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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: 1950 000 besökare på Facebook 
och en mediaräckvidd på 700 000 personer. 
Al Kompis åtnjuter väldigt högt förtroende 
bland våra läsare som ser oss som “Sverige 
på arabiska”.
Besök gärna också vår svenskspråkiga sys-
tertidning Altid.se.

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

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

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

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

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

وخارجها.

صديقك الناطق بالعربية في السويد
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الســويد

شرعنة الكراهية 
وقوانين االنتقام

فــي حــال ثبــت فعــال أن تفجيــرات يــوم الفصــح فــي ســريالنكا، هــي رد علــى مــا حصــل فــي أحــد 
مســاجد نيوزيالنــدا، فســيكون ذلــك مأســاة كبــرى، ال تقــل عــن قســاوة عــن مأســاة الجريمــة 
نفســها، وهــذا يعنــي أننــا وقعنــا فعــال فــي دوامــة القتــل والقتــل المضــاد، فيمــا نســمع عبــارات 
الفخــر والمفاخــرة الصــادرة مــن أفــواه المجرميــن المنفذيــن، دون أن يظهــروا أي نــدم أو شــفقة 

على فظاعة جرائمهم.
وبينمــا كان العالــم ال يــزال تحــت تأثيــر االنبهــار مــن التصــرف اإلنســاني والحضــاري الــذي قــام 
بــه الشــعب النيوزيالنــدي ورئيســة وزرائــه، ردا علــى هجمــات إرهابــي المســجد فــي بالدهــم، ال 
ــزع فتيــل الكراهيــة  ــم ال يريــدون تحمــل مســؤولية ن يــزال عــدد مــن السياســيين حــول العال

والحقد من خالل القضاء على أسباب اإلرهاب والتطرف
التغاضــي عــن حــاالت الظلــم اإلنســاني واســتيالب الحقــوق، وتأجيــج النزعــات الدينيــة هــي مــن 
المســؤوليات التــي تقــع علــى عاتــق السياســيين، ومــا قــام بــه رئيــس حــزب »تشــديد االتجــاه« 
الدنماركــى اليمينــى المتطــرف، راســموس بالــودان، بحــرق نســخ مــن القــرآن الكريــم، ال يمكــن 
أن يكــون بذريعــة حريــة الــرأي وحــق االحتجــاج علــى أداء صــالة الجمعــة، أمــام مبنــى البرلمــان 
الدنماركــى. حيــث أدى عــدد مــن المســلمين صــالة الجمعــة أمــام مبنــى البرلمــان الدنماركــى 
للتعبيــر عــن تنديدهــم بمجــزرة المســجد فــى نيوزيلنــدا، وذلــك بعــد أن حصلــوا علــى التصاريــح 
ــن خــالل  ــت الصــالة م ــت عرقل ــة حاول ــة المتطرف ــة، إال أن المجموعــة اليميني ــة الالزم القانوني
ــام رئيــس حــزب تشــديد االتجــاه، المعــادى  ــا ق ــة، كم ــواق هوائي ــج بواســطة أب إحــداث ضجي

للمسلمين والمهاجرين، بحرق نسخ من القرآن الكريم .
مرصــد اإلســالموفوبيا، أكــد أن هــذه التصرفــات واألفعــال العدائيــة تعبــر عــن تطرف وعنصرية 
بغيضــة تجــاه اإلســالم والمســلمين وتجاهــل متعمــد لحقيقــة أن المواطنيــن الدنماركييــن 
ــى  ــات الت ــة الحقــوق والواجب ــى وأن لهــم كاف ــن المجتمــع الدنمارك المســلمين جــزء ال يتجــزأ م

يتمتع بها أقرانهم من المواطنين الدنماركيين.
وأشــار مرصــد اإلســالموفوبيا إلــى أن هــذه التصرفــات البغيضــة والخسيســة هدفهــا إثــارة 
ــن اإلســالم والمســلمين، واختــالق عــدو  ــدى أوســاط المجتمــع الدنماركــى م الرعــب والفــزع ل
يهــدد أمــن المجتمــع وســالمته، وذلــك بهــدف التأثيــر علــى إرادة المواطنيــن ودفعهــم 
إلــى التصويــت للتيــارات اليمينيــة المتشــددة والمعاديــة لألجانــب بشــكل عــام،  مســتقبال 

وللمسلمين على وجه الخصوص.
وشــدد المرصــد، علــى أن إصــرار هــذا النائــب وأمثالــه علــى إهانــة األديــان وازدرائهــا يضــع 
المؤسســات الحاميــة للقيــم الغربيــة علــى المحــك، إذ كيــف تســمح بمــرور مثــل هــذه األفعــال 

والتصريحات المستهجنة دون أدنى تعليق؟
إن العمــل اإلرهابــي الشــنيع الــذي حصــد أرواح أكثــر مــن 350 شــخصا فــي ســيريالنكا، يمكــن 
ان يتبعــه عمليــة انتقــام أخــرى، ضمــن لعبــة يديرهــا مــن يريــدون فعــال إعطــاء الكراهيــة صفــة 

الشرعية ضمن قوانين االنتقام غير الحضارية
ومــن ناحيــة أخــرى أيضــا فــإن مــن يخطــط وينفــذ مثــل هــذه األعمــال االنتقاميــة يعــرف ســالفا 

ان هناك من سيرد عليه لينتقم
مــن هنــا تأتــي نعمــة العيــش ضمــن نظــام ديمقراطــي يؤمــن بالتعدديــة واختــالف الثقافــات. 

وينشر قيم التسامح والتضامن المجتمعي.



YA 
HABIBI
VAD  
MYCKET 
SURF!



مايو / أيار  2019 |  العدد 66الكومبس |   4

بأعمــال بســيطة، لذلــك أن تكــون رائــدا لألعمــال فــي 

الســويد اليــوم يمكــن أن يكــون أمــرأ مثيــرًا ومحفــزًا، 

ال  ممــن  العديــد  هنــاك  الوقــت  نفــس  وفــي  ولكــن 
يســتطيع االســتمرار أو تطويــر أعمالــه، فإمــا أن يقــف 

مكانه أو يضطر إلى إغالق الشركة التي أسسها.

قــد ال يكــون لــرواد األعمــال مــن أصــول مهاجــرة نفــس 

الشــروط والظــروف التــي يتمتــع بهــا رواد األعمــال 
مــن الســويديين المولوديــن فــي الســويد. يرجــع ذلــك 
ــى  ــى العديــد مــن العوامــل، ولكــن فــي الدرجــة األول إل

تقديــم  علــى  بالقــدرة  البدايــة  فــي  ذلــك  يتعلــق 

مفهوم األعمال وخطة العمل بطريقة مقنعة. 
ولكــن مــن أهــم أســباب عــدم االســتمرار وتطويــر 
قويــة،  شــبكة عالقــات  إلــى  االفتقــار  هــو  األعمــال 

لتأميــن أســواق واالنفتــاح علــى زبائــن جــدد، أو مــن 
ضعــف  محتمليــن،  شــركاء  أو  تمويــل  تأميــن  أجــل 

شــركة  هــو  المنتــدى،  لهــذا  الرئيســي  الراعــي 
Transfer Galaxy لتحويــل األمــوال، وبرعايــة 
 Wise التوظيــف  شــركة  منهــا  أخــرى  جهــات 

.Professionals
الحضــور،  علــى  وافقــت  شــخصية  مــن 100  أكثــر 
يمثــل أغلبهــم أصحــاب أعمــال جــدد وقدامــى، ومنهــم 
باهــرة فــي عالــم األعمــال  أســماء حققــت نجاحــات 
مؤسســات  عــن  ممثليــن  جانــب  إلــى  واالقتصــاد، 
ســويدية وسياســيين وأعضــاء مــن البرلمان الســويدي، 
كمــا وافــق علــى الدعــوة عــدد مــن الســفراء العــرب 

خاصة ممن لديهم جاليات كبيرة في السويد.
حلقتيــن  هنــاك  ســيكون  المنتــدى  برنامــج  ضمــن 
أصــول  مــن  أعمــال  رجــال  بهمــا  يشــترك  للنقــاش 
ــك  ــن عــن مؤسســات ســويدية، وذل مهاجــرة وممثلي
أعمــال  تطويــر  تواجــه  التــي  العقبــات  لمناقشــة 

الســويديين  قبــل  مــن  المــدارة  الناشــئة  الشــركات 
الجــدد، وأهميــة التعدديــة الثقافيــة فــي االقتصــاد 

السويدي.
المنتدى من الفكرة إلى التنفيذ:

ــه  ــي تواج ــات الت ــة والصعوب الخصوصي
رواد األعمال من أصول مهاجرة

رابــع  كل  فــإن  عديــدة،  وأرقــام  ات  إحصــاء حســب 
شــركة فــي الســويد اليــوم، تــدار مــن قبــل شــخص لــه 
عــدد  فــي  زيــادة  هنــاك  أن  كمــا  مهاجــرة،  أصــول 
إلــى  يميلــون  الذيــن  الشــباب  وخاصــة  المهاجريــن 

االستثمار في تأسيس شركاتهم الخاصة.   
فــي تأســيس شــركة  البــدء  الســهل  مــن  يبــدو  قــد 
ات التســجيل  خاصــة فــي الســويد، نظــرا لســهولة إجــراء
للبــدء  كبيــرة  أمــوال  علــى رؤوس  االعتمــاد  وعــدم 

تنظــم مؤسســة الكومبــس منتــدى للبحــث فــي ســبل تشــجيع 
ــام  ــات أم ــل العقب ــرة، وتقلي ــول مهاج ــن أص ــال م رواد األعم
اســتمرار وتطويــر أعمــال أصحــاب الشــركات مــن القادميــن 

الجدد والمولودين خارج السويد بشكل عام.
أعمــال  رواد  »منتــدى  عنــوان  تحــت  يعقــد  الحــدث   
 Forum för Nysvenska الجــدد«  الســويديين 

Entreprenörer في ٢ من مايو/أيار هذا العام ٢019.

منتدى رواد أعمال السويديين الجدد

فــي  مهمــة  مســاهمات  وتصويــب  تشــجيع 
االقتصاد والمجتمع السويدي

كل رابع شركة في 
السويد اليوم، تدار من 

قبل شخص له أصول 
مهاجر
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المعرفــة باللغــة الســويدية قــد يــؤدي أيضــا إلــى عــدم 

االطــالع الــكاف علــى القوانيــن والتعليمــات والقيــم 

التــي تحــدد عمــل الشــركات فــي الســويد، إضافــة إلــى 

االبتعــاد عمــا يمكــن وصفــه بثقافــة عمــل وممارســة 

الشركات السويدية.

كل ذلــك يمثــل تحديــا قويــا فــي نجــاح أو فشــل إدارة 

أي شــركة فــي الســويد، والعمــل علــى تطويرهــا، علــى 

هــذا األســاس توجهــت الكومبــس لتنظيــم منتــدى 

لــرواد األعمــال مــن الســويديين الجــدد  )FNSE( مــن 

خــالل جمــع رواد أعمــال هادفيــن فــي الســويد فــي 

الخبــرات  مشــاركة  يمكنهــم   ، مشــتركة  شــبكة 

والمعارف القيمة مع بعضهم البعض.

الخــاص  األعمــال  رواد  منتــدى  أن  نعتقــد  نحــن   

علــى  بالتالــي  قــادرًا  ســيكون  الجــدد،  بالســويديين 

االســتفادة مــن خبــرات رواد األعمــال القدامــى والذيــن 

اســتطاعوا ترســيخ أعمالهــم فــي الســويد، والجــدد 

فــي الســويد فــي تطويــر مجتمــع األعمــال الســويدي 

ككل وتأمين نسب عالية من النمو والنجاح.

علــى الرغــم مــن هــذه الصعوبــات، يوجــد حاليــا حوالــي 

أصــول  مــن  ألشــخاص  مملوكــة  شــركة  ألــف   100

مهاجــرة فــي الســويد. ويعمــل اليــوم حوالــي 300 

أنحــاء  جميــع  فــي  تمثيلهــم  يتــم  شــخص.  ألــف 

المالمــح  مــن  العديــد  مــع  الســويدي،  االقتصــاد 

والمفاهيم الناجحة.

ــم  ــس علــى تنظي ــي شــجعت الكومب مــن األســباب الت

واإلعــالم  الصحافــة  إهمــال  أيضــا،  المنتــدى  هــذا 

لمســاهمات الالجئيــن والمهاجرين فــي إغناء االقتصاد 

الســويدي وأهميــة التعدديــة الثقافيــة التــي تنتــج 

وتطور األعمال وتزيد من نسب النمو.

 خــالل التعامــل اليومــي والمتابعــة اإلعالميــة الدائمــة 

لقضايــا المجتمــع والسياســة الســويدية، والتــي تخــص 

بالدرجــة األولــى المجموعــات الناطقــة باللغــة العربيــة 

ــي،  ــداري والصومال ــي وال ــل التيغرين ولغــات أخــرى مث

رصــدت شــبكة الكومبــس، عــدة حقائــق منهــا: أن 

التقصيــر اإلعالمــي فــي الصحافــة  هنــاك مــا يشــبه 

الســويدية، ضمــن إبــراز وإظهــار المســاهمات التــي 

يقــوم بهــا أشــخاص أو مجموعــات مــن أصــول مهاجرة، 

ــار الســلبية الصــدارة فــي  بينمــا ولألســف تحتــل األخب

يتــم  مــا  ومنهــا  واإلعــالم،  الصحافــة  واجهــات 

واليميــن  المتطــرف  اليميــن  قبــل  مــن  اســتغاللها 

الشــعبوي فــي حــال كان أحــد أبطــال هــذه األخبــار 

السلبية من أصول مهاجرة.

مــن الطبيعــي أن يهتــم اإلعــالم بالخبــر اآلنــي والمثيــر 

علــى حســاب األخبــار العاديــة والروتينيــة والتــي منهــا 

مــا يمكــن أن يجابــه الدعايــة اليمينيــة المتطرفــة، 

التــي تحــاول تصويــر كل منهــم مــن أصــول مهاجــرة 

بصورة سلبية.

مــن هنــا تأتــي أهميــة هــذا المنتــدى الــذي نطمــح بــأن 

تكــون نشــاطاته المســتقبلية ضمــن األخبــار اإليجابيــة 

في السويد.

الحاجــة إلــى التفكيــر بطــرق مجديــة 
لالستفادة من الكفاءات الجديدة

ات  المنتــدى يطمــح أيضــا إلــى لفــت النظــر لوجــود كفــاء

يوجد حاليًا حوالي 
100 ألف شركة 

مملوكة ألشخاص من 
أصول مهاجرة في 

السويد

قد ال يكون لرواد 
األعمال من أصول 

مهاجرة نفس الشروط 
والظروف التي يتمتع 
بها رواد األعمال من 

السويديين المولودين 
في السويد

االستفادة من عالقات 
المهاجرين مع بلدانهم 

األم في مد جسور تواصل 
معرفي وتجاري 

واستثماري من وإلى 
السويد

من األسباب التي شجعت 
الكومبس على تنظيم هذا 

المنتدى أيضا، إهمال 
الصحافة واإلعالم لمساهمات 

الالجئين والمهاجرين في 
إغناء االقتصاد السويدي 

وأهمية التعددية الثقافية 
في االقتصاد

متعــددة بيــن المهاجريــن خاصــة القادميــن الجــدد 
كيفيــة  فــي  التفكيــر  إلــى  حاجــة  هنــاك  منهــم، 
ات الجديــدة فــي تطويــر عــدة  االســتفادة مــن الكفــاء
قطاعــات فــي الســويد، منهــا القطــاع الزراعــي مــن 
أجــل إدخــال صناعــات غذائيــة جديــدة، واالســتفادة 
مــن عالقــات المهاجريــن مــع بلدانهــم األم فــي مــد 
جســور تواصــل معرفــي وتجــاري واســتثماري مــن 

وإلى السويد.
أصــول  لهــم  شــخص  مليونــي  مــن  أكثــر  يعيــش 
مهاجــرة فــي الســويد يتمتــع العديــد مــن المهاجريــن 
هنــا بمعرفــة قيمــة فــي التجــارة، والزراعــة، والحــرف 
المنتجــات،  الحيوانــات، وتجهيــز  اليدويــة، وتربيــة 
الجامعيــة  الشــهادات  حملــة  إلــى  إضافــة  والطبــخ، 

والعليا
هنــاك أيضــا العديــد مــن المهاجريــن الذيــن يمكنهــم 
التفكيــر باالنتقــال مــن المدينــة المكتظــة بالســكان 
واالســتقرار فــي الريــف، أو االســتثمار فــي المــزارع 
والتجــارة وتطويــر األعمــال بعــد دمجهــا ببيئــة العمــل 
الســويدية، وهــذا أيضــا مــن أهــداف المنتــدى علــى 

المدى البعيد.
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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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معلومات حول انتخابات البرلمان األوروبي في 
25 و25 مايو/ أيار 2019

فــي  التصويــت  المهــم  مــن  لمــاذا 
االنتخابات األوروبية؟

 Lennart Nilsson ــي الســويدي الكاتــب الصحف
 »Expressen « نشــر تحقيقــًا صحفّيــًا في جريــدة
تضمــن معلومــات مهمــة حــول هــذه االنتخابــات، 

منها:
الســويد  تركــت  األوروبــي،  االتحــاد  فــي  كعضــو 
والــدول األعضــاء األخــرى بعــض القرارات السياســية 
ــي، وكمواطــن تحمــل الجنســية  ــى االتحــاد األوروب ال
الســويدية، لديــك الفرصــة للتأثيــر فــي قــرارات 

االتحاد األوروبي من خالل هذه االنتخابات.
 705 األوروبــي  البرلمــان  مقاعــد  مجمــوع  تبلــغ 

لهذه األسباب من المهم المشاركة في 
االنتخابات األوروبية

تنطلــق يومــي ٢5 و٢6 مــن أيــار/ مايــو ٢019، انتخابــات البرلمــان األوروبــي 
والتــي مــن المقــرر أن يشــارك فيهــا مئــات المالييــن مــن األوروبيين. وبالنســبة 
الــى كثيريــن ليــس مــن الواضــح لهــم حتــى اآلن، ماهــي أهميــة هــذه االنتخابات، 
ومــن الــذي ســيختارونه، وكيــف تســير عمليــة التصويــت، ومــا هــي خارطــة 

القوى السياسية السويدية في هذه االنتخابات.
فــي  الســويديين  الناخبيــن  مــن  بالمئــة  ّصــوت 45,5  العــام ٢009،  فــي 
ــع أن  ــدة ُيتوق ــتطالعات الجدي ــب االس ــي، وبحس ــاد األوروب ــات االتح انتخاب
يشــارك 45 فــي المئــة فــي االنتخابــات المقبلــة، فــي تراجــع عــن انتخابــات عــام 

٢014 حيث شارك في تلك االنتخابات 51 بالمئة.

الكومبس- انتخابات: 

مقعدًا، منها ٢1 مقعدًا مخصصة للسويد.
ــي  ــاد األوروب ــون االتح ــي قان ــان األوروب ــرر البرلم يق
وميزانيــة االتحــاد، الــى جانــب مجلــس وزراء دول 
الحكومــات  ممثلــي  مــن  يتألــف  الــذي  االتحــاد، 
المشــاركة فــي االتحــاد، كمــا أن لالتحــاد ســلطة 
فــي  االتحــاد  قــرارات ملزمــة لجميــع دول  اتخــاذ 

العديد من المجاالت المهمة.

مــاذا يمكــن أن يفعــل االتحــاد األوروبــي 
بالنسبة لي؟

تنتمــي ٢٨ دولــة أوروبيــة إلــى االتحــاد األوروبــي 
ويعيــش 513 مليــون شــخص فــي االتحــاد األوروبــي 
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الــذي يضمــن حريــة التنقــل داخــل حــدوده، وكذلــك 
حركــة األشــخاص والســلع والخدمــات واألمــوال. كمــا 
يمكــن لــك بســهولة الدراســة والعيــش فــي بلــد آخــر 

في االتحاد األوروبي.

متــى يمكننــي التصويــت فــي االنتخابــات 
األوروبية؟

يمكــن لــك التصويــت فــي االنتخابــات إذا بلغــت ســن 
1٨ عامــًا يــوم األحــد ٢6 مايــو/ أيــار ٢019. ويجــب 
الجنســية  تحمــل   ( ســويدّيًا  ــًا 

ّ
مواطن تكــون  أن 

الســويدية (، وتــم تســجيلك فــي الســويد، أو كنــت 
ــاد  ــي االتح ــاء ف ــدول األعض ــن ال ــي أي م ــد مواطن أح
األوروبــي، وتكــون قــد ســجلت فــي الســويد قبــل ٢6 

أبريل/ نيسان ٢019.

بطاقــة  علــى  أحصــل  ســوف  متــى 
التصويت Röstkortet وماهي؟

ــل 30  ــك قب يتــم تحديــد حــق التصويــت الخــاص ب
يومــًا مــن يــوم االنتخابــات اســتنادًا إلــى المعلومــات 
الموجــودة فــي الســجل الســكاني لمصلحــة الضرائــب 
الســويدية. وفــي حــال كان لديــك الحق فــي التصويت 
ــى  ــر البريــد عل ــة التصويــت عب ســوف تتلقــى بطاق
العنــوان الــذي تعيــش فيــه. وهــذه البطاقــة هــي 
وثيقــة ال غنــى عنهــا تثبــت حقــك فــي المشــاركة فــي 

االنتخابات.

اكتشــفت  أو  التصويــت،  بطاقــة  تتلقــى  لــم  إذا 
لــك  فســتتاح  فيهــا،  صحيحــة  غيــر  معلومــات 
الفرصــة لطلــب تصحيــح فــي قائمــة التصويــت. يجب 
اإلداري  المجلــس  إلــى  التصحيــح  طلبــات  إرســال 
للمقاطعــة التــي تعيــش فيهــا، فــي موعــد ال يتجــاوز 
يــوم االنتخابــات، أي 14  اثنــي عشــر يوًمــا قبــل 

مايو/ أيار ٢019.

ما هو المطلوب للتصويت؟

أن تجلــب معــك بطاقــة التصويــت ووثيقــة الهويــة. 
إذا لــم يكــن لديــك مســتند هويــة، فيمكــن لشــخص 

آخر كفالتك على هويتك. 

مركــز  علــى  العثــور  يمكننــي  كيــف 
االقتراع الخاص بي؟

يــوم  االقتــراع  مراكــز  فــي  التصويــت  يمكنــك 
ــر  ــدد كبي ــي ع ــر ف ــت المبك ــات، أو التصوي االنتخاب
مــن مراكــز االقتــراع مــن ٨ مايــو / أيــار إلــى ٢6 
مايــو/ أيــار، حيــث يمكنــك معرفــة عناويــن المراكــز 
ــي  ــرها ف ــم نش ــارس/ آذار إذ يت ــن 1٨ م ــارا م اعتب

موقع سلطة االنتخابات.

االتحــاد  يعمــل  هكــذا  إنفوغرافيــك: 
األوروبي؟

مــع اقتــراب موعــد االنتخابــات األوروبيــة المقــررة فــي ٢5 و٢6 مايو/أيــار ٢019، 
والتــي ســيتم بموجبهــا تجديــد أعضــاء البرلمــان األوروبــي، نشــرت فرانــس٢4 
إنفوغرافيــك للتعريــف بأبــرز المؤسســات األوروبيــة وطريقــة عملهــا، فضــال عــن 

جميع الخطوات المتبعة للمصادقة على القوانين.
تؤثــر االنتخابــات األوروبيــة بشــكل مباشــر علــى حيــاة األوروبييــن الذيــن يعيشــون 
داخــل هــذا االتحــاد فــي مجــاالت عــدة، كالعمــل والهجــرة والتبــادل الحــر والصحــة 

والمناخ... كما سيكون لهذا التصويت تأثيرات هامة على السياسات األوروبية.

خارطة توقعات تمثيل األحزاب السويدية 

ــع أول اســتطالع للــرأي فــي آذار/ مــارس ٢019، حــول انتخابــات البرلمــان 
ّ

توق
ــي، أن تشــهد خارطــة تمثيــل األحــزاب الســويدية فــي البرلمــان المذكــور،  األوروب

تغييرات كبيرة.
ــويدي  ــون الس ــو Ekot والتلفزي ــح رادي ــز Novus لصال ــتطالع مرك ــرى االس وأج

.SVT

ســفاريا  وحــزب  اليســار،  حــزب  مــن  كل  ينــال  أن  ُيتوقــع  االســتطالع،  ووفــق 
ديموكراتنــا اليمينــي المتطــرف، المزيــد مــن المقاعــد البرلمانيــة، فيمــا قــد يفقــد 

حزب البيئة والحزب الليبرالي بعضًا من مقاعدهما.
لكــن ســكرتيرة الحــزب الليبرالــي ماريــا أرنهولــم، توقعــت دعمــًا أكبــر بكثيــر 
لحزبهــا فــي االنتخابــات المقبلــة، وقالــت: ”نحــن الحــزب الــذي يقــول نعــم فــي معظم 

األوقات للتعاون مع االتحاد األوروبي“.

ــة، أي بمقــدار النصــف  ــى خمســة بالمئ ــون عل وبحســب االســتطالع حصــل الليبرالي
مقارنــة بانتخابــات عــام ٢014، مــا يعنــي أن الحــزب ســيحصل علــى مقعــد برلمانــي 

 من اثنين في الوقت الحالي.
ً
واحد، بدال

أمــا حــزب البيئــة فقــد حصــل علــى 9,٢ بالمئــة، مــا يعنــي أنــه ســيفقد مقعديــن مــن 
أصل أربعة مقاعد لديه حالّيًا.

وفيمــا يتعلــق بحــزب اليســار، فقــد حصــل فــي االســتطالع علــى 10,6 بالمئــة مــا 
يعني زيادة عدد مقاعده الحالية من واحد الى مقعدين.

وحصــل حــزب ســفاريا ديموكراتنــا علــى 14,3 بالمئــة مــن األصــوات، ويعنــي هــذا 
 من مقعدين في انتخابات عام ٢014.

ً
أنه سيحصل على ثالثة مقاعد بدال

كمــا توقعــت نتائــج االســتطالع أن يرفــع كل مــن حــزب الوســط والحــزب المســيحي 
الديمقراطي من عدد مقاعدهما من مقعد واحد إلى مقعدين.

وأظهــرت نتائــج االســتطالع المذكــور، أن حــزب المحافظيــن قــد يحافــظ علــى 
المقاعــد الثالثــة التــي لديــه فــي الوقــت الحالــي، حيــث حصــل علــى 13,7 بالمئــة مــن 
األصــوات، فيمــا ُيتوقــع أن يحصــل الحــزب االشــتراكي الديمقراطــي علــى 6 مقاعــد، 

إذ حصل على ٢5,5 بالمئة من األصوات.

فــي  الســويديين  مــن  المئــة  فــي  أن يشــارك 45  ُيتوقــع  االســتطالع  وبحســب 
االنتخابــات المقبلــة، فــي تراجــع عــن انتخابــات عــام ٢014 حيــث شــارك فــي تلــك 

االنتخابات 51 بالمئة.
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R A M A D A N  M U B A R K I M

تتقدم لکم بأجمل التهاني
بمناسبة شهر رمضان املبارك

مباركرمضان 



| الكومبس 11 مايو / أيار  2019 |  العدد 66

قریبا يف رمضان .. إنتاج تلفزیون الکومبس

حصریا یلع

تألیف: أحمد دیاب

إخراج : حسن هادي

یأتیکم برعایة:


املسلسل الدرامي الکومیدي
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المــواد  أســعار  ارتفعــت  اقتصــاد:   – الكومبــس 

الغذائيــة فــي الســويد، بشــكل غيــر طبيعــي، خــالل 

األشــهر القليلــة الماضيــة، بحســب تقاريــر اقتصاديــة، 

ربطــت هــذا االرتفــاع بموجــة الحــر والجفــاف التــي 

ضربت السويد العام الماضي 2018.

وينطبــق هــذا االرتفــاع بشــكل خــاص علــى الخضــروات 

مثل الجزر والبطاطا والبصل.

وبحســب األرقــام الجديــدة، فــإن ســعر الجــزر ارتفــع 

الماضــي  العــام  مــن  أكثــر  المئــة،  فــي   60 حوالــي 

األخــرى  هــي  ارتفعــت  فقــد  البطاطــا  أمــا   ،2018

بنســبة تصــل الــى أكثــر مــن 20 بالمئــة قياســا الــى 

العام المنصرم.

حــر  موجــة  الماضــي،  الصيــف  المزارعــون  وواجــه 

منــذ ســنوات  الســويد  فــي  مســبوقة  شــديدة غيــر 

طويلــة جــدًا، تســببت فــي تلــف المحاصيــل الزراعيــة، 

الكرونــات  مــن  مليــارات  بعــدة  قــدرت  وخســائر 

السويدية.

كذلــك فــإن المربــى هــي األخــرى أصبحــت أغلــى ممــا 

كانت عليه سابقا. 

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 

ارتفاع أسعار الخضراوات في السويد

شاهد يف رمضان یلع

- مسابقات

- جوائز

- وصفات شهیة
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 Coop متاجــر  انضمــت  أخبــار:   – الكومبــس 

الســويدية لبيــع المــواد الغذائيــة الــى سلســلة متاجــر 

األغذيــة الرئيســية فــي الســويد، التــي قــررت وقــف 

بيــع مواقــد الشــوي التــي تســتخدم لمــرة واحــدة والتــي 

ــق التــي وقعــت  ــت الســبب فــي العديــد مــن الحرائ كان

العام الماضي 2018.

وغيرهــا   Icaو  Lidl مثــل  متاجــر  عــدة  وكانــت 

أصــدرت إيعــازًا الــى جميــع فروعهــا الموجــودة فــي 

البلديــات الســويدية يقضــي بوقــف هــذا النــوع مــن 

المواقد. 

أصــدرت سلســلة متاجــر األغذيــة الرئيســية فــي البــالد 

مثــل، كــوب، فيلــز، ليــدل وإيــكا إيعــازًا الــى جميــع 

فروعهــا الموجــودة فــي البلديــات التــي يشــملها حظــر 

إيقــاد النيــران يقضــي بوقــف بيــع مواقــد الشــوي التــي 

فــي  الســبب  كانــت  والتــي  واحــدة  لمــرة  تســتخدم 

العديد من الحرائق.

وقــال المديــر الصحفــي فــي شــركة Coop توبيــاس 

رايدرغــون لصحيفــة Expressen » ال نعتقــد أن 

المنتــج جيــد بمــا يكفــي، وقــد بعنــا كل مــا لدينــا منــه 

وتوقفنا عن بيع المزيد«.

ويقــول الخبــراء إن مــادة األلمنيــوم الموجــودة فــي هــذا 

ــى  ــن المواقــد تشــكل هــي األخــرى خطــرًا عل ــوع م الن

البيئة.

شرارة صغيرة تكفي

ولــدى جمعيــة الحمايــة مــن الحرائــق نصائــح جيــدة 

حــول التعامــل مــع مواقــد الشــواء التــي تســتعمل لمــرة 

واحــدة، مــن بينهــا وضــع الشــواية علــى ســطح غيــر 

قابــل لالشــتعال، والســماح لفحــم الشــواء باالحتــراق 

وتبريده بالماء قبل رميه.

وقــال الخبيــر فــي جمعيــة الحمايــة مــن الحرائــق بيورن 

بيوركمــان فــي بيــان صحفــي: “يمكــن أن تكــون تلــك 

تكفــي  منهــا  صغيــرة  وشــرارة  خادعــة،  المواقــد 

إلشــعال العشــب المجــاور. وخطــأ بســيط آخــر هــو 

االعتقــاد بــأن الوهــج ينطفــئ بشــكل ســريع. والحقيقة 

أنه قد يبقى ساخنا لمدة تصل الى يوم كامل”.

المزيد من متاجر األغذية السويدية 
تتوقف عن بيع مواقد الشوي السريعة

FOTO: IBL/TT.
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 د. وافر اختصاصي الجراحه من الدنمارك 
    وخبير بشفط الدهون

 تعتبر النزاهة واألمانة وسالمة المرضى من
 أهم اولوياته. أكثر ما يسعده هو ان مرضاه

          يكونون  سعيدين بالنتائج

+ 47 466 72 033
+ 46 315 34 623

HANNA  |  NURSE

 عيادات بي ام اي لشفط الدهون بتقنية
  البودي جت والليزر

 عياداتنا في السويد والنرويج متخصصة في
 العالجات التجميلية و شفط الدهون واعاده حقن
 الدهون باحدث تقنيات الليزر والبودي جت لشد

الجلد والحصول على نتائج طبيعية ودائمية

Rådmann Halmrasts vei 18, 
1337 Sandvika
+47 466 72 033

post@bmiklinikken.no
www.bmiklinikken.no

DENTALI TANDVÅRD
Nordanvindsgatan 2A, 
417 17 Göteborg
+46 31 53 46 23
post@bmiklinikken.se

OSLO    GÖTEBORG

DR. WAFER  
SURGEON

CAMILLA  |  NURSE DR. BAHIR   
SURGEON

bodyjet.indd   1 26/04/2019   10.57

السويد تتجه لحظر إعالنات ألعاب القمار والمراهنات

الحكومــة  أعلنــت  ســتوكهولم:   – الكومبــس 
الســويدية، األربعــاء 24 نيســان/ أبريــل 2019، عــن 
ــات  ــد اإلعالن ــي، حــول تقيي ــق حكوم ــي تحقي ــدء ف الب
والترويــج أللعــاب القمــار والمراهنــات، كمــا هــو عليــه 

الحال بالنسبة الى اإلعالنات عن الكحول.

ــن  ــة أردالن شــيكارابي م ــر الشــؤون المدني ــال وزي وق

الحــزب االشــتراكي الديمقراطــي إن التحقيــق ســوف 
يكتمــل فــي العــام 2020 وإن الحكومــة ال تســتبعد 

كل الخيارات، بما فيها حظر تام عن اإلعالنات.
أصبــح اإلعــالن عــن الكازينوهــات وشــركات المراهنــة 
ــي  ــي القطــاع العــام ف ــر شــيوعا ف ــت أكث ــر اإلنترن عب
فــي نهايــة  القيــود  األخيــرة، وبعــد رفــع  الســنوات 
العــام الماضــي ، ازداد عــدد إعالنــات األلعــاب بشــكل 

 Melodif برنامــج  عــرض  أثنــاء  كبيــر، خصوصــا 
شاشــات  علــى  وكذلــك  الشــهير    Festivalen
وحســابات  العــام  النقــل  وســائل  التلفزيــون، 
عــن  اإلعــالن  يتــم   ، للمشــاهير   Instagram

شركات األلعاب يومّيا.

فــي الوقــت نفســه، ارتفــع عــدد الســويديين الذيــن 
يعانــون مــن مشــاكل اإلدمــان علــى القمــار لمــدة ثــالث 

سنوات. 

ومــن الناحيــة الماليــة ، ُيقــدر أن شــركات األلعــاب 
أنفقــت مــا يقــرب مــن 7.5 مليــار كــرون ســويدي علــى 
مــن  يقــرب  مــا  أي   ،  2018 عــام  فــي  اإلعالنــات 
ــا لمســح أجــراه مركــز 

ً
الضعــف مقارنــة بعاميــن ، وفق

.Sifo سيفو
وقــال شــيكارابي: رســالتي بســيطة، وهــي أن الســماح 
بهــذا الشــكل للترويــج واإلعــالن عــن الكازينوهــات 
الحــد  يتعيــن علينــا  لذلــك  والقمــار غيــر صحيــح، 

بشدة من ذلك«.

يمكن فرض قيود
وكانــت الحكومــة ســبق وأن حــذرت شــركات األلعــاب 

مــن أنهــا يجــب أن تنظــم كميــة اإلعالنــات، لكــن اآلن 
يريــد الوزيــر المضــي قدّمــا الــى أبعــد مــن ذلــك، ويبــدأ 

اآلن التحقيق في اللوائح والحظر المحتمل.
وأكــد الوزيــر أرداالن شــكرابي أن العمــل علــى التحقيق 
الجديــد يجــب أن يتــم بســرعة، وســيتم االنتهــاء منــه 

في تشرين األول/ أكتوبر 2020.
وتريــد الحكومــة مــن خــالل التحقيــق معرفــة العواقــب 
التــي قــد تترتــب علــى فــرض حظــر كلــي أو جزئــي علــى 

إعالنات األلعاب، 

لكــن الحظــر ليــس التدبيــر الوحيــد الممكــن، إذ يجــب 
التحقيــق أيضــا فيمــا إذا كان يجــب أن تخضــع إعالنــات 
األلعــاب لقواعــد مماثلــة مثــل الكحــول والتبــغ ، والتــي 
تفــرض قيــوًدا أكثــر صعوبــة علــى كيفيــة تســويق 

منتجاتها ومكانها.

وفــي هــذا الصــدد يقــول الوزيــر: »مــن المؤكــد أن هنــاك 
بإعالنــات  الخاصــة  اللوائــح  نفــس  لتطبيــق  فرصــة 
التبــغ  عــن  لإلعــالن  بالفعــل  لدينــا  التــي  األلعــاب 
والكحــول. كمــا طلبنــا مــن المحققيــن إجــراء حــوار مــع 

المؤسسات المعنية والشركات نفسها«.
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إلى شقق يملكها مستأجروها
تحويل 20 ألف شقة مؤجرة في ضواحي ستوكهولم 

الكومبــس – ســكن: قــررت شــركة اإلســكان البلديــة 
فــي ســتوكهولم، منــح 20 ألــف عائلــة، فرصــة لشــراء 
الشــقق التــي يســكنون فيهــا، وتحويلهــا الــى شــقق 

مملوكة.
ويقــول البروفيســور ماتــس فيلهيلمســون: » مــا كان 
ُينظــر إليــه مــن قبــل كمســألة طبيعيــة فــي شــراء 
أكثــر  اليــوم  أصبــح  فيهــا،  يســكنون  التــي  الشــقق 
العــرض مناســبا بمــا فيــه  لــم يكــن  فــإذا  صعوبــة، 
ــر ممــن ال يريــدون المجازفــة  ــاك الكثي ــة، فهن الكفاي

في الشراء«.
وبحســب القــرار ســيتم تحويــل اآلالف مــن الشــقق 
المؤجــرة فــي ضواحــي ســتوكهولم، إلــى شــقق ســكنية 
ــس  ــا لقــرار مجل ــل مســتأجريها، وفق مملوكــة مــن قب

بلدية مدينة ستوكهولم.
ويشــمل االقتــراح عشــرين ألــف عائلــة فــي أحــد عشــر 

حّيا، معظمها من األحياء التي توصف بالمهمشة.  

وحســب مجلــس بلديــة المدينــة، فــإن االقتــراح هــو 

التــي  العزلــة  لمواجهــة  المجلــس  كفــاح  مــن  جــزء 
تعيشها بعض تلك األحياء.

ووفــق المعاييــر المعمــول بهــا حاليــا، يجــب أن تكــون 
60% مــن المناطــق الســكنية فــي ســتوكهولم شــققا 
مؤجــرة، وأن نســبة إيجــار المســاكن العامــة ينبغــي أن 

تكون أكبر من نسبة الشقق الخاصة المؤجرة.

ملــك  تكــون  العامــة  المســاكن  أن  ذكــره  الجديــر 
المســاكن  أمــا  للنــاس،  بتأجيرهــا  وتقــوم  الشــركات 
إلــى  الشــقق  ببيــع  الشــركات  الخاصــة فتقــوم هــذه 
ملــكا  فتصبــح  فيهــا  يســكنون  الذيــن  األشــخاص 

شخصيا لهم.

ويتعلق القرار باألحياء التالية:
 Rinkeby, Grimsta, Husby,  
 Hökarängen  Rågsved  Hässelby ,
 Fagersjö, Skärholmen,

.Bagarmossen, Västertorp  Sätra

ــة المعروضــة  ــي الشــقق المملوك ــادة ف زي
للبيع في السويد

مــن جهــة ثانيــة، ووفقــا آلخــر األرقــام الصــادرة عــن 
ســوق العقــارات فــي الســويد، فــإن هنــاك زيــادة فــي 

عدد الشقق المملوكة والمعروضة للبيع.

ووفــق ماتيلــدا أدلبــورج مــن موقــع Booli الســكني، 
بلغــت مجموعــة الشــقق المملوكــة المعروضــة للبيــع 
ــذ أن  ــى من فــي هــذا الموســم رقمــا قياســّيا، هــو األعل

“بدأنا القياس قبل عشر سنوات”.
الوقــت  وأضافــت أن األمــر ســوف يســتغرق بعــض 

لبيع هذه المجموعة المعروضة.

وتقــول ماتيلــدا إن أحــد األســباب فــي هــذا العــرض 
الكبيــر لبيــع الشــقق المملوكــة هــو أن المزيــد مــن 
النــاس يلجئــون اآلن الــى بيــع شــققهم أواًل قبــل الشــراء 

ــة  ــك لضمــان شــروط الرهــون العقاري ــد وذل مــن جدي
الصارمة التي جرى إقرارها في السنوات األخيرة.

وكان تقريــر جديــد حــول ســوق اإلســكان فــي الســويد، 
العقــارات  ببيــع  المتخصــص  الموقــع  نشــره 
Hemnet قــال إن صعوبــة بيــع الشــقق فــي الوقــت 
الراهــن، ال تقتصــر علــى الوحــدات الســكنية الجديــدة، 

وإنما تشمل أيضا الشقق الصغيرة.

المذكــور،  الموقــع  فــي  الصحفــي  المســؤول  وأوضــح 
ســتيفان تــل، أن أحــد األســباب التــي تقــف وراء ذلــك، 
هــو الشــروط الصعبــة التــي تضعهــا البنــوك فــي الوقــت 
الحالــي، لمنــح القــروض العقاريــة، وكذلــك تشــديد 

قواعد تسديد القروض وفوائدها.
ــن لديهــم  ــن الذي ــد م ــاك العدي ــاًل: ” هن وأضــاف قائ
ــرة فــي ســوق اإلســكان، وخاصــة الشــباب،  حاجــة كبي
القــروض  علــى  الحصــول  الصعــب  مــن  أصبــح  لكــن 
البنــوك تطلــب مــن  بســهولة. كمــا أن العديــد مــن 

األشخاص البيع أواًل قبل الشراء”.

FOTO: JANERIK HENRIKSSON/CLAUDIO BRESCIANI/TT
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شهد سبتي: متطوعة في أعمال إنسانية خارج السويد

لقــاءات:   – الكومبــس 
ــخاص  ــات األش ــاعدت مئ س
ضعيفــي البصــر علــى النظــر 
خــالل  مــن  جديــد  مــن 
آالف  بإيصــال  مشــاركتها 
ــى  ــتعملة إل ــارات المس النظ
ســافرت  الفقيــرة!  الــدول 
فــي عمــل طوعــي الــى أماكــن 
فــي  للمســاهمة  بعيــدة 

مساعدة اآلخرين. 

إنهــا شــهد ســبتي ســويدية مــن أصــول عراقيــة، هــي 
واحــدة مــن مجموعــة تضــم 10 أشــخاص ذهبــت فــي 
لمســاعدة  بوليفيــا  إلــى  أســبوعين  لمــدة  رحلــة 
علــى  الحصــول  فــي  البصــر  ضعيفــي  األشــخاص 

النظارات الطبية المناسبة لهم.

جــاءت شــهد إلــى الســويد فــي العــام 2000 وتعيــش 
كأخصائيــة  دراســتها  أكملــت  مالمــو،  مدينــة  فــي 
فحــص البصــر لمــدة ثــالث ســنوات فــي مدينــة كالمــار 
لتبــدأ عملهــا فــي هــذا المجــال الــذي طالمــا أحبتــه منــذ 
طفولتهــا عندمــا زارت محــل فحــص النظــر ألول مــرة 
فــي حياتهــا عندمــا كانــت طفلة في الســويد وأعجبتها 
عمليــة حصولهــا علــى نظــارة وكيــف تغيــرت نظرتها 

للحياة بعد ذلك اليوم.

بــدأت عملــي فــي  لـــ »الكومبــس«: » عندمــا  تقــول 
أســمها  منظمــة  لديهــم  ان  علمــت   synoptik
 Optiker utan gränser بصريــات بــال حــدود
وتأسســت منــذ تســع ســنوات ومهمتهــا هــي جمــع 

النظــارات التــي يتبــرع بهــا مــن ال يحتاجهــا وإيصالهــا 
ــى  ــدول الفقيــرة التــي يكــون فيهــا الحصــول عل ــى ال إل
نظــارة أمــر باهــض الثمــن والكثيــر مــن األشــخاص ال 
فحــص  فرصــة  علــى  حتــى  الحصــول  يســتطيعون 
عــام  بشــكل  النــاس  مســاعدة  احــب  وألنــي  النظــر، 
رغبــت بــأن أكــون جــزء مــن هــذا المشــروع مــن خــالل 
ذهابــي إلــى أحــد الرحــالت،  وفعــال عــدت للتــو مــن 
ــا مــا  بوليفيــا مــع مجموعــة مــن زمالئــي بعــد ان أخذن

يقارب عشرة آالف نظارة من المتبرعين. 

أتمنى المشاركة في رحلة إلى العراق

ثــم  ومــن  النظــر  لهــم  افحــص  أنــي  كان  ودوري 
اعطائهــم النظــارة المناســبة لدرجــة ضعــف البصــر 

لديهم.
تضيــف شــهد القــول: » أتمنــى ان تكــون أحــد رحــالت 
اإلغاثــة تلــك تكــون مخصصــة إلــى العــراق واعتقــد انــه 
المنظمــة  يســتقبلون  الذيــن  األشــخاص  وجــد  لــو 
ويشــاركون بعمليــة ايجــاد األشــخاص المحتاجيــن فــإن 

المهمة ستكون اقرب إلى الواقع« .
وعــن ســؤالها عــن أكثــر شــيء كان ملهمــا لهــا فــي تلــك 
الرحلــة تقــول شــهد: كنــت ســعيدة بــأن أرى ابتســامة 
كل شــخص ارتــدى النظــارة وتمكــن مــن رؤيــة الحيــاة 
مــن  الصــداع وتمكــن  مــن  بشــكل جديــد وتخلــص 
عملــه  تأديــة  حتــى  أو  اليوميــة  الصحيفــة  ة  قــراء
بطريقــة أفضــل مثــل ســائقي الســيارات الذيــن شــعروا 
بأمــان أكثــر اثنــاء القيــادة بعــد النظــارة الجديــدة، 
كانــت رحلــة مليئــة بالــود واالمتنــان مــن قبل األشــخاص 
ــر  ــد ان اخب ــك أري ــى المســاعدة لذل ــوا عل ــن حصل الذي
الجميــع إذا كان لديــك نظــارة زائــدة عــن حاجتــك ال 
تتــردد بالتبــرع بهــا فقــد تســاعد بــأن يســتفيد منهــا 

شخص أخر«.

منظمــة بصريــات بــال حــدود قامــت برحــالت إغاثــة 
إلــى بيــرو وبوليفيــا وغواتيمــاال ونيكاراغــوا مــن خــالل 
جمعهــا نظــارات المتبرعيــن التــي وصــل عددهــا إلــى 
424000 نظــارة ووصلــت إلــى 25400 شــخص 

يحتاجها .

إذا كان لديكم نظارة ال تستخدموها يمكن 
أن يستفيد منها شخص آخر في دولة فقيرة

زينب وتوت

»منظمة نظارات بال حدود«
تجمع النظارات الطبية

المستخدمة لمساعدة من يحتاج 
إليها حول العالم
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طارق الجنعان يروي قصة نجاحه في الحصول على عمل:

فهم المجتمع أقصر الطرق للوصول إلى النجاح

طــارق  اســمي  تجــارب:    – الكومبــس 

الجنعــان أنــا مــن ســوريا حاصــل علــى 

شهادة الحقوق من جامعة حلب.

جئــت الــى الســويد فــي أواخــر 2013، 

عندمــا وصلــت الــى الســويد كنــت فــي 

منتصــف العمــر تقريبــا ممــا يعنــي انــه 

البــد لــي مــن جهــد مضاعــف لكــي اختصر 

الوقت باالندماج والعمل. 

لكــي تكــون قــادرًا علــى االندمــاج بالمجتمــع الســويدي البــد بدايــة مــن 
فهــم هــذه البيئــة وهــذا المجتمــع المختلــف تمامــا باللغــة و العــادات و 
األول  أمامــي هدفيــن رئيســيين  لــذا وضعــت  القوانيــن،  التقاليــد و 
االندمــاج فــي المجتمــع بالطريقــة الصحيحــة :ان تعلــم اللغــة غيــر 
كافــي لالندمــاج فــي المجتمــع فــكان البــد مــن محاولــة الدخــول فــي 
األحــزاب ومنظمــات المجتمــع المدنــي وهــذا مــا حصلــت عليــه خــالل 
اقــل مــن ســنتين، و مــن ثــم كان البــد لــي مــن الحصــول علــى عمــل و 
حصلت على اول عقد عمل في بداية 2015 و كان العمل كمســاعد 

رعاية لألطفال غير المصحوبين باهلهم .

الجمع بين العمل والدراسة
ــي بالبلديــة ) الكومــون ( انهيــت دراســة اللغــة الســويدية  خــالل عمل
ــي وهــو  ــى هدفــي الثان ــدأت بالتخطيــط للوصــول ال ــم ب ــة ث واإلنكليزي
العمــل بشــهادتي او كمحامــي او كمستشــار قانونــي فــي الســويد علــى 
الرغــم مــن تعديــل الشــهادة الســورية إال ان األمــر كان صعبــا جــدا 

للدخول في هذه المهنة لذا قررت متابعة تحصيلي العلمي.

 فــي عــام 2017  بــدأت بدراســة الماســتر بالقانــون والمجتمــع فــي 
جامعــة أوميــو وكانــت الدراســة عــن بعــد وهــذا مــا ســاعدني بمتابعــة 

عملــي بالكومــون ومحاولــة ايجــاد فرصــة للتدريــب فــي مكتــب محامــاه 
وبعــد محــاوالت عديــدة اســتطعت الحصــول فرصــة للتدريــب فــي 
شــركة قانونيــة ثــم حصلــت علــى عقــد عمــل فــي تلــك الشــركة وبعــد 
ــة  ــام دراســتي الجامعي ــر إلتم ــرغ اكث ــررت التف ــد ق ــدة العق انتهــاء م
واكتســاب خبــرة اكبــر فــي المجــال القانونــي لــذا تواصلــت مــع منظمــة 
لمســاعدة الالجئيــن SGN فــي مدينــة فينشــبوري واقترحــت عليهــم 
أقامــت مكتــب استشــارات قانونيــة لمســاعدة الالجئيــن الذيــن ليــس 
ــرة  ــن دائ ــى التراخيــص م ــا عل ــا . وحصلن ــي مجان ــل قانون لديهــم وكي

الهجرة.

مشكلة في فهم القوانين
المجتمــع  مــن منظمــات  اقترحــت علــى منظمــة  الوقــت   وبنفــس 
المدنــي الســويدية فــي مدينــة ليدشــوبينغ البــدء بمشــروع محاضــرات 
توعويــة لشــرح قانــون LVU الخــاص بمشــاكل األطفــال وكيفيــة 
تعامــل الوالديــن مــع األطفــال والسوســيال فــي حــال حــدوث اي مشــكلة 
وكان هــذا المشــروع بالتعــاون مــع الكومــون و مدرســة sfi و مديــرة 

السوسيال في المدينة.

خــالل هــذه الفتــرة انهيــت مرحلــة الماجســتير فــي القانــون والمجتمــع 

واصبــح لــدي خبــرة فــي مجــال ممارســة القانــون لمــا يقــارب الســنتين 
لذا قررت فتح شركتي القانونية الخاصة بي .

هنــاك مشــكلة كبيــرة تواجــه القادميــن الجــدد فــي فهــم القوانيــن فــي 
الســويد واحــد اهــم األســباب هــي توجههــم لغيــر االختصاصييــن فــي 
ــاك العديــد مــن الصفحــات  حــال تعرضهــم ألي مشــكلة قانونيــة وهن
ــة مشــكوك فيهــا، او مــن  ــح قانوني ــت أيضــا تعطــي نصائ ــى اإلنترن عل

يدعون انهم مرخصين إلعطاء النصح او التوكل في قضايا .

المشــكلة األكبــر التــي يعانــي منهــا حاملــو شــهادة الحقــوق هــي ايجــاد 
مــكان للتمريــن وطبعــا هــذا أمــر واقــع وحتــى بالنســبة للعمــل فــي هــذا 

المجال دائما يطلب خبرة ال تقل عن سنتين.
نصيحتــي هــي عــدم اليــأس ومحاولــة خلــق فرصــة للدخــول فــي هــذا 

المجال، واإلرادة تصنع المعجزات.

طارق الجنعان
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För mer information: www.fnse.se

Sponsorer:

Transfer Galaxy / Guldsponsor

Arrangeras av:

Wise Professionals Silversponsor 

Nu lanseras Forum för
Nysvenska Entreprenörer

Ett nätverk för framgångsrikt företagande för alla

Bli en del av nätverket för framgångsrikt företagande
Är du entreprenör med utländsk bakgrund och vill vara en del av ett nätverk med 
andra entreprenörer? Har du egna värdefulla erfarenheter som du vill dela med dig 

till andra? Mejla oss ditt namn och företag på info@alkompis.com

انطالق منتدى رواد أعمال السویدیین الجدد
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هذا ما سيحدث لالجئين السوريين »إذا« غّيرت 
بلدان اللجوء األوروبية تقييمها لألوضاع في سوريا

مقالة قانونية

بغــض النظــر عــن مــا اذا كانــت هــذه االخبــار صحيحــة او مجــرد اشــاعات فمــن 
الضــروري توضيــح مــا هــو مرجــح ان يحــدث. مــن المهــم التنويــه ان المقــال هــذا 
هــو مقــال قانونــي يتعلــق بمــا هــو متوقــع ان يحــدث واي اشــياء مــن الضــروري 
ان يفكــر فيهــا الالجئــون الســوريون ســواء كانــوا الجئيــن جــدد او حصلــوا علــى 
اقامــة ويريــدون تجديــد االقامــة المؤقتــة كــي ال يقعــوا فــي مطبــات وقــع فيهــا 

الجئون من قبل.  

العاملــون فــي الحقــل القانونــي يعرفــون ان مصلحــة الهجــرة الســويدية تقــوم 
ــر اوضاعــه االمنيــة. هــذا التقييــم  بإعطــاء تقييــم قانونــي فــي كل بلــد تتغي

القانوني يتم استعماله في تقييم غالبية قضايا الالجئين من البلد المحدد.
ان التقييــم الــذي اصدرتــه الهجــرة فــي شــهر تشــرين الثانــي 2015 الزال 
ســاري المفعــول الــى اليــوم الحالــي فــي قضايــا الســوريين. اشــارت الهجــرة فــي 
هــذا التقييــم ان الوضــع ســيء فــي كل انحــاء البلــد ولهــذا ال يوجــد اي ســبب 

لدراسة في ما اذا كان بأمكان الشخص الهرب الداخلي. 
نفــس انــواع التقييــم اعطــي علــى مــدى الســنوات لــدول مختلفــة مثــل العــراق, 
اليمــن الــخ. هــذا التقييــم ال يجــب ان يعتبــر كمــا لــو انــه قانــون بــل هــو مثــل مــا 
يــدل االســم تقييــم وهــذا يعنــي انــه ممكــن ان يتغيــر بيــن يــوم وليلــة. يوجــد 
حــاالت قامــت فيهــا الهجــرة بتغييــر تقييمهــا لبلــد معيــن خــالل اشــهر قليلــة 
مــن صــدور التقييــم الســابق. التقريــر عــن ســوريا عمــره اكثــر مــن 3 ســنوات 
وكان يســتند بشــكل كبيــر علــى ان هنــاك نفــوذ لداعــش فــي البلــد وان البلــد فــي 

حالة حرب اهلية بشكل مبدئي..
فــي الفتــرة األخيــرة هنــاك نقــاش فــي بعــض البلــدان األوروبيــة بالنســبة لوضــع 
الالجئيــن الســوريين وهــل مــن الممكــن أن يحــدث أي تغييــر فــي قضاياهــم. 
الجــواب البســيط اســتنادًا علــى مــا ذكرنــا آنفــا هــو نعــم، ولكــن الموضــوع هــو 

أعقد من أن نقول متى يمكن أن يحدث هذا..

البلدان األوروبية تتبع بعضها البعض
أغلــب البلــدان تمــر بمرحلــة يتغيــر فيهــا وضــع البلــد، وعنــد حــدوث مثــل هــذا 
التغييــر تســعى الهجــرة لتغييــر تقييمهــا تخفيضــا لضغــط الالجئيــن مــن البلد 
األخــرى  إحداهمــا  تتبــع  األوروبيــة  البلــدان  أغلــب  أن  يعنــي  هــذا  المعيــن. 
بطريقــة مــا. إذا بقــي بلــد واحــد فقــط يتقبــل الالجئيــن مــن بلــد معيــن فهــذا 
ســيؤدي الــى أن كل الالجئيــن ســيتوجهون لتقديــم لجــوء إلــى هــذا البلــد، ولهــذا 
الــى اختــالل  إلــى مــدى يــؤدي  البقــاء علــى تقييــم مــا  مــن غيــر المنطقــي 

بالموازين..
إن الوضــع الســوري فــي الفتــرة االخيــرة يتجــه نحــو وضــع أكثــر امنــا بشــكل عــام. 
طبعــا ال اقصــد بهــذا الــكالم انــه ال يوجــد اشــخاص لديهــم اســباب شــخصية 
ولكــن التقييــم ســيكون فــي المســتقبل القريــب ليــس عــام مثلمــا كان ســابقا 
حيــث كان يكفــي ان يثبــت الشــخص انــه ســوري بــل ســيتحول الــى تقييــم 
الخطــر الشــخصي والفــردي. باإلضافــة الــى ذلــك ســتبدأ فتــرة النقــاش حــول مــا 
اذا كان هنــاك مــكان امــن بالبلــد. مثــاًل إذا كان الشــخص يواجــه مشــكلة فــي 
المناطــق الشــرقية فســيتم النقــاش فيمــا اذا كان بأمــكان الشــخص ان يعيــش 

في دمشق على سبيل المثال. 
فــي مقــال حــول هــذا الموضــوع قبــل حوالــي ســنة ونصــف اشــرت الــى ان الهجــرة 
بــدأت تلمــح الــى ان الوضــع فــي العــراق اصبــح اكثــر امنــا وان هــذا ســيؤدي الــى 
تزايــد الرفوضــات للعراقييــن وهــذا فعــال مــا حصــل حيــث ابتــدأت الهجــرة 

ــوا  ــن كان ــى ســكان الموصــل الذي ــر وحت ــن رفــض بشــكل اكب تعطــي العراقيي
يأخذون اإلقامات ألقل األسباب ابتدأوا يأخذوا رفوضات. 

الوضع الراهن في سوريا
الوضــع فــي ســوريا يشــير وبحتميــة ان الهجــرة ســتقوم بإعطــاء تقييــم مختلــف 
قريبــا فــي حــال اســتمر الوضــع بالتحســن مــن الناحيــة االمنيــة والسياســية. ال 
ننســى ان الهجــرة ايضــا لديهــا خبرائهــا ولهــذا بحســب رأيــي فــي كل مــرة 
ــو كان لديــه جنســية فهــذا  ــى بلــده حتــى ل يســافر فيهــا الشــخص الســوري ال

يضر في قضايا االشخاص الذين لم ينالوا االقامة الدائمة بعد. 
اود لهــذا ان اعطــي تقييمــي لثــالث نقــاط رئيســية وهــي اواًل مــا يجــب ان يفكــر 
فيــه الالجــئ الواصــل حديثــا للســويد كــي ال يخســر فرصتــه فــي الحصــول علــى 
اقامــة, ثانيــا مــا يجــب ان يفكــر فيــه اصحــاب االقامــات المؤقتــة وثالثــا اي 
ســيحدث  الــذي  واالســتغالل  المؤقتــة  االقامــة  تعنيــه  اقتصاديــة  مســاوئ 

لالجئين. 
 

ماذا سيعني لالجئين الجدد
ان الالجئيــن الواصليــن حديثــا للســويد قــد يقعــوا فــي مطــب عــدم اخبــار كامــل 
الخطــر الموجــود عليهــم فــي حــال رجوعهــم لبلدهــم. هــذا وخصوصــا انــه مــن 
المعــروف ان الالجــئ يعتمــد علــى استشــارة االقربــاء واالصدقــاء باالضافــة الــى 
اشــخاص يدعــون انهــم يفهمــون بالقوانيــن واللجــوء بالرغــم مــن جهلهــم 
للقواعد االساســية. هذا يعني ان اغلب االشــخاص ســيكون مصدر معلوماتهم 
قبــل االلتقــاء بمصلحــة الهجــرة مجــرد اشــخاص يقيمــوا كل القضايــا علــى مــا كان 
الوضــع عليــه ســابقا وليــس مــا يجــب ان يقــوم بــه الشــخص وهــو تقييــم 
ــرا ســبب  ــن المهــم ان يعــرف الالجــئ ان الهجــرة ال يهمهــا كثي مســتقبلي. م
تــرك الشــخص لبلــده او الخطــر الــذي كان عليــه بــل مــا يهمهــا بشــكل رئيســي 
هــو مــاذا ســيكون الخطــر علــى الشــخص فــي حــال رجوعــه االن. مثــاًل اذا كان 
الســبب الوحيــد للخطــر هــو داعــش فهــذا يعنــي ان هــذا الخطــر انتهــى وانــه فــي 
ــة  ــى االقــل بعــض المناطــق فــي ســوريا امن ــذي ســتعتبر الهجــرة عل ــوم ال الي

فسيتم دراسة قضية الشخص على هذا االساس. 
هــذا يعنــي ان الشــخص يجــب ان يذكــر كل المخاطــر المحتملــة ومــن ضمنهــا 
المخاطــر مــن قبــل الحكومــة اذا كان هنــاك مثــل هــذا النــوع مــن الخطــر. طبعــا 
ال اقصــد بهــذه الكلمــات ان يختلــق الشــخص خطــر غيــر واقعــي النــه ســيتم 

في اغلب االحيان كشفه من قبل محقيين الهجرة اذا كانوا ماهرين. 
لهــذا انصــح ان يفكــر الشــخص مليــا فــي الخطــر الشــخصي وال يقــع فقــط بفــخ 
االخبــار ان وضــع ســوريا غيــر امــن وخطــر فهــذا تقييــم عــام ال يحتــاج لــرأي 
الشــخص فــي االمــر بــل ســيبقى يعتمــد عليــه الــى ان تقــوم الهجــرة بتغييــر 

نظرتها لسوريا. 

هــذا يعنــي أن الهجــرة مــن الممكــن ان تقــوم فــي أي وقــت بتغييــر تقييمهــا 
ولهــذا يحتــاج الالجئيــن ان يكونــوا مدركيــن لهــذا كي يعرفــوا أهمية تقديمهم 
لقضاياهــم بطريقــة واضحــة. مثــاًل ان الذيــن يمكــن ان يخســروا فــي هــذا النــوع 
مــن القضايــا هــم الذيــن عملــوا مقابلــة بالهجــرة ولكــن لــم يصــدر قــرار بحقهــم 
عنــد صــدور التعديــالت. مثــل هــؤالء االشــخاص قــد يكونــوا متكليــن علــى أن 
قضاياهــم مشــمولة بالتقييــم القديــم ولكــن فــي الحقيقــة الهجــرة ال تعتمــد 
علــى تاريــخ التقديــم او تاريــخ المقابلــة بــل علــى تأريــخ اتخــاذ القــرار. فــاذا قــدم 

مجيد الناشيمقاالت الرأي تعبر عن أصحابها وليس بالضرورة عن الكومبس.

مقاالت الرأي: تواردت في األسابيع األخيرة أخبار حول نية دوائر الهجرة في بلدان مختلفة مثل الدنمارك وألمانيا 
بإصدار تعديالت جديدة على طريقة دراستهم لقضايا لجوء الالجئين السوريين. 
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القــرارات فهــذا يضــع  الشــخص اســباب جــدًا ضعيفــة وتــم تغييــر 
الشخص في وضع انه ممكن ان ينال رفض ألن أسبابه ضعيفة.

ماذا سيعني ألصحاب االقامات المؤقتة
ــات التــي  ــي أكثــر الفئ ــات وبحســب رأي ــة ســتكون أصعــب الفئ هــذه الفئ
ســتتعرض للظلــم. اذا قامــت الهجــرة بتغييــر نظرتها لقضايا الســوريين 
فهــذا ســيعني انــه ســيتم دراســة وضــع الشــخص اثنــاء التجديــد فــي مــا 

اذا كان يقدر ان يرجع الى بلده بسبب استقرار االوضاع نسبيا. 
اغلــب االشــخاص عندمــا وصلــوا  ســيكون هنــاك مشــكلة كبيــرة ألن 
للســويد قامــت الهجــرة بإجــراء تحقيقــات مختصــرة وكان التركيــز علــى 
الوضــع العــام. االن بعــد ان يتــم التركيــز علــى الوضــع الشــخصي ســتقوم 
الهجــرة لألســف فــي اغلــب االحيــان للرجــوع للتحقيــق االساســي فــي 
القضيــة وتقــول للشــخص انــه لــم يذكــر اي شــيء عــن الخطــر الشــخصي 
عندمــا تــم التحقيــق معــه. هــذا بحســب رأيــي ظلــم كبيــر فــأن غالبيــة 
االشــخاص لــم يدركــوا اهميــة ذكــر هــذه االمــور وخاصــة ألن العديديــن 
ســمعوا نصيحــة اخريــن بعــدم التوســع بالقضيــة كــي ال يطــول اخــذ 
القــرار. صحيــح انهــم حصلــوا علــى اقامة أســرع ولكن لألســف ســيواجهون 

الصعوبة االن اثناء التجديد. 

مــا يجــب فعلــه هــو ان يبــدأ مــن االن االشــخاص الذيــن يتــم تجديــد 
اقامتهــم بتوضيــح الخطــر الشــخصي وايضــا فــي حــال ابتــدأت الهجــرة 
بإعطــاء اي رفوضــات فعندهــا ســيتم تعييــن محامــي للدفــاع عنكــم 
ولهــذا مــن المهــم ان تقومــوا بتوكيــل محامــي يفهــم مثــل هــذه النقــاط 

كي يستطيع مساعدتكم وتحسين وضع قضيتكم.

العمل
ان أحــد اســوء االمــور باإلقامــات المؤقتــة هــو ان التحويــل لدائميــة يتطلب 
عقــد عمــل. لألســف بحســب تقييمــي يجعــل هــذا الشــرط الالجــئ تحــت 

رحمــة رب العمــل لفتــرة طويلــة فقــط كــي ينــال االقامــة الدائمــة. هــذا 
ــرة  ــود العمــل ســيزداد وبكث ــي ان ســوق شــراء عق ســيعني بحســب رأي
حيــث سيســتغل العديــد مــن اربــاب العمــل هــذا الموقــف ويقومــوا ببيــع 
عقــود بمبالــغ هائلــة ســيضطر مــن ليــس لديهــم اســباب للتجديــد 
ــا مقتنــع ان السياســيين سيكتشــفوا هــذا االمــر ولكــن بعــد  لشــرائها. ان
مــرور وقــت مــن االســتغالل وعندهــا ســيضطروا لوضــع حــل فعلــي 

للمشكلة. 

من المهم إدراك كيف تعمل مصلحة الهجرة
هــذا يعنــي أن الهجــرة مــن الممكــن ان تقــوم فــي أي وقــت بتغييــر 
تقييمهــا ولهــذا يحتــاج الالجئــون ان يكونــوا مدركيــن لهــذا كــي يعرفــوا 
أهميــة تقديمهــم لقضاياهــم بطريقــة واضحــة. مثــاًل ان الذيــن يمكــن 
الذيــن عملــوا مقابلــة  القضايــا هــم  النــوع مــن  ان يخســروا فــي هــذا 
بالهجــرة ولكــن لــم يصــدر قــرار بحقهــم عنــد صــدور التعديــالت. مثــل 
مشــمولة  قضاياهــم  أن  علــى  متكليــن  يكونــوا  قــد  االشــخاص  هــؤالء 
بالتقييــم القديــم ولكــن فــي الحقيقــة الهجــرة ال تعتمــد علــى تاريــخ 
التقديــم او تاريــخ المقابلــة بــل علــى تاريــخ اتخــاذ القــرار. فــاذا قــدم 
القــرارات فهــذا يضــع  الشــخص اســباب جــدًا ضعيفــة وتــم تغييــر 

الشخص في وضع انه ممكن ان ينال رفض ألن أسبابه ضعيفة.

ــا اللجــوء،  ــي لقضاي ــح الوضــع القانون الهــدف مــن هــذا المقــال هــو توضي
ــي حــال  ــه ف ــه عمل ــا يجــب علي ــة مســبقا م ــدرك صاحــب العالق ولكــي ي
حصــل أي تغييــر مفاجــئ، وليــس أخــذ موقــف تجــاه األمــر بشــكل او 
بأخــر، واعتقــد أن أغلــب القــراء هــم علــى درجــة وعــي كافيــة فــي تقديــر 
المعلومــات التــي هــي بالنهايــة لفائــدة النــاس وليــس لتخويفهــا. المثــل 
العربــي يقــول درهــم وقايــة خيــر مــن قنطارعــالج يصــح فــي هــذه 

القضايا أكثر من غيرها..
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هل تشديد العقوبة 
يساهم في مكافحة جرائم القتل؟

»كلفة السجين الواحد في السويد ما بين 
6  إلى 15 ألف كرون يوميًا«

وزيــر العــدل مورغــان يوهانســون قــال إن القتــل هــو 
أبــدًا  عيــد 

ُ
ت لــن  ارتكابهــا،  يمكــن  جريمــة  أصعــب 

علــى  ينبغــي  برأيــي  لذلــك  الحيــاة،  الــى  الضحيــة 
عليهــم  الحكــم  الجرائــم  هــذه  بارتــكاب  المدانيــن 

بأشد العقوبات وهي السجن مدى الحياة.
وأضــاف الوزيــر أن تشــديد العقوبــة يمكــن أن يكــون 
ــي كبيــر، وأيضــا ُيّصعــب مــن ارتــكاب  ــه تأثيــر وقائ ل

المجرمين لجرائمهم بسهولة في الشوارع.
ــي يعاقــب الشــخص المــدان بالقتــل  وفــي الوقــت الحال
فــي الســويد بالســجن لمــدة 14 عامــا، إذا لــم يكــن 
ــاك ظــروف مخففــة او مشــددة تســتدعي الحكــم  هن
تطبيــق  ويجــري  أكثــر.  أو  ذلــك  مــن  بأقــل  عليــه 
حكومــة الســجن المؤبــد فــي حــاالت اســتثنائية بقــرار 

من المحكمة العليا.
ــة األحــزاب فــي البرلمــان الســويدي تؤيــد  لكــن غالبي
الــى  لتصــل  القتــل  العقوبــات علــى جرائــم  تشــديد 
الســجن المؤبــد، وســتقوم الحكومــة فــي اجتماعهــا 
الــى  وتقدمــه  االقتــراح  بشــأن  قــرار  باتخــاذ  اليــوم 

المجلس القانوني لمراجعته.

وكانــت لجنــة قانونيــة ســويدية انتهــت صيــف العــام 
حــول  معــدل،  قانونــي  نــص  صياغــة  مــن   2017
إنــزال عقوبــة  علــى  ينــص  القتــل،  عقوبــة جريمــة 

السجن المؤبد بحق كل من يمارس القتل.
واقترحــت كبيــرة القضــاة فــي محكمــة هلســنغبوري 

الكومبــس - قضايــا قانونيــة: تعتــزم الحكومــة الســويدية تشــديد العقوبــات علــى المدانيــن 
بجرائم القتل، لتصل هذه العقوبة إلى السجن مدى الحياة.

أنجــزت  التــي  يونســون،  نورلينــغ  إيلفــا  االبتدائيــة، 
التحقيــق، بتكليــف مــن الحكومــة علــى أن “الشــخص 
الــذي ُيجــرد شــخص آخــر مــن حياتــه، ســُيدان بجريمــة 
القتــل وعقوبــة الســجن لمــدى الحيــاة، وإذا توصلــت 
محاكــم االســتئناف الــى ضــرورة تخفيــف الحكــم بحكــم 

الظــروف المرافقــة للجريمــة، يمكــن للمحكمــة الحكــم 
بالســجن لفتــرة معينــة مــن الزمــن، ال تقــل عــن عشــرة 

أعوام وال تزيد عن 18 عاما”.
قــد  كانــت  قانونيــة،  تغييــرات  أن  ذكــره،  جديــر 
أجريــت علــى قانــون عقوبــة القتــل فــي العــام 2014، 
طريقــة  أن  بســبب  فعاليتهــا،  تظهــر  لــم  أنهــا  اال 
صياغــة النــص الكتابــي للقانــون وانتقــاء الكلمــات، لــم 
السياســيون  كان  التــي  التشــديدات،  عــن  تســفر 

يتطلعون إليها

د. رشــيد المناصفــي لراديــو إيكــوت: 
بالســويد  العقوبــات  تشــديد  ًمقتــرح 

ليس حال

المناصفــي وفــي  الجريمــة د. رشــيد  أخصائــي علــم 
حــوار مــع راديــو إيكــوت، اعتبــر أن اقتــراح تشــديد 
العقوبــات علــى جرائــم القتــل ليــس هــو الحــل، بــل 
يجــب إعــادة النظــر فــي العديــد مــن العوامــل التــي 

تســبب فــي انخــراط المجــرم فــي أعمــال إجراميــة، 
الجريمــة،  أســباب  ومراجعــة  الرجــوع  أن  مضيفــا 
المتعلقــة بالتربيــة العائليــة، أو األوضــاع االقتصاديــة 
وغيرهــا، يمكــن أن يســاهم فــي مكافحــة الجريمــة 

بشكل أكثر جدوى، من زيادة العقوبات فقط. 
وحــول مفهــوم عقوبــة »المؤبــد« أو »مــدى الحيــاة« 
فــي  البقــاء  ســنوات  عــدد  إن  المناصفــي  د.  يقــول 
الســجن، ال تحــدد عنــد إصــدار الحكــم، ولكــن عمليــا 
يبقــى المــدان بعقوبــة »المؤبــد« مــدة تتــراوح بيــن 8 

سنوات إلى 22 سنة حسب سلوك السجين.
 أخصائــي علــم الجريمــة أوضــح أيضــا أن كلفــة الســجين 
ــي  ــا ف ــغ 6 أالف كــرون يومي ــي الســويد، تبل الواحــد ف
حدهــا األدنــى، بينمــا تصــل الكلفــة إلــى 15 ألــف كــرون 
فــي اليــوم الواحــد، عندمــا يحتــاج الســجين إلــى المزيــد 
كلفــة  فــإن  وللمقارنــة  الحراســة،  أو  الرعايــة  مــن 
ــات  ــغ فقــط 3 كرون ــا تبل الســجين الواحــد فــي بلغاري

يوميا.
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بعض أولياء أمور المراهقين يدافعون عن جرائم أبنائهم
الشرطة تحذر: 

ات الصــادرة عــن  الكومبــس – مجتمــع: وفــق اإلحصــاء

 BRÅ( الســويدي  الجريمــة  مكافحــة  مجلــس 

Brottsförebyggande rådet( لم تتزايد 

المراهقــون  بهــا  يقــوم  التــي  الســرقة  نســبة جرائــم 

والشــباب الصغــار فــي المنطقــة الغربيــة، لكن الشــرطة 

فــي منطقــة Hisingen التــي يقطنهــا عــدد كبيــر 

مــن المهاجريــن، تــرى اتجاهــا آخــر، يثيــر قلقهــا، وهــو 

األطفــال  أمــور  وأوليــاء  اآلبــاء  »دفــاع  تســميه  مــا 

فــي  أطفالهــم  ســلوك  عــن  الصغــار،  والمراهقيــن 
السرقة، ووقوفهم معهم بالضد من الشرطة.

وفــي مطلــع العــام الحالــي 2019 اســتجوبت الشــرطة 
7 مراهقيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 15 و 17 عامــا، 
ُيشــتبه فــي قيامهــم بأعمــال عنــف، وتهديــد وســرقة 

المتاجر في المنطقة.
ومــن بيــن األعمــال التــي قامــت بهــا هــذه المجموعــة، 

اعتراض طريق مجموعة أخرى، وضربهم وركلهم.

وتقــول محققــة الشــرطة Yvonne Inge وهــي 
رئيســة فريــق شــكلته الشــرطة للتحقيــق فــي الجرائــم 
التــي يرتكبهــا المراهقــون، إن بعــض الحــاالت تحــدث 
واحــدًا،  شــخّصا  كاملــة  مجموعــة  تهاجــم  عندمــا 

بأسلوب تصفه المحققة بـ »الجبان«.
مكافحــة  مجلــس  عــن  الصــادرة  األرقــام  توضــح 
التــي  الســطو  أن عــدد عمليــات   ،  BRÅ الجريمــة
ــم يــزداد فــي الســنوات  يقــوم بهــا الشــباب الصغــار، ل

العشــر األخيــرة. ينطبــق هــذا علــى منطقــة الشــرطة 
غوتاالنــد  فاســترا  مــن  تتكــون  والتــي   ، الغربيــة 

.Halland وهاالند Västra Götaland
قضايــا  مــع   Yvonne Inge المحققــة  عملــت 
الجريمــة التــي يقــوم بهــا األحــداث لمــدة عشــرين 
عامــا، وهــي تتفــق مــع تلــك الصورة القاتمة المرســومة 
حــول الــدور الســلبي لبعــض اآلبــاء فــي الدفــاع عــن 
أطفالهــم، وتقــول يختلــف عــدد عمليــات الســطو مــن 
ــع المناطــق  ــي جمي ــى أخــرى، وهــي شــائعة ف ســنة إل

ا لتجربتها.
ً
وفق

وتقــول: »عــادة مــا يكــون األصدقــاء هــم الذيــن توصلوا 
إلــى فكــرة أنــه يجــب عليــك القيــام بذلــك. ثــم يتعيــن 
ــا أن نكــون هنــاك ونحــاول وقــف هــذا الســلوك«،  علين

كما تقول.
وتضيــف: » كثيــرون ال يجــرؤون علــى اإلبــالغ. هنــاك، 
العديــد مــن أوليــاء األمــور الذيــن ال يريــدون تقديــم 

المعلومات الى الشرطة حول سلوك أبنائهم«.
ــد  وتحــذر مــن هــذه الظاهــرة بالقــول: » إذا كان الوال
يدافــع عــن طفلــه وال يعتقــد أن مــا فعلــه أمــر خطيــر، 

فلن يعترف الطفل أبدا بما قام به«.

BILD: JOHAN NILSSON/TT
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رمضان مناسبة لتعريف السويديين
أكثر على عادات وتقاليد المسلمين

الكومبــس - خــاص: قــدوم رمضــان، هــذا العــام، مــع 
البلــد  هــذا  فــي  الطويلــة،  النهــار  ســاعات  تزايــد 
االســكندنافي، الواقــع فــي أقصــى زوايا العالم الشــمالية 
ــة  ــاوي الديني ــع االجتهــادات والفت ــه تكــرار تتاب رافق
التــي تحــاول التخفيــف علــى الصائميــن، مــع أن أغلــب 
المؤسســات والمراجــع الدينيــة فــي الســويد رفضــت أن 
تفتــي بتقصيــر ســاعات الصيــام، فــي المقابــل ذكــرت 
بــأن مــن ال يســتطيع الصــوم، لمانــع المــرض أو الضعــف 
أو اســباب أخــرى مقبولــة، يمكنــه أن يصــوم فــي وقــت 

آخر عوضا عن األيام التي يفطرها.
أســم الســويد واقترانــه بالصيــام كان دائمــا حديــث 
المســلمين فــي العالــم، وتناقلتــه وســائل اإلعــالم أيضــا 
بتقاريــر مختلفــة، خاصــة فيمــا يتعلــق بكيــف يصــوم 
يــرى  ال  والــذي  البعيــد،  البلــد  هــذا  فــي  المســلمون 
ه  الشــمس إال قليــال فــي الشــتاء وتــكاد ال تبــارح ســماء

في نهارات صيفه الطويلة.
ويعتبــر هــذا الشــهر نوعــا مــن التحــدي لــدى البعــض 
علــى قهــر الجــوع والعطــش والشــوق إلــى ســيجارة أو 
فنجــان قهــوة صباحــي، أو بكــف النظــر إلــى فتيــات 
صيــف الســويد فــي الشــوارع والمحــالت، كمــا يقــول 

مازحا أحد األصدقاء الشبان.
لــدى  معروفــا  تقليــدًا  أصبــح  الســويد  فــي  رمضــان 
ــاك مــن  ــى هن ــات الشــعب الســويدي، وحت ــف فئ مختل
إلــى  انضــم  جديــدًا  ســويديا  تقليــدًا  يعتبــره  بــات 
المناســبات التقليديــة الســويدية القديمــة، وأصبــح 
مــن المعتــاد علــى مــن يعمــل أو يــدرس أو يصــادق 
أحــد مــن المســلمين أن يستفســر منــه بفضــول وحــب 

اطالع عن تفاصيل أكثر حول تقاليد الصوم.
وفــي ســؤال وجهتــه وكالــة أنبــاء Nyheter24 إلــى 
عــدة شــخصيات حزبيــة ســويدية، فــي وقــت الحــق، 
تقليــدا  فعــال  أصبــح  رمضــان  شــهر  كان  إذا  عمــا 
 Ramadan – en svensk« ســويديا 
tradition« أجــاب معظــم ممثلــي األحــزاب خاصــة 

الكبيــرة منهــا، بــأن شــهر الصــوم عنــد المســلمين 
ــة، ألن  ــن العــادات الســويدية التقليدي ــح فعــال م أصب
ــه مــن الســويديين يمارســون الصــوم  ــأس ب عــدد ال ب
فــي هــذا الشــهر، وأجابــت أحــزب أخــرى علــى الســؤال 
بحــذر، فيمــا رفضــت بعــض االحــزاب اليمينيــة هــذا 

الطرح جملة وتفصياًل.
جانــب آخــر مــن الجوانــب التــي تميــز هــذا الشــهر، هــو 
كثــرة إقبــال المســلمين علــى شــراء المــواد الغذائيــة 
بعــض  إلــى  أضافــة  األخــرى  االســتهالكية  والمــواد 
الخارجيــة،  الهاتفيــة  االتصــاالت  مثــل  الخدمــات، 
أكثــر مــن مليــار كــرون هــي  إن  ات تقــول  اإلحصــاء
ــة خــالل  ــادة فــي حجــم اســتهالك المــواد الغذائي الزي

شهر رمضان في السويد.
ــى عــرض  ــي الســويد عل وتتســابق عــادة الشــركات ف
خدماتهــا وبضائعهــا علــى المســلمين، بطــرق خاصــة 
وباســتعمال احيانــا كلمــات وتعابيــر، قريبــة مــن أجــواء 

هذا الشهر.
نكهــة رمضــان الســويدية فــي الصيــف تترافــق أيضــا 
مــع جمــال الطبيعــة الخالبــة، ونســمات مــن الريــح 
البــارد علــى الرغــم مــن الحــر الشــديد أحيانــا، قلــة 
الرطوبــة وهــدوء النــاس وســهولة التعامــالت تعطــي 
ــدان  هــذه النكهــة ميــزات أخــرى قــد ال توجــد فــي بل
الزيــارات  تتبــادل  العائــالت  مــن  أخرى.العديــد 
ودعــوات اإلفطــار فيمــا بينهــا، فــي محاولــة لمعايشــة 
أجــواء بلدانهــم وعالقاتهــم االجتماعيــة، والكثيــر مــن 
المراكــز والجمعيــات اإلســالمية تقيــم دعــوات إفطــار 
جماعيــة لمــن يحــب أن يتنــاول فطــوره فــي أجــواء 
وبيئــة مغايــرة عــن المنــزل، وللمحتاجيــن والمشــردين 

أيضا، بغض النظر عن انتمائهم الديني.
الســويديين  قصــص كثيــرة ســمعناها عــن عالقــة 
زمــالء  مــع  يصــوم  مــن  هنــاك  أن  منهــا  برمضــان، 
مســلمين لــه، صــوم قــد ال يكــون عــن قناعــة دينيــة بــل 
فقــط لمعايشــة وخــوض التجربــة. وهنــاك مــن يبــدي 

ــه واحترامــه ألشــخاص مســلمين يصومــون كل  اعجاب
هــذه المــدة الطويلــة دون أن يظهــروا أي إشــارات 
تذمــر أو تعــب أو إرهــاق وهــم يمارســون عملهــم 

بشكل معتاد.
نكهــة رمضــان الســويدية تتجلــى أيضــا بمــا يمنحــه 
ــد مــن تســامح وتفاهــم بيــن جميــع أطيــاف  هــذا البل
ــرام  ــة المعتقــدات واحت ــى قاعــدة حري المجتمــع، عل
اآلخــر، فكمــا يوجــد عائــالت غيــر مســيحية عديــدة 
تشــارك فــي احتفــاالت أعيــاد الميــالد ورأس الســنة 
كتقليــد ســويدي عــام، تجــد أن العديــد مــن غيــر 
المســلمين يتفهمــون ويحترمــون شــعور مــن اختــار 

أن يصوم بهذا الشهر.
قــد تختلــف طقــوس شــهر رمضان وعاداتــه وتقاليده 
ــب  ــى جان ــى الروحــي إل ــى آخــر، ولكــن المعن ــد إل مــن بل
جوهــر هــذه المناســبة، تبقــى عوامــل مشــتركة بيــن 
كل المســلمين فــي شــتى البقــاع. وال شــك أن شــهر 
ــدان  رمضــان فــي الســويد يتميــز كثيــرا عــن عــدة بل
أخــرى، فاختــالل االعتــدال بيــن ســاعات الليــل والنهار، 

يصعب الصيام لساعات طويلة.
مــا يميــز طعــم رمضــان فــي الســويد، أيضــا أنه مناســبة 
للتذكيــر بأجــواء نفتقدهــا نحــن الشــرقيين هنــا فــي 
بــالد الغربــة، أجــواء األلفــة وتبــادل الزيــارات وااللتفــاف 
ــدة، ونســيان الخالفــات الشــخصية  ــي حــول المائ العائل
الطعــام  بإعــداد  االهتمــام  جانــب  إلــى  والتســامح، 

وبعض المأكوالت المعينة.
رمضــان فرصــة لتعريــف المجتمــع الســويدي باإلســالم 

الصحيح
وهنــاك مــن يعتبــر شــهر رمضــان أفضــل مناســبة 
للتعريــف باإلســالم الحقيقــي المبنــي علــى التســامح 
واالنفتــاح وإعطــاء فكــرة صحيحــة عــن المســلمين فــي 
الســويد، حيــث يشــكل المســلمون نســبة تتجــاوز الـــ 

5% من ُسكان السويد.
بالمقابــل ال يتجاهــل إطالقــا المجتمــع الســويدي هــذه 

اإلعــالم  وســائل  فــي  تناولهــا  يتــم  بــل  المناســبة، 
الكبيــرة  الشــركات  وتقــدم  والخاصــة،  الرســمية 
مــع  المســلمين،  للمســتهلكين  عروضــا  والصغيــرة 

تهاني بالشهر الفضيل.
وعلــى مســتوى العالقــات الخاصــة، يحــاول أصدقــاء 
العمــل أو الدراســة أو المعــارف، أن يستفســروا أكثــر 
ــه يوجــد مــن  ــي رمضــان، حتــى أن عــن طقــوس ومعان
أجــل خــوض  مــن  فقــط  الصيــام،  يجــرب  أن  يحــب 

التجربة.
تمنــح الســويد قــدرا كبيــرا مــن االعتــراف القانونــي 
ــع بهــا  ــي يتمت ــم التســامح الت ــة، وقي ــة الديني والحري
المجتمــع الســويدي بشــكل عــام دفعــت بالكثيــر مــن 
الســويديين الى االنفتاح والقبول لممارســة المســلمين 
ــر فعــال  ــر المســلمين لعبادتهــم. لكــن هــل يؤث وغي
شــهر رمضــان علــى اندمــاج المهاجريــن؟ وكيــف يــرى 
المســلمون األجــواء الرمضانيــة فــي الســويد؟ ومــا الــذي 
يفتقــدوه فــي بلدانهــم هنــا؟ وكيــف يصــوم العاملــون 

لساعات طويلة بسبب قصر الليل؟
المجتمــع الســويدي يتبنــى مبــدأ التســامح والحــوار مــع 

المسلمين كما مع غيرهم
ــة مــع  دخــل االســالم الســويد بشــكل متأخــر بالمقارن
دول أوروبــا الغربيــة ولكــن مــا مّيــز الشــعب الســويدي 
أنــه لــم يكــن لــه أســبقيات اســتعمارية أو عدائيــة ضــد 
المســلمين كمــا عليــه حــال بعــض الــدول األوروبيــة 
األخــرى، كمــا تتبنــى الســويد دعــوات جــادة للحــوار مــع 
شــهر  جعــل  ممــا  ســنوات  عــدة  منــذ  المســلمين 
رمضــان متعــارف عليــه بيــن الشــعب الســويدي بــل ان 
تهنئتهــا  تعلــن  واالســواق  المحــال  مــن  الكثيــر 
وتقديــم  خاصــة  بعــروض  وتقــوم  بــل  للمســلمين 
منتجــات مثــل التمــر وقمــر الديــن وغيرهــا ممــا يقبــل 

على شرائه االجانب في شهر رمضان.
بمناســبة  األمنيــات  أجمــل  لكــم  تتمنــى  الكومبــس 

حلول الشهر المبارك.. 
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