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Al Kompis 
Media 
Network

MVH
Redaktionen

är ett medi-
abolag med 
ambitionen 
att underlätta 
integrationen 

mellan de människor och kulturer som finns 
i Sverige idag. Vi på Al Kompis är övertyga-
de om att integrationen är ömsesidig och 
inser att det är viktigt att majoritetssam-
hället får möjlighet att lära sig mer om de 
vanor, traditioner och kulturer som de nya 
svenskarna tagit med sig till Sverige.
Al Kompis papperstidning består av 28 sidor 
och trycks i 25 000 exemplar. Den distribu-
eras av utdelare och på 40 speciellt utvalda 

platser i Stockholms län, Malmö, Landskro-
na, Helsingborg och Göteborg Vi kan skicka 
tidningen till dig med post, var som helst i 
landet.
Vill du ha tidningen så skicka din adress till 
oss på: info@alkompis.se
Alkompis.se hittar du på nätet och har redan 
30000 unika besökare varje dag
samt ca: 1810 000 besökare på Facebook 
och en mediaräckvidd på 700 000 personer. 
Al Kompis åtnjuter väldigt högt förtroende 
bland våra läsare som ser oss som “Sverige 
på arabiska”.
Besök gärna också vår svenskspråkiga sys-
tertidning Altid.se.

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

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

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

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

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

وخارجها.
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الســويد

سحب األطفال من عائالتهم 

ونظرية المؤامرة
ــزاع  ــن انت ــى م ــاك أقس ــس هن ــدد: لي ــة الع ــس – كلم الكومب
طفــل مــن أحضــان أهلــه، وحرمانهــم مــن رؤيــة أوالدهــم وهــم 

في عمر الطفولة أو المراهقة.
فــي الســويد ودول غربيــة أخــرى، يحــدث أن تقــرر مؤسســات 

المجتمع انتزاع األطفال وحرمان األهل منهم.

 هــذه معلومــة نعرفهــا جميعــا، ونعــرف أيضــا أن ذلــك العمل 
الــذي يبــدو غيــر إنســاني، يحــدث بالقانــون وســببه هــو 
ــاني  ــر إنس ــدو غي ــد يب ــل ق ــذا العم ــل، أي أن ه ــة الطف حماي
تقــوم بــه الدولــة ألســباب أكثــر إنســانية، حســب قوانيــن 

ولوائح تنص عليها سلطات الشؤون االجتماعية.
ولكــن هنــاك الكثيــر ممــا ال نعرفــه وتجهلــه معظــم العائــالت 
أن  مثــال  نعلــم  فهــل  الظــروف،  هــذه  بمثــل  مــرت  التــي 
ــل  ــا قب ــورًا قراراته ــذ ف ــة تنف ــؤون االجتماعي ــلطات الش س

إجراء التحقيق؟
 قانــون حمايــة الطفــل فــي الســويد، يخــول الســلطات أخــذ 
الطفــل أثنــاء فتــرة التحقيــق، بهــذه الفتــرة يعتقــد األهــل أن 
غيــر  األهــل  وتصرفــات  لألبــد،  أصبــح  الطفــل  احتجــاز 
ضدهــم،  إثبــات  شــهادات  إلــى  تتحــول  قــد  المحســوبة 

والسبب عدم الوعي بالقوانين.
ــة  ــؤون االجتماعي ــلطات الش ــا أن س ــه أيض ــد ال نعرف ــا ق مم
تحمــي بالفعــل عــدد كبيــر مــن األطفــال وتنقذهــم مــن 

اإليذاء الجسدي والنفسي.
ولعــل العديــد منــا يذكــر الطفلــة يــارا النجــار التــي كان 
عمرهــا ٨ ســنوات فقــط عندمــا فارقــت الحيــاة، بســبب 
ــل  ــن قب ــه م ــت ل ــذي تعرض ــدي ال ــب الجس ــال والتعذي اإلهم

أقاربها عندما كانت تعيش معهم، جنوب السويد.
 إضافــة إلــى حــوادث عديــدة تحــول بهــا األهــل إلــى وحــوش 
وصلــت بهــم الوحشــية إلــى قتــل أطفالهــم، كمــا حــدث منــذ 

أيام قليلة عندما قتل أب طفليه قبل أن ينتحر.
 مراقبــة الســلطات لألطفــال وســلوك األهــل يمكــن أن ينقــذ 

العديد من الحاالت.
فــي المقابــل مــن الجائــز أن تظلــم عائلــة بســبب تصــرف 
موظفيــن علــى أســاس الحكــم المســبق أو النظــرة النمطيــة 
باالســتئناف  يســمح  دائمــا  القانــون  ولكــن  للشــرقيين، 
وتصحيــح األخطــاء، لكــن لألســف ال يســتطيع القانــون إعــادة 
األمــوات أو ال يســتطيع القانــون حتــى شــفاء األطفــال الذيــن 

تتضرروا نفسيا من تصرفات أهاليهم.
الســؤال هنــا مــا هــو األكثــر أو األقــل إنســانية، انتــزاع طفــل 
مــن أهلــه، أم بقائــه تحــت خطــر قائــم أو محتمــل، خطــر 

يعرضه لألذى البدني أو األذى النفسي؟
 مــن الناحيــة العاطفيــة وربمــا المنطقيــة فــي تفكيرنــا نحــن 
الشــرقيين، أن األهــل مهمــا كانــوا ســيئين فهــم ال يمكــن أن 
يعاقبــوا بهــذه الدرجــة »المجحفــة«. ولكــن مــن وجهــة نظــر 
ــكان للعواطــف وال  ــه، ال م ــذي نعيــش ب ــة والمجتمــع ال الدول

مجال للتساهل، أمام تعرض طفل للعنف واإلذالل.
وعندمــا يكــون االختيــار بيــن انقــاذ الفــرد أو انقــاذ األســرة، 
الجــواب هنــا لصالــح الفــرد، الفــرد أهــم مــن األســرة بالنســبة 

للمجتمع.
ــات  ــن ثقاف ــون م ــن القادم ــا نح ــض من ــد البع ــا يعتق ــن هن م
شــرقية، أن الســويد تشــجع علــى الطــالق خاصــة فــي وســط 
الالجئيــن العــرب والشــرقيين، وتنتــزع أطفالنــا منــا عنــد أي 
ألننــا  أو  عــرب،  ألننــا  مقصــود،  بشــكل  بــه،  نقــوم  غلــط 

مسلمون، أو ألننا شرقيون.
ليــس لدينــا إحصــاءات عــن عــدد حــاالت انتــزاع األطفــال مــن 
ــاالت  ــذه الح ــدد ه ــل ع ــرة مقاب ــول مهاج ــن أص ــالت م العائ
لــدى العائــالت الســويدية، وســطيا فــي الســنة هنــاك حوالــي 
5000 حالــة ســحب أطفــال لذلــك نــكاد نجــزم أن عــدد 

العائالت السويدية التي تفقد أطفالها أيضا ليس قليال. 

حــاالت عديــدة حصلــت وبالقانــون اســترجعت بهــا عائــالت 
أطفالهــا، وحــاالت عديــدة انقــذت فيهــا عائــالت أخــرى 
إلــى قــرار ســحب  نفســها بحكمــة قبــل أن تصــل األمــور 

أطفالها.
نحــن كصحافــة تصلنــا دائمــا رســائل عــن حــاالت، يريــد بهــا 
األهــل المســاعدة أو عمــل شــيء مــا، علــى األقــل إيصــال 
ــكل هــؤالء، نعــم  ــرأي العــام، جوابنــا دائمــا ل ــى ال قضيتهــم إل
ــك  ــق ب ــا يتعل ــل دائم ــن الح ــكلتكم، ولك ــرض مش ــا ع يمكنن
أنــت وبوعيــك بحقوقــك وبمعرفــة كيــف تتصــرف بشــكل 

صحيح في التعامل مع السلطات.
نحــن نعــرض المشــكلة، ودائمــا ندعــو أهــل الخبــرة والمعرفة 
ــون وبالشــؤون االجتماعيــة ليعطــوا رأيهــم ويقدمــوا  بالقان

النصائح
ولكن فقط المحامي هو من يستطيع أن يقدم المساعدة. 

ولكــن مــا هــو أهــم مــن التعامــل القانونــي، مــع حــاالت ســحب 
األطفــال مــن أهاليهــم، هــو الوقايــة منهــا والعمــل علــى أن ال 

نصل إلى هذه المرحلة، مرحلة التهديد بفقدان أوالدنا.
مــن أهــم طــرق الوقايــة التحــرر أوال مــن عقــد ومخاطــر 
التفكيــر وفــق نظريــة المؤامــرة، فــي التعامــل مــع المجتمــع 
الــذي نعيــش بــه، ونزيــل مــن رأســنا أننــا مســتهدفون فقــط 
ألننــا عــرب أو مســلمون أو شــرقيون، طريقــة التفكيــر هــذه 
هدامــة، ولألســف يلجــأ البعــض لهــا، لكــي يريــح نفســه مــن 
التفكيــر المنطقــي وإدراك مــا يجــب ومــا ال يجــب القيــام بــه 

عندما يتعلق األمر بتربية أطفالنا.
األمــر الثانــي، يجــب أن نعــرف أن المجتمــع الســويدي، إن كان 
دور  يشــجع  المجتمــع  أن  إال  األســرة  عــن  الفــرد  يفضــل 
العائلــة ويعتبــره أساســي فــي التربيــة، ال أحــد يمنعنــا مــن أن 
نربــي أطفالنــا، ولكــن القانــون يمنعنــا مــن أن نؤذيهــم وال 
نحافــظ علــى كرامتهــم وشــعورهم، القانــون ال يمنعنــا مــن أن 
ــا  ــى عاداتن ــى الخجــل واألدب والتعــرف عل ــا عل ــم أطفالن نعل
وتقاليدنــا وقيمنــا الثقافيــة الخاصــة طالمــا ال يتعــارض ذلــك 

مع قيم وقوانين المجتمع الذي نعيش به.  
مــن  أوالدنــا  مــع  االتفاقيــات  وعقــد  والنقــاش  الحــوار 
صغرهــم، يزيــد مــن احترامهــم لنــا خاصــة إذا كنــا حذريــن 

بأن ال نتصرف أمامهم تصرفات متناقضة.
ــتغالل  ــادي واس ــن تم ــم م ــم يحميه ــل ووعيه ــة األه معرف
ابتــزاز وتخويــف األب  للقوانيــن الســويدية فــي  أوالدهــم 
واألم، وهــذا جانــب آخــر ســلبي للموضــوع، ولكنــه ناتــج عــن 

نفس المشكلة وهي عدم وعي وإدراك األهل لدورهم.  
أخيــر هــذا مجــرد رأي فنحــن لســنا مختصيــن اجتماعييــن وال 
ندعــي الخبــرة والمعرفــة فــي شــؤون القانــون والتربيــة، ولكــن 
مــن خــالل عملنــا الصحفــي وتفاعلنــا مــع الوســط يمكننــا أن 

نتشارك بالرأي. 
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تشكيل حكومة توافق عابرة للكتل

والتحدي نجاح اتفاق يناير الرباعي
مــن يحكمهــا كان هنــاك خيــاران، لكســر التــوازن الــذي 
افرزتــه نتائــج االنتخابــات، إمــا إعــادة االنتخابــات أو 

إيجاد اتفاق عابر للكتلتين ويقام على انقاضهما.
األربعــة  لألحــزاب  نجــح،  الــذي  هــو  الثانــي  الخيــار 
)االشــتراكيون، البيئــة، الوســط، الليبراليــون( توصلــت 
إلــى اتفاقيــة ينايــر الرباعيــة، هــذا االتفــاق جــاء أيضــا 
الســويدية،  السياســة  فــي  حديــث  عصــر  ليشــكل 
علــى  قائــم  جديــد،  تحالــف  لنــواة  المجــال  ليفســح 
تقويــة مــا يمكــن وصفــه بأحزاب الوســط الديمقراطي، 
بعــد انزيــاح الحــزب االشــتراكي الديمقراطــي وحــزب 
البيئــة، بشــكل بســيط نحــو الوســط وابتعــاد حزبــي 

الليبراليين والوسط، عن اليمين.
ويبقــى البقــاء وترســيخ هــذا النهــج الجيد في السياســة 
الســويدية أهــم التحديــات التــي تواجه هــذه الحكومة، 
خاصــة أمــام امتحــان تطبيــق اتفــاق ينايــر الرباعــي 

وبنوده الـ 73.
أهم توجهات حكومة لوفين 

الجديدة
لخــص ســتيفان لوفيــن، عنــد تقديمــه ألعضــاء وزارتــه 

الجديدة الرؤية العامة لعمل حكومته قائال:
»يجــب علــى بالدنــا أن تكــون قــوة رائــدة وملهمــة فــي 
العالــم. ويجــب أن نقلــل الفجــوات بيــن فئــات المجتمع، 
ــا  ــا. كم ــي حددناهــا ألجيالن ــة الت ونحقــق وعــود الحري
يجــب أن نســتثمر معــا فــي اإلنســان والبيئــة، وفــي 
المعرفــة والتنافســية، ونحقــق أمــن الحاضــر واألمــل 

في المستقبل »

قــّدم رئيــس الحكومــة الســويدية ســتيفان لوفيــن، 
العامــة  الخطــوط  ينايــر 2019،  يــوم 21  صبــاح 
لسياســة حكومتــه الجديــدة، فــي كلمــة ألقاهــا أمــام 
البرلمــان، أعلــن فيهــا أيضــا أســماء وزراء التشــكيلة 

الجديدة.
وتضمنــت الخطــة الحكوميــة الجديــدة التــي تمتــد 
التغييــرات  مــن  حزمــة   ،2022 عــام  حتــى 
والتشــريعات القانونيــة الجديــدة فــي نواحــي عديــدة، 
األمــن،  والعمــل،  والمنــاخ،  الســكن،  سياســة  منهــا 
ــة، والهجــرة  ــة االجتماعي ــة والرعاي ــات الطبي والخدم
تشــكيلة  بعــرض  لوفيــن  وبــدا  واالندمــاج،  واللجــوء 
حكومتــه الجديــدة فــي جلســة أمــام أعضــاء البرلمــان 
الســويدي، اســتهلها بالقــول: »إن الســويد بحاجــة الــى 
إصالحــات كبيــرة، وهــو مــا يمكــن القيــام بــه معــا عبــر 

 بعد مخاض عسير، تشكلت الحكومة 
السويدية، في 21 يناير/ كانون الثاني 2019.

 المراقبــون لمراحــل األزمــة التــي أعقبــت إعــالن نتائــج 
االنتخابــات األخيــرة، يمكــن أن يالحظــوا اســتخالصا 
هامــا، فــي الســلوك السياســي الــذي تميــزت بــه معظــم 
األحــزاب الســويدية، فــي تعاطيهــا مــع مراحــل هــذه 
األزمــة، وهــو ســلوك اعتمــد علــى حســابات دقيقــة 
للخســارة والربــح، مــع األخــذ بعيــن االعتبــار المصالــح 
كل  شــعبية  علــى  بالمحافظــة  المرتبطــة  الحزبيــة 
الناخبيــن،  قبــل  مــن  الثقــة  فقــدان  وعــدم  حــزب، 
ــة السياســية وعــدم  ــى الهوي ــاء عل ــى اإلبق ــة إل باإلضاف
األيديولوجيــة  المبــادئ  بيــن  بتناقضــات  المغامــرة 

والواقع السياسي.
وقــارن  والربــح،  الخســارة  قوائــم  وضــع  حــزب  كل 
بينهمــا، وتصــرف علــى هــذا األســاس، جميــع األحــزاب 
ــات، القليــل جــدًا كان  درســت إمكانيــة إعــادة االنتخاب
متشــجعا لهــذه الفكــرة، ألن كفــة الخســارة يمكــن أن 
ــر  ــرة غي ــا البعــض اآلخــر مغام ــا اعتبره ترجــح، فيم
المشــاركان  النتائــج، حزبــي يميــن الوســط  مكفولــة 
بدعــم الحكومــة )الوســط والليبراليــون( كانــا لهمــا 
حســاباتهما الخاصــة، أيهمــا أفضــل البقــاء بالتحالــف 
القديــم مــع إمكانيــة حصــول اليميــن المتطــرف علــى 
تأثيــر قــوي، أم االنزيــاح يســارًا والتنــازل لســتيفان 
ــام  ــاء الوجــه أم ــظ م ــاق تحف ــاط اتف ــل نق ــن مقاب لوفي

الناخبين؟
حتــى حــزب اليســار وعندمــا بــرز نجمــه فــي أن يلعــب 
دورًا حاســما بنجــاح أو فشــل تشــكيل الحكومــة، أجــرى 
قياســات علــى احتمــاالت الربــح والخســارة، هــل ينصاع 
بإفشــال  وناخبيــه،  أعضائــه  مــن  كبيــر  جــزء  إلــى 
تشــكيل  إمكانيــة  مــن  الســويد  ينقــذ  أم  الحكومــة، 

حكومة من اليمين بدعم من يمين أكثر تطرفا؟
ــي ميــزان  ــا ف اه حســابات عديــدة ال نســتطيع احصاء
ــن  ــكل حــزب، يمكــن أن نشــاهد م ــح والخســارة ل الرب
خاللهــا كيــف يجــري الصــراع هنــا علــى الســلطة، علــى 
الطريقــة الســويدية، الصــراع علــى الســلطة ليــس مــن 
الديمقراطــي  الســباق  لترســيخ  بــل  الســلطة  أجــل 
ورفاهيــة  البلــد  أجــل  مــن  األفضــل  علــى  للحصــول 

الشعب. 
حوالــي 130 يومــا كان عمــر األزمــة السياســية التــي 
لــم يشــهد تاريــخ الســويد الحديــث مثيــاًل لهــا، كان 
عامــل الوقــت لــه أيضــا تأثيــره وألن الدولــة بحاجــة إلــى 

القوى الجديدة التي تتجاوز حدود الكتل السابقة«.
تشــكيل  فــي  الجديــد  التعــاون  لوفيــن  ووصــف   
السياســة  فــي  التاريخــي«  »الحــدث  بـــ  الحكومــة 

السويدية.

الهجرة واللجوء
وكان موضــوع الهجــرة واللجــوء مــن المواضيــع المهمــة 
التــي تحــدث فيهــا لوفيــن، وقــال بهــذا الشــأن: »إن 
تحســين  ويجــب  المجتمــع  مفتــاح  والعمــل  اللغــة 

شروط االندماج.«
وذكــر، أن اختبــار اللغــة ســيصبح إلزاميــا فيمــا يخــص 
ســنة  إدخــال  وســيتم  الجنســية،  علــى  الحصــول 
لالندمــاج مــن أجــل التدريــب علــى اللغــة، وأشــار الــى أن 
وأن  عمــل  علــى  ســيحصل  العمــل  يســتطيع  مــن 
الحكومــة الجديــدة ســتعمل مــن أجــل تقصيــر فتــرات 

االنتظار في مجال الحصول على الرعاية الصحية.
وأضــاف أن الســويد ســتعمل علــى صيانــة حــق اللجــوء، 
ضمــن  يكــون  ان  يجــب  اللجــوء  طالبــي  واســتقبال 

منظور االستدامة
ــي  ــدول األخــرى مســؤوليتها ف ــا يجــب ان تأخــذ ال كم

هذا الصدد.

وفيما يخص البيئة، قال إن السويد ستكون 
الدولة األولى التي ستستغني عن الطاقة األحفوري، 

مشيرًا الى أن بيع السيارات التي تعمل بالبنزين 
والديزل سوف يتوقف بعد 2030.

التعليم والمدارس
وحــول قضايــا التعليــم والمــدراس، قــال إنــه ســيكون 
ــد  ــت تري ــى المــدارس نفســها القــرار فيمــا إذا كان عل
وضــع عالمــات للطلبــة مــن الصــف الرابــع، كمــا ســيتم 
أنــه  إلــى  لوفيــن  وأشــار  التعليــم،  سياســة  تطويــر 
ــة  ســيتم تشــريع حظــر اســتخدام الهواتــف المحمول

في المدارس ابتداء من 2021.

المساواة
علــى  »نســوية« تعمــل  إن حكومتــه  لوفيــن،  وقــال 

تعزيز المساواة بين النساء والرجال.
وأضــاف، أن حكومتــه ســتكون قويــة فــي مواجهــة 

العنف والجريمة وأن المجتمع دائما أقوى منهما.
رمــزًا  أصبحــت  التــي  فاطمــة  لوفيــن  واســتذكر 
األذهــان  الــى  النســاء، وأعــاد  العنــف ضــد  لمواجهــة 
الكلمــة التــي كانــت ألقتهــا أمــام البرلمــان الســويدي 
قبــل أشــهر قليلــة مــن قتلهــا مــن قبــل والدهــا، حيــث 
ــى  ــا ال ــر ظهره ــة أن ال تدي ــن الحكوم ــت م ــت طلب كان

النساء المعنفات.

وقــال لوفيــن: ســيتم تشــديد الحــد األدنــى للعقوبــات 
ضــد المدانيــن بجرائــم االغتصــاب وجرائــم الشــرف، 
وأن الحكومــة ســتعمل علــى طــرد الجنــاة المرتكبيــن 

لهذا النوع من الجرائم.

األمن
تعزيــز خدمــات البنــى التحتيــة بمبلــغ 5 مليــار كــرون 
ســنويا وتوظيــف 10 آالف شــرطي إضافــي وتمديــد 

العمل بقوانين الهجرة المؤقتة لعامين آخرين.

السياسة الخارجية
وحــول دور الســويد دوليــا، قــال إن حكومتــه لــن تقــدم 
ــى منظمــة حلــف شــمال األطلســي،  طلــب االنضمــام ال
ــى أن عضويــة الســويد فــي االتحــاد  الناتــو، وشــدد عل

األوروبي هي األساس.
إعــادة  ضــرورة  مــع  الجديــدة  الحكومــة  ان  وذكــر، 
وتدعــم  اإلســرائيلية  الفلســطينية  المفاوضــات 

مشروع حل الدولتين إلنهاء الصراع.

Foto: Jessica Gow/TT

تقود الحكومة في السويد البالد، وهي 
تمثل السلطة التنفيذية، ومع ذلك 
تعمل أيضا على تحديث القوانين، 

وتساهم في تطوير المجتمع. 
الحكومة السويدية الحالية تتألف من 

22 وزيرًا ووزيرة. الوزارات 
السويدية تعمل ضمن إدارات حسب 

قربها االختصاصي من بعضها. اإلدارة 
تسمى Departement كما أن 
هناك وزارات تتبع مباشرة لمكتب 

مجلس رئاسة الوزراء، 
Statsrådsberedningen
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تعرف على الحكومة السويدية الجديدة ومهام وزرائها 
ــوزرات ضمــن إدارة واحــدة، أي أن الحكومــة  مــن أجــل تأميــن تنســيق أفضــل بيــن الســلطات التــي تتشــارك فــي بعــض المهــام والمســؤوليات، وضعــت هــذا ال

السويدية تتألف من عدة إدارات، وكل إدارة تضم عدد من الوزارات، فيما تتبع وزارة شؤون االتحاد األوروبي إلى مكتب رئاسة مجلس الوزراء.

إدارة سوق العملمكتب رئاسة مجلس الوزراء

إدارة الشؤون الخارجيةإدارة الشؤون المالية

رئيس الوزراء:
  

Stefan Löfven  ستيفان لوفين  

وزير شؤون االتحاد األوروبي:
  

Hans Dahlgren هانس دالغرين  

وزيرة سوق العمل والترسيخ:
 

Ylva Johansson إيلفا يوهانسن  

وزيرة المساواة ومكافحة االنعزال:
  

Åsa Lindhagen أوسا ليندهاغين  

وزيرة المالية:
  

Magdalena Andersson ماجدالينا أندرسون  

وزير الشؤون المدنية: 
  

Ardalan Shekarabi أرداالن شيكارابي  

وزير السوق المالية والسكن:
  

Per Bolund بير بولوند  

وزيرة الخارجية:
  

Margot Wallström مارغوت وولستروم  

وزيرة التجارة الخارجية ووزيرة قضايا الشمال:
  

Ann Linde آن ليندي  

وزير تطوير المساعدات الدولية:
  

Peter Eriksson بيتير إريكسون  

مكتب رئاسة مجلس الوزراء:
 

هو المسؤول عن قيادة وتنسيق عمل اإلدارات والوزارات الحكومية.
إدارة سوق العمل:

 
تضــم وزارتيــن، وزارة ســوق العمــل واالندمــاج، ووزارة المســاواة ومكافحــة التمييــز واالنعــزال، هــذه اإلدارة 

مسؤولة عن سياسة سوق العمل وتقع على عاتقها مسؤولية ترسيخ القادمين الجدد.

إدارة الشؤون المالية:
 

تضــم ثــالث وزارات، تعمــل الدائــرة فــي القضايــا المتعلقــة بالسياســة االقتصاديــة، وميزانيــة الدولــة، والضرائــب، 
واإلدارة الحكوميــة، واألســواق الماليــة وسياســة المســتهلك، ومــن أحــد أهــم التغييــرات فــي عمــل الحكومــة الجديــدة 
هــو نقــل قضايــا اإلســكان مــن وزارة النشــاطات االقتصاديــة، إلــى وزارة الماليــة. وذلــك بعــد التوجهــات الجديــدة بربــط 

أسعار اإليجارات بشروط السوق، ولكي تكون سياسة اإلسكان مرتبطة أيضا بكيفية تمويل البناء في المستقبل. 

إدارة الشؤون الخارجية:
 

تضــم ثــالث وزارات، ومســؤولة عــن الشــؤون الخارجيــة والبعثــات األجنبيــة وعــن سياســة الســويد الخاصــة 
بالمساعدات الدولية وعن التجارة الخارجية 
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دائرة النشاط التجاري واالقتصادي

تضم أربع وزارات، وتعمل في القضايا المتعلقة باألعمال التجارية والتجمعات السكانية والنقل وتكنولوجيا المعلومات والنمو اإلقليمي والسياسة الريفية. دائرة النشاط التجاري واالقتصادي: 
 

إدارة الدفاع

إدارة العدلإدارة التعليمإدارة الرعاية االجتماعية

دائرة البيئة والطاقةدائرة الثقافة

وزير الدفاع:
 

Peter Hultqvist بيتر هولكتفيست  

وزير النشاط التجاري واالقتصادي:
 

Ibrahim Baylan إبراهيم بايالن  
وزيرة الشؤون الريفية:

 
Jennie Nilsson ياني نيلسون  

وزير البنية التحتية:
 

Tomas Eneroth توماس إينيروث  
وزير األتمتة )الرقمنة(:

 
Anders Ygeman أندرش إيغمان  

وزيرة الثقافة:
 

Amanda Lind أماندا ليند  
وزيرة البيئة:

 
Isabella Lövin إيزابيال لوفين  

وزيرة الرعاية االجتماعية:
 

Lena Hallengren لينا هالينغرين  
وزيرة التعليم الثانوي ورفع الكفاءات:

 
Anna Ekström آنا إيكستروم  

وزير العدل:
 

Morgan Johansson مارغون يوهانسون  

وزيرة التأمينات االجتماعية:
 

Annika Strandhäll  
وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي:

 
Matilda Ernkrans ماتيلدا إرنكرانس  

وزير الداخلية:
 

Mikael Damberg ميكائيل دامبيري  

إدارة الدفاع:
 

تضــم وزارة واحــدة حاليــا، وهــي مســؤولة عــن تنفيــذ سياســة الدولــة 
الدفاعية

دائرة الثقافة:
 

تضــم حاليــا وزارة واحــدة، مســؤولة عــن الثقافــة واإلعــالم والديمقراطيــة وحقــوق 
اإلنسان وصناديق األقليات االثنية والدينية.

دائرة البيئة والطاقة:
 

تضــم وزارة واحــدة مســؤولة عــن سياســة الحكومــة البيئيــة والطاقــة 
والمناخ

 إدارة الرعاية االجتماعية:
 

تضــم وزارتيــن وهــي مســؤولة عــن القضايــا المتعلقة بالرعايــة االجتماعية 
والرعاية الصحية والتأمين االجتماعي.

إدارة التعليم:
 

العلمــي،  والبحــث  التعليــم  سياســة  عــن  ومســؤولة  وزارتيــن،  تضــم 
وسياسة التعامل مع جيل الشباب 

إدارة العدل:
 

تضــم وزارتيــن، الداخليــة والعــدل، مســؤولة عــن النظــام القضائــي، قضايــا 
الهجــرة واللجــوء، التأهــب للطــوارئ، القوانيــن األساســية، الحقــوق المدنيــة 

وغير ذلك.
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»الحكومة 
الجديدة 

أبعدت 
اليمين 

المتطرف 
لكنها 

سقطت 
في فخ 

توازنات 
اللحظة 

السياسية 
الراهنة«

الكومبــس – تحقيقــات: مــا الــذي يمكــن أن يتعلمــه المــرء مــن األزمــة السياســية التــي الكومبس تستطلع متابعيها:
واجهتهــا الســويد، علــى مــدى أكثــر مــن أربعــة أشــهر، وانتهــت بحــل لــم يتجــاوز الدســتور؟ 
هــل تعتقــد أن هــذه الحكومــة قابلــة للعيــش للــدورة االنتخابيــة المقبلــة، أم انهــا ستســقط 
قبــل أوانهــا؟ كيــف تنظــرون الــى الحكومــة الجديــدة؟ مــا الــذي أعجبــك ولفــت نظــرك فــي 

أداء األحزاب ومواقفها؟ وما الذي سجلته من مالحظات سلبية عليها؟
هــذه األســئلة وجهتهــا »الكومبــس« لعينــة عشــوائية مــن المتابعيــن لمعرفــة ردود فعــل 

ورأي الناس في الحكومة الجديدة: 

أخبــار  تابعــت  »بالتأكيــد  المنصــوري  اريــج  تقــول 
تشــكيل الحكومــة وفرحــت كمواطنــة ســويدية مــن 
أصــول مهاجــرة بفــوز الحــزب االشــتراكي الديمقراطــي 
كــون هــذا الحــزب شــهد حروبنــا واســتقبلنا كالجئيــن 
ببلــده وحــارب التمييــز والعنصريــة التــي كانــت وال 
زالــت مــن أهــم قضايــاه للســنوات المقبلــة وكذلــك 
تأكيدهــم اآلن علــى وضــع برامــج افضــل للمســاعدة 

امــا ثائــر العمــر وهــو فــي الســويد منــذ أربعــة ســنوات 
يقــول » أنــا أعتقــد أن األزمــة التــي حدثــت منــذ بدايــة 
التصويــت علــى االنتخابــات وفــرز األصــوات وحتــى 
فقــدان شــعبية بعــض أالحــزاب وزيــادة فــي شــعبية 
أحــزاب أخــرى كان ســببها األول والرئيســي هــو نحــن 

المهاجرين واألجانب.
 أنــا تابعــت عمليــة ســير االنتخابــات وهــي تجربــة 
الســابق،  فــي  أكــن معتــادًا عليهــا  لــم  ديمقراطيــة 
ــازالت التــي حدثــت مــن  فالحــوارات والتحالفــات والتن
قبــل بعــض األطــراف تشــير الــى وعــي سياســي كبيــر 

ويعتقــد محســن الجيــالوي أنهــا حكومــة وســط أكثــر 
ممــا هــي حكومــة اشــتراكية كمــا هــو متعــارف عليــه 
ــا اعتقــد  ــة السياســية الســويدية عــادة » أن فــي البيئ
أنهــا حكومــة ضعيفــة منــذ البدايــة ولــن تصمــد ألنهــا 
ــا  ــن التقليــدي وال اليســار، حزب ــم اليمي ال تحمــل معال
الوســط اللــذان دعمــا لوفيــن وأيضــا البيئــة كانــا يريدان 
تمشــية األمــور خوفــا مــن الخــروج مــن نســبة الحــد 
األدنــى فــي اي انتخابــات مبكــرة محتملــة فــي حــال 

ــى اندمــاج الالجئيــن والمهاجريــن، خطــة الحــد  عل
مــن الجرائــم وزيــادة عــدد الشــرطة هــي مهمــة ايضا 
مــن  الكثيــر  شــهدت  االخيــرة  بالســنوات  خاصــة 
المــدن بالجنــوب جرائــم قتــل غيــر مبــررة، اتمنــى ان 
األفضــل  وتقــدم  الجديــدة  الحكومــة  تســتمر 

للجميع«.

ــال،  ــى ســبيل المث ــا عل ــم نشــهده فــي بلدانن رغم ل
مشــاركتنا فــي االنتخابــات ولكــن اعتمادنــا كان بشــكل 
الحكومــة  مالمــح  رســم  فــي  الســويدين  علــى  تــام 
الجديــدة رغــم ان تأثيرهــا علينــا كبيــر نحــن األجانــب 
مــن خــالل مؤسســات الدولــة كمكتــب العمــل ومكتــب 
الخدمــة االجتماعيــة، رأيــي فــي الحكومــة الجديــدة 
إمكانيــات  لتطويــر  للســويد  جديــدة  فرصــة  انهــا 
االســتفادة مــن المهاجريــن والعمــل علــى اســتقبال 
المزيــد منهــم وإدخالهــم الــى ســوق العمــل وتــدارك 

األخطاء التي حدثت بالسنوات الماضية«.

عالء رشيد: حل مثالي لكن ليس جذريًا 

عالء رشيد

أريج المنصوري

ثائر العمر

محسن الجيالوي

يقــول عــالء رشــيد انــه تابــع اخبــار تشــكيل الحكومة:« 

مــا أعجبنــي فــي إدارة هــذه األزمــة، هــي طريقــة التأنــي 

ــكل موضــوع  ــى الحــروف ل يعشــقون وضــع النقــاط عل
منذ البداية.

الشــئ األهــم هــو أن المــد العنصــري اليمكــن أن يوقــف 
تفعيــل طبقــة األجانــب مهمــا ارتفعــت نســبته الن 
وجــود المواطــن الوافــد وتأثيــره فــي المجتمــع أصبــح 
أمــرًا واقــع واليمكــن االســتغناء عنــه حتــى، وبــدون 
ان  وأعتقــد  يســتمر  ان  للبلــد  الفئــة اليمكــن  هــذه 
القائميــن علــى القــرار السياســي بالســويد يدركــون 
هــذا الموضــوع جيــدًا وأعتقــد أيضــا ان التأخيــر الــذي 
لتهدئــة  فقــط  كان  الحكومــة  تشــكيل  فــي  حصــل 
ــل  ــن قب وإنهــاء موجــة الغضــب والتعصــب الشــديد م

المعارضين لوجود األجانب«.

ــام،  ــي يتصــرف بهــا الشــعب الســويدي، بشــكل ع الت
وهــذا يذكرنــي الــى حــد كبيــر بأحــد األمثــال لدينــا نحــن 
العجلــة  وفــي  الســالمة  التأنــي  »فــي  وهــو  العــرب، 

الندامة«.
أعتقــد أن هــذه الحكومــة هــي الحــل المثالــي للوقــت 
الحالــي، ولكــن ليــس الحــل جذريــا للصــراع مــع التيــار 
العنصــري حاليــا، وهــذا درس كبيــر يتعلمــه الفــرد 
ــة التنفــع فــي  ــة المفاجئ ــول الجذري ــا، وهــو أن الحل هن

السياسة البد ان يكون هنالك تدرج لحل األزمات. 
وأعتقــد أن هــذه الحكومــة ســوف تكــون أقــوى مــن 
التــي قبلهــا بســبب اتفــاق وشــروط تــم االتفــاق عليهــا 
مــن قبــل كل األطــراف السياســية والســويديين عموما 

أريج المنصوري: فرحت لهذه الحكومة!

ثائر العمر: وعي سياسي لم نعتاد عليه 

محسن الجيالوي: حكومة ضعيفة ولن تصمد

واســتطالعات  الحافــة  علــى  أساســا  النهمــا  الفشــل 
أتوقــع  مايجعلنــي  وهــذا  بجانبهمــا،  ليســت  الــرأي 
وتغييــر  الموازنــات  فــي  وخصوصــا  هــزات  حــدوث 
قانــون العمــل وخصوصــا مــن قبــل حــزب اليســار لكــن 
مــن  تخشــى  أيضــا  الســويدية  السياســية  الطبقــة 
تكاليــف انتخابــات أخــرى فهــم ال يعبثــون ببلدهــم 

مثل ما يحدث على سبيل المثال في العراق«.
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وتقــول نبيلــة علــي« أعتقــد أن األحــزاب اســتطاعت أن 
تتغلــب علــى األزمــة مــن خــالل التنــازالت للوصــول الــى 
دبلوماســية  سياســة  برأيــي  وهــو  مشــتركة  نقطــة 
للخــروج مــن األزمــة، الــذي لــم يعجبنــي هــو التنــازالت 
التــي قدمهــا الحــزب االشــتراكي الديمقراطــي ليبقــى 
ــر خطــة  ــة ويشــكلها بحيــث وعــد بتمري ــي الحكوم ف
االيديولوجيــا  حســاب  علــى  اليمينيــة  االحــزاب 

اليسارية.
أمــا حــول ســؤال هــل مــن المتوقع أن تســتمر الحكومة، 
النهــا  تســتمر  أن  المفــروض  مــن  أنــه  أعتقــد  فأنــا 
تشــكلت بعــد كل هــذا الوقــت وخــوف الجميــع مــن 
لكــن  االنتخابــات يجعلهــا تعيــش وتســتمر  اعــادة 

بتصوري ستكون حكومة ضعيفة«. 

الحكومــة  أزمــة  ان  فيعتقــد  المظفــر  جاســم  امــا 
تعكــس أزمــة األحــزاب السياســية فــي الســويد حيــث 
وقــع اليميــن واليســار ضحيــة لصعــود المتطرفيــن 

اليمينين.
 ويضيف«هــذه األزمــة تعطــي األحــزاب الســويدية 
إشــارة واضحــة إلعــادة تصحيــح مســار هــذه األحــزاب، 
الن الناخــب فــي الســويد أراد بطريقــة معينــة معاقبــة 
هــذه األحــزاب التــي هــي بحاجــة الــى تعديل سياســتها 

وربما يكون هذا الضغط هو الطريقة لذلك.
لســت متفائــال جــدًا ألن المســاومة التــي وقعــت بهــا 
األحــزاب اليمينيــة او اليســارية كبيــرة جــدًا فــال يوجــد 
حــزب مــن هــذه االحــزاب يســتطيع االيفــاء بالوعــود 
أزمــة  ســتقع  وبالنتيجــه  لناخبيــه،  قطعهــا  التــي 
واضحــة  غيــر  مهلهلــة  حكومــة  فهــي  جديــدة، 
المالمــح، أتأمــل تعديــل مســار هــذه االحــزاب فلقــد 
فلقــد  المتطــرف  اليميــن  مــن  الــدرس  اســتوعبت 
ابتزهــم بمــا يكفــي فعليهــم تعديــل مســارهم فــي أي 

قضية أخرى«. 

المحــاوالت  ألخبــار  مشــدودًا  كان  هــدروس  ســعيد 
المتكــررة التــي شــهدها البرلمــان لتشــكيل الحكومــة، 
ويقــول: »أعجبنــي أن البلــد قــد تنفــس الصعــداء بعــد 
أربعــة شــهور عجــاف عاشــها المواطــن قلقــا علــى 
ــم يعجبنــي حقيقــة هــو  ــم يعهــده، ومــا ل مســتقبل ل
التــي كانــت قــد  أمــر األحــزاب السياســية  إنكشــاف 
وعــدت ناخبيهــا بشــىء ومارســت غيــره أمــام مغريــات 
الســلطة هــو درس للمواطــن الســويدي الــذي عليــه 
فــي اإلنتخابــات القادمــة أن يحســن إختيــاره ويضــع 
فــي صنــدوق اإلقتــراع الحــزب الــذي يــرى فيــه مدافعــا 
بنــود  مــن  صادقــا وأمينــا عــن مصلحتــه ألن كثيــر 
القــوى  ضغــوط  تحــت  جــاءت  ينايــر  فــي  األتفــاق 
منــح  موضــوع  ربــط  وأبرزهــا  المتطرفــة  اليمينيــة 
الجنســية باللغــة الســويدية والــذي هــو قائــم بــدون 
شــرط أصــال، ألن المهاجــر ال يمكنــه أن يندمــج فــي 

مجتمع ال يعرف لغته. 
فاللغــة مفتــاح الدخــول للمجتمــع ولكــن أن يصبــح هذا 
القــوى  لترضيــة  جــاء  بالتأكيــد  فهــو  شــرطا  األمــر 

اليمينية وهو بكل الحاالت مخالف للقانون.
الحكومــة ولــدت متأرجحــة واســتمرارها مــن  هــذه 
عدمــه مرهــون بتوافــق القــوى السياســية المعنيــة 
ومــدى اســتفادتها مــن بقائهــا أو ســقوطها وســوف 
تبقــى عرضــة البتــزاز األحــزاب الصغيــرة لألحــزاب 
الكبيــرة وتحديــدًا حــزب لوفيــن المتمســك بالســلطة 

حتى ولو على حساب المبادئ األساسية للحزب«. 

ظــل  فــي  الممكــن  أفضــل  هــي  الجديــدة  الحكومــة 
النتيجــة الصعبــة التــي جعلــت اســتمرار التحالفــات 
القديمة مستحيلة، هذا ما يعتقده محمد المحفلي. 

الحكوميــة  التشــكيلة  هــذه  ان  أعجبنــي   « يضيــف: 
أبعــدت اليميــن المتطــرف قليــال، أو باألصــح أظهــرت 
بشــكل واضــح ابتعــاد األحــزاب السياســية عــن التعــاون 
ــي أنهــا حكومــة  ــم يعجبن مــع هــذا التيــار، ولكــن مــا ل
اليميــن بشــقية  مــن سياســات  للكثيــر  ستستســلم 
إن  القــول  يمكــن  وهنــا  والمتطــرف،  المعتــدل 

الحكومــة الجديــدة ســتكون شــديدة وحازمــة، هــذا مــا 

فتــرة  »بعــد  يقــول:  الــذي  النشــمي  رام  يتوقعــه 

انتظــار طويلــة الحظنــا فيهــا أنــه تــم التخلــي عــن 

بعــض الوعــود التــي تبنتهــا بعــض األحــزاب وتشــكلت 

تحالفــات جديــدة ورغــم ذلــك فــأن دعــم الناخبيــن 

لألحــزاب كان ثابتــا نســبيا، أعتقــد إن حــل المشــكلة تــم 

الجديــدة  الحكومــة  وان  ذكيــة  سياســية  بطريقــة 

ســتكون أشــد مــن الســابق ألنهــا تــدرك اليــوم بــأن 

ــل  ــن مث ــي القوانيي ــر هــذا ســيتمثل ف معارضيهــا كث

للجنســية  الحصــول  كشــرط  اللغــة  امتحــان  قانــون 

السويدية وكذلك قانون اللجوء«.

الســيد  الحكومــة  تشــكيل  ألزمــة  المتابعيــن  ومــن 
التــي وصفهــا بأنهــا كانــت حــوارات  محمــد قــدورة 
االنتخابــات  إعــادة  ســيف  تحــت  الوطيــس  حاميــة 

المرتقبة. 
ويقــول: » مــا أعجبنــي فــي كل ذلــك، هــو أن المــرأة 
أعمــار  وأن  الوزاريــة  المقاعــد  عــدد  نصــف  تحتــل 
الوزراء المتوســطة شــبابية، 45 ســنة، حيث تراوحت 
األعمــار مــا بيــن 27 و 69 ســنة، لكــن الحكومــة برأيــي 
ســتكون علــى كــف عفريــت، طريقهــا ســيكون ملغوما 
االشــتراكية- الحكومــة  ألن  الحــادة  باالعتراضــات 
البيئيــة ســتحكم بموازنــة اليميــن حتــى يحيــن موعــد 
طــرح موازنــة جديــدة فــي نهايــة الخريــف المقبــل، 
رغــم الوعــود بتمريــر الموازنــة الجديــدة للحكومــة 
فليــس هنالــك ضمانــات، هــذا ناهيــك عــن الصــراع 
ــل العمــل والســكن  ــة مث ــذي سينشــأ حــول أي قضي ال

والصحة. 
أعتقــد أن الشــارع سيشــهد حــراكا سياســيا يتعاظــم 
قــد يهــدد الحكومــة بخيــار االنتخابــات المبكــرة، كمــا 
ــأن الحــزب الحاكــم ســيكون فــي مــأزق  ــي أعتقــد ب أنن
داخلــي مــن خــالل توقــع اســتمرار شــعبيته بالتناقــص 
عــن  تراجعــه  بســبب  االنقســام  لخطــر  باإلضافــة 

العديد من وعوده االنتخابية«.

نبيلة علي: االشتراكيون 
الديمقراطيون قدموا تنازالت ليبقوا 

في الحكم

جاســم المظفــر: الناخــب أراد معاقبــة 
األحزاب

أن  الناخــب  علــى  هــدروس:  ســعيد 
ُيحسن األختيار في االنتخابات المقبلة

محمــد المحلفــي: الحكومــة هــي أفضــل 
الممكن

ــد  ــة ق ــف الحكوم ــعدي: تحال ــد الس محم
ينهار

ــى  محمــد قــدورة: الحكومــة ســتكون عل
كف عفريت

رام النشــمي: الحكومــة الجديدة ســتكون 
أكثر حزمًا

تحكــم  اشــتراكية  لحكومــة  ســيكون  المســتقبل 
بقوانيــن نصــف يمينيــة. يبــدو أنهــا حكومــة ستســتمر 
الناخــب  التــي وضــع  أهدافهــا  تحقيــق  أجــل  مــن  ال 
أصواتــه لهــا مــن أجــل تحقيقهــا ولكــن فقــط مــن أجــل 
ــى التوفيــق  ــت أن تعمــل عل ــك أنهــا حاول الســلطة، ذل
بيــن عــدد متشــعب مــن االتجاهــات منهــا مــا يتعلــق 
باتجاهــات األحــزاب التــي انضمــت للتحالــف الجديــد، 
ومنهــا مــا يتعلــق باألحــزاب التــي صمتــت مــن أجــل 
تمريــر هــذه الحكومــة مثــل تيــار اليســار، ومنهــا مــا 
تيــار  تحــت  مــن  البســاط  ســحب  بمحاولــة  يتعلــق 
ــة بعــض رغباتــه مــن أجــل  اليميــن المتطــرف وتلبي

إرضاء بعض الناخبين الذين أعطوا أصواتهم له.
الجيــد فــي األزمــة التــي اســتمرت قرابــة أربعــة أشــهر 
هــو أنهــا قدمــت فكــرة عــن مرونــة السياســة فــي 
المواقــف  لتصلــب  فرصــة  تــرك  وعــدم  الســويد، 
ــى طريــق مســدود أو أن  ــد إل السياســية أن تصــل بالبل
تــؤدي إلــى انتخابــات جديــدة ال يضمــن أن يحصــل 

فيها اليمين المتطرف على مقاعد أكثر. 
أعتقــد أن الحكومــة قــد تســتمر حتــى نهايــة فترتهــا 
ولكنهــا ســتواجه مصاعــب كبيــرة، ذلــك أنهــا تفتقــر 
إلــى األغلبيــة المالئمــة فــي البرلمــان مــن أجــل تطبيــق 
سياســاتها، وهــذا ســيضعها فــي مواقــف صعبــة، ذلــك 
ــة، بعضهــا بالتوافــق  ــات صعب ــى توازن أنهــا قائمــة عل
والبعــض اآلخــر جــاء بالتواطــؤ، وهــذا مــا ســيجعل 
شــعبية  تنخفــض  وقــد  أمامهــا  صعبــا  المســتقبل 

االشتراكيين كثيرًا«. 

باهتمــام عمليــة  تابــع  انــه  الســعدي يقــول  محمــد 
تشــكيل الحكومــة »مــا أعجبنــي هــو الســباق الحكومــي 
والمناظــرات التــي حدثــت كلهــا ضمــن أليــة القوانييــن 
والدســتور والــذي يفطــن لــه المواطــن هنــا وخــالل 
الحــراك الحكومــي واالصطفافــات التــي حصلــت بيــن 
االحــزاب هــو ممارســة السياســة علــى أصولهــا، فــن 

وتكتيك.
ــي  ــن واليســار أنصهــر ف ــا موضوعــة اليمي ــو الحظن  ل
بوتقــه واحــدة، تــكاد أغلــب االحــزاب أنصبــت برامجهــا 
علــى موضوعــة الالجئيــن وفــي تقديــري كانــت هنــاك 
تســتمر  حتــى  التفاصيــل.  مــن  بكثيــر  ات  ادعــاء
الحكومــة لــدورة قادمــة فــي هــذه التحالفــات المربكــة 
البــد مــن أن تؤكــد مصداقيتهــا مــن خــالل البرامــج التــي 

طرحت. 
أعتقــد أن التحالــف قــد يفــرط بيــن األحــزاب االربعــة 
ــي بهــا موضوعــات  ــم تطــرح برامــج وخطــط تلب أذا ل
شــائكة مثــل موضــوع الالجئيــن ولــم الشــمل واالقامــات 

ومكافحة الجريمة والقضاء على البطالة«.

قسم التحقيقات

نبيلة علي

رام النشمي

محمد المحلفي

محمد السعدي

سعيد هدروس جاسم المظفر
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فــي  اآلن  نفســه  يجــد 
الوسط 

الســويد تخــرج مــن أزمــة وتدخــل 
في تحد جديد

ــة  ــة أزم ــن دوام ــويد م ــت الس ــرًا خرج ــة : أخي ــس – سياس الكومب
تشــكيل الحكومــة، أزمــة بــدأت معالمهــا بالظهــور بســبب حالــة » 
الــال غالــب والــال المغلــوب« التــي افرزتهــا نتائــج االنتخابــات األخيرة 
فــي أيلــول/ ســبتمبر العــام الماضــي، وبســبب عــدم حصــول أي حــزب 
أو أي كتلــة علــى أكثريــة مريحــة، أي أن أرقــام نتائج هــذه االنتخابات 
الرياضيــة عطلــت حســابات الديمقراطيــة التــي تحســم الحكــم 

لألكثرية.

حــزب  اســتبعاد  تعقيــدا  األزمــة  زاد  وممــا 
»SD« مــن هــذه الحســابات ومقاطعتــه مــن 
األحــزاب، ضمــن أي معادلــة كان يمكــن لهــذا 
القبــان  بيضــة  دور  بهــا  يلعــب  أن  الحــزب 
لترجيــح كفــة كتلــة علــى حســاب كفــة كتلــة 

أخرى.
ــت  خرجــت الســويد إذًا مــن أزمــة لكنهــا دخل
فــي تجربــة تحــدي مــن نــوع آخــر، تحــدي 
الخــوض بعصــر سياســي جديــد، علــى أنقــاض 
تفــكك كتلــة ائتــالف يميــن الوســط وتالشــي 

كتلة اليسار. 
هنــاك مــن يعتبــر أن هــذه التجربــة محكومــة 
متناقضــة،  أطــراف  تجمــع  ألنهــا  بالفشــل، 
مســاوئ  ينشــرون  القريــب  باألمــس  كانــوا 
لكــن  بخالفاتهــم،  ويشــهرون  بعضهــم 
ــف  ــرى أن هــذا التحال ــن ي ــاك م ــل هن وبالمقاب
الجديــد، قابــل للحيــاة واالســتمرار ألنــه أنقــذ 
الســويد أوال مــن حكومــة أكثــر يمينيــة، هــو 
تحالــف يعبــر عــن تيــار وســطي فــي السياســة 
المحلليــن أطلقــوا عليــه  الســويدية، بعــض 
 Mittendemokraterna مصطلــح 

أي أحزاب ديمقراطيو الوسط.
الحكومــة الجديــدة، كمــا الســابقة تتألــف مــن 
والبيئــة،  الديمقراطــي  االشــتراكي  حزبيــن: 

وستكون برئاسة االشتراكي ستيفان لوفين
لوفيــن  ســتيفان  أن  مؤكــد  هــو  مــا  ولكــن 
بعــد  الفتــرة  هــذه  فــي  الــوزراء  رئيــس 
االنتخابــات األخيــرة العــام 2018 هــو ليــس 
ســتيفان لوفيــن نفســه عندمــا كان رئيســا 

للوزراء بعد انتخابات العام 2014.
ــي ســيكون مكبــال مــن  الفــرق أن لوفيــن الحال
 73 الـــ  وبنــوده  الرباعــي  باالتفــاق  اليميــن 
وســيكون أيضــا مكبــال مــن اليســار بوعــود 
حــزب  أمــام  نفســه  علــى  لوفيــن  قطعهــا 

اليسار.
ســتيفان لوفيــن يجــد نفســه اآلن فــي الوســط 
بعــد أن أزاحــه الليبراليــون والوســط الــى جهــة 

اليميــن، ولكــن كــم هــو مقــدار هــذه اإلزاحــة؟ 
ســؤال مــن الصعــب اإلجابــة عليــه اآلن. خاصــة 
أن هنــاك نقــاط عديــدة مــن بيــن الـــ 73 بنــدا 
م وتناســب  فــي اتفاقيــة ينايــر الرباعيــة تتــالء

لوفين وحزبه.
بكلمــات أخــرى يمكــن أن نالحــظ إيجابيــات 
بفضــل  الرباعــي،  ينايــر  التفــاق  عديــدة 
مســاهمات حزبــي الوســط واللبرالييــن، خاصــة 
واللجــوء  والهجــرة  الشــمل  لــم  بمواضيــع 
ــن  ــاج والعمــل، عــدا طبعــا المتضرري واالندم
مــن شــرط اللغــة للجنســية وتقييــد تأســيس 
المــدارس الدينيــة، مــع أنــه فــي بلــد مثــل 
الخاســرة  األحــزاب  تشــعر  ال  الســويد، 
لالنتخابــات، والتــي لــن تشــارك فــي الحكــم، 
بأنهــا أصبحــت عاطلــة عــن العمــل، بــل أن 
واجــب  هــو  هنــا  المعارضــة  بــدور  القيــام 
دور  يــوازي  قــد  كبيــرة،  ومســؤولية 
ــة، لهــذا الســبب  ومســؤولية األحــزاب الحاكم
تتوعــد  كل األحــزاب المعارضــة لوفيــن علــى 
حكومتــه  بمراقبــة  يســاره  وعلــى  يمينــه 
الثقــة  ســحب  بإمكانيــة  وحتــى  ومســألتها 

واسقاطها في حال توافرت الشروط.

ــل  ــد مث ــي بل  ف

الســويد، ال تشــعر 
الخاســرة  األحــزاب 
بأنهــا  لالنتخابــات، 
أصبحــت عاطلــة عــن 

العمل
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نحن نهتم بصحتكال تنتظر وأنت متألم مع مجموعة واسعة من خدماتنا الصحية في مركزنا الجديد

المركز مفتوح طيلة أيام ا�سبوع

المستوصف يعمل بالتعاون مع
حكومــة مقاطعــة سكـــونة

مرحبًا بكم ف المركز الصحي الجديد Tulpanen في شيتابيري مالمو

Norra Bulltoftavägen, Malmö 212 43
Telefonnummer: 040 - 619 1000

في مركزنا الطبي الجديد تجدون أفضل مستويات الرعاية الطبية في السويد، كادرنا الطبي المتخصص يلبي االحتياجات لمختلف المجاالت الطبية: أمراض 
السكري ، ارتفاع ضغط الدم، أمراض القلب ، وا�وعية الدموية، ا�مراض الباطنية، ا�مراض الجلدية، أمراض ا�طفال، أمراض العظام والمفاصل، ا�مراض النسائية.

في المركز أيضًا طبيب استشاري مختص في طب وجراحة العيون، يمكنكم الحجز لديه مباشرة. للحجز اتصل بالرقم الموجود أسفل الصفحة أو عن طريق الصفحة 
tulpanenvc.se الرسمية للمركز الطبي

Dropin في الحاالت الطارئة يمكن الحصول على المواعيد في نفس اليوم عن طريق خدمة

13:00 - 18:00أيام السبت وا�حد:08:00 - 20:00من ا·ثنين إلى الجمعة:أوقات الدوام 

ولكن من هي أحزاب المعارضة التي 
ستواجهها حكومة لوفين الجديدة؟

األحــزاب  تنقســم  ديمقراطــي،  نظــام  أي  فــي  كمــا 
الســويدية إلــى قســمين رئيســيين: األحــزاب اليســارية 

وأخرى يمينية.
مفهــوم اليســار واليميــن فــي السياســة ظهــر كمــا 
نعلــم  أثنــاء الثــورة الفرنســية العــام 1798عندما كان 
وانهــاء  بالتغييــر،  يطالبــون  الذيــن  النــواب  يجلــس 
النظــام الملكــي، وتخفيــف القيــود الدينيــة إلــى اليســار 
فــي قاعــة الجمعيــة العموميــة، بينمــا يجلــس النــواب 
المحافظــون الذيــن ال يرغبــون بتغييــرات كثيــرة إلــى 

اليمين. 
مفهــوم اليميــن واليســار تغيــر كثيــرا مــع الوقــت، 
خاصــة عندمــا ظهــرت تيــارات فكريــة جديــدة مثــل: 
االشــتراكية والشــيوعية، التــي صنفــت ضمــن الحــركات 
اليســارية بينمــا احتلــت األفــكار القوميــة والبرجوازيــة 

والرأسمالية مواقع اليمين. 

ــن الصعــب  ــدة، م ــي دول أخــرى عدي ــي الســويد وف ف
اســقاط تصنيفات يســارية أو يمينة أو وســط محددة 

علــى األحــزاب، ولكــن وبشــكل عــام: تطالــب عــادة 
أحــزاب اليســار بــدور أكبــر للدولــة والبلديــات فــي 
العامــة،  واألصــول  اإلنتــاج  وســائل  وامتــالك  اإلدارة 
ــات  ــع عــن الفئ ــول األحــزاب اليســارية إنهــا تداف وتق
الضعيفــة فــي المجتمــع، وتنــادي بالمســاواة والتضامــن 
العمــال والموظفيــن، بينمــا  والحفــاظ علــى حقــوق 
تضــع أحــزاب اليميــن نفســها ضمــن المدافعيــن عــن 

الحريــات الشــخصية، ودعــم القطــاع الخــاص وحمايــة 
حقوق أرباب العمل، والخصخصة، وخفض الضرائب. 
حاليــا فــي الســويد يمكــن ان نميــز وجــود أحــزاب علــى 
التيــار  مثــل:  فكريــة  لتيــارات  تبنيهــا  أســاس 
االشــتراكي، التيــار الليبرالــي، التيــار المحافــظ، التيــار 
الشــعبوي والقومــي المتطــرف، التيــار األخضــر، التيــار 

النسوي.
ــار أو  ــرا بتي ــرى نفســه متأث يمكــن لحــزب واحــد ان ي
أكثــر مــن هــذه التيــارات، علــى ســبيل المثــال: الحــزب 
االشــتراكي الديمقراطــي هــو حــزب اشــتراكي لكــن 
يوجــد فيــه تيــارات قويــة تتبنــى النســوية، إضافــة إلــى 

وجود تيارات ذات نزعة ليبرالية أيضا.
هــذه التيــارات الفكريــة أو االيديولوجيــات تنعكس أو 
تترجــم مــن قبــل كل حــزب، علــى أرض الواقــع إلــى 
مواقــف وسياســات ضمــن القضايــا الرئيســة التــي تهــم 
الــرأي العــام الســويدي مثــل سياســة الضرائــب ووضــع 
الميزانيــة، العمــل، سياســة الهجــرة واللجوء واالندماج، 
الرعايــة الصحيــة، المــدارس، أمــن المجتمــع، الدفــاع، 

البيئة، التقاعد ورعاية الشيخوخة.
خرجــت الســويد مــن أزمــة لــم تشــهد مثيــل لهــا خــالل 
عصرهــا الحديــث، أزمــة ظهــرت وكأنهــا صــراع علــى 
مــع  ويتفاعــل  يراقــب  كان  منــا  العديــد  الســلطة، 
تطــورات هــذا الصــراع، ولكــن ومــن المؤكد اننــا تعلمنا 
كثيــرا مــن هــذه المتابعــة فهــذا الصــراع ومــع انــه 
اشــتد، إال أن أحــدا لــم يختــرق الدســتور، أو يخالــف 
القانــون أو يخــرج عــن قواعــد اللعبــة الديمقراطيــة 

المتفق عليها.
الصــراع علــى الســلطة هنــا ليــس مــن أجــل االســتئثار 
باالمتيــازات أو المناصــب، بــل ألنــه واجــب قطعتــه 
األحــزاب علــى نفســها كوعــد امــام الناخبيــن ألخــذ دور 
الحاكــم مــن أجــل خدمــة النــاس وازدهــار الوطــن، وفــي 
حــال خســرت بعــض األحــزاب الســلطة، فهــي ســتلعب 

دور المعارضة، وتقوم بواجبها من مكان آخر.

ON AIR

RADIO

www.alkompis.se/radio/

تابعونا على
موجات FM على

الترددات  101.1 و 95.3
الموقع اإللكتروني

اليميــن  مفهــوم   

واليســار تغيــر كثيــرا 
مع الوقت

 جواز سفر مفقود
اإلسم: موسى جبار جحيل

نوع الجواز: جواز سفر عراقي

A359٢753:رقم الجواز

الرجاء من يجده يتصل على 

07٢0107671
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محمود شنينو: من غير المعقول أن يقيم في بلد 
وال يستطيع التحدث بلغته

محمــود شــنينو مــن مدينــة أوميــو وهــو عامــل فــي 
مجــال االندمــاج ومجــال تعليــم اللغــة الســويدية يؤيــد 
فــي تصريحــه للكومبــس اشــتراط اللغــة مــن مبــدأ 
كونهــا »شــرط للعيــش فــي الســويد وليســت للحصــول 

على جنسيتها« كما يرى.

 ويضيــف: »لــن يكــون األمــر امتحــان بمعنــى االمتحــان. 
ات ال ســيما  بطبيعــة الحــال ســيكون هنــاك اســتثناء
ســن  فــي  وهــم  للســويد  أتــوا  الذيــن  الســن  كبــار 

التقاعد«.
 أي رأي معــارض لهــذا المبــدأ وفــق مــا يــرى محمــود 

محمــود شنينــو

إلياس درويش: »أنا مع الشرط لغاية عمر الـ 60«

الكومبــس – تحقيقــات: بيــن مؤيــد لشــرط اللغــة مقابــل الجنســية، 
ــالن  ــوص إع ــي بخص ــدل الالمتناه ــتمر الج ــه، يس ــارض ل ــن مع وبي
و«معرفــة  الســويدية  »اللغــة«  إلدراج  حكومتــه  ســعي  لوفيــن 
المجتمــع« الســويدي كشــرط مســتقبلي للحصــول علــى جنســية 
الدولــة التــي تســتضيف علــى أراضيهــا آالف الالجئيــن مــن مختلــف 

الدول. 

الكومبس تستطلع آراء الناس

»الكومبــس« اســتطلعت آراء بعــض المقيميــن فــي الســويد حــول هــذه المســألة التــي باتــت 
حديــث الســاعة، األمــر الــذي اختلفــت فيــه اآلراء، بيــن مــن رأى فــي القــرار حقــا للدولــة الســويدية 
ــرًا بحــق مــن قــد ال  ــره بنــدًا جائ ــه مبرراتــه مــن حيــث اشــتراطه وتطبيقــه، وبيــن مــن اعتب ل

ينطبق عليهم مدلوله.

إليــاس درويــش المقيــم فــي مدينــة كالمــار جنــوب 
السويد يرى في الشرط »شيئا إيجابيا«.

 وفــي حديــث للكومبــس يقــول إليــاس: »انــا مــع شــرط 
ــى الجنســية فــي الســويد،  اللغــة بالنســبة للحصــول عل
خاصــة لفئــة الشــباب الــى غايــة عمــر الـــ 60 عامــا. 
أضعــف االحتمــاالت اجتيــاز اختبــار الـــ sfi, أمــا فــوق 
عمــر الـــ 60 فأتوقــع صعوبــة فــي تطبيــق شــرط 
اللغــة للحصــول علــى الجنســية نظــرا للظــروف 

الخاصة بكبار السن«.

 ويضيــف مبــررا وجهــة نظــره: »تأييــدي لمثــل هكــذا 
شــرط هــو مــن منطلــق أنــه مــن غيــر المعقــول أن 
ــة والمــرء  ــى جنســية دول ــا أو أي شــخص عل أحصــل أن
غيــر قــادر علــى التكلــم بلغتهــا، وهــذا مــن مبــدأ 
االحتــرام للدولــة المضيفــة. شــخصيا أنــا أرى غرابــة 
فــي حمــل جــواز ســفر ســويدي وأنــا ال أقــرأ أو أفهــم مــا 
هــو مكتــوب علــى وثيقــة ســفري وهــي أهــم ورقــة 

رسمية!«.

إلياس درويش 
شرط 

اللغة

الجنسية
"اللغة مقابل 

الجنسية" ُيشعل 
النقاش بين 

مؤيد ومعارض 
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حازم سالل: الشرط معقول لكن يجب مراعاة كبار السنمحمد العلي: لست مع شرط اللغة

الطبيب وائل موردا: أشعر بالصدمة!

تبابين حاد في النظرة إلى شرط اللغة مقابل الجنسية

زينب صبح: »هذا إجحاف«

حازم سالل

وائل موردا

أسامة الماضي 

محمـد العـلي

أمكنــة  »هــو شــخص يمــارس أعمــال باألســود فــي 
تســتعمل فيهــا اللغــة األم. هــو فقــط شــخص أتــى 
للســويد للعمــل والحصــول علــى الجنســية« علــى حــد 

قوله.
 يتابــع: »مــن الطبيعــي إن كنــت تريــد أن تعيــش فــي 
بلــد فتحــت لــك األبــواب أن تتعلــم لغتهــا ال أن ترفــض 
ــى يعكــس الشــخص صــورة  ــل حت ــى االق تعلمهــا، عل

ه في المستقبل«. محترمة عنه إلى أبناء
ويســتطرد محمــود: »أعتقــد أن الشــخص الــذي يجتــاز 
األســفي  مــا يســمى  فــي مراحــل  يتــم تدريســه  مــا 

ــي المقيــم  ومــن مدينــة يونشــوبينغ يــرى محمــد العل
فيهــا منــذ ثــالث ســنوات أن »موضــوع تعلــم اللغــة 
يريــد  مــن  علــى  أن  الطبيعــي  ومــن  للغايــة،  مهــم 
االندمــاج والعمــل وبنــاء حيــاة جديــدة أن تكــون لديــه 

القدرة على التكلم بلغة البلد«.
ويضيــف محمــد فــي رأي مخالــف لســابقه: »مــع كل مــا 
قلتــه ســابقا لكننــي لســت مــع أن تكــون اللغــة شــرطا 
البلــد،  هــذا  فــي  الجنســية  علــى  للحصــول  اساســيا 
فهنــاك الكثيــر ممــن ال يتكلمــون الســويدية بطالقــة 
ولكــن لديهــم عمــل فــي األبيــض، وفــي المقابــل هنــاك 
مــن يتقــن الســويدية وال يرغــب بالعمــل ويعيشــون 

حــازم ســالل مــن مدينــة فســترفيك يقــول أيضــا: »ال 
شــك أننــي مــن حيــث المبــدأ أؤيــد القــرار لجهــة أهميــة 
اللغــة كوســيلة للتواصــل مــع األخريــن فــي هــذا البلــد 
ــذي نعيــش فيــه، كمــا أنهــا جــزء مــن واجــب ملقــى  ال
علــى عاتقنــا وهــو احتــرام الدولــة التــي نقيــم علــى 
أراضيهــا. وهــذا الواجــب ال ينطبــق علينــا فقــط بــل إنــه 

وائــل مــوردا طبيــب مقيــم فــي مدينــة إمابــودا يعبــر 
بــدوره عــن امتعاضــه مــن مثــل هكــذا قــرار بالقــول: 
»يبــدو أن التنــازالت المؤلمــة بــدأت تجــد صداهــا بعــد 
عــرض نقــاط التفاهمــات التــي تــم التوافــق عليهــا بيــن 
ــي والوســط  الحــزب االشــتراكي الديمقراطــي والليبرال
والبيئــة«. يقــول متابعــا: »هنــاك صدمــة حقيقيــة مــن 
صعوبــة التوجهــات األخيــرة، بمــا فيهــا اشــتراط اللغــة 

رهــف حــداد شــابة مــن نورشــوبينغ، تــرى أن »فئــات 
مــن الالجئيــن هــي مــن يقــف مــع بعــض القــرارات أو 
االتفاقــات الظالمــة بحــق األخريــن« علــى حــد قولهــا. 
تضيــف رهــف: »أن تشــترط علــي اللغــة بحــد بســيط 
ومقبــول جيــد لكــن أن تفــرض علــي أمــور أنــا ال قــدرة 
لــي علــى تحملهــا كالجــئ فــار مــن ويــالت الحــرب مــع 
مــا تركتــه فــي نفســي ونفــس عائلتــي مــن دمــار وألــم 

فهذا أمر كارثي..!!«.
ويشــارك رهــف ابراهيــم نقــاوة مــن ســتوكهولم الــذي 

زينــب صبــح طالبــة مقيمــة فــي مدينــة هوكســبي تــرى 
إجحافــا فــي تطبيــق »أي اتفــاق قــد يشــمل المهاجرين 
بشــروط لغــة متقدمــة«. ولكنهــا تــرى فــي أن اشــتراط 
مســتوى مقبــول كالـــ sfi أمــرًا يمكــن التغلــب عليــه، 
مشــيرة أيضــا إلــى أهميــة اللغــة فــي أي بلــد كأداة 
مهمــة للتواصــل مــع أفــراده. زينــب تشــير مــن جهــة 
لـــ”  قــد يتعرضــون  الذيــن  الســن  إلــى كبــار  أخــرى 
الظلــم« إن تــم شــمول الجميــع بمثــل هكــذا اتفــاق 
»دون مراعــاة الحاجــات والفئــات العمريــة« علــى حــد 

تعبيرها.
ومــن جانــب آخــر يــرى حبيــب غصــن، المقيــم فــي 

وحضــر دروس المجتمــع الســويدي ســيكون بمقدوره 
اإلجابة على أي أسئلة قد تطرح عليه.

 مــن غيــر المعقــول أن يقيــم شــخص فــي بلــد أكثــر 
من عشــرين عاما وال يســتطيع تكلم لغتها ويعتاش 
علــى مســاعدات السوســيال ويطلــب مترجــم فــي كل 
ات  مــرة يريــد أن يتعامــل بــأي قضيــة. هنــاك إجــراء
ومنظمــات  الحكومــة  بهــا  تقــوم  مكثفــة  وبرامــج 
مختلفــة لتســهيل االندمــاج وتعلــم اللغــة. هــذا األمــر 
يســهل دخــول ســوق العمــل والتعامــل مع المؤسســات 

الحكومية«.

على مساعدات السوسيال«.
ويتابــع: »ألخــذ العلــم انــا ممــن تعبــوا علــى أنفســهم. 
بعــد ثــالث ســنوات اجتهــدت فيهــا طاقتــي لتعلــم 
اللغــة الســويدية. أعتقــد أننــي بحــال أفضــل مــن غيــري 
والحمدللــه، لكــن مــا ينطبــق علــي قــد ال يشــمل غيــري 
مثــل  اخباريــة  كقنــاة  بــرأي  النتيجــة.  حيــث  مــن 
الضــوء علــى  أن تســلطوا  فــإن عليكــم  )الكومبــس( 
ســلبيات وإيجابيــات مثــل هــذا االتفــاق وليــس الحديث 
برأيــي  إليجابياتــه.  فقــط  والتنويــه  أحقيتــه  عــن 

السلبيات أكبر وأنا ال أؤيد مثل هكذا اتفاق ...«.

يشــمل أي شــخص يتواجــد فــي أي بلــد لــه لغــة خاصــة 
بــه وبشــعبه«. ويــردف: »اشــتراط مســتوى معقــول 
ومقبــول أمــر طبيعــي علــى أن يراعــى فــي ذلــك الجانــب 
اإلنســاني المتعلــق بكبــار الســن وذوي االحتياجــات 

الخاصة«.

للحصــول علــى الجنســية الســويدية. النتيجــة برأيــي 
مخيبة لآلمال وخصوصا للقادمين الجدد«.  

يؤكــد بــدوره احتــرام سياســة البلــد ومصالحهــا لكــن 
ــا  ــة« كم ــة الحكوم ــاس هــو مهم ــاة ظــروف الن »مراع

يقول.
 ويضيــف: »أبــي مثــال وآخريــن وأم فــالن وغيرهــم 
ــن الســهل اشــتراط  ــي العمــر وليــس م ــار ف ــاس كب أن
اللغــة عليهــم وحتــى مســتوى الـــ sfi نفســه هــو أمــر 
صعــب الوصــول إليــه. مــا الحــل هــل ســيتم حرمانهــم 

من الحصول على الجنسية”.

ــا.  ــرار كلي ــل هكــذا ق ــه ضــد مث ــة فالشــوبينغ أن مدين
ويدافــع حبيــب عــن وجهــة نظــره بالقــول: »أعتقــد أن 
مربــك  أمــر  هــي  اتفــاق  هكــذا  مثــل  فــي  الفجائيــة 
ــم تتــح  ــاس ل ــار ســن وأن ــى كب ــا نشــير إل للجميــع وهن
لهــم الظــروف المختلفــة المضــي فــي موضــوع اللغــة. 
لــكل إنســان ظروفــه فــي الحيــاة. وجهــة نظــري أننــي 
فــي  البلــد  لحــق  احترامــي  مــع  ككل  االتفــاق  ضــد 
اشــتراط مــا تريــد، لكــن أن تراعــي مصالــح مختلــف 
أمــر مهــم ومهــم  الموجــودة فيهــا أيضــا  الشــرائح 

للغاية«.
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هل الحل هم المهاجرون  ...

معدالت الخصوبة في السويد      

وشمال أوروبا في أزمة     

نشــرت وكالــة األنبــاء الفرنســية تقريــرا 
تحدثــت فيــه عــن مشــكلة الخصوبــة 
فــي دول شــمال أوروبــا، حيــث تواجــه 
البلــدان اإلســكندنافية، بحســب الوكالــة، 
تراجعــا الفتــا فــي معــدالت الخصوبــة 
بعدمــا تصــدرت طويــال قائمــة البلــدان 
األوروبيــة فــي هــذا المجــال، مــا يهــدد 
نموذجهــا االجتماعــي الــذي يقــوم علــى 

التضامن بين األجيال وفق التقرير.

ولــم تفلــت الســويد مــن ظاهــرة تراجــع معــدل 

الخصوبــة، ولكنهــا ال تــزال تســجل معــدل خصوبــة 

مرتفعــا نســبيا علــى المســتوى األوروبــي، إذ تحتــل 

المرتبــة الثانيــة خلــف فرنســا مــع 1.85 طفــل 

لــكل امــرأة ســنة 2016، ويبــدو أن سياســتها 

التقليديــة المنفتحــة علــى المهاجريــن، تســاعد 

أبنــاء  ألن  نظــرا  الخصوبــة،  معــدل  ارتفــاع  علــى 

المهاجريــن عــادة مــا ينجبــون عــدد أطفــال فــوق 

المعــدل العــام، وهــي ظاهــرة تتناقــل عبــر األجيال، 

والمثــال علــى منطقــة أنيبــي الصغيــرة فــي جنــوب 

البــالد وتســجل نســبة 2.6 طفــل لــكل امــرأة فــي 

الســنوات األخيــرة، وتعــد مــن بيــن األكثــر ديناميــة 

البــالد  فــي 

كنتيجة 

النفتاحها قبل عقدين.

 ويوضــح المســؤول فــي 

البلديــة غوستافســون، 

اســتقبلت  أنيبــي  أن 

التســعينات  مطلــع  فــي  إريتريــا   225 حوالــي 

وبعدهــا اســتضافت الجئيــن مــن البلقــان، وأن ســنة 

1994 ســجلت رقمــا قياســيا علــى صعيــد النمــو 

الســكاني فــي المنطقــة، ولكــن هــذه المســاهمة 

أيضــا،  تثيــر  األجنبيــة  األقليــات  مــن  الســكانية 

مخاوف البعض.

 فقــد أثــار وزيــر العــدل النروجــي الســابق المنتمــي 

إلــى اليميــن الشــعبوي يبــر ويلــي أموندســن ردود 

فعــل كثيــرة فــي بــالده، مــع توصيتــه بتقليــص 

بعــد  لألهالــي  المقدمــة  العائليــة  المخصصــات 

إنجــاب الطفــل الثالــث، بهــدف لجــم المهاجريــن 

ــن  ــر م ــون بمعــدالت أكب ــن ينجب ــن الذي الصوماليي

النروجيين األصليين، على حد تعبيره.

مــن جهتهــا نبهــت رئيســة الحكومــة النروجيــة 

إيرنــا ســولبرغ إلــى 

أن بالدهــا ســتواجه 

هــذا  مــع  مشــاكل 

النموذج 

خــالل  االجتماعــي 

ألن العقود  نظــرا  المقبلــة، 

الشــباب  العــبء عــدد  هــذا  يتحملــون  الذيــن 

ســينخفض وقالــت »النــروج بحاجــة لمزيــد مــن 

األطفال. ال أظن أن علّي إنجاز رسم توضيحي«.

كمــا تشــهد فنلنــدا أو إيســلندا نفــس الظاهــرة مــع 

مســتوياته  أدنــى  إلــى  الخصوبــة  معــدل  تراجــع 

التاريخيــة فــي 2017 إذ كان يــراوح بيــن 1.49 

هــذه  كانــت  بينمــا  امــرأة،  لــكل  و1.71  طفــل 

المعــدالت، قبــل بضــع ســنوات، تقــارب المســتوى 

المطلوب، أي 2.1 طفل، لضمان تجدد األجيال.

يــرى عالــم االجتمــاع فــي جامعــة أوســلو تــروده 

البيغــورد أن تراجــع معــدل الخصوبــة فــي البلــدان 

أعقبــت  التــي  الســنوات  فــي  بــدأ  اإلســكندنافية 

األزمــة الماليــة فــي 2008، ولكنــه يالحــظ، أيضــا، 

أنــه بالرغــم مــن أن أزمــة 2008، أصبحــت مــن 

فــي  مســتمر  الخصوبــة  معــدل  أن  إال  الماضــي، 

التراجع.

 مــن كوبنهاغــن إلــى رأس الشــمال، ومــن هلســنكي 

الســكان  علــم  أخصائيــو  يرصــد  ريكيافيــك،  إلــى 

ظاهرتيــن ثابتتيــن همــا تراجــع أعــداد العائــالت 

الكبيــرة، وارتفــاع متوســط عمــر النســاء اللواتــي 

يحملــن للمــرة األولــى، ويصعــب تقديــم تفســير 

المخــاوف  أن  غيــر  الظاهــرة،  لهــذه  وحيــد 

االقتصاديــة واالرتفــاع الكبيــر فــي أســعار الســكن 

هــي بــال شــك مــن العوامــل المؤثــرة علــى هــذا 

الصعيد.

تشــير التوقعــات إلــى ان اســتمرار الظاهــرة، علــى 

المــدى الطويــل، يعنــي انحســار عــدد األشــخاص 

ــل  ــان تموي ــي هــذه المجتمعــات، لضم ــن ف العاملي

يشــمل  بمــا  الســخية  االجتماعيــة  المســاعدات 

ــى  خصوصــا إجــازات األمومــة واألبــوة التــي تصــل إل

480 يومــا مثــال فــي الســويد، وهــي قضيــة تدفــع 

وفقــا  الحلــول،  واقتــراح  لتخيــل  بالمختصيــن 

لظروف كل بلد.

 

 أبنــاء المهاجريــن عــادة مــا 
المعــدل  فــوق  أطفــال  عــدد  ينجبــون 

العام

 معــدل الخصوبــة فــي الســويد 
ــتوى  ــى المس ــبّيًا عل ــًا نس ــزال مرتفع الي

األوروبي

االقتصاديــة  المخــاوف   
واالرتفــاع الكبيــر فــي أســعار الســكن مــن 

العوامل المؤثرة 

Bild: Christine Olsson / TT | Drottningsgatan i Stockholm.
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مرحبًا بكم في المركز الصحي الجديد
 Nydala vårdcentral 

في مالمو

نحن نهتم بصحتك










www.nydalavc.se

في الحاالت الطارئة يمكنكم الحصول على مواعيد في نفس اليوم.

المركز مفتوح طيلة أيام ا�سبوع:

المستوصف يعمل بالتعاون مع
حكومــة مقاطعــة سكـــونة

يقع مقر المركز بين اكشون نيداال ومطعم البالم 

13:00 - 18:00أيام السبت وا�حد:08:00 - 20:00من ا�ثنين إلى الجمعة:

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

21 % من سكان المدينة يخشون المشاركة في النشاطات الليلة

سكان مالمو : نعم نشعر بالقلق لكن هناك تهويل في وصف 
األوضاع األمنية في مدينتنا

مخطط بياني يعقد مقارنة في عمليات السطو على البيوت بين المدن الكبرى - بحسب موقع بلدية مالمو

ــت  ــى مالمــو، ســألتني مســافرة كان ــن ســتوكهولم إل ــق م ــي الطري ــات:   ف الكومبــس – تحقيق
تجلــس أمامــي فــي القطــار، بعــد تبــادل أطــراف الحديــث معهــا، أيــن تعيشــين؟ فقلــت لهــا فــي 

مالمو. 
أجابتنــي بعــد أن انضمــت لهــا ســيدة أخــرى كانــت تجلــس بصفهــا، أال تخافــون مــن المشــي فــي 
ــاؤل  ــي التس ــو، وبق ــي مالم ــان ف ــوع األم ــن موض  ع

ً
ــوال ــا مط ــاك؟ تحدثن ــم هن ــوارع لوحدك الش

عالقًا في ذهني: هل حقًا مدينة مالمو غير آمنة؟  
ــتهدف  ــف، تس ــم عن ــل وجرائ ــوادث قت ــتمر، ح ــبه مس ــكل ش ــهد بش ــو تش ــروف أن مالم مع
بالدرجــة األولــى األفــراد المنخرطيــن فــي عالــم الجريمــة والعصابــات، لكــن العديــد مــن جرائــم 

القتل حصدت أرواح أشخاص أبرياء، »لم يكن لهم ال ناقة وال جمل« فيما يحدث.
كيــف يشــعر ســكان المدينــة مــع تكــرار هــذه الجرائــم؟ هــل حقــًا يشــعرون باألمــان؟ أســئلة 

طرحتها »الكومبس« على عدد من األشخاص في االستطالع التالي:

أباء الحجي: العصابات تأخذ 
األتاوات 

أنهــا مثــل  البدايــة شــدتني مالمــو ألحساســي  »فــي 

بلــدي والتشــعرني بالغربــة لكثــرة األجانــب ، لكــن مــع 

ظاهرهــا  غيــر  باطنهــا  أن  شــعرت  الوقــت  مــرور 

بهــا  تكثــر  التــي  المناطــق  بعــض  فــي  وخصوصــا 

البدايــة  لــم ارغــب بتصديقهــا فــي  القتــل  حــوادث 

ولكــن علــى ســبيل المثــال اذا أردت ان افتــح مشــروعا 

الجماعــات  لتهديــد  معرضــة  أكــون  فقــد  تجاريــا 

اإلجرامية بكسر المحل، وأخذ األتاوات.

انــا جئــت مــن ســوريا مــن أجــل البحــث عــن األمــان وهــذا 

الــذي  باألمــان  أشــعر  لــدي وال  األهــم  المطلــب  هــو 

أريده في مالمو« 

فادي عباس: هناك مبالغة في 
وصف أوضاع مالمو

أمــا فــادي عبــاس فيعتقــد أن األمــر ليــس بالســوء الــذي 

يصــوره اإلعــالم، ويشــير الــى ان بعــض أصدقائــه فــي 

حتــى  أو  بالمجــيء  أصــال  اليفكــرون  األخــرى  المــدن 

رأيــه:  حســب  فيــه  مبالــغ  أمــر  وهــو  مالمــو  زيــارة 

»المشــاكل التــي تحــدث هــي فقــط بيــن األطــراف التــي 

ــادرًا ان تخــرج أبعــد مــن  بينهــا نزاعــات وخالفــات ون

ــذ اربعــة  ــة مالمــو من ــي مدين هــذا النطــاق، أعيــش ف

ســنوات ولــم أشــهد أو أتعــرض ألي موقــف خطــر 

مــن  وايضــا قربهــا  لتنوعهــا  المدينــة  وأحــب هــذه 

العاصمة الدنماركية كوبنهاغن« .

داليا وسن: أتجنب الخروج لوحدي!
الحــوادث علــى  داليــا وســن » بســبب كثــرة  تقــول 

اختــالف أنواعهــا أصبــح مــن الشــائع أن يشــعر بعــض 

بعــض  فــي  خصوصــا  األمــان،  بعــدم  مالمــو  ســكان 

المناطــق التــي تكثــر بهــا المشــاكل أكثــر مــن غيرهــا 

مثــل روزنغــورد ونيــداال، اآلن أصبحــت أفكــر قبــل 

الخروج لياًل أو إني أتجنب الخروج لوحدي«. أباء الحجي

فادي عباس

زينب وتوت - مالمو
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يبين الجدول البياني تطور الجريمة في ثالثة مدن رئيسية هي ستوكهولم، يوتوبوري ومالمو  - بحسب موقع بلدية مالمو

جرائم القتل نجد ان المؤشر يشير الى تزايد لعمليات القتل - بحسب موقع بلدية مالمو

جنان فرج: الشرطة عاجزة!
تقــول جنــان فــرج »الحــوادث التــي تشــهدها مالمــو 

خصوصــا  يومّيــا،  حدثــا  تصبــح  ان  وشــك  علــى 

ــا شــافيا لهــا  ــم نجــد جواب االطالقــات الناريــة والتــي ل

أنهــا  نعتقــد  التــي  الســويدية  الشــرطة  قبــل  مــن 

األخــرى عاجــزة عــن إيجــاد الجنــاة فــي مدينــة مالمــو أو 

أطرافها. 

العشــرات مــن  فــي غضــون ســنتين فقــدت مالمــو 

شــبابها والذيــن هــم مــن أصــول أجنبيــة علــى األخــص 

ولــم تصلنــا مــن الشــرطة الســويدية اي تطــورات فــي 

البحــث عــن الجنــاة انمــا اغلقــت اغلــب القضايا وســجلت 

لألسف ضد مجهول.

فقــدت مالمــو أمانهــا الســابق ممــا أدى الــى ســكوت 

القضايــا  بعــض  فــي  شــهود  كانــوا  الذيــن  البعــض 

لخوفهم من الجناة.

ــات   ان النظــام الســويدي ضعيــف أمــام هــذه العصاب

والســويد والشــرطة الســويدية ال تمتلــكان الحنكــة 

ــم تعــرف  ــة فــي حــل مثــل هــذه األزمــات ول المطلوب

الســويد مثــل هــذا العنــف مــن قبــل لذلــك تقــف عاجزة 

عــن إيجــاد الحلــول، رغــم إنــي ال أعرف هــذه العصابات 

االرتيــاح  بعــدم  أشــعر  بأنــي  يمنــع  ال  هــذا  ولكــن 

والقلق الدائم على أوالدي وعلى نفسي. 

أعتقــد أن الوقــت حــان للســويد طلــب المســاعدة مــن 

المختصيــن مــن خــارج الســويد وخصوصــا مــن البلــدان 

التخريــب  اعمــال  مــن  الكثيــر  شــهدت  التــي 

والعصابات.

ــق  حــان اآلوان لوضــع نهايــة لهــذه األعمــال التــي تقل

ــاس وتحــد مــن حركتهــم وتشــكل مصــدر خــوف  الن

وقلق«.

علي ستار: الوضع في مالمو يشبه 
الوضع في العراق!

يقــول علــي ســتار » ان موضــوع الشــعور باألمــان فــي 

مدينــة مالمــو شــائك جــدًا وانــا أشــبهه بالوضــع فــي 

العــراق تقريبــا، فاليــوم أصبــح مــن الســهل قتــل أي 

تحــت ســيارة  تتبــع  بمجــرد وضــع جهــاز  شــخص 

الضحية

ومن خالله يكون الضحية مراقب 24 ساعة.

أمــا مــن ناحيــة األمــان يوجــد أمــان بشــكل عــام وأثنــاء 

أوقــات النهــار لكــن الحــذر واجــب ايضــا ألن مالمــو 

الشــخص  تكــن  لــم  إذا  الســيطرة  خــارج  أصبحــت 

المــكان  المطلــوب ربمــا تكــون فقــط متواجــد فــي 

الشــخص  يشــبه  شــكلك  يكــون  او  الخطــأ  والزمــان 

المســتهدف مثــل مــا حــدث فــي بعــض الحــاالت، ال 

أشعر باألمان التام في مالمو«. 

نور الشيخ: مالمو أجمل مدينة 
والمشاكل فيها طبيعية!

تعتبــر نــور الشــيخ أن مدينــة مالمــو هــي أجمــل مدينــة 

فــي الســويد ألســباب كثيــرة منهــا التنــوع الثقافــي 

بطريقــة  والتعايــش  واألديــان  القوميــات  وتعــدد 

سلمية.

 وتقــول« المشــاكل التــي تشــاع عــن مدينــة مالمــو هــي 

طبيعيــة وتحــدث فــي كل مــكان خصوصــا وان الخليــط 

الســكاني متنــوع، واألشــخاص الذيــن يتبعــون القانــون 

بالجماعــات  عالقــات  لديهــم  وليــس  يخالفــوه  وال 

اإلجراميــة فهــم بالتأكيــد يشــعرون باألمــان، مالمــو 

بالعكــس  كثيــرة  نشــاطات  وفيهــا  ممتعــة  مدينــة 

الســويدية  المــدن  ســكان  مــن  حســد  موضــع  نحــن 

األخرى التي غالبا تكون ال حياة فيها«.

أزهار مهدي: نعيش في مالمو 25 
سنة ولن نغادرها!

عنــد  بالقلــق  نشــعر  كلنــا   « مهــدي  أزهــار  تقــول 

ســماعنا حــادث إطــالق نــار أو حادثــة قتــل أو ســرقة 

خاصــة عندمــا يكــون المــكان قريــب علــى منطقــة 

ــا ولكــن مــن الواضــح أن هــذه الجرائــم  ســكننا أو عملن

بشــكل  وليــس  معينيــن  أشــخاص  بيــن  تحــدث 

بتغييــر محــل  يومــا  نفكــر  لــم  عشــوائي، بصراحــة 

ســكننا او تغييــر مدينتنــا مالمــو، فنحــن أي أنــا وعائلتي 

هــذه  نعشــق  25ســنة  منــذ  مالمــو  نســكن  وأهلــي 

المدينــة كونهــا أصبحــت وطننــا عشــنا ودرســنا وتعلــم 

لهــا  اآلمــان  الجميلــة  لمالمــو  أتمنــى  هنــا،  اوالدنــا 

وألهلها«.

التأثيرات النفسية للجريمة في 
مالمو

التأثيــرات النفســية للجرائــم األخيــرة فــي مدينة مالمو 

كبيــرة ففــي اســتفتاء أجرتــه جريــدة »كفــال بوســتن« 

يؤكــد ســكان المدينــة علــى أن حــاالت مــن الخــوف 

تســيطر علــى اعــداد كبيــرة مــن ســكان المدينــة فــي 

حــال الخــروج متأخــرًا فــي الليــل، حيــث يعيــش البعــض 

فــي  وهــم  ســيهاجمهم  مــا  شــخصا  بــان  إحســاس 

الطريــق، كمــا ان الكثيــر مــن ســكان المدينــة أصبحــوا 

يقاطعــون الفعاليــات الليليــة خوفــا مــن هذا اإلحســاس 

المزعــج وقــد وصلــت نســبة المقاطعيــن للفعاليــات 

الليلية الى 21 بالمئة من سكان المدينة.

داليا وسن

علي ستار

نور الشيخ

جنان فرج
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منظمة الصليب األحمر - السويد

لمزيد من المعلومات زورو موقعنا  
https://www.redcross.se

ويمكــن لألشــخاص الراغبيــن بالمشــاركة واالســتفادة مــن مشــرع  TIA التــي يقدمهــا الصليــب 
األحمر التواصل باللغة االنجليزية عبر البريد االلكتروني التالي

 emelie.a.helin@redcross.se

الصليب األحمرفي مالمو ...

وطــالبي اللجـــــوء     

الكومبس – مقاالت الشركاء:  
ــل عــدم الســكن فــي المســاكن 

ٌ
اســتقبلت الســويد خــالل الســنوات األخيــرة عــددًا كبيــرًا مــن طالبــي اللجــوء إال أن الكثيــر منهــم  فض

ــوا  ــك قام ــرة لذل ــدن الكبي ــل الم
ٌ

ــض فض ــم والبع ــوار أقاربه ــش بج ــض أراد العي ــر فالبع ــبب أو آلخ ــرة لس ــرة الهج ــة لدائ التابع
بالبحــث عــن مســاكن خاصــة بهــم حتــى لــو كانــت غيــر مســجلة بأســمائهم محاوليــن التكيــف مــع كافــة الصعوبــات الناتجــة عــن 

ذلك. إال أن هذا األمر ال يعد بالسهل ويبقى طالبوا اللجوء بحاجة لمن يساعدهم في هذه المرحلة.

الصليب األحمر وما يقدمه 
لطالبي اللجوء في مالمو

رغــم صعوبــات الوصــول إلــى طالبــي اللجــوء فــي مالمــو 
إال أن منظمــة الصليــب األحمــر تصــل للعــدد األكبــر 
منهــم فــي أماكــن تواجدهــم، حيــث تعمــل المنظمــة 
ــون  ــن يقطن ــي اللجــوء الذي ــى طالب جاهــدة للوصــول إل
فــي مســاكن خاصــة أي خــارج مخيمــات اللجــوء التابعــة 

لدائرة الهجرة الحكومية. 
تكمــن أهميــة العمــل مــع هــذه الفئــة الهامــة كونهــم 
بأســمائهم  مســجلة  غيــر  مســاكن  فــي  يعيشــون 
ــر  ــح مــن الصعــب البحــث عنهــم عب ــذا يصب رســميا ل
وصــول  عــدم  إلــى  يــؤدي  ممــا  العامــة.  الســجالت 
المعلومــات الكافيــة والدعــم األساســي لهــم مقارنــة 

بملتمسي اللجوء اآلخرين.
 يعانــي طالبــي اللجــوء الذيــن يســكنون فــي مســاكن 
بمعاناتهــم  تتجســد  مختلفــة  مشــاكل  مــن  خاصــة 
ــا للعيــش فــي  ــى ســكن فيضطــرون أحيان بالعثــور عل
ــى خمســة أشــخاص فــي  بيــوت جماعيــة قــد تصــل إل
الغرفــة الواحــدة إضافــة لتعرضهــم ألشــكال مختلفــة 
ــع الســوق  مــن االســتغالل كغــالء األجــور والتعامــل م
الســوداء للحصــول علــى مــأوى مؤقــت وقــد يصاحــب 
هذه الحالة مشاكل اجتماعية و اقتصادية ونفسية. 

مشروع TIA/ مالمو
يعمــل الصليــب األحمــر علــى الوصــول إلــى فئــة طالبــي 
اللجــوء الذيــن يعيشــون فــي منــازل خاصــة فــي مالمــو 
لمســاعدة  المبكــرة  ات  اإلجــراء مشــروع  خــالل  مــن 
طالبــي اللجــوء TIA ومحاولــة دمجهــم فــي مختلــف 
النواحــي الثقافيــة مــن خــالل النشــاطات المختلفــة التــي 

تقوم بها المنظمات في مالمو. 
لقــد كان لمنظمــة الصليــب األحمــر النصيــب األكبــر 
القادميــن  ثقــة  بســبب  وذلــك  إليهــم  الوصــول  فــي 
الجــدد بالمنظمــة حيــث اســتطاع الصليــب األحمــر 
الوصــول إلــى أكثــر مــن 500 طالــب لجــوء فــي الفتــرة 
مــا بيــن أكتوبــر حتــى نهايــة ديســمبر 2018 مقدمــا 
لهــم االستشــارات والمعلومــات الالزمــة عــن األنشــطة 
ــة  المختلفــة التــي مــن يمكــن أن تســاعدهم فــي بداي

المرحلة االنتقالية لمجتمع جديد.
واســتجابة الحتياجــات هــذه الفئــة يقــدم متطوعــو 
ــو ممــن  ــي مالم ــي اللجــوء ف ــع طالب ــر م ــب األحم الصلي
تفاعليــة عــدة  أنشــطة  فــوق ســن 18 عامــا  هــم 
كالتــدرب علــى اللغــة الســويدية واحتســاء القهــوة معــا 
) Fika (، كمــا ينظــم الصليــب األحمــر لالجئيــن فــي 
مدينــة مالمــو زيــارات تشــمل مركــز اللغــة ومكتبــة 
المدينــة فــي لينداغيــن وأماكــن أخــرى وذلــك كلــه 

وثقافــة   وتقاليــد  عــادات  علــى  التعــرف  بغــرض 
المجتمــع الســويدي ومحاولــة االندمــاج بــه إضافــة إلــى 
ــف المتطوعيــن أنفســهم فــي الصليــب األحمــر  تعري

على ثقافة وعادات المجتمعات األخرى.
لــؤي   TIA مشــروع  مــن  المســتفيدين  بيــن  ومــن 
يوســف وهــو أحــد طالبــي اللجــوء فــي الســويد والمقيــم 
فــي مســكنه الخــاص حيــث يقــول لــؤي أصبــح لــي فــي 
الســويد مــدة ثالثــة أشــهر فقــط وأنــا كقــادم جديــد 
وغيــر تابــع لمســاكن الهجــرة كان مــن الصعــب علــٌي أن 
أحصــل علــى المعلومــات التــي تفيدنــي فــي مجتمــع 
جديــد بالنســبة لــي، إلــى أن التقيــت أحــد متطوعــي 
 TIA الصليــب األحمــر والــذي حدثنــي عــن مشــروع
فوجــدت أن أكثــر مــا يمكــن أن أســتفيد منــه فــي بلــد 
جديــد هــو موضــوع اللغــة فحاولــت أن أتــدرب علــى 
فــي  األحمــر  الصليــب  مركــز  فــي  الســويدية  اللغــة 
يقدمهــا  التــي  األنشــطة  مــن  وأســتفاد  لينداغيــن 

المشروع.
يقــوم متطوعــو الصليــب األحمــر بمســاعدة الــزوار 
وفقــا  وذلــك  المختلفــة  لمراكــزه  الالجئيــن  مــن 
الهتماماتهــم ومعارفهــم. حيــث يقومــون بتنظيــم 
دورات الخياطــة مــع وجــود ورشــات للنســيج وإعــادة 
التصنيــع فــي لينداغيــن، والتــي تســاعد فــي إعــداد 
المشــاركين لهــا لدخــول ســوق العمــل. كمــا يســاعد 
المشــروع الراغبيــن بالتطــوع فــي منظمــة الصليــب 
ــى إيجــاد فــرص للتطــوع ســواء مــن خــالل  األحمــر عل
ــرع بهــا  نشــاط إعــادة تصميــم الســلع التــي يتــم التب
ــذي  للصليــب األحمــر أو مــن خــالل النشــاط اآلخــر وال
ــذي يقــدم  الحســاء  يحمــل اســم )مطبــخ الحســاء ( ال
الدافــئ للمحتاجيــن، إضافــة إلــى المالبــس والمنظفــات. 
أمــا لمــن يريــد اكتســاب المعلومــات والتــزود بتفاصيــل 
أكثــر عــن األمــور القانونيــة الخاصــة باللجــوء فيوفــر 

الصليب األحمر المشورة القانونية.

أنشطة مختلفة في الصليب 
األحمر

 هنــاك العديــد مــن األنشــطة القائمــة فــي الصليــب 
األحمــر والتــي مــن الممكــن أن تفيــد طالبــي اللجــوء فــي 
خطواتهــم األولــى فــي بلدهــم الجديــد ومنهــا دورات 

اإلســعافات األوليــة، والملتقــى االجتماعــي األســبوعي 
)ملتقــى الســعادة( والــذي يعتبــر ملتقــى تفاعلــي يــراد 
بــه تبــادل الخبــرات بيــن القاطنيــن فــي لينداغيــن مــن 
أجــل حشــد طاقاتهــم وتوظيفهــا بمــا يفيدهــم فــي 
التــي  العزلــة  كســر  ومحاولــة  الجديــد  مجتمعهــم 

يعيشون بها في بعض األحيان.

رغــم النجاحــات التــي يحققهــا الصليــب األحمــر فــي 

آليــات الوصــول للفئــة المســتهدفة ، يبقــى الوصــول 
للقادميــن الجــدد مــن أكبــر التحديــات التــي تواجــه 
يحاولــون  والذيــن  األحمــر  الصليــب  فــي  العامليــن 
الصحيحــة  بالطريقــة  المعلومــة  إيصــال  جاهديــن 
للوصــول إلــى أكبــر عــدد ممكــن منهــم وتمكينهــم مــن 
فــي  المتاحــة  المختلفــة  الخدمــات  مــن  االســتفادة 
الصليــب األحمــر ودمجهــم فــي النشــاطات المختلفــة 

التي يعمل عليها. 

RÖDA KORSETS



| الكومبس 19 يناير / فبراير 2019 |  العدد 63

عيادة الشهباء
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للتواصل معنا:
(Värnhem ) Zenithgatan  14 ,21214 Malmö 

alshabaklinik@gmail.com
هاتف: ٠٧٣٥٧٣١٤١١









العنوان:

 Röda Korset

Röda Korset i Malmö:

   Stöd till människor som söker asyl 
Många asylsökande i Sverige väljer att bo på andra platser än Migrationsverkets 
asylboenden. En del väljer att bo med sina släktingar och andra söker sig till 
storstäder och försöker hitta eget boende där. Att vara registrerad på en 
plats och leva på en annan kan innebära stora utmaningar. Röda Korset i 
Malmö arbetar särskilt med stöd till den här gruppen asylsökande.

Röda Korsets stöd till 
asylsökande i Malmö

Röda Korset har ett brett 
nätverk i Malmö och når ut till 
många asylsökande, med fokus 
på dem som lever i utanför 
Migrationsverkets asylboenden. 
Vikten av att arbeta med just 

den här målgruppen är att 

människor bor i boenden som de 

inte är officiellt registrerade på. 

Det gör det svårt att nå dem 

genom allmänna register, vilket 

medför sämre tillgång till 

grundläggande information och 

stöd jämfört med andra 

asylsökande. 

Vill du delta i Röda Korsets TIA-projekt i Malmö? Skriv 
på engelska till:
Emelie.a.Helin@redcross.se    
För mer information, se:
https://www.redcross.se/

Trångboddhet på den svarta 
bostadsmarknaden är vanligt, 
vilket kan föra med sig sociala, 
ekonomiska och psykologiska 
problem.

Asylsökande i privata bostäder 
lider ofta av trångboddhet, där 
fem personer kan dela på ett 
rum. Många blir utnyttjade 
genom höga hyror, och kan bli 
en del av den svarta 
bostadsmarknaden. Situationen 
kan medföra sociala, ekonomiska 
och psykologiska problem.

TIA-projektet/Malmö
Röda Korset arbetar för att nå 
asylsökande som bor i privata 
bostäder i Malmö och ordnar 
aktiviteter som underlättar 
integration i det svenska 
samhället. Språkträning, 
studiebesök, fikastunder och 
mycket annat tillsammans med 
Röda Korsets volontärer erbjuds 
asylsökande över 18 år. Projektet 
kallas för TIA )Tidiga Insatser för 
Asylsökande( och har hittills nått 
500 asylsökande i Malmö.
Luay Yusuf är en av deltagarna.
”Jag bor i Sverige sedan tre 

månader. Som nyanländ som 
inte bor på Migrationsverkets 
asylboende var det svårt att få 
information om det nya 
samhället. När jag fick kontakt 
med Röda Korsets volontärer i 
TIA-projektet fick jag hjälp med 
att lära mig svenska och kunde 
dra nytta av flera aktiviteter.”
 Jag insåg att det bästa jag 
kunde dra nytta av i ett nytt land 
är språket, och då försökte jag 
öva på det svenska språket hos 
Röda Korsets lokaler i Lindängen 
och dra nytta av de aktiviteter 
som tillhandahålls av projektet”.
I bostadsområdet Lindängen 
finns bland annat en textil- och 
återvinningsverkstad, som 
hjälper till att förbereda 
deltagarna för arbetsmarknaden. 
Här erbjuds även juridisk 
rådgivning. I Lindängen kan man 
också bli volontär för Röda 
Korset, till exempel i 
”Soppköket” som serverar en 
varm soppa till behövande, och 
även skänker kläder och 
hygienartiklar. Första hjälpen-
kurser och det sociala forumet 
Glädjen är andra aktiviteter i 
Lindängen, som hjälper till att 
bryta isolering.
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مصلحة الهجرة تنفي..
استخدامها اختبارًا لمعرفة ديانة الشخص 

وقــال المســؤول الصحفــي للمصلحــة بيــر إيــك: »هــذا 
خطــأ. مصلحــة الهجــرة ال تســتخدم أيــة اختبــارات مــن 

هذا النوع«.
وأوضحــت المصلحــة، أن لديهــا التزامــات فــي التحقيق، 
ولذلــك تحتــاج الــى طــرح أســئلة معينــة عندمــا يتقــدم 
شــخص مــا بطلــب الحصــول علــى الحمايــة فــي الســويد. 
ويجــب أن تتكيــف األســئلة مــع ظــروف القضيــة التــي 
يتــم تقديمهــا وأن الســؤال حــول قضايــا التحــول مــن 
ديــن الــى آخــر ليســت بهــدف التركيــز علــى ديــن 
الشــخص بالدرجــة األساســية بــل الهــدف منهــا معرفة 
القناعــة الداخليــة للفــرد وكيفيــة التعبيــر عــن نفســه 

ضمن تلك القناعات.
أهميــة  ذات  المعرفــة  قضايــا  بعــض  تكــون  وقــد 
بالنســبة للتقييــم اإلجمالــي، اعتمــادًا علــى القصــة التــي 

يتقدم بها الشخص.
وقــال إيــك: »إن مــن المؤســف وغيــر الصحيــح أن يتــم 
الزعــم بــأن مصلحــة الهجــرة تجــري اختبــارات علــى 

األشخاص الذين يذكرون أنهم غيروا ديانتهم.«
وأضــاف انــه يمكــن ألي شــخص حصــل علــى قــرار 
بالرفــض مــن المصلحــة أن يقــدم طعنــا فــي القــرار 
لــدى محاكــم الهجــرة التــي تجــري تقييماتهــا بشــكل 

مستقل.

أسئلة وأجوبة استنادًا الى 
مصلحة الهجرة:

-        هل يمكن أن يتم السؤال عن دين طالب 
اللجوء في تحقيقات المصلحة؟

يمكــن أن يتــم اســتخدام األســئلة مــن قبــل المصلحــة، 
لكــن مــن المهــم أن نتذكــر أن األســئلة يتــم صياغتهــا 
فــي  يتــم طرحهــا  نفســها وال  القضيــة  مــن ســياق 
ــاك  ــا أن هن ــة، رأين ــي حــاالت قليل ــق منفصــل. ف تحقي
أســئلة غيــر مناســبة قــد تــم طرحهــا، مــا تطلــب إجــراء 
متابعــة داخليــة حــول الجــودة. لكــن ذلــك ال يمثــل 

غالبية تحقيقاتنا.

-        كيف يتم تحديد األسئلة التي يجب 
طرحها؟

يتــم تكييــف جميــع األســئلة التــي يتــم طرحهــا خــالل 
وفيمــا  للشــخص.  الفرديــة  القضيــة  مــع  التحقيــق 
ــن، يمكــن طــرح بعــض األســئلة  ــا الدي ــق بقضاي يتعل
فــإن  الشــخص. ومــع ذلــك،  مــا قالــه  اعتمــادا علــى 
تركيــز التحقيــق ال ينصــب علــى هــذه القضيــة، بــل 
ــى التحقيــق مــن القناعــات الذاتيــة فيمــا يتحــدث  عل

حوله الفرد.

-        كيف تقرر مصلحة الهجرة ما إذا كان 
الشخص مسيحيًا أم ال؟

ال تســتطيع مصلحــة الهجــرة تحديــد أي ديــن ينتمــي 
إليــه الشــخص، لكــن مــن ناحيــة أخــرى، فــإن الشــخص 
الــذي يتقــدم بطلــب لجــوء عليهــا أو عليــه أن يعطــي 

أسباب مقنعة لحاجته في الحصول على الحماية.
ســتكون  قرارهــا،  الهجــرة  مصلحــة  تتخــذ  وعندمــا 
تقييــم  أســاس  هــي  اللجــوء  طالــب  قصــة  دائمــا 
المصلحــة. باإلضافــة الــى ذلــك، يتــم األخــذ أيضــا بنظــر 
واألدلــة  الوثائــق  الشــهود،  أدلــة  تضميــن  االعتبــار 

الداعمة األخرى في التقييم العام للقضية.
-        ما هو التدريب الذي يتلقاه الموظفون 

للتحقيق وتقييم قضايا التحول الديني؟
أســاليب  علــى  منتظمــا  تدريبــا  المســؤولون  يتلقــى 
التحقيــق وكيفيــة التحقيــق بشــكل قانونــي فــي قضايــا 
اللجــوء. وفــي الوقــت الحالــي، هنــاك دورة تدريبيــة 
يتــم تنفيذهــا بالتعــاون مــع مختصيــن مــن جامعــات 
مختلفــة، مــن بيــن مــا تتضمنــه، كيفيــة إجــراء التحقيق 

وتقييم التحول الديني، كسبب للجوء.

نفت مصلحة الهجرة السويدية، في بيان رسمي، المعلومات التي تداولتها بعض وسائل التواصل االجتماعي مؤخرًا، حول مزاعم 
استخدام المصلحة، اختبارًا لمعرفة ما إذا كان طالب اللجوء مسيحيًا أم ال.

الكلــــــــمات المتقاطـــــــعة
أفقيًا:

1-اسم مستعار اشتهرت به األديبة المصرية عائشة عبد الرحمن .
٢ - استمر – حلوى بالفواكه معقودة بالسكر – نقص .

3 -  محبة – حزن – ما سال من الفم   .
4 -   يعود – مجتازون   .

۵-  شيَّ ع – بحر  
۶-  برق – ساحة ُ

۷-   قـــلـــب – رقـــــد – مــــا بين األرض والسماء
۸-  مرفأ سوري – جواب 

۹-  جمع – ما يتبقى من األشياء بعد احتراقها - خوف
10-  للتأوه – إمارة عربية

۱۱-   يتضح – طن الجرس – قهوة  

عموديًا:
أدونيس  الـشـاعر  األحمد خال  الـشاعر محمد سليمان  به  اشتهر  لقـب   -۱

۲-  قليل الوجود – أحالم  
۳-  اكتمل – ضد شبعان – ثار   

۴-  هيأ – مضيء 
۵-  مسَّ – أخو األب – طمأنينة   

۶- مالءة واسعة تنصب على متن السفينة - يجري
۷-  والد – أظهر – طابق في مبنى 

۸-  تلميذ - طلب - َحِسَب
۹-  مأوى الليث – طريق   

10- ناهض – نقيصة    
۱۱-  من الحلويات – حاجب 
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لينا سياوش
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تقرير: 

العاصفة في سوق اإلسكان مستمرة

الكومبــس – اقتصــاد:    أشــارت توقعــات المحلليــن االقتصادييــن فــي بنــك SEB الســويدي، إلــى اســتمرار 
تســجيل انخفاضــات فــي أســعار ســوق اإلســكان، العــام ٢019 بنســبة إضافيــة، تتــراوح بيــن 3 إلــى %4، 

معتبرين أن العاصفة في سوق اإلسكان لم تنته بعد.

وأكــد تقريــر صــدر عــن البنــك، فــي 22 كانــون الثانــي/ 
ينايــر، أن العوامــل، التــي مــن شــأنها مواجهــة التراجــع 
وتوجهــات  التصديــر  كقطــاع  المســاكن،  بنــاء  فــي 
المســتهلكين، لــم تكــن بالشــكل المناســب، وفقــا لمــا 

ذكره مدير التوقعات في البنك، هوكن فريسن.
المســاكن  أســعار  ســتنخفض  التوقعــات،  وحســب 
بنســبة 3-4٪ بعــد اســتقرار العــام الماضــي، وهــو مــا 
يعطــي انخفاضــا كليــا بحوالــي 10 فــي المئــة منــذ 

الذروة التي وصلتها في عام 2017.

فــي الوقــت نفســه، مــن المرجــح أن ينخفــض عــدد 
ــي الســنة  ــا بنحــو 20،000 ف ــة حديث ــازل المبني المن

إلى حوالي 45000 في السنة.
وقــال فريــس، إنــه »علــى الرغــم مــن أننــا نحصــل علــى 
منظــور  مــن  الالئــق  المســاكن  بنــاء  مــن  مســتوى 

تاريخــي، إال أنــه يمثــل إضافــة ســلبية لنمــو الناتــج 
المحلي اإلجمالي في السويد«.

ومــن المتوقــع أن يهبــط نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي 
لعــام 2019 إلــى 1.6 فــي المائــة. ويمثــل هــذا الرقــم 
تعديــاًل هبوطيــا كبيــرًا مقارنــة بالربــع الســابق، عندمــا 

توقع البنك نموًا بنسبة 2.2 في المائة.
ويوصــف التباطــؤ فــي ســوق اإلســكان، بأنــه الســبب 
الرئيســي لهبــوط نمــو الناتــج المحلــي، بينمــا تلعــب 
السياســي  والغمــوض  المتقلبــة  الماليــة  األســواق 

المحيط بالتجارة العالمية دورًا أيضا في ذلك.

ويــرى فريســن، وجــود أوجــه تشــابه مــع نقــاط الضعف 
أواخــر  فــي  حصلــت  التــي  الســابقة  االقتصاديــة 
اليــورو 2012-2011  أزمــة  وبعــد  التســعينيات، 
مؤكــدًا علــى الصعيــد نفســه تأثــر االقتصــاد الســويدي 

بواقــع نمــو الصناعــة األلمانيــة، التــي تشــهد تباطــأ 
هذه الفترة.

سياسة مالية موسعة
ومــن المتوقــع أن يــؤدي ارتفــاع أســعار الكهربــاء إلــى 
اســتمرار ارتفــاع التضخــم خــالل فصــل الربيــع، لكــن 
مع احتمال أن ينخفض إلى ما دون 1.5 في المائة.  

عــالوة علــى ذلــك، قــال البنــك إن السياســة الماليــة 

الســلبية،  الفائــدة  أســعار  واســتمرار  التوســعيةـ 
الركــود  حصــول  دون  ســتحول  الكــرون  وضعــف 

لالقتصاد السويدي.
ويرجــح التقريــر أن تبلــغ معــدالت البطالــة حوالــي 6 
فــي المائــة، بينمــا مــن المحتمــل فــي العــام 2020 ، 
التحــول  بعــض  أخــرى  مــرة  االقتصــاد  يشــهد  أن 
ســوق  فــي  التراجــع  هــذا  تتوقــف  اإليجابــي عندمــا 

اإلسكان.
متابعة: هاني نصر

مــن يقــرأ الكتــاب والــذي ترجــم إلــى أكثــر مــن 
عشــرين لغــة، يالحــظ الوصــف الدقيــق لتاريــخ 
الســويد فــي تلــك الحقبــة، وقــد وفــق الكاتــب فــي 
ــذاك مستشــهدًا ببقعــة  ــاة آن ــر شــكل الحي تصوي
فــي  ليــودر  أبرشــية  وهــي  البــالد  مــن  معينــة 

مقاطعة سموالند والتي ينتمي إليها المؤلف. 

ــا بالعــام  ــن الهجــرة فقــد حدده ــدء زم ــا عــن ب أم
1850، حيــث انطالقــة المغــادرة األولــى لســكان 
تلــك البقعــة التــي كانــت عبــارة عــن تربــة ســمراء 
وخصبــة، إلــى بــالد المجهــول التــي لــم يعرفــوا 

عنها شيئا وال المصير الذي كان ينتظرهم. 
كانــت  والتــي  الهجــرة  أســباب  الكاتــب  وبيــن 

مختلفــة مــن شــخص إلــى آخــر منهــا دينيــة لكــن 
ــه،  ــة مثلهــا بأبطــال روايت ــت اقتصادي أبرزهــا كان

كارل أوسكار وكرستينا وأبنائهما.
تمــت الهجــرة بواســطة ســفينة تســمى تشــارلوتا 
التــي ركــب فيهــا 78 شــخصا.. كانــت تشــارلوتا 
بطــول أربعيــن خطــوة وعــرض ثمانــي خطــوات. 
ســفينة  إلــى  تجاريــة  ســفينة  مــن  تحولــت 

للمهاجرين أيضا.
 

بــرع الكاتــب فــي نقــل الصــورة الواضحــة وبــأدق 
تفاصيلهــا عــن الحيــاة علــى متــن الســفينة فــي 
تلــك الرحلــة، حيــث الخــوف إذا مــا هــاج البحــر.. 
الخــوف مــن المــوت الــذي أكل الكبــار والصغــار 
حتــى بقــي ثمانيــة أشــخاص فقــط مــن أصــل 78.. 

هم فقط من وصلوا إلى المستقر. 

النــص العربــي للروايــة هــو لـــ »عــالء الديــن أبــو 
زينة« ومراجعة دار المنى في سنة 2013.

تاريــخ  ينقــل  أن  موبيــرغ  فيلهلــم  حــاول  لقــد 
أجــداده الــذي كان يــراه مجــرد عذابــات برباعيــة 
الســويديين.  هجــرة  عــن  تتحــدث  ملحميــة 
و«المهاجــرون« كان الكتــاب األول، وقــد طبــع عــام 
1949، تــاله »فــي البــالد الســعيدة«، 1952. 
ثــم »المســتوطنون الجــدد، 1956«، و«الرســالة 

األخيرة إلى السويد/ 1959«.
بقــي أن نعــرف بــأن الكاتــب عــاش مــا بيــن 1898 
و 1973. وقــد اهتــم بتاريــخ الســويد كاهتمامــه 
ــا اراه«  ــخ الســويد كم ــب »تاري ــه كت ــاألدب، إذ أن ب
بجزأيــن وقــد وافتــه المنيــة قبــل أن يكمــل الجــزء 

الثالث. 

»المهاجرون«..
رحلة الالعودة 

السويدية
الكومبــس – ثقافــة: »المهاجــرون« روايــة مــن تأليــف الكاتــب الســويدي فيلهلــم 
موبيــرغ، يتحــدث فيهــا عــن الهجــرة إلــى أميــركا الشــمالية، التــي وصفــت 
بالكارثيــة للســويديين، حيــث بلــغ عــدد المهاجريــن مليــون شــخصًا منــذ 1850 
وحتــى 1930. هــذا العــدد لــم يكــن قليــاًل قياســًا لعــدد ســكان الســويد آنــذاك، 

إذ يمثل هذا الرقم ربع السكان في حينه.

سكنة احمد

BILD: TT | VILHELM MOBERG
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الوزن             واإلجــــهاد النفسي
الكومبس – مقاالت الشركاء: 

ــى اوزانهــم  ــي الســيطرة عل ــة ف ــة فائق ــاس يجــدون صعوب ــن الن ــر م كثي
ــض  ــاوالت لتخفي ــع المح ــن فجمي ــي المزم ــاد النفس ــرات االجه ــالل فت خ

الوزن في هذه الظروف تنتهي بالفشل.
هــذه هــي خالصــة خبرتنــا مــن خــالل االف المراجعيــن. هــذه الخبــرة هــي 

أيضا مسندة بكم هائل من الدراسات على مر الزمن.
الغذائيــة  صحتنــا  علــى  المفــرط  العصبــي  االجهــاد  يؤثــر  فكيــف 

والجسدية؟

ولفتــرات  يوميــا  النفســي  لإلجهــاد  نتعــرض  كلنــا 
متباينــة. االجهــاد النفســي لفتــرات قصيــرة يحفــز 
الجســم إلفــراز مــادة االدريناليــن التــي تقلــل الشــهية 
المزمــن  التعــرض  لكــن  للمقاومــة  الجســم  وتهيــئ 
للضغــط النفســي يــؤدي الــى ارتفــاع مزمــن لهورمــون 

الكورتيزول. 

يعمــل الكورتــزول علــى زيــادة الشــهية بصــورة عامــة 
والســكريات  بالدهــون  الغنيــة  لألطعمــة  والميــل 
بصــورة خاصــة والتــي بدورهــا ترفــع نســبة األنســولين 

في الدم.
 إن ارتفــاع نســبة األنســولين فــي الــدم يــؤدي الــى 

الــى  يــؤدي  ممــا  لألنســولين  الجســم  مقاومــة خاليــا 
تراكــم الدهــون بســبب عــدم معالجــة الخاليــا للســكر 

بطريقة صحيحة. 
  

ماهي أعراض االجهاد العصبي المزمن؟
الصداع  •

الشد العضلي أو اآلالم   •
اإلرهاق  •

انخفاض الرغبة الجنسية  •
اضطراب المعدة   •

مشاكل النوم   •
القلق  •

قلة التركيز   •
االنفعال والغضب   •
الحزن أو االكتئاب   •

الميل لالنعزال  •
اضطرابات االكل  •

مــاذا يمكنــك عملــه إذا كنــت أحــد الذيــن يعانون 
من االجهاد العصبي المزمن؟

المســالة األهــم هنــا هــو محاولــة التعــرف علــى أســباب 
االجهاد ومحاولة معالجتها. 

النشــاط البدنــي المنتظــم مثــل المشــي لفتــرة نصــف   •
ساعة او ساعة يوميا.

أو  العميــق  التنفــس  مثــل  االســترخاء،  تقنيــات   •
التأمل أو اليوجا. 

التفاعل االجتماعي مع العائلة واألصدقاء.  •
ــاب أو  ة كت ــراء ــل ق ــات، مث ــت للهواي تخصيــص وق  •

االستماع إلى الموسيقى.

احــرص علــى الحصــول علــى قــدر وفيــر مــن النــوم 
واتبــاع نظــام غذائــي صحــي متــوازن. تجنــب التبــغ 

والكافيين الزائد وتناول الكحول.

باهر هادي
اخصائي الجراحة العامة

دكتوراه في جراحة الجهاز الهضمي
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سوء اختيار العالقات 
يقود مراهقة مجتهدة 
في دراستها إلى عالم 

الجريمة

Foto:TT

الكومبس – لينا سياوش:  

هــذه قصــة جريمــة وقعــت فــي يوتوبــوري، تبــرز كيفيــة تــورط 
مراهقيــن وشــباب صغــار بالجريمــة، لســوء فــي اختيــار األصدقــاء، 

وقلة المتابعة من قبل الوالدين.

يوتوبــوري  محكمــة  تعقــد  أن  المنتظــر  مــن  إذ 

 2019 فبرايــر  شــباط/  شــهر  فــي  االبتدائيــة 

جلســاتها لمحاكمــة رجــل وثــالث فتيــات مراهقــات 

بجريمة قتل، وقعت في يوتوبوري.

ومــن المتوقــع أن تســتمر جلســات المحاكمــة لمــدة 

عشرة أسابيع.

وأثــارت القضيــة اســتغراب المدعيــة العامــة لينــدا 

ــم  ــوع فتيــات قاصــرات فــي جرائ ــغ، لجهــة ضل فيكين

بهــا  المشــتبه  أن  الــى  مشــيرة  والمخــدرات،  القتــل 

األساســية فــي جريمــة القتــل، فتــاة تبلــغ مــن العمــر 

فــي  اســتقرارها  عنهــا  معــروف  كان  عامــا،   17

المدرســة وعاشــت حياة طبيعية في ســتوكهولم، اال 

أنــه تــم جرهــا الــى حــرب عصابــات باســتخدام األســلحة 

األتوماتيكية بدم بارد.

وقالت فيكينغ: »أعتقد أنه سوء الحظ«.

وليــس معروفــا بالضبــط مــا حصــل فــي يــوم 20 أيــار/ 

مايــو مــن العــام الماضــي فــي يوتوبــوري، حيــث أطلــق 

شــخصا ملثمــا النــار علــى رجــل يبلــغ مــن العمــر 32 

عامــا وهــو جالــس فــي الســيارة مــا أدى الــى إصابتــه بـــ 

وكبــده  ورئتيــه  قلبــه  مزقــت  ناريــة،  إطالقــة   11

تســببت  فيــه،  خطيــرة  أخــرى  إصابــات  وأحدثــت 

بوفاته.

وأحــد المشــتبه بهــم فتــاة تبلــغ مــن العمــر 17 عامــا، 

ــى فتاتيــن مراهقتيــن أخريتيــن ســاعدتا  باإلضافــة ال

في إخفاء المالبس واألسلحة.

وقالــت ويكينــغ: »إنــه ســوء حــظ، فــي اختيــار األصدقاء 

أوليــاء  مــع  تحدثــت  لقــد  والعالقــات،  والصديقــات 

امورهــم وهــم ليســوا ســيئين بــأي شــكل مــن األشــكال، 

لكن المطاف أنتهى بهم في صحبة خاطئة«.

سوء معاملة
فــي البدايــة، ســارت األمــور بشــكل جيــد، حيــث كانــت 
علــى  ذكيــة وحصلــت  بأنهــا  توصــف  بهــا  المشــتبه 
تقديــر جيــد، لكــن بعــد ذلــك حصلــت لهــا متاعــب مــع 
طالــب/ طالبــة أخــرى وأصبــح للقصــة مســار اخــر، هــو 
ســوء المعاملــة، حينهــا اتخــذت المشــكلة طابعــا أكثــر 

جدية، بحسب أقوال األم.
وبــدأت الفتــاة، 17 عامــا بقضــاء وقتهــا بعد المدرســة 
فــي أمــور أخــرى غيــر إداء واجباتهــا فــي المكتبــة 
الــى  اســتند  بقــرار  المدرســة  مــن  فصلهــا  وجــرى 

مشكلة سابقة.

مــع  المنــزل  فــي  البقــاء  تريــد  ال  الفتــاة  وأصبحــت 

ــدة، مــن  ــر جدي ــدأت فــي االختــالط بدوائ والدتهــا وب

معــا  عالقــة  وأقامــا  الرئيســي،  بــه  المشــتبه  بينهــا 

ودعاهــا لتعاطــي المخــدرات، بحســب شــهادة أحــد 

األصدقاء.

تخطيط للجريمة
ــل  ــة قت ــط لجريم ــاة وصديقهــا بالتخطي ــت الفت وقام

الرجــل البالــغ مــن العمــر 32 عامــا، وكانــا ســيحصالن 

الفتــاة  وســافرت  كــرون«،  ألــف  »مائــة  مبلــغ  علــى 

المشــتبه بهــا مــع مراهقتيــن اخريتيــن الــى يوتوبــوري 

وهناك مكثا في فندق.

وعــن ذلــك اليــوم، قالــت احــدى الفتاتيــن فــي التحقيق: 

»جــاء صديــق المشــتبه بهــا فــي اليــوم الثانــي، وكان 

يــوم أحــد. وكان لطيفــا جــدًا معنــا. اشــترى لنــا الطعــام 

وكل ما أردناه«.

ــن تشــعر بالســوء  ــدأت إحــدى الفتاتي ــا ب لكــن وعندم

إزاء مــا تــم جذبهــا إليــه، وطلبــت العــودة الــى المنــزل، 

تغييــر موقــف الرجــل بســرعة وأصبــح بشــكل مختلــف 

تمامــا، حيــث قــام بأخــذ ســالح الكالشــينكوف ولــوح بــه 

أمام وجهها، بحسب ما ذكرته في التحقيق.

ــم اســتدار الرجــل ووجــه الســالح اليهــا،  وتابعــت: »ث

أقــول، ســنقوم بتفجيــرك  مــا  لــم تفعــِل  إذا  قائــاًل: 

بهذا«.

 

حملوا السالح في كيس إيكيا
إيكيــا  كيــس  فــي  الســالح  بحمــل  الفتاتــان  مــرت 

ُ
وأ

المركزيــة  المحطــة  خزانــات  إحــدى  فــي  ووضعــه 

للقطــارات، كمــا أنهــم تولــوا أمــر إخفــاء المالبــس بعــد 

الجريمة.

وقالــت الفتــاة: »كنــت أقــول فقــط، حســنا. لــم أكــن 

أعــرف حتــى أيــن تقــع المحطــة المركزيــة. أخــذت 

الحافلــة وذهبــت الــى محطــة مــا، ثــم ســألت هكــذا: 

»عفوًا، هل تعرفون أين تقع المحطة المركزية؟

وبعــد عودتهمــا الــى ســتوكهولم، هــددت المشــتبه 

بها، 17 عاما وصديقها الفتاتين بالصمت.

وقالــت: »اعتــدت علــى تلقــي مكالمــات مــن أشــخاص ال 

أعرفهــم ومــن دون ظهــور رقــم الشــخص المتصــل، 

ــي: »إذا قمــت بذلــك، ســيحدث  ــون ل حيــث كانــوا يقول

هذا لك«.
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الكومبــس – رياضــة: أثبــت العديــد 
مــن القادميــن الجــدد إلــى الســويد 
أنهــم قــادرون علــى تحقيــق النجــاح، 
منهــا  المختلفــة،  المياديــن  فــي 
األلعــاب  فــي  خصوصــا  الرياضــة، 

الفردية.
وهنــاك مــن بــدأ بتــرك بصماتــه فــي 

تحقيق اإلنجازات والبطوالت.
التقــت برياضييــن فــي   الكومبــس 
يجمعهمــا  مختلفتيــن  لعبتيــن 
كل  رغــم  النجــاح  علــى  اإلصــرار 

الظروف.

المالكم السوري دانييل 
أرسوزي

دانييــل مــن مواليــد 1966 كان بطــاًل ومدربــا فــي 
بلــده األم ســورية، أحــرز بطولــة الجمهوريــة لســنوات 

وله إنجازات قارية ودولية مع المنتخب السوري.
مدينــة  فــي  للمالكمــة  نــاٍد  فــي  مدربــا  اآلن  يعمــل 
نيشــوبينغ وحقــق مــع فريقــه إنجــازًا فريــدًا مــن نوعــه 
فــي لعبــة المالكمــة مــع فريقــه المكــون مــن 4 العبيــن 
الــذي شــارك فــي بطولــة »ملــوك الحلبــة« التــي أقيمــت 
نهايــة الشــهر الماضــي فــي مدينــة بــوروس والتــي 
شــهدت مشــاركة 420 العبــا مــن 14 دولــة مــن 

الشرق األوسط وإفريقيا وأوروبا.

الالعبــون األربعــة نجحــوا بتحقيــق 4 
مــن  ومثلهمــا  ذهــب   2 ميداليــات، 
الفضــة، وهــذا اإلنجــاز يحــدث للمــرة 
األولــى منــذ ســنوات لنــادي نيشــوبينغ، 
للمــدرب  بالفضــل  النــادي  ويديــن 

أرســوزي الــذي اســتلم مهــام التدريــب 
منــذ ســنة واحــدة فقــط بعــد أن 

ــادي مــن  ــي الن كان يعان
ركــود  فتــرة 

طويلة.

اسكلستونا تضرب موعدًا 
مع كاراتيه شوتوكان

أمــا حســن علــي عبــد بطــل العــراق لســنوات بلعبــة 
مختــص  نــاٍد  بافتتــاح  قــام  شــوتوكان،  الكاراتيــه 

باللعبة في مدينة اسكلستونا.
للســويد  انتقالــي  »عنــد  للكومبــس:  حســن  ويقــول 
اشــتقت كثيــرًا لممارســة الكاراتيــه مــن جديــد التــي 
ــت جاهــدا التواصــل  ــي، حاول ــر الغــذاء الروحــي ل تعتب
مــع األنديــة الموجــودة فــي المدينــة، ولكــن لألســف ال 
يوجــد أنديــة قريبــة ألســلوب الكاراتيــه شــوتوكان، 
ومــن هنــا جــاءت الفكــرة فــي تأســيس نــاٍد فــي مدينــة 

اسكلستونا.

 فــي البدايــة كانــت األمــور صعبــة جــدا بســبب 
عــدم معرفتــي بالقوانيــن إضافــة الــى حاجــز 
هــذا  يؤجــل  كان  الــذي  والتــردد  اللغــة 
المشــروع دائمــا، إلــى أن جــاء القــرار بإنشــاء 

النادي في خريف سنة 2016«.
ويضيــف حســن: »تمكنــت ســريعا مــن الحصول 
على بعض الالعبين الذي مارســوا 
ســابقا،  اللعبــة  هــذه 
ــى المدينــة  ــوا إل وانتقل
وســاعدوني الحقــا 

ــت  ــادي. وبهــذا تمكن ــاء القاعــدة األساســية للن فــي بن
ســريعا مــن العــودة إلــى التدريــب واالندمــاج بصــورة 
ممتــازة، حيــث تمكنــت مــن تطويــر نفســي وحصلــت 
علــى الحــزام األســود الرابــع بمســاعدة الخبيــر الدولــي 
ــي ســنة  األســتاذ حســام ناصــر حــزام أســود 7 دان ف
علــى تصنيــف  أحصــل  أن  اســتطعت  كمــا   ،2017
مدرب معتمد من قبل االتحاد السويدي للكاراتيه«.

يقــول: »بممارســتي  باالندمــاج  الرياضــة  وعــن دور 
اللعبــة مــن جديــد تحســنت حالتــي النفســية وزادت 
الســويدية  اللغــة  وتطــورت  بالنفــس،  الثقــة  لــدي 
كثيــًرا حيــث تمكنــت مــن الحصــول علــى العديــد مــن 

األصدقاء السويديين«.

فــي  يتــدرب  »حاليــا  قــال:  النــادي  مســتقبل  وعــن 
كافــة  مــن  والعبــة  العــب   25 مــن  أكثــر  النــادي 
الجنســيات واألعمــار، وجميــع االحزمــة مــن األبيــض 
البطــوالت  فــي  للمنافســة  ونتطلــع  األســود،  إلــى 
المحليــة الســنة القادمــة مــع جميــع األندية الســويدية، 
آخــر نشــاط للنــادي هــو ترقيــة االحزمــة الملونــة والــذي 
تــم بنجــاح وحصــول 22العــب علــى تصنيــف وحــزام 

أعلى«.
بــدأ مســيرته  حســن مــن مواليــد بغــداد 1980م، 
الرياضيــة ســنة 1990 فــي نــادي األعظميــة الرياضــي 
فــي بغــداد مــع فريــق األشــبال تحــت إشــراف المدربين 
ــدرج مــع  ــد الســتار، وت ــد الجليــل وعمــر عب ثامــر عب
كافــة الفئــات العمريــة للفريــق وصــواًل لقائــد الفريــق 
حيــث  النــادي  وناشــئين  أشــبال  مــدرب  وثــم  األول 
 39 علــى  للعبــة  ممارســتي  فتــرة  خــالل  جمعــت 

ميدالية محلية وخارجية.
ومــن إنجازاتــه، بطــل العــراق 1991 – 2004 فــي 
مختلــف الفئــات العمريــة فــي فعاليــة الكاتــا والقتــال، 
الميداليــة الفضيــة بطولــة األردن للشــباب 2002، 
الميداليــة الذهبيــة فــي بطولــة الشــرقية فــي مصــر 
2004، الميداليــة الفضيــة فــي بطولــة إيــران الدوليــة 

بمشاركة 18 دولة.

دانييل أرسوزي إلى يمين الصورة مع أحد العبيه

البطل العراقي السابق حسن علي عبد
حسام حمادة
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الكومبــس – رياضــة: اختــارت لجنــة الحــكام الرئيســية لكــرة القــدم فــي الســويد كارلــوس 
ــدم  ــرة الق ــة ك ــام ٢01٨ بلعب ــويد لع ــي الس ــى ف ــة أول ــم درج ــل حك ــي كأفض ــة كال كوري

داخل الصاالت.

كارلــوس كوريــة كالــي مــن مواليــد 1989 مــن مدينــة 
القامشــلي الســورية، وســبق أن تــم اختيــاره كأفضــل 
حكــم شــاب فــي ســورية، وهــو خريــج معهــد 
تربيــة رياضيــة عــام 2009 فــي مدينــة 
تــدرج  أن  لــه  ســبق  كمــا  الحســكة، 
بالفئــات العمريــة فــي نــادي الجهــاد 
الرياضــي بكــرة القــدم وفــي فئــة 
وفــي  الجزيــرة،  لنــادي  الشــباب 
أحــرز  القــوى  ألعــاب  مياديــن 
مســتوى  علــى  الثالــث  المركــز 

سورية بسباق 400 متر.

فــي  الســويد  مملكــة  الــى  وصــل 
كانــون الثانــي عــام 2014، وفــي عــام 
2015 بــدأ مشــواره بالتحكيــم فــي الســويد، 

ــة  ــة التربي ــي كلي ــه العلمــي ف ــع اآلن تحصيل وهــو يتاب
الرياضية بجامعة اوربرو.

وقــال كارلــوس للكومبــس: »بعــد وصولــي إلــى الســويد 
أســتطيع  كــي  ســريع  بشــكل  اللغــة  تعلــم  حاولــت 
الدخــول فــي مجــال التحكيــم فــي الســويد، واجتهــدت 
كثيــرًا وثابــرت للوصــول إلــى ذلــك الحلــم، وتحقــق مــا 
ــي الســويد، وشــكل  أردت بعــد مــرور عــام مــن دخول
الســيما  لــي،  بالنســبة  نوعيــة  نقلــة   2018 عــام 

باختياري كأفضل حكم في السويد«.

فريــق  لقواعــد  مدربــا  حاليــا  »أعمــل  ويضيــف: 
سريانســكا فــي اوربــرو للفئــة العمريــة مــن مواليــد 
ــى الشــارة الدوليــة فــي  2008، وأســعى للحصــول عل
مجــال التحكيــم، كمــا أتمنــى أن أصبــح حكــم ســاحة أو 

الممتــاز  الســويدي  الــدوري  فــي  مســاعد  حكــم 
ألسفينسكان«.

إلــى  الجديــد  القــادم  التــي تواجــه  وعــن الصعوبــات 
الســويد قــال كارلــوس: »الحيــاة ال تخلــو مــن الصعوبات 
يســعى  هــدف  يمتلــك  أن  المــرء  علــى  والتحديــات، 
لتحقيقــه، وعلينــا أن نتجــاوز ظــروف الحــرب واللجــوء، 

من يمتلك الطموح يستطيع التميز والنجاح«.
وأضــاف: »أشــكر الكومبــس علــى متابعتهــا ألخبــار 
المواهــب  علــى  الضــوء  وتســليط  العربيــة  الجاليــات 
ــي المســتقبل  ــى أن نشــاهد ف وقصــص النجــاح، وأتمن
العبيــن نجــوم فــي الــدوري الســويدي مــن المهاجريــن 

الجدد«.

كارلوس كالي أفضل حكم لكرة الصاالت في السويد
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