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صديقك الناطق بالعربية في السويد
أخبار السويد
www.alkompis.se

رمضان بنكهة سويدية:

مناســبة دينيــة واجتماعيــة للتعريــف أكثــر بالمســلمين
الكومبــس -خــاص :قــد تختلــف طقــوس شــهر رمضــان
وعاداتــه وتقاليــده مــن بلــد إىل آخــر ،ولكــن املعنــى الروحــي
إىل جانــب جوهــر هــذه املناســبة ،تبقــى عوامــل مشــركة
بــن كل املســلمني يف شــتى البقــاع .وال شــك أن شــهر رمضــان
يف الســويد يتميــز كث ـرا عــن عــدة بلــدان أخــرى ،فاختــال

االعتــدال بــن ســاعات الليــل والنهــار ،يصعــب الصيــام الغربــة ،أجــواء األلفــة وتبــادل الزيــارات وااللتفــاف العائــي
لســاعات طويلــة تصــل ،هــذا العــام ،إىل  21ســاعة يف املناطــق حــول املائــدة ،ونســيان الخالفــات الشــخصية والتســامح ،إىل
جانــب االهتــام بإعــداد الطعــام وبعــض املأكــوالت املعينــة.
الشــالية.
مــا مييــز طعمــة رمضــان يف الســويد ،أيضــا أنــه مناســبة
للتذكــر بأجــواء نفتقدهــا نحــن الرشقيــن هنــا يف بــاد رمضــان فرصــة لتعريــف املجتمــع الســويدي باإلســام
صفحة 5

التوافق والتناقض
مابين القادم الجديد
والمقيم القديم
الكومبــس  -ســتوكهومل :يشــعر
العديــد مــن القادمــن الجــدد ،بنــوع
مــن االســتعالء والتكــر أو الفوقيــة عند
التعامــل مــع مــن ســبقهم إىل الســويد،
خاصــة يف محيــط العائلــة أو أماكــن
العمــل أو يف ســياق العالقــات العامــة،
وحتــى عنــد التعليــق عــى حــدث
أو خــر منشــور يف مواقــع الكومبــس
وصفحــات التواصــل االجتامعــي ،ميكــن
مالحظــة هــذه الفروقــات.
صفحة 20

Reklam

sida 3

sida 6

أرشف أحمد

هنــا تجــد كل الوظائــف الشــاغرة مــع إمكانيــة البحــث عــن عمــل فــي الســويد بواســطة اللغــة العربيــة

الكومبــس – خــاص :يوجــد بالســويد الوظائــف حــوايل  5000وظيفــة يف اليــوم
حــوايل  2000موقــع الكــروين يعلــن يوميــا الواحــد ،وهــذا مــا قــد يصعــب الحصــول
عــن وظائــف شــاغرة ،ويبلــغ عــدد هــذه عــى صــورة كاملــة ألماكــن العمــل الشــاغرة.

موقــع  oxojobb.seالجديــد ،يعمــل عــى يعملــون يوميــا عــى مســح كل هــذه املواقــع
تجميــع هــذه الوظائــف يوميــا يف نظــام تحــت إرشاف أنــدري بوستاتشــا Andrei
بحــث موحــد ،مــن خــال جهــود  17موظــف  Postoacaمبتكــر هــذا النظــام.
صفحة 19

sida 8

sida 10
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كلمة العدد

صيف بال شمس ورمضان بال غروب
طفــل صغــر قــادم مــع عائلتــه حديثــا إىل الســويد يســأل أمــه قبــل أيــام :مامــا متــى يرجــع الصيــف إىل الســويد ،لــي نخــرج إىل الشــاطئ؟ ألن هنــا " مــا يف شــمس”.
تجيبــه األم :نحــن يــا أبنــي اآلن يف عــز الصيــف ،هــذا هــو الصيــف يف الســويد.
مشــهد آخــر لحــوار بــن شــخصني قادمــن أيضــا حديثــا إىل الســويد :تخيــل أننــا يف هــذه البــاد ســنصوم حــوايل  20ســاعة ،يجيــب الشــخص اآلخــر مؤكــدا :نعــم النهــار
يف صيــف الســويد طويــل جــدا " الشــمس هنــا ال تغيــب".
شــمس الســويد ،الغائبــة الحــارضة يف الصيــف قــد تكــون ظاهــرة تعطــي مــؤرشا عــى االنتقــال إىل مــكان جديــد ،ملــكان لــه خصوصيتــه ،وعليــه يجــب أن نحــاول
التعــود والتأقلــم عــى هــذا املــكان ليــس مــن ناحيــة املنــاخ والطقــس بــل مــن عــدة نواحــي اجتامعيــة أخــرى.
هنــاك لألســف مــن ال يســتطيع تقبــل فكــرة التغيــر الــذي طــرأ عــى حياتــه ،ويرفــض بالتــايل التعامــل مــع هــذا املتغــر ،بعــدة حجــج قــد يكــون منهــا املحافظــة
عــى العــادات والتقاليــد ،والتخــوف مــن االنحــال والذوبــان يف املجتمــع الجديــد ،وهنــاك مــن مل يســتوعب بعــد أن حياتــه الســابقة بحالوتهــا ومرهــا ،أصبحــت اآلن
شــيئا مــن املــايض ومــن الصعــب عيــش اإلنســان فقــط عــى ذكرياتهــا.
فمــن كان يف بــاده مديـرا أو مســؤوال أو تاجـرا كبـرا أو رب أرسة بامتيــازات واســعة ،ليــس مــن الســهل أن يســتوعب التغيــر املفاجــئ عــى حياتــه ،أو عــى مظاهــر
حياتــه الخارجيــة.
االعـراف أوال أمــام النفــس ،أن هنــاك متغـرات يجــب التعامــل معهــا ،قــد يكــون أول خطــوة باالتجــاه الصحيــح نحــو اســتخدام كل مــا هــو متــاح النطالقــة جديــدة
وتأســيس حيــاة تتناســب مــع بيئــة وواقــع املجتمــع الجديــد.
إضافــة إىل وجــود القناعــة الكاملــة ،بــأن املجتمــع الجديــد ال يطلــب مــن أحــد أن يتخــى عــن شــخصيته أوعــن مبادئــه أو دينــه أو عاداتــه وتقاليــده ،لــي يُقبــل
عضــوا فعــاال يف الســويد ،بــل عــى العكــس يرحــب املجتمــع الســويدي بالتنــوع واالختــاف بــن أعضائــه.
الدخــول إىل عضويــة املجتمــع الســويدي مــن حــق الجميــع ،فقــط يجــب أن يتقبــل املنتســب رشوط االنتســاب التــي تنطبــق عــى الــكل ،دون اســتثناء ،ومــا يجــب
أن يتقبلــه أوال ،فكــرة االعـراف باملتغـرات الحاصلــة حولــه ،نتيجــة االنتقــال مــن بيئــة إىل أخــرى ،ومــا
يرتتــب عــى هــذا االنتقــال مــن التزامــات.
ومــن مل يســتطع أن يلمــس التغــرات عليــه أن ينظــر إىل شــمس الســويد ،الحــارضة الغائبــة ،لــي
يتأكــد أنــه موجــود يف مــكان جديــد بظــروف عيــش مختلفــة .ويــوازن بــن هــذه املتغـرات وبــن مــا

رئيس التحرير
د .محمود صالح آغا
ma@alkompis.com

يريــد أن يحتفــظ بــه مــن معــامل هويتــه الخاصــة.

Al-Kompis online har
funnits i 15 månader och
har redan 20000 unika
besökare varje dag, 86 000
följare på dess Facebook
sida och en medieräckvidd på 420 000 personer. Och vi bara växer och
växer. Al-Kompis åtnjuter
mycket högt förtroende
av läsare som ser oss som
“Sverige på arabiska”.

var som helst. Helt gratis.
Beslutet kom efter att vi
hade fått så många mail
från våra läsare som sa
att de ville ha tidningen.
Beslutet togs också för
att visa solidaritet med de
arabiska läsarna i norr. Vi
i Alkompis administration anser att det är ett bra
sätt för att hjälpa till att
skapa ett bättre samhälle.
Du kan skicka ditt adress
till: adress@alkompis.se

ANNONSAVDELNING
Mazen Akram
073-669 03 78
Zainab Witwit
073-738 07 48
GRAFISK AVDELNING
David Alsabty
Basem Monaor

tagit med sig till Sverige.
AlKompis papperstidningen bestå av 28 sidor
och tryckas i 20000 exemplar. Den kommer att
distribueras av utdelare
och på 40 speciellt utvalda
platser i Stockholm län,
och i 32 platser i Helsingborg och Landskrona.
Alkompis beslutar att
skicka tidningen med
post till vem som helst,

SKÅNE
N.Grängesbergsg. 5
214 44 m Malmö
Kotada Ab Younes
Tel:
072-337 11 05
E-post:
kotada@alkompis.com

Al-Kompis är ett Media
Network med ambitionen
att underlätta integrationen mellan de människor och kulturer som idag
finns i Sverige och det
svenska samhället. Vi på
Al-Kompis är övertygade
om att integration är ömsesidig och inser att det är
viktigt att majoritetssamhället får möjlighet att
lära sig mer om de vanor,
traditioner och kulturer
som de nya svenskarna

STOCKHOLM
Finlandsgatan 64, 3 tr
164 74 KISTA
Mahmmud Agha
Tel:
08-124 10 531
E-post:
info@alkompis.com
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Nilesat
Arabsat
Turksat
Astra 19
Astra 28

SMA RT IP TV BOX

Bästa kanaler

Mer än 600 arabiska och utländska kanaler utan parabol
All free to air channels + ART

800

Ord pris2900

400 Kanaler

220 Kanaler

SMA RT IP TV BOX

Bästa kanaler

Mer än 850 arabiska och utländska kanaler utan parabol

1400

All free to air channels + ART
8000 Kanaler

2699 :-

40 Kanaler

Hotbird
Nilesat
Arabsat
Turksat
Astra 19
Astra 28

40 Kanaler
220 Kanaler

gäller tom: 31/08/2014

60 Kanaler

Ord pris 3800

3699 :gäller tom: 31/08/2014

60 Kanaler

The Best Channels
Without Dish
Stockholm

Satvision scandinavia
www.satvision.se
info@satvision.se
08-559 239 22
08-559 222 78
070-012 88 19

Saheeb Sat
Brunnby v 11
12044 Årsta
TEL 0704081777

0707775362

Sky Signal
Vita liljans vägen 92
127 34 Skärholmen
TEL 0700184444
Rawabi Phone
Tenstagången 39
163 64 Spånga
TEL 0760770760
TEL 0760770750
Datoteket Sweden
Hornsgatan 73
127 48 Skärholmen
TEL 0707946194

ZoomOut
Skärholmsplan 2
127 48 Skärholmen
framför buss terminalen
TEL 0707946194

Hannas tv sat
nedre torekällsgatan 6
151 72 södertälje
tel 05 550 30 146
mob 070-1427169

MDM service
fisksätratorg 20
133 41 saltsjöbaden
Fisksätra centrum
Göteborg
ALMSAT
Almsat Parabol Huset
Karl Johansgatan 29
414 59 Göteborg
Telefon: 031-266 266
Mob.:0737773738
Fax: 031 266 266
www.almsat.com

Tamim SAT
Artillerigatan 20
415 03 GÖTEBORG
TEL 0737788881
TEL 0737575500

Malmö

ATN Butiken

Bergsgatan 41
214 22 Malmö
Service: + 46 (0) 40-6200530
Butiken: +46 (0)40-6088451
Mobil: +46(0)76 905 87 65
Hus möbler
Norra grängesbergs
gatan 21
212 50 Malmö
TEL 040 - 190506
TEL 0707 946610

Örebro
Salam resebyrå
freds gatan 16
703 62 örebro
tel 076 238 88 55
tel 019 25 73 99

Datoteket
Frihetsvägen 6-10
177 53 Järfälla
TEL 0707946194

Ï íÏ Ì
SMART IP TV BOX

1000 kr

Uppsala
Elgruvan
Vaksalagatan 19-21 (Sivia Torg)
753 31 Uppsala
Telefon: 018-100133
Fax: 018-103150
www.elgruvan.se
Helsingborg

Parabol city

Gasverksgatan 33 A
252 68 Helsingborg
TEL 042-30 30 500
www.parabolcity.se

SMA RT IP TV BOX

Kristianstad
Digital Huose
Tegelbrukes vägen 1
291 33 Kristianstad
TEL 0702030179
Härnösand
Sindbad Grossisten
Storgatan 32
871 30 Härnösand
TEL 0611-20082

Online Butik - Hela Sverige

www.mediagross.se
Media Gross
Scheele gatan 15
212 28 Malmö
Tel: 0046 40 6200534

Bästa kanaler

Mer än 450 arabiska och utländska kanaler utan parabol

570

250 Kanaler
40 Kanaler
220 Kanaler
60 Kanaler

All free to air channels + ART

1699 :-
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ما بين النص اإلعالمي والتفسير القانوني لقرارات مصلحة الهجرة:

كيفتتعاملالسويدمعموجةاللجوءالمتوقعةللعراقيين
الكومبــس -خــاص :مــع تفجــر األوضــاع يف العــراق العراقيــن ،ومــا إذا كانــت ســوف متنحهــم االقامــة ام ال،
مــن جديــد ،وتســارع األحــداث فيــه ،عــاد ملــف طالبــي وكذلــك موقفهــا مــن الالجئــن املرفوضــة طلباتهــم مــن
اللجــوء العراقيــن إىل طاولــة البحــث والنقــاش يف الذيــن الزالــوا يف البــاد حتــى االن ،ومهدديــن بالتســفري
مصلحــة الهجــرة والحكومــة الســويدية ،وســط توقعــات القــري.
بتدفــق املزيــد منهــم.
هــذا الوضــع دفــع مبصلحــة الهجــرة اىل عقــد اجتامعــات بعــض الالجئيــن قــد يحصلــون علــى
طارئــة ،واتخــاذ إج ـراءات اســتباقية ،الســتيعاب مــا قــد االقامــات
يحــدث يف خضــم الضغــط الشــديد عــى املوظفــن وقالــت مصلحــة الهجــرة الســويدية ،يف ترصيــح رســمي
واملــوارد املحــددة للمصلحــة ،بســبب اســتمرار وصــول خــاص بشــبكة الكومبــس اإلعالميــة ،إن ال ـراع املســلح
الــذي تعيشــه بعــض املحافظــات العراقيــة ،قــد يكــون
طالبــي اللجــوء الســوريني وغريهــم اىل البــاد.
شــظايا االنفجــار العراقــي األخــر ،وصلــت إىل الســويد ســببا يف حصــول الالجئــن القادمــن مــن هنــاك عــى
عــى شــكل اســتقطاب طائفــي أيضــا وتوتــر شــديد بــن اللجــوء يف الســويد.
بعــض القــوى السياســية والطائفيــة ،وســط الجاليــة جــاء ذلــك عــى لســان أولريــكا النكيلــس مــن القســم
العراقيــة العريضــة ،تجــى لألســف يف جانــب منــه ،الصحفــي يف املصلحــة ،التــي كانــت تــرد عــى األســئلة
بالحــرب الــروس التــي يشــنها كل طــرف عــى اآلخــر ،التــي وجهتهــا شــبكة الكومبــس لهــا ،حــول توضيــح
عنــد التعليــق يف صفحــات التواصــل االجتامعــي خصوصا املوقــف الجديــد الــذي صــدر األســبوع املــايض ،مــن
تطــورات األوضــاع يف العــراق.
يف الكومبــس.
املوقــف الســويدي مــن قضيــة الالجئــن مل يتأخــر ،بــل
كان رسيعــا جــدا عــى غــر العــادة .فمصلحــة الهجــرة وأضافــت انــه كلــا كان مســتوى الــراع املســلح يف
أعلنــت يف بيــان رســمي لهــا ،إنهــا غــرت تصنيفهــا منطقــة مــا شــديدا ً ،كلــا خفــت الــروط التــي تفرضهــا
للوضــع يف ثــاث محافظــات عراقيــة هــي نينــوى وصــاح مصلحــة الهجــرة ملنــح اإلقامــة لطالبــي اللجــوء.
الديــن واالنبــار ،مــن تقييــم يوصــف بـــ (الصعــب جــدا) لكــن إجابــات مصلحــة الهجــرة ،مل تؤكــد عــى أن كل
اىل (ال ـراع املســلح) ،مــا يعنــي يف التعابــر القانونيــة ،مــن يــأيت مــن هــذه املحافظــات ســوف يأخــذ اإلقامــة،
إمكانيــة حصــول طالــب اللجــوء القــادم مــن هــذه بــل شــددت القــول إن املصلحــة ومحاكــم الهجــرة
تنظــر بالدرجــة األوىل يف إمكانيــة بقــاء طالــب اللجــوء
املحافظــات عــى اللجــوء.
غــر أن املصلحــة ل ّفــت هــذا املوقــف بــروط زادت مــن القــادم مــن هنــاك ،يف جــزء آخــر أو محافظــة أخــرى
غمــوض موقفهــا وأضفــى عليــه املزيــد مــن التعقيــد .مــن محافظــات العـراق ،التــي ال تشــهد رصاعــا مســلحا،
ففــي الوقــت الــذي ملحــت اىل احتــال منــح القادمــن وهــو مــا يطلــق عليــه الهجــرة الداخليــة.
مــن هــذه املحافظــات االقامــة ،شــددت عــى أن أي وأكــدت أن الســويد لــن متنــح اإلقامــة لطالــب اللجــوء
تغيــر جوهــري مل يحــدث يف موقفهــا ،وإنهــا ســوف القــادم مــن املحافظــات املذكــورة يف حــال وجــدت انــه
تســتمر يف دراســة ملفــات العراقيــن عــى اســاس فــردي .كان بإمكانــه العيــش يف محافظــة أخــرى.
وكانــت مصلحــة الهجــرة الســويدية أعلنــت االســبوع
هــذا املوقــف الــذي مل يكــن واضحــا للكثــر مــن املــايض ان محافظــات نينــوى وصــاح الديــن واألنبــار
العراقيــن ســواء يف داخــل الســويد او يف العــراق تعيــش رصاعــا مســلحا ،بعــد أن كانــت تصــف األوضــاع
نفســه ،دفــع بشــبكة الكومبــس االعالميــة اىل االتصــال هنــاك بالصعبــة جــدا.
باملصلحــة والطلــب منهــا توضيــح موقفهــا مــن قضايــا

استعدادات تحسبا للمزيد من الالجئين (املحكمــة اإلداريــة) التــي ميكــن لهــا اتخــاذ القــرار
وحــول اإلجــراءات التــي اتخذتهــا الســويد تحســبا النهــايئ باملوضــوع.
لتدفــق املزيــد مــن الالجئــن العراقيــن قالــت املســؤولة
الســويدية لشــبكة الكومبــس ” :يف الســنوات األخــرة ولكــن إذا طــرأت ظــروف جديــدة بعــد صــدور قــرار
املاضيــة ،زاد عــدد طالبــي اللجــوء ســنوياً ،وعملــت الرفــض مــن املصلحــة ومحاكــم الهجــرة ،يكــون للشــخص
مصلحــة الهجــرة تدريجيــاً عــى التكيــف مــع ذلــك ،الحــق دامئــاً يف طلــب وقــف الرتحيــل عــى أســاس
بدأنــا العمــل ســتة أيــام يف األســبوع ،كــا وظفنــا املزيــد التغــرات الجديــدة الحاصلــة”.
مــن املوظفــن ،ونحــاول باســتمرار العثــور عــى املزيــد وهكــذا نجــد أننــا مــن الــروري كمؤسســة إعالميــة
مــن املنــازل لطالبــي اللجــوء الجــدد ،ونتوقــع أن يكــون التشــديد دامئــا عــى الفــرق بــن التفســر العام للقـرارات
لدينــا الكثــر جــدا ً للقيــام بــه طــوال العــام ،وهــذا مــا التــي تصــدر عــن جهــات حكوميــة ومنهــا مصلحــة
الهجــرة ،وبــن التفســر القانــوين لــكل حالــة عــى حــدا.
نواصــل العمــل بــه”.
فنحــن ال نســتطيع وغــر مخولــن بتفســر القوانــن
والق ـرارات ،لكننــا ملتزمــن بنقلهــا مــع املحافظــة عــى
لم يتوقف الترحيل القسري حتى اآلن
أمــا بخصــوص طالبــي اللجــوء العراقيــن املرفوضــة أمانــة النقــل .وهــذا مــا يدفعنــا دامئــا إلج ـراء اتصــاالت
طلباتهــم ،مــن الذيــن يتواجــدون اآلن يف الســويد ،ومــا إضافيــة مــع املؤسســة املعنيــة
إذا كانــت قــررت إيقــاف ترحيلهــم ق ـرا ً ،قالــت :حتــى
اليــوم ليــس هنــاك أي وقــف عــام لعمليــات الرتحيــل
القرسيــة اىل العــراق ،لكــن مــن املهــم أن نتذكــر ،أنــه
عندمــا يحصــل الشــخص عــى قـرار رفــض مــن مصلحــة نزار عسكر
الهجــرة بخصــوص طلبــه اإلقامــة يف الســويد ،ميكنــه nazar@alkompis.com
دامئ ـاً الطعــن يف الق ـرار عنــد محكمــة ســويدية عاديــة
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رمضان بنكهة سويدية:

مناسبة دينية واجتماعية للتعريف أكثر بالمسلمين
الكومبــس -خــاص :قــد تختلــف طقــوس شــهر رمضــان
وعاداتــه وتقاليــده مــن بلــد إىل آخــر ،ولكــن املعنــى
الروحــي إىل جانــب جوهــر هــذه املناســبة ،تبقــى
عوامــل مشــركة بــن كل املســلمني يف شــتى البقــاع.
وال شــك أن شــهر رمضــان يف الســويد يتميــز كثـرا عــن
عــدة بلــدان أخــرى ،فاختــال االعتــدال بــن ســاعات
الليــل والنهــار ،يصعــب الصيــام لســاعات طويلــة تصــل،
هــذا العــام ،إىل  21ســاعة يف املناطــق الشــالية.
مــا مييــز طعمــة رمضــان يف الســويد ،أيضــا أنــه مناســبة
للتذكــر بأجــواء نفتقدهــا نحــن الرشقيــن هنــا يف بــاد
الغربــة ،أجــواء األلفــة وتبــادل الزيــارات وااللتفــاف
العائــي حــول املائــدة ،ونســيان الخالفــات الشــخصية
والتســامح ،إىل جانــب االهتــام بإعــداد الطعــام وبعــض
املأكــوالت املعينــة.
رمضان فرصة لتعريف المجتمع
السويدي باإلسالم الصحيح
وهنــاك مــن يعتــر شــهر رمضــان أفضــل مناســبة
للتعريــف باإلســام الحقيقــي املبنــي عــى التســامح
واالنفتــاح وإعطــاء فكــرة صحيحــة عــن املســلمني يف
الســويد ،حيــث يشــكل املســلمون نســبة تقــارب 5%
مــن ُســكان الســويد.
باملقابــل ال يتجاهــل إطالقــا املجتمــع الســويدي هــذه
املناســبة ،بــل يتــم تناولهــا يف وســائل اإلعــام الرســمية
والخاصــة ،وتقــدم الــركات الكبــرة والصغــرة عروضــا
للمســتهلكني املســلمني ،مــع تهــاين بالشــهر الفضيــل.
وعــى مســتوى العالقــات الخاصــة ،يحــاول أصدقــاء
العمــل أو الدراســة أو املعــارف ،أن يســتفرسوا أكــر عــن
طقــوس ومعــاين رمضــان ،حتــى أنــه يوجــد مــن يحــب
أن يجــرب الصيــام ،فقــط مــن أجــل خــوض التجربــة.
متنــح الســويد قــدرا كبــرا مــن االعــراف القانــوين
والحريــة الدينيــة ،وقيــم التســامح التــي يتمتــع بهــا
املجتمــع الســويدي بشــكل عــام دفعــت بالكثــر مــن
الســويديني اىل االنفتــاح والقبــول ملامرســة املســلمني
وغــر املســلمني لعبادتهــم .لكــن هــل يؤثــر فعــا
شــهر رمضــان عــى اندمــاج املهاجريــن؟ وكيــف يــرى
املســلمون األجــواء الرمضانيــة يف الســويد؟ ومــا الــذي
يفتقــدوه يف بلدانهــم هنــا؟ وكيــف يصــوم العاملــون
لســاعات طويلــة بســبب قــر الليــل فتبلــغ ســاعات
الصيــام جنــوب الســويد حــوايل  19ســاعة وشــاال حــوايل
 21ســاعة
هادي :نفتقد روح رمضان
ســألنا هــادي عــا يعتقــده حــول اجــواء رمضــان يف
الســويد فأجــاب قائــا ” :شــهر رمضــان هــو الفرصــة
الوحيــدة بالنســبة لنــا كمهاجريــن للعيــش يف اجــواء

بناز محمد

عائليــة قريبــة رغــم ان ثقافــة االغلبيــة هنــا ليســت
مســلمة وبالتــايل نظــام العطــل واالعياد مختلــف ويجعل
الصيــام اثنــاء العمــل ام ـرا مجهــدا وشــاقا ولكــن الديــن
يــر وليــس عــر والعمــل عبــادة ايضــا ،رمضــان هــو
روح قبــل ان يكــون مجــرد شــهر لالمتنــاع عــن الطعــام
وال ـراب ،ونحــن نفتقــد روح رمضــان التــي كنــا نشــعر
بهــا ســابقا وانطبعــت يف ذاكرتنــا مــن الطفولــة حيث كان
مــن اساســيات رمضــان لدينــا تجعلــه بطعــم وروحانيــة
مختلفــة متامــا فالنــاس هنــاك تنــام يف النهــار تقريبــا وال
تــرى اي مظاهــر حركــة يف الصبــاح اىل الظهــر تقريبــا
ومــن ثــم امتــاء املســاجد باملصلــن خاصــة قبــل املغــرب
واجمــل اللحظــات التــي ينتظــر فيهــا الجميــع مدفــع
االفطــار ويتبــادل خاللهــا البعــض النكــت واألحاديــث
والبعــض اآلخــر يفضــل تــاوة القــرآن ،فيــا يلعــب
األطفــال وميرحــون ،يف أجــواء مســلية ال نســتطيع ان
ننقلهــا كاملــة اىل أبنائنــا هنــا ،لذلــك نشــعر أننــا نفتقــد
روح رمضــان وكأنــه شــيئا يبقــى ناقصــا”.
السويديون يحترمون اختيارنا
امــا بنــاز محمــد فتقــول ” :االجــواء الرمضانيــة هــي
فرصــة لنتذكــر جذورنــا املســلمة ورغــم ان الصيــام
هنــا متعــب جــدا ً بســبب طــول ســاعاته ولكننــا نأمــل
ان يكــون األجــر عــى قــدر املشــقة فــا توجــد يف
الســويد ســاعات عمــل خاصــة خــال شــهر رمضــان
كــا هــو الحــال عليــه يف الــدول العربيــة االســامية
كــا ان االجــواء هنــا هادئــة ورتيبــة نوعــا مــا ونحــن
مــا ان نفطــر هنــا نبــدأ باالســتعداد للســحور ،يســتطيع
الســويديون مالحظــة اننــا ممتنعــون عــن الطعــام
بســبب الصيــام ورغــم انهــم قــد ال يتفهمــون ولكنــه
بالتأكيــد يحرتمــون اختيارنــا”.
رمضان يذكرنا بمرارة الغربة
رافــد كريــم يعتقــد ان رمضــان يف الســويد ينقصــه
الكثــر مــن األجــواء والتقاليــد التــي تعــود عليهــا يف
بلــده األصــي ويف هــذه الفــرة بالــذات يــزداد الحنــن اىل
ملــة العائلــة حــول طاولــة واحــدة وســاع صــوت األذان
وافتقادنــا لهــذا هنــا يجعلنــا نبــدأ مبقارنــة بــن الحيــاة
هنــا وبــن الوطــن خصوصــا مــع بدايــة الشــهر ينشــغل
الجميــع بالنقــاش يف موضــوع عــدد ســاعات الصيــام
ولكننــا نعتــاد عليهــا مبــرور ايــام الشــهر.
واعتقــد ان الســويديني يحرتمــون جــدا ً شــهر رمضــان
ويســتأذنوك دومــا قبــل ان يتناولــون طعامهــم أمامــك
يف اســراحة الغــداء.
اعتقــد ان رمضــان يف كل ســنة يــأيت علينــا كصعقــة
كهربائيــة لي ُـــذكرنا مبــرارة الغربــة والحنــن وذكريــات
املــايض التــي أصبحــت مــن األحــام الجميلــة التــي
نتمنــى أن نحل َـــم بهــا ،ذكريــات لــن ننســاها أبــدا رمضان

عبد الله مرعي

زينب وفاطمة فرج

رافد كريم
يف الوطــن ميــر كأنــه يــوم واحــد ملــا فيــه مــن دم وتراحــم
وتحابب وصلــة الرحم.
مرعي :رمضان يغير حياتنا
يعتقــد عبداللــه مرعــي ان رمضــان يف الســويد يغــر حياة
املســلمني حتــى قبــل حلولــه إذ يبــدأون بتتبــع أخبــاره
ومبجــرد ثبــوت الرؤيــة يتوجــه املســلمون اىل املســاجد
ولكنــه يف الغربــة مختلــف ،رائحتــه وأيامــه ولياليــه تــأيت
إلينــا تذكرنــا بالوطــن وبالفــارق الكبــر يف كل التفاصيــل،
ويضطــر الكثــر منــا إىل تغــر برنامجــه اليومــي أو
عــى األقــل إعــادة ترتيــب فقراتــه مبــا يســتجوبه شــهر
رمضــان املبــارك ،فالشــهر الفضيــل يفــرض عــى الصامئــن
إدخــال تعديــات عــى حياتهــم اليوميــة وتختلــف هــذه
التعديــات مــن شــخص آلخــر ومهــا كانــت االجــواء
مختلفــة فمــن املمكــن ان يســتغلها املغــرب باالق ـراب
واللقــاء مــع االصدقــاء .
التقينــا األختــن زينــب وفاطمــة فــرج واتفقتــا كلتاهــا
ان” جــو رمضــان يف الغربــة ال تســتطيع التعــرف عليــه
بســبب ان الحيــاة متــي كــا هــي دون تغيــر يلحــظ،
فالحيــاة العمليــة للمهاجــر واحــدة نحــن نذهــب للعمل
واملدرســة بنفــس التوقيــت دون تغيري االختــاف فقــط
يف وقــت تنــاول الطعــام”.
وتضيفــا ان مــن العقبــات التــي يصادفهــا األهــايل هنــا
هــو الــرح للمدرســة بــان األوالد صامئــون وهــذا قــد
يثــر احيانــا اعــراض املعلمــن وتظهــر الفجــوة بــن
الثقافتــن ويشــعر الســويديون بأننــا قــد ال نرغــب يف
االندمــاج معهــم ولكــن يبقــى هنــا دورنــا التوضيــح
والــرح ومحاولــة طلــب تفهــم صيامنــا كخيــار شــخيص
وليــس عنرصي.
المجتمــع الســويدي يتبنــى مبــدأ
التســامح والحــوار مــع المســلمين كمــا
مــع غيرهــم
دخــل االســام الســويد بشــكل متأخــر باملقارنــة مــع
دول أوروبــا الغربيــة ولكــن مــا م ّيــز الشــعب الســويدي
أنــه مل يكــن لــه أســبقيات اســتعامرية أو عدائيــة ضــد

سيد هادي
املســلمني كــا عليــه حــال بعــض الــدول األوروبيــة
األخــرى ،كــا تتبنــى الســويد دعــوات جــادة للحــوار مــع
املســلمني منــذ عــدة ســنوات مــا جعــل شــهر رمضــان
متعــارف عليــه بــن الشــعب الســويدي بــل ان الكثــر
مــن املحــال واالســواق تعلــن تهنئتهــا للمســلمني بــل
وتقــوم بعــروض خاصــة وتقديــم منتجــات مثــل التمــر
وقمــر الديــن وغريهــا مــا يقبــل عــى رشائــه االجانــب
يف شــهر رمضــان.
تعــدد الفتــاوى الدينيــة بشــأن طــول
ســاعات الصــوم
تراوحــت الفتــاوى العديــدة الصــادرة بشــأن طــول فــرة
الصيــام يف اقــى شــال أوروبــا ،بــن محاولــة التخفيــف
عــى الصامئــن مشــقة الصيــام ،خاصــة عندمــا يطــول
النهــار إىل أكــر مــن  18ســاعة ،وبــن رضورة االلتــزام
بالنــص الدينــي الــذي يحــدد توقيــت اإلمســاك واإلفطــار
بــروق الشــمس وغروبهــا.
العديــد مــن الفتــاوى ،الصــادرة عــن مراكــز وعلــاء
مــن خــارج أو داخــل أوروبــا ،متيــل اىل التســهيل عــى
الصامئــن والســاح بقطــع الصيــام عنــد الشــعور
باملشــقة ،عــى أن يتــم القضــاء يف وقــت اخــر.
ويف مقابلــة مــع اإلمــام حســان مــوىس نائــب رئيــس
مجلــس اإلفتــاء يف الســويد ،قــال إن عــى املكلفــن
بالصــوم اإلمســاك عــن الطعــام والــراب وباقــي
املفطــرات مــن طلــوع الفجــر إىل غــروب الشــمس يف
بــاد مثــل الســويد ،مــا دام هنــاك متايــز واضــح بــن
النهــار والليــل .لكنــه ذكــر أيضــا بــأن مــن ال يســتطيع
الصيــام أو التحمــل فيمكنــه أن يقطــع صيامــه ،إضافة إىل
أن املشــقة التــي تــؤدي إىل عجــز أصحــاب بعــض املهــن
عــن القيــام بعملهــم ،تجيــز لهــم التوقــف عــن الصــوم،
عــى أن يعوضــوا مــا فاتهــم يف أيــام أخــرى .ويبقــى
رأي يُســهل عــى املســلمني مامرســة
اإلجــاع عــى ٍ
عقائدهــم أمــر بيــد العلــاء خاصــة يف أوروبــا.
زينب وتوت
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"الواسطة" على الطريقة السويدية

للحصول على عمل

الكومبــس -خــاص :يبحــث العديــد م ّنــا عــن عمــل ،إال أن الطريقــة التــي يحصــل خاللهــا الشــخص عــى وظيفــة
ال تكــون دامئ ـاَ بالســبل التقليديــة واملعروفــة يف الســويد ،مثــل إرســال الســرة الذاتيــة إىل أصحــاب الــركات ،أو
طلــب املســاعدة مــن مكتــب العمــل ورشكات اللوتــس ملزاولــة مهنــة مــا ،لكــن الواقــع غــر ذلــك ،الباحثــون واألرقــام
اإلحصائيــة تؤكــد أن العديــد مــن العاطلــن عــن العمــل يف الســويد يحصلــون عــى وظائفهــم بتوصيــة مــن معارفهــم
أو أقربائهــم.

يبــدو لنــا للوهلــة األوىل مــن اســم مكتــب العمــل ،أنــه
املســؤول األول عــن إيجــاد وظائــف خصوص ـاً للقادمــن
الجــدد ،ولكــن وبحســب دراســات احصائيــة قــام بهــا
أكادمييــون ســويديون ،تبــن أن  70%مــن الوظائــف
الشــاغرة يحصــل عليهــا العاطلــون عــن العمــل مــن
خــال شــبكة عالقاتهــم االجتامعيــة أو أصدقائهــم،
بينهــم زمــاء الدراســة الجامعيــة ،والتــي يطلــق عليهــا
 .Kontaktnätetفهــل هــذا مصطلــح يعنــي الواســطة
مبفهــوم بعــض الــدول األخــرى ،كــا يقــال بالعاميــة
فيتامــن "واو"
يــويص الجميــع ،خاصــة أصحــاب الخـرات الســابقة بــأن
يحــاول القــادم الجديــد القيــام بنســج شــبكة عالقــات
اجتامعيــة ،لــي يســهل مــن مهمــة حصولــه عــى عمــل.
ولكــن مــا هــي مهمــة مكتــب العمــل إذا ،والــذي
تخصــص لــه الدولــة الســويدية مــوارد كبــرة جــدا ً؟
املرشــد يف مكتــب العمــل مبجــال التأهيــل املهنــي
أوربــان بيارنيهــاغ ،يقــول لـــ الكومبــس :إن مكتــب العمل
اســتطاع إيجــاد وظائــف مختلفــة لنحــو  600شــخص يف
األســبوع األول مــن شــهر يونيــو حزيــران .2014
مكتب العمل ليس مسؤوال عن
توظيف الجميع!
ولك ّنــه أكــد مــن جانــب آخــر أن مســؤولية مكتــب
العمــل ليســت توظيــف جميــع العاطلــن عــن العمــل
يف الســويد ،وإمنــا الرتكيــز أكــر عــى تدريــب األفــراد
املســجلني لــدى مكاتبــه ،مــن أجــل تأهيلهــم لدخــول
ســوق العمــل.
يضيــف أوربــان أ ّن مــن مهــام مكتــب العمــل أيضــا أن
يع ـ ّرف أصحــاب الــركات بالكــوادر املوجــودة ويلعــب
أحيان ـاً دور الوســيط بــن رب العمــل واملوظــف.
وحســب أوربــان فــإن مكتــب العمــل يســاعد األفــراد
املســجلني لديــه عــى صياغــة ســرهم الذاتيــة والرســائل
املطلوبــة كتابتهــا واملطلوبــة مــن قبــل أربــاب العمــل،
باإلضافــة إىل اختيــار الــدورات التدريبيــة التــي تســعى
لتطويــر قــدرات الفــرد ومهاراتــه مــن أجــل الحصــول
عــى وظيفــة مــا.
وعــى الرغــم مــن تعــدد املهــام وحجــم املــوارد املتاحــة
ملكتــب العمــل تبقــى نســب مــن اســتطاع الحصــول
عــى عمــل مــن خاللــه ،متواضعــة أمــام مــن يحصــل
عــى عمــل بطرقــه الخاصــة.
ويف محاولــة ملعرفــة عــدد الذيــن حصلــوا عــى وظائــف
عــن طريــق مكتــب العمــل يف الســنة املاضيــة أو األشــهر
األوىل مــن عــام  ،2014أفــادت ســوزانا برييــر ،املســؤولة
اإلعالميــة يف مكتــب العمــل ،بأنــه ال توجــد إحصــاءات
رســمية ،كاشــف ًة عــن عــدد العاطلــن عــن العمــل يف
شــهر مايــو  /أيــار  2014بـــ  362882شــخصاَ.
ومــن الجهــات املســؤولة عــن إيجــاد وظائــف ،رشكات
اإلرشــاد املعروفــة باســم اللوتــس ،التــي تســاعد القادمني
الجــدد يف العديــد مــن املجــاالت ،حيــث يقــول روي أورو
مــن إحــدى هــذه الــركات ،إنّــه مــن واجــب اللوتــس
إيجــاد وظائــف لزبائنــه أو برامــج تدريــب أو يدلّــه عــى
الطريــق املناســب إلكــال دراســته .ويؤكــد أن العمــل
يــأيت مــن حيــث ال يعلــم الشــخص واليتوقــع ،لذلــك مــن
املهــم أن يكــون لديــه عالقــات واســعة وأال يخجــل.
ويتابــع أورو أن العالقــات الشــخصية واملعــارف وأهمهــا
األقــارب هــي الســبيل األرسع واألفضــل إليجــاد عمــل

للذيــن ليــس لديهــم لوتــس وال مكتــب عمــل.
بينــا ينصــح روي للذيــن مســجلني يف مكتــب العمــل
أن يشــاركوا يف الــدورات التدريبيــة التــي ينظّمهــا
املكتــب ،ويتعرفــوا عــى أربــاب العمــل عندمــا
يكــون هنــاك لقــاءات مبــارشة معهــم ضمــن برامــج
 ،Rekryteringsträffحيــث يجــد روي أن هنــاك الكثــر
ممــن يبحثــون عــن عمــل ال يعلمــون عــن العديــد مــن
الربامــج التعليميــة والتأهيليــة التــي تفيدهــم للحصــول
عــى وظيفــة أو تؤهلهــم لدخــول ســوق العمــل مثــل
 Korta vägenو  Yrkessvenskaوغريهــا.
هناك من يجد العمل بنفسه
ومــن خــال تجربتــه ،يؤكــد روي أن اللوتــس يجــد
وظائــف لزبائنــه بنســبة تقريبيــة تصــل لـــ  ،65%وهنالك
 20%مــن الزبائــن هــم يجــدون أعــال بأنفســهم
وأحيانــا بالتعــاون مــع مكتــب العمــل .ويتابــع أن
 14%مــن الذيــن ال يريــدون أن يحصلــوا عــى وظائــف

ليون انتيباس

اوربان
يكونــون مــن كبــار الســن أو ربــات بيــوت أو ممــن
يريــدون متابعــة دراســتهم الجامعيــة ،بينــا  1%فقــط
يقــوم مكتــب العمــل بإيجــاد وظائــف لهــم ،حســب
روي أورو.
وعنــد ســؤالنا لليــون انتيبــاس البالغ مــن العمر  26ســنة،
كيــف وجــد عم ـاً بالرغــم أنــه يعيــش يف الســويد منــذ
ســنة واحــدة فقــط .أجــاب ليــون أنّــه ســأل أصدقائــه
وأقاربــه عــن وظيفــة بعــد أن اســتقر يف ســتوكهومل.
حيــث حصــل عــى عملــن إىل اآلن ،وكالهــا كانــا عــن
طريــق توصيــة أحــد األصدقــاء واألقــارب لــرب العمــل.
يقــول انتيبــاس إنّــه مل يرســل أي ســرة ذاتيــة طلبــاً
لوظيفــة بســبب عــدم متكنــه مــن اللغــة الســويدية،
فقــط أعطاهــا ملكتــب العمــل ولكــن مل يتوقــع أن يفيــده
ذلــك بــيء .لذلــك أخــر أحــد أصدقائــه يف ســتوكهومل
أنّــه بحاجــة لعمــل ،وهــو الــذي اســتطاع أن يجــد

روي اورو

لــه عملــه األول كخبّــاز بيتــزا  Pizza Bagareيف أحــد
املطاعــم بســتوكهومل.
بعــد  3أشــهر انتقــل ليــون إىل مطعــم آخــر ،وكان
ذلــك أيض ـاً عــن طريــق أحــد األقربــاء ،الــذي يعيــش يف
الســويد ألكــر مــن  20عام ـاً ولديــه عالقــات ومعــارف
كثــرة يف البــاد.
وكــا يفعــل العديــد مــن الباحثــن عــن العمــل
باالســتفادة مــن عالقاتهــم االجتامعيــة ومعارفهــم
للحصــول عــى وظيفــة مــا ،يقــول ليــون أنــه ســوف
يلجــأ لــذات الطريقــة إن أراد تغيــر عملــه الحــايل
يف املســتقبل .فالعالقــات التــي يبنيهــا الشــخص مــع
اآلخريــن يف الســويد تســاعده أكــر مــن إرســال الســرة
الذاتيــة أو اللجــوء ملكتــب العمــل أو جهــة أخــرى كــا
أفــادت العديــد مــن البحــوث واالحصــاءات.
أسبيد وانيس
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تناقضات حول حقيقة رجل الحزام الناسف في ستوكهولم

الكومبــس -خــاص :شــهدت ســتوكهومل يف  19حزي ـران
(يونيــو) الجــاري ،حادث ـاً ُيعــد غريبــا عــى هــذا البلــد
اآلمــن البعيــد عــن التفجــرات اإلرهابيــة .فقــد ظهــر
رجــل يبلــغ مــن العمــر  43عامــاً ،يف بنايــة منظمــة
الدفــاع عــن الحقــوق املدنيــة يف  Gamla Stanوهــدد
بنســف مق ـرات رئيســية لحــزيب االش ـرايك الدميقراطــي
واملحافظــن.
وأدعــى الرجــل انــه يحمــل حزامــا ناســفا ،وبعــد أن
ألقــت الرشطــة القبــض عليــه إثــر خمــس ســاعات مــن
املفاوضــات ،الحظــت أنــه ال يحمــل متفجــرات ،لكنــه
كان يرتــدي شــيئاً يشــبه الح ـزام الناســف ،مــن صناعــة
منزليــة وليــس لــه أيــة فعاليــة ،وشــيئاً يبــدوا كأنــه حزامـاً
لحمــل الرصــاص.
وقبــل صــدور العــدد الحــايل مــن الكومبــس بســاعات
كانــت املعلومــات التــي تنرشهــا الصحــف حــول الرجــل
تزيــد مــن الغمــوض والتناقــض يف األســباب والدوافــع
التــي قــادت الرجــل إىل القيــام بهــذا العمل االســتعرايض.
فقــد ذكــرت صحيفــة ” أفتونبــادت ” نقــا عــن مصــدر
قالــت إنــه مطلــع عــى التحقيقــات الجاريــة مــع الرجــل،
قولــه إن دوافــع سياســية قــد تكــون خلــف مــا قــام بــه.
وأضــاف املصــدر أن تــرف الرجــل كان بدافــع رفضــه
سياســة الهجــرة التــي يتبناهــا حــزيب املحافظــن
والدميقراطــي االشــرايك الســويديني وأن التعدديــة
الثقافيــة يف البلــد ،تزيــد مــن احتــال الهجــات
اإلرهابيــة ،وأنــه أراد اختبــار اســتعدادات الســويد يف
مواجهــة تلــك األعــال ،بالتهديــد بوجــود قنبلــة وهميــة.
وتتناقــض هــذه املعلومــات مــع مــا قيــل إن الرجــل
نفســه هــو طالــب لجــوء جــاء اىل الســويد قبــل أســابيع
فقــط.
وبحســب املصــدر الــذي تحــدث لصحيفــة "أفتونبالدت"،
فــأن الشــخص كان وصــل الســويد قبــل أســبوعني ،بهدف
تقديــم طلــب اللجــوء إليهــا ،لكــن مل يجــر اإلفصــاح عــن
جنسيته .

مــن األعــال اإلرهابيــة ،وأنــه بفعلــه هــذا ،حــاول الســويد ،يعيــش يف مبنــى خارجــي مبنطقــة نائيــة تبعــد
اختبــار قــدرات الســويد يف ص ـ ّد مثــل تلــك الهجــات .عــدة أميــال عــن العاصمــة ســتوكهومل.
ومل تعلــق رشطــة ســتوكهومل التــي بــدت متحفظــة
وكانــت الرشطــة قــد أجــرت معاينــة للمــكان الــذي
منــذ اليــوم األول العتقــال الرجــل عــى املعلومــات
التــي نرشتهــا الصحيفــة ،قائلــة :لــن نؤكــد أو ننفــي أي عــاش فيــه الرجــل ،فيــا أكــد الجــران أنهــم ســمعوا
معلومــات مــن هــذا القبيــل .ولــن نعلــق بــيء ،حفاظـاً صــوت انفجــار قــوي يف املنطقــة قبــل بضعــة أيــام.
عــى رسيــة التحقيقــات.
وتنتظــر الرشطــة ،إجــراء املزيــد مــن التحقيقــات مــع

أراء سياسية
وذكــر املصــدر ،أن الرجــل كان يحمــل وجهــات نظــر
سياســية قويــة ضــد سياســة الهجــرة التــي يتبناهــا حــزيب
املحافظــن والدميقراطــي االش ـرايك ،فيــا أبــدى إعجابــه
بزعيــم حــزب ســفاريا دميوكراترنــا اليمينــي جيمــي
أوكســون وسياســته املدافعــة عــن الشــعب الســويدي،
بحســب مــا يعتقــد.
الرجــل املعتقــل بتهمــة التهديــد والبــاغ الــكاذب
ووفقــاً ملصــدر "أفتونبالديــت" ،فــأن الرجــل يعتقــد ان صوت إنفجار قوي
زيــادة التعدديــة الثقافيــة ميكنهــا ان تــؤدي اىل املزيــد وبحســب املعلومــات ،فــأن الرجــل ومنــذ وصولــه املشــددين بعــد تعيــن محامــي لــه.

الكومپس | 10

العدد الثامن تحقيقات
Juni 2014

تحقيقات

العدد السادس
April 2014

 | 11الكومپس

الكومپس | 12

العدد الثامن تحقيقات
Juni 2014

حوار العدد الثامن
Juni 2014

 | 13الكومپس

ادونيــس  :الثــورات التــي قمنــا بهــا

جزئ ّيــة وســطح ّية والعرب
اليــوم اليعرفون من هم
الكومبــس – ثقافــة  :يثــار الكثــر مــن الجــدل حــول ادونيــس اليــوم ،خصوصــا حــول موقفــه مــن مــا يحــدث يف
ســوريا وغريهــا .هــذا الشــاعر الــذي رأى ان " الثــورة التــي تبــدأ يف الجامــع تنتهــي فيــه ” ،كــرر دامئــا طــوال ثــاث
ســنوات مضــت " ان الــدول العربيــة الداعمــة للمعارضــة املســلحة يف ســوريا هــي دول وقفــت دامئــا ضــد الحداثــة
وضــد التغيــر  ..وان اوروبــا التــي تدعمهــم التريــد للعــرب ان يتغــروا ،بــل تريدهــم أن يكونــوا ارسى املــايض ”.
وبهــذه الطريقــة اثــار مــن حولــه غبــارا كثيفــا مــن
النقــد والتشــكيك " بفكــر الحداثــة ” ،وفكــر التغيــر
الــذي تبنــاه طــوال خمســن عامــا ،بــل ذهــب البعــض
اىل اعتبــاره منحــازا ويختفــي تحــت قنــاع اللغــة .ومثلــا
نشــأ هــذا اإلنســان والشــاعر واملفكــر حامــا وجعــه
طــوال العمــر بــن قريــة " نصابــن" يف ســوريا إىل
بــروت وباريــس ومنافيــه املعروفــة فقــد بقيــت اســئلتنا
تالحقــه وتتنقــل بــن ديب وباريــس لنحصــل عــى ردود
يطرحهــا ادونيــس ويؤطرهــا الواقــع والوقائــع.
حيــن نتأمــل منجــزك الفنــي شــعريا
ومنجــزك كباحــث فــي الكتــب والمقاالت
والدراســات نتعــرف الــى مثقــف كونــي
 ..لكنــك دائمــا تبــدو شــاعرا ارضيــا
مهتمــا مــرة بالسياســة ومــرة بــاألدب ؟
اتســاءل كيــف يســتطيع الشــاعر ان يســتقر ويبتهــج
وهــو مشــدود بــن عاملــن مــن تناقــض العاطفــة
وتناقــض الوعــي  ..بــن املــايض وبــن الحــارض كيــف لــه
أن يفــرح وهــو يعايــش عاملــن مختلفــن ،عــامل النشــأة
والجــذور املشــدود إليهــا بحكــم ثقافتــه العربيــة ،وعــامل
يــود أن يكشــفه ليســتطيع مــن خــال هــذا االكتشــاف
أن يصنــع شــيئاً لثقافتــه ولإلنســان ،فــإذا بــه يجــد نفســه
أمــام تجربــة شــديدة الوطــأة تضعــه ىف اختبــار وجــودي
مــن الطـراز األول ..السياســة واألدب متوازيــان يف الحيــاة
املعــارصة وانــا رجــل احمــل هويــة واحمــل رأيــا وتلــك
هــي مشــكلتي كونيــا وارضيــا معــا.

إمــا الحداثــة أو التقليــد امــا مــع البــاد
او ضدهــا هكــذا تبــدو صــورة "ادونيــس"
فــي المواقــف المعروفــة و التصريحات
والمقــاالت التــي ينشــرها اســبوعيا
وهــو يقــول شــيئا يواجــه بــه موجــات
النقــد الــذي يوجــه اليــه ويؤســس
لصورتــه المتغيــرة كمفكــر وكشــاعر
حداثــي .
منــذ البدايــة األوىل انــا ســعيت نحــو مفهــوم الحداثــة
يف الحيــاة العربيــة والثقافــة العربيــة  ،الثابــت واملتحــول
كسلســلة كتــب هــي رؤيــاي التــي تثبــت مــع الزمــن
انهــا صحيحــة ازاء الحداثــة وانقالباتهــا  .امــا مــع البــاد
او ضدهــا فأنــا كنــت دامئــا مــع الحـراك الشــعبي ولكــن
بعــد ان تدخلــت قــوى اقليميــة كانــت دامئــا تقــف ضــد
التحديــث وتدخــل بعــض دول اوربــا وارســال املليشــيات
لتقاتــل يف ســوريا وتدمــر بنــاء الدولــة واملجتمــع
اتضحــت لــدي صــورة املؤامــرة.
وكيــف تــرى الحقيقــة السياســية مــن
خــال المؤامــرة فقــط  ..ام مــن خــال
رؤيــا اقليميــة او دوليــة ؟
ال ابــدا انــا قناعتــي منــذ البدايــة ان الشــعب هــو الــذي
يقــرر التغيــر .وبعــد موجــات الســاح والعنــف رفــض
الشــعب األصوليــن ورفــض كل اتجــاه يعــود بالتاريــخ اىل
الظــام  .كــا اكتشــفت القــوى األقليميــة والدوليــة ان
دولــة مثــل ســوريا فيهــا مثانيــة عــر مذهبــا ومكونــا
 ..كيــف ميكــن تغيــر مســتقبلها بالســاح والــدم دون
الرشاكــة يف الحــوار واملواجهــة ..
ســنعود الــى موضوعــة
الحداثــة ففــي مقارنــة مــع
الحداثــة الغربيــة يضــع
ادونيــس مفهومــا متنوعــا
لهــا .
ان الحداثــه عربيــا هــي العــودة اىل املعلــوم
اي العــودة اىل املــايض امــا عنــد الغــرب
فهــي مغامــرة يف املجهــول واكتنــاه الغــد
بقــوى تتفاعــل وتثمــر حقائــق كبــرة ووعيــا
وواقعــا متغــرا  .وبينــا الثانيــة تؤكــد
التســاؤل والشــك تؤكــد األوىل عــى اليقــن
والتســليم وأخــرا ً فــأن الثانيــة تخصــص
مبعنــى االنفتــاح والالنهائيــة بينــا تتوقــف
االوىل عــى املذهبيــة واالنغــاق.

ادونيس

السياسة ؟
نعــم قلــت هــذا وكتبــت
هــذا كثــرا ،ان عمليــة
النضــوج اإلجتامعــي هــي
عمليــة صعبــة وتفاعليــة
ضخمة داخــل املجتمع وكل
قــوى خارجية تــأيت " قرسية
" ســوف يرفضهــا التفاعــل
والديــن
اإلجتامعــي،
بالنســبة ايل دامئــا هــو
قــوة خارجيــة وهــو مصــدر
للتســلط ورمبــا " الطغيــان ادونيس
" واندماجــه يف السياســة
يف زمــن الدميوقراطيــات
الكبــرة امــر خــارج عــر الدولــة اإلســامية األوىل عــر
النبــوة وادارة النبــي محمــد للدولــة والديــن  .اآلن
تنفتــح ظــال كبــرة لتؤطــر الديــن يف املســجد وتؤطــر
السياســة يف مؤسســاتها ..
مايـزال املجتمــع العــريب يعيــش ماقبــل الحداثــة ولذلــك
فهــو يعيــش حداثــة ماقبــل النهضــة ولكــن هنــاك دامئــا
قــوى تغيــر داخليــة تصنــع الحداثــة يف السياســة والحياة
رمبــا مل يــأت وقتهــا بعــد " .
انــت تنظــر الــى المجتمــع العربــي
كمســتهلك للحداثــة ليــس فــي األدب
فقــط بــل فــي الحيــاة ؟
القــرن الثامــن امليــادي عالمــة تغيــر يف تاريــخ املجتمــع
العــريب وقــد تاسســت هنــاك حركــة مؤثــرة تكــرس
محــاكاة األقدمــن لثقافــة تقــوم عــى التقليــد لغويــا
ودينيــا وفقــا للــرع ولكن بعــد انهيــار الدولــة العثامنية
وهيمنــة قــوى األســتعامر توقــف املجتمــع العــريب حيــث
مل يســتمر يف محــاكاة القديــم كــا مل يأخــذ مــن الحداثــة
الغربيــة مبادئهــا العقليــة واألبداعيــة وهــو يف عالقتــه
باملــايض مقلــد وهــو يف عالقتــه بالغــرب مســتهلك.
املجتمــع العــريب اليــوم ركام وانقــاض وحنــن
وبــكاء وضيــاع وتشــتت ،واملــرح ضخــم يتمــوج يف
الهواءالطلــق مــن الجزائــر اىل الع ـراق مــرورا بفلســطني
 ..ســــ ّرة ُاألنهيــار !

الحاضر سياسيا وفكريا واجتماعيا ؟
ان اطــراف الــراع اآلن يف بلــدي ويف املنطقــة غــر
مســتعدين للتنــازل والتغيــر والحــوار وهــذه محنــة
كبــرة تعقــد الحــارض وتجعلــه اكــر تفجــرا وخصوصــا
بوجــود عنــارص خارجيــة واقليميــة  .ولكــن عــى املــدى
الســيايس اإلجتامعــي واإلنســاين والحضــاري هنــاك
امكانيــات يف ان نخطــو و الخطــوة األوىل للخــروج
مــن هــذا املــأزق الــذى يشـ ّـل الحيــاة العربيــة والفكــر
العــر ّيب ،تتمثّــل ىف ق ـراءة الديــن ق ـراء ًة حديثــة تــؤدّى
الفصــل الكامــل بــن مــا هــو
إىل فهــمٍ جديــد يت ـ ّم فيــه ْ
ـي ،مــن جهـ ٍة
ـي ،مــن جهــة ،ومــا هــو ثقــا ّيف اجتامعـ ّ
دينـ ّ
ثانيــة .ف ْهــ ٌم يحــر الدّيــن ىف كونــه تجربــ ًة فرديّــة
خاصــة ،وح ـ ّرة ،وال ت ُل ـزِم إالّ صاح َبهــا .وال يعــود الديــن
ّ
معيــارا ً أ ّول للمجتمــع ىف الثقافــة والسياســة والقانــون
والحيــاة .يصبــح تجرب ـ ًة روح ّي ـةً ،فرديّــة ،تديــر العالقــة
بــن الفــرد املؤمــن والغيــب واملــوت وعــامل اآلخــرة .
يف ظنــي ان هــذا يضمــن حريّــة الفــرد الكاملــة واحرتامها
الكامــل .ث ـ ّم إنــه يج ـ ّرد الديــن مــن العنــف الكامــن ىف
تسييســه ،ومــن العدوان ّيــة الضمن ّيــة الكامنــة ىف هــذا
التســييس ،ويح ّولــه إىل أفــقٍ روحــا ّين مفتــو ٍح عــى
اإلنســان والكــون وانــا اعتــر ان ماســمي بالربيــع العــريب
هــو نذيــر اخــر للتفجــر واألنفــات والتقســيم والتغيــر
القــري الدمــوي املأســاوي يف املنطقــة.
يختتــم ادونيــس حديثــه قائــا  :مشــكلة العــرب األوىل
ـتقل وهــذا الوجــود
هــي يف الوجــود الخـاّق الحـ ّر واملسـ ّ
مهــدد يف صميمــه اليــوم  ،كــا يف تعبــر املقولــة
الرتاجيديــة الشكســبريية " ان نكــون او النكــون " التــي
تلخــص وجودنــا الرتاجيــدي العــريب دينيــا وسياســيا
ووجوديــا ولنــا يف األمثولــة الفلســطينية درســا تاريخيــا
ورؤيــا  ..قبــل ان نواصــل قافلــة اإلنحــدار.

تقــول انــت ان هنالــك تهالــك علــى
اقتبــاس النــص الدينــي وتكييفــه
بمــا يخــدم طغيــان الفكــر القديــم
ومؤسســاته واحكامــه ؟
الدينــي تصــل
للنــص
لــن كانــت القــراءة السياســيّة
ّ
ّ
كل مــا
وبخاصــ ٍة ىف ّ
َّــد،
اليــوم إىل أوجهــا امللتبِــس امل َعق
ّ
يتّصــل باآلخــر غــر املســلم ،فــإ ّن هــذه الق ـراءة تصــل
كل مــا يتعلّــق
كذلــك إىل أوجهــا امللتبِــس املعقّــد ىف ّ
بالنصــوص األدبيــة والفكريّــة ،الف ّن ّيــة والفلســف ّية.
الدينــي ،ال يُقــ َرأ بوصفــه أفقــاً معرفيّــاً،
النــص
إذا كان ّ
ّ
ً
في شــأن المتغيــر اإلجتماعي وإنّ ــا يُقــرأ بوصفــه ،عــى العكــس ،أفق ـا سياس ـيّاً ،فــإ ّن
ـاس الــذى يح ـ ّرك الــذات
العربــي  ،منــذ ابــن خلــدون في ذلــك يعنــى أ ّن الهاجــس األسـ َ
فاروق سلوم
مقدمتــه عــن "العمــران" وانــت القارئــة أو الكاتبــة إنّ ــا هــو ـ نبــذ املخالــف ّ.
farouq@alkompis.com
تجــد ان المجتمــع العربــي
اليتغيــر بتدخــل الديــن فــي وكيــف تــرى صــورة الخــروج مــن مــأزق
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ّ
نجــوم مــن أصــول عربيــة يعوضــون المشــاركة
الخجولــة للعــرب فــي مونديــال البرازيــل
الكومبــس – رياضــة :يشــارك نجــوم مــن أصــول عربية
يف املونديــال الحــايل بالربازيــل ،مــن خــال اللعــب يف
منتخبــات يحملــون جنســيتها ،ويــأيت ذلــك وكأنــه
تعويضــا عــن ضعــف مشــاركة املنتخبــات العربيــة يف
مونديــال الربازيــل ،أغلــب هــؤالء الالعبــن يلعبــون
مــع منتخبــات كبــرة ويطمحــون إىل قيــادة منتخباتهــم
لتحقيــق إنجــازات عامليــة يف املونديــال.
كريم بن زيمة مهاجم المنتخب
الفرنسي
العــب املنتخــب الفرنــي ونــادي "ريــال مدريــد"
اإلســباين ذو األصــول الجزائريــة ،والــذي يحــاول الســر
عــى خطــى األســطورة "زيــن الديــن زيــدان" مــن خــال
املشــاركة مــع زمالئــه يف املنتخــب الفرنــي بإحـراز لقــب
كأس العــامل مجــددا ً بعــد الوصــول لنهــايئ بطولــة 2006
بأملانيــا.
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كريم بن زمية

ميغايل اليون

حاتم بن عرفة مهاجم منتخب فرنسا
العــب كــرة قــدم فرنــي مــن أصــول تونســية ،يشــارك
مــع املنتخــب الفرنــي يف بطولــة كأس العــامل 2014
جنبــاً إىل جنــب مــع مجموعــة مــن الالعبــن العــرب
أمثــال "بنزميــة" والعبــن آخريــن عــرب مــع اختــاف
أصولهــم" ،بــن عرفــة" يعــد أحــد أبــرز العبــي خــط
نارص الشاذيل
الوســط يف الــدوري اإلنكليــزي ،وقــدم مســتوى طيــب مع
فريــق "نيــو كاســل" طــوال الفــرة املاضيــة.
األملانية.
ســامي خضيــرة محــور ارتــكاز ريــال مدريــد
والمنتخــب األلماني
العــب كــرة قــدم مــن أصــول تونســية ،مــن أب تونــي
وأم أملانيــة ،حصــل عــى الجنســية األملانيــة منــذ صغــره
ومتكــن مــن اللعــب مــع املنتخــب االملــاين األول يف
بطولــة كأس العــامل املاضيــة ،لينتقــل بعدهــا مبــارشة إىل
صفــوف نــادي "ريــال مدريــد" ،حيــث يحــاول الظفــر
باللقــب الغائــب عــن أملانيــا منــذ أكــر مــن  20عامــاً
وكتابــة اســمه بحــروف مــن ذهــب يف تاريــخ الكــرة

سامي خضرية

عادل رامي
إبراهيم أفيالي ،المنتخب الهولندي
العــب نــادي برشــلونة اإلســباين املنتقــل إىل "شــالكة" يف
بدايــة املوســم املــايض ،كــا يتضــح مــن اســمه ،ينتمــي
"أفيــاي" ألصــول عربيــة ،حيــث ولــد يف املغــرب قبــل
أن ينتقــل إىل "هولنــدا" مــع عائلتــه ،ويحصــل عــى
الجنســية الهولنديــة ليصبــح أحــد أهــم الالعبــن يف
تشــكيلة املنتخــب الهولنــدي منــذ عــام  2007وحتــى
اآلن ،حيــث يلعــب يف مركــز الجنــاح أو صانــع اللعــب
ويشــارك مــن حــن لآلخــر كــرأس حربــة بــدالً لزميلــه
"فــان بــريس".

عادل رامي مدافع المنتخب الفرنسي
العــب فرنــي مــن أصــول مغربيــة اشــتهر يف مركــز قلــب ناصــر الشــاذلي ومــروان فالينــي العبــو
الدفــاع مــع فريــق "فالنســيا" اإلســباين قبــل أن ينضــم يف المنتخــب البلجيكــي
بدايــة هــذا املوســم لنــادي "ميــان" اإليطــايل ،يشــارك "نــارص الشــاذيل" مهاجــم نــادي "توتنهــام" اإلنكليــزي،
"رامــي" مــع املنتخــب الفرنــي بصفــة دامئــة منــذ عــام و"مــروان فالينــي" دفــاع مانشســر يونايــد ،هــا مــن
 ،2010ويعــد أحــد الركائــز األساســية التــي يعتمــد عليهــا أصــول مغربيــة ،يســعيان لتحقيــق حلــم كبــر مــع
منتخــب الديــوك يف الخــط الخلفــي.
املنتخــب البلجيــي وخصوصـاً مــع هــذه املنتخــب الــذي
يضــم أســاء كبــرة خصوصــاً هــازراد.

ابراهيم افيالي

حاتم بن عرفة

مروان فاليني
ميغايل اليون العب المنتخب
المكسيكي
العــب نــادي "كلــوب أمريكيــا" يف مكســيكو ســيتي،
ومدافــع املنتخــب املكســييك ،حقــق أول فــوز عــى
املنتخــب الكامــروين ،بهــدف وحيــد ،واحتفــل الجمهــور
اللبنــاين بــه كأول العــب يشــارك مــع املنتخــب.
ايلي لولي
Elie@alkompis.com

تحقيقات العدد الثامن
Juni 2014

 | 17الكومپس

مدارس الـ :Sfi
الجودة أوال أم الربح السريع؟

الكومبــس -خــاص :يجلــس فــادي يف منتصــف قاعــة
التدريــس ممســكا بهاتفــه املحمــول ،كــا لــو أنــه
مشــغول برتجمــة الكلــات مــن الســويدية إىل العربيــة،
لكــن يف الحقيقــة انــه مشــغول مبوقــع التواصــل
االجتامعــي الـــ  ، Facebookفــكل مــا يريــده عــى حــد
تعبــره متضيــة الوقــت إىل أن ينتهــي موعــد املدرســة
التــي يقــول إنــه ال يســتفيد منهــا ســوى الراتــب الــذي
يدفعــه مكتــب العمــل مقابــل حضــوره اليومــي.
اســتهتاره بــدروس مدرســة تعلــم اللغــة الـــ  Sifعللــه
فــادي أبــو النــر يف حديثــه لـــ ” الكومبــس ” بالقــول"
مل أمــض يف املســتوى األول  Bإال شــهرين حتــى أدخلــوا
مجموعــة جديــدة مــن الوافديــن ،لتبــدأ املعلمــة مــن
جديــد بتدريســهم طريقــة لفــظ األحــرف ،األمــر الــذي
يضيــع لنــا وقتنــا".
تعتــر مــدارس اللغــة لالجئــن أو مــا يتعــارف عليــه
باللغــة الســويدية  Sifمــن أهــم مراحــل تأهيــل الالجــئ

للدخــول إىل املجتمــع الســويدي وســوق العمــل ،لــذا
تعتــر هــذه املرحلــة املفتــاح لبدايــة حيــاة جديــدة أول
مقوماتهــا اللغــة ،وهــذه العمليــة مكلفــة جــدا للبلديــات
حيــث ســجلت األرقــام يف مــدارس ســتوكهومل لعــام 2013
حــوايل  19400طالــب بكلفــة إجامليــة بلغــت 209
مليــون كــرون.
وتنقســم هــذه املرحلــة إىل أربعــة مســتويات هــي A ,B
 ,C,Dويكــون املعيــار لالنتقــال إىل املســتوى األعــى هــو
فحــص تجريــه املدرســة باتفــاق بــن املــدرس والطالــب
حــول قدرتــه عــى إج ـراء االمتحــان وانتقالــه للمســتوى
اآلخــر .لكــن طريقــة الفحــص وتوقيتــه لقيــت انتقــادات
مــن بعــض الطــاب.
يقــول أســامة الباشــا الــذي يــدرس يف مدينــة فســروس:
" يف كل مرحلــة كنــت أســمع ذات العبــارة Vad duktig
 du ärوالتــي تعنــي كــم أنــت مجتهــد ،فالغايــة مــن
هــذه العبــارات هــو تشــجيعي عــى تقديــم االمتحــان،
ولألســف لكــرة الضغــط الدبلومــايس أنهيــت الـــ Sfiمبدة
ال تتجــاوز الـــستة أشــهر وهــو وقــت غــر كاف لتأهيــل

الطالــب للمتابعــة يف املراحــل الدراســية العليــا ،والنتيجة
أين أجلــس اليــوم يف مرحلــة الـــ  SASوهــي املرحلــة التي
تــي مدرســة الـــ  Sfiوأمامــي كتــب ال أفهــم منهــا شــيئا ".
مــا قالــه الباشــا اتفقــت معــه غراســيا قــس جرجــس
بجانــب وخالفتــه بآخــر فغراســيا التــي تبــدو منهمكــة
وتجلــس ويف يدهــا املرتجــم اآليل وحولهــا الكتــب
واملراجــع قاطعناهــا وطرحنــا عليهــا رأي الباشــا فــكان
ردهــا أن Sfi ":تعطــي مفتــاح اللغــة لكــن الجهــد األكــر
عــى الطالــب ،وأوافــق أن املدرســة تجــر الطالــب
بدبلوماســية مســتفزة عــى إجــراء االمتحــان لكــن
باســتطاعة الطالــب عــدم الســكوت عــى الخطــأ وميكــن
للشــخص تقديــم شــكوى إىل مكتــب العمــل ،والصامــت
عــن الخطــأ يعتــر مشــارك بــه ".
اآلراء تعــددت حــول مــدارس الـــ Sfiونقلنــا جميعهــا
اإليجابيــة منهــا والســلبية إىل مديــر مدرســة الفرميانســكا
لألكادميــن يف فســروس بينكــت بريســون فــكان
تعليقــه "معرفــة اللغــة اإلنكليزيــة هــي رشط لدخــول
مدرســة الفرميانســكا ويخــر الـــ cuvالطــاب الــذي
وقــع اختيارهــم عــى مدرســتنا بذلــك ،فوجــود لغــة
مشــركة بــن الطــاب تــرع مــن العمليــة التعليميــة
لكــن ال يتــم اســتخدامها إال عنــد الــرورة ،وألن الغايــة
تطويــر اللغــة نحــرص قــدر اإلمــكان عــى عــدم خلــط
املســتويات الضعيفــة مــع القويــة ألن عــدم التجانــس يف
تنميــة املهــارات يكــون رضره أكــر مــن فائدتــه ".
أمــا بالنســبة إلجبــار الطالــب عــى إجــراء الفحــص
برغــم عــدم اســتعداده قــال " نحــن دامئــا نتواصــل مــع
الطالــب ونــرح لــه نقــاط الضعــف والقــوة يف لغتــه،
وذلــك ليتســنى لــه تطويــر ذاتــه ،وبالتــايل موضــوع
الفحــص يكــون بالنقــاش مــع الطالــب ،ولكــن يجــر
الطالــب أحيانــا مــن قبــل املســؤولني يف دائــرة التوظيــف
وذلــك إلنهــاء الـــ  Sfiواكتســاب خــرة العمــل وحتــى
هــذا الضغــط يحــل بالحــوار الــذي تكــون نتيجتــه غالبــا
فعالــة".
اآلراء التــي تــم اســتقصاؤها يف بعــض املــدن الصغــرى
اختلفــت جذريــا عــن املــدن الكــرى وخصوصا ســتوكهومل
فيبــدو أن املــدارس وبســبب املنافســة يتحســن مســتواها
مــع االقـراب مــن العاصمــة.
فأحمــد الــذي يقطــن يف مركــز املدينــة يؤكــد ” أن
مدرســته منوذجيــة يف طريقــة التدريــس  ،فغايتها تحســن
لغــة الطالــب ،وســمعتها هــي األســاس وليــس تجميــع
الطــاب” ،ويشــر أيضــا أن غالبيــة الطــاب يف العاصمــة
قدمــوا مــن أمــركا أو دول أوروبيــة لــذا يجــر الطالــب
عــى تكلــم اللغــة الســويدية كلغــة مشــركة وحيــدة
عــى عكــس الطــاب يف املناطــق ذات التجمــع العــريب كـ

 Södertäljeعــى ســبيل املثــال ،حيــث يتحــدث الطــاب
يف غالبيتهــم العربيــة بينــا املفــرض أن تكــون الســويدية
هــي األســاس فالخطــأ ليــس دامئــا عــى املدرســة ،وهنــا
أنقــل تجربــة صديقــي الــذي أنهــى الـــ  Sfiحديثــا يف
ســودرتاليا وال يعــرف التمييــز بــن األحــرف الصوتيــة
ويســميها بأشــكالها أي يقــول الحــرف الــذي فوقــه
نقطتــن أو حــرف األلــف الــذي فوقــه دائــرة”.
 19ألــف طالــب فــي مدارس اســتكهولم
مــن بينهــم  60شــخص تقدم بشــكوى”
يــدرس حاليــا يف عاصمــة الســويد ســتوكهومل  19ألــف
طالــب وعلمــت الكومبــس أن عــدد الشــكاوي التــي
تصــل اىل املركــز الرئيــي للـــ  Sfiمل تتجــاوز الـ  60شــكوى
والتــي تــدور فحــوى غالبيتهــا بحســب مســؤول مــدارس
الـــ Sfiيف ســتوكهومل ليــف ســتيف بــري " أن الطــاب
يريــدون إج ـراء االمتحــان برسعــة واألســاتذة ال تســمح
بذلــك إىل حــن التأكــد مــن مســتوى الطالــب وقدرتــه
عــى تجــاوز االمتحــان ،ويف ســتوكهومل وضعنــا العديــد
مــن الخطــط للوصــول إىل أفضــل طريقــة نعــرف مــن
خاللهــا إمكانيــة ترشــيح هــذا الطالــب للفحــص ونــادرا
مــا تصلنــا شــكاوي أن املعلــم يتكلــم اللغــة اإلنكليزيــة
 ،ألن املــدرس ال يســتعمل اإلنكليزيــة إال يف حــال كان
الجميــع قــادر عــى فهــم هــذه اللغــة  ،عندهــا فقــط
يــرح القاعــدة امللتبســة عــى الطــاب بغــر الســويدية
وهــذا األمــر ال أجــده غــر جيــد بــل ترسيــع للعجلــة
التعليميــة ".
وحــول ســؤالنا عــن تكلفــة تدريــس كل شــخص يف الـــ
 Sfiقــال "مــن الصعــب اإلجابــة عــى هــذا الســؤال فــا
ميكــن إعطــاء جــواب دقيــق لكــن ميكننــا إعطــاء ســعر
وســطي مــن خــال األمثلــة التاليــة:
كــورس مســتوى  A1تكلفتــه للطالــب الواحــد 39400
كــرون لعــدد ســاعات دراســية تقريبيــة  744ســاعة
كــورس مســتوى  B1تكلفتــه للطالــب الواحــد 55000
كــرون لـــعدد ســاعات دراســية تقريبيــة  1036ســاعة
كــورس مســتوى  B2تكلفتــه للطالــب الواحــد 24300
كــرون لـــعدد ســاعات دراســة تقريبيــة  565ســاعة
كــورس مســتوى  C2تكلفتــه للطالــب الواحــد 22000
كــرون لـــعدد ســاعات دراســة تقريبيــة  512ســاعة
كــورس مســتوى  C3تكلفتــه للطالــب الواحــد 14000
كــرون لـــعدد ســاعات دراســة تقريبيــة  407ســاعة
كــورس مســتوى  D3تكلفتــه للطالــب الواحــد 13000
كــرون ل لـــعدد ســاعات دراســة تقريبيــة  37ســاعة
سالف ابراهيم
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� تتمنى لك

رمضان مباركاً

 4أسابيع من طلب الربكات
 30يو ًما من طلب املغفرة
 720ساعة من طلب الهداية
 43000دقيقة من املكاملات
الدولية املخفضة!

مزيد من املعلومات انقر
هنا�.se/ramadan :

:
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هنا تجد كل الوظائف الشاغرة

مــع إمكانيــة البحــث عــن عمــل فــي الســويد بواســطة
اللغــة العربيــة

الكومبــس – خــاص :يوجــد بالســويد حــوايل 2000
موقــع الكــروين يعلــن يوميــا عــن وظائــف شــاغرة،
ويبلــغ عــدد هــذه الوظائــف حــوايل  5000وظيفــة يف
اليــوم الواحــد ،وهــذا مــا قــد يصعــب الحصــول عــى
صــورة كاملــة ألماكــن العمــل الشــاغرة.
موقــع  oxojobb.seالجديــد ،يعمــل عــى تجميــع هــذه
الوظائــف يوميــا يف نظــام بحــث موحــد ،مــن خــال
جهــود  17موظــف يعملــون يوميــا عــى مســح كل
هــذه املواقــع تحــت إرشاف أنــدري بوستاتشــا Andrei
 Postoacaمبتكــر هــذا النظــام.
شــبكة الكومبــس التقــت أنــدري بوستاتشــا ،الــذي أبــدى
رغبــة بالتعــاون مــع الكومبــس ،فيــا يخــص النــر
واإلعــان يف أوســاط الناطقــن بالعربيــة عــن هــذا املوقع،
وامكانيــات اســتخدامه.

يقــول أنــدري :موقــع  oxojobb.seميكــن أن يســاهم العمــل املعلنــن عــن وظائــف إىل أكــر مــن  9700رشكــة.
يف حــل مشــكلة مــن أهــم مشــاكل البحــث عــن عمــل
وتســهيل تالقــي الراغبــن بالتوظيــف مــع الباحثــن عــن
عمــل ،خاصــة أن هنــاك أعــدادا مــن العاطلــن عــن كيف تستخدم نظام oxojobb.se
العمــل ال يســتطيعون الوصــول إىل أماكــن التوظيــف للبحث عن عمل؟
الشــاغرة .املوقــع الجديــد يحتــوي عــى نظــام بحــث يجــب أوال أن تســجل نفســك كمســتخدم يف املوقــع،
متعــدد ،أي ميكنــك البحــث عــن نــوع الوظيفــة ومكانهــا وهــي عمليــة مجانيــة وتأخــذ عــدة دقائــق ،بعدهــا
وطريقــة التوظيــف بوقــت واحــد .كــا ميكنــك ارســال ميكنــك أن تختــار مســتوى الخدمــة التــي تريــد أن
الســرة الذاتيــة الخاصــة بــك بطريقــة ســهلة لتصــل إىل تحصــل عليهــا ،تكلفــة هــذه الخدمــات تـراوح بــن 100
رب العمــل.
كــرون يف الســنة إىل  99كــرون يف الشــهر .لــي تحصــل
ويوضــح أنــدري :خــال الســنوات املاضيــة اســتطعنا عــى خدمــة مجانيــة خــال شــهر كامــل ،عليــك زيــارة
بنــاء نظــام بحــث يعتمــد عــى تســميات لحــوايل الرابــط التــايل
 3500وظيفــة مختلفــة إضافــة إىل  100ألــف مســمى https://www.oxojob.se/login/?promo=r1vY40
الختصاصــات ومهــارات متنوعــة .كــا انجزنــا ترجمــة جريــدة الكومبــس تنــر يف هــذا العــدد صفحتــن
كاملــة لهــذه املســميات بحــوايل  39لغــة منهــا اللغــة مــن وظائــف شــاغرة ألعــال تحتــوي عــى كلمــة
العربيــة .هــذا يعنــي أن الباحــث عــن عمــل ميكنــه " "Arabiskaيف كل اعــان يوجــد "كــود" خــاص ،لــي
الكتابــة باللغــة العربيــة عــن نــوع الوظيفــة أو تتابــع البحــث عــن الوظيفــة املناســبة لــك ضــع "الكــود"
االختصــاص الــذي يرغــب بالعمــل ضمنــه ،ويحصــل عــى يف خانــة البحــث املوجــودة مبوقــع  oxojobb.seوانقــر
قامئــة بالوظائــف الشــاغرة التــي تناســبه.
عــى زر االدخــال ”انــر".
ويضيــف :ميكننــي أن أجــزم أن هــذا النظــام هــو األفضل ،موقــع الكومبــس alkompis.seيعمــل عــى اســتحداث
إىل حــد اآلن يف الســويد ،للبحــث عــن عمــل ،وهــو قســم خــاص للبحــث عــن عمــل عــر هــذا النظــام
ينافــس نظــام مكتــب العمــل ،ألن مكتــب العمــل هــو الجديــد.
جهــة واحــدة مــن أصــل  2000جهــة نحــن نعتمدهــا
ملســح الوظائــف الشــاغرة .يف الســويد يوجــد مــا يقــارب
 100ألــف وظيفــة شــاغرة ،ويبلــغ عدد الــركات وأرباب

Gör så här: Läs igenom för att se om det finns
något arbete som intresserar just dig. När du
– har hittat ett arbete som du vill vet mera om
surfa in till oxojobb.se.
Fyll i oxo-jobbnummer i sökfältet för
referensnummer, klicka på sök. Så enkelt får
du fram all information om de jobb du är
intresserad av.
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التوافق والتناقض
مابين القادم الجديد والمقيم القديم
الكومبــس  -ســتوكهومل :يشــعر العديــد مــن القادمــن الجــدد ،بنــوع مــن االســتعالء والتكــر أو الفوقيــة عنــد
التعامــل مــع مــن ســبقهم إىل الســويد ،خاصــة يف محيــط العائلــة أو أماكــن العمــل أو يف ســياق العالقــات العامــة،
وحتــى عنــد التعليــق عــى حــدث أو خــر منشــور يف مواقــع الكومبــس وصفحــات التواصــل االجتامعــي ،ميكــن
مالحظــة هــذه الفروقــات.
قــد ال نســتطيع وضــع هــذه الظاهــرة ،يف ســياق هل دائما التعامل مع الوسط العائلي
التاميــز واالختالفــات التــي ميكــن أن نالحظهــا مثــا بــن يخفف من معاناة الغربة
املهاجريــن مــن جهــة والســويديني مــن جهــة أخــرى ،أو يقــول شــفيق شهرســتان ( 29عامــاً) والــذي قــدم إىل
بــن الرشقيــن والغربيــن ،التــي تنجــم عــن االختــاف الســويد قبــل ســتة أشــهر ،إنــه مل يواجــه صعوبــات
الثقــايف واالجتامعــي والدينــي بينهــا ،لكــن ميكــن أو ينصــدم بالواقــع لــدى وصولــه ،فوجــود الكثــر مــن
لهــذه الظاهــرة أن يكــون لهــا طعــم أخــر ،أو توصيفــات األقــارب الذيــن يعيشــون منــذ فــرة طويلــة يف الســويد،
مختلفــة ،نســتطيع أن نضعهــا ضمــن وجــود العديــد مــن وزياراتهــم املتكــررة الســابقة إىل ســوريا ،نفعــه كثــرا ً،
املشــاكل وســط مجتمــع املهاجريــن أنفســهم.
لكــن مــا صدمــه هــو واقــع الســكن وصعوبــة الحصــول
وهــذه املشــاكل ناجمــة عــن أســباب كثــرة ،قــد ال يتســع عليهــا.
املجــال لذكرهــا جميعــا ،منهــا اختــاف الرؤيــة حــول وفيــا إذا كان قــد تلقــى مســاعدة حقيقيــة ممــن
مــدى مســاعدتهم لبعضهــم البعــض ،واختــاف مراحــل يعرفهــم ،يجيــب شهرســتان" :ســاعدوين أقــاريب حســب
االندمــاج بينهــا ،ومــا قــد نســميه اصطالحـاً "اصطــدام قدرتهــم ،وبدرجــات متفاوتــة ،ونصحــوين يف الكثــر مــن
أو تفاعــل اجتامعــي”.
األمــور األساســية حــول البلــد ،خاصــة يف الفــرة األوىل،
وهنــاك مــن يعتــر تعــرض بعــض الوافديــن الجــدد وأنــا بطبيعتــي أســأل كثـرا ً ،لكــن مــا ال حظتــه ،هــو أننــا
الســتغالل قلّــة مــن املغرتبــن املوجوديــن منــذ زمــن ،منلــك أحيان ـاً معلومــات هــم ال يعرفونهــا ،وقــد تكــون
يف مهــن كاملطاعــم ومحــات الغســيل وورشــات جديــدة عليهــم ،رمبــا ألننــا نتبــع برامــج مكتــب العمــل
التنظيــف ،وحتــى يف البحــث عــن املنــازل مســألة رصاع التــي تعرفنــا أكــر عــى قوانــن وطريقــة ســر املجتمــع
بــن القادمــن حديثــا وبــن القدامــى ،ويذهــب أنصــار الســويدي وحقوقنــا وواجباتنــا ،فالحكومــة أعطتنــا
هــذه النظريــة اىل ربــط إعطــاء معلومــات خاطئــة مــن الكثــر ،أمــا املهاجــر القديــم ،مل ميــر بهــذه الربامــج،
القدامــى ،بقصــد أو دون قصــد ،تتيــه املهاجــر الجديــد ،بــل اكتفــى بتعلــم اللغــة وأخــذ املعرفــة مــن أخطائــه
وتجعلــه يشــعر بعــدم األمــان ،ويعيــش يف دوامــة ال وتجاربــه الشــخصية ،لكــن مــا كان أفضــل عــى وقتــه
يعلــم فيهــا إن كان قــد وصــل إىل جنــة أم أن كل أحالمــه هــو فــرص العمــل والســكن".
كانــت عبــارة عــن قــر مــن الــورق ،بال ـراع املذكــور! وحــول رؤيتــه لالندمــاج ،يقــول شهرســتان" :إن ســوق
قــد تكــون فكــرة املهاجــر الجديــد عــن املجتمــع الجديــد العمــل هــو أفضــل وســيلة لالندمــاج ،وإذا تقوقــع
وصلتــه مشــوهة ،حيــث أن أغلبهــم عندمــا كانــوا يف املهاجــر الجديــد عــى نفســه ســيضيع .أمــا ثقافي ـاً أرى
بالدهــم األم ،عرفــوا أن الســويد أو بــاد االغ ـراب هــي أن كل مجموعــة تتقــرب إىل مجموعتهــا ،وهــي تختلــف
إمــا مثاليــة قمــة يف الروعــة والرفاهيــة أو ســيئة جــدا ً حســب عمــل الشــخص ورغبتــه باالندمــاج ،لكننــا
إىل حــد االشــمئزاز ،دون األخــذ بالصــورة الواقعيــة وهــي كرشقيــن ال ميكننــا أن نكــون ســويديني ."100%
إن لــكل بلــد محاســن ومســاوئ تختلــف بحســب رؤيــة ولكــن هــل يــرى شــفيق أن هنــاك نــوع مــن االســتغالل
الفــرد الشــخصية للعــامل وتفاعلــه معــه ،وحتــى طريقتــه مــن قبــل املهاجــر القديــم للجديــد ،يجيــب شهرســتان:
يف االندمــاج.
"بالطبــع ،يتــم اســتغالل البعــض وتشــغيلهم مببالــغ
مــن جهــة أخــرى ،يقــول مهاجــرون إنهــم يندمجــون زهيــدة دون أي ضــان ،وحتــى مــن يــأيت للعمــل يك
بشــكل أرسع مــن غريهــم ،فيــا يــرى غريهــم عكــس يتعلــم اللغــة ،ال يحصــل عــى فرصتــه معهــم”.
ذلــك .بعضهــم يقــول إنــه اســتفاد مــن أقاربــه ،وغريهــم
يعتــر أن الســويدي أو الغــريب هــو مــن قـدّم لــه الفائــدة آنــي تومــا :سياســات االندمــاج لهــا دور
وســاعده أكــر يف االندمــاج ،أمــا آخــرون يــرون أن فــي ظاهــرة االختــاف بيــن المهاجريــن
املشــكلة تقــع أوالً وأخــرا ً عــى الحكومــة.
ويف الجهــة املقابلــة تقــول املراقبــة واملعلمــة يف روضــة
لألطفــال ،آين تومــا ،التــي تعيــش يف الســويد منــذ 19

آين توما

طالل إمام

عام ـاً ،إنهــا إيجابيــة جــدا ً تجــاه املهاجريــن ،وتتعاطــف
معهــم ،وتقــدم لهــم املســاعدة بحســب اســتطاعتها ،إال
أنهــا تــرى أن لسياســة الحكومــة غــر املدروســة عواقــب
ســيئة عــى القادمــن الجــدد.
وتتابــع القــول" :الحكومــة تســتقبل أناســاً دون تأمــن
مســاكن لهــم وال فــرص عمــل ،وبطريقــة عشــوائية
ورسيعــة ،وال توزعهــم عــى املــدن بشــكل عــادل ،كــا
أنــه يوجــد تضــارب بــن البلديــات ،فالقانــون واحــد لكــن
كل موظــف يفــره عــى هــواه ،واملســاعدات تختلــف
مــن مــكان إىل آخــر ،دون رقابــة".
ويف موضــوع فــرص العمــل ،تقــول تومــا" :أعتقــد أن
مشــكلة العاملــة تتجــه إىل الحــل ،ألنــه كلــا كــر النــاس،
كلــا ازدادت الخدمــات وازدادت معهــا فــرص العمــل،
باإلضافــة إىل اســتثامر العديــد مــن القادمــن الجــدد يف
مشــاريع مختلفــة".
وحــول أفضليــة الفــرص واالندمــاج ،تضيــف تومــا:
"أعتقــد أن القــادم الجديــد لديــه فرصـاً ماديــة ومعنويــة
أكــر مــن املهاجريــن القدامــى ،الذيــن اعتمــدوا عــى
ســؤالهم لبعضهــم البعــض ،أمــا الجديــد تتوفــر لــه
أشــياء مل تكــن عــى وقتنــا ،كمرشــدي الرتســيخ (اللوتــس)
وبرامــج مكتــب العمــل املختلفــة ،حتــى أبســط األشــياء
وهــي الطعــام الرشقــي ،مل يكــن متوف ـرا ً يف وقتنــا ،أمــا
اآلن كل يشء متوفــر يف الســويد ،مــا يخفــف مــن وطئــة
الغربــة ولــو بشــكل بســيط ،وكــرة األجانــب إيجابيــة وال
تشــعرين بــأين غريبــة عــن املجتمــع".
طــال إمــام :ال يوجــد اصطــدام بيــن
المهاجــر الجديــد والقديــم
مــن جهتــه نفــى مســؤول قضايــا االندمــاج يف مــدارس
بلديــة يارفــا ،طــال إمــام ،وجــود نــوع مــن االصطــدام
بــن املهاجــر الجديــد والقديــم ،قائ ـاً" :ليــس املوضــوع
بــن جديــد وقديــم ،بــل يوجــد مهاجــرون قدمــاء
يجهلــون القوانــن ،ويوجــد جــدد يعرفــون الكثــر
ويندمجــون أكــر مــن ســابقيهم ،وأرى أن املســؤولية تقع
عــى الطرفــن ،كــا تقــع عــى املجتمــع بالدرجــة األوىل،
ألن الــذي لديــه اإلمكانيــة مــن واجبــه توفــر املعلومــات
للقــادم الجديــد يف الوقــت املناســب ،وأن ال يرتكــه يتلقــى
املعلومــات إال مــن املصــادر الرســمية ،كمصلحــة الهجــرة،
واملدرســة ومكتــب العمــل ،يك ال يضطــر الحقـاً الستشــارة
مــن ال خــرة لهــم".
ويتابــع إمــام ،الــذي يعيــش يف الســويد منــذ  24عام ـاً:
"يتوقــف وضــع املهاجــر الجديــد أحيانــاً عــى الحــظ،

شفيق شهرستان
فــإذا كان أقاربــه أو معارفــه ال خــرة لهــم ،ســيحصل
عــى معلومــات خاطئــة ،ونحــن الرشقيــون نخجــل أن
نقــول إننــا ال نعــرف ،ونفضّ ــل اإلجابــة الخاطئــة بــدل
ذلــك .فعــى القــادم الجديــد أن يبحــث ويســأل ،كــا
عــى املجتمــع أيضـاً مســؤولية كــرى ،ألين أرى أن بعــض
القادمــن الجــدد يتعرضــون إىل االبتــزاز أو التدليــس،
يف موضــوع تأجــر البيــوت مثــاً ،واســتغالل جهلهــم
بالقوانــن مــن أجــل الكســب املــادي ،حتــى أصبحــت
هنــاك ســوق ســوداء حقيقــة ،ورغــم ذلــك فــإين ال أعلــم
حجــم االســتغالل بالتحديــد".
وهكــذا نجــد أن هنــاك أســباب مختلفــة لظاهــرة
التعــايل والتعامــل الفوقــي بــن الالجئــن أنفســهم ،منهــا
مــا يتعلــق بثقافــة وشــخصية الفــرد نفســه ،ومنهــا مــا
هــو عــام ،ويتعلــق بسياســات االندمــاج كــا يؤكــد
طــال إمــام" :أرى أن سياســة االندمــاج ليســت موفقــة،
واألحــزاب السياســة مل توليهــا األهميــة الكافيــة ،فهــم
ال يهتمــون بتوزيــع املهاجريــن بشــكل عــادل ومتســا ٍو
عــى املناطــق والبلديــات ،بــل يحــرون املهاجريــن
ويرتكونهــم يف مناطــق معينــة ،فتصبــح التجمعــات إمــا
أغلبيــة مهاجــرة أو ســويدية".
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حاشية

ثقافة حاجز التفتيش

املدينــة العربيــة مل تكتــف برقابــة " األخ األكــر"
لخمســة عقــود خلــت ،كــا يف روايــة جــورج
اورويــل الشــهرية "  " 1984التــي ســببت لنــا
هواجــس ومخــاوف تســكننا خشــية ان تصــدر
منــا كلمــة او حركــة او نأمــة تشــر اىل تربمنــا
او عــدم رضانــا او تشــر اىل اننــا مــن اصحــاب
الــرأي اآلخــر فتغضــب اجهــزة الرقابــة وتخالــف
ثقافــة املنــع.
كــا مل تكتــف املدينــة العربيــة بثقافــة التأويــل
الرســمي التــي الغــت الخيــال والبالغــة واملجــاز
وجعلــت التعبــر خاليــا والخيــال اجــردا واللغــة
العربيــة مجــرد وســيلة مســطحة ،خطابيــة،
محــددة األهــداف واملعــاين العمــق فيهــا وال
داللــة.
اليــوم ونحــن يف عقــد جديــد مــن األلفيــة
الثالثــة ،تبتكــر املدينــة العربيــة " ثقافــة الحاجــز
" او " ثقافــة الســيطرة ونقــاط التفتيــش" .فقــد
امتــدت هــذه الظاهــرة مــن بغــداد اىل بنغــازي
ومــن دمشــق اىل صنعــاء حيــث تعرتضــك شــتى
الحواجــز بألــوان وثقافــات قــد تــؤدي بــك اىل
املــوت بســبب ماتحمــل او تقــرأ او توحــي بــه
هيأتــك.
صحيــح ان اكــر الحواجــز شــهرة يف اإلعــام
العــريب هــو " حاجــز قلنســيا " جنــوب مدينــة
رام اللــه عــى طريــق القــدس .حيــث تنقــل
األخبــار أن اإلنســان العــريب الفلســطيني هنــاك
يعــاين مــن اعتــى ظــروف الرقابــة واملنــع
والتأخــر والتفتيــش يف النوايــا واألفــكار  ..اال
ان حواجــز املــدن العربيــة بعــد موجــة الفــوىض
الخالقــة خلقــت ثقافــة اخــرى اشــد خوفــا
وقســوة ومنعــا.
فالحواجــز ونقــاط التفتيــش والســيطرة يف
املــدن العربيــة اذا كانــت

حكوميــة فــأن عقدتهــا األوىل اي " ثقافتهــا"
ســتكون " الخــوف مــن الكامـرا" ألن التعليــات
تقــول ان اليشء مســموح ان يوثــق وكل وســيلة
متنــح الشــاهد قــوة الدليــل البــري ممنوعــة
بأمــر الســيايس حتــى لــو كانــت وســيلة تصويــر
فنيــة .
وحــن يعــود الحاجــز لثقافــة مجموعــة دينيــة
محافظــة فــأن عقدتهــا ســتكون مرتكــزة يف
تدقيــق األزيــاء وبخاصــة ماترتديــه النســوة
العابـرات مــن الحاجــز مــا يســتدعي دعوتهــن
لســر عوراتهــن واالّ فأنهــن لــن يعــرن ثانيــة
ابــدا.
وحــن يعــود الحاجــز اىل ثقافــة امـراء الطوائــف
فــأن عقدتهــم ســتكون األســاء .وســيدقق
يف اســاء العابريــن وخلفياتهــا واســقاطاتها
الطائفيــة والتاريخيــة بشــكل ينــر ثقافــة
الخــوف مــن األســم ايضــا.
وحــن يعــود الحاجــز اىل ميليشــيا متشــددة
فــأن عقدتهــا ســيكون الرتكيــز عــى مايحملــه
العابــرون مــن كتــب ادبيــة او ثقافيــة ومــا اذا
كانــت تغايــر الــرع وعــى اللوحــة التشــكيلية
وبخاصــة اللوحــات التــي متثــل اشــخاصا
مرســومني فهــي محرمــة وتفتيــش األقــراص
املدمجــة للموســيقى والغنــاء والفنــون التعبرييــة
ألنهــا محرمــة رشعــا.
املدينــة العربيــة تفقــد هويتهــا وتناغمهــا
الســكاين وايقاعهــا املــدين وتستســلم لثقافــة
املنــع والحجــز والتأويــل  ..ثقافــة الحواجــز
ونقــاط التفتيــش.

فاروق سلوم
farouq@alkompis.com

المستشرقون السويديون
والنظر الى الغد
الكومبــس – ثقافــة :يرتكــز اهتــام الــدول اإلســكندنافية
عــى دراســة الــرق وتاريــخ املنطقــة العربيــة منــذ
القــرون الوســطى .وتحــي قصــة شــعبية بعنــوان "
الفايكنــج يف بغــداد " حلــم ســكان الشــال بطــواف
قواربهــم يف ميــاه دجلــة ايــام الدولــة العباســية واكتشــاف
ارسار املــدن الرشقيــة وحكاياتهــا املرويــة .
وقــد اســهمت زيــارات املبرشيــن ووفــود الحجيــج اىل
اورشــليم والقــدس تطويــر النظــرة اىل الــرق كــا فتــح
طريــق الحريــر األبــواب واســعة للتوجــه نحــو الــرق
وبلــوغ الهنــد والصــن والجــزر النائيــة يف الــرق البعيــد.
واليــوم يتمثــل جهــد املســترشقني يف جامعتــي يوتوبــوري
وجامعــة لونــد عــى تواصــل الدراســات املتعلقــة بوجــود
جاليــات مرشقيــة ومجموعــات دينيــة تســكن الســويد
بشــكل يطــور اوارصالعالقــة الثقافيــة.
ويبــدو ان املنهجيــة التــي يعتمدهــا هــؤالء املســترشقني
هــي " اعتبــار الجاليــات واملجموعــات الدينيــة اقليــات
تتعايــش مــع املجتمــع الســويدي وتســتثمر القوانــن
والقواعــد املعمــول بهــا لإلنســجام مــع ثقافــة املجتمــع
الســويدي .ويقــول الدكتور  Jan Hjärpeاســتاذ الدراســات
اإلســامية يف جامعــة لونــد ،والــذي اصــدر العديــد مــن
الكتــب والدراســات " ان قبــول مجتمــع الالجئــن هــو
تعبــر عــن رغبتنــا بأنســجام الثقافــات وليــس تعارضهــا.
وتذهــب بعــض اآلراء التــي يحملهــا البعــض اىل القــول
بالخصوصيــة الدينيــة والرغبــة بالتفــرد يف القـرار وهــو امــر

يتعــارض مــع منهجيــة التفاعــل والتعايــش واإلندمــاج”،
بينــا عـ ّـر مــن قبــل الســفري املختــص بالدراســات الرشقيــة
املعــروف  Ingmar Karlssonيف سلســلة محــارضات
وكتــب ومواقــف معروفــة عــن مقولتــه الشــهرية "
اإلســترشاق تفاعــل واتحــاد وليــس نقــل العــداء والكراهيــة
”.
وغالبــا يجــد بعــض الخطبــاء ورؤســاء املجموعــات املهاجرة
املتشــددة ان مواقــف املســترشقني هــذه التنســجم مــع
رغبتهــم يف تأســيس وجودهــم عــى تركيــز دينــي وثقــايف
بخصوصيــة تتعــارض مــع ثقافــة البلــد املضيــف وتتوجــه
هــذه املجموعــات بالنقــد اىل املســترشق Kent Ritzen
الــذي يظهــر باســتمرار موقفــا متشــددا يــوازن بــن قبــول
املجموعــات الرشقيــة املهاجــرة وتفاعــل ثقالفاتهــا وبــن
متطلبــات البقــاء والتفاعــل مــع ثقافــة املجتمــع الســويدي
وقوانينــه وتطلعاتــه.
ولكــن دامئــا يضــع املســترشق "تيتــس روكــه" فكرتــه
القامئــة عــى تفاعــل واقـراب الثقافــات واآلداب والفنــون
واللغــات لتمنــح ثقافــة العــر هويتهــا املتعــددة األبعــاد
وليــس ثقافــة البعــد الواحــد .
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صيف السويد :تنوع ثقافي وإحتفاء بالرواد القدامى

الكومبــس – ثقافــة :يشــكل موســم الصيــف عالمــة
يف حركــة املجتمــع الثقافيــة بالســويد ،اذ يتدخــل
الجــو الشــايل الصعــب يف تقســيم النشــاط الثقــايف
احيانــا كثــرة وفــق طبيعــة الفصــول وميــول الفئــات
اإلجتامعيــة املهتمــة بالنشــاط الثقــايف.
ومــن اجــل ذلــك نظــم متحــف الفــن الحديــث يف
العاصمــة ســتوكهومل برنامجــا صيفيــا يف حدائقــه لعــدد
مــن املعروضــات ومقاهــي الحــوار واملوســيقى.
وافتتــح متحــف الفــن الحديــث معــرض الصيــف الكبــر
للفــن التشــكييل للفــرة مــن  29مايــو ايــار ويســتمر
لغايــة  14ســبتمرب ايلــول .2014
ويخصــص معــرض هــذا الصيــف ألعــال الفنــان الرائــد
 Nils Dardelوهــو فنــان ســويدي متنــوع عــاش للفــرة
 1888لغايــة  1943حيــث درس الفــن يف باريــس وعــارص
معظــم رواد الحداثــة وفنانيهــا وتفاعــل مــع اتجاهــات
األدب والفــن والنقــد يــوم كانــت باريــس مركــز كل
اتجــاه حديــث.

واهتــم الفنــان بالــرق والفــن الرشقــي كــا تابــع
لوحــات واعــال املســترشقني العامليــن الذيــن زارو
الــرق وقدمــوا أعــاالً كالســيكية مميــزة متثــل الحيــاة
هنــاك ،وتأثــر بتلــك النزعــة التلوينيــة الفــذة وتلــك
اإلنعكاســات والظــال يف شــخصية اللوحــة الرشقيــة.
تقــول الناقــدة التشــكيليه الســويدية : Ingela Lind
"إنــه فنــان متعــدد األســاليب ولكنــه يف الغالــب انطباعي
تعبــري مجــدد يشــغل فضــاء لوحتــه بحريــة ويدقــق
يف التفصيــل والظــل والضــوء .وهــو تلوينــي بــارع وقــد
التقــط أهــم نتائــج اتجاهــات التجديــد يف الحركــة الفنية
بباريــس واســتطاع أن مينــح التشــكيل يف الســويد هويــة
التنــوع والخصوصيــة".
هــذا ويقيــم املتحــف حلقــة نقاشــية حــول "الفــن
الحديــث يف عــر الهويــة واإلنتــاء" يشــارك فيهــا
عــدد مــن األكادمييــن والفنانــن والنقــاد ،كــا يواصــل
عــرض األفــام الخاصــة بالفــن التشــكييل واهــم
الحــركات العامليــة خــال املوســم الصيفــي ملتحــف الفــن
الحديــث”.

الكومبــس – ثقافــة :تحتفــل الســويد هــذا العــام
مبئويــة الكاتبــة الســويدية  -الفنلنديــة توفــه يانســون
وذلــك بإقامــة العديــد مــن املعــارض الفنيــة ومعــارض
الكتــب والنــدوات احتفــاءا بنشــاطها اإلبداعــي املتنــوع
ورســومها وادبهــا وكتبهــا الكثــرة.
وكانــت توفــه يانســون "  "2001-1914قــد نشــأت
يف كنــف والدهــا الرســام املعــروف فكتــور يانســون،
وتعلمــت منــه الكثــر .وحــن انهــت الدراســات األوىل
درســت الفــن يف ســتوكهومل وهلســنيك وباريــس .
واقامــت الكاتبــة والرســامة توفه يانســون معرضهــا األول
عــام  1943يف نفــس الوقــت الــذي بــدأت فيــه تكتــب
وترســم قصصــا لألطفــال حيــث ابتكــرت شــخصياتها
الخاصــة الشــهرية بأســم " مومــن” التــي متيــزت مبســتوى
مختلــف مــن الــرد والرســوم ســواء يف الكتــب او يف
افــام الكارتــون الحقــا.
وواصلــت توفــه يانســون كتاباتهــا للفتيــان والشــباب

والقــراء الكبــار واصــدرت مثــان روايــات وعــدد مــن
دواويــن الشــعر واختــارت حياتهــا يف عزلــة قــرب البحــر.
وخــال شــهر يونيــو حزيــران  2014تنظــم مجلــة Vi
الســويدية املتخصصــة بــاألدب واملجتمــع رحلــة بحريــة
ثقافيــة ملناســبة الذكــرى املئويــة للراحلــة وتتضمــن
معرضــا للكتــب ومعرضــا للرســوم ومرســا يســتطيع مــن
خاللــه الجميــع مامرســة هوايــة الرســم طــوال الرحلــة
التــي تســتمر يومــن بــن ســتوكهومل وهلســنيك.
وقــد نظمــت املجلــة املذكــورة عــددا مــن الرحــات
الثقافيــة للمــرح والتشــكيل واملوســيقى والكتــب
تحــت عنــوان " قــارب الثقافــة" حيــث تتــاح للمســافرين
املهتمــن التواصــل مــع املنجــز الجديــد ثقافيــا وفنيــا.
هــذا وقــد رســمت توفــه يانســون خــال حياتهــا اهــم
روايــات الكاتــب جــي جــي تولكــن ولويــس كارول
وهانــز كريســتيان اندرســون.

السويد تحتفل بمئوية الروائية
ّ
توفه يانسون

العدد الثامن مقاالت الرأي
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شــخصيات ســويدية مؤثرة فــي مجريات
القضية الفلســطينية

الكومبــس  -مقــاالت :عــى الرغــم مــن صغــر
اململكــة الســويدية كدولــة إال أن رجالهــا السياســيون
بســمعة طيبــة وبتأثــر معنــوي عــى املســتوى العاملــي
بســبب سياســة الحيــاد والســام التــي جــرت الســويد
واألمــن العــام الثــاين للجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة
عليهــا خــال القرنــن املاضيــن ،ويضــاف إليهــا الرتبيــة
داج همرشــولد الــذي أجــر اإلرسائيليــن والربيطانيــن
الدميقراطيــة الســويدية العريقــة ،واملعروفــة دوليــا،
والفرنســيني ،أثنــاء العــدوان الثــايث عــى مــر يف العــام
التــي يتــم تعليمهــا منــذ الســنوات األوىل مــن حيــاة
 1956مــن اإلنســحاب مــن ســيناء ومــن قطــاع غــزة .كــا
اإلنســان يف املنــزل ويف ريــاض األطفــال ويف املــدارس
ســاهم يف دعــم الكثــر مــن الشــعوب الفقــرة واملضهــدة
عــى مســتويات والجامعــات.
يف نضالهــا مــن أجــل التحــرر واإلســتقالل ،ومهــد لهــا
فمــن خــال متابعــايت للسياســات الســويدية الرســمية الطريــق لتصبــح أعضــاءا ً فاعلــة يف املنظمــة األمميــة،
وتطــور الــرأي العــام تعرفــت شــخصيا ،ومــن خــال الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة .ومــن املعتقــد
الق ـراءة ،عــى شــخصيات عديــدة ومتنوعــة اإلختصــاص بــأن نضالــه هــذا مــع تلــك الشــعوب دفــع بالــدول
كانــت فاعلــة عــر الســنني .منهــا مــن قــى ومنهــا الكولونياليــة ويف مقدمتهــا أمريــكا وبريطانيــا وإرسائيــل
الت ـزال فاعلــة بشــكل أو بآخــر ،كل حســب موقعــه ،يف مــن إســقاط طائرتــه فــوق أرايض الكونغــوا يف العــام
.1961
مجريــات القضيــة الفلســطينية.
دوليــة ،وكذلــك النقــب الفلســطيني .الرجــل الــذي قتلتــه
عــى إثرهــا العصابــات اليهوديــة الصهيونيــة عــى أرض
الســام ،أرض القــدس الرشيــف.

لقــد كان بعــض هــذه الشــخصيات مــن وثــق أعاملــهمــن خــال الكتــب واملقــاالت أو كُتــب عنهــم مــن
قبــل اآلخريــن ،ومنهــم مــن مل يفعــل ذلــك .فمــن كان
قــد كتــب أو كُتــب عنــه ،وتــم أرشــفته ،متكنــت مــن
اإلطــاع عــى أعاملهــم بالتفصيــل .وكان مــن املمكــن
إصــدار كتــاب كامــل عــن بعضهــم يف دورهــم يف أحــداث
القضيــة الفلســطينية.
 .1كان مــن هــذه الشــخصيات الدبلوماســية مــن كان
مؤث ـرا عــى املســتوى العاملــي مثــل بــاول مــون الــذي
قــام برســم الخرائــط التــي تــم اعتامدهــا يف قــرار
الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة رقــم  181لعــام 1947
الخــاص بتقســيم فلســطني.

 .2وكان بعضهــم اآلخــر سياســيني فاعلــن عــى املســتوى
الــدويل وعــى مســتوى السياســات الســويدية الرســمية
مثــل رئيــس وزراء الســويد الســابق أولــوف باملــه
الــذي ســاهم يف أدخــال منظمــة التحريــر الفلســطينية
إىل األمــم املتحــدة يف العــام  1974وإدخالهــا أيضــا إىل
مؤمتـرات منظمــة اإلشـراكية الدوليــة ،وافتتــح لهــا مكتبــا
إعالميــا يف العاصمــة ســتوكهومل يف العــام  ،1975وهــو من
دعــى قائــد منظمــة التحريــر الفلســطينية يــارس عرفــات
إىل ســتوكهومل ،ومهــد لــه يومئــذ اللقــاء مــع رؤســاء
األحــزاب اإلشــراكية الدميقراطيــة يف دول الشــال .كل
هــذه األمــور جعلتــه "عــى األرجــح" فريســة للصهيونيــة
وأحبائهــا ليدفــع الرجــل حياتــه مثنــا لهــا.

ومنهــم الربملــاين والكاتــب والصحــايف إيفــرت سفنســون،
واألمــر فولكــه برنــادوت الــذي تــم تعينــه مــن قبــل الــذي نــذر مــا ينــوف عــن أربعــة قــرون مــن حياتــه
الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة ليكــون وســيطا واليــزال مــن أجــل دعــم الشــعب الفلســطيني عــى
يف الحــرب التــي دارت بــن العــرب واإلرسائيليــن يف مقاعــد الربملــان الســويدي ويف كتاباتــه.
العــام  ،1948وطالــب يومهــا بإعــادة كافــة الالجئــن
الفلســطينيني إىل ديارهــم ،وتخصيــص منطقــة القــدس والكاتــب والصحــايف والســيايس الربملــاين الدكتــور بــر
لتكــون تابعــة للدولــة العربيــة بــدال مــن أن تكــون جارتــون الــذي يعمــل منــذ نهايــة الســتينات عىل كشــف
الحقائــق يف القضيــة الفلســطينية
مــن خــال كتبــه التــي زادت عــن
الثالثــن ،ومــن خــال مقعــده يف
الربملــان الســويدي والربملــان األوريب،
ممثــا عــن احـزاب الخــر يف أوربا،
ومــن خــال نضالــه ضمــن حــركات
التضامــن الســويدية مــع الشــعب
الفلســطيني ،املســاة "مجموعــات
أنصــار فلســطني يف الســويد" ،التــي
ترأســها لفــرة طويلــة.
 .3أمــا البعــض الثالــث كان مؤثــرا
عــى املســتوى املحــي الســيايس
الســويدي فقــط مثــل الربملانيــة
الفلســطينية إيفــون رويــدا والربملاين
أوســفالد سودركفيســت والربملــاين
ياكــوب يونســون وغريهــم،

فولكه برنادوت

 .4وفريــق رابــع فعــل فعلــه عــر
العمــل اآلكادميــي مثــل الربوفســور
ســيجربت أكسيلســون والربوفســور
يــان بارميــان اللــذان خ ّرجــا مــن
الجامعــات العديــد مــن أجيــال
الطلبــة الســويديني ،وأرشفــا عــى
أطروحــات الطلبــة التــي تحــي
عــن الوجــع الفلســطيني ،إضافــة

ملــا قامــا بتأليفــه مــن كتــب بهــذا الخصــوص ،كــا كانــا لوت ّا شولكفيست وغريهم كرث.
رائــدان يف تشــكيل حــركات التضامــن مــع الشــعب
الفلســطيني منــذ بدايــة الســبعينات مــن القــرن املــايض- ،وكان مــن الشــخصيات الســويدية أيضــاً مــن تــرك
مثــل "جمعيــة الحفــاظ عــى الــراث الفلســطيني" خلفــه القليــل مــن الكتابــات عــن دوره ثــم غــادر
و"األرشــيف الســويدي الفلســطيني" و"اللجنــة املســيحية الحيــاة مثــل القــايض إمييــل ساندســروم الــذي تــرأس
لجنــة الندســكوب التــي اقرتحــت مــروع قـرار تقســيم
لنــرة الشــعب الفلســطيني".
فلســطني عــام  .1947واملحامــي الربملــاين هانــس يــوران
 .5وفريــق خامــس قــد عمــل عــى املســتوى الفنــي فرانــك ،وقائــد القــوات الدوليــة ،التــي انتــرت مابــن
التوثيقــي مثــل مخــرج ومنتــج األفــام الوثائقيــة الســيد الدولــة الصهيونيــة والــدول العربيــة املجــاورة ،يف
بــر أوكــه هوملكفيســت ،الرجــل الــذي أنتــج خــال خمســينات القــرن املــايض الجــرال كارل فــون هــورن.
العقــود الطويلــة العديــد مــن األفــام الوثائقيــة التــي
شــملت مخيــات الفلســطينيني يف لبنــان ،كــا وغطــت لقــد عمــدت إىل توثيــق مامتكنــت مــن جمعــه عــن
شــال فلســطني ،أو مــا يســمي بداخــل الخــط األخــر ،منــاذج شــخصيات ســويدية متنوعــة التخصــص ،مثــل
والضفــة الغربيــة ويف مقدمتهــا القــدس ،وأخ ـرا قطــاع الدبلوماســيني والسياســيني والكتــاب والصحافيــن
غــزة الــذي نالــه القســم األكــر مــن تلــك األفــام .والفنانــن ورجــال العلــم وغريهــم .لقــد كانــت هــذه
األفــام التــي عرضــت يف الســويد ويف العديــد مــن دول الشــخصيات وقضــت ،والزال بعضهــا عــى قيــد الحيــاة،
العــامل .حــاز بعــض هــذه األفــام عــى جوائــز عامليــة فاعلــة عــى املســتوى الوطنــي الســويدي وعــى
وأثــارت حفيظــة الطــرف اإلرسائيــي ومحبيــه ،وأشــعلت املســتوى العاملــي مبــا يخــص قضيــة فلســطني .وكتبــت
الجــدل الواســع يف الســويد ،كونــه قــام بفضــح إرسائيــل عنهــا لتكرميهــا وإعطائهــا حقهــا يف التوثيــق مبــا يخــص
وأســاليبها يف رسقــة األرايض مــن الفلســطينيني وهــدم القضيــة الفلســطينية عــى الســاحة الســويدية ،ومــن
املنــازل القــرى والقصــف العشــوايئ عــى املدنيــن وغــر املؤكــد بأننــي مل أذكــر الجميــع لعــدم معرفتــي بهــم.
ذلــك.
وآمــل ممــن يعايشــون ويقــرأون عــن الســويد مــن
 .6وفريــق ســادس مــن اشــتغل عــى املســتوى الشــعبي األجيــال الحاليــة والقادمــة أن يتــم إيفــاء املوضــوع
يف حــركات التضامــن عــى أرض الســويد أو يف الفضــاءات حقــه ،كل قــدر معرفتــه ،والكتابــة عــن شــخصيات أخــرى
األخــرى ،عــى ســبيل املثــال ال الحــر – ألن كثرييــن مــن مل أمتكــن مــن التعــرف عليهــا مــن خــال الكتابــات أو
األطبــاء واملمرضــن مــن اشــتغلوا طوعيــا يف املؤسســات العالقــات الشــخصية.
الفلســطينية – أمثــال الطبيــب دافيــد هنــي والطبيــب
هرنيــك بيلّينــج اللــذان بــدأ أعاملهــا يف مخيــات لبنــان وأخــرا ً آمــل مــن أبنــاء الجاليــة العربيــة يف الســويد
مــن أواخــر الســبعينات من القــرن املــايض والزاال يعمالن ككل ،رســمياً وشــعبياً ،أن تبحــث يف دور الســويد
بجــد يف هــذا املجــال اإلغــايث الطبــي ،وتشــكيل الــرأي والســويديني يف املجتمعــات العربيــة األخــرى .فالســويد
العــام مــن خــال محارضاتهــم ومقاالتهــم يف الصحافــة الرســمية والشــعبية غنيــة مــن الناحيــة الثقافيــة والفنيــة
الســويدية والعامليــة .وكان آخــر أعاملهــا املؤمتــر الطبــي والسياســية واإلقتصاديــة والعســكرية والرياضيــة وحتــى
الــذي أقيــم يف املستشــفى األكادميــي يف مدينــة أوبســاال اللغويــة باحتكاكهــا مــع املجتمعــات العربيــة ،وميكــن
يف  22أيلول/ســبتمرب  2013ليتنــاول األضــاع الصحيــة يف اســتخراج الكثــر منهــا.
كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة.
ومــن الجديــر ذكــره يف هــذه العجالــة بــأن موقــع جريدة
 .7وأخــرا منهــم مــن عمــل يف مجــال تأليــف الكتــب الكومبيــس اإللكرتونيــة يقــوم بنــر تلــك الدراســات
مثــل الكاتــب والصحــايف الكبــر يــان جييــو ،والكاتــب واحــدة بعــد األخــرى ،وميكــن للقــارئ مراجعــة ومتابعــة
الصحفــي الفيلســوف اليهــودي يــوران روســنباري ،املوقــع يف نــره لتلــك الدراســات.
واملصــور والكاتــب والصحــايف دونالــد بوســروم،
والكاتــب والربوفيســور أولــف بياريلــد ،والكاتــب
اليســاري ســتيفان بيكــان ،والكاتــب الصحــايف بــر
رشيد الحجة
فريتــن ،والكاتــب الصحــايف بنكــت نيلســون ،والكاتــب
الكبــر إنجــار كارلســون ،والكتابــة الصحافيــة أمثــال
باحث وكاتب فلسطيني مقيم في السويد
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ليصبــح املعنــى الكامــل :املحكمــة الجنائيــة .وتــأيت مرادفة
لكلمــة  Internationella brottmålsdomstolenالتــي المصطلح الخامس:
تعنــي املحكمــة الجنائيــة الدوليــة.
 Skolinspektionenمصطلــح مؤلــف مــن كلمتــن.
وهــي منظمــة دوليــة ،مق ّرهــا هولنــدا ،تأسســت عــام
 2002كأول محكمــة قــادرة عــى محاكمــة األفــراد Skola ،تعنــي مدرســة ،و  inspektionتعنــي تفتيــش أو
املتهمــن بجرائــم اإلبــادة الجامعيــة ،وجرائــم الحــرب ،تدقيــق.
والجرائــم ضــد اإلنســانية.
ليصبــح املعنــى الكامــل :هيئــة التفتيــش املــدريس أو
مفتشــية املــدارس.
وهــي ســلطة حكوميــة تقــوم مبراقبــة أعــال املــدارس،
وتقييــم الطلبــات املقدَّمــة إليهــا بشــأن تأســيس مــدارس
خاصــة .وتشــمل مســؤولية املفتشــية اإلرشاف عــى ريــاض
األطفــال واالبتدائيــة واإلعداديــة والثانويــة ومــدارس
الكبــار واألنشــطة التعليميــة األخــرى .وتهــدف إىل توفــر
تعليــم جيــد يف بيئــة آمنــة.
المصطلح الثاني:
 Kommunfullmäktigeمصطلــح مؤلــف مــن كلمتــن،
 Kommunتعنــي بلديــة ،و  fullmäktigeيعنــي مجلــس.
ليصبــح املعنــى الكامــل :مجلــس البلديــة.
وهــو مــا يعــرف بالـ"حكومــة" املوجــودة يف كل بلديــة،
ويقــوم بإصــدار القــرارات عــى املســتوى البلــدي .يتــم
تســمية أعضائــه يف "االنتخابــات البلديــة".

كــا ميكــن االتصــال بهيئــة التفتيــش املــدريس للتبليــغ
عــن األخطــاء التــي ترتكبهــا املــدارس.

المصطلح السادس:
 Statistiska centralbyrånمصطلــح مؤلــف مــن ثــاث
كلــات Statistisk .تعنــي إحصــايئ ،و  centralتعنــي
مركــزي ،و  byråتعنــي مكتــب.
المصطلح الثالث:
 Konsumentverketمصطلــح يتألــف مــن كلمتــن.
 Konsumentتعنــي ُمســتهلك ،و  verketتعنــي ســلطة
أو مصلحــة .ليصبــح املعنــى الكامــل :مصلحــة الدولــة
للشــؤون االســتهالكية.
وهــي ســلطة حكوميــة ســويدية ،تتعامــل بشــؤون
االســتهالك ،ومــن مهامهــا ،تقييــم البضائــع والخدمــات
االســتهالكية .ويقــرر كُالًّ مــن الحكومــة والربملــان سياســة،
وكيفيــة عمــل املصلحــة.

ليصبــح املعنــى الكامــل :مكتــب اإلحصــاء املركــزي،
ويعــرف اختصــارا ً بـــ .SCB
وهــو ســلطة إداريــة وطنيــة ،مســؤولة عــن اإلحصــاءات
الرســمية والحكوميــة املختلفــة يف الســويد ،وعــن تنســيق
وتســليم املعلومــات اإلحصائيــة للمنظــات الدوليــة.
وتعتــر مهمتهــا الرئيســية تزويــد العمــاء باإلحصــاءات
التخــاذ القــرارات واملناقشــة والبحــث ،بالنيابــة عــن
الحكومــة والســلطات املختلفــة ،وأيضـاً لزبائــن يف القطــاع
الخــاص وللباحثــن.

العدد الثامن تسالي
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كلمات متقاطعة
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1
افقي
 .1تجمعات للفرح  oتصد وذود (عن الحق مثال)
 .2ضوضاء  – oامتنع عن عمل الرش واملوبقات o
للتمني
 .3االسم األول ملخرج أفالم الرعب األمرييك  oكرم
 .4مرتحل بني البالد
 .5ثلثا سيف  oثلثا كان  oثلثا دام
 .6تغيب يف التفكري والرتكيز
 .7يدفئ يف الشتاء  oعمله هو الكتابة
 .8يف حالة استحياء مام صدر منها  oشكله دائري وقد
توصف به الشمس
 .9مغامر يف اللعب بالنقود  oغنى وثراء
 .10يف القرآن مل تبدأ بالبسملة

2
3
4
5
6
7
8

رأسي
 .1عكس همجي  – oشديد الظلمة
 .2خضار من مقبالت الطعام  oحرف جر  oثلثا قوم
 .3تستخدم يف االستحامم  oطني مشوي
 .4نقود مقابل عمل أو خدمة  oسيدة مهنتها نقل
املعنى من لغة إىل أخرى
 .5بحر كبري  oرسوال واسع ( مبعرثة )
 .6عني الكامريا
 .7آلة ايقاع موسيقية  oأداة نصب  oنصف يتيم
 .8نشف  oجرس (مبعرثة)
 .9من أجمل األزهار  oمكونات األرض
 .10آلة موسيقية وترية  oمدينة عربية عىل شط العرب

9
10

افقي
 .1حفالت • دفاع
 .2ضجيج • عف • لو
 .3الفريد • جود
 .4مسافر
 .5يف • ان • دا

 .4اجر • مرتجمة

 .10سورة التوبة

 .3ليفة • فخار

 .9مقامر • يسار

 .2فجل • يف • قو

 .8خجلة • قرص

 .1حضاري • دامس

 .7فرو • كاتب

رأسي

 .6تشت

رقم الطوارئ في الســويد

 .5يم • شولرا
 .6عدسات
 .7دف • ان • يت
 .8جف • ناقسو
 .9الورد • تراب
 .10عود • البرصة

عناوين وهواتف مهمة

يف حــال التعــرض لحــوادث خطــرة ولطلــب املســاعدة الفوريــة
مــن اإلســعاف ودائــرة اإلطفــاء والدفــاع املــدين والرشطــة،
يجــب االتصــال عــى الرقــم  112والــذي ميكــن االتصــال عليــه
الهواتــف األرضيــة أو النقالــة (املوبيــل) مجانــا ومــن أي منطقــة
يف الســويد .العاملــون يتقنــون اللغتــن الســويدية واإلنجليزيــة،
وعنــد االتصــال يــرد عليــك أحــد العاملــن ويســألك:
مــاذا حــدث؟ مــكان وقــوع الحــادث؟ رقــم الهاتــف الــذي
تتكلــم منــه؟

حل الكلمات المتقاطعة
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