 
والســاعة البيولوجيــة للكثيــر مــن 
األشــخاص ال تتمكــن مــن مواكبــة 
هــذا التغييــر. األمــر الذي نعيشــه 
وإرهــاق«. تعــب  شــكل  علــى 

ومـن الطبيعـي أن يتـوق اإلنسـان بعـد أشـهر طويلـة 

مـن هـذا الطقـس، إلـى الصيـف والشـمس والنـور، حيـث 
لليـل بعـد 20 آذار/  يبـدأ النهـار يطـول أكثـر مـن ا

مـارس مـن كل عـام، عندمـا يتسـاوى الليـل بالنهـار.

لكن لماذا يا ترى يشعر 
بعض الناس بالكآبة مع 

قدوم فصل الربيع؟ 

الجسم بحاجة إلى وقت

والحقيقـة التـي تقـف وراء هـذا األمـر، هـو أن الجسـم 
بحاجـة إلـى وقـت للبـدء مـن تلقـاء نفسـه والتكيـف مـع 
التغيـر السـريع الحاصـل فـي طـول وقـت النهـار وتأقلم 

سـاعة اإلنسـان البيولوجيـة مـع ذلـك.

يقـول البروفيسـور في قسـم علـم األعصـاب السـريري 
والباحث فـي قضايـا النـوم بجامعـة معهـد كارولينسـكا 
توربيـورن أوكشـتيدت إن السـاعة البيولوجيـة لجسـم 
اإلنسـان تخـرج مـن مرحلـة لتدخـل مرحلـة بيولوجيـة 

جديـدة تتطلـب وقتـا للتكيـف.

ووقـع االعتـدال الربيعـي هـذا العـام 2018 فـي 20 
لنهـار  لماضـي، حيـث تسـاوى وقـت ا آذار/ مـارس ا
لـم. وبعـد هـذا  لعا لليـل تقريبـا فـي جميـع أنحـاء ا وا
اليـوم، فـإن الشـمس تكـون أعلـى فـي السـماء وسـيطول 
النهـار فـي نصـف الكـرة الشـمالية عـن نصفـه الجنوبـي.

لضـوء سـيعود  ن ا لرغـم مـن حقيقـة أ ولكـن علـى ا
لنـاس  لكثيـر مـن ا ء السـويد، فـإن ا لـى سـما مجـددًا إ

كثـر. لتعـب أ ن با و يشـعر

تغير سريع!

يقـول أوكشـتيدت، موضحـا: »فـي الوقـت الحالـي، لدينا 
أسـرع تغييـر فـي طـول النهـار، والسـاعة البيولوجيـة 
كبـة هـذا  للكثيـر مـن األشـخاص ال تتمكـن مـن موا
ي نعيشـه علـى شـكل تعـب  لـذ مـر ا أل لتغييـر. ا ا

وإرهـاق«.

ويـراود نحـو 20-30 بالمائـة مـن سـكان السـويد هـذا 
الشـعور، فيمـا تعانـي نسـبة قليلة بشـكل كبير جـدًا من 
التعب قـد يصـل إلى حـدود االكتئـاب. لكـن مـن الممكن 
التخفيـف مـن حـدة ذلـك مـن خـالل البـدء فـي المعالجـة 
لربيعـي،  الضوئيـة لفتـرة مـا قبـل موعـد االعتـدال ا
وبهـذا الشـكل نمنـح السـاعة البيولوجيـة وقـت أطـول 
لحاصـل، بحسـب أوكشـتيدت،  لتغيـر ا للتكيـف مـع ا

الـذي نصـح وعلـى سـبيل المثـال بالمشـي خـالل فتـرة 
الصبـاح لتخطـي هـذه الحالـة.

فــي  „  إثــارة  هنــاك  إن 
التغيــر الســريع كذلــك، حيــث مــن 
الرائــع رؤيــة الســرعة التــي يصبــح 
وأطــول. أطــول  النهــار  فيهــا 

أمنح جسدك الوقت!

ة الخارجيـة هـي األكثـر فعاليـة،  وأوضـح، أن اإلضـاء
ولكـن يمكـن معالجـة اليـوم المظلـم مـن خـالل األضـواء 
الموجـودة داخـل المنـزل. وفـي أسـوء األحـوال حـزم 
حقيبـة السـفر والتوجـه إلـى المناطـق التـي تقـع علـى 

لجنوبيـة. لعـرض ا خطـوط ا

وأشـار أوكشـتيدت، إلـى أن مشـاعر التعـب واإلزعـاج 
هـذه سـتزول بعـد بضعـة أسـابيع عندمـا يبـدأ الجسـم 

بالتكيـف مـع الظـروف الجديـدة.

وختـم قائـاًل إن هنـاك إثـارة فـي التغيـر السـريع كذلـك، 
لتـي يصبـح فيهـا  لسـرعة ا ئـع رؤيـة ا لرا حيـث مـن ا

النهـار أطـول وأطـول.

FOTO : TT

لماذا يشعر بعض 
الناس بالكآبة في 
الربيع بعد شتاء 

بارد ومظلم؟
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الكومبـس – صحـة: يحـاول الكثير مـن الناس خفـض كميـة الكربوهيـدرات فـي طعامهم لفقـدان الـوزن، ولكن 
الحديث عن ذلك قد يكون أسـهل بكثير من اإلقدام على فعله. أدناه 11 خطأ شائع حول ذلك:

البدء بشكل سيء

لمـرء عبقريـا لتعلـم   ليـس هنـاك حاجـة ألن يكـون ا
كيفيـة تقليـل الكربوهيـدرات فـي النظـام الغذائـي. 
لنـاس  لـوف أن ال يملـك ا لمأ لوقـت نفسـه، مـن ا فـي ا
فهـم جيـد حـول المـواد الخـام واألطعمـة التـي تحتـوي 
علـى الكربوهيـدرات. ومـن األخطـاء الـواردة فـي هـذا 
لمـرء  ن بمقـدور ا ل، أ لمثـا لخصـوص علـى سـبيل ا ا
تنـاول اللحـوم فقـط طـوال النهـار. بعبـارة أخـرى قـد 
يحتـاج الكثيـرون إلـى المزيـد مـن المعرفـة حـول تناول 

أطعمـة فقيـرة الكربوهيـدرات.

االستسالم بسرعة

ت  ا ر لتصـو يـد مـن ا لعد ل ا لحـا ك بطبيعـة ا  هنـا
المختلفـة حول طـرق الحـد مـن الكربوهيـدرات، وغالبا 
مـا يسـتغرق األمـر وقتـا للعثـور علـى الطريقـة التـي 
تناسـب المـرء. مـن الشـائع أن يستسـلم المـرء فـي حـال 
لـم يحصـل علـى النتائـج المتوقعـة علـى الفـور. وهـذا 
لـى  أمـر مؤسـف، ألنـه عـادة مـا يكـون هنـاك حاجـة إ

ئـج المطلوبـة. لنتا لـى ا تعديـل بسـيط للوصـول إ

تناول القليل من الخضروات

 يقـول العديـد مـن النـاس مـرارا وتكـرارا إنهـم جربـوا 
أنـواع معينـة مـن األنظمـة الغذائيـة، لكن ذلـك جعلهم 
يشـعرون بشـكل سـيء. وتبيـن فـي العديـد مـن المـرات 
أنهـم يتناولـون القليـل جـدًا مـن الفاكهـة والخضـروات، 

والصحيـح هو أنـه ينبغـي تنـاول الكثيـر مـن الخضروات 
والفاكهـة وأكثـر مـن أي طعـام آخـر. 

تناول القليل من الدهون 

هنـاك خـوف عـام مـن الدهـون. لذلـك يحـاول العديـد 
من النـاس الجمـع بيـن حميـة منخفضـة الكربوهيدرات 
واتبـاع نظـام غذائـي منخفـض الدهـون. وقـد ينجـح 
األمـر لبعض الوقـت، لكـن الخطـر هـو أن المرء ال يشـعر 
أبـدًا بالشـبع. وال شـيء يمكـن أن ُيخـرب نظـام الحميـة 

أسـرع مـن الجـوع، لـذا حـاول تجنـب هـذا األمـر.

عدم الحصول على ما 
يكفي من األلياف

إذا كان المـرء يـأكل مـا يكفـي مـن الفاكهـة والخضروات، 
نـب  لـى جا لكافيـة. إ ألليـاف ا سـيحصل حينهـا علـى ا
ذلـك هنـاك مصـادر أخـرى جيـدة لألليـاف لوضعهـا فـي 

الذاكـرة.

تناول الكثير من الطعام

لشـهية. مـا  نهـا تخفـض ا ئيـة أ لغذا لحميـة ا ئـدة ا فا
يجعـل المـرء يتنـاول عـدد أقـل مـن السـعرات الحرارية 
دون الشـعور بالجـوع. الكثير مـن األشـخاص يعتقدون 
ل  و ر فـي تنـا ا السـتمر ن ا نهـم يسـتطيعو  بأ

ً
خطـأ

الطعـام وفقـدان الـوزن فـي الوقـت نفسـه، وهـذا غيـر 
حتسـب، لـذا 

ُ
صحيـح. فجميـع السـعرات الحراريـة ت

لمـرء محاولـة إرشـاد شـهيته: ببسـاطة  يجـب علـى ا
تنـاول الطعـام عندمـا تكـون جائعـا وتوقـف عـن ذلـك 

لشـبع. عندمـا تشـعر با

االفتقار إلى خطة 

التوقـف والتفكيـر فـي العـادات الغذائيـة يمكـن أن 
ة نحـو حيـاة أفضـل. وربمـا سـيحتاج  يكـون خطـوة بنـاء
لقديمـة  لعـادات ا لكثيـر مـن ا لـى اسـتبدال ا لمـرء إ ا
بأخـرى أكثـر صحـة. علـى سـبيل المثـال، قـد يحتـاج 
لرئيسـية  لوجبـات ا لطعـام بيـن ا لـى تنـاول ا لمـرء إ ا
لتخطيـط  لمهـم ا لصغيـرة(، كمـا مـن ا لوجبـات ا ا (
لتنـاول الطعـام حتـى يصبـح ذلـك جـزء مـن عاداتـك 
الصحيـة الجديـدة. يجـب علـى المـرء معرفـة مـا يأكلـه.

نفس الوجبات 

م  ء كل يـو لشـي ن نفـس ا كلـو ص يأ شـخا ك أ هنـا
ويسـتمتعون بـه. ولكـن الغالبيـة العظمـى مـن النـاس 
ولحسـن الحـظ يحبـون التنـوع فـي الطعـام، ومـن الجيد 
لتـي تقـدم  لمطاعـم ا نـواع مختلفـة مـن ا أن هنـاك أ
أصنـاف عديـدة مـن الطعـام، يجـب علـى المـرء فقـط 

االبتعـاد عـن تنـاول النشـا والسـكر.

أنت تتناول السكر 
دون أن تعلم ذلك

وصـف علـى 
ُ
 الكثيـر مـن األطعمـة فـي وقتنـا الحالـي ت

أنهـا تحتـوي علـى القليـل مـن الكربوهيـدرات وبكونهـا 
خالية مـن السـكر. لكن احتـرس! غالبـا ما تحتـوي بعض 
تلـك المـواد علـى مـادة  MALTITOL وهـي األسـوأ، 

ألنهـا تتألـف مـن السـكر فقـط لكـن بشـكل آخـر.

الوقوع تحت ضغط اإلغراءات

ربما يسـير كل شـيء حسـبما المخطط له. تتنـاول عدد 
قليـل مـن الكربوهيـدرات، تشـعر باالرتيـاح، وتفقـد 
لـوزن وال تحـس بالجـوع بيـن الوجبـات! حينهـا قـد  ا
تفكـر، لـن يضـر أن تناولـت قطعـة مـن الخبـز او بعـض 
اآليـس كريـم أو أن تضـع السـكر فـي قهوتـك، ولكـن مع 
الوقـت سـتكون قـد بـدأت مـن جديـد بالعـادات غيـر 
ات فـي كل  الصحيـة لتنـاول الطعـام واعتمـاد االسـتثناء

شـيء، حينهـا تكـون قـد رجعـت إلـى المربـع األول.

إهمال التمارين الرياضية

االعتقـاد بـإن تغييـر العـادات الغذائيـة بحـد ذاتهـا 
يمكنهـا أن تـؤدي كل العمـل، اعتقـاد خاطـئ. يجـب 
علـى المـرء أن يتذكـر دائمـا أن التماريـن الرياضيـة لهـا 
الكثيـر مـن اآلثـار الجانبية علـى الجسـم أكثر مـن مجرد 
أن يتعلـق األمـر بتنظيـم الـوزن. حتـى لـو كان بإمـكان 
المـرء خفـض وزنـه ببسـاطة عـن طريـق تنـاول الطعام 
الصحـي، اال أن ذلـك ضمـن حـدود معنيـة وليـس علـى 

المـدى الطويـل.

ترجمــة وتحرير لينا ســياوش

أخطاء شائعة حول الرشاقة وخفض الكربوهيدرات
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الكومبـس - هجرة ولجـوء: جـّددت الحكومـة السـويدية، التأكيـد على أنهـا تريد منـح طالبـي اللجـوء القاصرين 
القادميـن إلـى السـويد بـدون صحبـة أوليـاء أمورهـم، منحهـم فرصـة جديـدة فـي البقـاء فـي السـويد، مـا يعنـي 

حصولهم على إقامات بعد طول انتظار.

ومعظـم القادميـن إلـى السـويد ضمـن هـذه الفئـة هـم 
مـن أفغانسـتان.

لـى  لذيـن وصلـوا إ لقاصريـن ا ن ا لحكومـة إ وتقـول ا

السـويد فـي العـام 2015 انتظـروا فتـرات طويلـة، 
وان العديـد مـن المراهقيـن الذيـن وصلـوا إلـى السـويد 
وطلبـوا اللجـوء، كانـوا أقـل مـن 18 عامـا، لكـن طـول 
فتـرات االنتظـار، أدى قانونّيـا معاملتهـم علـى أنهـم 

نتقـادات  ثـار ا مـا، مـا أ لغيـن، وفـوق سـن 18 عا با
شـديدة مـن قبـل منظمـات حقـوق اإلنسـان.

لكـن مشـروع القانـون الجديـد، الذي سـوف يدخـل حّيز 
التنفيـذ فـي األول مـن شـهر تمـوز/ يونيـو المقبـل، فـي 
حـال إقـراره، يواجـه معارضـة شـديدة مـن قبـل حـزب 

المحافظيـن، أكبـر األحـزاب السـويدية المعارضـة.

ورغـم أن حـزب الوسـط ينتمـي إلـى المعارضـة أال أنـه 
يؤيـد مقتـرح الحكومـة، مـا يعنـي أن تصويـت الوسـط 
لصالـح مشـروع القانـون، سـيكون كافيـا لتمريـره وهـو 

مـا يتوقعـه المراقبـون.

المئات اختفوا
مـن جهـة ثانيـة، ذكـرت صحيفـة “داغنـز نيهتيـر” 
أن 492 طفـاًل ومراهقـا مـن طالبـي اللجـوء القاصريـن، 
سـواء القادميـن مـن غيـر صحبـة ذويهـم أو المنتميـن 
إلـى عوائـل اختفـوا فـي السـويد خـالل السـنوات األربـع 

األخيـرة.

وخـالل الشـهرين األوليـن مـن العـام الجـاري، اختفـى 
223 طفـاًل، وفقـا ألرقـام مصلحـة الهجرة السـويدية، 
مقارنـة بــ 152 طفـاًل اختفـوا فـي الفتـرة نفسـها مـن 

العـام الماضـي 2017.

وفـي الوقـت الراهـن ليـس هنـاك مـن مبـادئ توجيهيـة 
لذيـن  مـل مـع األطفـال ا لتعا وطنيـة حـول كيفيـة ا

يختفـون أثنـاء عمليـة دراسـة طلبـات لجوئهـم.

ميـن  لماضـي نشـرت مؤسسـة أ م ا لعـا يـة ا ومـع نها
للجـوء  لبـي ا لـم األطفـال، BO تقريـرًا عـن طا مظا
صـر القادميـن بـدون صحبـة ذويهـم الذيـن اختفـوا. 

ُ
الق

وضـم التقريـر مجموعـة مـن المقترحـات حـول كيفيـة 
ت فـي مثـل هـذه  لتوجيهـا مـة علـى ا لحكو عمـل ا

لحـاالت. ا

نـه ينبغـي  لمقترحـات، أ ومـن بيـن مـا ضمتـه تلـك ا
البحـث عـن األطفـال المختفيـن ودراسـة الكيفيـة التـي 

هـم. تحـول دون اختفاء

وحـول ذلـك، قالـت المسـؤولة فـي المؤسسـة آنـا كاريـن 
هيلدينغسـون للصحيفـة، إنـه لـم يتـم التحقيـق فـي أي 

مـن تلـك المقترحـات أو تنفيذهـا.

أمل جديد في البقاء بالسويد لطالبي اللجوء القاصرين

FOTO : J GOW / TT
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الكومبس – مقاالت الشـركاء: جهـاد عبد الرحيم من فلسـطين، درس الهندسـة، ويوهانيـس كاالماوركي من 
إرتيريا، درس برمجـة الكمبيوتر في جامعة يوليو، وكالهما يعمالن اليوم بتخصص ثالث، وهو إدارة مشـروع 

تجاري.

كل  لمشـا ع حـل ا ضـو ن يشـغلهم مو لمـا كا  لطا
رتبطـت هـذه  ليوميـة للفـرد وا ة ا لحيـا وتبسـيط ا
الفكـرة بابتـداع طريقـة لتمكـن األشـخاص العامليـن 
لوقـت للتسـوق  لكثيـر مـن ا لذيـن ليـس لديهـم ا ا
تهـم  ن بهـا علـى منتجا يقـة يحصلـو د طر يجـا بإ
يقـة سـهلة  سـط بطر و أل ق ا لشـر لمفضلـة مـن ا ا

. عمليـة و

»تتمثـل رؤيتنـا فـي توسـيع نطـاق تجـارب الطعـام 
لنكـون المصـدر األول لإللهـام للطعـام مـن الشـرق 

األوسـط«

يقـول جهـاد »نحـن نالحـظ أن االتجـاه يتزايـد نحـو 
المبيعـات عـن طريـق األنترنت بشـكل ملحوظ بسـبب 

لنـاس ال يملكـون  لحيـاة بشـكل عـام، أصبـح ا وقـع ا
الوقـت الكثيـر كمـا أن نوعيـة المـواد الغذائيـة التـي 
نوفرهـا ليسـت متوفـرة فـي المتاجـر العاديـة، نريـد 
توسـيع تجربـة الطعـام الشـرقي بالنسـبة للسـويديين 
وأيضـا خلـق فرصـة الكتشـاف هـذا الثقافـة الغذائيـة 
الغنيـة مـن مصـدر يتسـم بالجـودة، إذا فكـرت مثـال 
بالمشـروبات الغازيـة سـتتذكر كوكاكـوال أو فكـرت 
بالسـيارات فإنـك سـتتذكر BMW وكذلـك نريـد 
نحـن إذا فكـر المـرء بـاألكل الشـرقي فأنـه سـيتذكر 

OMISMAT 

يقـول يوهانيـس “ الكثيـر مـن السـويديين يرغبـون 
بتجربـة األكل الشـرقي ويسـكنون فـي مناطـق بعيـدة 
بحيـث ال يسـتطيعون الحصـول علـى البضائـع بشـكل 

سـهل لذلـك نحـن نسـهل لهـم هـذه المهمـة، لدينـا 
صـل  نو نيـة و و لكتر إل ت فـي صفحتنـا ا ثـالث لغـا
الطلبـات إلـى اغلـب مناطـق السـويد بأسـعار مناسـبة، 
لدينـا تنـوع واسـع مـن المنتجـات غيـر متوفـر فـي أي 
موقـع تسـوق أخـر باإلضافـة إلـى أسـعارنا التنافسـية«.

»تتمثــل رؤيتنــا فــي  „
توســيع نطــاق تجــارب الطعــام 
لإللهــام  األول  المصــدر  لنكــون 
للطعــام مــن الشــرق األوســط«

يسـعى جهـاد ويوهانيس أن يكـون مشـروعهم منصة 
لتعلـم وصفـات األكل العربـي وتوفيـر موادهـا بحيـث 
يكـون الحصـول عليهـا بمتنـاول يـد المتسـوق وبـدل 
مـن إضاعـة وقـت طويـل فـي الحصـول علـى المنتجـات 

مـن أماكـن مختلفـة يمكـن اسـتثمار هـذا الوقـت فـي 
إعـداد الطعـام برفقـة العائلـة.

مـا بمـا تعـده  تبـط دو للذيـذ ير لطبـخ ا م ا مفهـو
لمفضلـة  بـدًا األكالت ا أمهاتنـا لنـا، فنحـن ال ننسـى أ
التـي تذوقناهـا مـن خـالل أمهاتنـا، نريـد لهـذا الطعـم 
أن يبقـى متوفـرا بمتنـاول األيـدي مـن خـالل منتجـات 
شـرقية لطالمـا حرصـت أمهاتنـا علـى توفيرهـا لنـا.

بـي  نـة شـقين عر OMISMAT *كلمـة متكو
ي يد سـو و

األول OMI ويعنـي األم بالعربيـة وMAT  تعنـي 
طعـام بالسـويدية.

من زمالء دراسة إلى شركاء عمل ... جهاد ويوهانيس

» ألن طعام أمي هو األفضل، أطلقنا موقعًا لتوفير الطعام الشرقي«



19 | الكومبس

الكومبـس – مقـاالت الرأي: ليس فـي حياة اإلنسـان ما هو أخطـر من الجهـل، والجهل هنـا ال يعنـي بالضرورة كل 
أّمي وال ينفـي عنه صفة الجاهـل كل متعلم في مـدارس » إرث التقاليد واألعراف » وال صاحب الدراسـات العليا { 

ماجيستيرات  البريسـتيج » وأدباء وعلماء السّبوبة {.. فرق كبير بين الغرام واإلرغام.

ء ومـا  را لفيصـل بيـن مـا نبديـه مـن آ لمعرفـة هـي ا ا
نسـطره مـن كلمـات، لكـن مـا نـراه اليـوم فـي مواقـع 
التواصـل االجتماعـي مـن مهاجمـة وازدراء لألديـان 
لمعتقـدات أو مهاجمـة ألمـم وشـعوب وتحقيـر  وا
ـص مـن 

ّ
لعاداتهـا وتقاليدهـا هـو جهـل اختيـاري وتمل

ئـق ألهـداف معلنـة وغيـر معلنـة. لحقا ا

المشـكلة األخطـر تنبـع مـن الجهـل الحقيقـي المتأّصـل 
لبعـض، جهـل يقـود صاحبـه لمتاهـات  فـي نفـوس ا
الحقـد األعمـى أو الخـوف مـن المجهـول ومـن مواجهـة 
الواقـع وعـدم القـدرة علـى امتـالك مفاتيـح تفاصيلـه 
المعرفيـة فيصبـح إنسـانا ضعيفـا مهـزوزًا رعديـدًا 
تسـّيره آراء النـاس علـى اختـالف مشـاربهم، أو توّجهـه 
منصـات إعالميـة منهـا السياسـي واالجتماعـي والديني 

فيصبـح كــ » الروبـوت » يأتمـر بأمـر مبرمجـه.

مـا أراد بـه الكاتـب » أنطـون تشـيخوف { مـن قصتـه            
رف  لعـا لمثقـف ا لمتنـور ا ن{ وهـو تحـول ا لرهـا ا «
باألمـور الـذي قضـى 15 عامـا فـي غرفـة وحيـدًا مـع 
كتبـه إلـى شـخص زاهـد ال تعنيـه ملـذات الحيـاة وال 
حتى كنوزهـا ألنـه يعلم تمامـا مـا يمكـن أن تقدمه هذه 
المعرفـة التـي اكتسـبها لـه وللبشـرية، المعرفـة هـي 
فعـل علـى أرض الواقـع وليسـت أفـكار حبيسـة أدراج 
العقـل، التخـاذل الـذي أصـاب مثقفينـا وعلمائنـا جعلنـا 

فـي مهـّب الجهـل يأخذنـا حيـث ال تشـتهي سـفننا.

لتطـور وهـي دليـل  لتقـدم وا المعرفـة هـي مفتـاح ا
اإلنسـان » لالندمـاج{ الصّحـي فـي أي مجتمـع مهمـا 
كان غريـب العـادات والتقاليـد، واالندمـاج هنـا ال يعنـي 
بالمطلـق أن ينسـلخ اإلنسـان عـن عاداتـه وتقاليـده 
ليـد تلـك  تقا ت و دا ليـه مـن عـا يتبّنـى مـا وصـل إ و
المجتمعـات التـي عرفهـا مؤخـرًا، االندمـاج هـو التكّيف 
م  حتـرا لـذي ينبـع مـن معرفـة صحّيـة وا لتقّبـل ا ا و

. ل د مفتــاح  „متبـا هــي  المعرفــة 
دليــل  وهــي  والتطــور  التقــدم 
اإلنســان » لالندمــاج{ الصّحــي فــي 
غريــب  كان  مهمــا  مجتمــع  أي 
العــادات والتقاليــد، واالندمــاج 
هنــا ال يعنــي بالمطلــق أن ينســلخ 
ــده  ــه وتقالي ــن عادات ــان ع اإلنس
ــى مــا وصــل إليــه مــن عــادات 

ّ
ويتبن

ــك المجتمعــات التــي  وتقاليــد تل
هــو  االندمــاج   ،

ً
مؤخــرا عرفهــا 

التكّيــف والتقّبــل الــذي ينبــع مــن 
معرفــة صحّيــة واحتــرام متبــادل 

ول حشـر مربـع شـخصيته  ن ال يحـا ن أ إلنسـا علـى ا
ئـرة شـخصية وعـادات  ليـده فـي دا تـه وتقا وعادا
وتقاليد الشـعوب األخـرى وال أن يحـاول تكسـير حواف 
مربعـه ليتناسـب مـع دائـرة الوضـع الجديـد، فاألمـر 
ال يتطلـب سـوى أن تكبـر بمربعـك ليسـتوعب دائـرة 
حياتـك الجديـدة لمجتمعـك الجديـد أو أن تقلـص منـه 
مـا تجـده ثانويـا ال يفيـد فـي المرحلـة الجديـدة لتجـد 
بعدهـا دائـرة مجتمعـك الجديـد قـد احتوتـك لتكـون 
جـزء أساسـيا لشـكل هندسـي جديـد بـكل تفاصيلـه 

الواضحـة دون إلغـاء أو تهميـش لآلخـر. 

بقلــم: بالل جركس

مقاالت الرأي تعبر عن كتابها 
وليس بالضرورة عن الكومبس

االندماج ونظرية الدائرة والمربع
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الكومبس – ثقافة: »يوميات رجل مقموع«، هو اسـم العمل الدرامي الجديد الـذي تمكن من جمع جهود العرب 
القدامى والجدد إلنتاج مسلسـل يعكس واقع المغترب العربي في السويد وتسـليط الضوء على أهم المفارقات 

االجتماعية التي تعترض حياة القادم إلى السـويد ومعالجة تلك المواقف بطريقة كوميدية. 

ولبيـان التنـوع بيـن الجنسـيات العربيـة الموجـودة فـي 
السـويد فـإن أبطـال العمـل يمثـالن أدوار رجـل عراقـي 
عاطـل عـن العمـل متـزوج مـن امـرأة سـورية عاملـة. 

تـؤدي دور الزوجـة الممثلـة السـورية أحـالم العلـي التي 
لبلديـة  تلعـب دور موظفـة حصلـت علـى عمـل فـي ا
بعـد أن بـدأت حياتهـا مـن الصفـر ويـؤدي دور البطـل 
الممثـل والمخـرج العراقـي حسـن هـادي الحائـز علـى 
جائـزة أفضـل ممثـل عـن أحـد أفالمـه فـي السـويد وفـي 
رصيـده خمسـة أفـالم روائيـة طويلـة والعديـد مـن 

األعمـال المسـرحية.

يقـول ماهـر البرادعـي وهـو كاتـب المسلسـل وشـريك 
فـي إنتاجـه »نسـعى لتقديـم مـادة تلفزيونيـة ترقـى 
لمتقدمـة، خصوصـا ونحـن نمتلـك  لـى المسـتويات ا إ
مـن الخبـرات مـا يمكننـا مـن هـذا ولعـل أكبـر دليـل مـا 
اسـتطعنا تقديمـه ضمـن إمكانيـات بسـيطة جـدا وفـي 
لـب  لمسلسـل نقـدم لوحـة مختلفـة تقـدم ضمـن قا ا
فكاهـي لوحـة اجتماعيـة، ويمكنني القـول إن مـا نقدمه 
جديـد مـن حيـث المحتـوى فالمسلسـل يقـدم فـي كل 
يـة مختلفـة تتضمـن موضـوع جـريء مـن  حلقـة حكا
حيـث الطـرح كأن نطـرح مسـألة السـلطة فـي العالقـة 
الزوجيـة أو الـزواج مـن خـارج العائلـة والعشـيرة أو 

أشـكال التربيـة التـي نعتمدهـا ألطفالنـا.«

اعتقـد أن هـذه الخطـوة جريئـة جـدا وجديـدة حيـث 
يـا كبيـرة نعجـز عـن طرحهـا  لجـة قضا لـم تتـم معا
لـى أن السـويد تحتـوي علـى كثيـر  للعلـن، باإلضافـة إ
مـن القادميـن الجـدد الذيـن لديهـم خبـرات تلفزيونيـة 
لمصـور  ا لممثـل و ا لمخـرج و كبيـرة ومهمـة مثـل ا
لخبـرات مهمشـة  لصـوت ولكـن هـذه ا ومهنـدس ا

ن       لفنـا ومحبطـة، ا

المهاجـر الـذي قضـى حياتـه مبدعـا في بلـده سـواء كان 
موسـيقيا أو رسـام أو يمتهـن أي مهنـة إبداعيـة ويصل 
إلـى السـويد ليحكـم عليـه بـأن يتوقـف عـن ممارسـة مـا 
يحـب ليسـتطيع توفيـر لقمـة عيشـه، وهـو أمـر مزعج 
جـدا فـي بلـد يقـدر المفاهيـم اإلبداعيـة وهـذا مـا حدث 
عندمـا التقيـت بمخـرج العمـل فتحـي مـراد الـذي جـاء 
إلـى السـويد عـام 2013 وفـي رصيـده ثالثيـن عامـا 
من الخبـرة فـي العمـل التلفزيونـي وكان البد مـن ابتداع 
عمـل يسـلط الضـوء علـى اختـالف الثقافـات والعـادات 
الـذي حـدث مـع انتقـال المهاجريـن إلـى أوروبـا وسـبب 

صـراع داخلـي عنـد كل إنسـان.

ومـن النجـوم المشـاركين فـي العمـل الشـيف الشـهير 
لـذي يشـارك ألول مـرة فـي  نـي ا بـت عنا لطبـخ ثا با

. نـي يو لتمثيـل بعمـٍل تلفز ا

قصة العمل

لسـويد وتقـوم  ملـة تعيـش فـي ا ة سـورية عا مـرأ ا
لـى  تـي إ لـذي يأ قـي ا لعرا بعمليـة لـم شـمل زوجهـا ا
السـويد محمـاًل بتقاليـد بيئتـه ويبـدأ بنسـج مشـاريع 
وهميـة خياليـة بعيـدًا عـن الواقـع العملـي السـويدي، 
فـي المقابـل زوجتـه تتقـن اللغـة السـويدية ولديهـا 
وظيفـة فـي بلديـة مالمـو ومندمجـة فـي نظـام الحيـاة 

السـويدي بشـكل جيـد وهنـا تبـدأ المفارقـات. 

بينمـا يجلـس هـو فـي البيـت بـدون أن يقـوم بـأي عمـل 
ُيؤمـن متطلبـات المعيشـة أو حتـى األعمـال اليوميـة 

مـن إعـداد الطعـام أو غسـيل المالبـس. 

يقـول محمـد السـعدي مديـر المشـروع وشـريك فـي 
اإلنتـاج » منـذ زمـن وأنـا لـدي هاجـس ثقافـي لنعـرض 
لكبيـرة  قـات ا كلنا وتأميـن منبـر للطا قعنـا ومشـا وا
ليـوم أجـد فـي هـذا العمـل  الموجـودة فـي مالمـو، وا
فرصـة كبيـرة، أنـا متفائـل جـدا واشـعر بـأن هـذا العمـل 
هـو النتيجـة التـي البـد أن تحـدث اسـتجابة لتطلعـات 
الجاليـة العربيـة الواسـعة المتنوعـة هنـا فـي مالمـو 
بالـذات، العمـل هـذا هـو تحـدي البـد أن نمضـي فيـه، 
حـاز العمـل علـى اهتمـام عربـي مـن تونـس والعـراق 
والخليـج ويأمـل العاملـون علـى هـذا العمـل أن يتـم 
لتلفزيونيـة ليتـم إنجـاز  التقاعـد مـع احـد القنـوات ا

ت.  لحلقـا بقيـة ا

أمـا عبيـر السـيد مشـرفة الديكـور واألكسسـوار عبرت 
لجماعيـة هـي عامـل أساسـي النطـالق  لـروح ا بـأن ا

لعمـل  لــم يكــن لدينــا  „ا
ً
أنتاجيــا

إمكانيــة لتغطيــة خمــس دقائــق 
مــن العمــل ولكــن بالتعــاون غطينا 
العمــل بميزانيــة متواضعــة حــان 
ــي  ــي عرب ــل درام ــت لعم الوق
الســويد فــي 

وعـن سـبب إيمانـه بهـذا العمـل يقـول حسـن هـادي” 
بسـبب الخبـرات الفنيـة الموجـودة هنـا فـي السـويد 
اشـعر أن الوقـت قـد حـان لعمـل درامـي، الحرمـان الـذي 
نعيشـه حرمـان فضيـع مـن ناحيـة البعـد عـن المهنـة 
المتنفـس التـي ال يمكـن أن يتركهـا الفنـان مشـاركتي 
بهـذا العمـل هـي رسـالة لجميـع المنتجيـن ليلتفتـوا 
إلـى الدرامـا العربيـة فـي المهجـر، الكثيـر مـن الحـاالت 
االجتماعيـة التـي تعيشـها العائلـة العربية في السـويد 
تحتاج إلـى معالجـة من قبـل الدراما لذلـك أنـا اعتبر هذا 
المسلسـل هـو موقـف إنسـاني مـن اجـل خدمـة هـذه 

لشـريحة.«  ا

يذكـر أن أخـر مشـاركة للفنـان حسـن هـادي فـي الدراما 
كانـت فـي إحـدى حلقـات مسلسـل سـيلقي مـع الفنـان 
ناصـر القصبـي واآلن تأتـي هـذه المشـاركة كتواصـل 
لمنجزاتـه كمـا يعتبرهـا قائـال »الـكل يعـرف أن النجـم 
عبـارة عـن تواصـل أو تواجـد مسـتمر كضيـف للعائلـة 
لتلفزيـون ومـن خـالل هـذا المسلسـل  لتـي تشـاهد ا ا

اطمـح أن أنعـش مهنتـي التـي أعشـقها« 

مكتــب مالمو

»يوميات رجل مقموع« في السويد

مسلسل تلفزيوني عربي يحاكي واقع المغترب العربي
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الكومبس – ثقافة: أقيم في سـتوكهولم، السـبت 24 آذار/ مارس، معرضًا تحت عنوان »عالم على الماء« جسد 
ذكريات من رحلة إلى أهوار العراق، تحـدث فيه كل من بيتر مونسـون وإيفا ميردال الباحثـة األقدم في متاحف 

ثقافات العالم.

لمعـرض فتـرة محـدّدة فـي  لصـور فـي ا  تعكـس ا
الماضـي – لكـن المعـرض ُيظهـر أيضـا موقـع التـراث 
العالمـي الجديـد ضمـن منظـور زمنـّي بعيـد األمـد.

وعـن رحلـة مـن األمـل إلـى القلـق والهـروب، واعتمـاد 
المنطقـة بشـكل كامـل علـى تّوفـر مـوارد الميـاه.

لباحثـة إيفـا ميـردال تحدثـت عـن  عالمـة اآلثـار وا
ر  ألهـوا لمسـتقبل فـي منطقـة ا لجديـدة با لثقـة ا ا
وقتئـذ – ولكـن أيضـا عـن التجفيـف والتهديـد. إلـى 
جانـب هـذا تـم عـرض نشـرة صوتيـة فـي المتحـف 
ثـا  لـم ترا لعا لمـدن فـي ا حـول كيـف تصبـح أقـدم ا

. لميـا عا

أقيم المعـرض فـي متحـف البحر المتوسـط ويسـتمر 
حتـى 13 كانـون الثاني/يناير 2019.

منطقـة األهوار الواسـعة في جنـوب العـراق أدرجتها 
لثقافـة  منظمـة األمـم المتحـدة للتربيـة والعلـم وا
)اليونسـكو( كموقـع للتـراث العالمـي. فـي فتـرة مـا 
لعقـد األول مـن  لماضـي وا لقـرن ا نينـات ا بيـن ثما
قرننـا الحالـي كانـت هـذه الطبيعـة المتفـّردة علـى 
وشـك االندثـار. فـي الصـاالت الداخليـة لمتحـف البحـر 
لجميلـة  لصـور ا  مجموعـة مـن ا

ُ
عـَرض

ُ
لمتوسـط ت ا

التـي التقطهـا بيتـر مونسـون، إثنـاء رحلتـه إلـى هـذه 
المنطقـة 1978. 

حامـاًل حقيبـة الظهـر، وآلـة تصويـر ولفافتيـن مـن 
أفـالم التصويـر، قضـى بيتـر ثالثـة أيـام كاملـة فـي 
أهـوار جنـوب العـراق فـي ربيـع عـام 1978. وكان 
الشـاّب بيتـر يحلـم بهـذه الزيـارة منـذ أن قـرأ كتـاب 

عـرب األهـوار للمؤلـف ويلفريـد ثيسـيجر.

عـرض اآلن مجموعـة ُمختـارة مـن صـور مونسـون 
ُ
ت

الفوتوغرافيـة فـي متحـف البحـر المتوسـط.

وكتـب بيتـر عـن رحلتـه يقـول: »تمنيـت هـذا المسـاء 
مـن أعمـاق قلبـي أن تكونـي معـي حقـا لتشـاهدي مـا 
ـاذة! 

ّ
أرى. وصلـت إلـى الجبايـش ويالهـا مـن جميلـة أخ

أكـواخ مـن القصـب وال شـيء غيـره، وجامـوس المـاء 
لمشـاحيف.  ا و

لتغّييـر يسـير فـي هيئـة بعـض  ولكـن مـع ذلـك فا
ودة بالكهربـاء.

ّ
لمـز لبيـوت المبنيـة مـن اآلجـر وا ا

المشـهد الطبيعـي أرض مسـتوية يغمرهـا المـاء فـي 
ئـف( تنتشـر علـى   مـكان حيـث األكـواخ )الصرا

ّ
كل

شـكل ُجـزر صغيـرة فـي المـاء )جبايـش(.

أغانـي الطيـور تختـرق الصمـت. وربمـا أيضـا أصـوات 
حيوانـات أخـرى. وأظـّن أنهـا قـد تكـون مثـاًل الضفادع 

والعالجيـم.

متخصـص  شـخص  علـى  لصعـب  ا مـن  لكـّن  و
باالقتصـاد، مثلـي، تفريـق األصـوات عـن بعضهـا 

. لبعـض ا

لمزيد من المعلومات:

WWW.MEDELHAVSMUSEET.SE 

أهوار العراق في معرض بمدينة ستوكهولم

متحف البحر المتوسط       ◄
يقع المتحف علي بعد خمس دقأيق فقط من المحطة الرئيسـية بسـتوكهولم ، وهو بمثابة ملتقى عالمي للمناقشـة والحوار وتبادل الثقافات

 ولكونـه يضـم مجموعـة رائعـة مـن اآلثـار المصريـة، والقبرصيـة واليونانيـة والرومانيـة بالشـرق األوسـط، فهـو يمثـل متحـف ا ثـار رئيسـي لثقافـات البحـر 
لمتوسـط. ا

يوجد أيضا بالمتحف مقهى بغداد الـذي يطل على منظر رائع  ومميز حيث القصـر الملكي والواجهة البحرية ودار األوبرا.
هل لديك الجرأة على زيارة المقبرة الفرعونية ؟!

ات الفرعونيـة وا ط ع علـى مـا بداخلهـا فهيـا  مـن خـال ل اسـتخدام التكنولوجيـا الحديثـة، اصبـح بإمكانكـم خـوض تجربـة اكتشـاف واحـدة مـن أقـدم الموميـاء
بنا نبحـر فـي رحلـة عبـر أالف السـنين لنستكشـف من خـال لهـا التاريـخ المصـري ولنقابـل هـؤالء الذيـن عاشـوا على ضفـاف النيـل وشـيدوا أعظـم حضـارة عرفها 
التاريـخ. مـن خـالل الربـط بيـن القطـع اآلثريـة والقصـص  واسـتخدام التكنولوجيـا الرقميـة ثالثيـة األبعـاد، فسـوف تحظـى برحلـة ممتعـة وتجربـة فريـدة من 

نوعها مـع جميـع أفـراد  أسـرتك .
سـاعات العمـل: مـن الثانيـة عشـر ظهـرا حتـي الثامنـة مسـاء، مـن الثالثـاء إلـى الجمعـة - و مـن الثانيـة عشـر ظهـرا حتـى الخامسـة مسـاء، السـبت وا ألحـد واالثنيـن  

مغلـق. العنـوا ن: شـارع فريـدز جوتـان رقـم ۲. الزيـارة مجانيـة
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الكومبس – ثقافة: مأمون النطاح شـاعر عراقي مغترب منذ العام 1995، حاصل على شـهادة البكالوريوس 
فـي العلوم السياسـية وماجسـتير في الحضـارات القديمـة، باإلضافة إلـى حصوله على شـهادة حسـن النية من 
جمهـوره بسـبب حملتـه لدعـم النازحين من خـالل إحياء سلسـلة أمسـيات شـعرية فـي دول أوروبيـة عديدة 
مثل بريطانيا ألمانيا سويسـرا فرنسا والسـويد ليعود ريعها لمسـاعدة النازحين بالتنسـيق مع المنظمات 

اإلنسانية الدولية وبأشراف األمم المتحدة.

الغـزل االغتـراب والوطـن أهـم مواضيعـه الشـعرية، 
يقـول:

علمتنـي الحـب شـموخ وكــبرياء ... ثابـت يــموت 
النخــل.. مـا يــنحني

وعلمتنـي الشـوگ مـا يظهـر ريـاء ... شـما كبـر 
شـوگك.. أبـد مـا ذلنـي

حبـي لـك نهريـن يجـرن بالنقـاء ... شـما طـرت 
مبعـد.. غرامـك رّدنـي

. شـرف  . ء . حنـه فـدا نـك نـروح ا فـدوة لعيو
نـي د ا . ز . قـف ا لمو . با . سـمك ا

لولـي عليـك اكتـب رثـاء ... وترجـع  شكــثر كا
تنــبني ر و . غيـو . تنهـض و

للقـاء ... بحضنـك تنـام  بابـل وآشـور يجمعنـا ا
لحضـارة.. وتنــثني ا

يـا عـراق الفقـره يـا أجمـل دعـاء ... يـا عشـق 
. ومسـكني مـي. . وغرا عمـري.

ء ... وتنـزل  لسـما مـن يرفـرف بيرقـك تبجـي ا
غــني موطنـي. دموعـي.. وا

يكتـب بالعامية العراقيـة والفصحـى والهولندية، 
التقينـاه فـي مدينـة لونـد ضمـن مشـاركته فـي 
مهرجـان المندائييـن الثقافـي فـكان معـه هـذا 

اللقـاء:

كيف كانت بداياتك الشعرية؟ 

عندمـا تركـت العـراق عـام 1995 لـم تكـن وسـائل 
االتصـال سـهلة كمـا هـي اليـوم فكانـت وسـيلة تواصلي 
ئـد  لـى قصا لـت إ لتـي تحو ئل ا لرسـا هلـي هـي ا مـع أ
شـجعوني عليهـا عائلتـي وأصدقائـي ومنهـم الصحفـي 
ريـاض الخرطوسـي الـذي اجـزم بانهـا البـد أن تنشـر 
لوقـت  نشـر بمجـالت معروفـة فـي ذلـك ا وبـدأت ا
مثـل سـيدتي وكل العـرب وكانـت فـي البدايـة مـا بيـن 

لنبطـي.  لقصيـدة وا ا

هـل يعنـي هـذا أن الغربـة كانـت 
الملهـم األول لكتاباتـك؟ 

الغربـة هـي الحافـز الوحيـد للكتابـة وهـي التـي أخرجت 
كـن مغتربـا لمـا  ئـد لـو لـم أ لقصا بسـببها كل هـذه ا

أصبحـت شـاعرًا. 

مـا سـبب النجـاح برأيـك؟ هـل هـو 
جـودة الشـعر أم طريقـة اإللقـاء 
أم وسـائل التواصـل االجتماعـي؟

النجـاح برأيـي يقـوم علـى ثـالث ركائـز الموهبـة واللـون 
البـد أن يكـون لـك لـون مختلـف عـن الباقيـن وأيضـا 
القضيـة التـي تكـون واضحـة للعيـان فمـن لديـه هـذه 

الثـالث أمـور سـيكون النجـاح حليفـه. 

بعـض أشـعارك غناهـا فنانـون 
لـك ومـن  مـن غنـى  معروفـون، 

لـك؟  أن يغنـي  تتمنـى 

فـي بدايتـي غنـى لـي ماجـد المهنـدس وهـذا سـاهم 
بشـهرتي وعرفـت أن األغنيـة تعطـي الشـاعر مـدى 
لقـاء شـعر وغنـاء  أبعـد لذلـك أنجـزت أغنيـة فيهـا إ
للفنانـة أصيـل هميـم بعدهـا غنـت لـي يسـرا محنـوش 
وعدنـان بريسـم ومحمـد عبـد الجبـار ومـن العـرب 
فايـز السـعيد، وبالتأكيـد أتمنـى أن يغنـي لـي كاظـم 
السـاهر ولقـد التقيـت بـه مؤخـرًا فـي كنـدا وقلت لـه الم 

يحـن الوقـت بعـد؟ 

وماذا كان رده ؟ 

كاظم مشغول.. مشغول

ئـد  لقصا ا ن  أ لمتعـارف عليـه  ا
مليئـة  لجنـوب  ا مـن  قيـة  ا لعر ا
بالصـور الشـعرية مثـل قصائـد 
كيـف  خلـف  لسـيد  ا ن  يـا عر
تسـتطيع إيصـال هـذه الصـور 
يعيـش  ي  لـذ ا ر  لجمهـو ا لـى  إ
فـي الغربـة وقـد ال يعـرف كل 
المفـردات العراقيـة أو جمهـور 

لعربـي؟  ا لوطـن  ا

ر  لصـو ب با لمغتـر ر ا لجمهـو ك ا بـا ر تعمـد إ ال أ
لمفـردات  لمترادفـة فهـو قـد ال يستسـيغ بعـض ا ا
وال يسـتوعبها لذلـك أنـا ارفـق القصيـدة بصورتيـن 
شـعرية أو ثالثـة لكـي تناسـب كل المتلقيـن وأنـا لـدي 
لمتذوقيـن ولكنـي افضـل  لنخبـة ا ئـد تناسـب ا قصا
أن اكـون سـلس أمـام عامـة النـاس لكـي اكـون واضـح 
للجميـع وصـوري غيـر مربكـة وهـذا مـا نسـميه اللـون 
قييـن  لعرا ا لعـرب و لـذي يفهمـه ا ألبيـض وهـو ا ا

لشـيء أصـر  لمغتربيـن بمختلـف لهجاتهـم وهـذا ا ا
عليه فـي قصائـدي لـو كنت داخـل العـراق لكنـت كتبت 

مثـل الشـعراء داخـل العـراق. 

لجمـع  حملتـك  ح  نجـا مـدى  مـا 
ماسـي  أ ء  حيـا إ مـن  لتبرعـات  ا
وروبيـة؟  أ دول  فـي  شـعرية 

أقمـت تسـعة أمسـيات ذهـب ريعهـا لجهـات مختلفـة 
منهـا النازحيـن فـي العـراق ومستشـفى غسـل الكلـى 
لألطفـال وأيضـا الضحايـا مـن إخواننـا االيزيديـن أتمنى 

أن أكـون بعملـي هـذا قـد ألهمـت اآلخريـن.

فـي  يحـدث  مـا  كل  وسـط  فـي 
عالمنـا العربـي مـن قتـل وعنـف 
هـل مـا زلـت مؤمـن بـان الشـعر 
يمكـن أن يوصـل رسـالة الحـب 

؟  م لسـال ا و

بالتأكيـد، هاجـس الحـب والميـل إلـى الحـب موجـود 
داخـل كل إنسـان.

مـاذا فعلـت عندمـا بـدأ النقـاد 
بانتقـاد شـعرك وعـدم التزامـك 

بالـوزن والقافيـة؟ 

لشـعر ردًا عليهـم وحصلـت علـى درجـة  درسـت ا
سـة ممتعـة  نـت درا لماجسـتير وكا ز فـي ا المتيـا ا
ثـة فـي شـعر  لحدا وحصلـت عليهـا عـن موضـوع ا
عريـان السـيد خلـف فـي جامعـة مفتوحـة الن عملي لم 
يكـن يسـمح لـي بالـدوام اليومـي ودرسـت الدكتـوراه 
لتلقـي  ء وا إللقـا لطريقـة وكان موضوعهـا ا بنفـس ا
وجدليـة العالقـة بيـن الشـاعر والجمهـور، أن يتـم 
ألكاديميـة مهـم جـدا  لدراسـة ا لموهبـة با دعـم ا

 . يـي أ بر

زينب وتوت

كتب أغاني لماجد المهندس ويسرا محنوش

مأمون النطاح: لوال الغربة لما أصبحت شاعرًا

االســم : علي احمد عّواد

تاريــخ الميالد:

 ١993 - 02 -١3

A82٥666رقــم الجواز ١

تاريــخ اإلصدار : 09-02-20١٥

االتصــال على الرقم:

 0٧36886336 

جواز سفر مفقود
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زالتان أسطورة كرة القدم الحية
يحصد البطوالت أينما حل

هيموفيتـش  برا ن ا لسـويدي زالتـا لنجـم ا ل ا نتقـا ا
لنـادي لـوس أنجلـس جاالكسـي األمريكـي بعـد فسـخ 
عقـده مـع مانشسـتر يونايتـد، كان الحـدث الرياضـي 
األبـرز علـى السـاحة السـويدية والعالميـة أيضـا فـي 
شـهر آذار/مـارس المنصـرم، السـيما أن موسـم زالتـان 
األول مـع “الشـياطين الحمـر” كان مميـزًا جـدًا إذ فـاز 
بـكأس رابطـة المحترفيـن والـدوري األوروبـي والـدرع 
 29 هدفـا 

ً
الخيريـة، وشـارك فـي 53 مبـاراة، مسـجال

وصنـع 9 آخريـن، لكنـه تعـرض إلصابـة قويـة بقطـع 
فـي الربـاط الصليبـي خـالل مبـاراة أندرلخـت البلجيكـي 
فـي مسـابقة الـدوري األوروبـي الموسـم الماضـي غـاب 

علـى إثرهـا ألشـهر طويلـة.

إال أن زالتـان لـم يشـارك هـذا الموسـم سـوى فـي 7 
مباريـات، بإجمالـي 187 دقيقـة لعـب، وواحـدة فقـط 

شـارك فيهـا بشـكل أساسـي وهـي مبـاراة بريسـتول 
سـيتي ضمـن كأس كاراباو، وهـي المبـاراة التي شـهدت 
لوحيـد مـع مانشسـتر يونايتـد هـذا  هـدف زالتـان ا

لموسـم. ا

وسـتكون تجربـة ابراهيموفيتـش مـع لـوس أنجلـس 
جاالكسـي هـي األولـى فـي الـدوري األميركـي وتحديـدًا 

خـارج القـارة األوروبيـة.

رك فـي  لـذي شـا مـا ا 36 عا لــ حـب ا لسـويدي صا ا
مونديالـي 2002 و 2006 كان قـد أعلـن اعتزالـه 
كته فـي  ر لمنتخـب عقـب مشـا ليـا مـع ا و للعـب د ا
منافسـات كأس أمـم أوروبـا لكـرة القـدم التـي جـرت في 
فرنسـا 2016، لكنـه وبعـد 17 شـهرًا مـن االعتـزال 
لمنتخـب  لـى إمكانيـة عودتـه للمشـاركة مـع ا لمـح إ أ
األصفـر فـي كأس العالم التـي ستسـتضيفها روسـيا في 

لمقبـل. ن/يونيـو ا حزيرا

واعتـرف ابراهيموفيتـش فـي تصريحـات نشـرتها 
ـا 

ً
شـبكة »سـكاي سـبورتس« العالميـة بأنـه ليـس واثق

لمشـاركة مـع منتخـب  لـى ا نيـة عودتـه إ مكا بشـأن إ
السـويد: »إذا رغبـت فـي المشـاركة فـي المونديـال، 
سـأفعل ذلـك، إذا لـم أرغـب، لـن أفعـل، القـرار ليـس 
ـا بـي أنـا، أنـا جائـع 

ً
ـا بـإدارة المنتخـب، ولكـن متعلق

ً
متعلق

للعـب المزيـد مـن كـرة القـدم، سـنرى مـا سـيحدث«.

مشوار زالتان مع األندية:

1999-2001 - مالمو - السويد

2001-2004 - اياكس - هولندا

2004-2006 - يوفنتوس - إيطاليا

2006-2009 - انتر ميالن - إيطاليا

2009-2010 - برشلونة - إسبانيا

2010-2012 - أي سي ميالن - إيطاليا

2012-2016 - باريس سان جيرمان - فرنسيا

2016-2018 - مانشستر يونايتد - إنكلترا

-2018 لوس انجلس جاالكسي - أمريكا
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الكومبس – رياضة: عادة ما تكون الرياضة، بوابـة الندماج الكثير من القادمين الجدد في المجتمع السـويدي إال 
أن قصة الطفل آدم لؤي الحـاج )12 عامًا( مختلفة، بالرغم مـن عمل والده في المجال الرياضـي إال أنه لم يكن يولي 
اهتمامًا لممارسـة أية رياضة، على العكس من ذلك فدخوله عالم الرياضة كان من خالل أصدقائه السويديين في 

المدرسة الذين شجعوه على ممارسة لعبتين في وقت واحد.

لـة  م بطو ختتـا دم بعـد ا لطفـل آ لتقـت ا لكومبـس ا ا
مقاطعـة فارمالنـد أللعـاب القـوى الـذي حصـل فيهـا 
علـى المركـز الثالـث مناصفـة فـي منافسـات مسـابقات 

الجـري لمسـافة 800 متـر.

يقـول آدم: »حصلـت علـى المسـاعدة مـن زمالئـي فـي 
المدرسـة لدخـول عالـم الرياضـة، التـي أحببتهـا كثيـرًا 
مع مـرور الوقـت، فلم أكـن يوما مهتمـا بألعـاب القوى أو 
ألعـاب الكـرات رغـم وجـود أبـي كمـدرب فـي أحـد أندية 

مدينـة كارلسـتاد«.

آدم الـذي وصـل إلـى السـويد منـذ 4 سـنوات قادمـا مـن 
تركيـا بعـد مغادرتـه لبلـده األم سـورية، يتحـدث 
لـى جانـب اللغتيـن األم العربيـة  السـويدية بطالقـة إ
دنـى صعوبـة فـي تكويـن  نيـة، ولـم يجـد أ ألوكرا وا
صداقـات مـع السـويديين وباقـي الجنسـيات الموجـودة 
فـي المدرسـة أو فـي نـادي KBK  الـذي انضـم إليـه منذ 
 فـي مركـز االرتـكاز ويعـّول 

ُ
ليـا سـنتين، ويلعـب حا

عليـه مـدرب الفريـق كثيـرًا فـي التحضيـرات للـدوري 
. لمقبـل ا

لكـن حلـم آدم مختلـف أيضـا كاختـالف سـبب دخولـه 
عالـم الرياضـة، يقـول: »أحلـم أن أتجـه نحـو التدريـب، 
بحيـث أكـون مـن أفضـل المدربيـن بالعالـم قبـل أن أصـل 
إلـى عمـر العشـرين، هـذا حلمـي وأعمـل جاهـدًا علـى 

. » تحقيقـه

المـدرب محمـد لـؤي الحـاج والـد آدم قـال للكومبـس: 
»الحظـت شـغف ولـدي بالتكتيـك، إلـى جانـب ولعـه بـأن 
يصبـح مدربـا، كان دائمـا يقـرأ الكتـب والمراجـع التـي 
لـدي فـي عالـم التدريـب رغـم صعوبـة بعضهـا فهـي 

لكبـار«. كتـب مخصصـة للمدربيـن ا

مهـا  هتما لكومبـس علـى ا لـده ا ا دم وو كمـا شـكر آ
بالمواهـب الشـابة مـن القادميـن الجـدد وتسـليط الضـوء 
عليهـا، فهـذا يعطـي حافـزًا أكبـر للمواهـب علـى أن 

لسـويدية. لرياضـة ا تنجـح وتضـع بصمتهـا فـي ا

الطفل آدم الحاج:
دخلت الرياضة بالصدفة 

وأحلم أن أصبح مدربًا

   FOTO : FREDRIK KARLSSON / SOLSTAFOTO  -   
الطفل آدم الحاج مع خادي سانيا بطلة السويد بالوثب الطويل   
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م/مسؤول الدورات الدراسية 
ّ
منظ

UTBILDNINGSADMINISTRATÖR
م/مسـؤول الـدورات الدراسـية علـى التأكـد 

ّ
يعمـل منظ

مـن أن كل مـا يتعلـق بالـدورة الدراسـية سـيجري كمـا 
مخطـط لـه.

ويضـع مسـؤول الـدورات الدراسـية الخطـط التدريبيـة 
والجـداول الزمنيـة لبرامـج الـدورات ويحجـز الصـاالت 
والمدرسـين والتجهيـزات، ويشـتري المـواد الدراسـية 
والكتـب واللـوازم األخـرى، كمـا يطلـب وجبـات الطعـام 
ول  لجـدا لدعـوات ويضـع ا لمشـروبات. ويرسـل ا وا
الزمنيـة، ويخبـر المعلميـن بالغيابـات الـواردة، ويعمـل 

علـى إيجـاد حلـول لـدى غيـاب المعلـم.
نيـة  ا لميز ا ليـف و لتكا اًل عـن ا و ن مسـؤ كمـا يكـو
. ت ا د لشـها ر ا ا صـد لـى إ فـة إ ضا إل ، با يـة ير لتقد ا

ت  معـا لجا ا رس و لمـدا ع بيـن ا لعمـل تتنـو كـن ا ما أ
والكليـات والمعاهـد الخاصـة والمنظمـات والشـركات 

. ة لكبيـر ا
تتطلـب المهنـة تنفيـذ أكثـر مـن مهمـة فـي وقـت واحـد، وقـدرة علـى حـل المشـاكل واهتمـام فـي التفاصيـل، 

وقـدرة علـى التواصـل والتنظيـم والتحفيـز والتعامـل مـع األشـخاص.
الدراسة:

غالبـا مـا تتطلـب هـذه المهنـة تعليمـا جامعيـا، دون تخصـص معيـن، وقـد يتـم تفضيـل الشـهادات التربويـة، 
فيمـا تكفـي أحيانـا الشـهادة الثانويـة مـع الخبـرة المتعلقـة.

WWW.STUDERA.NU للمزيد من المعلومات
WWW.UTBILDNINGSINFO.SE 

سائق آليات ثقيلة 
ANLÄGGNINGSMASKINFÖRARE

يعمـل سـائق اآللّيـات الثقيلـة فـي بنـاء المنـازل واألحيـاء 
والطـرق والمرافـق العامـة، حيـث تعمـل اآلالت علـى 
الحفـر والتحميـل والتفريـغ وإزالـة الثلـوج أيضـا، وهنـاك 
العديـد مـن المهـام والمعـدات المختلفـة. مـن اآلالت 

األكثـر شـيوعا هـي الحفـارات والرافعـات الشـوكية.
ت  ا يـد تمد ، و ء لبنـا سـس ا لعمـل حفـر أ يشـمل ا و
ه وصـرف  ء خطـوط تدفئـة وميـا بنـا التصـاالت، و ا
الصحـي، وبنـاء الطـرق وصيانتهـا، وتحميـل وتفريـغ 

لثلـوج مـن الطرقـات. نتشـال ا ، وا ء لبنـا مـواد ا
ة العديـد  باإلضافـة إلـى كل ذلـك يشـمل العمـل قـراء
لرقميـة وفقـا ألعمـال  لتقليديـة وا لرسـومات ا مـن ا
مختلفـة وإجـراء عمليـات حسـابية بسـيطة، يتعامـل 
سـائق اآلليـات الثقيلـة مـع أجهـزة ليـزر ونظـام تحديـد 
المواقـع لقيـاس الطـول ولذلـك يجـب أن يكـون لديـه 

إلمـام جيـد فـي الحسـابات واألرقـام. 
يعمـل سـائق اآلليـات الثقيلـة بالتعاقـد مـع الشـركات والبلديـات أو إدارة النقـل السـويدية. ومـكان عملـه خارجـي 

وفـي جميـع الظـروف الجويـة، لكـن تختلـف مهامـه مـن موسـم إلـى آخر.
الدراسة:

للعمـل كسـائق آليـات ثقيلـة فـي السـويد يتوجـب إنهـاء دراسـة التعليـم الثانـوي لبرنامـج ُمنشـآت البنـاء وقيـادة 
اآلليـات ANLÄGGNINGSFORDON. يمكـن للشـخص البحـث علـى العمـل في شـركة مـا، وبعـد مقربة 
سـنة ونصـف مـن إتقـان المهنـة والعمـل بهـا كمتـدّرب قبـل الحصـول علـى شـهادة رسـمية لمزاولـة المهنـة. و 

.VUXENUTBILDNING تتوفـر الدراسـة أيضـا ضمـن دراسـات البالغيـن فـي البلديـات
ة المزيد من المعلومات حول جميع المسـارات التعليمية والشهادات المهنية لقراء

WWW.BYN.SE/  
WWW.GYMNASIEINFO.SE/ :للدراسات الثانوية

UTREDARE/ ق/ أو مسؤول متخصص
ّ

محق
KVALIFICERAD HANDLÄGGARE

لتخطيـط  ا ئـع و لوقا لمحقـق علـى تحليـل ا يعمـل ا
والمراقبـة ومـن ثـم وضـع المقترحـات، ويبـدأ عملـه 
 ، لـذي سـيعمل بـه ل ا لمجـا ئـق حـول ا لحقا بجمـع ا
د.  لمـوا ات وتحميـل ا ء بعـدة طـرق، مثـل اإلحصـا
وبعـد عمليـة التحليـل والدراسـة يقـدم المقترحـات 
لتحديـد اإليجابيـات والسـلبيات فـي الحلـول الجديـدة، 
و  لشـركة أ لتنظيـم فـي ا دة ا عـا لتـي قـد تكـون إ ا

المؤسسـة أو إيجـاد فريـق عمـل جديـد.
ت  يـا لبلد ا فـي  لمحققيـن  ا معظـم  يعمـل 
خـل  ا لعمـل د ، كمـا يمكنهـم ا ت فظـا لمحا ا و

. يضـا ة أ لكبيـر ا ت  كا لشـر ا ت و لمنظمـا ا
ل  و لمسـؤ ي ا ميـة يجـر لحكو ت ا لمؤسسـا ضمـن ا
لمقترحـات قبـل  لتحقيقـات ويكتـب ا لمتخصـص ا ا

لنـواب لقـرار جديـد. إصـدار مجلـس ا
وضمـن إدارة المحافظـات يتابـع كيفيـة تطبيـق قـرارات البرلمـان الجديـدة علـى المسـتوى المحلـي واإلقليمـي، 
ويجـري التحقـق مـن التـزام مصنـع مـا بكميـة االنبعاثـات، مثـاًل، أو يحقـق فـي قضايـا الرعايـة الصحيـة وكيفيـة 

تحسـينها، أو يحقـق فـي أمـن السـجالت الرقميـة للمرضـى.
وضمـن البلديـات يعمـل المحقـق بشـكل وثيـق مـع لجنـة السياسـيين المحلييـن، ويحقـق فـي المقترحـات قبـل 

قـرارات المجلـس البلـدي.
أما فـي الشـركات الخاصـة يعمـل المسـؤول المتخصـص علـى التحقق مـن عمليـة البـدء بنشـاطات توسـيع جديدة 

أو إعـادة هيكلـة أو تقليـص للموظفيـن.
ويتطلـب عمـل المحقـق جـودة فـي التحليـل وقـدرة علـى التواصـل مـع النـاس شـفهّيا وخطّيـا، وتعـاون مـع 

اآلخريـن وفكـر لوجسـتي ودقـة وتركيـز علـى القوانيـن.
ويمكن أن يعمل المسـؤول المتخصص/المحقق لوحده أو ضمن مجموعة.

الدراسة:
تتطلب غالبا شـهادة جامعية، بمختلف التخصصات.

STUDERA.NU :للمزيد ابحث في

ANLÄGGNINGSARBETARE اء
ّ
عامل البناء/ البن

لمهـن  لعديـد مـن ا سـم يجمـع ا ء هـو ا لبنـا مـل ا عا
لمطـارات  لجسـور وا لطـرق وا ء ا لمختلفـة فـي بنـا ا
لصحـي  لصـرف ا ا لجتهـا و معا ه و لميـا ت ا ومحطـا
ومحطـات الطاقـة والتدفئـة المركزيـة، باإلضافـة إلـى 
العمـل فـي البيئـة الخارجيـة للمناطـق السـكنية. مـكان 
العمـل لعامـل البناء يكـون فـي الشـركات الخاصـة، وفي 
إدارة الطـرق للبلديـات أو الـوكاالت التابعـة لمؤسسـة 

لمواصـالت. ا

الدراسة:
يمكن دراسـة المهنة في الثانوية ضمن برنامج البناء والمنشآت

نـي  لمبا -BYGG تخصـص تشـييد ا  OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET 
HUSBYGGNAD، وبعدهـا يتـم التوظيـف لـدى شـركة لمـدة عـام ونصـف قبـل الحصـول علـى رخصـة 

لمهنـة. لـة ا و لمزا
ويوجد طريق بديل عبر دراسـة مهنية للبالغين في لجنة صناعة البناء:

WWW. BYN.SE
WWW.GYMNASIEINFO.SE :يمكن البحث في الدراسات الثانوية

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 ١١2 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 ٥9 ١03

DO@DO.SE البريــد اإللكتروني
رقم الهاتف 

08 - ١20 20 ٧00
المظالــم  أميــن 
لشــؤون التمييــز

  هواتف هامة

أفقي

١ - مخترع الموتور الكهربائي - ســحب

٢ - مخترع الغســالة.

3 - مختــرع النظارة الطبية.

4 - متشــابهان - الكل يســعى إليه في الســباقات.

٥ - قام بهمة ونشــاط - نصف نرحل.

6 - شــجر معمر معروف في لبنان - ســال - زهر 

نذكــره في تحية الصباح.

7 - متشــابهان - مخترع الالســلكي.

٨ - رفاهية زائدة - عشــب )معكوســة(.

9 - دواء لوجــع الرأس

١٠ - مخترع المدفع الرشــاش - لعبة كرة 

المضرب.

1٠  ٩  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  2  1  

1

2

٣

٤

٥

٦

٧

٨

٩

1٠

رأسي
١ - مختــرع مقيــاس الحرارة فهرنهايت.

٢ - إله الشــمس والريــح والخصوبة عند قدماء 

المصرييــن - مخترع التكييف )معكوســة(.

3 - رجل )مبعثرة( - حرك وخض بشــدة.

4 - مــن هم في مســتواه فــي التفكير - غير ناضج.

٥ - ضعــف )عاميــة مــن االجنبية( - موقع النزال 

)معكوسة(. والمنافسة 

6 - يزيــد قليــال - لربط اطراف القميص.

7 - هــدوء - حيــوان أليف من العائلة الســنورية.

٨ - مخترع البندقية - مخترع فرشــاة األســنان.

9 - المــورث الحامــل للصفــات الوراثية في األحياء - 

نشرب به القهوة

١٠ - غيــر ذي لياقــة فــي التصرف وغير ذي هندام في 

الشــكل - مخترع المنطاد.

SUDOKU 

 الكلمات المتقاطعة

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

ً
ــا مراعي

فــي أي خــط أفقــي أو عمــودي 
4وداخــل 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.

 1

٥

٩

٦

أعلى قمة في أفريقيا
) لكماجرنو (

أكبر بحيرات السويد  
) ärenvn (

أشهر برنامج مكتبي في العالم  
) فأوسي (

دولة تطل على األسود
)انرمواي (

أكبر الدول العربية
) جالزرائ(

٥
٣

٣
٧

٧
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