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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: 1660 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.
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سكرتير التحرير

نزار عسكر
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أحمد الزيان
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مواقع شبكة الكومبس اإلعالمية على اإلنترنت

موقع الكومبس بالعربية
alkompis.se

موقع الكومبس بالسويدية
alkompis.se/sv
موقع راديو الكومبس

alkompis.se/radio
جريدة الكومبس الورقية

alkompis.se/magazine
موقع الشبكة الرئيسي

alkompismedianetwork.com

صفحة الكومبس على الفيسبوك
facebook.com/alkompis

د. محمود صالح اآلغا
رئيس تحرير شبكة الكومبس اإلعالمية

الســويد

بعد الـ 10 من سبتمبر/ أيلول 
سيكون الوقت قد تأخر

أســابيع قليلــة تفصلنــا عــن موعــد االســتحقاق 
االنتخابــي فــي الســويد المحــدد فــي يــوم 9/ 
ــة  ــول، فيمــا ترتفــع وتيــرة الحمل ســبتمبر/ أيل
علــى  المتنافســة  األحــزاب  بيــن  االنتخابيــة 
البرلمــان  مقاعــد  مــن  عــدد  أكبــر  شــغل 
إلــى  إضافــة  الـــ 349  الريكســداغ  الســويدي 
اإلدارات  مواقــع  احتــال  علــى  التنافــس 
المحلية، على مستوى البلديات والمحافظات.

أيلــول،  ليــوم 9/ ســبتمبر  التالــي  اليــوم  فــي 
ســتكون قــد توضحــت معالــم مــن ســيحكم 
ــى 4  ــد إل ــدة تمت ــرة جدي ــا، فــي فت ويقــرر عّن
ســنوات، عندهــا ســيكون قــد فــات الوقــت ولــن 
تنجــح أي جهــود إلعــادة الوقــت للــوراء، خاصــة 
لمــن سيشــعر بــأن نتائــج االنتخابــات مخيبــة 
آلمالــه، أو أن الوجــوه الجديــدة التــي صعــدت 
تناســب  ال  توجهــات  لديهــا  الحكــم  إلــى 
أطفالــه  مســتقبل  وتطلعــات  تطلعاتــه 

وعائلته.
حــال  فــي  تنفــع، خاصــة  ال  الشــكوى عندهــا 
فــازت أحــزاب وأشــخاص يعلنــون بشــكل واضــح 
الســكان  مــن  فئــة  مــع  يتســامحوا  لــن  أنهــم 
يعتبرونهــا ”مشــكلة” ألنهــا ببســاطة وحســب 
أفكارهــم ال تنتمــي إلــى جنســهم أو اثنيتهــم أو 

حضارتهم.
اســتخدام مــا تتيحــه الديمقراطيــة اليــوم مــن 
أجــل  مــن  ديمقراطيــة،  غيــر  قــوى  قبــل 
ــى الحكــم، طريقــة قديمــة لألســف  الوصــول إل
اثبتــت فعاليتهــا وجدواهــا. طريقــة تســتخدم 
عقــول  علــى  للتأثيــر  الشــعبوي  الخطــاب 
ــة البعيــدة عــن  المتلقــي لخطاباتهــم العاطفي

العقل والمنطق.
يدعــو  مــا  وأكثــر  الكبيــرة  المفارقــة  ولعــل 
الخطــاب،  بهــذا  الضحيــة  تتأثــر  أن  لألســف، 
وتســاهم فــي إيصــال الجــاد إلــى هدفــه للوصول 
يشــعر  عندمــا  خاصــة  الحكــم،  ســدة  إلــى 
الحصــول علــى  بأنــه مهــدد بعــدم  المهاجــر 
الهجــرة،  إذا اســتمرت  الســويد،  حصتــه مــن 
فيكفــي انــه هــو وصــل إلــى بــر أمــان أوروبــا، 
يــرى  أو عندمــا  ه،  وراء البــاب  إغــاق  ويجــب 
والثقافــة  باللــون  اختــاف  مثلــه  بمهاجــر 
والديــن، ليعتبــر نفســه أيضــا معنيــا بدخــول 
لعبــة الكراهيــة مــع حــزب يتبنــى أفــكاره، لكــن 
صــف  فــي  ويضعــه  بــه  يعتــرف  أن  يرفــض 
الحــزب  هــذا  يصنفهــم  مــن  مــع  واحــد 

بالسويديين الحقيقيين.
هــذه  ألكثــر  بالنســبة  الحقيقــي  الســويدي 
األحــزاب، هــو مــن ولــد ألبويــن ســويديين، وال 
الوالديــن فقــط  يكفــي حتــى أن يكــون أحــد 
مــن  المواطــن  صفــة  تكســب  حتــى  ســويديا 

الدرجة األولى.
عندمــا تكتســب األحــزاب اليمينيــة المتطرفــة 
شــعبيتها مــن خطــاب كراهيــة موجــه ضــد 
المهاجريــن واألجانــب لخلــق ”متهــم مفتعــل” 
تعلــق برقبتــه أســباب كل مشــاكل المجتمــع 
وأزماتــه، يصبــح المهاجــر متهمــا بــكل شــيء، 
الرفــاه  العمــل وامتيــازات  فــرص  أخــذ  مثــل 
االجتماعــي مــن ”ضحيــة مفتعلــة” هــي أي 
الدخــل  أصحــاب  مــن  ســويدي  شــخص 
إذا كان شــابا يبحــث عــن  المنخفــض خاصــة 

عمل أو شقة أو مكانا للدراسة.
هــذه األحــزاب والتــي تتغــذى علــى خــاف بيــن 
بقلــة  معــا  يشــتركان  الضحايــا،  مــن  نوعيــن 
زيــادة  أوال  يهمهــا  واالمكانيــات،  المــوارد 
الفجــوة الطبقيــة بيــن األغنيــاء والفقــراء مــن 
جهــة وزيــادة الفروقــات الثقافيــة بيــن فئــات 

المجتمع.
مشــكلة مــن نــوع آخــر، يمكــن أن تجلبهــا هــذه 
علــى  فقــط  شــعبيتها  بنــت  التــي  األحــزاب 
الكراهيــة لألجانــب، هــي قلــة خبرتهــا ودرايتها 
بقضايــا كبيــرة تخــص إدارة الدولــة والمجتمــع، 
التخطيــط  وسياســة  البيئــة  قضايــا  مثــل 
العمرانــي والدفــاع واألمــن والخارجيــة وغيرهــا، 
فهــذه أحــزاب خاويــة ليــس لديهــا حتــى أعضاء 
وال كــوادر وال اختصاصييــن، ال تملــك ســوى 
شــعبية بنتهــا علــى بالونــات مــن الخطابــات 

الفارغة.
ومعرفــة  واجــب،  باالنتخابــات  المشــاركة 
وبرامجهــا  األحــزاب  هويــة  علــى  واالطــاع 
واجــب أكبــر، ألن يــوم 10 ســبتمبر/ أيلــول 
اليــوم الــذي ســيلي االنتخابــات ســيكون متأخــرًا 

لعمل أي تغيير أو للندم والشكوى.



BIDRAGSGIVARE

MEDIEPARTNER

VÄRDSTAD HUVUDPARTNERS

PARTNERS

ABF | BEEBAR | BOKMÄSSAN | BRÄCKE DIAKONI | CISION | CLAS OHLSON
FAB AGENCY | FRONT ADVOKATER | FÖRSÄKRINGSKASSAN | GILLIS EDMAN   

GÖTEBORGS UNIVERSITET | HIGAB | HSB | NEWBODY | LO-DISTRIKTET I  
VÄSTSVERIGE | SJ | TRYGG, VACKER STAD | VOLVO CARS | VOLVO GROUP

Göteborg

E U R O P R I D E  2 0 1 8

STOCKHOLM:  27 JULI–5 AUGUSTI
GÖTEBORG: 14–19 AUGUSTI

I år arrangerar West Pride och Stockholm Pride  
EuroPride 2018 tillsammans under parollen:

TWO CITIES, ONE COUNTRY –  
FOR A UNITED EUROPE, OPEN TO THE WORLD

EuroPride 2018 i Göteborg genomförs samtidigt 
som Göteborgs Kulturkalas, 14–19 augusti.

EUROPRIDE 2018
PRESENTERAR

Missa inte när 80-talets största popikon Boy George och Culture Club  
intar Götaplatsen i sommar! Det blir en spektakulär show full av hits och  

minnen som avslutar EuroPride 2018. Öppet för alla och helt gratis!

GÖTAPLATSEN 18 AUGUSTI KL 21.15
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رئيس اتحاد الجمعيات الزراعية:

فتح أبواب العمل للقادمين الجدد في القطاع الزراعي 
مسألة مهمة جدًا لتحقيق التنمية 

الكومبــس – يــال ألميداليــن:  لعــل المعلومــات المتوفــرة بالغــة العربيــة عــن 
القطــاع الزراعــي الســويدي، قليلــة نســبيا، خاصــة أن هــذا القطــاع بحاجــة 
إلــى أيــدي عاملــة فــي عــدة اختصاصــات فــي الســنوات المقبلــة، منهــا مــا هــو 

مرتبط بالصناعات الغذائية والصناعات المرتبطة بالغابات وغيرها.
 الكومبــس قابلــت Anders Källströms أنديــش شيللســتروم، المدير 
التنفيــذي التحــاد الجمعيــات والمزارعيــن الســويديين LRF وأجــرت معــه 

الحوار التالي:

نحن نربح كقيمة صافية من تصدير 
مواد من منتوجات الغابات  130 

مليار كرون سنويا

أنديــش شيللســتروم  بــك  مرحبــا  الكومبــس: 
المزارعيــن  التحــاد  التنفيــذي  المديــر  أنــت 
الســويديين، ماهــي هــذه المنظمــة؟ هــل يمكنك 

أن تشرح لنا المهام التي تقوم بها؟

أنديــش: إنهــا منظمــة احتفلــت بمــرور 100عــام 
لدينــا  الفائــت 2017.  العــام  فــي  تأسيســها  علــى 
أراضــي  يملكــون  ممــن  مســتقا  140000عضــوا 
زراعيــة أو غابــات مــن كل انحــاء الســويد. لدينــا أيضــا 
20 شــركة عضــوة فــي هــذا االتحــاد علــى ســبيل 
ســكوغ  ســودرا  أرال،  النتمينــن،   ( شــركة  المثــال 
وغيرهــا(، وشــركات يملكهــا عــدد مــن المزارعيــن 

والفاحيــن، وكل مــا لــه عاقــة بالزراعــة والغابــات فــي 
كل أنحاء السويد.

الكومبــس: هــل مــن الممكــن أن يكــون انتــاج 
فــي  الغذائيــة محليــا عمليــة مجديــة  المــواد 

السويد؟

أننــا  نظريــة  مــن  انطاقــا  يمكــن،  نعــم  أنديــش: 
مــن تقاليــد  لقــد كان  الواقــع.  فــي  للطعــام  نحتــاج 
الغــذاء  انتــاج  علــى  االعتمــاد  الماضــي  فــي  الســويد 
محليــا، مثــل كل الــدول األخــرى والــى حــد مــا ال يــزال 
يوجــد اقتصــاد محلــي فــي الســويد، يعتمــد علــى انتــاج 

المزارعيــن  الغذائيــة. فمثــا اليــزال بعــض  المــواد 
للمســتهلك  الغذائيــة  منتجاتهــم  بيــع  يحاولــون 
مباشــرة. لكــن اآلن معظــم المزارعيــن فــي الســويد 
المزارعيــن  أو  األلبــان  لمعامــل  يبيعــون منتجاتهــم 
التــي ســنأكلها  الجاهــزة  العصيــدة  ينتجــون  الذيــن 
وغيرهــا. وإذا نظرنــا الــى معــدل األربــاح يمكننــا أن 
نقــول إن أربــاح عــام 2017 كانــت جيــدة جــدا. نحــن 
ننتــج الكثيــر مــن المــواد الغذائيــة فــي الســويد وقــد 

حققنا أرباحا جيدة جدًا من الزراعة في السويد.

الكومبــس: لكــن فــي الســوق حاليــا المنتجــات 
المحليــة الغذائيــة أغلــى ثمنــا مــن المنتجــات 

المستوردة؟
أنديــش: بشــكل عــام مــا يتــم انتاجــه علــى نطــاق 
ــا، ومــن ناحيــة أخــرى يقــدر  ــى ثمن صغيــر يكــون أغل
النــاس هنــا الجــودة، خاصــة أن المزارعيــن يســتخدمون 
القليــل مــن المــواد الكيميائيــة لحمايــة المزروعــات 
أثنــاء نموهــا، ونحــن فــي الســويد غالبــا ال نســتخدم 
البنســلين  نســتخدم  ال  نحــن  الحيويــة،  المضــادات 
بهــدف تعزيــز المناعــة. وحتــى طبيعــة فصــول الســنة 
اســتخدام  نطــاق  تقليــل  الــى  تــؤدي  الســويد  فــي 
نمــو  حمايــة  وســائل  علــى  واالعتمــاد  المبيــدات 
ــك  ــا نمل ــك ألنن النباتــات ضمــن األراضــي الزراعيــة وذل
شــتاء حقيقيــا وصيفــا جيــدًا واشــعة ضوئيــة ســاطعة 
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اتحاد المزارعين السويديين LRFاحتفل بمرور 
100عام على تأسيسه في العام الفائت 2017. 

لديه 140000عضوا مستقال ممن يملكون أراضي 
زراعية أو غابات في السويد، ولديه أيضًا 

عضوية لـ 20 شركة 
في أيام الصيف.  

الجــدد  القادميــن  مــن  العديــد  الكومبــس: 
هــل  الزراعــة،  مجــال  فــي  بالعمــل  مهتمــون 

تعتقد أن هناك مكانا لهم؟

أنديــش: أريــد أواًل أن اســتعرض معكــم نظــرة علــى 
التاريــخ، خــال المئــة ســنة األخيــرة، لكــي أبيــن لكــم، 
الســويد  بنــاء  فــي  والعاملــون  المزارعــون  كان  كــم 
الجــدد  القادميــن  اســتقبال  ناحيــة  مــن  منفتحيــن، 

واالهتمام بهم.
اســتوعب  الثانيــة  العالميــة  الحــرب  خــال  فمثــا   
قطــاع الزراعــة الســويدي مئــات اآلالف مــن الشــبان 
والبالغيــن، وخــال أزمــة البلقــان فــي التســعينات كان 
لدينــا مشــروع ضخــم لدمــج القادميــن الجــدد حينهــا 
حتــى ضمــن مجــال العمــل فــي الزراعــة والغابــات فــي 

السويد.
 وفــي خريــف العــام 2015 بدأنــا العمــل على مشــروع 

وقمنــا  واالندمــاج،  الهجــرة  موضــوع  ضمــن  ضخــم 
نــا، لمعرفــة كــم عضــو  بإجــراء اســتبيان بيــن أعضاء
يعتقــد أنــه مــن المهــم لنــا كمنظمــة، أن نحــاول القيــام 
بــكل مــا يتطلــب لجعــل القادميــن الجــدد للســويد 
القيــام  أجــل  ومــن  بهــم.  مرحــب  بأنهــم  يشــعرون 
وغيــر  والعمــل  العملــي  للتدريــب  أماكــن  بتحضيــر 
ذلــك. وكانــت النتيجــة أن 60 بالمئــة وافقــوا علــى هــذا 
لقــد  وهكــذا  ســيدعمونه،  إنهــم  وقالــوا  المشــروع 

عملنا على عدة مشاريع أخرى منذ عام 2015.
لدينــا اجتمــاع كبيــر لمنتــدى االندمــاج فــي الســويد 
العملــي  التدريــب  أماكــن  اعــداد  كيفيــة  لمناقشــة 
والتعليــم وكذلــك العمــل مــن أجــل القادميــن الجــدد. 
ــا عــام 2016 بمشــروع أطلقنــا عليــه اســم  كمــا بدأن
ــن أصحــاب  ــاء بي ــب لق ــاد(. ويتضمــن ترتي )حــول الب
الشــركات التابعــة لنــا والمزارعيــن وبيــن المهاجريــن، 
القادميــن الجــدد حيــث تــم االجتمــاع حــول طاولــة 

ومناقشة ما يمكن فعله.
العديــد مــن القادميــن الجــدد كانــوا يعيشــون فــي بيئــة 
ــى ســبيل المثــال  زراعيــة قبــل مجيئهــم للســويد. عل
ســوريا وبلــدان أخــرى تحتــوي بيئــة زراعيــة، العديــد 
وبالتالــي  الحيوانــات  بتربيــة  مســبقة  معرفــة  لهــم 
الزراعــة.  علــى  معتــادون  فهــم  النقــاش  يفهمــون 
ــارا  ســنقوم بتوســيع نطــاق هــذا المشــروع اآلن اعتب
مــن فصــل الخريــف، وســتقوم الدولــة بأكملهــا بترتيــب 
أماكــن لاجتمــاع بيــن الفاحيــن أصحــاب األعمــال وبين 
المهاجريــن القادميــن الجــدد وكذلــك كل مــن يبحثــون 
عــن أماكــن للتدريــب أو التعليــم. نحــن نعتقــد أن هــذه 
مســألة مهمــة جــدا لتحقيــق التنميــة فــي كل أنحــاء 
الســويد، وكذلــك نــرى علــى وجــه الخصــوص أن الحاجــة 
العاملــة هــي أهــم قضيــة مســتقبلية. نحــن  للقــوى 
لديهــم  الجــدد  القادميــن  مــن  العديــد  أن  نعتقــد 
مجــال  فــي  التجاريــة  بنشــاطاتنا  واهتمــام  معرفــة 

الزراعة والغابات في السويد. 

فــي  بالعمــل  الراغبيــن  اســتيعاب  الكومبــس: 
القطــاع الزراعــي مــن القادميــن الجــدد، يمكــن أن 
الســكن،  مشــكلة  مثــل  أخــرى  مشــكلة  يحــل 
ومشــكلة تكويــن مناطــق معزولــة أغلب ســكانها 
الجــدد  القادميــن  فمعظــم  المهاجريــن،  مــن 
يرغبــون بشــدة أن يعيشــوا فــي المــدن الكبــرى 

وفي مناطق محددة، ما رأيك؟

أن  يمكــن  أنــه  نعتقــد  مــا  بالضبــط  هــذا  أنــدش: 
نقدمــه، لــن نقــدم أماكــن للتدريــب والعمــل فقــط، إن 
الشــخص الــذي يأتــي الــى العمــل فــي مزرعــة ســيعيش 
مــع العائلــة التــي تملــك هــذه المزرعــة ويصبــح جــزء 
مــن المحيــط االجتماعــي هنــاك. األمــر متعلــق بمــدى 
ــع عنهــا  ــي نداف ــا الت ــة الســويدية وقيمن فهــم الثقاف
والدخــول للمجتمــع الســويدي. ســأجيب إذا بـــ« نعــم« 
علــى ســؤالك هــذا وانــه مــن طموحاتنــا علــى أي حــال أن 

التــي تحــاول أن تفعــل ذلــك  نكــون أحــد األطــراف 
ــه مرحــب  للقادميــن الجــدد للســويد، لكــي يشــعروا أن

بهم.

الزراعــي  القطــاع  مهــم  هــو  كــم  الكومبــس: 
بالنسبة لالقتصاد السويدي؟ 

أنديــش: القطــاع الزراعــي يشــمل األراضــي الزراعيــة 

والغابــات، الصناعــة المعتمــدة علــى الغابــات )مصانــع 
الخشــب( هــي أكبــر ســلعة للتصديــر لدينــا. نحــن نربــح 
مــن منتوجــات  مــواد  مــن تصديــر  كقيمــة صافيــة 
نصــدر  نحــن  ســنويا.  كــرون  مليــار   130 الغابــات 
المــادة الخــام التــي يتــم تحويلهــا فيمــا بعــد الــى ألــواح 

خشبية، وورق، وكرتون.
 أمــا بالنســبة للزراعــة تصــدر الســويد كميــات قليلــة 
جــدا مــن المنتجــات الزراعيــة. أن أكبــر ســلعة يتــم 
تصديرهــا مــن الســويد هــي القهــوة، نحــن نشــتري 
حبــوب القهــوة مــن البرازيــل ونقــوم بمعالجتهــا ثــم 

تصديرهــا علــى األقــل للواليــات المتحــدة األمريكيــة. 
وثانــي ســلعة نصدرهــا هــي الفــودكا )الكحــول( لكننــا 
توســيع  علــى  تعمــل  الشــركات  مــن  العديــد  نجــد 
طموحاتهــا فــي مجــال التصديــر، ونحــن منخرطــون 
اآلن فــي مشــروع كبيــر لتصديــر لحــم الخنزيــر الــى 
ــد كبيــر ويمكــن للســويد أن تنتــج  الصيــن. الصيــن بل

المزيد، إذا لدينا طموحات عديدة في هذا المجال. 

إن قطــاع  تقــول  إحصــاءات  الكومبــس: هنــاك 
الناتــج  مــن  بالمئــة   4 فقــط  يشــكل  الزراعــة 

كان من تقاليد السويد في 
الماضي االعتماد الكامل على 

انتاج الغذاء محليا
»لدينا نسبة شيخوخة مرتفعة بين 
السكان لذلك نحتاج الى المزيد من 

الشباب وعلى األخص في مجال الزراعة، 
ونحتاج للمزيد من أصحاب الشركات 
والمبتكرين المستعدين لتصنيع أي 

شيء من المواد الخام السويدية«

»سبب ارتفاع أسعار بعض المواد 
الغذائية المنتجة في السويد يعود 

إلى الجودة ألن المزارعين 
يستخدمون القليل من المواد لحماية 

المزروعات أثناء نموها، وغالبا ال 
يستخدمون المضادات الحيوية«

تاريخيا كان المزارعون والعاملون في 
بناء السويد منفتحين، على استقبال 

القادمين الجدد واالهتمام بهم

المحلي، كيف يمكن شرح ذلك؟
أنديــش: هــذا الرقــم ال يشــمل صناعــة وتصديــر 
مجمــوع  بالغابــات،  المرتبطــة  والمــواد  األخشــاب 
ــر مــن 52%  مــن  ــات فــي الســويد يشــكل أكث الغاب
مجمــوع األراضــي الســويدية، أي مــا يقــارب 28 مليــون 
هكتــار، بينمــا تشــكل األراضــي الزراعيــة فقــط %8. 

المدخول العائد من الغابات هو مهم جدا.

الكومبــس: فــي النهايــة مــا الــذي ترغــب بــأن 
أن  يريــدون  الذيــن  الجــدد  للقادميــن  تقولــه 

يستقروا في السويد؟

أنديــش: أرغــب أن أقــول مرحبــا بكــم، الســويد هــي 
أقــل بلــدان أوروبــا بالكثافــة الســكانية. كل زوجيــن 
ــا نســبة  ــا. لدين ــوردا هام ــا يشــكان م ــى  هن ــان ال يأتي
شــيخوخة مرتفعــة بيــن الســكان لذلــك نحتــاج الــى 
المزيــد مــن الشــباب وعلــى األخــص فــي مجــال الزراعة، 
نحتــاج للمزيــد مــن أصحــاب الشــركات والمبتكريــن 

الخــام  المــواد  مــن  شــيء  أي  لتصنيــع  المســتعدين 
عــن  تدافــع  منظمــة  نكــون  أن  أتمنــى  الســويدية. 
فكــرة أننــا منفتحــون تجــاه الذيــن يأتــون الــى بلدنــا و 
نحــن نرحــب بهــم. وفــي الوقــت ذاتــه نريــد أن نشــعر 
مجتمعنــا  مــن  ا  جــزء يكونــوا  أن  راغبيــن  أنهــم 
ــا مــن  الســويدي، ألننــا ال نريــد أن نبنــي مجتمعــا مكون
حكيمــة  طرقــا  دائمــا  نجــد  بــل  فرعيــة  ثقافــات 
للتعايــش مــع بعضنــا. نحــن نبــذل قصــارى جهدنــا 

لتحقيق ذلك بكل األحوال.
الكومبس: شكرا لك   



أغسطس / آب  2018 |  العدد 57الكومبس |   06

مواقف األحزاب البرلمانية السويدية من..
 الهجرة والقضايا العربية والشرق أوسطية

 
ً
عــد الهجــرة، واحــدة مــن أهــم القضايــا التــي تشــغل بــال الناخــب الســويدي، فــي االنتخابــات العامــة المقبلــة شــهر أيلــول/ ســبتمبر القــادم. وأصبحــت قضايــا اللجــوء واالندمــاج مدخــال

ُ
الكومبــس – حملــة يــال ننتخــب: ت

لكسب المزيد من الناخبين.
في مقابل ذلك، أصبحت مواقف هذه األحزاب من القضايا العربية، والشرق أوسطية عموما، محط اهتمام الناخبين المنحدرين من أصول عربية، والناطقين بالعربية عموما.

كيف تنظر األحزاب الى قضية الهجرة، وماهي مواقفها من القضايا العربية؟
»الكومبس« طرحت هذين السؤالين الى األحزاب السويدية الممثلة في البرلمان في دورته الحالية، فكانت اإلجابات كما يلي:

حزب االشتراكيين الديمقراطيين 
SOCIALDEMOKRATERNA

بالنســبة للحــزب االشــتراكي الديمقراطــي فإنــه مــن 
المهــم جــدًا أن يحصــل النازحــون أو الاجئــون علــى 
المســاعدة الازمــة. الســويد اتخــذت علــى عاتقهــا 
يتعلــق  فيمــا  جــدًا  كبيــرة  تاريخيــة  مســؤولية 
بالنازحيــن والاجئيــن ونحــن مســتمرون فــي الدفــاع 
عــن حقــوق تقديــم طلــب اللجــوء. ولكــن قوانيننــا ال 
ــرًا عــن تشــريعات  ــا كبي ــف اختاف يمكــن أن تختل
الــدول األخــرى فــي االتحــاد األوروبــي، حيــث يجــب 
أن يشــارك المزيــد فــي تقاســم تحمــل المســؤولية 
بهــدف ضمــان فعاليــة االندمــاج بطريقــة جيــدة. 
يدخلــون  ســوف  هنــا  الــى  يأتــون  الذيــن  أولئــك 
ويحصلــون  ويتعلمــون،  المجتمــع،  فــي  بســرعة 
علــى فرصــة عمــل ويكســبون راتــب جيــد يضمــن 
هــؤالء  يكــون  أن  ينبغــي  الكريــم.  العيــش  لهــم 
قادريــن علــى المســاهمة والمشــاركة فــي نظــام 
األمــان. إن حصــول المزيــد مــن األشــخاص علــى 
ســيعود  أمــر  هــو  أســرع  بشــكل  عمــل  فــرص 

بالفائدة على المجتمع والفرد على حد سواء.
  

هذا موقفنا من القضايا العربية
نشــهد اليــوم العديــد مــن التحديــات الصعبــة فــي 

» نريد تقصير فترات االنتظار«
يجــب حمايــة حقــوق اللجــوء، والســويد ســوف توفــر 
حيــاة جديــدة  بنــاء  الممكنــة  والفــرص  الحمايــة 
ألولئــك األشــخاص الذيــن يحتاجــون لذلــك. نحــن 
واإلمكانيــات  الحــق  العائــات  نعطــي  أن  نريــد 
وأن  الشــمل،  لــَم  فرصــة  علــى  للحصــول  الازمــة 
مــن  للحمايــة  المحتاجيــن  األشــخاص  يتمكــن 
الدائمــة. ونحــن  الحصــول علــى تصريــح اإلقامــة 
غيــر  القاصريــن  أوضــاع  بتحســين  أيضــا  نرغــب 
ــن بذويهــم، وتحســين أوضــاع مســاكن  المصحوبي

انتهــاء  المناخيــة  التغيــرات  مــن  بــدءًا  العالــم، 
الحــزب  فــي  ونحــن  والحــروب.  بالصراعــات 
االشــتراكي الديمقراطــي نــرى أنــه ال يمكــن التغلــب 
التعــاون  خــال  مــن  إال  التحديــات  هــذه  علــى 
المتحــدة هــي  األمــم  فــإن  لنــا  بالنســبة  العالمــي. 
المحــور الواضــح لهــذا العمــل، ومــن دواعي الســرور 
أنــه خــال هــذه الفتــرة حصلــت الســويد علــى مقعد 
فــي مجلــس األمــن التابــع لألمــم المتحــدة. وكعضــو 
إلــى  باإلضافــة  االنحيــاز،  عــدم  دول  اتحــاد  فــي 
التمتــع بتقاليــد عريقــة مــن التضامــن الدولــي، فــإن 
للســويد تســتطيع وينبغــي عليهــا أيضــا أن تلعــب 
دورًا نشــطا فــي العمــل مــن أجــل عالــم يســوده 
االشــتراكي  الحــزب  يعمــل  والعــدل.  الســام 
مــن  كل  يحصــل  أن  أجــل  مــن  الديمقراطــي 
فــي  الحــق  علــى  واالســرائيليين  الفلســطينيين 
آمنــة  حــدود  داخــل  واألمــان  والتنميــة  الحريــة 
فلســطين  بدولــة  اعترافنــا  إن  بهــا.  ومعتــرف 
يهــدف إلــى تعزيــز القــوى المعتدلــة فــي فلســطين 
الدبلوماســي.  التقــدم  ودعــم وتمكيــن خطــوات 
عــن  تمتنــع  أن  األطــراف  جميــع  علــى  ينبغــي 
لمحادثــات  المجــال  وإفســاح  العنــف  ارتــكاب 

ــات  ــرات معالجــة طلب ــر فت ــي اللجــوء، وتقصي طالب
تصاريــح العمــل وقــرارات اللجــوء وذلــك بهــدف 
الدخــول للمجتمــع بشــكل أســرع. يجــب أن يتمكــن 
العديــد مــن الحصــول علــى التعليــم أو فرصــة عمــل 
بشــكل أســرع، والتركيــز بشــكل خــاص جــدًا علــى 
القادميــن الجــدد مــن فئــة النســاء. إن نجــاح االندماج 
يزيــد مــن فــرص تبــادل الميــزات بيــن األشــخاص 
الجــدد والذيــن تــم ترســيخهم بالفعــل، ويوفــر 
أيضــا الظــروف المائمــة لتحقيــق االندمــاج الجيــد 
ويقلــل مــن وجــود أرض خصبــة للعنصريــة. عندمــا 

ومفاوضــات الســام.  إن الســبيل الوحيــد للمضــي 
قدمــا نحــو ســام دائــم فــي ســوريا هــو مــن خــال 
عمليــة سياســية تقودهــا األمــم المتحــدة تهــدف 
للتوصــل إلــى حــل ســلمي. ســاهمت الســويد منــذ 
انــدالع الصــراع فــي الجهــود اإلنســانية التــي تقودها 
األمــم المتحــدة فــي ســوريا والــدول المجــاورة لهــا. 
الســنوات  خــال  الســويد  اســتراتيجية  وتتمثــل 
الخمــس المقبلــة حــول األزمــة الســورية بتخصيــص 
مســاعدات بقيمــة 1,7 مليــار كــرون، كعوامــل 
ــة األمــد، حيــث تهــدف  ــة وطويل اســتراتيجية مرن
تقليــل  فــي  المســاهمة  بينهــا  مــن  أمــور  لعــدة 
الديمقراطيــة. إن دعــم  القــوى  المعانــاة ودعــم 
الســويد للعــراق هــو واســع وطويــل. حيــث تدعــم 
الســويد ومــن خــال تواجدهــا فــي مجلــس األمــن 
فــي  المتحــدة  لألمــم  التابعــة  السياســية  البعثــة 
العــراق UNAMI والجهــود المبذولــة لتعزيــز 
الســام  لبنــاء  الوطنيــة  ات  اإلجــراء وتســهيل 
وتحقيــق االســتقرار الوطنــي. إن التــزام الســويد 
ــى  ــي أيضــا دعــم االســتقرار عل ــاه العــراق يعن تج
وفــي  الديمقراطيــة.  والتنميــة  الطويــل  المــدى 
اســتراتيجية  إطــاق  تــم   2017 عــام  صيــف 

يترســخ االســتبعاد والفقــر فــي المجتمــع ويتزايــد 
انعــدام ثقــة بيــن النــاس واتجــاه المســتقبل. نحــن 
المســاواة  عــدم  ظواهــر  مــن  التخلــص  نريــد 
والتمييــز العنصــري. ســوف يعيــش النــاس فــي 
الســويد مــع بعضهــم البعــض وليــس فــي بيئــة 
متشــابهة فــي أحيــاء مختلفــة. يجــب أن يعيــش 
والمســتوى  الخلفيــات  ذوي  مــن  األشــخاص 
جنــب  إلــى  جنبــا  المختلــف  والدخــل  التعليمــي 

ويشعرون بالثقة تجاه بعضهم البعض.

مــع  اإلنمائــي  التعــاون  آفــاق  لتطويــر  خماســية 
العــراق، والغــرض مــن ذلــك هــو المســاهمة فــي بنــاء 
وبنــاء مجتمــع  البــاد،  فــي  الدولــة  وبنــاء  الســام 
ســلمي، واحتــرام حقــوق اإلنســان والمســاواة. لقــد 
االشــتراكي  الحــزب  بقيــادة  الحكومــة  عينــت 
مــن  لعــدد  جديــدًا  خاصــا  مبعوثــا  الديمقراطــي 
القضايــا مــن بينهــا الصــراع فــي ليبيــا، ودعــم دعــوة 
األميــن العــام لألمــم المتحــدة أنطونيــو غوتيريــس 
ومنــع  الدولــي،  التعــاون  مــن  المزيــد  لتحقيــق 
ومكافحــة االتجــار بالبشــر، ومحاكمــة المجرميــن. 
وشــاركت الســويد مــرارًا وتكــرارًا عبــر تواجدهــا 
ــم المتحــدة  ــع لألم ــي التاب ــن الدول ــس األم ــي مجل ف
المقبــول  غيــر  الوضــع  إلــى  االنتبــاه  لفــت  فــي 
ــر الســويد  ــا. تعتب ــن فــي ليبي لاجئيــن والمهاجري
لألمــم  الســامية  للمفوضيــة  المانحيــن  أكبــر  مــن 
المتحــدة لشــؤون الاجئيــن UNHCR، باإلضافــة 
الدوليــة  الهجــرة  لمنظمــة  الكبيــر  دعمهــا  إلــى 
التابعــة لألمــم المتحــدة، والمســاهمة أيضــا فــي 
دعــم أعمــال منظمــة الهجــرة فــي مناطــق الســاحل 

اإلفريقي وغرب إفريقيا.

نؤيد بناء الدولة الفلسطينية
البيئــة علــى  لحــزب  الخارجيــة  السياســة  ترتكــز 
أســاس نشــط ومســتقل. الســويد ســوف تعمــل مــن 
أجــل التنميــة العالميــة لمحاربــة الفقــر، وتعزيــز 
الديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان، والعمــل مــن أجــل 
نــزع الســاح وتعزيــز فــرص الحــوار. نحــن نريــد أن 
تســتمر الســويد فــي عضويــة دول عــدم االنحيــاز، 
وأن ترفــض االنضمــام لحلــف الناتــو. نحــن نريــد أن 
 وتطــورًا، حيــث 

ً
تكــون األمــم المتحــدة أكثــر قــوة

تعطــي بشــكل صوتــا داعمــا وأكثــر وضوحــا للبلــدان 

حــــزب البيئة )الخضر(
 Miljöpartiet
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اإلنســانية  بيــن  تجمــع  هجــرة   «
والنظام والمعرفة«

 يريــد حــزب الوســط اتبــاع سياســة هجــرة تجمــع 
بين اإلنسانية والنظام والمعرفة.

الســماح  ويجــب  اللجــوء،  حــق  حمايــة  يجــب   
للشــخص الــذي لديــه ســبب للحمايــة أن يبقــى فــي 
ــذي يتــم رفــض طلــب  الســويد، ولكــن الشــخص ال

لجوئه يجب عليه مغادرة الباد.
ــي  ــر ف ــات ألن يكــون لهــا دور أكب ــاج البلدي  وتحت
وأعمــال  الجــدد  القادميــن  اســتقبال  مســؤولية 
القادميــن  لألشــخاص  يمكــن  بحيــث  االندمــاج 
ســوق  مــع  أســرع  بشــكل  يتواصلــوا  أن  للســويد 

الفقيــرة. يرغــب حــزب البيئــة بــأن تتبــرع الســويد 
بالمزيــد مــن األمــوال مــن أجــل التنميــة والعمــل 
المناخــي فــي الــدول الفقيــرة. وبصفتهــا عضــوًا فــي 
مجلــس األمــن التابــع لألمــم المتحــدة خــال الفتــرة 
الممتــدة بيــن 2017-2019 فــإن الســويد تعمل 
الصراعــات  لمنــع  المجتمــع  عمــل  تقويــة  علــى 

والنزاعات.
 يمتلــك حــزب البيئــة التزامــا قويــا ببنــاء الدولــة 
الفلســطينية، وذلــك بهــدف أن تكــون فلســطين 
ومتماســكة  للحيــاة  وقابلــة  مســتقلة  دولــة 
وديمقراطيــة، وتعيــش مــع اســرائيل فــي ســام 

وأمن على أساس حدود عام 1967.
 الســويد هــي واحــدة من أكبــر المانحين األوروبيين 
للمســاعدات لفلســطين، ويهدف الدعم الســويدي 

» مــن يحتاجــون إلــى الحمايــة نقتــرح 
منحهم اإلقامة المؤقتة«

ــت الســويد  ــة كان  خامســا: خــال الســنوات الماضي
واحــدة مــن البلــدان التــي تلقــت أعلــى عــدد مــن 
طالبــي اللجــوء فــي االتحــاد األوروبــي. يعتبــر حــزب 
المحافظيــن أن الســويد ســوف تســتقبل العديــد 
تدبيــر  نســتطيع  بحيــث  اللجــوء  طالبــي  مــن 
مســاعدتهم فــي المجتمــع الســويدي. وبالنســبة 
لألشــخاص الذيــن يحتاجــون للحمايــة فــإن القاعــدة 
إقامــة  تصريــح  علــى  حصولهــم  هــي  الرئيســية 

مؤقتة. 
جهــودًا  يبذلــون  الذيــن  ألولئــك  بالنســبة  وأمــا 
ويعملــون فإنهــم ســيحصلون علــى تصريــح اإلقامــة 

العمل المحلي.
فــي  النظــر  إعــادة  ينبغــي  أنــه  نعتقــد  نحــن   
الظــروف الخاصــة والمؤلمــة التــي أزالتهــا الحكومــة 
مــن قانــون األجانــب. نحــن نرغــب أيضــا أن يتمتــع 

األطفال بإمكانية لّم شملهم مع والديهم.
ــى  ــة حصــول الشــخص عل  ويجــب أن تكــون عملي
كمــا  اآلن.  عليــه  هــي  ممــا  أســرع  عمــل  فرصــة 
ينبغــي أن تكــون عمليــة التغييــر مــن هجــرة اللجــوء 

إلى هجرة العمالة أسهل من اآلن.
 إن االندمــاج هــو أمــر حاســم بالنســبة لمســتقبل 
الســويد. ففــي الســويد يوجــد حاليــا فجــوة كبيــرة 
بيــن األشــخاص الذيــن ولــودوا هنــا ولديهــم وظيفة 

فــي المقــام األول لتعزيــز بنــاء الدولــة الفلســطينية 
الديمقراطية.

 منــذ انــدالع األزمــة الســورية، عملــت الحكومــة مــع 
حــزب البيئــة بنشــاط لدعــم ومســاعدة المتضررين 
التــي  المجــاورة  البلــدان  ومســاعدة  ســوريا،  فــي 
الوقــت  وفــي  الاجئيــن،  مــن  العديــد  اســتقبلت 
نفســه دعــم جهــود األمــم المتحــدة الراميــة إليجــاد 

حل سياسي، وهو شرط أساسي لتحقيق السام.
ــة عــن  ــي الحكوم ــرة المســاعدات ف  وأطلقــت وزي
خطــة    Isabella Lövin البيئــة  حــزب 
مــدة  علــى  المســاعدات  لتقديــم  اســتراتيجية 
آثــار  مــن  التخفيــف  أجــل  مــن  ســنوات  خمــس 
الصــراع ســواء فــي ســوريا أو بالنســبة للمجموعــات 

الضعيفة في البلدان المجاورة.

ــاك العديــد مــن الوافديــن الجــدد فــي  الدائمــة. هن
ات  مجتمعنــا. ولذلــك يجــب علينــا اآلن اتخــاذ اجــراء
جديــة للتعامــل مــع قضايــا االندمــاج وحل المشــاكل 

الموجودة.
مــن  جــزءًا  المــرء  يصبــح  لكــي  طريقــة  أفضــل   
المجتمــع الســويدي هــي العمــل. فالمــرء يحصــل 
ــم طريقــة ســير وعمــل  ــى زمــاء عمــل، ويتعل عل
ــإن حــزب  ــك ف المجتمــع، ويشــعر بالمشــاركة. لذل
المحافظيــن لديــه عــدد مــن المقترحــات مــن أجــل 
األول  عملهــم  علــى  الجــدد  القادميــن  حصــول 

بشكل أسرع.
 إن هــذا األمــر يتعلــق بوضــع شــروط ومطالــب 
واضحــة للوافديــن الجــدد فيمــا يخــص تعلــم اللغــة 
الســويدية والمشــاركة فــي التوجهــات االجتماعية. 

عمــل، وبيــن أولئــك الذيــن ولــدوا خــارج الســويد 
وغيــر قادريــن علــى الدخــول فــي ســوق العمــل. 
وظائــف  مثــل  مطلوبــة  اإلصاحــات  فــإن  لذلــك 
ــج خصــم  الدخــول Inträdesjobben وبرنام
مــن  وغيرهــا   Ingångsavdrag الدخــول 
أشــكال وصيــغ العمــل المبســطة والتــي تتضمــن 
إلغــاء الرســوم المفروضــة علــى أربــاب العمــل عنــد 
خــال  الجــدد  القادميــن  مــن  شــخص  توظيــف 
العاميــن األوليــن مــن العمــل األول الــذي حصــل 

عليه عن طريق هذا النوع من المساعدات.

ــاد حــل سياســي للحــرب  »يجــب إيج

ات صارمــة وزادت حجــم   واتخــذت الحكومــة اجــراء
المساعدات بحوالي 300 مليون كرون سنويا.

وزارة  فــي  جديــدة  دعــم  هيئــة  أنشــأنا  لقــد   
بيــن  التعــاون  تعزيــز  مهمتهــا  الخارجيــة 
مــن  عــدد  فــي  التنميــة  وأعمــال  الدبلوماســية 
مناطــق الصــراع ذات األوليــة بمــا فــي ذلــك ســوريا. 
وتشــمل المبــادرة عــدد محــدود مــن الدبلوماســيين 
فــي  للمســاهمة  خصيصــا  تعيينهــم  تــم  الذيــن 
بهــدف  للســفارات  الجديــدة  المعــارف  تعزيــز 

تشجيع مبادرات السام.
 وبدأنــا خــال العــام الماضــي بتقديــم مســاهمة 
الســويد للهيئــات التابعــة لألمــم المتحــدة بهــدف 
ومقاضــاة  التحقيــق  عمليــات  فــي  المســاعدة 
الجرائــم الدوليــة الخطيــرة التــي تــم ارتكابهــا خــال 

كمــا أنهــا تتعلــق أيضــا بخلــق المزيــد مــن طــرق 
الدخــول لســوق العمــل، علــى ســبيل المثــال مــن 
تمهيــد  بوظائــف  المتعلقــة  اقتراحاتنــا  خــال 
 Inträdesjobben الدخــول الــى ســوق العمــل
والتــي تســمح للوافديــن الجــدد بالجمــع بيــن العمــل 

والتدريب في آن واحد. 
وباإلضافــة إلــى ذلــك يجــب المســاهمة فــي دفــع 
النــاس لانتقــال مــن االعتمــاد علــى المســاعدات إلــى 

العمل.

»ندعــم حــل الدولتيــن فــي النــزاع 
الفلسطيني واإلسرائيلي«

تشــكل الديمقراطيــة القانــون الدولــي والحريــات 
وحقــوق اإلنســان حجــر األســاس بالنســبة للسياســة 

في سوريا«

 إن الحــرب الطويلــة فــي ســوريا يجــب أن تنتهــي. 
وهــذا يتطلــب حــًا سياســيا مســؤواًل وشــامًا، كمــا 
يجــب أن يكــون األكــراد جــزءًا واضحــا مــن هــذا 

الحل.
 إن وضــع األقليــات فــي المنطقــة خطيــر للغايــة 

حيث أنها مقيدة بشكل خاص في هذا الصراع.
 إن الحــرب التــي تــدور فــي عــدة بلــدان ومــن قبــل 
العديــد مــن الــدول تؤثــر علــى الشــرق األوســط 
بأكملــه وليــس أقلــه علــى ماييــن النــاس الذيــن 
المناطــق  فــي  البقــاء  أو  الفــرار  علــى  اضطــروا 

الحرب في سوريا.
العــام  خــال  البيئــة  وحــزب  الحكومــة  أطلقــت   
علــى  للعــراق  مســاعدات  اســتراتيجية  الماضــي 
زيــادة  فــي  ســاهم  ممــا  ســنوات،  خمــس  مــدى 
االســتراتيجية  هــذه  البلــد.  هــذا  تجــاه  االلتــزام 
المســاواة  وتعزيــز  الســام  بنــاء  فــي  ستســاهم 
ودعــم العــراق فــي األوضــاع الصعبــة والحرجــة التــي 

يواجهها.
ــد  ــاك نهــج جدي ــدة هن ــع االســتراتيجية الجدي  م
مــع  التعــاون  أجــل  مــن  طويــل  والتــزام  وكامــل 
المصالحــة  لضمــان  أمــر ضــروري  العــراق. وهــذا 
هــذه  المســتدام.  الســام  وتحقيــق  الوطنيــة 
االســتراتيجية تتضمــن اســتكمال الدعــم اإلنســاني 

السويدي الشامل للعراق.

المحافظيــن.  حــزب  ينتهجهــا  التــي  الخارجيــة 

بطريقــة  تــدار  األركان  هــذه  أن  نعتقــد  ونحــن 

الدوليــة  المؤسســات  وجــود  خــال  مــن  أفضــل 

القويــة والقانــون الدولــي.  حــزب المحافظيــن هــو 

ــزم دائمــا بالســام فــي الشــرق األوســط. نحــن  ملت

الفلســطيني  النــزاع  فــي  الدولتيــن  حــل  ندعــم 

واإلســرائيلي، حيــث يمكــن للطرفيــن العيــش مــع 

حــدود أمنــة ومعتــرف بهــا علــى أســاس حــدود عــام 

1967 وقــرار األمــم المتحــدة 242. كمــا نعتقــد 

أيضــا أن الســويد يجــب أن تســتمر فــي المشــاركة 

فــي بعثــة األمــم المتحــدة فــي مالــي والمبــادرات 

أجــل  مــن  العــراق  فــي  الســويدية  التدريبيــة 

مواجهة عمليات التخريب والتطرف.

حــــزب الوسط
CENTERPARTIET
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المتضررة من الحرب.
 يجــب أن يكــون لألشــخاص الذيــن يفــرون مــن 
فــي  ســواء  إليهــا  العــودة  فــي  الحــق  مناطقهــم 
ســوريا أو فــي مناطــق أخــرى. كمــا أنــه مــن غيــر 
المقبــول أن يســتولي النظــام الســوري علــى األراضــي 
ممــا  يملكهــا،  مــن  تعويــض  دون  والممتلــكات 
يجعــل مــن الصعــب عــودة العديــد لبادهــم بســبب 

فقدان ممتلكاتهم.
ــه مــن المهــم  ــا فــي حــزب الوســط فإن  بالنســبة لن
االنتهــاكات  فــي  تحقيــق  فتــح  يتــم  أن  أيضــا 
ضــد  والجرائــم  الدولــي  القانــون  ضــد  المرتكبــة 
اإلنســانية وكذلــك أيضــا عمليــات اإلبــادة الجماعيــة 
والتحقيــق مــع األشــخاص المســؤولين عــن هــذه 

االنتهاكات.
 نحــن نعتقــد أنــه مــن الجيــد هزيمــة داعــش أو 
ــة اإلســامية، ولكــن لألســف نــرى أن  تنظيــم الدول
داعــش والجماعــات الدينيــة المتطرفــة األخــرى 

ــن المنطقــة.  ــي أجــزاء أخــرى م  ف
ً
ــوة قــد ازدادوا ق

وهو أمر مقلق للغاية.
 ومــن أجــل تحقيــق التنميــة الســلمية فــي جميــع 
أنحــاء الشــرق األوســط فإنــه مــن المهــم للغايــة 
عــدم نمــو قــوة داعــش أو تنظيم الدولة اإلســامية 
وغيــره مــن الجماعــات الدينيــة المتطرفــة التــي 

تنشر الكراهية والتطرف في الكثير من البلدان.
المجتمــع  مــع  وبالتعــاون  الســويد  فــإن  ولذلــك   
الدولــي تعمــل علــى تثقيــف قــوات األمــن والشــرطة 
العراقيــة مــن أجــل المســاهمة فــي تعزيــز قدرتهــا 

على مواجهة داعش وتوفير األمان للسكان.
ــد  ــر هــو جي  ويعتقــد حــزب الوســط أن هــذا األم
جــدًا والســيما أننــا مدعــوون مــن قبــل الحكومــة 

العراقية. 
االنهيــار  مــن  يعانــي  بلــد  فهــي  ليبيــا  وأيضــا 
والتفــكك، حيــث يجاهــد الســكان بشــدة بســبب 
هــذه األوضــاع الصعبــة. نحــن ندعــم عمليــة األمــم 

المتحــدة إليجــاد حــل يوفــر شــروط االســتقرار 
والتنمية في الباد.

وفــي ســياق آخــر نحــن حريصــون علــى الحفــاظ 
ــن  ــى الرغــم م ــران عل ــع إي ــووي م ــاق الن ــى االتف عل

مغادرة الواليات المتحدة األمريكية لاتفاق.
مــن  الدولــي  المجتمــع  يتمكــن  ان  المهــم  مــن   
والقــادة  المدنــي  المجتمــع  جانــب  إلــى  الوقــوف 
المنتخبيــن ديمقراطيــا باإلضافــة إلــى دعــم جهــود 
إعــادة اإلعمــار فــي البلــدان المتضــررة مــن الحــرب 

والصراعات.
 ويتطلــب الســام علــى المــدى الطويــل أن يتمكــن 
النــاس مــن الشــعور باألمــان وأن يســتطيع الجميــع 
والسياســية.  االجتماعيــة  الحيــاة  فــي  المشــاركة 
حيــث ال يجــوز اســتبعاد أي شــخص مــن عمليــة 
ــة، كمــا يجــب ضمــان حقــوق  ــة الديمقراطي التنمي
األقليــات وإشــراك النســاء. يرغــب حــزب الوســط 
فلســطين  تعيــش  حيــث  الدولتيــن  حــل  برؤيــة 

بعضهمــا  بجانــب  جارتيــن  كدولتيــن  واســرائيل 
البعــض وفقــا لحــدود معتــرف بهــا مــع أن تكــون 

 للدولتين.
ً
القدس عاصمة

ــب  ــل األجــل يتطل  إن الحــل الســلمي للصــراع طوي
حلــواًل سياســية واالســتعداد لتقديــم التنــازالت 

وشجاعة جميع األطراف.
 يجــب علــى جميــع األطــراف المســاعدة فــي خلــق 
الكراهيــة والتهديــد واإلرهــاب  بــداًل مــن  الثقــة 

والتطرف. 
يجــب ضمــان أمــن اســرائيل، وذات الوقــت يجــب 
إيقــاف بنــاء المســتوطنات فــي األراضــي المحتلــة 
فــي  االقتصاديــة  التنميــة  فــرص  وتعزيــز 

فلسطين.
يخــص  فيمــا  أيضــا  واضحيــن  نكــون  أن  يجــب   
الديمقراطيــة وحريــة  اإلصــرار علــى االنتخابــات 

التعبير وحقوق اإلنسان في فلسطين.
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حق الحماية بطرق قانونية«

ينبغــي أن يكــون لــدى جميــع النــاس إمكانيــة طلــب 
الحمايــة مــن االضطهــاد والقمــع، وأن يتــم دراســة 

أسباب لجوئهم بطريقة قانونية. 
ات  إن اســتقبال األشــخاص النازحيــن، بــدءًا مــن إجراء
واإلقامــة  الســكن  أوضــاع  وحتــى  اللجــوء  طلــب 
والترســيخ فــي المجتمــع، ســوف تتميــز بــأن تكــون 

الحقوق الفردية للناس هي المركز. 
التــي  السياســية  التطــورات  بشــدة  ننتقــد  نحــن 
حدثــت فــي الســنوات األخيــرة فــي كل مــن الســويد 
واالتحــاد األوروبــي، مثــل تطبيــق إلزاميــة الضوابــط 
الهويــات  مــن  التحقــق  ات  وإجــراء الحدوديــة 
الشــخصية، وتصاريــح اإلقامــة المحــدودة وغيرهــا 

من التدابير لمنع الناس من الدخول ألوروبا.
 عندمــا يكــون العالــم فــي أشــد الحاجــة للوقــوف إلــى 
جانــب حــق اللجــوء واإلنســانية فإن الســويد واالتحاد 

األوروبي قد أداروا ظهرهم لهذا األمر. 
سياســة  وانعــدام  المعالجــة  فتــرات  طــول  إن 
ات اللجــوء هــي  القانــون فيمــا يخــص عمليــة إجــراء
مشــكلة كبيــرة جــدًا اليــوم، فنحــن نريــد تقصيــر 
فتــرات االنتظــار، وتعزيــز األمــان القانونــي وكذلــك 
المجــدي والفعــال  العمــل  أيضــا تحســين فــرص 

أثناء انتظار قرارات اللجوء.
 إن بعــض مســاكن اللجــوء وأماكــن إقامــة الاجئيــن 
القاصريــن غيــر المصحوبيــن بذويهــم، والتــي تــم 
ذات  هــي  الهجــرة  مصلحــة  قبــل  مــن  شــراؤها 
معاييــر جــودة منخفضــة للغايــة ويتــم إدارتهــا 

من قبل وسطاء غير جديين.
 نحــن نعتقــد أن هــذا األمــر هــو خاطــئ، ونريــد أن 
نوقــف إمكانيــة أن تكســب الشــركات الخاصــة أمــوااًل 

طائلة على حساب استغال الناس الضعفاء.

 نحــن نــرى أن الدولــة بحاجــة إلــى تحمــل مســؤولية 
أكبــر فيمــا يخــص اســتقبال الاجئيــن بشــكل عــام، 
بالنســبة  خــاص.  بوجــه  اللجــوء  مســاكن  وأوضــاع 
لحــزب اليســار فــإن االندمــاج يعنــي وضــع سياســة 
شــاملة تقــوم علــى أســاس المســاواة واإلنصــاف فــي 

المجتمع.
 إن اســتقبال الاجئيــن بشــكل جيــد هــو جــزء مهــم 
جــدًا مــن سياســة االندمــاج والترســيخ. نحــن نعنــي 
أن عمليــة االندمــاج يجــب أن تبــدأ منــذ اليــوم األول 
 فــور الوصــول إلــى الســويد. ســيكون مــن 

ً
ومباشــرة

األســهل الدخــول لســوق العمــل والحصــول علــى 
التعليــم بالنســبة ألولئــك جــاؤوا مؤخــرًا للســويد. 
مفتــاح ذلــك هــو تعلــم اللغــة الســويدية. وســيتم 
منــح الطــاب الذيــن يشــاركون في برامــج التحضير 
لمرحلــة الدراســة الثانويــة، شــروط أفضــل ســواء 
لضمــان تعلــم لغــة جديــدة او لدراســة المرحلــة 

األساسية خال فترة زمنية قصيرة.
مفاوضــات  خــال  اليســار  حــزب  حصــل  لذلــك   
ــي  ــا بتخصيــص حوال ــة التزام ــع الحكوم ــة م الموازن
300 كــرون ســويدي ســنويا لهــذا الغــرض. نحــن 
اتفقنــا أيضــا علــى توفيــر مــوارد كبيــرة لدعــم 
اللجــوء  بطالبــي  الخاصــة  الحياتيــة  األنشــطة 
ة  والقادميــن الجــدد، والتحقــق مــن صحــة وكفــاء
إلــى  باإلضافــة  األجنبيــة،  التعليميــة  الشــهادات 

دراسة اللغة في المدارس الشعبية العليا.
 تؤثــر أزمــة نقــص المســاكن ومعــدالت البطالــة 
علــى القادميــن الجــدد فــي الســويد بشــكل مضاعف. 
ولذلــك فــإن هــذا األمــر يســتلزم وجــود سياســة 
قويــة ونشــطة مــن أجــل الرفاهيــة االجتماعيــة 
العامــة والحلــول الفرديــة بهــدف االســتفادة مــن 
اليســار فــي  الخبــرات والمــوارد. بالنســبة لحــزب 
الســويد ينبغــي أن ال يكــون هنــاك أي تســامح مــع 
مظاهــر التمييــز، والشــخص الــذي يتصــرف بشــكل 

ــد ان  ــك.   »نري ــع ثمــن ذل عنصــري يجــب أن يدف
تتوقــف الســويد عــن تصديــر األســلحة لألنظمــة 

الدكتاتورية.«

 الحرب في سوريا كارثة إنسانية
 
ً
إن سياســة حــزب اليســار الخارجيــة تســعى جاهــدة

لخلــق عالــم أكثــر عــداًل وإنصافــا. نحــن نريــد تذليل 
الفجــوة بيــن الفقــراء واألغنيــاء، وبيــن الــدول، وبيــن 
النســاء والرجــال مــن خــال نظــام دولــي عالمــي أكثــر 
عدالــة. وهــذا يتطلــب اتبــاع سياســة إنمائيــة قويــة 
ومتماســكة، وعالــم أكثــر ديمقراطيــة، واحتــرام 
أكبــر للقانــون الدولــي وحقــوق اإلنســان. فــي جميــع 
النزاعــات  مــن  عــدد  تســتمر  العالــم  أنحــاء 

والصراعات التي تنتج عنها المعاناة اإلنسانية.
ــة إنســانية ويوجــد  ــي ســوريا هــي كارث  الحــرب ف
ماييــن مــن النــاس النازحيــن. ونحــن ال نعتقــد 
بوجــود أي حــل عســكري لألزمــة فــي ســوريا، إال مــن 
خــال عمليــة سياســية يمكــن أن توقــف الحــرب 

والعنف على المدى الطويل.
 تحتــاج الــدول األعضــاء فــي األمــم المتحــدة إلــى 
االتفــاق علــى اســتجابة مشــتركة لتحقيــق مطالــب 
الحــرب  جرائــم  عــن  المســؤولين  علــى  العدالــة 
علــى  األطــراف  جميــع  اضطــرار  إلــى  باإلضافــة 

الجلوس إلى طاولة المفاوضات.
ضمــان  ضــرورة  إلــى  السياســي  الحــل  يحتــاج   
االنتقــال الديمقراطــي، وتســليم األســد للســلطة، 
العرقيــة  الجماعــات  جميــع  حقــوق  وضمــان 
والدينيــة فــي ســوريا. ومــن الشــروط األساســية 
لتحقيــق الســام هــو أن توقــف دول مثــل الواليــات 
المتحــدة األمريكيــة وروســيا والســعودية وتركيــا 
ضــخ  طريــق  عــن  الصــراع  تأجيــج  وإيــران 
المســاعدات لحلفائهــم فــي ســوريا. غالبــا مــا تتســم 

السياســة الخارجيــة الحكوميــة بالكيــل بمكياليــن. 
ــذي تــم فيــه اتخــاذ العديــد  ففــي نفــس الوقــت ال
مــن القــرارات المهمــة، إال أن هنــاك العديــد مــن 

األمثلة على عكس ذلك.
 وأحــد األمثلــة هــي الحــرب علــى اليمــن التــي تعــد 

واحدة من أفقر بلدان العالم.
 فبالرغــم مــن الكلمــات الجميلــة عــن الســام، إال أن 
مــن  إلــى كل  األســلحة  تواصــل تصديــر  الســويد 
اإلمــارات  ودولــة  الســعودية  العربيــة  المملكــة 

العربية المتحدة اللتان تشاركان في الحرب.
 نريــد مــن الســويد أن تتوقــف علــى الفــور عــن 
الدكتاتوريــة  األنظمــة  إلــى  األســلحة  تصديــر 

والبلدان المتحاربة.
 مثــال آخــر إضافــي هــو االتفاقيــة األوروبيــة مــع 

تركيا حول الاجئين.
في حين ان تركيا تسجن الصحافيين والسياسيين 
بينمــا  ســوريا  فــي  الكرديــة  المناطــق  وتهاجــم 
تضفــي الســويد وغالبيــة الــدول األوروبية الشــرعية 
ــع  ــن خــال د ف ــك م ــات أردوغــان وذل ــى تصرف عل
مبالــغ ماليــة ضخمــة لتركيــا مــن أجــل ضمــان إبعــاد 
الاجئيــن عــن االقتــراب مــن الحــدود األوروبيــة. 
هــذه االتفاقيــة يجــب إنهــاء العمــل بهــا علــى الفــور. 
الحكومــة  باعتــراف  اليســار  حــزب  يرحــب 
بفلســطين، ولكــن نحــن نعتقــد أن هنــاك حاجــة إلــى 
إلنهــاء  اســرائيل  علــى  الدولــي  الضغــط  تشــديد 

احتالها. 
ــى تعميــق  ينبغــي أن ال يعمــد االتحــاد األوروبــي إل
يعلــق  وأن  أي مجــال  فــي  اســرائيل  مــع  تعاونــه 
اتفــاق الشــراكة الحاليــة مــا لــم تقــم اســرائيل بإنهــاء 
فــي  الطرقيــة  الحواجــز  وإلغــاء  المســتوطنات 
األراضــي المحتلــة، وإيقــاف الحصــار المفــروض علــى 
الضفــة  فــي  الفصــل  جــدار  بنــاء  ووقــف  غــزة 

الغربية.
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 يجب ضمان حماية حق اللجوء

 نحــن نريــد أن تعمــل المزيــد مــن دول االتحــاد 

األوروبــي علــى مســاعدة النــاس النازحين، مســاعدة 

بعضنا البعض أكثر.

 إن تعزيــز وتقويــة نظــام اللجــوء المشــترك فــي 

االتحــاد  دول  جميــع  تتحمــل  أن  يعنــي  أوروبــا 

األوروبــي المســؤولية وأن تكــون قوانيــن اللجــوء هــي 

نفسها في جميع الدول األوروبية. 

كمــا يعنــي أن تشــريعاتنا الخاصــة باللجــوء ينبغي أن 

بهــا  المعمــول  للقوانيــن  أكثــر  مشــابهة  تكــون 

أثــرت  لقــد  األخــرى.  األوروبــي  االتحــاد  ببلــدان 

الهجــرة علــى الســويد عبــر القــرون، ونحــن نريــد أن 

يظل األمر هكذا.

 إن تحديــات الهجــرة أصبحــت أكثــر مــن مجــرد 

فتــح  المهــم  مــن  حيــث  الحــدود،  عبــر  الســفر 

فــي  للدخــول  الجــدد  الســويديين  أمــام  المجــال 

المجتمــع بشــكل فعلــي، وتعلــم اللغــة، والعمــل، 

وأن يكون الشخص جزءًا من نمو وتطور السويد.

 إن عمليــة الحصــول علــى وظيفــة عمــل وإعالــة 

الشــخص لنفســه يجــب أن تكــون أســرع وأســهل، 

حتــى بالنســبة ألولئــك الذيــن ال يتكلمــون اللغــة 

السويدية أو ال يملكون شهادات تعليمية.

الدخــول  وظائــف  برنامــج  تنفيــذ  نريــد  نحــن   

الجــدد  والقادميــن  للشــباب   inträdesjobb

ــى أول وظيفــة  مــع رواتــب أقــل عنــد الحصــول عل

عمــل، كمــا نرغــب أيضــا بتســهيل القوانيــن فــي 

هذا المجال. 

ونحــن نتصــرف انطاقــا مــن إمكانيــات ومســؤولية 

كل شــخص. فاألشــخاص الذيــن يريــدون الحصــول 

علــى مســاعدات المجتمــع االقتصاديــة يجــب أن 

ويحصلــوا  ويدرســوا  الســويدية،  اللغــة  يتعلمــوا 

على وظيفة عمل.

 ينبغــي أن تحصــل المزيــد مــن النســاء علــى فرصــة 

عمــل وتعلــم الســويدية. كمــا يجــب أن يتمتــع 

الطــاب مــن القادميــن الجــدد علــى المزيــد مــن 

الوقــت للتمكــن مــن إكمــال الدراســة والنجــاح فــي 

المدرســة، فعلــى ســبيل المثــال يمكــن أن تســتمر 

األعطــال  فتــرة  خــال  التدريســية  العمليــة 

التمييــز  مــن  الحــد  ويمكــن  أيضــا،  واإلجــازات 

والفصــل فــي المــدارس مــن خــال توزيــع الوافديــن 

الجدد بين المدارس بشكل أكثر إنصافا.

 وأمــا فــي المناطــق المهمشــة اجتماعيــا فهنــاك 

 جدًا للخدمات المهنية.
ً
حاجة خاصة

 ودور المــدارس التمهيديــة أو التحضيريــة هــو 

فمــدارس  األطفــال.  لغــة  لتطويــر  جــدًا  مهــم 

الحضانــة هــي ضروريــة جــدًا لتعليــم األطفــال اللغــة 

المــدارس  نجعــل  أن  نريــد  نحــن  الســويدية. 

الجــدد  للوافديــن  بالنســبة  إلزاميــة  التحضيريــة 

األطفال ابتداء من عمر الثاث سنوات.

» ندعم حل الدولتين«

  تتمحــور السياســة الخارجيــة لحــزب الليبرالييــن 

حــول الديمقراطيــة. نحــن ال نقبــل أبــدًا أن يعيــش 

الســام  أســس  فيهــا  تنعــدم  أجــواء  فــي  النــاس 

وتكثــر االضطرابــات واالضطهــاد والقمــع والتمييز 

والمعانــاة. لذلــك نحــن نعتقــد أن الديمقراطيــة 

وحقــوق اإلنســان يجــب أن تكــون الهــدف العــام 

الســويدية  الخارجيــة  للسياســة  األســمى 

والمساعدات السويدية. 

نحــن نريــد تقديــم مســاعدات ســخية تتمثــل بنحو 

1 % من دخل اإلنتاج القومي اإلجمالي.

 إن الديمقراطيــة والحريــة همــا مــن األمــور األكثــر 

التنميــة  أســس  وخلــق  الفقــر  لمحاربــة  أهميــة 

والتطور.

 نحــن نشــدد علــى ضــرورة عــدم إعطــاء مســاعدات 

للــدول االســتبدادية، بــل المســاهمة بــداًل مــن ذلــك 

في إرساء الديمقراطية واحترام حقوق اإلنسان.

وبشــكل  قويــا  للســويد صوتــا  يكــون  أن  يجــب   

خــاص فــي القضايا الحساســة من الناحية السياســية 

ــدان األخــرى المانحــة للمســاعدات،  ــب البل ــى جان إل

فــي  المــرأة  حــق  عــن  والدفــاع  المســاواة،  مثــل 

جســدها وحياتهــا الجنســية، وحــق الحريــة، وحــق 

جنســيا.  المثلييــن  األشــخاص  وحــق  اإلجهــاض، 

حيــث  الدولتيــن  حــل  المحافظيــن  حــزب  يؤيــد 

فلســطيني  وجــود  إلــى  الســام  اتفاقــات  تــؤدي 

أمنــة  حــدود  داخــل  جنــب  إلــى  جنبــا  اســرائيلي 

تعمــل  أن  يجــب  حيــث  دوليــا.  بهــا  ومعتــرف 

الســويد للتأثيــر علــى كا الطرفيــن حتــى يكــون 

هــذا األمــر ممكنــا فــي النهايــة. ينبغــي على الســويد 

واالتحــاد األوروبــي مواصلــة العمــل وبــذل كل مــا 

فــي وســعهما لإلســهام فــي إنهــاء الحــرب األهليــة 

في سوريا وتوفير الحماية لألقليات.

فــي  الســويد  تســاهم  أن  تمامــا  الصحيــح  مــن   

داعــش.  إرهــاب  لمحاربــة  الدولــي  التحالــف 

االســتقرار  فــي  المســاهمة  الســويد  وســتواصل 

وإعادة إعمار العراق وليبيا وغيرها من الدول.

حــــزب الليبراليين
LIBERALERNA

لتقديــم  مناطــق  إنشــاء  نؤيــد   «
طلبات اللجوء«

   إن الحــزب المســيحي الديمقراطــي يحمــي حــق 
اللجــوء. نحــن نريــد إنشــاء مناطــق لتقديــم طلبــات 
اللجــوء وذلــك بهــدف تحســين وتســريع عمليــة 

معالجة طلب اللجوء.
 فاألشــخاص الذيــن يتــم منحهــم حــق اللجــوء فــي 
إقامــة  تصريــح  علــى  يحصلــون  ســوف  الســويد 

مؤقت مع تمتعهم بحق لّم شمل العائلة.
 يجــب أن تبــدأ عمليــة االندمــاج منــذ اليــوم األول 
فــي الســويد. وبــداًل مــن أن يضطــر المــرء لقضــاء 
ــأن  ــا نرغــب ب ــة وســلبية، فإنن ــرة انتظــار طويل فت
برامــج  فــي  البدايــة  منــذ  اللجــوء  يشــارك طالبــو 
اللغــة  وتعلــم  االجتماعــي  التوجــه  ذي  اللجــوء 
الســويدية والعمــل. وبالتالــي يمكــن ماحظــة أن 
التدريــب والعمــل قــد أتــوا بثمارهــم منــذ البدايــة 

وحققوا نتائج جيدة.

ــن  ــواع م ــي أن ــة ف ــد أن نضــع حــد لإلقام  نحــن نري
 .EBO المساكن غير اآلمنة اعتمادًا على قانون

إن األشــخاص الذيــن حصــول علــى تصاريــح اإلقامــة 
بشــكل  المجتمــع  فــي  ترســيخهم  يتــم  ســوف 
أســرع، ونحــن نقتــرح فــي هــذا المجــال تطبيــق 
شــكل جديــد للتوظيــف يدعــى بـــ وظائــف الدخــول 
والشــباب  الجــدد  للقادميــن   Inträdesjobb
ــم يتجــاوزا ســن 23 عامــا. حيــث أن هــذه  ممــن ل
التدابيــر تزيــد مــن اإلمكانيــات المتاحــة النتقــال 
هــذه المجموعــات مــن االعتمــاد علــى المســاعدات 

المالية إلى العمل.

مقابــل  الطموحــة  »التنميــة 
المساعدات السخية«

إن السياســة الخارجيــة الســويدية يجــب أن تنطلــق 
اعتمــادًا علــى القيــم والمفاهيــم. أي أن الســويد 
ســوف تقــف وتدافــع عــن القيــم العالميــة مثــل 

ــدأ  ــة ومب ــات والديمقراطي حقــوق اإلنســان والحري
ســيادة القانــون مــن أجــل تعزيــز مفاهيــم الســام 

والحرية والتطور والتفاهم والمصالحة.
 ويريــد الحــزب المســيحي الديمقراطــي أيضــا اتبــاع 
تقديــم  وضمــان  طموحــة  تنميــة  سياســة 
 علــى ذلــك، 

ً
المســاعدات الماليــة الســخية. عــاوة

يعتبــر الحــزب المســيحي الديمقراطــي أن هنــاك 
حاجــة لمشــروع مارشــال، وهــو مشــروع اقتصــادي 
تــم وضعــه إلعــادة تعميــر أوروبــا بعــد انتهــاء 
الحــرب العالميــة الثانيــة، أي أن الحــزب يعتقــد 
بضــرورة وجــود خطــة مارشــال إلعــادة بنــاء أجــزاء 
كبيــرة مــن الشــرق األوســط باإلضافــة إلــى بــذل 
مــن  األجــل واســتثمارات متينــة  جهــود طويلــة 
أجــل خلــق عوامــل األمــان والعمــل وفــرص التعليــم 

في الدول الفاشلة وما حولها.
فــي  بالمســتقبل  الثقــة  لتعزيــز  حاجــة  هنــاك   
ســوريا  فــي  الخيــر  قــوى  عــن  فضــًا  المنطقــة 

أن  يمكــن  التــي  وأفغانســتان،  واليمــن  والعــراق 
ومســتقرة  ســلمية  دول  بنــاء  فــي  تســاهم 

وديمقراطية.
الســويد فــي الطليعــة عندمــا   يجــب أن تكــون 
لخلــق  الراميــة  المبــادرات  بدعــم  األمــر  يتعلــق 
لألشــخاص  التعليــم  وإمكانيــات  العمــل  فــرص 

النازحين.
ــة أن يكــون  ــي للغاي ــن اإليجاب ــه م  نحــن تعتقــد أن
البنــك الدولــي قــادرًا علــى الشــروع بتقديــم الدعــم 
ــة  ــة االقتصادي ــي مجــاالت التنمي ــذل الجهــود ف وب
الدخــل  ذات  البلــدان  فــي  العمــل  فــرص  وخلــق 
مــن  كبيــرة  أعــداد  اســتقبلت  والتــي  المتوســط 
أن  ينبغــي  كمــا  واألردن.  لبنــان  مثــل  الاجئيــن 
تنتهــج الســويد موقفــا مرنــا لدعــم البلــدان ذات 
الدخــل المتوســط مــن الناحيــة االقتصاديــة والتــي 
اســتقبال  فــي  جــدًا  كبيــرة  مســؤولية  تتحمــل 

الاجئين.

حــــزب الديمقراطين المسيحيين
Kristdemokraterna
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الــى  يــؤدي  الالجئيــن  »اســتقبال 
تدهور مستوى الرفاهية«

 لقــد أدت عمليــة اســتقبال الاجئيــن وأقاربهــم 
المجتمــع  تشــتيت  إلــى  نســبيا  عالــي  وبمســتوى 
مســتوى  وتدهــور  االســتبعاد  مــن  حالــة  وخلــق 
الرفاهيــة االجتماعيــة. وفــي نفــس الوقــت فقد أدى 
الشــرطة  الن  للخطــر  األمــن  تعــرض  إلــى  ذلــك 
وضوابــط التحكــم كانــت ضعيفــة للغايــة ســواء مــن 
حيــث فتــرة اإلقامــة فــي البلــد أو فيمــا يتعلــق بمنــح 

الجنسية.
 تحتــاج الســويد إلــى بنــاء سياســة للهجــرة ذات 
إطــار تنظيمــي وقانونــي ثابــت واحتــرام حــدود 

الباد ومواطنيها وقوانينها.
عمليــة  فــي  الســويد  اســتمرار  نرفــض  نحــن    
اســتقبال طالبــي اللجــوء ونحــن نريــد بــداًل مــن ذلــك 
أن نســعى لجعــل حــق اللجــوء متناســبا مــع الظــروف 
الحاليــة، مــع التركيــز علــى إنشــاء مــاذات آمنــة أو 
مــن  اإلمــكان  قــدر  قريبــة  تكــون  آمنــة  مناطــق 
أماكــن األزمــات والصراعــات وذلــك بهــدف الوصــول 

لاجئين الذين هم بأمس الحاجة للحماية.

 ينبغــي تنظيــم جميــع النواحــي األخــرى للهجــرة 
مــن خــال نظــام إعــادة التوطيــن، أو مــا يســمى 
بنظــام اســتقبال الحصــص، أو مــن خــال تقديــم 
طلبــات الحصــول علــى تأشــيرات الدخــول »الفيــزا« 

وتصاريح اإلقامة.
 ونحــن نرغــب أيضــا في تشــديد الشــروط المتعلقة 
بالقــدوم للســويد، مثــل عمليــات تفتيــش الهويــات 
التــي  والوثائــق  األمنيــة،  والضوابــط  الشــخصية 
إعالــة  إمكانيــة  ومــدى  الطلــب  خلفيــة  تثبــت 

الشخص لذاته. 
ــة ســحب  ــز إمكاني ــد تعزي ــك نري ــى ذل  عل

ً
وعــاوة

ــة قيــام الشــخص  وإلغــاء تصاريــح اإلقامــة فــي حال
ــك أيضــا ســحب الجنســية  ــون، وكذل بانتهــاك القان
مــن األشــخاص الذيــن قدمــوا أســباب زائفــة وغيــر 
حقيقيــة عنــد تقديــم طلــب اللجــوء أو فــي حــال 

انضمام الشخص للجماعات اإلرهابية.
 ويريــد حــزب ســفيريا ديمكراتنــا التركيــز أيضــا 
علــى تنفيــذ قــرارات الترحيــل بشــكل أكثــر فعالية، 
الطوعيــة  العــودة  يخــص  فيمــا  أيضــا  وكذلــك 
ــي  ــرة أخــرى ف ــون بالعيــش م ــن يرغب ــك الذي ألولئ

وطنهم السابق.

 إن الحــزب يســعى للمزيــد مــن أماكــن الرعايــة، 
ترفــض  التــي  الــدول  علــى  العقوبــات  وفــرض 
اســتقبال مواطنيهــا عنــد ترحيلهــم مــن الســويد، 
ضوابــط  وتشــديد  الشــرطة،  أدوات  وتحســين 
ومكافحــة  باألســود،  العمــل  ســوق  مراقبــة 
مجتمعــات الظــل، باإلضافــة إلــى االســتثمار فــي 
البلــدان المتلقيــة وإقــرار أشــكال مختلفــة ألنــواع 

دعم إعادة الترسيخ. 

»نرفــض االعتــراف بدولــة فلســطين 
حاليا«

 يريــد حــزب ســفيريا ديمكراتنــا أن تكــون الســويد 
صوتــا قويــا ومســتقًا لدعــم الســام والعاقــات 
الجيــدة بيــن شــعوب العالــم. يجــب علــى الســويد أن 
الحريــات  ضــد  االنتهــاكات  إلــى  بوضــوح  تشــير 
والحقــوق األساســية وكذلــك أيضــا االنتهــاكات ضــد 

سيادة الدول المستقلة.
 يتطلــع حــزب ســفيريا ديمكراتنــا بشــكل إيجابــي 
إلــى التجــارة الدوليــة، وإمكانيــات ومــوارد االرتبــاط 
والعاقــات االقتصاديــة التــي تســاهم فــي تحقيــق 

كمــا  الفقيــرة،  الــدول  فــي  االقتصاديــة  التنميــة 
نتطلــع إلــى تعزيــز وتوثيــق العاقــات بيــن الــدول 

والحكومات.
 إن الديمقراطيــة هــي شــرط أساســي للحريــة التــي 
نعطــي  نحــن  ولذلــك  النــاس  جميــع  يســتحقها 
األولويــة للنضــال مــن أجــل الديمقراطيــة الحقيقيــة 

وحرية الرأي والوصول لوسائل اإلعام الحرة.
خــال  ديمكراتنــا  ســفيريا  حــزب  يهــدف   
لدعــم   2018 عــام  العامــة  االنتخابــات 
المضطهديــن العلمانييــن والمســيحيين وغيرهــم 
مــن األقليــات األخــرى واالعتراف باإلبــادة الجماعية 
ــادة  ــة واإلب ــة العثماني ــي ارتكبتهــا االمبراطوري الت
الجماعيــة التــي ارتكبتهــا الدولــة اإلســامية فــي 
االعتــراف  إلــى  أيضــا  ونســعى  والعــراق.  ســوريا 
بــأرض الصومــال كدولــة مســتقلة، والعمــل علــى 
العــراق بإعــان  الكرديــة فــي  للمنطقــة  الســماح 
ــة  ــراف بدول اســتقالها، ولكــن نحــن نرفــض االعت
ال  االعتــراف  ألن  الحالــي  الوقــت  فــي  فلســطين 

يؤدي إلى نتيجة في محادثات السام.

حزب سفيريا دميكراتنا )ديمقراطيو السويد( 
SVERIGEDEMOKRATERNA



Göteborgs Kulturkalas är en kulturfestival som hålls varje år och som är gratis. Upplev musik, dans, teater, barnkultur och mycket mer.

GOTEBORGSKULTURKALAS.SE •�14–19 AUGUSTI 2018

ÖPPET 
FÖR 
ALLA

HELT 
GRATIS

مهرجان جوتنربج الثقايف لألطفال
Trädgårdsföreningen يوجد أك� من 300 فقرة لألطفال ىف

املواعيد

 من الثالثاء إىل السبت من الساعة 12:00 إىل الساعة 19:30

يوم األحد من الساعة 12:00 إىل الساعة 18:00

 يف مهرجان جوتنربج لألطفال �كن للعائلة كلها األستمتاع بيوم جميل و شيق
من خالل املوسيقي، الرقص، األبحار ، األع�ل اليديوية و الفنون

تعاىل إىل نزهة ىف الهواء الطلق . كل النشاطات مجاناً

ً

Barnens Kulturkalas
Över 300 programstarter i Trädgårdsföreiningen. 
Öppettider tisdag – lördag kl. 12 – 19.30 och söndag kl. 12 – 18.

• På Barnens Kulturkalas kan hela familjen ha en rolig dag.
• Dans, musik, segling, slöjd och konst.
• Ta med picknic och ät i gräset.
• Alla aktiviteter är gratis.

كرنفال هامر كول�
 الراقصون واملوسيقيون يقدمون تجربة غنية بألوان املوسيقى عىل غª املعتاد

الريش واألزياء والطبول - الكارنفال للكبار والصغار

Avenyn األحد - 19 أغسطس/آب من الساعة 13:00 إىل الساعة 15:00 يف   

 ينطلق الكرنفال من

Götaplatsen - Kungsportsplatsen 

Hammarkullekarnevalen
Dansare och musiker bjuder på en färgsprakande upplevelse utöver det 
vanliga. Fjädrar, dräkter och trummor skapar karnevalsstämning för 
både stora och små. Söndag 19 augusti klockan 13 - 15 på Avenyn. Avgår 
från Götaplatsen till Kungsportsplatsen.

Sagoläsning på 
Barnens Kulturkalas
Lyssna på sagor som vi läser i Bokskogen i Trädgårdsföreningen.

• På svenska: Tisdag-söndag 14 – 19 aug kl. 12 – 15
• På arabiska: Onsdag-fredag 15 – 17 aug kl. 12 – 15
• På somaliska: Onsdag-fredag 15 – 17 aug kl. 12 – 15
• På engelska: Onsdag-fredag 15 – 17 aug kl. 12 – 15

قراءة القصص يف مهرجان األطفال
أستمع إىل القصص التي نقرأها يف

Bokskogen - Trädgårdsföreningen

 باللغة السويدية   : من الثالثاء إىل األحد      14- 19 أغسطس/آب من الساعة 12:00 إىل الساعة
15:00

 باللغة العربية     : من األربعاء إىل الجمعة  15- 17 أغسطس/آب من الساعة 12:00 إىل الساعة
15:00

 باللغة الصومالية : من األربعاء إىل الجمعة  15- 17 أغسطس/آب من الساعة 12:00 إىل الساعة
15:00

 باللغة األنجليزية : من األربعاء إىل الجمعة  15- 17 أغسطس/آب من الساعة 12:00 إىل الساعة
15:00
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متابعة واسعة لمقابلة الملياردير النرويجي بيتر ستوردالين مع شبكة الكومبس

ستوردالين: التفاني بالعمل الطريق إلى النجاح

نفســك  ّعــرف 
ُ

ت أن  يمكــن  هــل  الكومبــس: 
لبرنامج يال ألميدالين؟ 

 أنــا بيتــر ســتوردالين عمــري 55  عامــا مــن أصــل 

بجســد  ســويدية  روح  أنــا  القــول  يمكــن  نرويجــي، 

و150  فنــدق  يقــارب 200  مــا  عنــدي  نرويجــي. 

والســويد  النرويــج  فــي  موزعــة  وبــار  مطعمــا 

والدنمــارك وفنلنــدا، يعمــل فيهــا اليــوم أشــخاص مــن 

حوالي 160 جنسية ولغة مختلفة. 

الكومبــس: حدثنــا أكثــر عــن قطــاع الفنــادق، 
وكيــف تصــف لنــا العمــل فــي هــذا القطــاع مــن 

وجهة نظرك كمالك؟ 
مجــال الفنــادق يعتمــد بالدرجــة األولــى علــى العنصــر 

الزبائــن  يســتقبلون  الذيــن  واألشــخاص  البشــري، 

ــن  ــة الغــرف والذي ــون بخدم ــن يقوم واألشــخاص الذي

ــخ،  ــي المطب ــن ف ــزالء لإلفطــار والعاملي يســتقبلون الن

هؤالء هم األهم في قطاع الفنادق. 

ــي 1600 فرصــة عمــل، ولغايــة  قمــت بتوفيــر حوال

اآلن يأتــي النــاس لنــا بحثــا عــن عمــل، ولكــن هــم يأتــون 

مع ورقة تسمى السيرة الذاتية.

ــر بأمــر 
ّ
 إذا قــام المــرء بتــرك هــذه الورقــة جانبــا، وفك

العمــل،  فــي  واإلرادة«  »الرغبــة  توفــر  هــو  واحــد 

ســيكون هــذا أفضــل بكثيــر، فــي الحصــول علــى فرصــة 

عمل في مجال الفنادق والمطاعم.

ــى  ــة إل ــادق بحاج ــاع الفن ــل قط ــس: ه الكومب
ــة فــي النرويــج والســويد وشــمال  أيــدي عامل

أوروبا عموما؟ 
 نعــم هنالــك حاجــة، ومــازال مــن الصعــب الحصــول 

فــي  الصيــف  فتــرة  فــي  الموظفيــن خصوصــا  علــى 

فــي  الشــتاء  وفتــرات  الســياحية،  الصيفيــة  المــدن 

المنتجعــات الشــتوية، وهنالــك حاجــة أقــل فــي المــدن 

الكبيرة، مثل ستوكهولم ويوتبوري ومالمو. 

إذا أراد المــرء أن يعمــل، وتوجــد لديــه رغبــة حقيقــة 

فــي العمــل، فهــو ســيحصل علــى عمــل فــي مجــال 

للتفكيــر  داعــي  ال  إنــه  القــول  وأســتطيع  الفنــادق، 

بعــدم معرفــة الشــخص اللغــة، ألن ذلــك ال يلعــب دورًا 

كبيــرًا، وكمثــال علــى مــا أقــول، لدينــا الكثيــر ممــن 

بــدأوا العمــل، وال يجيــدون التحــدث بالنرويجيــة أو 

السويدية، لكنهم يعملون بطريقة رائعة.

لدينــا العديــد ممــن بــدأ العمــل بجهودهــم ووصلــوا الــى 

مناصب أعلى.

هنــا فــي ڤيســبي يوجــد شــخص اســمه علــي، جــاء مــن 

مــزار شــريف فــي أفغانســتان، ال يتكلــم اللغــة وعائلتــه 

بقيــت فــي أفغانســتان ، لكنــه حصــل علــى أول عمــل 
هنــا وحصــل علــى اإلقامــة وهــذا مــا نأمــل بــه ، مثــل مــا 
ســاعدت علــي ســوف أســاعد كل مــن لديــه طمــوح فــي 
العمــل، وجميــع مــن يعمــل معنــا ســوف يحصــل علــى 

فرصة. 

الكومبــس: يمكــن أن يكــون لــدى القادميــن 
الجــدد فــرص أكثــر للعمــل بهــذا القطــاع 
علــى أســاس انهــم قــد ال يجيــدون الســويدية 

ولكن لديهم لغات أخرى، ما رأيك؟
بالبدايــة أعتقــد أن العديــد ممن يجلســون ويشــاهدون 
التلفزيــون يقولــون وهــم يشــعرون باليــأس: » إننــا ال 
نتحــدث الســويدية بطاقــة«! هــذا هــراء بالنســبة لــي، 
ــرة«  ــدي خب حتــى عندمــا يقــول أحدهــم: »ال يوجــد ل

هذا أيضا هراء! 

أن  أن تقــوم بعمــل جيــد، عليــك  أردت  إذا 
الرغبــة  توفــر  مــع  بــه  القيــام  علــى  تصــر 
واإلرادة ومحبــة النــاس، كــم لغــة مثــال تحتــاج 

حتى تتمكن من الطبخ؟ 
بطهــي  لتقــوم  الســويدية  اللغــة  إلجــادة  تحتــاج  ال 
طعــام لذيــذ أو التنظيــف، وأكثــر الفنــادق لديهــا زوار 

لغــات  يتكلمــون  وبالتالــي  مختلفــة،  جنســيات  مــن 
مختلفــة والغالبيــة يتكلمــون االنكليزيــة وهــذا يفــي 

بالغرض. 
ومــن األفضــل تعلــم اللغــة فــي مــكان العمــل بــدل 
عــدم  المهــم  وتعلمهــا،  المدرســة  فــي  الجلــوس 
والتفكيــر  الجلــوس  والمشــاكل،  بالعقبــات  التفكيــر 
ــح هــو أن تفكــر  ــم أن الصحي ــا أعل ــد الفــرص، وأن يفق
ــك  كيــف تســتثمر جهــودك بهــذا المجــال، وفكــر بان

سوف تنجح.

الكومبــس: هــذا يعنــي ان مســاعدة الالجئيــن 
للدخــول إلــى ســوق العمــل مهــم للتفاعــل مــع 
المجتمــع الســويدي او النرويجــي مــا الــذي 

تقوم به انت لكي تساعد في هذا األمر؟ 
الحــد  فــإن  متــدرب  أخذنــا 800  نحــن  إذا  أعتقــد 
ــت،  ــى عمــل ثاب ــى 36% منهــم ســيحصلون عل األدن
 800 نأخــذ  عــام  كل  فــي  ألننــا  رائــع،  أمــر  وهــذا 
متــدرب ويتوظــف منهــم 37% ويحصلــون علــى 
مــن  فــي حــل جــزء  مــا يســاهم  ثابــت وهــذا  عمــل 

مشاكل البطالة في السويد. 
واالمكانيــات  الطاقــات  مــن  االســتفادة  علينــا 
ــن هــم خــارج  ــد أن يشــعر هــؤالء الذي الموجــودة، الب

الكومبــس – يــال ألميداليــن: القــت مقابلــة متلفــزة أجرتهــا شــبكة الكومبــس أثنــاء أســبوع ألميداليــن األخيــر، مــع المليارديــر النرويجــي بيتــر ســتوردالين،  انتشــارا واســعا وحصلــت علــى 
العديــد مــن التعليقــات اإليجابيــة، خاصــة علــى النصائــح التــي قدمهــا رجــل األعمــال وطريقــة توجهــه إلــى القادميــن الجــدد، واعطائهــم األمــل ببــدء حيــاة جديــدة وناجحــة فــي الســويد وأوروبــا 

اجماال.
ونظرا لهذا االهتمام بالمقابلة، تعيد الكومبس نشر محتواها في الجريدة الورقية:
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VÄLKOMMEN PÅ ÖPPET HUS I STOCKHOLM!

Vi berättar mer om utbildningarna och hur arbetsmarknaden 
ser ut. Du som vill gå en utbildning får hjälp att ansöka. 
Våra utbildningar är kostnadsfria. 

• Onsdagen den 8 augusti, klockan 16:00 - 13:30
• Torsdagen den 16 augusti, klockan 16:00 - 13:30

Adress: Mejerivägen 9, Stockholm 

Har du frågor? Ring 62 90 701-072.          eductus.se/stockholm

VILL DU ARBETA INOM VÅRD OCH OMSORG? 

• UNDERSKÖTERSKA (1,5 år)

• VÅRDBITRÄDE (1 år)

VILL DU ARBETA MED BARN?

• BARNSKÖTARE (1,5 år)

• ELEVASSISTENT (1,5 år)
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دورات تعليمية
تسهل حصولك

على عمل

إطــار العمــل بأنــه مرحــب بهــم، والبــد مــن اســتغال 
طاقاتهم واالمكانيات المتاحة لديهم.

ــدان  الكومبــس: بخصــوص الســياح، مــن أي بل
يأتي أغلبهم؟ 

فــي المقدمــة مــن بريطانيــا، وبعدهــا مــن الواليــات 
المتحــدة األمريكيــة، وألمانيــا، والصيــن، ومــن عــدة 
الطبقــة  نمــو  تزايــد  بســبب  وهــذا  آســيوية،  دول 

المتوسطة لديهم. 

الكومبس: لماذا يأتون برأيك؟ 
المــكان آمــن، والطبيعــة رائعــة، بإمكانهــم الذهــاب 
منتصــف  فــي  الشــمس  لرؤيــة  النرويــج  شــمال  إلــى 
الليــل، والمضايــق البحريــة والجبــال. لدينــا الطبيعــة 

والحضارة. 

ــا   آخــر: م
ً
ــد أن نســألك ســؤاال الكومبــس: نري

الــذي يجــب أن يتوفــر لــدى الشــخص لكــي 
ينجح؟ هل هي الموهبة 

أم الرغبة أم الحظ؟ 
بيتــر: أتــرك الحــظ جانبــا، الحــظ هــو أن تربــح يانصيــب 
اللوتــري، أعتقــد أن األهــم هــو الرغبــة واإلرادة بغــض 
الموهبــة  األهــم.  وهــذا  موهبــة  عــن وجــود  النظــر 
ليســت األهــم أنــا شــخصيا ال أملــك موهبــة، عملــت فــي 
المبيعــات وهــذا ال يتطلــب موهبــة كبيــرة، عملــت فــي 
العمــل وأن  فــي  الرغبــة  األهــم هــو  متجــر صغيــر، 
تكــون فخــورًا بعملــك مهمــا كان نوعــه، لذلــك أقــول إن 

أهــم عمــل فــي الفنــدق هــو العمــل فــي خدمــة الغــرف، 

وبدونه ال يساوي الفندق شيئا.

ليــس المديــر أو الرئيــس همــا المهمــان، بــل األشــخاص 

الحــظ  بيــن  فكــرت  إذا  لذلــك  بهــم،  تلتقــي  الذيــن 

والرغبة والموهبة فإن حب العمل يحطم كل شيء. 

الكومبــس: مــا الــذي تقولــه للقادميــن الجــدد 
ــى الســويد وشــمال  ــوا إل ــن أت ــن الذي والالجئي

أوروبا؟
أريــد أن أقــول لــكل مــن يأتــي إلــى هنــا، ركــزوا علــى شــيء 

واحــد فقــط وهــو »العمــل«، والعمــل بغــض النظــر عــن 

نوعــه، والتفانــي بقــدر مــا تســتطيعون فــي ســبيل هــذا 

العمل. 

عندمــا يطــرح ســؤال: هــل تســتطيع أن تعمــل هنــا؟ 

الجــواب نعــم.. يمكننــي المســاعدة هنــا، نعــم اقتنــص 

الفرصــة وال تفكــر باألجــور، وال تفكــر باألمــور التــي ال 

ــا،  تســتطيع القيــام بهــا، فكــر فقــط أنــك ســتكون معن

ــا مــن أي مــكان ال يلعــب دورًا وال يلعــب أي  ــك هن مجيئ

دور الديــن الــذي تؤمــن بــه أو أي توجــه جنســي لديــك، 

فقــط أمــر واحــد مهــم هــو أن تكــون لديــك الرغبــة 

بالعمل. 

يجــب أن تكــون فخــورًا بمــا تعمــل بــه، وأن تكــون فخــورًا 

بالمــكان الــذي أتيــت منــه، وفخــور بحضارتــك ألن التنــوع 

يرفعنا ويساعد على فهمنا لآلخر، ويولد األمان. 

أنــا شــخصيا فخــور بهــذا التنــوع فنحــن تقريبــا ســيكون 

لدينــا 200 جنســية مختلفــة وآمــل أن نســتمر علــى هــذا 

النمو بالمستقبل كما تقولون بالعربية إن شاء الله!
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رئيس بلدية لوليو ميكائيل ليكفالك:
نرحب بالقادمين الجدد في بلديتنا وهناك فرص في الشمال السويدي 
سنوفر لهم العمل والسكن ونساعدهم في االندماج السريع بالمجتمع

ــي عــدد كبيــر مــن القادميــن الجــدد  ــم نحــن الشــرقيين معــه. وفيمــا يعان ــى حــد ال يمكــن أن نتأقل ــارد إل الكومبــس – يــال ألميداليــن: هــل حقــا العيــش فــي شــمال الســويد، ممــل والجــو ب
والمهاجريــن مــن أزمــة إيجــاد ســكن دائــم وعمــل فــي عــدد مــن المــدن الكبيــرة جنــوب ووســط الســويد، تعلــن مــدن أخــرى واقعــة فــي الشــمال عــن اســتعدادها وحاجتهــا الســتقبال قادميــن 

جدد مع عوائلهم. الكومبس التقت مع مدير بلدية لوليو الواقعة شمال السويد وطرحت عليه عدة أسئلة قد تراود العديد من القادمين الجدد.

كمديــر  منصبــك  يعنــي  مــاذا  الكومبــس: 
لبلدية لوليو؟

ــا رئيــس البلديــة، وأعمــل بمهمــة سياســية فــي آن  أن
واحــد، ويمكــن القــول إننــي أعلــى رئيــس فــي البلديــة 

من الناحية اإلدارية.

الكومبس: كيف تتم إدارة البلدية في السويد؟
جميــع البلديــات تــدار مــن قبــل السياســيين الذيــن 
هــم مــن يقــررون ويتخــذون القــرارات بشــأن كل شــيء، 
مثــل المــدارس، رعايــة المســنين، والطــرق وغيرهــا. 
حتــى  القــرارات  هــذه  تنفيــذ  ضمــان  هــي  مهمتــي 

تكون هناك مدارس جديدة، إلخ.

الكومبس: هل يمكنك مقارنة البلدية بالدولة؟
 السياســة فــي بلديتــك يمكــن مقارنتهــا علــى ســبيل 
المثــال مــع البرلمــان، لكــن المجلــس البلــدي يســمى 

لكن بمجلس المدينة المنتخب.

البلــدي  المجلــس  فــي  يوجــد  الكومبــس: 
معارضة وأغلبية.

 بالضبــط نعــم، عــدد األشــخاص فــي المجلــس يكــون 
بنــاًء علــى الكيفيــة التــي ســارت بهــا االنتخابــات عندمــا 

يتم مشاركة جميع األحزاب في المجلس البلدي.

الكومبــس: لقــد اســتقبلت لوليــو العديــد مــن 
الوافديــن الجــدد خــالل الفتــرة األخيــرة كيــف 
تــم االمــر؟ لديكــم خبــرة جيــدة فيمــا يتعلــق 

باالندماج هل تستطيع أن تشرح لنا؟
 لوليــو معتــادة منــذ زمــن علــى اســتقبال العديــد مــن 
الوافديــن الجــدد، لذلــك يصبــح المــرء فــي النهايــة 
معتــادًا علــى ذلــك عندمــا تقــوم بــه لفتــرة طويلــة. 
لكــن المســألة األكثــر أهميــة هــي أننــا قررنــا أننــا بحاجــة 
إلــى المزيــد. بلديتنــا تنمــو ونحتــاج إلــى المزيــد مــن 
العمالــة، ويرغــب الكثيــرون فــي العمــل. نحــن الذيــن 
نعيــش فــي لوليــو نشــعر أن عددنــا لــم يعــد كافّيــا منذ 
علــى  نحصــل  أن  المهــم  مــن  لذلــك،  فتــرة طويلــة 
فــي  بهــم  للترحيــب  الجــدد  الوافديــن  مــن  العديــد 
ــى عمــل بســرعة  ــا. ونضمــن لهــم الحصــول عل بلديتن
واالندمــاج فــي المجتمــع والحصــول علــى األصدقــاء 

وكل شيء.

الكومبــس: هــل لديكــم المزيــد مــن أماكــن 
تلــك  هــي  ومــا  الجــدد،  للوافديــن  العمــل 

األعمال؟ 
يمكنــك أن تقــول جميــع أنــواع العمــل. لدينــا العديــد 
مــن الشــركات، بمــا فــي ذلــك البلديــات، يمكــن القــول 
لدينــا العديــد مــن أنــواع الوظائــف مثــل رعايــة كبــار 
 .Max Burger الســن، قطــاع المطاعــم، مطعــم
لدينــا شــركة فيســبوك. لدينــا العديــد مــن الشــركات 
المختلفــة. لدينــا الكثيــر مــن صناعــة الصلــب القديمــة 

جدًا. هناك العديد من أنواع الوظائف المختلفة.

ــن  ــى القادمي ــهل عل ــن الس ــل م ــس: ه الكومب
الجدد تأسيس أعمالهم الخاصة؟

نعــم، هــذا ســؤال جيــد. هنــاك شــركات صغيــرة تؤمــن 

كصاحــب  بنفســك  تبــدأ  أن  إمــا  الوظائــف.  معظــم 
شــركة أو تعمــل فــي شــركة كهــذه. لدينــا تعــاون 
جيــد مــع الشــركات الصغيــرة. إذا كانــت لديــك فكــرة 

جيدة، فسيتم ذلك.

الكومبــس: هنــاك ضغــوط علــى الدولــة فيمــا 
 Luleå يتعلــق بالهجــرة. كيــف حلــت بلديــة

هذه المشكلة؟
لــم نحــل قضيــة الســكن، ولكننــا قمنــا بعــدد قليــل مــن 
األشــياء الجيــدة. قمنــا ببنــاء العديــد مــن المســاكن 
الجديــدة فــي الســنوات األخيــرة وهــذا انجــاز هــام. 
ا 

ً
لــدى البلديــة شــركة إســكان خاصــة بهــا تقــدم شــقق

للوافديــن الجــدد ليتمكنــوا مــن االندمــاج فــي المجتمع. 
لدينــا شــركات تأجيــر ســكن خاصــة تقــوم بتأجيــر 
ــدة تجعــل قطــاع  ــن األشــياء الجدي ــد م شــقق. العدي
نبنــي  أيضــا  اإلســكان يصبــح أفضــل وأفضــل. نحــن 
شــقق رخيصــة لتلبيــة حاجــات األغلبيــة.  ال يمكــن 
للمــرء بنــاء شــقق باهظــة الثمــن فقــط. يجــب علــى 

الناس جميعا الحصول على احتياجاتهم.

الكومبــس: هنــاك عــدد مــن الوافديــن الجــدد 
ــن  ــويد. لك ــوب الس ــي جن ــش ف ــدون العي يري
لوليــو علــى بعــد حوالــي 1000 كيلومتــر مــن 

ستوكهولم. هل الجو بارد وممل؟

 البــرد فــي فصــل الشــتاء أمــر مؤكــد، ولكنــه لطيــف 
عموما.

 عنــد التحــدث إلــى أشــخاص مــن ســوريا أو الصومــال أو 
أجــزاء أخــرى مــن العالــم، يــرى البعــض منهــم ان الجــو 
ــة جــدا وســكان  لطيــف فــي لوليــو. لدينــا أضــواء جميل
لطيفــون، يمكنــك الذهــاب للتزلــج والتزحلــق علــى 
الجليــد. يمكنــك أن تفعــل الكثيــر فــي فصــل الشــتاء. 
ثــم لدينــا مابــس جيــدة نواجــه بهــا هــذا الطقــس 

البارد.

الكومبــس: هــل تغيــرت لوليــو فــي الســنوات 
ربمــا  الجــدد؟  الوافديــن  بســبب  األخيــرة 

ثقافة الطعام أحدثت تنوعا!
حتمــا. مــن المثيــر جــدًا الحصــول علــى أشــخاص جــدد 
بحيــث يضيــف ذلــك شــيئا جديــدًا. يصبــح هنــاك تنــوع 
مســتوعبا  مجتمعــا  المجتمــع  ويصبــح  مجتمعــي، 

للجميع، وبالتالي سيكون مثل مدينة أكبر.

الكومبس:  كم عدد سكان لوليو؟
يعيــش فــي لوليــو 78000 نســمة. نحــن نزيــد حوالــي 
700شــخص كل عــام. نريــد أن نصبــح أكثــر، ونحــاول 

أن نزيد 1000 شخص كل عام.

بالقادميــن  ترحبــون  أنتــم  إذن  الكومبــس: 
الجــدد الذيــن يعيشــون مــع أقاربهــم فــي 

مكان ضيق وليس لديهم سكن أو وظائف.
الجــدد  الوافديــن  قبــول  فــي  جيــدون  نحــن  حتمــا. 
الذيــن يريــدون العيــش معنــا، متعــة كبيــرة لنــا اذا 

كنت تريد االنتقال إلى لوليو .
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نساعد الشركات والمنظمات على بناء عالقات تجارية من خالل 
التعددية المجتمعية

سارة سكولليرد المديرة التنفيذية ألكاديمية التعددية »مونغ فالد«: 

الكومبــس – يــال ألميداليــن: يحتــل موضــوع التعدديــة موقعــا مهمــا فــي المجتمــع حاليــا، وتســعى العديــد مــن الشــركات خاصــة الكبيــرة منهــا إلــى تحقيــق شــروطه وتوفــره فــي بيئــة أعمالهــا، 
نظرا ألهمية الموضوع التقت الكومبس في أسبوع ألميدالين األخير المديرة والمؤسسة ألكاديمية التعددية سارة سكولليريد في اللقاء التالي:

والمديــرة  المؤِسســة  أنــت  الكومبــس: 
)مونــغ  التعدديــة  لألكاديميــة  التنفيذيــة 

فالد( ما هي هذه األكاديمية؟
نحــن نســاعد الشــركات والمنظمــات علــى بنــاء عاقــات 
تجاريــة نفعيــة بدعــم مفهــوم التعدديــة المجتمعية، 
التــي  والمنظمــات  الشــركات  هــذه  أن  الــى  إضافــة 
تعتمــد علــى تنــوع المجتمــع تكــون أرباحهــا عــادة 
أفضــل بـــ 30 بالمئــة مــن الشــركات التــي ال تســتخدم 

نفس أسلوب اإلدارة.
 نحــن نمــارس االبــداع ونحقــق نفــع أفضــل للزبائــن 
ــى  ــا هــذا نســاعد عل ــاه، بعملن ــا ملفتيــن لانتب وأصبحن
ات ألن التنــوع المجتمعــي  التركيــز علــى تعــدد الكفــاء
هــو مجــال عمومــي، نحــن نحــاول أن نغيــر مفهــوم 
ة التنــوع، مــن هنــا تبــدأ مســاعدتنا  البســاطة فــي كفــاء

للشركات.
كيفيــة  حــول  النــاس  فهــم  مســتوى  برفــع  نقــوم 
ات فــي المجتمــع. وأن ال يروهــا  اســتخدام تنــوع الكفــاء
كعائــق. ونســاعد بالعــادة علــى بنــاء مجتمــع بشــكل 

مختلف ليكون طبيعيا.

»كفــاءات  بـــ  تقصديــن  مــاذا  الكومبــس: 
التعددية«؟

ــن.  ــاس مختلفي ــا الن ــي تجعــل دائم ــة هــي الت التعددي

العديــد يتحــدث عــن التعدديــة بنــاء علــى التصنيــف 
الجنســي أو األصــول األجنبيــة. نحــن نحــاول أن ال نركــز 
ــرى المــرء  ــى أن ي ــى هــذه التصنيفــات. ونعمــل عل عل
غيــر ذلــك، وأن ينظــر المــرء الــى الشــخص نفســه، 
وقــدرات  وخبــرات  ات  كفــاء لديــه  يــرى  أن  ولكــن 
مختلفــة، وطــرق تواصــل مختلفــة، وطــرق تفكيــر 
مختلفــة. حتــى لــو كان أســهل لنــا إذا تحدثنــا عــن 
مجموعــة معينــة، يمكــن دائمــا أن نجعــل تنــاول ذلــك 
األحــكام  تعزيــز  مــن  هنــاك خطــر  ســهولة.  أكثــر 

المسبقة ومن ترسيخ األفكار النمطية. 

هــذا ليــس جيــدا دائمــا عندمــا يتحــدث المــرء عــن 
ات والمقــدرات وكأنهــا طيــف واحــد. مــن المهــم  الكفــاء
أن نتلقــى ذلــك بشــكل مختلــف، ونفكــر بشــكل مختلــف 
ثــم  بالزبائــن.  ولارتبــاط  للمشــكات  حلــول  ونجــد 
توجــد قيمــة إضافيــة فــي أن يكــون هنــاك منظمــات 
تحتــوي علــى أشــخاص لديهــم تعدديــة. هنــاك أبحــاث 
علــى  تحتــوي  مجموعــة  توجــد  عندمــا  إنــه  تقــول 
األداء  فــي  دقــة  أكثــر  يكونــون  مختلفيــن،  أعضــاء 
ويحققــون أفضــل النتائــج. وحتــى أنــه تكــون قيمــة 
مختلفــون  أشــخاص  لديــك  يكــون  عندمــا  خاصــة 
بالشــكل. فــي المنظمــة يمتلــك المنتســبين إمكانيــات 

لغوية كثيرة وقيم تأتي مع المعارف.
فمثــا فيمــا يتعلــق بمصطلــح HTB مثليــي الجنــس 

وثنائيــي الجنــس والمتحوليــن جنســيا نحــن نميــز بيــن 
HB الــذي هــو إرشــادات متعلقــة بالجنــس )T( وهــو 

تحديد الجنس. انهما شيئان منفصان.

ــر عــن  ــون الكثي ــون إنهــم يعرف عــدة أشــخاص يقول
HTB وأننــي مؤيــد للـــ HTB ولكنهــم غالبــا يفكــرون 
بالجــزء المتعلــق بـــH B ويبــدو انهــم ال يمتلكــون 
معرفــة عندمــا يتعلــق األمــر بالتحــول الجنســي. هــذا 
مــا يســير عليــه النــاس غالبــا، جــزء مــن ذلــك أن المــرء 
يعلــم مــا هــي المعــارف التــي يملكهــا والتــي يجهلهــا، 

ولكن يظهر دائما أنه على ما يرام.
ــى ســبيل المثــال  ــا أشــخاص لديهــم معرفــة عل  لدين
ة، وفــي الـــHTB  و يعرفــون عــن  فــي عســر القــراء
ضعــف الســمع وعــن اللغــات، يمكــن للمــرء أن يحــدد 
فــي  اإلمكانيــات  هــذه  لديهــم  األشــخاص  مــن  أي 
ــة  ــك بأفضــل طريق ــا  اســتخدام ذل المنظمــة ويمكنن
فــي اجتمــاع العمــاء وتطويــر المنتجــات والمعلومــات 

و ما شابه.

التــي  الفعالــة  الطريقــة  ماهــي  الكومبــس: 
مــع  العمــل  مــن  والتجــار  الشــركات  تمكــن 

التعددية المجتمعية والشمولية؟
ال يمكــن اعتبــار ذلــك مشــروع يمكــن تداولــه فــي 

المتاجــر، إذا كان المــرء يفكــر اســتراتيجيا مــن المفيــد 
الزبائــن  تجربــة  كيفيــة جعــل  فــي  بالتفكيــر  البــدء 
أفضــل، هــل نحــن نختــار بعــض مجموعــات الزبائــن 

دون التفكير بذلك؟
 خبرتنــا أظهــرت أنــه إذا عمــل المــرء فــي شــركة مــع 
الزبــون،  تجــاه  المجتمعيــة  التعدديــة  فكــر  وجــود 
ينشــأ بشــكل أتوماتيكــي وعــي داخلــي فــي الشــركة، 
ويبــدأ فــي إدراك تواجــد خبــرات اآلخريــن ومــن الجيــد 
أن يكــون لديهــم خبــرة كهــذه وتســهيل أن يتــم 
التوظيــف بشــكل تلقائــي وكيــف يتــم تشــكيل فريــق 

عمل.

فــي  ذلــك  اعتمــاد  يتــم  ال  أن  الموضــوع  جوهــر   
العاقــات. نريــد بنــاء الفائــدة المجتمعيــة ونعتقــد أن 

ذلك مهم ولكننا نبني وجهة نظر أكثر عاطفية.
 مــن الجيــد أن يكــون لديــك حافــزك الخــاص ولكــن 
بالنفعيــة  المــرء  لــم يتمســك  التحقيقــات إن  تقــول 
التجاريــة ال يحصــل المــرء علــى النتيجــة النهائيــة. إذا 
أراد المــرء بنــاء فوائــد تجاريــة يتــم بذلــك جعــل األمــر 
أســهل علــى المجموعــة وبذلــك ال ينبغــي علــى المــرء 
القيــام بذلــك لكــي يشــعر بالرضــى ولكــن مــن أجــل أن 
ــح  يحقــق المــرء شــيء بهــذه النتيجــة وربطهــا بمصال

أعماله.    
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المديرة التنفيذية لمكتب العمل لـ الكومبس: 

يجب أن يكون هناك فهم متبادل بيننا وبين القادمين الجدد
ــف ومهــام هــذه الجهــة  ــى مكتــب العمــل، ربمــا لعــدم معرفــة صحيحــة بوظائ ــال ألميداليــن: عــدد مــن القادميــن الجــدد، خاصــة الباحثيــن عــن عمــل، يوجهــون انتقــادات إل الكومبــس – ي

الحكومية المسؤولة عن عدة مجاالت، الكومبس التقت مع المديرة التنفيذية لمكتب العمل ماريا ميندهامر وأجرت معها الحوار التالي:

الكومبــس: أنــِت المديــرة التنفيذيــة لمكتــب 
العمــل، هــل يمكــن لــِك أن تحدثينــا عــن مهــام 

مكتب العمل؟
ــا: مهــام مكتــب العمــل، تتمثــل فــي مســاعدة  ماري
الباحثيــن عــن العمــل وأصحــاب العمــل علــى إيجــاد 

بعضهم البعض كي يلتقوا.
 الباحثــون عــن العمــل، يحصلــون علــى وظائــف وأربــاب 

العمل يحصلون على العمالة التي يحتاجونها.
 علينــا أن نعطــي األولويــة للفئــة األبعــد عــن ســوق 
أجــل  مــن  التنســيق  مســؤولية  لدينــا  كمــا  العمــل. 
ترســيخ الوافديــن الجــدد فــي ســوق العمــل. فنحــن 
ــم اللغــة الســويدية والبحــث  نقــدم لهــم الدعــم لتعل
العمــل والحصــول عليــه مــن أجــل أن يكونــوا  عــن 

مستقلين اقتصاديا.

ــرة  ــت كمدي ــا هــي واجباتــك أن الكومبــس: وم
تنفيذية لمكتب العمل؟

ماريــا: أنــا نائبــة المديــر العــام، وهــو مــا يعنــي أننــي 
أعمــل مــع المديــر العــام ميكائيــل خوبيــرغ، الــذي 
ألــف شــخص،  نحــو 14  مــع  العمــل  مكتــب  يديــر 
وأعمــل كمديــرة عامــة للمكتــب عندمــا يتطلــب األمــر 
ذلــك. أحــاول أن اســتثمر الكثيــر بالتعــاون مــع شــركاء 
نقابــات  مثــل  المجتمــع،  فــي  مختلفيــن  عديديــن 
العمــال واتحــادات أربــاب العمــل. أعتقــد أن ذلــك مهــم 

جدًا.

ــل  ــب العم ــن أن مكت ــل تعتقدي ــس: ه الكومب
ــات  ــن مجموع ــد ع ــة المزي ــى معرف ــاج ال يحت
ــويد  ــى الس ــة ال ــة القادم ــن المختلف المهاجري

من أجل تسهيل ترسيخها؟
الفــرد  أن  نعلــم  أعتقــد ذلــك. ألننــا  نعــم،  ماريــا: 
ــى بــاد أخــرى، ال يثــق  كوافــد جديــد، عندمــا يأتــي ال

فــي مؤسســاتها، يمكــن أن يكــون حتــى خائفــا مــن تلــك 

المؤسســات، حيــث يمكــن أن يكــون الشــخص قــد 

واجه الفساد وال يعرف كيف تسير األمور.

أعتقــد أننــا بحاجــة الــى معرفــة المزيــد، هــذه عمليــة 

متبادلة.

عــن  المزيــد  تعلــم  الــى  بحاجــة  الجــدد  القادمــون   

الســويد أيضــا، وكيفيــة التصــرف هنــا، ولهــذا لدينــا 

معلومــات اجتماعيــة نقدمهــا للوافديــن الجــدد وهــو 

أمــر مهــم جــدًا. وخــال ذلــك، قــد يحــدث تصــادم 

وســوء فــي فهــم البعــض للبعــض اآلخــر، لكــن إذا كنــا 

نفهــم بعضنــا البعــض، يمكــن للمــرء أن يتقــدم بشــكل 

أفضل بكثير.

مــن المهــم الحديــث عــن حقيقــة أن الرجــل والمــرأة، 

يعمــان فــي الســويد. وهنــاك رعايــة جيــدة لألطفــال. 

الحديــث عــن األشــياء اإليجابيــة امــر جيــد. والحديــث 

عــن المســؤولية، وأن الحكومــة تقــدم الدعــم، لكــن 
هنــاك مســؤولية تقــع علــى عاتــق كل شــخص، أن 
يحــاول الشــخص تطويــر معارفــه، الدخــول الــى ســوق 
ــاك ســنقدم الدعــم،  العمــل، التعليــم والتدريــب وهن

المهم جدًا.

الكومبــس: مــا الــذي يمكــن أن تقوليــه بشــكل 
الجــدد  للوافديــن  يمكــن  مــا  حــول  محــدد 

القيام به للحصول على عمل؟
ماريــا: القــادم الجديــد الــى الســويد يحتــاج الــى تعلــم 
اللغــة الســويدية. هــذا هــو المفتــاح. ولكــن وبســبب 
قــد  اإلنكليزيــة  اللغــة  فــإن  الجيــدة،  العمــل  ســوق 
تكــون كافيــة فــي العديــد مــن األماكــن. وهــذا جــزء 
مهــم أيضــا، وان يكــون الشــخص فضوليــا وإيجابيــا وأن 
يتعلــم ويبنــي نفســه مهنيــا. المفتــاح أيضــا هــو أن 
يتلقــى الشــخص التعليــم. مــا ُيــراد قولــه هــو أن الكثيــر 
مــن الوافديــن الجــدد ال يحملــون شــهادات دراســية 
معهــم، وليــس لديهــم تجــارب مهنيــة، وغالبــا مــا 
يحتــاج أربــاب العمــل الســويديين الــى شــهادة التعليم 
الثانــوي. لــذا مــن المهــم أن يــدرس الشــخص ويتعلــم 

اللغة السويدية.

الكومبــس: مكتــب العمــل لديــه برامــج دعــم 
القادميــن  وخاصــة  عمــل،  عــن  للباحثيــن 

وهــل  البرامــج  هــذه  تعمــل  كيــف  الجــدد، 
ستعملون على تطويرها؟

ماريــا: تلــك البرامــج تعمــل بشــكل جيــدًا نســبيا. 
الذيــن  النــاس  مــن  الكثيــر  إن هنــاك  القــول  يمكــن 
يحصلــون علــى عمــل أو دراســة بعــد االنخــراط فــي 
برامــج الترســيخ تلــك، وبنســبة 44 بالمائــة فــي وقتنــا 

الراهن. وهذه زيادة قوية.

لدينــا وضــع اقتصــادي جيــد للغايــة فــي ســوق العمــل، 
وهــذا يلعــب دورًا طبيعيــا. اليــوم، يســتغرق األمــر 
حوالــي خمــس ســنوات للوافديــن الجــدد حتــى الدخــول 
الــى ســوق العمــل. منــذ 8 ســنوات مضــت، كان المــرء 
يحتــاج مــن 8 الــى 9 أعــوام للدخــول الــى ســوق العمــل. 

وهذا نجاح مذهل.
ولكــن يمكــن لألمــر أن يســير بشــكل أســرع. علينــا 
حينهــا العمــل معــا، يجــب أن ننظــر الــى مــا إذا كان 
ــب لجــوء. وأن يحصــل  ــى البــاد كطال المــرء قــد جــاء ال
المــرء فــي البدايــة علــى فــرص لتعلــم اللغــة الســويدية 
وأن يحصــل علــى تعليــم حقيقــي. التعليــم إلزامــي فــي 
برامــج الترســيخ. لــو توجــه المــرء الــى البلديــة، ســيكون 
عليــه ايضــا التعلــم. هنــاك الكثيــر المتبقــي للقيــام بــه 

ونحن بالتأكيد نتحرك نحو األمام.

حاورتها: جوليا اآلغا



| الكومبس 17 أغسطس / آب 2018 |  العدد 57

Amigos fr.

  50:-
/mån

IBLAND ÄR  
DET ENKLARE  
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 Tanka Amigos för riktigt billiga utlandssamtal.



أغسطس / آب  2018 |  العدد 57الكومبس |   18

مسؤول االتصاالت بمصلحة مكافحة الحرائق
 يشيد باستعداد المئات من متابعي الكومبس للتطوع في مكافحة الحرائق

الكومبــس – خــاص: أشــاد مســؤول االتصــاالت بمصلحــة مكافحــة الحرائــق فــي محافظــة ســتوكهولم بيــورن 
ــادرة  ــط لمب ــام فق ــالل 4 أي ــوع خ ــن ٢000 متط ــر م ــاوب أكث ــتردال Björn Westerdahl  بتج ويس
اطلقتهــا شــبكة الكومبــس لتســجيل أســماء الراغبيــن بالمســاهمة فــي مكافحــة حرائــق الغابــات والســهوب 

في السويد. 

وقــال ويســتردال فــي رســالة أرســالها للكومبــس: إنــه 
لشــيء رائــع للغايــة هــذا التجــاوب الســريع وااللتــزام 
اللحظــات  فــي  للمســاعدة  العــدد  هــذا  قبــل  مــن 

الصعبة.

مصلحــة  مــع  بالتنســيق  المبــادرة،  هــذه  وجــاءت 
تكــرار  بعــد  ســتوكهولم،  فــي  الحرائــق  مكافحــة 
بالعربيــة  والناطقيــن  العــرب  المتابعيــن  طلبــات 
المســاعدة  علــى  القادريــن  بالمتطوعيــن  لالتحــاق 

بإخماد الحرائق.
وأرســلت الكومبــس القائمــة األولــى التــي تضــم أســماء 
1096 متطــوع الــى الجهــة المســؤولة عــن إعــداد 
المتطوعيــن وتدريبهــم بنــاء علــى توجــه مــن مصلحــة 
ــة  ــادرة وســرعة تلبي ــى المب ــت عل ــي أثن الطــوارئ، الت

العديد من المتابعين لها.
الطــوارئ  فــي  االتصــاالت  عــن  المســؤول  وحســب 
ســيتم اســتدعاء البعــض عنــد الحاجــة بالتعــاون أيضــا 
مــع منظمــة الصليــب األحمــر، الجهــة التــي أوكلــت لهــا 
المتطوعيــن  أمــور  تنســيق  الســويدية  الســلطات 

وتدريبهم وقت األزمات.
كمــا وضعــت الكومبــس رابــط خــاص مــن الصليــب 
ــى وســائل اعامهــا، ليتســنى لمــن يرغــب  األحمــر عل
تســجيل معلوماتــه الخاصــة لاتصــال بــه عنــد الحاجــة، 
ليصــل عــدد الراغبيــن بالتطــوع إلــى أكثــر مــن 2000  
شــخص مــن المجموعــة اللغويــة العربيــة، خــال عــدة 

أيام فقط.
الكومبــس بدورهــا تشــكر كل مــن ســنحت لــه الظروف 

بالتجاوب مع المبادرة وكل من تفهمها أيضا.

ــي  ــق ف ــاء الحرائ تعليمــات مــن مصلحــة إطف
محافظة ستوكهولم

حظر إشعال النار
قــرر المجلــس اإلداري للمحافظــة، بنــاء علــى نصيحــة 
خدمــات اإلنقــاذ الثــاث فــي المحافظــة، فــرض حظــر 
محافظــة  أرجــاء  كافــة  فــي  النــار  إشــعال  علــى 
مخاطــر  االعتبــار  بعيــن  ا 

ً
أخــذ وذلــك  ســتوكهولم، 

الحريق العالية للغاية في الغابات واألراضي. 
إن حظــر إشــعال النيــران يعنــي أنــه من غير المســموح 

لك:
 - استخدام شعات اللهب في الهواء الطلق.

- إشــعال النيــران أو الشــواء فــي الغابــات واألراضــي أو 
علــى  ــا 

ً
أيض الحظــر  وينطبــق  العامــة.  األماكــن  فــي 

المواقد 
المخصصــة وأماكــن الشــواء علــى األراضــي العامــة، مثــل 

مناطق االستحمام والحدائق العامة.
- اســتخدام المواقــد المتنقلــة أو الشــوايات المخصصــة 

لاستخدام مرة واحدة.
 

Bjorn Westerdahlتذكر أنك مسؤول دائًما عن السالمة.

foto-tilda-franklin
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اللغة بين الشائع والصائب

أســئلة ومناقشــات باتــت معتــادة نوعــا مــا بيــن معظــم 

العائــات التــي قدمــت حديثــا إلــى الســويد، إنهــا ناجمــة 

ــى اللغــة األم  ــي المحافظــة عل ــن ف ــة الوالدي عــن رغب

مــن ناحيــة وعلــى إتقــان اللغــة الســويدية مــن ناحيــة 

ــح التواصــل فــي معظــم  ــه أصب أخــرى. ناهيــك عــن أن

ــع األهالــي لتعيلــم 
ّ
البيــوت بأكثــر مــن لغــة بســبب تطل

أطفالهــم أكبرعــدد مــن اللغــات إيمانــا منهــم بفائــدة 

اللغة في حياتهم المستقبلية والعملية الحقا.

إن اللغــة هــي الركيــزة األساســية للتواصــل بيــن البشــر 

انتقــال  أن  كمــا  لهــم،  هويــة  كثيــرون  ويعتبرهــا 

الشــخص مــن مــكان والدتــه وإقامتــه إلــى بلــد آخــر 

يملــي عليــه تعلــم لغــة البلــد الجديــد وبالتالــي االنفتــاح 

أهميــة  مــع  ثقافــة جديــدة ومجتمــع جديــد  علــى 

المحافظــة علــى اللغــة األم. ومــن هنــا تبــدأ صعوبــة 

تحقيــق التــوازن بيــن اللغــات المختلفــة التــي يتحــدث 

صعوبــة  إلــى  إضافــة  الواحــدة،  العائلــة  أفــراد  بهــا 

التواصــل فيمــا بينهــم فــي بعــض األحيــان نتيجــة 

ــاوت فــي إمكانيــة إتقــان اللغــة، وبالتالــي فقــدان  التف

لغة موحدة فيما بينهم.

إن قــدرة الشــخص علــى تكلــم لغــات مختلفــة يرتبــط 

ــم 
َ
بعوامــل عــدة تؤثــر علــى ســرعة الفــرد فــي تعل

اللغــة وذلــك الرتباطهــا بالرفــاه النفســي االجتماعــي 

إلــى  إضافــة  واالهتمامــات  الفرديــة  والفروقــات 

الظــروف المحيطــة وعــدم االســتقرار ممــا يجعــل 

ــم لغــة 
ّ
الفــرد فــي بعــض األحيــان غيــر قادرعلــى تكل

مــع  التواصــل  يســتطيع  ال  وبالتالــي  الجديــد  البلــد 

يضطــره  ممــا  بــه  يكلمونــه  مــا  فهــم  أو  اآلخريــن 

لاســتعانة بأحدهــم وعلــى األرجــح طفلــه ليترجــم لــه 

مــا يقــال وهكــذا تتغيــر األدوار الطبيعيــة بيــن اآلبــاء 

واألبناء.

حقائق حول اللغة
ســيجيب الكاتــب والباحــث اللغــوي وخبيــر الصوتيــات 

أولــى جيليــن علــى معظــم التســاؤالت التــي تــدور فــي 

مخيلــة معظــم المهتميــن بموضــوع اللغــة وكيفيــة 

التواصــل مــع أطفالهــم وذلــك مــن خــال المقابلــة التــي 

أجريــت معــه مــن قبــل فريــق العمــل فــي الصليــب 

األحمر السويدي.

-ماذا نعني باللغة األم واللغة الثانية؟ 
ما هو الفرق بين هذين المفهومين؟

اللغــة األم هــي واحــدة أو أكثــر مــن اللغــات التــي نشــأ 

عليهــا الطفــل وتعلمهــا  »تلقائًيــا«. اللغــة الثانيــة هــي 
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.

لغــة يتــم تدريســها بعــد أن ترســخت لغــة الشــخص 
األولــى، والتــي عــادة مــا تحــدث فــي ســن 5-6 ســنوات، 

مع وجود تباين كبير صعودًا وهبوطا في السن. 

-هل من الممكن أن يكون لدى 
الطفل أكثر من لغة أم واحدة؟

نعــم بالتأكيــد، ال يوجــد نظريــا حــد أعلــى لعــدد اللغات 
التــي يســتطيع الطفــل الحصــول عليهــا فــي نفــس 
ــة، كلمــا زاد عــدد  ــة العملي ــن الناحي الوقــت. ولكــن م
اللغــات كلمــا قــل الوقــت المخصــص لــكل لغــة، ويمكــن 
أن يحــدث نــوع مــن التأخيــر فــي النطــق، والــذي ُينظــر 
إليــه أحياًنــا علــى أنــه »تأخــر لغــوي« ، خاصــة لــدى 
األطفــال الذيــن لديهــم نقــص بالمفــردات وال يملكــون 
النضــج اللغــوي الكافــي بشــكل عــام مثــل أقرانهــم 

الذين يتقنون لغة واحدة.
ســيلحقون  المطــاف  نهايــة  فــي  األطفــال  هــؤالء 
بأقرانهــم، ومــن ثــم يكــون لديهــم نضــج معرفــي 
ومرونــة ذهنيــة أكبــر مــن الرفــاق الذيــن يتحدثــون 
لغــة واحــدة فقــط. لــذا وبالتأكيــد يجــب علــى اآلبــاء 
والمشــرفين أن ال يقلقــوا قبــل ســن المدرســة ، بــل 
ــى العكــس،  أن يفرحــوا لتطــور الطفــل المتعــدد  عل

اللغات ويقدموا له التشجيع والَدعم قدر اإلمكان.

-في حالة وجود لغتين أو أكثر في 
نفس األسرة ، ما هي اللغة التي يجب 

على الوالدين التواصل بها مع 
أطفالهم؟

يجــب علــى كل شــخص مــن حيــث المبــدأ، أن يتحــدث 
لغتــه التــي يبــرع بهــا مــع الطفــل. هــذا أمــر مهــم مــن 
أجــل تطــور الطفــل اللغــوي والعاطفــي علــى حــد ســواء 
، و مــن أجــل التواصــل العاطفــي مــع الكبــار. إنــه مهــم 
أيضــا مــن أجــل تواصــل الطفــل فــي المســتقبل مــع 
فــي  مشــكلة  هنــاك  فليــس  ذلــك،  ومــع  األقــارب. 
التحــدث باللغــة الســويدية مــع األطفــال فــي بعــض 
األحيــان، علــى ســبيل المثــال عندمــا يكــون لديهــم 
ــا يمزحــون و  ــزل، أو عندم ــي المن ــاق ســويديين ف رف

يتسامرون.
 إن اللغــة الســويدية التــي يتحدثهــا األطفــال ال تتأثــر 
باللغــة الســويدية التــي يتحــدث بهــا اآلبــاء، ســواء كانــت 
تلــك اللغــة جيــدة جــًدا أو أقــل جــودة. لغــة األطفــال 
اللعــب  بزمــاء  أساســي  بشــكل  تتأثــر  الســويدية 
الســويديين. ال يوجــد أي ســبب لاعتقــاد بــأن الوالديــن 
بحاجــة إلــى التحــدث باللغــة الســويدية فــي المنــزل 

لجعــل األطفــال يتقنــون اللغــة الســويدية بأكبــر قــدر 
ممكــن. ليســت هــذه الطريقــة الصحيحــة لتتطــور 

اللغة.

يجــب علــى اآلبــاء التحــدث بلغاتهــم علــى أي حــال. ثــم 
كل  فــي  اللغويــة  قدرتــه  تطويــر  الطفــل  يواصــل 
اللغــات التــي بــدأ فيهــا، ويمكنــه بالتالــي تعلــم لغــات 
مرحلــة  فــي  الحــق  وقــت  فــي  فعــال  بشــكل  اآلبــاء 
المراهقــة أو فــي مرحلــة البلــوغ و بســهولة أيضــا لذلــك 
ليــس مــن داع أن يميــل أي مــن الوالديــن إلــى اإلجابــة 
باللغــة الســويدية، مــا عليــك ســوى متابعــة المحادثــة 
بالطريقــة األكثــر طبيعيــة. بــكل بســاطة فــإن الجميــع 
ســواء بالغيــن أو أطفــال ، يتحــدث اللغــة التــي يتقنهــا 
أكثــر! )هــذا جيــد أيضــا لتطويــر اللغــة الســويدية عند 

الوالدين (.

-إذا كنت تتواصل مع طفلك بلغة 
واحدة فقط ، فكيف يمكن أن يؤثر 

ذلك على اللغة األخرى التي يتحدثها 
الطفل؟

يعتمــد جــزٌء كبيــٌر مــن آليــة تعلــم اللغــة لــكل مــن 
اللغــة األم واللغــة الثانيــة علــى أســاس إحصائــي. حيــث 
يعــود ذلــك علــى كيفيــة عمــل الجهــاز العصبــي و 
كيفيــة اســتجابته لإلشــارات الــواردة. وهــذا يعنــي أنــه 
كلمــا صرفــت وقتــا أكثــر علــى اللغــة، ومارســتها أكثــر، 
كلمــا كانــت النتيجــة أفضــل وأكثــر قــوة.  اللغــة التــي ال 
يتــم التحــدث بهــا مــع الطفــل ال يمكــن أن تترســخ 
لديــه. فيصبــح الطفــل حينهــا أحــادي اللغــة. وعندمــا 

الكومبس – مقاالت الشركاء:  

ما اللغة المعتمدة لديكم في المنزل؟ 
هل يستطيع ابنك تكلم اللغة العربية بشكل جيد؟ 

وهل يتقن اللغة السويدية؟

مــاه لغتــه األّم. 
ّ
يكبــر يلــوم أبويــه بشــدة ألنهمــا لــم ُيعل
ويوجد لألسف نماذج كثيرة على ذلك.

-تتغير األدوار الطبيعية بين 
الوالدين واألطفال عندما يتعلم 

األطفال اللغة الجديدة بشكل أسرع 
من اآلباء ، ما هي العواقب وكيف يمكن 

للمرء التعامل مع هذا الوضع بأفضل 
طريقة؟ 

يجــب أن ال يكــون مقبــواًل أبــدًا أن توافــق أيــة ســلطة 
أو مدرســة أو رعايــة صحيــة أو غيرهــا، علــى اســتخدام 
األطفــال كمترجميــن عندمــا يكــون هنــاك ضــرورة 
لتواصــل هــذه المؤسســات مــع الوالديــن ، حتــى لــو كان 
الطفــل يتكلــم الســويدية جيــدًا. إن العمــل كمترجــم 
ة عاليــة ال يجــب أن يقــوم بــه  فــوري هــو عمــل ذو كفــاء
مســؤولية  إنهــا  األوالد.  باألخــص  و  األقــارب،  أحــد 
ــك،  ــى ذل ــق األوالد، وعــاوة عل ــى عات ــرة تقــع عل كبي
هــذا أمــر غيــر مناســب وغيــر صحــي ألن المحادثــة قــد 
تكــون متعلقــة بأمــور خاصــة باالبــن وقــد ال يرغــب 
االبــن حينهــا أن يعلــم بهــا والديــه ، كمــا يوجــد أمــور 
قــد تكــون موجهــة لآلبــاء وال يجــب أن يعلــم بهــا 

األبناء. 
نظــرًا ألهميــة الموضــوع ولكثــرة النقــاش فيــه فســوف 
يســتكمل الحديــث وســيتم التركيزعلــى نقــاط أخــرى 
فــي المقالــة القادمــة للصليــب األحمــر فــي جريــدة 

الكومبس.

يتبع...   

Olle Kjellin
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Finns det något rätt och 
fel när det gäller språk?

Frågor och diskussioner som har blivit 
vanliga bland de flesta nyanlända i 
Sverige handlar om att å ena sidan 
skapas  en önskan från föräldrar och 
anhöriga att bevara modersmålet men 
å andra sidan behärska det svenska 
språket. Dessutom talas det  i de flesta 
hem mer än ett språk på grund av 
föräldrarnas strävan att lära sina barn  
flera språk i hopp om språkets 
användbarhet och nytta i framtiden.

Språk är grundläggande för 
kommunikation mellan människor och 
anses vara individens identitet. En flytt 
från hemlandet till ett annat kräver 
att individen  lär sig språket i det nya 
landet. och därmed öppnar 
möjligheten för att ta del av det nya 
samhället fast samtidigt   lyckas 
bevara modersmålet. Här börjar 
svårigheten med att kunna balansera 
mellan de olika språken som talas av 
familjemedlemmar och utmaningen  
att lyckas kommunicera med varandra  
trots att alla behärskar språket olika 
och det faktum att man  förlorar ett 
enhetligt språk i familjen. 

 Förmågan att tala olika språk beror 
på flera faktorer som är kopplade till 
individens psykosociala välbefinnande, 
individuella skillnader och intressen,  
rådande omständigheter samt 
instabilitet. Det gör ibland att 
individen inte kan tala det nya 
språket. Det påverkar individens 
kommunikation med andra och  
förståelsen av  vad andra pratar om. 
Individen tvingas att använda någon, 
med största  sannolikhet det  egna  
barnet för att få hjälp med 
översättning för att förstå vilket  
resulterar till en förändring av de 
naturliga rollerna mellan föräldrar och 
barn. 

Fakta om språk
Olle Kjellin, före detta professor i 
lingvistik och fonetik, svarar på de 
vanligaste frågorna som dyker upp 
hos de  som är intresserade av ämnet 
språk och hur du som förälder eller 
anhörig  bör kommunicera med  barn.  

Vilket språk talar ni hemma? 
Kan ditt  barn prata arabiska bra? 
Pratar han eller hon bra svenska?

 Vad är modersmål och
 andraspråk? Vad är
 skillnaden mellan
?dessa
Förstaspråk är ett eller flera språk som 
personen har vuxit upp med som barn 
och tillägnat sig ”automatiskt”. Ett 
andraspråk är ett språk som inlärts 
efter att personens förstaspråk är 
etablerat, vilket brukar vara vid 
5-6-årsåldern, med stor variation 
uppåt och nedåt i ålder. 

 Är det möjligt för ett
 barn att ha fler än ett
?modersmål
Ja, absolut! Det finns ingen teoretisk 
övre gräns för hur många språk ett 
barn kan tillägna sig samtidigt. Men i 
praktiken blir det mindre 
exponeringstid per språk ju fler de är. 
Det kan ibland upplevas som en 
”språk försening”, om ett barn inte 
har samma ordförråd och språkliga 
mognad i övrigt  sina jämnåriga, 
enspråkiga kamrater. Barnen kommer 
ifatt så småningom och har då en 
större kognitiv mognad och mental 
flexibilitet än sina jämnåriga, 
enspråkiga kamrater. Föräldrar och 
förskolepersonal bör  inte oroa sig, 
utan tvärtom, glädja sig över barnets 
flerspråkiga utveckling och 
uppmuntra och stödja den så mycket 
som möjligt.

 I det fall att det finns
 två eller fler språk i
 samma hushåll, på
 vilket språk bör
 föräldrar kommunicera
?med sitt/sina barn
Varje person ska i princip tala sitt 
bästa språk med barnet. Detta är 
viktigt både för barnets språkliga och 
emotionella utveckling som sådan, 

och för den emotionella kontakten 
med den vuxne. Det är också viktigt 
för barnets framtida kontakter med 
släktingarna. Det är emellertid aldrig 
något problem att prata svenska med 
barnen ibland, t.ex. när de har svenska 
kamrater hemma, eller för att skoja 
och skämta. Barnens svenska påverkas 
inte av föräldrarnas svenska, oavsett 
om den är mycket bra eller mindre 
bra. Barnens svenska påverkas framför 
allt av lekkamraternas svenska. Det 
finns ingen anledning att tro att 
föräldrarna måste tala svenska hemma 
för att barnens svenska ska bli så bra 
som möjligt. Det är inte så som 
språkutveckling fungerar. 

Föräldrarna ska fortsätta att prata sina 
bästa språk ändå. Barnet får då 
fortsätta att utveckla sin passiva 
språkförmåga i alla sina förstaspråk, 
och kan därför senare i tonåren eller i 
vuxen ålder mycket enkelt lära sig 
föräldrarnas språk aktivt också. Så låt 
ingen förälder frestas att också svara 
på svenska! Bara fortsätt 
konversationen på det naturligaste 
sättet. Var och en, både vuxna och 
barn, talar sitt bästa språk, helt enkelt! 
Det blir dessutom bra för föräldrarnas 
utveckling i det svenska språket.

 Om man kommunicerar
 med sitt barn på endast
 ett språk, hur kan de då
 påverka det andra
?språket barnet talar
Stora delar av språkinlärningen för 
såväl ett förstaspråk som ett 
andraspråk sker på statistisk grund. 
Det beror på hur nervsystemet 

fungerar och reagerar på 
inkommande signaler. Det innebär att 
ju mer man exponeras för ett språk 
och ju mer man övar, desto bättre och 
robustare blir resultatet. Det språk 
som inte talas kan då inte grundas alls 
hos barnet. Barnet blir enspråkigt. Och 
kommer när det är vuxet kanske bli  
arg på sina föräldrar för att de inte 
fick lära sig deras språk. Det finns 
tyvärr många exempel på det

 De naturliga rollerna
 mellan föräldrar och
 barn förändras när
 barnen lär sig det nya
 språket snabbare än
 föräldrarna, vilka blir
 konsekvenserna och
 hur hanterar man
 denna situation på
?bästa sätt
Acceptera aldrig att någon 
myndighet, skolan eller sjukvården 
etc. använder ett barn som tolk i 
kontakten med föräldrarna, även om 
barnet ”talar bra svenska”. Att vara 
tolk är ett högkvalificerat arbete som 
aldrig bör utföras genom en anhörig, 
allra minst ett barn. Det är ett enormt 
ansvar att lägga på ett barn och 
dessutom olämpligt då samtalet kan 
ledas in på saker som barnet inte ska 
behöva höra eller tala om. 

Med tanke på ämnets betydelse och de 
många frågor och funderingar som finns 
kommer en uppföljning  i Röda Korsets 
nästa artikel i tidningen Al-kompis.

 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. 





أربعة ليايل ديسكو بأربعة لغات مختلفة ،،، عر� – داري - صومايل – تجريني

 هذه اللغات األربع هي األك� شيوًعا ب� الوافدين الجدد إىل السويد يف الوقت
 الحايل ، لذلك كانت من أحد األخبار السارة يف العام املايض حول مهرجان

 جوتنربج الثقايف

 و هي الفقرة اللتى اطلقت عليها جريدة  يتيبوري بوس§ ”ديسكو أربعة ليايل“

 وهي أربعة ليايل ديسكو حيث يقوم ” دي جي ” هناك بتشغيل األغا¬
واملوسيقى

 بهذه اللغات األربعة  بجوار املرسح الكب³ ” ستورا  تياتر “   

ديسكو عر� – الثالثاء  14 أغسطس الساعة  21:23

ديسكو داري – األربعاء  15 أغسطس الساعة  21:23

ديسكو صومايل – الجمعة 17 أغسطس الساعة  21:23

ديسكو تجريني – السبت 18 أغسطس الساعة  21:23

 املكان : ” ميلينيام بالتسن ” بجوار املرسح الكب³  ” ستورا  تياترن“

 مهرجان جوتنربج الثقاىف يريد أن يجمع الوافدين الجدد من الشباب مع الشباب
 السويدين ىف واحدة من هذه اللغات والتى هى ىف األصل لغتهم األم، و هذ

 سيصبح  ديسكو و غناء و رقص بأربعة لغات

 تعاىل و معك عىل الكمبيوتر أو التليفون قاÄه باألغا¬ املفضلة لديك باللغة
 الخاصة بك ” عر� – داري - صومايل – تجريني ” ، أو Æكنك كتابة األغا¬

 املفضلة لديك بلغتك األم و تفضل بإعطائها إىل ”دي جي“  و التحدث معه
 والحصول عىل املساعدة  اذا رغبت يف ذلك

 كÎ سيكون هناك فرصة لدى جميع زوار املهرجان ألكتشاف موسيقى بأربعة
لغات مختلفة و طريقة الرقص الخاصة بكل واحدة منهم

 يف ليايل الديسكو سيكون الرتكيز عىل اليشء املشرتك ب� الشباب كاللغة و
 املوسيقى و الرقص وليس الجنسية ، لذلك غ³ مرحب بأعالم الدول أو أي

 رسائل سياسية ، ألننا نعلم أن الرقص واملوسيقى واللغة ليس لها أي حدود
 وطنية ، وبطبيعة الحال فإن جميع األعÎر والجنسيات مرحب بها عىل قدم

املساواة

 هذه الفقرة مقدمة من اللجنة الثقافيه Ôقاطعة ” فاسرتا يوتاالند ” بالتعاون
 مع املنظمة الطالبية بغرب السويد / راديو توريت

 ملزيد من املعلومات

       Peter Sandsjö 0703-61 54 86
     peter.sandsjo@goteborg.com

 

Fyra discokvällar på 
Arabiska – Dari - Somaliska -
Tigrinja.
Dessa fyra språk är de vanligaste bland nyanlända till  Sverige just 
nu. Därför kommer en av förra årets glada nyheter på Kulturkalaset 
tillbaka. Det som Göteborgs-Posten kallade ”Språk-Disco” är fyra 
discokvällar där DJ´s spelar dansmusik utanför Stora Teatern på 
ett av dessa språk.
 
Disco - Arabica  tisdag 14 aug. kl 21-23
Disco - Dari – onsdag 15 aug. kl 21-23
VILODAG - torsdag
Disco - Somali - fredag 17 aug. kl 21-23
Disco - Tigrinja – lördag 18 aug 21-23
 
Plats: Milleniumplatsen
 
 Vi vill samla unga nyanlända och andra svenskar, med något av 
dessa fyra språk som sitt modersmål. Det blir discodans till musik 
med de fyra språken. Tag gärna med dina egna låtlistor från din 
telefon eller dator, på dina favoritlåtar på språken:
Arabiska – Dari - Somaliska - Tigrinja.

Eller skriv ner dina favoritlåtar och ge den till vår DJ.
Och om du vill? – så kan du få hjälp att DJ:a en stund på ditt 
språk. Så här får alla andra Kulturkalasbesökare också chansen att 
upptäcka de fyra språkens musik och danskultur. 

Fokus för discokvällarna är gemenskapen i språket, musiken och 
dansen - inte till nationerna, därför är inga nationsflaggor eller 
politiska budskap välkomna dessa kvällar. För dansen, musiken och 
språken har ju inga nationsgränser.
 
Arrangeras av Västra Götalandsregionens kulturnämnd och 
Studiefrämjandet i Väst / Radiotorget.

Kontaktperson
Peter Sandsjö 0703-61 54 86
peter.sandsjo@goteborg.com

Göteborgs Kulturkalas är en kulturfestival som hålls varje år och som är gratis. Upplev musik, dans, teater, barnkultur och mycket mer.

GOTEBORGSKULTURKALAS.SE •�14–19 AUGUSTI 2018

ÖPPET 
FÖR 
ALLA

HELT 
GRATIS
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لم يمض على وصوله السويد 3 سنوات:

علي األحمد مرشح لنيل لقب أفضل حاّلق في السويد
الكومبــس – تحقيقــات:   كانــت المســافة التــي قطعتهــا للوصــول لهــذا البلــد كافيــة ألتعلــم منهــا الكثيــر. البعــد عــن األهــل واألقــارب لــه ضريبــة فــي نفــس أي إنســان قــد تدفعــه فــي النهايــة إلــى شــق طريقــه واإلبــداع 

إلثبات أنه موجود.
فــي ٢01٥ وصلــت للســويد، حينهــا كان كل شــيء يبــدو غيــر مألــوف، وال معتــاد وربمــا غيــر مريــح. فــي مالمــو كانــت المحطــة والنظــرة األولــى علــى هــذا البلــد. كيــف يبــدو فــي شــكله ومضمونــه، وكيــف أبــدو أنــا فــي 
المقابــل كوافــد جديــد إليــه...!! كانــت مدينــة نيبــرو فــي محافظــة كالمــار محطتــي الثانيــة التــي منهــا بــدأت أولــى خطواتــي فــي الطريــق الــذي شــققته بشــق األنفــس، كطالــب لجــوء بدايــه مقيــم فــي كامــب لالجئيــن، 
ومــن ثــم كمقيــم فــي المدينــة نفســها. كانــت الكلمــات األولــى لــي، بينــي وبيــن نفســي، عندمــا وصلــت للكامــب المخصــص لنقيــم فيــه هــي: كيــف ســأعيش هنــا! وكيــف ســتكون حياتــي علــى الصعيــد الشــخصي وكذلــك 

.»
ً
المهني في بلد كل شيء فيه كان يبدو مجهوال

مرارة األيام األولى 
رجفــة غريبــة فحواهــا اســتذكار الماضــي، بــدت علــى 
صــوت علــي األحمــد وهــو يســتنهض ذكرياتــه كوافــد 
ــن العــام 2015،  ــي 27 أيلول/ســبتمبر م للســويد ف
وهــو نفســه العــام الــذي شــهد وصــول الموجــة األكبــر 
مــن الاجئيــن للســويد. حينهــا كان عليــه أن يفكــر أوال 
وأخيــرا فــي الطــرق الممكنــة إلثبــات الوجــود وشــق 
طريــق األلــف ميــل.  يصمــت علــي ثــّم ينظــر فــي 
مــع  الحديــث  يتابــع  أن  قبــل  الخليــوّي،  هاتفــه 
»الكومبس« : »بالطبع ال يوجد شــيء ســهل. البدايات 
دومــا لهــا صعوباتهــا والغربــة ضريبتهــا أكبــر نفســيا. 
ــام  ــاة األي ــا، معان ــى هن مــرارة الطريــق فــي الوصــول إل
األولــى حيــث الجــو بالمجمــل غيــر مألــوف بالنســبه لــي. 
اســتذكار األهــل واألقــارب دومــا ومــا يعانــون منــه مــن 
عذابــات، صعوبــات البلــد بحــد ذاتهــا، مجموعهــا كانــت 

الهاجــس الــذي عانيــت منــه فــي بدايــات الوجــود فــي 
السويد«.

ــي األحمــد فــي محافظــة الرقــة شــمال شــرق  ــد عل ول
ســوريا، وعمــل فــي مجــال الحاقــة فــي عائلــة كان 
فيهــا أشــقائه يمتهنــون ذات العمــل منــذ أن كان فــي 
الـــ13 مــن العمــر، ثــم تابــع عملــه ككوافيــر محتــرف 
فــي عــدد مــن صالونــات الحاقــة ذات الدرجــة األولــى 
فــي لبنــان، لكــن »صعوبــات الحيــاة ومعوقــات صناعــة 
المســتقبل« فــي ذلــك البلــد دفعتــه - كمــا يقــول - 
لتــرك عملــه فيــه والهجــرة إلــى الســويد. لكــن علــي 
يســتدرك: ”ال أحــد يتمنــى أن يكــون بعيــدًا عــن أهلــه 
وخــارج وطنــه، إال أن الظــروف القاســية قــد تجبــر 
المــرء علــى خيــارات لــم تكــن فــي الحســبان. برأيــي 
الشــخصي الفشــل فــي الحيــاة صعــب، وفــي الغربــة 

يكون أصعب وأصعب«.

نشوة السعادة باإلنجاز
ــص علــي شــعوره، وهــو يعيــش اليــوم فــي مدينــة 

ّ
يلخ

نيبــرو التابعــة لمحافظــة كالمار جنوب شــرق الســويد، 
أمهــر  ترتيــب  علــى  الحصــول  فرحــة  عيونــه  وفــي 
حــّاق علــى مســتوى العاصمــة  ســتوكهولم، بعــد أن 
اســتطاع التقــدم لاشــتراك فــي المســابقة التــي تجــري 
ــى  ــي عل ــى مســتوى البــاد ســنويا. كان اشــتراك عل عل
ــم  ــا ت ــى، فيم ــة األول ــي المرحل مســتوى ســتوكهولم ف
مالمــو  مدينتــي  مــن  أخريــن  متنافســين  انتقــاء 
ويوتوبــوري، مــع انتظــار انتقــاء منافــس آخــر مــن 
شــمال الســويد، حيــث مــن المقــرر أن يجــري بعدهــا 
تنافــس حاســم بيــن المتســابقين األربعــة مــن بينهــم 
علــي القــادم الجديــد فــي شــهر أيلــول القــادم فــي 
ــز  ــن فيهــا اســم الفائ العاصمــة الســويدية، حيــث يعل
بمســابقة أفضــل كوافيــر حاقــة علــى مســتوى البــاد. 

القادمون الجدد الذين
يبحثون عن فرص عمل!!

الضبغر طظ افحثاص والحئاب الصادطغظ الةثد غئتث سظ شرص سمض ظتظ ظصثم لضط دورات تثرغئغئ ضاططئ لاسطغط صغادة 
الراشسئ الحعضغئ بالطشئ السربغئ و شغ ظعاغئ الثورات الاثرغئغئ، غمظح الماثرب  رخخئ صغادة الراشسئ الحعضغئ والاغ تفاح 

لضط آشاق سمض جثغثة شغ المساعدسات أو شغ الثارج.

و طا غمغجظا سظ غغرظا أجسارظا  المظاجئئ، وضثلك شإن حعادتظا طسارف بعا شغ السعغث وضاشئ دول اقتتاد افوروبغ.
طثربعظا طاثخخعن وغةغثون الاتثث بالطشئ السربغئ  و طعصسظا صرغإ طظ الضبغر طظ المثن التغعغئ و طما غسعض سطغضط 

العخعل إلغظا، لمساسثتضط شغ التخعل سطى الاثرغإ أو التدعر لقجافسار.

إن ضظاط ترغئعن شغ اقجافسار شضض طا سطغضط شسطه عع اقتخال ِبَظا سطى افرصام الاالغئ: 
0700975260 أو 0736644371 

Fabriksgatan 18, Arboga: أو زغارة السظعان
Hammarbacken 8, 19149 Sollentuna : أو طعصسظا الةثغث

 www.truckproffs.se Truck Proffs
أو زيارة موقعنا على االنترنت أو صفحة الفيس بوك
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يؤكــد علــي: »ســنكون أربعــة متنافســين علــى الجائــزة 
حيــث  مــن  مــدة  األقــل  وأنــا  أحدهــم  أنــا  النهائيــة، 
وجــودي فــي الســويد حســب مــا علمــت، أو مــا يمكــن 

تصنيفي به كوافد جديد«.
عشــرات نقــاط الحمــاس كانــت مبعثــا ألســئلة أكبــر 
مــن المــدة التــي قضاهــا حتــى اآلن فــي الســويد، وهمــا 
علــي  منهــا  انتظــر  أشــهر،  وبضعــة  فقــط  عامــان 
ــرار  ــى ق ــى حصــل عل ــة عــام ونصــف حت األحمــد قراب
يحــاول  كان  بينمــا  الهجــرة،  مصلحــة  مــن  اإلقامــة 
اإلنطــاق فــي إنشــاء شــركة تجاريــة أثنــاء وجــوده فــي 

الكامب المخصص لطالبي اللجوء.

 يقــول علــي: ”كانــت تجربــة صعبــة إلــى حــد مــا. بــدأت 
ــا أملكــه مــن مهــارات  ــن الكامــب أعمــل وأعــرض م م
متعلقــة بالمهنــة، حاولــت حينهــا البــدء بإنشــاء شــركة 
ــم تكــن تســمح  ــد ل ــي البل ات ف ــة، لكــن اإلجــراء تحاري
لطالــب اللجــوء بذلــك، مــا اضطرنــي لانتظــار حتــى 
الهجــرة، وكانــت  مــن  اإلقامــة  قــرار  الحصــول علــى 
اإلقامــة طبعــا مؤقتــة فــي البدايــة. بعــد اإلقامــة بــدأت 
ــي  ــي ف ــم قبل ــق مقي ــن صدي ــور بمســاعدة م ــى الف عل
البلــد بإنشــاء الشــركة وتســجيلها قانونيــا، ومــع الوقــت 
بــدأت األمــور تجــد طريقهــا للحــل، إلــى أن اســتطعت 
افتتــاح صالــون خــاص بــي فــي مدينــة نيبــرو يأّمــه 
حاليــا زبائــن عــرب وأجانــب مــن مختلــف الجنســيات 

بينهم سويديون«.

قفزة أخرى إلى األمام
القــرار بتأســيس شــركة تجاريــة ســاعد علــي األحمــد 

بعــد عــام مــن إقامتــه فــي الســويد علــى اســتبدال قــرار 
ــة بقــرار اإلقامــة  ــه بداي اإلقامــة المؤقتــة الممنوحــة ل
بالعمــل  التــي أسســها  بــدأت شــركته  ثــم  الدائمــة، 
المهنــي وبنجــاح مســتمر يومــا بعــد يــوم اســتطاع 
فــي  العمــل  واقــع  مــع  والتأقلــم  مهاراتــه  تطويــر 

السويد.
 يضيــف: »بالطبــع تشــعر بالســعادة وأنــت تــرى ثمــرة 
مــا قمــت بــه مــن تعــب تزهــر أمامــك... فــي الحقيقــة 
أنــه التوفيــق مــن اللــه قبــل كل شــيء، نعــم ســاعدتني 
التأقلــم  بــدء  علــى  البدايــات  فــي  اإلنكليزيــة  لغتــي 
والتعامــل مــع الزبائــن مــن غيــر الناطقيــن بالعربيــة، 
ومــن ثــم رويــدًا رويــدًا بــدأت بتعلــم الســويدية مــن 
خــال عاقاتــي بزبائنــي الناطقيــن بهــا. رغــم أننــي 
أعتقــد أن المهــارة فــي أداء أي عمــل هــي األســاس، 
لكــن بالتأكيــد فــإن اللغــة عامــل مهــم بــا أدنــى شــك 
الظــروف  مختلــف  فــي  المهــارة  لتطويــر  للوصــول 
الزمانيــة والمكانيــة. أقصــد أن تبلــغ بمهارتــك مراتــب 

أكبر وأكبر«.
العاقــات  بنــاء  أهميــة  علــى  األحمــد  علــي  ويؤكــد 
االجتماعيــة الصحيحــة فــي طريــق بنــاء المســتقبل فــي 
الســويد, ويبيــن: »كوافــد جديــد كنــت تقريبــا وكمــا 
يقــال )معصــوب العينيــن(، فــكان ال بــد مــن أن أطلــب 
مســاعدة مــن معــارف وأصدقــاء أقــدم منــي فــي هــذا 
البلــد. فــي الحقيقــة لــي صديــق مــن كردســتان العــراق 
اســمه بــرزان يرجــع لــه الفضــل فــي مســاعدتي واألخــذ 
بمختلــف  والدعــم  ات  األجــراء مســتوى  علــى  بيــدي 
ــا  ــه حالي ــا اســتطعت الوصــول إلي أنواعــه فــي طــور م
العاقــات  لشــبكة  باإلضافــة  اللــه،  مــن  بتوفيــق 

االجتماعية التي استطعت تكوينها«.

ســنعود لنتغلــب علــى الصعــاب أكثــر 
وأكثر 

ال شــيء مــن الصعوبــات ســيمنع علــي مــن االســتمرار 
فــي الطريــق التــي شــقها فــي ســبيل العيــش الكريــم 
ــد »الســويد بلــد اإلنســانية، هــي بلــد 

ّ
فــي الســويد، ويؤك

فتحــت لنــا األبــواب فــي وقــت أغلقــت فيــه العديــد 
المعوقــات  الشــكر. صحيــح أن  منهــا، لهــا منــي كل 
نجــاح عقباتــه  لــكل طريــق  لكــن  أحيانــا،  موجــودة 
وصعوباتــه.. أن تضــع نصــب عينيــك هدفــك وتســعى 
إليــه بجــد واجتهــاد ونيــة صادقــة هــو ســبيل للنجــاح 

والتقدم... هذه هي القّصة«.
ــي  ــي نفــس عل ــورة بالســعادة ف ــى حماســة مغم وتبق
علــى انتظــاره لأليــام القادمــة التــي ســتحمل كمــا يقــول 
بــا مــا 

ّ
»فرصــة العمــر فــي ســبتمبر« فــي الســويد، مترق

يؤكد أنه »األمل« في قادم األّيام. 
ــن  ــة كل م ــي الحقيق ــي األحمــد: »أشــكر ف ــم عل ويخت
وقــف بجانبــي مــن الجاليــات العربيــة واألصدقــاء جميعا 
مــن مختلــف الجنســيات وشــجعوني فــي المســابقة، 
وفــي نهايــة حديثــي أتقــدم بخالــص الشــكر والتقديــر 
لشــبكة الكومبــس فــي الســويد على متابعتهــا لقضايانا 
المختلفــة وتســليطها الضــوء علــى تجربتــي وتجــارب 

األخرين«.

كالمار - أسامة الماضي 
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مهرجان يوتوبوري: فرصة لتالقي الثقافات 

تشــهد مدينة يوتوبوري الســويدية الغنية بثقافاتها 
المتنوعــة فــي شــهر اب/ أغســطس مــن كل عــام 
ــف نشــاط  ــن أل ــر م ــرًا يضــم أكث ــا كبي ــا ثقافّي مهرجان

مجاني يناسب جميع األذواق واألعمار.
ويزيــد عــدد زوار مهرجــان يوتوبــوري، الــذي ُيعــد 
واحــدًا مــن أكبــر المهرجانــات الثقافيــة فــي بلــدان 

الشمال األوروبية عن المليون شخص.
عامــة  مســارح  الــى  والمياديــن  الشــوارع  وتتحــول 
االســتمتاع  يمكــن  حيــث  المهرجــان،  لفعاليــات 
واألوبــرا  الثقافــة  مــن  وغنيــة  متنوعــة  بمجموعــة 
والمســارح  والكرنفــاالت  والموســيقى  والفــن 
والمنحوتــات واألدب واألفــام. وفــي قصــر الثقافــة 

فنانيــن  مــع  الغذائيــة  الثقافــات  مختلــف  تلتقــي 
عالميين وفرق محلية.

ويهــدف المهرجــان الــى إلهــام جميــع الزوار الكتشــاف 
العــروض  تجربــة  فــي  واالســتمرار  جديــد  شــيء 
الثقافيــة للمدينــة علــى مــدار العــام. وكل مــا يقدمــه 
لاســتفادة  مجانيــة  هــي  فعاليــات  مــن  المهرجــان 

منها، ما عدا ما يباع في األسواق والمطاعم.

بيئة غنية بتنوعها!
ويعتبــر مهرجــان يوتوبــوري بيئــة غنيــة بتنوعهــا 

ومســتوفيا لجميــع المعاييــر النزيهــة المعتمــدة فــي 

إقامة مثل هذا النوع من المهرجانات الكبيرة.

فــي   EuroPride إيروبرايــد،  نشــاط  وســيقام 

يوتوبــوري 2018، وهــو يخــص المثلييــن الجنســيين 

بالتزامــن مــع فعاليــات المهرجــان التــي ستســتمر مــن 

14-19 اب/ أغسطس.

وســيتعاون القائمــون علــى المهرجان وعلــى إيروبرايد 

ومناطــق  البرنامــج  محتــوى  بخصــوص  يوتوبــوري 

االحداث وسط المدينة.

مهمة المهرجان!
لحضــور  النــاس  دعــوة  هــي  المهرجــان،  مهمــة 

االحتفــال الســنوي الــذي يســاهم فــي خلــق مجتمــع 

خــال  مــن  وذلــك  ومتعــة.  وإنســانية  دفئــا  أكثــر 

نشــاطات المهرجــان التــي تجــذب االنتبــاه الــى النطــاق 

الثقافــي الغنــي، الــذي يجعــل مــن يوتوبــوري وفيســترا 

يوتاند أكثر جاذبية للعيش والعمل والزيارة.

وتقــوم شــركة Göteborg & Co وبدعــم مــن 

ومجموعــة  يوتانــد  فيســترا  يوتوبــوري،  مدينــة 

ــذ المهرجــان،  ــوري بتنفي ــي يوتوب ــة ف ــاة التجاري الحي

الذي ُيمول بالتعاون مع األطراف المشاركة. 






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



NANCY 
AJRAM
Götaplatsen, Göteborg
17 augusti kl 21.30

ÖPPET 
FÖR ALLA 

OCH HELT 
GRATIS

GOTEBORGSKULTURKALAS.SE •�14–19 AUGUSTI 2018

Göteborgs Kulturkalas är en kulturfestival som hålls varje år 
och som är gratis. Upplev musik, dans, teater, barnkultur och 
mycket mer.

اً  يترشف مهرجان جوتنربج الثقايف بدعوتكم مجان

لحضور حفل النجمة اللبنانية الكب�ة نانيس عجرم

تشاهدون نانيس عجرم يوم الجمعة املوافق

١٧ أغسطس/ آب   ٢٠١٨ الساعة ٢١:٣٠ 

  ىف يوتا بالتسن – آفني� – جوتنربج – السويد 

� مهرجان جوتنربج الثقايف هو أحتفال سنوي كب

 مفتوح مجاناً للجميع و يتضمن فقرات كث�ة و

متنوعة
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