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بعض العائالت المهاجرة، وهذا يعرقل مكافحة الجريمة

موجة أخرى من الجرائم في مالمو: 

ضحايا في ريعان الشباب 
ودعاية مجانية لزيادة 

الكراهية ضد األجانب

ماذا عن دور المجتع المدني في مكافحة الجريمة المنظمة ؟
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Al Kompis 
Media 
Network

MVH
Redaktionen

är ett medi-
abolag med 
ambitionen att 
underlätta inte-
grationen mel-

lan 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 svensk-
arna 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 Stockholms län, Malmö, 
Landskrona, Helsingborg och Göteborg Vi 
kan skicka tidningen till dig med post, var 
som helst i landet.
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: 1625 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 sys-
tertidning Altid.se.

تصــدر مــرة واحــدة فــي الشــهر حالًيــا، وتــوزع مجانــا بالبريــد 
ســكونة  منهــا:  مناطــق  عــدة  فــي  ثابتــة  مراكــز  وعبــر 
ولينشــوبنغ  ونورشــوبنغ  ويوتيبــوري  وســتوكهولم 
واسكليســتونا، وهــي خدمــة إعالميــة باللغــة العربيــة هدفها 
ــة  ــيلة إعالمي ــود وس ــى وج ــة إل ــة الحاج ــي تلبي ــاهمة ف المس
تتفاعــل مــع الجاليــات العربيــة فــي الســويد وأوروبــا حــول كل 
ــة  ــات الناطق ــار ومســتجدات تهــم الجالي ــن أخب ــا يجــري م م

بالعربية. 
صحيفــة الكومبــس وســيلة إعالميــة جــادة تحــاول التركيــز 
علــى القضايــا التــي تهــم االندمــاج بالمجتمــع والتعريــف 

بحقــوق كل األشــخاص والجماعــات حســب وضعهــا القانونــي 
في السويد وأوروبا، إضافة إلى التواصل مع ما يجري في

البــالد العربيــة والعالــم والتشــجيع علــى االســتفادة مــن 
خــالل  مــن  الشــعوب،  بيــن  الثقافــات  وتنــوع  التجــارب 
التعريــف باآلخــر واالطــالع علــى نمــط الحيــاة التــي اختارتهــا 
الشــعوب وطريقــة وضعهــا للحلــول التــي تحتاجهــا فــي إدارة 

المجتمع وتطوير المؤسسات وزيادة الرفاهية.
العديــد مــن الصحفييــن  الكومبــس تضــم  هيئــة تحريــر 
السويـــد  داخــل  مــن  معهــا  المتعاونيــن  واإلعالمييــن 

وخارجها.

صديقك الناطق بالعربية في السويد
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الســويد

من يقنع المخدوعين بالعنصرية 
بأنهم أول ضحاياها؟

هــو  اآلن،  المجتمــع  يواجــه  مــا  أخطــر  لعــل 
اختــاط الخطــاب العنصــري الغوغائــي، الــذي 
الشــعور  ويســتقدم  العواطــف،  إلــى  يتوجــه 
وبعيــدة  ومبتذلــة  رخيصــة  بطــرق  الوطنــي 
الجهــل والتســليم  مــع  العقــل والواقــع،  عــن 
ضحايــا  قبــل  مــن  الخطــاب،  هــذا  بحقيقــة 

العنصرية أنفسهم.

واألدهــى مــن ذلــك، أن تقــوم قوى مــن المجتمع 
بالتصــدي للنزعــات العنصريــة، وتبــذل كل مــا 
بعــض  فيمــا  اآلفــة،  هــذه  لوقــف  بوســعها 
ــام  ــن وني ــا متفرجي ــا المســتهدفين، إم الضحاي
عمــا يمكــن أن يحصــل لهــم، أو يقفــون علــى 
الجانــب اآلخــر، وكأنهــم يســاعدون الجــاد علــى 

جلدهم والنيل منهم. 
ظاهــرة  تنــاول  يتــم  وعندمــا  أنــه  يحصــل 
عنصريــة فــي المجتمــع الســويدي، أن يقــف 
بعــض الضحايــا فــي الجهــة الخاطئــة، إلــى جانــب 
الهجــوم  علــى  الفعــل  ردود  مثــل  جادهــم، 
فــي  القــدم  كــرة  العــب  لــه  تعــرض  الــذي 
المنتخــب الســويدي جيمــي دورمــاز، وتحميلــه 
ســبب هزيمــة منتخــب الســويد أمــام ألمانيــا فــي 

23 يونيو حزيران.

 فبــدل أن يقــف الجميــع مع الجهات الســويدية 
كثيــرة  وهــي  الهجــوم،  لهــذا  تصــدت  التــي 
للعنصرييــن  يبــرر  مــن  نجــد  وفاعلــة 
عنصريتهــم، مــن الضحايــا أنفســهم ونشــاهد 
منــك  تطلــب  لــم  الســويد  مثــل:  تعليقــات 
أنــت أتيــت  المجــيء واإلقامــة علــى أراضيهــا، 
كمتســول، أو نــرى تعليــق آخــر يقــول: نحــن 
أيضــا عنصريــون، فــا داع أن نلــوم العنصريــة 
ضدنــا، أو كمــا يقــول آخــر: الســويد أفضــل مــن 
أخــرى فهــل جربتــم عنصريــة  دول عربيــة 
أهــل الخليــج مثــا او حتــى عنصريــة األردن؟  
ــو جربتــم لشــكرتم ربكــم ألــف مــرة علــى 

َ
ل
َ
ف

نعمة العيش خارج حدود الشرق كله.
ال نريــد أن ندخــل هــذه التعليقــات وأصحابهــا 
إلــى أي عيــادة نفســية، وال نريــد االســتعانة بــأي 
محلــل اجتماعــي لكــي نفهمهــا، فقــط نريــد 
التنبيــه إلــى منطــق ينتشــر لألســف بيننــا نحــن 
المهاجريــن، منطــق القبــول بالخنــوع والــذل 
واختيــار مرتبــة أدنــى مــن اآلخريــن للعيــش فــي 

بلد يفتخر بالديمقراطية والحرية.
مــن  وأمثالهــم  التعليقــات  هــؤالء  أصحــاب 
المنســجمين والمرحبيــن بالعنصريــة مــع أنهــم 
أول ضحاياهــا، ال يضــرون فقــط أنفســهم أو 
يضــرون  هــم  بــل  الاجئيــن،  مــن  أمثالهــم 
المجتمــع كلــه، ويمكــن أن تمتــد أضرارهــم الــى 
منجــزات المجتمــع ومــا حققتــه الســويد خــال 
هــذه  إلــى  تصــل  لكــي  الكفــاح  مــن  عقــود 

المرحلة من التقدم واالزدهار والرفاهية.
إذا كان هــؤالء األشــخاص ال يريــدون أن ينعمــوا 
بنعمــة وجودهــم فــي مجتمــع ديمقراطــي حــر، 
فهــم  النعمــة،  هــذه  لغيرهــم  يريــدون  وال 
انتشــار  علــى  بآخــر  أو  بشــكل  يســاعدون 
النزعــات العنصريــة والتــي لألســف تعــد اآلن 
مــن أخطــر مــا يواجــه المجتمــع، إلــى جانــب 

خطر اإلرهاب والجريمة المنظمة.
تعــرض  الــذي  الســويدي  المنتخــب  العــب 
للعنصريــة، ينتمــي لعائلــة مهاجــرة مــن أصــول 
عــن  يكشــف  مــا  وهــذا  مســيحية،  ســريانية 
الوجــه الحقيقــي للعنصريــة، التــي تريــد كســب 
عواطــف بعــض األقليــات التــي أتــت مــن الشــرق 
األوســط، لكــي تزيــد مــن الفرقــة بينهــم، والتــي 
تريــد أن تظهــر أن العــداء هــو فقــط لإلســام 
النازيــة  عــداء  كان  كمــا  تمامــا  والمســلمين، 
لليهــود واليهوديــة فــي الســابق هــو الواجهــة، 
القوميــات  كل  احتقــار  هــي  الحقيقــة  بينمــا 
واألثنيــات األخــرى، ألن الفكــر النــازي ال يتغيــر 
حتــى إذا غيــر أعدائــه وهــو فكــر قائــم علــى 
وأشــكالهم  أعراقهــم  وفــق  البشــر  تصنيــف 
ميولهــم  وفــق  وحتــى  بشــرتهم  ولــون 

واألمراض التي يعانون منها.
 إنــه فكــر مريــض ووبــاء فتــاك يحتــاج إلــى 
الضحايــا  مــن  وعــي  وإلــى  الجميــع،  جهــود 
أنفســهم، علــى األقــل، وإقناعهــم بالوقــوف فــي 
الجهــة الصحيحــة جهــة مواجهــة الجــاد بــدل 

تقديم الدعم له.
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موجة أخرى من الجرائم في مالمو: 

ضحايا في ريعان الشباب ودعاية مجانية لزيادة 
الكومبــس – مــرة أخــرى تتعــرض مالمــو لسلســلة مــن عمليــات القتــل. مالمــو المدينــة التــي احتضنــت مئــات الكراهية ضد األجانب

اآلالف مــن جنســيات مختلفــة، مهــددة هــذه المــرة ليــس فقــط بفقــدان األمــن فــي شــوارعها، بــل بخطــر 
الفشــل لتجربــة رائعــة مــن التعايــش واالنســجام واالندمــاج ضمــن مجتمــع واحــد متعــدد الثقافــات، وهــذا مــا 
ــات  ــذه العملي ــي ه ــن ف ــب المتورطي ــة أن أغل ــات، خاص ــل االنتخاب ــرف، قبي ــن المتط ــاة اليمي ــده دع يري

وضحاياها هم شبان من أصول أجنبية.
ــاء  ــع التهــام أبن ــق اإلعــالم بطريقــة مقصــودة أو غيــر مقصــودة، ذرائ ــى اإلطــالق أن يخل  هــذا ال يعنــي عل
ــا  ــا وواقعي ــد أن يكــون منطقي ــن يري ــون، كل م ــب باإلجــرام والخــروج عــن القان ــب فقــط ألنهــم أجان األجان
ــباب  ــن األس ــث ع ــه أن يبح ــة، علي ــم الجريم ــى عال ــة إل ــول أجنبي ــن أص ــبان م ــول الش ــرة دخ ــه لظاه بتحليل

والدوافع ويشير إلى الجهات التي يجب أن تتحمل المسؤولية، في مكافحة الظاهرة وعالج أسبابها. 

العــدل  عندمــا يصــرح مورغــان يوهانســون، وزيــر 
والداخليــة بأنــه يشــعر بالغضــب واإلحبــاط ) التصريــح 
لوكالــة األنبــاء الســويدية فــي 19 يونيــو حزيــران( 
فهــذا اعتــراف علــى تقصيــر مــن الحكومــة فــي القــدرة 
أن  الجريمــة، فكيــف يمكــن  الســيطرة ومنــع  علــى 
يعبــر الوزيــر المســؤول عــن األمــن والشــرطة عــن 
غضبــه وبــل عــن احباطــه، بشــكل علنــي، قبــل أن 
يســتدرك قائــا “لــم أفقــد األمــل أبــدًا ألنــي أعــرف أن 
ــا مصمــم علــى إعطــاء  هــذا االتجــاه يمكــن عكســه، أن
يحتاجونهــا  التــي  والتشــريعات  المــوارد  الشــرطة 

لمكافحة هذه الجرائم”.

وفيمــا ذكــر الوزيــر يوهانســون بــإن المهمــة األساســية 
ــه ال  ــدا وكأن ــات الجريمــة المنظمــة، ب هــي كســر حلق
المهمــة،  لتحقيــق  الجديــة  بالوســائل  يبحــث  يــزال 
عندمــا أضــاف »إن العمــل بجــد مــن أجــل ذلــك، هــو 

فقط الوسيلة التي تمكننا من كسر العصابات”.
االنتخابــات  تتنافــس ضمــن  التــي  األحــزاب  معظــم 
المقبلــة فــي 9 ســبتمبر/ أيلــول المقبــل، وضعــت علــى 
جــدول دعاياتهــا االنتخابيــة موضــوع مكافحــة الجرائم 
االشــتراكي  الحاكمــان  الحزبــان  فيهــا  بمــا  كأوليــة، 
الديمقراطــي والبيئــة، والجميــع ينــادي بزيــادة مــوارد 
الحكومــة  فعلتــه  مــا  وهــذا  وتقويتهــا،  الشــرطة 
تراجــع  علــى  الدالئــل  أظهــرت  حيــث  الجديــدة، 

عمليات إطاق النار، األمر الذي اعتبر باعثًا لألمل.
لكــن هــذا األمــل ســرعان مــا تبــدد مــع مقتــل أربعــة 
شــبان خــال يوميــن أواخــر حزيــران يونيــو، وهــذا مــا 
يدعــو إلــى البحــث عــن وســائل إضافيــة موازيــة لزيــادة 

القبضة األمنية وتشديد العقوبات.
صحيــح أن تشــديد قانــون عقوبــات الجرائــم فــي بدايــة 

العــام الجــاري أدى إلــى اعتقــال العديــد مــن األشــخاص 
المشــتبه بهــم. ولكــن ذلــك، علــى أهميتــه، لــم يســاعد 

على مكافحة الجريمة.

الكومبــس اســتطلعت أراء عــدد مــن الشــخصيات 
االجتماعيــة فــي مالمــو، ألخــذ رأيهــم فــي طــرق 
علــى  المجتمــع  ومســاعدة  الجريمــة  مكافحــة 

التخلص من خطر العصابات والجريمة المنظمة:

محمــد قــدورة: الشــبان يفتقــدون 
والمدرســة  األســرة  دور  إلــى 

والمجتمع في التوعية
محمــد قــدورة مــن الشــخصيات االجتماعيــة المعروفة 
فــي مالمــو ويعيــش فــي المدينــة منــذ أكثــر مــن 20 
مجموعــة  وفــي  النــور  مؤسســة  فــي  وعضــو  عامــا، 

194 ورئيس الجمعية الفلسطينية سابقا
ــى ســؤال الكومبــس  يقــول محمــد قــدورة، فــي رد عل
أصــول  مــن  الشــبان  بعــض  انغمــاس  أســباب  حــول 

مهاجرة في عالم الجريمة:
»رأيــي الشــخصي أن الجريمــة فــي مالمــو، والتــي لألســف 
الشــديد اغلــب ضحاياهــا ومرتكبيهــا مــن األجانــب، 
أصبحــت ظاهــرة مقلقــة، ترتبــط بنــا، وتعــود األســباب 
الــى عــدم نضــج هــؤالء الشــباب وعــدم وعيهــم ألنهــم 
يفقــدون الــى الحلقــة المهمــة التــي تربــط تربيــة األهــل 
ودورهــم مــع دور المدرســة ودور المجتمــع. وبالتالــي 
يخســر الشــاب منــذ صغــره، قيمــة تربويــة مهمــة 

بسبب االنفصام الذي يحدث بين المجتمع والبيت. 
والســبب اآلخــر، برأيــي هــو وجــود تســاهل فــي فــرض 
العقوبــات علــى هــذه الجرائــم، وهــذا األمــر يســهل 

علــى مرتكبيهــا القيــام بهــا، وأنــا قــد ال ألــوم الســويد 
ــا يتناســب  ــن بم ــك القواني ــك، ألنهــا ســنت تل ــى ذل عل
والمجتمــع، وال يمكنهــم تغييــر تلــك القوانيــن بســبب 
المشــاكل التــي ظهــرت مــع الوقــت، خاصــة مــع زيــادة 
موجــات الهجــرة ومــا ترتــب علــى ذلــك مــن أمــور 
أن  المهاجريــن، ال يمكــن  بســبب  إيجابيــة وســلبية 
نطلــب مــن الســويد ان تندمــج معنــا بــدل ان نقــوم 

نحن باالندماج مع المجتمع. 

تــل الشــاب 
ُ
محمــد قــدورة: هنالــك مــن رأى كيــف ق

البــاص فــي منطقــة روزنغــورد  أحمــد فــي موقــف 
ولكن امتنع الجميع عن اإلدالء بأي معلومة.

مــا هــو دور الجمعيــات والمؤسســات 
المدنية في مكافحة الجريمة؟

يقــول محمــد قــدورة: تتحمــل الجمعيــات المدنيــة 
ــى جانــب الشــرطة وعليهــا ان  جــزء مــن المســؤولية ال
تقــوم بعمليــة تثقيفيــة لخلــق رأي عــام ضــد الجريمــة، 
ــر مــن  ــى الكثي ــم الســكوت عل ــال يت ــى ســبيل المث عل
الجرائــم بســبب أن فاعليهــا يكونــون مــن المعــارف او 
مــن نفــس جنســية الشــهود فيتــم مــا يشــبه التســتر 
ــى المجــرم، واالمتنــاع عــن الشــهادة ضــده بســبب  عل
القرابــة أو الصحبــة أو الجيــرة، وبالتالــي يمتنــع مــن 
لديــه دليــل مــن اإلدالء بشــهادته الــى الشــرطة بحجــة 
الجمعيــات  أن  كمــا  والتقاليــد  والعــادات  العيــب 
مــع  تعــاون  لديهــم  ليــس  العادييــن  واالشــخاص 
المؤسســات األمنيــة ونجــد فــرق كبيــر فــي ســلوك 
الســويدي فــي هــذا األمــر حيــث أن الشــخص الســويدي 
ــه يتصــل  ــف فان اذا الحــظ ســيارة تقــف بشــكل مخال
بالشــرطة ويحــرص علــى النــزول بعــد وصــول الشــرطة 
بينمــا  المخطــئ،  للشــخص  مخالفتهــم  مــن  ليتأكــد 
تــل الشــاب أحمــد فــي 

ُ
لألســف هنالــك مــن رأى كيــف ق

ــع  ــة روزنغــورد ولكــن امتن ــي منطق ــاص ف ــف الب موق

محمد قدورة من 
الشخصيات االجتماعية 

المعروفة في مالمو 
ويعيش في المدينة منذ 
أكثر من 20 عاما، وعضو 

في مؤسسة النور وفي 
مجموعة 194 ورئيس 
الجمعية الفلسطينية 

سابقا

محمد قدورة: 
االمتناع عن 

مساعدة الشرطة وتقديم 
الشهادات يعتبر تقليدا 
خاطئًا بسبب »العيب« 

عند أغلب األجانب، وهذا 
يعيق بشكل كبير من 

مكافحة الجريمة.

من الضحية التالية ؟  مكافحة الجريمة مسؤولية جماعية

محمد قدورة

ماذا عن دور المجتع المدني في مكافحة الجريمة المنظمة ؟
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الجميــع عــن اإلدالء بــاي معلومــة، وكل هــذا التصعيــد 
تســتفيد منــه األحــزاب العنصريــة وخصوصــا ونحــن 
علــى أبــواب االنتخابــات فهم ضد اســتقبال المهاجرين 
وهــذه الســمعة عــن األجانــب يســتفيدون منهــا لخلــق 

رأي عام ضدنا. 
طــة مــن أجــل خلــق رأي 

ُ
إذًا البــد أن تضــع الجمعيــات خ

عــام موحــد ضــد الجريمــة ومــن متابعــة العمــل أيضــا 
علــى تنفيذهــا. موضــوع آخــر مهــم هــو البطالــة، التــي 
ــى المخــدرات، خصوصــًا وأن  تجعــل الشــباب يتجــه ال
ــا يجعــل  ــًا، وهــذا م ــة فيهــا ليــس صارم حكــم العقوب
الشــباب يتورطــون باالتجــار بهــا، ونــرى كيــف تحولــت 
المقاهــي الــى بــؤرة لهــذه المســألة، التــي يمكــن ربطها 

أيضا بجرائم العصابات المنظمة.

كيف يمكن ردع المجرمين برأيك؟
أكثــر رادع للمجــرم هــو الــرأي العــام، وهــذا هــو األمــر 
الــذي البــد أن تعمــل عليــه الجمعيــات وتواصــل العمــل 
ــى  ــي المناســبات عل ــل ف ــس مجــرد العم ــه أيضــا ولي ب

ِمد همتهم بعد اّيام. 
ْ
خ

ُ
شكل هبة وت

المدنــي فــي مكافحــة  حــول مســاهمات المجتمــع 
الجريمــة التقينــا أيضــا الناشــطة لينــا النهــر، »وهــي 
وناشــطة  العراقيــة  الجمعيــة  أعضــاء  إحــدى 

سياسية«

تجــذب  التــي  األســباب  هــي  مــا 
مهاجــرة  أصــول  مــن  الشــبان 

لالنضمام إلى العصابات االجرامية؟

لينــا النهــر تجيــب: الجرائــم التــي تحــدث والتــي أغلــب 
ات،  مرتكبيهــا وضحاياهــا مــن األجانــب حســب اإلحصــاء
ســببها أننــا خــارج المجتمــع الســويدي، نحــن نــرى كيف 
المجتمــع،  فــي  فعــا  الموجــودة  العنصريــة  تؤثــر 
بدليــل وجــود أحــزاب عنصريــة، تقــوم علــى عــزل 
هــؤالء الشــباب، عندمــا يصعــب علــى الشــاب المهاجــر 
ــى عمــل بســبب شــكله او اســمه ويتــم  أن يحصــل عل
ــي ال يســتطيع هــذا  ــة، وبالتال التعامــل معــه بعنصري
الشــاب أن يؤمــن مصــدر دخــل لــه، فقــد يتجــه الــى 
العمــل فــي األســود او إلــى الوقــوع فــي عالــم الجريمــة، 
لتأميــن مصــدر دخــل، ألنــي ال اعتقــد أن هنالــك شــاب 
مخالفــة  إلــى  ويتجــه  الجيــدة  الظــروف  لــه  تتوفــر 
القانــون. الــكل يريــد العيــش حيــاة آمنــة ومريحــة، 
لذلــك أنــا اعتقــد أن الجمعيــات التــي مــن المفــروض 
أنهــا تمثــل النــاس، ال يصــح أن تقــف وتشــير فقــط 
ضحيــة  يذهــب  مــن  كل  وتتهــم  االتهــام،  بأصابــع 
باإلجــرام. فالجريمــة ليســت أمــرا مســتوردا جلبنــاه 

معنا.

عــن  تعبيــرا  أكثــر  تكــون  ان  المؤسســات  تحتــاج 
جالياتهــا وتتكلــم أكثــر باســمهم، وال أن تتحــول فقــط 
لمجــرد مــكان، يلتقــي فيــه النــاس البــد أن تكــون فعالــة 
ــراه  أكثــر، لتجــذب إليهــا الشــباب، ولكــن لألســف مــا ن

ات الشــباب  هــو العكــس فــان البلديــة تغلــق نــوادي لقاء
لتقليص النفقات.

وحديــث مــع الناشــط ســتار قنديــل مــن جمعيــة 
فينــوس الثقافيــة الــذي يعتقــد أن التوزيع الســكاني 
للمهاجريــن، وتجمعهــم فــي أماكــن معينــة، مــن أهــم 

أسباب تصاعد الجرائم 
مــن  المزيــد  حــدوث  نخشــى  نحــن  قنديــل:  ســتار 
الجرائــم إذا اســتمر الوضــع علــى مــا هــو عليــه مــع عــدم 
المؤسســات  بيــن  وواقعــي  حقيقــي  تنســيق  وجــود 

المدنية ومؤسسات الدولة ومنها الشرطة
يقــول ســتار قنديــل: »كلمــا بــدأ المهاجــرون بالســكن 
فــي منطقــة معينــة حتــى ناحــظ تدريجيــا خــروج 
ــرة  ــور كثي ــى هــذا أم ــب عل الســويديين منهــا، ويترت
جــدا، منهــا تغييــرات فــي مســتوى المــدارس فــي تلــك 
بيــن  التنســيق  فيهــا  يقــل  عــادة  التــي  المنطقــة، 
االســرة والمدرســة، فيــؤدي ذلــك الــى تســيب وهــروب 
من المدرســة بســبب الخلفيات والســلوكيات المختلفة 
ــم ال يوجــد تنظيــم يوحــد  لمهاجريــن مــن دول العال

نشاطهم وفعالياتهم. 

باإلضافــة الــى خطــط الشــرطة التــي ال تبــدو لنــا جــادة 
بالشــكل الــازم للقضــاء علــى الجريمــة التــي ينخــرط 
بهــا الشــباب بســبب الثــأر واالنتقــام بيــن عصابــات 
تتشــكل مــن أعضــاء أعمارهــم صغيــرة، حيــث يمكــن 
أن يكــون عمــر زعيــم العصابــة فيهــا ال يتجــاوز 21 

عاما.
نحــن نخشــى حــدوث المزيــد مــن الجرائــم إذا اســتمر 
ــع عــدم وجــود تنســيق  ــه م ــا هــو علي ــى م الوضــع عل
حقيقــي وواقعــي بين المؤسســات المدنية ومؤسســات 

الدولة ومنها الشرطة 

عــدم  ســبب  عــن  الســؤال  وحــول 
وجــود هــذا التنســيق بين مؤسســات 
المدنــي يجيــب  والمجتمــع  الدولــة 

قنديل: 
فــي  الدولــة  مؤسســات  ثقــة  عــدم  هــو  الســبب 
الجمعيــات وبــان هنالــك أشــخاص جــادون فــي العمــل 
وعلــى مســتوى مــن الثقافــة والخبــرة لوضــع خطــة 
تحــد مــن انتشــار الجريمــة، البــد مــن الثقــة بــان هــذا 
التعــاون ســيودي الــى نتائــج تصــب بمصلحــة الجميــع 

عدا المجرمين ألنهم سينالون جزائهم«. 
ــح المســؤول  ــع الناشــط فــؤاد صال ــاء م ــا لق كمــا كان لن
الثقافــي فــي الجمعيــة العراقيــة والــذي ربــط بيــن 
المهاجريــن  تواجــه  التــي  االجتماعيــة  المشــاكل 
والاجئيــن وبيــن انخــراط بعــض الشــبان فــي عالــم 

الجريمة

يقــول فــؤاد صالــح: المشــاكل االجتماعيــة التــي يعانــي 
منهــا االجانــب بالتحديــد والتــي تؤثــر علــى تربيــة 
األطفــال تســاهم بــأن بنمــو جيــل يتحــول عــدد منــه الى 
أعضــاء فــي عصابــات هــي الســبب وراء هــذه الجرائــم. 
ان  لدرجــة  فــي عالــم خــاص  وهــي جرائــم تحصــل 
الشــخص الــذي يتعــرض اليــوم الــى إطــاق نــار يكــون 
حــدث  كمــا  الرصــاص  مــن  حمايــة  ســترة  مرتديــا 
الحــاالت، وهــذا يعنــي ان هــذا  مؤخــرا، مــع إحــدى 

الشخص كان يتوقع ويعرف أنه مستهدف.

وهــذا مــع عــدم وجــود دعــم مــن الجهــات الســويدية 
العامــة، لمنظمــات المجتمــع المدنــي، هــذه المنظمــات 
فــي  الشــباب  لــزج  بدورهــا  تقــوم  أن  يجــب  التــي 
القيــم  وتوضيــح  واجتماعيــة،  ثقافيــة  نشــاطات 
للشــباب وحــل مشــاكل األســرة المهاجــرة، هــذا الدعــم 
الشــبان  باســتيعاب  القيــام  يتــم  حتــى  جــدا  مهــم 
ــم، ولكــن لألســف  ــم الجرائ ــة عــن عال بنشــاطات بديل

يبدو الحصول عليه مستحيا ».

ــي فــي  ال شــك أن موضــوع مســاهمات المجتمــع المدن
مكافحــة الجريمــة المنظمــة ومنــع أبنــاء العائــات مــن 
أصــول مهاجــرة لانخــراط فــي عالــم الجريمــة، موضوع 

هام ويستحق أكثر من تقرير أو عمل صحفي.
ســتتابع  كمــا  الجهــد،  هــذا  ســتتابع  »الكومبــس«   
تثيــر  التــي  الفاعلــة  الجهــات  مــع  أيضــا  التواصــل 
غيــر  أو  مباشــرة  عاقــة  لهــا  اجتماعيــة  مواضيــع 
مباشــرة بمكافحــة هــذا الظاهــرة المســيئة والضــارة، 
خاصــة فيمــا يتعلــق بــدور األهــل والحلقــات المفقــودة 
بيــن األســرة والمدرســة والمجتمــع إلرشــاد الشــباب 
ومنعهــم مــن االنغمــاس فــي عالــم قــد يبــدو براقــًا 
لهــم، لكــن طريقــه قصيــر، وقصيــر جــدا نحــو إمــا 
المقبــرة أو الســجن، أو اإلصابــة بعاهــة دائمــة والعيــش 

با بريق وال مستقبل.
المجتمــع  وأمــل  عائاتهــم  أمــل  هــم  الشــباب   

ومستقبلنا جميعا.

ليــنا النهـــر

ستار قنديل

فؤاد صالح 

أجرى اللقاءات : زينب وتوت

ستار قنديل: خطط 
الشرطة التي ال تبدو لنا 

جادة بالشكل الالزم 
للقضاء على الجريمة التي 
ينخرط بها الشباب بسبب 

الثأر واالنتقام بين 
عصابات تتشكل من 

أعضاء أعمارهم صغيرة

فؤاد صالح: السبب هو 
عدم ثقة مؤسسات الدولة 
في الجمعيات وبأن هنالك 
أشخاص جادون في العمل 
وعلى مستوى من الثقافة 

والخبرة
الكومبس قسم التقارير الميدانية

لينا النهر: تحتاج 
المؤسسات ان تكون أكثر 

تعبيرا عن جالياتها 
وتتكلم أكثر باسمهم، وال 

أن تتحول فقط لمجرد 
مكان، يلتقي فيه الناس 

البد أن تكون فعالة أكثر، 
لتجذب إليها الشباب
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»الفقــراء كانــوا ُيباعــون بالمــزاد فــي 
السويد قبل 100 عام«

الســنوية  الذكــرى  مــّرت فــي 14 حزيــران/ يونيــو، 
المئــة إللغــاء بيــع الفقــراء بالمــزاد العلنــي، لقــد كان 
بيــع  يجــري  كان  إذ  بالفعــل،  شــنيعًا  النظــام  ذلــك 
الفقــراء الذيــن يحتاجــون للمســاعدة في المــزاد العلني، 
وكان معظمهــم مــن األطفــال، وكان النــاس يريــدون 
ــات الازمــة إلبقــاء الفقــراء  أن يعرفــوا كــم مــن الكرون
علــى قيــد الحيــاة، وكانــوا يفتشــون هــؤالء األطفــال 
المبلــغ  يطلــب  الــذي  وكان  صــف،  فــي  الموجوديــن 

األقل واألدنى هو من يكسب المزاد.

ومــع ذلــك الكثيــر مــن هــؤالء الذيــن اشــتروا األطفــال 
لــم يلتزمــون بالوعــود التــي قطعوهــا، فــكان األطفــال 
ــي  ــرًا، كان هــذا النظــام يتســم ف ــون جوعــا وفق يموت
ــذل والهــوان والعنــف والخــوف.. نظامــا ترتــب عــن  ال
الفقــر المنتشــر فــي الســويد منــذ مئــة عــام فقــط، 

فهذا يولد لدّي العديد من األفكار.

 أنــا ولــدت يتيمــًا وتربيــت لــدى عائلــة تبنتنــي، لــو كنت 
ولــدت قبــل ذلــك بعقــود لكنــت واحــدًا مــن هــؤالء 
األطفــال الذيــن ينتظــرون الخضــوع لهــذا التفتيــش 

ستيفان لوفين في أسبوع يارڤا السياسي مخاطبًا األجانب: أنتم جزء من المجتمع السويدي 

نعمل على انهاء وجود »مناطق ضعيفة« وأخرى »قوية«

: »الكثيــر 
ً
الكومبــس – أســبوع يارڤــا:  بــدأ لوفيــن كلمتــه فــي توجيــه الشــكر والثنــاء الــى منظمــي أســبوع يارڤــا السياســي، قائــال

ــا يشــعر بالقلــق علــى نظامنــا الديموقراطــي وديمقراطيتنــا، البعــض منــا يحــس بذلــك فــي داخلــه، واآلخــر يظــل مكتــوف 
ّ
من

األيــدي، لكــن أنتــم تلتزمــون بالدفــاع عــن نظامنــا الديموقــراط، وتتفاعلــون مــع اآلخريــن وتجتمعــون وتتعاونــون إلســماع 
صــوت مــن ال صــوت لــه، وأنــا ممتــن لكــم بصفتــي رئيســا للحكومــة، وبصفتــي ديموقراطيــا وشــكرا علــى جهودكــم فهــذا فعــال 

ما تحتاجه ديموقراطيتنا شكرا جزيال لكم«!

Foto: Fredrik Sandberg / TT

» خطوة بعد خطوة 
انتقلنا من كوننا بلد فقير 
على الهامش في أوروبا، الى 
بلد الرفاه االجتماعي وعلى 

قمة االقتصاد العالمي«

الجســدي، والمــزاد العلنــي، وحتــى فــي جيلــي عانــى 
الكثيــر مــن األطفــال األيتــام أوقاتــا صعبــة ولكنــي 
واحــدًا مــن المحظوظيــن ألننــي رأيــت ســويد جديــدة 
بــي  اعتنــت  بأســرة  وتربيــة  وينمــو،  ينمــو  وبلــدًا 
حتــى  أتعلــم  أن  مــن  وتمكنــت  بينهــم  وترعرعــت 
أصبحــت فــي مأمــن وســامة، فلــن يعتبرنــي المجتمــع 
بــل جعلنــي عضــوا كامــل  آنــذاك فــردًا دون قيمــة 
الحقــوق والمزايــا وهــذا المجتمــع الــذي مكننــي مــن أن 
أكــون أمامكــم اليــوم، ليشــعر الجميــع بــدفء المجتمــع 

وأمانه.

ومــن األهميــة بالمــكان أن نتذكــر حقبــة الفقــر فــي 

الســويد، حيــث كانــت المشــاكل عديــدة وصعبــة، كانت 

هنــاك تهديــدات عديــدة، منهــا البطالــة والجريمــة 

لمواجهــة  ولكــن  واإلدمــان،  والعنــف  واألمــراض 

االكتظــاظ تــم تســريع بنــاء المنــازل والشــقق والبطالــة 

ــب وخلــق  ــم والتدري ــن خــال التعلي ــم محاربتهــا م ت

فــرص العمــل، واتخــذت ترتيبــات اجتماعيــة وأمنيــة 

لمكافحــة العنــف واألمــراض واالســتغال وخطــوة ثــم 

ــى الهامــش  ــرًا عل ــدًا فقي ــا بل ــا مــن كونن خطــوة انتقلن

فــي أوروبــا، الــى بلــد الرفــاه االجتماعــي وعلــى قمــة 

االقتصاد العالمي.

قــوى إيجابيــة تناضــل فــي المناطــق 
الضعيفة من أجل غد أفضل

 أنــا أرى اليــوم قــوى إيجابيــة تعمــل هنــا فــي رينكبــي 
أعمــال  ورجــال  وأكاال  وهوســبي  وشيســتا  وتنســتا 
رائــدون ونشــطاء وثقافيــون ونقابيــون ونســاء ورجــال 
يناضلــون كل يــوم مــن أجــل أن يعيــش أبنائهــم حيــاة 
هــذه  مــن  العديــد  أن  غيــر  حياتهــم،  مــن  أفضــل 
المناطــق تواجــه بعــض المشــاكل التــي عانينــا منهــا في 
الســويد عبــر التاريــخ، كالبطالــة والجريمــة واألمــراض 
واالكتظــاظ واالســتغال واإلدمــان وأعلــم أن حــل هــذه 
المشــكات ســيتم كمــا فــي الماضــي مــن خــال مجتمــع 

قوي يتحمل مسؤوليته ويستثمر في اآلخر.

وعلينــا أن نســتمر فــي تحقيــق المســاواة والتضامــن 
علــى  نقضــي  لكــي  نبنيــه  أن  علينــا  المجتمــع،  فــي 
النظــرة قصيــرة المــدى، وأن نخلــق فــرص العمــل، 
ونمنــح فــرص التعليــم والتربيــة، ونكافــح الجريمــة 

واألمراض واإلدمان.
وفــي  اآلن  وســننجح  الماضــي،  فــي  نجحنــا  لقــد   
ــا أن ال  المســتقبل، وهــذا مهــم للغايــة، وينبغــي علين
مبــادئ  أهــم  بيــن  ومــن  الماضــي،  أخطــاء  نكــرر 
الديموقراطيــة المتميــزة عــن الشــعبوية، هــي أننــا ال 

ندعــي أن المشــاكل االجتماعيــة الصعبــة ســتزول مــن 
وســريعة  وترقيعيــة  وحيــدة  مقترحــات  خــال 

المفعول.
نحــن نأمــل بحــدوث تغيــرات اجتماعيــة طويلــة األمــد 
لكــي  تدريجيــا  المجتمــع  أجــزاء  كل  تتغيــر  حيــث 
تعيــش حيــاة حــرة ومتســاوية فــي مجتمــع ال يوجــد 
فيــه ال عبــد و ال ســيد وعندمــا يتعلــق األمــر بالمناطــق 
الهشــة فــا أحــد يتحــدث عنهــا كثيــرا، نعــم المشــاريع 
كانــت  ولكنهــا  المــدى  قصيــرة  كانــت  نفــذت  التــي 
تــؤدي الــى نتائــج ملموســة أو ناجعــة وحكومتنــا قــررت 
الحلــول  لتلــك  حــدا  ونضــع  لذلــك  حــدا  تضــع  أن 
الترقيعيــة، والتميــز ال يمكــن القضــاء عليــه مــن خــال 
هــذه الحلــول، فنحــن نحتــاج الــى مجتمــع قــوي يغيــر 
علــى  للقضــاء  جذريــا  تغيــرا  االجتماعيــة  األســس 
المناطــق الهشــة فــي بلدنــا وال نريــد أن يكــون هنالــك 

أي منطقة هشة في بلدنا.

الفرصــة ســانحة لنــا اآلن، ربمــا ال نتحــدث كثيــرًا عــن 
االنجــازات التــي حصلــت فــي الســنوات األخيــرة ولكــن 
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نســبة  انخفضــت  الماضيــة  االربعــة  الســنوات  فــي 
البطالــة بكثيــر حيــث بــدأ 300 ألــف شــخص يضعــون 
لالتحــاق  ويتأهبــوا  ليســتيقظوا  صبــاح  كل  المنبــه 

بعملهم.
 معــدل العمالــة فــي بلدنــا هــو األعلــى فــي االتحــاد 
هــو  االجتماعيــة  للمخصصــات  والحاجــة  األوروبــي 
ونســبة  ســنة   37 منــذ  مســتوياتها  فــي  األدنــى 
الدخــل  إجمالــي  مــع  المركزيــة  الحكومــة  مديونيــة 
الوطنــي هــي األدنــى منــذ 41 ســنة ويمكــن أن نواصــل 

هذه اإلنجازات.
ــة ازدهــار، وال ينبغــي   االقتصــاد الســويدي فــي مرحل
ان نفــوت هــذه الفرصــة، فينبغــي ان نســتغل هــذه 
الديمقراطــي  القــوة االقتصاديــة.. نحــن فــي حزبنــا 
االشــتراكي نريــد اســتغال قــوة االقتصــاد لتنفيــذ 

أكبر برنامج أمني في تاريخ السويد الحديث.
ال نريــد للثــروة ان تكــون فــي يــد مجموعــة قليلــة بــل 
لفائدتنــا  أمنــا  أكثــر  وبلــدًا  عتيــدًا،  مجتمعــًا  نريــد 

جميعا هذا هو الفرق بيننا وبينهم.

األمنــي  البرنامــج  هــذا  خطــوط 
الجديد

أواًل وقبــل كل شــيء، نحــن جميعــًا نســتحق التحــرر مــن 
القانــون  موضــوع  إن  يقــول  مــن  هنــاك  الجريمــة. 
إنهــم  اليســار،  بهــا  يعتنــي  مســألة  ليــس  والنظــام 
خاطئــون. الدولــة ان لــم تكــن قــادرة علــى الحفــاظ 
مــن  بذلــك؟  ســيقوم  فمــن  والنظــام  القانــون  علــى 
ســيقوم بماحقــة المجرميــن؟ والســيما عندمــا يقــوم 

الشباب باالستياء على بعض المناطق؟
األطفــال هــم أكثــر عرضــة لخطــر الوقــوع فــي براثــن 
الجريمــة وتهريــب المخــدرات. هــم الذيــن لديهــم 
النظــام  فــإن  ولــذا  يواجهونهــا  صعوبــات  بالفعــل 

والقانون هما من القضايا المهمة لدى اليسار.
الجريمــة،  ونكــره  المســاواة  ندعــم  أيضــا  نحــن   
نتخــذ  فإننــا  ولــذا  المنظمــة،  الجريمــة  وخصوصــا 
ات ونشــدد العقوبــات فيمــا يخــص الجرائــم  االجــراء
مــن  والمجرميــن  األســلحة  مــن  والتخلــص  الخطــرة 

شوارعنا.
مــن الســهل االســتياء علــى ممتلــكات هــؤالء وأدواتهم 
أن تكــون  النقديــة البــد  الســيارات واألمــوال  كتلــك 
هنــاك كاميــرات فــي تلــك األماكــن المعرضــة للجريمــة، 
ــا أن  ــى االتجــار بالمخــدرات وعلين ــا أن نقضــي عل علين
الــدورات  ضاعفنــا  ونحــن  للجريمــة  حلــوال  نجــد 
آالف   10 بتدريــب  وســنقوم  للشــرطة  التعليميــة 
شــرطي بحلــول عــام 2024 نحــن ان كنــا فــي مجتمــع 

قوي فتكون دولتنا أقوى من العصابات االجرامية.
ولكــن نعلــم أيضــا بأنــه اضافــة الــى الجريمــة علينــا أن 
نكافــح ضــد الفقــر والتفرقــة والحرمــان فهــذه هــي 
الوســيلة الناجعــة ضــد الجريمــة هكــذا نحــرر الشــباب 
ــك.  ــن ذل ــر م ــى الكثي ــاك الحاجــة ال ــن الجريمــة وهن م
نحتــاج الــى مجتمــع قــوي يقــف بجانبكــم مــن خــال كل 

الخطوات التي تخطونها في حياتكم.
األربعــة  خــال  األطفــال مهمــة  وريــاض  المــدارس 

ســنوات الماضيــة تــم توظيــف 120 ألــف موظــف فــي 
المــدارس ونحــن نــرى أن تلــك المــدارس أصبحــت أقــل 

اكتظاظا اآلن.
ولكــن هــذا غيــر كاف فنحــن بحاجــة الــى بنــاء الكثيــر 
نظــام  الــى  بحاجــة  نحــن  الجديــدة،  المــدارس  مــن 
أصــول  أيــة  مــن  األطفــال  كل  يســتقبل  تعليمــي 
فيمــا  التعامــل  وعليهــم  احتياجاتهــم  ويســتوفي 
ــد  ــى المزي ــاج ال ــرات االســتراحة.. نحت ــي فت بينهــم ف
مــن المــوارد لهــؤالء الذيــن يعملــون فــي تلــك المــدارس 

ألننا نريد القضاء على المشاكل. 

نحــن نريــد معلمــون متفانــون وبرامــج تعليــم جيــدة 
وبالتالــي ســنواصل توظيــف المزيــد مــن المعلميــن 
الربحيــة  االســتثمارات  وقــف  ونريــد  والمختصيــن 
وتخصيص 6 مليارات دوالر لرفع مســتوى المدارس 

التي تحتاج إليها. 
مجتمعنــا القــوي يحتــاج الــى مكافحــة الفصــل والتميــز 
فــي  تبــدأ  المعركــة  وهــذه  العنصريــة  ومكافحــة 
العمــل  ميــدان  ندخــل  المدرســة  وبعــد  المدرســة 
وســوق العمــل وعلينــا أن نضمــن الحصــول علــى عمــل 
وهنالــك 100 ألــف مقعــد دراســي جديــد فــي الســويد 
ــة لديهــم اآلن الفرصــة للحصــول  ــن الطلب ــد م والعدي
علــى تدريــب علــى التكنولوجيــا لكــي يخرجــوا بوظيفــة 
للتكنولوجيــا  الملكــي  المعهــد  أن  ففــي يارفــا رأينــا 
لديــه برامــج جيــدة وســنرى عمــا قريــب افتتــاح حــرم 

جامعي في تنستا. 

وفــي الوقــت ذاتــه هنــاك احتياجــات تعليميــة عاديــة 
ولكــن بعــض الطلبــة ال يمكنهــم بــدء الدراســة ألن 
أســعار وتكاليــف الدراســة غاليــة ســنعطيهم ونوفــر 
لهــم فــرص للحصــول علــى رخــص القيــادة وعلينــا أن 
نعطيهــم مســاعدة فــي هــذا المجــال لكــي يعملــوا 

ويتعلموا ويتذكروا.
أتذكــر عندمــا أعلّنــا أننــا ســنقدم ضمانــًا لمــدة 90 
يومــا   90 خــال  الشــباب  وبــأن  للشــباب،  يومــًا 
ســيحصلون علــى عمــل أو تدريبــا أو شــيء مــن هــذا 
القبيــل كان الجميــع يقــول إن األمــر ســاذج وصعــب 

وغالي ولكن في الواقع حققنا ذلك.
البطالــة بيــن الشــباب هــي االدنــى منــذ 16 عامــا نحــن 
ــا  ــا عملن ــل ألنن ات هكــذا ب ــك االجــراء ــى تل ــم نصــل ال ل

كثيرًا.
فــي  ولكننــا  كافيــة  غيــر  األمــور  الحــال  بطبيعــة 
الطريــق الســليم علينــا أن نقــوم بالمزيــد واآلن علينــا 
البطالــة بيــن الســويديين المولديــن فــي  أن نواجــه 
الخــارج، والقادميــن الجــدد الــى بادنــا، وعلينــا حتــى 
اللغــة  مشــكلتي  نواجــه  أن  النســبة  تلــك  تنخفــض 
والتدريــب والتعليــم فهنــاك مــن يقــول إنــه يجــب 
ــا تخفيــض االجــور وهــذا أمــر غيــر مقبــول، وال  علين

يؤدي إلى أي شيء في المعادلة.
تخفيــض األجــور ليــس هــو الحــل علينــا أن نضمــن بــأن 
يقــوم الجميــع بواجباتــه والمطالبــة بحقــه وأنــا أعلــم أن 
علــى  البرهنــة  يريــدون  العاطليــن  مــن  الكثيــر 
قدراتهــم، وعلينــا أن نفتــح لهــم بــاب الفــرص، نحــن 

ال نتردد في تقديم المخصصات والمساعدة.

تقديــم  نريــد  االشــتراكيون  الديمقراطيــون  نحــن   
مســاعدات لتعليــم اللغــة ولتكــون إجباريــة باالقتــران 
ــا أن  ــن الفــرص وعلين ــد م ــع المخصصــات ولكــن الب م
شــروط  يســتوفي  المهنــي  للتعليــم  نظامــا  نطــور 
نريــد  مؤهاتهــم..  كانــت  أيــا  واألشــخاص  األفــراد 
تســهيل الوصــول الــى التدريــب والوظائــف التمهيديــة 

والرفاهية االجتماعية.

اطلبوا حقوقكم وقوموا بواجباتكم 

هــي  هــذه  بواجباتكــم  وقومــوا  حقوقكــم  اطلبــوا 
العقليــة التــي حولــت الســويد مــن بلــد فقيــر الــى بلــد 
مــن  للخــروج  البعــض  بعضنــا  نســاعد  ألننــا  غنــي 

البطالة.
هنــاك أحــزاب أخــرى تــرى ال ينبغــي أن نضمــن الحصول 

ات عكــس مــا نريــده  علــى عمــل هــؤالء يتخــذون إجــراء
الحيــاة  فــي  لاســتغال  حــد  نضــع  أن  علينــا  نحــن. 
العمليــة علينــا أن نضــع حــدا لمــا يســمى عقــود بصفــر 
ســاعة علينــا أن نضــع حــدا لتلــك العقــود فــي الســوق 
األمــن  توفــر  وظائــف  نوفــر  أن  نريــد  الســوداء 
واالســتقرار وراتــب لكــي تعيــش عيشــة رغيــدة فهــل 

هذا األمر صعب؟

هــذا يعنــي أننــا فــي بلــد قــوي، فــاذا حــل حــادث أو حــل 
ــة  ــة صحي ــى أفضــل رعاي ــك الحصــول عل مــرض فعلي
قــد يقدمهــا مجتمــع حديــث مثــل المجتمــع الســويدي 
واليــوم يبــدو أن الرعايــة الصحيــة الســويدية هــي مــن 
النــاس  مــن  لكــن هنــاك  العالــم  فــي  النظــم  أفضــل 
الرعايــة  علــى  للحصــول  طويــا  وقتــا  ينتظــرون 
الصحيــة فعلينــا أن نزيــد عــدد الموظفيــن فــي نظــام 

الرعاية الصحية. 

ــا الســلطة  ــذ تولين ــة من ــع الماضي ــي الســنوات األرب فف
ــة لكــن  ــة الصحي ــي الرعاي ــف موظــف ف ــا 14 أل وظفن
هــذا ليــس كافيــا نريــد أن نســتثمر فــي عــاج مــرض 
الســرطان والصحــة العقليــة لــدى الشــباب علينــا زيــادة 
عــدد ســيارات اإلســعاف ألنــه فــي بلدنــا عندمــا نواجــه 
ــة  ــد تقوي ــا نري ــا أن نجــد حــا لهــا ألنن ــات علين صعوب

المجتمع واألسر.

عندمــا تصــل لنهايــة الحيــاة العمليــة نريــد أن تتمتــع 
أن  جميعــا  ونعلــم  التقاعــدي  ومعاشــك  بتقاعــدك 
هنالــك أبطــال هنــا وكانــوا يعانــون األمريــن لعقــود 
ــة للعيــش  ولكــن فــي نهايــة حياتهــم يجــدون صعوب
ومعاشــهم قــد ال يكــون لديهــم مــا يكفــي مــن المــال 
زيــارة  أو  أصدقائهــم  مــع  المطاعــم  الــى  للخــروج 
ــى  ــة عل ــد أن نضــع حــدا للضريب أحفادهــم ولهــذا نري

المتقاعديــن فهــذه الضريبــة غيــر عادلــة ونعيــد 
تقويــة المعــاش وزيــادة المعاشــات التقاعديــة بحيــث 
يحصــل هــؤالء الذيــن لديهــم معــاش أدنــى علــى 5 
آالف كــرون إضافيــة كل ســنة. فــي مجتمعنــا القــوي 
ســنوفر اقتصــادا آمنــا لهــؤالء الذيــن ضحــوا بحياتهــم 
وليــس هــذا مــن جانــب اللطــف بــل مــن بــاب االحتــرام 

لألبطال الذين حققوا ما نحن نتمتع به اآلن.
فــي ذات الوقــت هنــاك أمــور إيجابيــة تخــص المدرســة 
ــى أيــن تعيــش  والعمــل ولكــن يتوقــف هــذا األمــر عل
وال  مكتظــة  بيــوت  فــي  يعيشــون  أطفــال  هنــاك 
يجــدون وقتــًا إلنجــاز واجباتهــم المدرســية، وعليهــم 
أن يظلــوا خــارج بيوتهــم فــي المســاء ومــن المرجــح أن 
تلــك  فــي  تعمــل  كنــت  وإذا  بالمجرميــن.  يتأثــروا 
المناطــق الهشــة ربمــا ستشــعر بعــدم األمــن وليــس 

لديــك بيــت تعــود اليــه وهنــا نفقــد القــدوة ورواد 
فــان  ولهــذا  المهمــة  الشــبكات  وأصحــاب  األعمــال 
الحكومــة اآلن تبــذل جهــودا مــن أجــل بنــاء مناطــق 
ســكنية وبنــاء المزيــد مــن الشــقق المعــدة لإليجــار 
المناســب ونحــن ندعــم البلديــات التــي تبنــي مثــل هــذه 

الشقق.
نحــن بحاجــة الــى المضــي قدمــا وعلينــا أن نســتثمر فــي 
تجديــد وترميــم الشــقق التــي بنيــت فــي إطــار برنامــج 
أن تنشــأ مناطــق خضــراء  نريــد  مليــون شــقة ألننــا 
ــة وآمنــة ســواء  ونريــد أن تكــون هــذه المناطــق جميل
فــي الليــل أو النهــار ونريــد كذلــك رفــع العقوبــات 
المفروضــة علــى بيــع الشــقق بــدون ترخيــص ونريــد 
األســود،  فــي  الســكن  تجريــم عمليــة شــراء عقــود 
والســماح ألصحــاب هــذه العقــارات للحــد مــن عــدد 

السكان في هذه الشقق.

ولكــن هــذه اســتثمارات حكوميــة ونريــد أن نضــع حدا 
لتحريــر االيجــار هنــاك مــن يريــد أن يقــوم بذلــك 
فهــذا معقــول هنــاك نقــص فــي الشــقق وعندمــا يكــون 
ســيرتفع  االيجــار  فــان  البيــوت  فــي  نقــص  هنــاك 

وعندما يرتفع فان ثمن الشقق ترتفع هناك.
هــذه  ســتحل  التــي  هــي  الســوق  ان  ســيقول  مــن 
المشــكلة لكــن هــذا يعنــي ان االيجــار ســيرتفع بنســبة 
47% ومــن ســيكون قــادر علــى دفــع ذلــك اإليجــار 
بنســبة  اإليجــارات  وزادت  هلســنكي  فــي  ذلــك  تــم 
40% لكــن لــم يكــن هنــاك زيــادة فــي عــدد الشــقق 
هــا هــذا مــا نطلبــه هــو ليــس ســوقا أقــوى  التــي تــم بناء
بــل مجتمــع أقــوى يمكنــه التدخــل وتحســين المناطــق 

السكنية في المقام األول.

وبالنســبة  البعــض  بعضنــا  فــي  نســتثمر  أن  علينــا 

» وال ينبغي ان تخفض الضرائب على 
األثرياء فذلك سيؤدي الى المزيد من 

الفجوات«

» علينا أن نواجه البطالة بين 
السويديين المولدين في الخارج، 

والقادمين الجدد«
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لهــؤالء الذيــن يحبــون مناطقهــم والذيــن يريــدون 
للقانــون  بالنســبة  مدارســهم  فــي  نتائــج  تحقيــق 
ــى االكتظــاظ وانعــدام  ــا أن نقضــي عل والنظــام فعلين
االمــن وان نبنــي بلــدا قويــا ومجتمعــا قويــا هــذا مــا 
علينــا فعلــه فــا ينبغــي أن ننــام مرتاحــي البــال فليــس 
هنــاك حلــول ترقيعيــة بــل علــى العكــس نريــد تغيــر 
ا اجتماعيــا ممكنــا ونريــد جميعــا أن تعلمــوا أنكــم 
لســتم وحيديــن ال ينبغــي أن نهــدر قوتنــا االقتصاديــة 
ــك  ــى األثريــاء فذل وال ينبغــي ان تخفــض الضرائــب عل

سيؤدي الى المزيد من الفجوات. 
ال ينبغــي أن نقــوم بإضعــاف الضمــان االجتماعــي هــذه 
االنتخابــات تــدور حــول الرفاهيــة ونظامنــا االجتماعــي 
المتســم بالرفــاه أنــا ال أخســر بتخفيــف الضرائــب علــى 
البعــض مــن األغنيــاء بــل اننــي اريــد مجتمعــا أقــوى 
ــا وأمــن بالنســبة لنــا جميعــا هكــذا  وســويد أكثــر أمنن
هزمنــا الفقــر فــي الســويد 1918 وهكــذا يمكننــا 

تغيــرت  عــام   100 منــذ  التمييــز..  علــى  القضــاء 
مــن  تمنــح  هبــة  ليــس  االجتماعــي  التغيــر  األمــور 
الممثليــن المنتخبيــن مــن الشــعب.. ال، هــذا أمــر علينــا 

أن نبنيه معا يدا بيد.

نحــن بحاجــة إليكــم أنــا أحتاج لكم وأحتاج مســاعدتكم 
فلدينــا واجــب علينــا أن نقــوم بــه للدفــاع عــن مجتمعنا 
والدفــاع أوال عــن الديمقراطيــة وتعزيزها وتقويتها.. 
الحكومــة اآلن تقــوم بمكافحــة العنــف ســواء مــن قبــل 
أو  اإلســام  معــاداة  او  للســامية  المعاديــة  النازيــة 

االسام المتطرف.

قــوى إيجابيــة تناضــل فــي المناطــق 
الضعيفة من أجل غد أفضل

لقــد أنشــأنا مركــزًا قويــًا لمكافحــة التطــرف والعنــف، 

وأريــد أن أقــوم بتشــريعه بحيــث يتــم طــرد هــؤالء 
ــة بيــن  ــات لنشــر الكراهي ــن يبثــون خطاب األئمــة الذي
ســنقوم  كمــا  الخــراب،  إلــى  ســيؤدي  ممــا  الشــباب، 
المتصــل  العنــف  لمكافحــة  الوقائيــة  ات  باإلجــراء

بالشرف، ولكن نحتاج الى جهودكم.
ّبلغــوا إذا مــا رأيتــم 

ُ
 مشــاركتكم مهمــة، فعليكــم أن ت

أشــخاص معرضــون لخطــر التطــرف او أشــخاص فــي 
حالــة قمــع، أو إذا مــا ارتكبــت جريمــة شــرف.. أوقفــوا 
تلــك الجرائــم واتصلــوا بالشــرطة ال ينبغــي أن ننتهــك 
ندافــع عــن كل  أن  البعــض وعلينــا  حقــوق بعضنــا 
الديموقراطييــن، وكل النــاس الذيــن يريــدون العيــش 

في ديمقراطية.
 أنــا أفهــم بعــض الصعوبــات التــي يعيشــونها، لكــن إن 
وحدنــا جهــود بعضنــا وتقدمنــا كمــا يتــم فــي اســبوع 
يارفــا فإننــا ســوف نشــعر بدعــم الشــرطة والمدرســة 
تقــوي  التــي  االجتماعيــة  الخدمــات  ومؤسســات 
الديموقراطيــة،  عــن  وتدافــع  المجتمــع 

والديموقراطية أقوى من أية تطرف في العالم.
 تذكــروا أن الجميــع كانــوا يقولــون قبــل 100 عــام، إن 
هــذا غيــر ممكــن، ال يمكننــا القيام بذلــك!! كان البعض 
يقولــون إن العمــال الفقــراء ســيظلون فقــراء يعيشــون 
بجهــل وأمــراض والنــاس يقولــون ذلــك اآلن بشــأن لــون 

البشرة واألصل.
 البعــض يقولــون إنهــم ســيظلون دائمــا عاطليــن عــن 
العمــل وفقــراء لكننــا نعلــم أن ذلــك غيــر صحيــح هــذا 

مــا تبيــن علــى مــدى التاريــخ وهــذا الفكــر الخاطــئ 
سيتم محضه في حياتنا.

نظــام  نهايــة  ورأينــا  برليــن  جــدار  انهيــار  رأيــت   
ــات  ــا مئ ــا ورأين ــوب افريقي ــي جن الفصــل العنصــري ف
الفقــر..  العالــم يخرجــون مــن دائــرة  الماييــن مــن 
ــل  ــذي يحــدد مســتقبلنا ب ــا هــو ال ليــس بشــرتنا وأصلن

نحن الذين نحدد مستقبلنا.
قبــل فتــرة أشــارت أرقــام رســمية صــادرة عــن مكتــب 
اإلحصــاء المركــزي، الــى أن هنــاك مناطــق ضعيفــة فــي 
الســويد لكنهــا تشــهد تنميــة، وزيــادة فــي الدخــل، 
ــاك عــدد  ــل أصبحــت أقــل، وأن هن ــات التموي ومتطلب
والضمــان  الرفاهيــة  نظــام  خــارج  هــم  ممــن  أقــل 

االجتماعي.
وفــي تنســتا انخفضــت البطالــة بيــن الشــباب الذيــن 
تتــراوح أعمارهــم بيــن 18 الــى 40 ســنة بنســبة 
36% علــى مــدى األربــع ســنوات الماضيــة، وفــي 

رينكبي وشيستا انخفضت هذه النسبة الى النصف.
 ال أقــول ذلــك حتــى نشــعر بالرضــى، إذ علينــا ان ال ننــام 
مرتاحــي البــال بفضــل مــا حصــل مــن إنجــازات بالعكــس 
التغيــر  أن  ونثبــت  الزخــم،  هــذا  نواصــل  أن  علينــا 

االجتماعي ممكن في السويد.
 أريدكــم جميعــًا أن تعلمــوا أنكــم فــي الســويد لســتم 
ــر،  ــل أنتــم جــزء مــن شــيء أكب ــة، ب لوحدكــم، فــي عزل
لكــم  أفضــل  شــيء  بنــاء  مــن  تتمكنــون  وســوف 
جانبكــم  إلــى  ســيبقى  قوّيــًا  ومجتمعــًا  وألوالدكــم، 

دائما.

» الحكومة اآلن تقوم بمكافحة 
العنف سواء من قبل النازية 
المعادية للسامية أو معاداة 
اإلسالم أو اإلسالم المتطرف«
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وكانــت لجنــة التحكيــم المؤلفــة مــن 7  أعضــاء يمثلون 
عــدة جهــات صحفيــة ومؤسســات مدنيــة قــد أقــرت 
“الكومبــس”  لشــبكة  الجائــزة   منــح  باإلجمــاع 
اإلعاميــة، وذلــك لتميزهــا فــي تنــاول قضايــا االندمــاج، 
ودورهــا فــي التكامــل مــع العمليــة الديمقراطيــة فــي 

السويد.

وجــرى تســليم الجائــزة التــي ُمنحــت ألفضــل مؤسســة 
إعاميــة ســويدية غيــر ناطقــة باللغــة الســويدية، مــن 
قبــل مؤسســة ليرنيــا الســويدية، فــي مهرجــان أســبوع 

يارڤا السياسي المقام حاليًا في ستوكهولم.

ــس د.  ــر شــبكة الكومب ــزة رئيــس تحري وتســلم الجائ
محمــود األغــا الــذي قــال فــي كلمــة لــه إن حصــول 
الكومبــس علــى هــذه الجائــزة ســيكون “حافــزًا لنــا 

لتقديم المزيد”.

وشــكر رئيــس التحريــر قــراء ومتابعــي الكومبــس فــي 

كل مــكان علــى دعمهــم، كمــا تقــدم بالشــكر لــكل 
أســرة العامليــن فــي الكومبــس “لجهودهــم الكبيــرة 

في تحقيق هذا النجاح”.
وذكــرت مؤسســة ليرنيــا أن وســائل اإلعــام بلغــات 
االندمــاج  هــدف  مــن  مهًمــا  ا  جــزًء تعتبــر  أخــرى 

والتكامل ومن العملية الديمقراطية في السويد.

هــذه الوســائل موجهــة بشــكل خــاص لألشــخاص فــي 
اللغــة  اســتخدام  يســتطيعون  ال  الذيــن  الســويد 
الســويدية في مطالعة الصحف واالســتماع ومشــاهدة 

وسائل اإلعام األخرى.

ــي الســويد  ــر الســويدية ف ــدى وســائل اإلعــام غي ول
داخــل  والمشــاهدين  والمســتمعين  القــراء  ماييــن 
جائــزة  تأســيس  اآلن  تــم  لهــذا  وخارجهــا.  البــاد 
الصحافــة الجديــدة فــي الســويد، المخصصــة للصحافــة 

باللغات غير السويدية.

الكومبــس – خــاص:  أعــادت صحيفــة Journalisten  الناطقة باســم نقابة الصحفيين 
ــن  ــك ضمـ ــام ٢01٤ وذل ــس الع ــبكة الكومب ــن ش ــه ع ــق أجرت ــر تحقي ــويديين نش الس
 Nya( الجديــدة  الســويدية  الصحافــة  جـــــائزة  منــــح  عــن  اخبـــــاري  مقـــــال 
ــويدية  ــف س ــدة صح ــر ع ــا أوردت الخب ــس، كم ــبكة الكومب journalistpriset( لش

أخرى.

مجلة نقابة الصحفيين السويديين تهتم

بمنح الكومبس جائزة »الصحافة الجديدة«

د . محمود اآلغا رئيس تحرير شبكة الكومبس اإلعالمية لحظة تسلم الجائزة

لقاء مع وسائل اإلعالم بعد تسلم الجائزة 

عدد من الزمالء في الكومبس
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يريد حزب اليسار خلق سويد تكون صالحة وفعالة للجميع وليس لعدد قليل فقط من الناس.

ما هي أهم القضايا التي تطرحها األحزاب السويدية في انتخابات 2018 ؟

حــزب البيئــة يريــد بنــاء عالــم أفضــل لــكل مــن البشــر والحيوانــات والطبيعــة. سيســألنا أطفالنــا مــاذا فعلنــا لمواجهــة التهديــدات المناخيــة والتلــوث البيئــي. 
حيــث يجــب علينــا الحــد مــن االنبعاثــات والتحــول إلــى مجتمــع مســتدام. لذلــك نحــن نريــد مــن بيــن عــدة أمــور أن نســتثمر فــي مجــال القطــارات فائقــة الســرعة، 

ونظام غذائي بيئي وعضوي، وإيقاف انتشار المواد الباستيكية والسموم في البحر.
 الحلول لمواجهة خطر تهديد المناخ هي موجودة بالفعل، ولكن هناك حاجة لقيادة تجرؤ على تحديد األولويات. المناخ ال يمكن أن ينتظر.

نحــن نريــد أن نعطــي النــاس المزيــد مــن القــدرة علــى التحكــم بوقتهــم الخــاص، والتركيــز أكثــر علــى قضايــا الصحــة النفســية بالنســبة لألطفــال والشــباب 
المراهقين.

 يريد حزب البيئة أن يبني السويد حيث نهتم ونعتني ببعضنا البعض. وحزب البيئة أيضًا هو صوت قوي من أجل الديمقراطية وحقوق اإلنسان.
 نحــن نريــد أن تكــون الســويد جريئــة فــي اتخــاذ المواقــف حتــى عندمــا يكــون هنــاك وضــع غيــر مريــح. نحــن نحتــاج لجهــود عالميــة مــن أجــل البيئــة والســام 

والمساواة وحماية حقوق اللجوء.

حــــزب البيئة )الخضر(
 MILJÖPARTIET

ال تــدع الســويد تنقســم، هنــاك حاجــة لجميــع أنــواع الوظائــف، وفتــح البــاب للحصــول علــى أول وظيفــة عمــل وتوفيــر اإلمكانيــات الازمــة لخلــق فــرص العمــل، 
وضمان اندماج جميع األشخاص في السويد، فالعمل هو المفتاح.

تطوير كل أنحاء الباد، وخلق النمو في جميع أنحاء السويد.
 األمان في مختلف مناطق الباد:

ات، وجعل الرعاية الصحية قريبة وسهلة الوصول إليها عندما تحتاجها. تعزيز األمان بشكل أقوى تجاه الجريمة واالعتداء
 فالسويد تحتاج للتنمية الخضراء، وتعزيز الحلول التكنولوجية الذكية والبيئية.

 نحن يمكننا مواجهة خطر التهديدات المناخية، حياة يومية من دون سموم، مع مياه وبحر أنظف.

حــــزب الوسط
CENTERPARTIET

حــــزب اليسار
VÄNSTERPARTIET

الســويد بلــد رائــع، ولكــن هنــاك أيضــًا بعــض المشــاكل. المزيــد والمزيــد مــن النــاس يشــعرون بعــدم األمــان، معــدالت البطالــة مرتفعــة فــي العديــد مــن المناطــق 
المهمشــة اجتماعيــًا المعرضــة للخطــر، طوابيــر االنتظــار للحصــول علــى الرعايــة الطبيــة هــي طويلــة، والكثيــر مــن التاميــذ ال يصلــون لألهــداف المرجــوة مــن 

التعليم
نحــن نريــد حــل هــذه القضايــا. لذلــك فــإن حــزب المحافظيــن يركــز خــال االنتخابــات العامــة علــى أربعــة مجــاالت ذات أولويــة وهــي، العمــل واالقتصــاد، الهجــرة 

واالندماج، القانون ونظام الرعاية الصحية، والمدارس.
نحــن نريــد أن نضمــن حصــول المزيــد مــن النــاس علــى وظيفــة عمــل لهــم والتأكــد مــن فعاليــة االندمــاج. نحــن نريــد محاربــة العصابــات اإلجراميــة، وتقليــل 

فترات انتظار الحصول على الرعاية الطبية وضمان حصول جميع األطفال على تعليم جيد.

حزب المحافظين الموديرات
MODERATERNA

حزب االشتراكيين الديمقراطيين 
SOCIALDEMOKRATERNA

تركيــز الجهــود مــن أجــل ســويد أقــوى، وأكثــر أمانــًا، مــن خــال تحســين الرفاهيــة االجتماعيــة والقانــون والنظــام وتســريع عمليــة 
االندماج.

حــــزب الليبراليين
LIBERALERNA

نحــن نعطــي أولويــة لقضايــا المــدارس واالندمــاج، فبرأينــا أن أكبــر التحديــات هــي إذا اســتطعنا تحســين أداء المــدارس، وضمــان الحصــول علــى أكبــر قــدر مــن 
الســكينة والهــدوء فــي الفصــول الدراســية، ولكــن أيضــًا مــن الضــروري أن تصبــح المــدارس نقطــة انطــاق بهــدف إعطــاء الشــباب المزيــد مــن الفــرص فــي 

الحياة بالمستقبل. 
إن االندمــاج هــو أمــر حاســم وضــروري للحــد مــن التمييــز العنصــري واإلقصــاء، ولكــن أيضــًا هــو وســيلة لمواجهــة التطــرف وظواهــر االضطهــاد المرتبــط 

بالشرف.

الكومبــس – حملــة يــال ننتخــب: مــن لمــن ســوف أدلــي بصوتــي؟ ومــا ســبب اختيــار هــذا الحــزب أو ذاك دون 
اآلخريــن؟ أســئلة كثيــرة يــدور جــدل كبيــر حولهــا اآلن فــي أوســاط المهاجريــن، خصوصــا األشــخاص 

المترددين في المشاركة في هذه االنتخابات.
»الكومبــس« وبهــدف تســليط الضــوء علــى أهــم القضايــا التــي يطرحهــا كل حــزب فــي االنتخابــات المقبلــة 

ــي  ــا الت ــم القضاي ــي أه ــا ه ــي: )م ــؤال التال ــب« الس ــال ننتخ ــة »ي ــن حلم ــت ضم ــبتمبر، وجه ــي أيلول/س ف
يطرحهــا حزبكــم فــي االنتخابــات العامــة المقبلــة لعــام ٢01٨(؟ إلــى كل حــزب مــن األحــزاب البرلمانيــة، 
التــي ستشــارك فــي االنتخابــات، وتلقــت منهــا إجابــات نضعهــا أمــام القــراء، لكــي تســاهم فــي تعزيــز 

خياراتهم التي تناسب توجهاتهم.  أدناه إجابات كل حزب كما وردتنا:
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تشمل مجاالت تركيزنا األربعة للسنة االنتخابية قضايا الهجرة والتكامل والرعاية الصحية واألمن.
 حيث قدمنا برنامجًا حول كل قضية يستهدف معالجة المشاكل التي سنتعرض لها كأمة في المستقبل المنظور.

الرعاية الصحية، حيث ستكون الدولة هي المسؤولة الرئيسية عن قطاع الرعاية الطبية والصحية. 
السياسة الخاصة بكبار السن، حيث نسعى إللغاء ضرائب التقاعد، وتطبيق ضمانة وكفالة دور رعاية المسنين. 

األمن، نحن نريد زيادة عدد أفراد الشرطة بنحو 10 آالف فرد. 
سياسة العائلة، أي أن اآلباء وليس الدولة هم من سيقررون، ورفض حصص تأمين الوالدين.

 االندمــاج، أي تحقيــق االندمــاج مــن اليــوم األول وذلــك مــن خــال برنامــج اللجــوء وشــروط تعلــم اللغــة الســويدية وتكويــن فكــرة عــن المجتمــع وحيــاة العمــل 
في السويد.

الجئون في رسم االنتظار 

حزب سفيريا دميكراتنا
)ديمقراطيو السويد( 

SVERIGEDEMOKRATERNA

حــــزب الديمقراطين المسيحيين
KRISTDEMOKRATERNA

هربوا من ويالت 
الحرب إلى مستقبل 

مجهول

الكومبــس – خــاص: تحــدث عــدد مــن طالبــي اللجــوء العراقييــن لـ«الكومبــس« عــن »معانــاة شــديدة 
ــة التــي تقــوم بهــا مصلحــة الهجــرة فــي معالجــة قضاياهــم«،  يواجهونهــا« بســبب »اإلجــراءات البطيئ

وهو ما يزيد من أوضاعهم النفسية الصعبة.
وبحســب هــذه الفئــة مــن الالجئيــن العراقييــن، فإنهــم »يعانــون منــذ ســنوات مــن تعليــق قضاياهــم دون 
بــت بهــا ســلبا او ايجابــا األمــر الــذي ينعكــس بشــكل ســّيء علــى الصحــة النفســية واالندمــاج االجتماعــي 

َّ
أل

ــة اغتــراب مركــب  الســليم فــي مرحلــة الحقــة فــي المجتمــع الجديــد حيــث تعيــش عوائــل عــدة مرحل
ومعقد«.

ــاة أشــخاص يعايشــون الوجــع  ــى معان قصــص كثيــرة تابعــت الكومبــس بعضــا منهــا لتلقــي الضــوء عل
مرتيــن، وجــع الغربــة وفقــدان الوطــن، ووجــع االنتظــار والخــوف مــن فقــدان األمــل بالعيــش فــي وطــن 

بديل أمن..

وعقــب انتظــار أشــهر تــم تغييــر المحقــق وبــدأت 
المحامــي  لتغييــر  الهجــرة  دائــرة  مــع  مناشــدات 
بتاريــخ  مقابلــة  تحديــد  وتــم  األمــر  وحصــل 

.2018/3/13
مــن  يعانــون  والدتهــم  مــع  العــراق  فــي  أطفالــي 
فراقــي وفــراق اخوتهــم واطفالــي هنــا يعانــون مــن 
فــراق امهــم ال اعــرف لمــن اشــكي حالتــي النفســية 

واالجتماعية.

مقابلة واحدة منذ 2015

الحــال نفســه مــع كاظــم أميــن عبــد الزهــار مــن 
العــراق أيضــا، بصــم بتاريــخ 24/ 9/2015 يقــول: 
» تمــت مقابلتــي مــرة واحــدة فــي الشــهر الرابــع مــن 
عــام 2017 وحتــى اآلن لــم يتواصــل معــي أحــد مــن 

دائرة الهجرة.

شــوكت جــور لــم يكــن أكثــر حظــا مــن بقيــة زمائــه 
وصــل إلــى الســويد أيضــا فــي العــام 2015، وبصــم 
يــوم 21/1/2015 ووصــل عــدد المقابــات التــي 
أجراهــا فــي دائــرة الهجــرة إلــى أربــع، وال قــرار نهائــي 

حتى اآلن!

 أربــع مقابالت منــذ 2015 واالنتظار 
يزيد ألمي   

دخلــت  للكومبــس:  الحالــي  عدنــان  مســلم  يقــول 
مملكــة الســويد يــوم 2015/10/29 وأجريــت 4 
مقابــات مــع المحقــق، و3مــع المحامــي، آخــر مقابلــة 
مــع المحقــق كانــت فــي شــهر 2017/8 وحتــى هــذا 
اتصلــت  وكلمــا  أقوالــي  المحقــق  يصــدق  لــم  اليــوم 
بالمحامــي يبلغنــي ان انتظــر القــرار. آخــر اتصــال مــع 
أبلغنــي ان  المحقــق كان منــذ اربعــة أشــهر وايضــًا 

انتظر القرار.

 حقيقــة لــم أعــاود االتصــال بالمحقــق خوفــا ان يكــون 
واالنتظــار  منهــارة  النفســية  حالتــي  ســلبي  قــراري 

يزيد من ألمي. 

أطفالي يعانون من فراق والدتهم

بصمــوا  أميــن  وابنــه  ضحــى  وابنتــه  الطريــن  علــي 
بتاريــخ 201/10/5 يقــول علــي: معــي طفــان بــدون 
امهــم أجرينــا المقابلــة األولــى بعــد نحــو عــام وتحديــدا 
تــم  أشــهر  انتظــار  وبعــد   2016/10/5 بتاريــخ 
ــا تــم تغييــر  ــه ثانيــة ولســبب م تحديــد موعــد مقابل
ختام سليمالمحقــق وتأجلــت المقابلــة إلــى تاريــخ 2017/5/10 
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رئيس حزب اليسار لـ: الكومبس:

ــاس خوســتيدت، فــي حــوار خــاص مــع »الكومبــس« إن 
ّ
الكومبــس – لقــاء:  قــال رئيــس حــزب اليســار الســويدي، يون

المجتمــع الســويدي ال يــزال يعانــي مــن انقســام طبقــي، »يعيــش فيــه أصحــاب الدخــل المنخفــض فــي بعــض األحياء، 
بينما يعيش ذوو الدخل المرتفع في مناطق أخرى«.

ــم 
ّ

وأضــاف أن سياســة الهجــرة بحاجــة الــى تغييــر جــذري، داعيــا الــى تحســين نظــام اللجــوء، والســماح للعائــالت بل
شمل أفرادها.

ــالده  ــة ب ــا حكوم ــط، متهم ــرق األوس ــا الش ــاه قضاي ــويد تج ــة للس ــة الخارجي ــى السياس ــتيدت ال ــرق خوس وتط
بانتهاج سياسة المعايير المزدوجة في تعاملها مع قضايا الشعوب هناك.

أدناه نص اللقاء:

حاوره: 
رئيس تحرير 

شبكة الكومبس 
اإلعالمية

د. محمود اآلغا

ذوو الدخــل المرتفــع فــي مناطــق أخــرى، وبالتالــي فــإن 
لمــدارس مختلفــة كمــا يذهــب  األطفــال يذهبــون 
المــرء أيضــًا لمراكــز صحيــة مختلفــة، وهــذا يؤثــر 
بقــوة علــى االندمــاج ألن أولئــك الذيــن يأتــون كاجئين 
غالبــًا مــا ينتهــي بــه المطــاف فــي األحيــاء ذات الدخــل 
المنخفــض وبالتالــي يواجهــون صعوبــات فــي التعامــل 
ــن الصعــب أيضــًا  ــه م ــا أن ــع الشــعب الســويدي، كم م
الحصــول علــى نفــس الخدمــات، والشــعور بأنهــم جــزء 

من المجتمع. 
المــدارس  تكــون  أن  المهــم  مــن  أنــه  نعتقــد  كمــا 
ومراكــز الرعايــة الصحيــة متســاوية فــي جميــع أنحــاء 
البــاد، وهــذا األمــر ليــس موجــودًا اليــوم ويؤثــر علــى 

االندمــاج  قضايــا  تعنــي  مــاذا 
الســويدية  للسياســة  بالنســبة 

لحزب اليسار؟

المســاواة  زيــادة  شــأنها  مــن  سياســة  نريــد  نحــن 

بشــكل كبيــر فــي المجتمــع الســويدي، وهــذا يعنــي أن 

االختافــات االقتصاديــة الكبيــرة ســتكون آخــذة فــي 

التناقص.

ذوو  يعيــش  حيــث  واضــح  انقســام  هنــاك  اليــوم   

الدخــل المنخفــض فــي بعــض األحيــاء، بينمــا يعيــش 

اليوم هناك انقسام واضح حيث 
يعيش ذوو الدخل المنخفض في 
بعض األحياء، بينما يعيش ذوو 
الدخل المرتفع في مناطق أخرى

اليمين المتطرف يصور للمجتمع أن كل المشاكل 
تأتي بسبب الالجئين
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العديــد مــن الذيــن يأتــون الــى هنــا مــن بــاد أخــرى 
بالخدمــات  التمتــع  إمكانيــة  لديهــم  ليــس  والذيــن 
نفســها. ومــن ثــم نحــن نقصــد أيضــًا أن يكــون لدينــا 
سياســة حيــث يســتطيع المــرء تعلــم اللغــة الســويدية 
فــي  يكــون  عندمــا  أي  لهنــا  يأتــي  عندمــا   

ً
مباشــرة

مساكن اللجوء.

 مــن المهــم أن يحصــل المــرء علــى التعليــم المهنــي إذا 
كان يفتقــد لذلــك، وأن يتمتــع بالقدرة على االســتفادة 
مــن تعليمــه المهنــي، وبالتالــي فــإن تمتــع المــرء باللغــة 
والتعليــم يعتبــران فــرص كبيــرة للشــخص ليكــون 

قادرًا على خلق حياة مناسبة في السويد.

يعتبــر الســكن مشــكلة كبيــرة، حيــث هنــاك نقــص فــي 
عــدد الشــقق الســكنية ذات اإليجــارات المنخفضــة، أي 
نعتقــد أنــه يجــب أن نبنــي. فالعديــد ممــن جــاؤوا لهنــا 
يعيشــون تقريبــًا فــي مســاكن ذات مســاحات ضيقــة، 
ولذلــك فإنــه مــن المهــم أن يكــون وضــع الســكن جيــدًا، 
وأن يســتطيع األطفــال الدراســة فــي هــدوء وراحــة 

وغيرها من هذه األمور. 

ومــن ثــم نحــن نــرى أيضــًا وجــود بعــض العقبــات التــي 
نرغــب بإزالتهــا اليــوم. فاليــوم يتــم منــع العديــد مــن 
ال  حيــث  عائاتهــم،  مــع  العيــش  مــن  الاجئيــن 
ــي فمــن الصعــب  يمكنهــم الوصــول لعائاتهــم وبالتال
للغايــة أن تبــدأ حيــاة جديــدة فــي بلــد مــا إذا كان المــرء 
يشــتاق يوميــًا ألوالده أو شــريكه أو أي شــيء آخــر 
ــّم شــمل  ــى ل ولذلــك نحــن ندعــم أن يحصــل المــرء عل

العائلة.
ويمكننــا أن نــرى أيضــًا تنامــي العنصريــة والتطــرف 
اليمينــي ممــا يؤثــر علــى العديــد مــن الذيــن جــاؤوا الــى 
هنــا حيــث يواجهــون التحيــز، وفــي بعــض األحيــان 
ات الجســدية حيــث أشــعر بالخجــل  التعــرض لاعتــداء
مــن بلــدي عندمــا يتعــرض النــاس للهجــوم لمجــرد 

أنهم من بلد آخر.
 

هنــاك العديــد مــن الوافديــن الجــدد 
خــالل الســنوات األخيــرة، مــا رأيكــم 
أو كيــف تــرون عمليــة الترســيخ مــن 
العمــل  ســوق  يدخلــون  أن  أجــل 

وأيضا للمجتمع؟

نحــن نريــد أنــه عندمــا يأتــي المــرء للســويد، يجــب أن 
يبقــى لفتــرة قصيــرة أو لبضعــة أســابيع فقــط فــي 
مركــز االســتقبال، وهــذه المراكــز يجــب أن ال تكــون 
خاصــة، بــل يجــب أن تــدار مــن قبــل المجتمــع، ويجــب 

أن تكون جدية ومنظمة جدًا.
ــة  ــات مختلف ــز اســتقبال ذات نوعي ــا مراك  نحــن لدين
ــم اللغــة  بالفعــل، حيــث يجــب أن يبــدأ الشــخص بتعل
الســويدية قبــل الحصــول علــى قــرار منــح اللجــوء، ومــن 
ثــم ســيكون بإمــكان المــرء التســجيل فــي البلديــة، 
أنــه  وفــي هــذه البلديــة يجــب أن يشــعر الشــخص 

سوف يبقى هناك طوال الوقت.

 اليــوم يتــم نقــل طالبــي اللجــوء بيــن أجــزاء مختلفــة من 
الســويد، فاألطفــال الذيــن تعرفــوا علــى زمــاء دراســة 

ينبغــي عليهــم االنتقــال إلــى بلديــة أخــرى علــى ســبيل 
المثال. إنه نظام سيء.

 نحــن نريــد مــن جميــع البلديــات في الســويد اســتقبال 
أيضــًا،  الغنيــة  البلديــات  فــي  اللجــوء وحتــى  طالبــي 
وبالتالــي فهــم ســوف يبنــون الشــقق الســكنية، وســوف 

يستقبلون طالبي اللجوء.

 عندمــا يعيــش الشــخص فــي منطقــة ســكنية مــا 
يوجــد فيهــا العديــد مــن الســويديين، ويســتطيع 
الطفــل الذهــاب إلــى مدرســة فإنــه ســوف يحصــل علــى 
زمــاء ســويديين ممــا سيســهل عمليــة الدخــول فــي 

المجتمع السويدي.
 وفــي الغالــب أيضــًا فــإن البلديــات التــي لديها معدالت 

بطالــة منخفضــة فإنــه مــن الســهل الحصــول فيهــا 
على وظيفة عمل.

 بعــد ذلــك نحــن نعتقــد أننــا يجــب أن نستكشــف علــى 
الفــور المهــارات التــي يتمتــع بهــا الاجئــون، ومــاذا 

لديهم من تعليم.
 هــل الشــخص هــو طبــاخ؟ فالهــدف إذًا هــو أن يتمكــن 
فــي أقــرب فرصــة وبنفــس الوقــت مــن تعلــم اللغــة 
الســويدية والحصــول علــى تدريــب فــي أحــد المطاعــم 

والتعرف على صاحب العمل.
 هــل الشــخص هــو مهنــدس؟ فإنــه ينبغــي النظــر إلــى 
كيــف يمكــن اســتخدام هــذا التعليــم فــي الســويد. وإذا 
كان الشــخص بحاجــة للتعليــم األساســي فيجــب أن 
يبــدأ فــي أقــرب وقــت ممكــن. األمــر الســيء هــو أن 
العديــد مــن النــاس يضطــرون لانتظــار عــام كامــل أو 

عاميــن او فتــرات طويلــة قبــل أن يبــدأوا، إنهــا 
فتــرة ســيئة للغايــة حيــث يكــون الكثيــر 

ويائســين  آمنيــن  غيــر  النــاس  مــن 
ويعيشــون مــع غيرهــم فــي مراكــز 
اســتقبال الاجئيــن، لذلــك يجــب أن 

نبتعد عن هذا النظام.

 

ــه  ــد بأن ــت تعتق أن
علــى  ينبغــي  ال 

القطــاع الخــاص تحمــل مســؤولية 
رعايــة الالجئيــن والقادميــن الجــدد، 
ــى مكتــب العمــل  ــا إل ولكــن إذا نظرن
ــال، وهــو مؤسســة  ــى ســبيل المث عل
ممــن  الكثيــر  فهنــاك  حكوميــة، 
يشــكون أو يتذمــرون مــن دوره فــي 

المجتمع؟

إن مكتــب العمــل لديــه عــدة مهــام مختلفــة، لكنــه 
تكــون  وأحيانــًا  يشــتري خدمــات خاصــة،  مــا  غالبــًا 

وفــي  ســيئة.  نوعيــة  ذات  تكــون  وأحيانــًا  جيــدة، 
بعــض األحيــان يتــم تعييــن زبائــن ولكــن إذا جــاز 
ــم تعليــم  التعبيــر فإنهــم غيــر قادريــن علــى تقدي

جيد.

 نحــن نعتقــد أن هــذه هــي مســؤولية اجتماعيــة، أي 
هــذا مــا ســتفعله الدولــة والمجتمــع. ومــن المهــم جــدًا 
أن يتمكــن مكتــب العمــل مــن عــرض وتقديــم دورات 
للتعليــم المهنــي. فالســويد لديهــا نقــص فــي أعــداد 
ســائقي الشــاحنات، والطباخيــن والمهندســين، ولذلــك 
يجــب أن يكــون مكتــب العمــل قــادرًا علــى القــول، أنــت 
تســتطيع الحصــول علــى هــذه الــدورة التعليميــة، 
ويمكنــك  الســويدية  اللغــة  تتعلــم  أن  وتســتطيع 
دراســة شــهادة ســياقة الشــاحنات ومــن ثــم يمكنــك 
الحصــول علــى وظيفــة عمــل فــي الســويد. وهــذا األمــر 
تدابيــر  وجــود  عــدم  فــي ظــل  اليــوم  مفقــود  هــو 
متنوعــة ومؤقتــة وجهــات فاعلــة خاصــة. لذلــك يجــب 
أن يكــون هنــاك المزيــد مــن التنظيــم فــي مكتــب 

العمل.

فــي  ينمــو  المتطــرف  اليميــن 
الســويد، مــا رأيــك فــي ذلــك، ومــا 
تســتطيع  وهــل  الســبب؟  هــو 
هــذا  وقــف  اليســارية  السياســة 

النمو؟

نعــم، أنــا اعتقــد أن السياســة اليســارية هــي الوحيــدة 
ألن  وذلــك  وبفعاليــة،  ذلــك  إيقــاف  علــى  القــادرة 
اليقيــن  بعــدم  يشــعرون  الســويديين  مــن  العديــد 
بشــأن وضعهــم، الكثيــر منهــم لديهــم وظائــف غيــر 
آمنــة، ويجــد العديــد منهــم صعوبــة فــي الحصــول 
علــى منــزل دائــم، والكثيــر لديهــم معاشــات تقاعدية 
ــول إنــه  منخفضــة، ثــم يأتــي اليميــن المتطــرف ويق

خطأ المهاجرين.

نحــن نقــول التالــي، لــم يكــن الســوريون هــم الذيــن 
الذيــن  العراقييــن  وليســوا  المستشــفيات،  أغلقــوا 
جعلــوا المــدارس ســيئة. هــذا يعتمــد أننــا فــي الســويد 
نســمح بالتأكيــد لألغنيــاء بالحصــول تقريبــًا علــى كامــل 
األمــوال بــداًل مــن بنــاء رفاهيــة اجتماعيــة جيــدة 
أخذنــا  إذا  االهتمــام.  نفــس  لدينــا  نحــن  للجميــع. 
اثنيــن مــن ســائقي الشــاحنات، واحــد اســمه محمــد 
وهــو مــن البصــرة، واآلخــر اســمه ســونه وهــو مــن 
مدينــة Säffle فهــم لديهــم نفــس االهتمــام وهــو 
ــع ســائقي الشــاحنات ســوف  أن جمي
علــى  يحصلــون 
عمــل ثابــت 

وراتب 
جيد 

وبيئــة عمــل جيــدة. ولكــن 
اليميــن المتطــرف يريــد أن يكــره 

يثقــا  ال  وأن  البعــض  بعضهمــا 

من الصعب للغاية أن تبدأ حياة 
جديدة في بلد ما إذا لم يكن المرء 

قادرًا على لّم شمل العائلة

أشعر بالخجل من بلدي عندما 
يتعرض الناس للهجوم لمجرد أنهم 

من بلد آخر
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ــى نفــس  ببعضهمــا البعــض. نحــن نريــد أن ينضمــا إل
االتحــاد النقابــي وأن يقولــوا بإنــه ســيكون لدينــا شــروط 

جيدة لجميع العائات.

العديــد مــن الالجئيــن جــاؤوا مــن 
الحــروب  بســبب  األوســط  الشــرق 
أنــت  تــرى  كيــف  واالضطرابــات، 
كرئيــس لحــزب اليســار السياســة 
بالشــرق  المتعلقــة  الخارجيــة 
األوســط إليقــاف هــذه االضطرابــات 

والحروب؟

ــب  ــى جان ــى الســويد أن تقــف إل ــه ينبغــي عل أعتقــد أن

الديمقراطيــة وأن تكــون مســؤولة عــن حلــول الســلمية 
والحــوار. وهــذا يعنــي أيضــًا تحمــل المســؤولية تجــاه 
ــى  ــع األطــراف عل الصــراع الســوري، وأن نســاعد جمي
بعــض  وأن  الســيما  المفاوضــات،  لطاولــة  الوصــول 
األطــراف اليــوم هــي مســتبعدة، وأن نســاهم فــي حــل 
ديمقراطــي حيــث يمكــن للســوريين أنفســهم اختيــار 
لــم  األمــر  هــذا  ولكــن  حقيقــي،  بشــكل  ممثليهــم 
تتبــع  الســويد  أن  نعتقــد  نحــن  ثــم  ومــن  يحــدث، 
سياســة مزدوجــة، فمــن ناحيــة تتحــدث الســويد عــن 
ــوال  ــن األم ــر م ــة، وتقــدم الكثي الســام والديمقراطي
لمراكــز اســتقبال الاجئيــن فــي األردن ولبنــان، ولكــن 
المصــدرة  الكبــرى  الــدول  مــن  هــي  أيضــًا  الســويد 

للساح.

تتحــرك  لتركيــا حيــث  األســلحة  فالســويد تصــدر   
الدبابــات التركيــة فــي شــمال ســوريا وفــي عفريــن 

وربمــا فــي أجــزاء أخــرى مــن العالــم، وقــد اســتقر جــزء 
مــن  الكثيــر  الســويد  وتصــدر  العــراق،  فــي  منهــا 
اليمــن،  بقصــف  تقــوم  حيــث  للســعودية،  األســلحة 
الاجئيــن.  مــن  الكثيــر  تخلــق  قاســية  وهــي حــرب 
ولذلــك يجــب أن يكــون لدينــا مصداقيــة أكبــر عنــد 
تســليح  يمكننــا  ال  وبالتالــي  الســام.  عــن  الحديــث 
الصراعــات  جعــل  فــي  يســاهمون  الذيــن  أولئــك 
مســتمرة. كمــا أعتقــد أننــا بحاجــة لرؤيــة سياســية 
مــع  الاجئيــن  باتفــاق  أيضــًا  يتعلــق  فيمــا  واضحــة 
تركيــا الــذي يعنــي أن ندفــع األمــوال لتركيــا مــن أجــل 
أن تكــون حــارس علــى الحــدود، حيــث يخلــق االتفــاق 
معانــاة كبيــرة للعديــد مــن الاجئيــن ويمنــع العائــات 
مــن لــّم الشــمل. نحــن نؤيــد الهجــرة المنظمــة بمعنــى 
أنــه يجــب أن يكــون لــدى المــرء أســباب للجــوء والقــدوم 
إلــى الســويد، فالبعــض يحصــل علــى الموافقــة والبعض 
اآلخــر يحصــل علــى الرفــض، ولكــن عندمــا يحصــل 
مــع  العيــش  حقــه  مــن  فــإن  الموافقــة  علــى  المــرء 

عائلته.

المواطــن  يصــوت  ســوف  لمــاذا 
السويدي لصالح حزب اليسار؟

المــرء ســيصوت إذا كان يؤمــن بالمســاواة، وإذا كان 
يؤمــن بالقيــم المتســاوية للنــاس. إذا كان المــرء يريــد 

أن نبنــي لحــل أزمــة الســكن وأن نســتثمر فــي مجــال 
المدارس ومراكز الرعاية الصحية.

 إذا أراد المــرء أن يكــون لدينــا نظــام ضريبــي حيــث 
يدفــع األغنيــاء أمــوااًل أكثــر مــن الفقــراء. إذا كان المــرء 
ــن الرجــال والنســاء،  ــا مســاواة بي ــد أن يكــون لدين يري
والمســاواة فــي الحقــوق، واألجــر المتســاوي، وتحمــل 
ــدم المســاواة. إذا  ــى ق ــدر وعل المســؤولية بنفــس الق
كان المــرء يريــد منــا أن نأخــذ قضايــا المنــاخ البيئــي على 
محمــل الجــد. فنحــن لدينــا سياســة تجعــل الســويد 
موحــدة. وأعنــي أنــه إذا نجحنــا فــي ذلــك فإنــه ســيكون 
لدينــا فــي األســاس نفــس االهتمــام بغــض النظــر عــن 
الخلفيــة الموجــودة لدينــا. أغلبيــة أعضــاء البرلمــان فــي 

حزبنا هم ممن ولدوا في بلد آخر.

ــون  ــون يتحدث ــا ممثل ــرآة للســويد. لدين ــا هــو م  حزبن
اللغــة العربيــة والكرديــة واإلســبانية ولغــات مختلفــة. 
أعتقــد أن هــذا األمــر هــو قــوة. ينبغــي أن يكــون لدينــا 
ــكل فــرد يعيــش  عمليــة ديمقراطيــة حيــث يكــون ل
فــي هــذا البلــد حصــة، أي يجــب أن يكــون قــادرًا علــى 
التأثيــر بكيــف ســتبدو الســويد، ويجــب أن يشــعر 
بمغــزى ومعنــى أن يصــوت. كمــا ينبغــي أن ينجــح هــذا 
يمكــن  حيــث  االندمــاج  تحقيــق  فــي  كذلــك  البلــد 
للشــخص بالفعــل الوصــول ليــس فقــط للبلــد ولكــن 

أيضًا التمتع بالديمقراطية وخلق المستقبل معًا.

نريد ان تسعى السويد إلى حل ديمقراطي 

حيث يمكن للسوريين أنفسهم اختيار 

ممثليهم بشكل حقيقي«

من ذاكرة كأس العالم:
مونديال السويد 1958  

منتخــب الســويد صعــد لنهائيــات كأس العالــم، بعدمــا احتــل المركــز 
ــال  ــة للموندي ــا المؤهل ــات أوروب ــى بتصفي ــي المجموعــة األول ــي ف الثان
والتــي ضمــت منتخبــات فرنســا، وهولنــدا، وبلغاريــا، ولوكســمبورج، 

وبياروسيا.
وبعدهــا تأهلــت الســويد للملحــق األوروبــي، وواجهــت إيطاليــا، ونجحت 

في إقصاء المنتخب اإليطالي، لتتأهل لمونديال روسيا.
تأهــل  حيــث  البطولــة  بهــذه  حافــل  تاريــخ  الســويدي  للمنتخــب 
للمونديــال 11 مــرة ســابقة، ويعــد مــن المنتخبــات القليلــة التــي 

وصلت لنهائي البطولة.
ــال فــي  ــي الموندي ــع نهائ ــي الوصــول لرب ــت الســويد قــد نجحــت ف كان

نسخة إيطاليا عام 1934 في مشاركتها األولى.
ــز  ــي نســخة فرنســا عــام 1938، والمرك ــي ف ــع الذهب ــت للمرب ووصل
المتحــدة  والواليــات   ،1950 عــام  البرازيــل  نســخة  فــي  الثالــث 

األمريكية عام 1994.
ولكــن اإلنجــاز األكبــر بالنســبة للمنتخــب الســويدي هــو الوصــول لنهائــي 
كأس العالــم عــام 1958 علــى أرضــه ووســط جماهيــره )هــي البطولة 
السادســة مــن عمــر كأس العالــم لكــرة القــدم( ولكنــه خســر أمــام 
راقصــي الســامبا “البرازيــل” بخمســة أهــداف لهدفيــن، وتعتبــر هــذه 
هــي المــرة الوحيــدة التــي يقــام فيهــا كأس العالــم علــى أراضــي أوروبية 

ويفوز بها منتخب من خارج القارة االوروبية.
وتــم اإلعــان عــن اســتضافة الســويد لمنافســات البطولــة فــي 23 
يونيــو مــن عــام 1950، بمدينــة ريــو دي جانيــرو البرازيليــة فــي 

بداية بطولة كأس العالم لكرة القدم 1950.

ــة  ــم بتغطي ــي بطــوالت كأس العال ــى ف ــرة األول ــة للم ــت البطول حظي
تلفزيونيــة عالميــة، علــى الرغــم مــن ذلــك لــم تتمكــن دول شــرق 

أوروبا من متابعتها بسبب عدم جاهزيتها الستقبال البث المباشر.
الشــمالية  وأيرلنــدا  ويلــز  منتخبــات  أن  النســخة  تلــك  فــي  الفريــد 
األولــى  المــرة  وهــي  بالبطولــة،  شــاركت  قــد  واســكتلندا  وإنجلتــرا 
والوحيــدة التــي تشــهد مشــاركة جميــع ممثلــي الكــرة البريطانيــة. 
أيضــًا، تأثــرت إنجلتــرا بفقــدان بعــض العبيهــا فــي كارثــة ميونــخ 

الجوية في فبراير شباط من ذلك العام.
جــاءت الســويد حينــذاك فــي المجموعــة الثالثــة التــي ضمــت ويلــز، 
المجــر والمكســيك، وفــازت الســويد فــي المبــاراة األولى على المكســيك 
بثاثيــة نظيفــة ســجل لهــا، اجنــي سيمونســون هدفيــن و نيلــس 
ــى المجــر بهدفــي  ــاراة الثانيــة عل ــم هــدف، وفــازت فــي المب ليدلهول

كورت هامرين، بينما تعادلت في الثالثة مع ويلز بدون أهداف.
الســوفيتي  االتحــاد  علــى  الســويد  فــازت  النهائــي  ربــع  الــدور  فــي 
بهدفيــن نظيفيــن ســجلهما كــورت هامريــن واجنــي سيمونســون، 
لتقابــل المنتخــب األلمانــي فــي نصــف النهائــي وفــازت الســويد بثاثــة 
أهــداف مقابــل هــدف ســجل أهــداف الســويد، لينــارت ســكوغاند، 

غونار غرين وكورت هامرين.
واحتضــن ملعــب راســوندا الوقــع فــي بلديــة ســولنا الســويدية، والــذي 
ــم لكــرة  ــي كأس العال ــرج، نهائ ــف متف ــوس 35 أل يســع الملعــب لجل
القــدم 1958 والــذي أقيــم فــي 29 يونيــو 1958، بيــن صاحــب 
الضيافــة منتخــب الســويد بقيــادة نيلــس ليدهولــم و غونــار غريــن و 
منتخــب البرازيــل بقيــادة فافــا مــع غارينشــيا و ماريــو زاغالــو و بيليــه. 

أرقام من البطولة:
المدن: 1٢ مدينة استضافت المباريات

الفرق: 16 منتخبا من 3 اتحادات
عدد المباريات: 3٥ مباراة
عدد األهداف: 1٢3 هدفا

الحضور الجماهيري: ٩1٩.٥٨0
الهداف: جاست فونتين )13 هدفا( - فرنسا

أفضل العب: ديدي - البرازيل
أفضل العب ناشئ: بيليه

ــذي  ــم ال ــكأس العال ــاركة ب ــددًا للمش ــويد مج ــادت الس ــا ع ــاب 1٢ عام ــد غي ــة: بع ــس – رياض الكومب
تســتضيفه روســيا حاليــا، ويتواجــد المنتخــب الســويدي فــي المجموعــة السادســة رفقــة منتخبــات ألمانيــا، 

والمكسيك، وكوريا الجنوبية، ويأمل في الصعود لدور ثمن النهائي.

واســتطاع منتخــب البرازيــل قلــب تأخــره بهــدف نظيــف إلــى فــوز عريض 
قوامــه 5-2، فــي لقــاء شــهد بدايــة الاعــب العالمــي الملقــب بالجوهــرة 
الســوداء بيليــه فــي عمــر ال يتجــاوز الســابعة عشــرة، لتحصــل البرازيــل 

على اللقب العالمي األول لها في بطوالت كأس العالم.
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بلدية فيستروس تهدي العلم السويدي 

لجمعية أصدقاء فلسطين

isabell Höjman/TT

بحث سويدي 
وراء دواء جديد
للصداع النصفي

جــرت الموافقــة علــى دواء جديــد للصــداع النصفــي فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة، اســتنادا علــى بحــث 
سـويــدي، وفقـــًا لمـــا ذكــره موقــع عـــالم األدويــــة Läkemedelsvärlden السويدي.

وأطلقــت تســمية مانــع - CGPR علــى الــدواء الجديــد، حيــث يتــم مــن خالــه توجيــه مادة إرينوماب ضــد 
جزء معين من CGPR عند نوبات اإلصابة بالصداع النصفي.

ومن خال منع مستقبات CGPR يمكن إيقاف نوبة الصداع النصفي.
ــات القــرن المنصــرم مــن خــال الباحــث  ــات فــي ثمانين ــم اكتشــاف CGRP واآلليات المرتبطــة بالجزئي وت

السويدي والبرفيسور في جامعة لوند الرش إدينسون.

أن  إال   ،CGPR تســتهدف التــي  األدويــة  إنتــاج  علــى  الســابق  فــي  الشــركات  مــن  العديــد  وعملــت 
.Novartis هي األولى التي حصلت على موافقة بالتعاون مع شركة Amgen شركة

ــي فــي شــكل  ــدواء هــي Aimovig، حيــث ُيعطــى كعــاج وقائ ــى ال ــة التــي أطلقــت عل والتســمية التجاري
الحقن مرة واحدة في الشهر.

وكتبــت شــركة Amgen على موقعهــا علــى اإلنترنــت، أن مــادة الـــ إرينومــاب يجــري تقييمهــا حاليــًا مــن 
قبــل وكالــة األدويــة األوروبية EMA وأنــه مــن المتوقــع الحصــول علــى موافقــة محتملــة لطرحهــا فــي 

األسواق األوروبية في غضون األشهر القليلة المقبلة.

 Ulla فيســتروس بلديــة  مجلــس  رئيســة  كرمــت 
ممثلــة  فلســطين  أصدقــاء  Persson جمعيــة 
الوطنــي  اليــوم  فــي  وذلــك  الحســن  فــؤاد  برئيســها 
الســويدي خــال حفــل رســمي شــهد اعــان اســماء 
الجمعيات التــي تســتحق التكريــم هــذه الســنة وكان 
مــن بينهــا جمعيــة أصدقــاء فلســطين التــي حــازت 

على ثقة البلدية. 
الكبيــر  الســويدي  العلــم  البلديــة  رئيســة  وســلمت 
للســيد فــؤاد الحســن وذلــك تعبيــرا عــن تقديرهــا 
تنظيــم  علــى  أعضائهــا  وحــرص  الجمعيــة  لجهــود 
الفعاليــات والنــدوات التــي تســاهم بشــكل جــاد فــي 

االندمــاج مــع المجتمــع الســويدي وفــي ذات الوقــت 
تعريف المجتمع السويدي بالثقافة الفلسطينية.

تــم تنظيــم الحفــل فــي الهــواء الطلــق بحضــور أكثــر 
مــن 5 آالف شــخص مــن سياســيين وشــخصيات عامــة 

ومواطنين سويديين ومختلف الجاليات.
الحســن  فــؤاد  الجمعيــة  رئيــس  أبــدى  جهتــه  مــن 
لــم يســبق  الــذي  التكريــم  بهــذا  ســعادته وفخــره 
لجاليــة عربيــة مــن قبــل فــي تاريــخ مدينــة فســتروس 

ان حظيت به.
وأهــدى الحســن هــذا التكريــم للجنــة المنتخبــة فــي 
الجمعيــة مــن نســاء ورجــال والتــي ســاهمت جهــود 

ــة والســعي نحــو  ــر الجمعي ــي تطوي ــا ف أعضائهــا دوم
تقديم األفضل.

 وأكــد الحســن علــى أهميــة تعزيــز هــذه الثقــة التــي 
منحتهــا بلديــة فيســتروس للقائميــن علــى الجمعيــة، 
الفتــا إلــى ضــرورة بــذل المزيــد مــن الجهــد لتحســين 
االندمــاج فــي المجتمــع الســويدي الــذي يحتــرم جميــع 

الثقافات ويفتخر بكل شرائح مجتمعه.
وشــدد علــى أن الطريــق لــم ينتــه بعــد وهــذا التكريــم 
أبنــاء  خدمــة  لمواصلــة  لجمعيتنــا  مشــجعة  »بدايــة 

الجالية وتقوية الروابط السويدية- الفلسطينية«. 
يذكــر ان للجمعيــة مشــاركات متميــزة فــي مناســبات 

ــث شــاركت الشــهر  ــة حي ــة مختلف ــة ومجتمعي وطني
ــي ضمــن حفــل  الماضــي بنشــاط نوعــي لمنطقــة بيكب
بيكبــي  مدرســة  تنظمــه  الــذي  الســنوي  الثقافــات 
بالتعــاون مــع بلديــة مدينــة فســتروس وقدمــت فرقــة 
ضمــت  خاصــة  فقــرة  للجمعيــة  التابعــة  العائــدون 
ألحــان  علــى  التراثــي  الشــعبي  الرقــص  مــن  لوحــات 

وأنغام الدبكة الفلسطينية.
 وشــكرت منظمــة الحفــل اعضــاء جمعيــة أصدقاء فلســطين 
وأبــدت إعجابهــا الكبيــر بحــركات الدبكــة التــي تشــجع لهــا 
الحضــور مــن جنســيات مختلفــة مــا دعاهــم  للنــزول الــى 

الساحة  والمشاركة في الرقص الشعبي.
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فقدت أحد أطفالها في قوارب الموت
أم تواجه خطر الترحيل القسري إلى األردن

انــا خالــد كــردي وزوجتــي لبنــى محمــد ظافــر 
وأبنتــي جــود  كــردي  وليــد  وابنــي  طبيلــة، 

كردي.

كنــت انــا وزوجتــى لبنــى نعيــش فــى ليبيــا، وكانــت 

هنــاك،  األوضــاع  بســبب  لكــن  جميلــة،  حياتنــا 

والتهديــدات التــي تعرضــت لهــا، أصبحــت حياتنــا فــي 

خطــر، فأضطــررت الهــرب مــن ليبيــا عــن طريــق مــا 

يســمى بـــ )مراكــب المــوت(، وهــو عــن طريــق البحــر، 

واتيــت الــى الســويد لوحــدي، وقدمــت علــى اللجــوء 

ــم يصــدر قــرار فــي حقــي،  وانتظــرت 11 شــهرًا، ول

ومــن بعدهــا اصبــح خطــر المــوت ياحــق زوجتــي 

وطفلتــي جــود، فقمــت بتهريــب زوجتــي، وأبنتــي مــن 
ليبيا في نفس الطريقة عن طريق البحر.

فــي الطريــق الــى إيطاليــا، انقلــب القــارب الــذي كان 
لكــن  انقــاذ زوجتــي،  الصغيــرة، وتــم  يقــل عائلتــي 
طفلتــي جــود ماتــت غرقــًا، وكانــت 5 ســنوات فقــط، 
وتــم دفنهــا فــي إيطاليــا، واكملــت زوجتــي مســيرتها 
وهــي خائفــة وينتابهــا حــزن عميــق، علــى فقــدان 
ابنتنــا جــود، وعلــى بعدهــا عنــي طيلــة 11 شــهرًا، 
فلقــد ضحــت بحياتهــا لكــي تصــل الــي وعندمــا وصلــت 
تقدمــت بطلــب للجــوء، وبــدأت بتلقــي العــاج النفســي 
عنــد طبيبــة نفســية، وذلــك بســبب فقــدان أبنتنــا 
جــود، وبعــد فتــرة زمنيــة حملــت زوجتــي، واصبــح 

األمل يبعث أشعته من جديد لنا.

الكومبــس – خــاص:   تلقــت »الكومبــس«   
ــى  ــطيني يدع ــئ فلس ــن الج ــالة، م ــذه الرس ه
ــي  ــانية تعان ــة إنس ــرح قص ــردي، يط ــد ك خال
ــة  ــدت طفل ــي فق ــرة الت ــه الصغي ــا عائلت منه
فــي قــوارب المــوت قبــل الوصــول الــى الســويد، 
لكــن مصلحــة الهجــرة قــررت تســفير زوجتــه 
الــى األردن، بســبب أنهــا لــم تنتظــر الحصــول 
علــى قــرار لــم الشــمل بزوجهــا، وانمــا وصلــت 
ــوء،  ــب لج ــت بطل ــك، وتقدم ــل ذل ــويد قب الس

فحصلت على رفض وتسفير الى األردن.
ألســباب  الرســالة  هــذه  تنشــر  الكومبــس 
إنســانية، رغــم علمنــا بــإن قوانيــن اللجــوء 
عندمــا  الحــاالت،  هــذه  مثــل  فــي  واضحــة 
ــم الشــمل، وعــدم انتظــار 

ّ
يتعلــق األمــر بل

الحصول على الموافقة. تقول الرسالة:

صــدر قــرار فــي 8 نيســان/ أبريــل 2016 ينــص علــى 
الهجــرة  مصلحــة  ولكــن  ســنة  لمــدة  إقامــة  منحــي 
تحمــل  ألنهــا  األردن،  الــى  زوجتــي  تســفير  قــررت 
الجنســية األردنيــة، وأنــا فلســطيني بــا وطــن، فبــدأت 
المعانــاة مــن جديــد، وألنهــا كانــت حامــل أوقفــوا قــرار 
التســفير، وتأملنــا أن تــرى مصلحــة الهجــرة الظــروف 
اإلنســانية المحيطــة بنــا، وتحصــل فــي األخيــر علــى 

اإلقامة.

أنجبــت زوجتــي فــي هــذه األثنــاء طفلنــا وليــد، وشــعرنا 
مــن جديــد ببعــض األمــل، وبعــد ســنة تــم اســتدعائها 
مــن جديــد الــى مصلحــة الهجــرة لغــرض التســفير، 
لكنهــا كانــت حامــل مــن جديــد، فقــرروا مــرة ثانيــة 
وقــف تســفيرها، وكان هــذا فــي 6 شــباط/ فبرايــر 
2018. وأنجبــت زوجتــي الطفلــة الثانيــة واســميناها 

جود على اسم اختها التي توفيت.

ببعــض  فــي حياتنــا شــعرنا  األطفــال  بعــد وجــود   

األمــل، لكــن دائــرة الهجــرة اســتدعتنا مــن جديــد 
وقــررت تســفير زوجتــي وتفريقهــا عــن طفلهــا الــذي 
ــغ مــن العمــر ســنة وأربعــة أشــهر فقــط، وأبنتــي  يبل

التي تبلغ من العمر شهر ونصف الشهر.

عندمــا اتيــت للســويد اتيــت الــى بلــد اإلنســانية، البلــد 
الــذي يهتــم بحقــوق االنســان، والبلــد الــذي يهتــم 
بحقــوق المــرأة والطفــل، فهــل هــذا القــرار الظالــم الــا 

إنساني له عاقة باحترام حقوق اإلنسان؟
عــن  أم  تفريــق  علــى  تنــص  اإلنســان  حقــوق  هــل 
طفليهــا الصغيريــن؟ خصوصــا أنهــا فقــدت طفلــة لهــا 

في الطريق الى السويد؟
أطلــب مــن كل شــخص لديــه أدنــى حــس إنســاني أن 
يقــف معــي، ضــد هــذا القــرار غيــر اإلنســاني، مــع العلــم 
إقامــة  لديــه  وأبنــي  اإلقامــة  اآلن علــى  أننــي حاصــل 
ــى  ــب الحصــول عل ــي طل ــي وأبنت ــد قــدم أبن ــي، وق مثل
إبعــاد  علــى  تصــر  الهجــرة  مصلحــة  لكــن  اإلقامــة، 

زوجتي.

الطفلة جودي األولى التي فارقت الحياة في رحلة 
قوارب الموت

الطفلة جودي الثانية التي رزق بها 
والديها في السويد

األم لبنى وزوجها خالد
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تزايــد حاالت الطــالق :

تشجيع على تفكك 

األسر.. أم ظاهرة 

طبيعية مرتبطة 

بتغيير 

المجتمع

الكومبــس – تحقيقــات:  مــا أن ينتقــل 
المــرء للعيــش فــي مجتمــع جديــد، ســواٌء 
ــادة  ــدأ ع ــه، تب ــع زوجت ــدًا أم م أكان وحي
الســلوكي  والتبــادل  التفاهــم  إشــكالية 
واألخالقــي والثقافــي مــع البيئــة الجديدة. 
فإمــا أن تتصــادم األنمــاط الســلوكية أو 
تنســجم، أو يجــرى التوصــل إلــى مســاومة. 
التكويــن  علــى  يتوقــف  الحــوار  ذلــك 
النفســي والثقافــي للمهاجريــن، بحســب 
مــا يــرى العديــد مــن خبــراء علــم النفــس 

والباحثين االجتماعيين.

في مقابل ذلك، 
هنــاك وجهــة نظــر أخــرى، تقــول إنــه 
عندمــا يأتــي الــزوج وحيــدًا، غيــَر خاضــٍع 
لرقابــة أســرته والتقييــدات وااللتزامــات 
العائليــة، ينظــر إلــى الواقــع الجديــد بــكل 
تتــم  وربمــا  أكثــر.  بهــدوء  عالقاتــه 
عمليــة التبــادل النفســي بســهولة أكبــر. 
يأتــي  عندمــا  األمــور  تصعــب  لكــْن، 
متزوجــا وبرفقــة عائلتــه. آنــذاك، يصبــح 
انســجام األســرة مــع البيئــة الجديــدة 
موضوعــا شــائكا، ال ينــدر أن تنجــم عنــه 
مشــكالت. إذ يدخــل الزوجــان فــي دوامــة 
الواقــع الجديــد، فتبــرز ملفــات التكويــن 
إلــى  يجــّر  قــد  مــا  لألفــراد،  األصليــة 
إلــى  ثــم  النســبي،  والتفــكك  االختــالل 
االنفتــاح أو االنكمــاش تجــاه العالقــات 

الجديدة. 

الجديــدة، تظهــر  المجتمعــات  فــي  االندمــاج  ومــع 

بــوادر التغيــرات النفســية والذهنيــة بقــوة، فتؤثــر 

بــكل ثقلهــا فــي ســلوك الزوجيــن. فبعــض العنــف 

الليــن يتصلــب اســتعدادًا  الممــاَرْس يليــن وبعــض 

لمواجهــة تفصيــات حياتيــة قــد تــؤدي إلــى الخــروج 

الســريع مــن أخاقيــات الجمــع التقليديــة المتكونــة 

ــى ماضــي  فــي الوطــن األم، فينظــر الجميــع مجــددًا إل

عاقاتهــم ونشــأتهم. وتبــدأ مفاضلــة بيــن واقعيــن 

تــؤدي فــي النهايــة إلــى التقــرب مــن األفضــل وحســم 

إشــكالية االنتمــاء إلــى حــد مــا. وبذلــك، يصبــح األفــراد 

فتحــل  جديــدة،  وفكريــة  نفســية  خارطــة  فــي 

القطيعة وربما الطاق. 

طريقــة التفكيــر الجديــدة التــي تكونــت لــدى النســاء 

فــي الســويد صدمــت بعــض الرجــال المعتاديــن علــى 

السيطرة األبوية. 

العالقة من األساس غير متينة

ــش فــي الســويد  ــذي يعيـــــ ــان، ال يقــول تميــم سلطــ

إلــى  يصلــون  الذيــن  »األزواج  عاميــن:  نحـــــــو  منــذ 

الســويد وتكــون ظروفهــم فــي البلــد الــذي كانــوا فيــه 

مشــابهة إلــى وضعهــم هنــا، أعنــي أن المــرأة تكــون 

عاملــة وتتسلــــــم واجبـــــــات مثــل الرجــل وتسهــــم في 

بالوضــع  كثيــرًا  يتأثــرون  ال  أولئــك  األســرة،  إعالــة 

تواجــه  وتبقــى عاقتهــم مســتمرة ألنهــا  الجديــد، 

تحديــات مماثلــة لمــا كانــت عليــه الحــال فــي البلــد 

كانــوا  الذيــن  االزواج  »أمــا  يضيــف:  األصلــي«.و 

يضطلعــون بــأدوار متفاوتــة أصــًا و للرجــل الكلمــة 

تنفــذ مطالبــه وحســب،  والزوجــة  واألخيــرة  األولــى 

ــت، فمــن المرجــح  ــي البي ــة ف ــوة االقتصادي ــه الق لكون

مــن  والعاقــة  هنــا  اســتمرارها  حالــة يصعــب  أنهــا 

األساس غيرمتينة«. 

الحــال،  ويوضــح تميــم ســلطان قائــًا: »ففــي تلــك 

تنتبــه المــرأة إلــى حقوقهــا وأهليتهــا للعطــاء والعمــل، 

التــي ال تقــل عــن الرجــل. بالتالــي، يصبــح اتخــاذ قــرار 

ــم تكــن  االنفصــال أســهل ألن العاقــة مــن األســاس ل

لخطــأ  بمثابــة تصحيــح  الطــاق  متوازنــة، فيصبــح 

الزواج.

االستقـالل المادي هو العامل الحاسم

عــن  جانبهــا  مــن  فتعــرب  صميــدة،  كريمــة  أمــا 

قناعتهــا بــأن االســتقال المــادي يشــكل أهــم أســباب 
ــا منهــا، الرجــل هــو  ــي جئن ــدان الت ــي البل ــر. »فف التناف
الــذي يعمــل ويعيــل األســرة، مــا يتيــح الســيطرة علــى 
كل مــا يخــص العائلــة«، مثلمــا توضــح، مضيفــة: »لكــْن، 
عندمــا تأتــي المــرأة إلــى بلــد تســتطيع فيــه دفــع 
إيجار المســكن وإعالة األوالد، ســواٌء أ بفضل عملها أو 
فــي  المتاحــة  االجتماعيــة  بالمســاعدات  مســتعينة 
انتظــار الحصــول علــى عمــل، فذلــك يجعلهــا تبقــى 
مــع الرجــل فقــط فــي حالــة أنهــا تريــده فعــًا وتشــعر 
بالســعادة معه، ال لمجرد كونه يصرف على األســرة«.  
كمــا تلفــت كريمــة صميــدة االنتبــاه إلــى حقيقــة أن 
بــكام  المــرأة  اكتــراث  خفــض  إلــى  تــؤدي  الغربــة 
ــب الطــاق مثلمــا هــو  ــذي يطالهــا جــراء طل ــاس ال الن
شــائع فــي البلــد األصلــي. وبــذا، يســهل اتخــاذ قــرار 

اللجوء إلى الطاق.

زينب وتوت

تميم سلطان

الفهم الخاطئ للحرية

فــي  العيــش  أن  أعتقــد  »ال  نعمــة  ســافا  وتقــول   

الســويد يؤثــر فــي اتخــاذ قــرار الطــاق. لكــن مفهــوم 

المــرأة عــن الحريــة فــي الســويد خاطــئ، فهــي قــد 

تعتقــد أنهــا وصلــت إلــى بلــد فــي إمكانهــا القيــام فيــه 

ــأي شــيء تريــده، بينمــا الخيــار األفضــل هــو اختبــار  ب

وإعطــاء  الجديــدة  الظــروف  فــي  الزوجيــة  العاقــة 

الفرصــة للرجــل للتصــرف مــع المعطيــات التــي لــم 

يســبق أن واجهاهــا فــي الســابق«. تضيــف: »ســبب 

الطــاق فــي الســويد هــو الفهــم الخاطــئ للحريــة. فــي 

رأيــي، إن لــم تكــن هنالــك مشــاكل كبيــرة فــي العاقــة، 

مثــل الخيانــة، فــا داعــي للطــاق بــل يمكــن إيجــاد 

حلول الستمرار العاقة خصوصًا مع وجود أطفال«. 

سافا نعمة

كريمة صميدة
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فريد الشاني

ثريا سيدي آل شريف

ــت المــرأة  ــا، كان ــي بلدانن كمــا تؤكــد ســافا نعمــة: »ف

قــد يتغيــر  والرجــل  أكثــر،  الرجــل  تتحمــل أخطــاء 

عندمــا يصــل إلــى الســويد. فاألمــور التــي كان يقوم بها 

فــي البلــد األصلــي، كالخيانــة والضــرب، ال يعــود فــي 

إمكانــه أن يعمــد إليهــا هنــا. بالتالــي، يشــكل ذلــك 

فرصة كبيرة للتغير نحو األفضل«. 

إلــى  تحتــاج  ال  الســويد  فــي  »المــرأة 
الرجل«!!

تقــول ثريــًا ســيدي آل شــريف »هنــا، تشــعر المــرأة 

أكبــر.  واســتقالية  وبقــوة  أكثــر،  بنفســها  بالثقــة 

فرصتهــا بالحضــور فــي مــكان ومجتمــع آمنيــن كبيــرة، 

بالتالــي ال تكــون مجبــرة علــى تحمــل ضغــوط الرجــل. 

المــرأة فــي الســويد ال تحتــاج الرجــل ســوى كدعــم 
عاطفــي لهــا، وحتــى هــذا األمــر ال تحتــاج فيــه إلــى أن 
ــاط بشــخص  تكــون متزوجــة. فهــي تســتطيع االرتب

بدون زواج«. 

فريد الشاني: خلل في توازن السلطة

أمــا الباحــث االجتماعــي فريــد الشــاني يقــول: »تؤكــد 
كثيــر مــن البحــوث والدراســات العلميــة علــى حــدوث 
تغيــر كبيــر فــي بنيــة االســرة فــي المهجــر، والســبب 
ــر قــوي فــي القواعــد والقيــم  ــى حصــول تغي يعــود ال

العائليــة وفقــدان التــوازن فــي العاقــة الزوجيــة بســبب 
تعــرض هيــكل العائلــة الــى خلــل فــي تــوازن الســلطة 

وفقــدان الســيطرة والتســلط مــن قبــل الرجــل، فــي بلد 
تســوده المســاواة،  وتكــون حقــوق المــرأة محميــة 

قانونيا.

  يتقــوى دور المــرأة بشــكل ملحــوظ ويفســح المجــال 
فــي  المــرأة  وتتمتــع  المجــاالت  جميــع  فــي  امامهــا 
الــرأي،  عــن  التعبيــر  وحــق  االقتصــادي  االســتقال 
وتمــارس حياتهــا بالشــكل الطبيعــي وتعمــل وتحقــق 
اســتقاال ماديــا وهــو األمــر الــذي لــم يعتــاد عليــه 
الرجــل فــي الســابق النــه تعــود ان يكــون هــو المســيطر 

على زمام األمور. 

وبالنتيجــة يضعــف موقــع الرجــل. حيــث ان المــرأة 
ــر لهــا  ــي تتوف ــة الت ــن والحماي ــن القواني مســتفيدة م
فــي المجتمــع الجديــد أكثــر مــن الرجــل. العديــد مــن 
الرجــال يعيشــون فــي األمــس والنســاء فــي الحاضــر 
ــى صراعــات  ــؤدي إل واألطفــال فــي المســتقبل. هــذا ي
عوامــل  هنــاك  وبالتأكيــد  األســرة.  داخــل  خطيــرة 
اخــرى تلعــب دورا كبيــرا فــي خلــل العاقــة بيــن الــزوج 

والزوجة«.

آلية الطالق

أمــا عــن آليــة الطــاق فــي حــد ذاتهــا، فتتلخــص فــي 
تقديــم طلــب الطــاق إلــى المحكمــة التــي تتبعهــا 
مدينــة صاحــب الطلــب. فــإذا لــم يكــن أي مــن الزوجيــن 

يقيــم فــي الســويد، فــإن المحكمــة ذات الصاحيــة 
القضائيــة تكــون عــادة، إنمــا ليــس دائمــًا، محكمــة 
ســتوكهولم. ويتعيــن علــى الزوجيــن تقديــم طلــب 
الوثيقــة  وهــي  الطــاق،  علــى  للحصــول  مشــترك 
األساســية، أو إقامــة دعــوة قضائيــة إذا لــم يرغــب 

أحدهما بالطاق. 

تقديــم  مــن  اآلخــر  منــع  ألحدهمــا  يمكــن  ال  كمــا 
ــى المحكمــة مــع شــهادة  رســل الوثيقــة إل

ُ
ــب. وت الطل

مكتــب  مــن  مجانــًا  عليهــا  الحصــول  يمكــن  ميــاد، 
الضرائــب الســويدي. ومــن المهــم تحديــد أن الغــرض 
علــى  الحصــول  هــو  الشــهادة  تلــك  اســتخراج  مــن 

الطاق، ألن هناك أنواعًا عدة من شهادة المياد. 

المحكمــة  إلــى  بطلــب  التقــدم  رســوم  تبلــغ  حاليــًا، 
900 كــرون ســويدي، مــا يعــادل نحو 105 دوالرات. 
بضعــة  عــادة  الطــاق  إنهــاء  ات  إجــراء وتســتغرق 
أســابيع. لكــن، مــع وجــود أطفــال دون ســن الـــ16، 
القــرار  علــى  للحصــول  شــهور  االنتظــار 6  ينبغــي 
رفــض  حــال  فــي  ينطبــق  نفســه  والشــيء  النهائــي. 
ــك، ثمــة  ــب الطــرف اآلخــر. رغــم ذل الطــاق مــن جان
كلهــا،  األحــوال  وفــي  القاعــدة.  لتلــك  ات  اســتثناء
الشــهور  مضــي  بعــد  محــام  استشــارة  يستحســن 
الســتة، وإعــداد طلــب مكتمــل وإرســاله إلــى المحكمــة 

مرة أخرى إلتمام الطاق بشكل نهائي.
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التطلع لمجتمع مختلف من 
وجهة نظر الصليب األحمر

الكومبس – مقاالت الشركاء:  
إن العمــل الــدؤوب للصليــب األحمــر وتطلعــه الدائــم بــأن يكــون منظمــة ترحيبيــة وإنســانية، نابعــة مــن رغبتــه فــي حصــول جميــع النــاس علــى 
ــل  ــالل العم ــن خ ــة م ــال المنظم ــي أعم ــاهمين ف ــة كمس ــاركة العملي ــى المش ــن عل ــوا قادري ــث يكون ــز، بحي ــدون تميي ــاعدة ب ــم والمس الدع
والتعــاون الفعــال لخلــق مســاحة مــن التنــوع داخــل المنظمــة. إن الصليــب األحمــر يعمــل مــن أجــل الحــد مــن التمييــز العتصــري واإلقصــاء بغيــة 

زيادة االندماج بين أفراد المجتمع.

تقــول تيريــز ليــون وهــي مديــرة وحــدة المشــاركة 

»إن  الســويدي  األحمــر  الصليــب  فــي  االجتماعيــة 

ورفــع  بفعاليــة  للتأثيــر  بجديــة  تعمــل  المنظمــة  

مســتوى المســاهمة فــي التنميــة االجتماعيــة بشــكل 

إيجابــي . نحــن فــي الصليــب األحمــر نــرى أن عــدد 

المناطــق المهمشــة اجتماعيــًا هــو فــي ازديــاد وبالتالــي 

نحن نرغب بأن نساهم في الحد من هذا التزايد.«

 مدن اجتماعية مستدامة
حيــث  عالمــي،  توجــه  »التمــدن«  التحضــر  يعتبــر 

يعيــش اليــوم أكثــر مــن نصــف ســكان العالــم فــي 

المتوقــع بحلــول عــام   2050  أن  المــدن، ومــن 

منظمة الصليب األحمر - السويد

 إذا كنــت ترغــب باالنضمــام للصليــب األحمــر ولديــك االســتعداد للمشــاركة فــي أي مــن 
أنشــطتنا، يمكنــك االتصــال بمركــز خدمــات المعلومــات علــى الرقــم التالــي  1٩٩٥00-0٧٧1 

 info@redcross.se أو إرسال رسالة عبر البريد إلكتروني التالي
نحن نرشدك للحصول على المساعدة الصحيحة.

ــي 70 %. كمــا هــي الحــال فــي  ترتفــع النســبة لحوال

الســويد أيضــًا حيــث النمــو الملحــوظ  للمــدن، ولكــن ال 

يعــد ســبب انتقــال النــاس مــن الريــف إلــى المدينــة  

الحضريــة  والمناطــق  المــدن  لنمــو  الوحيــد  الســبب 

كالهجــرة  أخــرى   أســباب  هنــاك  إنمــا  الســويدية 

التنميــة  وتعتبــر  األطفــال.  والدات  فــي  والتزايــد 

أهميــة  وذات  حيــوي  أمــر  المســتدامة  االجتماعيــة 

الديمقراطــي،  المجتمــع  الســتمرار  حاســمة 

فاالســتدامة االجتماعيــة ضروريــة للغايــة مــن الناحيــة 

االجتماعية و االقتصادية.

وتوضــح تيريــز ليــون  أنــه عندمــا يــزداد حجــم عــدم 

ــة  المســاواة فهنــاك حاجــة لألنشــطة العمليــة والفعال

وذلــك بالتعــاون مــع الســكان فــي المناطــق التــي تعانــي 

ويحــاول  واالقتصــادي.  االجتماعــي  التهميــش  مــن 

الصليــب األحمــر فــي جميــع أنحــاء العالــم أن يركــز 

علــى النــاس دائمــًا ويضعهــم فــي المركــز األول، كمــا 

يســعى إلــى تعزيــز إمكانيــة األفــراد والمجتمــع مــن 

وتحســين  إليــه  يحتاجــون  مــا  علــى  الحصــول  أجــل 

حياتهم.

الدافع وااللتزام لدى المتطوعين

»الدافــع هــو أســاس مشــاركة المتطوعين واالســتمرار 

فــي عمــل الصليــب األحمــر. حيــث يجــب أن يكــون 

التطــوع فــي الصليــب األحمــر أمــرًا مثيــرًا لاهتمــام 

وممتعــًا ومحفــزًا ومطــورًا وذات معنــى، وخــاف ذلــك 

يعــزف  قــد  أو  مجــدي  غيــر  التطــوع  يكــون  فقــد 

الشــخص عــن التطــوع او االنخــراط والمشــاركة فــي 

أنشطة أخرى« وذلك بحسب تيريز ليون.

منظمــة  األحمــر  الصليــب  يكــون  أن  يجــب  لذلــك 

منفتحــة وشــاملة كمــا يجــب أن ال تفــرق أبــدًا بيــن 

األشــخاص علــى أســاس العرقيــات أو الجنســيات أو 

والشــمول  فالتنــوع  الجنــس  أو  الثقافــات  أو  األديــان 

يشــكان فرصــًا للصليــب األحمــر ال عقبــات أو حواجــز. 

وبالتالــي يجــب أن يكــون الجميــع موضــع ترحيــب كمــا 

ومرحبــة  محايــدة  منطمــة  األحمــر  الصليــب  هــو 

بالجميع...... 

أحمــد عكــو هــو أحــد الاجئيــن القادميــن مــن ســوريا 

إلــى الســويد فــي اآلونــة األخيــرة وهــو يعيــش فــي 

الســويد منــذ عاميــن ونصــف تقريبًا.يقــول أحمــد: فــي 

بلــدي األم كنــت مشــاركًا فــي العديــد مــن المنظمــات 

الســويد اختــرت أن  إلــى  اإلنســانية وعندمــا قدمــت 

الســويدي  األحمــر  الصليــب  فــي  متطوعــًا  أصبــح 
اإلســعافات  مجــال  فــي  ــف 

ٌ
كمثق تدريبــًا  فتلقيــت 

األوليــة، وأســعدني كثيــرًا أن أعمــل وأســاعد اآلخريــن 
مستشــفى  فــي  الحصبــة  مــرض  انتشــر  وعندمــا 
Sahlgrenska فــي يوتوبــوري، عملــت أنــا فــي 
مجــال تثقيــف األشــخاص الذيــن يأتــون للمستشــفى 
وقمــت بتقديــم المعلومــات لهــم باللغــات العربيــة 
والكرديــة واإلنكليزيــة والســويدية. إنــه ألمــر رائــع أن 

يشعر المرء باالرتياح عند تقديم فائدة لآلخرين.
إن خبــرة أحمــد والتزامــه هــو أهــم جــزء فــي النهــج 
التطوعــي الــذي يعكــس صــورة المجتمــع. يتواجــد 
أحمــد كمتطــوع أيضــًا فــي فعاليــة إصــاح الدراجــات 
 Norra منطقــة  فــي  األحمــر  للصليــب  التابعــة 
Biskopsgården بيوتوبــوري، وهــي عبــارة عــن 
نشــاط حيــث يمكــن للســكان تعلــم كيفيــة إصــاح 
الدراجــة وإمكانيــة امتاكهــا بعــد إصاحهــا ويهــدف 
ــى تعزيــز  الصليــب األحمــر مــن خــال هــذا النشــاط إل
فكــرة قيــادة الدراجــات مــن منظــور صحــي وبيئــي 
أن يكــون  المســتقبل  فــي  أحمــد  .يأمــل  واجتماعــي 
واالســتجابة  كمتطــوع  المشــاركة  علــى  قــادرًا 
لاحتياجــات األكثــر إلحاحــًا ، وأن يتمكــن مــن اســخدام 

مهاراته وخبراته في مهام أخرى ذات صلة.
كمــا يؤكــد أحمــد علــى أنــه مســتعد أن يشــارك فــي 
حــال هنــاك حاجــة للتدخــل مــن قبــل الصليــب األحمــر 

خال حدوث أي طارئ في المجتمع.
يعمــل الصليــب األحمــر أيضــًا علــى ضمــان التأكــد مــن 
ــع بالشــكل المناســب والســليم  ــة الجمي أن تتــم معامل
لذلــك  المنظمــة.  فــي  بالترحيــب  يشــعرون  بحيــث 
ــع  ــى جمي ــة وعل ــب األحمــر بجهــود فعال يقــوم الصلي
الجمهــور  إشــراك  أجــل  مــن  واألنشــطة  األصعــدة 
المســتهدف مــع الســعي لتحقيــق هدفــه فــي أن يكــون 
ــذي  ــذي تلقــى المســاعدة هــو الشــخص ال الشــخص ال

يقدم المساعدة في المرة المقبلة.
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Svenska 

Röda Korset 
vill se ett 
annat 
samhälle

Röda Korset vill vara en välkomnande 
och medmänsklig organisation, där 
alla människor, utan åtskillnad, ska 
kunna få stöd och, inte minst, själva 
kunna bidra med sitt engagemang. 
Genom att aktivt verka för att 
mångfalden ska få utrymme inom den 
egna organisationen, vill Röda Korset 
bidra till att minska segregation och 
utanförskap och till att öka 
integrationen mellan människor i 
samhället. 

◆ Organisationen vill inte bara spegla 
samhället utan också aktivt påverka 
samhällsutvecklingen i en positiv 
riktning. Vi ser att antalet utsatta 
områden ökar och vi vill bidra till att 
bryta den trenden, säger Therese 
Leijon, enhetschef för Social 
delaktighet på Svenska Röda Korset.

Socialt hållbara städer

Urbaniseringen är en global trend. I 
dag bor över hälften av världens 
befolkning i städer och år 2050 
förväntas andelen ha ökat till 70 
procent. I Sverige växer städerna också 
men ökningen här beror inte längre på 
att människor flyttar från landsbygd 
till stad utan de svenska tätorterna 
växer numera genom invandring och 
genom att det föds fler barn. Social 
hållbarhet är av avgörande betydelse 
för att det demokratiska samhället ska 

kunna bestå och den sociala 
hållbarheten är också helt nödvändig 
ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. 

◆ När ojämlikheten ökar behövs 
verksamheter för och tillsammans 
med boende i områden där det finns 
socioekonomisk utsatthet. Röda 
Korset sätter, över hela världen, 
alltid människan i centrum och 
försöker göra det möjligt för 
individer och samhällen att få 
tillgång till vad de behöver för att 
förbättra sina liv, säger Therese 
Leijon.

Motivation och 
engagemang hos 
frivilliga

◆ Motivation är grunden för att 
frivilliga engagerar sig och stannar 
kvar i Röda Korset. Det ska vara 
intressant, roligt, utvecklande och 
meningsfullt att vara frivillig i Röda 
Korset. Annars slutar personen att 
vara frivillig eller engagerar sig 
någon annanstans, fortsätter 
Therese Leijon.

Därför måste Röda Korset vara en 
öppen och inkluderande organisation. 
Organisationen ska aldrig göra 
åtskillnad mellan människor med olika 
etnicitet, nationalitet, religion, kultur 

eller sexualitet. Mångfald och 
inkludering utgör möjligheter för Röda 
Korset, inte hinder. Alla skall vara 
välkomna och framför allt ska alla 
känna sig välkomna.

De senaste åren har många flyktingar 
kommit från Syrien till Sverige. Ahmad 
Akko är en av dem. Han har varit i 
Sverige i två och ett halvt år. Ahmed 
berättar:

◆ I mitt hemland var jag engagerad i 
flera humanitära organisationer. 
När jag kom till Sverige valde jag att 
bli frivillig i Svenska Röda Korset. 
Jag har fått utbildning till 
Förstahjälpen-informatör och det 
ger mig jättemycket att arbeta och 
hjälpa andra. När det var 
mässlingsutbrott på Sahlgrenska 
sjukhuset i Göteborg arbetade jag 
med att informera dem som kom till 
sjukhuset på kurdiska, arabiska, 
engelska och svenska. Det är härligt 
att känna att man gör nytta.

Ahmeds erfarenhet och engagemang 
är viktigt och en del i en frivillighet 
som speglar samhället. Ahmed finns 
också med som frivillig i Röda Korsets 
cykelfix i Norra Biskopsgården i 
Göteborg, en verksamhet som syftar 
att uppmuntra personer att cykla för 
att bidra till en förbättrad hälsa, där 
boende får lära sig att reparera en 
cykel som de sedan kan ta med sig 
hem. Framöver hoppas han kunna vara 
med som frivillig där behoven är som 
störst och att han ska kunna använda 
sin kompetens och erfarenhet från 
tidigare uppdrag. Skulle Röda Korsets 
insatser efterfrågas vid en kris i 
samhället säger Ahmed att han är redo 
att vara med. 

Röda Korset vill också säkerställa att 
alla blir bemötta på ett korrekt sätt 
och känner sig välkomna in i 
organisationen. Vi gör därför ett aktivt 
arbete just nu, i alla verksamheter, för 
att involvera målgruppen med målet 
att den som en gång tagit emot hjälp 
nästa gång kan vara den som ger hjälp.   

 Röda Korset

Röda Korset satsar på att utbilda fler volontärer som kan agera i kris. Är du en 
av dem?
Om du vill engagera dig i Röda Korsets beredskap eller i någon annan av våra 
verksamheter - kontakta Infoservice på 0771-19 95 00 eller skicka ett mejl till 
info@redcross.se så hjälper vi dig att komma rätt. 
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الفنان 
امل�رسحي 
ريا�ض حممد

الفنان المسرحي رياض محمد

المسرح السويدي يشتغل 
بما بعد الحداثة ونحن ال 

نعرف ماهي الحداثة
الكومبس – ثقافة:  

ــرح منــذ أن كان فــي المدرســة الغربيــة النموذجيــة، فشــارك وهــو فــي الصــف  عشــق المس
الســادس االبتدائــي بعــدة أعمــال مســرحية، عرضــت ثالثــة منهــا علــى مســارح المدينــة فــي 
ــن  ــد( م ــاض محم ــيما وأن )ري ــة. الس ــطة والثانوي ــة المتوس ــي مرحل ــرى ف ــال أخ ــل، وأعم باب
عائلــة تشــتغل بالثقافــة واألدب، فــاألخ األكبــر هــو الشــاعر المعــروف )موفــق محمــد(، واآلخــر 
يكتــب القصــة وآخــر يكتــب الشــعر. وقــد حســم ريــاض خيــاره باتجــاه المســرح صــوب 
أكاديميــة الفنــون الجميلــة فــي بغــداد، ومــن حســن الصــدف وهــو طالــب فــي الصــف األول فــي 
األكاديميــة، التقــى بفرقــة المســرح الفنــي الحديــث، ومثــل فيها أدوارًا رئيســية مثل: مســرحية 
ــاة  ــى حي ــواء عل ــرحية )أض ــدي(، ومس ــواد األس ــان )ج ــراج الفن ــد( إخ ــة الي ــى راح ــم عل )العال
 فــي التلفزيــون وهــو مــا 

ً
يوميــة( إعــداد وإخــراج الفنــان الراحــل )قاســم محمــد(. وقــدم أعمــاال

زال طالبــا فــي األكاديميــة، مثــل: مســرحية )الخــان( وتمثيليــة )عبــود ال يغني(، مع األســتاذين 
الكبيرين )يوسف العاني وخليل شوقي(.

ــث  إن مســرح الفــن الحدي

موازيــة  مدرســة  كان 

الفنــون  ألكاديميــة 

الجميلــة، وصــرح عملــي 

أكثــر مــن الصــرح العلمــي 

يضــم  وهــو  األكاديمــي، 

العــراق  فنانــي  كبــار 

منهم األســاتذة: )يوســف 

شــوقي،  خليــل  العانــي، 

ســامي عبــد الحميــد، قاســم محمــد، فاضــل خليــل، 

جــواد األســدي، فاضــل الســوداني، زينــب، مــي شــوقي، 

زكيــة خليفــة، رونــاك شــوقي، وإقبــال محمــد علــي( 

ونخبــة رائعــة مــن الكــوادر الفنيــة. »هــذه األســماء 

المهمــة فــي المســرح العراقــي غيــرت مجــرى حياتــي، 

فمــن دور صغيــر فــي مســرحية )القربــان( إلــى أدوار 

كبيــرة متتاليــة، فالمســرح الفنــي الحديــث هــو المرجــل 

األســاس  المســرحية، وهــو  الــذي صقــل شــخصيتي 

الحقيقــي النطاقتــي الفنيــة، ومــا زلــت أديــن إلــى هــذا 

المســرح، الــذي قضيــت فيــه أربــع ســنوات وهــي أحلــى 

الفتــرة  هــذه  أن  المؤســف  ومــن  عمــري.  ســنوات 

ارتبطــت باألوضــاع المترديــة فــي العــراق، ففصلــت 

فــي الســنة األخيــرة مــن األكاديميــة ألســباب سياســية، 

ــى بلغاريــا ومنهــا  وغــادرت العــراق عــام )1979( إل

إلى بلدان أخرى«. 

فــي بلغاريــا قــدم مشــاهد مســرحية وأعمــال قصيــرة. 

الصداقــة فــي )رأس  اليمــن شــارك مــع فرقــة  فــي 

ــح(، التــي  ــر( إخــراج الفنــان )لطيــف صال المملــوك جاب

اليمــن  فــي  المســرحي  المهرجــان  ضمــن  عرضــت 

وحصــل )ريــاض محمــد( علــى الجائــزة األولــى للتمثيل، 

وشــارك فــي مســرحية )األم( إخــراج الفنــان )ســام 

ــة  ــال تعبوي ــي أعم ــي كردســتان شــارك ف ــر(. ف الصك

منهــا عمــل مــع الفنانــة )أنــوار أحمــد( وآخــر مــع الفنــان 

مشــاركات  لــه  كانــت  ســوريا  فــي  الصكــر(.  )ســام 

عديــدة: »شــاركت فــي تأســيس )فرقــة مســرح بابــل(، 

والذيــن  المعروفيــن  المســرحيين  مــن  نخبــة  مــع 

ــة  ــرة فــي المســرح العراقــي برئاســة الفنان لديهــم خب

)لطيــف  الفنانيــن:  هــؤالء  ومــن  )زينــب(،  الراحلــة 

صالــح، جــواد األســدي، طــارق هاشــم، فــاروق صبــري، 

حــازم كمــال الديــن، محمــد المنصــور، ولمــى األلوســي( 

وآخــرون. وقدمنــا باكــورة أعمــال الفرقــة، مســرحية 

)الحصــار( تأليــف )عــادل كاظــم( وإخــراج )لطيــف 

الموتــى(  )ثــورة  مســرحية  فــي  وشــاركت  صالــح(، 

تأليــف )أرويــن شــو( وإخــراج )ســعد الســامرائي(، ثــم 

ســافرت إلــى بلغاريــا للدراســة، حيــث حصلــت علــى 

الماجستير في اإلخراج المسرحي من بلغاريا«.

مسرح الفن 

الحديث 

صرح عملي 

وأكاديمية 

موازية
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مدينــة  إلــى  وصــل 

ــو( الســويدية  )مالم

 ،)1990( عــام 

ســنتين  وبعــد 

فرقــة  شــكل 

)كليــدو  مســرحية 

ســكوب(، مــع مجموعــة مــن الفنانيــن األكاديمييــن 

الســويديين والمهاجريــن. قدمــت الفرقــة أعمالهــا 

باللغــة الســويدية وقــدم فيهــا الفنــان )ريــاض محمد(، 

بيــن اإلخــراج والتمثيــل )23( عمــًا مســرحيًا مــن 

)شكســبير إلــى بنتــر(، وقــد تعــرف علــى فنــان مــن 

أمريــكا الاتينيــة مختــص بأعمــال مســرح الشــارع. 

»قدمنــا عمليــن مــن مســرح الشــارع كانــت مــن أجمــل 

األعمــال، وهــي عبــارة عــن عربــة )عربانــه( نســحبها 

ونفتحهــا فتصبــح مســرحًا، وفــي أي شــارع صغيــر 

مغلــق أو فــي أيــة حــارة نمثــل، وقــد عــرض هــذا 

العمــل )حقائــب( فــي أماكــن عديــدة وبشــكل واســع 

المهاجريــن  مــن  مجموعــة  عــن  ويتحــدث  جــدًا. 

يحملــون حقائبهــم ويــرون قصصهــم ويغنــون أغانــي 

بلدانهــم. ولــدى أمريــكا الاتينية الجانب االســتعراضي 

فــي  النــار  علــى  والســير  األخشــاب  بلوائــح  بالســير 

الشــوارع«. كمــا شــارك فــي مهرجانــات عالميــة فــي 

العالمــي  المهرجــان  فــي  وشــارك  وألمانيــا،  روســيا 

الســنوي )مســرح الدمــى( فــي جزيــرة )هيــدرا( فــي 

ســويدي  روائــي  فيلــم  فــي  أيضــًا  وشــارك  اليونــان. 

دور  وهــو  العالمــي(  الصحفــي  بولصــن«  )»موركــن 

صغيــر لكنــه محــوري، وشــارك بــدور فــي مسلســل 

ــة الرابعــة )Tv4(، وهــو  ــاة التلفزيوني ــدي للقن كومي

يعمــل اليــوم مدرســًا للغــة العربيــة فــي المــدارس 

السويدية.

مــن أهــم األعمــال المســرحية التــي أخرجهــا الفنــان 

)ريــاض محمــد(، مســرحية )أثــر اإلنســان( التــي القــت 

فيهــا  وظــف  فقــد  عــام )2002(.  واســعًا  صــدى 

العــرض  بدايــة  فــي  شــديد  بتكثيــف  الســينما 

المســرحي، مــن خــال شــريط ســينمائي لمــدة أربعــة 

دقائــق يتحــدث عــن كل الدكتاتوريــات، وقــد مــر فــي 

ــم، وكان آخرهــم  ــة العال ــى جميــع قتل ــم عل هــذا الفيل

الرئيــس األمريكــي )جــورج بــوش(، واســتخدم فــي نهايــة العمــل طقــوس 
عراقيــة معروفــة مثــل الشــموع فــي المــاء )شــموع الخضــر(. وكتبــت عــن هــذا 
العمــل العديــد مــن الصحــف العربيــة والســويدية، وقــال عنــه أحــد النقــاد 
الســويديين: »فرقــة )كليــدو ســكوب( تدخــل األلفيــة الثالثــة بزخــم قــوي 
جــدًا«. وكان المخــرج ينــوي أن يقــدم مســرحية )أثــر اإلنســان( مــع الفرقــة 
القوميــة الســورية، لكــن األحــداث والحــرب فــي ســوريا حالــت دون ذلــك. »إن 
أحــداث العالــم العربــي مرعبــة بتطوراتهــا، وإن مواكبتهــا أمــر فــي غايــة 
الصعوبــة، وأنــا أعتقــد بعــد عشــر ســنوات أو أكثــر ســتظهر أعمــااًل جديــدة 
حــول هــذه األحــداث، فالواقــع العراقــي مثــًا هــو درامــا متواصلــة وغيــر 
منقطعــة، وال أحــد يســتطيع أن يكتــب شــيئًا يــوازي مــا حــدث ويحــدث فيــه 
مــن مجــازر، بالرغــم مــن ظهــور بعــض القصائــد والقصــص والروايــات وكتابــات 
أخــرى عــن الحــرب والتفجيــرات. ولكــن، ال قصيــدة وال نــص وال أي شــيء آخــر 
يعبــر عــن هــذا الواقــع، ألن الحــدث بحــد ذاتــه هــو درامــا مرعبــة، وهــذا 
ينســحب أيضــًا علــى الواقــع الســوري واليمنــي والليبــي، ونظــل نتشــبث باألمــل 

في أن تنتهي الحروب وأن يعم السام في أوطاننا«. 

أخــرج الفنــان )ريــاض محمــد( مــع فنــان آخــر مســرحية )منطقــة الحيــاد(، وهــي 
أول عمــل مشــترك لــه فــي اإلخــراج والتمثيــل، وكانــت تجربــة جديــدة وفريدة، 
وقدمــت المســرحية فــي قلعــة تاريخيــة فــي مدينــة )مالمــو( الســويدية. وآخــر 
عمــل لــه فــي اإلخــراج كانــت مســرحية )الليــل قبــل الغابــة( للكاتــب الفرنســي 
)كولتيــز( عــام )2006(. وفــي التمثيــل كان عــام )2008(. كمــا يكتــب 
)ريــاض محمــد( الشــعر وســيصدر لــه ديوانــًا قريبــًا، ولديــه حلــم كمــا كل 
الفنانيــن فــي المنفــى أن تحتضنهــم بادهــم مــن جديــد. »كنــا نحلــم أن نرجــع 
ونؤســس مــع اآلخريــن وطنــًا منفتحــًا علــى الجميــع، ولكــن هــذا الحلــم قتــل مــع 
ــل شــيئًا كبيــرًا بداخلنــا، ألن الثقافــة فــي وطننــا  ــه قت األســف الشــديد وبقتل
تدحرجــت تحــت أقــدام الفاســدين والســراق، وبالرغــم مــن الشــوق والحنيــن 
لزيــارة بادنــا فإننــا نشــعر بغربــة شــديدة هنــاك، والمفارقــة الكبــرى إننــا 

نشعر غرباء في وطننا وغرباء في منفانا وغرباء مع أنفسنا«.

المسرح السويدي 

تكثيف في الحوار 

واقتصاد في الحركة

محمـــد المنصور
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SUDOKUقواعد اللعبة
أمامــك شــبكة مــن 81 خانــة , 9*9 مقســمة إلــى 9 مربعــات 3*3 عليــك مــلء الخانــات الفارغــة بأرقــام مــن 

1 إلى 9 مراعًيا عدم تكرار أي رقم في أي خط أفقي أو عمودي وداخل كل مربع
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الكلــــــــمات المتقاطـــــــعة
أفقيا:

1- سوق من أسواق العرب في الجاهلية - قبيلة عربية.
٢ - حليب رائب - ضد التباعد .

3 - صعد - قطع.
٤ -صانع الخبز - فيلسوف.
٥ - هيأ له الفرصة - رقد.

6 - لهو وتسلية - ضد آخر - هيئة.
٧ - أرشد - نبات يستعمله العرب في الطب.

٨ - يبالغ - يتكلمون.
٩ - يتعالج - ما يجري في عروق اإلنسان

10 - ما بين األرض والسماء - انتقال المرض من عليل إلى سليم

11 - نساء يهذبن األوالد - مسحة عظيمة من الجمال.

عموديا:

1 - بطل من أبطال ألف ليلة وليلة اشتهر بفانوسه السحري

٢ -تقدم في السن - تلقى العلم في المدرسة - جذب

3 - انتقاء - نقائص. 

٤ - بشاعة - ولد أنثى. 

٥ - أحرف متشابهة - متشابهان - اقترب. 

6 - نقص - ملكة تدمر. 

٧ - نسق ونظم - السقوط. 

٨ - يخترق - طرائف.

٩ - يجمع - يشييع. 

ى.
َّ
10 - ثغر أو فم - تغن
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حلج ROAYL RESOR
Travel Agent

ً 15 عاما
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AL ADHIA

Transportation from
Mecca to Medina

• ZEMAM MOUNA HOTEL FROM 4TH TO 7TH  THEI-ELHIJJAH WITH THREE MEALS
• SPECIAL TENTS IN THE MANASK WITH THREE MEALS
• THE MOVENPICK HOTEL OVERLOOKS THE HARAM AL-MAKKI INCLUDES A BREAKFAST
• HOTEL ELF GRAND MADINA EL MONAWARA OVERLOOKING THE PROPHET`S MOSQUE
    WITH TOW MEALS

Ihram for men



VIP



VIP Hajj

49.000Kr.

Only

رحلة احلج
لرجال األعمال

ملدة 13 يوم

FROM 15 AUG. TO 4 SEP.

Arlanda Airport,   T5 Skärholmspla 2 127 45

0765 70 70 70  - 0762 78 77 25
@royalresor11       Royal_resor



Jalla Almedalen sänder webb-tv på lätt svenska direkt från Visby. 
Vi gör det för att alla ska kunna ta del av samtalen i Almedalen. 

Se programmen på lernia.se/jallaalmedalen
 

Allting hänger ihop. Utbildning, tillväxt, ett fungerande näringsliv, integration och möjligheten 
att försörja sig. Vi på Lernia är med och skapar ett hållbart samhälle. Vi vet hur vi bättre kan 
nyttja den kompetens som finns i Sverige. Hur trösklarna till arbetsmarknaden kan sänkas. 

Välkommen att forma framtiden med oss! 


