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سعدي يوسف :
الشاعر يرى بقلبه وان بلغ 

التسعين

ستة قوانين جديدة
منــذ  التنفيــذ  حيــز  تدخــل 

العــام هــذا  منتصــف 

لؤي شنكو:
سيريانســكا  فــي  نلعــب 
أي  دون  واحــدة  كعائلــة 

التســميات فــي  فــرق 
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الكومبــس – تحقيقــات: تؤكــد مصــادر 
ــا  ــع قضاي ــل م ــة تتعام ــر حكومي ــدة دوائ ع

الالجئــن والقادمــن الجــدد، أنهــا تتالقــى 

ــرة مــن البالغــات مــن أشــخاص  ــات كب كمي

للوشــاية بآخريــن مــن أقاربهــم أو أصدقائهم، 

فهــل الوشــايُة باآلخريــن، وإبــالُغ الدوائــر 

الحكوميــة، مبامرســة بعــض املهاجريــن أفعــاالً 

غــر قانونيــة، تنطلــُق مــن " الحــرص " عــى 

ــد، أم مصدرهــا، أمــراٌض  ــد الجدي قوانــن البل

ــي  ــات الت ــن املجتمع ــة م ــة متوارث اجتامعي

ــا؟ ــوا منه قِدم

التقاريــر  كتابــُة  أو  باآلخريــن،  الوشــايُة 

صفحة 24   

Reklam

أرشف أحمد

وشايُة المهاجرين على بعضهم ظاهرة مرضية أم حرٌص على المواطنة الجديدة؟

ــزال  ــر، ال ت ــداد هــذا التقري ــى إع ــس – خــاص: حت الكومب
حمــم املــوت تتســاقط عــى قطــاع غــزة، ال تفــرق بــن حجــر 

وبــر، فيــا تتزايــد حصيلــة الضحايــا يف كل يــوم بــل و يف كل 

ســاعة. مشــاهد املــوت والدمــار املنتــرة بــن أزقــة وحــارات 

ــا وســائل  ــي تتناقله ــه، والت ــه ومخيات مــدن القطــاع وبلدات

ــن الغضــب الشــعبي يف  ــة م ــت حال ــة، أحدث ــام العاملي اإلع

العديــد مــن الــدول العامليــة.

هنــا يف الســويد، ومنــذ األيــام األوىل للقصــف اإلرسائيــي 

عــى القطــاع، قامــت عــدة منظــامت وجمعيــات فلســطينية 

مظاهــرات  منهــا  عديــدة،  فعاليــات  بتنظيــم  وســويدية 

ووقفــات احتجــاج، متيــزت بحجــم مشــاركات مرتفــع، وبتنوع 

ــطينين  ــويدين والفلس ــب الس ــارك إىل جان ــث ش ــت، حي الف

والعــرب جنســيات مختلفــة، أرادات التعبــر عــن غضبهــا 

ــي  ــات الت ــض الحكوم ــف بع ــامت، ومبواق ــا بالهج وتنديده

ــا  ــرض له ــي يتع ــاة الت ــد للأمس ــع ح ــى وض ــرا ع ــك تأث متل

الفلســطينيون يف األرايض املحتلــة اجــامال ويف غــزة خصوصــا.

رســائل  مــن  تحــذر  الشــرطة 
احتيــال إلكترونيــة تــؤدي إلــى 

إفــراغ الحســاب المصرفــي
حــّذرت الرشطــة الســويدية مــن رســائل 

ــة  ــا قادم ــل كأنه ــة تص ــال إلكرتوني احتي

ــث الحــي  ــة الب ــع مــزود خدم مــن موق

متتبــع  أن  موضحــة   ،Netflix الشــهر 

ــد  ــة ق ــائل املخادع ــك الرس ــوات تل خط

ــريف. ــابه امل ــراغ حس ــؤدي إىل إف ت

عــدة  بالغــات  أن  الرشطــة  وبينــت 

وصلتهــا مــن أشــخاص تعرضــوا للخــداع 

بهــذه الطريقــة.
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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 utval-
da platser i Stockholm 
län, och i 32 platser i Hel-
singborg och Landskrona, 
samt i  Göteborg, Nör-
rköping, Eskilstuna och 
Linköping.

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 18 månader och 
har redan 20000 unika 
besökare varje dag, mer 
än 97 000 följare på dess 
Facebook sida och en 
medieräckvidd på 420 
000 personer. Och vi bara 
växer och växer. Al-Kom-
pis åtnjuter mycket högt 
förtroende av läsare som 
ser oss som “Sverige på 
arabiska”.

قبل أن نتحول إلى مجموعات
تعكس واقع مجتمعاتنا القديمة

متنــح الســويد الحاميــة واللجــوء ملــن يســتحق هــذا الحــق، بغــض النظــر عــن 

دينــه أو عرقــه أو جنســيته، وعندمــا تصنــف مصلحــة الهجــرة منطقــة نزاعــات 

ــخاص  ــة ألش ــق الحامي ــح ح ــد متن ــرة، فق ــرب الخط ــق الح ــن مناط ــة ضم معين

ينتمــون إىل الطرفــن املتحاربــن، رشط أال يكــون أحــد منهــم متــورط يف القتــال.

ــن ملجــئ  ــا ع ــن هــرب باحث ــد مم ــرتة األخــرة وصــل إىل الســويد العدي يف الف

ــا أن  ــات ال ميكنه ــع ومؤسس ــد ومجتم ــويد كبل ــة، وألن الس ــروب أهلي ــن ح م

تتعاطــف مــع طــرف دون آخــر، فنــكاد نــرى أن الالجئــن ميثلــون هنــا كل 

أطيــاف مجتمعاتهــم القدميــة، قبــل أن يصلــوا إىل الســويد مجتمعهــم الجديــد.

للجميــع،  واملتاحــة  املفتوحــة  الفيســبوك  ســاحات  إىل  احتكمنــا  إذا 

أخــرى  إخباريــة  مــادة  أي  أو  خــر  أي  عــى  البعــض  تعليقــات  أن  نجــد 

حــد  إىل  املتطــرف  منهــا  مختلفــة،  وآراء  وجهــات  تعكــس  بــل  متثــل 

يف  التطــرف  هــذا  مثــل  عــن  تســمع  أو  تــرى  مل  ألنــك  تتفاجــئ  أنــك 

الســويد. إىل  مجيئهــم  قبــل  الالجئــون  يســكنها  كان  التــي  نفســها  البــالد 

هنــاك مــن يعتقــد أن الســويد تخطــئ حــن تســتقبل الجئــن يشــكلون 

الثقــة  لكــن  الــرشق،  يف  محتدمــة  تــزال  ال  وقضايــا  ملشــاكل  عينــات 

بقــوة املجتمــع الســويدي وقــوة تأثــره وتأثــر مؤسســاته عــى الجميــع، 

وثانيــا  إنســانية،  مبــادئ  عــى  أوال  يعتمــد  الــذي  التــرف  هــذا  يــرر 

مكونــات  إىل  الجميــع  تحويــل  عــى  يعــول  عندمــا  املســتقبل  إىل  ينظــر 

الســويدية. املواطنــة  قــوة  حــول  متوحــدة  لكنهــا  تختلــف  قــد  ثقافيــة 

وألن الفيســبوك وتعليقات رواده ال ميكنها أن تعكس الواقع الذي ميثله املهاجرين 

يف الســويد، إال أنــه ولألســف  قــد يــؤرش إىل حــد مــا عــى أن هنــاك مــن يــر 

دامئــا عــى نقــل خالفاتــه ومشــاكله وتناقضاتــه معــه إىل الســويد، وينقــل بالتــايل 

أســوأ مــا لدينــا نحــن املهاجريــن إىل هــذا البلــد، بــدال مــن نقــل مــا هــو جميــل 

وجيــد وحضــاري، خاصــة أننــا ال نــزال منلــك الكثــر مــن الجــامل واألشــياء الجيدة 

والحضاريــة، والتــي تحتاجهــا الســويد، وتحتاجهــا حتــى بالدنــا، عندمــا نســاهم يف 

إعادتهــا إىل املبــادئ الرائعــة التــي أظهــرت أقــدم وأعــرق الحضــارات يف العــامل.

ــا إىل  ــن به ــي تؤم ــا الت ــم القضاي ــل وتســاهم يف تقدي ــن أن تنق ــرق ب ــاك ف فهن

املجتمــع الســويدي، لكســب دعمــه وتأييــده، وبــن أن تتحول إىل طــرف خالف أو 

نــزاع يف الســويد ملوضــوع يف بلــدك، أنــت أصــال بســببه متواجد هنا بصفــة الجئ.

رئيس التحرير
د. محمود صالح آغا

ma@alkompis.com
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ــر، ال  ــذا التقري ــداد ه ــى إع ــاص: حت ــس – خ الكومب
تــزال حمــم املــوت تتســاقط عــى قطــاع غــزة، ال تفــرق 

بــن حجــر وبــر، فيــا تتزايــد حصيلــة الضحايــا يف كل 

يــوم بــل ويف كل ســاعة.

ــة وحــارات  ــن أزق مشــاهد املــوت والدمــار املنتــرة ب

مــدن القطــاع وبلداتــه ومخياتــه، والتــي تتناقلهــا 

ــة مــن الغضــب  ــة، أحدثــت حال وســائل اإلعــام العاملي

ــة. ــدول العاملي ــن ال ــد م ــعبي يف العدي الش

هنــا يف الســويد، ومنــذ األيــام األوىل للقصــف اإلرسائيــي 

وجمعيــات  منظــامت  عــدة  قامــت  القطــاع،  عــى 

ــا  ــدة، منه ــات عدي ــم فعالي فلســطينية وســويدية بتنظي

مظاهــرات ووقفــات احتجــاج، متيــزت بحجــم مشــاركات 

جانــب  إىل  شــارك  حيــث  الفــت،  وبتنــوع  مرتفــع، 

الســويدين والفلســطينين والعــرب جنســيات مختلفــة، 

بالهجــامت،  وتنديدهــا  غضبهــا  عــن  التعبــر  أرادات 

ــى  ــرا ع ــك تأث ــي متل ــات الت ــض الحكوم ــف بع ومبواق

وضــع حــد للأمســاة التــي يتعــرض لهــا الفلســطينيون يف 

األرايض املحتلــة اجــامال ويف غــزة خصوصــا.

انتقادات للحكومة السويدية
مــن أهــم الهتافــات التــي رددهــا املحتجــون يف شــوارع 

ــوا  ــة" "ارفع ــل قاتل ــويدية، "إرسائي ــدن الس ــاحات امل وس

الحصــار عــن غــزة" "أوقفــوا القتــل يف غــزة" فيــام ذهبت 

هتافــات أخــرى لتصــف الحكومــة الســويدية وكارل 

بيلــدت وزيــر الخارجيــة باملهادنــة والتخــاذل، بينــام 

 Diakonia اإلنســانية  املســاعدات  منظمــة  إنتقــدت 

وزيــر  اتخــاذ  عــدم  الســويدية،  للكنيســة  التابعــة 

الخارجيــة الســويدي كارل بيلــدت موقفــاً مــن "املجــزرة 

ــدويل  ضــد املدنيــن يف غــزة"، كــام انتقــدت املجتمــع ال

لكونــه ســلبي جــداً، محــذرة مــن ضعــف مصداقيــة 

القانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان، وقوانــن الحــرب، 

مؤكــدة عــى أن الوضــع اإلنســاين يف قطــاع غــزة املكتــظ 

ــورة. ــر خط ــو األك ه

ــان  ــال يف بي ــا Bo Forsberg ق ــة دياكوني ــس منظم رئي

صحفــي: "نتوقــع مــن الحكومــة الســويدية وكارل بيلدت 

التحــدث بوضــوح حــول املجــزرة ضــد املدنيــن يف غــزة. 

كــام نتوقــع مــن الحكومــة أيضــاً العمــل بجديــة، اســتناداً 

ــالق  ــوري إلط ــف ف ــل وق ــن أج ــدويل، م ــون ال إىل القان

النــار”.

ســحابة صيــف فــي ســماء العالقــات 
بيــن الفلســطينيين والحــزب االشــتراكي
ــس حــزب  ــن رئي ــه ســتيفان لوف ــح أدىل ب أحــدث تري

ــي  ــة القصــف اإلرسائي ــن يف بداي االشــرتاكين الدميقراطي

ــادات، واالحتجاجــات،  ــن االنتق ــة م ــاع، موج ــى القط ع

ــارج  ــن خ ــا م ــاته، ومنه ــزب ومؤسس ــل الح ــا داخ منه

ــة  ــى الصداق ــوب ع ــو محس ــن ه ــة مم ــزب وخاص الح

اعتــرت  االنتقــادات  الســويد،  مــع  الفلســطينية 

يف  صفحتــه  عــى  كتبهــا  والتــي  لوفــن  تريحــات 

الفيســبوك تريحــات غــر متوازنــة مــع الحقائــق عــى 

ــن  ــة م ــزب التاريخي ــف الح ــع مواق ــض م األرض، وتتناق

القضيــة الفلســطينية، عندمــا أبــرز حــق إرسائيــل بالدفاع 

عــن نفســها عــى حســاب مــا يتعــرض لــه الفلســطينين 

ــتمر. ــار مس ــة وحص ــامت عنيف ــن هج ــاع م يف القط

لكــن رئيــس الحــزب االشــرتايك أصــدر بعــد الهجــوم الري 

ــن  ــه ع ــر في ــا بلهجــة أخــرى، ع ــزة، بيان ــى قطــاع غ ع

ــطينية  ــة الفلس ــاه القضي ــي تج ــزب الحقيق ــف الح موق

عمومــا وتجــاه االعتــداءات اإلرسائيليــة خصوصــا، البيــان 

اإلرسائيليــة،  الهجــامت  بشــكل واضــح  أدان  الجديــد 

ــع الحصــار عــن القطــاع. ــح برف ــب بشــكل رصي وطال

املراقبــون اعتــروا البيــان الجديــد تصحيحيا للبيــان األول، 

ــجلة  ــة مس ــة ورابط ــن جمعي ــر م ــت أك ــد أن وقع بع

ــرتايك،  ــزب االش ــس الح ــاج لرئي ــالة احتج ــويد رس يف الس

املعــروف مبواقفــه املؤيــدة لقضايــا الحريــة العامليــة 

ــك  ــة الفلســطينية. وبعــد أن أصــدرت كذل ــا القضي ومنه

ــب  ــا ذه ــف م ــا يخال ــرتاكية بيان ــبيبة االش ــة الش منظم

ــزب. ــس الح ــان األول لرئي ــه البي إلي

وهــذا مــا دعــا البعــض إىل اعتبــار الفــرتة بن البيــان األول 

والثــاين مبثابــة ســحابة صيــف عابــرة يف ســامء العالقــات 

ــويد،  ــرق يف الس ــر واألع ــزب األك ــع الح ــطينية م الفلس

حــزب االشــرتاكين الدميقراطيــن.

ــة  ــة والفعال ــات املنظم ــة االحتجاج موج

روابــط  عــدة  فيهــا  شــاركت  والتــي 

وصديقــة  فلســطينية  وجمعيــات 

الســويد  أن  أثبتــت  للفلســطينين، 

عــى  قــادرة  الدميقراطيــة  وبيئتهــا 

ــاري مــع العمــل  ــكل حض التفاعــل بش

ــن اســتبرش  ــاك م الشــعبي املنظــم، وهن

بوجــود نــواة لتشــكيل قــوى ضغــط، 

ميكــن ان يكــون لهــا تأثــر، خاصــة عنــد 

مــن  لالســتفادة  وذلــك  االنتخابــات، 

ــويد  ــا الس ــي متنحه ــة الت ــاحة الحري مس

واملجتمع السويدي للجميع دون استثناء.

الهجوم على غزة في اإلعالم 
السويدي

متيــزت بعــض وســائل اإلعــالم الســويدية بالجــرأة يف 

طــرح الحقائــق عــى املجتمــع الســويدي، مــام يجــري يف 

قطــاع غــزة، فيــام وقعــت وســائل إعــالم أخــرى يف رشك 

قوانــن التــوازن بــن طــريف الــراع، مــام ســاوى أحيانــا 

بــن الضحيــة والجــالد، يف تحمــل مســؤولية اشــتعال 

املعــارك، متناســية هــذه الوســائل الباحثــة عــن التــوازن، 

ــى  ــنوات ألق ــذ س ــون من ــاع يتعرض ــكان القط ــأن س ب

ــق. ــواع الحــروب وهــو حــرب الحصــار الخان أن

وركــزت معظــم وســائل االعــالم عــى  النواحي اإلنســانية 

ــائل  ــل وس ــث تواص ــاع، حي ــكان القط ــا س ــر به ــي مي الت

ــاك،  ــة هن ــا لألحــداث الدامي ــالم الســويدية متابعته اإلع

ــات القتــى وآالف الجرحــى. والتــي خلفــت مئ

لــه،  تقريــر  الســويدي SVT يف  التلفزيــون  وأرجــع   

الســبب املبــارش للمعــارك الحاليــة إىل خطــف وقتــل 

ــاين عــرش مــن شــهر  ــة، يف الث ــن الثالث الشــبان اإلرسائيلي

حزيــران )يونيــو( املــايض، ثــم قيــام مســتوطنن بخطــف 

وقتــل الفتــى الفلســطيني "محمــد أبــو خضــر"، إىل 

وإطــالق  القصــف  تبــادل  إىل  األحــداث  تطــورت  أن 

الصواريــخ بــن الطرفــن ومئــات القتــى وآالف الجرحــى. 

فيــام أخفــى التقريــر الكثــر مــن آثــار الحصــار املســتمر 

ــاع. ــى القط ع

فيــام تحــدث الراديــو الســويدي عــن توســع الفجــوة بــن 

الفلســطينين واليهــود اإلرسائيليــن يف القــدس الرشقيــة، 

جــراء األحــداث األخــرة يف غــزة، وعــن االشــتباكات بــن 

الشــبان الفلســطينين والرشطــة.

المحرر السياسي
الكومبس

أصداء الهجوم على غزة ُتسمع في السويد
إسرائيل 

وفلسطين في 
أدبيات الحزب 

االشتراكي 
الديمقراطي

الدميقراطيــون مبســتقبل  االشــرتاكيون  يؤمــن 

دولتــن حرتــن دميقراطيتــن قابلتــن للحيــاة 

تعيشــان جنبــا إىل جنــب. إننــا نعمــل مــن أجــل 

حصــول كل مــن الفلســطينين واإلرسائيليــن 

عــى حقهــم بالحريــة والتطــور واألمــان ضمــن 

ــو  ــعب ه ــا. إن الش ــرتف به ــة ومع ــدود آمن ح

مــن يعــاين مــن نــزاع دام عــدة عقــود مــن 

ــن. الزم

ــرشق األوســط ضاعــت  ــزاع يف ال ــر الن وعــى أث

ــالم.  ــادرات الس ــت مب ــر وتحطم ــرص التطوي ف

فمــن املهــم أن تتمكــن مفاوضــات الســالم بــن 

الفلســطينين واإلرسائيليــن مــن التوصــل إىل 

ــة. ــة صعب ــا عملي ــم. إنه ســالم دائ

اســتخدام  عــدم  األطــراف  عــى جميــع  إذاً؛ 

العنــف ويفتــح املجــال ملفاوضــات الســالم. 

ــذا  ــزاع ل ــوى يف الن ــرف األق ــي الط ــل ه إرسائي

فهــي تتحمــل مســؤولية خاصــة. وعــى جميــع 

املجموعــات أن تبتعــد عــن األعــامل اإلرهابيــة.

عــى السياســة املخالفــة لقوانــن حــق الشــعوب 

املتمثلــة يف بنــاء املســتعمرات أن تتوقــف فــوراً. 

ــوق األرايض  ــدار ف ــتعمرات، والج ــاء املس إن بن

املحتلــة، واحتــالل الضفــة الغربيــة والقــدس 

ــة  ــي مخالف ــزة ه ــار غ ــة لحص ــة إضاف الرشقي

للقوانــن وتشــكل عائقــا مبــارشاً لحــل الدولتــن.

هــذا ويجــب إعطــاء الالجئــن الفلســطينين 

الحــق بالعــودة. والقــدس الرشقيــة هــي بالطبع 

العاصمــة لفلســطن الحــرة.

لقــد طالبنــا كاشــرتاكين دميقراطيــن، ومنــذ زمن 

طويــل، بــأن تعــرتف الســويد بدولــة فلســطن، 

ــفارة.  ــح س ــع فت ــرتاف م ــة االع ــم متابع وأن يت

ــة  ــات العميقــة يف حكوم لكــن وبســبب الخالف

التكتــل الرجــوازي مل تتمكــن مــن التــرف 

أو مــن الحديــث بوضــوح حــول املوضــوع. 

ــة  ــرتة طويل ــت الســويد ولف ــد كان ولألســف فق

ــلبية جــداً. س

يجــب عــى املجتمــع الــدويل أن يجــري حــواراً 

مــع كل أطــراف النــزاع مــن ذوي الشــأن. ومــن 

املعتقــد بــإن وجــود قــوات دوليــة رضوري مــن 

أجــل توفــر األمــن بعــد اتفاقيــة ســالم. وينبغــي 

عــى الســويد أن تكــون جاهــزة ملثــل تلــك 

الجهــود.

املســتعمرات  بنــاء  يف  مســتمرة  إرسائيــل  إن 

رغــم االعرتاضــات الدوليــة. إن املســتعمرات 

ــن  ــارب م ــا يق ــكل م ــة تش ــى األرايض املحتل ع

ــى  ــب ع ــة. يج ــة الغربي ــاحة الضف ــف مس نص

ــة  ــراءات ملحارب ــذ اإلج ــاد األوريب أن يتخ االتح

ــعوب. إن  ــوق الش ــة لحق ــتعمرات، املخالف املس

تجــارة منتجــات املســتعمرات تصــب لبقــاء 

ــه.  ــى حال ــن ع ــع الراه الوض
ستيفان لوفن رئيس حزب االشرتاكين الدميقراطين
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الســويدي  املجتمــع  يعــد  خــاص:   – الكومبــس 
مجتمعــاً مثاليــاً جــراء املســاواة التــي حظيــت بهــا 

املــرأة، والفــرص التــي تتوفــر امامهــا يف الحيــاة. وتعتــر 

ــاح  ــوية، ونج ــات النس ــات والجمعي ــادات والنقاب اإلتح

حركــة املبــادرة النســائية الجديــدة، منــاذج متقدمــة 

ــايب  ــل اإلنتخ ــتوى التمثي ــى مس ــرأة ع ــق للم ــا يتحق مل

والرملــاين، وفــرص الحيــاة للمــرأة يف اوربــا ويف الســويد. 

ولكــن بالرغــم مــن ذلــك، فــأن التفرقــة يف الفــرص، ويف 

ــرة  ــات كب ــؤرشان فروق ــزاالن ي ــا ي ــب م ــتوى الرات مس

الشــعب  دعــا حــزب  والنســاء.  وقــد  الرجــال  بــن 

ــاء  ــب النس ــن روات ــوة ب ــن الفج ــد م ــويدي اىل الح الس

ــاع  ــرت يف قط ــي ج ــات الت ــامد اإلصالح ــال، وإعت والرج

األخــرى  املهنيــة  القطاعــات  بقيــة  لتشــمل  التعليــم 

كالصحــة واملجــاالت األكادمييــة وغرهــا وانصــاف النســاء 

ــا. ــالت فيه العام

ولكــن املالحــظ ارتفــاع عــدد إصابــات العمــل يف العــام 

املــايض يف الســويد، للمــرة الرابعــة عــى التــوايل، وبشــكل 

خــاص يف املهــن التــي يغلــب عليهــا التوتــر، والوظائــف 

النســائية.

ــة العمــل الســويدية، عــن  ــر ملصلحــة بيئ وكشــف تقري

ــل بـــ 9%  ــن العم ــة ع ــراض الناتج ــدد األم ــادة يف ع زي

عامــي 2012-2013 إىل مــا يقــارب 11 ألــف حالــة. كــام 

ازدادت حــوادث العمــل املرافقــة ألخــذ إجــازات مرضيــة 

ــادة نســبة  ــة. فيــام كانــت زي بـــ %3 إىل 32 ألــف حادث

ــط. التشــغيل %1 فق

وبحســب مصلحــة بيئــة العمــل، فــإن النســاء هــن 

ــع  ــن رف ــم ع ــد تنج ــي ق ــات، الت ــاً لإلصاب ــر تعرض األك

األوزان الثقيلــة، أو األوضــاع غــر املريحــة يف العمــل، 

باإلضافــة إىل الضغــط النفــي والعالقــات املجهــدة مــع 

ــة  ــة الصحي ــال الرعاي ــاد يف مج ــل، أو اإلجه ــالء العم زم

ــق يف  ــار القل ــا أث ــر م ــن أك ــم، لك ــة والتعلي واالجتامعي

ــر. ــن التوت ــة ع ــات الناجم ــادة اإلصاب ــو زي ــر ه التقري

املــرأة  تواجهــه  الــذي  العنــف  مســتوى  ان  كــام    

تواجهــان  ماتــزاالن  اإلغتصــاب  وحــوادث  الســويدية 

تهاونــا مــن قبــل األجهــزة القانونيــة والرشطــة الســويدية 

يف رسعــة اإلجــراءات او يف توجيــه األحــكام الرادعــة التــي 

ــاة. ــتحقها الجن يس

وبالرغــم مــن املقولــة التــي تنتــرش ضمــن الحديــث 

عــن املــرأة الســويدية والتــي تقــول "  اكتشــفت املــرأة 

الســويدية فجــأة انهــا اشــرتت وهــامً هائــالً اســمه الحرية 

التــي منحــت لهــا بثمــن مفــزع هــو ســعادتها الحقيقيــة 

”، اال انهــا تكافــح  بقــوة مــن اجــل الدفــاع عــن وجودهــا 

امــام ارتفــاع نســبة حــوادث العنــف واإلغتصــاب ســنويا.

ــن  ــان ع ــوق اإلنس ــة حق ــان منظم ــن أن بي ــم م وبالرغ

ــذل  ــوة وال ــتوى القس ــن مس ــامل يب ــرأة يف الع ــوال امل اح

ــات الصغــرات  ــن الفتي ــه مالي ــذي تتعــرض ل ــاء ال والفن

والنســاء يف بلــدان العــامل اال ان املــرأة الســويدية تكافــح 

مــن اجــل تحقيــق صــورة مثاليــة وصادقــة للمــرأة التــي 

ــا العــر.  يتطلبه

ويف محــارضة لهــا قالــت " شــاروليتا ســبار " ســفرة 

الســويد الحاليــة يف مــر، يف مداخلــة لهــا يف مؤمتــر 

لــدول البحــر املتوســط حــول واقــع املــرأة " ان 28 

ــة عنــف ســجلت ضــد املــرأة الســويدية عــام  الــف حال

ــزال  ــام 2013 ومات ــة ع ــف حال 2012 وازدادت اىل 32 ال

والتوقــع  اإلنتظــار  تتطلــب   2014 عــام  احصائيــات 

بالزيــادة ”. 

يتعرضــن  نســاء  عــرش  مــن   9 ان  الســفرة  وذكــرت 

لإلغتصــاب وال يشــتكن وان %18 منهــن تعرضــن لتهديد 

ــن  ــاء تعرض ــن النس ــن وان %46 م ــالل حياته ــل خ رج

للعنــف عــى يــد رجــل و%13 يتعرضــن إلعتــداءات 

وحشــية و %92 اليبلغــن الرشطــة عــن مــا يواجهنــه 

مــن عنــف. واعرتفــت ان العنــف واإلغتصــاب يف الســويد 

يزيــد 20 مــرة عــن مثيالتهــا مــن الــدول األخــرى وتقــر 

ان األخطــر مــن كل ذلــك هــو تراخــي اجــراءات الرشطــة 

واملحاكــم ازاء تلــك الحــاالت بالرغــم مــن توجهــات 

ــات واألحــكام  ــظ العقوب األحــزاب السياســية نحــو تغلي

ــرأة يف  ــد امل ــف ض ــي العن ــاة ومرتكب ــه الجن ــي تواج الت

ــالد.  الب

ــن  ــا م ــن قلقه ــت ع ــويدية أعرب ــة الس ــت الرشط وكان

صفــوف  يف  الجامعــي  اإلغتصــاب  عمليــات  ارتفــاع 

املراهقــن الصغــار بــن ســني 14 و 15، ســنة حيــث 

ســجلت يف ســتوكهومل حــوايل 1600 حالــة اعتــداء جنــي 

عــام 2013 تتعلــق بقــر يف مقابــل 1301 حالــة يف عــام 

.2012

ــة يف  466  ــا قضائي ــم الســويدية احكام واتخــذت املحاك

ملفــاً تتضمــن ضحايــا مــن اعــامر مختلفــة مــن الفتيــات 

بــن ســن 15 و 17 يف عامــي 2012 و 2013 وعــزت 

الرشطــة الســبب اىل ان زيــادة الثقــة بالقانــون واملحاكــم 

جعلــت  الســويدية 

يــرتددون  ال  الضحايــا 

كثــراً يف اإلبــالغ عــن 

لجرميــة. ا

وقالــت ســانا برغينــدال 

ســتورت  يف  الناشــطة 

األخــت  اي  سيســرت 

ــة  الكــرى وهــي جمعي

العنــف  ملكافحــة 

مامرســة  إن  الجنــي 

الضغــوط عــى الفتيات 

ــية  ــة جنس ــة عالق إلقام

ضمــن مجموعــة أمــر 

وتتابــع  جــداً  رائــج 

النســوية  الحــركات 

عــن  القضيــة  هــذه 

كثــب وتأمــل أن تطبــق 

الســويدية  املحكمــة 

التعريــف  برامــة 

لالغتصــاب  الواســع 

يوليــو  يف  اقــر  الــذي 

متــوز مــن العــام املــايض 

والــذي يجــرم حــاالت 

ــرض  ــي تتع ــراه الت اإلك

لهــا املــرأة.

الحــزب  دعــى  وقــد 

ــرتايك،  ــي االش الدميقراط

تحالــف  قائــد 

ــف  ــم العن ــات عــى جرائ املعارضــة، إىل تشــديد العقوب

واالغتصــاب ضــد األطفــال والنســاء، معتمــداً ذلــك، كأحد 

ــة.  ــة االنتخابي ــالل الحمل ــيتبناها خ ــي س ــات الت املقرتح

ويعــود الحــزب مبســاعيه إىل مقــرتح قديــم، كان قــد دعــا 

ــتثنائية يف  ــاب االس ــورة االغتص ــوم خط ــال مفه إىل إدخ

ــة الســجن عــى الجــاين إىل  ــدة عقوب ــع م ــون، ورف القان

مــا بــن 6 إىل 10 أعــوام.

ويحــدد القانــون الحــايل، ســقفاً زمنيــاً لعقوبــة االغتصاب 

ــوام ســجن، واالغتصــاب  ــن 4-10 أع ــرتواح ب الفاحــش ي

بــن 2-6 أعــوام.

وباإلضافــة إىل ذلــك، يتضمــن مســعى الحــزب، التحقيــق 

ــا وأخــذ الحكــم  ــم إدانته ــي يت ــم االغتصــاب الت يف جرائ

فيهــا، حيــث يقــول املتحــدث القانــوين للحــزب مورغــان 

ــة  ــم محاكم ــح أن تت ــن املري ــس م ــه لي ــون، إن يوهانس

وإدانــة بضــع مئــات قضايــا االغتصــاب فقــط مــن 

مجمــوع مــا يزيــد عــن 6000 قضيــة، يتــم تقدميهــا 

ســنوياً اىل املحاكــم ، الفتــاً إىل مــا يعنيــه حــال التعقــب 

ــق  ــرة اعم ــا اىل نظ ــر، داعي ــور وتأخ ــن قص ــوين م القان

لقضايــا املــرأة  لتطويــر صــورة الســويد التــي يعتــر 

مجتمعهــا مجتمعــا مثاليــا يف موقفــه مــن املــرأة يف 

ــامل.  الع

محاولة للنظر بعمق الى مشكلة  العنف ضد المرأة
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الكومبــس -خــاص: العديــد مــن أطبــاء األســنان، ســواء 
كانــوا يف البلــدان العربيــة أو مــن القادمــن الجــدد، 

يحملــون أســئلة كثــرة حــول طــب األســنان يف الســويد، 

وكيــف ميكنهــم العمــل يف هــذا املجــال، ومــا هــي 

الطــرق الرسيعــة للدخــول اىل هــذا النظــام والحصــول 

ــادة خاصــة بهــم. ــح عي عــى فــرص عمــل أو فت

ــن  ــد م ــي، واح ــدر العوين ــي حي ــنان العراق ــب األس طبي

األطبــاء الذيــن مل ميــض عــى وجودهــم ســنوات طويلــة 

يف الســويد، اســتطاع بجهــود شــخصية، ومــن خــالل 

الرتكيــز عــى تعلــم اللغــة الســويدية، فتــح عيــادة خاصــة 

بــه وبزوجتــه التــي هــي األخــرى طبيبــة أســنان، وذلــك 

 Eskilstuna يف مدينــة

فقبــل ســبعة أعــوام مــن اآلن وصــل العوينــي مــع 

زوجتــه اىل الســويد. مل يوفــر خاللهــا وقتــاً يف تعلــم 

اللغــة، بــل اســتثمر املتــاح منــه حتــى قبــل حصولــه عــى 

اإلقامــة، مــا مّكنــه مــن خــوض امتحــان اللغــة الســويدية 

لألجانــب بعــد أســبوعن فقــط مــن اإلقامــة التــي حصــل 

ــه. عليهــا بعــد أربعــة أشــهر مــن وصول

ــم  ــس"، إن تعل ــث لـــ "الكومب ــي يف حدي ــول العوين يق

اللغــة، هــو أول وأهــم يشء يجــب اإلرصار عليــه وتعلمه، 

ــك  ــة، وذل ــن مــن أصــول عربي ــن املنحدري خاصــة لالجئ

للصعوبــات التــي ميكــن أن يواجههــا املــرء يف لفــظ 

الحــروف الســويدية وإتقــان مخارجهــا بالشــكل الــالزم، 

االجتامعيــة  الثقافــة  عــى  لغــة جديــدة  أنهــا  كــام 

للناطقــن بالعربيــة. 

يضيــف: " وصلــت الســويد يف العــام 2007. حيــث كنــت 

أعمــل كطبيــب أســنان يف بلــدي. وخــالل األشــهر األربعــة 

التــي ســبقت حصــويل عــى اإلقامــة، واضبــت فيهــا عــى 

ــد  ــي بع ــا مّكنن ــة بنفــي، م ــم اللغ ــة لتعل ــارة املكتب زي

ــاح،  ــان بنج ــن أداء االمتح ــك م ــن ذل ــط م أســبوعن فق

وبذلــك متكنــت مــن اإلرساع باملراحــل الدراســية األخــرى 

التــي تلــت ذلــك، حيــث أنهيــت جميــع مراحــل تعلــم 

ــة أشــهر ونصــف الشــهر،  ــي يف ثالث ــة من ــة املطلوب اللغ

عملــت بعدهــا عــى معادلــة شــهاديت وإجــراء عــدد مــن 

االمتحانــات النظريــة والعمليــة املطلوبــة منــي وأنجزتهــا 

ــى  ــت ع ــك حصل ــن ذل ــهر م ــة أش ــد أربع ــاح. وبع بنج

ــت  ــض الوق ــت لبع ــث عمل ــنان، حي ــب أس ــل كطبي عم

ــب ســويدي متمــرس". تحــت إرشاف طبي

وثقافــة  خصوصيــة  احــرتام  أهميــة  العوينــي،  يــرز 

عــادات  احــرتام  أن  اىل  مشــراً  الســويدي،  املجتمــع 

ــف  ــة التّكي ــن عملي ــزء م ــو ج ــويدين، ه ــد الس وتقالي

التــي يصعــب عــى أحدنــا العيــش دونهــا. 

المرونــة والمثابــرة مــن أهــم عناويــن 
النجــاح

للمثابــرة طعــم النجــاح. وهــذا مــا أدركــه العوينــي، رمبــا 

باكــراً يف إرصاره عــى تعلــم اللغــة وإيجــاد عمــل لــه يف 

الســويد، كونهــام أهــم ركيزتــن يســتند عليهــام املــرء يف 

ــذا  ــه يف هــذا املجتمــع، ل حفــر وترســيخ موطــئ قــدم ل

مل يجــد رضورة يف أن يكــون العمــل الــذي يحصــل عليــه، 

محــدداً باملدينــة التــي يعيــش فيهــا، فســعى اىل تقديــم 

طلــب العمــل عــى الوظيفــة يف شــامل البلــد وجنوبــه.

يقــول العوينــي، املهــم كان عنــدي، حصــويل عــى عمــل، 

لــذا قدمــت عــى كل مــكان مــن الشــامل اىل الجنــوب، 

ــت مســتعداً للعمــل يف  ــّدي، كن ــامً ل مل يكــن املــكان مه

ــوب.  ــام كنــت أعيــش بالجن الشــامل، في

ولزمالئــه مــن الالجئــن أطبــاء االســنان، يوضــح العوينــي، 

أن مــن يرغــب بالعمــل كطبيــب أســنان يف الســويد، عليه 

ــن  ــنان م ــب األس ــهادة يف ط ــى ش ــالً ع ــون حاص أن يك

ــدرس اللغــة الســويدية ضمــن املســتويات  ــم ي ــده، ث بل

املطلوبــة،  واملراحــل 

عــى  يعمــل  بعدهــا 

معادلــة شــهادته وتأديــة 

النظريــة  االمتحانــات 

والعمليــة املطلوبــة منــه 

ــوص. ــذا الخص به

تكلفة عالج 
األسنان عالية 

ولكن يوجد أيضا 
دعم حكومي

العوينــي  ويعــزو 

التكلفــة العاليــة لطــب األســنان يف الســويد اىل ان الدعــم 

كالدعــم  ليــس  األســنان،  لطبابــة  املقــدم  الحكومــي 

املقــدم لبقيــة قطاعــات الرعايــة الصحيــة، حيــث يتكلف 

الشــخص الــذي يعــاين مــن مشــكله يف أســنانه بجــزء كبر 

مــن مثــن املعالجــة، لكنــه يلفــت اىل أن تغــرات طــرأت 

عــى ذلــك بفضــل قــرار حكومــي دخــل حيــز التنفيــذ يف 

ــن مثــن  ــة بجــزء م ــه الدول ــام 2008، تســاهم مبوجب الع

العــالج يف حــال زادت التكلفــة عــن 3000 كــرون.

ــة  ــة العالجي ــت التكلف ــه اذا بلغ ــي، أن ــح العوين ويوض

ــغ  ــع املبل ــه دفــع جمي ــأن علي للمريــض 3000 كــرون، ف

ــى 15000،  ــن 3000 وحت ــة ع ــرده، وأن زادت القيم مبف

فــأن الدولــة تســاهم بدفــع نصــف املبلــغ، أي مــا نســبته 

ــرون أو زاد  ــغ 15000 ك ــل املبل ــا اذا وص ــة، أم 50 باملائ

عــن ذلــك، فــأن مســاهمة الدولــة تبلــغ حينهــا 85 

ــة مــن مثــن العــالج. باملائ

ويشــر العوينــي اىل وجــود معونــة ماليــة أخــرى تقدمهــا 

الدولــة، تبلــغ 150 كــرون ســنوية، لألشــخاص الذيــن 

تــرتاوح أعامرهــم بــن 30-70 عامــاً و 300 كــرون ســنوية 

ملــن تقــل أعامرهــم عــن 30 عامــاً وتزيــد عــن 70 عامــاً.

ــول  ــاج للحص ــض ال يحت ــي، اىل ان املري ــت العوين ويلف

عــى املســاعدة اىل غــر مراجعــة طبيــب أســنان مرخــص 

ــات العامــة. ــدى مصلحــة التأمين وأن يكــون مســجالً ل

نظام صحي عالي المستوى
ويشــيد العوينــي بالنظــام الصحــي ونظــام طــب األســنان 

ــة  ــى" األنظم ــن "أرق ــاه م ــراً إي ــويد، معت ــع يف الس املتب

املشــهود بهــا، كــام يشــر اىل تطــور وفعاليــة طــب 

األســنان الوقــايئ الــذي يركــز عــى مبــدأ أن الوقايــة خــر 

مــن العــالج، كــام أنــه ال ينصــح املــرىض الذيــن يعانــون 

مــن مشــاكل يف صحــة أســنانهم بالعــالج خــارج الســويد 

ــالج باهظــة. ــة الع ــوا يجــدون أن تكلف وأن كان

يقــول العوينــي، ال أنصــح بالعــالج خــارج الســويد، كونــه 

غــر مضمــون، ليــس لشــك يف قــدرة األطبــاء الذيــن 

تجــري املعالجــة لديهــم، بــل لجهــة مــا يتميــز بــه 

العــالج يف الســويد مــن ضــامن، حيــث يتحمــل الطبيــب 

ــة اىل  ــض، باإلضاف ــاه املري ــه تج ــوم ب ــا يق ــؤولية م مس

ــددة.  ــة مش ــود رقاب وج

لينا سياوش

حيدر العويني طبيب أسنان عراقي مكنته المثابرة من شق طريقه بنجاح في السويد
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الكومبــس - خــاص: يواجــه الالجئــون املوجــودون 
بكامــب gärdshittan التابــع ملدينــة اوربــرو مشــكلة يف 

املواصــالت حيــث يعيشــون يف وســط غابــة، يبعــد اقــرب 

مخــزن عنهــم لــرشاء حاجياتهــم 12 كــم. وقــد خصــص 

لهــم باصــا يتســع اىل 44 شــخصا يذهــب مرتــن فقــط اىل 

املدينــة ليشــرتي الالجئــون حاجياتهــم، لكــن ســوء االدارة 

ــخصا  ــاوز 170 ش ــذي يتج ــن ال ــدد الالجئ ــم وع والتنظي

اوجــد بعــض املشــاكل منهــا التــي حدثــت الســاعة 

ــوز 2014. ــاء 15 مت ــاح الثالث ــارشة صب الع

ــاص،  ــام الب ــام ام ــم باإلعتص ــرشات منه ــام الع ــث ق حي

ــة  ــوء اإلدارة، وطريق ــى س ــم ع ــن إحتجاجه ــر ع للتعب

ــة مصلحــة الهجــرة يف تحمــل  ــم الرحــالت، ومطالب تنظي

املســؤولية وحــل هــذه املشــكلة، إمــا عــن طريــق توزيــع 

بطاقــات النقــل عــى غــرار بعــض الكامبــات األخــرى، او 

تخصيــص بــاص يكفــي لنصــف العــدد ال ثلثــه او الذهاب 

ثــالث مــرات يف األســبوع مــع التنظيــم الجيــد.

الرشطــة  بعــد وصــول  اإلعتصــام  الالجئيــون  وأنهــى 

تلبيــة مطالبهــم. واإلتفــاق عــى 

الجئون يعيشون في غابة يعانون من صعوبات في التنقل

احتيــال  رســائل  مــن  الســويدية  الرشطــة  حــّذرت 

إلكرتونيــة تصــل كأنهــا قادمــة مــن موقــع مــزود خدمــة 

متتبــع  أن  موضحــة   ،Netflix الشــهر  الحــي  البــث 

خطــوات تلــك الرســائل املخادعــة قــد تــؤدي إىل إفــراغ 

ــريف. ــابه امل حس

وبينــت الرشطــة أن بالغــات عــدة وصلتهــا مــن أشــخاص 

تعرضــوا للخــداع بهــذه الطريقــة.

ويشــكر الريــد اإللكــرتوين القــادم مــن موقــع نيتفليكس 

ــع  ــع املوق ــه م ــوا في ــذي كان ــت ال ــى الوق ــن ع الزبائ

ويحثهــم عــى املواصلــة يف ذلــك مــن خــالل النقــر عــى 

رابــط مرفــق يف الرســالة.

وتبــن الرشطــة الوطنيــة ملكافحــة االحتيــال، أن خطــوات 

والســجالت  املعلومــات  اىل  للوصــول  تــؤدي  الرابــط 

املرفيــة لهويــة الشــخص املتتبــع لــه ورســائله املرفيــة 

ورمــوزه األمنيــة.

وحــّذرت الرشطــة مــن هــذه الرســائل، موصيــة بحذفهــا، 

ومشــددة عــى رضورة أن يفهــم املــرء مــن أن الــرشكات 

ــات  ــب املعلوم ــاً لطل ــداً إلكرتوني ــل بري ــوك ال ترس والبن

الشــخصية، كونهــم ال يعملــون بهــذه الطريقــة.

الشرطة تحذر من رسائل احتيال إلكترونية 
تؤدي إلى إفراغ الحساب المصرفي
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السويد بعيونهم

سوانسيه قنطار

سعيد بشار

رينيه بوظو

سعيد مال الله

سوانسيه قنطار من سوريا – سودرتاليا:
كان لدي مخاوف من التعامل مع السويديين في البداية

أكــر مــا يعجبنــي بالســويد هــو حرصهــا عــى تطبيــق القوانــن واحــرتام شــعبها للنظــام ودقــة املواعيــد، وإتاحــة الفــرص بشــكل دائــم لتحقيــق الفــرد لطموحاتــه وخاصــة 

يف مجــال الدراســة بغــض النظــر عــن العمــر، يف البدايــة كانــت لــدي مخــاوف يف التعامــل مــع الســويدين بســبب االعتقــاد الشــائع بــأن الشــعب الســويدي غــر ودود وال 

يحــب االختــالط مــع األجانــب إال أنــه ومــن خــالل تجربتــي الشــخصية اعتقــد أنــه شــعب يحــب مســاعدة اآلخريــن ويتقبــل الجميــع، وبرأيــي الســويد مثــل كل الــدول لديهــا 

إيجابيــات وســلبيات لكــن اإليجابيــات أكــر مقارنــة بغرهــا مــن الــدول.

سعيد بشار من سوريا – نوشبوري:
اعتبر نفسي مندمجا ولكن تربية األطفال في السويد تعتبر من األمور السلبية

أنــا موجــود يف الســويد منــذ 28 ســنة واعتــر نفــي مندمجــا مــع املجتمــع الســويدي، ومــن خــالل تجربتــي الشــخصية اعتقــد أن الســويد مــن أجمــل وأفضــل البلــدان األوربيــة 

وأفضــل حتــى مــن أمريــكا، وهنــاك أســباب عديــدة تدفعنــي للبقــاء يف هــذا البلــد منهــا وجــود األمــان واملســاواة التــي يضمنهــا القانــون، وتأمــن املســتقبل ألوالدي وتوفــر 

فــرص أفضــل لهــم، إضافــة إىل اســتقرار العمــل. أمــا األشــياء الســلبية التــي أجدهــا هــي عــدم ســيطرة األهــل عــى أوالدهــم بســبب طبيعــة الرتبيــة التــي يتعلمهــا األطفــال 

هنــا والتــي تختلــف عــن بالدنــا وعــادات الرتبيــة لدينــا، ورغــم أين قضيــت فــرتة طويلــة هنــا إال أين أفكــر بالعــودة إىل بلــدي بعــد التقاعــد يف حــال اســتقرار األوضــاع هنــاك.

سعيد مال اهلل من العراق – شارلهولمن: 
معاملة السويد لنا خففت معاناة الغربة ومن الطبيعي وجود بعض السلبيات

تركــت بلــدي العــراق مجــرا بســبب الظــروف األمنيــة الخطــرة واملعروفــة للجميــع، ورغــم الصعوبــات التــي يواجههــا الجميــع عنــد االنتقــال مــن بلــد إىل آخــر وتغيــر منــط 

الحيــاة، لكنــي رأيــت أن الشــعب الســويدي رائــع واســتقبلنا بشــكل جيــد وقــدم لنــا عنايــة كاملــة مــن ناحيــة الرعايــة الصحيــة، خاصــة كبــار الســن، ويف الحقيقــة إن املعاملــة 

الجيــدة التــي عاملنــا بهــا الســويدين خففــت علينــا املعانــاة وصعوبــات الغربــة. كل مجتمــع لــه خصوصيــة ونظــام معــن، واســتطعت التأقلــم مــع منــط الحيــاة الخاصــة بهــذا 

البلــد، وطبيعــة الطقــس القاســية، واعتقــد أنــه مــن الطبيعــي أن نواجــه العديــد مــن الســلبيات ألننــا نعيــش يف بيئــة مختلفــة عــن بيئــة بلداننــا وأســلوب حياتنــا وعاداتنــا. 

أروى عبد المسيح من سوريا – سودرتاليه:  

السويد بلد المساواة للجميع ولكن الحرية الزائدة قد تجعلنا في تناقض مع المجتمع

الســويد دولــة تحقــق املســاواة بــن الجميــع، وتضمــن حقــوق اإلنســان، وتخلــق الفــرص للجميــع ويف مختلــف املجــاالت، ورغــم وجــودي هنــا منــذ 25 ســنة و تكويــن نظــام 

حيــاة متوافقــة مــع نظــام البلــد، إال اين أشــعر بوجــود بعــض األمــور التــي مل أســتطع االندمــاج فيهــا، وذلــك بســبب منــط الحيــاة العمليــة وتحــول الفــرد إىل إنســان آيل يفتقــد 

العالقــات االجتامعيــة والروابــط العائليــة القويــة التــي تتميــز بهــا بالدنــا العربيــة، واعتقــد ان إحــدى األمــور الســلبية هنــا هــي الحريــة الزائــدة بالنســبة لنــا كمجتمــع رشقــي، 

ممــل يجعلنــا نعيــش يف تناقــض بــن عاداتنــا وتقاليدنــا وأســلوب وعــادات املجتمــع الســويدي.

رينيه بوظو من تشيلي – سودرتاليه:  

هنا يوجد فرص في كل المجاالت ولكافة األعمار أنا أفتقد للعالقات االجتماعية

الجميــع يســتطيع أن يعيــش حيــاة كرميــة وتوفــر جميــع مســتلزمات الحيــاة، مــع إمكانيــة إيجــاد العمــل حتــى لــو مل ميلــك الفــرد شــهادات جامعيــة، وأكــر مــا يعجبنــي هــو 

إتاحــة الفــرص ملــن يرغــب بالدراســة وتطويــر اإلنســان لنفســه يف جميــع املجــاالت واألعــامر، إضافــة إىل وجــود نظــام الــدورات التدريبيــة لتطويــر املهــن واملهــارات العمليــة، 

ومــن خــالل تجربتــي وتعامــي مــع املجتمــع الســويدي منــذ 30عامــا، افتقــد إىل العالقــات االجتامعيــة والروابــط األرسيــة بســبب طبيعــة املجتمــع املنغلقــة هنــا.

نهيل كوريه

أروى عبد املسيح
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الكومبــس – خــاص: اعتــادت الســويد عــى مشــهد دميقراطيتهــا الفريــد كل عــام يف جزيــرة غوتانــد، وتحديــداً يف 
حديقــة أمليدالــن. حيــث ألقــى رئيــس الــوزراء الراحــل "أولــوف باملــه" عــام 1968 كلمتــه عــى ظهــر شــاحنة، ومنــذ 

ذاك الوقــت تحــول نفــس املــكان إىل مــرسح ســيايس، يشــبه ســوق عــكاظ يتكــرر ســنوياً، وتعــرض جميــع األحــزاب 

والقــوى الشــعبية واملؤسســات الحكوميــة سياســاتها ومشــاريعها.

شــهد  كونــه  خاصــة،  نكهــة  الحاســم  العــام  ولهــذا 

انتخابــات الرملــان األورويب، ويرتقــب "املعركــة" الرملانيــة 

الســويدية يف 14 أيلــول )ســبتمر( املقبــل.

وافتتــح أول أيــام أمليدالــن، رئيــس الحــزب االشــرتايك 

اليســارية،  املعارضــة  تحالــف  قائــد  الدميقراطــي، 
ــه  ــة حزب ــا إىل رغب ــراً فيه ــه مش ــن، كلمت ــتيفان لوف س

ومنتقــداً  والعنريــة،  الفاشــية  مبكافحــة  الكبــرة 

ــة  بشــدة لخصومــه يف حكومــة ميــن الوســط، مــن ناحي

ارتفــاع معــدالت البطالــة، وانخفــاض النتائــج املدرســية، 

وخصخصــة القطــاع الصحــي.

وطــرح ســتيفان لوفــن نقــاط حزبــه الثــالث التــي 

ــدل  ــح مع ــي أن يصب ــات، وه ــا إىل االنتخاب ــب به يذه

البطالــة بالســويد األدىن يف االتحــاد األورويب عــام 2020، 

وأن تكــون مــدارس البــالد مــن أفضــل خمــس مــدارس يف 

ــل. ــاواة يف الدخ ــة إىل املس ــاد، باإلضاف االتح

املســاكن،  بنــاء  االســتثامر يف  أخــذت مواضيــع  كــام 

ــاخ، ومســاعدة أصحــاب  ــول املن والبحــث العلمــي، وحل

ــن. ــة لوف ــن كلم ــزاً م ــاريع، حي املش

مــن جهتــه كان الحــزب املســيحي الدميقراطــي، 

عضــو تحالــف ميــن الوســط الحاكــم، حــارضاً يف ثــاين 
ــراً  ــد، ومعت ــوران هيغلون ــه ي ــْر رئيس ــن، ع ــام أمليدال أي

أولوياتــه تخصيــص مســاكن بديلــة عــن خدمــة املنــازل 

ــار الســن.  لكب

وأكّــد رئيــس املســيحي الدميقراطــي عــى أهميــة الــدور 

الحكومــي يف القطــاع الصحــي، راغبــاً بنقــل الرعايــة ذات 

التخصــص العــايل إىل القطــاع العــام، لتكــون أكــر إنصافــاً. 

ــات وســلبيات  ــرة دراســة إيجابي ــام طــرح الحــزب فك ك

االنضــامم إىل حلــف الناتــو، بعــد معارضتــه لفــرتة طويلة، 

ومعــراً عــن رغبتــه بفتــح التعــاون العســكري مــع الــدول 

األخــرى. ومشــدداً عــى رغبتــه برؤيــة الســويد صامــدة 

أمــام أي اعتــداء، بعــد ازديــاد التهديــدات تجاههــا، 

وســوء الوضــع يف العــامل مؤخــراً.

وكان ثالــث أيــام أمليدالــن مخصصــاً لحــزب ســفاريا 

دميوكراتنــا، املعــادي للمهاجريــن، والــذي ال ينتمي إىل 
ــدأ رئيســه ميــي أوكيســون  ــة سياســية، حيــث ب ــة كتل أي

خطابــه بهجــوم عنيــف عــى ســتيفان لوفــن رئيــس 

االشــرتايك الدميقراطــي، واصفــاً اتهــام األخــر لحزبــه 

ــي"،  ــاء الجهنم ــوازن و"الغب ــر املت ــر غ ــة باألم بالعنري

ــره. عــى حــد تعب

ــة،  ــل الحكوم ــن قب ــة م ــرة املتبع ــة الهج ــت سياس وكان

وزيــر  مــن  الــذي ســخر  أوكيســون،  تحــت هجــوم 

االندمــاج إريــك أولينهــاغ، واصفــاً إيــاه بوزيــر التضليــل، 

ــج  ــام للحصــول عــى نتائ ــاه بالتالعــب باألرق ــامً إي ومته

ــرة. ــة للهج إيجابي

وتحــّدث عــن رغبــة حزبــه بتشــديد الرضائــب عــى 

أرباحــاً  "تحقــق  ألنهــا  الكبــرة  األربعــة  املصــارف 

ــة  ــوة الرضيبي ــاء الفج ــم إلغ ــى نيته ــد ع ــة". وأك ضخم

بإلغــاء الرضيبــة  بــن املتقاعديــن والعــامل، مطالبــاً 

إياهــا  واصفــاً  املتقاعديــن  معــاش  عــى  املفروضــة 

ــة واملشــينة، ومقرتحــاً متويــل فراغهــا مــن خــالل  باملقيت

ــة إىل  ــح إقامــات اللجــوء ومل الشــمل، باإلضاف ــل من تقلي

رضيبــة املصــارف.

اليــوم  يف  كان موجــوداً  املعــارض  البيئــة  حــزب 

ــزت الناطقــة باســمه أوســا رومســون  الرابــع، حيــث ركّ
ملظهــر  منتقــدة  واملنــاخ،  املســاواة  عــى موضوعــي 

بحــر البلطيــق ونســبة التســمم جــراء التســميد املفــرط 

لزيــادة  العضويــة،  الزراعــة  إىل  بالتحــول  ونصحــت 

الطلــب عــى منتجاتهــا.

ــوزراء  ــس ال ــون، رئي ــدت رومس ــاً، انتق ــا أيض ويف كلمته

ــاخ، بعكــس  ــا املن ــه قضاي ــدت، إلهامل ــك راينفيل فريدري

مــا كان يفعــل عندمــا ترأســت الســويد االتحــاد األورويب 

ــام 2009. ع

ــة  ــزب البيئ ــم ح ــاين باس ــق الث ــال الناط ــه ق ــن جهت م

غوســتاف فريدولــن إن حزبــه سيســاعد املزارعــن يف 

ــاج يف حــوض بحــر  ــح االنت ــى يصب ــم، حت نصــف مهمته

ــداً  ــام 2030. مؤك ــول الع ــاً %100 بحل ــق عضوي البلطي

الســويدية  املــدارس  حصــول  بضــامن  رغبتــه  عــى 

ــار الســن عــى طعــام جيــد، وال يــؤدي إىل  ومســاكن كب

ــر. ــمم البح تس

املحافظــن،  لحــزب  كان  أمليدالــن  أيــام  خامــس 
ــس  ــه ورئي ــز رئيس ــث رك ــم، حي ــف الحاك ــد التحال قائ

ــاكن،  ــة املس ــى قضي ــدت ع ــك راينفيل ــوزراء فريدري ال

واعــداً ببنــاء آالف الوحــدات الســكنية وخاصــة للطــالب. 

وكاشــفاً عــن خطــة لبنــاء 20 ألــف وحــدة طالبيــة، حتــى 

العــام 2020، تتــم إضافتهــم إىل الوعــد الســابق للتحالــف 

ببنــاء 100 ألــف شــقة جديــدة. وأكــد راينفيلــدت عــى 

رغبتــه بتحفيــز العمليــة مــن خــالل إســهام الدولــة 

ــدة. ــاق جدي بإنشــاء محطــات قطــار أنف

ــف  ــوز التحال ــن ف ــن م ــزب املحافظ ــس ح ــّذر رئي وح

ــت  ــال التصوي ــة، ح ــادات الرضيب ــن الزي ــارض، وم املع

لهــم، قائــالً: "ســتختفي الكثــر مــن فــرص العمــل، 

ــي  ــون يف رم ــم رسيع ــويد، فه ــع الس ــذا م ــوا ه ال تفعل

اإلعانــات، ويســتخدمونها ملســاعدة مــن يقــوم ببنــاء 

الشــقق فقــط، كــام أنهــم ال يســتطيعون االتفــاق عــى 

ــاء". ــة البن ــّرع عملي ــن ت قوان

حــزب اليســار املعــارض ألقــى كلمتــه يف اليــوم 

الســادس، عــْر رئيســه يونــاس خوســتيت الــذي هاجــم 
التحالــف الحاكــم، وحــزب ســفاريا دميوكراتنــا، قائــالً بــإن 

ــية  ــالتهم األساس ــون، وأن رس ــه عنري ــون وحزب أوكيس

إيــاه  مرتبطــة بكراهيــة وازدراء املهاجريــن. وواصفــاً 

ــى  ــب ع ــض الرضائ ــح خف ــوت لصال ــه ص ــق، ألن باملناف

املوظفــن وتــرك رضائــب املتقاعديــن، ليطالــب بخفضهــا 

ــره. اآلن، عــى حــد تعب

وانتقــد رئيــس حــزب اليســار، حليفيــه االشــرتايك والبيئــة، 

التحالــف  مــع  التعــاون  أجــل  مــن  األول  الســتاملة 

الحاكــم، وتــردد الثــاين لعــدم تحديــده إن كانــت سياســته 

ــارية. ــة أو يس مييني

ــن  ــث ع ــرة للحدي ــاحة كب ــتيت مس ــص خوس ــام خص ك

مطالبهــم بإلغــاء خصخصــة القطــاع العــام الصحــي 

واالجتامعــي، بعــد تحولــه إىل جامــع لألمــوال عــى 

ــن  ــب، يك يغــر الحــزب جــزء م حســاب دافعــي الرضائ

هــذه الــرشكات إىل مؤسســات غــر ربحيــة، لتختــار إمــا 

البقــاء للرعايــة االجتامعيــة أو الرحيــل، ألن مــن يرغــب 

ــه. ــب قول ــامً، حس ــق مهت ــن يب ــاح، ل ــي األرب بجن

ــو  ــعب عض ــزب الش ــابع كان لح ــن الس ــوم أمليدال ي

ــان  ــم ي ــر التعلي ــه وزي ــالً برئيس ــم، ممث ــف الحاك التحال

بيوركلونــد، الــذي شــمل موضــوع املســاواة معظــم 

كلمتــه، باقرتاحــه زيــادة منــح حكوميــة لرفــع معاشــات 

املهــن التــي تهيمــن عليهــا النســاء، وإضافــة شــهر ثالــث 

ــة. كإجــازة أبوي

وتحــدث وزيــر التعليــم عــن الخطــة التــي اتخذهــا مــع 

ــادة معاشــات  ــومل حــول زي ــا آرنه ــرة املســاواة ماري وزي

ومكافــآت نظــام املعلــم األول، وتطبيــق النمــوذج يف 

ــى  ــاً ع ــداً أيض ــات. ومؤك ــن املمرض ــال وب ــاض األطف ري

ــاواة يف  ــٍد للمس ــر تح ــو أك ــاء ه ــد النس ــف ض أن العن

الســويد، ومقرتحــاً تشــديد عقوبــة اضطهــاد املــرأة، 

وزيــادة عــدد املســاكن املحميــة، ووضــع ســوار مراقبــة 

ــن. ــال املعتدي ــدم الرج ــى ق ع

ــم  ــم، اختت ــف الحاك ــو التحال ــط وعض ــزب الوس ح

آخــر أيــام أمليدالــن، عــْر رئيســته ووزيــرة التجــارة آين 

لــوف، التــي اختــارت أســلوبا مغايــرا حيــث "هــزأت" من 

ــب  ــة يطل ــس االشــرتايك الدميقراطــي برســالة افرتاضي رئي

فيهــا الحصــول عــى منصــب رئيــس الــوزراء، قائلــة 

ــإن الســويدين ســرفضون الطلــب ومينحــون املنصــب  ب

لشــخص آخــر.

ــراً  ــزاً كب ــوان حي ــة الحي ــة وحامي ــوع الصح ــذ موض وأخ

ــا  ــة حزبه ــن ني ــت ع ــي تحدث ــوف، الت ــة آين ل ــن كلم م

إعطــاء الســويد املبــادرة إلنشــاء لجنــة أزمــة عامليــة 

الحيويــة،  للمضــادات  املفــرط  االســتخدام  يف  تنظــر 

ــة، باإلضافــة  ــح البــرش مقاومــون لألدوي لتجنــب أن يصب

إىل تعزيــز حاميــة الحيــوان.

موعــد  عــى  شــهرين  مــن  أقــل  يبقــى  وختامــاً، 

ــة، ليقــرر فيهــا الســويديون الحــزب  ــات الرملاني االنتخاب

الــذي ميثلهــم، بعــد زيــادة خياراتهــم إثــر دخــول حــزب 

املبــادرة النســوية إىل الرملــان األورويب مبقعــد واحــد.

"ألميدالن": هكذا رمت األحزاب السويدية صناراتها الصطياد الناخبين

نادر عازر
nader@alkompis.com

Foto Anders Löwdin ستيفان لوفن

يوناس خوستيت

 Foto فريدولــن  وغوســتاف  رومســون  أوســا 
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13 | الكومپس

ــغ  ــن بل ــاعر. وح ــم الش ــدة وتوائ ــم القصي ــعر توائ ــة والش ــاص: الطفول ــس – خ الكومب
الشــاعر ســعدي يوســف التســعن مــن العمــر يف 11 مــن نيســان ) إبريــل ( 2014، اكمــل 

ــه التســعن للطبــع، وهــو ترجمــة لقصائــد الشــاعر الفيتنامــي  يف نفــس اليــوم إعــداد كتاب

ــدة. ــة جدي ــك العمــل يخطــو الشــاعر نحــو بداي ــو صديقــه. وبذل ــغ ثي ــن كوان نغوي

وســعدي يوســف ليــس فقــط شــاعراً وباحثــاً 

ــل هــو  ــة، ب ــب أعمــدة جميل ومرتجــامً وكات

ســيايس اشــكايل اثــار العديــد مــن نقــاط 

ــزاب  ــية، واح ــركات سياس ــع ح ــالف م اإلخت

مــع  وكذلــك  عارصهــا،  او  اليهــا  انتمــى 

احــزاب دينيــة ومجموعــات رأى فيهــا لحظــة 

ــي. ــراب التاريخ الخ

ــا،  ــه الدني ــت علي ــه انقلب ــن أرائ ــن اعل  وح

اصدقــاءه  اقــرب  مــن  البعــض  واعلــن 

الخــالف معــه اىل درجــة قطيعتــه. لكــن 

الشــاعر بقــي يف مدينتــه وبيتــه الصغــر يف " 

هرفيلــد " يكتــب قصائــده ويســتبر ويــرى 

.. ويف هــذا اللقــاء مــع " الكومبــس " يقــول 

ــرد  ــة وي ــق التجرب ــف حقائ ــعدي يوس س

ــرؤى: ال

هاجرت باكرا في الستينات 
وطفت المدن من عمان الى 

طنجة وعدت واشتغلت 
وسجنت وجّمدت وواجهتك 
صعوبات كثيرة خالل عملك 

السياسي والثقافي ولكنك 
امسكت بطائر الشعر نقيا 

وبعيدا ..
الشــاعر روح عصــف دائــم وانــا وان امتــزج 

لــدي الشــعر بعنــارص الفكــر وجــدل الحيــاة 

فرصــة  الشــاعر  يف  اجــد  كنــت  اين  غــر 

إلبتــكار تاريــخ الحــواس واكتشــاف اإلنســان.

فــي  تقــف  التســعين  فــي 
الــكل  العواصــف،  مواجهــة 
يحــدث  ثــم  تكتبــه،  مــا  ينتظــر 
مؤيــد  بيــن  مــا  االنقســام 
ــدى  ــه ل ــا تكتب ــارض، كل م ومع
هــؤالء يصنــف علــى أنــه امــر 
خاطــرة  كان  لــو  حتــى  مثيــر، 
سياســي  أمــر  حــول  ســريعة، 

يهيــج  حــن  املشــهد  هــذا  الفــت  لقــد 

الشــتيمة واإلتهــام  فيتبــارون يف  الصغــار، 

ــف  ــعدي يوس ــال " س ــت يف، مث ــياء ليس بأش

ــى كان  ــن مت ــون، لك ــذا يقول ــي "! هك طائف

ــى كان  ــا؟ ومت ــف طائفي ــن يوس ــرض ب األخ

الشــيوعي األخــر طائفيــا؟ علــام بــأين شــيعي 

يقولــوا  امل  باإلختيــار.  وشــيوعي  بالــوالدة 

عنــي اننــي قلــت عشــية حصــويل عــى 

الجنســية الريطانيــة، يف مؤمتــر صحفــي: 

ان العــراق مل يعــد وطنــي! وأقيمــت والئــم 

النهــش ضــدي وانــا مل اقــل ذلــك، ألن الوطــن 

ال يُخلــع حتــى لــو ضــاق هــو ذرعــا باملــرء، 

ــا. ــرء ذرع ــه امل ــاق ب أو ض

إذا حياتك متاهة من الرحالت 
والمحطات والمدن ..

أنــا شــاعٌر مدينــّي، ال ريفــّي، أســتطلُع املــدن 

وأهلهــا وأزقّتَهــا، حاناتهــا ومقاهيهــا، املدينــة 

مــاّديت، وأهــّم منَجــٍز حضــاري للبــرش أنهــم 

ــح الشــاعر فســحة للنظــر  ــا متن شــيّدوا مُدن

قــد  جديــدة  عناويــن  ومعرفــة  والتأمــل 

ــي. ــه الواع ــود وميــارس ضياع ــا ليع يفقده

هل ترك المنفى على 
قصيدتك لمسته في اإلغتراب 

والتخفيف من البالغات 
ومحموالت الكلمة

األخــرى  األمــم  منجــز  عــى  االطــالع 

ـم بغــر العربيــة، خّففــا  الشــعري، والتكلّـُ

مــن أثقــال البالغــة ومــن محمــوالت اللغــة 

لكــن الشــعرية اصبحــت اعمــق واكــر داللــة 

وتنويــرا يف البنــاء واملعنــى.. 

كيف تنظر الى تجربتك 
الشعرية بعد ان اصدرت 

تسعين كتابا بين الشعر 
والترجمة وكتابات اخرى؟

ــب  ــة والتجري ــن الكتاب ــرن م ــد نصــف ق بع

أجــدين ال أزال يف اللحظــة الحرجــة، ورمبــا 

هــذا اإلحســاس املســتمر باللحظــة الحرجــة 

هــو الــذي منحنــي قــدرة عــى االســتمرار يف 

ــص  ــد الن ــة تجدي ــا يف محاول ــة، ولرمب الكتاب

ــص  ــة الن ــذ عملي ــا تتخ ــه. أحيان ــذي أكتب ال

ــد  ــاملة وق ــة ش ــع مراجع ــه طاب ــذي أكتب ال

تســتغرق االنتقالــة الجديــدة عقــدا مــن 

الســنوات، أو أكــر أحيانــا. لكــن بعــد انتهــاء 

هــذا العقــد أجــدين مــرة أخــرى أمــام امتحان 

قــاس أيضــا، أحــاول فيــه محاولــة أخــرى 

وهكــذا، اننــي اعتــر نفــي محظوظــا ألنــه 

ــن بعــض  ــر م ــاة أك أتيحــت يل فرصــة الحي

ــذي  ــياب ال ــاكر الس ــدر ش ــل ب ــعراء مث الش

تــويف مبكــرا، وهنــاك شــعراء آخــرون رحلــوا 

مبكريــن. هــذه الحيــاة الطويلــة أتاحــت يل 

ــن يل  ــنوات تب ــع الس ــتمرار. وم ــة االس فرص

ــر الشــعر.  ــا غ ــك نشــاطا حيوي ــي ال أمل أنن

نشــاط أعتمــد عليــه وأحــاول أن أطــور فيــه 

الشــعر وحــده. واآلن حيــايت الفعليــة ســواء 

يف التعامــل مــع الكتابــة أو يف التعامــل مــع 

الطبيعــة أو مــع العــامل بشــكل مــا، حتــى يف 

السياســة أتعامــل مبــا متليــه عــي اســرتاتيجية 

الفــن أكــر مــن النظــر اىل تكتيــك السياســة 

بــن حــن وآخــر وبــن حــدث وآخــر.

علــى  قــادرا  دائمــا  كنــت 
الشــاعر  بيــن  المســافة  حفــظ 
منــذ  ولكنــك  والسياســي 
احتــالل العــراق اظهــرت صــورة 
والسياســي  للشــاعر  اخــرى 

.. والمواطــن 
نشــاط  هــي  والسياســة  انســان  الشــاعر 

نشــاط  والشــعر  بذاتــه،  بــرشي مســتقل 

ــرشي آخــر مســتقل بذاتــه أيضــا. هــذه  ب

مســألة أوليــة. األدوات مختلفــة والنظــرة 

إيل العــامل مختلفــة. النظــرة إلــس العــامل 

ــر اســرتاتيجية  ــن أك ــي أن الف ــة مبعن مختلف

قاربــت  اننــي  اجــد  اين  مــن  وبالرغــم   .

ــن  ــت م ــا كتب ــيايس يف م ــاعر والس ــن الش ب

ــدي  ــالل بل ــادة إلحت ــاالت مض ــوص ومق نص

وألؤلــك الذيــن نصبتهــم قــوى اإلحتــالل 

هــذا  فيهــا  واحدثــوا  بلــدي  عــى  قــادة 

الدمــار الهائــل اال اننــي مــاازال اظــن اننــي 

وظفــت الســيايس بجدلــه ووظفــت الشــاعر 

ــط . ــن فق ــروح الف ب

فــي  المــكان  بعنصــر  عنايتــك 
القصيــدة هــل هــو تعويــض عــن 

ــود؟ ــن مفق وط
املــدن  عــى  اشــياءه  يســقط  الشــاعر 

وغرناطــة  وباريــس  بــروت  واألماكــن، 

مــدن  هــي  ولنــدن  والجزائــر  وطنجــة 

واوطــان لكنهــا ليســت كــام اريــد وكــام 

ــكان موجــود يف الشــعر  ــم. وامل ــر واحل اتذك

ــر  ــه يف الع ــامم ب ــم االهت ــد ت ــريب. وق الع

ــريب  ــعر ع ــم ش ــره أه ــذي أعت ــي ال الجاه

حتــى اآلن. القصيــدة الجاهليــة هــي أفضــل 

ــا إىل  ــعر إذا نظرن ــن ش ــرب م ــب الع ــا كت م

االحتكامــات الفنيــة األساســية. هــي قصيــدة 

واضــح  فيهــا  واملــكان  وموثقــة.  وثيقــة 

بشــكل عجيــب. ولذلــك فــإين مل آت بجديــد 

ــر  ــاع كث ــا لضي ــا يف وقتن ــن رمب ــذا. لك يف ه

ــا،  ــكال مختلف ــكان ش ــذ امل ــياء اتخ ــن األش م

وهــذا هــو الطريــق الصعــب، وقــد تعلمتــه 

ــي  ــا لكن ــه أن ــس ومل آت ب ــرئ القي ــن ام م

امثــل زمنــي وتقنيــايت ورؤيــاي ولغتــي.

ــن  ــة بي ــي الكتاب ــت ف ــوع ان متن
والعمــود  التفعيلــة  قصيــدة 
وقصيــدة النثــر ولكــن لديــك اراء 

ــر  ــدة النث ــي قصي ــة ف مختلف

ال انــا كنــت دامئــا مــع قصيــدة النر أنــا أعتر 

أن قصيــدة النــر بــاب ينبغــي أن يكــون 

جديــا يف الشــعر العــريب. لــدي مجموعــة 

الثامنينيــات  أوائــل  يف  كتبتهــا  شــعرية 

ــات  ــوب، يومي ــات الجن ــوان، يومي تحــت عن

الجنــون. وهــي يف معظمهــا قصائــد نــر. 

إين ال أضــع حــدودا قاطعــة بــن األنــواع 

أكتــب  اإلطــالق. ولذلــك  الشــعرية عــى 

مــن  الشــعر  وبحــور  العموديــة  األبيــات 

النــر  قصيــدة  وأكتــب  وبســيط،  طويــل 

بعــض  يف  واســتخدم  التفعيلــة.  وقصيــدة 

األحيــان مقاطــع مــن لغــات أخــرى. أنــا 

متحمــس لقصيــدة النــر مــن حيــث املبــدأ، 

مــن حيــث أنهــا تضيــف عنوانــا جديــدا 

إىل الشــعر العــريب وتفتــح بابــا لالجتهــاد 

والتجديــد والتغيــر. ويل مآخــذ عــى مــا 

تراكــم منهــا حتــى اآلن. فهــي مل تتوصــل 

بعــد إىل نظــام موســيقي معــن ومل تســتطع 

أن تخــرج مــن الدائــرة املغلقــة إال نــادرا، ومل 

ــان عــريب ســليم يف أدبهــا، وكثــر  تكتــب ببي

ــة  ــة العربي ــون اللغ ــاس يجهل ــا أن ــا يكتبه م

ــا  ــا مل ــد فيه ــب التقلي ــاك جان ــا. وهن إطالق

هــو منحــط يف الشــعر الفرنــي. تقليــد فــج 

يكــون أحيانــا عــن جهالــة. هــذه كلهــا مآخــذ 

جديــة. وهــذا ال يغــر مــن موقفــي مــن أن 

ــا جديــدا يف الشــعر  قصيــدة النــر تفتــح باب

العــريب. ومــن املؤســف أن يحــدث هــذا ألين 

كنــت أتصــور أن قصيــدة النــر عندمــا تأخــذ 

مداهــا ســتكون أداة جامهريــة، أداة للتعبر 

األرض  هــذه  يف  يجــري  عــام  الحقيقــي 

ــم  ــن معظ ــا، لك ــي أرضن ــي ه ــة الت املعذب

وبالخــذالن  باالنكفــاء  أشــعرتنا  مناذجهــا 

ــاين  ــة وتع ــر متكون ــى ذات غ ــع ع والتقوق

ــة. ــن هشاش م

فــي  التغييــر  تتمنــى  كنــت 
العــراق غيــر ان احتــالل العــراق 
وتواجــه  تكتــب  جعلــك  قــد 
فعــل  ردود  وتتلقــى  وتنتقــد 

.. قاســية  وربمــا  مختلفــة 
انســان جــديل واؤمــن بجــدل  انــا  نعــم 

التاريــخ والدكتاتوريــات عنــدي ان كانــت 

افــرادا او احزابــا او ايديولوجيــا هــي اىل 

زوال حتمــي. ولذلــك حــن كتبــت قبــل غــزو 

ــت إن  ــة، قل ــهر مقال ــن ش ــل م ــراق بأق الع

ــزوال.  ــم ال ــل أو يف حك ــايل زائ ــراق الح الع

وتســاءلت هــل يهــل عــراق آخــر وهــل 

ســيتاح لنــا أن نعيــش ذلــك العــراق اآلخــر. 

ولكــن اآلن بعــد مــي اكــر مــن عــرش 

العــراق ال أرى اال  ســنوات عــى احتــالل 

ظــالال للمحتــل يف كل مســؤول او ســيايس 

ــا  ــا عندم ــة ايض ــت مقال ــت كتب ــاك، وكن هن

ــة  ــوان "مائ ــالل العــراق  تحمــل عن ــم احت ت

ــه  ــا أتوقع ــذا م ــتعامر". وه ــن االس ــام م ع

ســيحدث بســبب اؤلئــك الذيــن باعــوا وطنــا 

وقتلــوا شــعبا حيــث سيســتمر اإلحتــالل قرنــا 

ــتعامر. ــن االس م

إبــان  العــراق   عندمــا دخلــت بريطانيــا 

الحــرب العامليــة األوىل، مل تخــرج إال بعــد 

ــبيه  ــدث اآلن يشء ش ــا يح ــرن. وم ــف ق نص

بذلــك. وطيلــة نصــف قــرن عــى األقــل، 

ــة  ــالل والحامي ــأة االحت ــراق وط ــيعاين الع س

الحكومــات  مــن  املختلفــة  واألشــكال 

ــرات  ــد التظاه ــن جدي ــتبدأ م ــة. وس العميل

القواعــد  بإغــالق  واملطالبــة  الشــوارع  يف 

.. األجنبيــة 

السياســية  كتاباتــك  برغــم 
المثيــرة للجــدل اال انــك بقيــت 
الشــعرية  للغتــك  وفيــا 
الحــواس  بقصيــدة  ولحلمــك  
خــالل  مــن  يتحقــق  هــل  تــرى 
اللغــة اليوميــة فــي قصديتــك 
لألمــر؟ آخــر  مدخــل  هنــاك  ام 
يف السياســة ويف الشــعر تأخــذ اللغــة الوانهــا 

ــاك  ــة هن ــال. يف السياس ــق لحظــة اإلنفع وف

مــن يــرد عــي مــن منطلــق ضيــق فأتجاهــل 

هــذه الجهالــة الكــرى . امــا يف الشــعر فــأن 

ــة يف  ــحة القصصي ــة، أو املس ــة الردي النزع

ــذا  ــدي. وه ــاس ل ــدأ أس ــي مب ــويص ه نص

أن  يف  جهــدي  مــن  جــزء  عــن  يكشــف 

هــذا  ويف  أكتــب.  مــا  القــارئ  يشــاركني 

أخــذ بيــد القــارئ يك يتــاح لــه تتبــع النــص، 

ــة. اذ  ــا أســاعده عــى املتابع ــا بشــكل م فأن

ــارئ  ــو الق ــة ه ــدة يف النهاي ــم يف القصي امله

واملفــروض أن يفتــح املبــدع أعــن النــاس 

عــى الجــامل وعــى الحيــاة وعــى الحقائــق 

ــة. ــرى واملصري الك
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رســمية  أرقــام  أظهــرت  ســتوكهومل:   - الكومبــس 
جديــدة، أن فصــل الصيــف يف الســويد، يعــد ســيئاً 

بالنســبة اىل النســاء اللــوايت يعشــن مــع رشكاء يتســمون 

بالعنــف، وميارســونه أكــر مــن أي وقــت آخــر يف فصــول 

ــنة.  الس

ــف تصــل  ــام أن معظــم بالغــات العن ــد ذكــرت األرق فق

يف أشــهر العطلــة الصيفيــة يف الوقــت الــذي تكــون فيــه 

معظــم الدوائــر الرســمية وشــبه الرســمية يف إجــازة 

وســط محدوديــة الدعــم واملســاعدة التــي تقدمهــا 

الجهــات املختصــة للنســاء املعنفــات يف مثــل هــذا 

الوقــت مــن العــام.

ــزي يف الســويد،  ــب اإلحصــاء املرك ــام مكت وبحســب أرق

فــأن عــدد بالغــات العنــف التــي وصلــت الجهــات 

ــارب  ــد أق املختصــة مــن نســاء تعرضــن للعنــف عــى ي

لهــن يف الشــهر الواحــد مــن أشــهر صيــف العــام املــايض، 

بلغــت 2000 بالغــاً، فيــام مل تكــن تتعــدى الـــ 1500 بالغاً 

ــام 2004.    ــف الع يف أشــهر صي

وأظهــرت اإلحصائيــات، أن أشــهر، آيــار )مايــو(، حزيــران 

)يونيــو(، متــوز )يوليــو( و آب )أغســطس(، ســجلت أعــى 

عــدد يف الســنوات العــرشة االخــرة ببالغــات العنــف 

ــد رشكاء أو  ــواردة مــن نســاء تعرضــن للعنــف عــى ي ال

أقــارب لهــن.

ــي  ــاعدة الوطن ــط املس ــاطات يف خ ــرة النش ــزو مدي وتع

 Kvinnofridslinjen ــد ــف والتهدي ــا العن للنســاء ضحاي

أوســا ويتكاوســي ســبب زيــادة العنــف ضــد النســاء يف 

ــا  ــى فيه ــد يبق ــي ق ــرتة الت ــف اىل طــول الف أشــهر الصي

املــرء يف البيــت مــع بقيــة أفــراد العائلــة، بســبب العطلــة 

واإلجــازة الصيفيــة مــا يــؤدي اىل زيــادة إحتــدام املواقــف 

التــي تعيشــها بعــض األرس وبالتــايل زيــادة اإلصطدامــات 

والعنــف.

ــا  ــزداد فيه ــن ي ــط م ــي فق ــف ه ــهر الصي ــت أش وليس

العنــف، بــل كذلــك شــهر كانــون الثــاين )ديســمر(، 

ــاء  ــازات والبق ــرتة اإلج ــه ف ــول في ــر تط ــو اآلخ ــذي ه ال

يف املنــزل.

سلوكيات مدمرة
تقــول ويتكاوســي، إن اإلجــازات ورشب الكحــول يؤديــان 

اللــوايت  النســاء  أن  موضحــة  مدمــرة.  ســلوكيات  اىل 

ــك  ــة لذل ــر عرض ــن أك ــة، يصبح ــات عنيف ــن عالق يعش

عندمــا يختفــي العمــل الــذي يوفــر لهــن فرصــة إللتقــاط 

ــس. األنف

اللــوايت  النســاء املعنفــات  الكثــر مــن  وتضيــف، أن 

يتصلــن، يتحدثــن عــن العزلــة التــي يعشــن فيهــا خــالل 

فــرتة اإلجــازة والصيــف وبقاءهــن مــع الشــخص املُعنــف 

وأن مــا يزيــد األمــر تعقيــداً عــدم وجــود مــن يتحدثــن 

إليــه، يف حــن مينحهــن العمــل فرصــة الحديــث اىل 

ــن. زمالءه

ــي  ــاعدة الوطن ــط املس ــى أن خ ــي ع ــد ويتكاوس وتؤك

ــوح  ــدات، مفت ــف والتهدي ــا العن ــي للنســاء ضحاي الهاتف

يف  أيــام  ســبعة  اليــوم  يف  ســاعة  وعرشيــن  أربعــة 

األســبوع، مــا يوفــر املزيــد مــن الدعــم، خاصــة أن بعــض 

املؤسســات املختصــة بدعــم النســاء املعنفــات ال متــارس 

ــة. ــبب العطل ــف بس ــل الصي ــاطاتها يف فص نش

أو  املعنفــات  النســاء  ومعــارف  ألصدقــاء  وميكــن 

األشــخاص الذيــن يقدمــون الدعــم ملثــل تلــك الحــاالت 

ويجــدون أنفســهم وحيديــن بالعمــل خــالل فصــل 

الصيــف، اإلتصــال عــى خــط املســاعدة الوطنــي ألخــذ 

النصيحــة واملشــورة.

الســويد،  املــرأة يف  العنــف ضــد  ويحظــى موضــوع 

واملنظــامت  السياســين  أجنــدة  يف  كبــراً  إهتاممــاً 

والشــخصيات الناشــطة يف هــذا الشــأن يف جهــود تســعى 

للحــد قــدر اإلمــكان مــن تلــك األعــامل التــي ال تنتمــي 

اىل شــعب او عــرق معينــن.

العنف يحدث في كل األوقات
وتتفــق رئيســة املنظمــة الوطنيــة للمــرأة ومالجــىء 

النســاء يف الســويد كارين سفنســون مع رأي ويتكاوســي 

مــن أن وتــرة العنــف ضــد النســاء، تــزداد خــالل فصــل 

الصيــف، قائلــة: يعــرف املــرء أن العنــف يحــدث يف 

ــي أعتقــد أن موســم العطــالت ميكــن  ــات، لكن كل األوق

أن يغــر مــن قــدرة األفــراد املختلفــة، لإلتصــال بنــا 

والحصــول عــى املســاعدة، كــام يؤثــر عــى الجهــود 

املقدمــة للمســاعدة.

مجــال  يف  العاملــن  يكــون  أن  سفنســون،  وتأمــل 

الخدمــات اإلجتامعيــة والرشطــة والرعايــة الصحيــة، 

اكــر تدريبــاً وجاهزيــة لرعايــة النســاء املعنفــات، قائلــة: 

ــن  ــم. ولك ــداً يف عمله ــون ج ــون وموهوب ــض بارع البع

البعــض اآلخــر تنقصــه املعرفــة، مشــرة اىل رضورة وجــود 

ــاالت  ــك الح ــم تل ــاً كايف لفه ــداً ووقت ــة ج ــة عالي إمكاني

ــا. ــي به ــة امل وكيفي

ألولئــك  األســوأ   الصيــف  فصــل 
لمن يعيشــون مع شــركاء عنيفين

ترجمة وتحرير 

لينا سياوش
lena@alkompis.com

ــة تعــرف  ــة بداي ــس – منوعــات: تعــد الحضان الكومب
ــرتة  ــي الف ــة، وه ــة واملدرس ــاة الدراس ــى حي ــل ع الطف

التــي تعــده لســنوات الدراســة التــي تنتظــره، وعــى كل 

ــة تقبــل األطفــال للمدرســة تختلــف  أم معرفــة أن كيفي

ــن  ــون متحمس ــال يكون ــاك أطف ــر، فهن ــل آلخ ــن طف م

ــئلة  ــن أس ــة ع ــى اإلجاب ــون ع ــة ويقبل ــول املدرس لدخ

املدرســن واالشــرتاك يف النشــاطات املختلفــة بينــام يكــون 

ــن  ــم متحمس ــعرون بأنه ــرون ال يش ــال آخ ــاك أطف هن

لدخــول املدرســة خصوصــا وان األطفــال يف الســويد قــد 

ال يشــبهون ابنــك مبالمحــه الرشقيــة فــال يكــون مــن 

ــم. ــاج معه ــه االندم الســهل علي

يــويص الرتبويــون مبحاولــة اكتشــاف مــا إذا كانــت هنــاك 

عائــالت تعيــش بالقــرب منكــم ولديهــم أطفــال يذهبــون 

لنفــس مدرســة طفلــك وحتــى إذا مل يكــن الطفــل اآلخــر 

ــدرايس ولكنــك عــى  ــه ال يف نفــس عمــره أو نفــس فصل

األقــل ســتكونن قــد وجــدت مــن يتحــدث مــع طفلــك.

 تحــديث مــع معلــم أو معلمــة وميكنــك أن تبــدأي 

مبقارنــة طريقــة تــرف الطفــل يف املنــزل واملدرســة 

مــع معلمــه والحــرص عــى ذكــر نوعيــة األنشــطة التــي 

يحــب مامرســتها يف املنــزل. قومــي بتجميــع املعلومــات 

لتتمكنــوا مــن جعــل فصــل املدرســة مكانــاً مريحــاً 

ــل. للطف

ــك داخــل املدرســة  ــة مــع طفل  حــاويل أن تأخــذي جول

ــكان  ــى م ــريف ع ــة وتع ــوم األول للدراس ــدء الي ــل ب قب

فصلــه ومــكان الحاممــات عــى ســبيل املثــال كلهــا أمــور 

ــراً. ســتجعله أقــل قلقــاً وتوت

 

ــطة  ــاب واألنش ــت األلع ــا إذا كان ــدي م ــب أن تتأك يج

لتفكــره وســنه، وإذا  املختلفــة يف مدرســته مناســبة 

علمــت أن بعــض النشــاطات املطلوبــة مــن طفلــك 

داخــل الفصــل هــي أعــى مــن مســتواه، فيجــب أن 

تتحــديث مــع معلــم الطفــل حــول كيفيــة تبســيط االمــر 

عليــه ميكنــك مثــالً أن تســأليه عــن األغــاين التي يســتمتع 

بغنائهــا يف املدرســة لتقومــا بغنائهــا معــاً يف املنــزل، 

حــاويل أن تقومــي بالرتكيــز عــى إنجازاتــه وليــس فقــط 

فيهــا.    يتعــر  التــي  األمــور  عــى 

إذا كان الطفــل يتجنــب النظــر دامئــاً يف عيــون اآلخريــن، 

ــاج  ــد يحت ــذ ق ــه، فحينئ ــع زمالئ ــف م ــرف بعن أو يت

ــب متخصــص. ــر لتدخــل طبي األم

ويف الســويد ســتجدين الدعــم واملســاعدة مــن اشــخاص 

مختصــن بالتعامــل مــع االطفــال كــام أصبحــت بحاجــة 

لهــا. 

خطــوات التغلــب على خجل األطفال في 
أول أيام المدرسة

هذا ما يحدث عندما 
يسافر الشخص الى خارج 

السويد دون تأمين
الخارجيــة  - ســتوكهومل: حــذرت وزارة  الكومبــس 
ــة الســفر خــارج البــاد  الســويدية مواطنيهــا مــن مغب

بــدون تأمــن، مشــرة اىل املواقــف الصعبــة التــي مــن 

املمكــن أن تصــادف املســافر، كالحــوادث واملــرض التــي 

تكلــف أمــواال باهضــة يف حــال مل يكــن هنــاك تأمــن.

 SOS ــة ــب اإلغاث ــز  طل ــام املــايض، وصــل مرك ويف الع

كوبنهاغــن 50000  الدمناركيــة  العاصمــة  يف  الــدويل 

بســبب  ســويدين،  مواطنــن  مــن  طــارئ  إتصــال 

تعرضهــم للمــرض او الحــوادث أثنــاء ســفرهم.

ــات  ــأن مكامل ــويدية، ف ــة الس ــب وزارة الخارجي وبحس

ــة تصلهــا بشــكل شــبه يومــي مــن ســويدين يف  هاتفي

أجــزاء مختلفــة مــن العــامل بعــد وقوعهــم يف مواقــف 

ــغ عــدد اإلتصــاالت الســنوية ألشــخاص  ــة. إذ يبل صعب

أصيبــوا بأمــراض خطــرة او تعرضــوا إلصابــات او ماتــوا 

ــد  ــوا ق ــاء وجودهــم خــارج الســويد، دون أن يكون أثن

أجــروا تأمينــا ألنفســهم قبــل الســفر قرابــة ألــف 

إتصــال.

وقــال ســكرتر الخارجيــة الســويدية باتريك نيلســون إن 

ــن  ــال م ــتقبالنا إلتص ــاء إس ــه أثن ــز علي " أول يشء نرك

هــذا النــوع، هــو الســؤال عــا اذا كان للشــخص تأمــن 

أم ال"، الفتــا اىل أن إجابــات العديــد مــن املتصلــن 

تفصــح عــن كونهــم ال ميلكــون مثــل هــذا النــوع مــن 

التأمــن.

تكاليف قد تصل الى مليون كرون
وبــدون التأمــن، تكــون تكاليــف تعــرض الشــخص اىل 

حــادث أو إصابــة باهضــة. ويف دول خــارج اإلتحــاد 

األوريب، مــن املمكــن ان تكلــف الرعايــة الصحيــة مئات 

ــاج  ــد تتضاعــف يف حــال إحت ــي ق ــات، الت اآلف الكرون

املــرء اىل وســيلة نقــل تقلــه اىل الســويد اىل مبلــغ قــد 

ــرون. ــون ك يصــل اىل امللي

وتشــدد Charlotte Bjerregaard العاملــة يف مركــز 

ــة كوبنهاغــن عــى  ــدويل يف العاصمــة الدمناركي SOS ال

أهميــة أن يجــري الشــخص تأمينــاً قبــل الســفر، مشــرة 

اىل ان قرابــة 50 ألــف إتصــال طــارىء ورد املركــز مــن 

ســويدين لديهــم تأمينــات، العــام املــايض.

ــع  ــة الســويدية ال تدف ــره، أن وزارة الخارجي ــر ذك جدي

مثــن اإلســعاف الجــوي أو العــاج يف املستشــفى يف 

ــوارد  ــت امل ــوارىء وإذا إنعدم ــة الط ــارج. ويف حال الخ

لــدى الشــخص وعائلتهــا، ميكــن أن متنــح الــوزارة قرضــا 

ــم تســديده. ــف عــى أن يت ــة التكالي لتغطي

ــة  ــب بطاق وميكــن بســهولة جــداً وبشــكل مجــاين، طل

تأمــن صحــي أوربيــة مــن خــال صنــدوق التأمينــات 

försäkringskassan، والتــي تعطــي صاحبهــا حــق 

ــدول  ــة ب ــة العام ــات الصح ــة يف خدم ــة الصحي الرعاي

األوربيــة  اإلقتصاديــة  واملنطقــة  األوريب  اإلتحــاد 

ميكــن  كــا  الخاصــة،  الرعايــة  وليــس  وســويرسا 

طلــب إصــدار البطاقــة مــن خــال املوقــع األلكــرتوين 

ــفر. ــن الس ــر م ــت قص ــل وق ــدوق قب للصن
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الكومبــس - ســتوكهومل: دخلــت سلســلة مــن القوانــن 
الجديــدة، حيــز التنفيــذ يف الســويد، إعتبــاراً مــن األول 

مــن متــوز )يوليــو( 2014، حيــث يتــم اإلعــان عــن 

القوانــن الجديــدة، الصــادرة عــن الرملــان الســويدي كل 

ســتة أشــهر، يجــري تنفيــذ معظمهــا إمــا يف األول مــن 

كانــون الثــاين )ينايــر( أو خــال العــام

أهم القوانين الجديدة
 Andra )ســهولة التأجــر بالباطــن )عقــد غــر مبــارش -

hand:  بهــدف الحــد مــن أزمــة الســكن، متنــح القوانــن 

ــارات الحــق يف تأجــر منازلهــم  ــدة أصحــاب العق الجدي

او شــققهم بالباطــن دون الحاجــة اىل وجــود أســباب 

لجمعيــة  ســيكون  ذلــك  مقابــل  كثــرة،  ومــررات 

العقــارات الحــق يف فــرض الرســوم الرضيبيــة عــى مالــي 

ــا. ــون بتأجره ــن يقوم ــارات الذي العق

ــة  ــن باع ــا م ــم رشاؤه ــي يت ــلع الت ــادة الس ــق إع - ح

الشــوارع: ســيكون مــن حــق الشــخص الــذي يقــوم برشاء 

ســلع مــن الباعــة الواقفــن يف الشــارع إعادتهــا خــالل 14 

يومــاً، كــام هــو الحــال عنــد الــرشاء مــن املتاجــر. كــرشاء 

املحمــول عــن طريــق اإلنرتنــت او الهاتــف.

القوانــن  تقــدم  الجرائــم:  لضحايــا  أقــوى  حاميــة   -

الجديــدة الدعــم لضحايــا الجرائــم وتوفــر لهــم إمكانيــة 

الحصــول عــى تعويضــات.

- زيــادة حاميــة الخصوصيــة الشــخصية عــى شــبكة 

ــباب  ــود أس ــة اىل وج ــب الداعي ــة املطال ــت: إزال اإلنرتن

ــن  ــة م ــهر واإلهان ــة التش ــوة بتهم ــة دع ــة إلقام خاص

ــن  ــي العامي ــة واملدع ــح النياب ــا مين ــايئ، م ــون الجن القان

التســهيالت ملســاعدة األشــخاص املعرضــن للتشــهر عــى 

ــت. اإلنرتن

- ســهولة تبديــل اشــرتاك خــط الهاتــف املحمــول: وكان 

القانــون قــد دخــل حيــز التنفيــذ، اعتبــارا مــن األول مــن 

آيــار )مايــو( املــايض، ومبوجبــة جــرى تســهيل إلغــاء خــط 

ــة اســتخدام الخطــوط  ــف املحمــول وحري اشــرتاك الهات

التــي تتبــع عمليــة رشاءه. مثــال عــى ذلــك، ميكــن إلغــاء 

ــاء  ــخ انته ــن تاري ــهر م ــل ش ــم قب ــرتاك الدائ ــد االش عق

ــت  ــد وق ــاين بع ــكل مج ــغل بش ــة املش ــه وإزال صالحيت

قصــر مــن ذلــك.

- تســهيالت مبــا يخــص توفــر املزيــد مــن املســاكن 

والطلبــة. للشــباب 

ــط املســبق او  - إلغــاء رشط الحصــول عــى إذن التخطي

مــا يســمى بـــ Attefallshus  عنــد بنــاء مســاحة ال تزيــد 

عــن 25 مــرتاً مربعــاً يف أرض أو عقــار ميلكــه الشــخص.

السويد تتيح لطلبة الجامعات 
والدراسات العليا اإلقامة والعمل فيها

ترشيعيــة  تغيــرات  الســويدية،  الحكومــة  أدخلــت 

عــى القوانــن التــي تخــص طلبــة الدراســات العليــا 

والدكتــوراه، لتكــون ســارية املفعــول اعتبــارا مــن تاريــخ 

األول مــن شــهر متــوز )يوليــو( 2014.

ــة حصــول الطــالب،  ــد، إمكاني ــون الجدي ويتضمــن القان

ــويدية،  ــة س ــة أو كلي ــاتهم يف جامع ــوا دراس ــن أنه الذي

عــى حــق اإلقامــة للبقــاء يف الســويد والبحــث عــن 

ــل. عم

كــام ســيصبح مــن املمكــن لطــالب الدكتــوراه الحاصلــن 

عــى اإلقامــة عــى أســاس دراســاتهم ملــدة أربــع ســنوات، 

الحصــول بعدهــا عــى اإلقامــة الدامئة.

وحثــت مصلحــة الهجــرة الطــالب الراغبــن بالتقــدم 

بطلــب اإلقامــة للبقــاء يف الســويد والبحــث عــن عمــل، 

الرتيــث يف تســليمهم للطلــب، إىل حــن تحديــث املوقــع 

ونــوع  املطلوبــة،  والــرشوط  باملعلومــات  اإللكــرتوين 

االســتامرة املســتخدمة.

تعديالت جديدة على قانون إقامات 
العمل

أقــر الرملــان الســويدي، تعديــالت جديــدة عــى قانــون 

إقامــات العمــل، الــذي كانــت الحكومــة أبرمــت إتفاقــا 

مــع حــزب البيئــة عــى إدخالهــا عليــه. وســوف يجــري 

ــن شــهر آب )أغســطس( 2014. ــا يف األول م تطبيقه

ومبوجب التعديالت الجديدة، سيتم تطبيق ما يي:

إذا مل تعــد رشوط إقامــة العمــل مســتوفاة، وذلك لســبب 

آخــر غــر متعلــق بانتهاء فــرتة التوظيــف، ينتهــي تريح 

ــف  ــدأ املوظ ــاً إن مل يب ــح أيض ــي التري ــل. وينته العم

بعملــه خــالل أربعــة أشــهر مــن تاريــخ اســتالمه لبطاقــة 

العمــل.

املعلومــات  إيصــال  الهجــرة عــى  ســتعمل مصلحــة 

األساســية للموظفــن األجانــب حــول مــا يتعلــق بقوانــن 

ــب  ــوق واملطال ــا الحق ــن بينه ــة، م ــوة العامل هجــرة الق

التــي ميكــن للموظــف طرحهــا، بحيــث تصبــح ظــروف 

ــة. ــه الئق عمل

ــة العامــل للعثــور عــى عمــل جديــد، فيــام  تصبــح مهل

ــدة،  ــل جدي ــة عم ــه إقام ــرة منح ــة الهج ــدرس مصلح ت

ــة. ــدل ثالث أربعــة أشــهر ب

ســتكون ملصلحــة الهجــرة فرصــة متابعــة إقامــات العمــل 

ــالل  ــدأ خ ــد ب ــل ق ــتتحقق إن كان العم ــة، وس املمنوح

أربعــة أشــهر اعتبــاراً مــن تاريــخ منحــه تريــح إقامــة 

العمــل، باإلضافــة إىل أن كل رشوط التوظيــف مســتوفاة.

كــام أن عــى رب العمــل إخبــار مصلحــة الهجــرة حــول 

األجانــب  موظفيــه  عــى  الســارية  التوظيــف  رشوط 

ــة. ــى اإلقام ــن ع الحاصل

مهلــة  متديــد  أيضــاً،  الجديــدة  التغيــرات  وتشــمل 

الطــالب األجانــب للعثــور عــى عمــل، أو بــدء تأســيس 

رشكــة خاصــة بعــد التخــرج، إىل ســتة أشــهر.

كــام أنــه، اعتبــاراً مــن شــهر حزيــران )يونيــو( الفائــت، 

تــم اختصــار فــرتة انتظــار التوظيــف بالســويد ملــن 

يتقــدم بالطلــب مــن الســويد )طالــب لجــوء( مــن ســتة 

ــهر. ــة أش إىل أربع

ــة،  ــة الحالي ــوة العامل ــرة الق ــن هج ــق قوان ــذ تطبي ومن

جــرت مناقشــة حــاالت اســتغالل هــذه القوانــن. حيــث 

ــب  ــى الروات ــن ع ــول العامل ــدم حص ــاالت ع ــرزت ح ب

شــكلت  والتــي  عليهــا،  املتفــق  التوظيــف،  ورشوط 

أســاس إقامــة العمــل املمنوحــة. كــام أصبحــت عــروض 

كان  أخــرى  حــاالت  ويف  للبعــض،  تجــارة  التوظيــف 

ــف. ــف مزي التوظي

حــق  علــى  األطفــال  حصــول  تســهيل 
اإلقامــة 

أقــرت الحكومــة الســويدية، تعديــالً عــى قانــون اللجــوء 

ــاراً مــن األول مــن شــهر  ــك اعتب ــال، وذل الخــاص باألطف

حصــول  يســّهل  حيــث  الفائــت،  )يونيــو(  حزيــران 

تريــح  عــى  بوالديهــم  املصحوبــن  غــر  األطفــال 

اإلقامــة، ويســمح لهــم بالبقــاء يف الســويد إن كان لديهــم 

ــة. ــة وصعب ــة مؤمل ــاً خاص ظروف

 Fredrik وبحســب املســؤول القانــوين يف مصلحة الهجــرة

Beijer، فــإن التغيــر يف قانــون األجانــب يتضمــن خفــض 

اإلثباتــات املطلــوب مــن الطفــل إظهارهــا ملنحــه اإلقامــة. 

وتغيــر مصطلــح "ظــروف مؤملــة جــداً" إىل "ظــروف 

خاصــة مؤملــة". ومتامــاً كالســابق ســيتم أخــذ الظــروف 

ــة،  ــة الصحي ــة إىل الحال ــار، باإلضاف ــن االعتب ــة بع الفردي

والتكيــف مــع الســويد، والوضــع يف البلــد األم.

ــون  ــق القان ــة تطبي ــوين كيفي ــؤول القان ــدد املس ومل يح

الجديــد بشــكل فعــي، موضحــاً: "أن التغيــر الترشيعــي 

الجديــد مل يقــدم توجيهــات واضحــة، فهــو مجــرد رؤيــة 

ــى  ــال ع ــول األطف ــهيل حص ــد تس ــا تري ــة بأنه للحكوم

ــا مرتبطــة  ــة، أي أنه ــر الحامي ــباب أخــرى غ ــة ألس إقام

ــة". ــانية املعروف ــباب اإلنس باألس

أن  مــن  "وبالرغــم  القــول:    Fredrik Beijer وتابــع 

التغيــر الترشيعــي يتضمــن تخفيــف الــرشوط الســابقة 

ملنــح اإلقامــة، فــإن الحكومــة ال تــزال تشــدد عــى 

منــح اإلقامــات للحــاالت االســتثنائية. ومــن أجــل تقييــم 

ــالت  ــال والعائ ــدد األطف ــة ع ــوين، ومعرف ــل القان التعدي

ــار،  ــا االنتظ ــه، علين ــى أساس ــات ع ــت إقام ــي منح الت

ألنــه يجــب أن يكــون لــدى مصلحــة الهجــرة متســع مــن 

ــامد  ــوء، واعت ــا اللج ــرارات يف قضاي ــدار الق ــت إلص الوق

ــم". ــودة يف املحاك ــا املوج القضاي

ــل"  ــرات عــى الطف ــل "التأث ــة إىل تحلي ــم: "باإلضاف وخت

الــذي تقــوم بــه مصلحــة الهجــرة، يطالــب التغيــر 

الترشيعــي الجديــد بــأن نعمــل عــى تطويــر آليــة تقييــم 

حقــوق الطفــل وفقــاً لالتفاقيــة الدوليــة، مقارنــة باألمــور 

األخــرى، وكيفيــة جعــل التقييــامت تناســبية لــكل حالــة 

عــى حــدا ".

قانــون جديــد يعاقــب القائميــن بغســيل 
األمــوال 

ــف  ــن منتص ــارا م ــذ اعتب ــز التنفي ــويد حي ــل يف الس دخ

ــات عــى  ــد يشــدد العقوب ــون جدي ــة، قان الســنة الحالي

ــوال. ــل األم ــون غس ــن يحاول ــخاص الذي األش

وقــال املدعــي العــام بيــورن بلومكفيســت، إن املــال 

هــو القــوة الدافعــة للجرميــة املنظمــة. وإن القانــون 

الــذي دخــل حيــز التنفيــذ، ســيجعل مــن الصعــب عــى 

املجرمــن التســلل بعيــداً وإنفــاق أموالهــم واإلفــالت مــن 

ــاب. العق

وأوضــح أن القانــون يُجــرم القامئــن بغســل األمــوال، 

ويعتــر عمليــة نقــل األمــوال الســوداء خــارج البلــد 

جرميــة، األمــر الــذي مل يكــن كذلــك يف الســابق.

وبــّن بلومكفيســت، أنــه ليــس هنــاك حاجــة بعــد اآلن 

ــات نــوع الجرميــة التــي جــاءت منهــا األمــوال، بــل  إلثب

يكفــي إثبــات أن تلــك األمــوال مصدرهــا النشــاطات 

ــة. اإلجرامي

الذيــن  اللصــوص  الجديــد  القانــون  يُجــرم  كــام 

يســتخدمون أموالهــم املروقــة يف رشاء عقــار لهــم، 

كقيــام لــص حصــل عــى أموالــه مــن رسقــة بنــك بــرشاء 

منــزل.

ستة قوانين جديدة
تدخل حيز التنفيذ منذ منتصف هذا العام
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الكومبــس - رياضــة: يلعــب لــؤي شــنكو البالــغ مــن 
العمــر 34 عامــا، حاليــاً يف مركــز الوســط )محــور ارتــكاز( 

يف نــادي سريانســكا بــدوري الدرجــة األوىل الســويدي، 

وهــو مــن أصــول ســورية، تنقــل بــن العديــد مــن 

االنديــة الرياضيــة وقــدم لهــا الكثــر.

” الكومبــس ” إلتقــت بــه للحديــث معــه حــول إنجازاته 

وأحامــه الرياضيــة، وطموحاتــه املســتقبلية مــع ناديــه 

الحــايل، فــكان هــذا اللقــاء:

مشــوارك  بدايــة  فــي  نشــأت  أيــن 
؟ ضــي يا لر ا

بــدأت مــع نــادي أسريســكا، وقدمــت لــه مــا أســتطيع، 

وقضيــت معــه أجمــل أيامــي، لكنــي لعبــت معــه لســنة 

واحــدة فقــط، وكان رس انطالقتــي للخــارج، وأنــا أكــن لــه 

االحــرتام واملحبــة لهــذه اللحظــة.

ــت  ــنكو: "انتقل ــب ش ــخصية، يجي ــه الش ــول إنجازات وح

مــن نــادي أسريســكا إىل رسيانســكا الجــار وأنــا يف عمــر 

العرشيــن، لكنــي كنــت مصابــاً يف املوســم األول، ويف 

املوســم الثــاين لعبــت مبــاراة واحــدة فقــط. بعدهــا بفرتة 

طلبنــي نــادي يورغــوردن، وتقــدم بــرشايئ من رسيانســكا، 

ــدوري، وهــو  ــا ال ــدأت إنجــازايت، حيــث حققن ــاك ب وهن

طبعــاً يلعــب ضمــن أنديــة الــدوري املمتــاز، ومــن أهــم 

أنديــة العاصمــة مــع رشيكــه ايــك ســولنا".

ويتابــع: "لعبــت أيضــاً مــع نــادي آخــر للعاصمــة وهــو 

ــرون الدمنــاريك". ــادي اروب هامــاريب، ومــع ن

أوروبــا،  مــن  المقدمــة  العــروض  وعــن 
يقــول شــنكو: "جائنــي عرضــن مــن أوروبــا، لكــن نــادي 

هامــاريب مل يقبــل ألين كنــت أحقــق نتائــج جيــدة معــه، 

ــم أين  ــاكل، رغ ــت مش ــى حدث ــروض حت ــض كل الع ورف

كنــت أرغــب باالنتقــال، وبعدمــا أصبــح النــادي يف وضــع 

يسء، أصبــح بإمــكاين االنتقــال، فاحرتفــت مــع نــادي 

ــكا. ــدت إىل سريانس ــم ع ــاريك، ث ــرون الدمن أورب

ــه  وحــول ســبب املســتوى املتواضــع الــذي قدمــه ونادي

ــة  ــوا يف الدرج ــا لعب ــايض، عندم ــم امل ــكا املوس سريانس

األول  القســم  يف  "قدمنــا  شــنكو:  يجيــب  املمتــازة، 

ــن  ــة، لك ــة القوي ــام األندي ــا أم ــرة وصمدن ــات كب مباري

ــبعة  ــاط يف أول س ــا 7 نق ــا وحصدن ــن معن ــظ مل يك الح

مباريــات، ويف القســم الثــاين أصبــح فــارق النقــاط كبــراً 

ــاء". ــل بالبق ــا األم وفقدن

وحــول اإلمكانيــات املاديــة بالنســبة لــه وللنــادي، يجيــب 

شــنكو: "كنــت أتقــاىض مــع يورغــودرن راتبــاً عاليــاً، لكــن 

ــي الحــايل، بغــض  اآلن همــي األول هــو مســاعدة فريق

ــوط مــن  ــد الهب ــه عن ــب، ومعــروف أن النظــر عــن الرات

الدرجــة املمتــازة إىل األوىل، تــزداد الضغــوط، وينخفــض 

الدعــم الحكومــي إىل النصــف، وهــذا يؤثر بشــكل مبارش 

عــى العطــاء وعــى التعاقــدات، باإلضافــة إىل أن بعــض 

ــاز،  ــدوري املمت ــب يف ال ــوى اللع ــم س ــن ال يهمه الالعب

ــم  ــوه ملصالحه ــد يرتك ــادي وســمعته، فق ــم الن وال يعنيه

الشــخصية”.

وماذا عن ناديك الحالي لهذا الموسم؟
نلعــب هــذا املوســم يف الدرجــة األوىل، ونأمــل بتحقيــق 

يشء جيــد، ونعيــش يف الفريــق كعائلــة واحــدة، دون 

ــي،  ــي أو أجنب ــن ســويدي أو ســوري أو عراق ــرق ب أي ف

اســمنا فقــط سريانســكا، املهــم أن أقــدم مــا أســتطيع، 

ــن، لكــن  ــك شــباباً جيدي يك نصــل إىل املقدمــة، كــام منل

إدارة النــادي تأخــرت يف التعاقــدات، مــا أثــر يف مســتوانا. 

أمــا الجامهــر فتشــكل دومــاً العامــل النفــي لتحقيــق 

الفــوز، وهــم معنــا عنــد الفــوز والخســارة.

ســواء  حياتــك  لحظــات  أجمــل  ماهــي 

مــع األنديــة التــي لعبــت معهــا أو مــع 
منتخــب بــالدك ســوريا؟

ــف  ــا أق ــت عندم ــوريا، كان ــالدي س ــب ب ــبة ملنتخ بالنس

قبــل بدايــة املبــاراة وأســمع نشــيد بــالدي. أمــا يف 

الســويد، كانــت عندمــا ســجلت هدفــاً ذهبيــاً حققنــا بــه 

ــوردن. ــادي يورغ ــع ن ــب م اللق

مّثلــت المنتخــب الســوري فــي تصفيــات 
كأس العالــم وآســيا بيــن عامــي 2008 و 

2013؟
ــه،  ــد متثيل ــوريا، وأري ــدي األم س ــور ببل ــي فخ ــم ألنن نع

ورفــع اســمه عاليــاً يف جميــع املحافــل الدوليــة، وشــاركت 

رغــم اإلصابــة وبعــض الظــروف العائليــة.

هــل عانيــت مــن مشــاكل مــع العبــي 
المنتخــب الســوري أو مــع المدربيــن؟ 
ــا  ــث كن ــزة، حي ــة املتحي ــاً باملعامل ــعرت أحيان ــالً، ش قلي

ــم  ــة، لكــن ت ــك خــرة أوروبي ــا وســنحاريب ملــي منل أن

تفضيــل غرنــا، واختلفنــا مــع بعــض الالعبــن. كــام 

عاملنــا املدربــون بطريقــة ســيئة، فرتكنــا املنتخــب، 

ــا بعــض الكــوادر الفنيــة منــذ فــرتة قصــرة  ــت بن واتصلَ

ــب  ــارك املنتخ ــت سأش ــاق، وإن كن ــا االلتح ــا رفضن لكنن

مســتقبالً فســيكون كمــدرب فقــط.

وعــن رأيــه بالقادميــن الجــدد، يجيــب شــنكو: 
"ميلكــون طاقــات كبــرة مــن عمــر 12 ســنة حتــى 

ــدر  ــى ق ــدد ع ــن الج ــاعد القادم ــن نس ــن، ونح األربع

املســتطاع، وندعوهــم للقــدوم إىل النــادي ألن املســتقبل 

يف انتظارهــم”.

لؤي شنكو:
نلعب في سيريانسكا كعائلة واحدة دون أي تفريق

لؤي شنكو

ايلي لولي
Elie@alkompis.com
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ــاً  ــت اهتام ــي أول ــدول الت ــد الســويد مــن أكــر ال تعـ

ــك  ــر بذل ــا، ومل تقت ــف أنواعه ــة، مبختل ــراً للرياض كب

مــن  جعلهــا  الــذي  األمــر  واملســتوى،  الســن  عــى 

ــول  ــة الوص ــا وكيفي ــم بأجياله ــي تهت ــدول األوىل الت ال

ــل إن  ــب ب ــذا فحس ــس ه ــال، ولي ــاف األبط ــم ملص به

ــم بالنشــاط هــو أحــد  ــاة يف الســويد واملفع منــط الحي

ــة  ــاً يف صح ــويدين عموم ــت الس ــي جعل ــباب الت األس

ــذي جعــل لديهــم أحــد أطــول  ــدة نســبياً، األمــر ال جي

ــة  ــر العاملي ــب التقاري ــامل حس ــار يف الع ــدالت األع مع

ــة  ــون الرياض ــن %80 ميارس ــر م ــأن وأن أك ــذا الشـ به

ــام. ــدار الع ــى م ع

يف  الحيــاة  رضورات  مــن  رضورة  الرياضــة  أصبحــت 

املجتمــع، وعامــالً أساســياً يف تطــور الشــعوب، وهــذا مــا 

تــراه الــدول املتقدمـــة كالســويد وأوروبــا، والتــي تعمــل 

جاهــدة عــى أن تكــون الرياضـــة إحــدى االســس التــي 

ــتها. ــع مامرس ــا وتوجــب الجمي ــد علي تعتم

كــام أن الرياضـــة يف الوقــت الحــارض، ومــع التقــدم 

الحاصــل يف مجــاالت الحيــاة املختلفــة تـــعد إحــدى أهــم 

الركائــز األساســـية التــي تســتند عليهــا الــدول يف عالقاتهــا 

ــامم  ــاهم االهت ــة. وس ــية والثقافي ــية واإلجتامعـ السياس

ــاب  ــرة يف األلع ــات باه ــق نجاح ــويد بتحقي ــا يف الس به

ــل التنــس  ــة الرئيســية عــى مســتوى العــامل، مث الرياضي

والتزلــج وألعــاب القــوى، وأيضــاً هــويك الجليــد والغولــف 

وكــرة اليــد والســلة وحتــى كــرة القــدم، وظهــر هــذا يف 

عــام 1958 عندمــا اســتضافت الســويد بطولــة كأس 

العــامل وحصــل عــى نســختها آنــذاك منتخــب الرازيــل.

ــدد  ــة ع ــن قل ــم م ــاءت بالرغ ــازات ج ــذه اإلنج وكل ه

الســكان والــذي يبلــغ 9 مليــون نســمة مقارنــة بتعــداد 

الــدول الكــرى التــي مل تصــل ملــا وصلــت اليــه الســويد، 

ــى  ــات ع ــذه النجاح ــن به ــم فخوري ــذي جعله ــر ال األم

ــة االصعــدة. كاف

النجــاح  أســاس  والبلديــات  المــدارس 
واالنطــالق

املدرســة هــي االختبــار الحقيقــي للريــايض ومــكان 

اكتشــاف مواهبــه وهــي األرض التــي يســتند عليهــا 

األمــور  بهــذه  الســويد  اهتمــت  وقــد  لالنطــالق، 

ســتكون  التــي  الصغــرة  العمريــة  الفئــة  وخصوصــاً 

للقمــة. وتصــل  الســويد  مســتقبل 

أنفقــت البلديــات يف املــدن الســويدية مايقــارب 9.7 

مليــار كــرون يف آخــر عــرش ســنوات عــى بنــاء املنشــآت 

الرياضيــة وبحســب صحيفــة "داغينــس اندوســرتي" فــإن 

كلفــة هــذه اإلنشــاءات قــد تصــل إىل 47%".

األندية الرياضية في كل الفئات
مل تقتــر مامرســة الرياضــة للفئــات العمريــة عــى 

املــدارس وحســب، إمنــا رصــدت الســويد بجمعياتهــا 

ومؤسســاتها الرياضيــة ميزانيــة خاصــة لتأســيس نــاد 

ــع  ــن الجمي ــى يتمك ــة، حت ــر يف كل مدين ــايض أو أك ري

ــواء اتخــذ  ــة س ــن لعب ــه م ــون ب ــا يرغب ــة م ــن مامرس م

ــرتاف. ــة الح ــة أم بداي ــك هواي ذل

ومل يقتــر تأســيس األنديــة الرياضيــة عــى حســاب 

املؤسســات الرياضيــة الرســمية، بــل إن معظمهــا تأســس 

عــن طريــق التمويــل الذايت، حتــى أن بعض هــذه األندية 

ــبها  ــوق عش ــب ف ــاحة يلع ــا أو س ــرات له ــك مق ال متل

لهــا،  ينتمــي  مــن 

ــر  ــا تأج ــا ميكنه وإمن

رياضيــة  ســاحات 

أو  ألنديــة  تابعــة 

مؤسســات رياضيــة 

ولكــن  أخــرى، 

الرغبــة الكبــرة لــدى 

ــن  ــت م ــاس جعل الن

يتبنــون  بعضهــم 

وإنشـــاء  تأســيس 

الرياضيــة  األنديــة 

ــا. ــر حجمه وإن صغ

األندية الكبيرة ترعى المواهب
ــة  ــة رياضي ــا أندي ــد فيه ــية يوج ــدن الرئيس ــم امل معظ

مختصــة بعــدة ألعــاب ترعــى وتطــور أصحــاب املواهــب 

ــاب  ــة األلع ــالل مامرس ــن خ ــافهم م ــم اكتش ــن يت الذي

الرياضيــة يف املــدارس أو األنديــة املختلفــة والتــي تقــدم 

للريــايض كل مــا يحتاجــه يف مجــال ابداعــه ليتفــوق 

ــوالت  ــات والبط ــالل البعث ــن خ ــه م ــا لدي ــدم كل م ويق

ــوق. ــداع والتف ــه فرصــة االب ــح ل ــام يتي م

السويد على مر التاريخ راعية للبطوالت 
الكبيرة

وترعــى  تحتضــن  التــي  الــدول  مــن  الســويد  تعــد 

ــة  ــاب رياضي ــنوياً، وبألع ــة س عــرشات البطــوالت العاملي

مختلفــة ملــا لهــا مــن أهميــة اقتصاديــة واجتامعيــة 

وسياســية، وحتــى عــى اهتاممهــا بتقــارب الشــعوب مــن 

خــالل الرياضــة التــي تعـــد أهــم ركائــز هــذا التقــارب يف 

الوقت الحارض.

ــد  ــنوياً وتع ــويد س ــا الس ــي تقيمه ــوالت الت ــن البط فم

األكــر واألوســع مشــاركة هــي بطولــة "كأس غوثيــا" 

لكــرة القــدم للفئــات العمريــة الناشــئة، والتــي يشــارك 

ــة، كــام ترعــى  بهــا أكــر مــن 1500 فريــق مــن 73 دول

الســويد بطولــة "بارتيــال" الســنوية  لكــرة اليــد ومبشــاركة 

كبــرة مــن دول مختلفــة، ومل تقــف البطــوالت الســنوية 

العامليــة يف الســويد عنــد هــذا الحــد، فللامرثــون والــرايل 

والتزلــج عــى الجليــد وكــرة املــرضب نصيــب أيضــاً 

ــة  ــة الثابت ــك عــن البطــوالت املحلي مــن املشــاركة، ناهي

ــر اإليجــايب  ــه التأث ــع األلعــاب، كل ذلــك كان ل ويف جمي

ــدول  ــع ال ــتها م ــويد ومنافس ــة يف الس ــور الرياض يف تط

ــرة. ــرة وكب ــز كث ــا عــى جوائ ــة وحصوله املتقدم

ايلي لولي

شغف الرياضة في السويد وإنجازات التسعة ماليين
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الكومبــس – مقــاالت: هــذه العبــارة "علمــوا أطفالكــم 
بحرقــة  علنــاً  قالهــا  تندمــوا"،  أن  قبــل  األم  لغتكــم 

والــد لصبيتــن يف أوائــل العرينــات مــن عمرهــا، 

ونحــن نجلــس معــاً يف مناســبة عامــة، مــن املناســبات 

ــاء الوطــن الواحــد يف املغــرتب  ــا أبن ــي تجمــع أحيان الت

ــويدي.  الس

يقــول األب الخمســيني، أنه أدرك متأخــراً خطأه وتقصره 

بعــدم االنتبــاه إىل تعليــم أطفالــه اللغــة العربيــة، بشــكل 

ــه  ــت ل ــوم نفســه بشــدة، عندمــا قال ــول. وشــعر بل مقب

ــا  ــه م ــا لي ــدة: "باب ــه مــن مــدة ليســت بعي إحــدى بنات

ــا  ــا مل تعلمن ــا والدن ــاذا ي ــا نحــي أريب" وتقصــد مل علمتن

أن نتكلــم العربيــة؟ 

الفتــاة التــي دخلــت الجامعــة حديثــا وجــدت، هنــاك يف 

مجتمــع مــا بعــد املدرســة واملراهقــة، أنهــا بحاجــة ألن 

ــخصيتها الخاصــة، ضمــن الهويــة الســويدية  تظهــر ش

ــد  ــو اســتطاعت أن تجي ــا ل ــا، ووجــدت أنه ــي تحمله الت

لغــة أهلهــا، النفتحــت أمامهــا أفــاق واســعة وجديــدة، 

يف التميــز بــن زمالئهــا يف بعــض املــواد التــي تناقــش مــا 

يجــري اآلن مــن أحــداث متالحقــة يف املنطقــة العربيــة. 

وألن االختصــاص الــذي اختارتــه الفتــاة، لــه ارتبــاط 

ــى  ــة ع ــداث الخارجي ــر األح ــة، وتأث ــات الدولي بالعالق

ــزا يتناســب  ــا ممي ــا رأي ــد أن يكــون له الســويد، كان الب

مــع مالمحهــا وشــكلها واالســم الــذي تحملــه، عنــد 

مناقشــة قضيــة تخــص املنطقــة التــي أتــت منهــا عائلتهــا 

إىل الســويد. 

يتابــع األب الــذي ال بــد وأننــي أعجبــت براحتــه 

وبســاطته: كنــا نفتخــر ونعتــز عندمــا نســمع ان أطفالنــا 

ــار  ــذي نحــاول نحــن الكب ــد ال يتكلمــون لغــة أهــل البل

االندمــاج بــه والتأقلــم معــه، وأصبحنــا نجد متعــة ونحن 

ــويدية،  ــة الس ــا باللغ ــئلة أطفالن ــى أس ــرد ع ــم ون نتكل

وبالنســبة لألطفــال مــن الطبيعــي أن يختــاروا اســتخدام 

اللغــة األســهل بالنســبة لهــم، أي اللغــة الســويدية. 

  

يف مرحلــة الحقــة، يتابــع األب، أصبحنــا نتعلــم مــن 

ــا طريقــة الحديــث وبعــض املفــردات، وتطــورت  أطفالن

ــن  ــا ع ــفوا عجزن ــم اكتش ــة انه ــة إىل درج ــذه املرحل ه

ــيلة  ــا وس ــد فقدن ــف، لق ــا كان املنعط ــم، وهن مجاراته

ــا  ــفوا بأنن ــاطة اكتش ــم وببس ــا، النه ــع ابنائن ــل م التواص

"أميــون" بالنســبة لهــم، وكأنهــم قــرروا عــدم مشــاركتنا 

ــد الــرضورة، وبشــكل موجــز  يف الحديــث معهــم، إال عن

ــب.  ومقتض

وهكــذا نجــد أن األبنــاء تطــوروا بشــكل ارسع مــع 

املجتمــع، ونحــن بقينــا ضمــن مســتويات متواضعــة، 

ــا  ــا، ونقصــد هن ــا بطيئ أو يف بعــض الحــاالت كان تطورن

طبعــا يف مجــال اللغــة، ولكــن ومبــا أن اللغــة هــي وســيلة 

التواصــل مــع املجتمــع، فقــد شــعرنا وكأننــا يف عــامل آخــر 

ــا.  منفصــل عــن عــامل أبنائن

  

وكــام يحــدث يف لقــاءات مشــابهة أثنــاء مثــل هــذه 

املناســبات، فقــد تشــعب الحديــث، إىل عــدة اتجاهــات 

بحســب املتحدثــن وقدراتهــم التحليليــة والثقافيــة، لكــن 

ويف النتيجــة، يســتطيع املتابــع ملوضــوع هــذا الحــوار أن 

يســتنتج التــايل: 

مــن الخطــأ الكبــر أن تحــرم طفلــك ومنــذ عمــره املبكــر 

ــة  ــة األم، عربي ــان اللغ ــى اتق ــم وحت ــة تعل ــن امكاني م

ــش  ــر كالنق ــم يف الصغ ــة، ألن العل ــر عربي ــت أم غ كان

ــم  ــن أه ــوان م ــط عن ــت فق ــة ليس ــر، وألن اللغ بالحج

عناويــن الهويــة الخاصــة، ولكــن ألن التمكــن مــن لغــة 

إضافيــة هــو "مهنــة"، وميكــن أن توســع مــدارك طفلــك 

وتفتــح لــه فــرص أوســع يف املجتمــع.

الطفــل قــادر عــى اســتيعاب وتعلــم عــدة لغــات بوقــت 

ــا، والتجــارب  ــد ال ميكــن لألهــل تخيله واحــد بصــورة ق

ــويش أو  ــن التش ــوف م ــاك خ ــس هن ــك، فلي ــت ذل اثبت

ــل.  ــل الطف ــات يف عق تداخــل اللغ

الدولــة واملجتمــع الســويدي ومعظــم األحزاب السياســية 

ــن  ــل يحمــل ثقافت ــة أن ينشــأ جي ــدرك أهمي ــرة، ت الكب

ــويدية  ــات الس ــجع الحكوم ــك تش ــر، لذل ــن أو أك ولغت

عــى تعليــم اللغــات األم يف املــدارس.

ليــس هنــاك قلــق مــن تعلــم الطفــل اللغــة الســويدية 

بشــكل تــام، حتــى وأن تابــع التكلــم واســتخدام وتطويــر 

لغته األم يف املنزل، أو من خالل دروس خاصة. 

ويف العــودة إىل صاحــب مقولــة "علمــوا أطفالكــم لغتكم 

األم قبــل أن تندمــوا" نجــد انــه ال يــزال يعتقــد بإمكانيــة 

تعليــم بناتــه لغتهــم األم، مــن اآلن، ألن الوقــت غــر 

ــران  ــك، وي ــى ذل ــجعتان ع ــام متش ــة انه ــر، خاص متأخ

أن زمــالء ســويدين لهــام يســعون ويثابــرون عــى تعلــم 

العربيــة. 

يقــال أن لــكل لغــة شــخصية خاصــة، وكل شــخص يحمــل 

ــاره عــدة شــخصيات يف جســد  لغــة أو أكــر ميكــن اعتب

واحــد.

 د. محمود اآلغا

"علموا أطفالكم لغتكم األم قبل أن تندموا"
مقاالت العدد التاسع

Augusti 2014

أكثر من راديو و أقرب من صديق
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الكومبــس – ثقافــة: تعتــر الفنانــة الســويدية الشــابة 
ــدة  ــاً، واح ــر 37 عام ــن العم ــة م ــن البالغ ــكا نورل اني

ــا إجرتحــت  ــاد بانه ــا النق ــوايت إعتره ــات الل ــن الفنان م

النجوميــة  نحــو  وغادرتهــا  الطفولــة  منــذ  تجربتهــا 

يف برامــج واحتفــاالت فنيــة حيــث تعــرف املجتمــع 

الســويدي عليهــا وهــي تؤلــف وتغنــي وتعــزف بتفــرد 

ــاص.  خ

وأبقــت الفنانــة تجاربهــا يف الغنــاء وكتابــة النصــوص 

والتلحــن بنفــس القــدر مــن الرومانســية والتجديــد 

اللذيــن بــدأت بهــام قبــل عــرش ســنوات، وهــي تعــزي 

ومعجبيهــا.  وعائلتهــا  اإلجتامعيــة  بيئتهــا  اىل  ذلــك 

ــه  ــي وراءه ألن ــا تختف ــام فني ــارت اس ــا اخت ــول إنه وتق

يحمــل االطمئنــان واألمــن، وتضيــف: "حتــى لــو اخرتتــه 

ــه  ــذا النحــو Hello Saferide اال ان ــى ه ــة ع باإلنكليزي

ــان  ــويدية Säkert "األم ــة الس ــى الكلم ــل كل معن يحم

والتوكيــد عــى لحظــة البقــاء التــي اخرتتهــا لتكــون 

ــذي ســيصدر يف خريــف 2014  ــايب القــادم ال ــاً لكت عنوان

ويتضمــن كل نصــويص الشــعرية والنصــوص الغنائيــة 

ــا". ــي كتبته الت

ــا بعــد ان  ــاب النصــوص له  ومــن املؤمــل أن يصــدر كت

احتفلــت يف اوائــل حزيــران 2014 مبــرور عــرش ســنوات 

 The fox,""عــى عملهــا الفنــي واطــالق البومهــا الجديــد

the hunter and hello saferide" "الثعلــب، الصيــاد، 

ــدأت  ــذ ب ــا من ــة انه ــن حقيق ــرت ع ــث ع ــان" حي واألم

الغنــاء يف اوســرتلوند يــوم كانــت مراهقــة بقيــت تنتظــر 

ــن النصــوص الســائدة أي  ــف ع ــي نصوصــاً تختل أن تغن

أن تكــون نصوصــاً تحمــل األدب والغرابــة والتجديــد كــام 

تقــول.

 تعتــر الفنانــة انيــكا املوســيقى والغنــاء والكتابــة ثالثيــة 

قدريــة لحياتهــا بعــد ان ترســخت شــخصيتها الفنيــة بعــد 

عــرش ســنوات مــن النجــاح الفنــي.

الفنانة أنيكا نورلين: 

عشر سنوات للكتابة 
والموسيقى

الكومبــس – ثقافــة : تحمــل روايات " ســتيج الرســون" 
ــد  ــرأة. وق ــا خاصــا مــن الضــوء عــى شــخصية امل طابع

ــاه  ــة شــهدها يف صب ابتكــر شــخصياته هــذه مــن حادث

حيــث مل يتدخــل لحايــة فتــاة تتعــرض لهــا مجموعــة 

مــن الصبيــان وبقــي لديــه تأنيــب الضمــر حتــى نهايــة 

حياتــه حــن تــويف عــام 2004 عــن خمســن عامــا تحــت 

عوامــل الضغــط وتهديــدات اليمــن املتطــرف جــراء 

ــة واليمــن. ــة والنازي مواقفــه املناهضــة للعنري

تحمــل روايــات الرســون مواقــف مختلفــة تتعــرض 

لعــامل املــرأة ومتنحــه طابعــا خاصــا، وســواء كانــت بطلــة 

الروايــة لديــه تحمــل صفــات املــرأة الحديديــة أو لديهــا 

ــة،  ــاتها الخاص ــش مأس ــي تعي ــاة أو ل ــب الحي ــة ح طاق

ــامل  ــرة ىف ع ــل الصغ ــح التفاصي ــاالت تصل ــي كل الح فف

ــب  ــذا الكات ــت ه ــة اوصل ــة للكتاب ــامدة ثري ــاء ك النس

ــرة. ــهرة الكب ــع الش ــويدي اىل مواق الس

وتعتــر اليزابيــث ســالندير بطلــة لسلســلة روايــات 

للكاتــب حيــث تجمــع بــن رشاســة النمــرة ورومانســية 

حاملــة وذكاء تتغلــب بــه عــى قــوة الرجــال، وقــد 

اســتطاعت روايتــه " الفتــاة التــي لعبــت بالنــار " أن 

ألفضــل  تاميــز«  »نيويــورك  مبيعــات  قامئــة  تتصــدر 

ــت  ــذى ســبق أن حصل ــز ال ــاً وهــو املرك ــات مبيع الرواي

ــاة  ــوان "الفت ــل عن ــي تحم ــبق ، والت ــه األس ــه روايت علي

ــة  ــلة لنوعي ــذه السلس ــي ه ــن”، وتنتم ــم التن ذات وش

ليزابيــث  فالبطلــة  املنفصلــة  املتصلــة  الروايــات 

ســالندير قرصانــة الكمبيوتــر تشــارك صديقهــا ميخائيــل 

ــف  ــم يف كش ــة مليني ــر مجل ــس تحري ــت رئي بلومكفيس

ــواء يف  ــويدي، س ــع الس ــل املجتم ــود داخ ــاد املوج الفس

ــالل  ــن خ ــن، م ــزة األم ــل أجه ــة أو داخ ــال الصناع مج

أحــداث مليئــة باملطــاردات واإلثــارة.

ففــى الجــزء األول مــن »الفتــاة ذات وشــم التنــن« 

بتعقــب  بلومكفيســت  وصديقهــا  ســالندير  قامــت 

قاتــل ابنــة عــم أحــد أكــر رجــال الصناعــة ىف املجتمــع 

الســويدى مقابــل أن ميدهــام مبعلومــات حــول الرشــاوى 

الدولــة لتســهيل عمــل  يتلقاهــا كبــار رجــال  التــى 

نالــت شــهرة  التــى  الروايــة  رجــال األعــامل، وهــى 

كبــرة ىف األوســاط الســويدية وقــت نرشهــا عــام 2005، 

وحصلــت عــى جائــزة جمعيــة كتــاب الجرميــة ىف الــدول 

اإلســكندنافية، وتــم تحويلهــا لفيلــم وطبعهــا باللغــة 

اإلنجليزيــة ولغــات اخــرى  لتدخــل ىف قامئــة ألفضــل 

ــامل.  ــا يف الع ــب مبيع الكت

وتــأىت أحــداث الروايــة الثانيــة »الفتــاة التــى تلعــب 

ــف  ــث تكش ــالندير، حي ــرات س ــتكامالً ملغام ــار« اس بالن

هــذه املــرة عــن تــورط كبــار رجــال الرشطــة ىف تنظيــم 

عمليــات اختطــاف واالتجــار بالفتيــات الصغــرات، مــام 

يدفــع الرشطــة إىل توريطهــا ىف قضيــة قتــل صحفــى 

ومحــام، ووضــع بصامتهــا داخــل مــرح الجرميــة لتبــدأ 

ــة  ــة أصبحــت هارب ــة، فالبطل ــرة ىف الرواي األحــداث املث

مــن الرشطــة وتحــاول إثبــات براءتهــا، ىف الوقــت نفســه 

ــن  ــة ع ــع األدل ــاعدتها وجم ــت مس ــاول بلومكفيس يح

ــى . ــرم الحقيق املج

وقــد حصلــت هــذه الروايــة عــى جائــزة األكادمييــة 

الســويدية للروايــة البوليســية، املثــر أن جــزءا كبــرا 

مــن نجــاح هــذه السلســلة ال يعــود للنقــاد الذيــن 

وصفوهــا بأنهــا تحمــل توليفــة رائعــة مــن اإلثــارة 

ــاد  ــس الفس ــفها كوالي ــب كش ــية، بجان ــا النفس والدرام

املتفــى داخــل املجتمــع الســويدى وإمنــا  للظــروف 

ســتيج  فالكاتــب  ونرشهــا،  بكتابتهــا  أحاطــت  التــى 

الرســون. مؤلــف الروايــة، بــدأ حياتــه كصحفــى مشــهور 

ــة، وىف  ــى والعنري ــرف اليمين ــة للتط ــه املناهض مبواقف

عــام 1993 أصبــح رئيــس تحريــر جريــدة إكســبو التــى 

تصدرهــا منظمــة مناهضــة التمييــز العنــرى ورمبــا كان 

ــس عــامل  ــق لكوالي ــه الدقي هــذا املنصــب ســبباً ىف وصف

ــة  ــلة املليوني ــام2001   " يف "سلس ــا  ع ــة عندم الصحاف

ــه: ــل أدىب ل ــدر اول عم أص

وقــد قســم ســتيج الرســون سلســلته  إىل ثــالث روايــات، 

يحمــل كل منهــا عنوانــا فرعيــا يتعلــق بطبيعــة املغامــرة 

وعندمــا انتهــى مــن كتابتهــا عــام 2004 وقــع عقــد النرش 

ــل صدورهــا ىف األســواق  ــه قب ــن إال أن مــع أحــد النارشي

تعــرض ألزمــة قلبيــة مفاجئــة تــوىف بعدهــا دون أن يــرى 

ــى  ــاة الت ــه األدىب "الفت ــن إنتاج ــة م ــخة مطبوع أول نس

ــون،  ــد الرس ــتيج ايرالن ــر”، كارل س ــش الزناب ــت ع رضب

ولــد يف 15 أغســطس 1954 و  تــويف ىف 9 نوفمــر 2004، 

ــي  ــو صحف ــون، وه ــتيج الرس ــم س ــا باس ــروف مهني مع

وكاتــب اشــتهر بســبب كتابتــه "سلســلة األلفيــة"، وهــى 

مــن روايــات الجرميــة، التــي نــرشت بعــد وفاتــه. 

 كان ثــاين أكــر املؤلفــن مبيعــا وحققــت "سلســلة 

ــر  ــون نســخه يف أك ــدر ب 27 ملي ــات تق ــة" مبيع األلفي

مــن 40 بلــدا، وكان الجــزء األخــر مــن السلســله، "الفتــاة 

التــي ركلــت عــش الزنابــر"، أكــر الكتــب مبيعــا يف 

ــبوعية  ــن االس ــة "النارشي ــا ملجل ــدة  وفق ــات املتح الوالي

هــذا ويشــكل اســمه واعاملــه يف الســويد عالمــة يف 

مرحلــة مهمــة مــن التاريــخ الســيايس واألديب الســويدي .

ستيج الرسون : الكتابة على حدود التحدي

أنيكا نورلن
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والفظاظــة  القســوة  ٍميجـّــد  زمــن  يف  نعيــش  كأننــا 

والعنــف . زمــنٍ  يتعــاىل عــى التســامح والحــب والخيــال 

. زمــن يقــوم عــى احتقــار الجــامل الــذي ورثنــاه 

والجــامل الــذي ميكــن ان تنجبــه ايامنــا حتــى بــدا انــه 

زمــن يحتقــر الشــعرية والحساســية والرهافــة وكل نتــاج 

الحــواس امــام واقعيــة مريــرة يتقدمهــا موكــب الفنــاء . 

ففــي واقــع الحــرب والدمــار يف منطقتنــا يــرى كثــرون 

أن األدب والثقافــة والفنــون اصبحــت ترفــا وتطلبــا ملــن 

يعيشــون خــارج الــراع الرهيــب، وكأنهــم ينظــرون إىل 

ــث  ــح كل حدي ــى اصب ــرة ، حت ــر مب ــن غ ــع بع الواق

ــث  ــح والعب ــذا القب ــط  ه ــداع وس ــات اإلب ــن جاملي ع

باإلنســان منــط مــن هــروب مــن الحقيقــة . 

لكــن برغــم كل هــذا الواقــع الشــائك اال ان الثقافــة 

ــة  ــدا للهوي ــيا وموح ــال اساس ــى فع ــاين تبق ــل انس كفع

ومقّربــا يف زمــن التفــكك والدمــار الــذي يجتــاح منطقتنا 

ــا . ــة عموم العربي

وبالرغــم ان الكثريــن يــرون انــه ال ميكــن الرهــان عــى 

أي دور للثقافــة يف مجتمــع بــات يفتقــر إىل أبســط 

رضورات العيــش والبقــاء وان األهتــامم باإلصــدارات 

ــه يف ظــل دورات  ــدة ال قيمــة ل ــة الجدي ــة والفني األدبي

العنــف املتتاليــة، والحــروب الداخليــة والخارجيــة . 

وحتــى ان التعويــل عــى اي دور لألدب والفــن والنخــب 

املثقفــة يف التهيئــة ألي تغيــر منشــود أو املســاهمة 

فيــه يبقــى امــرا غــر مؤكــد او مطلــوب حيــث ينتــر 

العنــف وعنــارص الخــراب والدمــار ومعاقبــة اإلنســان .

البعــض اآلخــر يتســاءل عــن كيفيــة الحديــث اوالتعويــل 

طويلــة  ظلت عقــودا  لشــعوب  األدب  دور  عــى 

ــض  ــذا البع ــاءل ه ــى يتس ــن كل يشء، حت ــة م محروم

وغرهــام  الشــعر  وكتــب  الروايــات  جــدوى  عــن 

إلنســان جائــع يرتجــف تحــت  الــرد والقصــف واملــوت 

العــريب  الــرشق  والتهديــد حتــى ليبــدو قــوس دول 

امتــدادا اىل جنــوب اليمــن تحــت تهديــد النــار والفــوىض 

. برغــم كل ذلــك ارى اننــا ازاء مرحلــة مختلفــة مــن 

ــن ان نســمي منجزهــام  ــف والحــرب ميك ــع العن واق

الــذي يتأســس نوعــا مــن ثقافــة الخــراب .. تلــك 

التــي تتجــاوز ثقافــة الحــرب وتصــل اىل مرحلــة ادراك 

ــاء  ــس للبن ــذي يؤس ــي ال ــي والبالغ ــوي والروح املعن

ــر  ــدة وفك ــكار اوطــان جدي ــم يف ابت واإلصــالح والحل

جديد وابداع مختلف  . 

ستشــكل  ورمبــا  مؤملــة،  تأسيســية  لحظــة  يف  إننــا 

البلــدان التــي  انعطافــة كــرى للثقافــة العربيــة يف 

ــي  ــا الت ــف مكوناته ــا وعن ــاماتها وحروبه ــش انقس تعي

تســتعيد ثقافــة الثــار والقتــل يف القــرون الوســطى التــي 

عاشــتها دول اوربــا ، اذ كل هــذا الــدم واملــوت والتهجــر 

يف بلداننــا ال بــد أن يضــع بصمتــه عــى الثقافــة والحيــاة 

ــدا . اآلن وغ

ان الواقــع اآلن متحــرك بشــكل ال يــدع فرصــة للتأمــل، 

ــرتدي يف  ــريب امل ــع الع ــام إىل الواق ــكل ع ــا بش إذا نظرن

البلــدان التــي عصفــت بهــا ريــاح الحــروب ، وأول 

ــى  ــب ع ــي تغل ــوىض الت ــورة الف ــو ص ــا ه ــا يطالعن م

ــكان  ــدو أن ال م ــى ليب ــة حت ــه املختلف ــهد بجوانب املش

لــألدب يف هــذا الواقــع الفوضــوي املريــر ، ألن األولويــة 

للخبــز وليــس لــألدب او التشــكيل او النحــت. ويف هــذا 

ــن  ــول الريع ــة والتح ــل الحرك ــبق فع ــد يس ــع ق الواق

الثقافــة يف مياديــن عديــدة ، غــر ان ذلــك  حركــة 

اليجــرد الثقافــة مــن مفاعيلهــا حيــث تولــد اآلن تحــت 

ــيقى  ــدة واملوس ــة الجدي ــل والدمارالكلم ــف القناب عص

املختلفة بشــكل خــالق مينــح النظــر اىل الغــد بــروح 

التجــرد الثقافــة مــن مفاعيلهــا  البطيئــة والراســخة، 

حيــث يتخلــّـق املشــهد الثقــايف الجديــد مــن رحــم النــار 

ــل  ــد أن يحم ــا ، اذ ال ب ــتعرة يف منطقتن ــروب املس والح

هــذا الراهــن املريــر شــكال جديــدا مــن الثقافــة تتجــاوز 

النمطــي والجامــد والنكــويص يف بنيــة الثقافــة العربيــة 

غــدا .
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 ثقافة الخراب

 الكومبــس – ثقافــة : يف اطــار ســعي دار املنــى 
ــاألدب  ــف ب ــغ " للتعري ــى هين ــيدة " من ــارشاف الس ب

،   صــدرت  األســكندنايف عمومــا  واألدب  الســويدي 

الرتجمــة العربيــة للروايــة الســويدية األكــر مبيعــاً 

يف العــامل و املعروفــة بعنــوان "املئــوي الــذي هبــط 

ــب  ــف الكات ــن تألي ــة م ــى". الرواي ــذة واختف ــن الناف م

الســويدي يونــاس يونســون، وترجمــة الكاتــب واملرتجــم 

ــة . ــو زين ــن أب ــالء الدي األردين ع

املعــروف ان الروايــة قــد حققــت  أرقــام مبيعــات 

الســويد ويف  الكتــب مبيعــاً يف  وضعتهــا بــن أكــر 

مختلــفq أســواق الكتــب العامليــة بعــد ظهورهــا 

ــم  ــت اىل فل ــام تحول ــة. ك ــات املختلف ــة إىل اللغ مرتجم

شــوهد مــن قبــل املاليــن يف الــدول األوربيــة . 

ــذة  ــن الناف ــط م ــذي هب ــوي ال ــي روايــة " املئ وتنتم

ويصنفهــا  الســوداء،  الكوميديــا  إىل رضب  واختفــى" 

بعــض النقــاد ضمــن مــا يدعــى "روايــة الطريــق" التــي 

تحــي خــرة تــرشد الشــخصية ومــا تصادفــه يف الرتحــال. 

وتحمــل الروايــة القــارئ يف خــط قــص مــيء باألحــداث 

الحكايــة  إىل  مشــدوداً  تبقيــه  التــي  واملفارقــات 

ــا،  ــرار بطله ــة بق ــدأ الرواي ــت. وتب ــاً كل الوق ومندهش

ألَــن كارلســون، الهــرب مــن بيــت املســنن الــذي يقيــم 

ــة. ــالده املئ ــد مي ــوم عي ــس ي ــه يف نف في

ــه  ــي يهبــط منهــا مــن نافــذة غرفت ــذ اللحظــة الت  ومن

ــث  ــرة، حي ــة واملث ــدأ سلســلة مــن األحــداث الغريب تب

رجــال  مــع  ويشــتبك  طريفــن،  بأشــخاص  يلتقــي 

ــاء. لكــّن خــط قــّص آخــر  عصابــات ورشطــة غــر أكفي

يواكــب الحــدث الراهــن الغنــّي يف حــد ذاتــه، ويتعقــب 

ــي عاشــها  ــام الت ــة ع ــن كارلســون طــوال املائ ــاة ألَ حي

قبــل أن ينتهــي بــه املطــاف إىل بيــت املســنن. ويف 

ــرن  ــداث الق ــرز أح ــب أب ــب الكات ــط، يتعق ــذا الخ ه

ــراع  ــة، إىل ال ــة الذري ــن اكتشــاف القنبل ــن، م العرشي

الســوفيايت األمــريك، والثــورة اإليرانيــة والحــرب الكوريــة 

إىل الحــرب البــاردة. وبطريقــة فريــدة شــديدة اإلقنــاع، 

يــرد الكاتــب كيــف أن ألـَـن كارلســون نفســه كان وراء 

جملــة مــن األحــداث التــي غــّرت وجــه القــرن.

الروايــة مبجــرد ظهــور ترجامتهــا يف  ان   والحقيقــة 

األســواق الغربيــة، حظيــت  بحفــاوة ملفتــة، فوصفتهــا 

مجلــة "ديــر شــبيغل" األملانيــة بأنهــا عمــل "مــن 

ــا  ــرى أنه ــة  اخ ــف اوربي ــت صح ــراز األول"، وكتب الط

"خليــط مــن فيلــم الطريــق وروايــة املترشديــن مغلفــة 

بقالــب حــدايث وان قراءتهــا متعــة حقيقيــة " . او : انهــا 

الظاهــرة العامليــة الجديــدة.. التــي تفيــض باملــرح . او 

انهــا " روايــة جذلــة… ظاهــرة يف عــامل النــرش "  او 

ــة ببســاطة مبهجــة  : ســاحرة بشــكل ال يصــدق، محكيّ

ــات ــض الكتاب ــد رأت بع وق

أن فهــم خــط القــص املــوازي املتعلــق بأحــداث القــرن 

ــات  ــة  خلفي ــاريء معرف ــن الق ــيتطلب م ــن س العرشي

األحــداث املهمــة للقــرن، وهــو مــا قــد يشــكل صعوبــة 

ــرى  ــراءات أخ ــن ق ــناً. لك ــر س ــراء األصغ ــبة للق بالنس

تــرى أن ذلــك قــد يدفــع القــارئ إىل بعــض االســتقصاء، 

ــة قــراءة الحــدث يف إطــاره الحــكايئ  إضافــة إىل إمكاني

املنســجم، يف معــزل عــن الخلفيــات التاريخيــة، ولــو أن 

ذلــك ســيقلل مــن قــوة الــدالالت.

ــن  ــة م ــاءت يف 375 صفح ــي ج ــة الت ــخة العربي النس

القطــع املتوســط، متثــل اضافــة مهمــة ألدب الرتجــامت 

مهمــة  وســويدية  عامليــة  بأبداعــات  يعــرف  الــذي 

ــريب . ــاريء الع للق

"المئوي الذي 
هبط من النافذة 

واختفى" .. 
رواية سويدية 

تترجم الى العربية
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ــدل  ــر للج ــاب اديب مث ــو كت ــة : ه ــس – ثقاف الكومب

يف قصصــه العــرة . عنــد البعــض هــو ادب اثــاره . 

ولكــن حقيقتــه ابعــد مــن قصــص البــورن العــادي . انهــا 

ــا  ــات واألرسار ك ــارب والحكاي ــرتاف بالتج ــص اإلع قص

ــامل  ــن ب ــا كاري ــة والقاصــة الســويدية " آن ارادت الروائي

ــا .  "  ان ترسده

حــن قــرأت القصــص العــرشة التــي ينطــوي عليهــا كتــاب 

"آنــا كاريــن بــامل" الجديــد والكتــاب الحــادي عــرش مــن 

أو  الســعادة"  "مطــاردة  أي   "Jaktlycka" اصداراتهــا: 

"مطــاردة الحــظ" وفــق بعــض املعــاين يف قصصــه، و 

تســاءلت " مــا الــذي ميكــن أن تقولــه كاتبــة وامــرأة نجــا 

ــة مــرض الرطــان "؟ ــو مــن لعن جســدها للت

ويبــدو ان تجربتهــا الخطــرة التــي مــرت بهــا خــالل فــرتة 

املــرض جعلتهــا اكر احساســا بجســد اإلنســان واشــكاالته 

، منــذ الــوالدة والطفولــة والبلــوغ ثــم الشــيخوخة.

ــال  ــارب األبط ــالل تج ــواس خ ــق دور الح ــا اذ تطل لعله

العــرشة بأعامرهــم املختلفــة ونوازعهــم امنــا لتقــول 

للقــارئ أن الحــواس لغــة وحيــدة لجســدك وان افتقادهــا 

ــاة. ــى الحي ــان معن ــرم اإلنس يح

وهــي يف شــخصية "كايت" ذات الســابعة عــرش مــن العمــر 

ــو تعلمــت الحــب  ــى ل ــة حت ــة ورغب ــور حيوي وهــي تف

عــى يــد شــيخ يف الثامنــن امنــا تعــر عــن تلــك الجدليــة 

التــي يعيشــها اإلنســان بــن قيــم جامليــة جوهريــة 

وبــن التنــازل عنهــا ملجــرد الرغبــة وتوهجــات الحــواس 

ــة. ــا الجنوني وانفعاالته

ــل "  ــابقة مث ــرشة الس ــا الع ــت يف كتبه ــام فعل ــي ك وه

فــاون" و" مالئكــة الثلــج" وروايــة" بنــات الرســام " 

ــرى  ــانية الك ــارب اإلنس ــف التج ــل تكثي ــا تواص وغره

يف نصــوص مختــرة ورسديــات مــن الحــوار القليــل 

والعبــارة القصــرة والحــدث الخاطــف.

ــة  ــة طويل ــة نقاه ــن تجرب ــت م ــد خرج ــة وق ان القاص

ــا ان جســد املــرأة  مــع أخطــر أمــراض العــر تقــول لن

ــرا واحــدا. ــس عن لي

انــه ليــس الشــبق واإلثــارة بــل انــه كل مــا تتعــرض لــه 

ــة  ــا البيولوجي ــاة عــر تحوالته املــرأة مــن مراحــل ومعان

ــة. والنفســية والزمني

ــا  ــة آن ــن الخطــر بالنســبة للكاتب الجســد حــن ينجــو م

كاريــن مــامل هــو منطقــة اكتشــافات متتاليــة واســتعادة 

لتفاصيــل الــوالدة والبلــوغ والحيــض والحمــل واألمومــة 

واملــرض.

التقاريــر  حاولــت  لقــد   " ذلــك  عــن  تقــول  وهــي 

والدراســات والصحــف الشــعبية ان تضفــي عــى جســد 

املــرأة اســقاطات ذكوريــة وتحميــل جســدها مرمــوزات 

ــاب اردت  ــذا الكت ــي يف ه ــرة ولكن ــبقية ومث ــاين ش ومع

ــه  ــي حقيقت ــام ه ــرأة ك ــد امل ــدي .. جس ــرج جس ان اخ

اي انــه ليــس مصــدر اثــارة ولــذة فقــط .. ولســت ادري 

ان نجحــت يف ذلــك". وتواصــل الكاتبــة القــول " مل يكــن 

ــرد  ــة يف ال ــف اإليروتيكي ــارئ باملواق ــارة الق ــديف اث ه

ولكنــي كنــت اريــد ان اضعهــا معــادال موضوعيــا للصحــو 

والرؤيــة ومعرفــة الحقيقــة ان املــرأة مخلــوق اريض 

ــا" ــال والنســاء جميع يشــبهنا نحــن الرج

بــامل  كاريــن  آنــا  والقاصــة  الروائيــة  وتعتــر  هــذا 

املولــودة عــام 1961 يف ســتوكهومل مــن جيــل الثامنينــات 

ــتوكهومل  ــن س ــت ب ــث تنقل ــن حي ــاب البارع ــن الكت م

ــا  ــا ومجموعاته ــت رواياته ــام ترجم ــرتا ك ــا وانكل وفرنس

القصصيــة اىل مثــان لغــات مثــل األملانيــة والســبانية 

ــا  ــت يف كتبه ــام عرف ــا ، ك ــة وغره والفرنســية والبولندي

ــة  ــة ورمزي ــة ذات لغــة اقتصادي ورواياتهــا الســابقة كاتب

دالليــة تنتقــي ابطالهــا مــن بــن النــاس الذيــن عرفتهــم 

وتقدمهم يف حوارات مع الذات ومع اإلنسان .

ــا  ــرة " ان ــا األخ ــن مجموعته ــامل ع ــن ب ــا كاري ــت آن قال

ــاب  ــر الكت ــاول ان تظه ــي تح ــرة الت ــك النظ ــض تل ارف

بقصديــة   .. ذكــورا  ابطالهــم  اختــاروا  وقــد  الرجــال 

محــددة كــام ارفــض ان تظهــر كتابــات املــرأة عــى انهــا 

اختيــارات مــن حيــوات بطــالت نســائية شــبقة ومثــرة .. 

ــرأة يف  ــار امل ــي اخت ــر .. انن ــك تقســيم جائ ــي ذل ويف رأي

ــعب ". ــي الش ــرأة ه ــار ان امل ــايت بإعتب رسدي

ف . س

قراءة في كتاب مطاردة السعادة 

الكومبــس – ثقافــة : ميثــل عــازف الرتومبيت الســويدي 
" يــان برتيــل االن " املولــود يف مدينــة فالــون عــام 1934 

مــن اشــهر مؤلفــي وعــازيف موســيقى الجــاز يف العــامل  .

وهــو بالرغــم مــن حيازتــه شــهادة الدكتــوراه يف الفيزيــاء 

اال انــه يواصــل مــع مجموعتــه املوســيقية بأســم  " 

ترومبــا " عــروض وامســيات الجــاز يف يوتوبــوري حيــث 

ــدن الســويدية . ــة امل ــم وبقي يقي

لقــد متكــن هــذا العــازف ان مينــح موســيقى الجــاز 

التدفــق  خــالل  مــن  خاصــة  هويــة  اســكندنافيا  يف 

املوســيقي للعــازف الفــردي وبخاصــة عــازيف الساكســفون 

والرتومبيــت عــر مؤلفاتــه املخصصــة للعــزف الفــردي . 

لقــد تشــكلت فرقتــه " ترومبــا " مــن امهــر عــازيف 

الســبعينات مــن القــرن املــايض مثــل : ارنــه دومنــروس 

ــه  ــتطاعت فرقت ــرى واس ــت هالب ــدل وبينغ ــورج ري وج

مــن الحصــول عــى جائــزة غرامــي عــام 1970 كــام 

الجــاز  اســطواناته مــن موســيقى  حققــت مبيعــات 

ــة  ــزة الرونزي ــى الجائ ــول ع ــه للحص ــتويات اوصلت مس

مرتــن والفضيــة مــرة واحــدة حســب تقييــم ارقــام 

. واألنتشــار  املبيعــات 

يتمتــع  مايــزال  والســبعن  الثامنــة  يف  وهــو  اليــوم 

بالحيويــة مــع عازفــن جــدد ورفقــة اصدقائــه القدامــى 

وهــو دامئــا يعــر عــن عرفانــه آللتــه الرتومبيــت " ألنهــا 

افضــل رياضــة لصــدري وجســمي بشــكل احتفظــت يف 

ــة  ــر الثقاف ــد اســتضافة ق ــى اآلن " .. وق ــة حت بالحيوي

اختيارهــا  ملناســبة  املــايض  الربيــع  خــالل  اوميــو  يف 

عاصمــة الثقافــة وعــزف مــع مجموعتــه املوســيقية 

ــام  ــامل ك ــاز يف الع ــيقى الج ــرواد موس ــة ل ــامال مختلف اع

قــدم منــاذج  مهمــة مــن اعاملــه املعروفــة التــي اختــرت 

كموســيقى تصويريــة ألفــالم مثــل : مغامــرات بيكاســو و 

نفايــات وفلــم ســحر املعالــج واعــامل موســيقية يعرفهــا 

ــاز . ــور الج جمه

ودامئــا يعــر املوســيقي يــان االن عــن حلمــه يف تاســيس 

مدرســة ســويدية للجــاز تــدرس اصــول العــزف الفــردي 

ومميزاتــه بحيــث يتخــرج منهــا اســاتذة وعازفــن كبــار .

يان االن : الجــاز بمزاج سويدي
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ــر  ــدة دوائ ــادر ع ــد مص ــات: تؤك ــس – تحقيق الكومب
والقادمــن  الاجئــن  مــع قضايــا  تتعامــل  حكوميــة 

الجــدد، أنهــا تتاقــى كميــات كبــرة مــن الباغــات مــن 

أشــخاص للوشــاية بآخريــن مــن أقاربهــم أو أصدقائهــم، 

ــة،  ــر الحكومي ــاُغ الدوائ ــن، وإب ــايُة باآلخري ــل الوش فه

قانونيــة،  غــر  أفعــاالً  املهاجريــن  بعــض  مبارســة 

تنطلــُق مــن " الحــرص " عــى قوانــن البلــد الجديــد، أم 

مصدرهــا، أمــراٌض اجتاعيــة متوارثــة مــن املجتمعــات 

ــا؟ ــوا منه ــي قِدم الت

الوشــايُة باآلخريــن، أو كتابــُة التقاريــر واإلبــالغ عــن 

العامــة،  الحيــاة  قانونيــة معينــة يف  غــر  مامرســات 

أصبحــت يف الســنوات األخــرة ظاهــرة يف مجتمعــات 

إىل  املقدمــة  البالغــات  منهــا  الصغــرة،  املهاجريــن 

مصلحــة الهجــرة للوشــاية عــى مــن يقدمــون معطيــات 

ــى  ــاء ع ــارب أو األصدق ــون األق ــم، ويك ــف هوياته تخال

ــك. ــم بذل عل

أعــداد  ازديــاد  مــع  الوشــايات  هــذه  ازدادت  كــام 

املهاجريــن، وتكــُر يف أوســاط العوائــل التــي تعــاين مــن 

ــة مــن  ــة -املالي ــة، وتتلقــى املســاعدات االجتامعي البطال

البلديــات ومكتــب العمــل وصنــدوق التأمينــات العامــة، 

ــل نشــاط أو خطــة ُمحــددة، للدخــول يف الســوق.  مقاب

هــذه املســاعدات مُتنــح، مقابــل رشوط، منهــا عــى 

ــتلم  ــي تس ــة، الت ــخص، أو العائل ــال، ان الش ــبيل املث س

ــوز لهــا الســفر  مســاعدات ماليــة مــن الدولــة، ال يج

خــارج الســويد، واســتالم املســاعدة مــن الدولــة يف نفــس 

الوقــت. أو أن الشــخص املتقاعــد الــذي تــرف لــه 

الدولــة راتبــاً تقاعديــاً، عليــه إبــالغ صنــدوق التأمينــات 

العامــة، عندمــا يريــد مثــال العيــش لفــرتات طويلــة 

ــويد. ــارج الس خ

عنــد  ذلــك  ثمــن  فدفــع  لبلــده  ســافر 
للســويد عودتــه 

ســامل ) 52 عامــاً (، رُب أرسة تتكــون مــن ثــالث أطفــال، 

ــذ  ــويد ( من ــوب الس ــوري ) جن ــة يوتوب ــش يف مدين يعي

ــح  ــي، أصب ــرش إســمه الحقيق ــدم ن ــب ع 6 ســنوات، طل

حســب مــا يعتقــد ضحيــة شــكوى قدمهــا جــاره القديــم 

عليــه، لســفره مــع عائلتــه اىل العــراق، لزيــارة أهلــه بعــد 

ســت ســنوات مــن الفــراق، رسعــان مــا دفــع مثنهــا غاليــا 

عنــد عودتــه للســويد مجــدداً.

يقــول ســامل لـــ " الكومبــس ": " ثــاين يــوم مــن عودتنــا، 

منــي  وطلبــت  اإلجتامعيــة  مســؤولتي  يب  إتصلــت 

مقابلتهــا، وعنــد اإلجتــامع بهــا، أبلغتنــي إننــا قررنــا قطــع 

املســاعدة اإلجتامعيــة عنــك وعــن عائلتــك، ملــدة تــوازي 

الفــرتة التــي قضيتهــا يف العــراق، واملبلــغ املُفــرتض الــذي 

رصفتــه عــى رشاء البطاقــات، النــك مل تُبلغنــا بذلــك، وإذا 

كان لديــك كل هــذا املــال، اليُفــرتض بــك أن تطلــب مــن 

ــة املســاعدة املاليــة الشــهرية"! الدول

واملقصــود باملســاعدة املاليــة الشــهرية، هــو مبلــٌغ مــن 

املــال، يُــرف للعائلــة مــن الدولــة، يشــمل إيجــار 

ــاء والنقــل ومصاريــف الحــد األدىن مــن  البيــت والكهرب

ــال،  ــرة لإلطف ــات الح ــة واألوق ــة الصحي ــام والرعاي الطع

مقابــل برنامــج لتعلــم اللغــة والبحــث عــن عمــل، لحــن 

ــذات. ــى ال ــامد ع ــه، واإلعت الحصــول علي

يضيــف ســامل: " رفضــت املســؤولة يف الكومــون اإلفصــاح 

عــن إســم الشــخص الــذي تلقــت منــه املعلومــات، 

لكننــي متأكــد إنــه جــاري القديــم يف العــراق ) أبــو .... ( 

ــا ســافرنا. فهــو الوحيــد الــذي يعــرف إنن

ناديــن ) 42 عامــا (، قالــت هــي األخــرى لـــ " الكومبــس 

: " هــل تصدقــون إن املســؤولة خابرتنــي وانــا يف   "

ــاء الســفر، وســألتني هــل حقــاً إننــي أســافر  املطــار أثن

ــتغرب  ــن تس ــم"؟ نادي ــة، دون إبالغه ــايل الثالث ــع أطف م

بشــدة مــن ذلــك، وتقــول إن " أشــخاصاً محدديــن جــداً، 

يعرفــون مبوضــوع ســفري، فكيــف عرفــت املســؤولة"؟؟

أصبحــت  باآلخريــن،  الوشــاية  أو  الشــكاوى  قصــُص 

حديــث املجالــس يف هــذه املجتمعــات الصغــرة، حتــى 

ان كثريــن يُطلقــون العنــان لخياالتهــم يف توجيــه االتهــام 

ــكاوى.  ــم الش ــن تقدي ــؤوالً ع ــه مس ــذا وذاك، كون اىل ه

ــة  ــة وعائلي ــاٌت ومشــاكُل اجتامعي ــذا تتحــول خالف وهك

ســابقة، مــى عليهــا ســنوات طويلــة، حدثــت يف البلــدان 

ــام  ــه اإلته ــا يف توجي ــتند عليه األم، اىل مــواد دســمة، يُس

اىل النــاس املُفرتضــن املســؤولن عــن تقديــم " الوشــايات 

ــن. " باألخري

يف فــرتة الثامنينيــات والتســعينيات مــن القــرن املنــرم 

عندمــا كانــت األوضــاع يف العــراق كافيــة ملنــح اإلقامــات، 

اســتغل عــدد مــن الالجئــن مــن الــدول املجــاورة ذلــك، 

ــم  ــاس أنه ــى أس ــا ع ــق ويقدمونه ــزورون وثائ ــوا يُ وكان

عراقيــون !! لكــن " الوشــاة " و" كاتبــي التقاريــر " كانــوا 

ــن  ــبب م ــرة بس ــاكل كث ــت مش ــاد، وحدث ــم باملرص له

ذلــك.

ــن  ــورين واللبناني ــن الس ــر ب ــذا األم ــدث ه ــك ح كذل

ــض  ــدث لبع ــات، واآلن يح ــددة يف الثامنين ــرتات مح لف

فيقدمــون  لســوريا،  املجــاورة  الــدول  مــن  الالجئــن 

وثائــق ســورية مــزورة، بهــدف الحصــول عــى إقامــات، 

ــن كل  ــم، لك ــات له ــح اإلقام ــا متن ــادة م ــويد ع الن الس

ذلــك يواجــه باملرصــاد مــن قبــل " كُتــاب التقاريــر"، ومــا 

ــم. أكره

واآلن يقــدم عــدد مــن الســورين أو غــر الســورين 

ــح  ــون مين ــق لالســتفادة مــن قان ــاء التحقي ــات أثن معطي

ــاك  ــوريا، وهن ــاع يف س ــن األوض ــن م ــوء للمترضري اللج

دامئــا مــن يتــرع إلبــالغ الســلطات الســويدية مبــا يعرفــه 

ــن هــؤالء. ــا عــن شــخص م ــه أحيان ــا ال يعرف ومب

بعــض املقيمــن الذيــن تحــدث موقــع " الكومبــس " 

ــل  ــا تفاصي ــات لديه ــدون إن إدارات البلدي ــم، يؤك معه

ــن  ــة الســاحقة م ــة جــداً عــى األغلبي ــات دقيق ومعلوم

العوائــل التــي تســتلم املســاعدات االجتامعيــة، مــن 

قبيــل أوقــات ســفرهم، وممتلكاتهــم، وأماكــن عمــل 

ــخ. البعــض بـــ " األســود " وال

ــن  ــيٌل م ــرى، س ــي األخ ــى ه ــب، تتلق ــُة الرضائ مصلح

ــر " عــن  ــاب تقاري ــر مــن " فاعــي خــر " و " كُت التقاري

اإليــرادات املفرتضــة لآلخريــن، أو األعــامل التــي ميارســها 

ــت الســويد  ــذا تحول ــم املصلحــة. وهك البعــض دون عل

ــة. ــاكل قدمي ــات ومش ــة خصوم ــاحة لتصفي اىل س

وجهة نظر رسمية
شــبكة " الكومبــس " تحدثــت مــع مديــر دائــرة العمــل 

والشــؤون االجتامعيــة يف منطقــة Angered   مبدينــة 

يوتوبــوري، فريــد باســيل الشــاين، حــول هــذا املوضــوع، 

ــات (  ــات ) البلدي ــز للكومون ــون يُجي وســألته هــل القان

ــاً  ــى نفي ــب؟ فنف ــى األجان ــس ع ــراد  للتجس ــد أف تجني

ــك  ــك موجــوداً، وشــدّد عــى أن ذل قاطعــاً أن يكــون ذل

ــون. ــٌة رصيحــة للقان هــو مخالف

وأضــاف: " تأتينــا بشــكل يومــي تقريبــاً رســائل وشــكاوى 

واتصــاالت حــول مختلــف القضايــا، مــن نــاس عديديــن، 

ــه، وقســم آخــر يرفــض  ــم يفصــح عــن هويت قســٌم منه

ذلــك. وكدائــرة رســمية، مــن واجبنــا عنــد ورود شــكاوى، 

بذلــك،  املقصــود  الشــخص  وإبــالغ  فيهــا،  التحقيــق 

ــك صحيحــاً، يجــري اتخــاذ اإلجــراءات  ــن أن ذل ــإذا تب ف

القانونيــة بحــق املخالــف، وإذا تبــّن أن الشــكوى كيديــة 

فــان مصداقيــة الشــخص تســقط لــدى الدائــرة".

لكــن الشــاين يشــر اىل أن الشــكاوى ال تنحــر يف هــذه 

األمــور، بــل تشــمل مجــاالً أوســع، مثــل شــكاوى تتعلــق 

بالتحايــل عــى أمــوال الدولــة، أو مثــالً، اإلبــالغ عــن 

مامرســة العنــف ضــد األطفــال والنســاء. وكل ذلــك 

ــه. ــق في ــري التحقي يج

وجهاُت نظر أخرى
إذا كان القانــون مينــع منعــاً باتــاً تجنيــد " كُتــاب تقاريــر 

" للتجســس عــى حيــاة اآلخريــن، إذا كيــف تعــرف هــذه 

الدوائــر، أدق التفاصيــل؟

البعــض،  يتداولهــا  نفســية،  نظــر  وجهــُة  هنــاك 

ومفادهــا أن القضيــة ال تخــرج عــن إطــار العالقــات 

ــا  ــي توارثوه ــراد، الت ــض األف ــوهة، لبع ــة املش االجتامعي

ــاع  ــة يف اإليق ــد والرغب ــبب الحس ــم، بس ــن مجتمعاته م

ــان  ــة، والحرم ــة العام ــي والثقاف ــة الوع ــن، وقل باآلخري

مــن الحيــاة الهادئــة واآلمنــة التــي زرعــت أمراضــاً 

اجتامعيــة عديــدة يف نفــوس كثريــن.

ــل  ــدون، والجه ــا عدي ــاين منه ــي يع ــة الت ــام أن البطال ك

 " مامرســة  اىل  تدفعهــم  الجديــد،  املجتمــع  بقوانــن 

ــى  ــص ع ــر الحري ــي"، والتظاهــر مبظه ــاق االجتامع النف

أمــوال الدولــة، مقابــل االنتظــار أن تلتفــت لهــم الدولــة، 

ــى مبســاعدة  ــول عــى عمــل، أو حت ــم بالحص وتكافئه

ماليــة، كــام يتوهمــون، أو يتمنــون!! وهــذه املامرســات، 

البلــدان  يف  وعاديــة  معتمــدة  كثــرون،  يعلــم  كــام 

ــة. العربي

لكــن هــل حقــاً كل مــن مــارس هــذا الفعــل، فهــو 

ــاس،  ــد ن ــن؟ أال يوج ــيّاً، و" وايش " باآلخري ــٌض نفس مري

ــة الســويدية، ووفــرت لهــم ولعوائلهــم  ســاعدتهم الدول

ــة  ــعرون باملواطن ــوا يش ــة، فأصبح ــة الكرمي ــاة اآلمن الحي

ــة، وميارســون هــذا الفعــل، حرصــاً عــى أمــوال  الحقيقي

ــة؟ ــر القانوني ــر غ ــذه املظاه ــة ه ــة، وملحارب الدول

فعديــٌد مــن املُهاجريــن، يســتغلون بالفعــل مزايــا النظــام 

االجتامعــي والخدمــات واملســاعدات التــي تقدمهــا لهــم 

الدولــة، بشــكل يكــون مــن الصحيــح اإلبــالغ عنهــم.

قــد ال ينتهــي الجــدل والنقــاش يف هــذا املوضــوع، وهناك 

وجهــات نظــر ونظريــات عديــدة تقــدم تفســرات مــن 

ــة  ــرة، ومعرف ــذه الظاه ــل ه ــة لتحلي ــات مختلف منطلق

األســباب الحقيقيــة التــي تقــف وراءهــا. لكــن مــن 

ــادة  ــوم، مــع زي ــا بعــد ي الواضــح ان مداهــا يتســع يوم

بلــدان  مــن  القادمــن  املهاجريــن، خصوصــا  أعــداد 

شــهدت متزقــا يف النســيج االجتامعــي والقومــي والدينــي، 

كــام حــدث ويحــدث اآلن يف عــدة بلــدان عربيــة، بفعــل 

ــة. ــة والخارجي ــروب الداخلي الح

ومــع اتســاع هــذه الظاهــرة، يبقــى الســؤال قامئــاً: اىل أي 

مــدى، ميكــن تلمــس الخــط الفاصــل بــن " الوشــاية " و 

" الحــرص عــى القانــون وأمــوال الدولــة"؟ 

الكومبس

 المهاجرين على بعضهم
ُ
وشاية

ظاهرة مرضية أم حرٌص على المواطنة الجديدة؟
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هكذا يحتفلون بالعيد

آمنة احمد
ــي  ــع عائلت ــد م ــل بالعي ــكان ان احتف ــدر اإلم ــاول ق أح

هنــا رغــم عــدم وجــود اســتعدادات معينــة ولكنــي عــى 

األقــل قمــت بأخــذ اجــازة وكذلــك زوجــي لقضــاء عيــد 

الفطــر مــن دون عمــل وهــا أنــا أقــوم االن بــرشاء مالبس 

ــادة  ــه ع ــوم ب ــد نق ــه تقلي ــي إلشــعرها بان ــدة البنت جدي

ــد الحجــاج، ولكــن بســبب  ــارك وعي ــد الفطــر املب يف عي

ــذا  ــويد فه ــا يف الس ــة هن ــا االجتامعي ــة عالقاتن محدودي

ــاء  ــزه وقض ــروج والتن ــى الخ ــرا ع ــد مقت ــل العي يجع

ــس  ــارج ولي ــة يف الخ ــن الرتفيهي ــت يف األماك ــض الوق بع

ــد ملــة تجمــع األهــل  ــه ان يكــون العي ــا علي كــام تعودن

واألصدقــاء يف اجــواء مــن الفــرح والتجديــد التــي تــكاد 

ــا. تكــون معدومــة هن

وائل عبد الباقي
االحتفــال بالعيــد يف أوربــا يختلــف متامــاً عــن االحتفــال 

النــاس  ان معظــم  أالحــظ هنــا  العربيــة  بلداننــا  يف 

يحتفلــون بــه بــإداء صــالة العيــد يف احــد الجوامــع رغــم 

ان بعــض املناطــق يف الســويد يكــون اصــال مــن الصعــب 

فيهــا ان تجــد جامعــا قريبــا ومــن ثــم تبــادل التهــاين مــع 

األهــل واألصدقــاء والتــزاور بــن املعــارف هنــا وقــد 

ــق  ــعر بري ــال نش ــوم االول ف ــذ الي ــذا من ــي كل ه ينته

العيــد وبهجتــه مثلــام كنــا نشــعر بــه يف الوطــن وهــذا 

ــي يفتقدهــا  ــرة الت ــدرج ضمــن األشــياء الكث ــع ين بالطب

املغــرتب عندمــا يعيــش هنــا يف الســويد، ولكــن باملقابــل 

هنــاك االحتفــاالت باملناســبات الســويدية والتــي وجدنــا 

أنفســنا نتعايــش ونحفــل بهــا بســبب ان أبناؤنــا يكــرون 

ــر  ــاء وتغي ــرح واللق ــة للف ــز اي فرص ــن ننته ــا ونح هن

األجــواء والقضــاء عــى الروتــن الــذي ينطــي عــى 

ــا. ــا هن حياتن

عالء الهاللي
ــاس  ــدم اإلحس ــويد وع ــف يف الس ــه مختل ــد طعم العي

ــالل  ــة خ ــى عطل ــا ع ــدم حصولن ــو ع ــببه ه ــد س بالعي

ــا اعمــل وال أســتطيع تــرك مســؤوليايت لذلــك  أيامــه، فأن

اإلحســاس بالعيــد يــكاد يكــون معدومــا لــوال اين اقضيــه 

ومعايدتهــم  بلــدي  يف  واألصدقــاء  باألهــل  باالتصــال 

ــعب  ــع الش ــاج م ــد ان االندم ــم واعتق ــامع أخباره وس

ــاد واملناســبات  ــوم األعي ــا بعــد ي الســويدي ينســينا يوم

التــي مــن املفــرتض ان نحتفــي بهــا وهــذا طبعــا بســبب 

اننــا مل نعــد وســط تلــك األجــواء التــي يجتمــع بهــا 

ــا  ــا كن ــة عندم كل األهــل يف بيــت واحــد ونأخــذ العيدي

أطفــال وهــو شــعور جميــل مل نعــد نتذوقــه بعــد ولكــن 

هــذه هــي طبيعــة الحيــاة هنــا يف الســويد ونحــن اخرتنــا 

ــا فالبــد مــن التكيــف مــع هــذه الفروقــات  العيــش هن

والتعايــش معهــا. 

منى المشهراوي 
ــا ويف  ــن عام ــن عرشي ــر م ــذ أك ــويد من ــش يف الس أعي

كل ســنة احــرص عــى ان اســتقبل العيــد بــكل مايليــق 

ــي نشــرتي  ــراد عائلت ــع أف ــع جمي ــن تحضــرات م ــه م ب

املالبــس الجديــدة ونعــد الحلويــات الخاصــة بالعيــد 

املعمول 

وتجتمــع كل العائلــة يف اول يــوم لتبــادل العيديــات 

وتنــاول الطعــام ولكــن رغــم كل هــذه فالعيــد يــأيت 

كل ســنة مــع غصــة يف قلوبنــا متنعنــا مــن الفرحــة 

الكاملــة فنحــن ال نســتطيع ان نفــرح ونراقــب عــن بعــد 

ــزة  ــداث غ ــا اح ــة وخصوص ــا العربي ــدث يف بلدانن مايح

مؤخــراً فقلوبنــا معهــم رغــم املســافة ونتلهــف ويؤســفنا 

جــدا مايحــدث لذلــك ال نســتطيع الفــرح بشــكل كامــل 

ــة  ــا العربي ــان يف بلدانن ــن واألم ــق األم ــد ان يتحق اال بع

وتســتقر األوضــاع.

فايق الزبيدي
مهــام كان طابــع الحيــاة التــي نعيشــها يف الســويد 

ــه بهجــة خاصــة  ــد ل ــأن العي ــا ف والظــروف املحيطــة بن

ــة املســلمن  ــى رغب وان اســتقبلناه خــارج الوطــن، وتبق

باالحتفــال بعيــد الفطــر املبــارك مثــل رفــض ألي محاولــة 

لتذويــب هويتنــا األصليــة والســويد بلــد يحــرتم اختــالف 

الثقافــات لذلــك فالشــئ مينعنــا مــن االحتفــال باعيادنــا 

ــة. ــة الخاص ــباتنا الديني ومناس

مصطفى الصفار
ــى مــع املســلمن  ــد اختلفــت حت اعتقــد ان اجــواء العي

داخــل الوطــن فهــم اليحتفلــون بــه مثــل الســابق 

عــن  الريــع  وإيقاعهــا  الحيــاة  مشــاغل  وتلهيهــم 

االلتفــات والرتكيــز عــى األعيــاد الدينيــة او بأفضــل 

األحــوال قضائهــا باختصــار ، امــا هنــا فأنــا اتصــل يف اول 

يــوم العيــد بــكل أهــي واصدقــايئ لتهنئتهــم بــل وهــي 

فرصــة ملــد جســور التواصــل مــع أشــخاص طالــت فــرتة 

انقطاعــك عنهــم ومحاولــة رسقــة بعــض الوقــت لاللتقــاء 

ــن  ــد ب ــة العي ــث حــول مقارن ــدور الحدي ــا ي بهــم وغالب

الســابق والحــايل.

زهراء قاسم 
ــى ان  ــة وأمتن ــا اليومي ــر بالســويدين يف حياتن  نحــن نتأث

ــم  ــاء عاداته ــه مــن احي ــام يحرصــون علي ــم في ــر به نتأث

وتقاليدهــم  التــي يلتزمــون بهــا ويعتروهــا مثــل اإلرث 

التفاصيــل  الــذي يورثــوه البناءهــم وحرصهــم عــى 

الصغــرة قبــل الكبــرة وبالتأكيــد هــم يحدثــون أطفالهــم 

ــايل نحــن  ــه وبالت ــد يخصهــم وقصت عــن مناســبة كل عي

البــد ان نقــوم بنفــس الــيء وان التكــون حجــة عيشــنا 

خــارج بلداننــا شــامعة نعلــق عليهــا انســالخنا مــن 

ــايل  ــود أطف ــد وأع ــأيت العي ــا ي ــرح عندم ــا اف ــا ان جذورن

مميــز خاللــه. عمــل يش  مــن  اســتقباله والبد   عــى 

زينب وتوت - مالمو

امنة احمد

وائل عبد الباقي

عاء الهايل

منى املشهراوي

فايق الزبيدي

مصطفى الصفار

زهراء قاسم
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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 اللغتــن الســويدية واإلنجليزيــة، 

وعنــد االتصــال يــرد عليــك أحــد العاملــن 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 التاسع
Augusti 2014

افقي
1. بيض السمك o مجموعة جزر يف جنوب املحيط 

الهادي استقلت عن بريطانيا 1970

2. القارة التي تحوي اسرتاليا وما حولها من الجزر

3. متساو لآلخر يف القيمة أو الفضل )معكوسة( o نوع 

من الشجر القديم الطيب ابرائحة

4. حيوان منقرض يشبه الفيل o متشابهان

 o 5. صفحات انرتنتية متاحة ملن يحب تدوين أفكاره

خبت حامسته أو برد املاء بعد سخونة

6. التحدث باإلشارة أو باإلمياء o من حاالت البحر

7. مصادر التزود باألشياء

8. معظم األرايض الروسية o اسم إشارة

9. اسم جائزة سينامئية أمركية

10. بان o شخص يؤمن بالدولة التي ال تنتمي لدين 

معن

رأسي
1. عاصمة صقلية o يف تسجل األسامء واألحداث

2. جبل عظيم o عنيف فيه إراقة للدم

3. سكنوا وقطنوا o مثار النخل

4. أجمل فرتة وأكرها تفتحا o لباس موحد

5. نهايات o أخاف

6. نقي نحبا o توجهات لعمل يشء نحبه

7. فم o أوقات تتكرر خالل السنة يرز فيها نشاط معن

8. عكس عر o تضحية o نصف كارس

9. يف أجسامنا مسؤولة عن صفاتنا الوراثية o تحد يف 

موضوع ما

10. من أغنيات فروز البديعة

كلمات متقاطعة

حل الكلمات المتقاطعة

افقي
1. بطارخ • فيجي

2. اوقيانوسيا

3. متعادل • رند

4. ماموث • اا

5. مدونات • فرت

6. وما • مد

7. موارد 

8. سيبريا • هو

9. اوسكار 

10. الح • علامين

رأسي
1. بالرمو • سجل

2. طود • دموي

3. اقاموا • بلح

4. ريعان • زي

5. خامتات • راع

6. منوت • ميول

7. فو • مواسم

8. ير • فدا • كا

9. جينات • رهان

10. يا داره دوري
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