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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: 2١20 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

حزب يمثل المسلمين..

نجاحه قد ُيعتبر فشاًل
هــل يحتــاج المســلمون فــي الســويد فعــًا، إلــى حــزب خــاص 
بهــم، يدافــع عــن حقوقهــم ويكافــح التمييــز ضدهــم؟ أم أن 
التــي  الكراهيــة  إلــى عزلهم،وتقويــة خطــاب  يــؤدي  ذلــك 

يستخدمها اليمين المتطرف ضدهم؟
مؤخــرًا أعلــن عــن تأســيس حــزب جديــد، يحــاول اســتقطاب 
ــه  ــى أن المســلمين فــي الســويد، مــن خــال تقديــم نفســه عل
ــب باعتبارهــم أقليــة خاصــة  حــزب يتبنــى قضاياهــم، ويطال
علــى غــرار اليهــود وشــعب الســامر. وأطلــق الحــزب علــى 

نفسه  Nyans وتعني درجات الظل في اللون الواحد.
رئيــس الحــزب ويدعــى ميكايــل يوكســلكان أحــد مرشــحي 
الوســط  للبرلمــان الســويدي، قبــل أن يفصلــه الحــزب بتهمــة 

عاقته مع تنظيم تركي قومي متعصب.
 مــن خــال ظهــور الفــت لــه فــي وســائل اإلعــام الســويدية، 
اســتخدم هــذا السياســي الغاضــب كمــا يبــدو مــن أداء األحــزاب 
وأحيانــا  التهويــل،  أســلوب  اجمــاال،  الســويدية  التقليديــة 
المبالغــة المفرطــة فيمــا يتعــرض لــه المســلمون هنــا مــن 
ــات الجســدية  ــا للهجم ــا إنهــم يتعرضــون يومي ــز، قائ تميي
وتخريــب  أضــرار  وإن  العنصــري،  الطابــع  ذات  واللفظيــة 
الممتلــكات ليســت ســوى أمثلــة قليلــة مــن هــذه الظاهــرة 
يجــري  اإلســاموفوبيا  جرائــم  مــن  القليــل  وإن  الرهيبــة، 

تقديمها للمحاكم.

ــة،  قــد يكــون رئيــس الحــزب الجديــد محقــا، بدرجــات معين
فهنــاك فعــا انتهــاكات عنصريــة يتعــرض لهــا المســلمون، 
تزايــدت فــي الفتــرات األخيــرة، ولكــن ليــس إلــى هــذا الحــد، 
تأييــد  يكســب  لكــي  ذلــك  فــي  المبالغــة  لــه  يحــق  وهــل 
المســلمين لحزبــه؟ وهــل الحــل هــو فعــا بتأســيس حــزب 

جديد يكفالحد من هذه االنتهاكات؟

ــم، شــروط  شــروط تأســيس األحــزاب فــي الســويد، كمــا نعل
ــات األحــزاب المســجلة فــي  ــاك حاليــا مئ متاحــة للجميــع وهن
العــام  فــي  األخيــر  البرلمــان  فقدتقدملدخــول  الســويد، 
2018 ) 258 حزبا(،فــاز منهــا 8 أحــزاب برلمانيــة فقــط، 
علــى  مواقــع  المحليــة  األحــزاب  مــن  قليــل  عــدد  واحتــل 
كانهنــاك  فيمــا  والمحافظــات،  البلديــة  المجالــس  مســتوى 
تجــارب ســابقة ومســتمرة، لتشــكيل أحــزاب للمهاجريــن فــي 

السويد، لكنها باءت جميعها بالفشل.
 الخطــوة الحاليــة يمكــن أن تنجــح، ولكــن حتــى نجاحهــا قــد 
يعتبــر فشــا ذريعــا فــي مســاعدة المســلمين علــى االندمــاج 
والحفــاظ علــى هوياتهــم ومكافحــة التمييــز ضدهــم، النجــاح 
الــذي قــد يكــون متوقعــا، هــو انجــذاب وانبهــار عــدد مــن 
لعــدم  ونظــرا  ولكــن  بالفكــرة،  الجــدد،  خاصــة  المســلمين 
وجــود أفــق الســتدامة هــذا النجــاح، ســيصاب عــدد كبيــر 
منهــم بالخــذالن وخيبــات األمــل، بعــد اكتشــاف أن الحــزب 
ســيكون  واحــدة،  دينيــة  صفــة  علــى  وباعتمــاده  الجديــد 
عاجــزا عــن االنخــراط فــي عمليــة سياســية تتطلــب المعرفــة 
والتعليــم  والصحــة  والعمــل  والضرائــب  االقتصــاد  بقضايــا 
والسياســة الخارجيــة والبيئــة وغيرهــا، كمــا مــن الممكــن أن 
يتعــرض المســلمون إلــى العزلــة أكثــر بســبب، احتســاب أن 

لهم حزبا خاصا بهم.
 هــذا إذا اعتبرنــا أن أغلبيــة المســلمين أو جــزء كبيــر منهــم 
وإذا  واحــد؟  حــزب  باســمهم  يتكلــم  أن  علــى  ســيوافقون 
تذكرنــا أيضــا أن المســلمين لهــم توجهــات فكريــة متعــددة، 

ويمثلون دوال وأعراق وحتى ثقافات مختلفة. 
تبقــى هنــاك نقطــة مهمــة لهــا عاقــة بالرياضيات السياســية، 
أغلــب  أن  المعــروف  فمــن  الناخبيــن،  أصــوات  وحســابات 
المســلمين خاصــة ممــن يمكــن اعتبارهــم مــن المجموعــات 

االقتصاديــة  أوضاعهــم  بســبب  بالمجتمــع،  الضعيفــة 
علــى  المحســوبة  لألحــزاب  عــادة  يصوتــون  واالجتماعيــة، 
اليســار، مثــل حــزب االشــتراكيين الديمقراطييــن وحــزب 
اليســار والبيئــة، وهــذا يعنــي أن أي حــزب مثــل الــذي يطرحــه 
يوكســل، ســيأخذ أصواتــه مــن هــذه األحــزاب أوال ومــن أحزاب 
الوســط ويمين الوســط ثانيا، وهذا يعني أيضا أن المســتفيد 
األول مــن تأســيس هــذا الحــزب الجديــد هــم ديمقراطيــو 

السويد، واليمين المتطرف.
قــد يكــون يوكســل محقــا مــرة أخــرى بــأن األحــزاب الســويدية 
ــى حــد  التقليديــة، أصابهــا الترهــل والجمــود األيديولوجــي إل
ــن تناقــص فــي شــعبيته،  ــي م ــا، وأنهــا أو عــدد منهــا يعان م
أو ذو ميــول  إســامي  بتأســيس حــزب  ليــس  الحــل  ولكــن 
المســلمين  الحــل هــو فــي اختــراق  الســويد،  إســامية فــي 
المهاجريــن لحواجــز االندمــاج فــي  المســلمين مــن  وغيــر 
الســويد  مــن  جــزء  فعــا  بأنهــم  واإلحســاس  المجتمــع، 

ومستقبلها.
علــى  وأبنائهــم  المســلمين  وتشــجيع  حــث  فــي  هــو  الحــل 
االنخــراط فــي الحيــاة السياســية أكثــر، مثلهــم مثــل بقيــة 
إلــى  الســويدي، والمشــاركة واالنضمــام  المجتمــع  مكونــات 

مختلف أحزاب الطيف السياسي، المناسب لهم.
ومــن داخــل األحــزاب، يمكنهــم التأثيــر والمحافظــة علــى 
قيــم المجتمــع الســويدي، هــذه القيــم الموجــودة فعــا ولكــن 
عــدم المســاهمة فــي تقويتهــا والدفــاع عنهــا، يمكــن أن 
يــؤدي إلــى اضعافهــا وبالتالــي انــزالق الســويد إلــى التوجهــات 

اليمينية أو حتى اليسارية المتطرفة.
هنــا يجــب اإلشــادة بتجربــة، الســويديين مــن أصــول كرديــة، 
الذيــن اســتطاعوا تســجيل حضــور سياســي الفــت لهــم فــي 
الحيــاة السياســية الســويدية فــي األعــوام األخيــرة، مــن خــال 
انضمامهــم إلــى أحــزاب مختلفــة، اآلن يوجــد فــي البرلمــان 
خمســة أعضــاء يمثلــون عــدة أحــزاب سياســية ســويدية،  

كلهم من أصول كردية.

الغريــب فعــا أن قوانيــن ومبــادئ الســويد وقيمهــا، ســنت 
للدفــاع عــن المظلوميــن ولمســاندة الضعفــاء، ولكــن لألســف 
قســم كبيــر مــن هــؤالء المســتهدفين والمتضرريــن، يقفــون 
علــى الحيــاد بشــكل ســلبي وال يمارســون إي دور إيجابــي فــي 
تســاعدهم  المدنيةلكــي  والمنظمــات  األحــزاب  مســاعدة 

وتستمر بالدفاع عنهم.
عنوانــه  جديــد،  حــزب  تأســيس  فكــرة  تكــون  أن  يمكــن 
ــن الشــرخ الموجــود  ــد م ــاع عــن المســلمين، فكــرة تزي الدف
ــى إيجابيــة  بيــن ســلبية المظلوميــن وبيــن عــدم الحفــاظ عل
القوانيــن والقيــم المجتمعيــة، التــي وضعــت مــن أجــل هــؤالء 
فــي  لاســتغال  المعرضيــن  مــن  وغيرهــم  المظلوميــن 

المجتمع.
لذلــك هــذه دعــوة للتفكيــر قبــل االندفــاع المتهــور نحــو 
تأييــد الفكــرة، والتــي حتــى إذا نجحــت فــي البدايــة ســيكون 

نجاحها فشل في النهاية.

د. محمود صالح آغا
رئيس تحرير مؤسسة الكومبس اإلعالمية
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ال أحــد يمكــن أن يخطــأ التخميــن بــأن إشــارة الشــرطة 
إلــى تعبيــر »المناطــق المعينــة« لتكــرار حــدوث هــذه 
أغلــب  والتــي  المهمشــة  المناطــق  يعنــي  الجرائــم، 

سكانها من أصول مهاجرة. 

الوضــع االجتماعــي واالقتصــادي لســكان هــذه المناطق 
ــن  ــن الشــبان والمراهقي ــح عــدد م ــى أن يصب ــؤدي إل ي
فــي  الجريمــة، خاصــة  لانحــراف وممارســة  ضحيــة 
غيــاب دور األهــل وضعــف الروابــط بيــن المــدارس 

واألهالي.

ويــب  تلفزيــون  علــى  »فيــكا«  برنامــج  أثــار  فيمــا 

الكومبــس هــذا الموضــوع، قبــل أيــام، وفتــح البرنامــج 
باب النقاش للمتابعين، حول سؤال:

من المسؤول عن تزايد جرائم 
السلب والسرقة بين 

المراهقين؟

مــن الماحــظ أن ارتفــاع عــدد المشــاركين فــي هــذا 
النقــاش، والــذي تجــاوز 380 مشــاركة، يبيــن أهميتــه 
ــى الحــد منه،حيــث أكــد عــدد مــن  وأهميــة العمــل عل
المشــاركين بالتعليقــات، علــى تحــول هــذا النــوع مــن 

الجرائم إلى ما يشبه الظاهرة في بعض المناطق.

     
أحد المعلقين يقول:   

ســاكن  انــا  مخيــف  صــار  فعــا  »الموضــوع 
ــوم ســرقوا  بمنطقــة كلهــا مشــاكل مــن كــم ي
لطفــل الجاكيــت و ضربــوه والطفــل بعمــر 11 

سنة فقط« 

»الوضــع صــار مخيــف و المنطقــة الســاكنة 
فيهــا مخيفــة صراحــة، كلهــا مشــاكل وحــرق 
ســيارات وخناقــات و كتابــة كلمــات فظيعــة 

على حيطان الشوارع«

الكومبــس– الغــالف: حســب مصــادر الشــرطة، هنــاك زيــادة ملحوظــة فــي عــدد الجرائــم التــي 
يقترفها مراهقون ضد مراهقين مثلهم، ومن نفس أعمارهم، خاصة في مناطق معينة.

 الشــرطة تقــول إنهــا تعطــي أولويــة كبيــرة لمتابعــة هــذه الجرائــم، ألن زيادتهــا يعتبر أمــرا خطيرا 
لما تشكله من انتهاكات لخصوصية المعتدى عليهم. 

FOTO: ANDERS WIKLUND / TT

األهالي قلقون.. 
الشرطة قلقة.. من 

يتحمل المسؤولية؟ 

كيف يمكن وضع حد لجرائم السرقة والسلب بين 
المراهقين الصغار؟

فيما قالت إحدى المتابعات:
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وهنــاك مــن كان شــاهدا علــى مثــل هــذه الجرائــم. 
إحــدى المشــاركات بالنقــاش كتبــت بمــا معنــاه: نعــم 
ــا أيضــا أدرس بمدرســة ثانويــة، بإحــدى الضواحــي،  أن
وهــؤالء الشــباب وقحيــن جــدا ومــن الصعــب الحديــث 

معهم.

وتفاوتــت التعليقــات بيــن مــن يعتقــدون أن القوانيــن 
الضعيفــة وعــدم الحــزم مــن قبــل الشــرطة هو الســبب، 
فيمــا أرجعــت تعليقــات أخــرى، الســبب إلــى ســلبية 

دور العائات واألهل، أو تقاعس المدارس.

مراهــق فــي قبضــة الشــرطة ال 
قيامــه  بعــد  نــدم  أي  يبــدي 

بسلسلة سرقات واعتداءات

شــاب يبلــغ مــن العمــر 15 عاًمــا قــام بعــدة عمليــات 
ســلب لمابــس مراهقيــن مثلــه ألنهــا مــن ماركــة غاليــة 
ات بتأميــن  الثمــن« دون أن يظهــر أي نــدم. ونــداء
ولــدور  الشــرطة  لمحققــي  مســتدام  ظــروف عمــل 

الوسيط بين المجرم والضحية

لمــدة عــام، قامــت ضابطتــا الشــرطة آنــا إريكســون وآن 
نيبــرغ بالتحقيــق فــي سلســلة مــن عمليــات الســطو 
لســرقة  المــدارس  تاميــذ  فيهــا  تعــرض  التــي 
وقــد الحظــت  التجاريــة.  العامــات  ذات  مابســهم 
الشــرطة مــن خــال تقاريرهــا أنهنــاك شــخصا محــددا 
مدرســة  فــي  آخريــن  شــباب  بســرقة  يشــتبه  كان 

ثانوية، وذلك باستخدام العنف.

ــد  ــاك جــو تهدي ــه كان هن ــا أن  شــعر معظــم الضحاي

الثيــاب ومنحهــا  وأنــه ال يوجــد بديــل ســوى خلــع 

للســارق. فــي بعــض الحــاالت كان مرتكــب الجريمــة 

لديه سكين.

شــاب  أصدقــاء  أحــد  اســتطاع  المــرات  إحــدى  فــي 

تعــرض للســرقة أن يصــور الجانــي، وبــدأت صــوره فــي 

للطــاب.  المحمولــة  الهواتــف  خــال  االنتشــارمن 

ــى التعــرف  ــن الشــرطة إل ــر م ــم والمدي اســتمع المعل
على الجاني المشتبه به في الصورة.

هكــذا بــدأ العمــل مــن قبــل الشــرطة، لربــط مرتكــب 
الجريمــة بجرائــم أخــرى. اســتجوبت الشــرطة نحــو 
تعرضــوا  الذيــن  والشــباب  المراهقيــن  مــن  عشــرة 
للســرقة. تــم تســجيل العديــد مــن جلســات االســتماع 
للمثــول أمــام المحكمــة فــي وقــت الحــق ألن الشــباب ال 

يحتاجون دائماللمثول أمام المحكمة.

مــن خــال حديــث الشــرطة مــع أوليــاء أمــور التاميــذ 
الذيــن تعرضــوا للســرقة، تبيــن أنهــم منزعجــون جــدا 
مــن  معقــدة،  أصبحــت  األســرة  حيــاة  وقالــواإن 
الناحيتيــن العمليــة والنفســية. أجبــر البعــض علــى 
إلــى  نقلهــم  أو  أطفالهــم  مــع  المنــزل  فــي  البقــاء 

المدرسة واألنشطة لفترة أطول.

المراهقــون الذيــن يســرقون بعضهــم البعــض مــن 
المابــس ذات العامــات التجاريــة شــائعة جــًدا لدرجــة 

أنها أصبحت طبيعية في بعض المناطق.

بيــن  الوســيط  دور  أهميــة 
المدان والضحية

دور هــذا الوســيط يعنــي أن الجانــي والضحيــة يلتقيــان 
بوســيط محايــد للحديــث عــن الجريمــة وعواقبهــا. 
لضحيــة  الدعــم  تقديــم  هــو  ذلــك  مــن  والغــرض 
الجريمــة ومنــع مرتكــب الجريمــة مــن ارتــكاب جرائــم 
جديــدة. أي أن الغــرض مــن ذلــك هــو تقليــل اآلثــار 
الســلبية للجريمــة علــى الطرفين.الوســاطة ال تهــدف 

إلى أن تصبح األطراف أفضل األصدقاء.
يجــب أن تقــدم الدعــوة مســاعدة للضحيــة لمعالجــة 
الحــادث. بالنســبة لمرتكــب الجريمــة، ينبغــي أن يوفــر 
نظــرة ثاقبــة أكبــر لعواقــب الجريمــة وفرصــة لتحمــل 
تســتند  الضحيــة.  ضــد  الجريمــة  عــن  المســؤولية 
يســمى  مــا  نظريــات  إلــى  الجريمــة  فــي  الوســاطة 
علــى  التركيــز  يتــم  حيــث  اإلصاحيــة،  بالعدالــة 

المصالحــة وإصــاح الضــرر بــداًل مــن المطالبــة بعقوبــة 
على الفعل اإلجرامي.

دور الشــرطة فــي مكافحــة هــذا 
النوع من الجرائم:

تقــول الشــرطة إنهــا تراقــب عــن كثــب تطــور الجريمة 
مســرح  ات  وإجــراء وأوقــات  مواقــع  إلــى  وتســتند 
الجريمــة لمنــع الســرقة الشــخصية ضــد الشــباب. قــد 
الكاميــرا  ومراقبــة  الحضــور  زيــادة  ذلــك  يشــمل 
والتعــاون مــع الجهــات الفاعلــة األخــرى مثــل الخدمــات 

االجتماعية والمدارس والجمعيات.
فــي حالــة الســرقة، مــن المهــم للغايــة التنبيــه علــى 
الفــور. وكلمــا كانــت الشــرطة أســرع فــي مكانهــا، كانــت 
ــن  ــر لتأمي ــا أكب

ً
ــة البحــث أصغــر حجمــا وظروف منطق

اآلثــار وإيجــاد مرتكبيهــا. شــهادات جيــدة هــي أيضــا 
ذات أهمية كبيرة إلزالة السرقات الشخصية.

فــي جريمــة يكــون فيهــا  الشــرطة  عندمــا تحقــق 
يتــم  أن  يجــب  عامــا،   18 مــن  أقــل  بــه  المشــتبه 
ــق  ــى عات التحقيــق فــي أســرع وقــت ممكــن. تقــع عل
الشــرطة مســؤولية إبــاغ الخدمــات االجتماعيــة إذا 
كان الشــباب الذيــن يعتقــد أنهــم معرضــون لخطــر 

الوقوع في الجريمة.

نشــر الموقــع التابــع للشــرطة الســويدية مؤخــرا مقــاال 
تناول فيه حوادث السلب المذكورة

عمــل الشــرطة عنــد ارتــكاب 
جرائم من قبل مراهقين 

عندمــا ُيشــتبه فــي ارتــكاب مراهــق مالجريمــة، يجــب 
علــى الشــرطة والمدعــي العــام التحقيــق بســرعة فــي 
الجريمــة. مــن المهــم أن يكــون التحقيــق فاعــًا قــدر 
اإلمــكان، وأن تكــون العاقــة بيــن الجريمــة والعقوبــة 

مناسبة بشكل واضح.
ــون، يجــب أن يســتغرق وقــت التحقيقــات  ــا للقان

ً
وفق

FOTO: JONAS EKSTRÖMER / TT الشرطة تعتقل أحد المشتبه بهم

FOTO: DRAGO PRVULOVIC / TTفي ساحة إحدى المدارس
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من موقع الشرطة السويدية على اإلنترنت: كيف تقّدم بالغًا
إذا تعرضــت إلــى جريمــة ينبغــي عليــك بأســرع 
الــى الشــرطة.  وقــت ممكــن أن تقــّدم بالغــا 

يمكنك هنا أن تقرأ عن كيف ستقوم بذلك.
في القضايا الطارئة

إذا كانت الجريمة ال تزال قائمة، اتصل بالرقم 112.

في القضاياغيرالطارئة
اتصل بالرقم 14 114 أو قم بزبارة أقرب قسم للشرطة

عندمــا تتصــل بالرقــم 14 114 فســُيعرض عليــك عــدد مــن 
الخيــارات بواســطة االجابــة الهاتفيــة اآلليــة. إذا اختــرت تقديــم 
لــدى  البدالــة  فــي  العامليــن  أحــد  عليــك  فســيجيب  بــاغ، 
ــك الشــخصية  ــة معلومات ــاغ بكتاب الشــرطة. يقــوم مســتلم الب

وإعداد باغ.
يمكنك االتصال من خارج السويد برقم الهاتف

.+46 77 114 14 00

قم بالتبليغ بأسرع ما يمكن
قــم بتقديــم البــاغ بأســرع مــا يمكــن بعــد وقــوع الجريمــة. 
وهــذا مهــم علــى وجــه الخصــوص عندمــا يتعلــق االمــر بالجرائــم 

األكثر خطورة حيث ستقوم الشرطة بالكشف على المكان.
يجــب أن تكــون المعلومــات التاليــة متاحــة بيــن يديــك عندمــا 

تقوم بالتبليغ عن جريمة:
الــذي  للشــخص   personnummer الشــخصي الرقــم   •

غ عن الجريمة.
ّ
يبل

الرقــم الشــخصي للشــخص الــذي تعــّرض للجريمــة )المجنــي   •
عليه(.

شركة التأمين التي يتعامل معها المجني عليه.  •
المنقولــة  المعــدات  اإلطــار هويــة  االنتاجــي، رقــم  الرقــم   •
الســلعة  فــي  شــابه  مــا  أو   ،IMEI-nummer دوليــا 

المفقودة أو المسروقة.
وقت ومكان الجريمة بشكل مضبوط قدر االمكان.  •

ــم  ــة الجرائ ــي حال ــارة قســم الشــرطة ف ــم بزي ق
الخطيرة

إذا وقعــت ضحيــة العتــداء جســدي بالضــرب، تهديــدات غيــر 
ــارة أحــد أقســام  ــم خطيــرة أخــرى، عليــك زي ــة أو جرائ قانوني
الشــرطة. فمــن خــال إمكانيــة توثيــق اآلثــار أو اإلصابــات تــزداد 

إمكانيات الشرطة للنجاح في كشف مابسات الجريمة.

من المهم تقديم بالغ للشرطة
تحــرص الشــرطة علــى أن يتــم التبليــغ عــن جميــع الجرائــم. 
وهنــاك أســباب عديــدة لــك كشــخص عــادي ألن تقــوم بالتبليــغ 

إذا تعرضت إلى جريمة:
مابســات  عــن  الكشــف  فــي  للنجــاح  مســبق  شــرط  إنــه   •
الجريمــة. هنــاك غالبــا متطلبــات للحصــول علــى تعويــض مــن 

شركة التأمين تجعل من األسهل

FOTO:PER KNUTSSON ICON / TT الشرطة تبحث عن أحد المشتبه بهم في جرائم السلب

ســتة أســابيع كحد أقصى، لكيتخطر الشرطةالشــخص 

المشتبه به، بوجود محكمة له أم ال. 

استجواب المشتبه به
عنــد االشــتباه بأحــد فــي ارتــكاب جريمــة، ســتعقد 

تعليقات متابعي الكومبس حول المشكلة على »السوشيال ميديا«

الشــرطة جلســة اســتماع معــه، إذا كانــت الجريمــة أقــل 
مــكان  فــي  اســتجوابه  للشــرطة  فيمكــن  خطــورة، 
والشــؤون  للوالديــن  الفرصــة  منــح  بعــد  الحــادث 

االجتماعية لحضور الجلسة.
إذا كانــت الجريمــة خطيــرة، فعــادة تريــد الشــرطة أن 
كانــت  إذا  الجلســة.  فــي  حاضريــن  الوالديــن  يكــون 

اســترجاع المــواد المســروقة التــي تعثــر عليهــا الشــرطة.   •
ات الجريمــة تعكــس أرقامــا  ذلــك مهــم للتأكــد مــن أن إحصــاء

صحيحة. وهذا يساعد الشرطة على
لنشــر  وكذلــك  المجتمــع  فــي  والميــول  االتجاهــات  رؤيــة   •

المعلومات التي تحول دون وقوع الجرائم.

قم بتقديم المعلومات للشرطة
تحتــاج الشــرطة إلــى مســاعدة مــن العامــة لغــرض منــع وقــوع 
المجتمــع.  فــي  األمــن  وإحــال  الجريمــة  ومكافحــة  الجرائــم 
يمكــن تقديــم المعلومــات للشــرطة بطــرق مختلفــة. ال تحتــاج 

لذكر اسمك.
يمكــن تقديــم المعلومــات علــى مــدار اليــوم علــى رقــم الهاتــف 
14 114. ومــن خــارج الســويد تســتطيع االتصــال هاتفيــا 

بالرقم
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الجريمــة خطيــرة جــدًا، يمكــن إلقــاء القبــض علــى 
المشتبه به ومن ثم يتم تعيين محامي له.

تصبــح جلســة الشــرطة مــع المشــتبه بــه، جــزءًا مــن 
ــى جانــب معلومــات أخــرى، مثــل جلســات  التحقيــق إل

االستماع واألدلة الفنية.
الشــرطة، تتولــى ســلطات  عندمــا يكتمــل تحقيــق 

أخــرى المســؤولية. إذا كان عمــر الجانــي أقــل مــن 15 
عامــا، فــا يمكــن الحكــم عليــه فــي المحكمــة. عندهــا 
يمكــن للشــؤون االجتماعيــة أن تقــرر مــا ســيحدث. إذا 
كان الجانــي قــد بلــغ ســن 15 عامــا، فيتعيــن علــى 
مكتــب المدعــي العــام أن يقــرر مــا إذا كانــت ســتكون 

هناك محاكمة أم ال.
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القانون يقوي رأس الطفل

عدم تعاون األهل مع المدرسة

األول  المســؤول  هــم  األهــل 
واألخير

التباعد بين األهل والمدرسة

لــألوالد  الزائــدة  الحريــة  الســبب 
وعدم التدخل من األهل

الســبب هــو تســاهل القانــون فــي 
السويد

ســاعة  وقتكــم  مــن  خصصــوا 
وشــو  المدرســة  عــن  ألوالدكــم 

صار بالدراسة معهم

الســبب فــي انحــراف األطفــال يعــود 
األهــل  إهمــال  األول  لســببين 
ألطفالهــم فــي حيــن يحتــاج القــادم 
الســويد  فــي  مضاعفــة  لجهــود 
الســويدية  القوانيــن  واآلخــر 

المتساهلة في العقوبة

األهــل يلعبــوا دورًا كبيــرا فــي هــذا 
وال  تعلــم  المدرســة  الموضــوع، 
يكــون  األهــل  المفــروض  تربــي، 
بعــد  ألوالدهــم  وقــت  لديهــم 
فــي  العمــل..  مــن  طويــل  نهــار 
فــرق بيــن الحريــة والفلتــان.. أكــرر 

األهل هم الحل

تواصــل األهــل مــع األطفــال كل يــوم، 
ومتابعــة برامجهــم الدراســية وذهابهــم 
إلــى الرياضــة أو النشــاط اليومــي يبعدهم 
عــن التفكيــر بالمشــاكل وثانيا المدرســة 
كان  هــذا  والتعليــم  التربيــة  مهمتهــا 
اســمها فــي بادنــا الزم يحترمــوا المعلــم 
ــوا  ــا يقبل ــي تركي ــا ينادوهباســمه.. ف وم
تقديــم  العامــل  نهايــة  األســتاذ  يــد 
الشــكر علــى تعليمــه لهــم. االحتــرام 

أهم شيء
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لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا:
www.alkompis.se

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

ALKOMPIS IPTV
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Dagens media: 

الكومبس واحدة من وسائل اإلعالم 

الرئيسية التي تّمول نفسها بنفسها

 عن 
ً
الكومبس – صحافة: نشر موقع Dagens media المختص بشؤون الصحافة واإلعالم في السويد، مقاال

مؤسسة الكومبس اإلعالمية واصفا إياها، بأنها واحدة من وسائل اإلعالم الرئيسية في السويد.
وتضمن المقال لقاءًا مع الرئيسة التنفيذية للمؤسسة، جوليا اآلغا.

 عن مليوني زيارة 
ً
وأشار المقال إلى أن لدى الكومبس، أكثر من مليوني متابع على صفحة الفيسبوك، فضال

شهريا لموقعها اإللكتروني ألكثر من 400 ألف زائر.
وتحدث المقال عن بدايات تأسيس الكومبس من قبل رئيس التحرير، د. محمود اآلغا، في العام ٢0١٢ حيث 

نمت المؤسسة بسرعة منذ ذلك الوقت.

موضوع الغاف

جوليا اآلغا: الرئيسة التنفيذية لمؤسسة الكومبس اإلعامية
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مــلء فجــوة المعلومــات بيــن القــادم 
الجديد والمجتمع السويدي

التنفيذيــة  الرئيســة  مــع  مقابلــة  الموقــع  وأجــرى 
القــارئ  تعريــف  بهــدف  آغــا،  جوليــا  للمؤسســة 
المؤسســة  هــذه  علــى  أكثــر  قــرب  عــن  الســويدي 
الســوق  فــي  تملــؤه  الــذي  الفــراغ  ومــا  الصحفيــة 

اإلعامية السويدية.
وقالــت جوليــا فــي هــذا اإلطــار، إنالكومبــس عملــت 
المجتمــع  بيــن  المعلومــات  فــي  الفجــوة  مــلء  علــى 
الســويدي والقادميــن الجــدد، خصوصــا بعــد موجــة 

اللجوء الكبيرة، العام 2015.

وأضافــت أن “هنــاك مجموعــات ســكانية فــي الســويد 
ال تتحــدث اللغــة الســويدية، وال يتــم دمجهــا بالشــكل 
أن  حيــن  فــي  الســويدي،  المجتمــع  فــي  المطلــوب 
الخطــوة األولــى لنجــاح أي اندمــاج هــي الحصــول علــى 
يكــون  مــن حولــك…أن  يجــري  مــا  حــول  معلومــات 
الشــخص علــى درايــة بالتغيــرات فــي المجتمــع حولــه، 
هــو الخطــوة األولــى المحوريــة لنجــاح االندمــاج بوقــت 

قريب”.

ــى نقــل األخبــار  ــى أن الكومبــس، تقــوم عل وأشــارت إل

التــي تحصــل فــي الســويد والمعلومــات عــن المجتمــع 
الجــدد، لجعلهــم علــى  القادميــن  لهــؤالء  الســويدي 
إطــاع دائــم علــى مــا يجــري مــن حولهــم، وكذلــك 
لتكــون منصــة لجميــع الناطقيــن بالعربيــة مــن جــدد 

وقدامى.

ونوهــت، إلــى أن إعــام “األقليــات اللغويــة” ليــس 
ظاهــرة جديــدة، مشــيرة فــي هــذا اإلطــار إلــى وجــود 
المتحــدة  الواليــات  فــي  الســويدية  باللغــة  صحــف 

وإسبانيا، حيث يعيش عدد كبير من السويديين.
ة  قــراء فــي  ترغــب  أن  الطبيعــي  “مــن  وقالــت،   
عندمــا  حتــى  األم،  بلغتــك  واألخبــار  المعلومــات 

تتحدث بشكل جيد لغة البلد الذي تعيش فيه”.

تمويل مادي ذاتي

المؤسســة، تضــم  أن  اللقــاء  وأوضحــت جوليــا خــال 
االختصاصــات  مختلــف  مــن  الموظفيــن  مــن  عــددًا 
مواقــع  ولهــا  فنييــن”  مذيعيــن،  “صحفييــن، 
إلكترونيــة بعــدة لغــات، ففضــًا عــن العربيــة هنــاك 
ــا الصوماليــة،  اللغــات، التغرينيــة، والســويدية، وقريب

الفارسية.
وأكــدت أن المؤسســة، تمــول نفســها بنفســها مــن 

خــال اإلعانــات، وال يوجــد أي جهــة أخــرى داعمــة 
لهــا مشــيرة إلــى أن دخــل الشــركة، العــام الماضــي، بلــغ 

حوالي 7 مايين كرون سويدي.
المســاعدة  أيضــا  تقــدم  الكومبــس  أن  وتابعــت، 
ــن بنشــر إعاناتهــم  ــن الراغبي واالستشــارات للمعلني
عبــر وســائل المؤسســة المختلفــة وكيفيــة وصــول 

منتجاتهم وخدماتهم للمجموعة المستهدفة.
تلــك  بإنتــاج  أحيانــا  تقــوم  الكومبــس  إن  وقالــت 
اإلعانــات، موفــرة للمعلــن خيــارات عديــدة، لنشــرها 
خدمــة  عبــر  أو  اإللكترونــي  موقعهــا  علــى  ســواء 
تلفزيــون الويــب )الويــب تــي فــي( أو فــي الجريــدة 
الورقيــة، ناهيــك عــن وســائل التواصــل االجتماعــي 

التابعة لها.

 وفــي معــرض حديثهــا عــن المؤسســة، أشــارت إلــى أن 
ــى  ــدى الكومبــس دوريــة ورقيــة شــهرية، تــوزع عل ل
ــك  المشــتركين فــي جميــع أنحــاء الســويد، بمــا فــي ذل
100 مكتبــة وحوالــي 50 مؤسســة، كمــا يتــم توزيــع 
موقــع  مــن 100  أكثــر  فــي  مجانــا  ــا 

ً
أيض الدوريــة 

محوريــة فــي المناطــق، التــي تقطنهــا أغلبيــة مهاجــرة 
فــي مــدن فــي ســتوكهولم، يوتبوريومالمووالندســكر

وناوهلسنبوري.

خطط توسيع للعمل مستمرة

ــت  ــس المســتقبلية قال وعــن خطــط مؤسســة الكومب
الخطــط  مــن  العديــد  التنفيذيــة، “لدينــا  الرئيســة 
للمســتقبل، لكننــا نركــز علــى بنــاء آليــات عمــل مســتقر 
فــي الســويد عبــر خطــط توســيع لنشــاطاتنا مســتمرة، 
ال ســيما فيمــا يتعلــق بآليــة تحريــر األخبــار الســويدية 
بشــكل  نســتثمر  كمــا  ونشــرها،  الخاصــة  والتقاريــر 
التلفزيونــي فضــًا عــن تطويــر  اإلنتــاج  فــي  كبيــر 
العمــل،  قســم  مثــل  األخــرى  التخصصيــة  األقســام 
والصحــة، والقانــون، والثقافــة، والرياضــة، ألن هــذه 
قبــل  مــن  كبيــرة  بمتابعــة  برأيهــا  تحظــى  األمــور 

المشاهدين والقراء.

وأشــارت أيضــا إلــى أن العمــل جــار لبنــاء أعمــال إعانيــة 
الــوكاالت  توقعــات  مــع  تتوافــق  احترافيــة،  أكثــر 

اإلعامية األخرى، فيما يتعلق بالحلول التقنية.
أن  علــى  بالتأكيــد  حديثهــا،  آغــا  جوليــا  وختمــت 
مــع  التعــاون  علــى  منفتحــة  ســتظل  الكومبــس، 
الســلطات والمؤسســات التجاريــة والمدنيــة األخــرى 

في السويد.
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الطفلة ليليا فارقت الحياة بعد فشل عملية زراعة كلى لها

قضيــة فــي رســالة: عائشــة ســريدي، أم مغربيــة، ال تــزال فــي صدمــة 
نفســية، بعــد فشــل عمليــة جراحيــة لزراعــة الكلــى أجراهــا األطبــاء 
ــد  ــت بع ــي توفي ــا الت ــاة طفلته ــاذ حي ــوري، إلنق ــة يوتوب ــي مدين ف

العملية بسبب نزيف حاد في الرئة. 
ــى  ــت عل ــا، وحصل ــالج أبنته ــدف ع ــرب، به ــن المغ ــاءت م ــة ج عائش
إقامــة مؤقتــة، وتــم عــالج طفلتهــا لمــدة 3 ســنوات ونصــف الســنة، 
ــت  ــة فارق ــراء العملي ــم إج ــا ت ــر عندم ــي األخي ــن ف ــويد، لك ــي الس ف

الحياة.
ــا«،  ــالج إلبنته ــم الع ــي تقدي ــروا ف ــاء »تأخ ــول إن األطب ــريدي تق س

لذلك قدمت دعوى ضدهم.

األم المفجوعة عائشة سريدي: األطباء تأخروا في إنقاذ 
أبنتي ..!!

ســريدي،  عائشــة  تقول:«انــا  الكومبــس  الــى  كتبــت 
مغربية الجنسية ومقيمة بمدينة يوتوبوري.

فــي 2014، رزقــت بابنتــي الصغــرى )ليليــا نــور( فــي 
المغــرب، لكــن بعــد شــهرين مــن عمرهــا، الحظــت 
ــى  ــات فــي التنفــس، فعرضتهــا عل ــي صعوب أنهــا تعان
ــوي  ــة فشــل كل ــذي اكتشــف إصابتهــا بحال الطبيــب، ال
إلــى جلســات غســيل  لــذا، بدأنــا إخضاعهــا  مبكــرة. 
الكلــى المنتظمــة، 12 ســاعة متواصلــة كل يــوم، عــن 
طريــق قســطرة جــرى تركيبهــا بشــكل دائــم أســفل 
ســرتها، مــا جعلنــي أهجــر النــوم ليــًا ألشــعرها بالراحــة 
قــدر اإلمــكان. بعــد أيــام طويلــة مــن البحــث، أكتشــف 
األطبــاء أن ســبب المشــكلة عائــد إلــى نقــص فــي إفــراز 

إحدى أنزيمات الكبد.
عندمــا أكملــت الطفلــة عامهــا األول، اتفــق األطبــاء فــي 
بلــدي المغــرب، علــى حاجتهــا إلــى زرع كليــة. فقــررت 
الســفر إلجرائهــا فــي إحــدى دول أوروبــا باعتبارهــا 
أكثــر تقدمــا فــي مجــال الرعايــة الصحيــة. اعتزمــت 
شــقيقتي  لكــن  فرنســا،  إلــى  الذهــاب  األمــر،  بدايــة 
نصحتنــي بالســويد، كونهــا دولــة معروفــة عالميــا فــي 

اهتمامها الشديد باألطفال. 

إلــى  معهــا  وهاجــرت  بلــدي  تركــت   2015 فــي   
بداعــي  اإلنســاني  اللجــوء  طلــب  وقدمــت  الســويد، 
العــاج، نلــت علــى إثــره إقامــة مؤقتــة مدتهــا 13 

شهرًا.
 Östra sjukhuset مستشــفى  فــي 
بمدينــة    drottning silvias barn
ــاء، ليقــرروا متابعــة نفــس  ــوري، فحصهــا األطب يوتوب
ــه فــي المغــرب، وإطالــة  العــاج الــذي كانــت تخضــع ل
مــدة جلســات غســيل الكلــى لتصبــح 13 ســاعة، ثــم 
الئحــة  فــي  اســمها  وضــع  علــى  بعزمهــم  أبلغونــي 

عائشة سريدي وطفلتها ليليا نور قبل وفاتها

 10 وزنهــا  بلــوغ  فــور  األعضــاء  تبرعــات  متلقــي 
كيلوجرامــات، باعتبــار صغــر ســنها يعطيهــا حــق 
األســبقية، كمــا طمأنونــي أن لديهــم مجموعــة أطبــاء 
الحــاالت  هــذه  بمثــل  كاملــة  درايــة  علــى  أكفــاء، 

وأساليب عاجها مهما بلغت درجة تعقيداتها.

لــدى انقضــاء 8 أشــهر علــى وجودنــا فــي الســويد، 
األطبــاء  لكــن  كيلوجرامــا،   11 طفلتــي  وزن  جــاوز 
االنتظــار،  قائمــة  علــى  اســمها  وضــع  فــي  تأخــروا 

فاســتنكرت انتظارهــم غيــر المبــرر، وطالبــت بســرعة 
إنقــاذ حياتهــا، لكنهــم كانــوا يؤجلــون العمليــة شــهرًا 
بعــد شــهر، ببــرود أعصــاب يثير االســتفزاز، شــارعين 
فــي إجــراء استشــارات مــع بعــض األطبــاء بألمانيــا ، 
وعقــد اجتماعــات فــي ســتوكهولم ومالمــو وبــوروس 

مع أطباء آخرين.
تواصلــت مــع عائلــة أمريكيــة يعانــي ابنهــا مشــكلة 
ــى تقاريــر  ــة وحصلــت عــن طريقهــا عل صحيــة مماثل
ــي زودت بهــا  ــكان، الت ه األمري ــاء ــف أطب ــام هوات وأرق

أطباء ابنتي السويديين سريعا.

واســتمر  أخريــن  عاميــن  إقامتــي  تصريــح  جــددت 
الحــال علــى هــذا المنــوال، حتــى صــارت ابنتــي فــي 
الرابعــة مــن عمرهــا تقريبــا، حيــث قــرر األطبــاء أخيــرًا، 
ــم  ــى الائحــة، ث أن الوقــت قــد حــان لوضــع اســمها عل
أبلغونــي بترقــب مكالمــة هاتفيــة منهــم فــي أي وقــت 
أنتظــر  شــرعت  هكــذا،  العمليــة.  موعــد  لتحديــد 

بلهفة، شاعرة أن الفرج قد اقترب.
 بعــد أيــام، جــاءت المكالمــة المنشــودة فــي الخامســة 
ــرع باألعضــاء  ــى متب ــوا عل ــن أنهــم حصل فجــرًا، معلني
لطفلتــي وعلــي إحضارهــا إلــى المستشــفى، فبكيــت مــن 

شدة الفرحة.

بــدت علــى )ليليــا( ســعادة غامــرة لــدى ركوبنــا ســيارة 
األجــرة كأنهــا ذاهبــة للنزهــة. أمــام حجــرة العمليــات، 
قامــت بتقبيلــي واحتضانــي كثيــرًا، ثــم أخبرتهــا أننــي 
ســأنتظرها فــي الخــارج ريثمــا تنتهــي مــن جراحتهــا، 
لــي بصوتهــا  فابتســمت وكانــت آخــر كلمــة قالتهــا 

الرقيق: أوكي ماما!
اســتغرقت العمليــة 8 ســاعات، ثــم خــرج األطبــاء 
بأســى وأبلغونــي أن األمــور لــم تســر كمــا ينبغــي. تركوا 
بطنهــا مشــقوقا وغطــوه بصفيحــة مــا لتكــون جاهــزة 
إلجــراء أيــة عمليــات جديــدة كلمــا لــزم األمــر. حاولــوا 
ــاذ الوضــع فــي  ــن إلنق ــن أخريي بعدهــا، إجــراء عمليتي

اليوم التالي واليوم الذي يليه، لكن با جدوى.

 بعــد أن صــاروا عاجزيــن كليــا عــن إســعافها، وضعوها 

فــي حجــرة اإلنعــاش، ثــم عــادوا يجتمعــون للتشــاور 
مــرة بعــد أخــرى دون طائــل، تمامــا كمــا فعلــوا مــن 
قبــل. كان انعــدام الرغبــة فــي اإلتيــان بأيــة محاولــة أو 
مغامــرة جديــدة، باديــا بوضــوح علــى وجــوه أولئــك 
األطبــاء، خوفــا مــن تحمــل المســؤولية إذا مــا بــاءت 

بالفشل. 
مــا إلنقــاذ حياتهــا،  توســلت لهــم أن يفعلــوا شــيئا 
ــي أال أمــل لنجاتهــا نتيجــة إصابتهــا بنزيــف  فصارحون
إلــى  راجــع  الســبب  أن  أحدهــم  أخبرنــي  الرئــة.  فــي 
لمعالجــة  الكافيــة  والخبــرة  المعرفــة  افتقارهــم 
كان  العمليــة  إجــراء  أن  أخــر  ذكــر  فيمــا  المــرض، 

متأخرًا جدًا. 
كانت آخر كلمة قالتها 

لي بصوتها الرقيق: 
»أوكي ماما!«

»األطباء تركوا بطنها 
مشقوقة من نهاية 

صدرها حتى سرتها 
دون خياطة«

قسم التحقيقات - عمر سويدان
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هنــا، انفجــرت بهــم غضبــا مســتنكرة قولهــم هــذا 
ابنتــي 3 ســنوات ونصــف  بعــد قضــاء  اآلن،  الــكام 
وغمرهــا  أيديهــم  علــى  تتعالــج  تقريبــا  الســنة 
المزعومــة،  اتهــم  بكفاء والمباهــاة  بالتطمينــات 
ــل  ــك قب ــاري بذل ــه كان ينبغــي عليهــم إخب مؤكــدة أن
بإحــدى  أفضــل  مستشــفى  فــي  ألجريهــا  العمليــة، 
الــدول األوروبيــة األخــرى، بــداًل مــن اتخاذهــا حقــًا 

لتجاربهم.
كانــت ذكــرى ميــادي فــي الثانــي مــن يوليو/تمــوز، 
فرجــوت اللــه إال يتوفاهــا ذاك اليــوم، حتــى ال أذكــر 
لكــن  ميــادي،  تاريــخ  كتبــت  كلمــا  وفاتهــا  تاريــخ 
آخــر  فــي  والدتهــا  تحــزن  أن  أبــت  البــارة  طفلتــي 
ســاعاتها، فقاومــت المــوت طــوال يومــي األول والثانــي 
أعتــى  يملكهــا  ال  عجيبــة  بقــوة  يوليو/تمــوز  مــن 
الرجــال، أثــارت دهشــة جميــع أفــراد الطاقــم الطبــي 

المشرف عليها. 
عنــد الســاعة الحاديــة عشــرة مــن صبــاح األربعــاء، 
الثالــث مــن يوليو/تمــوز 2019، توســدت )ليليــا( 
صــدري وظلــت تقبــض علــى كفــي حتــى توقــف قلبهــا 
تمامــا مفارقــة الحيــاة، بينمــا عيناهــا ال تــزاالن تفيضان 
بالدمــع الــذي احتــرق لمــرأه قلبــي، فاحتضنت جســدها 
آخــذة معهــا  لقــد رحلــت حبيبتــي  بقــوة.  الصغيــر 

فرحتي وسعادتي وكل أملي في الدنيا.

عقــب اســتخراجي شــهادة الوفــاة وتصريــح الدفــن 
عائلتــي  أفــراد  بعــض  حضــر  كاملــة،  أيــام  ليليا نور الطفلة المتوفاة بعشــرة 

لحضــور مراســيم الدفــن، ثــم ذهبنــا معــا الســتام 
ــى، لكــن هــول  جثمــان ابنتــي مــن ثاجــة حفــظ الموت
المفاجــأة ذهــب بعقولنــا، لــدى اكتشــافنا أن األطبــاء 
تركــوا بطنهــا مشــقوقة مــن نهايــة صدرهــا حتــى 
ســرتها دون خياطــة، لتبــدو جميــع أمعائها وأعضائها 
الداخليــة ظاهــرة للعيــان، مــا جعــل عاملــة المشــرحة 
مــا  بأحــد  االتصــال  ترتبــك وتشــرع محاولــة  ذاتهــا 

لتبرير هذا التصرف.
لقــد غســلت طفلتــي وكفنتهــا بيــدي، ثــم واريتهــا 
الثــرى بجــوار دميتهــا وغطائهــا الــوردي األثيــران إلــى 

قلبها. 
وختمــت عائشــة رســالتها: »كانــت )ليليــا( شــعلة مــن 
أنهــا  يراهــا  مــن  ليظــن  حتــى  والحيويــة،  النشــاط 
الصحيحــة ومــن حولهــا هــم المرضــى. لقــد أحبــت كل 
األطبــاء والممرضــات كثيــرًا، فبادلوهــا الحــب، مــا جعــل 
زيارتهــا إلــى المستشــفى تغــدو وقتــا للبهجــة والمــرح 

واللعب.
إننــي أزور ابنتــي دائمــا، حيــث أقــرأ شــيئا مــن القــرآن 
الكريــم وأكلمهــا وأدنــدن لهــا بعض أغانيهــا المفضلة، 
المحببــة علــى  الزهــور الصفــراء  أنفــك أضــع  كمــا ال 

شاهد قبرها.
المستشــفى  علــى  قضائيــة  دعــوى  رفعــت  مؤخــرًا، 
بتهمــة اإلهمــال الطبــي واالســتخفاف بحيــاة طفلتــي 
البريئــة، ال طمعــا فــي تعويــض، فليــس مــن شــيء فــي 
هــذه الدنيــا بأســرها قــادر علــى تعويــض ابنتــي، ســوى 

أنني ال أريد تكرار مأساتها مع أطفال أخرين«.

صراع ما بين الغربة والحنين للوطن

مقــاالت الــرأي: يأتــي الفــراق فجــأة ونجــد أنفســنا فــي غربــة، 
ال نعــرف كيــف ومتــى أخذنــا ذلــك القــرار؟ ولكننــا ال ننســى 

أبدًا ما األسباب التي دفعتنا لذلك!
فربمــا يكــون القــرار إجبــاري وال مفــر منــه عندمــا ال تجــد 
ــى  ــك عل ــه الحــرب وأجبرت ــذي دمرت ــك ال ــي وطن ــأوى ف الم
الرحيــل!! فيغيــر لــك القــدر طريــق حياتــك فتهاجــر وتجد 
نفســك فــي غربــة وتبــدأ كل شــيء مــن جديــد، إنــه إحســاس 

صعب ال أحد يشعر به إذا لم يخض نفس التجربة!

وربمــا يكــون القــرار اختياريوتقــرر الهجــرة أمــًا فــي الحياة 

المتألقــة المرفهــة بعيــدًا عــن التوتــر وضغــوط الحيــاة مــن 
التعليــم والصحــة والمعيشــة، ولكنــك بعــد فتــرة  أجــل 
ستشــعر بنفــس اإلحســاس الصعــب ويأخــذك الحنيــن إلــى 

الوطن لمشاعر الحزن وفقدان السعادة! 

أشــخاص كثيــرون فــي وطنــك يــروا أنــك وصلــت للقمــة 
وفــزت بأشــياء وأمــور لــم تجدهــا فــي وطنــك، ولكنهــم ال 
يعرفــون كــّم المعانــاة التــي عانيتهــا فــي بدايــة الغربــة، 
وكأنــك كنــت طفــل تائــه مــن أمــه، ال تعــرف أي شــخص 
حولــك، تبــدأ الكتشــاف كل مــكان وكل شــارع، تبــدأ فــي 
البحــث عــن أشــخاص يفهمــوك وتفهمهــم، تبحــث عــن 
اللغــة  تتعلــم  حتــى  لغتــك  نفــس  يتحدثــون  أشــخاص 

الجديدة التي حتما ستتعلمها لكي تستمر وتعيش.
تجــد الكثيــرون يحســدونك علــى الهجــرة، يحســدونك علــى 
شــيء ال يســتحق الحســد، فحتــى لــو كنــت وصلــت ألشــياء 
كثيــرة لــم تســتطع الوصــول لهــا فــي وطنــك إال أنــك مقابــل 
ذلــك فقــدت أشــياء أخــرى يكفــي البعــد عــن األم واألب 
واألخ والصديــق، يكفــي أن تســمع خبــر وفــاة عزيــز وأنــت 

في الغربة.
وبعــد مــرور الوقــت، وبعــد أن تســتقر فــي عملــك ويصبــح 
لديــك العائلــة واألصدقــاء، يظــل هنــاك شــعور بالحنيــن 
الحاضــر  بيــن  صــراع  هنــاك  ســيظل  والوطــن،  للماضــي 

والماضــي وصــراع بيــن الغربــة والوطــن، وتظــل تتذكــر كل 
الــدفء  ســنين  التــي عشــت  العائلــة  وطنــك..  فــي  شــيء 
والحــب معهــم، الشــوارع التــي تركــت فيهــا كل ذكرياتــك 
مــع مــن تحبهــم، والمدرســة التــي قضيــت فيهــا أجمــل 
األيــام مــع أصدقائــك، فمهمــا فعلــت ووصلــت فــي الغربــة 
ألعلــى المراتــب ســيظل هنــاك جــرس يــرن علــى ذاكرتــك 

كل فترة ليشعرك بالغضب.
لذلــك  االستســام  الخطــأ  مــن  فإنــه  الشــديد  ولألســف 
واالستقراروالســعادة،  الهدوء ُيفِقــدك  الــذي  الشــعور 
فالغربــة ليســت النهايــة،و ال ســبب فــي نســيان وطنــك بــل 
بالعكــس فهــي تجعلــك تشــتاق لــه أكثــر وتحــاول التواصــل 
طــوال الوقــت مــع األهــل واألصدقــاء، تجعلــك تحب وتعشــق 
أرض الوطــن أكثــر وأكثــر، تجعــل عنــدك عزيمــة وإصــرار 
لــم  أشــياء  تحقــق  تجعلــك  شــيء،  كل  فــي  النجــاح  علــى 
ــوازن 

ُ
ــك أن ت ــك، فيجــب علي ــي وطن تســتطع تحقيقهــا ف

األمــور و تكســب مميــزات الغربــة والهجــرة وفــي نفــس 
ــك وطنــك، فــا أحــد يعــرف أيــن  الوقــت تنجــح ليفتخــر ب
الخيــر لــه؟ وأيــن الشــر؟  ولكــن يمكنــك أن تثــق فــي نفســك 
فتدمرهــا،  واليــأس  للحــزن  مشــاعرك  تتــرك  وال  جيــدًا 
وتكــون فشــلت فــي تحقيــق أي شــيء ســواء فــي وطنــك أو 

حتى في الغربة.

بقلم: رشا سالم

مقاالت الرأي تعبر عن أصحابها وليس بالضرورة عن الكومبس
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حدثينــا عــن مشــوارك المهنــي ومســاعيِك لالندمــاج 
داخل المجتمع الجديد؟

ســنة 1992، هاجــرت صحبــة ابنتــي إلــى الســويد، ثــم 
أقمنــا فــي قريــة نائيــة شــمال البــاد، تدعــى ســولبيريا. 
لقــد كانــت البدايــة صعبــة لــي جــدًا، باعتبــاري أجبــرت 
علــى الهجــرة كرهــا. إذ واجهنــا مشــاكل جمــة لــدى 
والتقاليــد  والعــادات  واللغــة  المنــاخ  مــع  التأقلــم 
الجديــدة، ســيما أننــا لــم نكــن نقابــل بشــرًا تقريبــا. مــا 
دفعنــي إلــى البحــث عــن عائــات عراقيــة فــي المناطــق 

المجاورة لنا ألحس معها باالنتماء واأللفة والسند.
عقــب حصولنــا علــى تصاريــح اإلقامــة الدائمــة، شــعرت 
أن الســويد قــد غــدت فعليــا، بلــدي الثانــي، كمــا أدركت 
أنــه ال ضيــر فــي انتمــاء اإلنســان إلــى أكثــر مــن بلــد فــي 
ــذا، انهمكــت بدراســة اللغــة الســويدية،  ــا. هك آن مع
المجتمــع  فهــم  مفتــاح  ستمســي  أنهــا  لقناعتــي 
ووســيلتي إلــى إيجــاد العمــل، ثــم انتقلــت للســكن فــي 
مدينــة أوبســاال شــمال ســتوكهولم. هنــاك، تابعــت 
ــم  دراســة اللغــة ضمــن إطــار المــدارس المختصــة، ث
عبــر  الســويدية  العائــات  بإحــدى  االلتقــاء  طلبــت 
ــك،  اء ذل منظمــة الصليــب األحمــر، حيــث تمكنــت جــرَّ
مــن فهــم المجتمــع واالندمــاج فيــه أكثــر، فضــًا عــن 

ممارسة اللغة مباشرة وإجادها بشكل أفضل.
مرحلــة  فــي  تعلمتــه  الــذي  األول  الشــيء  كان  لقــد 
االندمــاج، أن الســويد بلــد نظــام وقانــون، كمــا أن هــذا 
القانــون يســري علــى الجميــع دون تمييــز. أمــا الشــيء 
شــخصه  علــى  بنــاء  اإلنســان  تقييــم  فهــو  الثانــي، 
أو  عرقــه  أو  دينــه  حســب  ال  فقــط،  وســلوكياته 

توجهاته السياسية. 
كنــت تحصلــت ســنة 1977، علــى شــهادة تخــرج مــن 
معهــد الصحــة العالــي بالعاصمــة العراقيــة بغــداد، فــي 
محــل  نقلــت  عندمــا  لــذا،  الطبيعــي.  العــاج  مجــال 
الفرصــة،  واتتنــي  ســتوكهولم،  إلــى  أخيــرًا  إقامتــي 
بجانــب دراســة مســتويات أعلــى مــن اللغــة، لممارســة 
تخصصــي  مجــال  حســب  العمــل  علــى  تدريبــات 
مــن  وعــدد  المستشــفيات  إحــدى  فــي  األكاديمــي، 
الوقــت،  مــرور  مــع  لكــن  المســنين.  رعايــة  مراكــز 
للمهاجريــن،  المعــد  التدريبــي  النظــام  أن  الحظــت 
طويــل ومكلــف جــدًا ماديــا، فقــررت إثــر ذلــك، اتخــاذ 
طريــق أقصــر وتغييــر مجــال عملــي وفــق متطلبــات 
ســوق العمــل الســويدي. مــن هنــا، تنقلت بيــن الوظائف 
ردحــا مــن الزمــن، ألعمــل كمعلمــة لغــة عربيــة بإحــدى 
المــدارس، ثــم كطاهيــة فــي بعــض المطاعــم، ثــم 

تجربة نادية نهاد السليم في العمل الطوعي

الكومبــس– قصــص وتجــارب نجــاح: ناديــة نهــاد الســليم، ناشــطة اجتماعية 
فــي  معــروف  ووجــه  بســتوكهولم،  االجتماعيــة  األوســاط  فــي  معروفــة 

النشاطات التي تقيمها الجمعيات غير الربحية.
تمتــد تجربتهــا الــى ســنوات طويلــة، مــا دفــع بجمعيــة »مانويــل« التطوعيــة 

السويدية، ومقرها ستوكهولم، الى انتخابها رئيسة للجمعية.
ــى تجربتهــا، فــكان معهــا هــذا  الكومبــس تحدثــت مــع الســليم للتعــرف عل

اللقاء:

كمســاعدة أخصائــي عــاج طبيعــي، ثــم كموظفــة 
المتضــررة  الاجئــة  العائــات  بمســاعدة  مختصــة 
نتيجــة االختــاف الثقافــي أو الدينــي أو الحضــاري، لــدى 

مصلحة الشؤون االجتماعية.
ســنة 1998، تطوعــت للعمــل فــي جمعيــة »مانويل« 
لمســاعدة  وأكثــر  أكبــر  المجــاالت  حيــث  الخيريــة، 
أولئــك الاجئيــن، فبــدأت نشــاطي معهــا بصفتــي عضو 
فــي هيئتهــا اإلداريــة، ثــم جــرى انتخابــي الحقــا، نظــرًا 
الهيئــة  رئيــس  منصــب  لشــغل  أدائــي،  ُحّســِن  إلــى 

ذاتها.

باعتبــارك نموذجــا ناجحــا لالندمــاج.. مــاذا تقوليــن 
للوافدين الجدد؟

إن أكثــر مــا يشــغل بالــي اليــوم، حالــة عــدم االندمــاج 
األحــزاب  جميــع  بهــا  وتتاجــر  تتداولهــا  التــي 
والمنظمــات داخــل الســويد، دون أيــة رغبــة حقيقيــة 
فــي وضــع حلــول جذريــة لهــا، بينمــا يعانــي المهاجــر 
ــه  ــل عــدة، تبقي ــى عوام ــا نتيجــة إل نفســيا واجتماعي

دائما أسير اإلحباط وانعدام األمل.
ينبغــي إدراك أن االندمــاج لــن يتحقــق إال بمشــاركة كل 
ــى  األطــراف وال ينبغــي أن نلقــى كامــل المســؤولية عل
إظهــار حــس  أيضــا،  الدولــة وحدهــا. علينــا  عاتــق 
االنتمــاء فــي داخلنــا مــن خــال البــذل والعطــاء ال األخــذ 
لتحقيــق  ســبيل  خيــر  التطوعيــة  واألعمــال  فقــط 
اللغــة  تعلــم  علــى  التركيــز  ينبغــي  كمــا  ذلــك. 
الســويدية، ال مــن أجــل إيجــاد الوظائــف فقــط، بــل 

ألنها الوسيلة الوحيدة للتواصل مع المجتمع.

فكــرة  جــاءت  وكيــف  مانويــل..  جمعيــة  هــي  مــا 
تأسيسها؟

إن »مانويــل« جمعيــة تطوعيــة غيــر ربحيــة، ليســت 
ــة أو سياســية، تعمــل ضمــن  ات ديني ــة انتمــاء لهــا أي
إطــار مســاعدة الوافديــن الجــدد. أسســها الطبيــب 
المعلمــة  وزوجتــه  ســانتوس  مانويــل  التشــيلي 
الفنلنديــة، بالتعــاون مــع الزوجيــن الســويديين هوغــو 
مدينــة  فــي   1998 ســنة  هيمــان،  غريتــا  وآنــا 

ستوكهولم.
أمــا فكــرة تأسيســها، فجــاءت لــدى معايشــة الدكتــور 
مانويــل، مأســاة إصابــة أحــد المهاجريــن الشــيليين فــي 
الســويد، بمــرض الســرطان وعــدم قدرتــه علــى تلقــي 
العــاج داخــل المستشــفيات، نتيجــة عــدم امتاكــه 
تأمينــا صحيــا، مــا دفــع مانويــل إلــى مســاعدته وإجــراء 

ــه الخاصــة.  ــى نفقت ــه عل ــة ل ــة الازم ــة الجراحي العملي
ــن الجــدد  ــب، أن جهــل القادمي ــا، أدرك الطبي ــن هن م
باللغــة والقوانيــن الســويدية، ســبب لهــم فــي كثيــر 
األحيــان، مشــاكًا فــي الحصــول علــى الرعايــة الصحيــة، 
فبــدأ تنفيــذ برنامــج طبــي عبــر إحــدى المنظمــات، 
ســرعان مــا تحــول لجمعيــة خيريــة مســتقلة بذاتهــا، 

اخترنا أن تحمل اسمه األول بعد وفاته تكريما له.
متطوعيــن،  أعضــاء  مــن  الجمعيــة،  هيئــة  تتألــف 
ســويديين ومهاجريــن، مؤهليــن فيمــا يخــص الجوانب 
النفســية واالجتماعيــة والصحيــة، كمــا أن لدينــا بعــض 
والشــؤون  الحســابات  عــن  المســؤولين  الموظفيــن 

القانونية.

ما أهم أبرز أنشطتك داخل الجمعية؟
قدمــت مــع جمعيــة »مانويــل« برامــج خيريــة كثيــرة 
منــذ انضمامــي لهــا ســنة 1998، حيــث عملــت منفــذة 
والتعنيــف  الشــرف  قضايــا  ضــد  االندمــاج  لبرامــج 
والتضــارب الحضــاري والدينــي، فضــًا عــن تعاونــي مــع 
بعــض الجمعيــات العراقيــة المشــابهة داخل الســويد.. 
ولألمانــة الشــديدة، فــإن أعضــاء الجمعيــة دائمــا مــا 

كانوا يوافقون على مقترحاتي ويدعمونها كليا.
المقترحــات مثــًا، إرســال دعــوات  بيــن هــذه  مــن 
الشــرق  دول  مــن  مميــزة  شــخصيات  الســتضافة 
األوســط، 4 أو 5 مــرات ســنويا، لعــرض نجاحاتهــم 
وإنجازاتهــم علــى المجتمــع الســويدي، ليــدرك أننــا 
قادريــن علــى العطــاء واإلبــداع، إذا مــا أتيحــت لنــا 

الظروف المائمة.
أنــا أيضــا ناشــطة مختصــة فــي قضايــا تعنيــف النســاء، 
ــدأت تمســي ظاهــرة واســعة االنتشــار، نظــرًا  ــي ب الت
المعنفــة عــن االســتجارة بمصلحــة  المــرأة  المتنــاع 
الشــؤون االجتماعيــة، إزاء خوفهــا مــن أن يتــم إدخالهــا 
مــا  تحركاتهــا،  وتقييــد  الســرية  البيــوت  أحــد  إلــى 
َعــّدً 

ُ
يجعلهــا تؤثــر الصمــت فــي كثيــر األحيــان. كمــا أ

ناشــطة بقضايــا اضطهــاد كبــار الســن الذيــن يســيطر 
عليهم أبنائهم اجتماعيا واقتصاديا. 

اذكري لنا بعض أهم أنشطة الجمعية عموما؟
 إلقــاء محاضــرات علــى نســاء قادمــات مــن دول الشــرق 
األوســط، حــول القوانيــن وأوضــاع المــرأة فــي الســويد 
مقارنــة بتلــك الموجــودة فــي بلدانهــن وتوعيتهــن 
بكيفيــة التعامــل مــع المجتمــع الجديــد، والتعــاون مــع 
مكتبــة ســتوكهولم إلنشــاء مجموعــات دعــم، 4 مــرات 
أوســطيين  شــرق  أشــخاص  مــن  تتألــف  ســنويا، 
يتكلمــون العربيــة، تناقــش مشــاكل الغربــة والوحــدة 
االجتماعيــة  القوانيــن  بعــض  مــن  التحــرر  وكيفيــة 
الســائدة فــي ثقافاتهــم بــكل شــفافية، ليتــم عبرهــا 

تبادل النصائح واآلراء.

ــي  ــة ف ــي نلتهــا إزاء جهــودك المبذول ــز الت ــا الجوائ م
مجال األعمال الخيرية؟

فــي ســنة 2011، نلــت جائزتيــن مختلفتين، إحداهما 
الســويدية  العراقيــة  الجمعيــات  بعــض  مــن 
ســتوكهولم،  محافــظ  مــن  تقديــر  واألخرىشــهادة 
االندمــاج ومعالجــة  برامــج  بتنفيــذ  األفضــل  لكونــي 
الشــرف  وقضايــا  الحضــاري  التضــارب  مشــاكل 
والتعنيــف. كمــا كرمتنــي جمعيــة »مانويــل« ذاتهــا، أن 
منحتنــي رئيســة هيئتهــا الســابقة، أول مــرة، مجســما 
ثــم  الكريســتال،  مــن  صغيــر  ومــاك  أحمــر  لقلــب 
ثانيــة،  مــرة  المــرأة،  عيــد  يــوم  أعضائهــا  كرمنــي 
بمنحــي صــورة تذكاريــة جماعيــة مــع قلــب فضــي، 
راميــن مــن وراء ذلــك، إلــى إخبــاري أننــي مــاك يحمــل 

قلبا واسعا لإلنسانية.
المجتمــع  إليــه فــي  بمــا وصلــت  إننــي فخــورة جــدًا 
وجائزتــي  الدائــم  فخــري  مصــدر  لكــن  الســويدي، 
الكبــرى، هــي ابنتــي التــي تســعي حاليــا لنيــل درجــة 

الماجستير في علم النفس واالجتماع والقانون.

حصلت على جائزتين تقديرًا لجهودها في مجال الجمعيات 

نادية نهاد السليم

قسم التحقيقات
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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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لــم يرغــب )باتريــك سفينســون( يومــا فــي أن يتنــاول 
ثعبانــا بحرّيــا. لكــن أبــاه كان قــد فعــل وتناولــه بالفعل؛ 
ــه  ــال عن ــدة والبطاطــا. وق ــع الزب ــا أو مطبوخــا م مقلّي
وهــو يطــرح جانبــا بعظمــة مجــّردة مــن اللحــم: “إنــه 
دســم ولذيــذ«. ومــن الطريــف أنــه قــد بــدا المعنــى فــي 
يقــول عنــه: “إنــه  أّنــه  لــو  الســكونّية كمــا  لهجتــه 

مهبلّي ولذيذ« )1(.
فــي وقــت مبكــر فــي الكتــاب، الــذي هــو أول مطبــوع 
لــه، يبــوح الكاتــب بالســر. وبصــورة أبكــر، يأتــي العــرض 
التقديمــي لكتــاب سفينســون األول )إنجيــل ثعبــان 
هــذا  فــي  كنذيــر  موجــوٌد  المــوت  بينمــا  البحــر(. 

المشهد اليومّي العادي.
ــرة بمســحوق 

ّ
فلــت قطــُع الحنكليــس المعف

ُ
عندمــا ت

ــو أنهــا  الخبــز مــن اليــد للمقــاة، فإنهــا تتشــّنج كمــا ل
ــك  ــض، لكــن هنال ــب ناب ــن قل ــة م ــس ثّم ترتعــد. “لي
ذلــك«.  مــن  الرغــم  علــى  الحيــاة  مــن  نــوع  بالطبــع 
ــت،  ــن ذهب لُت أي ــا: “وتســاء يكتــب سفينســون مضيف

اللفظتيــن  فــي  طريفــة  توريــة  هنالــك   )1(  
الســتوكهولميين  لهجتــي  بيــن  النطــق  اختــاف  مبعثهــا 
نطــق بلهجــة أهالــي ســتوكهولم 

ُ
والســكونيين الجنوبييــن، إذ ت

نطــق بلهجــة 
ُ
)fettigt( التــي تعنــي دهنــي أو دســم، بينمــا ت

السكونيين )fittigt( والتي تعني أنه شيء آت من المهبل. 

رى، الحدود الفاصلة بين الحياة والموت؟«. 
ُ
ت

قبــل ســبعة أعــوام مــن اآلن، كان سفينســون قــد كتــب 
عنــوان  تحــت  )سيدسفينســكان(  لصحيفــة  مقالــة 
)إنجيــل ثعبــان البحــر(، هــي اآلن نــواة لمــا صــار كتابــا، 
قّصــة عــن الحنكليــس، ولكنهــا فــي الحقيقــة كانــت 
تــدور حــول األشــخاص والفاســفة وعلمــاء األحيــاء 
البحرّيــة، وعــن أبيــه الــذي اصطحبــه فــي رحلــة لصيــد 
ســنوات  مــن  الثامنــة  بعمــر  وهــو  األســماك  هــذه 

الطفولة، وعن الحد الفاصل بين الحياة والموت.
البحــر تجــوب أرجــاء العالــم كنــوع مــن  إن ثعابيــن 
بــة مــن )أورالنــدو(

ّ
االســتجابة البحريــة لشــخصّية مرك

)فرجينيــا وولــف( تحمــل نفــس االســم.  )2( فــي روايــة لـ

ومــع دورة حياتهــا الغامضــة، وكونهــا مــن الخنثوّيــات، 
لت ثعابيــن البحــر لغــزًا محّيرًا آلالف الســنين. 

ّ
فقــد شــك

مــن  مخلــوق  أّنــه  )أرســطوطاليس(  اعتقــد  فقــد 
الطين، من العدم، كصورة لمياد الكون. 

لقــد قــام )ســيغموند فرويــد( ذو التســعة عشــر عامــا، 

الروايــة  هــذه  وولــف  فرجينيــا  كتبــت   )2(  
عــّد األشــهر مــن بيــن أعمالهــا، عــام 

ُ
البيوغرافيــة، والتــي ت

1928. وقــد وردت فيهــا شــخصّية شــاعر يغّيــر جنســه مــن 
ــال فــي  ــة هــذا المق ــه كاتب ــي إلي ــا ترم ــى، وهــذا م ــى أنث ــر إل ذك

التشبيه بالحنكليس الذي هو من الخنثيات

فــي  البحرّيــة  الثعابيــن  مــن  المئــات  بتشــريح 
ســيناريو  وهــو  عــن خصيتيــن،  بحثــا  )ترييســت(، 
قريــب إلــى حــّد مــا مــن كونــه محــاكاة ســاخرة لتفســير 
ــم يجــد  ــه ل ــة. ولكّن ــة الفرويدي ــى الطريق األحــام عل
 مــا كان يجــّد فــي طلبــه)3(. لكــن رحلــة هــذه 

ّ
قــط

الثعابيــن فــي الوجــود، قــد بــدأت بالتبلــور فــي القــرن 
العشــرين. فهــي تولــد فــي بحــر سارغاّســو باعتبارهــا 
تبــدأ  ثــم  البحريــة،  األعشــاب  بهــا  تحيــط  يرقــات 
رحلتهــا الطويلــة عبــر المحيــط األطلســي، والتــي قــد 
تســتغرق بضــع ســنوات. ثــم تصبــح اليرقــة ثعبــان 
يــا المعــا. وإذا كان والحالــة هــذه ذا 

ّ
ــعيريا فض

ُ
بحــٍر ش

 ســّيئ، فســوف يتــّم صيــده، علــى ســبيل المثــال 
ّ
حــظ

ــان البحــر  ــق ثعب ــم الباســك، حيــث ُيعــّد طب ــي إقلي ف
الشــفيف هــذا مــن جملــة األطبــاق الشــهّية. بينمــا 
ــا منهــا بالســباحة حّتــى ينتهــي 

ّ
ستســتمّر األوفــر حظ

بهــا المطــاف إلــى واحــد مــن جــداول مقاطعــة ســكونه 
جنــوب الســويد، حيــث يخضــع لعملّيــة تحــّول إلــى 
ثعبــان بحــر أصفــر مهــّدد بــأن ُيصــاد ُمنهيــا أيامــه 

)3( ونشــير أيضــا إلــى أن الدنماركــي )يوهانــس   
شــميدت( قــد أمضــى عشــرين عامــا فــي البحــث عــن موقــع 

التزاوج المحتمل لثعبان البحر.

نــا، أو مقلّيــا أو مســلوقا أو محّمصــا أو أّيــا 
ّ
حنكليســا مدخ

كان الطبــق الســكونّي الــذي ســيكونه)4(. أو أن يعيــش 
مــا لــم يتــّم صيــده، ولمــّدة طويلــة قــد تبلــغ الثمانيــن 

عاما.
ــد ُيســمح لبعــض  ــو، فق ــى بحــر سارغاّس وبالعــودة إل
ــى هــذا البحــر مــن خــال  الثعابيــن الصفــر بالعــودة إل
عمليــة ال زالــت غامضــة، حيــث يحــدث التحــّول األخيــر 
المعــدة   

ّ
وتنحــل العينــان،  تنمــو  إذ  الكائــن،  لهــذا 

لدرجــة يصبــح معهــا أمــر تنــاول هــذه األســماك فــي 
النهايــة ضربــا مــن المســتحيل. وهــذا الطــور مــن النمــو 
يعــّد نوعــا مــن االنتحــار البيولوجــّي ُمســبق البرمجــة. 
ولكــن فــي الوقــت الــذي تتــرّدى فيه الظــروف الموائمة 
للبقــاء علــى قيــد الحيــاة، تتطــور ظــروف أخــرى لحيــاة 
جديــدة، تمتلــئ البطــون عندهــا بالبيــوض أو الحيامــن 
فــي بحــر سارغاّســو، ستنتشــر هــذه الثعابيــن إلــى أن 
تحيــن آجالهــا، فتكــون قــد انتهــت مــن حيــث ابتــدأت، 

حين تعلق في شراك تلك األعشاب البحرّية.
ــاة والمــوت  ــك يمكــن للمــرء أن يتحــّدث عــن الحي لذل
ــق األمــر باألحيــاء النباتيــة والحيوانّيــة. إنهــا 

ّ
قــدر تعل

)4( فــي موســم اصطيــاده، يكــّون الحنكليــس   
المادة األساسية للمطبخ السكونّي، وتتعدد طرق طبخه.

قّصة حياة غير قابلة للتصديق
قراءة في كتاب )إنجيل ثعبان البحر(     

ترجمة وإعداد: كريم راهي - السويد

الكومبــس – ثقافــة: فــي أغســطس مــن عــام ٢0١9، فــاز المحــرر 
فــي القســم الثقافــي لجريــدة )سيدسفينســكان(، الكاتــب )باتريــك 
ــل  ــويد ألفض ــي الس ــح ف ــي تمن ــت( الت ــزة )أوغس ــون( بجائ سفينس
ــان البحــر(، وهــو  ــه )إنجيــل ثعب ــك عــن كتاِب ــي العــام، وذل ــاب ف كت
ى النواحــي، فلقــد تــم بيــع حقــوق 

ّ
كتــاٌب يعــّده النقــاد رائعــا مــن شــت

نشــره إلــى أكثــر مــن ثالثيــن بلــدًا قبــل صــدوره فــي الســويد، لكــن 
ــى اختيــار الموضــوع نفســه فحســب،  ــم يعتمــد عل نجــاح الكتــاب ل
لــه بيــن علــم الحيــوان والتاريــخ واألدب والتقاليــد، فــي لغــة 

ّ
بــل تنق

ــي أســرته،  ــه الشــخصية ف ــن ذكريات ــب بي ــراوح بهــا الكات آســرة ي
كر.

ُ
 ما ذ

ّ
وبين كل

تصــّدر الكتــاب قائمــة األكثــر مبيعــا طيلــة النصــف الثانــي مــن العــام 
ــع الطبعــات.  ــي جمي ــد ف ــي تزاي ــه ف ــب علي ــا زال الطل الماضــي، وم
ــا جوهانســون( فــي صحيفــة )إكسبريّســن( 

ّ
ولقــد كتبــت الناقــدة )حن

شــر فــي العديــد مــن الصحــف والمواقــع 
ُ
ــة عرضــا للكتــاب ن المحلّي

السويدية بعدها، نضعه هنا مترجما مع بعض التصرف:
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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 

ــه ليــس باألمــر غيــر المحّبــب حيــن  حلقــة مفرغــة. إّن
ســقط األشــجار أوراقهــا، ذلــك أن ال أحــد ُيــدرك ِبــَم 

ُ
ت

ــر ســاعتها، فــا أحــد لــه معرفــة 
ّ
كانــت الورقــة تفك

بإحــدى تلكــم الوريقــات. بعــد ذاك، وفــي الربيــع، 
ــك واحــدة جديــدة، نفــس  ســتكون هنال

الشيء بالضبط يتكرر.
ثعبــان  سفينســون  يدعــو 
ــات  ــة اليرق البحــر فــي مرحل
بـــ«أوراق الصفصــاف«. وأنــا 
حيــن أنظــر إلــى صــورة 
لهــذا  تجّســٍد  أّول 
أفهــم  الثعبــان، 
يرمــي  مــا  بالضبــط 
يبــدو  إّنــه  إليــه. 
أشــبه  ــا 

ّ
حق

ورقــة  بورقــة، 
زجاجّية 
بساقين 
تحاكيان 
عرقين 

من 
ورقــة  وعينيــن عــروق  الصفصــاف، 

تشــبهان بقعتــي حبــر متناظرتيــن)5(. بيــد أّنــه ُيجــري 

 )ink blobs( بقعتــا الحبــر المتناظرتــان )5(  
أنظــر  النفســي.  رورشــاخ  اختبــار  لتا 

ّ
شــك اللتــان  همــا 

))Rorschach test في الويكيبيديا.

ــه شــيئا آخــر عــدا  ــان البحــر كون ــة لوصــف ثعب محاول
ورقــة،  كونهــا  باعتنــاق عــن  األقــل  علــى 

ــه فكرة  ــان ل أن هــذا الثعب
منفصلــة.  هوّيــة 
يكــون  “فقــد 
غايــة  هــو  الهــدف 
ــه، لكــن ال 

ّ
الســرب كل

عــودة  رحلــة  توجــد 
تشــبه  الديــار  إلــى 

األخرى بالضبط«.
نحــن، فــي حقيقــة األمــر، 
ال نــدري أن الثعابيــن تولد 
بحــر  فــي  وتمــوت 
هنالــك  لكــن  سارغاّســو، 
 

ّ
شــخٌص بعينــه –فــي ظــل
أكثــر  تفســيراٍت  غيــاب 
إقناعــا- يمكنــه االفتــراض. إن 
ثعبــان البحــر يمّهــد بالنســبة 
هــو  لمــا  طريقــا  لسفينســون 
غيــر ُمفّســر. إنــه غيــر مؤمــن 
بوجــود إلــه، وهــو يرّجــح مــا هــو عقانــي 
علــى مــا هــو متســاٍم. لكّنــه بمجــّرد أن رأى، وبــأّم عينــه، 
الحيــاة بمجــّرد  إلــى  مّيــٌت  كيــف عــاد ثعبــان بحــر 
تحريــره فــي دلــٍو مــن المــاء. مــا الــذي ينبغــي علــى 
المــرء االعتقــاد بــه إذن؟ عليــه فقــط أن يختــار، يختــار 

ما يبدو حقيقة، إذا كان من المستحيل إثباته. 

حكاية عن األسماك:
للحديــث  وســيلة  تصبــح  البحــر  ثعابيــن  قّصــة  إن 
يســمح  الــذي  ذلــك  المــوت،  عــن  صعوبــة  األكثــر 
لنفســه، دون رغبــة منــه، فــي أن يصفــه بالحلقــة. كان 
والــد باتريــك سفينســون، البالــغ مــن العمــر 56 عامــا، 
يعانــي مــن ســرطان شــرٍس ســيودي بحياتــه بعــد 
أربعــة أعــوام مــن الصــراع معــه. وبالترافــق مــع هــذا 
ــة، وهــو ســّر  ــّم كشــف أحــد أســرار العائل المــرض، يت
ــق بأصلهــا. حــول كل ذلــك، يكتــب سفينســون مــا 

ّ
يتعل

ــق بهــذا الشــأن بشــكٍل دافــئ، لكــن غيــر عاطفــّي، 
ّ
يتعل

ودون عجالة.
ــان البحــر واإلنســان،   مــن ثعب

ّ
ــاة كل ال يغــدو ســّر حي

أكبــر مّمــا هــو عليــه؛ إنــه غيــر ضــرورّي، إن األمــر 
مثلمــا هــو عليــه، غامــض وملمــوس بشــكل مــادّي 
بنفــس الوقــت. يتــم تقديــم العديــد مــن طروحــات 
قــة 

ّ
المتعل األدبيــة  والطروحــات  العلمّيــة  البعثــات 

بمســألة ثعبــان البحــر بصيغــة نبــرة تحاوريــة تبعــث 
علــى الفضــول، تتــرك المــرء وشــعور غيــر معتــاد مــن 
الغرابــة الممزوجــة بالطرافــة، فيمــا لــو جمعتــه مــع 

مثل أولئك، مأدبة عشاء.
فــي فقــرة مــن كتــاب )راشــيل كارســون( المعنــون: 
)تحــت ريــح البحــر( والصــادر عــام 1941؛ والــذي 
المتواضعــة  األرقــام  مــن خــال  كان هنالــك تكهــن 
لمبيعــات الكتــاب حيــن ُنشــر ألول مــّرة، بالهجــوم 
الكاســح علــى مينــاء بيــرل هاربــر بعــد مضــّي شــهر 
القــّراء  أن  الفقــرة  لقــد ورد فــي هــذه  علــى نشــره. 

األمريكييــن يخّوضــون فــي تعقيــدات حارقــة وأكثــر 
أســماك  بســلوكيات  ــروا 

ّ
يفك أن  مــن  هــب 

ّ
لل إثــارة 

الحنكليــس أو االســقمرّي. لكــن أال يمكــن أن يكــون 
ــة  ــروى حكاي

ُ
ــل أن ت ــك؟ فمــن الجمي األمــر عكــس ذل

خرافيــة حينمــا ُيــدَرك أن هنالــك مــا هــو مثيــر للهلــع 
مــن الحقائــق الخاصــة بهــا يقبــع خلــف ذلــك. لقــد 
افترضــُت علــى األقــل، أن وراء هــذا قــدٌر مــن تفســير 
النجاحــات العظيمــة لكتــاب )أنجيــل ثعبــان البحــر( 
قبــل نشــره. لقــد تــّم بيــع حقــوق الكتــاب إلــى 33 
قّدمــت  التــي  المتحــدة  الواليــات  تتقّدمهــا  دولــة، 
مبيعــات  وكيــل  لتصريــح  وفقــا  حيوّيــا«،  “مبلغــا 

الحقوق لدار )ألبرت بونيرز( للنشر.
إن  للغايــة؛  للقلــق  مثيــرة  قّصــة  بالتأكيــد  هــذه  إن 
ــر 

ّ
ــا ُيذك ــراض، وهــذا م ــن البحــر مهــّددة باالنق ثعابي

علــى  يبعــث  ال  أمــٌر  وهــو  القــارئ.  بــه  سفينســون 
ــى األقــل فــي  االرتيــاح. لكــن هــذا الكتــاب يســاهم عل
تــه لــم  عــدم االرتيــاح ذاك. وإننــي بعــد الفــراغ مــن قراء
ــق بالحيــاة والمــوت بقــدر مــا 

ّ
أزدد حكمــة بمــا يتعل

ازددت قربا من صداقتي لثعابين البحر.
بقــي أن نذكــر أّن )دار المنــى( الســويدية، وبتصريــح 
ــدار؛  مــن الســيدة )منــى هاننــغ( التــي تديــر شــؤون ال
قــد أخــذت علــى عاتقهــا شــراء حقــوق ملكيــة ترجمــة 
الكتــاب للغــة العربيــة بغــرض تقديمهــا للقــّراء العــرب 
ــة فــي األناقــة كمــا  فــي طبعــة ســتكون بالتأكيــد غاي
عّودتنــا الــدار فــي إصداراتهــا الســابقة، ونحــن فــي 

االنتظار بشوق كبير.
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دراسة: هذا ما تكسبه دول االتحاد األوروبي من 
هجرة العمالة الماهرة

أظهــرت  اقتصــاد:   – الكومبــس 
ــع  دراســة جديــدة نشــرت فــي مطل
كانــون الثانــي )ينايــر( ٢0٢0 وكانت 
 Movinga ــة ــا مؤسس ــد أجرته ق
مــا  مقــدار  ألمانيــا  برليــن-  فــي 
ــن  ــي م ــاد األوروب ــبه دول االتح تكس
ــي  ــرات ف ــب والمدخ ــدات الضرائ عائ
مجــال التعليــم فيمــا يتعلــق بهجــرة 
العمالــة عاليــة المهــارات إلــى دول 

االتحاد األوروبي.

متعــددة  مؤسســة  وهــي   ،Movinga أرادت 
الثقافــات تضــم موظفيــن مــن جميــع أنحــاء العالــم، أن 
تتحقــق مــن القيمــة وقــوة االبتــكار التــي يســاهم بهــا 
العمــال ذوو المهــارات العاليــة عنــد اتخــاذ هــم قــرار 

باالنتقال إلى بلد جديد. 
 إلــى أمــد قصيــر، كانــت النقاشــات بشــكل عــام تتنــاول 
فقــط النتائــج الســلبية للهجــرة والتــي تؤثــر ســلبا« 
علــى االقتصــاد، لذلــك أجريــت الدراســة علــى أمــل أن 
الضــوء علــى  تلقــي  النقــاش وأن  تثــري  قــد  النتائــج 
الفوائــد التــي يمكــن أن تجلبهــا هجــرة العمالــة ذات 

المهارات العالية إلى أوروبا في العديد من البلدان.

حول أداء الدراسة:
ات ســوق  فــي البدايــة، تــم الغــوص بعمــق فــي إحصــاء
العمــل األوروبيــة لتحليــل كيــف تتحــرك القــوى العاملة 
ــا. كمــا تــم تعريــف  ذات المهــارات العاليــة فــي أوروب
 عالًيــا علــى أنــه شــخص حاصــل 

ً
العامــل المؤهــل تأهيــا

علــى تعليــم جامعــي. كمــا تــم أيضــا تحديــد المجــاالت 
التــي تجــذب القــوى العاملــة المؤهلــة تأهيــا عاليــا 
وتدفعهــا للهجــرة ألوروبــا لذلــك، والتــي انحصــرت فــي 
المجــاالت التاليــة: العلــوم والتكنولوجيــا والهندســة 

والرياضيــات )STEM(. أيضــا« فــي مجــال التعليــم 
والبحث العلمي والرعاية الصحية.

 
ومــن أجــل إظهــار الفوائــد االقتصاديــة اإلجماليــة لــكل 
العمــال  عــدد  تحديــد  أوال«  تــم  أوروبــا،  فــي  بلــد 
القادميــن مــن خــارج االتحــاد األوروبــي والمؤهليــن 

تأهيا عاليا في كل بلد.
 ثــم احتســاب المبلــغ اإلجمالــي للضرائــب التــي دفعهــا 
هــؤالء األفــراد علــى مــدى فتــرة 10 ســنوات للحصــول 

على فكرة عن مساهمتهم المالية. 
كمــا تــم حســاب مقــدار تكلفــة تعليــم كل عامــل 
مؤهــل تأهيــا عاليــا، ويتضمــن ذلــك حســاب التكلفــة 
بعــد  ومــا  والثانــوي  االبتدائــي  للتعليــم  اإلجماليــة 
الثانــوي فــي البلــد األم والــذي بالتالــي يتــم توفيــره 

على االقتصاد األوروبي.
العوامــل  هــذه  كل  بيــن  النهائــي  المؤشــر  يجمــع   
إلظهــار مقــدار مــا تكســبه دولــة أوروبيــة مــن هجــرة 
ــة عاليــة المهــارات إليهــا ، مــن خــال إيــرادات  العمال
التعليميــة  والمدخــرات  يدفعونهــا  التــي  الضرائــب 
ــد أنهــت  ات ق ــاء ــدوم كف ــم توفيرهــا جــراء ق ــي يت الت

تعليمها بالكامل في بلدها األم.

 النتائج كانت على الشكل التالي:
-تحقــق المملكــة المتحــدة أكبــر ربــح إجمالــي، 254 
مليــار كــرون ســويدي، علــى مــدى فتــرة 10 ســنوات.  
بـــ 196 مليــار كــرون ســويدي، ثــم  ألمانيــا  تليهــا 

فرنسا بـ 131 مليار كرون سويدي.
-إجمالــي اإليــرادات والمدخــرات مــن هجــرة القــوى 
 )STEM( العاملــة المؤهلــة تأهيــا عاليــا فــي مجــاالت
والبحــث العلمــي والتعليــم والرعايــة الصحيــة إلــى 92 

مليار كرون سويدي.
ــى  ــاظ عل ــة للحف ــات المطلوب  هــذا يتوافــق مــع النفق

البرلمان األوروبي لمدة 4 سنوات و 5 أشهر.

-إجمالــي اإليــرادات والمدخــرات مــن هجــرة العمــال 
المؤهليــن تأهيــا« عاليــا« فــي هــذه المجــاالت الثــاث 
فــي  الصحيــة  للرعايــة  الســنوية  التكاليــف  يعــادل 

السويد.
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ترجمة وتحرير:  لينا أبو أسعد
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ــى العنــف، حتــى يســتطيعون  ــا ال ــد م قضيــة فــي رســالة: هــل يكفــي أن يتعــرض األطفــال فــي بل

الحصــول علــى اإلقامــة فــي الســويد؟ وهــل تعــرض شــخص مــا، أو حتــى عائلــة معهــا أطفــال، الــى 

ظروف غير إنسانية في بلد أوروبي، يكفي أن يكون سببا للحصول على تصريح اإلقامة؟

ــى«  ــم »ليل ــة باس ــالة موقع ــس« رس ــى »الكومب ــلت ال ــي أرس ــة الت ــذه العائل ــع ه ــدث م ــا ح ــرأ م لنق

تناشــد عبرهــا الســلطات الســويدية، منحهــا وأبنتيهــا حــق الحمايــة، بعــد أن أصــدرت مصلحــة 

الهجــرة مؤخــرًا، قــرارًا يقضــي برفــض طلبــات لجوئهــم بنــاء علــى جــوازات الســفر التــي يحملونهــا 

فقــط، دون األخــذ، كمــا تقــول الرســالة بــــ »الدوافــع اإلنســانية المتمثلــة فــي التاريــخ الطويــل مــن 

ــى أيــدي األب وأفــراد عائلتــه«، وســط  ــة عل التعــرض للعنــف األســري واالضطهــاد وســوء المعامل

تغاضــي كامــل مــن الجهــات األمنيــة فــي بالدهــم عــن تلــك االنتهــاكات، بدعــوى أنهــا ال ترقــى عــن 

كونهــا محــض »خالفــات عائليــة«.  كمــا تجاهلــت الهجــرة أيضــا، بحســب الرســالة، حقيقــة أن العائلة 

ال تزال تتلقى التهديدات بشكل مستمر،حتى بعد لجوئهاإلى السويد.

نص الرسالة:

»أدعــى ليلــى، جئــت إلــى الســويد بدايــة شــهر كانــون 
 8( رينــا  ابنتــاي،  صحبــة  الماضــي،  ديســمبر  األول 
ــة،  ــا  لحــق الحماي ــم )5 ســنوات(، طلب ســنوات( وري

ا مدينة ڤيجبي التابعة لبلدية بوروس.   ثم سكنَّ
عشــنا فــي البدايةبدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، 
حيــث يعمــل زوجــي، إال أن حياتنــا لــم تســير أبــدًا 
بصــورة طبيعية.لقــد كان غاضبــا منــا دائمــا ويعنــف 
ويضــرب رينابشــدة ألبســط األســباب، كمــا لــم يتــورع 
عــن خنقهــا بكلتــا يديــه الكبيرتيــن القويتيــن عــدة 
مــرات. مــا جعلهــا تبكــي وتصــرخ أحيانــا  أثنــاء نومهــا، 
اليــوم  وجههــا  فــي  يضربهــا.إن  أال  منــه  راجيــة 

عامتين دائمتين من آثار كل هذا الضرب.
نهــار،  ذات  قــررت  ســامتنا،  علــى  منــي  حرصــا 
االنفصــال عــن زوجــي، ثــم ســافرنا جميعــا مــن دونــه 
لقــد  والهرســك.  البوســنة  فــي جمهوريــة  لإلقامــة 
عائلتــي  ألن  غيــره،  عــن  دونــا  البلــد  هــذا  اختــرت 
أمــي  إن  أيضــا،  كمــا  وعائلــة زوجــي تقيمــان فيــه 
بوســنية األصــل، لــذا، نعــد نحــن الثاثــة، وفــق القانون، 

مواطنين بوسنيين مثلها.

هل تعرض األطفال إلى العنف في بلدهم يضمن 

لهم الحصول على اإلقامة في السويد؟
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بيــد أن أحوالنــا هنــاك، لــم تتحســن كثيــرًا  كمــا رجونــا، 
انفكــت تعنــف رينــا جســديا  مــا  ألن عائلــة زوجــي 
ــت تتعــرض  ــارق أنهابات ــا، الف بنفــس األســلوب تقريب
اآلن للضــرب مــن عــدة أشــخاص، بــداًل مــن شــخص 
واحــد فقط.فــي إحــدى المــرات، استشــاطت حماتــي، 
غضبــا لمــا رأتهاتلعــب مــع أحــد أوالد الجيــران، كانــت 
ابنتــي يومهــا أصغــر بعــام، لكــن جدتهــا ظلــت تــردد 
إلــى إعــادة تربيــة، ثــم  أنهــا قليلــة األدب وبحاجــة 
إحــدى  داخــل  الزمــن  مــن  لــردح  وحيــدة  حبســتها 
الحجــرات. عندهــا بكــت رينــا.. صرخــت.. اســتغاثت.. 
طلبــت المغفــرة.. أقســمتلها أال تكررها،ســوى أن كل 
محاوالتهــا ذهبــت ســدى، فلــم تطلــق حماتي ســراحها 
إال لــدى حضــوري الصطحابهــا إلــى المنــزل. بعدهــا، 
ــى  غــدت ابنتــي تفضــل البقــاء فــي البيــت وحدهــا، عل

انتظاري عند جدتها.

الحقــا، توتــرت عاقتنــا بعائلــة زوجــي أكثــر، كونهــم 
اســتمروا يهــددون بانتــزاع البنتيــن منــي وحرمانــي 
بــاب  أمــام  رينــا  أنتظــر  أمســيت  لــذا،  رؤيتهمــا. 
ــدوام، خوفــا مــن  المدرســة بمجــرد انتهــاء ســاعات ال
قبــل  وأخذهــا  مبكــرًا  زوجــي  أقــارب  أحــد  حضــور 
وصولــي، كمــا أننــي جعلتهــا نتيجــة هــذا الهاجــس، 
بلغــت  عديدة.ثــم  مــرات  المدرســة  عــن  تتغيــب 
المشــاكل ذروتهــا لــدى محاولةحماتــي إجبارنــا علــى 
انتهــاك صــارخ  ينضــوي علــى  بفعــل شــيء  اإلتيــان 
ــاب  ــن أذكــره مــن ب ــا، ل ــا ويمتهــن خصوصيتن لكرامتن

الحياء، فجن جنوني ورفضت بشدة.

قمــت إثــر ذلــك، بإبــاغ مديــر مركــز شــرطة الحــدود، 
أن حمــاي مطلــوب مــن أجهــزة األمــن األردنيــة، ال 
يملــك تصريــح إقامــة فــي البوســنة،ما يجعلــه مضطــرًا 
للســفر إلــى اإلمــارات كل 3 أشــهر، ثــم العــودة مجددًا. 

غير أن المدير لم يلق بااًل لكامي.
كذلــك، حاولــت اللجــوء للشــرطة، متقدمــة بشــكوى، إال 
أن الضابــط المســؤول رفــض تحريــر محضــر رســمي، 
بدعــوى أنــه ال يريــد فتــح قضيــة قــد تصــل الحقــا إلــى 

النيابة العامة أو المحكمة، لمجرد حل خاف عائلي.

الفرار الى السويد
هكــذا، لــم أجــد أمامــي مــن وســيلة، إال الفــرار ســرًا 
ســندنا  أنهــم  يفتــرض  عمــن  بعيــدًا  المــرة،  هــذه 
ــم  ــا، قاصــدة مملكــة الســويد، إذ ل ــاس إلين ــرب الن وأق
متــن  علــى  أصبحنــا  عندمــا  إال  أحدًابســفري،  أبلــغ 

الطائرة.
خــال المقابلــة التمهيديــة األولــى، أكــدت المحققــة 
المســؤولة عــن ملــف قضيتنــا، أنهــا ســتخصص لنــا 
محاميــا، لكننــا، متــى آن أوان المقابلــة الرئيســية، لــم 
نجــد أحــدًا. لقــد أخبرتهــا يومهــا أننــا جئنــا هنــا حرصــا 
علــى ســامتنا، ال نبغــي إال الحمايــة فقــط، فيمــا ذكــرت 

ريناجميع أسباب لجؤنا بالتفصيل.
عندمــا علــم زوجــي بهروبنــا غضــب وصــار يتصــل بــي 
إليهــا،  لجئنــا  التــي  الدولــة  اســم  يعــرف  أن  محــاواًل 
لكننــي امتنعــت عــن اإلفصــاح لــه. كمــا اتصلــت أختــي 
ــراري وأقســموا أال  ــاء ف ــي لق ــي من ــرؤ عائلت ــي تب تبلغن

يرحموني.

المحققــة نســخا مــن كافــة رســائل  حاولــت تســليم 
التهديــد التــي أرســلها زوجــي وأفــراد عائلتــه لــي عبــر 
بريــدي اإللكترونــي وحســاباتي الشــخصية علــى مواقــع 
التواصــل االجتماعــي، التخاذهــا كأدلــة إثبــات تعــزز 
قضيتنــا، إال أنهــا رفضــت االطــاع عليهــا بطريقــة ال 

تخلو من عنجهية وعدم اكتراث.
فــي العاشــر مــن شــهر ينايــر/ كانــون الثانــي الماضــي، 
أصــدرت مصلحــة الهجــرة قــرارًا يقضــي برفــض طلــب 

لجوئنا.

تــم الرفــض ألنهــم يحملــون جنســية 
بلد أوروبي آخر

الهجــرة،  قــرار  مــن  ورقيــة  نســخة  وصلتنــا  حيــن 
فوجئنــا أن النــص الــذي يعــرض أســباب لجوئنــا، لــم 
يذكــر كلمــة واحــدة عــن مشــكلة التعنيــف التــي عانــت 
منهــا رينــا، مركــزًا فقــط علــى كوننــا نحمــل الجنســيات 
البوســنية باعتبارهــا مبــررًا  كافيــا لرفــض ملفنــا كليــا. 
لســوء  عائــد  األساســي  الخلــل  أن  وقتهــا  فأدركنــا 
الترجمــة واســتخفاف مســؤولة  قضيتنــا بــكام رينــا، 

باعتبارها طفلة.

فــي الســادس عشــر مــن نفــس الشــهر، التقــت بنــا 
المحققــة وأبلغتنــا قــرار الرفــض رســميا، مشــيرة إلــى 
حقنــا فــي تقديــم طلــب اســتئناف خــال ثاثة أســابيع. 
الشــديد وبكــت  بالخــوف  آنــذاك  رينــا  لقــد شــعرت 
كثيــرًا لمجــرد التفكيــر فيمــا قــد نقاســيه لولــم نعــرف 

بدايــة األمــر كيــف نتصــرف، لكــن إحــدى المحاميــات 
طلــب  وتقديــم  كتابــة  فــي  بمســاعدتنا  تكفلــت 
ــا  ــا الطعــن بالترجمــة، كمــا أوصتن االســتئناف متضمن

بعرض قضيتنا على محكمة الهجرة االبتدائية.

المحكمــة  مــن  إخطــارًا  تلقينــا  أيــام،  عــدة  بعــد 
المذكــورة فعــًا، يدعونــا لحضــور جلســة قريبــة فــي 

مقرها بمدينة  يوتوبوري«.

ماذا تقول الطفلة رينا؟
مصلحــة  إلــى  نــداء  الرســالة،  ختــام  فــي  ورد  أيضــا، 
الهجــرة الســويدية علــى لســان ابنتهــا )رينــا(، يقــول: 
»لقــد أحببنــا الســويد كثيــرًا ونشــعر فيهــا باألمان،فلــم 
يعــد أحــد يضربنــي أو يعنفنــي أو يهــدد بانتزاعنــا مــن 
ــى المــوت مــن  ــا خائفــون حت ــا طــوال الوقــت. لكنن مام
احتماليــة إعادتناإلــى بادنــا، فهنــاك لــن يرحمنــا أحــد 
أو يســاندنا فــي محنتنــا، ســيما أن مامــا التملــك فــي 
البوســنة عمــًا أو منــزاًل، كمــا أننــا تركنــا مدارســنا 

نهائيا.

لــذا، نناشــد مصلحــة الهجــرة أن تشــملنا بعيــن الرحمــة 
ــا فــي اعتبارهادائمــا  واإلنســانية أواًل، واضعــة معاناتن
قبــل جنســياتنا لــدى أعــادة النظــر بقضيتنــا وتمنحنــا 
تصاريــح اإلقامــة الدائمة،فإننالــم نســتجر بهــا إال طلبــا 
لحــق الحمايــة فقــط.ال أريــد أن أضــرب أو أعنــف ثانيــة، 

فرجاء ال تمنحوا أحدًا الفرصة ليفعل ذلك بي«.

)رينا(
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يعمل من سنوات ومصلحة الهجرة ترفض 

تحويل إقامته الى دائمة ..!!

نص الرسالة:
»اســمي كاوا، ســوري الجنســية، في الرابعة والعشــرين 

من عمري وأقيم بمحافظة داالرنا.
وصلــت الجئــا إلــى الســويد، فــي 19 أكتوبر/تشــرين 
اإلقامــات  قانــون  تطبيــق  قبــل  أي   ،2015 األول 
المؤقتــة، الــذي لــم يجــر العمــل بــه رســميا حتــى 24 

نوفمبر/ تشرين الثاني من نفس العام.

مــع  األولــى  مقابلتــي  موعــد  بانتظــار  أزال  ال  كنــت 
للغــة  مترجمــا  عملــت  عندمــا  الهجــرة،  مصلحــة 
اإلنجليزيــة فــي مدرســة )إس إف إي(، بواســطة عقــد 
تدريب،مــا دفعــاإلدارة إزاء ماحظتهــا جديتــي فــي 
أداء عملــي، إلــى منحنــي مقعــدًا فــي أحــد صفوفهــا 
مــن  يلزمنــي  مــا  كل  موفــرة  رســمي،  غيــر  بشــكل 
معــدات وكتــب، األمــر الــذي شــجعني علــى ســرعة 

إنهاء دراسة اللغة السويدية خال 3 أشهر فقط.
أيضــا، رغــم عــدم امتاكــي وقتهــا ألي إقامــة، إال أن 
شــغلتوظيفتي  حتــى  كثيــرًا،  يطــل  لــم  انتظــاري 
ثانويــة  مدرســة  فــي  إحداهمــا  طــاب،  مســاعد 

واألخرى في مدرسة إعدادية بذات المدينة.

نهارمقابلتــي فــي مصلحــة الهجــرة، كنــت أعمــل فعليــا 
بوظيفتيــن معــا، كمــا تمكنــت مــن محاورةالمحققــة 

المســؤولة عــن ملــف قضيتــي بنفســي، دون الحاجــة إلــى 
مترجــم. ســوى أن القــرار صدر،علــى الرغــم مــن ذلــك 

كله، قاضيا منحي حق اإلقامة المؤقتة.

قــررت عــدم االستســام لليــأس واســتغال الوقــت فــي 
العــودة إلــى دراســة اللغــة الســويدية بشــكل رســمي، 
وظائــف  إيجــاد  فــي  فرصــي  تعــزز  شــهادات  لنيــل 
ذلــك،  اء  جــرَّ فاســتطعت  اســتدامة،  وأكثــر  أفضــل 
اســتكمال مرحلــة )إس إف إي( فعــًا والحصــول علــى 
مركــز  فــي  األولــى  المســنين،  لرعايــة  وظيفتيــن 

حكومي والثانية في شركةتتبع القطاع الخاص.
وبــت  إقامتــي  مــدة  شــهرًا،انتهت   13 مضــي  بعــد 
ملزمــا بتجديدهــا، فأكــدت لــي المحققــة هــذه المــرة، 
أن قرارهــا القــادم، ســيكون إقامــة دائمــة ال محالــة، 
بدعــوى امتاكــي عقــد عمل.بيــد أنــي وعلــى غــرار 
المــرة الســابقة، ســرعان مــا فوجئــت بحصولــي علــى 

قرار اإلقامة المؤقتة عينها.

أعمــل حاليــا كمعلمللغــة العربيــة بعقــد دائــم، إلــى 
جانبتوقيعــي عقــد عمــل أخــر بالســاعة أيــام العطــات 
كبــرى  تجميــل  مســتحضرات  شــركة  فــي 
وممارســةعملي الخــاص فــي إدارة صالونللحاقةبعــد 
مــع  تزامنــا  يأتــي  ذلــك،  كل  دوامالمدرســة،  انتهاء
الســنة  75%،إلنهــاء  إلــى   50 بنســبة  دراســتي 

األخيرة من المرحلة الثانوية.

فــي المقابــل وبســبب سياســة مصلحــة الهجــرة، انتهــت 
إقامتــي المؤقتــة منــذ عــدة أشــهر وال زلــت أنتظــر 
صــدور قــرار التمديــد دون أمــل حقيقــي فــي نيــل حــق 
ات  اإلقامــة الدائمــة قريبا،كمالــم يتســن لــي إتمــام إجراء
لــم الشــمل الداخلــي لزوجتــي منــذ عــام ونصــف العــام 
تقريبــا، فيمــا ابنتــي المولــودة بالســويد منــذ 4 أشــهر، 

ال تزال بدورها دون أي قرار إقامة.

منــذ وطــأت قدمــاي أرض هــذا البلــد، لــم أكلــف الدولــة 
ــا ســويديا واحــدًا، مســتغًا كل وقتــي وجهــدي  كرون
بيــن الدراســة والعمــل، حرصــا علــى إثبــات قيمتــي 
وحجــم مســاهمتي فــي خدمــة المجتمــع. لــذا، ال أرمــي 
بحقــي  المطالبــة  إال  هنــا،  وراء طــرح مشــكلتي  مــن 
المشــروع فــي االســتقرار، الــذي مــا انفكــت تحرمنــي 
منــه مصلحــة الهجــرة لســنوات، نتيجــة مماطاتهــا 
والحنــث بوعودهــا وتهربهاالمســتمر من مســؤولياتها 
األخاقيــة نحــو الاجئيــن، راجيــا أن يصــل ندائــي هــذا 
عبــر منصتكــم اإلعاميــة إلــى الســلطات المختصــة، 
هــا تعيــد النظــر فــي قضايــا المغبونيــن أمثالــي، 

َّ
عل

فتنصفنــا بمــا يليــق بالســويد وســمعتها العطــرة فــي 
مجال حقوق اإلنسان«. 

صورة من أرشيف مصلحة الهجرة السويدية

قضيــة فــي رســالة: وردت إلى«الكومبــس« رســالة مــن أحــد القــراء، يعــرض بهــا مشــكلته مــع مصلحــة الهجــرة الســويدية، التــي جــددت إقامتــه المؤقتــة ١3 شــهرًا 
فقــط، عــدة مــرات، رغــم عملــه فــي ثــالث وظائــف مختلفــة بنفــس الوقــت، »مخلــة« كمــا يقــول، بوعــود مســبقة مــن المصلحــة، فــي تحويــل إقامتــه إلــى دائمــة، لــدى 

قيامه بتوقيع عقد عمل.

 جواز سفر مفقود
اإلسم:

شادية شابا سوريش خوراني

 Shadeia Shaba

Sooreesh Khornai

مواليد: ١٢/٢5/١977

نوع الجواز: جواز عراقي 

A٢39٢93رقم الجواز:٨

الرجاء من يجده يتصل على 

  0737٨97776

FOTOGRAF: TOMISLAV STJEPIC



| الكومبس 21 مارس / أذار  2020 |  العدد 76

Mai-britt- Bahir-

Mia Gruppe-0433

Gastriball Helsingborg
Drottninggatan 42,
Helsingborg. 

Tlf +46101600670

Gastriball Oslo
Rådmann Halmrasts vei 18, 
1337 Sandvika, 
Norge
+47 46672033

السعر يتضمن العملية والمتابعة ورفع البالون ويبدأ من:
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الدكتور باهر هادي
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ووفــق التوضيــح فــإن مــن حصــل علــى اقامــة عمــل، لــه 
الحــق فــي الحصــول علــى اإلقامــة الدائمــة، بعــد 4 
ــى  ســنوات، ولكــن مــن ُرفــض طلبــه فــي الحصــول عل
اإلقامــة الدائمــة، وعمــل 4 ســنوات، خــال فتــرة 7 
ســنوات، ال يحــق لــه اقامــة عمــل مــرة أخــرى، إال بعــد 

مرور 7 سنوات.

قبــل  مــن  جديــد،  تعديــل  هــذا  ان  يظــن  البعــض 
مصلحــة الهجــرة، ولكــن مــع األســف، هــذا هــو القانــون 
منــذ بدايــة ســريانه، ولكــن مــا حــدث هــو أن الهجــرة 
كانــت فــي بعــض األحيــان، تغــض النظــر عــن العمــل 
4 ســنوات، خــال 7 ســنوات، لذلــك مصلحــة الهجــرة 
قانونيــة  توضيحــات  تصــدر  واألخــر  الحيــن  بيــن 
بخصــوص اقامــة العمــل، وهــذا هــو مــا حــدث فــي آخــر 
توضيــح للهجــرة بخصــوص اقامــة العمــل الصــادر فــي 

18 شباط/ فبراير 2020.

ُملخص لتوضيحات .. 
مصلحة الهجرة السويدية الجديدة حول إقامات العمل

الكومبس – معلومات قانونية: ما أعلنته مصلحة الهجرة السويدية في ١٨ شباط/ فبراير ٢0٢0 حول 
تصاريح إقامة العمل، 

هو ليس تعديل في القانون، لكنه توضيح من قبل المصلحة.

لكن السؤال المهم هو: كيف يتم حساب 
الـ 4 سنوات عمل خالل 7 سنوات؟

األمــر يحســب هكــذا: إذا شــخص مــا حصــل علــى اقامــة 
عمــل لمــدة ســنتين، وعنــد التمديــد حــدث ان هنــاك 
خطــأ فــي األوراق فحصــل علــى رفــض، فتقــدم بطلــب 
لجــوء، وبعــد ذلــك حصــل علــى رفــض فــي اللجــوء، 
فبعــد ذلــك قــدم اقامــة عمــل مــرة أخــرى، فتــم منحــه 
اقامــة عمــل لمــدة ســنتين، وعنــد انتهــاء الســنتين 
قــدم علــى التمديــد، ليحصــل علــى اقامــة عمــل مــرة 
غيــر  األوليتيــن  الســنتين  ان  منــه  ظنــا  أخــرى، 

محسوبتين!!! 
هنــا يجــب االنتبــاه الهجــرة تــدرس ملــف الشــخص 
اللجــوء،  اللجــوء، والســنتين بعــد  ألول ســنتين قبــل 

وتدرس إذا كان يستحق االقامة الدائمة أم ال.
الشــخص أول ســنتين حصــل علــى رفــض   بمــا أن 

فيهمــا، فالهجــرة بالتالــي ال يمكــن ان تمنحــه االقامــة 

الدائمــة، وال يمكــن ايضــا ان تمنحــه اقامــة مؤقتــه، 

بســبب عــدم مــرور ســبع ســنوات علــى إقامتــه األولــى، 

وفــي حالــة مغــادرة الشــخص الســويد عليــه ان يحســب 

مــدة 7 ســنوات مــن تاريــخ اول اقامــة حصــل عليهــا، 

بعــد ذلــك يحــق لــه التقــدم مــرة اخــرى للحصــول علــى 

اقامة عمل جديدة.

مع تحياتي

المستشار القانوني الدكتور روماني 
بطرس

 Romany Botros Juristbyrå
 Tel.nr : ٠7273332٨١

المستشار القانوني
 الدكتور: روماني بطرس
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وفد من بطولة سودرتاليا الدولية لكرة القدم يزور الكومبس

البطولة فرصة الكتشاف وتطوير المواهب

رياضــة: للســنة السادســة علــى التوالي،تقــام الصيــف 
القــدم  لكــرة  الدوليــة  ســودرتاليا  بطولــة  المقبــل، 
 Södertälje International
ِمــن  العديــد  يتوافــد  حيــث   FootballCup
البلــدان  مختلــف  ومــن  الرياضيــة  األكاديميــات 
للمشــاركة ضمــن هــذا المهرجــان لأللعــاب الرياضيــة، 
مثــل  المصاحبــة  والرياضــات  القــدم،  كــرة  ومنهــا 
الســباحة والقــوس والخيــل. ومــن المتوقــع أن تشــارك 

أكثر من 80 دولة بالبطولة منها عدة دول عربية.

ــا بيــن  6 و10  ــة م ــدورة المقبل ــر لل وضمــن التحضي
يوليــو تمــوز المقبــل، زار وفــد مــن المنظميــن للدورة، 
التعــاون  لبحــث  ســتوكهولم،  فــي  الكومبــس،  مقــر 
المباشــرة  والتغطيــات  اإلعــام،  مجــال  فــي  خاصــة 

والمسجلة لوقائع البطولة ونشاطاتها.

ــف كارلســون،  ــر المشــروع الي ــن مدي ــد م ــف الوف وتأل
أنــور الخافجــي ونينــوس تومــا، حيــث قدمــوا شــرحا 
عــن أهميــة الــدورة فــي تعزيــز دور الرياضــة ضمــن 

مبــدأ تاقــي الشــعوب ونــزع الكراهيــة، باإلضافــة إلــى 
وتبــادل  بجلــب  كفيلــة  البطولــة،  فــي  المشــاركة  أن 
الخبــرات وربــط أواصــر الصداقــة القويــة، مــع الشــباب 

من مختلف دول العالم.

فرصــة الكتشــاف وتطويــر المواهــب 
وتقديمهم لالحتراف الدولي

فيمــا أوضــح رئيــس تحريــر مؤسســة الكومبــس أهمية 
تقديــم منصــة إعاميــة باللغــة العربيــة للنشــاطات 
عنهــم  والحديــث  الرياضييــن  وتشــجيع  الرياضيــة، 
ومعهــم، عــن تجاربهــم وطموحاتهــم، لحــث الشــبان 
تناســب  التــي  بالرياضــة  االهتمــام  علــى  والفتيــات، 
مواهبهــم. وقــدم الوفــد لـــ الكومبــس قميــص تــذكاري 

يحمل شعار البطولة.

وحســب مــا جــاء بمنشــورات الــدورة، بالنســبة للبعــض، 
ســيكون كأس Södertälje الدولــي لكــرة القــدم 
ــا خطــوة مهمــة نحــو تحقيــق حلــم الحيــاة المهنية 

ً
أيض

كاعب محترف.
 تعمــل كأس SIF علــى مســاعدة بعــض الاعبيــن 
إلــى أهدافهــم مــن خــال  المتميزيــن فــي الوصــول 
ــا 

ً
منحهــم ألعــاب اختبــار فــي أنديــة مختلفــة وأيض

فــرص تطويــر بطــرق أخــرى. وقــد أدى ذلــك إلــى 
العديد من النجاحات الفردية.

SIFCUP )@SIFCUP( • INSTAGRAM PHOTOS AND VIDEOS
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مرافقــة  علــى  أظفــاره  نعومــة  منــذ  روميــو  اعتــاد 

لتنــس  )ســبورڤاچين(  نــادي  إلــى  األكبــر  شــقيقة 

الريشــة، ليلعــب قليــًا ويشــاهد التدريبــات، مــا جعلــه 

ــى الفريــق  ــة كثيــرًا ويقــرر االنضمــام إل ــق باللعب يتعل

وهــو فــي السادســة مــن عمــره فقط.آنــذاك، الحــظ 

المبكــرة،  ه وموهبتــه  مدربــوه ســريعا مقــدار ذكاء

فأولوه كل رعاية واهتمام.

كان روميــو بارعــا أيضــا فــي ممارســة كــرة القــدم، 

حتــى أنــه وجــد لنفســه مكانــا دائمــا فــي صفــوف إحــدى 

لكنــه  العاصمــي.  )همربــي(  بنــادي  األطفــال  فــرق 

اضطــر إلــى تركهــا والتفــرغ للعبــة تنــس الريشــة، 

علــى  والتميــز  للنجــاح  أســهل  طريقــا  باعتبارهــا 

الصعيــد الفــردي، كمــا عــزم بقــرارة نفســه علــى الكــد 
ليصبــح أول العــب يحقــق فيهــا لقبــا دوليــا باســم 

السويد على مستوى المنتخبات الوطنية.
هكــذا، اســتطاع روميــو، علــى الصعيــد المحلــي، نيــل 
ذهبيــة بطولــة الســويد مرتــان علــى التوالــي، عامــي 
اختيــاره ضمــن  بذلــك،  ليضمــن  2018 و2019. 

تشكيلة المنتخب السويدي للشباب تحت 15 عاما.
أمــام روميــو  ســنة 2020، الحــت فرصــة ذهبيــة 
ــة  لتحقيــق حلمــه، لــدى مشــاركة المنتخــب فــي بطول
أوروبــا المقامــة بفرنســا، فاســتثمرها علــى الصــورة 

األمثل.
ــي  ــر/ شــباط2020، ف ــن فبراي  حيــث نجحفــي 16م
اعتــاء منصــة التتويــج مرتيــن، ترافقــه ألحــان النشــيد 

الذهبيــة  القــادة  إحــرازه  الســويدي، عبــر  الوطنــي 
لفــردي الرجــال، ثــم القــادة البرونزيــة لزوجــي الرجال، 
الرياضــي  اإلعــام  وســائل  اهتمــام  محــط  ليمســي 
ــى  ــع نادي)ســبورڤاچين( إل ــا دف ــي. م ــي واألوروب المحل
الشــروع بتشــجيع الوافديــن الجــدد علــى االنضمــام 
لفريقه،طامحــا إلــىرواج اللعبــة فــي البــاد واســتقطاب 
حصــد  ليتســنى  الموهوبيــن،  الناشــئين  مــن  مزيــد 

البطوالت المختلفة له وللمنتخب مستقبًا.
يقــول روميولـــ »الكومبــس«: لقــد كنــت ســعيدًا جــدًا 
لــدى مشــاركتي فــي البطولــة بصفتــي مواطــن ســويدي 
ذو أصــول فلســطينية، حيــث أثبتــت للعالــم بأســره، أن 
اإلنســان قــادر علــى تســخير الرياضــة أيضــا، كوســيلة 

سلمية،في تكريم اسم بلده وخدمة قضايا شعبه«.

»روميو مقبول« 

يحصد الميدالية 

الذهبية للمنتخب 

الوطني السويدي

بطولة أوروبا لتنس الريشة في فرنسا

الكومبس– رياضة: روميو مقبول في الـ ١3 من عمره، 
اه من  من أب ذو أصول مهاجرة وأم سويدية، لجأ جدَّ
طرف أبيه إلى السويد في سبعينيات القرن الماضي، 
قادمين من مدينة نابلس الفلسطينية، كما أنه بطل 
ناشئ في رياضة تنس الريشة،إذ استطاع من خاللها 

تحقيق ألقاب دولية ومحلية عدة، كان 
أهمها،إحرازالقالدة الذهبية في بطولة أوروبا الماضية 
بفرنسا، ليمنحالمنتخب السويدي تتويجه القاري األول 

واألغلىفي هذه اللعبة.

روميو في مقابلة صحفية بعد حصوله على ذهبية البطولة



| الكومبس 25 مارس / أذار  2020 |  العدد 76

Hämta startpaket och ladda här

08-520 549 77lycamobile.se

Lyca Smart XL

Lyca Smart SUPER

Lyca Smart XXL

Lyca Smart L

INOM SVERIGE

INOM SVERIGE

INOM SVERIGE

INOM SVERIGE

15

35 50

8
GB

GB
GB

GB
FRIA SAMTAL & SMS

FRIA SAMTAL & SMS

FRIA SAMTAL & SMS

FRIA SAMTAL & SMS

/30 DAGAR

99
/30 DAGAR

129kr

/30 DAGAR

149kr

/30 DAGAR

199kr

kr



مارس / أذار  2020 |  العدد 76الكومبس |   26

يعــد يوســف، مثــااًل يحتــذى للقادميــن الجــدد بأوروبــا، 
فــي إطــار القــدرة علىاالندمــاج وإثبــات الــذات داخــل 
المجتمــع المضيــف، مــن خــال إصــراره واجتهــاده 
وحســن تدبيــره وإيمانــه المطلــق بحظوظــه وقدراتــه 
التــي  الظــروف،  وقســوة  المتغيــرات  مواجهــة  فــي 
اعترضــت مشــوار حياتــه المتخــم باإلنجــازات، مقدمــا 
نموذجــا متكامــًا للنجــاح، ليــس علــى الصعيــد الرياضي 
فقــط وإنمــا كذلــك علــى الصعيــد العائلــي، كــزوج وأب 
لطفليــن )محمــد ومريــم( والصعيــد المهنــي كمديــر 

مشروعات بشركة سويدية كبرى.
أحــداث  أهــم  علــى  الضــوء  مــن  المزيــد  لتســليط 
اإلنســانية  وتجربتــه  المثمــرة  الرياضيــة  مســيرته 
إليكــم  معــه  مقابلــة  »الكومبــس«  أجــرت  الفريــدة، 

نصه أدناه:

حدثنا بإيجاز عن بدايتك مع 
الرياضة؟

لقــد كنــت مهوســا بالرياضــة والمنافســة منــذ نعومــة 
أظفــاري، حتــى أنــي شــاركت فــي بطولــة ســوريا لكمــال 

األجســام للشــباب تحــت 24 ســنة،أول مــرة، بســن الـــ 

19 فقط.

عديــد  عمــري،  مــن  و27  بيــن 24  أحــرزت  كمــا 

البطوالت المحلية والدولية، أهمها:

ــاث  ــة الســورية لكمــال األجســام ث ــة الجمهوري بطول

مرات، أعوام )2004، 2005، 2007(.

المركــز الثانــي فــي بطولــة ســوريا للقــوة البدنيــة ســنة 

.2006

ــة البحــر األبيــض المتوســط  ــي فــي بطول المركــز الثان

لكمال األجسام المقامة بسوريا سنة 2007.

فــي  الســوري  المنتخــب  مــع  المشــاركة  جانــب  إلــى 

البطولــة العربيــة لكمــال األجســام المقامــة بســوريا 

رياضيــة  شــهادات  عــدة  ونيلــي   2005 ســنة 

متخصصة في مجالي التدريب والتحكيم.

لماذا قطعت مسيرتك الرياضية 
الناجحة في سوريا وقررت الهجرة 

إلى السويد؟

بأســبوعين  قبيــل مشــاركتي  نهايــة ســنة 2007، 
العالــم  بطولــة  فــي  الســوري  المنتخــب  مــع  تقريبــا 
لكمــال األجســام، دار خــاف كبيــر بينــي وبيــن اتحــاد 
بتعمــد  إدارتــه  أعضــاء  بعــض  قيــام  إزاء  اللعبــة، 

معاملتــي وفــق أســاليب تتنافــى مــع أبســط المعاييــر 
محاولــة  منهــا  والمهنيــة،  والرياضيــة  األخاقيــة 
إرغامــي علــى دفــع تكاليــف تأشــيرة ســفري إلــى مــكان 
بنفســي وإخضاعــي الختبــار كشــف  البطولــة  إقامــة 
المنافســة بثاثــة  المنشــطات قبــل موعــد انطــاق 
الوقــت، حصلــت علــى  أشــهر دون مبــرر. فــي ذات 
موافقــة بمنحنــي تأشــيرة ســفر إلــى الســويد، كنــت 
تفكيــر  بعــد  هكــذا،  ســابقا.  الســتصدارها  ســعيت 
مضنــي، قــررت الهجــرة وتجربــة حظوظــي فــي أوروبــا، 
بعيــدًا عــن أجــواء الفســاد اإلداري، حيــث ال ســلطة 

تعلو فوق سلطة القانون.

ما أبرز التحديات والعراقيل التي 
واجهتك لدى قدومك إلى السويد؟

لقــد كانــت بداياتــي صعبــة جــدًا علــى عكــس مــا قــد 
يعتقــد الكثيــرون، فــا ننســى أن الحــرب فــي ســوريا 
لــم تندلــع إال بعــد قدومــي إلــى الســويد بســنوات. لــذا، 
ــا يســتحقالحماية  ــي مصلحــة الهجــرة الجئ ــم تعتبرن ل
أيــة  أو  أو ســكنا  مــا جعلهــا ترفضمنحيإقامــة  أبــدًا، 

 اسم يلمع بين نجوم رياضة كمال األجسام
يوسف أسمر:

بمرور األيام، 
استنتجت أن الدراسة 
المهنية، هي الطريقة 
األمثل إليجاد وظائف 

جيدة

الكومبس – رياضة: يوسف أسمر شاب أربعيني سويدي من أصول سورية، لمع اسمه عاليًا بين نجوم الرياضة 
كبطل دوليفي لعبة كمال األجسام، إثر حصده المتكرر للبطوالت والذهب وحلوله ضيفًا دائمًا علىأعرق منصات 

التتويج المحلية والعربية واإلقليمية واألوروبية. 

أول بطولة سويدن جراند بري 2019
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مســاعدات ماليــة. هكذاوجــدت نفســي منــذ البدايــة، 
مرغمــا علــى البحــث عــن منــزل يأوينــي وعمــل أغطــي 
أن جهلــي  إال  الشــهرية،  قيمــة مصروفاتــي  براتبــه 
باللغــة الســويدية وافتقــاري لحــق اإلقامــة، جعانــي 
أقــع فريســة ســهلة لبعــض أرباب العمــل االنتهازيين، 

الذيــن اســتغلوا ظروفــي وفرقــوا فــي 
بقيــة  وبيــن  بينــي  المعاملــة 
القانونيــة  حقوقــي  الموظفين،ببخــس 
جدًا.أمــا  متدنيــة  وإعطائيمرتبــات 
إقامتــي الســويدية الحاليــة، لــم يتســن 
لــي الحصــول عليهــا إال ســنة 2010، 

بمساعدة زوجتي سويدية األصل.

ما أهم المحطات المهنية 
التي مررت بها في 

المهجر، قبل عودتك 
للتألق مجددًا بالمحافل 

الرياضية؟
فــي  فكــرت  للســويد،  وصلــت  عندمــا 
برياضةكمــال  مباشــرة  االحتــراف 
األجســام، غيــر أن افتقــاري إلــى حــق 
اإلقامــة والقــدرات الماليــة الازمــة لبنــاء 
تحقيــق  دون  حــاال  الجســم،  عضــات 
ذلــك، دعــك مــن أن عائــدات رياضــة كمــال األجســام، 
احتياجاتــي  تلبيــة  علــى  وحدهــا  تكونقــادرة  لــن 
ــم اللغــة وحــدي  ــى تعل ــورًا عل ــذا، عكفــت ف المادية.ل
فرصــة  لــي  بأيــة مدرســة،كماأتيحت  االلتحــاق  دون 
خــال  مــن  كاملــة،  أشــهر  ثاثــة  مــدة  ممارســتها 

العمل في مجال البناء والتشييد معأحد أصدقائي.
لــي  تســنى  فقــط،  أشــهر  بعشــرة  هجرتــي  بعــد 
ســائق  كمســاعد  أفضــل،  وظيفــة  علــى  الحصــول 
ســيارة نقــل إحــدى المخــازن. ســنة 2009، الحــظ 
مديــر الشــركة مــدى إجادتــي للغــة، فاقتــرح علــي 
تــرك مهنــة القيــادة والعمــل معهكمســاعد معلــم فــي 
بعــض  ألعيــن  يملكهــا،  خاصــة  ابتدائيــة  مدرســة 
الطلبــة العــرب حديثــي الوفــود علــى فهــم دروس 
اللغــة الســويدية واإلشــراف علــى بقيــة األطفــال أثنــاء 

وقت الفراغ،عقبانتهاءساعات الدوام الرسمي.

كنــت أدرك جيــدًا أن جميــع تلــك الوظائــف مؤقتــة، إال 
أنــي جعلــت منهــا ســلما أرتقــي درجاتــه فــي ســبيل 

الوصول إلى غايتي وإرضاء طموحي.
بمــرور األيــام، اســتنتجت أن الدراســة المهنيــة، هــي 
ــي  ــا جعلن ــدة. م ــف جي ــل إليجــاد وظائ الطريقــة األمث

أخضــع إلــى دورتيــن تدريبيتينفــي تركيــب الســقاالت، 

علــى  عملــت  متتاليــة،  ســنوات  منــي 4  اســتغرقتا 

إثرهمــا لصالــح إحــدى الشــركات المحليــة، مــدة عاميــن 

ونصــف العــام تقريبــا، ترقيــت خالهــا إلــى منصــب 

الحقــا  الوظيفــة  تركــت  ثــم  عمــال.  مشــرف 

بســبب رفــض مديــري زيــادة راتبــي إســوة 

ببقية الموظفين السويديين.

رفضــت االستســام لليــأس وتابعــت 

معــا،  آن  فــي  والدراســة  البحــث 

ألنجــح بنيــل شــهادة إتمــام دورة 

للعمــل  تؤهلنــي  أخــرى  تدريبيــة 

كحارس أمن.

المنــوال،  هــذا  علــى  األمــر  مضــى 

حتــى حالفنــي التوفيــق أخيــرًا وتمكنــت 

بمســاعدة صديــق لــي كذلــك، مــن إيجــاد وظيفة 

مناســبةفيواحدة مــن كبرىشــركاتالبناء الســويدية، 

تختصبصيانــة إمــدادات الميــاه والصــرف الصحــي، 

لــم  حديثــة  تكنولوجيــة  أســاليب  وفــق 

لقــد  أوروبــا.  داخــل  اســتخدامها  يســبق 

طاقمهــا  ضمــن  وجــودي  علــى  انقضــى 

اليــوم، 6 ســنوات ونصــف الســنة تقريبــا، 

مديــر  حاليا،منصــب  بهــا  أشــغل  كمــا 

المشروعات.

ما أبرز إنجازاتكفي السويد بمجال 
رياضة كمال األجسام؟

ــا  ــذان أحرزتهم ــادي والنفســي الل بعــد االســتقرار الم

خــال الســنوات المنصرمــة، تســنى لــي دخــول مضمــار 

األجســام  كمــال  لعبــة  فــي  الرياضيــة  المنافســات 

مجــددًا، حيــث اســتطعت احتــال المركــز الثانــي فــي 

بطولــة )لوســيا بوكاليــن( المحليــة ســنة 2014.ســوى 

أنــي تعرضتإلصابتيــن متتاليتين،حرمتانــي كليــا مــن 

المشاركة في أية بطوالت سنة 2015.

ســنة 2016، خضعــت إلىإعــادة تأهيــل مكثفــة، فــي 

محاولــة منــي للعــودة بســرعة، ألحقــق المركــز الثالــث 

فــي بطولــة )لوســيا فيســتيڤال(المحلية بنفــس العــام، 

ثــم المركــز الخامــس فــي بطولة الســويد أو )سڤينســك 

ماستاري( سنة 2018.

بحلــول ســنة 2019، كنــت قــد بلغــت ذروة عطائــي، 

صانعــا فيهــا إنجازاتــي األبــرز علــى مــدى مســيرتي 

الرياضية، محليا ودوليا، كما يلي:

الترتيــب الثانــي فــي بطولــة الســويد أو )سڤينســك 

ماستاري(.

بــري(  جرانــد  بطولة)ســويدن  فــي  األول  الترتيــب 

على أي رياضي 
محترف، أن يضع 
خططا بديلة له 
قبل حلول لحظة 

اعتزاله

ثاني بطولة البحر األبيض المتوسط 2007

خامس بطولة أوروبا 2019

الدولية المقامة بمدينة مالمو.

الترتيب الخامس في بطولة أوروباالمقامة بإسبانيا.

انتخابــي كعضــو فــي اتحــاد كمــال األجســام الســويدي 

الترويجــي  الملصــق  علــى  صورتــي  ووضــع 

الرســمي لبطولــة الســويد القادمــة 2020، 

كمــا عــرض االتحــاد علــى اســتصدار بطاقــة 

رياضي محترف باسمي.

ما هي طموحاتك 
المستقبلية كالعب كمال 

أجسام؟
اســتعدادًا  وزنــي،  لزيــادة  حاليــا  أخطــط 

ــة أرنولــد كاســيك  للمشــاركة فــي بطول

2020 القادمة،كمــا أتجهــز لتمثيــل 

التــي  أوروبــا  بطولــة  فــي  الســويد 

ســتقام بإســبانيا بعــد أربعــة أشــهر 

تقريبــا، أمــًا فــي إحــراز مركــز متقــدم 

ــم  ــة العال ــى بطول ــي للترشــح إل بهــا يؤهلن

بإذن الله تعالى.

هل تخطط لالستمرار في 
مجال الرياضة بعد 

االعتزال؟
علــى أي رياضــي محتــرف، أن يضــع خططــا بديلــة لــه 

ــى  ــا، حرصــت عل ــه. مــن هن ــول لحظــة اعتزال ــل حل قب

 2017 عامــي  للتحكيــم،  دورتيــن  فــي  المشــاركة 
محليــة  بطــوالت  عــدة  خالهمــا  أدرت  و2018. 

ضمن خطة تدريبي.

باعتبارك اليوم شخصية عامة 
ونموذجًا للنجاح، ماذا تقول 

للوافدين الجدد في السويد؟
أوصــي الوافديــن الجــدد، أن يتبعــوا القوانيــن ويلتزمــوا 
للبحــث  بالســعي  أنصحهــم  كمــا  الخلــق،  حســن 
عنالوظائــف، وفــق احتياجــات ســوق العمــل الســويدي 
المتوفرة،بدعــوى  مجاالتالعمــل  رفــض  وعــدم  أواًل 
أنهــا ال تتفــق مــع أهوائهــم أو خبراتهم وتخصصاتهم 
لصاحبــه  مــن ســيفتح  العمــل وحــده  الســابقة، ألن 
بهــا  يلبــي  جديدةأفضــل،  عمــل  فــرص  أبــواب 

طموحاته ويثبت وجوده.

الملصق الترويجي لبطولة السويد 2020

قسم التحقيقات – عمر سويدان
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