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صفحة 5

بالســويد  يوجــد  خــاص:   – الكومبــس 
ــا  ــن يومي ــروين يعل ــع الك ــوايل 2000 موق ح

عــن وظائــف شــاغرة، ويبلــغ عــدد هــذه 

الوظائــف حــوايل 5000 وظيفــة يف اليــوم 

الواحــد، وهــذا مــا قــد يصعــب الحصــول 

عــى صــورة كاملــة ألماكــن العمــل الشــاغرة. 

موقــع oxojobb.se الجديــد، يعمــل عــى 

تجميــع هــذه الوظائــف يوميــا يف نظــام 

بحــث موحــد، مــن خــال جهــود 17 موظــف 

يعملــون يوميــا عــى مســح كل هــذه املواقــع 

 Andrei بوستاتشــا  أنــدري  إرشاف  تحــت 

Postoaca مبتكــر هــذا النظــام. 
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هنــا تجــد كل الوظائــف الشــاغرة مــع إمكانيــة البحــث عــن عمــل فــي الســويد بواســطة اللغــة العربيــة

الكومبــس -خــاص: قــد تختلــف طقــوس شــهر رمضــان 
وعاداتــه وتقاليــده مــن بلــد إىل آخــر، ولكــن املعنــى الروحــي 

ــركة  ــل مش ــى عوام ــبة، تبق ــذه املناس ــر ه ــب جوه إىل جان

بــني كل املســلمني يف شــتى البقــاع. وال شــك أن شــهر رمضــان 

ــال  ــدان أخــرى، فاخت ــرا عــن عــدة بل ــز كث يف الســويد يتمي

الليــل والنهــار، يصعــب الصيــام  االعتــدال بــني ســاعات 

لســاعات طويلــة تصــل، هــذا العــام، إىل 21 ســاعة يف املناطــق 

ــالية.  الش

مــا مييــز طعمــة رمضــان يف الســويد، أيضــا أنــه مناســبة 

للتذكــر بأجــواء نفتقدهــا نحــن الرشقيــني هنــا يف بــاد 

الغربــة، أجــواء األلفــة وتبــادل الزيــارات وااللتفــاف العائــي 

حــول املائــدة، ونســيان الخافــات الشــخصية والتســامح، إىل 

جانــب االهتــام بإعــداد الطعــام وبعــض املأكــوالت املعينــة.

باإلســام  الســويدي  املجتمــع  لتعريــف  فرصــة  رمضــان 

رمضان بنكهة سويدية: 
بالمســلمين أكثــر  للتعريــف  واجتماعيــة  دينيــة  التوافق والتناقض مناســبة 

مابين القادم الجديد 
والمقيم القديم

يشــعر  ســتوكهومل:   - الكومبــس 
ــوع  ــدد، بن ــني الج ــن القادم ــد م العدي

مــن االســتعاء والتكــر أو الفوقيــة عند 

التعامــل مــع مــن ســبقهم إىل الســويد، 

خاصــة يف محيــط العائلــة أو أماكــن 

العمــل أو يف ســياق العاقــات العامــة، 

التعليــق عــى حــدث  وحتــى عنــد 

ــس  ــع الكومب ــور يف مواق ــر منش أو خ

وصفحــات التواصــل االجتاعــي، ميكــن 

ــات. ــذه الفروق ــة ه ماحظ
صفحة 20
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الكومبس 
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SVERIGES STÖRSTA TIDNING PÅ ARABISKA

   Juni 2014 العدد الثامن السنة االولى

تصدر عن شبكة الكومبس 
االعالمية ستوكهولم
www.alkompis.se

Al-Kompis är ett Media 
Network med ambitionen 
att underlätta integra-
tionen mellan de männis-
kor och kulturer som idag 
finns i Sverige och det 
svenska samhället. Vi på 
Al-Kompis är övertygade 
om att integration är öm-
sesidig 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.

AlKompis papperstid-
ningen bestå av 28 sidor 
och tryckas i 20000 ex-
emplar. Den kommer att 
distribueras av utdelare 
och på 40 speciellt utvalda 
platser i Stockholm län, 
och i 32 platser i Helsing-
borg och Landskrona.

Alkompis beslutar att 
skicka tidningen med 
post till vem som helst, 

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 administra-
tion 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

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 medieräck-
vidd på 420 000 person-
er. Och vi bara växer och 
växer. Al-Kompis åtnjuter 
mycket högt förtroende 
av läsare som ser oss som 
“Sverige på arabiska”.

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 بــني شــخصني قادمــني أيضــا حديثــا إىل الســويد: تخيــل أننــا يف هــذه البــاد ســنصوم حــوايل 20 ســاعة، 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 اجتاعيــة 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 بحاوتهــا ومرهــا، أصبحــت اآلن 

شــيئا مــن املــايض ومــن الصعــب عيــش اإلنســان فقــط عــى ذكرياتهــا.

فمــن كان يف بــاده مديــرا أو مســؤوال أو تاجــرا كبــرا أو رب أرسة بامتيــازات واســعة، ليــس مــن الســهل أن يســتوعب التغيــر املفاجــئ عــى حياتــه، أو عــى مظاهــر 

حياتــه الخارجيــة.

االعــراف أوال أمــام النفــس، أن هنــاك متغــرات يجــب التعامــل معهــا، قــد يكــون أول خطــوة باالتجــاه الصحيــح نحــو اســتخدام كل مــا هــو متــاح النطاقــة 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 بــني 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 االعــراف باملتغــرات الحاصلــة حولــه، نتيجــة االنتقــال مــن بيئــة إىل أخــرى، ومــا 

يرتــب عــى هــذا االنتقــال مــن التزامــات. 

ــي  ــة، ل ــارضة الغائب ــويد، الح ــمس الس ــر إىل ش ــه أن ينظ ــرات علي ــس التغ ــتطع أن يلم ــن مل يس وم

يتأكــد أنــه موجــود يف مــكان جديــد بظــروف عيــش مختلفــة. ويــوازن بــني هــذه املتغــرات وبــني مــا 

يريــد أن يحتفــظ بــه مــن معــامل هويتــه الخاصــة. 

رئيس التحرير
د. محمود صالح آغا

ma@alkompis.com
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Rawabi Phone 
Tenstagången 39
163 64 Spånga
TEL 0760770760
TEL 0760770750

Datoteket Sweden
Hornsgatan 73
127 48 Skärholmen
TEL 0707946194

Göteborg 

ALMSAT 
Almsat Parabol Huset
Karl Johansgatan 29
414 59 Göteborg 
Telefon: 031-266 266 
Mob.:0737773738 
Fax: 031 266 266
www.almsat.com

Uppsala 
Elgruvan
Vaksalagatan 19-21 (Sivia Torg)

753 31 Uppsala
Telefon: 018-100133
Fax: 018-103150
www.elgruvan.se

Helsingborg 

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

Kristianstad 
Digital Huose
Tegelbrukes vägen 1
291 33 Kristianstad
TEL 0702030179

Härnösand 
Sindbad Grossisten 
Storgatan 32
871 30 Härnösand 
TEL 0611-20082 

Bergsgatan 41
214 22 Malmö

Service: + 46 (0) 40-6200530
Butiken: +46 (0)40-6088451
Mobil: +46(0)76 905 87 65

Parabol city

Tamim SAT
Artillerigatan 20
415 03 GÖTEBORG
TEL 0737788881
TEL 0737575500

Hus möbler
Norra grängesbergs
gatan 21
212 50 Malmö
TEL 040 - 190506
TEL 0707 946610

Media Gross
Scheele gatan 15
212 28 Malmö
Tel: 0046 40 6200534

ATN Butiken

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

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

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 

Datoteket
Frihetsvägen 6-10 
177 53 Järfälla
TEL 0707946194

ZoomOut
Skärholmsplan 2
127 48 Skärholmen
framför buss terminalen 
TEL 0707946194

Malmö

Online Butik - Hela Sverige

 

Stockholm 

Saheeb Sat
Brunnby v 11
12044 Årsta 
TEL 0704081777

Sky Signal
Vita liljans vägen 92
127 34 Skärholmen
TEL 0700184444

0707775362

www.mediagross.se

1699 :-1699 :-

Bästa kanaler

SMART IP TV BOX

Mer än 450 arabiska och utländska kanaler utan parabol

220 Kanaler

40 Kanaler

250 Kanaler

60 Kanaler

570

The Best Channels
 Without Dish

All free to air channels + ART

SMART IP TV BOX 1000 kr

Ï íÏ Ì

3699 :-3699 :-2699 :-2699 :-

Ord pris 3800Ord pris2900

gäller tom: 31/08/2014 gäller tom: 31/08/2014

Bästa kanalerBästa kanaler

Mer än 600 arabiska och utländska kanaler utan parabol Mer än 850 arabiska och utländska kanaler utan parabol

SMART IP TV BOX

220 Kanaler220 Kanaler

40 Kanaler40 Kanaler

8000 Kanaler400 Kanaler

60 Kanaler60 Kanaler

800 1400

Nilesat

Arabsat

Turksat

Astra 19

Astra 28

SMART IP TV BOX

All free to air channels + ART All free to air channels + ART

Hotbird

Nilesat

Arabsat

Turksat

Astra 19

Astra 28
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ــراق  ــاع يف الع ــر األوض ــع تفج ــاص: م ــس -خ الكومب
مــن جديــد، وتســارع األحــداث فيــه، عــاد ملــف طالبــي 

يف  والنقــاش  البحــث  طاولــة  إىل  العراقيــن  اللجــوء 

مصلحــة الهجــرة والحكومــة الســويدية، وســط توقعــات 

ــم. ــد منه ــق املزي بتدف

هــذا الوضــع دفــع مبصلحــة الهجــرة اىل عقــد اجتاعــات 

ــة، واتخــاذ إجــراءات اســتباقية، الســتيعاب مــا قــد  طارئ

يحــدث يف خضــم الضغــط الشــديد عــى املوظفــني 

ــوارد املحــددة للمصلحــة، بســبب اســتمرار وصــول  وامل

ــاد. ــم اىل الب ــوريني وغره ــوء الس ــي اللج طالب

ــويد  ــت إىل الس ــر، وصل ــي األخ ــار العراق ــظايا االنفج ش

عــى شــكل اســتقطاب طائفــي أيضــا وتوتــر شــديد بــني 

بعــض القــوى السياســية والطائفيــة، وســط الجاليــة 

العراقيــة العريضــة، تجــى لألســف يف جانــب منــه، 

بالحــرب الــروس التــي يشــنها كل طــرف عــى اآلخــر، 

عنــد التعليــق يف صفحــات التواصــل االجتاعــي خصوصا 

ــس. يف الكومب

ــل  ــني مل يتأخــر، ب ــة الاجئ املوقــف الســويدي مــن قضي

ــادة. فمصلحــة الهجــرة  ــا جــدا عــى غــر الع كان رسيع

أعلنــت يف بيــان رســمي لهــا، إنهــا غــرت تصنيفهــا 

للوضــع يف ثــاث محافظــات عراقيــة هــي نينــوى وصــاح 

الديــن واالنبــار، مــن تقييــم يوصــف بـــ )الصعــب جــدا( 

ــة،  ــر القانوني ــي يف التعاب ــا يعن ــراع املســلح(، م اىل )ال

إمكانيــة حصــول طالــب اللجــوء القــادم مــن هــذه 

ــوء. ــى اللج ــات ع املحافظ

غــر أن املصلحــة لّفــت هــذا املوقــف بــرشوط زادت مــن 

ــد.  ــن التعقي ــد م ــه املزي ــى علي ــا وأضف ــوض موقفه غم

ــذي ملحــت اىل احتــال منــح القادمــني  ففــي الوقــت ال

مــن هــذه املحافظــات االقامــة، شــددت عــى أن أي 

تغيــر جوهــري مل يحــدث يف موقفهــا، وإنهــا ســوف 

تســتمر يف دراســة ملفــات العراقيــني عــى اســاس فــردي.

مــن  للكثــر  واضحــا  يكــن  مل  الــذي  املوقــف  هــذا 

العــراق  يف  او  الســويد  داخــل  يف  ســواء  العراقيــني 

ــة اىل االتصــال  ــس االعامي ــع بشــبكة الكومب نفســه، دف

ــا  ــن قضاي ــا م ــح موقفه ــا توضي ــب منه باملصلحــة والطل

العراقيــني، ومــا إذا كانــت ســوف متنحهــم االقامــة ام ال، 

وكذلــك موقفهــا مــن الاجئــني املرفوضــة طلباتهــم مــن 

الذيــن الزالــوا يف البــاد حتــى االن، ومهدديــن بالتســفر 

ــري. الق

علــى  يحصلــون  قــد  الالجئيــن  بعــض 
االقامــات

وقالــت مصلحــة الهجــرة الســويدية، يف تريــح رســمي 

خــاص بشــبكة الكومبــس اإلعاميــة، إن الــراع املســلح 

ــد يكــون  ــة، ق ــذي تعيشــه بعــض املحافظــات العراقي ال

ــى  ــاك ع ــن هن ــني م ــني القادم ــول الاجئ ــببا يف حص س

اللجــوء يف الســويد.

ــس مــن القســم  ــكا النكيل ــك عــى لســان أولري جــاء ذل

ــرد عــى األســئلة  ــت ت ــي كان ــي يف املصلحــة، الت الصحف

التــي وجهتهــا شــبكة الكومبــس لهــا، حــول توضيــح 

ــن  ــايض، م ــبوع امل ــدر األس ــذي ص ــد ال ــف الجدي املوق

تطــورات األوضــاع يف العــراق.

وأضافــت انــه كلــا كان مســتوى الــراع املســلح يف 

منطقــة مــا شــديداً، كلــا خفــت الــرشوط التــي تفرضهــا 

ــي اللجــوء. ــح اإلقامــة لطالب مصلحــة الهجــرة ملن

ــى أن كل  ــد ع ــرة، مل تؤك ــة الهج ــات مصلح ــن إجاب لك

مــن يــأيت مــن هــذه املحافظــات ســوف يأخــذ اإلقامــة، 

الهجــرة  املصلحــة ومحاكــم  إن  القــول  بــل شــددت 

ــب اللجــوء  ــاء طال ــة بق تنظــر بالدرجــة األوىل يف إمكاني

ــرى  ــة أخ ــر أو محافظ ــزء آخ ــاك، يف ج ــن هن ــادم م الق

مــن محافظــات العــراق، التــي ال تشــهد رصاعــا مســلحا، 

ــة. ــه الهجــرة الداخلي ــق علي ــا يطل ــو م وه

ــب اللجــوء  ــح اإلقامــة لطال ــن متن وأكــدت أن الســويد ل

القــادم مــن املحافظــات املذكــورة يف حــال وجــدت انــه 

ــه العيــش يف محافظــة أخــرى. كان بإمكان

ــبوع  ــت االس ــويدية أعلن ــرة الس ــة الهج ــت مصلح وكان

ــار  ــن واألنب ــاح الدي ــوى وص ــات نين ــايض ان محافظ امل

تعيــش رصاعــا مســلحا، بعــد أن كانــت تصــف األوضــاع 

ــة جــدا. ــاك بالصعب هن

استعدادات تحسبا للمزيد من الالجئين
تحســبا  الســويد  اتخذتهــا  التــي  اإلجــراءات  وحــول 

لتدفــق املزيــد مــن الاجئــني العراقيــني قالــت املســؤولة 

الســويدية لشــبكة الكومبــس: ” يف الســنوات األخــرة 

املاضيــة، زاد عــدد طالبــي اللجــوء ســنوياً، وعملــت 

مصلحــة الهجــرة تدريجيــاً عــى التكيــف مــع ذلــك، 

بدأنــا العمــل ســتة أيــام يف األســبوع، كــا وظفنــا املزيــد 

ــد  ــور عــى املزي مــن املوظفــني، ونحــاول باســتمرار العث

مــن املنــازل لطالبــي اللجــوء الجــدد، ونتوقــع أن يكــون 

ــه طــوال العــام، وهــذا مــا  ــام ب ــر جــداً للقي ــا الكث لدين

ــه”. ــل ب ــل العم نواص

لم يتوقف الترحيل القسري حتى اآلن
املرفوضــة  العراقيــني  اللجــوء  أمــا بخصــوص طالبــي 

ــن يتواجــدون اآلن يف الســويد، ومــا  طلباتهــم، مــن الذي

إذا كانــت قــررت إيقــاف ترحيلهــم قــراً، قالــت: حتــى 

ــل  ــات الرحي ــام لعملي ــف ع ــاك أي وق ــس هن ــوم لي الي

ــه  ــر، أن ــم أن نتذك ــن امله ــن م ــراق، لك ــة اىل الع القري

عندمــا يحصــل الشــخص عــى قــرار رفــض مــن مصلحــة 

الهجــرة بخصــوص طلبــه اإلقامــة يف الســويد، ميكنــه 

ــة  ــد محكمــة ســويدية عادي دامئــاً الطعــن يف القــرار عن

)املحكمــة اإلداريــة( التــي ميكــن لهــا اتخــاذ القــرار 

باملوضــوع. النهــايئ 

ــرار  ــدور ق ــد ص ــدة بع ــروف جدي ــرأت ظ ــن إذا ط ولك

الرفــض مــن املصلحــة ومحاكــم الهجــرة، يكــون للشــخص 

الحــق دامئــاً يف طلــب وقــف الرحيــل عــى أســاس 

ــة”. ــدة الحاصل ــرات الجدي التغ

ــة  ــة إعامي ــروري كمؤسس ــن ال ــا م ــد أنن ــذا نج وهك

التشــديد دامئــا عــى الفــرق بــني التفســر العام للقــرارات 

التــي تصــدر عــن جهــات حكوميــة ومنهــا مصلحــة 

الهجــرة، وبــني التفســر القانــوين لــكل حالــة عــى حــدا. 

فنحــن ال نســتطيع وغــر مخولــني بتفســر القوانــني 

ــا مــع املحافظــة عــى  ــا ملتزمــني بنقله والقــرارات، لكنن

أمانــة النقــل. وهــذا مــا يدفعنــا دامئــا إلجــراء اتصــاالت 

ــة ــع املؤسســة املعني ــة م إضافي

ما بين النص اإلعالمي والتفسير القانوني لقرارات مصلحة الهجرة:

كيف تتعامل السويد مع موجة اللجوء المتوقعة للعراقيين 

نزار عسكر 
nazar@alkompis.com
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الكومبــس -خــاص: قــد تختلــف طقــوس شــهر رمضــان 
ــى  ــن املعن ــر، ولك ــد إىل آخ ــن بل ــده م ــه وتقالي وعادات

الروحــي إىل جانــب جوهــر هــذه املناســبة، تبقــى 

عوامــل مشــركة بــن كل املســلمن يف شــتى البقــاع. 

وال شــك أن شــهر رمضــان يف الســويد يتميــز كثــرا عــن 

ــاعات  ــن س ــدال ب ــال االعت ــرى، فاخت ــدان أخ ــدة بل ع

الليــل والنهــار، يصعــب الصيــام لســاعات طويلــة تصــل، 

ــالية.  ــق الش ــاعة يف املناط ــام، إىل 21 س ــذا الع ه

مــا مييــز طعمــة رمضــان يف الســويد، أيضــا أنــه مناســبة 

للتذكــر بأجــواء نفتقدهــا نحــن الرشقيــن هنــا يف بــاد 

ــاف  ــارات وااللتف ــادل الزي ــة وتب ــواء األلف ــة، أج الغرب

ــخصية  ــات الش ــيان الخاف ــدة، ونس ــول املائ ــي ح العائ

والتســامح، إىل جانــب االهتــام بإعــداد الطعــام وبعــض 

ــة. املأكــوالت املعين

رمضان فرصة لتعريف المجتمع 
السويدي باإلسالم الصحيح

مناســبة  أفضــل  رمضــان  شــهر  يعتــر  مــن  وهنــاك 

للتعريــف باإلســام الحقيقــي املبنــي عــى التســامح 

ــاء فكــرة صحيحــة عــن املســلمني يف  ــاح وإعط واالنفت

ــارب 5%  ــبة تق ــلمون نس ــكل املس ــث يش ــويد، حي الس

مــن ُســكان الســويد.

ــذه  ــويدي ه ــع الس ــا املجتم ــل إطاق ــل ال يتجاه باملقاب

ــا يف وســائل اإلعــام الرســمية  ــم تناوله ــل يت املناســبة، ب

ــرة والصغــرة عروضــا  والخاصــة، وتقــدم الــرشكات الكب

ــل. ــاين بالشــهر الفضي ــع ته للمســتهلكني املســلمني، م

وعــى مســتوى العاقــات الخاصــة، يحــاول أصدقــاء 

العمــل أو الدراســة أو املعــارف، أن يســتفروا أكــر عــن 

طقــوس ومعــاين رمضــان، حتــى أنــه يوجــد مــن يحــب 

ــة. ــام، فقــط مــن أجــل خــوض التجرب أن يجــرب الصي

القانــوين  االعــراف  كبــرا مــن  قــدرا  الســويد  متنــح 

والحريــة الدينيــة، وقيــم التســامح التــي يتمتــع بهــا 

ــن  ــر م ــت بالكث ــام دفع ــكل ع ــويدي بش ــع الس املجتم

الســويديني اىل االنفتــاح والقبــول ملارســة املســلمني 

فعــا  يؤثــر  لكــن هــل  لعبادتهــم.  املســلمني  وغــر 

ــرى  ــف ي ــن؟ وكي ــاج املهاجري ــى اندم ــان ع ــهر رمض ش

ــذي  ــا ال ــويد؟ وم ــة يف الس ــواء الرمضاني ــلمون األج املس

يفتقــدوه يف بلدانهــم هنــا؟ وكيــف يصــوم العاملــون 

ــاعات  ــغ س ــل فتبل ــر اللي ــبب ق ــة بس ــاعات طويل لس

الصيــام جنــوب الســويد حــوايل 19 ســاعة وشــاال حــوايل 

21 ســاعة 

هادي: نفتقد روح رمضان
ســألنا هــادي عــا يعتقــده حــول اجــواء رمضــان يف 

ــة  ــو الفرص ــان ه ــهر رمض ــا: ” ش ــاب قائ ــويد فأج الس

الوحيــدة بالنســبة لنــا كمهاجريــن للعيــش يف اجــواء 

عائليــة قريبــة رغــم ان ثقافــة االغلبيــة هنــا ليســت 

مســلمة وبالتــايل نظــام العطــل واالعياد مختلــف ويجعل 

الصيــام اثنــاء العمــل امــرا مجهــدا وشــاقا ولكــن الديــن 

ــادة ايضــا، رمضــان هــو  يــر وليــس عــر والعمــل عب

روح قبــل ان يكــون مجــرد شــهر لامتنــاع عــن الطعــام 

والــرشاب، 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 

ــا   ــر تقريب ــاح اىل الظه ــة يف الصب ــر حرك ــرى اي مظاه ت

ومــن ثــم امتــاء املســاجد باملصلــني خاصــة قبــل املغــرب 

ــع  ــع مدف ــا الجمي ــر فيه ــي ينتظ ــات الت ــل اللحظ واجم

ــث  ــت واألحادي ــض النك ــا البع ــادل خاله ــار ويتب االفط

والبعــض اآلخــر يفضــل تــاوة القــرآن، فيــا يلعــب 

األطفــال وميرحــون، يف أجــواء مســلية ال نســتطيع ان 

ننقلهــا كاملــة اىل أبنائنــا هنــا،  لذلــك نشــعر أننــا نفتقــد 

ــى ناقصــا”. ــه شــيئا يبق روح رمضــان وكأن

السويديون يحترمون اختيارنا
ــي  ــة ه ــواء الرمضاني ــول: ” االج ــد فتق ــاز محم ــا بن ام

فرصــة لنتذكــر جذورنــا املســلمة ورغــم ان الصيــام 

ــا نأمــل  ــا متعــب جــداً بســبب طــول ســاعاته ولكنن هن

ان يكــون األجــر عــى قــدر املشــقة فــا توجــد يف 

الســويد ســاعات عمــل خاصــة خــال شــهر رمضــان 

كــا هــو الحــال عليــه يف الــدول العربيــة االســامية 

ــن  ــا ونح ــا م ــة نوع ــة ورتيب ــا هادئ ــواء هن ــا ان االج ك

مــا ان نفطــر هنــا نبــدأ باالســتعداد للســحور، يســتطيع 

الطعــام  عــن  ممتنعــون  اننــا  ماحظــة  الســويديون 

ــه  ــون ولكن ــد ال يتفهم ــم ق ــم انه ــام ورغ ــبب الصي بس

بالتأكيــد يحرمــون 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 الحنــني اىل 

ملــة العائلــة حــول طاولــة واحــدة وســاع صــوت األذان 

ــاة  ــة بــني الحي ــا نبــدأ مبقارن ــا يجعلن ــا لهــذا هن وافتقادن

هنــا وبــني الوطــن خصوصــا مــع بدايــة الشــهر ينشــغل 

الجميــع بالنقــاش يف موضــوع عــدد ســاعات الصيــام 

ولكننــا نعتــاد عليهــا مبــرور ايــام الشــهر. 

ــان  ــهر رمض ــداً ش ــون ج ــويديني يحرم ــد ان الس واعتق

ــك  ــم أمام ــون طعامه ــل ان يتناول ــا قب ويســتأذنوك دوم

ــداء. ــراحة الغ يف اس

اعتقــد ان رمضــان يف كل ســنة يــأيت علينــا كصعقــة 

ــات  ــني وذكري ــة والحن ــرارة الغرب ــذكرنا مب ــة ليـُ كهربائي

املــايض التــي أصبحــت مــن األحــام الجميلــة التــي 

نتمنــى أن نحلـَــم بهــا، ذكريــات لــن ننســاها أبــدا رمضان 

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 

ــاره  ــع أخب ــدأون بتتب ــه إذ يب ــى قبــل حلول املســلمني حت

ــة يتوجــه املســلمون اىل املســاجد  ــوت الرؤي ومبجــرد ثب

ولكنــه يف الغربــة مختلــف، رائحتــه وأيامــه ولياليــه تــأيت 

إلينــا تذكرنــا بالوطــن وبالفــارق الكبــر يف كل التفاصيــل، 

أو  اليومــي  برنامجــه  تغــر  الكثــر منــا إىل  ويضطــر 

ــه مبــا يســتجوبه شــهر  عــى األقــل إعــادة ترتيــب فقرات

رمضــان املبــارك، فالشــهر الفضيــل يفــرض عــى الصامئــني 

إدخــال تعديــات عــى حياتهــم اليوميــة وتختلــف هــذه 

ــواء  ــت االج ــا كان ــر ومه ــخص آلخ ــن ش ــات م التعدي

مختلفــة فمــن املمكــن ان يســتغلها املغــرب باالقــراب 

واللقــاء مــع االصدقــاء . 

التقينــا األختــني زينــب وفاطمــة فــرج واتفقتــا كلتاهــا 

ــه  ــة ال تســتطيع التعــرف علي ان” جــو رمضــان يف الغرب

ــاة متــي كــا هــي دون تغيــر يلحــظ،  بســبب ان الحي

فالحيــاة العمليــة للمهاجــر واحــدة نحــن نذهــب للعمل 

ــط  ــاف فق ــت دون تغير االخت ــس التوقي ــة بنف واملدرس

يف وقــت تنــاول الطعــام”. 

ــا  ــا األهــايل هن ــي يصادفه ــات الت ــن العقب ــا ان م وتضيف

ــد  ــذا ق ــون وه ــان األوالد صامئ ــة ب ــرشح للمدرس ــو ال ه

يثــر احيانــا اعــراض املعلمــني وتظهــر الفجــوة بــني 

ــب يف  ــد ال نرغ ــا ق ــويديون بأنن ــعر الس ــني ويش الثقافت

االندمــاج معهــم ولكــن يبقــى هنــا دورنــا التوضيــح 

والــرشح ومحاولــة طلــب تفهــم صيامنــا كخيــار شــخيص 

وليــس عنري.  

مبــدأ  يتبنــى  الســويدي  المجتمــع 
التســامح والحــوار مــع المســلمين كمــا 

مــع غيرهــم
ــع  ــة م ــر باملقارن ــكل متأخ ــويد بش ــام الس ــل االس   دخ

دول أوروبــا الغربيــة ولكــن مــا ميّــز الشــعب الســويدي 

ــة ضــد  ــه أســبقيات اســتعارية أو عدائي ــه مل يكــن ل أن

املســلمني كــا عليــه حــال بعــض الــدول األوروبيــة 

األخــرى، كــا تتبنــى الســويد دعــوات جــادة للحــوار مــع 

املســلمني منــذ عــدة ســنوات مــا جعــل شــهر رمضــان 

ــر  ــل ان الكث ــني الشــعب الســويدي ب ــه ب ــارف علي متع

ــل  ــلمني ب ــا للمس ــن تهنئته ــواق تعل ــال واالس ــن املح م

ــل التمــر  ــم منتجــات مث وتقــوم بعــروض خاصــة وتقدي

وقمــر الديــن وغرهــا مــا يقبــل عــى رشائــه االجانــب 

يف شــهر رمضــان.

طــول  بشــأن  الدينيــة  الفتــاوى  تعــدد 
الصــوم  ســاعات 

تراوحــت الفتــاوى العديــدة الصــادرة بشــأن طــول فــرة 

الصيــام يف اقــى شــال أوروبــا، بــني محاولــة التخفيــف 

ــول  ــا يط ــة عندم ــام، خاص ــقة الصي ــني مش ــى الصامئ ع

ــزام  ــني رضورة االلت ــاعة، وب ــن 18 س ــر م ــار إىل أك النه

بالنــص الدينــي الــذي يحــدد توقيــت اإلمســاك واإلفطــار 

ــا. بــرشوق الشــمس وغروبه

ــاء  ــز وعل ــن مراك ــادرة ع ــاوى، الص ــن الفت ــد م العدي

ــى  ــل اىل التســهيل ع ــا، متي ــارج أو داخــل أوروب ــن خ م

الشــعور  عنــد  الصيــام  بقطــع  والســاح  الصامئــني 

باملشــقة، عــى أن يتــم القضــاء يف وقــت اخــر.

ــس  ــب رئي ــوىس نائ ــان م ــام حس ــع اإلم ــة م ويف مقابل

مجلــس اإلفتــاء يف الســويد، قــال إن عــى املكلفــني 

وباقــي  والــرشاب  الطعــام  عــن  اإلمســاك  بالصــوم 

ــمس يف  ــروب الش ــر إىل غ ــوع الفج ــن طل ــرات م املفط

ــني  ــح ب ــز واض ــاك متاي ــا دام هن ــويد، م ــل الس ــاد مث ب

ــن ال يســتطيع  ــأن م ــر أيضــا ب ــه ذك ــل. لكن ــار واللي النه

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 

يُســهل عــى املســلمني مارســة  اإلجــاع عــى رأٍي 

ــا.  ــة يف أوروب ــاء خاص ــد العل ــر بي ــم أم عقائده

زينب وتوت

رمضان بنكهة سويدية: 
مناسبة دينية واجتماعية للتعريف أكثر بالمسلمين

زينب وفاطمة فرج

سيد هادي رافد كريم

عبد الله مرعي بناز محمد
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الكومبــس -خــاص: يبحــث العديــد مّنــا عــن عمــل، إال أن الطريقــة التــي يحصــل خالهــا الشــخص عــى وظيفــة 
ــة إىل أصحــاب الــرشكات، أو  ال تكــون دامئــاَ بالســبل التقليديــة واملعروفــة يف الســويد، مثــل إرســال الســرة الذاتي

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 خصوصــاً للقادمــني 

ــا  ــام به ــة ق ــات احصائي ــب دراس ــن وبحس ــدد، ولك الج

أكادمييــون ســويديون، تبــني أن %70 مــن الوظائــف 

الشــاغرة يحصــل عليهــا العاطلــون عــن العمــل مــن 

أصدقائهــم،  أو  االجتاعيــة  عاقاتهــم  شــبكة  خــال 

ــا  ــق عليه ــي يطل ــة، والت ــم زمــاء الدراســة الجامعي بينه

ــطة  ــي الواس ــح يعن ــذا مصطل ــل ه Kontaktnätet. فه

مبفهــوم بعــض الــدول األخــرى، كــا يقــال بالعاميــة 

فيتامــني "واو"

يــويص الجميــع، خاصــة أصحــاب الخــرات الســابقة بــأن 

ــات  ــبكة عاق ــام بنســج ش ــد القي ــادم الجدي ــاول الق يح

اجتاعيــة، لــي يســهل مــن مهمــة حصولــه عــى عمــل. 

ولكــن مــا هــي مهمــة مكتــب العمــل إذا، والــذي 

ــرة جــداً؟  ــوارد كب ــة الســويدية م ــه الدول تخصــص ل

املهنــي  التأهيــل  مبجــال  العمــل  مكتــب  يف  املرشــد 

أوربــان بيارنيهــاغ، يقــول لـــ الكومبــس: إن مكتــب العمل 

اســتطاع إيجــاد وظائــف مختلفــة لنحــو 600 شــخص يف 

ــران 2014. ــو حزي ــهر يوني ــن ش ــبوع األول م األس

مكتب العمل ليس مسؤوال عن 
توظيف الجميع!

ولكّنــه أكــد مــن جانــب آخــر أن مســؤولية مكتــب 

ــني عــن العمــل  ــع العاطل العمــل ليســت توظيــف جمي

ــراد  ــب األف ــى تدري ــر ع ــز أك ــا الركي ــويد، وإمن يف الس

ــول  ــم لدخ ــل تأهيله ــن أج ــه، م ــدى مكاتب ــجلني ل املس

ــل. ــوق العم س

ــان أّن مــن مهــام مكتــب العمــل أيضــا أن  يضيــف أورب

يعــرّف أصحــاب الــرشكات بالكــوادر املوجــودة ويلعــب 

ــني رب العمــل واملوظــف. ــاً دور الوســيط ب أحيان

ــراد  ــاعد األف ــل يس ــب العم ــإن مكت ــان ف ــب أورب وحس

املســجلني لديــه عــى صياغــة ســرهم الذاتيــة والرســائل 

ــاب العمــل،  ــل أرب ــة مــن قب ــا واملطلوب ــة كتابته املطلوب

ــي تســعى  ــة الت ــدورات التدريبي ــار ال ــة إىل اختي باإلضاف

ــول  ــل الحص ــن أج ــه م ــرد ومهارات ــدرات الف ــر ق لتطوي

عــى وظيفــة مــا.

وعــى الرغــم مــن تعــدد املهــام وحجــم املــوارد املتاحــة 

ــول  ــتطاع الحص ــن اس ــب م ــى نس ــل تبق ــب العم ملكت

ــل  ــن يحص ــام م ــة أم ــه، متواضع ــن خال ــل م ــى عم ع

ــه الخاصــة. ــل بطرق ــى عم ع

ويف محاولــة ملعرفــة عــدد الذيــن حصلــوا عــى وظائــف 

عــن طريــق مكتــب العمــل يف الســنة املاضيــة أو األشــهر 

األوىل مــن عــام 2014، أفــادت ســوزانا بريــر، املســؤولة 

ــه ال توجــد إحصــاءات  ــب العمــل، بأن ــة يف مكت اإلعامي

ــل يف  ــن العم ــني ع ــدد العاطل ــن ع ــفًة ع ــمية،  كاش رس

شــهر مايــو / أيــار 2014 بـــ 362882 شــخصاَ.

ــف، رشكات  ــاد وظائ ــن إيج ــؤولة ع ــات املس ــن الجه وم

اإلرشــاد املعروفــة باســم اللوتــس، التــي تســاعد القادمني 

الجــدد يف العديــد مــن املجــاالت، حيــث يقــول روي أورو 

ــه مــن واجــب اللوتــس  مــن إحــدى هــذه الــرشكات، إنّ

إيجــاد وظائــف لزبائنــه أو برامــج تدريــب أو يدلـّـه عــى 

ــل  ــد أن العم ــته. ويؤك ــال دراس ــب إلك ــق املناس الطري

يــأيت مــن حيــث ال يعلــم الشــخص واليتوقــع، لذلــك مــن 

املهــم أن يكــون لديــه عاقــات واســعة وأال يخجــل.

ويتابــع أورو أن العاقــات الشــخصية واملعــارف وأهمهــا 

ــل  ــاد عم ــل إليج ــبيل األرسع واألفض ــي الس ــارب ه األق

للذيــن ليــس لديهــم لوتــس وال مكتــب عمــل. 

ــل  ــب العم ــجلني يف مكت ــن مس ــح روي للذي ــا ينص بين

ينظّمهــا  التــي  التدريبيــة  الــدورات  يف  يشــاركوا  أن 

عندمــا  العمــل  أربــاب  عــى  ويتعرفــوا  املكتــب، 

يكــون هنــاك لقــاءات مبــارشة معهــم ضمــن برامــج  

Rekryteringsträff، حيــث يجــد روي أن هنــاك الكثــر 

ممــن يبحثــون عــن عمــل ال يعلمــون عــن العديــد مــن 

الرامــج التعليميــة والتأهيليــة التــي تفيدهــم للحصــول 

ــل  ــل مث ــوق العم ــول س ــم لدخ ــة أو تؤهله ــى وظيف ع

وغرهــا.  Yrkessvenska و   Korta vägen

هناك من يجد العمل بنفسه
ومــن خــال تجربتــه، يؤكــد روي أن اللوتــس يجــد 

وظائــف لزبائنــه بنســبة تقريبيــة تصــل لـــ %65، وهنالك 

بأنفســهم  أعــال  يجــدون  الزبائــن هــم  مــن   20%

أن  ويتابــع  العمــل.  مكتــب  مــع  بالتعــاون  وأحيانــا 

%14 مــن الذيــن ال يريــدون أن يحصلــوا عــى وظائــف 

يكونــون مــن كبــار الســن أو ربــات بيــوت أو ممــن 

ــة، بينــا %1 فقــط  يريــدون متابعــة دراســتهم الجامعي

ــب  ــم، حس ــف له ــاد وظائ ــل بإيج ــب العم ــوم مكت يق

أورو. روي 

وعنــد ســؤالنا لليــون انتيبــاس البالغ مــن العمر 26 ســنة، 

كيــف وجــد عمــاً بالرغــم أنــه يعيــش يف الســويد منــذ 

ــه  ــه ســأل أصدقائ ــون أنّ ــط. أجــاب لي ســنة واحــدة فق

وأقاربــه عــن وظيفــة بعــد أن اســتقر يف ســتوكهومل. 

ــا عــن  حيــث حصــل عــى عملــني إىل اآلن، وكاهــا كان

طريــق توصيــة أحــد األصدقــاء واألقــارب لــرب العمــل.

يقــول انتيبــاس إنّــه مل يرســل أي ســرة ذاتيــة طلبــاً 

ــويدية،  ــة الس ــن اللغ ــه م ــدم متكن ــبب ع ــة بس لوظيف

فقــط أعطاهــا ملكتــب العمــل ولكــن مل يتوقــع أن يفيــده 

ــه يف ســتوكهومل  ــك أخــر أحــد أصدقائ ــيء. لذل ــك ب ذل

أنّــه بحاجــة لعمــل، وهــو الــذي اســتطاع أن يجــد 

لــه عملــه األول كخبّــاز بيتــزا Pizza Bagare يف أحــد 

املطاعــم بســتوكهومل. 

ليــون إىل مطعــم آخــر، وكان  انتقــل  بعــد 3 أشــهر 

ذلــك أيضــاً عــن طريــق أحــد األقربــاء، الــذي يعيــش يف 

ــات ومعــارف  ــه عاق ــاً ولدي ــر مــن 20 عام الســويد ألك

ــاد. ــرة يف الب كث

العمــل  عــن  الباحثــني  مــن  العديــد  يفعــل  وكــا 

ومعارفهــم  االجتاعيــة  عاقاتهــم  مــن  باالســتفادة 

ــوف  ــه س ــون أن ــول لي ــا، يق ــة م ــى وظيف ــول ع للحص

يلجــأ لــذات الطريقــة إن أراد تغيــر عملــه الحــايل 

يف املســتقبل. فالعاقــات 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

"الواسطة" على الطريقة السويدية 

للحصول على عمل
 اوربان

ليون انتيباس روي اورو
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الكومبــس -خــاص: شــهدت ســتوكهومل يف 19 حزيــران 
ــد  ــا عــى هــذا البل ــاً يُعــد غريب ــو( الجــاري، حادث )يوني

ــر  ــد ظه ــة. فق ــرات اإلرهابي ــن التفج ــد ع ــن البعي اآلم

رجــل يبلــغ مــن العمــر 43 عامــاً، يف بنايــة منظمــة 

الدفــاع عــن الحقــوق املدنيــة يف Gamla Stan  وهــدد 

بنســف مقــرات رئيســية لحــزيب االشــرايك الدميقراطــي 

ــن. واملحافظ

وأدعــى الرجــل انــه يحمــل حزامــا ناســفا، وبعــد أن 

ألقــت الرشطــة القبــض عليــه إثــر خمــس ســاعات مــن 

ــه  ــرات، لكن ــل متفج ــه ال يحم ــت أن ــات، الحظ املفاوض

ــدي شــيئاً يشــبه الحــزام الناســف، مــن صناعــة  كان يرت

منزليــة وليــس لــه أيــة فعاليــة، وشــيئاً يبــدوا كأنــه حزامــاً 

لحمــل الرصــاص.

ــاعات  ــس بس ــن الكومب ــايل م ــدد الح ــل صــدور الع وقب

كانــت املعلومــات التــي تنرشهــا الصحــف حــول الرجــل 

ــع  ــباب والدواف ــض يف األس ــوض والتناق ــن الغم ــد م تزي

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.

ــع رفضــه  ــرف الرجــل كان بداف وأضــاف املصــدر أن ت

املحافظــني  حــزيب  يتبناهــا  التــي  الهجــرة  سياســة 

التعدديــة  وأن  الســويديني  االشــرايك  والدميقراطــي 

الهجــات  احتــال  مــن  تزيــد  البلــد،  يف  الثقافيــة 

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 "أفتونبادت"، 

فــأن الشــخص كان وصــل الســويد قبــل أســبوعني، بهدف 

تقديــم طلــب اللجــوء إليهــا، لكــن مل يجــر اإلفصــاح عــن 

. جنسيته

أراء سياسية
وذكــر املصــدر، أن الرجــل كان يحمــل وجهــات نظــر 

سياســية قويــة ضــد سياســة الهجــرة التــي يتبناهــا حــزيب 

املحافظــني والدميقراطــي االشــرايك، فيــا أبــدى إعجابــه 

بزعيــم حــزب ســفاريا دميوكراترنــا اليمينــي جيمــي 

ــن الشــعب الســويدي،  ــة ع ــته املدافع أوكســون وسياس

ــد. ــا يعتق بحســب م

ــد ان  ــل يعتق ــأن الرج ــت"، ف ــدر "أفتونبادي ــاً ملص ووفق

ــد  ــؤدي اىل املزي ــا ان ت ــة ميكنه ــة الثقافي ــادة التعددي زي

مــن األعــال اإلرهابيــة، وأنــه بفعلــه هــذا، حــاول 

ــك الهجــات. ــل تل ــدرات الســويد يف صــّد مث ــار ق اختب

بــدت متحفظــة  التــي  تعلــق رشطــة ســتوكهومل  ومل 

منــذ اليــوم األول العتقــال الرجــل عــى املعلومــات 

ــة: لــن نؤكــد أو ننفــي أي  التــي نرشتهــا الصحيفــة، قائل

معلومــات مــن هــذا القبيــل. ولــن نعلــق بــيء، حفاظــاً 

ــات. ــة التحقيق ــى رسي ع

صوت إنفجار قوي
وصولــه  ومنــذ  الرجــل  فــأن  املعلومــات،  وبحســب 

الســويد، يعيــش يف مبنــى خارجــي مبنطقــة نائيــة تبعــد 

عــدة أميــال عــن العاصمــة ســتوكهومل.

وكانــت الرشطــة قــد أجــرت معاينــة للمــكان الــذي 

ــمعوا  ــم س ــران أنه ــد الج ــا أك ــل، في ــه الرج ــاش في ع

ــام. ــة أي ــل بضع ــة قب ــوي يف املنطق ــار ق ــوت انفج ص

ــع  ــات م ــن التحقيق ــد م ــراء املزي ــة، إج ــر الرشط وتنتظ

الــكاذب  والبــاغ  التهديــد  بتهمــة  املعتقــل  الرجــل 

املشــددين بعــد تعيــني محامــي لــه.

تناقضات حول حقيقة رجل الحزام الناسف في ستوكهولم
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الكومبــس – ثقافــة : يثــار الكثــر مــن الجــدل حــول ادونيــس اليــوم، خصوصــا حــول موقفــه مــن مــا يحــدث يف 
ســوريا وغرهــا. 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 ”.

ــن  ــا م ــارا كثيف ــه غب ــن حول ــار م ــة اث ــذه الطريق  وبه

النقــد والتشــكيك " بفكــر الحداثــة ”، وفكــر التغيــر 

ــل ذهــب البعــض  ــاه طــوال خمســني عامــا، ب ــذي تبن ال

اىل اعتبــاره منحــازا ويختفــي تحــت قنــاع اللغــة. ومثلــا  

ــه  ــا وجع ــر حام ــاعر واملفك ــان والش ــذا اإلنس ــأ ه نش

طــوال العمــر بــني  قريــة " نصابــني"  يف ســوريا إىل 

بــروت وباريــس ومنافيــه املعروفــة فقــد بقيــت اســئلتنا 

ــس لنحصــل عــى ردود  ــني ديب وباري ــل ب ــه وتتنق تاحق

ــع. ــع والوقائ ــا الواق ــس ويؤطره ــا ادوني يطرحه

 

شــعريا  الفنــي  منجــزك  نتأمــل  حيــن 
ومنجــزك كباحــث فــي الكتــب والمقاالت 
والدراســات نتعــرف الــى مثقــف كونــي 
ارضيــا  شــاعرا  تبــدو  دائمــا  لكنــك   ..
مهتمــا مــرة بالسياســة ومــرة بــاألدب ؟

ــج  ــتقر ويبته ــاعر ان يس ــتطيع الش ــف يس ــاءل كي  اتس

العاطفــة  تناقــض  مــن  عاملــني  بــني  مشــدود  وهــو 

وتناقــض الوعــي .. بــني املــايض وبــني الحــارض كيــف لــه 

أن يفــرح وهــو يعايــش عاملــني مختلفــني، 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 الطــراز األول.. السياســة واألدب متوازيــان يف الحيــاة 

ــا وتلــك  ــا رجــل احمــل هويــة واحمــل رأي املعــارصة وان

ــا معــا. ــا وارضي هــي مشــكلتي كوني

إمــا الحداثــة أو التقليــد امــا مــع البــالد 
او ضدهــا هكــذا تبــدو صــورة "ادونيــس"  
فــي المواقــف المعروفــة و التصريحات 
اســبوعيا  ينشــرها  التــي  والمقــاالت 
وهــو يقــول شــيئا يواجــه بــه موجــات 
ويؤســس  اليــه  يوجــه  الــذي  النقــد 
وكشــاعر  كمفكــر  المتغيــرة  لصورتــه 

. حداثــي 
ــة  ــوم الحداث ــا ســعيت نحــو مفه ــة األوىل ان ــذ البداي من

يف الحيــاة العربيــة والثقافــة العربيــة ، الثابــت واملتحــول 

ــن  ــع الزم ــت م ــي تثب ــاي الت ــي رؤي ــب ه ــلة كت كسلس

انهــا صحيحــة ازاء الحداثــة وانقاباتهــا . امــا مــع البــاد 

او ضدهــا فأنــا كنــت دامئــا مــع الحــراك الشــعبي ولكــن 

بعــد ان تدخلــت قــوى اقليميــة كانــت دامئــا تقــف ضــد 

التحديــث وتدخــل بعــض دول اوربــا وارســال املليشــيات 

واملجتمــع  الدولــة  بنــاء  وتدمــر  ســوريا  يف  لتقاتــل 

ــرة. ــدي صــورة املؤام اتضحــت ل

وكيــف تــرى الحقيقــة السياســية مــن 
خــالل  مــن  ام   .. فقــط  المؤامــرة  خــالل 

او دوليــة ؟ رؤيــا اقليميــة 
ال ابــدا انــا قناعتــي منــذ البدايــة ان الشــعب هــو الــذي 

ــف رفــض  ــر. وبعــد موجــات الســاح والعن ــرر التغي يق

الشــعب األصوليــني ورفــض كل اتجــاه يعــود بالتاريــخ اىل 

ــة ان  ــة والدولي ــوى األقليمي ــا اكتشــفت الق الظــام . ك

ــا  ــا ومكون ــة عــرش مذهب ــا مثاني ــل ســوريا فيه ــة مث دول

ــدم دون  ــاح وال ــتقبلها بالس ــر مس ــن تغي ــف ميك .. كي

ــة ..  ــوار واملواجه ــة يف الح الرشاك

موضوعــة  الــى  ســنعود 
مــع  مقارنــة  ففــي  الحداثــة 
يضــع  الغربيــة  الحداثــة 
متنوعــا  مفهومــا  ادونيــس 

. لهــا
ان الحداثــه عربيــا هــي العــودة اىل املعلــوم 

اي العــودة اىل املــايض امــا عنــد الغــرب 

ــد  ــاه الغ ــول واكتن ــرة يف املجه ــي مغام فه

بقــوى تتفاعــل وتثمــر حقائــق كبــرة ووعيــا 

تؤكــد  الثانيــة  وبينــا   . متغــرا  وواقعــا 

التســاؤل والشــك تؤكــد األوىل عــى اليقــني 

والتســليم وأخــراً فــأن الثانيــة تخصــص 

مبعنــى االنفتــاح والانهائيــة بينــا تتوقــف 

االوىل عــى املذهبيــة واالنغــاق.

في شــأن المتغيــر اإلجتماعي 
العربــي ، منــذ ابــن خلــدون في 
مقدمتــه عــن "العمــران"  وانــت  
العربــي  المجتمــع  ان  تجــد 
فــي  الديــن  بتدخــل  اليتغيــر 

السياسة ؟
نعــم قلــت هــذا وكتبــت 

عمليــة  ان  كثــرا،  هــذا 

النضــوج اإلجتاعــي هــي 

وتفاعليــة  صعبــة  عمليــة 

ضخمة داخــل املجتمع وكل 

قــوى خارجية تــأيت " قرية 

ــل  ــا التفاع ــوف يرفضه " س

والديــن  اإلجتاعــي، 

هــو  دامئــا  ايل  بالنســبة 

قــوة خارجيــة وهــو مصــدر 

ــان  ــا " الطغي ــلط ورمب للتس

السياســة  يف  واندماجــه   "

الدميوقراطيــات  زمــن  يف 

الكبــرة امــر خــارج عــر الدولــة اإلســامية األوىل عــر 

اآلن   . والديــن  للدولــة  النبــي محمــد  وادارة  النبــوة 

ــن يف املســجد وتؤطــر  ــرة لتؤطــر الدي ــح ظــال كب تنفت

.. مؤسســاتها  يف  السياســة 

مايــزال 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 " .

العربــي  المجتمــع  الــى  تنظــر  انــت 
ــي األدب  ــس ف ــة  لي ــتهلك للحداث كمس

فقــط بــل فــي الحيــاة ؟
القــرن الثامــن امليــادي عامــة تغيــر يف تاريــخ املجتمــع 

العــريب وقــد تاسســت هنــاك حركــة مؤثــرة تكــرس 

ــا  ــد لغوي ــى التقلي ــوم ع ــة تق ــني لثقاف ــاكاة األقدم مح

ودينيــا وفقــا للــرشع ولكن بعــد انهيــار الدولــة العثانية 

وهيمنــة قــوى األســتعار توقــف املجتمــع العــريب حيــث 

مل يســتمر يف محــاكاة القديــم كــا مل يأخــذ مــن الحداثــة 

ــه  ــو يف عاقت ــة وه ــة واألبداعي ــا العقلي ــة مبادئه الغربي

باملــايض مقلــد وهــو يف عاقتــه بالغــرب مســتهلك.

وحنــني  وانقــاض  ركام  اليــوم  العــريب  املجتمــع 

وبــكاء وضيــاع وتشــتت، واملــرح ضخــم يتمــوج يف 

الهواءالطلــق مــن الجزائــر اىل العــراق مــرورا بفلســطني 

.. ســــرّة ُاألنهيــار ! 

علــى  تهالــك  هنالــك  ان  انــت  تقــول 
وتكييفــه  الدينــي  النــص  اقتبــاس 
القديــم  الفكــر  طغيــان  يخــدم  بمــا 

؟ واحكامــه  ومؤسســاته 
لــن كانــت القــراءة السياســيّة للنــّص الدينــّي تصــل 

ــا  ــٍة ىف كّل م ــد، وبخاّص ــس املَعقَّ ــا امللتِب ــوم إىل أوجه الي

ــراءة تصــل  ــإّن هــذه الق ــر املســلم، ف ــل باآلخــر غ يتّص

كذلــك إىل أوجهــا امللتِبــس املعّقــد ىف كّل مــا يتعلّــق 

بالنصــوص األدبيــة والفكريّــة، الفّنيّــة والفلســفيّة.

ــاً،  ــاً معرفيّ ــه أفق ــَرأ بوصف ــّي، ال يُق ــّص الدين إذا كان الن

ــرأ بوصفــه، عــى العكــس، أفقــاً سياســيّاً، فــإّن  ــا يُق وإمّن

ــذات  ــذى يحــرّك ال ــى أّن الهاجــس األســاَس ال ــك يعن ذل

ــف  ّ. ــذ املخال ــا هــو ـ نب ــة إمّن ــة أو الكاتب القارئ

وكيــف تــرى صــورة الخــروج مــن مــأزق 

الحاضر سياسيا وفكريا واجتماعيا ؟
ان اطــراف الــراع اآلن يف بلــدي ويف املنطقــة غــر 

مســتعدين للتنــازل والتغيــر والحــوار وهــذه محنــة 

ــا  ــرا وخصوص ــر تفج ــه اك ــارض وتجعل ــد الح ــرة تعق كب

بوجــود عنــارص خارجيــة واقليميــة . ولكــن  عــى املــدى 

هنــاك  والحضــاري  واإلنســاين  اإلجتاعــي  الســيايس 

للخــروج  األوىل  الخطــوة  و  نخطــو  ان  يف  امكانيــات 

ــة والفكــر  ــاة العربي ــذى يشــّل الحي مــن هــذا املــأزق ال

ــؤّدى  ــة ت ــراءًة حديث ــن ق ــراءة الدي ــل ىف ق ــريّب، تتمثّ الع

إىل فهــٍم جديــد يتــّم فيــه الفْصــل الكامــل بــني مــا هــو 

دينــّي، مــن جهــة، ومــا هــو ثقــايّف اجتاعــّي، مــن جهــٍة 

ثانيــة. فْهــٌم يحــر الّديــن ىف كونــه تجربــًة فرديّــة 

ــن  ــا. وال يعــود الدي ــزِم إالّ صاحبَه ــة، وحــرّة، وال تُل خاّص

ــون  ــة والقان ــة والسياس ــع ىف الثقاف ــاراً أّول للمجتم معي

ــة، تديــر العاقــة  ــًة، فرديّ ــًة روحيّ ــاة. يصبــح تجرب والحي

ــرة . ــامل اآلخ ــوت وع ــب وامل ــن والغي ــرد املؤم ــني الف ب

يف ظنــي ان هــذا يضمــن حريـّـة الفــرد الكاملــة واحرامها 

الكامــل. ثــّم إنــه يجــرّد الديــن مــن العنــف الكامــن ىف 

ــذا  ــة ىف ه ــة الكامن ــة الضمنيّ ــن العدوانيّ ــه، وم تسييس

التســييس، ويحّولــه إىل أفــٍق روحــايّن مفتــوٍح عــى 

اإلنســان والكــون وانــا اعتــر ان ماســمي بالربيــع العــريب 

هــو نذيــر اخــر للتفجــر واألنفــات والتقســيم والتغيــر 

ــة. ــوي املأســاوي يف املنطق القــري الدم

ــا : مشــكلة العــرب األوىل  ــه قائ ــس حديث ــم ادوني يختت

هــي يف الوجــود الخــاّق الحــّر واملســتقّل وهــذا الوجــود 

املقولــة  تعبــر  يف  كــا   ، اليــوم  صميمــه  يف  مهــدد 

ــي  ــة الشكســبرية " ان نكــون او النكــون " الت الراجيدي

تلخــص وجودنــا الراجيــدي العــريب دينيــا وسياســيا 

ــا  ــا تاريخي ــة الفلســطينية درس ــا يف األمثول ــا ولن ووجودي

ــدار.  ــة اإلنح ــل قافل ــل ان نواص ــا .. قب ورؤي

العدد الثامنحوار
Juni 2014

فاروق سلوم
farouq@alkompis.com

ادونيــس : الثــورات التــي قمنــا بهــا 
جزئّيــة وســطحّية والعرب 
اليــوم اليعرفون من هم

ادونيس

ادونيس
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الكومبــس – رياضــة: يشــارك نجــوم مــن أصــول عربية 
ــب يف  ــال اللع ــن خ ــل، م ــايل بالربازي ــال الح يف املوندي

وكأنــه  ذلــك  ويــأيت  يحملــون جنســيتها،  منتخبــات 

ــة يف  ــات العربي ــاركة املنتخب ــف مش ــن ضع ــا ع تعويض

مونديــال الربازيــل، أغلــب هــؤالء الاعبــن يلعبــون 

مــع منتخبــات كبــرة ويطمحــون إىل قيــادة منتخباتهــم 

ــال. ــة يف املوندي ــازات عاملي ــق إنج لتحقي

كريم بن زيمة مهاجم المنتخب 
الفرنسي

مدريــد"  "ريــال  ونــادي  الفرنــي  املنتخــب  العــب 

ــر  ــاول الس ــذي يح ــة، وال ــول الجزائري ــباين ذو األص اإلس

عــى خطــى األســطورة "زيــن الديــن زيــدان" مــن خــال 

املشــاركة مــع زمائــه يف املنتخــب الفرنــي بإحــراز لقــب 

كأس العــامل مجــدداً بعــد الوصــول لنهــايئ بطولــة 2006 

ــا. بأملاني

حاتم بن عرفة مهاجم منتخب فرنسا
العــب كــرة قــدم فرنــي مــن أصــول تونســية، يشــارك 

مــع املنتخــب الفرنــي يف بطولــة كأس العــامل 2014 

ــرب  ــني الع ــن الاعب ــة م ــع مجموع ــب م ــاً إىل جن جنب

ــاف  ــع اخت ــرب م ــن ع ــني آخري ــة" والعب ــال "بنزمي أمث

ــط  ــي خ ــرز العب ــد أب ــد أح ــة" يع ــن عرف ــم، "ب أصوله

الوســط يف الــدوري اإلنكليــزي، وقــدم مســتوى طيــب مع 

ــة. ــرة املاضي ــوال الف ــل" ط ــو كاس ــق "ني فري

ســامي خضيــرة محــور ارتــكاز ريــال مدريــد 
ــب األلماني والمنتخ

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 

ــر  ــاول الظف ــث يح ــد"، حي ــال مدري ــادي "ري ــوف ن صف

ــاً  ــن 20 عام ــر م ــذ أك ــا من ــن أملاني ــب ع ــب الغائ باللق

وكتابــة اســمه بحــروف مــن ذهــب يف تاريــخ الكــرة 

األملانية.

عادل رامي مدافع المنتخب الفرنسي
العــب فرنــي مــن أصــول مغربيــة اشــتهر يف مركــز قلــب 

الدفــاع مــع فريــق "فالنســيا" اإلســباين قبــل أن ينضــم يف 

ــان" اإليطــايل، يشــارك  ــادي "مي ــة هــذا املوســم لن بداي

"رامــي" مــع املنتخــب الفرنــي بصفــة دامئــة منــذ عــام 

2010، ويعــد أحــد الركائــز األساســية التــي يعتمــد عليهــا 

منتخــب الديــوك يف الخــط الخلفــي.

إبراهيم أفيالي، المنتخب الهولندي
العــب نــادي برشــلونة اإلســباين املنتقــل إىل "شــالكة" يف 

بدايــة املوســم املــايض، كــا يتضــح مــن اســمه، ينتمــي 

ــل  ــرب قب ــد يف املغ ــث ول ــة، حي ــول عربي ــاي" ألص "أفي

أن ينتقــل إىل "هولنــدا" مــع عائلتــه، ويحصــل عــى 

الجنســية الهولنديــة ليصبــح أحــد أهــم الاعبــني يف 

ــى  ــام 2007 وحت ــذ ع ــدي من ــب الهولن ــكيلة املنتخ تش

ــب  ــع اللع ــاح أو صان ــز الجن ــب يف مرك ــث يلع اآلن، حي

ــه  ــدالً لزميل ــة ب ــرأس حرب ــر ك ــن حــني لآلخ ــارك م ويش

ــريس". ــان ب "ف

ناصــر الشــاذلي ومــروان فالينــي العبــو 
المنتخــب البلجيكــي

ــزي،  ــام" اإلنكلي ــادي "توتنه ــم ن ــاذيل" مهاج ــارص الش "ن

ــن  ــا م ــد، ه ــر يوناي ــاع مانشس ــي" دف ــروان فاين و"م

أصــول مغربيــة، يســعيان لتحقيــق حلــم كبــر مــع 

املنتخــب البلجيــي وخصوصــاً مــع هــذه املنتخــب الــذي 

ــازراد. ــاً ه ــرة خصوص ــاء كب ــم أس يض

ميغايل اليون العب المنتخب 
المكسيكي

العــب نــادي "كلــوب أمركيــا" يف مكســيكو ســيتي، 

ومدافــع املنتخــب املكســيي، حقــق أول فــوز عــى 

املنتخــب الكامــروين، بهــدف وحيــد، واحتفــل الجمهــور 

ــب. ــع املنتخ ــارك م ــب يش ــه كأول الع ــاين ب اللبن

ايلي لولي
Elie@alkompis.com

المشــاركة  يعّوضــون  عربيــة  أصــول  مــن  نجــوم 
الخجولــة للعــرب فــي مونديــال البرازيــل

ابراهيم افيايكريم بن زمية سامي خضرة

مروان فايني

حاتم بن عرفة

نارص الشاذيل

عادل رامي ميغايل اليون
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ــة  ــادي يف منتصــف قاع ــس ف ــس -خــاص: يجل الكومب

التدريــس ممســكا بهاتفــه املحمــول، كــا لــو أنــه 

مشــغول برجمــة الكلــات مــن الســويدية إىل العربيــة، 

التواصــل  مبوقــع  مشــغول  انــه  الحقيقــة  يف  لكــن 

االجتاعــي الـــ Facebook ، فــكل مــا يريــده عــى حــد 

ــة  ــد املدرس ــي موع ــت إىل أن ينته ــة الوق ــره متضي تعب

التــي يقــول إنــه ال يســتفيد منهــا ســوى الراتــب الــذي 

ــي. ــوره اليوم ــل حض ــل مقاب ــب العم ــه مكت يدفع

ــه  ــة الـــ Sif علل ــم اللغ ــة تعل ــدروس مدرس ــتهتاره ب اس

فــادي أبــو النــر يف حديثــه لـــ ” الكومبــس ” بالقــول" 

ــوا  ــى أدخل مل أمــض يف املســتوى األول B إال شــهرين حت

ــن  ــة م ــدأ املعلم ــن، لتب ــن الوافدي ــدة م ــة جدي مجموع

جديــد بتدريســهم طريقــة لفــظ األحــرف، األمــر الــذي 

ــا". ــا وقتن ــع لن يضي

تعتــر مــدارس اللغــة لاجئــني أو مــا يتعــارف عليــه 

باللغــة الســويدية Sif مــن أهــم مراحــل تأهيــل الاجــئ 

ــذا  ــل، ل ــوق العم ــويدي وس ــع الس ــول إىل املجتم للدخ

تعتــر هــذه املرحلــة املفتــاح لبدايــة حيــاة جديــدة أول 

مقوماتهــا اللغــة، وهــذه العمليــة مكلفــة جــدا للبلديــات 

حيــث ســجلت األرقــام يف مــدارس ســتوكهومل لعــام 2013 

حــوايل 19400 طالــب بكلفــة إجاليــة بلغــت 209 

ــون كــرون. ملي

 A ,B وتنقســم هــذه املرحلــة إىل أربعــة مســتويات هــي

C,D,  ويكــون املعيــار لانتقــال إىل املســتوى األعــى هــو 

فحــص تجريــه املدرســة باتفــاق بــني املــدرس والطالــب 

حــول قدرتــه عــى إجــراء االمتحــان وانتقالــه للمســتوى 

اآلخــر. لكــن طريقــة الفحــص وتوقيتــه لقيــت انتقــادات 

مــن بعــض الطــاب.

 يقــول أســامة الباشــا الــذي يــدرس يف مدينــة فســروس: 

 Vad duktig يف كل مرحلــة كنــت أســمع ذات العبــارة "

ــن  ــة م ــد، فالغاي ــت مجته ــم أن ــي ك ــي تعن du är  والت

هــذه العبــارات هــو تشــجيعي عــى تقديــم االمتحــان، 

ولألســف لكــرة الضغــط الدبلومــايس أنهيــت الـــSfi مبدة 

ال تتجــاوز الـــستة أشــهر وهــو وقــت غــر كاف لتأهيــل 

الطالــب للمتابعــة يف املراحــل الدراســية العليــا، والنتيجة 

أين أجلــس اليــوم يف مرحلــة الـــ SAS وهــي املرحلــة التي 

تــي مدرســة الـــ Sfi وأمامــي كتــب ال أفهــم منهــا شــيئا ".

ــس  ــس جرج ــيا ق ــه غراس ــت مع ــا اتفق ــه الباش ــا قال م

ــدو منهمكــة  ــي تب ــه بآخــر فغراســيا الت ــب وخالفت بجان

الكتــب  وحولهــا  اآليل  املرجــم  يدهــا  ويف  وتجلــس 

ــكان  ــا ف ــا رأي الباش ــا عليه ــا وطرحن ــع قاطعناه واملراج

ردهــا أن:" Sfi تعطــي مفتــاح اللغــة لكــن الجهــد األكــر 

الطالــب  تجــر  املدرســة  أن  الطالــب، وأوافــق  عــى 

لكــن  االمتحــان  إجــراء  عــى  مســتفزة  بدبلوماســية 

باســتطاعة الطالــب عــدم الســكوت عــى الخطــأ وميكــن 

للشــخص تقديــم شــكوى إىل مكتــب العمــل، والصامــت 

ــه ". ــارك ب ــر مش ــأ يعت ــن الخط ع

ــا  ــا جميعه ــدارس الـــ  Sfiونقلن ــول م ــددت ح اآلراء تع

اإليجابيــة منهــا والســلبية إىل مديــر مدرســة الفرميانســكا 

فــكان  برســون   بينكــت  فســروس  يف  لألكادميــني 

ــول  ــي رشط لدخ ــة ه ــة اإلنكليزي ــة اللغ ــه "معرف تعليق

مدرســة الفرميانســكا ويخــر الـــcuv  الطــاب الــذي 

وقــع اختيارهــم عــى مدرســتنا بذلــك، فوجــود لغــة 

ــة  ــة التعليمي ــن العملي ــرع م ــاب ت ــني الط ــركة ب مش

لكــن ال يتــم اســتخدامها إال عنــد الــرورة، وألن الغايــة 

ــط  ــدر اإلمــكان عــى عــدم خل ــر اللغــة نحــرص ق تطوي

املســتويات الضعيفــة مــع القويــة ألن عــدم التجانــس يف 

ــه ". ــن فائدت ــر م ــون رضره أك ــارات يك ــة امله تنمي

أمــا بالنســبة إلجبــار الطالــب عــى إجــراء الفحــص 

برغــم عــدم اســتعداده قــال " نحــن دامئــا نتواصــل مــع 

ــه،  ــوة يف لغت ــاط الضعــف والق ــه نق ــرشح ل ــب ون الطال

وذلــك ليتســنى لــه تطويــر ذاتــه، وبالتــايل موضــوع 

الفحــص يكــون بالنقــاش مــع الطالــب، ولكــن يجــر 

الطالــب أحيانــا مــن قبــل املســؤولني يف دائــرة التوظيــف 

ــى  ــل وحت ــرة العم ــاب خ ــاء الـــ Sfi واكتس ــك إلنه وذل

هــذا الضغــط يحــل بالحــوار الــذي تكــون نتيجتــه غالبــا 

ــة". فعال

ــدن الصغــرى  ــم اســتقصاؤها يف بعــض امل ــي ت  اآلراء الت

اختلفــت جذريــا عــن املــدن الكــرى وخصوصا ســتوكهومل 

فيبــدو أن املــدارس وبســبب املنافســة يتحســن مســتواها 

مــع االقــراب مــن العاصمــة.

 فأحمــد الــذي يقطــن يف مركــز املدينــة يؤكــد ” أن 

مدرســته منوذجيــة يف طريقــة التدريــس ، فغايتها تحســني 

ــع  ــس تجمي ــب، وســمعتها هــي األســاس ولي ــة الطال لغ

الطــاب”، ويشــر أيضــا أن غالبيــة الطــاب يف العاصمــة 

ــذا يجــر الطالــب  ــة ل قدمــوا مــن أمــركا أو دول أوروبي

ــدة  ــركة وحي ــة مش ــويدية كلغ ــة الس ــم اللغ ــى تكل ع

عــى عكــس الطــاب يف املناطــق ذات التجمــع العــريب كـ 

Södertälje عــى ســبيل املثــال، حيــث يتحــدث الطــاب 

يف غالبيتهــم العربيــة بينــا املفــرض أن تكــون الســويدية 

هــي األســاس فالخطــأ ليــس دامئــا عــى املدرســة، وهنــا 

ــا يف  ــذي أنهــى الـــ Sfi  حديث ــة صديقــي ال أنقــل  تجرب

ــة  ــرف الصوتي ــني األح ــز ب ــرف التميي ــودرتاليا وال يع س

ويســميها بأشــكالها أي يقــول الحــرف الــذي فوقــه 

ــرة”. ــه دائ ــذي فوق ــف ال ــني أو حــرف األل نقطت

19 ألــف طالــب فــي مدارس اســتكهولم 
مــن بينهــم 60 شــخص تقدم بشــكوى”

ــف  ــتوكهومل 19 أل ــويد س ــة الس ــا يف عاصم ــدرس حالي ي

طالــب وعلمــت الكومبــس أن عــدد الشــكاوي التــي 

تصــل اىل املركــز الرئيــي للـــ Sfi مل تتجــاوز الـ 60 شــكوى 

والتــي تــدور فحــوى غالبيتهــا بحســب مســؤول مــدارس 

ــاب  ــري " أن الط ــتيف ب ــف س ــتوكهومل لي الـــSfi  يف س

ــة واألســاتذة ال تســمح  ــدون إجــراء االمتحــان برع يري

ــه  ــب وقدرت ــن مســتوى الطال ــد م ــك إىل حــني التأك بذل

ــد  ــا العدي ــتوكهومل وضعن ــان، ويف س ــاوز االمتح ــى تج ع

ــن  ــرف م ــة نع ــل طريق ــول إىل أفض ــط للوص ــن الخط م

ــادرا  خالهــا إمكانيــة ترشــيح هــذا الطالــب للفحــص ون

ــة  ــم اللغــة اإلنكليزي ــم يتكل ــا شــكاوي أن املعل مــا تصلن

، ألن املــدرس ال يســتعمل اإلنكليزيــة إال يف حــال كان 

ــط  ــة ، عندهــا فق ــم هــذه اللغ ــادر عــى فه ــع ق الجمي

يــرشح القاعــدة امللتبســة عــى الطــاب بغــر الســويدية 

ــة  ــع للعجل ــل تري ــد ب ــر جي ــده غ ــر ال أج ــذا األم وه

ــة ". التعليمي

ــس كل شــخص يف الـــ  ــة تدري وحــول ســؤالنا عــن تكلف

Sfi قــال "مــن الصعــب اإلجابــة عــى هــذا الســؤال فــا 

ــا إعطــاء ســعر  ميكــن إعطــاء جــواب دقيــق لكــن ميكنن

ــة: ــة التالي وســطي مــن خــال األمثل

ــد 39400  ــب الواح ــه للطال ــتوى A1 تكلفت ــورس مس ك

ــاعة ــة 744 س ــية تقريبي ــاعات دراس ــدد س ــرون لع ك

ــد 55000  ــب الواح ــه للطال ــتوى B1 تكلفت ــورس مس ك

ــة 1036 ســاعة ــية تقريبي ــعدد ســاعات دراس ــرون لـ ك

ــد 24300  ــب الواح ــه للطال ــتوى B2 تكلفت ــورس مس ك

ــة   565 ســاعة ــعدد ســاعات دراســة تقريبي ــرون لـ ك

ــد 22000  ــب الواح ــه للطال ــتوى C2 تكلفت ــورس مس ك

ــة 512 ســاعة ــعدد ســاعات دراســة تقريبي كــرون لـ

ــد 14000  ــب الواح ــه للطال ــتوى C3 تكلفت ــورس مس ك

ــة 407 ســاعة ــعدد ســاعات دراســة تقريبي كــرون لـ

ــد 13000  ــب الواح ــه للطال ــتوى D3 تكلفت ــورس مس ك

ــة 37 ســاعة  ــعدد ســاعات دراســة تقريبي كــرون ل لـ

سالف ابراهيم

 :Sfi مدارس الـ
الجودة أوال أم الربح السريع؟
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� تتمنى لك

رمضان مباركاً:
4 أسابيع من طلب الربكات

30 يوًما من طلب املغفرة

720 ساعة من طلب الهداية

 43000 دقيقة من املكاملات

الدولية املخفضة!

مزيد من املعلومات انقر 
�.se/ramadan :هنا
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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، 

ــة يف  ــوايل 5000 وظيف ــف ح ــذه الوظائ ــدد ه ــغ ع ويبل

ــى  ــول ع ــب الحص ــد يصع ــا ق ــذا م ــد، وه ــوم الواح الي

ــاغرة.  ــل الش ــن العم ــة ألماك ــورة كامل ص

موقــع oxojobb.se الجديــد، يعمــل عــى تجميــع هــذه 

ــال  ــن خ ــد، م ــث موح ــام بح ــا يف نظ ــف يومي الوظائ

جهــود 17 موظــف يعملــون يوميــا عــى مســح كل 

 Andrei هــذه املواقــع تحــت إرشاف أنــدري بوستاتشــا

ــام.  ــذا النظ ــر ه Postoaca مبتك

شــبكة الكومبــس التقــت أنــدري بوستاتشــا، الــذي أبــدى 

رغبــة بالتعــاون مــع الكومبــس، فيــا يخــص النــرش 

واإلعــان يف أوســاط الناطقــني بالعربيــة عــن هــذا املوقع، 

ــتخدامه. ــات اس وامكاني

يقــول أنــدري: موقــع oxojobb.se ميكــن أن يســاهم 

يف حــل مشــكلة مــن أهــم مشــاكل البحــث عــن عمــل 

وتســهيل تاقــي الراغبــني بالتوظيــف مــع الباحثــني عــن 

عمــل، خاصــة أن هنــاك أعــدادا مــن العاطلــني عــن 

العمــل ال يســتطيعون الوصــول إىل أماكــن التوظيــف 

ــث  ــام بح ــى نظ ــوي ع ــد يحت ــع الجدي ــاغرة. املوق الش

متعــدد، أي ميكنــك البحــث عــن نــوع الوظيفــة ومكانهــا 

ــك ارســال  ــف بوقــت واحــد. كــا ميكن ــة التوظي وطريق

الســرة الذاتيــة الخاصــة بــك بطريقــة ســهلة لتصــل إىل 

ــل. رب العم

ويوضــح أنــدري: خــال الســنوات املاضيــة اســتطعنا 

لحــوايل  تســميات  عــى  يعتمــد  بحــث  نظــام  بنــاء 

ــمى  ــف مس ــة إىل 100 أل ــة إضاف ــة مختلف 3500 وظيف

ــة  ــا ترجم ــا انجزن ــة. ك ــارات متنوع ــات ومه الختصاص

ــة  ــا اللغ ــة منه ــوايل 39 لغ ــميات بح ــذه املس ــة له كامل

العربيــة. هــذا يعنــي أن الباحــث عــن عمــل ميكنــه 

أو  الوظيفــة  نــوع  عــن  العربيــة  باللغــة  الكتابــة 

االختصــاص الــذي يرغــب بالعمــل ضمنــه، ويحصــل عــى 

قامئــة بالوظائــف الشــاغرة التــي تناســبه.

ويضيــف: ميكننــي أن أجــزم أن هــذا النظــام هــو األفضل، 

إىل حــد اآلن يف الســويد، للبحــث عــن عمــل، وهــو 

ينافــس نظــام مكتــب العمــل، ألن مكتــب العمــل هــو 

ــا  ــن نعتمده ــة نح ــل 2000 جه ــن أص ــدة م ــة واح جه

ملســح الوظائــف الشــاغرة. يف الســويد يوجــد مــا يقــارب 

100 ألــف وظيفــة شــاغرة، ويبلــغ عدد الــرشكات وأرباب 

العمــل املعلنــني عــن وظائــف إىل أكــر مــن 9700 رشكــة. 

 oxojobb.se كيف تستخدم نظام
للبحث عن عمل؟

يجــب أوال أن تســجل نفســك كمســتخدم يف املوقــع، 

ــا  ــق، بعده ــدة دقائ ــذ ع ــة وتأخ ــة مجاني ــي عملي وه

ميكنــك أن تختــار مســتوى الخدمــة التــي تريــد أن 

تحصــل عليهــا، تكلفــة هــذه الخدمــات تــراوح بــني 100 

ــي تحصــل  ــرون يف الشــهر. ل ــرون يف الســنة إىل 99 ك ك

ــارة  ــة خــال شــهر كامــل، عليــك زي عــى خدمــة مجاني

ــايل  ــط الت الراب

https://www.oxojob.se/login/?promo=r1vY40

جريــدة الكومبــس تنــرش يف هــذا العــدد صفحتــني 

مــن وظائــف شــاغرة ألعــال تحتــوي عــى كلمــة 

ــي  ــود" خــاص، ل ــان يوجــد "ك "Arabiska" يف كل اع

تتابــع البحــث عــن الوظيفــة املناســبة لــك ضــع "الكــود" 

ــر  ــع oxojobb.se وانق ــة البحــث املوجــودة مبوق يف خان

ــر". ــال ”ان ــى زر االدخ ع

ــسalkompis.se يعمــل عــى اســتحداث  ــع الكومب موق

قســم خــاص للبحــث عــن عمــل عــر هــذا النظــام 

ــد. الجدي

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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ــد  ــة عن ــن االســتعاء والتكــرب أو الفوقي ــوع م ــن الجــدد، بن ــن القادم ــد م ــس - ســتوكهومل: يشــعر العدي الكومب
التعامــل مــع مــن ســبقهم إىل الســويد، خاصــة يف محيــط العائلــة أو أماكــن العمــل أو يف ســياق العاقــات العامــة، 

ــس وصفحــات التواصــل االجتاعــي، ميكــن  ــع الكومب ــق عــى حــدث أو خــرب منشــور يف مواق ــد التعلي ــى عن وحت

ماحظــة هــذه الفروقــات.

ســياق  يف  الظاهــرة،  هــذه  وضــع  نســتطيع  ال  قــد 

التايــز واالختافــات التــي ميكــن أن ناحظهــا مثــا بــني 

املهاجريــن مــن جهــة والســويديني مــن جهــة أخــرى، أو 

ــاف  ــن االخت ــم ع ــي تنج ــني، الت ــني والغربي ــني الرشقي ب

ميكــن  لكــن  بينهــا،  والدينــي  واالجتاعــي  الثقــايف 

لهــذه الظاهــرة أن يكــون لهــا طعــم أخــر، أو توصيفــات 

مختلفــة، نســتطيع أن نضعهــا ضمــن وجــود العديــد مــن 

ــهم. ــن أنفس ــع املهاجري ــط مجتم ــاكل وس املش

وهــذه املشــاكل ناجمــة عــن أســباب كثــرة، قــد ال يتســع 

ــول  ــة ح ــاف الرؤي ــا اخت ــا، منه ــا جميع ــال لذكره املج

مــدى مســاعدتهم لبعضهــم البعــض، واختــاف مراحــل 

االندمــاج بينهــا، ومــا قــد نســميه اصطاحــاً "اصطــدام 

أو تفاعــل اجتاعــي”.

وهنــاك مــن يعتــر تعــرض بعــض الوافديــن الجــدد 

ــن،  ــذ زم ــن من ــني املوجودي ــن املغرب ــة م ــتغال قلّ الس

وورشــات  الغســيل  ومحــات  كاملطاعــم  مهــن  يف 

التنظيــف، وحتــى يف البحــث عــن املنــازل مســألة رصاع 

ــني القدامــى، ويذهــب أنصــار  ــا وب ــني القادمــني حديث ب

هــذه النظريــة اىل ربــط إعطــاء معلومــات خاطئــة مــن 

القدامــى، بقصــد أو دون قصــد، تتيــه املهاجــر الجديــد، 

وتجعلــه يشــعر بعــدم األمــان، ويعيــش يف دوامــة ال 

يعلــم فيهــا إن كان قــد وصــل إىل جنــة أم أن كل أحامــه 

كانــت عبــارة عــن قــر مــن الــورق، بالــراع املذكــور!

قــد تكــون فكــرة املهاجــر الجديــد عــن املجتمــع الجديــد 

وصلتــه مشــوهة، حيــث أن أغلبهــم عندمــا كانــوا يف 

ــاد االغــراب هــي  ــوا أن الســويد أو ب بادهــم األم، عرف

ــداً  ــيئة ج ــة أو س ــة والرفاهي ــة يف الروع ــة قم ــا مثالي إم

إىل حــد االشــمئزاز، دون األخــذ بالصــورة الواقعيــة وهــي 

إن لــكل بلــد محاســن ومســاوئ تختلــف بحســب رؤيــة 

الفــرد الشــخصية للعــامل وتفاعلــه معــه، وحتــى طريقتــه 

ــاج. يف االندم

ــون  ــم يندمج ــرون إنه ــول مهاج ــرى، يق ــة أخ ــن جه م

ــس  ــم عك ــرى غره ــا ي ــم، في ــن غره ــكل أرسع م بش

ذلــك. بعضهــم يقــول إنــه اســتفاد مــن أقاربــه، وغرهــم 

يعتــر أن الســويدي أو الغــريب هــو مــن قــّدم لــه الفائــدة 

يــرون أن  أمــا آخــرون  االندمــاج،  أكــر يف  وســاعده 

ــة. ــى الحكوم ــراً ع ــع أوالً وأخ ــكلة تق املش

هل دائما التعامل مع الوسط العائلي 
يخفف من معاناة الغربة 

يقــول شــفيق شهرســتان )29 عامــاً( والــذي قــدم إىل 

الســويد قبــل ســتة أشــهر، إنــه مل يواجــه صعوبــات 

ــن  ــر م ــه، فوجــود الكث ــدى وصول ــع ل أو ينصــدم بالواق

األقــارب الذيــن يعيشــون منــذ فــرة طويلــة يف الســويد، 

ــراً،  ــه كث ــوريا، نفع ــابقة إىل س ــررة الس ــم املتك وزياراته

لكــن مــا صدمــه هــو واقــع الســكن وصعوبــة الحصــول 

ــا. عليه

وفيــا إذا كان قــد تلقــى مســاعدة حقيقيــة ممــن 

ــاريب حســب  ــب شهرســتان: "ســاعدوين أق ــم، يجي يعرفه

قدرتهــم، وبدرجــات متفاوتــة، ونصحــوين يف الكثــر مــن 

ــرة األوىل،  ــد، خاصــة يف الف ــية حــول البل ــور األساس األم

وأنــا بطبيعتــي أســأل كثــراً، لكــن مــا ال حظتــه، هــو أننــا 

ــد تكــون  ــا، وق ــات هــم ال يعرفونه ــاً معلوم ــك أحيان منل

جديــدة عليهــم، رمبــا ألننــا نتبــع برامــج مكتــب العمــل 

التــي تعرفنــا أكــر عــى قوانــني وطريقــة ســر املجتمــع 

أعطتنــا  فالحكومــة  وواجباتنــا،  وحقوقنــا  الســويدي 

الكثــر، أمــا املهاجــر القديــم، مل ميــر بهــذه الرامــج، 

ــه  ــة مــن أخطائ ــم اللغــة وأخــذ املعرف ــل اكتفــى بتعل ب

ــه  ــى وقت ــل ع ــا كان أفض ــن م ــخصية، لك ــه الش وتجارب

ــل والســكن". ــرص العم هــو ف

ــوق  ــتان: "إن س ــول شهرس ــاج، يق ــه لاندم ــول رؤيت وح

العمــل هــو أفضــل وســيلة لاندمــاج، وإذا تقوقــع 

ــاً أرى  ــد عــى نفســه ســيضيع. أمــا ثقافي املهاجــر الجدي

أن كل مجموعــة تتقــرب إىل مجموعتهــا، وهــي تختلــف 

لكننــا  باالندمــاج،  ورغبتــه  الشــخص  عمــل  حســب 

كرشقيــني ال ميكننــا أن نكــون ســويديني 100%".

ولكــن هــل يــرى شــفيق أن هنــاك نــوع مــن االســتغال 

مــن قبــل املهاجــر القديــم للجديــد، يجيــب شهرســتان: 

"بالطبــع، يتــم اســتغال البعــض وتشــغيلهم مببالــغ 

زهيــدة دون أي ضــان، وحتــى مــن يــأيت للعمــل يك 

ــم”. ــه معه ــى فرصت ــل ع ــة، ال يحص ــم اللغ يتعل

ــا دور  ــاج له ــات االندم ــا: سياس ــي توم آن
ــن ــن المهاجري ــالف بي ــرة االخت ــي ظاه ف

 ويف الجهــة املقابلــة تقــول املراقبــة واملعلمــة يف روضــة 

ــذ 19  ــويد من ــش يف الس ــي تعي ــا، الت ــال، آين توم لألطف

عامــاً، إنهــا إيجابيــة جــداً تجــاه املهاجريــن، وتتعاطــف 

معهــم، وتقــدم لهــم املســاعدة بحســب اســتطاعتها، إال 

أنهــا تــرى أن لسياســة الحكومــة غــر املدروســة عواقــب 

ســيئة عــى القادمــني الجــدد.

ــني  ــاً دون تأم ــتقبل أناس ــة تس ــول: "الحكوم ــع الق وتتاب

مســاكن لهــم وال فــرص عمــل، وبطريقــة عشــوائية 

ورسيعــة، وال توزعهــم عــى املــدن بشــكل عــادل، كــا 

أنــه يوجــد تضــارب بــني البلديــات، فالقانــون واحــد لكــن 

كل موظــف يفــره عــى هــواه، واملســاعدات تختلــف 

ــة". ــكان إىل آخــر، دون رقاب ــن م م

ويف موضــوع فــرص العمــل، تقــول تومــا: "أعتقــد أن 

مشــكلة العالــة تتجــه إىل الحــل، ألنــه كلــا كــر النــاس، 

ــل،  ــرص العم ــا ف ــات وازدادت معه ــا ازدادت الخدم كل

ــد مــن القادمــني الجــدد يف  باإلضافــة إىل اســتثار العدي

ــة". مشــاريع مختلف

تومــا:  تضيــف  واالندمــاج،  الفــرص  أفضليــة  وحــول 

"أعتقــد أن القــادم الجديــد لديــه فرصــاً ماديــة ومعنويــة 

ــى  ــدوا ع ــن اعتم ــى، الذي ــن القدام ــن املهاجري ــر م أك

ســؤالهم لبعضهــم البعــض، أمــا الجديــد تتوفــر لــه 

أشــياء مل تكــن عــى وقتنــا، كمرشــدي الرســيخ )اللوتــس( 

وبرامــج مكتــب العمــل املختلفــة، حتــى أبســط األشــياء 

ــا  ــا، أم ــراً يف وقتن ــي، مل يكــن متوف ــام الرشق وهــي الطع

اآلن كل يشء متوفــر يف الســويد، مــا يخفــف مــن وطئــة 

الغربــة ولــو بشــكل بســيط، وكــرة األجانــب إيجابيــة وال 

ــة عــن املجتمــع". ــأين غريب تشــعرين ب

بيــن  اصطــدام  يوجــد  ال  إمــام:  طــالل 
والقديــم الجديــد  المهاجــر 

ــدارس  ــاج يف م ــا االندم ــه نفــى مســؤول قضاي مــن جهت

بلديــة يارفــا، طــال إمــام، وجــود نــوع مــن االصطــدام 

بــني املهاجــر الجديــد والقديــم، قائــاً: "ليــس املوضــوع 

بــل يوجــد مهاجــرون قدمــاء  بــني جديــد وقديــم، 

الكثــر  يعرفــون  جــدد  ويوجــد  القوانــني،  يجهلــون 

ويندمجــون أكــر مــن ســابقيهم، وأرى أن املســؤولية تقع 

عــى الطرفــني، كــا تقــع عــى املجتمــع بالدرجــة األوىل، 

ألن الــذي لديــه اإلمكانيــة مــن واجبــه توفــر املعلومــات 

للقــادم الجديــد يف الوقــت املناســب، وأن ال يركــه يتلقــى 

املعلومــات إال مــن املصــادر الرســمية، كمصلحــة الهجــرة، 

واملدرســة ومكتــب العمــل، يك ال يضطــر الحقــاً الستشــارة 

مــن ال خــرة لهــم".

ــذ 24 عامــاً:  ــذي يعيــش يف الســويد من ــع إمــام، ال ويتاب

ــظ،  ــى الح ــاً ع ــد أحيان ــر الجدي ــع املهاج ــف وض "يتوق

فــإذا كان أقاربــه أو معارفــه ال خــرة لهــم، ســيحصل 

ــل أن  ــون نخج ــن الرشقي ــة، ونح ــات خاطئ ــى معلوم ع

ــدل  ــة ب ــة الخاطئ ــل اإلجاب ــرف، ونفّض ــا ال نع ــول إنن نق

ــا  ــأل، ك ــث ويس ــد أن يبح ــادم الجدي ــى الق ــك. فع ذل

عــى املجتمــع أيضــاً مســؤولية كــرى، ألين أرى أن بعــض 

القادمــني الجــدد يتعرضــون إىل االبتــزاز أو التدليــس، 

يف موضــوع تأجــر البيــوت مثــاً، واســتغال جهلهــم 

ــت  ــى أصبح ــادي، حت ــب امل ــل الكس ــن أج ــني م بالقوان

هنــاك ســوق ســوداء حقيقــة، ورغــم ذلــك فــإين ال أعلــم 

ــد". ــتغال بالتحدي ــم االس حج

لظاهــرة  مختلفــة  أســباب  هنــاك  أن  نجــد  وهكــذا 

التعــايل والتعامــل الفوقــي بــني الاجئــني أنفســهم، منهــا 

ــا  ــا م ــة وشــخصية الفــرد نفســه، ومنه ــق بثقاف ــا يتعل م

هــو عــام، ويتعلــق بسياســات االندمــاج كــا يؤكــد 

طــال إمــام: "أرى أن سياســة االندمــاج ليســت موفقــة، 

ــم  ــة، فه ــة الكافي ــا األهمي ــة مل توليه ــزاب السياس واألح

ــاٍو  ــادل ومتس ــكل ع ــن بش ــع املهاجري ــون بتوزي ال يهتم

عــى املناطــق والبلديــات، بــل يحــرون املهاجريــن 

ــا  ــح التجمعــات إم ــة، فتصب ويركونهــم يف مناطــق معين

ــويدية". ــرة أو س ــة مهاج أغلبي

التوافق والتناقض 
مابين القادم الجديد والمقيم القديم

نادر عازر
nader@alkompis.com

شفيق شهرستان

طال إمام آين توما
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املدينــة العربيــة مل تكتــف برقابــة " األخ األكــر" 

ــورج  ــة ج ــا يف رواي ــت، ك ــود خل ــة عق لخمس

اورويــل الشــهرة " 1984 " التــي ســببت لنــا 

ــية ان تصــدر  ــاوف تســكننا خش ــس ومخ هواج

ــا  ــر اىل ترمن ــة تش ــة او نأم ــة او حرك ــا كلم من

ــن اصحــاب  ــا م ــا او تشــر اىل انن ــدم رضان او ع

الــرأي اآلخــر فتغضــب اجهــزة الرقابــة وتخالــف 

ــع. ــة املن ثقاف

كــا مل تكتــف املدينــة العربيــة بثقافــة التأويــل 

الرســمي التــي الغــت الخيــال والباغــة واملجــاز 

وجعلــت التعبــر خاليــا والخيــال اجــردا واللغــة 

العربيــة مجــرد وســيلة مســطحة، خطابيــة، 

محــددة األهــداف واملعــاين العمــق فيهــا وال 

ــة. دالل

األلفيــة  اليــوم ونحــن يف عقــد جديــد مــن 

الثالثــة، تبتكــر املدينــة العربيــة " ثقافــة الحاجــز 

" او " ثقافــة الســيطرة  ونقــاط التفتيــش". فقــد 

امتــدت هــذه الظاهــرة مــن بغــداد اىل بنغــازي 

ومــن دمشــق اىل صنعــاء حيــث تعرضــك شــتى 

ــك اىل  ــؤدي ب ــد ت ــات ق ــوان وثقاف ــز بأل الحواج

ــه  املــوت بســبب ماتحمــل او تقــرأ او توحــي ب

ــك. هيأت

صحيــح ان اكــر الحواجــز شــهرة يف اإلعــام 

ــة  ــوب مدين ــريب هــو " حاجــز قلنســيا " جن الع

رام اللــه عــى طريــق القــدس. حيــث تنقــل 

ــار أن اإلنســان العــريب الفلســطيني هنــاك  األخب

واملنــع  الرقابــة  ظــروف  اعتــى  مــن  يعــاين 

والتأخــر  والتفتيــش يف النوايــا واألفــكار .. اال 

ان حواجــز املــدن العربيــة بعــد موجــة الفــوىض 

الخاقــة خلقــت ثقافــة اخــرى اشــد خوفــا 

وقســوة ومنعــا.

يف  والســيطرة  التفتيــش  ونقــاط  فالحواجــز 

املــدن العربيــة اذا كانــت 

حكوميــة فــأن عقدتهــا األوىل اي " ثقافتهــا"  

ســتكون " الخــوف مــن الكامــرا" ألن التعليــات 

تقــول ان اليشء مســموح ان يوثــق وكل وســيلة 

ــل البــري  ممنوعــة   ــوة الدلي ــح الشــاهد ق متن

بأمــر الســيايس حتــى لــو كانــت وســيلة تصويــر 

فنيــة .

 وحــني يعــود الحاجــز لثقافــة مجموعــة دينيــة 

يف  مركــزة  ســتكون  عقدتهــا  فــأن  محافظــة 

النســوة  األزيــاء وبخاصــة ماترتديــه  تدقيــق 

العابــرات مــن الحاجــز مــا يســتدعي دعوتهــن 

ــة  ــرن ثاني ــن يع ــن ل ــن واالّ فأنه ــر عوراته لس

ــدا. اب

وحــني يعــود الحاجــز اىل ثقافــة امــراء الطوائــف 

وســيدقق  األســاء.  ســتكون  عقدتهــم  فــأن 

واســقاطاتها  وخلفياتهــا  العابريــن  اســاء  يف 

ثقافــة  ينــرش  بشــكل  والتاريخيــة  الطائفيــة 

ــا. ــم ايض ــن األس ــوف م الخ

وحــني يعــود الحاجــز اىل ميليشــيا متشــددة 

ــه  ــى مايحمل ــز ع ــيكون الركي ــا س ــأن عقدته ف

ــا اذا  ــة وم ــة او ثقافي ــب ادبي ــن كت ــرون م العاب

كانــت تغايــر الــرشع  وعــى اللوحــة التشــكيلية 

اشــخاصا  متثــل  التــي  اللوحــات  وبخاصــة 

األقــراص  وتفتيــش  محرمــة  فهــي  مرســومني 

املدمجــة للموســيقى والغنــاء والفنــون التعبريــة 

ــا. ــة رشع ــا محرم ألنه

وتناغمهــا  هويتهــا  تفقــد  العربيــة  املدينــة 

الســكاين وايقاعهــا املــدين وتستســلم لثقافــة 

الحواجــز  ثقافــة   .. املنــع والحجــز والتأويــل 

التفتيــش. ونقــاط 

حاشية

فاروق سلوم
farouq@alkompis.com

ثقافة حاجز التفتيش

ــدول اإلســكندنافية  ــام ال ــز اهت ــة: يرك ــس – ثقاف الكومب

عــى دراســة الــرشق وتاريــخ املنطقــة العربيــة منــذ 

 " بعنــوان  شــعبية  قصــة  وتحــي  الوســطى.  القــرون 

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 

ــح  ــا فت ــرشق ك ــر النظــرة اىل ال ــدس تطوي اورشــليم والق

ــرشق  ــو ال ــه نح ــعة للتوج ــواب واس ــر األب ــق الحري طري

وبلــوغ الهنــد والصــني والجــزر النائيــة يف الــرشق البعيــد.

واليــوم يتمثــل جهــد املســترشقني يف جامعتــي يوتوبــوري 

وجامعــة لونــد عــى تواصــل الدراســات املتعلقــة بوجــود 

ــويد  ــكن الس ــة تس ــات ديني ــة ومجموع ــات مرشقي جالي

ــة. ــة الثقافي بشــكل يطــور اوارصالعاق

ــي يعتمدهــا هــؤالء املســترشقني  ــة الت ــدو ان املنهجي  ويب

ــات  ــة اقلي ــات الديني ــات واملجموع ــار الجالي ــي " اعتب ه

تتعايــش مــع املجتمــع الســويدي وتســتثمر القوانــني 

ــع  ــة املجتم ــع ثقاف ــجام م ــا لإلنس ــول به ــد املعم والقواع

الســويدي. ويقــول الدكتور Jan Hjärpe اســتاذ الدراســات 

ــن  ــد  م ــذي اصــدر العدي ــد، وال ــة لون اإلســامية يف جامع

الكتــب والدراســات " ان قبــول مجتمــع الاجئــني هــو 

ــا.  ــس تعارضه ــات ولي ــا بأنســجام الثقاف ــر عــن رغبتن تعب

ــول  ــض اىل الق ــا البع ــي يحمله ــض اآلراء الت ــب بع وتذه

بالخصوصيــة الدينيــة والرغبــة بالتفــرد يف القــرار وهــو امــر 

ــاج”،  ــش واإلندم ــل والتعاي ــة التفاع ــع منهجي ــارض م يتع

بينــا عــّر مــن قبــل الســفر املختــص بالدراســات الرشقيــة 

محــارضات  سلســلة  يف   Ingmar Karlsson املعــروف 

 " الشــهرة  مقولتــه  عــن  معروفــة  ومواقــف  وكتــب 

اإلســترشاق تفاعــل واتحــاد وليــس نقــل العــداء والكراهيــة 

.”

وغالبــا يجــد بعــض الخطبــاء ورؤســاء املجموعــات املهاجرة 

ــع  ــجم م ــذه التنس ــترشقني ه ــف املس ــددة ان مواق املتش

رغبتهــم يف تأســيس وجودهــم عــى تركيــز دينــي وثقــايف 

بخصوصيــة تتعــارض مــع ثقافــة البلــد املضيــف وتتوجــه 

 Kent Ritzen هــذه املجموعــات بالنقــد اىل املســترشق

الــذي يظهــر باســتمرار موقفــا متشــددا يــوازن بــني قبــول 

ــني  ــا وب ــل ثقالفاته ــرة وتفاع ــة املهاج ــات الرشقي املجموع

متطلبــات البقــاء والتفاعــل مــع ثقافــة املجتمــع الســويدي 

وقوانينــه وتطلعاتــه.

ــه  ــه"  فكرت ــس روك ــترشق "تيت ــع املس ــا يض ــن دامئ  ولك

القامئــة عــى تفاعــل واقــراب الثقافــات واآلداب والفنــون 

واللغــات لتمنــح ثقافــة العــر هويتهــا املتعــددة األبعــاد 

وليــس ثقافــة البعــد الواحــد . 

المستشرقون السويديون 
والنظر الى الغد
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ــة  ــف عام ــم الصي ــكل موس ــة: يش ــس – ثقاف الكومب

يتدخــل  اذ  بالســويد،  الثقافيــة  املجتمــع  حركــة  يف 

الجــو الشــايل الصعــب يف تقســيم النشــاط الثقــايف 

ــات  ــول الفئ ــول ومي ــة الفص ــق طبيع ــرة وف ــا كث احيان

اإلجتاعيــة املهتمــة بالنشــاط الثقــايف. 

ومــن اجــل ذلــك نظــم متحــف الفــن الحديــث يف 

ــا يف حدائقــه لعــدد  العاصمــة ســتوكهومل برنامجــا صيفي

ــيقى.   ــوار واملوس ــي الح ــات ومقاه ــن املعروض م

وافتتــح متحــف الفــن الحديــث معــرض الصيــف الكبــر 

ــتمر  ــار ويس ــو اي ــن 29 ماي ــرة م ــكيي للف ــن التش للف

ــول 2014. ــبتمر ايل ــة 14 س لغاي

ويخصــص معــرض هــذا الصيــف ألعــال الفنــان الرائــد 

Nils Dardel وهــو فنــان ســويدي متنــوع عــاش للفــرة 

1888 لغايــة 1943 حيــث درس الفــن يف باريــس وعــارص 

ــا وتفاعــل مــع اتجاهــات  ــة وفنانيه معظــم رواد الحداث

األدب والفــن والنقــد يــوم كانــت باريــس مركــز كل 

اتجــاه حديــث.

واهتــم الفنــان بالــرشق والفــن الرشقــي كــا تابــع 

زارو  الذيــن  العامليــني  املســترشقني  واعــال  لوحــات 

ــاة  الــرشق وقدمــوا أعــاالً كاســيكية مميــزة متثــل الحي

هنــاك، وتأثــر بتلــك النزعــة التلوينيــة الفــذة وتلــك 

اإلنعكاســات والظــال يف شــخصية اللوحــة الرشقيــة.

 : Ingela Lind تقــول الناقــدة التشــكيليه الســويدية

"إنــه فنــان متعــدد األســاليب ولكنــه يف الغالــب انطباعي 

ــق  ــة ويدق ــه بحري ــاء لوحت ــغل فض ــدد يش ــري مج تعب

يف التفصيــل والظــل والضــوء. وهــو تلوينــي بــارع وقــد 

التقــط أهــم نتائــج اتجاهــات التجديــد يف الحركــة الفنية 

بباريــس واســتطاع أن مينــح التشــكيل يف الســويد هويــة 

ــة". ــوع والخصوصي التن

هــذا ويقيــم املتحــف حلقــة نقاشــية حــول "الفــن 

الحديــث يف عــر الهويــة واإلنتــاء" يشــارك فيهــا 

ــا يواصــل  ــاد، ك ــني والنق ــني والفنان ــن األكادميي ــدد م ع

واهــم  التشــكيي  بالفــن  الخاصــة  األفــام  عــرض 

الحــركات العامليــة خــال املوســم الصيفــي ملتحــف الفــن 

الحديــث”.

الكومبــس – ثقافــة: تحتفــل الســويد هــذا العــام 
ــه يانســون  ــة توف ــة الســويدية - الفنلندي ــة الكاتب مبئوي

وذلــك بإقامــة العديــد مــن املعــارض الفنيــة ومعــارض 

الكتــب والنــدوات احتفــاءا بنشــاطها اإلبداعــي املتنــوع 

ــرة. ــا الكث ــا وكتبه ــومها وادبه ورس

نشــأت  قــد   "2001-1914  " يانســون  توفــه  وكانــت 

يف كنــف والدهــا الرســام املعــروف فكتــور يانســون، 

ــات األوىل  ــت الدراس ــني انه ــر. وح ــه الكث ــت من وتعلم

درســت الفــن يف ســتوكهومل وهلســني وباريــس .

واقامــت الكاتبــة والرســامة توفه يانســون معرضهــا األول 

ــب  ــه تكت ــدأت في ــذي ب عــام 1943 يف نفــس الوقــت ال

وترســم قصصــا لألطفــال حيــث ابتكــرت شــخصياتها 

الخاصــة الشــهرة بأســم " مومــني” التــي متيــزت مبســتوى 

ــب او يف  ــواء يف الكت ــوم س ــرد والرس ــن ال ــف م مختل

ــون الحقــا. افــام الكارت

ــباب  ــان والش ــا للفتي ــون كتاباته ــه يانس ــت توف وواصل

والقــراء الكبــار واصــدرت مثــان روايــات وعــدد مــن 

دواويــن الشــعر واختــارت حياتهــا يف عزلــة قــرب البحــر. 

 Vi ــة ــم مجل ــران 2014 تنظ ــو حزي ــهر يوني ــال ش وخ

الســويدية املتخصصــة بــاألدب واملجتمــع رحلــة بحريــة 

ثقافيــة ملناســبة الذكــرى املئويــة للراحلــة وتتضمــن 

معرضــا للكتــب ومعرضــا للرســوم ومرســا يســتطيع مــن 

ــة  ــة الرســم طــوال الرحل ــع مارســة هواي ــه الجمي خال

ــني. ــتوكهومل وهلس ــني س ــني ب ــتمر يوم ــي تس الت

ــات  ــن الرح ــددا م ــورة ع ــة املذك ــت املجل ــد نظم  وق

والكتــب  واملوســيقى  والتشــكيل  للمــرح  الثقافيــة 

تحــت عنــوان " قــارب الثقافــة" حيــث تتــاح للمســافرين 

ــا. ــا وفني ــد ثقافي ــز الجدي ــع املنج ــل م ــني التواص املهتم

ــا اهــم  ــه يانســون خــال حياته هــذا وقــد رســمت توف

روايــات الكاتــب جــي جــي تولكــني ولويــس كارول 

وهانــز كريســتيان اندرســون.

صيف السويد: تنوع ثقافي وإحتفاء بالرواد القدامى

السويد تحتفل بمئوية الروائية 
توفه يانّسون
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صغــر  مــن  الرغــم  عــى  مقــاالت:   - الكومبــس 
ــيون  ــا السياس ــة إال أن رجاله ــويدية كدول ــة الس اململك

بســمعة طيبــة وبتأثــر معنــوي عــى املســتوى العاملــي 

ــي جــرت الســويد  ــاد والســام الت بســبب سياســة الحي

عليهــا خــال القرنــن املاضيــن، ويضــاف إليهــا الربيــة 

الدميقراطيــة الســويدية العريقــة، واملعروفــة دوليــا، 

ــاة  ــن حي ــنوات األوىل م ــذ الس ــا من ــم تعليمه ــي يت الت

اإلنســان يف املنــزل ويف ريــاض األطفــال ويف املــدارس 

عــى مســتويات والجامعــات.

ــمية  ــويدية الرس ــات الس ــايت للسياس ــال متابع ــن خ فم

وتطــور الــرأي العــام تعرفــت شــخصيا، ومــن خــال 

القــراءة، عــى شــخصيات عديــدة ومتنوعــة اإلختصــاص 

كانــت فاعلــة عــر الســنني. منهــا مــن قــى ومنهــا 

ــة بشــكل أو بآخــر، كل حســب موقعــه، يف  ــزال فاعل الت

مجريــات القضيــة الفلســطينية. 

ــه  ــق أعال ــد كان بعــض هــذه الشــخصيات مــن وث -لق

مــن خــال الكتــب واملقــاالت أو كُتــب عنهــم مــن 

قبــل اآلخريــن،  ومنهــم مــن مل يفعــل ذلــك. فمــن كان 

ــن  ــت م ــفته، متكن ــم أرش ــه، وت ــب عن ــب أو كُت ــد كت ق

ــن  ــن املمك ــل. وكان م ــم بالتفصي ــى أعاله ــاع ع اإلط

إصــدار كتــاب كامــل عــن بعضهــم يف دورهــم يف أحــداث 

ــطينية.  ــة الفلس القضي

ــن كان  ــية م ــخصيات الدبلوماس ــذه الش ــن ه 1. كان م

ــذي  ــون ال ــاول م ــل ب ــي مث ــى املســتوى العامل ــرا ع مؤث

تــم اعتادهــا يف قــرار  التــي  الخرائــط  قــام برســم 

الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة رقــم 181 لعــام 1947 

ــطني.  ــيم فلس ــاص بتقس الخ

ــل  ــن قب ــه م ــم تعين ــذي ت ــادوت ال ــه برن ــر فولك واألم

وســيطا  ليكــون  املتحــدة  لألمــم  العامــة  الجمعيــة 

يف الحــرب التــي دارت بــني العــرب واإلرسائيليــني يف 

العــام 1948، وطالــب يومهــا بإعــادة كافــة الاجئــني 

ــدس  ــة الق ــص منطق ــم، وتخصي ــطينيني إىل دياره الفلس

لتكــون تابعــة للدولــة العربيــة بــدال مــن أن تكــون 

دوليــة، وكذلــك النقــب الفلســطيني. الرجــل الــذي قتلتــه 

ــة عــى أرض  ــة الصهيوني ــات اليهودي عــى إثرهــا العصاب

الســام، أرض القــدس الرشيــف. 

ــة العامــة لألمــم املتحــدة  ــاين للجمعي واألمــني العــام الث

داج همرشــولد الــذي أجــر اإلرسائيليــني والريطانيــني 

والفرنســيني، أثنــاء العــدوان الثــايث عــى مــر يف العــام 

1956 مــن اإلنســحاب مــن ســيناء ومــن قطــاع غــزة. كــا 

ســاهم يف دعــم الكثــر مــن الشــعوب الفقــرة واملضهــدة 

ــا  ــد له ــتقال، ومه ــرر واإلس ــل التح ــن أج ــا م يف نضاله

ــة،  ــة األممي ــة يف املنظم ــاءاً فاعل ــح أعض ــق لتصب الطري

املعتقــد  ومــن  املتحــدة.  لألمــم  العامــة  الجمعيــة 

بــأن نضالــه هــذا مــع تلــك الشــعوب دفــع بالــدول 

الكولونياليــة ويف مقدمتهــا أمريــكا وبريطانيــا وإرسائيــل 

مــن إســقاط طائرتــه فــوق أرايض الكونغــوا يف العــام 

.1961

2. وكان بعضهــم اآلخــر سياســيني فاعلــني عــى املســتوى 

ــدويل وعــى مســتوى السياســات الســويدية الرســمية  ال

باملــه  أولــوف  الســابق  الســويد  وزراء  رئيــس  مثــل 

ــر الفلســطينية  ــة التحري ــذي ســاهم يف أدخــال منظم ال

ــا إىل  ــا أيض ــام 1974 وإدخاله ــدة يف الع ــم املتح إىل األم

مؤمتــرات منظمــة اإلشــراكية الدوليــة، وافتتــح لهــا مكتبــا 

إعاميــا يف العاصمــة ســتوكهومل يف العــام 1975، وهــو من 

دعــى قائــد منظمــة التحريــر الفلســطينية يــارس عرفــات 

إىل ســتوكهومل، ومهــد لــه يومئــذ اللقــاء مــع رؤســاء 

ــال. كل  ــة يف دول الش ــراكية الدميقراطي ــزاب اإلش األح

هــذه األمــور جعلتــه "عــى األرجــح" فريســة للصهيونيــة 

ــا لهــا.  وأحبائهــا ليدفــع الرجــل حياتــه مثن

ومنهــم الرملــاين والكاتــب والصحــايف إيفــرت سفنســون، 

ــه  ــن حيات ــرون م ــة ق ــن أربع ــوف ع ــا ين ــذر م ــذي ن ال

واليــزال مــن أجــل دعــم الشــعب الفلســطيني عــى 

ــه.  ــويدي ويف كتابات ــان الس ــد الرمل مقاع

والكاتــب والصحــايف والســيايس الرملــاين الدكتــور بــر 

جارتــون الــذي يعمــل منــذ نهايــة الســتينات عى كشــف 

الحقائــق يف القضيــة الفلســطينية 

ــن  ــي زادت ع ــه الت ــال كتب ــن خ م

الثاثــني، ومــن خــال مقعــده يف 

الرملــان الســويدي والرملــان األوريب، 

ممثــا عــن احــزاب الخــر يف أوربا، 

ومــن خــال نضالــه ضمــن حــركات 

ــعب  ــع الش ــويدية م ــن الس التضام

ــات  ــاة "مجموع ــطيني، املس الفلس

أنصــار فلســطني يف الســويد"، التــي 

ــة. ــرة طويل ترأســها لف

ــرا  ــث كان مؤث ــض الثال ــا البع 3. أم

الســيايس  املحــي  املســتوى  عــى 

الرملانيــة  مثــل  فقــط  الســويدي 

الفلســطينية إيفــون رويــدا والرملاين 

أوســفالد سودركفيســت والرملــاين 

ياكــوب يونســون وغرهــم، 

ــر  ــه ع ــل فعل ــع فع ــق راب 4. وفري

العمــل اآلكادميــي مثــل الروفســور 

ــور  ــون والروفس ــيجرت أكسيلس س

يــان بارميــان اللــذان خرّجــا مــن 

أجيــال  مــن  العديــد  الجامعــات 

الطلبــة الســويديني، وأرشفــا عــى 

تحــي  التــي  الطلبــة  أطروحــات 

عــن الوجــع الفلســطيني، إضافــة 

ملــا قامــا بتأليفــه مــن كتــب بهــذا الخصــوص، كــا كانــا 

رائــدان يف تشــكيل حــركات التضامــن مــع الشــعب 

الفلســطيني منــذ بدايــة الســبعينات مــن القــرن املــايض، 

الفلســطيني"  الــراث  عــى  الحفــاظ  مثــل "جمعيــة 

و"األرشــيف الســويدي الفلســطيني" و"اللجنــة املســيحية 

ــطيني". ــعب الفلس ــرة الش لن

5. وفريــق خامــس قــد عمــل عــى املســتوى الفنــي 

التوثيقــي مثــل مخــرج ومنتــج األفــام الوثائقيــة الســيد 

بــر أوكــه هوملكفيســت، الرجــل الــذي أنتــج خــال 

ــي  ــة الت ــام الوثائقي ــن األف ــد م ــة العدي ــود الطويل العق

شــملت مخيــات الفلســطينيني يف لبنــان، كــا وغطــت 

شــال فلســطني، أو مــا يســمي  بداخــل الخــط األخــر، 

ــدس، وأخــرا قطــاع  ــا الق ــة ويف مقدمته ــة الغربي والضف

غــزة الــذي نالــه القســم األكــر مــن تلــك األفــام. 

ــد مــن دول  األفــام التــي عرضــت يف الســويد ويف العدي

ــة  ــز عاملي ــى جوائ ــام ع ــذه األف ــض ه ــاز بع ــامل. ح الع

وأثــارت حفيظــة الطــرف اإلرسائيــي ومحبيــه، وأشــعلت 

الجــدل الواســع يف الســويد، كونــه قــام بفضــح إرسائيــل 

ــدم  ــطينيني وه ــن الفلس ــة األرايض م ــاليبها يف رسق وأس

املنــازل القــرى والقصــف العشــوايئ عــى املدنيــني وغــر 

ــك. ذل

6. وفريــق ســادس مــن اشــتغل عــى املســتوى الشــعبي 

يف حــركات التضامــن عــى أرض الســويد أو يف الفضــاءات 

األخــرى، عــى ســبيل املثــال ال الحــر – ألن كثريــن مــن 

ــا يف املؤسســات  ــاء واملمرضــني مــن اشــتغلوا طوعي األطب

ــد هنــي والطبيــب  ــال الطبيــب دافي الفلســطينية – أمث

هرنيــك بيلّينــج اللــذان بــدأ أعالهــا يف مخيــات لبنــان 

مــن أواخــر الســبعينات من القــرن املــايض والزاال يعمان 

ــرأي  ــكيل ال ــي، وتش ــايث الطب ــال اإلغ ــذا املج ــد يف ه بج

ــة  ــم يف الصحاف ــم ومقاالته ــن خــال محارضاته ــام م الع

الســويدية والعامليــة. وكان آخــر أعالهــا املؤمتــر الطبــي 

الــذي أقيــم يف املستشــفى األكادميــي يف مدينــة أوبســاال 

ــة يف  ــاول األضــاع الصحي يف 22 أيلول/ســبتمر 2013 ليتن

كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة. 

ــب  ــف الكت ــال تألي ــل يف مج ــن عم ــم م ــرا منه 7. وأخ

ــب  ــو، والكات ــان جيي ــر ي ــايف الكب ــب والصح ــل الكات مث

روســنباري،  يــوران  اليهــودي  الفيلســوف  الصحفــي 

بوســروم،  دونالــد  والصحــايف  والكاتــب  واملصــور 

والكاتــب  بياريلــد،  أولــف  والروفيســور  والكاتــب 

اليســاري ســتيفان بيكــان، والكاتــب الصحــايف بــر 

ــب  ــون، والكات ــت نيلس ــايف بنك ــب الصح ــني، والكات فرت

ــال  ــة أمث ــة الصحافي ــون، والكتاب ــار كارلس ــر إنج الكب

لوتّا شولكفيست وغرهم كر. 

-وكان مــن الشــخصيات الســويدية أيضــاً مــن تــرك 

خلفــه القليــل مــن الكتابــات عــن دوره ثــم غــادر 

ــرأس  ــذي ت ــروم ال ــل ساندس ــايض إميي ــل الق ــاة مث الحي

لجنــة الندســكوب التــي اقرحــت مــرشوع قــرار تقســيم 

فلســطني عــام 1947. واملحامــي الرملــاين هانــس يــوران 

ــني  ــرشت ماب ــي انت ــة، الت ــوات الدولي ــد الق ــك، وقائ فران

يف  املجــاورة،  العربيــة  والــدول  الصهيونيــة  الدولــة 

ــورن. ــون ه ــرنال كارل ف ــايض الج ــرن امل ــينات الق خمس

ــن  ــه ع ــن جمع ــت م ــق مامتكن ــدت إىل توثي ــد عم  لق

ــل  ــص، مث ــة التخص ــويدية متنوع ــخصيات س ــاذج ش من

والصحافيــني  والكتــاب  والسياســيني  الدبلوماســيني 

ــذه  ــت ه ــد كان ــم. لق ــم وغره ــال العل ــني ورج والفنان

الشــخصيات وقضــت، والزال بعضهــا عــى قيــد الحيــاة، 

وعــى  الســويدي  الوطنــي  املســتوى  عــى  فاعلــة 

ــت  ــة فلســطني. وكتب ــا يخــص قضي املســتوى العاملــي مب

ــق مبــا يخــص  ــا وإعطائهــا حقهــا يف التوثي ــا لتكرميه عنه

ــن  ــويدية، وم ــاحة الس ــى الس ــطينية ع ــة الفلس القضي

ــم.  ــي به ــدم معرفت ــع لع ــر الجمي ــي مل أذك ــد بأنن املؤك

وآمــل ممــن يعايشــون ويقــرأون عــن الســويد مــن 

األجيــال الحاليــة والقادمــة أن يتــم إيفــاء املوضــوع 

حقــه، كل قــدر معرفتــه، والكتابــة عــن شــخصيات أخــرى 

ــات أو  ــن خــال الكتاب ــا م ــرف عليه ــن التع ــن م مل أمتك

العاقــات الشــخصية.

وأخــراً آمــل مــن أبنــاء الجاليــة العربيــة يف الســويد 

الســويد  دور  يف  تبحــث  أن  وشــعبياً،  رســمياً  ككل، 

والســويديني يف املجتمعــات العربيــة األخــرى. فالســويد 

الرســمية والشــعبية غنيــة مــن الناحيــة الثقافيــة والفنيــة 

والسياســية واإلقتصاديــة والعســكرية والرياضيــة وحتــى 

ــن  ــة، وميك ــات العربي ــع املجتمع ــا م ــة باحتكاكه اللغوي

ــا. ــر منه ــتخراج الكث اس

ومــن الجديــر ذكــره يف هــذه العجالــة بــأن موقــع جريدة 

الكومبيــس اإللكرونيــة يقــوم بنــرش تلــك الدراســات 

واحــدة بعــد األخــرى، وميكــن للقــارئ مراجعــة ومتابعــة 

املوقــع يف نــرشه لتلــك الدراســات.

رشيد الحجة

باحث وكاتب فلسطيني مقيم في السويد

شــخصيات ســويدية مؤثرة فــي مجريات 
القضية الفلســطينية

فولكه برنادوت
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مصطلحات سويدية
بأهــم  القــراء  تعريــف  يف  الكومبــس"   " مــن  رغبــة 

ــي  ــاة العامــة، والت ــة بكــرة يف الحي املصطلحــات املتداول

ــع  ــة م ــات اليومي ــن التعام ــزأ م ــزءاً ال يتج ــت ج أصبح

الدوائــر واملؤسســات الســويدية، ننــرش لكــم يف هــذا 

ــي: ــرة، وه ــة بك ــات متداول ــت مصطلح ــدد س الع

المصطلح األول: 
Brottmålsdomstolen مصطلــح مؤلــف مــن ثــاث 

ــدف أو  ــي ه ــة، و mål تعن ــي جرمي ــات. Brott تعن كل

قضيــة، و domstol تعنــي محكمــة.

ليصبــح املعنــى الكامــل: املحكمــة الجنائيــة. وتــأيت مرادفة 

لكلمــة Internationella brottmålsdomstolen التــي 

تعنــي املحكمــة الجنائيــة الدوليــة.

ــام  ــت ع ــدا، تأسس ــا هولن ــة، مقرّه ــة دولي ــي منظم وه

األفــراد،  محاكمــة  عــى  قــادرة  محكمــة  كأول   2002

ــرب،  ــم الح ــة، وجرائ ــادة الجاعي ــم اإلب ــني بجرائ املتهم

والجرائــم ضــد اإلنســانية.

المصطلح الثاني:
Kommunfullmäktige مصطلــح مؤلــف مــن كلمتــني، 

Kommun تعنــي بلديــة، و fullmäktige يعنــي مجلــس. 

ليصبــح املعنــى الكامــل: مجلــس البلديــة.

ــة،  ــودة يف كل بلدي ــة" املوج ــرف بالـ"حكوم ــا يع ــو م وه

ــم  ــدي. يت ــتوى البل ــى املس ــرارات ع ــدار الق ــوم بإص ويق

ــة". ــات البلدي ــه يف "االنتخاب ــمية أعضائ تس

المصطلح الثالث:
كلمتــني.  مــن  يتألــف  مصطلــح   Konsumentverket

ــلطة  ــي س ــتهلك، و verket تعن ــي ُمس Konsument تعن

أو مصلحــة. ليصبــح املعنــى الكامــل: مصلحــة الدولــة 

للشــؤون االســتهاكية.

بشــؤون  تتعامــل  ســويدية،  حكوميــة  ســلطة  وهــي 

ــات  ــع والخدم ــم البضائ ــا، تقيي ــن مهامه ــتهاك، وم االس

االســتهاكية. ويقــرر كُاًّ مــن الحكومــة والرملــان سياســة، 

ــة. ــل املصلح ــة عم وكيفي

المصطلح الرابع:
كلمتــني.  مــن  مؤلــف  مصطلــح   Livsmedelsverket

 verket تعنــي مــواد غذائيــة، أو طعــام، و Livsmedel

الكامــل:  املعنــى  ليصبــح  ســلطة.  أو  مصلحــة  تعنــي 

مصلحــة مراقبــة املــواد الغذائيــة.

وهــي ســلطة مركزيــة ســويدية مــن مهاتهــا مراقبــة 

املــواد الغذائيــة.

المصطلح الخامس:
كلمتــني.  مــن  مؤلــف  مصطلــح   Skolinspektionen

ــش أو  ــي تفتي ــة، و inspektion تعن ــي مدرس Skola تعن

ــق. تدقي

ليصبــح املعنــى الكامــل: هيئــة التفتيــش املــدريس أو 

املــدارس. مفتشــية 

ــدارس،  ــال امل ــة أع ــوم مبراقب ــة تق وهــي ســلطة حكومي

مــة إليهــا بشــأن تأســيس مــدارس  وتقييــم الطلبــات املقدَّ

خاصــة. وتشــمل مســؤولية املفتشــية اإلرشاف عــى ريــاض 

ومــدارس  والثانويــة  واإلعداديــة  واالبتدائيــة  األطفــال 

الكبــار واألنشــطة التعليميــة األخــرى. وتهــدف إىل توفــر 

ــة. ــة آمن تعليــم جيــد يف بيئ

ــغ  ــدريس للتبلي ــش امل ــة التفتي ــال بهيئ ــن االتص ــا ميك ك

ــدارس. ــا امل ــي ترتكبه ــاء الت ــن األخط ع

المصطلح السادس:
Statistiska centralbyrån مصطلــح مؤلــف مــن ثــاث 

كلــات. Statistisk تعنــي إحصــايئ، و central تعنــي 

ــب. ــي مكت ــزي، و byrå تعن مرك

املركــزي،  اإلحصــاء  مكتــب  الكامــل:  املعنــى  ليصبــح 

.SCB بـــ  اختصــاراً  ويعــرف 

ــة، مســؤولة عــن اإلحصــاءات  ــة وطني وهــو ســلطة إداري

الرســمية والحكوميــة املختلفــة يف الســويد، وعــن تنســيق 

وتســليم املعلومــات اإلحصائيــة للمنظــات الدوليــة.

ــاءات  ــاء باإلحص ــد العم ــية تزوي ــا الرئيس ــر مهمته وتعت

بالنيابــة عــن  القــرارات واملناقشــة والبحــث،  التخــاذ 

الحكومــة والســلطات املختلفــة، وأيضــاً لزبائــن يف القطــاع 

ــني. ــاص وللباحث الخ
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يف حــال التعــرض لحــوادث خطــرة ولطلــب املســاعدة الفوريــة 

مــن اإلســعاف ودائــرة اإلطفــاء والدفــاع املــدين والرشطــة، 

يجــب االتصــال عــى الرقــم 112 والــذي ميكــن االتصــال عليــه 

الهواتــف األرضيــة أو النقالــة )املوبيــل( مجانــا ومــن أي منطقــة 

يف الســويد. العاملــون يتقنــون اللغتــني الســويدية واإلنجليزيــة، 

وعنــد االتصــال يــرد عليــك أحــد العاملــني ويســألك:

ــذي  ــف ال ــم الهات ــادث؟ رق ــوع الح ــكان وق ــدث؟ م ــاذا ح م

ــه؟ ــم من تتكل

عناوين وهواتف مهمة

رقم الطوارئ في الســويد

تسالي العدد الثامن
Juni 2014

افقي
1. تجمعات للفرح o تصد وذود )عن الحق مثا(

 o امتنع عن عمل الرش واملوبقات – o 2. ضوضاء

للتمني

3. االسم األول ملخرج أفام الرعب األمريك o كرم

4. مرتحل بني الباد

5. ثلثا سيف o ثلثا كان o ثلثا دام

6. تغيب يف التفكر والركيز

7. يدفئ يف الشتاء o عمله هو الكتابة

8. يف حالة استحياء ما صدر منها o شكله دائري وقد 

توصف به الشمس

9. مغامر يف اللعب بالنقود o غنى وثراء

10. يف القرآن مل تبدأ بالبسملة

رأسي
1. عكس همجي o – شديد الظلمة

2. خضار من مقبات الطعام o حرف جر o ثلثا قوم

3. تستخدم يف االستحام o طني مشوي

4. نقود مقابل عمل أو خدمة o سيدة مهنتها نقل 

املعنى من لغة إىل أخرى

5. بحر كبر o رسوال واسع ) مبعرة (

6. عني الكامرا

7. آلة ايقاع موسيقية o أداة نصب o نصف يتيم

8. نشف o جرس )مبعرة(

9. من أجمل األزهار o مكونات األرض

10. آلة موسيقية وترية o مدينة عربية عى شط العرب

كلمات متقاطعة

حل الكلمات المتقاطعة

افقي
1. حفات • دفاع

2. ضجيج • عف • لو 

3. الفريد • جود

4. مسافر

5. يف • ان • دا

6. تشت

7. فرو • كاتب

8. خجلة • قرص

9. مقامر • يسار

10. سورة التوبة

رأسي
1. حضاري • دامس

2. فجل • يف • قو

3. ليفة • فخار

4. اجر • مرجمة

5. يم • شولرا

6. عدسات

7. دف • ان • يت

8. جف • ناقسو

9. الورد • تراب

10. عود • البرة
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