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الصراع على شكل
ومكانة السويد
ُيدمــن الشــعب الســويدي األمــن واالســتقرار،
منــذ أكثــر مــن  200ســنة ،حقــق خاللهــا
مستوى مرتفع من الرفاهية والتقدم.
تربــة األمــان واالســتقرار أنبتــت اقتصــاد ســوق
قــوي ،ومســتويات عاليــة فــي معــدالت دخــل
الفــرد ،ممــا ســاهم فــي ترســيخ مفاهيــم
ومبــادئ مجتمعيــة قويــة تضمــن المســاواة
والعدالــة والدفــاع عــن حقــوق اإلنســان ،كل
ذلك في ظل نظام حكم تعددي ديمقراطي.
الســباق االنتخابــي الــذي نشــهده اليــوم ،قــد
يبــدو تنافســا ّ
عاديــا ضمن اللعبــة الديمقراطية
بيــن األحــزاب السياســية للوصــول إلــى الســلطة،
ولكــن المســتجد فــي هــذا التنافــس ،هــو
اســتخدام أســلوب تخويــف المواطــن الســويدي
العــادي مــن فقــدان رصيــده األمنــي الــذي أدمــن
طعمه على مدار سنوات طويلة.
مــا يحــدث اآلن هــو اســتغالل غيــر معتــاد
لخــوف المواطــن العــادي مــن البطالــة أو مــن
تدنــي االقتصــاد أو مــن هبــوط مســتويات
الرفاهية.
مــن أهــم المــواد األوليــة لصناعــة الخــوف ونشــر
الفــزع التــي تســتخدمها األحــزاب اليمينيــة
الشــعبوية ،قضيــة اللجوء والهجــرة ،وتقديمها
علــى أنهــا قضيــة ترهــق ميزانيــة ومــوارد
الدولــة ،وتحــرم الســويديين مــن فــرص العمــل،
وتــؤدي أيضــا إلــى هبــوط بمعاييــر الرفاهيــة
الســويدية ،وهنــاك مــن يصــور الهجــرة واللجــوء
كخطر يهدد األثنية والثقافة السويدية.
لذلــك نــرى أن موضــوع الهجــرة واللجــوء ،أصبــح
الموضــوع االنتخابــي األكثــر أهميــة ،بعــد ربطــه
أيضــا بمســائل األمــان االجتماعــي وتزايــد
معدالت الجريمة خاصة في الضواحي.
صناعــة الخــوف طالــت أيضــا قضايــا أخــرى
ترتبــط بالسياســات الســويدية الخارجيــة ،مثــل
الدعــوة إلــى الخــروج مــن االتحــاد األوروبــي وإلــى
انحســار دور الســويد العالمــي فــي المنظمــات
األمميــة ،ممــا يــؤدي إلــى تقليــص الحضــور
الســويدي فــي القضايــا الدوليــة المشــتركة مثــل
المنــاخ والبيئــة وحــل النزاعــات والمســاهمات
األممية األخرى.
إذا نحــن أمــام تنافــس وصــل فــي الفتــرة
األخيــرة إلــى حــد الصــراع بيــن ارادتيــن
مختلفتيــن حــول الشــكل الــذي ســتكون عليــه
الســويد ،فهنــاك مــن يــرى الســويد بلــدا لــه
حضــور أوروبــي وعالمــي ومنفتــح ويحافــظ
بنفــس الوقــت علــى اســتقراره وازدهــاره ،علــى

الســويد

ضــوء الواقــع العالمــي الجديــد الــذي يربــط بيــن
بقــاء وتطــور الــدول الصغيــرة بتحالفاتهــا مــع
تكتــات جيوسياســية ،مقابــل مــن يريــد إعــادة
الســويد إلــى الــوراء مــن خــال إحيــاء المفاهيــم
القوميــة للحفــاظ عليهــا «نقيــة» ممــا يحولهــا
إلــى بلــد مغلــق ومنعــزل وغيــر فعــال ،وهــذا
ســيؤثر أيضــا علــى اقتصادهــا وحضورهــا
الدولي.
ّ
يمكــن أن يكــون كل شــخص من ـا ،مقيــم هن ـا،
مؤثــرا ولــه دور ومشــارك فــي حســم الصــراع
علــى شــكل ومكانــة الســويد المســتقبلية ،فــي
حــال اعتبرنــا أنفســنا معنييــن بمــا يجــري اآلن
مــن تغيــرات ،ومعنييــن أن ال نكــون علــى
هامــش األحــداث ،ومعنييــن بــأن نشــارك
باالنتخابــات ونعــرف مــن نختــار ولمــن نعطــي
صوتنا.
مؤشــرات عديــدة ظاهــرة وواضحــة علــى عــزل
الســويد والعمــل علــى تقوقعه ـا ،مــن خــال
اقتراحــات وسياســات وتصريحــات كان آخرهــا
اقتــراح بمنــع الجنســية المزدوجــة باســتثناء
المواطنيــن مــن دول شــمال أوروب ـا ،اقتــراح
ســيضع المواطنيــن اآلخريــن المجنســين فــي
الســويد أمــام خيــارات صعبــة إمــا التخلــي عــن
جنســية بلدهــم األم أو عــن جنســية بلدهــم
الحالي.
هــذا إذا علمنــا أن الحــزب صاحــب هــذا االقتــراح
هــو نفــس الحــزب الــذي يصنــف المواطنيــن
علــى أســس عرقيــة ،فهــو ال يعتــرف بســويدية
مــن حتــى ولــد ونشــأ وعــاش فــي الســويد ،إذا
كان أحــد والديــه ليــس ســويديا «أصليــا» حســب
تعريفهم للسويدي.
المفارقــة هنــا أن عــدد ممــن ال يعتبرهــم هــذا
الحــزب ولــن يعتبرهــم ســويديين ســيصوتون
له ومعجبين بأفكاره.
ُ
الضحيــة تقبــل يــد جالده ـا ،فــي مشــوار
الصراع على شكل ودور السويد المستقبلي.

د .محمود صالح اآلغا
رئيس تحرير شبكة الكومبس اإلعالمية
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تصــدر مــرة واحــدة فــي الشــهر ً
حاليــا ،وتــوزع مجانــا بالبريــد
وعبــر مراكــز ثابتــة فــي عــدة مناطــق منهــا :ســكونة
وســتوكهولم ويوتيبــوري ونورشــوبنغ ولينشــوبنغ
واسكليســتونا ،وهــي خدمــة إعالميــة باللغــة العربيــة هدفها
المســاهمة فــي تلبيــة الحاجــة إلــى وجــود وســيلة إعالميــة
تتفاعــل مــع الجاليــات العربيــة فــي الســويد وأوروبــا حــول كل
مــا يجــري مــن أخبــار ومســتجدات تهــم الجاليــات الناطقــة
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
البــاد العربيــة والعالــم والتشــجيع علــى االســتفادة مــن
التجــارب وتنــوع الثقافــات بيــن الشــعوب ،مــن خــال
التعريــف باآلخــر واالطــاع علــى نمــط الحيــاة التــي اختارتهــا
الشــعوب وطريقــة وضعهــا للحلــول التــي تحتاجهــا فــي إدارة
المجتمع وتطوير المؤسسات وزيادة الرفاهية.
هيئــة تحريــر الكومبــس تضــم العديــد مــن الصحفييــن
واإلعالمييــن المتعاونيــن معهــا مــن داخــل السويـــد
وخارجها.

مواقع شبكة الكومبس اإلعالمية على اإلنترنت

المؤسس ورئيس التحرير
د .محمود صالح آغا
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alkompis.se/radio
جريدة الكومبس الورقية
alkompis.se/magazine
موقع الشبكة الرئيسي
alkompismedianetwork.com

المبيعات
أحمد الزيان
0725587444
ahmed.a@alkompis.com

صفحة الكومبس على الفيسبوك
facebook.com/alkompis
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ُ
الكومبــس – االنتخابــات :يصــدر هــذا العــدد قبــل  10أيــام تقريبــا مــن موعــد االنتخابــات ،وهــي أيــام تعــد حاســمة ،فــي الســباق
االنتخابــي ،وعــدد كبيــر مــن المتردديــن ،أو ممــن ال يعرفــون إلــى اآلن ،لمــن ســيمنحون صوتهــم ،يمكــن أن يلعبــوا دورًا كبي ـرًا فــي
نتائج االنتخابات.

النداء األخير ...صوتك قد ينقذ السويد

مؤشــرات قيــاس الــرأي األخيــرة تظهــر ،أن نتائــج
االنتخابــات العامــة يمكــن أن تضــع الســويد علــى
مفتــرق طــرق ،ويمكــن أن تــؤدي إلــى حالــة ،ال
يســتطيع معهــا أي حــزب لوحــده أو حتــى مــع حلفائــه
التقليدييــن تشــكيل الحكومــة المقبلــة ،وذلــك بســبب
ضعــف شــعبية الحزبيــن الكبيريــن علــى جناحــي
السياســة الســويدية ،االشــتراكي الديمقراطــي علــى
اليســار ،وحــزب المحافظيــن «الموديــرات» علــى
اليميــن .هــذا فيمــا يزيــد حــزب ســفاريا ديموكراتنــا
مــن رصيــد شــعبيته ،علــى حســاب معظــم األحــزاب
وخاصة على حساب األحزاب التقليدية الكبيرة.
ومــع اقتــراب موعــد االنتخابــات وفــي حــال عــدم
حــدوث مفاجــآت ،يبــدو أن نتائــج التصويــت ســتكون
مقاربــة إلــى حــد كبيــر لبيانــات اســتطالعات الــرأي
األخيــرة ،ولكــن ومــع ذلــك يبقــى هنــاك احتمــال انقــاذ
لهــذا الوضــع ،فــي حــال زادت نســب المصوتيــن
والمشــاركين باالنتخابــات ،وخاصــة بيــن فئــات
مجتمعيــة ،عــادة تكــون نســب التصويــت فــي

أوساطها أقل من غيرها.
مــن هــذه الفئــات :الشــباب ،والمواطنيــن مــن ذوي
الدخــل المنخفــض ،والمولوديــن خــارج الســويد ممــن
يحق لهم التصويت.

انقاذ السويد:

لذلــك وكمــا عنونــا مقــال الغــاف لهــذا العــدد ،مــن
الممكــن فعــا وفــي حــال زيــادة نســب التصويــت أن
ننقــذ الســويد ،مــن حالــة الوقــوف علــى مفتــرق طــرق،
قــد تضطــر معهــا البــاد إلــى مهادنــة اليميــن
المتطــرف ،وبالتالــي الذهــاب إلــى تغييــرات كبيرة ،قد
تعجــب البعــض مؤقتــا ،ولكــن قــد تؤثــر ســلبيًا علــى
األكثريــة ،خاصــة أن معظــم مــن لهــم أصــول أجنبيــة،
ممكــن أن يكونــوا هدفــا لهــذه التغييــرات ،كمــا
ســيؤثر وصــول التيــار اليمينــي المتطــرف ،حتمــا علــى
تقليــل نســبة منــح اإلقامــات ولــم الشــمل ،وربمــا علــى
مســألة قبــول ورفــض اســتيعاب البلديــات للحاصليــن

علــى اقامــات حديثــا ،كمــا ســيكون لــه نتائــج ســلبية
علــى تمويــل برامــج الترســيخ وأماكــن العمــل
والدراســة ،وربمــا علــى تجديــد االقامــات ووضــع
شــروط أصعــب للحصــول علــى الجنســية الســويدية
وغير ذلك.
الســويد ،وفــي حــال خرجــت عــن تأثيــر أحزابهــا
التقليديــة يســارية كانــت أم يمينيــة ،مــن الممكــن أن
تتجــه نحــو العزلــة علــى الصعيــد الدولــي ،وربمــا
تقليــص التعــاون األممــي فــي قضايــا ومشــاريع
حيويــة ،مثــل مكافحــة الفقــر والتصحــر والحــد مــن
الهجــرة ومراقبــة المنــاخ وتوفيــر الطاقــة والمســاهمة
في التنمية العالمية المستدامة.
يمكــن أن تســاهم المشــاركة فــي التصويــت لالنتخابات
أيضــا فــي إنقــاذ الســويد مــن تيــارات الشــعبوية
السياســية ،التــي اســتطاعت أن تنتقــد وترفــع صوتهــا
وتخاطــب عواطــف النــاس ،مقابــل تغيــب لعقولهــم
وتفكيرهــم ،دون أن يكــون لديهــا حلــول مســتدامة
وعقالنيــة للمشــاكل التــي تلــوح به ـا ،فقــط مــن أجــل

إخافة الناس.
هــذا يعنــي أنــه وفــي حــال وصــل حــزب مــا إلــى الســلطة
دون أن يكــون لديــه كــوادر وخبــرات وبرامــج وال حتــى
أعضــاء ،يمكــن أن يشــكل كارثــة علــى البــاد ،لذلــك
نقــول أنقــذوا الســويد ،حتــى يكــون التمثيــل
الديمقراطــي مماثــل للواقــع ،ولكــي يكــون
للديمقراطية تأثيرا أفضل.

من سيتحالف مع من؟

ويبقــى الســؤال األهــم هــو مــن ســيتحالف مــع مــن؟
علــى ضــوء نتائــج انتخابــات تبــدو أنهــا غيــر حاســمة،
فقــد يكــون مــن الســهل التكهــن بأرقــام ونســب مــا
ســوف يحصــل عليــه كل حــزب ،ولكــن مــن الصعــب ان
نســتبق وضــع خريطــة تحالفــات علــى أساســها ســيتم
تشــكيل الحكومــة المقبلــة ،وهنــاك احتمــاالت ضعيفــة
بــان تعــاد االنتخابــات أيضــا فــي حــال فشــل الموكليــن
بالتفاهم على هيكلية توافقية للحكم.

زعماء األحزاب البرلمانية السويدية  :من يتحالف مع من؟
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برنامج تلفزيوني يفجر مفاجأة :

ويبحث في ارتفاع نسبة المدانين بجرائم اغتصاب من أصول أجنبية
الكومبــس -متابعــة :فجــر البرنامــج
التلفزيونــي الشــهير Uppdrag
 granskningعلــى قنــاة  SVTمفاجئــة
غيــر مســبوقة وذلــك مــن خــال تحقيــق
خــاص ،كشــف عــن أن  %58مــن المدانيــن
بجرائــم اغتصــاب أو محــاوالت اغتصــاب
خــال الخمــس ســنوات الســابقة (– 2012
 )2017هــم مــن المولوديــن خــارج الســويد.
ممــا شــكل مــادة للحملــة االنتخابيــة التــي
ترتفــع وتيرتهــا مــع اقتــراب يــوم  9مــن
سبتمبر /أيلول موعد االنتخابات العامة.
البرنامــج الــذي حــاول إخــراج التحقيــق بطريقــة
صحفيــة احترافيــة ،تنــاول موضوعــا كانــت الصحافــة
والسياســة الســويدية تعتبــره مــن المواضيــع

الحساســة التــي قــد تزيــد مــن نســب العنصريــة
والكراهيــة لألجانــب ،ومــع ذلــك يبقــى توقيــت انتــاج
وعــرض مثــل هــذه األرقــام مــن خــال هــذا البرنامــج
عــن االغتصــاب وأصــول المدانيــن بــه ،موضــع تســاؤل
كبير لدى الناس المتابعين.
التحقيــق شــمل كل المحكوميــن بجرائــم اغتصــاب
ومحــاوالت اغتصــاب خــال  5ســنوات مــا بيــن
( )2017 – 2012وعددهم  843مدان.
موضــوع تصنيــف المجرميــن علــى أســاس عرقــي ،كان
مــن شــبه المحرمــات فــي السياســة والصحافــة
الســويدية ،وبيــن الخــوف مــن الوقــوع فــي فــخ
العنصريــة ومضاعفــات التغاضــي وعــدم تنــاول
ظاهــرة متناميــة ،حــاول البرنامــج تقديــم الصــورة
بكامل أجزائها
واســتضاف خبــراء وسياســيين وصحفييــن ونشــطاء
والتقى حتى مع إحدى الضحايا.
البحــث فــي أســباب ارتفــاع نســبة المتورطيــن بجرائــم

االغتصاب ،بين الشبان من أصول مهاجرة شمل:
 أســباب ثقافيــة تتعلــق باختــاف النظــرة إلــى المــرأةوحريتها.
 اســتقبال الســويد ألعــداد كبيــرة مــن المراهقيــناألفغان وغيرهم.
لكــن اإلحصائيــة تتنــاول فقــط المدانيــن ،ولكــن هنــاك
بيانــات أخــرى تســتحق التمعــن ،فحوالــي  190ألــف
جريمــة لهــا طابــع جنســي حصلــت فــي عــام ،2016
تــم تبليــغ الشــرطة ب ـ  6715حالــة ولكــن المدانيــن
فقط  142شخص.
أســتاذ علــم الجريمــة جيــرزي ســارنيكي والــذي هــو
أحــد أعضــاء المجلــس العلمــي فــي هيئــة مكافحــة
الجريــة «بــرا» ،يعتقــد أن النقــاش المتركــز علــى
خلفيــة مرتكبــي الجرائــم يصبــح نقاشــا «أعمــى تمامــا»،
موضحــا أن» الشــيء الوحيــد المثيــر لالهتمــام هــو اثنيــة
مرتكــب الجريمــة .أنــا أعتقــد أنــه مــن الناحيــة
االجتماعيــة االثنيــة هــي أحــد العوامــل ذات الصلــة.

ولكــن ليــس العامــل الوحي ـد .لذلــك فــإن العامــل
الوحيــد الــذي يتــم التحقيــق فيــه يعــود بشــكل واضــح
إلى الخطاب السياسي الموجود في المجتمع».
ويضيــف األســتاذ جيــرزي ســارنيكي« :الشــبان الذيــن
يرتكبــون جرائــم االغتصــاب غالبــا مــا يأتــون مــن
بلــدان تصــور المــرأة بشــكل مختلــف عمــا هــي عليــه
هنــا فــي الســويد ،هــذا صحيــح تمام ـا ،ولكــن اســمحوا
لــي أن أشــير إلــى أن أغلــب هــؤالء النــاس الذيــن يأتــون
إلــى هن ـا ،لــم يعيشــوا علــى اإلطــاق فــي بلدانهــم
لكنهــم تركوهــا فــي وقــت مبكــر جــدا .وقــد عــاش
العديد منهم في شــوارع طهران وباريس ومرســيليا
أو ســتوكهولم .لقــد عاشــوا فــي بيئــات ذكوريــة
تقريبــا حيــث كانــوا يمارســون الجنــس مــع ذكــور
آخريــن فقــط .لقــد عاشــوا فــي ظــل ظــروف بالغــة
الصعوبة وكثيرًا ما يكرسون أنفسهم للجريمة».

حملة يال ننتخب
jallarösta#
الهدف والوسائط
منــذ مطلــع العــام الحالــي ،قامــت الكومبــس
بحملــة ،ســتبقى مســتمرة حتــى االنتهــاء مــن
االنتخابــات ،تهــدف إلــى حــث النــاس علــى
المشــاركة باالنتخابــات ،وتقديــم صــورة
واضحــة عــن الحيــاة السياســية والبرلمانيــة،
باللغــة العربيــة ،إضافــة إلــى منــح فــرص
لجميــع األحــزاب البرلمانيــة المشــاركة
باالنتخابات.
الحملــة التــي أطلــق عليهــا يــا ننتخــب ،شــملت أيضــا
تقديــم معلومــات عــن كيفيــة ســير االنتخابــات ،وعــن
الحــق االنتخابــي للمواطنيــن وللمقيميــن ،وذلــك مــن
خــال انتــاج مــواد إعالميــة علــى شــكل شــرائط فيديــو
وتقارير ومقابالت ،نشــرت على كل وســائل الكومبس
اإلعالميــة مثــل الموقــع العــام ،والجريــدة الورقيــة
وراديــو وتلفزيــون الويــب ووســائل التواصــل
االجتماعي.
كمــا اقامــت الكومبــس مناظــرات سياســية لألحــزاب
الســويدية ،بالغــة العربيــة ،شــارك بهــا ممثلــون مــن
أصــول عربيــة أو ناطقيــن بالعربيــة ،لهــم مراكــز
قيادية في أحزابهم.

زمالء من الكومبس مع المغنية والناشطة السويدية  Ellen Hanssonفي مهرجان يوتيبوري
حيــث خصــص يــوم لــكل حــزب مــن أجــل عــرض
لها عالقة باالنتخابات.
مقابالت سياسية أثناء مهرجان
حيــث تــم محــاورة ممثليــن عــن أحــزاب :االشــتراكيين برامجه وأفكاره.
يوتوبوري الثقافي:
الديمقراطييــن وعــن حــزب الليبرالييــن وحــزب شــبكة الكومبــس نظمــت هنــاك مناظــرة سياســية
للعــام الثانــي علــى التوالــي ،تشــارك شــبكة الكومبــس
الموديــرات وحــزب اليســار خــال ثالثــة أيــام مــن أيــام بيــن عــدة أحــزاب حضرهــا حوالــي خمســين شــخص
برعايــة مهرجــان يوتوبــوري الثقافــي ،بيــن عــدد مــن
كما تم نقلها مباشرة على تلفزيون الكومبس.
المهرجان.
الجهــات والشــركات ووســائل إعــام المهرجــان الــذي
يعــد أكبــر مهرجــان ثقافــي فــي شــمال أوروبـا ،وصــل
مناظرة في ستوكهولم
عــدد زواره إلــى  1,7مليــون زائــر ،وضــم حوالــي
 1400فعاليــة ونشــاط علــى مــدار  6أيــام مــن  14مناظرة سياسية في مهرجان
المناظــرة األخيــرة مــن ســتكون يــوم  28أغســطس،
آب أثنــاء طباعــة هــذا العــدد ،وهــي فــي قاعــة ABF
مالمودالين
إلى  19أغسطس آب .2018
الكومبــس تواجــدت فــي قلــب المهرجــان وكان لهــا شــبكة الكومبــس حصلــت أيضــا فــي نشــاط آخــر ،علــى وســط ســتوكهولم ويشــارك بهــا كل األحــزاب
خيمــة خاصــة ،وقامــت بتغطيــة جوانــب من نشــاطاته ،خيمــة دائمــة أثنــاء فعاليــة مالموداليــن فــي ضاحيــة البرلمانيــة مــا عــدا حــزب ســفاريا ديموكراتنــا الــذي
باإلضافــة إلــى ذلــك قيامهــا بنشــاطات خاصــة داخــل روزنغــورد مــن 18إلــى  25أغســطس /آب ،وهــي اعتذر لعدم توفر ممثل لديهم يتكلم العربية.
وبجانــب الخيمــة المخصصــة للشــبكة ،مــن فعاليــات فعاليــة تحاكــي أســبوع ألميداليــن السياســي الشــهير،
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هكذا يمكنك التصويت يوم  9أيلول /سبتمبر
موعد االنتخابات في السويد
يوم  9سبتمبر /أيلول هو موعد االنتخابات العامة في السويد.
هكذا يمكنك التصويت في انتخابات البرلمان السويدي  riksdagenالريكسداغ،
والمجالس البلدية ،ومجالس المحافظات . kommun- och landstingsfullmäktig

لمن يحق التصويت؟

إذا كنــت مواطنــا ســويديًا وقــد بلغــت  18عامــا ،فــي تاريــخ
أقصــاه يــوم االنتخابــات ،ومســجال فــي قيــود النفــوس الســويدية
قبــل 30يومــا علــى األقــل مــن موعــد االنتخابــات ،يحــق لــك
التصويــت فــي انتخابــات البرلمــان الريكســداغ وفــي مجالــس
البلدية والمحافظات.
إذا كنــت ال تحمــل الجنســية الســويدية ،ولكنــك مســجل كمقيــم
فــي قيــود النفــوس لمــدة  3ســنوات متواصلــة ،عندهــا يحــق لــك
التصويت فقط في انتخابات المجالس البلدية والمحافظات.

متى تحصل على بطاقة التصويت؟

إذا كنــت تمتلــك حــق التصويــت ،ســتصلك بطاقــة التصويــت
 röstkortعلــى عنوانــك قبــل  3أســابيع مــن موعــد االنتخابات،
هــذه البطاقــة خاصــة بــك وال يجــوز اســتخدامها مــن قبــل شــخص
آخــر ،فــي بطاقــة التصويــت يوجــد معلومــات عــن أيــة انتخابــات
يحــق لــك أن تصــوت فيهــا (البرلمــان والبلديــة والمحافظــة ،أم
فقط البلدية والمحافظة).
إذا لــم تصلــك بطاقــة التصويــت بالبريـد ،يمكنــك التواصل وســؤال
البلديــة التــي تعيــش بهــا أو ســلطة االنتخابــات عــن ســبب
التأخير.

أين يمكنك أن تصوت؟

فــي يــوم االنتخابــات  valdagenتســتطيع التصويــت فــي
المركــز االنتخابــي الخــاص بــك .اســم وعنــوان مركــزك االنتخابــي
موجــود علــى بطاقــة التصويــت التــي تصلــك بالبري ـد ،الــى مــكان
اقامتــك .هــذا المركــز مفتــوح فقــط يــوم االنتخابــات ،لكــي
تســتطيع التصويــت يجــب ان يكــون لديــك وثيقــة اثبــات
شخصية ،مثل شهادة سياقة ،أو جواز سفر.
إذا كان لديــك ســبب يمنعــك مــن التصويــت فــي اليــوم المحــدد
لالنتخابــات ،فــي المــكان المحلــي المخصــص لــك ،يمكنــك دائمــا
التصويــت المســبق  förtidsröstaقبــل الموعــد وفــي مــكان
آخــر ،لكــي تتمكــن مــن التصويــت المســبق يجــب ان تأخــذ معــك
بطاقــة التصويــت  röstkortوبطاقــة إثبــات
هويــة .لمعرفــة مراكــز التصويــت المســبق
يمكنــك زيــارة موقــع ســلطة
االنتخاباتval.se .

إذا كنــت خــارج الســويد يمكنــك التصويــت بواســطة البري ـد،
عندهــا تحتــاج إلــى وثائــق مــن موقــع ســلطة االنتخابــات val.se
كمــا يوجــد إمكانيــة للتصويــت فــي عــدد كبيــر مــن الســفارات
والقنصليات السويدية في دول العالم.

كيف تصوت؟

تستطيع أن تجد أوراق قوائم االنتخابات الحزبية valsedlar
في مراكز االنتخابات.Vallokalen .
األوراق الصفــراء تحتــوي علــى قوائــم المرشــحين للبرلمــان
الســويدي  riksdagsvaletالريكســداغ ،األوراق البيضــاء
تحتــوي علــى قوائــم المرشــحين للمجلــس البلديــة
 kommunfullmäktigeأمــا األوراق الزرقــاء فهــي
المحافظــات
لمجالــس
المرشــحين
لقوائــم
landstingsfullmäktige
فــي حــال لــم تجــد حزبــك الــذي ترغــب بانتخابــه ،يمكنــك كتابــة
اسم الحزب على ورقة فارغة.
يمكنــك أيضــا ممارســة التصويــت الشــخصي personrösta
أي اختيــار شــخص معيــن مــن القوائــم عــن طريــق وضــع إشــارة
 Xبجانــب اســمه ،يحــق لــك اختيــار شــخص واحــد مــن كل قائمــة،
أو وضع القائمة كما هي بدون اختيار أشخاص.
كل قائمــة توضــع بظــرف ،وتتــرك الظــروف لــدى لجــان
االنتخاباتröstmottagarna .

البعض يستطيعون التصويت عن طريق
التوكيل

فــي حــال كنــت تواجــه صعوبــة بالوصــول
إلــى مركــز التصويــت واالنتخاب،

بســبب كبــر العمــر ،أو المــرض أو ألنــك مــن ذوي االحتياجــات
الخاصــة ،عندهــا يمكنــك التصويــت بتوكيــل شــخص أخــر ،مثــل
هــؤالء يمكــن أن يكونــوا وكالء عنــك :زوجك/زوجتــك ،أو الشــخص
الــذي تعيــش معــه ،أو ابنك/ابنتــك أو والدك/والدتــك أو حفيــدك/
حفيدتك أو اختك/أخوك
لكــي تتمكــن مــن التصويــت عــن طريــق وكيــل ،يلزمــك وثيقــة
خاصــة تحصــل عليهــا فــي مراكــز االنتخابــات أو عــن طريــق
حجزها من موقع سلطة االنتخابات .val.se

ما هي سلطة االنتخابات
valmyndigheten؟

ســلطة االنتخابــات الســويدية مســؤولة عــن ســير وتنفيــذ
االنتخابات واالستفتاءات الشعبية على المستوى الوطني
لمزيــد مــن المعلومــات يمكنــك زيــارة موقــع ســلطة االنتخابــات
 val.seأو عــن طريــق رقــم االســتعالمات عــن االنتخابــات
825 825-020

للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الرابط
التالي:
https://www.val.se/servicelankar/otherlanguages/alrbyt-arabiska.html
/https://www.val.se
jallarösta#

ﻣﺮﺣﺒ ًﺎ ﺑﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺼﺤﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ
Nydala vårdcentral
ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻤﻮ

ﻧﺤﻦ ﻧﻬﺘﻢ ﺑﺼﺤﺘﻚ






اﻟﻤﺴﺘﻮﺻﻒ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ
ﺣﻜﻮﻣــﺔ ﻣﻘﺎﻃﻌــﺔ ﺳﻜـــﻮﻧﺔ

18:00 - 13:00


www.nydalavc.se
.ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻄﺎرﺋﺔ ﻳﻤﻜﻨﻜﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻋﻴﺪ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻴﻮم

:اﻟﻤﺮﻛﺰ ﻣﻔﺘﻮح ﻃﻴﻠﺔ أﻳﺎم اﺳﺒﻮع
:أﻳﺎم اﻟﺴﺒﺖ واﺣﺪ
20:00 - 08:00

Västra Hindbyvägen 10, Malmö 58 214
Telefonnummer: 040-700 30

:ﻣﻦ اﺛﻨﻴﻦ إﻟﻰ اﻟﺠﻤﻌﺔ

ﻳﻘﻊ ﻣﻘﺮ اﻟﻤﺮﻛﺰ ﺑﻴﻦ اﻛﺸﻮن ﻧﻴﺪاﻻ وﻣﻄﻌﻢ اﻟﺒﻼم
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مع اقتراب
موعد اإلنتخابات

lla

rös

ta

كون رأيك

#Ja

ﻚ ﻗﻴ

ﺻﻮﺗ

وتعرف على مواقف

ﻤﺔ..

األحزاب البرلمانية السويدية
الكومبــس – يالننتخــب :قبــل أيــام قليلــة مــن موعــد االنتخابــات الســويدية العامــة ،تنشــر «الكومبــس» هــذا
الملــف ،الــذي يتضمــن اســتطالعًا لــرأي األحــزاب المشــاركة فــي البرلمــان الحالــي ،مــن القضايــا الداخليــة
والخارجيــة ،لتعريــف الناخــب العربــي ،أو الناطــق بالعربيــة ،فــي برامــج هــذه األحــزاب ،وبالتالــي ،تكويــن صــورة
واضحة عن موقف كل حزب.
إن الهدف من هذا الملف هو إتاحة الفرصة للناخب لتوسيع قواعد خياراته التي تناسب توجهاته.

ً
أوﻻ

ﺛﺎﻧﻴﴼ

ﻳﺘﺤﺪث ﻛﻞ ﺣﺰب
ﻓﻲ ﻫﺬا
اﻟﻤﻠﻒ ﻋﻦ:
ﺛﺎﻟﺜﴼ

راﺑﻌﴼ

ﻣﺎﻫﻲ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﺤﺰب ﺣﻮل ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ
ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﻴﻦ اﻷﺷﺨﺎص
اﻟﻤﻮﻟﻮدﻳﻦ ﺧﺎرج اﻟﺴﻮﻳﺪ.

ﺧﺎﻣﺴﴼ

اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﻳﺮاﻫﺎ اﻟﺤﺰب ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ
وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻬﺎ
اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ
اﻟﻤﻨﺎﻃﻘﺔ اﻟﺘﻲ ُﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑـ "اﻟﻤﻬﻤﺸﺔ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﴼ".

ﺳﺎدﺳﴼ

اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﻳﻄﺮﺣﻬﺎ اﻟﺤﺰب ﻓﻲ
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ .2018

ﻣﻮﻗﻒ ﻛﻞ ﺣﺰب ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ،ﻻ ﺳﻴﻤﺎ
ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﻬﻢ ﻣﺘﺎﺑﻌﻲ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻜﻮﻣﺒﺲ ﻣﺜﻞ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ
وإﺳﺮاﺋﻴﻞ واﻟﺤﺮب اﻟﺴﻮرﻳﺔ واﻻﺳﺘﻘﺮار وإﻋﺎدة
إﻋﻤﺎر اﻟﻌﺮاق وﻟﻴﺒﻴﺎ وﻏﻴﺮﻫﺎ.

ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺤﺰب ﺗﺠﺎه ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻬﺠﺮة
واﻟﻠﺠﻮء ،وﻛﻴﻒ ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﻗﻀﻴﺔ اﻻﻧﺪﻣﺎج.

ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻘﺘﺮح اﻟﺤﺰب ﺑﺨﺼﻮص أزﻣﺔ اﻟﺴﻜﻦ.
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حزب االشتراكيين
الديمقراطيين
SOCIALDEMOKRATERNA

« نريد سويد أقوى وأكثر
أمانًا»

باالنخفــاض بصــورة مطــردة ســواء بيــن األشــخاص
المولوديــن داخــل أو خــارج الســويد .حيــث انخفضــت
أعــداد العاطليــن عــن العمــل بنحــو  14ألــف شــخص
ً
مقارنــة مــع أرقــام إحصائيــات العــام الماضــي .فنســبة
نعمــل علــى تركيــز الجهــود مــن أجــل ســويد أقــوى ،البطالــة أصبحــت أقــل بكثيــر ضمــن فئــة األشــخاص
وأكثــر أمانــا ،مــن خــال تحســين الرفاهيــة االجتماعيــة المولودين خارج السويد والسيما القادمين الجدد.
والقانــون والنظــام وتســريع عمليــة االندمــاج .وحــول
البطالــة نــرى أن المزيــد مــن األشــخاص مــن الممكــن أن
يحصلــوا علــى فــرص عمــل أو الحصــول علــى التعليــم
الــذي يــؤدي للعمــل .هذيــن األمريــن همــا بالتأكيــد
األكثــر أهميــة .كل األشــخاص الذيــن يســتطيعون
العمــل ســوف يعملــون ،وبالتالــي ســيكون الشــخص
ً
قــادرًا علــى العيــش براتبــه .نحــن ال نعتقــد أن وجــود أوال وقبــل كل شــيء أن نســتمر فــي بنــاء الشــقق
الكثيــر مــن فــرص العمــل المعروفــة باســم الوظائــف الســكنية الجديــدة ،فنحــن نعتبــر هــذه القضيــة ذات
البســيطة ،التــي غالبــا مــا تكــون ذات رواتــب منخفضة ،أولويــة عاليــة .عمليــة البنــاء يجــب أن تصبــح أســهل
هــي الحــل .ومــن المهــم جـدًا أن يتعلــم الشــخص اللغــة وأســرع .كمــا ينبغــي تقصيــر مــدة معالجــة الطعــون
الســويدية وتوفيــر الظــروف الصحيحــة والمناســبة لــه الخاصــة المقدمــة ضــد الخطــط التفصيليــة .نفــذت
الحكومــة التــي يقودها الحزب االشــتراكي الديمقراطي
من أجل أن يكون قادرًا على القيام بذلك.
عــدد مــن اإلصالحــات التنظيميــة المبســطة التــي
تســهل مشــاريع البنــاء .كمــا نريــد توحيــد مقاييــس
بنــاء المنــازل مــن أجــل خفــض وتقليــل التكاليــف .لقــد
شــهدنا مســتويات قياســية مــن مشــاريع بنــاء
المســاكن ،ويعــود ذلــك لعــدة أمــور مــن بينهــا
قدمــت الحكومــة التــي يقودهــا الحــزب االشــتراكي االســتثمارات والمســاعدات التــي قدمتهــا الحكومــة
الديمقراطــي العديــد مــن أشــكال التوظيــف المختلفــة لبنــاء وحــدات اإليجــار الســكنية ،وبرنامــج منــح
مكافئــات البنــاء للبلديــات التــي تتحمــل مســؤولية
مثــل نظــام بدايــة عمــل جديــد ،Nystartsjobb
توفيــر المســاكن وتقديــم حوافــز للترميــم والتجديـد.
والعمــل اإلضافــي  .Extratjänsterفالعاطلــون
حيــث خصصــت الحكومــة بشــكل إجمالــي حوالــي 6
عــن العمــل والذيــن يحتاجــون للتعليــم والحصــول
مليــار كــرون ســنويًا لزيــادة وتيــرة عمليــات بنــاء
علــى فرصــة عمــل ،لديهــم اآلن واجبــات تعليميــة مــن
المساكن.
أجل أن يتمكنوا من الحصول على وظيفة.
إن مشــاركة إســهام جميــع البلديــات فــي مســؤولية
اســتقبال القادميــن الجــدد ،ســيجعل مــن الســهل أيضــا
حصــول األشــخاص المولوديــن خــارج الســويد علــى
فــرص عمــل .وعملــت الحكومــة أيضــا علــى توجيــه
االســتثمارات للمــدارس فــي المناطــق المهمشــة
اجتماعيــا لضمــان حصــول جميــع األطفــال علــى بالنســبة للحــزب االشــتراكي الديمقراطــي فإنــه مــن
الشــروط الالزمــة للتمتــع بالتعليــم الجيـد .علــى الرغــم المهــم ج ـدًا أن يحصــل النازحــون أو الالجئــون علــى
مــن وجــود الكثيــر مــن األمــور التــي يتعيــن القيــام المســاعدة الالزمــة .الســويد اتخــذت علــى عاتقهــا
به ـا ،نحــن نــرى حاليــا أن معــدالت البطالــة آخــذة مســؤولية تاريخيــة كبيــرة ج ـدًا فيمــا يتعلــق

بناء المزيد من الشقق جزء
من حل مشكلة السكن

«البطالة انخفضت في فترة
حكومتنا»

«نلتزم بقوانين الهجرة
كعضو في االتحاد األوروبي»

بالنازحيــن والالجئيــن ونحــن مســتمرون فــي الدفــاع
عــن حقــوق تقديــم طلــب اللجــوء .ولكــن قوانيننــا ال
يمكــن أن تختلــف اختالفــا كبي ـرًا عــن تشــريعات
الــدول األخــرى فــي االتحــاد األوروبــي ،حيــث يجــب أن
يشــارك المزيــد فــي تقاســم تحمــل المســؤولية بهــدف
ضمــان فعاليــة االندمــاج بطريقــة جيــدة .أولئــك
الذيــن يأتــون الــى هنــا ســوف يدخلــون بســرعة فــي
المجتمــع ،ويتعلمــون ،ويحصلــون علــى فرصــة عمــل
ويكســبون راتــب جيــد يضمــن لهــم العيــش الكريــم.
ينبغــي أن يكــون هــؤالء قادريــن علــى المســاهمة
والمشــاركة فــي نظــام األمــان .إن حصــول المزيــد مــن
األشــخاص علــى فــرص عمــل بشــكل أســرع هــو أمــر
ســيعود بالفائــدة علــى المجتمــع والفــرد علــى حــد
سواء.

هكذا ننظر الى القضايا
العربية
نشــهد اليــوم العديــد مــن التحديــات الصعبــة فــي
العالــم ،بــدءًا مــن التغيــرات المناخيــة انتهــاءًا
بالصراعــات والحــروب .ونحــن فــي الحــزب االشــتراكي
الديمقراطــي نــرى أنــه ال يمكــن التغلــب علــى هــذه
التحديــات إال مــن خــال التعــاون العالمــي .بالنســبة لنــا
فــإن األمــم المتحــدة هــي المحــور الواضــح لهــذا العمل،
ومــن دواعــي الســرور أنــه خــال هــذه الفتــرة حصلــت
الســويد علــى مقعــد فــي مجلــس األمــن التابــع لألمــم
المتحــدة .وكعضــو فــي اتحــاد دول عــدم االنحيــاز،
باإلضافــة إلــى التمتــع بتقاليــد عريقــة مــن التضامــن
الدولــي ،فــإن للســويد تســتطيع وينبغــي عليهــا أيضــا
أن تلعــب دورًا نش ـطًا فــي العمــل مــن أجــل عالــم
يســوده الســام والعــدل .يعمــل الحــزب االشــتراكي
الديمقراطــي مــن أجــل أن يحصــل كل مــن
الفلســطينيين واالســرائيليين علــى الحــق فــي الحريــة
والتنميــة واألمــان داخــل حــدود آمنــة ومعتــرف به ـا.
إن اعترافنــا بدولــة فلســطين يهــدف إلــى تعزيــز
القــوى المعتدلــة فــي فلســطين ودعــم وتمكيــن
خطــوات التقــدم الدبلوماســي .ينبغــي علــى جميــع

األطــراف أن تمتنــع عــن ارتــكاب العنــف وإفســاح
المجــال لمحادثــات 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
تقودهــا األمــم المتحــدة فــي ســوريا والــدول المجــاورة
له ـا .وتتمثــل اســتراتيجية الســويد خــال الســنوات
الخمــس المقبلــة حــول األزمــة الســورية بتخصيــص
مســاعدات بقيمــة  1,7مليــار كــرون ،كعوامــل
اســتراتيجية مرنــة وطويلــة األم ـد ،حيــث تهــدف
لعــدة أمــور مــن بينهــا المســاهمة فــي تقليــل المعانــاة
ودعــم القــوى الديمقراطيــة .إن دعــم الســويد للعــراق
هــو واســع وطويــل .حيــث تدعــم الســويد ومــن خــال
تواجدهــا فــي مجلــس األمــن البعثــة السياســية التابعــة
لألمــم المتحــدة فــي العــراق  UNAMIوالجهــود
المبذولــة لتعزيــز وتســهيل اإلجــراءات الوطنيــة لبنــاء
الســام وتحقيــق االســتقرار الوطنــي .إن التــزام
الســويد تجــاه العــراق يعنــي أيضــا دعــم االســتقرار
علــى المــدى الطويــل والتنميــة الديمقراطيــة .وفــي
صيــف عــام  2017تــم إطــاق اســتراتيجية خماســية
لتطويــر آفــاق التعــاون اإلنمائــي مــع العــراق ،والغــرض
مــن ذلــك هــو المســاهمة فــي بنــاء الســام وبنــاء الدولــة
فــي البــاد ،وبنــاء مجتمــع ســلمي ،واحتــرام حقــوق
اإلنســان والمســاواة .لقــد عينــت الحكومــة بقيــادة
الحــزب االشــتراكي الديمقراطــي مبعوثــا خاصــا جديدًا
لعــدد مــن القضايــا مــن بينهــا الصــراع فــي ليبيـا ،ودعم
دعــوة األميــن العــام لألمــم المتحــدة أنطونيــو
غوتيريــس لتحقيــق المزيــد مــن التعــاون الدولــي،
ومنــع ومكافحــة االتجار بالبشــر ،ومحاكمــة المجرمين.
وشــاركت الســويد مــرارًا وتكــرارًا عبــر تواجدهــا فــي
مجلــس األمــن الدولــي التابــع لألمــم المتحــدة فــي لفــت
االنتبــاه إلــى الوضــع غيــر المقبــول لالجئيــن
والمهاجريــن فــي ليبي ـا .تعتبــر الســويد مــن أكبــر
المانحيــن للمفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون
الالجئيــن  ،UNHCRباإلضافــة إلــى دعمهــا الكبيــر
لمنظمــة الهجــرة الدوليــة التابعــة لألمــم المتحــدة،
والمســاهمة أيضــا فــي دعــم أعمــال منظمــة الهجــرة
في مناطق الساحل اإلفريقي وغرب إفريقيا.
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حــــزب البيئة
(الخضر)
Miljöpartiet
لماذا ينظر حزب البيئة
بأهمية الى التهديدات
المناخية والتلوث؟
حــزب البيئــة يريــد بنــاء عالــم أفضــل لــكل مــن البشــر
والحيوانــات والطبيعــة .سيســألنا أطفالنــا مــاذا فعلنــا
لمواجهــة التهديــدات المناخيــة والتلــوث البيئــي.
حيــث يجــب علينــا الحــد مــن االنبعاثــات والتحــول إلــى
مجتمــع مســتدام .لذلــك نحــن نريــد مــن بيــن عــدة
أمــور أن نســتثمر فــي مجــال القطارات فائقة الســرعة،
ونظــام غذائــي بيئــي وعضــوي ،وإيقــاف انتشــار المواد
البالستيكية والسموم في البحر.
الحلــول لمواجهــة خطــر تهديــد المنــاخ هــي موجــودة
بالفعــل ،ولكــن هنــاك حاجــة لقيــادة تجــرؤ علــى
تحديد األولويات .المناخ ال يمكن أن ينتظر.
نحــن نريــد أن نعطــي النــاس المزيــد مــن القــدرة علــى
التحكــم بوقتهــم الخــاص ،والتركيــز أكثــر علــى قضايــا
الصحــة النفســية بالنســبة لألطفــال والشــباب
المراهقين.
يريــد حــزب البيئــة أن يبنــي الســويد حيــث نهتــم
ونعتنــي ببعضنــا البعــض .وحــزب البيئــة أيضــا هــو
صوت قوي من أجل الديمقراطية وحقوق اإلنسان.
نحــن نريــد أن تكــون الســويد جريئــة فــي اتخــاذ
المواقــف حتــى عندمــا يكــون هنــاك وضــع غيــر مريــح.
نحــن نحتــاج لجهــود عالميــة مــن أجــل البيئــة والســام
والمساواة وحماية حقوق اللجوء.

«السويد بحاجة الى خبرات
الجميع»
يعمــل حــزب البيئــة علــى خلــق المزيــد مــن الفــرص
لدخــول ســوق العمــل بالنســبة ألولئــك الذيــن هــم
اليــوم بعيــدون عــن احتمــال الحصــول علــى عمــل .كل
األشــخاص الذيــن يســتطيعون ويرغبــون ســوف
يحصلــون علــى فرصــة عمــل ،الســيما وأن هنــاك نقــص
كبير في األيدي العاملة في العديد من القطاعات.
نحــن بحاجــة لالســتفادة مــن مهــارات جميــع الذيــن
يأتــون للســويد وهــم فــي مرحلــة البلــوغ .وهــذا األمــر
يســير فــي االتجــاه الصحيــح ،حيــث تســتغرق وقــت
أقصــر بالنســبة للقادميــن الجــدد لترســيخ وإثبــات
أنفسهم في سوق العمل.
ولكــن مــع ذلــك ال تــزال هنــاك مجموعــات ممــن تجــد
صعوبــة فــي الحصــول علــى وظيفــة عمــل ،بمــا فــي
ذلــك أولئــك الذيــن يأتــون مــن بلــدان خــارج االتحــاد

األوروبي.
قــاد حــزب البيئــة ومــن خــال تواجــده فــي الحكومــة
مشــروع « Snabbspåretالمســار الســريع»
ألصحــاب الشــركات .حيــث تتــم االســتفادة مــن
الخبــرات التــي يتمتــع بهــا العديــد مــن الوافديــن
الجــدد ومــلء الفجــوات المعرفيــة الموجــودة لديهــم
مثل اللغة وقواعد العمل السويدية.
ونحــن حريصــون بشــكل عــام علــى تســهيل إجــراءات
فتــح وإدارة الشــركات الصغيــرة ،كمــا أننــا نرغــب
بمواصلــة العمــل بهــذا الموضــوع خــال المرحلــة
المقبلة.
إن حــزب البيئــة هــو إيجابــي تجــاه مــا يســمى
 Etableringsjobbenأي مشــروع وظائــف
الترســيخ الــذي تــم االتفــاق عليــه بيــن الحكومــة
واألطــراف الممثلــة لســوق العمــل ،حيــث ينــص علــى
أن أي شــخص يتــم توظيفــه ضمــن مشــروع وظائــف
باســم
والمعروفــة
الترســيخ
 Etableringsjobbenفإنــه ســيكون قــادرًا فــي
نفــس الوقــت علــى التســجيل فــي مــدارس تعليــم
اللغــة الســويدية لألجانــب  sfiوغيرهــا مــن برامــج
التدريــب التعليميــة التــي يتــم االتفــاق عليهــا بيــن
صاحــب العمــل والموظــف .ولكــن حتــى الحلــول
المحليــة وصغيــرة الحجــم هــي مهمــة ج ـدًا .يريــد
حــزب البيئــة خــال المرحلــة المقبلــة دعــم شــركات
وظائــف االندمــاج االجتماعيــة بمختلــف الطــرق
الممكنــة وذلــك بهــدف خلــق المزيــد مــن فــرص
العمــل .شــركات وظائــف االندمــاج االجتماعيــة هــي
مثــال للشــركات التجاريــة الصغيــرة مثــل المقهــى
«الكافتيريــا» ومحــات البضائــع المســتعملة ،ولكــن
الذيــن يعملــون هنــاك يمكنهــم العمــل علــى أســاس
قدراتهــم الذاتيــة .حيــث تعتبــر هــذه المشــاريع
خطوة أولى جيدة للدخول في سوق العمل.

مناطق سكنية مشتركة
لتجنب العنصرية
علــى الرغــم مــن أننــا نشــهد اليــوم بنــاء مســاكن أكثــر
ممــا كان عليــه الوضــع منــذ فتــرة طويلــة ،إال أنــه ال
يــزال هنــاك نقــص فــي عــدد المســاكن فــي العديــد مــن
ً
مناطــق الســويد .أوال هنــاك نقــص واضــح فــي عــدد
المســاكن التــي يمكــن أن يعيــش فيهــا األشــخاص مــن
ذوي الدخــول المنخفــض .ووفقــا لتوقعــات مصلحــة
الدولــة لشــؤون اإلســكان فــإن هنــاك حاجــة لبنــاء أكثــر
من  700ألف شقة سكنية بحلول عام .2025
وعملــت الحكومــة علــى وضــع برنامــج مؤلــف مــن 22
نقطــة ،لمعالجــة النقــص الحالــي لمشــكلة الســكن،

وتشــمل علــى ســبيل المثــال وضــع تدابيــر لجعــل والدخــل المختلــف جنبــا إلــى جنــب ويشــعرون بالثقــة
عمليــة البنــاء أكثــر فعاليــة بحيــث يتــم تســريع وتيــرة تجاه بعضهم البعض.
عمليــات البنــاء والتمكــن مــن بنــاء المزيــد مــن األراضــي،
ودعــم االســتثمارات الخاصــة ببنــاء شــقق ســكنية
رخيصــة ومتينــة مــع تحديــد الحــد األقصــى لإليجــار
سلفًا.
هنــاك حاجــة فعليــة لبنــاء المزيــد مــن المســاكن
الســيما شــقق اإليجــارات وبأســعار إيجــار معقولــة ترتكــز السياســة الخارجيــة لحــزب البيئــة علــى أســاس
ومناسبة.
نشــط ومســتقل .الســويد ســوف تعمــل مــن أجــل
يريــد حــزب البيئــة أيضــا بنــاء مناطــق ســكنية التنميــة العالميــة لمحاربــة الفقــر ،وتعزيــز
مختلطــة مــن أجــل تجنــب التمييــز العنصــري .وهــذا الديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان ،والعمــل مــن أجــل
يعنــي أننــا نريــد العديــد مــن الشــقق ذات اإليجــارات نــزع الســاح وتعزيــز فــرص الحــوار .نحــن نريــد أن
الرخيصــة فــي المناطــق التــي يعيــش فيهــا األشــخاص تســتمر الســويد فــي عضويــة دول عــدم االنحيــاز ،وأن
مــن ذوي الدخــل المــادي المرتفــع وكذلــك أيضــا بنــاء ترفــض االنضمــام لحلــف الناتــو .نحــن نريــد أن تكــون
ً
العديــد مــن شــقق التمليــك والمنــازل الصغيــرة فــي األمــم المتحــدة أكثــر قــوة وتطــورًا ،حيــث تعطــي
المناطــق التــي يعيــش فيهــا األشــخاص مــن ذوي بشــكل صوتــا داعمــا وأكثــر وضوحــا للبلــدان الفقيــرة.
الدخــل المــادي المنخفــض .يجــب أن يعيش األشــخاص يرغــب حــزب البيئــة بــأن تتبــرع الســويد بالمزيــد مــن
مــن ذوي الخلفيــات والمســتوى التعليمــي والدخــل األمــوال مــن أجــل التنميــة والعمــل المناخــي فــي الــدول
المختلف جنبًا إلى جنب ويثقون ببعضهم البعض .الفقيــرة .وبصفتهــا عض ـوًا فــي مجلــس األمــن التابــع
لألمــم المتحــدة خــال الفتــرة الممتــدة بيــن -2017
 2019فــإن الســويد تعمــل علــى تقويــة عمــل
المجتمع لمنع الصراعات والنزاعات.
يجــب حمايــة حقــوق اللجــوء ،والســويد ســوف توفــر يمتلــك حــزب البيئــة التزامــا قويــا ببنــاء الدولــة
الحمايــة والفــرص الممكنــة بنــاء حيــاة جديــدة ألولئــك الفلســطينية ،وذلــك بهــدف أن تكــون فلســطين دولــة
األشــخاص الذيــن يحتاجــون لذلــك .نحــن نريــد أن مســتقلة وقابلــة للحيــاة ومتماســكة وديمقراطيــة،
نعطــي العائــات الحــق واإلمكانيــات الالزمــة للحصــول وتعيــش مــع اســرائيل فــي ســام وأمــن علــى أســاس
َ
علــى فرصــة لــم الشــمل ،وأن يتمكــن األشــخاص حدود عام .1967
المحتاجيــن للحمايــة مــن الحصــول علــى تصريــح الســويد هــي واحــدة مــن أكبــر المانحيــن األوروبييــن
اإلقامــة الدائمــة .ونحــن نرغــب أيضــا بتحســين أوضــاع للمســاعدات لفلســطين ،ويهــدف الدعــم الســويدي
القاصريــن غيــر المصحوبيــن بذويهــم ،وتحســين فــي المقــام األول لتعزيــز بنــاء الدولــة الفلســطينية
أوضــاع مســاكن طالبــي اللجــوء ،وتقصيــر فتــرات الديمقراطية.
معالجــة طلبــات تصاريــح العمــل وقــرارات اللجــوء منــذ انــدالع األزمــة الســورية ،عملــت الحكومــة مــع
وذلــك بهــدف الدخــول للمجتمــع بشــكل أســرع .يجــب حــزب البيئــة بنشــاط لدعــم ومســاعدة المتضرريــن
أن يتمكــن العديــد مــن الحصــول علــى التعليــم أو فــي ســوريا ،ومســاعدة البلــدان المجــاورة التــي
فرصــة عمــل بشــكل أســرع ،والتركيــز بشــكل خــاص اســتقبلت العديــد مــن الالجئيــن ،وفــي الوقــت نفســه
جـدًا علــى القادميــن الجــدد مــن فئــة النســاء .إن نجــاح دعــم جهــود األمــم المتحــدة الراميــة إليجــاد حــل
االندمــاج يزيــد مــن فــرص تبــادل الميــزات بيــن سياسي ،وهو شرط أساسي لتحقيق السالم.
األشــخاص الجــدد والذيــن تــم ترســيخهم بالفعــل ،وأطلقــت وزيــرة المســاعدات فــي الحكومــة عــن
ويوفــر أيضــا الظــروف المالئمــة لتحقيــق االندمــاج حــزب البيئــة  Isabella Lövinخطــة
الجيــد ويقلــل مــن وجــود أرض خصبــة للعنصريــة .اســتراتيجية لتقديــم المســاعدات علــى مــدة خمــس
عندمــا يترســخ االســتبعاد والفقــر فــي المجتمــع ســنوات مــن أجــل التخفيــف مــن آثــار الصــراع ســواء فــي
ويتزايــد انعــدام ثقــة بيــن النــاس واتجــاه المســتقبل .ســوريا أو بالنســبة للمجموعــات الضعيفــة فــي البلــدان
نحــن نريــد التخلــص مــن ظواهــر عــدم المســاواة المجاورة.
والتمييــز العنصــري .ســوف يعيــش النــاس فــي واتخــذت الحكومــة اجــراءات صارمــة وزادت حجــم
الســويد مــع بعضهــم البعــض وليــس فــي بيئــة المساعدات بحوالي  300مليون كرون سنويًا.
متشــابهة فــي أحيــاء مختلفــة .يجــب أن يعيــش لقــد أنشــأنا هيئــة دعــم جديــدة فــي وزارة الخارجيــة
األشــخاص مــن ذوي الخلفيــات والمســتوى التعليمــي مهمتهــا تعزيــز التعــاون بيــن الدبلوماســية وأعمــال
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التنميــة فــي عــدد مــن مناطــق الصــراع ذات األوليــة
بمــا فــي ذلــك ســوريا .وتشــمل المبــادرة عــدد محــدود
مــن الدبلوماســيين الذيــن تــم تعيينهــم خصيصــا
للمســاهمة فــي تعزيــز المعــارف الجديــدة للســفارات
بهدف تشجيع مبادرات السالم.

وبدأنــا خــال العــام الماضي بتقديم مســاهمة الســويد
للهيئــات التابعــة لألمــم المتحــدة بهــدف المســاعدة
فــي عمليــات التحقيــق ومقاضــاة الجرائــم الدوليــة
الخطيرة التي تم ارتكابها خالل الحرب في سوريا.
أطلقــت الحكومــة وحــزب البيئــة خــال العــام الماضــي

«محاربة الجريمة أولوية»

 .تحتــاج الشــرطة للمزيــد مــن المــوارد مــن أجــل
مكافحــة الجريمــة والعصابــات اإلجراميــة .نحــن نــود
زيــادة عــدد أفــراد الشــرطة ،وتشــديد العقوبــات
المفروضــة علــى أولئــك الذيــن يهاجمــون موظفــي
المؤسســات التــي تســتخدم نظــام خدمــات الطوارئ أو
مــا يعــرف باســم  blåljuspersonalأي
األشــخاص الذيــن يقومــون برمــي الحجــارة وعرقلــة
عمل الشرطة وموظفي اإلسعاف ورجال اإلطفاء.

اســتراتيجية مســاعدات للعــراق علــى مــدى خمــس
ســنوات ،ممــا ســاهم فــي زيــادة االلتــزام تجــاه هــذا
البلـد .هــذه االســتراتيجية ستســاهم فــي بنــاء الســام
وتعزيــز المســاواة ودعــم العــراق فــي األوضــاع
الصعبة والحرجة التي يواجهها.

مــع االســتراتيجية الجديــدة هنــاك نهــج جديــد
وكامــل والتــزام طويــل مــن أجــل التعــاون مــع العــراق.
وهــذا أمــر ضــروري لضمــان المصالحــة الوطنيــة
وتحقيــق الســام المســتدام .هــذه االســتراتيجية
تتضمــن اســتكمال الدعــم اإلنســاني الســويدي الشــامل
للعراق.

حزب المحافظين
الموديرات
Moderaterna

الســويد بلــد رائــع ،ولكــن هنــاك أيضــا بعــض المشــاكل.
المزيــد والمزيــد مــن النــاس يشــعرون بعــدم األمــان،
معــدالت البطالــة مرتفعــة فــي العديــد مــن المناطــق
المهمشــة اجتماعيــا المعرضــة للخطــر ،طوابيــر
االنتظــار للحصــول علــى الرعايــة الطبيــة هــي طويلــة،
والكثيــر مــن التالميــذ ال يصلــون لألهــداف المرجــوة
من التعليم
نحــن نريــد حــل هــذه القضاي ـا .لذلــك فــإن حــزب
المحافظيــن يركــز خــال االنتخابــات العامــة علــى
أربعــة مجــاالت ذات أولويــة وهــي ،العمــل واالقتصــاد،
الهجــرة واالندمــاج ،القانــون ونظــام الرعايــة الصحيــة،
والمدارس.
نحــن نريــد أن نضمــن حصــول المزيــد مــن النــاس علــى
وظيفــة عمــل لهــم والتأكــد مــن فعاليــة االندمــاج.
نحــن نريــد محاربــة العصابــات اإلجراميــة ،وتقليــل
فتــرات انتظــار الحصــول علــى الرعايــة الطبيــة
وضمان حصول جميع األطفال على تعليم جيد.

توفير  500ألف فرصة عمل
جديدة بحلول 2025
يتطلــب تحقيــق التنميــة والتطــور فــي المناطــق
المهمشــة اجتماعيــا ،القيــام بعمــل ضخــم وطويــل
األم ـد ،واتبــاع سياســات تزيــد مــن عــدد الوظائــف
وتحسن نتائج المدارس وزيادة األمان واالستقرار.
يريــد حــزب المحافظيــن تنفيــذ إصالحــات مــن أجــل
أن يتمكــن أكبــر عــدد ممكــن مــن النــاس مــن الحصــول
على وظائف والدخول لسوق العمل.
ويتمثــل الهــدف مــن خــال سياســتنا بتوفيــر 500
ألف فرصة عمل جديدة بحلول عام .2025
نحــن نريــد مــن الدولــة أن تتحمــل مســؤولية أكبــر
لتطويــر المــدارس الســيئة الجــودة بحيــث يحصــل
جميــع األطفــال علــى بدايــة جيــدة فــي الحيــاة .هنــاك
حاجــة للمزيــد مــن الوظائــف المهنيــة فــي المناطــق
المهمشــة اجتماعيــا بحيــث يكــون المعلمــون األكثــر
مهنيــة متواجديــن فــي تلــك المــدارس التــي هــي
ّ
بأمس الحاجة لكفاءاتهم.

«اللغة مقابل الجنسية»
هنــاك حاجــة التخــاذ مجموعــة متنوعــة مــن التدابيــر،
ألن مشــاكل االندمــاج اليــوم هــي كبيــرة ج ـدًا ،نحــن
نريــد مــن بيــن عــدة أمــور تعزيــز القــوة الدافعــة
للعمــل وذلــك مــن خــال تخفيــض الضرائــب خصوصــا
بالنســبة ألولئــك أصحــاب الدخــل المــادي المنخفــض
من أجل أن يبقى أموال أكثر في محفظة الشخص.
ونحــن نرغــب أيضــا بتنفيــذ مبــدأ ســقف المســاعدات
ممــا سيســاهم فــي دفــع النــاس لالنتقــال مــن االعتمــاد
علــى المســاعدات إلــى العمــل .وفــي نفــس الوقــت نحــن
نحتاج لخلق طرق جديدة في سوق العمل.
هنــاك حاجــة للمزيــد مــن األعمــال الحرفيــة وأعمــال
الصيانــة والترميــم حتــى يتمكــن المزيــد مــن النــاس
من الحصول على أول وظيفة عمل لهم.
كمــا نــود أن نقــدم أشــكال وصيــغ توظيــف جديــدة
مثــل الوظائــف التــي يتمكــن المــرء مــن خاللهــا الدخــول
الــى ســوق العمــل والمعروفــة باســم
 Inträdesjobbenوالتــي توفــر فرصــا للجمــع
بيــن العمــل والتدريــب فــي آن واح ـد .وباإلضافــة إلــى
ذلــك ،نحــن بحاجــة لوضــع متطلبــات وشــروط واضحــة
للجهــود الشــخصية لألشــخاص الجــدد فــي الســويد،
علــى ســبيل المثــال مــن خــال المطالبــة بشــرط تعلــم
اللغــة الســويدية مــن أجــل الحصــول علــى اإلقامــة
الدائمة والجنسية.

إصالح قطاع السكن ضرورة
لقــد تطــورت أزمــة نقــص عــدد المســاكن فــي الســويد
وأصبحــت أزمــة حــادة وطارئــة .ولذلــك يجــب إصــاح
سياســة اإلســكان بشــكل أساســي .فاألمــر يتعلــق بمنح
الجميــع ،وبغــض النظــر عمــا يملكــه المــرء مــن نقــود،

فرصــة إمكانيــة العيــش الكريــم فــي نــوع ونمــط
السكن الذي يرغب العيش به.
هنــاك حاجــة للمزيــد مــن الشــقق الســكنية ،ولكــن
هنــاك أيضــا ضــرورة لإلصالحــات الضريبيــة والماليــة،
وتســهيل قوانيــن البنــاء ،وإنتــاج المســاكن بشــكل
أسرع وأرخص.
نحــن بحاجــة إلعــادة النظــر فــي إعانــات الســكن،
ونظــام المدخــرات المنزلية ،وقــروض الرهن العقاري،
وإيجــارات العقــود غيــر المباشــرة والمعروفــة باســم
عقــود إيجــارات الباطــن .باإلضافــة إلــى ذلــك يجــب
زيــادة الحركــة فــي ســوق اإلســكان ،كمــا يجــب أن
تكون طرق امتالك المساكن أكثر سهولة.
وقبــل كل شــيء تعــد مســألة ســكن الشــباب وقدرتهــم
علــى شــراء وامتــاك المســاكن أحــد أهــم القضايــا
المستقبلية في السويد.
تســتفيد البلــدات والمناطــق والمجتمــع بشــكل عــام
مــن وجــود مزيــج مــن األشــكال المختلفــة للســكن،
مثــل نظــام حــق االســتئجار أو شــقق التمليــك .وبالتالــي
لــن يحتــاج أي شــخص إلــى االنتقــال مــن منطقــة
أصدقائــه وعائلتــه أو مــن حيــه بســبب عــدم وجــود
أنواع السكن المناسبة.

« العمل مفتاح االندماج»
خــال الســنوات الماضيــة كانــت الســويد واحــدة مــن
البلــدان التــي تلقــت أعلــى عــدد مــن طالبــي اللجــوء فــي
االتحــاد األوروبــي .يعتبــر حــزب المحافظيــن أن
الســويد ســوف تســتقبل العديــد مــن طالبــي اللجــوء
بحيــث نســتطيع تدبيــر مســاعدتهم فــي المجتمــع
الســويدي .وبالنســبة لألشــخاص الذيــن يحتاجــون
للحمايــة فــإن القاعــدة الرئيســية هــي حصولهــم علــى
تصريح إقامة مؤقتة.
وأمــا بالنســبة ألولئــك الذيــن يبذلــون جهــودًا ويعملــون
فإنهــم ســيحصلون علــى تصريــح اإلقامــة الدائمــة.
هنــاك العديــد مــن الوافديــن الجــدد فــي مجتمعن ـا.
ولذلــك يجــب علينــا اآلن اتخــاذ اجــراءات جديــة
للتعامــل مــع قضايــا االندمــاج وحــل المشــاكل
الموجودة.
أفضــل طريقــة لكــي يصبــح المــرء جــزءًا مــن المجتمــع
الســويدي هــي العمــل .فالمــرء يحصــل علــى زمــاء
عمــل ،ويتعلــم طريقــة ســير وعمــل المجتمــع،

ويشــعر بالمشــاركة .لذلــك فــإن حــزب المحافظيــن
لديــه عــدد مــن المقترحــات مــن أجــل حصــول
القادمين الجدد على عملهم األول بشكل أسرع.
إن هــذا األمــر يتعلــق بوضــع شــروط ومطالــب واضحة
للوافديــن الجــدد فيمــا يخــص تعلــم اللغــة الســويدية
والمشــاركة فــي التوجهــات االجتماعيــة .كمــا أنهــا
تتعلــق أيضــا بخلــق المزيــد مــن طــرق الدخــول لســوق
العمــل ،علــى ســبيل المثــال مــن خــال اقتراحاتنــا
المتعلقــة بوظائــف تمهيــد الدخــول الــى ســوق العمــل
 Inträdesjobbenوالتــي تســمح للوافديــن
الجدد بالجمع بين العمل والتدريب في آن واحد.
وباإلضافــة إلــى ذلــك يجــب المســاهمة فــي دفــع النــاس
لالنتقال من االعتماد على المساعدات إلى العمل.

«نحن ندعم حل الدولتين في
النزاع الفلسطيني
واإلسرائيلي»
تشــكل الديمقراطيــة القانــون الدولــي والحريــات
وحقــوق اإلنســان حجــر األســاس بالنســبة للسياســة
الخارجيــة التــي ينتهجهــا حــزب المحافظيــن .ونحــن
نعتقــد أن هــذه األركان تــدار بطريقــة أفضــل مــن
خــال وجــود المؤسســات الدوليــة القويــة والقانــون
الدولــي .حــزب المحافظيــن هــو ملتــزم دائمــا بالســام
فــي الشــرق األوســط .نحــن ندعــم حــل الدولتيــن فــي
النــزاع الفلســطيني واإلســرائيلي ،حيــث يمكــن
للطرفيــن العيــش مــع حــدود أمنــة ومعتــرف بهــا علــى
أســاس حــدود عــام  1967وقــرار األمــم المتحــدة
 .242كمــا نعتقــد أيضــا أن الســويد يجــب أن تســتمر
فــي المشــاركة فــي بعثــة األمــم المتحــدة فــي مالــي
والمبــادرات التدريبيــة الســويدية فــي العــراق مــن
أجل مواجهة عمليات التخريب والتطرف.
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حــــزب
الليبراليين
Liberalerna
ً
«المدارس أوال»
نحــن نعطــي أولويــة لقضايــا المــدارس واالندمــاج،
فبرأينــا أن أكبــر التحديــات هــي إذا اســتطعنا تحســين
أداء المــدارس ،وضمــان الحصــول علــى أكبــر قــدر مــن
الســكينة والهــدوء فــي الفصــول الدراســية ،ولكــن
أيضــا مــن الضــروري أن تصبــح المــدارس نقطــة
انطــاق بهــدف إعطــاء الشــباب المزيــد مــن الفــرص
في الحياة بالمستقبل.
إن االندمــاج هــو أمــر حاســم وضــروري للحــد مــن
التمييــز العنصــري واإلقصــاء ،ولكــن أيضــا هــو وســيلة
لمواجهــة التطــرف وظواهــر االضطهــاد المرتبــط
بالشرف.

توظيف  2000حارس أمني
جديد
مــن خــال االســتثمار فــي مجــال المــدارس ،نريــد أيضــا
اســتقطاب أفضــل األســاتذة للمناطــق التــي تجــد
صعوبــة بالغــة بتقديــم رواتــب عاليــة ،وكذلــك أيضــا
االســتثمار فــي مجــال زيــادة عــدد أفــراد ضبــاط
الشــرطة الســيما فــي المهمــات الخدميــة الخارجيــة،
كمــا نريــد رؤيــة المزيــد مــن ضبــاط الشــرطة المحليين
العاملين في مجال منع الجرائم.
نحــن نريــد أن تتحمــل البلديــات مســؤولية أكبــر فــي
مجــال المــدارس والخدمــات االجتماعيــة وغيرهــا مــن
التدابير العملية لمنع ومكافحة الجريمة.
إن أولويــة المقترحــات التــي يقدمهــا حــزب الليبرالييــن
هــي تعييــن حوالــي  2000شــخص كحــراس أمــن
محلييــن ،وحــراس النظــام الذيــن يمكنهــم المســاهمة
فــي العمــل األمنــي المحلــي وليــس أقلهــا أيضــا فــي
مناطــق الجريمــة .بمعنــى أن حــراس األمــن المحلييــن
هــم مــن النــاس الذيــن يعيشــون ويعملــون فــي تلــك
المناطــق األكثــر تضــررًا مــن اإلجــرام التــي تؤثــر علــى
تلك المناطق.
كمــا أننــا نســلط الضــوء أيضــا علــى الحاجــة المحليــة
للتركيــز علــى المــدارس واالســتثمار فــي مجــال تعليــم
الكبــار وتعليــم المهــن الصناعيــة وذلــك بهــدف
ترســيخ الشــباب وكذلــك أيضــا القادميــن الجــدد فــي
حياة العمل.

«نواجه البطالة من خالل
التعليم والتدريب المهني»
ً
مــن خــال التعليــم والتدريــب المهنــي ،ولكــن أوال
يجــب أن تكــون عمليــة التوظيــف أقــل تكلفــة بالنســبة
للشركات.
كمــا نــود أيضــا تقديــم الفــرص واإلمكانيــات المناســبة
للشــباب والبالغيــن الباحثيــن عــن عمــل للحصــول علــى
وظيفــة عمــل براتــب أقــل وبالتالــي ضمــان الحصــول
على موطئ قدم في سوق العمل.

« نريد وضع نظام لإليجارات
يعمل بشكل أفضل»
يعتقــد حــزب الليبرالييــن أن هنــاك العديــد مــن
المتطلبات المختلفة.
ً
أوال يجــب ان تحــل القوانيــن طويلــة األجــل محــل
اإلعانــات والمســاعدات الماليــة قصيــرة األجــل ،وذلــك
حتــى يتمكــن الوســطاء فــي ســوق اإلســكان مــن
التخطيط للمستقبل.
ثانيــا هنــاك حاجــة الســتمرار خطــط وقوانيــن بنــاء
وأن تكــون أكثــر تبســيطًا وذلــك بهــدف تقصيــر
وزيادة القدرة التنافسية.
نحــن نريــد إحــداث تطــور تجــاه المزيــد مــن أنــواع
المنــازل التــي تمــت الموافقــة عليهــا بالفعــل والتــي ال
تحتــاج إلــى عمليــة فحــص وتدقيــق للتأكــد مــن مــدى
توافقهــا مــع معاييــر قواعــد البنــاء ،أي تطويــر أنــواع
المنــازل التــي حصلــت علــى الموافقــة لمــرة واحــدة
وبعد ذلك تصبح الموافقة مسبقة.
العديــد مــن أنظمــة وقوانيــن البنــاء يجــب أن تكــون
وفــق معاييــر ومقاييــس موحــدة مــع جيراننــا مــن
دول الشــمال .كمــا يجــب منــع الشــروط الخاصــة بــكل
بلدية.
ومــن أجــل االســتفادة بشــكل أفضــل مــن المخــزون
الحالــي ،نحــن نريــد وضــع نظــام لإليجــارات يعمــل
بشــكل أفضــل وأكثــر فعاليــة واتخــاذ المزيــد مــن
الخطــوات لتســهيل إجــراءات عقــود اإليجــار غيــر
المباشرة والمعروفة باسم عقود إيجارات الباطن.

« نشجع دخول السويديين

الجدد في المجتمع»

ج ـدًا لتطويــر لغــة األطفــال .فمــدارس الحضانــة هــي
ضروريــة ج ـدًا لتعليــم األطفــال اللغــة الســويدية.
نحــن نريــد أن نجعــل المــدارس التحضيريــة إلزاميــة
يجب ضمان حماية حق اللجوء.
نحــن نريــد أن تعمــل المزيــد مــن دول االتحــاد بالنســبة للوافديــن الجــدد األطفــال ابتــداء مــن عمــر
األوروبــي علــى مســاعدة النــاس النازحيــن ،مســاعدة الثالث سنوات.
بعضنا البعض أكثر.
إن تعزيــز وتقويــة نظــام اللجــوء المشــترك فــي أوروبا
يعنــي أن تتحمــل جميــع دول االتحــاد األوروبــي
المســؤولية وأن تكــون قوانيــن اللجــوء هــي نفســها فــي
جميع الدول األوروبية.
كمــا يعنــي أن تشــريعاتنا الخاصــة باللجــوء ينبغــي أن
تتمحــور السياســة الخارجيــة لحــزب الليبرالييــن حــول
تكــون مشــابهة أكثــر للقوانيــن المعمــول بهــا ببلــدان
الديمقراطيــة .نحــن ال نقبــل أب ـدًا أن يعيــش النــاس
االتحــاد األوروبــي األخــرى .لقــد أثــرت الهجــرة علــى
فــي أجــواء تنعــدم فيهــا أســس الســام وتكثــر
الســويد عبــر القــرون ،ونحــن نريــد أن يظــل األمــر
االضطرابــات واالضطهــاد والقمــع والتمييــز والمعاناة.
هكذا.
إن تحديــات الهجــرة أصبحــت أكثــر مــن مجــرد الســفر لذلــك نحــن نعتقــد أن الديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان
عبــر الحــدود ،حيــث مــن المهــم فتــح المجــال أمــام يجــب أن تكــون الهــدف العــام األســمى للسياســة
الســويديين الجــدد للدخــول فــي المجتمــع بشــكل الخارجية السويدية والمساعدات السويدية.
فعلــي ،وتعلــم اللغــة ،والعمــل ،وأن يكــون الشــخص نحــن نريــد تقديــم مســاعدات ســخية تتمثــل بنحــو 1
 ٪من دخل اإلنتاج القومي اإلجمالي.
جزءًا من نمو وتطور السويد.
إن عمليــة الحصــول علــى وظيفــة عمــل وإعالــة إن الديمقراطيــة والحريــة همــا مــن األمــور األكثــر
الشــخص لنفســه يجــب أن تكــون أســرع وأســهل ،حتــى أهمية لمحاربة الفقر وخلق أسس التنمية والتطور.
بالنســبة ألولئــك الذيــن ال يتكلمــون اللغــة الســويدية أو نحــن نشــدد علــى ضــرورة عــدم إعطــاء مســاعدات
ً
ال يملكون شهادات تعليمية.
للــدول االســتبدادية ،بــل المســاهمة بــدال مــن ذلــك فــي
نحــن نريــد تنفيــذ برنامــج وظائــف الدخــول إرساء الديمقراطية واحترام حقوق اإلنسان.
 inträdesjobbللشــباب والقادميــن الجــدد مــع يجــب أن يكــون للســويد صوتــا قويــا وبشــكل خــاص
رواتــب أقــل عنــد الحصــول علــى أول وظيفــة عمــل ،فــي القضايــا الحساســة مــن الناحيــة السياســية إلــى
كما نرغب أيضًا بتسهيل القوانين في هذا المجال .جانــب البلــدان األخــرى المانحــة للمســاعدات ،مثــل
ونحــن نتصــرف انطالقــا مــن إمكانيــات ومســؤولية كل المســاواة ،والدفــاع عــن حــق المــرأة فــي جســدها
شــخص .فاألشــخاص الذيــن يريــدون الحصــول علــى وحياتهــا الجنســية ،وحــق الحريــة ،وحــق اإلجهــاض،
مســاعدات المجتمــع االقتصاديــة يجــب أن يتعلمــوا
وحــق األشــخاص المثلييــن جنس ـيًا .يؤيــد حــزب
اللغــة الســويدية ،ويدرســوا ويحصلــوا علــى وظيفــة
المحافظيــن حــل الدولتيــن حيــث تــؤدي اتفاقــات
عمل.
الســام إلــى وجــود فلســطيني اســرائيلي جنبــا إلــى جنــب
ينبغــي أن تحصــل المزيــد مــن النســاء علــى فرصــة
داخــل حــدود أمنــة ومعتــرف بهــا دوليــا .حيــث يجــب
عمــل وتعلــم الســويدية .كمــا يجــب أن يتمتــع الطالب
مــن القادميــن الجــدد علــى المزيــد مــن الوقــت للتمكــن أن تعمــل الســويد للتأثيــر علــى كال الطرفيــن حتــى
مــن إكمــال الدراســة والنجــاح فــي المدرســة ،فعلــى يكــون هــذا األمــر ممكنــا فــي النهايــة .ينبغــي علــى
ســبيل المثــال يمكــن أن تســتمر العمليــة التدريســية الســويد واالتحــاد األوروبــي مواصلــة العمــل وبــذل كل
خــال فتــرة األعطــال واإلجــازات أيضـا ،ويمكــن الحــد مــا فــي وســعهما لإلســهام فــي إنهــاء الحــرب األهليــة
مــن التمييــز والفصــل فــي المــدارس مــن خــال توزيــع في سوريا وتوفير الحماية لألقليات.
مــن الصحيــح تمامــا أن تســاهم الســويد فــي التحالــف
الوافدين الجدد بين المدارس بشكل أكثر إنصافًا.
وأمــا فــي المناطــق المهمشــة اجتماعيــا فهنــاك حاجــة الدولــي لمحاربــة إرهــاب داعــش .وســتواصل الســويد
ً
المســاهمة فــي االســتقرار وإعــادة إعمــار العــراق
خاصة جدًا للخدمات المهنية.
ودور المــدارس التمهيديــة أو التحضيريــة هــو مهــم وليبيا وغيرها من الدول.

« نرفض تقديم المساعدات
للدول الدكتاتورية»
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حــــزب الديمقراطين
المسيحيين
Kristdemokraterna

«الرعاية الصحية أهم
قضية»
نحــن نهتــم فــي المقــام األول بالرعايــة الصحيــة ،حيــث
ســتكون الدولــة هــي المســؤولة الرئيســية عــن قطــاع
الرعاية الطبية والصحية.
السياســة الخاصــة بكبــار الســن ،حيــث نســعى إللغــاء
ضرائــب التقاع ـد ،وتطبيــق ضمانــة وكفالــة دور
رعاية المسنين.
األمــن ،نحــن نريــد زيــادة عــدد أفــراد الشــرطة بنحــو
 10آالف فرد.
سياســة العائلــة ،أي أن اآلبــاء وليــس الدولــة هــم مــن
سيقررون ،ورفض حصص تأمين الوالدين.
االندمــاج ،أي تحقيــق االندمــاج مــن اليــوم األول وذلــك
مــن خــال برنامــج اللجــوء وشــروط تعلــم اللغــة
الســويدية وتكويــن فكــرة عــن المجتمــع وحيــاة
العمل في السويد.

« نريد حل مشكلة االندماج»
نحــن نعتقــد أن جميــع النــاس ،وبغــض النظــر عــن
المــكان الــذي يعيشــون فيــه ،ســوف يكونــون جــزءًا مــن
المجتمع.
يجــب أن توجــد مــدارس جيــدة للجميــع ،ورعايــة
جيــدة لكبــار الســن ،ورعايــة طبيــة وصحيــة لجميــع
الناس.
ســوف لــن يتــم تــرك أي منطقــة ســكنية أو الســماح
بأن تصبح منطقة خارجة عن القانون.
يجــب أن يكــون المــرء قــادرًا علــى الوثــوق بأفــراد
الشــرطة عندمــا يرســل المــرء إنــذارًا .نحــن نقتــرح
زيــادة عــدد أفــراد الشــرطة بنحــو  10آالف فــرد
حيــث ســيكونون متواجديــن فــي المناطــق بشــكل
واضــح .إن المــدارس فــي المناطق المهمشــة اجتماعيًا
سوف يكون لها دور أساسي.
نحــن نريــد تحســين التعــاون بيــن المدرســة وأوليــاء
األمــور وأفــراد الشــرطة بهــدف التوصــل إلى األشــخاص
المعرضيــن للخطــر ،وبــذل جهــود أســرع مــن خــال
تعزيز أنشطة الشرطة المحلية.
نحــن نرغــب أيضــا بــأن يكــون لدينــا نظــام عقــد
اجتماعــي حيــث يمكــن أن يســاعد حــل التحديــات

االجتماعيــة بشــكل أفضــل مثــل األطفــال الضعفــاء المزيــد مــن المنــازل الرخيصــة ســتصبح متاحــة أكثــر .تقــف وتدافــع عــن القيــم العالميــة مثــل حقــوق
الذين يفشلون في التعليم.
كمــا هنــاك حاجــة أيضــا لبنــاء مســاكن اجتماعيــة اإلنســان والحريــات والديمقراطيــة ومبــدأ ســيادة
ويمكــن مــن خــال قــروض توفيــر الطاقــة إتاحــة جديدة.
القانــون مــن أجــل تعزيــز مفاهيــم الســام والحريــة
الفرصــة لترميــم العقــارات التــي تكــون فــي حالــة
والتطور والتفاهم والمصالحة.
ســيئة .ســيكون مــن األســهل الدخــول إلــى ســوق
العمــل مــن خــال وضــع أشــكال جديــدة للتوظيــف
ويريــد الحــزب المســيحي الديمقراطــي أيضــا اتبــاع
مثــل وظائــف الدخــول  inträdesjobbالمخصصة
سياســة تنميــة طموحــة وضمــان تقديــم المســاعدات
للقادميــن الجــدد والشــباب ممــن لــم يتجــاوزا ســن 23
ً
الماليــة الســخية .عــاوة علــى ذلــك ،يعتبــر الحــزب
عامًا والذين ال يملكون شهادات التعليم الثانوي.
إن الحــزب المســيحي الديمقراطــي يحمــي حــق اللجــوء.
المســيحي الديمقراطــي أن هنــاك حاجــة لمشــروع
ونحــن نتطلــع لتعزيــز االندمــاج وأن يتمكــن الكثيــر
نحــن نريــد إنشــاء مناطــق لتقديــم طلبــات اللجــوء
مــن النــاس مــن كســر العزلــة والحصــول علــى وظائــف وذلــك بهــدف تحســين وتســريع عمليــة معالجــة مارشــال ،وهــو مشــروع اقتصــادي تــم وضعــه إلعــادة
العمل الشاغرة.
طلب اللجوء.
تعميــر أوروبــا بعــد انتهــاء الحــرب العالميــة الثانيــة،
نحــن نريــد االســتثمار أيضــا فــي مجــال توفيــر حوالــي
 18000مــكان تعليمــي جديــد لتدريــس البالغيــن فاألشــخاص الذيــن يتــم منحهــم حــق اللجــوء فــي أي أن الحــزب يعتقــد بضــرورة وجــود خطــة مارشــال
الســويد ســوف يحصلــون علــى تصريــح إقامــة مؤقــت
المهن الصناعية والحرفية.
إلعــادة بنــاء أجــزاء كبيــرة مــن الشــرق األوســط
مع تمتعهم بحق ّلم شمل العائلة.
يجــب أن تبــدأ عمليــة االندمــاج منــذ اليــوم األول فــي باإلضافــة إلــى بــذل جهــود طويلــة األجــل واســتثمارات
ً
الســويد .وبــدال مــن أن يضطــر المــرء لقضــاء فتــرة متينــة مــن أجــل خلــق عوامــل األمــان والعمــل وفــرص
انتظــار طويلــة وســلبية ،فإننــا نرغــب بــأن يشــارك
التعليم في الدول الفاشلة وما حولها.
طالبــو اللجــوء منــذ البدايــة فــي برامــج اللجــوء ذي
التوجــه االجتماعــي وتعلــم اللغــة الســويدية والعمــل.
باإلضافــة إلــى التدابيــر المذكــورة أعــاه ،فإنــه تجــدر وبالتالــي يمكــن مالحظــة أن التدريــب والعمــل قــد أتوا هنــاك حاجــة لتعزيــز الثقــة بالمســتقبل فــي المنطقــة
ً
اإلشــارة إلــى أننــا ســنقترح أيضــا توســيع نطــاق خصــم بثمارهم منذ البداية وحققوا نتائج جيدة.
فضــا عــن قــوى الخيــر فــي ســوريا والعــراق واليمــن
ضرائب العمل السيما بالنسبة للقادمين الجدد.
وأفغانســتان ،التــي يمكــن أن تســاهم فــي بنــاء دول
وهــذه الوســائل يجــب أن تؤتــي ثمارهــا لحــث النــاس نحــن نريــد أن نضــع حــد لإلقامــة فــي أنــواع مــن
سلمية ومستقرة وديمقراطية.
علــى العمــل ،فقــد أصبــح مــن الثابــت أن خصــم المساكن غير اآلمنة اعتمادًا على قانون .EBO
الضرائــب علــى وظائــف العمــل هــو أمــر فعــال للغايــة إن األشــخاص الذيــن حصــول علــى تصاريــح اإلقامــة يجــب أن تكــون الســويد فــي الطليعــة عندمــا يتعلــق
في هذا الصدد.
ســوف يتــم ترســيخهم فــي المجتمــع بشــكل أســرع ،األمــر بدعــم المبــادرات الراميــة لخلــق فــرص العمــل
ونحــن نقتــرح فــي هــذا المجــال تطبيــق شــكل جديــد
للتوظيــف يدعــى ب ـ وظائــف الدخــول وإمكانيات التعليم لألشخاص النازحين.
 Inträdesjobbللقادميــن الجــدد والشــباب ممــن نحــن تعتقــد أنــه مــن اإليجابــي للغايــة أن يكــون البنــك
لــم يتجــاوزا ســن  23عامــا .حيــث أن هــذه التدابيــر الدولــي قــادرًا علــى الشــروع بتقديــم الدعــم وبــذل
تزيــد مــن اإلمكانيــات المتاحــة النتقــال هــذه
الجهــود فــي مجــاالت التنميــة االقتصاديــة وخلــق
المجموعــات مــن االعتمــاد علــى المســاعدات الماليــة
هنــاك حاجــة التخــاذ قــرارات سياســية صارمــة بشــأن
فــرص العمــل فــي البلــدان ذات الدخــل المتوســط
إلى العمل.
القضايــا المتعلقــة باســتقطاعات الفوائــد الماليــة،
والتــي اســتقبلت أعــداد كبيــرة مــن الالجئيــن مثــل
ونظــام اإليجــارات ،وشــروط تقســيط القــروض

« االندماج من اليوم األول في
السويد»

« خفض ضرائب العمل عن
القادمين الجدد»

أزمة السكن بحاجة لقرارات
سياسية جديدة

«خطة مارشال جديدة لبناء
الشرق األوسط»

لبنــان واألردن .كمــا ينبغــي أن تنتهــج الســويد موقفــا

المالية ،ودعم االستثمارات.
وفــي حــال تــم حــل ومعالجــة هــذه القضايــا فإنــه
مرنــا لدعــم البلــدان ذات الدخــل المتوســط مــن
ســيجعل مــن الســهل علــى النــاس تغييــر مســاكنهم
الناحيــة االقتصاديــة والتــي تتحمــل مســؤولية كبيــرة
والبحث عن شقق سكنية جديدة.
وعندمــا تبــدأ هــذه الحركــة وتصبــح عمليــة بنــاء إن السياســة الخارجيــة الســويدية يجــب أن تنطلــق جدًا في استقبال الالجئين.
المســاكن أكثــر حريــة فــإن عمليــة إطــاق وبنــاء اعتمــادًا علــى القيــم والمفاهيــم .أي أن الســويد ســوف
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SÖKER DU NYTT JOBB?

ARE YOU LOOKING FOR A NEW JOB?

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

Opportunity Day gathers what Gothenburg has to
offer concerning work related integration and it
shines a light on the possibilities that follow. It’s a
meeting place of possibilities.

Opportunity Day handlar om två saker:

Opportunity Day is about two things:

1) Sprida det goda exempet:

1.) Provide incentives – to talk about the resources and business

Vi fokuserar på resurserna, på affärsnyttan med mångfald,

opportunity that come from diversity, about the gains society,

på de vinster som finns att göra för samhälle, företag och
individer. Vi lyssnar till goda exempel, självklara insikter
och får tips från branschkollegor.

businesses and individuals can get. Opportunity Day is a forum
where we focus on the benefits with diversity and integration.
2.) Create the meeting place – Connect foreign born job seekers

2) Att mötas:

with the right companies. Corporations who are hiring get an

Vi sammanför de som vill ha jobb med de som vill rekrytera.

opportunity to meet applicants. 25 hiring corporations will

Utrikes födda jobbsökande får chans att möta företag

exhibit at the job matching.

som söker personal. Läs hela listan om vilka företag som
medverkar på vår hemsida. 25 företag finns på plats.
Anmälan är obligatorisk, begränsat antal platser!

Register and sign up at our website. Registration is
mandatory, first come first served.

www.opportunityday.se/jobbmatchning

MAIN PARTNERS:

PARTNERS AND SPONSORS:

/opportunitydaygbg

#opportunityday

info@opportunityday.se
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حــــزب
الوسط
Centerpartiet
العمل هو المفتاح

جديــد للتوظيــف ،وتعنــي أن الوافديــن الجــدد الشــباب ممــن
ال يتمتعــون بالتعليــم الثانــوي ســيحصلون علــى فرصــة
الحصــول علــى عمــل بنســبة  ٪ 70مــن راتــب الدخــل
الحالــي حيــث لــن يحتــاج صاحــب العمــل لدفــع تكاليــف
الضمــان االجتماعــي .وفتــرة التوظيــف صالحــة لمــدة أقصاها
ثــاث ســنوات .ومــن المتوقــع أن تصــل التكلفــة الماليــة
الصافيــة لخطــة دعــم برنامــج وظائــف الدخــول
 Inträdesjobbenلحوالــي  375مليــون كــرون فــي
عــام  .2018ومــن المحتمــل أن تصــل التكلفــة اإلجماليــة
لهذا البرنامج حوالي  1,8مليار كرون.

يــرى الحــزب اننــا يجــب ان نعمــل مــن أجــل ان ال ينقســم
المجتمــع الســويدي فهنــاك حاجــة لجميــع أنــواع الوظائــف،
وفتــح البــاب للحصــول علــى أول وظيفــة عمــل وتوفيــر
اإلمكانيــات الالزمــة لخلــق فــرص العمــل ،وضمــان اندمــاج
جميع األشخاص في السويد ،فالعمل هو المفتاح.
تطويــر كل أنحــاء البــاد ،وخلــق النمــو فــي جميــع أنحــاء
السويد.
األمان في مختلف مناطق البالد:
تعزيــز األمــان بشــكل أقــوى تجــاه الجريمــة واالعتــداءات،
وجعــل الرعايــة الصحيــة قريبــة وســهلة الوصــول إليهــا
عندما تحتاجها.
فالســويد تحتــاج للتنميــة الخضــراء ،وتعزيــز الحلــول
التكنولوجية الذكية والبيئية.
نحــن يمكننــا مواجهــة خطــر التهديــدات المناخيــة ،حيــاة يقتــرح حــزب الوســط برنامــج خصــم الدخــول
 Ingångsavdragمــن أجــل أن يســتطيع أكبــر عــدد
يومية من دون سموم ،مع مياه وبحر أنظف.
ممكــن مــن النــاس مــن الدخــول بســهولة لســوق العمــل
الســويدي ،وهــذا يعنــي أنــه عندمــا يدخــل الشــخص لســوق
العمــل الســويدي خــال العاميــن األوليــن فــإن صاحــب العمــل
لــن يدفــع أي تكاليــف متعلقــة برســوم أربــاب العمــل التــي
يتــم دفعه ـا ،وهــذه الميــزة ســيتم تطبيقهــا فقــط فــي
خفــض معــدالت البطالــة ،وزيــادة الوظائــف التحفيزيــة فــي حال كان الراتب أقل من  16ألف كرون شهريًا.
المساعدات االقتصادية.
مــع األســف لقــد تــم تصميــم المســاعدات االقتصاديــة
بشــكل يجعــل النــاس تتعلــق بهــا علــى نحــو أكثــر مــن الــازم.
فلــكل كــرون ســويدي يكســبها الشــخص يتــم تخفيــض Sommarjobbsavdrag
المســاعدات عمومــا بمقــدار كــرون ســويدي ،ممــا يعنــي أن
إجمالي الدخل المادي ال يتغير ألن الشخص يعمل.
مــن المهــم ج ـدًا تســهيل إجــراءات دخــول الشــباب لســوق
ً
حــزب الوســط يريــد مضاعفــة الوظائــف التحفيزيــة لحوالــي العمــل وخاصــة لهــذه الفئــة التــي يبلــغ عددهــا حوالــي 16
 ٪ 50مــن مســاعدات اإلعالــة .أي مقابــل كل  100كــرون ألــف شــاب ممــن تتــراوح أعمارهــم بيــن  15و  19عامــا
يتــم كســبها مــن خــال المســاعدات االقتصاديــة ســوف ممــن يعملــون أو يدرســون .ويقتــرح حــزب الوســط مــن
تنخفــض المســاعدة بنحــو  50كــرون علــى مــدى فتــرة أجــل تســهيل دخــول الشــباب لســوق العمــل برنامــج
الصيفيــة
الوظائــف
عاميــن .باإلضافــة إلــى ذلــك يجــب أن يكــون الموظــف خصومــات
المســؤول عــن الشــخص الــذي يحصــل علــى المســاعدات  ،Sommarjobbsavdragممــا يعنــي أن رســوم
الماليــة ،ملزمــا بإبالغــه عــن اإلمكانيــات التــي توفرهــا أربــاب العمــل ســيتم خصمهــا بالكامــل لألشــخاص تحــت ســن
الوظائــف التحفيزيــة والفوائــد االقتصاديــة التــي يمكــن  18عام ـا .وهنــاك مقتــرح بتطبيــق المقتــرح بــدءًا مــن 1
االستفادة منها.
تموز /يوليو هذا العام.

خصم الدخول
Ingångsavdrag

« منح الحوافز التشجيعية
للتوظيف»

خصومات الوظائف الصيفية

وظائف الدخول
Inträdesjobben
اقتــرح حــزب الوســط إلــى جانــب األحــزاب االخــرى المشــاركة
فــي تحالــف يميــن الوســط تنفيــذ مقتــرح وظائــف الدخــول
 ،Inträdesjobbenبهــدف خلــق المزيــد مــن الوظائف
البســيطة وتقليــص حجــم العقبــات الموجــودة فــي ســوق
العمل.
وظائــف الدخــول  Inträdesjobbenهــي شــكل

ً
أوال :ينبغــي إدراج المزيــد مــن الخدمــات ،ممــا يعنــي أيضــا
أن حدود خدمات األعمال المنزلية ستصبح أقل صعوبة.
ثانيـا :يجــب مضاعفــة ســقف الخصومــات الضريبيــة علــى
خدمــات األعمــال المنزليــة بنحــو ثالثــة أضعــاف ،أي مــن
حوالي  25ألف كرون لـ  75ألف كرون.
ثالثـا :يجــب التحقــق فيمــا إذا كان ينبغــي منــح كبــار الســن،
أي ممــن تزيــد أعمارهــم عــن  80عام ـا ،خصمــا أكبــر مــن
غيرهم.

تطبيق مال وسيط العمل
هنــاك عــدد مــن الــدول التــي حاولــت تجريــب أنظمــة مختلفة
مــن التمويــل العــام ،والتمويــل الخــاص والمنظمــات غيــر
الربحيــة وممثلــي المكاتــب الوســيطة .يرغــب حــزب الوســط
فــي تقديــم مثــل هــذا النظــام فــي الســويد أيضــا وذلــك مــن
خــال االســتعانة بمصــادر خارجيــة لجمــع المهــام الخارجيــة
المتعلقــة بالتوظيــف فــي شــركات القطــاع الخــاص ذات
الكفــاءة والمنظمــات غيــر الربحيــة ذات القــدرة علــى لعــب
دور وسيط لألعمال وتوفير التعليم المناسب.

بداية عمل جديد أسرع وأوسع
nystartsjobb
بدايــة عمــل جديــدة  Nystartsjobbenهــو نــوع مــن
العمــل المدعــو ماليــا والــذي يبــدو أنــه أثبــت فعاليتــه
بأفضــل شــكل ممكــن .كمــا أنــه أســهل أشــكال دعــم وظائــف
العمــل .وهــو يحــق أيضــا للعاطليــن عــن العمــل منــذ فتــرة
طويلــة .ومــن أجــل تبســيط نظــام دعــم وظائــف العمــل
فإنــه يجــب خفــض عــدد أنــواع الدعــم والمســاعدات
وتبســيط قوانيــن أشــكال الدعــم الفرديــة .ويقتــرح حــزب
الوســط تطويــر برنامــج بدايــة عمــل جديــدة
 Nystartsjobbenوأن يحــل محــل األشــكال التاليــة
دعم الوظائف:
برنامج نظام دخول العمل Instegsjobb
Särskilt
الخــاص
التوظيــف
دعــم
anställningsstöd
تعزيــز دعــم التوظيــف الخــاص Förstärkt särskilt
anställningsstöd

 .ingångsföretagوالشــركة المســاهمة
 ingångsföretagســتعمل وفــق نظــام الشــركة
الفرديــة مــع تبســيط القواعــد التنظيميــة .فالشــركات
المســاهمة ســوف لــن تدفــع ضريبــة الدخــل والضريبــة
ً
والرســوم الذاتيــة أو شــريبة القيمــة المضافــة ،وبــدال مــن
دفــع الضرائــب والرســوم العاديــة ســوف يتــم دفــع ضرائــب
تعتمــد علــى حجــم المبيعــات مــع مقــدار ضرائــب بنحــو 25
.٪
2ـ مشــاكل أخــرى فــي المناطــق المهمشــة اجتماعيــا
تطبيــق نمــوذج  Falkenbergفــي المناطــق المهمشــة
اجتماعيًا
تقديــم الدعــم لتحويــل المــدارس ذات النتائــج الســيئة،
وفتــح مــدارس جديــدة ذات جــودة عاليــة .وتخصيــص
الدولــة حوالــي  20مليــون كــرون لــكل مدرســة وســنويًا
لعشــرة مــدارس فــي المناطــق المهمشــة اجتماعيــا لحثهــا
على تطوير نتائجها.
االســتثمار والتركيــز علــى المجتمــع المدنــي ،مــن أجــل
تقديــم أنشــطة ترفيهيــة شــاملة وذات مغــزى .وأن تقــدم
كل منطقــة مقترحــات للحصــول علــى تمويــل حكومــي
يتــراوح بيــن  15-5مليــون كــرون ،علــى أن ال تتجــاوز
التكلفة اإلجمالية لجميع المناطق  100مليون كرون.
تمويــل أنشــطة التوعيــة ،حيــث ستتقاســم عشــرة مناطــق
حوالي  100مليون كرون لهذا الغرض.
العمــل بنشــاط لتنميــة المــدن ،وتخصيــص حوالــي 70
مليون كرون لهذه الغاية.

طالبو اللجوء يجب أن يكون
لديهم رقم تأمين اجتماعي
مؤقت

جــواب الســؤال الثانــي يتناســب مــع هــذا الســؤال مــع إضافــة
بســيطة هــي كالتالــي :جميــع طالبــي اللجــوء يجــب أن يكــون
لديهــم رقــم تأميــن اجتماعــي مؤقــت ،أي مــا يســمى رقــم
التنسيق ،فور وصولهم للسويد.
إن الحصــول علــى وظيفــة عمــل يعــد مفتاحــا مهمــا
لتحقيــق االندمــاج الناجــح .ولكــي يحصــل طالبــو اللجــوء علــى
فرصة عمل فإن يجب عليه طلب رقم تأمين اجتماعي.
توجــد اليــوم فــي النظــام حــول كيفيــة التعامــل مــع هــذه
المســألة ،ومــن خــال حصــول الشــخص علــى رقــم تأميــن
اجتماعــي ،رقــم تنســيق مباشــر ،فإنــه ســيتم تقصيــر
الوقــت قبــل أن يحصــل األشــخاص القادمــون للســويد علــى
يمكــن أن تكــون األعمــال التجاريــة الصغيــرة لكثيــر مــن فرصة التقدم لسوق العمل.
ً
النــاس وخاصــة للقادميــن الجــدد نقطــة انطــاق لدخــول
إن إحــدى الطــرق لتســهيل عمليــة الدخــول فــي ســوق سوق العمل السويدي والمجتمع السويدي.
العمــل هــي توســيع نطــاق الخصومــات الضريبيــة علــى يقتــرح حــزب الوســط شــكل قانونــي جديــد للشــركات
خدمــات األعمــال المنزليــة  RUT-avdragالمخصصــة الصغيــرة مــع حــد أقصــى للمبيعــات ال يتجــاوز  250ألــف
كــرون ،والمقتــرح جديــد هــو باســم شــركة مســاهمة
لخدمات المنازل كأعمال صيانة وترميم المنازل.

توسيع نطاق الخصومات
الضريبية على خدمات األعمال شركات مساهمة
المنزلية RUT-avdrag

«نحتاج الى تبسيط قواعد البناء
وتسريعها»
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إن هــذه المشــكلة ترتبــط بسلســلة طويلــة مــن اإلصالحــات
ً
التــي يجــب القيــام بهــا أوال لقــد انخفضــت معــدالت وتيــرة
البناء مرة أخرى.
إعانــات الحكومــة لــم تكــن فعالــة وتحتــاج إلــى االســتغناء
ً
عنهـا .وبــدال مــن ذلــك نحتــاج إلــى تبســيط القواعــد بحيــث
تكــون اجــراءات اتخــاذ قــرارات البنــاء أســرع ،كمــا نرغــب
أيضــا بتطبيــق المزيــد مــن إجــراءات اإلعفــاء مــن تراخيــص
البناء.
وهنــاك حاجــة أيضــا لتطبيــق حــد أقصــى ألوقــات معالجــة
قضايا الطعون.
ومــن الجديــر أيضــا أنــه ال يجــب أن تكــون عمليــات البنــاء
فقــط لمعالجــة أزمــة نقــص الســكن .نحــن بحاجــة لزيــادة
الحركــة فــي ســوق اإلســكان حتــى يتــم اســتخدام شــققنا
السكنية بشكل أكثر كفاءة.
وهــذا األمــر يتطلــب خفــض ضرائــب االنتقــال .كمــا نســعى
أيضــا لتســهيل قوانيــن نظــام إيجــارات العقــود غيــر
المباشرة والمعروفة باسم عقود إيجارات الباطن.
وينبغــي أن ال تكــون جمعيــات مالكــي الشــقق الســكنية
قــادرة علــى إيقــاف عقــود اإليجــارات غيــر المباشــرة أي
عقــود إيجــارات الباطــن ،كمــا ينبغــي زيــادة حجــم الضرائــب
المعفية المفروضة بالعادة على تأجير المنازل.

لديــه ســبب للحمايــة أن يبقــى فــي الســويد ،ولكــن الشــخص
الذي يتم رفض طلب لجوئه يجب عليه مغادرة البالد.
وتحتــاج البلديــات ألن يكــون لهــا دور أكبــر فــي مســؤولية
اســتقبال القادميــن الجــدد وأعمــال االندمــاج بحيــث يمكــن
لألشــخاص القادميــن للســويد أن يتواصلــوا بشــكل أســرع مــع
سوق العمل المحلي.
نحــن نعتقــد أنــه ينبغــي إعــادة النظــر فــي الظــروف الخاصــة
والمؤلمــة التــي أزالتهــا الحكومــة مــن قانــون األجانــب .نحــن
نرغــب أيضــا أن يتمتــع األطفــال بإمكانيــة لـ ّـم شــملهم مــع
والديهم.
ويجــب أن تكــون عمليــة حصــول الشــخص علــى فرصــة
عمــل أســرع ممــا هــي عليــه اآلن .كمــا ينبغــي أن تكــون
عمليــة التغييــر مــن هجــرة اللجــوء إلــى هجــرة العمالــة
أسهل من اآلن.
إن االندمــاج هــو أمــر حاســم بالنســبة لمســتقبل الســويد.
ففــي الســويد يوجــد حاليــا فجــوة كبيــرة بيــن األشــخاص
الذيــن ولــودوا هنــا ولديهــم وظيفــة عمــل ،وبيــن أولئــك
الذيــن ولــدوا خــارج الســويد وغيــر قادريــن علــى الدخــول
فــي ســوق العمــل .لذلــك فــإن اإلصالحــات مطلوبــة مثــل
وظائــف الدخــول  Inträdesjobbenوبرنامــج خصــم
الدخــول  Ingångsavdragوغيرهــا مــن أشــكال
وصيــغ العمــل المبســطة والتــي تتضمــن إلغــاء الرســوم
المفروضــة علــى أربــاب العمــل عنــد توظيــف شــخص مــن
القادميــن الجــدد خــال العاميــن األوليــن مــن العمــل األول
الذي حصل عليه عن طريق هذا النوع من المساعدات.

«يجب السماح للشخص الذي هو
بحاجة الى اإلقامة بالبقاء في
السويد»
« حل سياسي في سوريا»

يريــد حــزب الوســط اتبــاع سياســة هجــرة تجمــع بيــن إن الحــرب الطويلــة فــي ســوريا يجــب أن تنتهــي .وهــذا
ً
ً
ً
اإلنسانية والنظام والمعرفة.
يتطلــب حــا سياسـيًا مســؤوال وشــامال ،كمــا يجــب أن يكــون
ـذي
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يجــب حمايــة حــق اللجــوء،
األكراد جزءًا واضحًا من هذا الحل.

إن وضــع األقليــات فــي المنطقــة خطيــر للغايــة حيــث أنهــا
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 مالييــن النــاس الذيــن اضطــروا علــى الفــرار أو البقــاء فــي
المناطق المتضررة من الحرب.
يجــب أن يكــون لألشــخاص الذيــن يفــرون مــن مناطقهــم
الحــق فــي العــودة إليهــا ســواء فــي ســوريا أو فــي مناطــق
أخــرى .كمــا أنــه مــن غيــر المقبــول أن يســتولي النظــام
الســوري علــى األراضــي والممتلــكات دون تعويــض مــن
يملكه ـا ،ممــا يجعــل مــن الصعــب عــودة العديــد لبالدهــم
بسبب فقدان ممتلكاتهم.
بالنســبة لنــا فــي حــزب الوســط فإنــه مــن المهــم أيضــا أن
يتــم فتــح تحقيــق فــي االنتهــاكات المرتكبــة ضــد القانــون
الدولــي والجرائــم ضــد اإلنســانية وكذلــك أيضــا عمليــات
اإلبــادة الجماعيــة والتحقيــق مــع األشــخاص المســؤولين عــن
هذه االنتهاكات.
نحــن نعتقــد أنــه مــن الجيــد هزيمــة داعــش أو تنظيــم
ـش والجماعات
الدولــة اإلســامية ،ولكــن لألســف نــرى أن داعـ ً
الدينيــة المتطرفــة األخــرى قــد ازدادوا قــوة فــي أجــزاء
أخرى من المنطقة .وهو أمر مقلق للغاية.
ومــن أجــل تحقيــق التنميــة الســلمية فــي جميــع أنحــاء
الشــرق األوســط فإنــه مــن المهــم للغايــة عــدم نمــو قــوة
داعــش أو تنظيــم الدولــة اإلســامية وغيــره مــن الجماعــات
الدينيــة المتطرفــة التــي تنشــر الكراهيــة والتطــرف فــي
الكثير من البلدان.
ولذلــك فــإن الســويد وبالتعــاون مــع المجتمــع الدولــي تعمــل
علــى تثقيــف قــوات األمــن والشــرطة العراقيــة مــن أجــل
المســاهمة فــي تعزيــز قدرتهــا علــى مواجهــة داعــش
وتوفير األمان للسكان.
ويعتقــد حــزب الوســط أن هــذا األمــر هــو جيــد ج ـدًا
والسيما أننا مدعوون من قبل الحكومة العراقية.
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وأيضــا ليبيــا فهــي بلــد يعانــي مــن االنهيــار والتفــكك ،حيــث
يجاهــد الســكان بشــدة بســبب هــذه األوضــاع الصعبــة .نحــن
ندعــم عمليــة األمــم المتحــدة إليجــاد حــل يوفــر شــروط
االستقرار والتنمية في البالد.
وفــي ســياق آخــر نحــن حريصــون علــى الحفــاظ علــى االتفــاق
النــووي مــع إيــران علــى الرغــم مــن مغــادرة الواليــات
المتحدة األمريكية لالتفاق.
مــن المهــم ان يتمكــن المجتمــع الدولــي مــن الوقــوف إلــى
جانــب المجتمــع المدنــي والقــادة المنتخبيــن ديمقراطيــا
باإلضافــة إلــى دعــم جهــود إعــادة اإلعمــار فــي البلــدان
المتضررة من الحرب والصراعات.
ويتطلــب الســام علــى المــدى الطويــل أن يتمكــن النــاس
مــن الشــعور باألمــان وأن يســتطيع الجميــع المشــاركة فــي
الحيــاة االجتماعيــة والسياســية .حيــث ال يجــوز اســتبعاد أي
شــخص مــن عمليــة التنميــة الديمقراطيــة ،كمــا يجــب
ضمــان حقــوق األقليــات وإشــراك النســاء .يرغــب حــزب
الوســط برؤيــة حــل الدولتيــن حيــث تعيــش فلســطين
واســرائيل كدولتيــن جارتيــن بجانــب بعضهمــا البعــض وف ًقًا
لحــدود معتــرف بهــا مــع أن تكــون القــدس عاصمــة
للدولتين.
ً
إن الحــل الســلمي للصــراع طويــل األجــل يتطلــب حلــوال
سياســية واالســتعداد لتقديــم التنــازالت وشــجاعة جميــع
األطراف.
يجــب علــى جميــع األطــراف المســاعدة فــي خلــق الثقــة
ً
بدال من الكراهية والتهديد واإلرهاب والتطرف.
يجــب ضمــان أمــن اســرائيل ،وذات الوقــت يجــب إيقــاف بنــاء
المســتوطنات فــي األراضــي المحتلــة وتعزيــز فــرص التنميــة
االقتصادية في فلسطين.
يجــب أن نكــون واضحيــن أيضــا فيمــا يخــص اإلصــرار علــى
االنتخابــات الديمقراطيــة وحريــة التعبيــر وحقــوق اإلنســان
في فلسطين.

ﻧﺤﻦ ﻧﻬﺘﻢ ﺑﺼﺤﺘﻚ

ﻣﺮﺣﺒ ًﺎ ﺑﻜﻢ ف اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺼﺤﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ  Tulpanenﻓﻲ ﺷﻴﺘﺎﺑﻴﺮي ﻣﺎﻟﻤﻮ

ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰﻧﺎ اﻟﻄﺒﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺗﺠﺪون أﻓﻀﻞ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮﻳﺪ ،ﻛﺎدرﻧﺎ اﻟﻄﺒﻲ اﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﻳﻠﺒﻲ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﻄﺒﻴﺔ :أﻣﺮاض
اﻟﺴﻜﺮي  ،ارﺗﻔﺎع ﺿﻐﻂ اﻟﺪم ،أﻣﺮاض اﻟﻘﻠﺐ  ،واوﻋﻴﺔ اﻟﺪﻣﻮﻳﺔ ،اﻣﺮاض اﻟﺒﺎﻃﻨﻴﺔ ،اﻣﺮاض اﻟﺠﻠﺪﻳﺔ ،أﻣﺮاض اﻃﻔﺎل ،أﻣﺮاض اﻟﻌﻈﺎم واﻟﻤﻔﺎﺻﻞ ،اﻣﺮاض اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ.
ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ أﻳﻀ ًﺎ ﻃﺒﻴﺐ اﺳﺘﺸﺎري ﻣﺨﺘﺺ ﻓﻲ ﻃﺐ وﺟﺮاﺣﺔ اﻟﻌﻴﻮن ،ﻳﻤﻜﻨﻜﻢ اﻟﺤﺠﺰ ﻟﺪﻳﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮة .ﻟﻠﺤﺠﺰ اﺗﺼﻞ ﺑﺎﻟﺮﻗﻢ اﻟﻤﻮﺟﻮد أﺳﻔﻞ اﻟﺼﻔﺤﺔ أو ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺼﻔﺤﺔ
اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ اﻟﻄﺒﻲ tulpanenvc.se
ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻄﺎرﺋﺔ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻋﻴﺪ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻴﻮم ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺧﺪﻣﺔ Dropin

اﻟﻤﺮﻛﺰ ﻣﻔﺘﻮح ﻃﻴﻠﺔ أﻳﺎم اﺳﺒﻮع

أوﻗﺎت اﻟﺪوام

ﻣﻦ ا·ﺛﻨﻴﻦ إﻟﻰ اﻟﺠﻤﻌﺔ:

اﻟﻤﺴﺘﻮﺻﻒ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ
ﺣﻜﻮﻣــﺔ ﻣﻘﺎﻃﻌــﺔ ﺳﻜـــﻮﻧﺔ

20:00 - 08:00

أﻳﺎم اﻟﺴﺒﺖ واﺣﺪ:

18:00 - 13:00

Norra Bulltoftavägen, Malmö 212 43
Telefonnummer: 040 - 619 1000
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حــــزب
اليسار
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السويد للجميع

فــي مختلــف أنحــاء الســويد ،والتــي بــدأت بالفعــل فــي
عام .2018

يريــد حــزب اليســار خلــق ســويد تكــون صالحــة
وفعالــة للجميــع وليــس لعــدد قليــل فقــط مــن النــاس.
الســويد ســتكون بلــد يتســع للجميــع .نحــن نريــد أن
تكــون الشــرطة وخدمــات الطــوارئ والنقــل العــام
والرعايــة الطبيــة وغيرهــا مــن الخدمــات العامــة
متاحــة ومتوفــرة أيضــا فــي الضواحــي والمناطــق
الريفية.
أي البريــد ســيتم إيصالــه وســتكون األدويــة فــي
الصيدليــات وســتوفر المكاتــب المصرفيــة النقــود
النقديــة ،وســيكون للشــرطة الوقــت للخــروج إلــى
الشــوارع .وســتكون الدولــة مســؤولة عــن إدارة خدمــة
فحــص الســيارات والصيدليــات وذلــك مــن أجــل ضمــان
انتشارها على أوسع نطاق وجميع أنحاء البالد.
 .ويجــب أن يكــون مقــر أي ســلطة أو مؤسســة
حكوميــة خــارج المــدن الكبــرى والمناطــق الحضريــة،
كمــا ينبغــي القيــام بالمزيــد مــن عمليــات إعــادة
التوطين.
وســتتحمل الشــركات الحكوميــة المســؤولية عــن
كامــل أنحــاء الســويد .وينبغــي أن يتمكــن أولئــك الذيــن
يعملــون فــي المهــن التــي تعانــي مــن النقــص مــن
الحصــول علــى فرصــة إلغــاء القــروض الطالبيــة إذا
كانوا يعيشون ويعملون في المناطق الريفية.
يقتــرح حــزب اليســار إيجــاد مصــرف اســتثمار بيئــي
لدعم األنشطة التجارية البيئية في األرياف.
يمكــن أن توفــر الســياحة مدخــول اقتصــادي أكبــر
فــي المســتقبل .ومــن الشــروط األساســية لهــذا األمــر
هــو أن يتمكــن النــاس مــن العيــش والعمــل فــي
المناطــق الريفيــة أي إطــاق بنيــة تحتيــة عامــة
وموسعة.
يجــب أن تكــون قطاعــات الزراعــة والصناعــة
والتعدين على نحو مستدام وطويل األجل.
نحــن فخــورون أنــه خــال مفاوضــات الموازنــة العامــة
مــع الحكومــة تمكنــا مــن إقــرار عــدة أمــور مــن بينهــا
اســتثمار عــدة مليــارات علــى نحــو عشــرة أعــوام
تقريبــا وبمجمــوع يقــدر بنحــو  22مليــار كــرون مــن
شــأنها أن يتــم تخصيصهــا للعديــد مــن المناطــق
الصناعيــة والبلــدات الريفيــة والمناطــق والضواحــي

خطــط جديــدة لمكافحــة
البطالة
مــن أجــل الحــد مــن معــدالت البطالــة بيــن المهاجريــن
واألشــخاص المولوديــن خــارج الســويد فإننــا بحاجــة إلى
االســتثمار أكثــر فــي اتخــاذ تدابيــر فعالــة وهادفــة
وإجــراءات تأهيــل فرديــة مــن شــأنها تعزيــز فــرص
حصولهــم علــى وظائــف عمــل .وقــد تشــمل هــذه
اإلجــراءات التعليــم المهنــي فــي ســوق العمــل ،التعليــم
ضمــن أطــر النظــام التعليمــي العــادي ،التدريــب،
العمالة المدعومة «مساعدات التوظيف» وغيرها.
الشــيء المهــم هــو أن تكــون التدابيــر فعالــة وذات
جــودة عاليــة ومناســبة الحتياجــات الفــرد وســوق
العمــل .أمــا بالنســبة ألولئــك الذيــن لــم يتقنــوا بعــد
اللغــة الســويدية فإنــه يجــب عليــه التركيــز علــى تعلــم
اللغــة ،وذلــك علــى اعتبــار أن اللغــة هــي مفتــاح
الحصول على وظيفة عمل.
وباإلضافــة إلــى ذلــك يتعيــن علــى المــرء أن يعمــل
بنشــاط أكثــر ضــد ظاهــرة التمييــز التــي يواجههــا
العديــد مــن األشــخاص المولوديــن خــارج الســويد فــي
سوق العمل.

« نريد أن نرى سوقًا سكنيًا
للجميع وليس فقط
لألغنياء»

وتأخيــر عمليــة اندمــاج الوافديــن الجــدد .لذلــك يريــد
حزب اليسار التخلص من أزمة نقص المساكن.
ً
نحــن نرغــب أوال وقبــل كل شــيء بنــاء وحــدات إيجــار
ســكنية تتمتــع بأســعار إيجــار معقولــة حيــث
يســتطيع النــاس تحمــل تكلفته ـا .ويتطلــب تحقيــق
هــذا األمــر اتبــاع سياســة ســكن حكوميــة نشــطة
وفعالــة .خــال الفتــرة البرلمانيــة الممتــدة بيــن أعــوام
 ،2018-2014قــدم حــزب اليســار إلــى جانــب
الحكومــة أشــكال مختلفــة مــن الدعــم لزيــادة بنــاء
الوحــدات الســكنية المخصصــة لإليجــار ذات األســعار
المعقولــة ،وذلــك مــن خــال اســتثمارات الدعــم
المخصصــة وحــدات االســتئجار الســكنية ومســاكن
الطــاب والدعــم للبلديــات لزيــادة حجــم بناء المســاكن
واســتثمارات الدعــم المخصصــة للشــقق الخاصــة
بكبار السن.
نحــن قدمنــا أيضــا عرضــا لدعــم أعمــال الترميــم
والتأهيــل التــي تــؤدي إلــى تصليــح وتجديــد العديــد
مــن المنــازل والشــقق الســكنية ضمــن برنامــج المليــون
شقة في جميع أنحاء البالد.
ً
ويشــكل هذا االســتثمار سياســة إســكان أكثر شــموال
علــى مــدى عشــرين عامــا .ويعمــل حــزب اليســار علــى
تنفيــذ المزيــد مــن اإلصالحــات بمــا فــي ذلــك القــرض
الحكومــي األعلــى مــن أجــل تمويــل بنــاء وحــدات
االستئجار السكنية.
كمــا نرغــب أيضــا فــي إنشــاء شــركة بنــاء حكوميــة
تركــز علــى بنــاء وحــدات االســتئجار الســكنية ذات
اإليجــارات المعقولــة .نحــن نريــد أن نرى ســوقًا ســكنيًا
للجميع وليس فقط لألغنياء.

«نحن ضد التشدد في
إجراءات اللجوء والرقابة على
الحدود»

بالنســبة لنــا فــإن أزمــة الســكن هــي واحــدة مــن أهــم
القضايــا فيمــا يخــص سياســة اإلســكان .اليــوم هنــاك
نقــص واضــح فــي عــدد المســاكن فــي غالبيــة البلديــات
السويدية.
إن عــدم وجــود الشــقق الســكنية يحــد مــن الحريــة ينبغــي أن يكــون لــدى جميــع النــاس إمكانيــة طلــب
الفرديــة وتطــور وتنميــة المجتمــع .حيــث يضطــر الحمايــة مــن االضطهــاد والقمــع ،وأن يتــم دراســة
الشــباب للبقــاء فــي منــازل والديهــم ،كمــا يضطــر أسباب لجوئهم بطريقة قانونية.
النــاس فــي بعــض الحــاالت إلــى رفــض فــرص العمــل ،إن اســتقبال األشــخاص النازحيــن ،بــدءًا مــن إجــراءات

طلــب اللجــوء وحتــى أوضاع الســكن واإلقامة والترســيخ
فــي المجتمــع ،ســوف تتميــز بــأن تكــون الحقــوق
الفردية للناس هي المركز.
نحــن ننتقــد بشــدة التطــورات السياســية التــي حدثــت
فــي الســنوات األخيــرة فــي كل مــن الســويد واالتحــاد
األوروبــي ،مثــل تطبيــق إلزاميــة الضوابــط الحدوديــة
وإجــراءات التحقــق مــن الهويــات الشــخصية ،وتصاريح
اإلقامــة المحــدودة وغيرهــا مــن التدابيــر لمنــع النــاس
من الدخول ألوروبا.
عندمــا يكــون العالــم فــي أشــد الحاجــة للوقــوف إلــى
جانــب حــق اللجــوء واإلنســانية فــإن الســويد واالتحــاد
األوروبي قد أداروا ظهرهم لهذا األمر.
إن طــول فتــرات المعالجــة وانعــدام سياســة القانــون
فيمــا يخــص عمليــة إجــراءات اللجــوء هــي مشــكلة
كبيــرة ج ـدًا اليــوم ،فنحــن نريــد تقصيــر فتــرات
االنتظــار ،وتعزيــز األمــان القانونــي وكذلــك أيضــا
تحســين فــرص العمــل المجــدي والفعــال أثنــاء انتظــار
قرارات اللجوء.
إن بعــض مســاكن اللجــوء وأماكــن إقامــة الالجئيــن
القاصريــن غيــر المصحوبيــن بذويهــم ،والتــي تــم
شــراؤها مــن قبــل مصلحــة الهجــرة هــي ذات معاييــر
جــودة منخفضــة للغايــة ويتــم إدارتهــا مــن قبــل
وسطاء غير جديين.
نحــن نعتقــد أن هــذا األمــر هــو خاطــئ ،ونريــد أن
ً
نوقــف إمكانيــة أن تكســب الشــركات الخاصــة أمــواال
طائلة على حساب استغالل الناس الضعفاء.
نحــن نــرى أن الدولــة بحاجــة إلــى تحمــل مســؤولية
أكبــر فيمــا يخــص اســتقبال الالجئيــن بشــكل عــام،
وأوضــاع مســاكن اللجــوء بوجــه خــاص .بالنســبة لحــزب
اليســار فــإن االندمــاج يعنــي وضــع سياســة شــاملة
تقوم على أساس المساواة واإلنصاف في المجتمع.
إن اســتقبال الالجئيــن بشــكل جيــد هــو جــزء مهــم
جـدًا مــن سياســة االندمــاج والترســيخ .نحــن نعنــي أن
عمليــة االندمــاج يجــب أن تبــدأ منــذ اليــوم األول
ً
ومباشــرة فــور الوصــول إلــى الســويد .ســيكون مــن
األســهل الدخــول لســوق العمــل والحصــول علــى
التعليــم بالنســبة ألولئــك جــاؤوا مؤخ ـرًا للســويد.
مفتــاح ذلــك هــو تعلــم اللغــة الســويدية .وســيتم منــح
الطــاب الذيــن يشــاركون فــي برامــج التحضيــر
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لمرحلــة الدراســة الثانويــة ،شــروط أفضــل ســواء
لضمــان تعلــم لغــة جديــدة او لدراســة المرحلــة
األساسية خالل فترة زمنية قصيرة.
لذلــك حصــل حــزب اليســار خــال مفاوضــات الموازنــة
مــع الحكومــة التزامــا بتخصيــص حوالــي  300كــرون
ســويدي ســنويًا لهــذا الغــرض .نحــن اتفقنــا أيضــا علــى
توفيــر مــوارد كبيــرة لدعــم األنشــطة الحياتيــة
الخاصــة بطالبــي اللجــوء والقادميــن الجــدد ،والتحقــق
مــن صحــة وكفــاءة الشــهادات التعليميــة األجنبيــة،
باإلضافــة إلــى دراســة اللغــة فــي المــدارس الشــعبية
العليا.
تؤثــر أزمــة نقــص المســاكن ومعــدالت البطالــة علــى
القادميــن الجــدد فــي الســويد بشــكل مضاعــف .ولذلــك
فــإن هــذا األمــر يســتلزم وجــود سياســة قويــة ونشــطة
مــن أجــل الرفاهيــة االجتماعيــة العامــة والحلــول
الفرديــة بهــدف االســتفادة مــن الخبــرات والمــوارد.
بالنســبة لحــزب اليســار فــي الســويد ينبغــي أن ال يكــون
هنــاك أي تســامح مــع مظاهــر التمييــز ،والشــخص
الــذي يتصــرف بشــكل عنصــري يجــب أن يدفــع ثمــن
ذلك.

«وقف تصدير األسلحة

لألنظمة الدكتاتورية»

ً
إن سياســة حــزب اليســار الخارجيــة تســعى جاهــدة
ً
لخلــق عالــم أكثــر عــدال وإنصافــا .نحــن نريــد تذليــل
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 أنحــاء
العالــم تســتمر عــدد مــن النزاعــات والصراعــات التــي
تنتج عنها المعاناة اإلنسانية.
الحــرب فــي ســوريا هــي كارثــة إنســانية ويوجــد
مالييــن مــن النــاس النازحيــن .ونحــن ال نعتقــد بوجــود
أي حــل عســكري لألزمــة فــي ســوريا ،إال مــن خــال
عمليــة سياســية يمكــن أن توقــف الحــرب والعنــف
على المدى الطويل.
تحتــاج الــدول األعضــاء فــي األمــم المتحــدة إلــى
االتفــاق علــى اســتجابة مشــتركة لتحقيــق مطالــب
العدالــة علــى المســؤولين عــن جرائــم الحــرب باإلضافــة
إلــى اضطــرار جميــع األطــراف علــى الجلــوس إلــى
طاولة المفاوضات.
يحتــاج الحــل السياســي إلــى ضــرورة ضمــان االنتقــال
الديمقراطــي ،وتســليم األســد للســلطة ،وضمــان
حقــوق جميــع الجماعــات العرقيــة والدينيــة فــي

ســوريا .ومــن الشــروط األساســية لتحقيــق الســام هــو
أن توقــف دول مثــل الواليــات المتحــدة األمريكيــة
وروســيا والســعودية وتركيــا وإيــران تأجيــج الصــراع
عــن طريــق ضــخ المســاعدات لحلفائهــم فــي ســوريا.
غالبــا مــا تتســم السياســة الخارجيــة الحكوميــة بالكيــل
بمكياليــن .ففــي نفــس الوقــت الــذي تــم فيــه اتخــاذ
العديــد مــن القــرارات المهمــة ،إال أن هنــاك العديــد
من 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
الســويد تواصــل تصديــر األســلحة إلــى كل مــن المملكة
العربيــة الســعودية ودولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة
اللتان تشاركان في الحرب.
نريــد مــن الســويد أن تتوقــف علــى الفــور عــن تصدير
األســلحة إلــى األنظمــة الدكتاتوريــة والبلــدان
المتحاربة.
مثــال آخــر إضافــي هــو االتفاقيــة األوروبيــة مــع تركيــا
حول الالجئين.
فــي حيــن ان تركيــا تســجن الصحافييــن والسياســيين
وتهاجــم المناطــق الكرديــة فــي ســوريا بينمــا تضفــي
الســويد وغالبيــة الــدول األوروبيــة الشــرعية علــى
تصرفــات أردوغــان وذلــك مــن خــال د فــع مبالــغ
ماليــة ضخمــة لتركيــا مــن أجــل ضمــان إبعــاد الالجئيــن
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عــن االقتــراب مــن الحــدود األوروبيــة .هــذه االتفاقيــة
يجــب إنهــاء العمــل بهــا علــى الفــور .يرحــب حــزب
اليســار باعتــراف الحكومــة بفلســطين ،ولكــن نحــن
نعتقــد أن هنــاك حاجــة إلــى تشــديد الضغــط الدولــي
على اسرائيل إلنهاء احتاللها.
ينبغــي أن ال يعمــد االتحــاد األوروبــي إلــى تعميــق
تعاونــه مــع اســرائيل فــي أي مجــال وأن يعلــق اتفــاق
الشــراكة الحاليــة مــا لــم تقــم اســرائيل بإنهــاء
المســتوطنات وإلغــاء الحواجــز الطرقيــة فــي األراضــي
المحتلــة ،وإيقــاف الحصــار المفــروض علــى غــزة
ووقف بناء جدار الفصل في الضفة الغربية.
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حزب سفيريا دميكراتنا
(ديمقراطيو السويد)
Sverigedemokraterna
ً
الهجرة أوال

تشــمل مجــاالت تركيزنــا األربعــة للســنة االنتخابيــة
قضايا الهجرة والتكامل والرعاية الصحية واألمن.
حيــث قدمنــا برنامجــا حــول كل قضيــة يســتهدف
معالجــة المشــاكل التــي ســنتعرض لهــا كأمــة فــي
المستقبل المنظور.
كمــا نؤيــد إقــرار شــكل جديــد للتوظيــف .مراكــز
التدريــب المهنــي .وأن يكــون التدريــب المهنــي
والحرفــي بالتزامــن مــع دراســة مرحلــة التأهيــل
الثانــوي فــي مــدارس تعليــم الكبــار .komvux
حيــث يفتقــر حوالــي  600ألــف شــخص مــن فئــة
البالغين لشهادات التعليم الثانوي.
نحــن ال نؤيــد الحلــول المعتمــدة علــى أشــكال
التوظيف المدعومة حكوميًا والمعفاة من الضرائب.
إن الشــكل الجديد لوظائف الترســيخ التي تم االتفاق
عليهــا بيــن الشــركاء االجتماعييــن فــي ســوق العمــل
بالتعــاون مــع الحكومــة تركــز بشــكل أساســي علــى
القادميــن الجــدد والمخاطــر التــي تهــدد المناطــق
المهمشــة اجتماعيــا ،حيــث أن العديــد مــن الشــباب
يعملــون لــدى وكاالت التوظيــف والتــي كانــت نتائجهــا
سلبية.

RADIO

«مســاعدة الالجئيــن خــارج
السويد وليس داخلها»

الشــركات أن تدخــل بالمنافســة فــي ســوق اإلســكان،
ممــا ســيؤدي إلــى انخفــاض تكاليــف البنــاء والمســاكن،
ممــا يعنــي بالتالــي زيــادة نســبة اإليجــارات المعقولــة.
باإلضافــة إلــى زيــادة نســبة خيــارات تمويــل المســاكن
بالنســبة لألفــراد ،وكذلــك أيضــا مدخــرات اإلســكان
المفيــدة التــي تســاهم فــي توفيــر المزيــد مــن الفــرص
لحصول الفرد على المنزل الخاص به.
وفــي ذات الســياق فــإن أعضــاء المقاطعــات العامــة
ً
ســوف يكونــوا أكثــر قــدرة علــى المســاهمة فــي تأهيــل
ومســاعدة البلديــات الصغيــرة بهــدف بنــاء المســاكن
وبالتالــي خلــق فــرص النتقــال األعمــال إلــى األقاليــم
والمناطق الكبيرة.

إن المهاجريــن والالجئيــن ممــن لديهــم مســتوى
تعليمــي منخفــض ومعــارف غيــر كافيــة يشــكلون
تحديــا لســوق العمــل الســويدية ،وبالتالــي هنــاك
حاجــة التخــاذ تدابيــر سياســية خاصــة فــي ســوق
العمل على مدى عقود من الزمن.
ً
وبــدال مــن ذلــك فإنــه يجــب مســاعدة الالجئيــن
بشــكل فعلــي والمتواجديــن فــي الــدول المجــاورة
لبالدهــم ،والتركيــز علــى هجــرة العمالــة الماهــرة
والتي هناك حاجة فعلية لها.
إن التعليــم هــو الكلمــة المفتــاح وكذلــك أيضــا فــإن
الشــروط التــي تحــث علــى التوظيــف ســواء بالنســبة
لقــد أدت عمليــة اســتقبال الالجئيــن وأقاربهــم
للرجال أو النساء.
وبمســتوى عالــي نســبيًا إلــى تشــتيت المجتمــع وخلــق
حالــة مــن االســتبعاد وتدهــور مســتوى الرفاهيــة
االجتماعيــة .وفــي نفــس الوقــت فقــد أدى ذلــك إلــى
تعــرض األمــن للخطــر الن الشــرطة وضوابــط التحكــم
مــن خــال توفيــر فــرص تمويــل أفضــل لشــركات كانــت ضعيفــة للغايــة ســواء مــن حيــث فتــرة اإلقامــة
المقــاوالت الصغيــرة ،فإنــه يمكــن لعــدد أكبــر مــن في البلد أو فيما يتعلق بمنح الجنسية.
تحتــاج الســويد إلــى بنــاء سياســة للهجــرة ذات إطــار
تنظيمــي وقانونــي ثابــت واحتــرام حــدود البــاد
ومواطنيها وقوانينها.
نحــن نرفــض اســتمرار الســويد فــي عمليــة اســتقبال
ً
طالبــي اللجــوء ونحــن نريــد بــدال مــن ذلــك أن نســعى
لجعــل حــق اللجــوء متناسـبًا مــع الظــروف الحاليــة ،مــع
التركيــز علــى إنشــاء مــاذات آمنــة أو مناطــق آمنــة
تكــون قريبــة قــدر اإلمــكان مــن أماكــن األزمــات
والصراعــات وذلــك بهــدف الوصــول لالجئيــن الذيــن
هم بأمس الحاجة للحماية.
ينبغــي تنظيــم جميــع النواحــي األخــرى للهجــرة مــن
اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
خــال نظــام إعــادة التوطيــن ،أو مــا يســمى بنظــام
اســتقبال الحصــص ،أو مــن خــال تقديــم طلبــات
الحصــول علــى تأشــيرات الدخــول «الفيــزا» وتصاريــح
اإلقامة.
ونحــن نرغــب أيضــا فــي تشــديد الشــروط المتعلقــة
بالقــدوم للســويد ،مثــل عمليــات تفتيــش الهويــات
الشــخصية والضوابــط األمنيــة ،والوثائــق التــي تثبــت
خلفية الطلب ومدى إمكانية إعالة الشخص لذاته.
ً
وعــاوة علــى ذلــك نريــد تعزيــز إمكانيــة ســحب
وإلغــاء تصاريــح اإلقامــة فــي حالــة قيــام الشــخص
بانتهــاك القانــون ،وكذلــك أيضــا ســحب الجنســية مــن
األشــخاص الذيــن قدمــوا أســباب زائفــة وغيــر حقيقية
عنــد تقديــم طلــب اللجــوء أو فــي حــال انضمــام

«نؤيد سحب الجنسية»

دعم شركات المقاوالت
الصغيرة
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الشخص للجماعات اإلرهابية.
ويريــد حــزب ســفيريا ديمكراتنــا التركيــز أيضــا علــى
تنفيــذ قــرارات الترحيــل بشــكل أكثــر فعاليــة ،وكذلك
أيضــا فيمــا يخــص العــودة الطوعيــة ألولئــك الذيــن
يرغبون بالعيش مرة أخرى في وطنهم السابق.
إن الحــزب يســعى للمزيــد مــن أماكــن الرعايــة ،وفرض
العقوبــات علــى الــدول التــي ترفــض اســتقبال
مواطنيهــا عنــد ترحيلهــم مــن الســويد ،وتحســين
أدوات الشــرطة ،وتشــديد ضوابــط مراقبــة ســوق
العمــل باألســود ،ومكافحــة مجتمعــات الظــل،
باإلضافــة إلــى االســتثمار فــي البلــدان المتلقيــة وإقــرار
أشكال مختلفة ألنواع دعم إعادة الترسيخ.

«لسنا مع الدولة
الفلسطينية في الوقت
الحالي»

يريــد حــزب ســفيريا ديمكراتنــا أن تكــون الســويد
ً
صوتــا قويــا ومســتقال لدعــم الســام والعالقــات
الجيــدة بيــن شــعوب العالــم .يجــب علــى الســويد أن
تشــير بوضــوح إلــى االنتهــاكات ضد الحريــات والحقوق
األساســية وكذلــك أيضــا االنتهــاكات ضــد ســيادة
الدول المستقلة.
يتطلــع حــزب ســفيريا ديمكراتنــا بشــكل إيجابــي إلــى
التجــارة الدوليــة ،وإمكانيــات ومــوارد االرتبــاط
والعالقــات االقتصاديــة التــي تســاهم فــي تحقيــق
التنميــة االقتصاديــة فــي الــدول الفقيــرة ،كمــا نتطلــع
إلى تعزيز وتوثيق العالقات بين الدول والحكومات.
إن الديمقراطيــة هــي شــرط أساســي للحريــة التــي
يســتحقها جميــع النــاس ولذلــك نحــن نعطــي األولويــة
للنضــال مــن أجــل الديمقراطيــة الحقيقيــة وحريــة
الرأي والوصول لوسائل اإلعالم الحرة.
يهــدف حــزب ســفيريا ديمكراتنــا خــال االنتخابــات
العامــة عــام  2018لدعــم المضطهديــن العلمانييــن
والمســيحيين وغيرهــم مــن األقليــات األخــرى
واالعتــراف باإلبــادة الجماعيــة التــي ارتكبتهــا
االمبراطوريــة العثمانيــة واإلبــادة الجماعيــة التــي
ارتكبتهــا الدولــة اإلســامية فــي ســوريا والعــراق.
ونســعى أيضــا إلــى االعتــراف بــأرض الصومــال كدولــة
مســتقلة ،والعمــل علــى الســماح للمنطقــة الكرديــة
فــي العــراق بإعــان اســتقاللها ،ولكــن نحــن نرفــض
االعتــراف بدولــة فلســطين فــي الوقــت الحالــي ألن
االعتراف ال يؤدي إلى نتيجة في محادثات السالم.
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لهذا تغير الدول عمالتها النقدية:

السويد نموذجًا

الكومبــس – اقتصــاد :تقــوم العديــد مــن دول العالــم باســتبدال العملــة القديمــة ،بواحــدة أخــرى جديــدة ،ألســباب عديــدة يصعــب حصرهــا ،منهــا تفســيرات تتعلــق باالقتصــاد
أو التضخــم أو الحــروب أو حتــى أســباب تتعلــق بالكيانــات السياســية الجديــدة ،علــى ســبيل المثــال عنــد تشــكيل االتحــاد األوربــي ،اندمجــت العديــد مــن الــدول ّ
وغيــرت عملتهــا أو
عندما تنهار بعض الكيانات السياسية مثل ما حدث في االتحاد السوفييتي السابق ،الذي تحول الى  17دولة لكل منها عملة منفصلة.
لكن أهم وأخطر سبب لتبديل العملة ،بحسب الخبير االقتصادي في بنك ألمي جاسم المظفر هو التضخم.
يقــول المظفــر لـــ «الكومبــس»« :الكثيــر مــن البلــدان أعلنــت افالســها بســبب التضخــم علــى ســبيل المثــال البرتغــال كانــت مــن أوائــل تلــك الــدول حيــث أعلنــت افالســها فــي القــرن
السادس عشر عند اكتشاف أمريكا.
مــاذا تفعــل الســويد لتحصــن نفســها مــن كذلــك عانــت الهنــد كثي ـرًا اثنــاء قرارهــا بتبديــل علــى ســبيل المثــال مــا حــدث فــي العــراق عندمــا قــام فنزويــا واألرجنتيــن ،فيتدخــل البنــك الدولــي لتنظيــم
العملــة الوطنيــة ،حيــث انهــا لــم تأخــذ بالحســبان المدة الرئيــس العراقــي األســبق صــدام حســين بطبــع العملــة عمليــة االفــاس فيقــوم بإقــراض الدولــة المفلســة
ذلك التضخم؟
تقــوم الســويد عــادة بقيــاس نســبة التضخــم ســنويا
بحيــث تكــون الزيــادة فــي األســعار واإليجــارات
والعقــارات متوازنــة مــع الزيــادة فــي الرواتــب بحيــث
تبقــى ضمــن الطبيعــي وهــي  2الــى  %3ولكــن إذا
حــدث وزادت هــذه النســبة التــي تصــل الــى مســتويات
جنونيــة فــي بعــض الــدول مثــل مــا حــدث فــي ألمانيــا
عــام  1920عندمــا أصبــح ســعر الــدوالر الواحــد
قرابــة  4,2مليــون مــارك ،بعــد أن كانــت قيمــة
الدوالر الواحد  40ماركًا.
إذا أراد أحدهــم شــراء قهــوة فانــه يأخــذ معــه عربــة
مــن األوراق النقديــة كمــا يدفــع بالــدول لخــوض
حــروب أو اتخــاذ إجــراءات أكثــر عقالنيــة مثــا تركيــا
عندمــا وصــل ســعر الــدوالر الواحــد الــى مليــون ونصــف
ليــرة قامــوا بوضــع خطــة معالجــة علــى مــدى 9
سنوات.

العراقيــة غيــر مغطــاة بالذهــب ،وكذلــك اســتخدمت
إيــران آليــة طبــع العملــة العراقيــة إلغــراق الســوق
العراقيــة بعملــة غيــر مغطــاة ممــا دفــع بآفــة التضخم
فــي العــراق لتصــل الــى ارقــام قياســية عجــزت الدولــة
عن معالجتها.

الزمنيــة التــي يحتاجهــا بلــد مثــل الهنــد لتغيــر عملتــه
الوطنيــة ،أخذيــن بنظــر االعتبــار أن المالييــن مــن
النــاس لــم يكــن لديهــم اي حســاب مصرفــي او مــا
شــابه ذلــك ممــا خلــق طوابيــر مــن النــاس التــي تتزاحــم
علــى شــبابيك البنــوك بغيــة تغيــر العملــة فــي الوقــت
الــذي حددتــه الســلطات هنــاك ،ممــا اضطــر الحكومــة
هــل يمكــن القــول إن تبديــل العملــة يعتبــر
الى تغير الوقت النهائي للتغير لعدة مرات.

يتبــادر الــى ذهــن الكثيريــن ســؤال وهــو لــم
ال تقــوم الدولــة بطبــع الكثيــر مــن األوراق
النقدية؟
البــد مــن معرفــة أن كل عملــة نقديــة تطبــع تكــون
قيمتهــا فــي االقتصــاد العالمــي مغطــاة بالذهــب
والعمــات التــي ال تكــون مغطــاة بمعــدن الذهــب ال
تعكس القدرة الشرائية للبلد.

طريقة أيضا لمكافحة الفساد؟

بالتأكي ـد ،علــى ســبيل المثــال مــن يصبــح ملياردي ـرًا
فجــأة فانــه يتعــرض لمحاســبة فــي حــال غيــرت
الدولــة عملتهــا ومواجهــة ســؤال مــن أيــن لــك هــذا؟
فيقــوم البعــض بتحويــل أموالهــم الــى عملــة أخــرى أو
شراء عقارات أو ذهب.
عندمــا تعجــز الــدول عــن دفــع ديونهــا او دفــع فوائــد
الديــون فإنهــا تعلــن افالســها كمــا حــدث ســابقًا فــي

وجدولــة الديــون القديمــة ووضــع خطــة للتقشــف
ويتدخــل فــي السياســة الداخليــة للدولــة مثــل مــا
تعرضــت لــه اليونــان مــن شــروط تعســفية مــن قبــل
االتحاد األوربي بعد ان أعلنت افالسها.
تغييــر العملــة فــي الســويد هــو حالــة صحيــة تتــم وفــق
حســاب اقتصــادي مخطــط لــه وفوائــد تغييــر العملــة
كثيــرة منهــا امتصــاص المبالــغ النقديــة « باألســود « وإعــادة
هيكلــة االقتصــاد ِمــن جدي ـد ،ولكــن الســويد لــم تفصــح
بشــكل مباشــر عــن ســبب تغييــر آخــر عملــة لهــا ولكــن
بشــكل عــام البلــد مقبــل علــى التوجــه نحــو العملــة
اإللكترونية الديجيتال المتوقع العمل بها.
كمثــال آخــر علــى أهميــة تبديــل العملــة ،عنــد ســحب
العملــة الورقيــة مــن فئــة  20كــرون تــم اكتشــاف ان 20
مليــون ورقــة مــن هــذه الفئــة لــم تعــاد الــى البنــوك وال أحــد
يعرف أين ذهبت.
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اللغة بين الشائع والصائب 2
الكومبس – مقاالت الشركاء:

لقد ركز الصليب األحمر في مقالته السابقة عن أهمية اللغة و الطرق
األمثل الستخدام اللغة ضمن العائلة الواحدة ومدى فاعليتها وذلك من
خالل مقابلته مع الكاتب والباحث اللغوي وخبير الصوتيات أولى جيلين
وسوف يتطرق في هذا العدد لكيفية تعلم لغة جديدة والطرق األمثل
لذلك من خالل إجابات جيلين التالية:
هــل لــك أن تعطينا بعض
المعلومــات والحقائــق عن مدى
قــدرة اإلنســان البالغ علــى تعلم
لغــة جديدة ،وبعــض النصائح
التــي يمكنهــا أن تســهل عملية
التمكن مــن اللغة؟

 توجــد آراء مختلفــة وعديــدة حــول هــذا الموضــوع .الــرأيالمعتــاد يقــول أن القــدرة علــى تعلــم لغــة أخــرى بشــكل
جيــد تمامــا مثــل المتحــدث األصلــي بلغتــه األم تتناقــص أو
تنتهــي اعتبــارا مــن بدايــة ســن البلــوغ .وهــذا يعتمــد علــى
كيف ّ
يعرف المرء كلمة ( يتعلم) أو كلمة (جيد).
 يعتبــر مخــزون الكلمــات بــأي لغــة ،غيــر محــدودويضــاف إليــه باســتمرار كلمــات جديــدة ،إمــا أن تكــون
كلمــات مســتعارة أو كلمــات تــم إنشــاؤها حديث ـا .و بنــاء
عليــه فــإن األطفــال اليافعيــن والبالغيــن الذيــن يتعلمــون
لغــة جديــدة لديهــم عائــق صعــب تحطيمــه بخصــوص
الوقــت الــذي مضــى مــن عمرهــم قبــل التعلــم ،ولكــن مــن
الممكــن أن يتعلــم البالغــون جميــع الكلمــات المطلوبــة
لمهنتهــم ومجــال اهتمامهــم وحينهــا يفهمــون كلمــات
عديــدة حتــى أكثــر ممــا يعرفــه متحــدث اللغــة األصلــي،
فيمــا إذا كانــت مهنتــه ومجــال اهتمامــه مختلفــا .فمثــا
الطبيــب الــذي لغتــه األم غيــر اللغــة الســويدية يجــب أن
يعــرف كل المصطلحــات الطبيــة الســويدية والتــي تشــمل
حوالــي  100ألــف مصطلــح  .وهــذا العــدد أكثــر بكثيــر
ممــا يعرفــه المتحــدث األصلــي باللغــة الســويدية فــي لغــة
المحادثة اليومية.
 بالنســبة لقواعــد اللغــة ،فإنــه مــن الممكــن أن يتعلــمالمــرء قواعــد اللغــة ويتقنهــا كالمتحدثيــن األصلييــن
تقريبــا ،لكنهــا تتطلــب جهـدًا شــاقًا وإصــرارًا و الكثيــر مــن
القــراءة والتدريــب .وهــذا يتطلــب وقتــا وال يملــك كل
األشــخاص الوقــت الكافــي لذلــك أو حتــى ليــس لديهــم
الحافز.
 األبجديــة و التهجئــة الصحيحــة مــن األشــياء الســهلتعلمهـا ،هنــاك عــدد محــدود للغايــة مــن الحــروف وعــدد
محــدود مــن قواعــد اإلمــاء مــن االســهل تعلمهــم بســرعة.
فــإذا كان الشــخص يكتــب ضمــن القواعــد والصياغــة
الصحيحــة بشــكل عــام فمــن المســتحيل تحديــد مــا اذا
كان مــن يكتــب هــو ســويدي باألصــل أم قــد تعلــم
السويدية كلغة ثانية.

 امــا بالنســبة للتهجئــة فــإن مــن يــدرس بشــكل كافســيتمكن مــن أن يتعلــم اللفــظ بشــكل ممتــاز أو مــا يقاربــه
بدون أية صعوبات .
 إن آليــة التعلــم هــي نفســها لــكل أنــواع التعليــم مــنمختلــف الفئــات العمريــة .مــن األطفــال الذيــن لــم يولــدوا
بعــد الــى كبــار الســن الذيــن تفــوق أعمارهــم المئــة ســنة.
مــن الســن الــذي بــدأ بــه الطفــل تعلــم الزحــف الــى الســن
التــي يتعلــم فيهــا إجــراء عمليــة للدمــاغ .أو مــن مجــرد
شــخص مســتمع لألخبــار إلــى شــخص قــادر علــى مناقشــة
أحــداث اليــوم .كل تلــك اآلليــات تــؤدي الــى نتيجــة واحــدة
وهــي أنــه يتــم بنــاء اتصــاالت جديــدة (نقــاط االشــتباك
العصبــي) بيــن الخاليــا العصبيــة طــوال الوقــت .وهــذا يتــم
بسرعة هائلة .
تســتغرق العمليــة مــا بيــن دقيقــة الــى  15دقيقــة إلنشــاء
ذاكــرة قويــة طويلــة المــدى .كل مــا هــو مطلــوب التوجيــه
الصحيــح والتشــجيع والكثيــر مــن الممارســة .بالضبــط
بنفــس الحــال عندمــا يريــد المــرء أن يتعلــم لعبــة البنــغ
بونغ أو العزف على البيانو بشكل جيد.
 إن اللهجــات الســويدية مــن الصعــب عــادة تعلمه ـا،فاللهجــات مختلفــة ومــن الصعــب أحيانــا فهــم الكلمــة
المــرادة ،كالتميبــز مثــا بيــن كلمــة (  tomtالتــي تعنــي
الحديقة ) و بين ( tomteالتي تعني بابا نويل).
إن كل لغــات العالــم وعددهــا تقريبــا  7500لغــة فيهــا
موســيقى خاصــة أو نبــرة خاصــة بطريقــة أو بأخــرى .
حيــث ال يقتصــر فقــط وجــود اللكنــة فــي كل لغــات العالــم
وكل الثقافــات وحتــى فــي كل األغانــي ،إنمــا يتعداهــا إلــى
وجــود الموســيقى الصــادرة عــن تلــك اللغــة بحــد ذاتهــا .
وهــذا يعنــي تمامــا أن جميــع النــاس يجيــدون تقنيــة
استخدام موسيقى اللغة.
كل شــخص هو «مايســترو» بأداته الموســيقية الشــخصية
وهــي الصــوت .الجميــع يعــرف بالضبــط مــا يجــب فعلــه
لرفــع مســتوى النغمــة أو خفضه ـا ،أو المحافظــة عليهــا
بمســتوى ثابــت .تمامــا كمــا يعــرف الجميــع أيضــا مــا يجــب
فعلــه لتكــون النغمــة قصيــرة أو طويلــة أو حتــى أطــول.
ويعرفــون أيضــا مــا الــذي يجــب فعلــه مــن أجــل الحصــول
على نغمة قوية أو نغمة ضعيفة.
نعــم  ،حتــى األطفــال الصغــار هــم خبــراء فــي آلتهــم
الموســيقية (الصــوت) .إن إيقــاع اللغــة األم واللحــن الخــاص
بهــا هــو فــي الحقيقــة الشــيء األول علــى اإلطــاق الــذي
يتعلمــه الطفــل فــي مراحــل نطقــه األولــى .إنهــم
يســتمعون للغــة مــدة طويلــة ويتمرنــون عليهــا كثيرًاعــن

Olle Kjellin
طريــق المناغــاة لعــدة شــهور قبــل أن ينطقــوا كلمتهــم
األولــى .ولذلــك يتكلــم األطفــال لغتهــم األولــى بشــكل
كامل دون انقطاع ألنها تبدأ مع اإليقاع.
لمــاذا إذًا يجــد مــن يتعلــم اللغــة الســويدية صعوبــة فــي
ذلــك؟ الجــواب هــو أن الطالــب ال يحصــل علــى القواعــد
والتداريــب الخاصــة بالموســيقى واإليقــاع وكيفيــة
اســتخدامها فــي اللغــة الســويدية .فالطالــب ال يتقــن تلــك
النوتــة الســويدية ! فــي هــذا الســياق يقــال أن الطــاب
يمكــن أن يتقنــوا اللكنــة عندمــا يصلــون الــى مرحلــة
متقدمة في دراسة اللغة.
ولكــن هــذا بالفعــل عكــس مــا تقولــه العلــوم العصبيــة
والخبــرة  .الــكل يعلــم أنــه بالطبــع كلمــا تــدرب الشــخص
علــى الشــيء كلمــا أصبحــت الذاكــرة أكثــر قــوة .إذ تنشــأ
المزيــد مــن نقــاط االشــتباك العصبيــة الجديــدة  .كل مــرة
ينطــق بهــا المــرء بكلمــة يصبــح ذلــك بمثابــة تدريــب
عليهـا .لذلــك نحــن نتــدرب عمليــا علــى لغتنــا األولــى طيلــة
فترة حياتنا.

هــل يمكن أن تشــرح لنــا بطريقة
مبســطة كيــف يمكــن للمرء أن
يتعلــم لغــة جديــدة مع لفظ
صحيح ؟

يجــب تدريــب أعضــاء النطــق بواســطة االذنيــن (حاســة
الســمع) وتــرك باقــي المهمــة علــى االنعكاســات العصبيــة
التــي ســتتولى القيــام بهــا بشــكل تلقائــي .افعلــوا كاألطفال،
ً
اســتمعوا طويــا وبشــكل دوري للغــة .أنصتــوا بشــكل
خــاص لإليقــاع واللحــن .وقومــوا فيمــا بعــد بمغانــاة اللحــن
و اإليقــاع مــرات قليلــة عــن طريــق ترديــد جملــة كاملــة إلى
أن تتمكنــوا مــن إتقــان ذلــك بشــكل تــام كمــا تتمنــون ..
تمامــا كمــا تتمنــون .جربــوا التــدرب علــى عشــرين جملــة
كحد أقصى وإال لن تتمكنوا من اللغة.
تدربــوا علــى أي جمــل كانــت ،حيــث ســتكون تلــك الجمــل
معيــارًا خاصــا ًبــك يقــودك لتعلــم باقــي اللغــة .إن مليــارات
الجمــل األخــرى يتــم نطقهــا بنفــس القواعــد المتعلقــة
باإليقــاع واللحــن .بنفــس الوقــت تتعلــون كيفيــة تهجئــة
حــروف العلــة والحــروف الســاكنة  ،ســتتعلمونهم بنــاء
علــى عالقتهــم بااليقــاع واللحــن وموقعهــم فــي الكلمــة
والجملــة ،لذلــك ال فائــدة مــن أن تتعلمــوا كل كلمــة علــى
حــدة .إنمــا تعلموهــم علــى شــكل جمــل .فــي البدايــة ال
يعتبــر التواصــل أو التفاعــل أمـرًا مهمــا .واليوجــد لألســف
أي طريــق مختصــرة لتعلــم لغــة جديــدة  .إنمــا يتــم ذلــك
باإلعادة و التكرار مرات عديدة.

ّ
تعلم اللغة السويدية في مراكز الصليب األحمر

َ
يوفــر الصليــب األحمــر الســويدي فرصــة للقادميــن الجــدد لتعلــم اللغــة الســويدية حيــث يشــرف المتطوعــون علــى دورات تعلــم
اللغــة الســويدية وذلــك بتنظيــم أنشــطة متنوعــة وبشــكل دوري مثــل  »»språkcaféer”, ”träna svenskaفــي مختلــف
مراكــز الصليــب األحمــرأو المكتبــات فــي الســويد .كمــا يقـ ّـدم المتوطوعــون فــي ّالصليــب األحمــر دعمــا إضافيــا لألطفــال والشــباب
الذين هم بحاجة لمساعدة في وظائفهم المدرسية ضمن نشاط ”.”läxhjälp
كثيــرة هــي الصعوبــات لتعلــم لغــة جديــدة إال أنهــا تتالشــى مــع اإلرادة والتصميــم وخلــق الظــروف المناســبة لتعلــم اللغــة،
فممارســة اللغــة الجديــدة تولــد الشــعور بالرضــا والثقــة فــي المجتمــع الجديــد وبالتالــي االندمــاج والتعــود علــى الحيــاة الجديــدة
في البلد الجديد.
باستطاعتكم متابعة المزيد عن دورات اللغة السويدية التي يقيمها الصليب األحمر على الموقع:
/http://www.redcross.se/behover-du-var-hjalp/integration-av-nyanlanda/trana-svenska
وباســتطاعتكم أيضــا متابعــة المزيــد عــن مســاعدة الصليــب األحمــر فــي الوظائــف المدرســية علــى الموقــعhttp://www. :
/redcross.se/vart-arbete/l/laxlasning
كمــا باســتطاعتكم معرفــة المزيــد عــن الصليــب األحمــر فــي مناطقكــم علــى الموقــع  /http://kommun.redcross.se :أو
عــن طريــق البريــد اإللكترونــي  info@redcross.seأو االتصــال علــى الرقــم  0771-199500يوميــا خــال األوقــات التاليــة:
من  10حتى  12ومن  13حتى .16

منظمة الصليب األحمر  -السويد
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Finns det något
rätt och fel när det
gäller språk? - 2
Röda Korset har i en tidigare artikel fokuserat
på språkets betydelse och delat tips och råd
genom en intervju med författaren, språklig
forskaren och fonetik experten Olle Kjellin. I den
här artikeln delar vi tips och råd som är bra att
ha med sig när du ska lära dig ett nytt språk.
Kan du ge lite fakta och
information om en
vuxen persons förmåga
att lära sig ett nytt
språk, samt tips som
kan underlätta denna
process?
Det finns många olika åsikter om det. En
vanlig åsikt är att förmågan att lära sig
ett andraspråk lika bra som infödda
talare minskar eller t.o.m. upphör
omkring puberteten. Det beror dock på
hur man definierar ”lära sig” respektive
”lika bra”. •Ordförrådet. Ordförrådet är
obegränsat och det tillkommer ständigt
nya ord, både inlånade och nyskapade.
Äldre barn och vuxna andraspråksinlärare
har således ett slags ”tidshandikapp”.
Men det är fullt möjligt även för vuxna
att lära sig precis alla ord som man
behöver för sitt yrke och sina intressen
och då förstås även fler ord än vad
infödda vuxna har, om dessa har andra
yrken och andra intressen. T.ex. läkare
med andra modersmål än svenska måste
ju kunna hela den svenska medicinska
terminologin som omfattar uppåt 100 000
termer. Det är fler ord än vad infödda
lekmän kan ens i sitt vardagsspråk.
•Grammatiken. Det är också fullt möjligt
att lära sig grammatiken lika bra eller
nästan lika bra som infödda. Men det
kräver hårt arbete, envisa studier, mycket
läsning och mycket övning. Det tar tid och
alla vuxna har inte den tiden eller
motivationen.
•Alfabetet och rättstavningen är nog
något av det lättaste att lära sig. Det finns
ett kraftigt begränsat antal enheter
(bokstäver), och ett begränsat antal
kombinationer (stavningsregler). Det går

snabbt att lära sig dem komplett Om den
som skriver har rätt ordföljd och
grammatik i övrigt är det helt omöjligt att
avgöra om skribenten har svenska som
förstaspråk eller andraspråk.
•Men uttalet då? Den som får adekvat
undervisning och instruktioner ska utan
problem kunna lära sig perfekt eller
nästan perfekt uttal.
Själva mekanismen för inlärning är precis
densamma för alla typer av inlärning i alla
åldrar. Från ofödda spädbarn till
100-åringar och äldre. Från att lära sig
krypa till att lära sig operera hjärnor. Eller
bara en sådan sak som att minnas vad
man hört på nyheterna och kunna
diskutera dagens händelser. Allt är
detsamma: Det bildas hela tiden nya
kopplingar (synapser) mellan nervceller,
och det går oerhört snabbt. Processen tar
typiskt mellan 1 och 15 minuter för att
skapa ett robust långtidsminne. Det som
behövs är kunnig handledning och
uppmuntran. Och mycket övning. Exakt
samma sak som om man vill lära sig spela
pingis eller piano bra. Svenskans accenter
brukar upplevas som svåra att lära sig.
Accenterna är det som skiljer t.ex. ´tomten
(av tomt, trädgård) från `tomten (av
tomte, han som delar ut julklappar).
Alla människor med alla språk (det finns
ungefär 7500 språk) har redan en melodi
i sitt språk på något sätt. Inte alltid just
accenter, men melodi finns alltid i alla
språk och alla kulturer. Och i alla sånger.
Det betyder att precis alla människor
behärskar tekniken att använda melodin.
Alla är maestro på sitt personliga
musikinstrument: rösten. Alla vet precis
hur man ska göra för att höja en ton,
sänka en ton, eller hålla den stilla på
någon nivå. Precis alla vet också exakt hur
man ska göra för att en ton ska bli kort
eller lång eller ännu längre. Alla vet precis
hur man ska göra för att göra en stark
ton eller en svag. . Till och med små barn
är experter på sitt instrument rösten.
Modersmålets rytm och melodi är faktiskt

det allra första som en baby lär sig i sitt
eller sina förstaspråk. De lyssnar länge på
det och övar intensivt på det (jollrar) i
flera månader, innan de säger sina första
ord. Därför kommer alla barn att tala sitt
(eller sina) förstaspråk helt utan brytning.
Därför att de börjar med prosodin.
Varför upplevs det då ”svårt” för den som
studerar svenska? Eleven har bara inte
fått veta reglerna och inte fått öva hur
rytmerna och melodierna fungerar på just
svenska. Man saknar de svenska
”noterna”! I detta sammanhang brukar
det ofta dessutom framföras att eleverna
kan vänta med accenterna ”tills de når ett
mer avancerat stadium.” Men detta är
verkligen precis tvärtemot all neurologisk
vetenskap och erfarenhet! Alla vet att ju
mer man övar på en sak, desto mer robust
blir minnet. Fler nya synapser mellan
nervcellerna. Varje gång man säger
något, blir det en övning på det. Vi övar
därför i praktiken vårt eller våra
förstaspråk precis hela livet.

Kan du förklara på ett
enkelt sätt hur man
bäst lär sig ett nytt

språk med korrekt
uttal?

Öva talorganen med öronen (hörseln) och
låt nervreflexerna sköta resten med
automatik. Gör som barnet: Lyssna länge
och ordentligt på språket. Lyssna särskilt
på rytmen och melodin. ”Jollra” sedan på
rytmen och melodin i ett fåtal hela
meningar, tills du behärskar dem så
fullständigt som du önskar, så perfekt
som du önskar. Högst ett tjugotal
meningar, annars hinner du aldrig bli
perfekt på någon. Vilka meningar som
helst. Dessa meningar ska bli dina
kalibreringsmeningar för resten av
språket. Alla andra biljontals meningar
uttalas med exakt samma regler för
rytmen och melodin. Samtidigt lär du dig
uttalet av vokalerna och konsonanterna.
Du ska uttala dem olika beroende på
deras relation till rytmen och melodin,
deras positioner i orden och meningarna,
så det är ingen idé att lära sig dem
separat. Bara i meningarna. I början är det
inte alls kommunikation eller interaktion
som är viktigt. Tyvärr finns det ingen
genväg till ett nytt språk. Bara repetition
och repetition.

Träna din svenska med volontärer i Röda Korsets

Röda Korset erbjuder nyanlända en möjlighet att träna sin svenska , där volontärer
organiserar flera olika aktiviteter som exempelvis ”språkcaféer” på flera av Röda
Korsets mötesplatser eller bibliotek i Sverige. Dessutom erbjuder volontärer
ytterligare hjälp för barn och ungdomar som behöver läxhjälp för att bättre klara
av sitt skolarbete i en ”läxhjälp” -aktivitet.
Det finns många svårigheter med att lära sig ett nytt språk, men med en stark
vilja och beslutsamhet samt skapande av lämpliga förutsättningar så går det att
övervinna dem. . Att kunna och använda sig av ett nytt språk ger en känsla av
tillfredsställelse och förtroende för det nya samhället, samt förenklar integrationen
i det nya landet.
För mer information om Röda Korsets kurser klicka på följande länkar:
https://www.redcross.se/behover-du-var-hjalp/integration-av-nyanlanda/tranasvenska/
Ni kan också läsa mer om Röda korsets läxhjälp på:
https://www.redcross.se/vart-arbete/l/laxlasning/
För mer information om Röda Korset i ditt område klicka på:
https://kommun.redcross.se/ eller via e-post info@redcross.se
eller ring 19 95 00-0771 dagligen under
Röda Korset
följande tider: 10 till 12 och med 13-16

Välkommen/ Welcome

 
 


RödaKorshuset

i Kungens Kurva, Skärholmen
RödaKorshuset är en social mötesplats för utsatta med särskilt fokus på EU-migranter,

asylsökande, papperslösa och nyanlända. Huset öppnades bla för att erbjuda medmänskligt
stöd. RödaKorshuset is a social meeting place focusing on EU-migrants, asylum seekers. for
you that have no documents and newly arrived. We offer among others a social environment.

Vi erbjuder/ we offer
• Träna svenska / Learn Swedish
• Duscha / Shower
• Tvätta kläder/ Wash clothes
• Lättare mat / Light food
• Information om svenska samhället / Information about
Swedish society
• Kläder / Clothes
• Sjuksköterska/ Talk to a nurse




        
 











Öppettider: tisdag, onsdag och torsdag 16.00 – 11.00
Opening hours: Tuesday. Wednesday and Thursday 16.00 – 11.00

  
Adress: Jägerhorns väg 8, Kungens Kurva, Skärholmen

Tel: 08-680 01 44
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دﻟﻴﻞ
اﻟﻤﻬـــﻦ
اﻟﻜﻮﻣﺒﺲ ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻤﻬﻦ:
ﺗﻘﻮم ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻜﻮﻣﺒﺲ ﺑﻨﺸﺮ
ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺗﻌﺮﻳﻔﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﻬﻦ ﻓﻲ
اﻟﺴﻮﻳﺪ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،
ﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﺑﻤﻌﻈﻢ
اﻟﻤﻬﻦ اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﻓﻲ ﺳﻮق
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﻮﻳﺪي وﺷﺮوط
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻛﻴﻔﻴﺔ
دراﺳﺘﻬﺎ .وﺑﺬﻟﻚ ﺗﻜﻮن
اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ
ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.

ﻣﻬﻨﺪس ﺑﻨﺎء وﻣﻨﺸﺂت
Ingenjör inom bygg- och anläggning
ﻫﻨﺪﺳﺔ اﻟﺒﻨﺎء واﻟﻤﻨﺸﺂت ﻫﻲ إﺣﺪى ﻓﺮوع اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ .وﻳﺨﻄﻂ اﻟﻤﻬﻨﺪس
إدارة اﻟﻤﻨﺸﺂت ﻣﺜﻞ اﻟﻤﻨﺎزل واﻟﺠﺴﻮر واﻟﻤﻄﺎرات واﻟﻄﺮق اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ واﻟﺴﺪود.
وﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺣﻞ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ وﺗﺒﺴﻴﻂ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺒﻨﺎء ﻣﻦ اﻟﻤﻬﺎم اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
ﻟﺪﻳﻪ ،وﻳﻜﻮن اﻟﻌﻤﻞ أﻗﺮب إﻟﻰ اﻹﻧﺘﺎج ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺤﻠﻮل اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
ﻟﻠﺘﺪﻓﺌﺔ واﻟﺘﻬﻮﻳﺔ واﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ وﻏﺎﻟﺒﺎ ﻳﻜﻮن ﻫﺪف اﻟﻌﻤﻞ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻛﻔﺎءة
اﻟﻄﺎﻗﺔ.

اﻟﺪراﺳﺔ:

ﺗﺘﻮﻓﺮ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ٢٠٠ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻫﻨﺪﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻜﻠﻴﺎت واﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﻓﻲ اﻟﺴﻮﻳﺪ
وﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻹﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ،وﻳﻤﻜﻦ اﺧﺘﻴﺎر إﻣﺎ دراﺳﺔ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ
 Civilingenjörsutbildningarﻟﻤﺪة ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات أو دراﺳﺔ
اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس
 högskoleingenjörsutbildningarﻟﻤﺪة ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ،وﻣﻦ
اﻟﻤﺘﺎح أﻳﻀﴼ دراﺳﺔ اﻟﻤﻘﺮرات /اﻟﻤﻮاد اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ grundläggande
 kurserﻟﻄﻼب اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ وﺑﻌﺪ ﺳﻨﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺸﺨﺺ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺘﺨﺼﺺ اﻟﺬي
ﻳﺮﻳﺪ دراﺳﺘﻪ.
ﺗﺘﻮﻓﺮ دراﺳﺔ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻟﻔﺼﻞ دراﺳﻲ واﺣﺪ ﻟﻠﺬﻳﻦ ﻳﻔﺘﻘﺪون ﻋﺪد أﻗﻞ ﻣﻦ
اﻟﺪراﺳﺎت واﻟﺪورات اﻟﻤﺆﻫﻠﺔ وﻛﺎﻧﺖ ﻋﻼﻣﺎﺗﻬﻢ ﻏﻴﺮ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﺪﺧﻮل ﻛﻠﻴﺔ ﻫﻨﺪﺳﺔ
اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﺸﻴﻴﺪ .واﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻢ ﻫﺬه اﻟﺪورات.
ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﺑﺤﺚ ﻓﻲ/http://www.studera.nu :
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اﻟﻤﻬﻦ اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ
Ingenjörsyrken
ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﺴﻮﻳﺪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ٢٠٠ﻣﻬﻨﺔ ﻫﻨﺪﺳﻴﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت
واﻟﺘﺨﺼﺼﺎت ،وﻳﻌﻤﻞ اﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻮن ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﺗﻘﺮﻳﺒﴼ ،وﺿﻤﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻜﺒﻴﺮة واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ.
وﻳﺤﺎول اﻟﻤﻬﻨﺪس ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ أﻓﻀﻞ اﻟﺤﻠﻮل ﻟﻠﻤﺸﺎﻛﻞ
أو ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻛﻔﺎءة اﻹﻧﺘﺎج ،ﻛﻤﺎ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻄﺮق ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻘﻨﻲ،
أو ﻓﻲ ﻗﻴﺎدة ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺒﻨﺎء ،أو ﻓﻲ إﻳﺠﺎد ﻃﺮق ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋﻤﻞ
ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت أو اﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎت أو اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ أو اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﻚ أو اﻻﺳﺘﺸﺎرات.
اﻟﻤﻬﻨﺪس ﻓﻲ اﻟﺴﻮﻳﺪ ﻳﺘﻠﻘﻰ ﺗﻌﻠﻴﻤﴼ ﻓﻲ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت وﺣﻞ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ واﻟﺘﻔﻜﻴﺮ
اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻲ ،وﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﺗﻌﺎوﻧﴼ ﻣﻊ اﻟﺰﻣﻼء واﻟﺰﺑﺎﺋﻦ واﻟﻤﻘﺎوﻟﻴﻦ واﻟﺸﺮﻛﺎت
واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ،وﻳﺘﻄﻠﺐ ﻗﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ وﺟﻤﻊ ﻛﻤﻴﺔ
ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﻤﻮاد وﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ،وﻣﻬﺎرات ﻓﻲ اﻟﺘﻮاﺻﻞ وإﻳﺠﺎد اﻟﺤﻠﻮل
ﻟﻠﻤﺸﺎﻛﻞ.

اﻟﺪراﺳﺔ:

ﺗﺒﻠﻎ ﻓﺘﺮة دراﺳﺔ اﻟﻤﻬﻨﺪس اﻟﻤﺪﻧﻲ  civilingenjörﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ،ﻓﻴﻤﺎ
ﺗﺒﻠﻎ ﻟﻠﺪراﺳﺔ اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ ﻓﻲ ّ
اﻟﻜﻠﻴﺎت  högskoleingenjörﺛﻼث ﺳﻨﻮات.
وﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ أﻛﺜﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ وﺗﻮﻓﺮ ﻃﺮﻳﻘﴼ أﺳﺮع إﻟﻰ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ،
ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ أﻛﺜﺮ ﺗﺨﺼﺼﴼ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت ﻣﻌﻴﻨﺔ وأﻛﺜﺮ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ
ﻟﻠﺘﻌﻤﻖ واﻟﺘﻮﺟﻪ ﻟﺪراﺳﺎت أﻋﻠﻰ.
اﻟﻤﻬﻨﺪس اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻳﺄﺧﺬ ﻣﺮاﻛﺰ أﻛﺜﺮ ﻗﻴﺎدﻳﺔ وﻳﺪﻳﺮ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ،ﻓﻴﻤﺎ ﺣﺎﻣﻞ اﻟﺸﻬﺎدة
اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻲ أﺟﺰاء ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ.
ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ اﺑﺤﺚ ﻓﻲstudera.nu :

ﻧﺠﺎر داﺧﻠﻲ Inredningssnickare
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َ
ُﻳﺠﺮي اﻟﻨ ﱠﺠﺎر اﻟﺪاﺧﻠﻲ أﻋﻤﺎل اﻟﻨﺠﺎرة ﻓﻲ اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻛﺎﻟﻤﺼﺎرف
ﱠ
واﻟﻤﻄﺎﻋﻢ واﻟﻤﺘﺎﺟﺮ ،وﻳﻌﻤﻞ وﻓﻘﴼ ُﻟﻤﺨﻄﻂ ُاﻟﻤ ﱢ
ﺼﻤﻢ أو اﻟﺰﺑﻮن وﻳﻘﻮم
ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر اﻟﺨﺸﺐ وﻳﻨﻔﺬ اﻟﻌﻤﻞ ﻳﺪوﻳﴼ وﺑﻤﺴﺎﻋﺪة آﻻت وأدوات ﻛﺎﻟﻤﺜﺎﻗﺐ
ّ
واﻟﻤﻨﺎﺷﻴﺮ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮم َﺑﺤﻒ اﻟﺨﺸﺐ وﺗﺼﻤﻴﻐﻪ وﺗﺠﻤﻴﻊ اﻟﻘﻄﻊ ﻗﺒﻞ أن
ً
ﻳﻨﺘﻬﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ .وﻗﺪ ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺗﺼﻤﻴﻤﴼ ﻣﻤﻴﺰﴽ ﻣﺜﻼ
ﻟﻠﺨﺰاﻧﺎت أو اﻟﻄﺎوﻻت.
وﺗﺘﻄﻠﺐ اﻟﻤﻬﻨﺔ دﻗﺔ وﺣﺬر ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ،وذوﻗﴼ ﺟﻴﺪﴽ ﺑﺎﻷﻟﻮان واﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ،
وﺗﻌﺘﺒﺮ ﺷﻬﺎدة ﻗﻴﺎدة اﻟﺴﻴﺎرة ﻣﻬﻤﺔ.

اﻟﺪراﺳﺔ:
ﻳﻤﻜﻦ دراﺳﺔ اﻟﻨﺠﺎرة ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺿﻤﻦ ﺗﺨﺼﺺ
 ،finsnickeriﻛﻤﺎ ﻳﻮﺟﺪ ﺗﺨﺼﺼﺎت أﺧﺮى ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺒﻨﺎء واﻟﻤﻨﺸﺂت
ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺠﺎرة .وﻳﻤﻜﻦ دراﺳﺘﻬﺎ أﻳﻀﴼ ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ.
ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ اﺑﺤﺚ ﻓﻲ/http://www.gymnasieinfo.se :
/https://www.yrkeshogskolan.se

ﻓﻨﻲ ﻋﺰل Isoleringsmontör
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ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻬﻤﺘﻪ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻋﺰل أﻧﺎﺑﻴﺐ اﻟﺘﺪﻓﺌﺔ واﻟﺘﺒﺮﻳﺪ وﺗﺠﻬﻴﺰاﺗﻬﺎ
وﻗﻨﻮات اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ وذﻟﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻷﻣﺎن وﺧﻔﺾ
اﻟﻀﻮﺿﺎء وﻓﻘﺪان اﻟﻄﺎﻗﺔ وﺧﻄﺮ اﻟﺤﺮﻳﻖ.
وﻳﺠﺮى اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﻮاع اﻷﺑﻨﻴﺔ واﻟﻌﻘﺎرات ،وﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻧﻮاع
اﻷﻧﺎﺑﻴﺐ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻘﻞ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﻀﺎدة ﻟﻠﺤﺮاﺋﻖ واﻷﺧﺮى اﻟﺨﻄﺮة
واﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ،وﻳﺘﻢ اﻟﻌﻤﻞ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت أﺧﺮى ﻓﻲ ﻣﻜﺎن اﻟﺒﻨﺎء أو
إﻋﺎدة اﻟﺘﺮﻣﻴﻢ.
ُوﻳﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻌﺰل اﻟﺼﻮف اﻟﺼﺨﺮي أو اﻟﻤﻌﺪﻧﻲ & glasull
 stenullأو اﻟﻤﻄﺎط أو اﻟﻤﻌﺎدن ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻏﻠﻔﺔ ﺑﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ واﻗﻴﺔ.
ﺑﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺗﻜﻮن أﺣﻴﺎﻧﴼ ﻓﻲ أﻣﺎﻛﻦ ﺿﻴﻘﺔ وﻏﻴﺮ ﻣﺮﻳﺤﺔ ،وﺗﺘﻄﻠﺐ ﻗﺪرة

ﺣﺮﻛﻴﺔ وﺣﺮﻓﻴﺔ.
اﻟﺪراﺳﺔ:
ﻳﻤﻜﻦ دراﺳﺔ ﻫﺬا اﻟﻤﻬﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺿﻤﻦ ﺗﺨﺼﺺ اﻟﺘﺪﻓﺌﺔ واﻟﺘﻬﻮﻳﺔ
VVSoch
واﻟﻌﻘﺎرات
اﻟﺼﺤﻲ
واﻟﺼﺮف
 ،fastighetsprogrammetﺛﻢ ﻳﺘﻢ ﺑﻌﺪﻫﺎ اﻟﺘﺪرب ﻟﺪى ﺷﺮﻛﺔ
ﻗﺒﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ رﺧﺼﺔ ﻟﻤﺰاوﻟﺔ اﻟﻤﻬﻨﺔ.
ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔgymnasieinfo.se :
ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﺪﻓﺌﺔ واﻟﺘﻬﻮﻳﺔ
واﻟﺘﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲvvsyn.se :
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المدرب لؤي الحاج:

اللغة لم تكن عائقًا في ولوج ساحة الرياضة من جديد في السويد
ّالســويدي نيلــس ليدهولــم الــذي كان يلعــب فــي فريــق
ميــان اإليطالــي ،حيــث قــام هــذا الالعــب بنقــل
ّالتماريــن ّ
الخاصــة بالعبــي ألعــاب ِالقــوى إلــى لعبــة كــرة
القــدم وإلــى األلعــاب األخــرى ،فســاهم هــذا فــي
تحســين ورفــع مســتوى اللياقـ ِـة البدنيــة ،وهنــاك
العديــد مــن األســماء الكبيــرة عالميــا فــي مجــال ألعــاب
القوى وباقي األلعاب.

فــي عــام  2013خرجــت مــن ســورية متجهــا إلــى
الســويد فــي رحلــة اللجــوء ،وبمجــرد وصولــي إلــى
األراضــي الســويدية لمســت الحفــاوة مــن الشــعب
والحكومــة فــي الســويد ،وخــال فتــرة انتظــار تصريــح
اإلقامــة قمــت بتأســيس فريــق لكــرة القــدم مــن
المهاجريــن فــي ســكن الهجــرة المؤقــت فــي مدينــة
فينشــبوري .وخــاض الفريــق العديــد مــن المباريــات
وتغلــب فريقنــا علــى فــرق مــن الــدوري الســويدي
طموحــي أن أواصــل التحصيــل العلمــي األكاديمــي فــي
بالدرجة السادسة والخامسة.
مجــال اإلعــداد ،واالســتمرار بالتدريــب والحصــول علــى
وخــال تلــك الفتــرة قمــت بالعمــل بمجالــي كمــدرس شــهادة دوليــة باإلعــداد البدنــي مــن االتحــاد األوروبــي،
كمــا لــدي فكــرة تأســيس فريــق كــرة قــدم مــن
رياضة في فينشبوري بشكل تطوعي.
ثــم انتقلــت إلــى كارلســتاد وبــدأت بدراســة اللغــة المهاجرين الموجودين في السويد.
الســويدية ،وهنــا بــدأت رحلتــي لتحقيــق طموحــي
بمجــال ألعــاب القــوى والتدريــب ،فذهبــت إلــى اتحــاد الرياضة واالندماج
ألعــاب القــوى فــي كارلســتاد وبلغتــي الســويدية الرياضــة كانــت بوابــة للدخــول إلــى المجتمــع الســويدي،
المتواضعــة عرضــت عليهــم خبرتــي بالمجــال الرياضــي علــى عكــس مــا أســمعه مــن البعــض وجــود انفتــاح مــن
وطلبــت أن أحصــل علــى فرصــة للعمــل فــي هــذا الســويديين للتعــرف علــى اآلخــر رغــم ضعــف اللغــة
االختصاص.
إال أن األصدقــاء الســويديين الذيــن تعرفــت عليهــم

الكومبــس – رياضــة :فــي العالــم العربــي متعــارف علــى تســمية التماريــن التــي تقــوي العضــات
األساســية فــي الجســم بـ»التماريــن الســويدية» نســبة إلــى الســويد ،والكــوادر الســويدية التــي
تعمــل فــي حقــل الرياضــة مشــهود لهــا بالخبــرة العالميــة ،هــذه الســمعة الكبيــرة للســويد
ّ
وكوادرهــا تجعــل مــن الصعــب لقــادم جديــد مــن بلــد عربــي أن يفكــر بالولــوج إلــى ســوق العمــل
فــي هــذا القطــاع ،لكــن المــدرب الســوري لــؤي الحــاج أثبــت العكــس ،ونجــح بالعمــل مــع أحــد
أهم أندية الدرجة الثانية في الدوري السويدي لكرة القدم.
الكومبــس التقــت المــدرب لــؤي الحــاج ( 44عامــا)
وتحــدث لنــا عــن تجربتــه :بــدأت ممارســة رياضــة
ألعــاب القــوى عــام  1986حتــى عــام  1993وبعــد
ثــاث ســنوات ســافرت إلــى أوكرانيــا للدراســة،
وحصلــت علــى بكالوريــوس علــوم رياضيــة مــن جامعــة
أوديســا عــام  ،2001وحققــت بطــوالت على مســتوى
المدينــة كمــا فــزت ببطولــة الجامعــات وبســباقات

علــى مســتوى أوكرانيــا أيضــا ،ال ســيما بســباقات الجــري
 800متر.
وبعــد أن أنهيــت الدراســة الجامعيــة أتبعــت العديــد
مــن الــدورات التدريبيــة لإلعــداد البدنــي ،وفــي عــام
 2006قمــت بتأســيس فريــق لكــرة القــدم للبنــات
فــي أوكرانيــا ومــن هنــا كانــت بدايتــي مــع لعبــة كــرة
القدم بمجال التدريب.

بــدأت كمســاعد مــدرب ألعــاب قــوى للفئــات العمريــة
تحــت  13ســنة ،ثــم تخصصــت بســباقي  800متــر
و 1500متــر إلــى أن حصلــت علــى عــرض للعمــل عــام
 2015مــن نــادي كارلســتاد الــذي يلعــب بالدرجــة
الثانية كمعد بدني ومدرب لياقة.
حاجــز اللغــة لــم يكــن عائقــا فــي بداياتــي مــع النــادي،
فرغــم المعرفــة البســيطة إال أننــي وجــدت تعاونــا مــن
قبــل الالعبيــن الــذي اســتقبلوني بالترحيــب والمحبــة،
وبعــد  3أشــهر تــم تمديــد العقــد لــي مــع النــادي،
وقام النادي مشــكورًا بإرســالي إلتباع دورات تدريبية
متخصصــة بكــرة القــدم علــى نفقــة النــادي ،وآخــر
دورة انتهــت بشــهر أيار/مايــو الماضــي والتــي أقيمــت
علــى عــدة مراحــل لمــدة  10أشــهر بمدينتــي أوربــرو
وديغفــوش وحصلــت علــى دبلــوم كمــدرب معتمــد
من االتحاد األوروبي لكرة القدم.

كانــوا يحاولــون إيصــال المعلومــات والتواصــل بشــكل
سهل كي ال أشعر بالعزلة عنهم.
وحتــى فــي األعيــاد والمناســبات نتبــادل الزيــارات
والهدايـا ،ولــم أشــعر يومــا أننــي غريــب عــن الســويد
أو المجتمع السويدي.

مونديال الدقائق األخيرة

بالنســبة لــي هــذا المونديــال الثانــي الــذي أتابعــه وأنــا
فــي الســويد ،لكــن مــا يميــز النســخة الحاليــة هــو وجــود
المنتخــب الســويدي األمــر الــذي أضفــى طابعــا خاصــا
فــي الشــارع الســويدي ،أينمــا تذهــب تشــاهد شــغف
الســويديين والمواطنيــن الموجوديــن هنــا بمشــاركة
المنتخــب الســويدي بعــد غيــاب عــن النســختين
األخيرتيــن ،الجميــع يمنــي النفــس بصعــود المنتخــب
إلــى الــدور الثانــي .رغــم ســعادتي بالمشــاركة
الســويدية إال أننــي حزيــن علــى حــال المنتخبــات
العربيــة التــي خرجــت بكفــي حنيــن ،وأهــم مــا يميــز
طموح الصعود لدوري الدرجة األولى
مونديــال روســيا هــو مفاجــآت الدقائــق األخيــرة فــي
فــي الموســم األول كان فريــق كارلســتاد بالمركــز معظــم المباريــات وفــي هــذا المونديــال ال يوجــد
الثامــن علــى ســلم الترتيــب ،أمــام فــي الموســم الــذي فريــق صغيــر وفريــق كبيــر ،الجميــع كانــت لديهــم
تــاه تحســن الترتيــب إلــى المركــز الســادس ،وحاليــا الفرصة لتقديم نفسهم داخل المستطيل األخضر.
الفريــق بالمركــز الثانــي خلــف المتصــدر بنقطــة
واحــدة وهنــاك فرصــة كبيــرة للصعــود إلــى الدرجــة أود أن أشــكر الكومبــس علــى اللقــاء وتســليط الضــوء
األولى إذا واصل الفريق نفس العطاء.
علــى المهاجريــن وتجاربهــم فــي المجتمــع وهــذا يلقــي

مســؤولية كبيــرة علــى عاتقنــا لتقديــم األفضــل دائمــا
آمال للمستقبل
والظهــور بأفضــل صــورة كمواطنيــن جــدد فــي
تمتــاز المنتخبــات الســويدية بالقــوة البدنيــة فــي كافــة المجتمع السويدي.
األلعــاب ،وهــذا الســبب يعــود إلــى اإلرث الكبيــر
للســويد ،فهــي واحــدة مــن أهــم المــدارس العالميــة
فــي مجــال اللياقــة البدينــة ،والعالــم لــن ينســى الالعــب
حسام حمادة
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Nyhet! Visste du om att vi har ett
Café Liba i Göteborg?

CAFÈ LIBA
Här kan du köpa allt i från goda manakish, orientaliska
bakelser och dessutom vår alldeles egna knefe. Sök efter
Café Liba på:
www.cafeliba.se
Erbjudande
Köp en Zataarmeny och få en Zataar
Du får en Zataar (värde. 35:-) vid
köp av en zataarmeny.
Gäller t.o.m. till 2018-10-01
Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Erbjudande
10 kr rabatt

Du får 10 kr rabatt när du köper
en knefe. (ord pris. 49:-)

Gäller t.o.m. till 2018-10-01
Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

