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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: 1970 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

ليس بالشكوى وحدها 
نستطيع التغيير

لمواجهــة  ســهلة،  يعتبرهــا  طريقــة  البعــض  يختــار 
تحديــات االنتقــال والعيــش فــي مجتمــع آخــر واالحتكاك 
مــع ثقافــات وحضــارات أخــرى، فمــن الســهل الجلــوس 
وإظهــار الشــكوى وعــدم االرتيــاح وتوجيــه االنتقــادات 
للمجتمــع الــذي نعيــش بــه مرغميــن أو مخيريــن، دون 
ومــن  التغييــر،  فــي  بالمشــاركة  رغبــة  أيــة  نبــدي  أن 
الســهل أن نقــرر بــأن نــدع غيرنــا يقــرر عّنــا، وكأننــا 
ــوة، أو  ــا وال ق مجــرد أشــخاص أو مجموعــات ال حــول لن
ألننــا قررنــا بــأن ال نصــدق شــيء، فــكل مــا حولنــا مخطــط 
لــه مســبقا. وأن مــا حــدث كان ســيحدث بإرادتنــا أو غصبا 

عنا.
هــذا الشــعور لألســف يــازم البعــض مّنــا، حتــى يصــل إلــى 
مرحلــة يؤمــن بهــا البعــض بأنــه مســلوب اإلرادة وأنــه 
كائــن فقــط لكــي يكــون كومبــارس أو حجــر شــطرنج 

ضمن لعبة كبيرة مرسومة له من قبل الكبار.
ــاة، ال  ــي الحي الخطــورة أيضــا أن أصحــاب هــذا النهــج ف
ــل ينشــر العديــد  ــه ألنفســهم، ب يكتفــون باالحتفــاظ ب
منهــم هــذه الثقافــة بلغــة العــارف والعليــم والمختــص، 
ليفســروا أي حــدث وكأنــه مؤامــرة محبوكــة ومخطــط 
لهــا، حتــى وإن كان الحــدث إيجابــي ويمكــن أن يمنــح 
إلحباطــك  يســارعون  تجدهــم  لآلخريــن،  التفــاؤل 

ويفسرون النجاح بأنه مؤامرة عليك.
تفســيرهم ألي صــراع بيــن طرفيــن هــو اتفــاق مســبق 
ــن أو  ــا ممثلي ــار، أطــراف الصــراع بنظرهــم إم ــن الكب بي
والحــروب  المعــارك  نتائــج  علــى  مســبقا  متفقيــن 
أمامنــا  يتخاصمــوا  أن  علــى  متفقيــن  والنزاعــات، 

ويتحاربوا، لكي تكون النتائج لصالح الجهة العليا.
ال  االســتياب  عقــدة  أصحــاب  هــؤالء،  أن  المشــكلة 
يريــدون أن يقتنعــوا بأننــا نعيــش اآلن فــي مجتمــع يتيــح 
ألي فــرد أن يكــون مؤثــرًا ومســاهمًا فــي التغييــر، لذلــك 
أي معالجــة  الســلبية تجــاه أي شــيء وأمــام  يختــارون 
فــي  معضلــة  إلــى  تتحــول  قــد  لظاهــرة  محتملــة 

المستقبل.
والكراهيــة  تتزايــد  العنصريــة  مقولــة:  اآلن  نســمع 
ــا وال  ــع، وبأنهــم يكرهونن ــي المجتم تتفشــى بســرعة ف

يريدوننا وغير ذلك من هذه الصيحات السلبية. 
ــة اآلن فــي تزايــد  نعــم قــد تكــون التوجهــات العنصري
ــا، ومــن الممكــن أن الكراهيــة  فــي الســويد وبقيــة أوروب
األوروبيــة  المجتمعــات  فــي  تفشــيا  أكثــر  أصبحــت 
والدليــل صعــود شــعبية األحــزاب الشــعبوية اليمينيــة. 
ولكــن الســؤال هــو مــاذا فعلــت أنــت وأنــا واآلخريــن لكــي 
فــي  والتطــرف  للعنصريــة  المناهضــة  القــوى  نســاعد 
ينشــط  أجنبيــة  أصــول  مــن  شــخص  كــم  المجتمــع؟ 
ويتظاهــر ويمــارس مــا تســمح بــه الديمقراطيــة للحــد 
مــن هــذه اآلفــات الضــارة والتــي يمكــن ان يطــال خطرها 

أوالدنا أيضا؟
وفــي أضعــف اإليمــان كــم مّنــا يهتــم ويحــرص علــى 
ــا  ــات، التــي يمكــن أن تحــدد مصيرن المشــاركة باالنتخاب

فعا؟
أضعــف اإليمــان هــو أن نذهــب ونشــارك بالتصويــت فــي 

بلــد ومجتمــع يعتمــد فــي تســيير أمــوره علــى مبــدأ 

نحــن  بيننــا  التصويــت  نســب  ذلــك  ومــع  االنتخابــات، 

الضحايــا المحتمليــن للعنصريــة ال تــزال متدنيــة، وهــي 

بحــدود 30 بالمئــة بيــن مــن هــم مــن أصــول أجنبيــة فــي 

السويد.

قــد ال يعــرف العديــدون مّنــا أن أغلــب األحــزاب اليمينيــة 

األوروبــي  االتحــاد  ضــد  هــي  أوروبــا  فــي  المتطرفــة 

ــة ضمــن مفهــوم  ــى ان تكــون دولهــا منعزل وتعمــل عل

ــك تنشــط هــذه األحــزاب  القوميــة المتشــددة، ومــع ذل

فــي حــث أتباعهــا ومؤيديهــا علــى المشــاركة باالنتخابات 

قــرارات  أي  علــى  الطريــق  تقطــع  لكــي  األوروبيــة، 

أوروبيــة عقانيــة تنــادي بالمســاواة وتقليــل الفروقــات 

بين البشر.

العمليــة بســيطة جــدا، الضحيــة ال تشــارك بالدفــاع عــن 

ــي  ــات، وبالتال نفســها وال تذهــب لكــي تشــارك باالنتخاب

تــدع األصــوات المتطرفــة تأخــذ مكانــا أعلــى ممــا تمثلــه 

بالمجتمعــات األوروبيــة، ممــا يقــوي اتجاهــات العنصرية 

والكراهية.

 

قــد يبــدو أن الحديــث حــول ضــرورة الذهــاب للمشــاركة 

باالنتخابــات ممــًا، أصبــح ممــا وروتينيــا ، وقــد يكــون 

عــدم  مســبقا  قــرر  مــن  لــدى  مجــدي  غيــر  لألســف 

المشاركة وحكم على النتائج قبل وقوع السباق.

تســلب  أن  بخطــورة  للتذكيــر  مســاهمة  هــذه  ولكــن 

إرادتنــا وننتظــر مــن يقــرر عنــا، وقــد يكــون مــن يقــرر 

عنا هو نفسه من نشتكي ونخاف منه. 

ــواع  ــت كل أن ــدول األوروبيــة كافحــت وتحاربــت وجرب ال

النزاعــات والمعــارك، بــل وكمــا يقــال ذاقــت األمريــن 

حتى وصلت إلى قناعة التعاون ومن ثم االتحاد.

االتحــاد األوروبــي اليــوم وقراراتــه تؤثــر علينــا وعلــى 

حياتنــا اليوميــة ومــا يمكــن أن يقــره البرلمــان األوروبــي 

غدا يمكن أن تساهم أنت وأنا واألخرون به اليوم.

االنتخابــات  يــوم  هــو  أيــار  مايــو/   26 األحــد  يــوم 

ــي مــع هــذا  ــى أن نتعاطــى بشــكل إيجاب ــة نتمن األوروبي

الذهــاب  وهــو  اإليمــان  أضعــف  ونمــارس  الحــدث، 

للمشاركة بصنع مستقبلنا ومستقبل أطفالنا.

د. محمود صالح آغا
رئيس تحرير شبكة الكومبس اإلعالمية
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بناء الجسور
جــرت العــادة ســابقا علــى تخصيــص يــوم لــكل حــزب، 

أي كان األســبوع علــى مــدار 9 أيــام، لكــن هــذا العــام 

جــرى تقليــص المــدة إلــى خمســة أيــام فقــط. اآلن 

يتقاســم عــدد مــن األحــزاب الوقــت فــي نفــس اليــوم 

المقــال(. وبذلــك  البرنامــج، فــي نهايــة  إلــى  )انظــر 

المنظمــة قــد وضعــت عــن قصــد  الجهــات  تكــون 

ضمــن هــذا البرنامــج الجديــد أحــزاب تختلــف سياســيا 

المثــال،  يــوم واحــد. علــى ســبيل  فيمــا بينهــا فــي 

يشــارك حزب اليســار بنفس اليوم مع الديمقراطيين 

المســيحيين، ومشــاركة الليبرالييــن تأتــي بنفــس يــوم 

مشاركة سفيريا ديمكراتنا.

ــادة  ــز بزي ــا السياســي هــذا الصيــف يتمي أســبوع يارف
مرتفعة في اهتمام مشــاركة الشــركات والمؤسســات، 
خاصــة أن تركيــز المنظميــن والقائميــن علــى هــذا 
ــى فكــرة واضحــة وهــي توظيــف  النشــاط، ينصــب عل
المزيد من الناس في أماكن شاغرة لدى المشاركين.

مســتوى المشــاركة وحجمهــا الــذي يتزايــد ســنة بعــد 
ــة المنافســة بــل  أخــرى، وضــع أســبوع يارفــا فــي مكان
والبديــل ألســبوع ألميداليــن المعــروف والعريــق فــي 

تاريخ السويد السياسي المعاصر.
ووفقــا للمنظميــن فــإن حوالــي 153منظمــة مشــاركة 
قياســي  رقــم  وهــو  اآلن،  حتــى  تســجيلها  تــم  قــد 
مقارنــة مــع 30 منظمــة مشــاركة كانــت قــد ســجلت 

نفسها بعين التوقيت في العام الماضي.
المؤســس وصاحــب فكــرة أســبوع يارفــا السياســي، 
أحمــد عبــد الرحمــن، صــرح للصحافــة الســويدية قائــا: 

إنــه ألمــر ممتــع للغايــة، أن نــرى ضمــن هــذا األســبوع 
السياســيين وقــادة األحــزاب والشــركات  عــدد مــن 
بتقويــة  كفيــل  وهــذا  والمنظمــات،  والســلطات 
وتعزيــز ديمقراطيتنــا، كمــا أن الثقــة تــزداد أيضــًا، 
فــي كل مــرة نقــدم مثــل هــذا النشــاط للمواطنيــن، 
وغيــر  مهمشــين  بأنهــم  يشــعرون  ممــن  خاصــة 

مرئيين لسنوات عديدة.
فــي العــام الماضــي 2018، كان اإلقبــال كبيــرا مــن 
قبــل النــاس، وتــم تســجيل أكثــر من 30 ألف مشــارك. 
فيمــا زار أســبوع يارفــا فــي العــام 2017 أول عــام 
ينظــم بــه األســبوع، حوالــي 13 ألــف شــخص، ممــا 
يؤكــد تزايــد االهتمــام بهــذا النشــاط السياســي، الــذي 
ات مباشــرة بيــن السياســيين والمؤسســات  يتيــح لقــاء
والشــركات الكبيــرة واألقــل حجمــا مــن جهــة وبيــن 

الناس، خاصة القاطنين في المناطق المتضررة.

 Järvaveckan أسبوع يارفا

تقليــل الفجــوات فــي المجتمــع ومنصــة لقــاء 
وحوار مع السياسيين

اهتمام متزايد من 
قبل الشركات 

والمؤسسات

الكومبــس – الغــالف: للعــام الثالــث علــى التوالــي، ينعقــد أســبوع يارفــا Järvaveckan )اســم يارفــا يطلــق علــى منطقــة فــي شــمال غــرب 
ــة  ــة الممثل ــية الثماني ــزاب السياس ــادة األح ــع ق ــور جمي ــرة( بحض ــول مهاج ــن أص ــا م ــكان بعضه ــب س ــي، أغل ــدة ضواح ــم ع ــتوكهولم، تض س
بالبرلمــان الســويدي »الريكســداغ« باإلضافــة إلــى حــزب المبــادرة النســوية، يأتــي قــادة األحــزاب وممثلــون عــن المؤسســات والشــركات للحديــث 
مباشــرة مــع النــاس، علــى مــدار خمســة أيــام مــن تاريــخ 1٢ إلــى 16يونيــو/ حزيــران. حيــث ســيخصص هــذا النشــاط كل يــوم إمــا لحــزب واحــد 

أو لعدة أحزاب. بهدف فتح نقاش وقنوات تواصل مع السياسيين للحديث عن مشاكلهم.

زيادة كبيرة بعدد الشركات والمؤسسات المشاركة
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لســكان هــذه المناطــق، وهــو أمــر ال شــك أنــه يهــم كل 

عبــد  أحمــد  يقــول  الناحيــة  هــذه  وحــول  الســويد. 

الرحمن:

هــذه  فــي  أعلــى  البطالــة  معــدل  أن  نعلــم  -نحــن 

ــار هــو  ــم أن عــدد حــوادث إطــاق الن المناطــق، ونعل

فــي  ســيء  األمــن  أن  ونعلــم  أيضــا،  لألســف  األكثــر 

مناطــق مثــل Rinkeby-Tensta ، هنــاك حوالــي 

60 فــي المئــة لديهــم وظائــف ممــن هــم قادريــن 

علــى العمــل إذا تمكنــا مــن زيــادة هــذه النســبة مــن  5 

المائــة، ســيعود ذلــك بفائــدة كبيــرة  إلــى 10 فــي 

علــى  ينطبــق  نفســه  األمــر  ســتوكهولم،  لمدينــة 

المناطق المماثلة، في جميع أنحاء الباد.

وفــي لقــاء ســابق لـــ الكومبــس مــع صاحب فكرة أســبوع 

يارفــا أحمــد عبــد الرحمــن، أوضــح أهميــة مشــاركة 

ات  الســكان المحلييــن وأهميــة التركيــز علــى اللقــاء

ــاس، والمنظمــات والسياســيين،  ــن الن ــي تجــري بي الت

معتبــرًا جميعهــا أمــر إيجابــي لتعزيــز الديمقراطيــة، 

الحــوار،  مــن  المكتســبة  المعرفــة  تلــك  أن  مضيفــا 

ســتبقى فــي المنطقــة، لذلــك فــإن األمــر ال يتعلــق 

بعــدد الــزوار فقــط، لكــن علــى القيمــة بعيــدة المــدى، 

مشــددًا علــى ضــرورة بنــاء الجســور، وإنشــاء أماكــن 

لاجتماعــات بيــن أشــخاص وجهــات مختلفيــن بــاآلراء، 

مما يعزز الديمقراطية.

مــن بيــن الشــركات والســلطات التــي قامــت بالتســجيل 

حتــى اآلن، القــوات المســلحة الســويدية والشــرطة، 

والجامعــة الملكيــة للتقنيــات KTH  وكليــة االقتصــاد 

وشركة القطار MTR وغيرها.

أغلــب هــذه الجهــات وغيرهــا ســتحاول التركيــز علــى 

مســألة التوظيــف، كمــا أعلــن بشــكل واضــح المنظمــون 

لهذا األسبوع هذا العام.
فــي العــام الماضــي، أجــرت عــدة شــركات ومؤسســات 
كبيــرة مقابــات توظيــف خــال أســبوع يارفــا، ممــا 
أدى إلــى توظيــف 38 شــخصا مــن قبــل مؤسســات 

القطارات MTR فقط.

السويد تعاني من أزمة 
قلة المهارات 

ــع  ــن أهــم المواضي ــف هــو م موضــوع العمــل والتوظي
التــي تشــغل بــال السياســيين وهــو أيضــا مــن أهــم مــا 
رفــع  أجــل  مــن  ومؤسســاتها  الحكومــة  لــه  تســعى 
ــة  ــل مــن مســتويات البطال ــاج، والتقلي مســتوى االندم
بيــن المقيميــن فــي الســويد ممــن هــم مولوديــن خــارج 
أوروبــا. فيمــا تعانــي الســويد مــن أزمــة قلــة مهــارات، 
ــن الشــركات والمؤسســات البحــث  ــد م وتحــاول العدي
عــن موظفيــن لســد هــذا النقــص. بنفــس الوقــت توجد 
أزمــة بطالــة بيــن عــدة أشــخاص، مــن خلفيــات أجنبية، 
المســاهمة.  فــي  ويرغبــون  وظائــف  إلــى  يحتاجــون 
وبهــذا الصــدد يــرى أحمــد عبــد الرحمــن أن أســبوع 
يارفــا يمكــن أن يســاهم فــي التأثيــر علــى تغيــر الواقــع 

وعلى الحياة اليومية لألفراد.

تركيز الضوء على 
المناطق المتضررة 

)المهمشة(
ــى  ــا  Järvaveckan أيضــا إل يهــدف أســبوع يارف
ــى المناطــق المتضــررة والضواحــي  ــه الضــوء عل توجي
اســتبعادا  اعتبــاره  يمكــن  مــا  لتقليــل  المهمشــة، 

أحمد عبد الرحمن
 المعرفة المكتسبة من 

الحوار، ستبقى في 
المنطقة، لتعزيز 

الديمقراطية.

الكومبس راعي إعالمي 
ألسبوع يارفا

جديــر ذكــره، أن شــبكة الكومبــس اإلعاميــة، تشــارك 
الراعيــة  اإلعاميــة  الجهــات  كإحــدى  العــام   هــذا 
ألســبوع يارفــا للســنة الثانيــة علــى التوالــي، وكان لهــا 
فــي العاميــن 2017 و 2018 حضــور متميــز فــي 
ــت الكومبــس  ــات هــذا النشــاط، وحصل ــة فعالي تغطي
علــى جائــزة الصحافــة الســويدية الجديــدة الناطقــة 
نشــاطات  لتغطيتهــا  الســويدية  اللغــة  بغيــر 

ها القادة وصناع القرار السويديين. المهرجان ولقاء

برنامج خطابات قادة األحزاب في اسبوع 
يارفا ما بين 12 و16 يونيو/ حزيران

Järvaveckan handlar om att 
minska avståndet mellan de 
folkvalda politikerna och 
medborgarna. Genom att 
locka partiledare från 
samtliga riksdagspartier och 
samhällsaktörer från många 
olika branscher, bidrar 
Järvaveckan till att öka 
förutsättningar för alla 
medborgare att engagera sig 
politiskt, delta aktivt i 
samhället och sätta sina 
prioriterade frågor på den 
politiska agendan.
 
Datum: 16 – 12 juni 2019
Öppettider: 21.00–14.00
Plats: Spånga IP )visa 
på karta(
Pris: gratis för besökare

 أحمد عبد الرحمن مؤسس فكرة أسبوع يارڤا

Onsdag den 12 juni
Farida Al-Abani )Fi(

Annie Lööf )C(
Isabella Lövin )MP(
Torsdag den 13 juni

Ebba Busch Thor )KD(
Jonas Sjöstedt )V(

Fredag den 14 juni
Jan Björklund )L(

Jimmie Åkesson )SD(
Lördag den 15 juni
Stefan Löfven )S(

Söndag den 16 juni
Ulf Kristersson )M(



مايو / أيار - يونيو / حزيران  2019 |  العدد 67الكومبس |   6

هكذا تنظر األحزاب السويدية
لدور االتحاد األوروبي في الحياة العامة

األحــد ٢6 مايــو/ أيــار، هــو الموعد األخيــر النتخابــات البرلمان 
فتحــت  االقتــراع  كانــت صناديــق  حيــث  األوروبــي ٢019، 
أبوابهــا منــذ عــدة أســابيع، إلتاحــة الفرصــة الــى مواطنــي 
الــدول األعضــاء فــي االتحــاد األوروبــي انتخــاب 751 نائبــا فــي 
برلمــان أوروبــي، ُيعــد الهيئــة التشــريعية الوحيــدة العابــرة 

للدول في العالم.

غالبيــة النــواب الـــ 751 فــي البرلمــان األوروبــي يشــيرون بفخر 
إلــى أنهــم يكونــون لجنــة فريــدة مــن نوعهــا. فالبرلمــان الــذي 
يتــم انتخــاب أعضــاءه منــذ 1979 فــي جميــع الــدول األعضــاء 
فــي االتحــاد األوروبــي مباشــرة هــو المؤسســة الديمقراطيــة 
الوحيــدة المتعــددة الجنســيات فــي العالــم. فالنــواب يســنون 
قوانيــن لصالــح 51٢ مليــون مواطــن فــي الــدول األعضــاء الـ ٢٨ 

في االتحاد األوروبي.

تختلــف مواقــف األحــزاب البرلمانيــة الســويدية مــن مــا يجــب أن يقــرره االتحــاد األوروبــي، ومــا 
الــذي يجــب أن ال يقــرره. فالحــزب الليبرالــي يريــد إعطــاء أكبــر قــوة الــى االتحــاد األوروبــي، فيمــا 

ال يريد ذلك كل من حزبي اليسار وسفاريا ديموكراتنا.
ورغــم التبايــن الكبيــر فــي رؤيــة األحــزاب الســويدية لــدور االتحــاد األوروبــي، إال أن هنــاك بعــض 
ــات  ــال، المعاش ــبيل المث ــى س ــا عل ــزاب منه ــذه األح ــن ه ــة بي ــات صارخ ــهد خالف ــا تش القضاي
وإجــازات الوالديــن وكذلــك الحــق فــي الســكن ومعاييــر الرعايــة االجتماعيــة التــي تتيــح حيــاة 

أسهل للناس في أوروبا.
فاالشــتراكيون الديمقراطيــون مــع حــزب اليســار يؤيــدون ذلــك، فيمــا تعــارض بقيــة األحــزاب 
مثــل المحافظيــن والمســيحي الديمقراطــي والوســط وســفاريا ديموكراتنــا تدخــل االتحــاد فــي 

هذه القضايا.
ــى االتحــاد  لكــن األحــزاب الســويدية تتفــق أن الســويد ال يجــب ان تدفــع المزيــد مــن المــال ال

األوروبي، كما ال تريد ان يكون االتحاد قادرا على إجبار البلدان على دفع الضرائب.
لكــن الحــزب الليبرالــي هــو الوحيــد مــن بيــن األحــزاب الســويدية يريــد أن يقــوم االتحــاد بجمــع 

.
ً
الضرائب مستقبال

الكومبس- انتخابات: 

كيف تنظر األحزاب السويدية 
إلى االتحاد األوروبي؟

حقائق ومواقف 

حزب
المحافظين

يجــب دراســة طلــب اللجــوء علــى حــدود أول دولــة فــي االتحــاد األوروبــي يدخلهــا 	 

الالجئ.

ــي موحــد ضــد الســرقة يســمى بـــ Europol وأن يتــم تخصيــص 	  إنشــاء مركــز أوروب

الكثير من األموال له.

يجب طرد مواطني االتحاد األوروبي الذين يرتكبون الجرائم بسهولة أكبر.	 

تخصيــص االتحــاد األوروبــي المزيــد مــن األمــوال لتمويــل األبحــاث المتعلقــة بالطاقــة 	 

الجديدة )البديلة(.

فرض ضريبة على انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون.	 

قطع الدعم عن دول االتحاد األوروبي التي تنتهك القانون.	 

 	FBI إنشاء مكتب التحقيقات الفيدرالي األوروبي

السماح لقوة مشتركة من االتحاد األوروبي السيطرة الكاملة على حدود االتحاد	 

الحزب 
الليبرالي

FOTO: HENRIK MONTGOMERY/TT

FOTO: NAINA HELÉN JÅMA/TT
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زيادة وتشديد الضوابط ومراقبة الحدود لدول االتحاد األوروبي.	 

إلغاء قواعد نقل الشاحنات األجنبية ضمن حدود دول االتحاد األوروبي.	 

إبرام المزيد من اتفاقيات التجارة الحرة بين دول االتحاد األوروبي ودول أخرى.	 

تعزيز حماية النموذج السويدي في سوق العمل.	 

سفاريا ديموكراتنا

FOTO: TT

يرفــض الحــزب تدخــل االتحــاد األوروبــي فــي قضايــا الرفــاه االجتماعــي ويــرى أن هــذه 	 

القضية يجب معالجتها على المستوى الوطني لكل دولة من دول االتحاد.

الســماح للــدول األوروبيــة الغنيــة رســم وتخطيــط وتنفيــذ سياســاتها اإلقليميــة 	 

بشكل مستقل.

تشديد العقوبات في نظام عقوبات االتحاد األوروبي.	 

دعم إنشاء مفاعل نووي أوروبي مشترك.	 

االستمرار في دعم وتشجيع محادثات االنبعاثات المناخية.	 

إلغاء دعم االتحاد األوروبي للوقود األحفوري.	 

يجــب أن تحصــل بلــدان االتحــاد األوروبــي التــي تنتهــك قيــم االتحــاد علــى دعــم أقــل 	 

من االتحاد األوروبي.

تشــديد العقوبــات علــى انتهــاكات حقــوق الحيــوان، وتعزيــز أنظمــة رعايــة الحيوانــات 	 

في االتحاد األوروبي.

ــن األبحــاث والدراســات حــول 	  ــد م ــى اتفــاق عالمــي للمزي ــن أجــل التوصــل ال الســعي م

الحد من استخدام المضادات الحيوية.

تعزيز نظام توزيع طالبي اللجوء على دول االتحاد األوروبي.	 

الحزب 
المسيحي الديمقراطي

حزب الوسط

FOTO: TT

FOTO: TT

خفــض االنبعاثــات الغازيــة الضــارة بالبيئــة بنســبة 55 فــي المئــة علــى األقــل 	 

بحلول العام ٢030.

تشــكيل هيئــة جديــدة لمراقبــة مــدى امتثــال الــدول األعضــاء للمبــادئ 	 

القانونية التي أقيم على أساسها االتحاد األوروبي.

تعزيــز المســاواة بيــن الجنســين فــي لجــان االتحــاد األوروبــي، ويجــب علــى كل 	 

دولة ترشيح رجل وامرأة.

الشــركات التــي لديهــا أعمــال دائمــة فــي الســويد يجــب أن تمتثــل بالكامــل 	 

للقواعد والقوانين السويدية.

ــادل 	  ــادة تب ــرة وزي ــة الخطي ــد الجريم ــي ض ــاد األوروب ــاون االتح ــز تع تعزي

المعلومات.

الحزب االشتراكي الديمقراطي 

FOTO: HENRIK MONTGOMERY / TT
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حزب المبادرة النسوية

FOTO: TT

إيجــاد طــرق ســهلة وآمنــة لطالبــي اللجــوء الــى دول 	 

االتحاد األوروبي.

ــط 	  ــاد المرتب ــمل االضطه ــوء ليش ــق اللج ــيع ح توس

بنوع الجنس.

تخفيــض نســبة انبعاثــات الغــازات الضــارة بالبيئــة 	 

الى نسبة الصفر بحلول ٢03٨ على أبعد تقدير.

المزيد من الدعم للزراعة العضوية.	 

حزب اليسار

ــي واالســتثمار فــي 	  خفــض ميزانيــة االتحــاد األوروب

قضايا التغيير المناخي.

انشاء بنك خاص بقضايا المناخ.	 

ــي شــروط تضمــن 	  تضميــن قوانيــن االتحــاد األوروب

حــق الموظفيــن والعامليــن بالحصــول علــى راتــب 

جيد ومعقول وتعزيز حقوق الموظفين والعمال.

ضمــان طــرق قانونيــة وآمنــة لطالبــي اللجــوء فــي دول 	 

االتحاد األوروبي.

FOTO: STINA STJERNKVIST/TT/AP

حزب البيئة

BILD: PETER KRÜGER/TT

ــدة 	  ــي بعي ــاد األوروب ــة االتح ــف ميزاني ــص نص تخصي

المدى الى قضايا المناخ.

ــرة 	  ــالل الفت ــويدي خ ــرون س ــار ك ــتثمار 100 ملي اس

الذيــن  المزارعيــن  لدعــم   ٢0٢7 الــى   ٢0٢1 مــن 

يستخدمون البيئات الزراعية الطبيعية.

فــرض ضرائــب علــى الرحــالت الجويــة فــي كل بلــد مــن 	 

بلدان االتحاد األوروبي.

ــدول األعضــاء فيــه 	  ــي لل خفــض دعــم االتحــاد األوروب

التي تنتهك القانون.

تســهيل الســفر عبــر القطــارات داخــل دول االتحــاد 	 

ــي  ــة ف ــكك الحديدي ــز الس ــالل تعزي ــن خ ــي م األوروب

االتحاد.
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وزير الخارجية العراقي لـ “الكومبس”: العراق يقف على 
الحياد من النزاع األمريكي اإليراني

البرلمان العراقي يرفض استقبال أي الجئ عراقي 
ُمّرحل من السويد قسرًا

وأضــاف أن العــراق أوضــح للطرفيــن أنــه يقــف محايــدًا، 
هــذه  فــي  جديــدة  حــرب  تنشــب  أن  يتمنــى  وال 
المزيــد مــن  أن تتحمــل  التــي “ال يمكــن  المنطقــة 

الحروب” على حد وصفه.

وأكــد علــى أن: “إيــران دولــة جــارة، ولدينــا تاريــخ 
طويــل معهــا، والواليــات المتحــدة األمريكيــة دولــة 
فــي  لمســاعدتنا  مــرات  عــدة  شــكرناها  صديقــة، 
ــا مــع الدولتيــن  ــي تربطن ــى داعــش، وبالتال القضــاء عل
عاقــات متميــزة، لذلــك لــن نقــف مــع أي طــرف ضــد 

الكومبــس – لقــاء:  قــال وزيــر الخارجيــة العراقــي محمــد علــي الحكيــم، فــي لقــاء تلفزيونــي 
فــي   ،2019 مايــو  أيــار/   15 األربعــاء  اإلعاميــة،  “الكومبــس”  شــبكة  مــع  خــاص، 
ــات المتحــدة األمريكيــة  ــى حيــاد مــن األزمــة بيــن الوالي ســتوكهولم، إن العــراق يقــف عل

وإيران، وال يريد أن تصبح أراضيه مسرحًا ألية أعمال عدائية بين الطرفين.

اآلخــر، كمــا أننــا ال نريــد أن تكــون أراضينــا مســرحا ألي 
صراعات بين الدولتين”.

وقــال الوزيــر إن الهــدف مــن زيارتــه الــى الســويد هــو 
لحضــور مؤتمــر ســتوكهولم للســام والتنميــة، وإجــراء 
ات مــع عــدد مــن المســؤولين الســويديين، مــن  لقــاء

بينهم وزراء الخارجية والتنمية واالقتصاد.

قررنــا  لذلــك  جــدًا،  “مهــم  المؤتمــر  أن  وأضــاف 
المشــاركة فيــه لتوضيــح مواقــف العــراق، وخططــه 

في مجال التنمية للسنوات األربع المقبلة”.

»السويد صديق
وشريك مهم للعراق«

وقــال إن الســويد ” صديــق وشــريك عزيــز للعــراق، 
ســاندنا فــي االتحــاد األوروبــي وفــي األمــم المتحــدة، 
وكانــت مــن األوائــل الذيــن تبرعــوا لمســاعدة العــراق، 

في التنمية وإحال السام”.
قــال  البلديــن،  بيــن  االقتصاديــة  العاقــات  وحــول 
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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 

مــع  العاقــات  هــذه  مســتقبل  ناقــش  إنــه  الحكيــم 
وزيــرة الخارجيــة الســويدية وكذلــك مــع المســؤولين 

السويديين في مجال التنمية واالقتصاد.

وزيــرة  مــع  لقائــه  خــال  قــدم  أنــه  الوزيــر  وذكــر 
الخارجيــة الســويدية مارغــوت فالســتروم الشــكر الــى 
الســويد الحتضانهــا الجاليــة العراقيــة، مشــيرًا الــى أن 
الوزيــرة أشــادت بــدور وأهميــة الجاليــة العراقيــة فــي 
الســويد، وقالــت إن هــذه الجاليــة أصبحــت جــزءًا مــن 

المجتمع السويدي، ومكمًا له.

الوزيــرة  ذكرتــه  لمــا  ســعادته  عــن  الوزيــر  وعّبــر 
الســويدية، وقــال ” نحــن نعتــز بهــذا الــكام، جاليتنــا  
فــي كل مــكان رفعــت رأســنا، ونحــن مــن جهتنــا نحــاول 

االستفادة من خبرات هذه الجالية لدعم العراق”.

»العراق يرفض استقبال 
المرحلين قسرا«

العراقييــن  اللجــوء  طالبــي  اســتقبال  وبخصــوص 
ــرة  ــغ وزي ــه أبل ــم إن ــال الحكي المرفوضــة طلباتهــم، ق
اســتقبال  يرفــض  العــراق  أن  الســويدية  الخارجيــة 
ــى قــرار  ــك اســتنادًا ال الاجئيــن المرحليــن قســرًا، وذل
صــادر مــن البرلمــان العراقــي، لكنــه أكــد أن العــراق 
منفتــح علــى مناقشــة أفضــل لهــذا الموضــوع مــن خــال 
بغــداد  فــي  البرلمانييــن  بيــن  وتنســيق  تعــاون 

وستوكهولم.

ووجــه الحكيــم مــن خــال الكومبــس كلمــة الــى الجاليــة 
العراقيــة فــي الســويد فــي نهايــة اللقــاء معــه، قــال 
أن  ونعتقــد  بهــا،  نعتــز  العراقيــة  فيهــا: “الجاليــة 

فيهــا طاقــات وخبــرات مــن الرجــال والنســاء يمكــن 
زيارتنــا  أننــا خــال  التأكيــد  وأود  االســتفادة منهــا، 
الطيــران  مشــكلة  الســويدي  الجانــب  علــى  طرحنــا 
المباشــر بيــن الســويد والعــراق، ويهمنــا أن يكــون 

هنــاك تواصــل دائــم مــع الجاليــة العراقيــة، ســواء مــن 
الزيــارات  خــال  مــن  او  العراقيــة  الســفارة  خــال 
المباشــرة للعــراق، ونأمــل االســتفادة مــن الخبــرات 

العراقية”.
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أهال بك هل يمكنك أن تعرف 
المتابعين عن نفسك؟

ــا ومنحــي الفرصــة  ــد، شــكرا لكــم الســتضافتي هن أكي
للتحدث عن االنتخابات المهمة المقبلة.

 اســمي ســعيد عبــدو المرشــح رقــم 2 عــن حــزب 
ــي، أتيــت  ــات البرلمــان األوروب الليبيرالييــن فــي انتخاب
مــن غــرب الســويد حاصــل علــى شــهادة جامعيــة فــي 
االقتصــاد المدنــي، وقمــت بــإدارة شــركتي الخاصــة. 
أتيــت إلــى الســويد مــع والــدي بســبب الحــرب التــي 

اندلعت في ارتيريا. هذه لمحة قصيرة عني .

هذا يعني أنك أول سويدي من 
المولودين خارج أوروبا الذي يتم 

ترشيحه للبرلمان األوروبي؟

سعيد عبدو 

مرشح البرلمان 

األوروبي عن 

الحزب 

الليبرالي: 

حدد مستقبلكم 
ُ
مشاركتكم في االنتخابات ت

ومستقبل أبنائكم وترسم صورة أوروبا التي نريدها

الكومبــس – لقــاء:  فــي إطــار التعريــف بانتخابــات 
البرلمــان األوروبــي، وبرامــج المرشــحين مــن أصــول 
مهاجــرة لهــذه االنتخابــات، أجــرت »الكومبــس« 
ــي ســعيد  ــي مــع مرشــح الحــزب الليبرال اللقــاء التال
عبــدو، الــذي تحــدث عــن هدفــه مــن الترشــيح، 
وأهميــة مشــاركة المهاجريــن فيهــا. أدنــاه نــص 

الحوار:

نعــم صحيــح لقــد كنــت عضــوا فــي البرلمــان الســويدي 
هــذه  فــي  ولكــن  األخيــرة  األربــع  الســنوات  فــي 
االنتخابــات أنــا مرشــح للبرلمــان األوروبــي، لذلــك نعــم 
ــا،  قــد أكــون أول شــخص مــن المولوديــن خــارج أوروب
ــي. هــذا  ــن الســويد يدخــل البرلمــان األوروب ــادم م وق

شيء عظيم.

 ولكن لماذا باعتقادك يجب على 
المرء أن يشارك بالتصويت في 

انتخابات البرلمان األوروبي؟
المشــاركة بالتصويــت ألن  أعتقــد مــن المهــم جــدا 
الديمقراطيــة تتطلــب أن نكــون جميعــا جــزء مــن هذه 
الديمقراطيــة، أن نكــون مشــاركين فعاليــن وإذا لــم 
وقدرنــا  مســتقبلنا  نتــرك  أننــا  يعنــي  هــذا  نصــوت 
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ــة،  ــا فــي أيــدي أخــرى مجهول وكذلــك مســتقبل أوالدن
لذلــك أي صــوت ال يتــم اســتخدامه هــو صــوت لصالــح 

الحزب اآلخر إذا صح التعبير.
  من المهم جدا أن نتحمل مســؤولية صنع مســتقبلنا، 
االنتخابــات  هــذه  أن  كمــا  مهــم،  التصويــت  لذلــك 
الجاريــة اآلن  للبرلمــان األوروبــي تتعلــق بقضايــا هامــة 
التــي  التحديــات  مــع  ســنتعامل  كيــف  وهــي  جــدا 

تواجهنا.

 أنهــا قضايــا مــن النــوع الــذي ناضلنــا مــن أجلهــا منــذ 
ــاخ ومكافحــة  ــة والمن ــة البيئ ــل قضي ــة مث ــدة طويل م
ترامــب  دونالــد  ضــد  نقــف  كيــف  وأيضــا  الجريمــة 
وفاديميــر بوتيــن فــي روســيا والصيــن .. لذلــك مــن 
المهــم جــدا أن يشــارك النــاس بالتصويــت ألنــه إذا 
نظــر المــرء إلــى انتخابــات ســابقة يجــد أن العديديــن 
يســتخدمون صوتهــم و لكــن عندمــا يتعلــق األمــر 
بالنــاس الذيــن يعيشــون فــي المناطــق المهمشــة مثــا 
ناحــظ انخفــاض نســبة التصويــت وإذا حســبنا نســبة 
التصويــت مــن فئــة المولوديــن خــارج الســويد نجدهــا 

منخفضة أكثر وأكثر.

هل يمكن تخمين كم هي نسبة 
التصويت من المولودين خارج 

السويد ؟
39 بالمئــة، نســبة ضئيلــة جــدا. ونســبة التصويــت فــي 

السويد بشكل عام 87 بالمئة. 

مالذي يجب فعله لرفع نسبة هذا 
التصويت؟

أعتقــد مــن المهــم جــدا أن نتكلــم مــع النــاس، 60 
أيضــا  ونحــن  لانتخابــات  مدركيــن  غيــر  بالمئــة 
ا مــن الديمقراطيــة  كسياســيين يجــب أن نكــون جــزء

ونرفع حس اإللتزام تجاه االنتخابات .
لذلــك نحــاول أن نجــري المناظــرات السياســية وإذا 
ســألت النــاس لمــاذا نســبة 87 بالمئــة منهــم تشــارك 
باالنتخابــات العامــة بينمــا فقــط نســبة 51 بالمئــة 
يقــول  األوروبــي  البرلمــان  بانتخابــات  يشــاركون 
معظمهــم إنهــم ال يصوتــون ألنهــم ال يعلمــون مــا 
مضمــون هــذه االنتخابــات ومــا الــذي تفكــر بــه األحزاب 
وال يعرفــون الفــرق بيــن هــذا الحــزب أو ذاك لذلــك مــن 
الخيــارات  ماهــي  نتكلــم  و  نخــرج  أن  جــدا  المهــم 
البديلــة مــا لــذي يريــده حــزب ســفاريا ديموكراترنــا و 
مــا الــذي يريــده الليبيراليــون وهــذا أحــد األســباب التــي 

فــي  أوكســن  لتحــدي جيمــي  دفعــت زعيــم حزبنــا 
مناظــرة تلفزيونيــة ومــن خــال هــذه المناظــرة تمكنــا 
مــن إظهــار أوروبــا مــن منظــور جيمــي أوكســون مــن 
ــي  ــا الت ــن منظــور الليبيراليين،أوروب ــا م جهــة و أوروب
تخصنــي والتــي يومــا مــا تمكــن والــدّي مــن القــدوم 
إليهــا.. مــا اإلمكانيــات فــي أوروبــا ، إنهــا طــرق للســير 

مختلفة تماما و من المهم التحدث عن ذلك.

هل تعتقد أنها فكرة جيدة 
موضوع المناظرة بين جيمي 

أوكسون و يان بيركلوند ، الغالبية 
تعتقد أن الليبيراليين فعلوا ذلك 

لرفع نسبة شعبيتهم المتدنية؟

لدينــا الحــق فــي رفــع نســبة شــعبيتنا ولكــن أيضــا نريد 
ــي. إذا  ــات البرلمــان األوروب رفــع االلتــزام تجــاه انتخاب
كان ســتون بالمئــة مــن النــاس ال يعرفــون أن هنــاك 
انتخابــات فــي غضــون ثاثــة أســابيع فنحــن إذا نواجــه 
تحــدي كبيــر.. لذلــك بالنســبة لنــا يتعلــق األمــر بزيــادة 
نســبة المشــاركين بالتصويــت يوجــد مثــا مــن يتحدث 
ــى مــن المولوديــن خــارج  عــن المشــاركين للمــرة األول
الســويد ومــن يحــق لهــم ألول مــرة المشــاركة فــي 
هــذه االنتخابــات إنهــم يزيــدون عــن نصــف مليــون 
مواطــن هــذا عــدد كبيــر، ويجــب أن نتكلــم لمــاذا مــن 
المهــم جــدا التصويــت . جيمــي أوكســون و نحــن لدينــا 
طموحــات، لدينــا مــا نريــده مــن أوروبــا ..هــم يريــدون 
تحطيــم التعــاون األوروبــي أمــا نحــن نريــد تعزيــز 
التعــاون األوروبــي لذلــك عــن طريــق التحــدث عــن 
هــذه األشــياء يمكــن أن يفهــم النــاس ماهــو الفــرق و 

بالتالي يشعرون بااللتزام أكثر.

 بعض األحزاب تعارض االتحاد 
األوروبي وضد فكرته، ومع ذلك 

ترشح هذه األحزاب نفسها 
النتخابات البرلمان األوروبي،  

الليبراليون كانوا وال يزالوا مع 
االتحاد األوروبي لماذا تعتقد أنه 

من الضروري أن تبقى السويد 
وتشارك بشكل فعال في انتخابات 

البرلمان األوروبي؟
ــا البــدء  ــق بعــدة أشــياء.. يمكنن أعتقــد أن األمــر يتعل
الســام  الحريــة.. كيــف يمكننــا تحقيــق  بالســام و 
والحريــة؟ لقــد اختلفــت الشــعوب فــي أوروبــا وتحاربــت 
لعقــود مــن الزمــن ولكــن عندمــا  تــم تأســيس االتحــاد 
األوروبــي  لــم يعــد يوجــد غيــر الســام والحريــة كيــف 

يتم تعزيز ذلك؟

 عــن طريــق اإلندمــاح االقتصــادي حيــث يمكــن للنــاس 
يتبادلــوا  أن  يتســوقوا،  و  بعضهــم  مــع  يلتقــوا  أن 
إلــى  يــؤدي  هــذا  والخدمــات  المنتجــات  و  البضائــع 
تقريــب النــاس مــن بعضهــم وعندمــا يقتــرب النــاس 
ــت  ــف أن ــي أفهــم كي ــن بعضهــم ال يتشــاجرون ألنن م
تفكــر وأنــا أفهمــك أيضــا. حتــى وإن اختلفــت اآلراء 
لذلــك أوروبــا مرتبطــة ارتبــاط وثيــق بالســام والحريــة 
و لكــن يوجــد أيضــا تحديــات كثيــرة تتعلــق باالقتصاد 
والعمــل ورفاهيــة الفــرد واآلن إذا أردت أن أتحــدث 
عــن بعــض التحديــات التــي تواجــه أوروبــا نذكــر مثــا 
بولنــدا  فــي  مثــا  المرتفعــة  السياســية  المتطلبــات 
فــي  الدخــول  مثــا  هنغاريــا  أرادت  إذا   ، وهنغاريــا 
ــن يكونــوا  ــك ، ل ــن تتمكــن مــن ذل االتحــاد األوروبــي ل
لدينــا  لهــذا  األوروبــي  االتحــاد  يدخلــوا  أن  قادريــن 
تحديــات كبيــرة فيمــا يتعلــق بالتصديــق علــى بعــض 

التعديات في أوروبا ..

 مالذي تريد أن تحققه شخصيا 

للتأثير في االتحاد األوروبي؟
بالنســبة لــي يتعلــق األمــر بعــدة مواضيــع  أهمهــا 
ــى  ــا ..أن تكــون منفتحــة عل ــي أوروب ــاح ف دعــم االنفت
اآلخريــن كمــا كانــت عندمــا أتيــت إليهــا مــع عائلتــي، 
ــا  ــى أوروب ــا الشــيوعية المتســلطة إل ــن أرتيري ــا م أتين

المتسامحة واإلنسانية و المتحررة. 
أعتقــد أن أوروبــا يجــب أن تبقــى كذلــك والتعدديــة 
الثقافيــة هــي موضــوع هــام جــدا علــى أجنــدة معظــم 
القــوى  بيــن  كبيــر  سياســي  وتحــدي  السياســيين 
السياســية العظمــى التــي  تريــد أن تضــع فرقــا بينــي 
ــدون أن نقــف  ــك وهــؤالء يري ــن أولئ ــا بي ــك وفرق وبين
بوجــه بعضنــا ونخلــق صراعــا بيننــا لذلــك بالنســبة لــي 

يتعلق األمر بالحفاظ على أوروبا المنفتحة.

ما هو الشيئ المحدد الذي يمكن 
ان تقدمه كعضو في البرلمان 

األوروبي؟
نعــم الكثيــر.. مــن جهــة الليبيرالييــن نحــن ال نتكلــم 
فقــط بــل لدينــا برنامــج شــامل يتضمــن 158 مقتــرح 
أود  أنــا  ومــن جهتــي  نفعلــه  أن  نرغــب  الــذي  عــن 
ــى ســبيل  ــاح، وأعتقــد عل ــا االنفت ــى قضاي ــز عل التركي
المثــال أن الــدول األعضــاء مثــل هنغاريــا و بولنــدا مثــا 
الذيــن لــم يتمكنــوا مــن الوصــول إلــى مســتوى مبــادئ 
حــق  المســتقل.  اإلعــام  والعــدل،  الحقــوق  دولــة 
االنســان بالحريــة الجســدية .إذا اخترقــت هــذه الــدول 
علــى ســبيل المثــال االتحــاد يجــب أن يتــم تعليــق 
نســتدرجهم  و  األوربــي  باالتحــاد  مســاهمتهم 

للمحكمة الدولية و نخرجهم من االتحاد. 

عــام 2015عندمــا  فــي  ماحــدث  يتذكــر  العديــد 

ــة  حدثــت أزمــة تدفــق الاجئيــن وكيــف تمــت معامل

مــع  تحدثــت  ولقــد  آنــذاك  الحــدود  علــى  الاجئيــن 

العديــد مــن األشــخاص حينهــا و معظمهــم قــال ال 

أفهــم أبــدأ كيــف يمكــن أن تفعــل هنغاريــا ذلــك ، لقــد 

بكينــا فــي الماضــي علــى أولئــك الاجئين الذيــن تدفقوا 

مــن هنغاريــا فــي الباصــات البيضــاء إلــى الســويد. فــإذا 

بالنســبة لــي األهــم هــو التحــدث عــن كيفيــة الحفــاظ 

علــى أوروبــا المنفتحــة وماهــي الســبل لتكــون أكثــر 

انفتاحا.

 كلمة أخير لمن يملك الحق في 

االنتخابات وال ينوي أو يتردد 

بالمشاركة؟

ــق بمســتقبلك ومســتقبلي  ســأقول لهــم إن هــذا يتعل

وقبــل كل شــيء يتعلــق بمســتقبل أوالدك وأحفــادك.. 

الكوكــب؟  هــذا  تفــارق  أن  بعــد  تريــد  أوروبــا  أيــة 

عاتقنــا  علــى  نأخــذ  أن  تتطلــب  الديمقراطيــة 

المســؤولية معــا ويجــب أن يكــون لدينــا خيــار فــي 

الحياة هذا مهم.

لم نصوت هذا يعني أننا نترك 

مستقبلنا وقدرنا وكذلك مستقبل 

أوالدنا في أيدي أخرى مجهولة
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أماني لوباني مرشحة 
الحزب االشتراكي 

الديمقراطي للبرلمان 
األوروبي: 

مشاركتكم في االنتخابات هامة للغاية 
لوقف صعود اليمين المتطرف

ــات األوروبيــة؟ مــا هــي صاحيــات  ــا أن نشــارك باالنتخاب الكومبــس – لقــاء:  لمــاذا علين
البرلمــان األوروبــي؟ وكيــف تؤثــر علينــا قراراتــه؟ هــذه األســئلة وغيرهــا نطرحهــا، مــن 
مالمــو، علــى أمانــي لوبانــي المرشــحة للبرلمــان األوروبــي عــن االشــتراكي الديمقراطــي فــي 

الحوار التالي الذي أجرته الزميلة زينب وتوت:

هل يمكن لك التعريف بنفسك 
لمتابعي شبكة الكومبس؟

الصحــي بمدينــة  المجــال  فــي  أعمــل مديــرة قســم 
مالمــو، درســت فــي بريطانيــا إدارة األعمــال، وحصلــت 
علــى الماجســتير فــي العلــوم االجتماعيــة، لكــن عندما 
عــدت الــى الســويد وجــدت انهــا تتغيــر لذلــك بــدأ 

اهتمامي بالشؤون السياسية.
فــي صنــع  اإلنســان  مشــاركة  أهميــة  منطلــق  ومــن 
االشــتراكي  الحــزب  صفــوف  فــي  دخلــت  القــرار، 

الديمقراطي السويدي.
واليــوم أنــا فــي اللجنــة القياديــة للحــزب فــي مالمــو، 
وأمثــل الحــزب فــي محافظــة ســكونه، وأنــا أيضــا نائبــة 

شركة تهتم بطب األسنان. 
االتحــاد  بانتخابــات  منشــغلة  نفســي  اليــوم  أجــد 
االشــتراكي  للحــزب  بالشــكر  وأتقــدم  األوروبــي، 
الديمقراطــي الــذي منحنــي الثقــة فــي ترشــيحه لــي 
للبرلمــان األوروبــي وانــا أمثــل الحــزب فــي الترتيــب 

رقم 19 من الئحة الحزب على مستوى السويد.

لماذا من المهم المشاركة في هذه 

االنتخابات؟

تشــكل االتحــاد األوروبــي قبــل نحــو 70 ســنة. وكمــا 
نعلــم فــإن 100 مليــون شــخص ماتــوا فــي الحــرب 
العالميــة األولــى والثانيــة، فــي أوروبــا، فــكان الوضــع 
مختلــف جــدًا أنــذاك، لذلــك تــم االتفــاق علــى تأســيس 
ــن خــال  ــه م ــى مراحل ــدأ أول ــذي ب ــي ال االتحــاد األوروب
التعــاون، حتــى يكــون هنــاك تبــادل تجــاري حر وســام 

بين الدول. وهذا التعاون حقق هذا النجاح.
وعندمــا دخلــت الســويد الــى االتحــاد األوروبــي فــي 
العــام 1995 كانــت أغلــب الــدول األوروبيــة تملــك 
سياســات اشــتراكية متشــابهة تبنــي الدولــة والرعايــة 

االجتماعية.
لكــن اليــوم حــدث تغييــر فــي هــذا التوجــه، وتغييــر 
التــي  النبيلــة  فــي األســس الديمقراطيــة واألهــداف 
اليميــن  أحــزاب  قبــل  مــن  االتحــاد،  عليهــا  أنبنــى 
المتطــرف الصاعــدة، التــي تحقــق تقدمــا. وحتــى إذا 
كانــت هــذه األحــزاب ال تســتطيع لعــب دوري مؤثــر 
البرلمــان  فــي  قــوة  إذا شــكلت  لكنهــا  بلدانهــا،  فــي 
األوروبــي فإنهــا قــادرة علــى لعــب دور مؤثــر ومهــم 

جدًا. 
ــا مــن المهــم أن نعــرف أيضــا أن قوانيــن البرلمــان  هن

ــي يتــم تشــريعها فــي  ــن الت ــي، تســبق القواني األوروب
برلمانــات الــدول األعضــاء، فــإذا كان لدينــا قانــون فــي 
الســويد علــى ســبيل المثــال، مشــابه لقانــون مماثــل فــي 
البرلمــان األوروبــي فــإن القانــون األوروبــي هــو الــذي 
يجــب تنفيــذه أو ان القانــون الســويدي يجــب ان يكــون 

منسجمًا مع ذلك القانون.
قــرارات البرلمــان األوروبــي تؤثــر علــى 60 بالمئــة مــن 
القــرارات التــي يأخذهــا البرلمــان الســويدي. والكثيــر 
مــن القوانيــن والقــرارات الســارية فــي الســويد هــي 
البرلمــان  مــن  صــادرة  وقــرارات  قوانيــن  نتيجــة 

األوروبي.
لذلــك مــن المهــم جــدا المشــاركة فــي االنتخابــات التــي 
هويــة  وأي  لنــا،  يكــون  أوروبــي  اتحــاد  أي  ســتقرر 

يمتلكها.

هناك جدل حول صالحيات البرلمان 
األوروبي ومدى تداخلها مع 

صالحيات البرلمانات الوطنية، ما 
هي أهم صالحيات البرلمان األوروبي 

في هذا المجال؟ وماهي أهم 

القضايا المشتركة التي تتعاون 
فيها السويد مع االتحاد؟

مــن أهــم القضايــا هــي الســوق المشــتركة االقتصاديــة 
التــي تعــزز مكانــة أوروبــا فــي العالــم بشــكل عــام ألنــه 
اليــوم هنــاك أطــراف منافســة جــدًا قويــة مثــل الصيــن 

مثا. 
التعــاون االقتصــادي منــح نمــوا القتصاديــات الــدول 
ــرا مــن عضويتهــا  األعضــاء، فالســويد اســتفادت كثي
فــي االتحــاد األوروبــي، كذلــك هنــاك قضايــا أخــرى 
وحريــة  المناخــي،  التغييــر  قضايــا  مثــل  مشــتركة 

تنقل األيدي العاملة، والمساواة بين الجنسين.
بالنســبة الــى تداخــل صاحيــات البرلمــان األوروبــي مــع 
االتحــاد  مــع  نتعــاون  فنحــن  الســويدي،  البرلمــان 
تســتطيع  ال  عامــة  مشــتركة  فــي قضايــا  األوروبــي 
الســويد العمــل بمفردهــا عليهــا، مثــل قضايــا المنــاخ 
والهجــرة، وهــي قضايــا يهمنــا تعزيــز التعــاون مــع 
أوروبــا حولهــا. وبالنســبة الــى القضايــا الداخليــة الهامــة 
ومــن  عنهــا  المســؤول  هــو  الســويدي  فالبرلمــان 

صاحياته.

هل تؤثر نتائج انتخابات البرلمان 

يهمني بالدرجة األولى 

التصدي لليمين 

المتطرف

أماني لوباني مرشحة 
الحزب االشتراكي 

الديمقراطي للبرلمان 
األوروبي: 

حاورتها: زينب وتوت 
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األوروبي على حياتنا في السويد 
مباشرة؟ مثال على قضايا العمل 

والصحة وغيرها؟
بالطبــع هنــاك تأثيــر مباشــر. وهنــا ســأورد لــك مثــااًل، 
فهنغاريــا علــى ســبيل المثــال لديهــم قانــون يتيــح 
لــرب العمــل ان يجبــر الموظــف ان يشــتغل 400 
ســاعة إضافيــة الــى عملــه العــادي بــدون أن يأخــذ 
معــاش علــى هــذه الســاعات اإلضافيــة إال بعــد ثــاث 

سنوات، طبعا هذا إذا أفلست الشركة.
ــل االتحــاد  ــون مــن قب ــل هكــذا قان ــي مث ــم تبن ــإذا ت ف
تطبيقــه،  فــي  ملزمــة  الســويد  ســتصبح  األوروبــي 
ــي الســويد  ــش ف ــذي يعي ــر المواطــن ال ــي يتأث وبالتال

بهذا القانون.
نحــن فــي الحــزب االشــتراكي الديمقراطــي يهمنــا حــق 
العامــل وكذلــك تعزيــز دور النقابــات. كمثــال آخــر، 
الشــوارع  فــي  تســير  التــي  الشــاحنات  مــن  العديــد 
الشــرقية  أوروبــا  دول  مــن  تأتــي  التــي  الســويدية 
الراحــة  ســاعات  الــى  يفتقــرون  ســائقون  يقودهــا 
وأوقــات العمــل المريحــة، وكذلــك شــاحناتهم غيــر 
آمنــة، وبالتالــي فــإن وجودهــم فــي الشــوارع الســويدية 

يشكل خطرًا على عامة المواطنين. 
وفــي هــذا المجــال نطالــب نحــن باتفاقيــة جديــدة 
تتيــح لســائقي الشــاحنات ان يكــون لهــم أماكــن للراحــة 
وتحديــد ســاعات عملهــم، وتكــون شــاحناتهم آمنــة. 
هــذا مثــال علــى مــا نســعى اليــه فــي الحــزب االشــتراكي 
األخــرى.  المجــاالت  فــي  الحــال  وكــذا  الديمقراطــي. 
ــة األخــرى قضيــة اإلجهــاض حيــث هنــاك  ومــن األمثل
دول أوروبيــة ال تريــد ان يكــون للمــرأة الحــق فــي 

البيئــة  الــى قضايــا  بالنســبة  الحــال  كــذا  اإلجهــاض، 
والحفــاظ علــى المنــاخ، فالجــدل يــدور حــول مــا إذا كان 
عــن  المســؤولية  فاتــورة  يتحمــل  الــذي  هــو  الفــرد 
البيئــة ام الشــركات التــي هــي المســؤولة عــن أكبــر 
كميــة مــن التلــوث البيئــي، ونحــن فــي الحــزب نعتقــد 

ان الشركات هي التي تتحمل المسؤولية المباشرة. 

هناك من يعتقد ان الشركات 
الكبرى ورؤوس األموال هي من أكثر 

األطراف التي من الممكن أن 
تتضرر وفق ما سوف تسفر إليه 

نتائج االنتخابات األوروبية، كيف 

تنظرين الى ذلك؟
النظــم الديمقراطيــة مبنيــة لحمايــة المواطــن، وليــس 
يهتــم  المــال  فــرأس  األمــوال،  رؤوس  لحمايــة 
بمصلحتــه ونمــوه الــذي يمكــن أن يكــون علــى حســاب 

البيئة والمواطن، وعلى حساب اليد العاملة.
الــذي  المواطــن  أن نمثــل  نحــن يهمنــا كسياســيين 
ينتخبنــا، فمصلحتــه هــي ان النمــو االقتصــادي ال يجــب 

أن يكون على حساب العمال.
اليــوم فــي الســويد يوجــد لدينــا مشــكلة كبيــرة، وهــي 
الغيــاب عــن العمــل بســبب التوتــر والمــرض، وفــي 
الوقــت نفســه يوجــد لدينــا نقــص فــي اإليــادي العاملــة 
والمعلميــن  الشــرطة  مثــل  القطاعــات،  بعــض  فــي 

والعاملين في مجال الصحة.
نحــن بحاجــة الــى أن يكــون لدينــا اســتدامة فــي النظــرة 
نبنــي  العاملــة، وبهــذا  للمواطــن واإليــادي  واحتــرام 
مجتمــع مثــل المجتمــع الــذي بنــاه الحــزب االشــتراكي 
الديمقراطــي فــي الســويد، الــذي هــو أكثــر مســاواة 
النــاس  الــذي نطمــح ان نمنــح كل  ويحتــرم الفــرد، 
التــي  الحيــاة  لتحقيــق  فيــه  المتســاوية  الفــرص 

يطمحون إليها.
وعندمــا تتوفــر مثــل هــذه الحريــة وتكــون متســاوية 
ــن  ــد الطفــل م ــا إذا ول ــاس، بغــض النظــر عم ــن الن بي
أبويــن غنييــن أو فقيريــن، المجتمــع مبنــي علــى انــه ال 
يميــز بيــن الغنــي والفقيــر، بــل عكــس يعيــد توزيــع 

الثروات بهذا الشكل نقيم مجتمعًا أنجح.

ماهي أهم القضايا التي تهمك 
بشكل شخصي في انتخابات 

االتحاد األوروبي؟
أنــا يهمنــي بالدرجــة األولــى التصــدي لصعــود اليميــن 
وحقــوق  الديمقراطيــة  عــن  والدفــاع  المتطــرف، 
اإلنســان، ألنــه إذا مــا عملنــا فــي هــذه القضايــا ســتزداد 
ــة بقوانيــن وهــذا  ــح مقنن ــة وتصب السياســات التميزي
الــى  تــؤدي  والعنصريــة  العنصريــة،  الــى  يــؤدي 

االضطهاد. 
اليميــن المتطــرف يؤثــر فــي الكثيــر مــن القضايــا، 
فمثــا فــي هنغاريــا يؤثــر علــى القضــاء، وُيّحجــم حريــة 
التعبيــر واإلعــام. إضافــة الــى ذلــك يهمنــي أيضــا 

كثيرًا احترام حقوق المرأة.

كم هي عدد المقاعد المخصصة 
للسويد في البرلمان األوروبي؟

 الســويد لديهــا 21 مقعــدًا، حســب عــدد الســكان، 
مــن أصــل 751 مقعــدًا، هــي عــدد مقاعــد البرلمــان 

األوروبي. 
لديهــم  أوروبــا  فــي  الديمقراطيــون  االشــتراكيون 
بشــكل عــام 187 مقعــدًا، كأكبــر تكتــل سياســي فــي 

البرلمان.

هل من كلمة أخيرة؟
الكومبــس  لشــبكة  الجزيــل  بالشــكر  أتقــدم  أواًل 
حــول  المعلومــات  لنشــر  وأيضــا  لــي،  الســتضافتها 
انتخابــات البرلمــان األوروبــي، وثانيــًا أود التأكيــد علــى 
أهميــة أن كل مــن يحمــل الجنســية الســويدية يحــق لــه 
المشــاركة فــي هــذه االنتخابــات المهمــة، لذلــك أدعــو 

الناس الى المشاركة والتصويت لمن يمثلهم.

قرارات البرلمان األوروبي 
تؤثر على 60 بالمئة من 

القرارات التي يأخذها 
البرلمان السويدي
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ما الذي يجب أن يفعله من ال 
يتقاضى راتبه؟

الكومبــس – مقــاالت الشــركاء: توجــد العديــد مــن الشــركات ال تدفــع 
الراتــب لموظفيهــا، وهــذا يضــع الموظــف فــي موقــف صعــب جــدًا، ولكــن 
توجــد طريقــة للضغــط علــى مثــل هــذه الشــركات ليتمكــن الموظــف مــن 

الحصول على راتبه.
أوال يجــب أن يتأكــد الموظــف أن لديــه أي نــوع مــن األدلــة، وأنــه قــد عمــل 
فعليــا فــي الشــركة، مــن المهــم جــدا جمــع كل الوثائــق واألوراق والصــور 

والرسائل التي تظهر أن الموظف قد عمل فعليا بمكان عمل محدد.
يحــدث أحيانــًا أن تنكــر الشــركة أن الشــخص كان موظفــا لديهــا أيــا كان، 
أو يدعــي رب العمــل أن ذلــك الشــخص قــد عمــل ضمــن نطــاق صغيــر 

جدًا. 

مــن أجــل االســتعداد لمواجهــة شــيء كهــذا، مــن المهــم أيضــًا الحصــول 
واإلدالء  الموظــف  بجانــب  الوقــوف  فــي  العمــل  زمــاء  دعــم  علــى 

بشهادتهم.

 وإذا كان يملــك هــذا الموظــف الدليــل يمكنــه التوجــه إلــى مستشــار 
للمطالبــة  للمحكمــة  القضيــة  يرفــع  بــدوره  الــذي  )محامــي(  قانونــي 

بالراتب. 
مــن المهــم أيضــًا أن يضــع الموظــف فــي حســبانه، أن روايتــه الخاصــة عما 

ات تلك الشركة.  حدث معه هي أيضًا دليل في مواجهة ادعاء
أحيانــًا تتعــرض الشــركات غيــر الجديــة إلــى اإلفــاس، لكــن رغــم ذلــك 
توجــد إمكانيــة لتحصيــل الموظــف لراتبــه عــن طريــق مؤسســة ضمــان 

األجور الحكومية.

يتكلمــون  موظفيــن  ولدينــا  براتبــك  المطالبــة  علــى  نســاعدك  نحــن 
الروســية والعربيــة واالنجليزيــة وغيرهــا، وفــي معظــم الحــاالت تدفــع 
لنــا المحكمــة أتعابنــا، عــن طريــق مــا يســمى بالحــق بالمســاعدة القانونيــة 

نحن نساعدك بتقديم الطلب للحصول على هذه المساعدة.

مكتب المحاماة
Jurema AB
Box 1177
116 74 Stockholm
info@jurema.se

Telefon: 08-287788
Telefax: 08-58769992

Besöksadress:
Trondheimsgatan 3
Husby centrum
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دراما المسلسالت الرمضانية العربية 

رم�ضان مبارك

تجذب المشاهدين العرب في السويد

»الهيبة الحصاد« األكثر مشاهدة على محرك البحث غوغل

خمسة ونص.. دراما مشتركة يجمع ثالثية من الفنانين

الكومبــس – تحقيقــات: »يــزداد شــغف متابعــة المسلســالت التلفزيونيــة الجديــدة 

والبرامــج خــالل شــهر رمضــان، وذلــك الن النــاس يبقــون صائميــن طــوال النهــار الــى 

أن تغيــب الشــمس، وبعدهــا يتناولــون الطعــام، ويســهرون الــى وقــت متأخــر جــدًا 

في الليل، قبل بدء الصيام من جديد«.

هــذا مــا جــاء فــي مضمــون التقريــر الــذي بثــه الراديــو الســويدي مؤخــرًا عــن شــهر رمضــان، ومــدى إقبــال 
المسلمين في السويد على متابعة المسلسات التلفزيونية خال هذا الشهر.

ــم شــمل العائــات عنــد تنــاول الطعــام، ومــا 
ّ
وتحــدث التقريــر عــن األجــواء الرمضانيــة والعاقــات االجتماعيــة ول

تضفيه هذه األجواء من حميمية على العاقات بينهم.
اختلقنــا أم اتفقنــا علــى مــا تناقلــه التقريــر إال أن أرقــام المشــاهدة التلفزيونيــة ترتفــع فــي شــهر رمضــان نظــرًا 

لكم االعمال الدرامية التي يخصص عرضها في هذا الشهر.
وقــد فــاق عــدد المسلســات العربيــة لهــذا العــام أكثــر مــن 40 عمــًا دراميــًا يتنــوع فــي أنواعــه بيــن 

االجتماعي، الدرامي، األكشن، البيئي والكوميدي.

يشــهد الموســم الرمضانــي ثاثيــة مميــزة مــن خــال العمــل اللبنانــي 

للمــرة األولــى كًا مــن  الــذي يجمــع  الســوري “خمســة ونــص” 

الفنانــة اللبنانيــة ناديــن نجيــم مــع الفنانيــن الســوريين قصــي خولــي 

ومعتصم النهار.

قصــة  المسلســل  أحــداث  تتنــاول 
حبيبيــن،  بيــن  مألوفــة  غيــر  حــب 
تحــاول فيهــا المــرأة ترويــض حبيــب 
مــن  ويعانــي  المــال  مجــد  يشــتهي 
الســلطة،  علــى  وصراعــات  الحقــد 
ــى لعــب دور نافــذ فــي  وقدرتهــا عل

حياته. 
ومــا يميــز هــذا العمــل أيضــًا أن تتــر 
الفنانــة  غنــاء  مــن  هــو  المسلســل 
الوهــاب  عبــد  شــيرين  المصريــة 
يــا  بتفكــر  “يــا  بعنــوان  بأغنيــة 
بتحــس” وتغنيهــا شــيرين باللهجــة 
ويعتبــر  األولــى.   للمــرة  اللبنانيــة 
“خمســة ونــص” مــن أكثــر األعمــال 
شــهرة فــي رمضــان 2019 نظــرًا 
لشــعبية نجــوم العمــل وتواجدهــم 

سويًا في مسلسل واحد ألول مرة .

وإذا قمنــا بجولــة علــى أكثــر المسلســات التلفزيونيــة متابعــة نجــد أن مسلســل الهيبــة الحصــاد الجــزء الثالــث 
تصــدر محــرك بحــث جوجــل الشــهير والئحــة األكثــر تــداواًل بموقــع التدويــن االجتماعــي تويتــر بعــد ســاعات 

من عرض الحلقة.
وتمحــور حديــث وتغريــدات رواد تويتــر حــول قصــة الحــب التــي تجمــع بيــن أداء شــخصية جبــل شــيخ الجبــل 
الــذي يــؤدي دورهــا الممثــل الســوري تيــم حســن، وشــخصية نــور رحمــة التــي تقدمهــا الفنانــة اللبنانيــة ســيرين 

عبد النور.
وتقــع أحــداث المسلســل الــذي تســتمر أحداثــه مــن منطقــة الهيبــة إلــى بيــروت ليعيــش جبــل قصــة حــب مــع 
اإلعاميــة نــور رحمــة وفــي الوقــت نفســه تتــم ماحقتــه مــن قبــل األمــن اللبنانــي الــذي ينشــر صــوره فــي اإلعــام 

للقبض عليه.

متابعة: تهاني عبود
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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
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+ 46 315 34 623
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 عيادات بي ام اي لشفط الدهون بتقنية
  البودي جت والليزر

 عياداتنا في السويد والنرويج متخصصة في
 العالجات التجميلية و شفط الدهون واعاده حقن
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»نتفليكس« تشارك في المنافسة 
الدرامية ب4 مسلسالت 

الزلزال .. عمل مثير للجدل

العمل الجزائري »أوالد الحالل« األعلى متابعة على اليوتيوب

انضــم عمــاق البــث الترفيهــي نتفليكــس إلــى المنافســة علــى مسلســات شــهر رمضــان 

المبــارك، بعــد أن كانــت القنــوات العربيــة تتصــدر المشــهد بالكامــل، فــي خطــّوة تقــوم بهــا 

الشركة ألول مّرة.

وقــررت نتفليكــس عــرض أربعــة مسلســات رمضانيــة عربيــة علــى منصتهــا، ُمحترمــة 

التقاليد في عرض حلقات المسلسل بشكل يومي وليس دفعة واحدة.

كمــا اختــارت نتفليكــس عــرض كل مــن المسلســات العربيــة الكاتــب، أنــا عنــدي نــص، حضــن 

لــو، بالتــوازي مــع عــرض المسلســات علــى شاشــات القنــوات التلفزيونيــة  الشــوك ومــاذا 

المختلفة.

م مــع المحتــوى الــذي طغــى علــى المسلســات التــي  وقــد يكــون الكاتــب، أكثــر مسلســل يتــاء

ُيقــدم عليهــا مــن أعمــال تشــويقية  ُيناســب مــا  أنــه  تعرضهــا منصــة نتفليكــس، حيــث 

وبوليسية.

ــى أن  ــات الجريمــة إل ــي اختــص فــي رواي ــاول قصــة روائ العمــل يحقــق مشــاهدة كبيــرة ويتن

أصبــح المشــتبه بــه الرئيســي فــي قضيــة تشــبه جريمــة قتــل فــي إحــدى روايتــه، بشــكل مريــب. 

وهو من بطول الممثل السوري باسل خياط والممثلة اللبنانية دانييا رحمة.

كمــا كان للمسلســل الخليجــي »مــاذا لــو« حصــة مــن المشــاهدة للعمــل الدرامــي الكويتــي الــذي 

يتناول حياة أربعة أفراد يعبرون المسارات خال لحظات محورية في كل من حياتهم. 

ويضــاف إلــى القائمــة علــى نتفليكــس مسلســل »أنــا عنــدي نــص« الــذي يــدور حــول امــرأة تقــرر 

متابعــة شــغفها فــي كتابــة نصــوص تلفزيونيــة فــي منــاخ اجتماعــي كوميــدي، وهــو مــن بطولــة 

الممثلتين الكويتيتين سعاد عبد الله وشجون الهاجري.

أمــا »حضــن الشــوك« هــو العمــل الرابــع الــذي انضــم إلــى نتفليكــس، وتــدور أحداثــه أثنــاء الغــزو 

العراقــي للكويــت. ويــروي قصــة طفلــة عائــدة إلــى المنــزل بحثــًا عــن والدتهــا بعــد ســنوات مــن 

نقلها إليها وقت الحرب. 

كعــادة كل عــام، يتصــدر الممثــل المصــري محمــد رمضــان قائمــة 
ــه الدراميــة التــي تثيــر جــداًل، وهــو مــا تظهــره  المشــاهدة بأعمال
مؤشــرات جوجــل ترنــد التــي تصــدر بهــا مسلســل زلــزال قائمــة 
المشــاهدات خــال األســبوع األول مــن شــهر رمضــان فــى مصــر 

والسعودية والعراق.
ــزال 1992، عــن رجــل  ــرة زل ــي فت ــدور أحــداث المسلســل  ف  ت
يشــتري منــزاًل بأقســاط محــددة المــدة والقيمــة، وحيــن يأتــي 
موعــد ســداد القســط األخيــر، يطالــب صاحــب المنــزل بتســجيل 
ــى أن  البيــت باســمه والتنــازل عــن ملكيتــه، إال أن البائــع ُيماطــل إل
يقــع »زلــزال 1992« الــذي يلقــى فيــه الشــاري حتفــه وينهــار 

المنزل على إثر الزلزال وتبعاته.

تثبــت الدرامــا الجزائريــة نفســها هــذا الموســم الرمضانــي مــن خــال 
علــى  خياليــة  أرقــام  يســجل  الــذي  الحــال”  “أوالد  مسلســل 
اليوتيــوب تصــل إلــى أكثــر مــن 12 مليــون، حيــث أصبــح المسلســل 
 immar رقــم واحــد لــدى المشــاهد الجزائــري، وذلــك بحســب

لقياس نسب المشاهدة.
وحقــق العمــل نســب مشــاهدة تجــاوزت الـــ13% حيــث يشــاهده 

حوالي األربع مايين شخص يوميًا.
يصــور العمــل قصــة أخــوان نشــأ فــي ملجــئ لأليتــام يكتشــفان 
وهمــا بصــدد البحــث عــن جذورهمــا، أّن والدهمــا قتــل أمهمــا 

بسبب الشّك في سيرتها. 
ســيبقى  مسلســل  أي  لمعرفــة  القادمــة  األيــام  وباالنتظــار 

 إلى حلقاته األخيرة ولن يخيب الظن.
ُ
وهجه ساطعا
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بيار كوركيس: 

 أيضــا، علــى الــدور الفاصــل الــذي 
ٌ

وكوركيــس مثــال
تلعبــه الخبــرة العمليــة، فــي إنجــاح المشــروع التجــاري 
فــي الســويد وبقيــة الــدول الصناعيــة األخــرى، مــن 

خال مزجها بالتطور التكنولوجي.
فبيــار الــذي ينحــدر مــن بلــدة زاخــو فــي أقصــى شــمال 
اقليــم كردســتان العــراق، يملــك اآلن شــركة ســويدية، 
الجلــود  صنــع  فــي  تدخــل  التــي  المكائــن  لصناعــة 
 BEYAR  « شــركة  ســمى 

ُ
ت الطبيــة،  واألحذيــة 

يبنيهــا حجــرًا  أن  أســتطاع   ،«  Skomaskiner

علــى حجــر، كمــا ُيقــال، بجهــود مضنيــة، ونضــال مريــر، 
لــم يخلــو مــن معوقــات، وحتــى مــن » محاربــات » مــن 
قبــل الشــركات المنافســة، تحــت غطــاء » عنصــري » 

أحيانًا.
وتمكــن بيــار خــال الســنوات القليلــة الماضيــة، مــن 
خــال الخبــرة الطويلــة التــي اكتســبها فــي هــذا المجال، 
مــن تطويــر عــدة مكائــن، تنافــس مثياتهــا األخريات 
لشــركات عالميــة معروفــة. وأســتحدث فــي شــركته، 
مكائــن تقــوم كل واحــدة منهــا بعمــل محــدد، وعنــد 

جمعهــا فــي جــزء واحــد، تصبــح مكينــة واحــدة، تــؤدي 
عدة أعمال في وقت واحد.

»أنا من عائلة كادحة«

يقــول بيــار لـــ » الكومبــس » : » أنــا مــن عائلــة كادحــة، 
منــي والــدي كيــف أعتمــد علــى نفســي منــذ صغــري، 

ّ
عل

للحصــول علــى لقمــة العيــش بعــَرق جبينــي، وعندمــا 
وصلــت الســويد فــي العــام 1987، كنــت ُمصــّرًا أن 

أحقق هدفي، في أن يكون لي عملي الخاص«.
وأولــى المصاعــب التــي واجهــت بيــار، كانــت تعلــم 
الــى  الدخــول  مفتــاح  هــي  التــي  الســويدية،  اللغــة 
المجتمــع، لكنــه تجاوزهــا بالدراســة. بعدهــا ســرعان 
هدفــه  تحقيــق  تجــاه  ثابتــة  بخطــوات  ســار  مــا 

التجاري، وهو تأسيس شركة وفق طموحاته.
وبعــد ســنوات مــن العمــل، اســتطاع في العــام 1995 
 Power sko  ( ســماها  شــركة  تأســيس 
maskiner (، وكانــت شــركته الوكيــل المعتمــد، 

وفرعا تابعا إلحدى الشركات الهولندية في العراق.

لكنــه بعــد ذلــك، أطلــق أســمه الشــخصي علــى شــركته، 
 .« Beyar Skomaskiner « : فســماها شــركة
وحــول ذلــك يقــول لـــ » الكومبــس« : » إطاقــي اســم 
» Beyar Skomaskiner« علــى الشــركة هــو 

اعتــزازا  أعتبــره  الــذي  بإســمي  اعتــزازي  بســبب 
ــذي  ــدي العــراق، وبالشــعب ال ــي الشــرقية، وبل بثقافت
أنجبنــي، وقــد واجهــت فــي بدايــة تأســيس الشــركة 
صعوبــات كثيــرة مــن قبــل الشــركات المنافســة، التــي 
منتجاتنــا،  وجــودة  ة  كفــاء مــن  التقليــل  حاولــت 
أصــول  قبــل شــركة ذات  مــن  باعتبارهــا مصنوعــة 
عراقيــة، لكــن ثقتــي بالنفــس وبعملــي، كانــت أكبــر مــن 
كل ذلــك، وبالفعــل نجحــت فــي تخطــي ذلــك، وأثبتــت 
خــال  مــن  المصنوعــة،  المكائــن  جــودة  شــركتنا 
تجربتهــا واســتعمالها، فبقــي أســم بيــار عليهــا، وعلــى 

المكائن التي تصنعها«.
ويقــول بيــار إنــه وفــي بدايــة تأسيســه الشــركة، راجــع 
يكــن  لــم  أحــدا  لكــن  لمســاعدته  مؤسســات  عــدة 
يصدقــه أو يثــق بخبرتــه وقدرتــه علــى القيــام بهــذا 
العمــل، لكنــه مــع هــذا لــم يتوقــف، وأّصــر علــى إنجــاح 
ــل حلمــه. ويعتقــد ان » الحســد » و »  مشــروعه، ال ب
العنصريــة » يلعبــان فــي بعــض األحيــان دورًا فــي 

محاربة األجانب عندما يحققوا نتائج طيبة. 

ماذا تصنع شركة بيار؟

شــركة » Beyar Skomaskiner« خبيــرة فــي 
الجلــود  فــي صناعــة  التــي تدخــل  المكائــن  صناعــة 
واألحذيــة الطبيــة واألطــراف الصناعيــة، ومــن المكائن 

التي تنتجها:

قصة نجاح تكللت بتأسيس شركة إلنتاج مكائن صناعة 
الجلود واألحذية الطبية في السويد

األعمــال  رجــل  ُيعتبــر  ســتوكهولم:   الكومبــس- 
الســويدي، مــن أصــل عراقــّي، بيــار كوركيــس، واحــدًا 
مــن الذيــن تمكنوا، بإرادتهــم القوية، وثقتهم العالية 
بالنفــس، تحقيــق النجــاح والمنافســة فــي ســوق العمل، 
مــع شــركات عالميــة، تمتلــك خبــرة واســعة فــي مجــال 
عملــه، الخــاص بإنتــاج مكائــن صناعة الجلــود واألحذية 

الطبية.

قسم التحقيقات
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ماكينــة ) Beyar 340 (: وهــي تتميــز بنظــام أمــان 
جــرى تطويــره بشــكل أكثــر فعاليــة مــن المكائــن 
األخــرى، كمــا ان الصــوت المنبعــث منهــا أقــل بكثيــر، 
والعطــات فيهــا قليلــة جــدًا، وال يوجــد فيهــا تعقيــٌد 
إلكترونــي، الن عملهــا ألــي وســهل. وهــذه الماكينــة 
تتميــز  التــي  االخريــات  مثياتهــا  عــن  تختلــف 
الباهظــة  والكلفــة  المســتمر،  والتوقــف  بالتعقيــد 
لتصليحهــا مــن قبــل شــركات مختصــة، كونهــا معقــدة 

إلكترونيًا.

أكثــر  الماكينــة  (: هــذه   Beyar  ٢40  ( ماكينــة 
شــهرة، فهــي تدخــل فــي صناعــة األحذيــة وتصليحها 
فــي نفــس الوقــت، وأيضــا تدخــل فــي صناعــة الحــذاء 
الطبــي واألطــراف الصناعيــة، ومــن الممكــن جــدًا أن 
تفيــد البلــدان التــي خاضــت حروبــًا، أو شــهدت نزاعــات 
نــاس  فيهــا  تضــرر  أهليــة،  وصراعــات  داخليــة 
بجــودة  وتتميــز  واأللغــام.  القصــف  مــن  كثيــرون، 

عالمية ُمجرّبة، يشهد لها الخبراء في هذا المجال.

ماكينــة ) Beyar 140 (: أمــا هــذه الماكينــة فهــي 
تفيــد  وهــي   ،)  Beyar  240( لـــ  مكمــل  جــزء 
الشــركات الصغيــرة. فالشــركة التــي أشــترت فــي وقــت 
ســابق مثــا )Beyar 240 (، يمكــن لهــا إضافــة ) 
Beyar 140 (، لتصبــح واحــدة يطلــق عليهــا ) 
بشــكل  تصلــح  الماكينــة  وهــذه   ،)  Beyar 340
ممتــاز لصناعــة األحذيــة الطبيــة. كمــا تصنــع الشــركة 
ــذي يدخــل هــو االخــر فــي  ــار بريــس » ال جهــاز » بي

صناعة 
نفس 

االحذية 
المذكورة.

الســوق العربيــة بحاجــة الــى 
Beyar مكائن

هنــاك العديــد مــن دول الشــمال األوروبــي تشــتري 
مكائــن بيــار، وكذلــك عــدد مــن دول المغــرب العربــي 
والخليــج. ويقــول بيــار لـــ » الكومبــس » بهــذا الصــدد: 
» أنــا علــى اســتعداد لخدمــة بلــدي والبلــدان العربيــة 

األخرى، 
خــال  فتح مــن 

ة  والكفــاء الجــودة  عاليــة  في وحــدات 
الصناعيــة  باألطــراف  لتزويدهــا  المستشــفيات، 
والمكائــن التــي تدخــل فــي صناعــة األحذيــة الطبيــة، 
فــي  بإعاقــات  المصابيــن  األشــخاص  تســاعد  التــي 
القــدم والســاق. وكشــركة ســويدية مســتعدين لنقــل 
هــذه  فــي  االستشــارات  وإعطــاء  لهــم،  خبرتنــا 

المجاالت باللغات التي تريدها«.
حســب 

ُ
وكــون بيــار مــن أصــل عراقــي، فهــذه ميــزة ت

لــه، عندمــا يتعلــق األمــر بالعمــل فــي البلــدان العربيــة، 
مــن  العربيــة  الشــعوب  ثقافــات  الــى  األقــرب  فهــو 
 Jos America الشــركات االخرى. ومنحــت شــركة
 Orthopedische international
األمريكيــة الشــركة حــق االمتيــاز كــي تصبــح الوكيــل 
ان  الختــام،  فــي  بيــار  العراق. ويأمــل  فــي  المعتمــد 
تســنح له الفرصة، كي يســتثمر الخبرة التي أكتســبها 
لشــعوب  مفيــدة  اســتثمارية  مشــاريع  إقامــة  فــي 

الدول المذكورة.

الســفير  ضيافــة  فــي  بيــار 
العراقي في السويد

ات العراقيــة فــي الســويد، وبهــدف  وتشــجيعًا للكفــاء
التنســيق معهــا فــي دعــم بنــاء العــراق والمســاهمة فــي 
المشــاريع التنمويــة، اســتقبل الســفير العراقــي فــي 
الســويد أحمــد الكمالــي بدايــة أيــار/ مايــو 2019 بيــار 
فــي مقــر الســفارة بســتوكهولم، وبحــث معــه األعمــال 
التــي تقــوم بهــا شــركته، وكذلــك اســتمع الــى تقريــر 
موجــز مــن بيــار عــن إمكانيــة شــركته فــي إقامــة 

مشاريع داخل العراق.
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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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ة عنهــا  المآســي الكبيــرة كلهــا حدثــت منــذ زمــن بعيــد.  نســتطيع القــراء
فــي الكتــب و نشــاهدها علــى خشــبات المســارح. فــي أيامنــا هــذه تحــدث 
مــآس بســيطة فقــط مثــل أن ينجــب النــاس أطفــااًل علــى الرغــم مــن أن 
قدراتهــم الماديــة ال تســمح لهــم بالــزواج، أو أن ســاعي بريــد متــزوج يقــع 
فــي غــرام امــرأة أثنــاء جولتــه الثالثــة وهــي واقفــة علــى عتبــات درج 
، ألن لديــه ابنــًا 

ً
ــف للتــو، و لكنــه ال يســتطيع أن يشــتري لهــا قبعــة

ّ
منظ

غير شرعي يؤمن له حاجاته
وتيــرة شــبه  علــى  يتســاقط  المطــر   كان  و  الخريــف  فــي  ذلــك  كان 
متواصلــة. حــذاء ســاعي البريــد كان مبتــًا دائمــًا، و حيــن يصــل إلــى مداخل 
البيــوت كان عليــه أن ينظــف قطــرات المــاء مــن  فــوق عينيــه لكــي 
يتمكــن مــن رؤيــة فتحــة الرســائل فــي البــاب و يحــدث أحيانــًا أن تتســاقط 
قطــرة مــن المطــر علــى العنــوان و أن يفتــح أحدهــم البــاب و يحتــج علــى 
 يعبــث برســائل اآلخريــن. كان شــخصًا مرهفــًا 

ّ
أن ســاعي البريــد يجــب أال

و كان يشــعر باالســتياء ألن لــم يكــن فــي مقــدوره إرضــاء الجميــع و حيــن 
يعــود إلــى البيــت كانــت زوجتــه تشــاجره ألن المطــر يهطــل أو ألن لديــه 
ه أو ألنــه  طفــًا، أمــا هــي فليــس لهــا أطفــال، أو أنــه ال يــزال مرتديــًا حــذاء
ال يترقــى أبــدًا ليصبــح مشــرفًا علــى ســعاة البريــد.  لــم يكــن يــرد عليهــا 
بشــيء، و لكنــه كان يحــس بــأن حبــه لهــا قــد انتهــى . ليــس كمــا كان مــن 

ذي  قبل على أية حال.
فــي المســاء، وخــال جولتــه الثالثــة رأى »لينــا« علــى الــدرج. لــم يفكــر 
كثيــرًا فيهــا بدايــة األمــر. لــم يكــن األمــر أكثــر مــن أنهــا أعاقتــه بعــض 
الشــيء عــن أداء عملــه. كان يصعــد  و هــي كانــت جاثيــة علــى ركبتيهــا 
علــى الــدرج و تقــوم بتنظيفــه. و ألنــه عــادة يمشــي بهــدوء شــديد فانهــا 
لــم تنتبــه إلــى قدومــه و اســتمرت فــي التنظيــف، و ألنــه كذلــك  خجــول 
جــدًا بطبيعتــه فلــم يجــرؤ علــى قــول شــيء بــل تقهقــر إلــى الــوراء، ووقــف 
منتظــرًا خلفهــا علــى الــدرج. أربــع عتبــات كانــت متبقيــة، لكــن الوقــت كان 
كافيــًا ليتمكــن مــن أن ينظــر إليهــا،  و طبعــًا  حيــن نمعــن النظــر وقتــًا 
ــى األقــل  ــدأ بحبهــا، عل ــا نب ــى امــرأة فقــد يحــدث بأنن ــًا نوعــًا مــا  إل طوي

بعض الشيء.
ــة حيــن  ــة، و بــدت عجول ســاعي البريــد لمــح ظهرهــا. كانــت شــابة بريئ
كانــت تنحنــي. أعجبــه ذلــك كثيــرًا،  و أحــب شــعرها أيضــًا لقــد كان أشــقر 
ــه يديهــا و  ــك راق ل ــى جبينهــا، و كذل طبيعيــًا، و كان ينســدل دائمــًا عل

ذراعيها و هما تداعبان عتبات الدرج بقماشة التنظيف.
تمنيــت لــو أننــي عتبــة درج  عــال و أنــِت تنظفينــه قــال محدثــًا  نفســه. 
ــو أنهــا أيضــًا جميلــة عندمــا تلتفــت   لقــد عــرف بأنــه ســوف يغــرم بهــا ل

إليه بوجهها .
حينها التفتت إليه. لقد كانت جميلة جدًا ، بدأ يتلعثم.

أريد أن أنن ن أصعد الددددرج فقط  قال.
هل معك رسائل ل بروبيرغ؟ قالت متسائلة.

فــي الوقــت الــذي كان يفكــر فيمــا إذا كان هنــاك بريــد باالســم المذكــور، 
قــام أيضــًا بمســاعدتها فــي رفــع دلــو التنظيــف إلــى بابها.ثــم بــدأ يبحــث 
فــي حقيبتــه . لــم تكــن هنــاك رســالة لهــم، و لكــن كانــت هنــاك جريــدة 

للصيادين.
-«يوليــوس بروبيــرغ »قــال ، و كان يتمنــى فــي قــرارة نفســه طــوال 

الوقت أن يكون ذلك هو اسم  أخيها.
لكنــه كان زوجهــا و كان صيــادًا فــي أيــام األحــد و أحيانــًا فــي الليالــي أيضــًا، 

أما في األحوال العادية فهو يعمل جزارًا .
ناولهــا الجريــدة و بــدا عليــه مهمومــًا لدرجــة أنهــا ســألته إذا كان قــد ألــّم 
بــه شــيء ما.أحــّب أيضــًا عذوبــة صوتهــا ،ألننــا عندمــا نحــّب أحــدأ نحــّب كل 

شيئ فيه.
نعــم كان هــذذذا كل شــيء قــال . أحيانــًا تكــون المغلفــات كبيــرة اليمكــن 

ادخالها من فتحة الرسائل و نضطر حينها إلى طرق الباب .
ُســمَع قــدوم أحدهــم مــن علــى الــدرج ربمــا كان شــخصًا فضوليــأ او أطفــااًل 

يثرثرون فدخلت إلى بيتها.
اســمي لينــا همســت مــن خــال ثقــب البــاب و لكــن ال تأتينــا أبــدًا تلــك 

الرسائل الكبيرة. الساعة الخامسة عادة يكون زوجي في البيت.

قصة : ستيغ داغرمان

ترجمها عن السويدية : فرمز حسين

مأساة بسيطة قصة سويدية مترجمة
كان الصقيــع علــى األرض و حيــن خــرج ســقط علــى ركبتيــه، لكنــه كان 

عاشقًا  فلم يشعر باأللم.
قبــل أن يذهــب إلــى البيــت كان فــي داخــل محــل لبيــع الســيجار فــي الشــارع 
الــذي يقيــم فيــه، و اشــترى مغلفــًا كبيــرًا. احمــّرت و جنتــاه حيــن اشــتراه 
، تمامــًا و كأنــه أقــدم علــى عمــل مشــين و لكــي ال يثيــر الشــكوك اشــترى 
 الجريــدة 

َ
ق

ّ
أيضــًا جريــدة مســائية ثــم دخــل إلــى بوابــة كبيــرة ، مــز

ووضعهــا داخــل المغلــف. و بأيــاد مرتجفــة ،و و أحــرف ملتويــة كتــب اســم 
المرسل إليه : يوليوس بروبيرغ و عنوانه.

ــة غرفــة الطعــام، و  ــى طاول فــي المســاء جلســا بعــد العشــاء كالعــادة عل
ــون  ــام حــرب الثاث ــة عشــق أي ــه زوجتــه بصــوت عــال مــن رواي قــرأت ل

عامًا. 
كان مــوزع البريــد يعبــركل الجبهــات مهمــا كانــت خطــرة فــي ســبيل 
االلتحــاق بحبيبتــه. كانــت صبيــة مــن أهالــي »لوتــزن«. اســتمع بانتبــاه غيــر 

مسبوق للقصة، ألنه شعر و كأن الكتاب يتحدث عنه شخصيًا.
و تأمــل أن يســمع بعــض النصائــح مــن مــوزع البريــد ذاك ، لكــن ذلــك لــم 
يحــدث، ألن مصلحــة البريــد كانــت مختلفــة فــي تلــك األيــام. بعــد الفصــل 

ة و قالت: الخامس عشر توقفت الزوجة عن القراء
أليــس ذلــك رومانســيًا؟ أخبرنــي ! انظــر كــم كان النــاس فــي ذلــك الزمــان 

يحملون في صدورهم عواطفًا جياشة!
نعــم قــال ســاعي البريــد و هــو يفكــر فــي رســالته الضخمــة و التــي كانــت 

حينها في طريقها إلى مكتب البريد على متن سيارة صفراء كبيرة.
فــي اليــوم التالــي كان واقفــًا أمــام بيــت« بروبيــرغ  »الهثــًا متقطــع األنفاس 
ألنــه ركــض طــوال الطريــق. رّن جــرس البــاب و لكــن لــم يــأت أحــد لفتحــه. 
ــر  ــة األم ــي نهاي ــاب . ف ــح أحــد الب ــم يفت ــدة ول رّن الجــرس لمــرات عدي
خــرج رجــل عجــوز مــن البــاب المجــاور، وقــف و نظــر إليــه كان رجــًا هرمــًا 
ــن أيضــًا أن  ــد لآلخري ــذي يعــرف كل  كل شــيء و يري ــوع ال ــك الن ــن ذل م

يعرفوا ذلك.
اليوجــد أحــد فــي البيــت قــال . المــرأة فــي الخــارج  فهــي لهــا اشــتراك فــي 

إحدى الجرائد و زوجها في المسلخ.
و ال تضغــط علــى زرالجــرس هكــذا بشــدة، فالبطاريــات التــي فــي البنــاء 
ــة فقــط لثــاث ســاعات وإعــادة شــحنها أمــر صعــب جــدًا . فيمــا  كافي
مضــى كّنــا نحصــل علــى البطاريــات مــن ألمانيــا، و أخــي كانــت لديــه شــركة 
الوقــت كان شــكل  ذلــك  فــي  لمعلوماتــك  فــي حــي »كونكســهولمن«. 
»كونكســهولمن« مختلفــًا عــن اآلن، و فــي وقــت مــن األوقــات كانــت هنــاك 
تدحرجــت  و  طريقهــا،  عــن  خرجــت  الــركاب  لنقــل  عربــة 
ــى روســيا، و ال  ــة إل خارج«ســيرافيرمن«. و لكــن اآلن تذهــب كل األحصن
ــا اآلن ســوف  ــك؟. قــرأت فــي الجريــدة بأنن ــم مــاذا ســيحدث بعــد ذل أعل
نشــتري كميــات ضخمــة مــن المكســرات، لدرجــة أننــا لــن نتمكــن مــن 

عمل شي طوال حياتنا سوى  تكسيرها. 
فقــط كنــت أكســر دائمــا واحــدة بأســناني،  و لكــن ذلــك انتهــى . لقــد 
تعرفــت  علــى كل حــال علــى طبيــب أســنان. طبيــب مــن النــوع الحــذق، 

يجبرني على إخراج السعوط من فمي، لدّي عنوانه إن شئت.
ال، شكرًا  أجاب ساعي البريد.

لمــاذا إذًا تأتــي و تطــرق البــاب و تزعــج النــاس؟ تابــع الرجــل المســن إذا 
كنت ال تريد العنوان؟

ألجــل هــذا المغلــف فقــط أجــاب الســاعي ، إنــه  ال يدخــل فــي فتحــة 
الرسائل لحجمه الكبير،  و لذلك سوف أعيده معي للجولة القادمة.

يمكــن إدخالــه طبعــًا. قــال العجــوز و ســحب الظــرف مــن ســاعي البريــد و 
دّسه في فتحة الرسائل .

كانت هناك أساليب أخرى في عهدنا لو كنت  معنا حينها.
طبعًا قال ساعي البريد، و هو يركض خارجًا من هناك .

فــي الجولــة الثانيــة لــم يكــن أيضــًا ثمــة أحــد فــي البيــت .أمــا فــي الجولــة 
الثالثــة فقــد كانــت لينــا فــي البيــت. بــدا عليهــا الســرور حيــن وقــع نظرهــا 
تكــن  لــم  لكنهــا  لرؤيتــه و  قــد تشــوقت  كانــت  البريــد،  علــى ســاعي 
تســتطيع مصارحته بذلك ، فقط عندما ال نرتاح لشــخص ما  نســتطيع 

قول ذلك في غيابه.

ستيغ داغرمان
1954-1923 

أشهر أعماله
األفعى  1945 رواية

جزيرة المحكومين 1946 رواية
ألعاب الليل 1947 مجموعة قصصية

الطفل المحترق 194٨ رواية
متاعب عرس 1949 رواية

مات منتحرًا عن عمر 31 عاما فقط.
القصــة المرفقــة ألعــاب الليــل مــن مجموعتــه القصصيــة 

التي تحمل العنوان نفسه

فرمز حسين كاتب و مترجم سوري
ستوكهولم

٢٢-03-٢019
نشر بموافقة من مالكي حقوق مؤلفات ستيغ داغرمان 

, ستوكهولم, السويد.
 published with the approval from(

.)the Stig Dagerman Estate



| الكومبس 25 مايو / أيار - يونيو / حزيران  2019 |  العدد 67

أريــد فقــط أن أعــرف فيمــا إذا الرســالة تعرضــت للضرر أم ال قال الســاعي. 
ألن رجــًا عجــوزًا خــرج  و ســحب منــي الرســاله و دّســها فــي فتحــة البــاب 

.لكنني قرعت على الباب في الجولة الثانية و الثالثة.
يالسوء الحظ!

 قالــت ، علــى فكــرة ال أعــرف محتــوى الرســالة ألنهــا ليوليــوس، و يوليوس 
ليــس فــي البيــت بــل إنــه فــي ليلــة صيــد. و لكننــي وضعــت الرســالة علــى 
عــداد الغــاز، و إذا شــئت تســتطيع الدخــول لتــرى بنفســك إن كان مكانهــا 

مناسبًا، ألنني شخصيًا لست معتادة على حفظ الرسائل.
حينهــا قــال الســاعي مــع األســف ألننــي مســتعجل بعــض الشــيء اآلن، و فــي 

الحقيقة غير مسموح لنا الدخول إلى البيوت أثناء تأدية عملنا .
لكن،  تابع قائًا:

 أحيانــا عندمــا يكــون هنــاك بريــد  مهــم جــدًا، حينهــا أقــوم بجولــة رابعــة 
ــة  ــى طاول ــون مضطــرًا للدخــول،  و وضــع الرســالة عل و حينهــا أيضــًا أك

المطبخ .
طيب أهًا بك في الجولة الرابعة إذًا؟

 قالت ذلك و هي تغلق الباب.
حيــن عــاد فــي المســاء إلــى البيــت قــال لزوجتــه  بأنــه مضطــر ان يذهــب 
الــى محاضــرة تعليميــة حــول تصنيــف الرســائل، و أن ذلــك ســوف ُيســهل 

أمر ترقيته الى مهمة مشرف على سعاة البريد.
 

عندهــا جلســت زوجتــه علــى ركبتيــه، و قالــت:  لــن تذهــب طبعــًا، و بــأن 
عليــه أن يصبــح موزعــًا للبريــد مثــل مــن هــم  فــي القصــة ، كونهــم 

يتمتعون بعواطف جياشة.
ثــم أحضــرت الكتــاب و بــدأت تقــرأ فيــه. تعــّرق و شــعر بالحــزن  و حيــن 
ة الكتــاب، كان اليــزال هنــاك متســع مــن الوقــت للذهــاب  انتهــت مــن قــراء
إلــى الســينما. و أمــام دار الســينما ومــن بيــن الجمهــور الحاشــد أراد أن 
يختفــي مــن هنــاك، و لكنهــا بــدأت تصيــح مناديــة عليــه  بصــوت عــال 

لدرجة أنه خاف من الفضيحة.
كانــت أحــداث الفيلــم  تــدور حــول قصــة حــب ممنــوع فــي القــرن الســابع 
ــى  عشــر، و زوجتــه كانــت متأثــرة جــدًا بالقصــة و فــي طريــق العــودة إل

المنزل قالت بأنها تحب قصص المآسي الكبيرة.
عندهــا فــرح ســاعي البريــد كثيــرًا، و فــي منتصــف الشــارع صارحهــا بــكل 
شــي. تحــدث عــن المطــر فــي الصباحــات الباكــرة، و عــن الرســائل المبللــة 
ــا، و عــن  ــدرج، و عــن مشــاعره نحوه ــت تنظــف ال ــي كان ــك الت و عــن تل
الرســالة الكبيــرة، و عــن زوجهــا الجزارالــذي يغيــب للصيــد فــي الليــل، و 

أخيرًا عن موعدهما لالتقاء على طاولة المطبخ.

عندهــا أمســكت زوجتــه بذراعيــه بقــوة، و لــم تتركــه حتــى وصلــت بــه إلــى 
بهو الدار . هناك رفعت قبعتها عن رأسها و قالت:

أتجــرؤ علــى قــول ذلــك بعــد أن شــاهدت مأســاة كبيــرة عــن قصــة حــب 
عظيــم فــي فيلــم ضخــم. و ال تســتحي ! و كيــف ســتتمكن مــن إعالــة 
زوجتيــن  و ابــن غيــر شــرعي بدخلــك الضيئــل؟ و كيــف تســتطيع بعــد 
ذلــك النظــر إلــى قــردة متزوجــة و هــي تغــازل كل ســاعي بريــد علــى 

عتبات كل درج؟ و ماذا سيقول زوجها الجزار؟
 فــي الليــل فــارق النــوم عينــي ســاعي البريــد، و لــم ينــم حتــى فهــم بــأن 
كل المآســي الكبيــرة قــد وقعــت فــي الماضــي، و اآلن فقــط هنــاك المآســي 
الصغيــرة جــدًا هــي المتبقيــة. و لينــا أيضــًا لــم تســتطع النــوم كانــت 

وحيدة و تبكي. 
مصبــاح الليــل الخافــت كان مضيئــًا و كانــت تحتفــظ بمــرآة  معهــا علــى 
الوســادة، و حيــن نظــرت إلــى نفســها فــي المــرآة لــم تــر إال العجــز و 
ــى البيــت ، كان ثمــًا ، فرحــًا و حيــن فتــح  الترهــل. لكــن الجــزار عــاد إل

الرسالة قال انهم يريدونني أن أشترك في الجريدة المسائية .
تنــي كل مــرة جريــدة ممزقــة كهــذه فهــل أشــترك إذًا؟ لكــن  لكــن إذا جاء
البــد أن ذلــك  مــن فعــل  البريــد و إذا التقيــت مــع ســاعي البريــد ذاك 

فسوف يكون التوبيخ من نصيبه ، سوف يكون له!

حذار من فخ الدعاية  العنصرية !

اليميــن  تنامــي  عــن  الحديــث  رأي:  مقــال   – الكومبــس 
المتطرف/العنصــري أصبــح اليــوم ظاهــرة وحــدث يومــي 
فــي أكثــر مــن بلــد فــي أوروبــا . وال يمــر يــوم دون أن تتحدث 
وســائل اإلعــام ومواقــع التواصــل االجتماعــي عــن خبــر او 
مقــال أو لقــاء لــه عاقــة بالعنصريــة . وقــد كتبــت مــن قبــل 
مقــال عــن ضــرورة أن تكــون هــذه الظاهــرة فــي مقدمــة 
أولويــات واهتمــام المواطــن مــن أصــول عربيــة والمقيــم فــي 

المهجر ، وألكثر من سبب ، منها :
1- أن هــذا المواطــن تــرك بلــده األصلــي بســبب االضطهــاد 
والحــرب ، وأنــه مؤمــن بالنظــام الديمقراطــي ومبادئــه ، وفــي 
مقدمتهــا احتــرام اآلخــر والتعدديــة ، والعنصريــة تهمــش 
وتلغــي اآلخــر وتعمــل علــى تقويــض النظــام الديمقراطــي 

ومبادئه .
ــن أصــل  ــاء المواطــن م ــا بق ــم يعــد مناســبا وال منطقي 2- ل
توفــر  مــع   ، الســلبية  والمواقــف  للعقليــة  أســيرًا  عربــي 
الســويدي/األوروبي  والحــراك  بالجهــد  للمســاهمة  الفــرص 

العام ، ومنظماته الناشطة في مواجهة العنصرية . 

الدعايــة  أكاذيــب  علــى  وواقعــي  عملــي  بشــكل  3-الــرد 
العنصريــة ، التــي تمــارس تقليديــا نهــج توجيــه التهــم 
العشــوائية ، ورمــي كل األزمــات وماهــو ســلبي فــي المجتمــع 
علــى عاتــق المواطنيــن والمهاجريــن مــن أصــول عربيــة/

إسامية .

4- أن المواطن/المهاجــر يتمتــع بحقــوق وعليــه واجبــات ، 
ــه للمســاهمة فــي  ولديــه إمكانيــات وطاقــات إيجابيــة تؤهل

تعزيز قدرات المجتمع وتقدمه .

5- تجنــب الوقــوع فــي فــخ دعايــة العنصرييــن الشــعبويين 

، الذيــن يتاعبــون بعواطــف النــاس )لألســف منهــم بعــض 
المهاجريــن( ويوظفونهــا بمــا يخــدم أهدافهــم ، والبــد مــن 
تفويــت الفرصــة عليهــم وإضعافهــم فــي انتخابــات البرلمــان 
األوروبــي التــي ســتجري يــوم األحــد 26 مــن مايــو / أيــار 

.  2019

النشــاط والحركــة العنصريــة فــي الســويد لهــا حضــور منــذ 
بدايــة القــرن الثامــن عشــر ببحــوث ودراســات الســويدي 
تأسســت  العشــرين  القــرن  وفــي   . لينيــس(  فــون  )كارل 
)جمعيــة النقــاء العرقــي( عــام 1909 ، وبعدهــا )معهــد 

علم العنصر البشري( عام 1922 في أوبساال .

ا علــى الواقــع الملمــوس ، والمتابعــة لحــراك  واليــوم بنــاء
ــاك أكثــر مــن تنظيــم عنصــري فــي  الشــارع السياســي فهن
 )NMR( الســويد ، منهــا مــا هــو عنصــري صريــح مثــل
و)AFS( ، ومنهــا مايخفــي عنصريتــه ، مرحليــا ، بشــعارات 
ومفــردات مخادعــة مثــل )SD( وهــو أكبرهــا وأخطرهــا 
ــدأت بالتقــارب مــع  ــا . والماحــظ أن أحــزاب اليميــن ب حالي
هــذا الحــزب العنصــري ألكثــر مــن ســبب ، ال مجــال لذكرهــا 

اآلن .

 )Utan ånger وفــي هــذا الكتــاب وعنوانــه )بــدون نــدم
يتطــرق المؤلفــون ، بدراســة وبحــث موثــق ، لنشــأت وتاريخ 
) غوســتاف اكســتروم( مؤســس حــزب  النشــاط العنصــري لـــ
)SD( ، ومنهــا خدمتــه فــي جهــاز األس أس النــازي . وهــو 
الجالــس علــى اليميــن فــي صــورة غــاف الكتــاب مــع شــعار 

النازية . 
التــي   ،   )SD( حــزب يؤكــد طبيعــة  والحاضــر  التاريــخ 
التختلــف عــن غيــره مــن التنظيمــات العنصريــة ، فهــي 

محمد ناجيمقاالت الرأي تعبر عن أصحابها وليس بالضرورة عن الكومبس.

تخفــي الذئــب بمابــس الحمــل الوديــع ، حتــى تحيــن اللحظــة المناســبة فتظهــر علــى 
حقيقتهــا المعاديــة للديمقراطيــة ، ولــكل مــن يعارضهــا . وهــي معاديــة لحقــوق 
المــرأة والمجموعــات العرقيــة والدينيــة وحقــوق االنســان عامــة . لــذا الحــذر مــن 

الوقوع في فخ الدعاية العنصرية ... والت حين مندم !
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ALKOMPIS IPTV

اول جهاز استقبال (رسيرفر) قانوني في السويد وشمال اوروبا
- ال مشاكل قانونية أو فنية بعد اليوم في استقبال قنواتكم المفضلة

ة عالية وخدمة زبائن متقدمة وأسعار معقولة - كفاء

لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا:
www.alkompis.se
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