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تصــدر صحيفــة الكومبــس الورقيــة منــذ شــباط/ فبرايــر 2013، مــن ســتوكهولم، وتــوزع بواســطة االشــتراكات إىل جميــع أنحــاء الســويد، إضافــة 
اىل أماكــن ثابتــة توضــع بهــا الجريــدة مجانــا، يف عــدة مــدن ومقاطعــات كبيــرة، مثــل ســتوكهولم، وســكونة ومدينــة يوتوبــوري، وبكميــات أقــل 

يف أوبساال ونورشوبينغولينشوبينغ وكالمار وغيرها.
كما توجد بأكثر من 100 مكتبة وطنية.

ــات  ــرة اثب ــرة قصي ــة، الــي تأسســت يف العــام 2012، واســتطاعت بفت ــاج مؤسســة الكومبــس اإلعالمي صحيفــة »الكومبــس« الورقيــة يه مــن إنت
تواجد الفت ومهم بين جميع الجاليات الناطقة بالعربية يف السويد.

بعــد النجــاح الــذي حققتــه فكــرة تأســيس جريــدة عربيــة إخباريــة تغــي أخبــار الســويد، وتناســب وتلــي حاجــات المجموعــة الكبيــرة الناطقــة 
ــة  ــرورة ملح ــبويع ض ــهري، اىل األس ــدار الش ــن اإلص ــال م ــوع االنتق ــح موض ــد، أصب ــز ومفي ــلوب ممي ــة بأس ــر المهني ــد المعايي ــة، وتعتم بالعربي

خاصة أنها ستكون ضمن مشروع مدروس وله جدوى اقتصادية كبيرة.
ويعتمــد نجــاح هــذا المشــروع عــى األســس الواقعيــة التاليــة: الخبــرة الــي اكتســبتها مؤسســة الكومبــس يف تحديــد محتــوى الجريــدة 

ومضمونها.
ــل  ــن قب ــتهدفة، وم ــة المس ــل المجموع ــن قب ــة م ــة والمصداقي ــب الثق ــالل كس ــن خ ــا م ــة تحقيقه ــتطاعت المؤسس ــي اس ــهرة ال ــم والش االس

مؤسسات الدولة السويدية المعنية.

اإلعالميــة  الكومبــس  مؤسســة  مواقــع 
عىل اإلنترنت

موقع الكومبس بالعربية
alkompis.se

موقع الكومبس بالسويدية
alkompis.se/sv

موقع راديو الكومبس
alkompis.se/radio

جريدة الكومبس الورقية
alkompis.se/magazine

صفحة الكومبس عىل الفيسبوك
facebook.com/alkompis

المؤسس ورئيس التحرير
د. محمود صالح آغا

0729718898

mahmoud@alkompis.com

سكرتير التحرير نزار عسكر
0767999974

nizar@alkompis.com

المبيعات أحمد الزيان
0725587444

ahmed@alkompis.com

• Alkompis är ett svenskt mediehus 
som startade i integrationssyfte 
år 2012. Vår vision är att fylla 
informationsgapet mellan nya 
svenskar och det svenska samhället. 
Det gör vi genom att bevaka svenska 
nyheter samt målgruppsanpassa och 
sprida viktig samhällsinformation 
på olika språk. Vi samarbetar med 
företag, myndigheter och andra 
organisationer för att hjälpa dem 
sprida information till våra läsare. Vi 
har även in-house produktion av TV, 
reklamannonser, mm. 
• Alkompis papperstidning utkommer 
månadsvis, består av 28 sidor 
och trycks i ca 25 000 exemplar. 

Tidningen har prenumeranter över 
hela Sverige samt finns tillgänglig på 
ca 100 utvalda ställen i invandrartäta 
områden i Stockholm, Göteborg 
och Malmö. Vill du prenumerera på 
Alkompis? Skicka ett mejl till info@
alkompis.se. 
•  Alkompis finns även online på 
alkompis.se. Webben har cirka två 
miljoner besök i månaden. Alkompis 
finns även på sociala medier: Youtube, 
Instagram och en Facebook-sida med 
över 2,2 miljoner följare. 

• Grundades 2012.
• Ett svenskt mediehus på arabiska, 
inte ett arabiskt mediehus i Sverige.
• Innehållet består av 
nyhetsrapportering och 
samhällsinformation.
• Helt etniskt, religiöst och politiskt 
obunden.
• In-house produktion.

Om Alkompis
• Riksbevakning med huvudkontor i 
Stockholm.
• Olika kanaler, olika målgrupper
• Enda gemensamt: språket arabiska. 
Officiellt språk i 27 länder, talas i hela 
världen.
• 600 000 personer arabisktalande i 
Sverige

Alkompis - media för integration

العدد التسعون
Maj 2021 | العدد التسعون | العام الثامن
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رأي

إىل أين يذهب المجتمع؟

عبــارات  يســتخدم  بخطــاب  األيــام  هــذه  الســيايس  المــزاج  يتميــز 
التشــديد والعقــاب والتهويــل، ويجــري التركيــز حاليــاً عــى المطالبــة 
أشــد عقابــا، فعــدا  مــا هــو  أكثــر صرامــة، وكل  مــا هــو  بفــرض كل 
اقتراحــات  عــن  نســمع  كورونــا  تعليمــات  بتشــديد  مثــال  المطالبــة 
ومشــاريع قوانيــن لتشــديد قوانيــن الهجــرة، ولتشــديد عقوبــات جرائــم 
يعنفــون  الــذي  الرجــال  عقوبــات  وبتشــديد  القاصريــن،  الشــبان 

ويخططون لقتل نساءهم.

ــث عــن التنافــس الســيايس يف إنقــاذ الثقافــة والفــن   فيمــا يقــل الحدي
ــن  ــيايس ع ــث الس ــاب الحدي ــب غي ــم. إىل جان ــى التعلي ــة، وح والرياض
دعــم المنظمــات المدنيــة الــي قــد تســاهم يف وضــع حلــول بديلــة أو 
ــات  ــقف العقوب ــع س ــو إىل رف ــي تدع ــول ال ــاعدة للح ــل مس ــى األق ع

وتشديد القوانين واستخدام أسلوب الترهيب.

ــي  ــرى ال ــائل األخ ــن الوس ــيايس ع ــث الس ــظ للحدي ــاب مالح ــاك غي هن
برعــت بهــا الســويد واألحــزاب الســويدية التقليديــة ســابقا، مثــل التحفيــز 
والدعــم والتشــجيع، واللجــوء بــدل ذلــك نجــد التنافــس الحــزيب اليــوم 
عــى مــن يقــدم برامــج ومقترحــات أشــد وأقــى مــن اآلخــر، وكأن لغــة 
ــد، الكفيــل بالقضــاء عــى  العقــاب وتشــديد القوانيــن يه الحــل الوحي

خطر الفيروسات وعى بطش العصابات.

القمــع،  وبهــذا  التشــديد  بهــذا  المطالبيــن  السياســيين  هــؤالء  وكأن 
ــم  ــوا وعليك ــم أن تخاف ــم وعليك ــة حياتك ــد حماي ــن نري ــا نح ــون لن يقول

بالتايل أن تنتخبونا.

الالفــت أن بعــض هــؤالء المهوليــن لهــذه المخاطــر يحاولــون إرجــاع كل 

مــا هــو ســلي وخطيــر يف المجتمــع إىل ســبب تزايــد الهجــرة، يف وقــت 
مــن األوقــات، ويحاولــون إثبــات فشــل االندمــاج. هــم يــرددون دائمــا أن 
معــدل انتشــار، ليــس فقــط الجريمــة مرتفــع يف الضواحــي، بــل أيضــا 

االرتفاع يطال معدالت انتشار كورونا.
ال أحــد ينكــر أهميــة القوانيــن الرادعــة والحــزم يف تنفيــذ التعليمــات 
ولكــن بالتأكيــد مــن المفتــرض العــودة أيضــا إىل البحــث عــن حلــول 
جذريــة لظواهــر تنامــي انتشــار كورونــا ولمشــاكل اجتماعيــة تعــاين 
منهــا الســويد أصــال، وربمــا زادت بســبب كورونــا وغيرهــا، ويريــد اليميــن 

المتطرف تقديمها عى أساس أنها مشاكل اندماج. 

الســؤال الــذي يطرحــه العديــد مــن المطلعيــن والسياســيين يف اآلونــة 
األخيــرة: إىل أيــن يتجــه المجتمــع فعــالً؟ الحقيقــة الــي يجــب أن 
ــف  ــاب تخوي ــى حس ــعبيتهم ع ــادة ش ــاعين إىل زي ــؤالء الس ــا ه يعرفه
المجتمــع مــن الالجئيــن والقادميــن الجــدد، يه أن التنافــس الحــزيب 
يجــب أن يكــون عــى رفــع مســتوى الثقافــة والتعليــم ألن األمــر يتعلــق 
فهــم الــذات واآلخريــن بشــكل أفضــل. خاصــة أن العديــد مــن المقــاالت 
يف اآلونــة األخيــرة تحــذر مــن هجــوم تتعــرض لــه الثقافــة، وهنــاك مــن 
يقــول للحكومــة ولــوزارة الثقافــة تحديــدا امنحــوا الدعــم للمســارح 
ــى األقــل، مــن  ــارات ع ــرى كمــا تدعمــون المطاعــم والب ــون األخ والفن
هــؤالء الكاتــب والفنــان جونــاس غارديــل، الــذي انتقــد بشــكل حــاد وزيــرة 
الثقافــة أمانــدا لينــد، بعــد تزايــد أعــداد مــن فقــدوا أعمالهــم يف حقــل 

الثقافة.

ال يمكــن فصــل غيــاب العامــل الثقــايف عمــا يحــدث حاليــا عــى الســاحة 
ــول  ــا تق ــويدية، كم ــم الس ــول القي ــدور اآلن ح ــراع ي ــية، ألن الص السياس
الصحفيــة Jonna Sima مــن خــالل، اســتخدام شــرط معرفــة اللغــة 

وكأن هؤالء السياسيين 
المطالبين بهذا التشديد 
وبهذا القمع، يقولون لنا 

نحن نريد حماية 
حياتكم وعليكم أن 

تخافوا وعليكم بالتايل 
أن تنتخبونا.

فيما يقل الحديث عن 
التنافس السيايس يف 

إنقاذ الثقافة والفن 
والرياضة، وحىت 

التعليم. إىل جانب غياب 
الحديث السيايس عن 

دعم المنظمات المدنية 
اليت قد تساهم يف وضع 

حلول بديلة
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Mahmoud Agha
 Chefredaktör

المؤســف أن يكــون البعــض وقــوداً للتطــرف العنيــف وتقويــض الثقــة 
يف المجتمع. 

تحــاول مؤسســات حكوميــة عديــدة الوصــول إىل كل فئــات المجتمــع 
إليصــال المعلومــات المجتمعيــة لهــا، وعندمــا يكــون الســباق مــع 
الزمــن عــى أشــده، للوصــول إىل هــدف تطعيــم مــن 60 إىل %80 مــن 
ســكان البــالد قبــل احتمــال وصــول وانتشــار نســخ جديــدة مــن الفيــروس 
عــن  المضللــة  المعلومــات  ينشــر  مــن  بســاطة  وبــكل  نــرى  القاتــل، 

اللقاحات وخطرها المزعوم، وذلك لزعزعة الثقة يف المجتمع.

الســويد كمــا معظــم الــدول الــي تعتمــد الشــفافية وتملــك إعالمــا حــرا 
ومســتقال، ال يمكــن للمعلومــة مهمــا كانــت أن تختــئ، ومــا نشــاهده 
ــاح  ــم بلق ــن التطعي ــة م ــار محتمل ــة لمض ــة وعلني ــة صريح ــن تغطي م
ــن، ال يمكــن أن يُفهــم حســب المفســرين العباقــرة مــن أصحــاب  معي

نظريات المؤامرة.
وبــاء  خطــر  مــن  الســويد  وينقــذ  يســاعدنا  أن  يريــد  مــن  لنســاعد 

الفيروسات ومن وباء العنصرية.

ومعرفــة تعاليــم المجتمــع الســويدي للحصــول عــى اإلقامــة الدائمــة، 
ضمــن اقتــراح الحكومــة لقانــون الهجــرة الجديــد، والــذي مــن المفترض 
أن يحــل محــل القانــون المؤقــت يف 20 يوليــو. يقتــرح القانــون الجديــد 
وضــع هــذه الشــروط كفــرض يمكــن أن يتعــارض مــع قيــم المجتمــع 
الســويدي يف تقديــم الحمايــة لمــن يحتاجونهــا. وكأن الســويد تريــد 
اســتخدام الثقافــة كوســيلة للتأثيــر عــى القيــم ولكــن يف منظــور طويــل 
والثقافــة  القومــي  التعصــب  منحــى  يأخــذ  اتجــاه  ويف  األمــد، 

المحافظة.

القومــي  التعصــب  نحــو  الســويدي  المجتمــع  توجيــه  محــاوالت 
والثقافــة المحافظــة، ومــع أنهــا محــاوالت مرفوضــة مــن قبــل معظــم 
األحــزاب والقــوى ومنظمــات مجتمــع مــدين، إال أن البيئــة الحاليــة 
الــي خلفتهــا أزمــة كورونــا وتصاعــد الخطــاب اليميــي الشــعوبوي، قــد 

يزيد من فرص نجاح هده المحاوالت.

مــا قــد يزيــد مــن فــرص نجــاح اليميــن المتطــرف بفــرض أجنداتــه أيضــا 
عــى المجتمــع الســويدي هــو تصرفــات بعضنــا نحــن القادمــون الجدد 
ــا عــن االندمــاج ألســباب  أو القدامــى عــى حــد ســواء، إحجــام بعضن
اإليجــايب مــع  التفاعــل  أنفســنا وعــدم  العزلــة عــى  وفــرض  واهيــة 
ــة  ــا هدي ــن ويعتبره ــتغلها اآلخري ــع يس ــد ذرائ ــك يع ــع، كل ذل المجتم

مجانية له تسهل مهمته.

مــن المؤســف أن نــرى مجموعــة مــن المدافعيــن عــن مــن يعنــف 
النســاء ويقتلهــن، مــن خــالل تعليقــات ســخيفة عــى وســائل التواصــل 
االجتمــايع، ومــن المؤســف أن نــرى مــن يــروج لعــدم أخــذ اللقــاح 
ويســاهم يف نشــر نظريــات المؤامــرة الــي تهــدم المجتمعــات. ومــن 

الالفت أن بعض هؤالء 
المهولين لهذه المخاطر 

يحاولون إرجاع كل ما 
هو سليب وخطير يف 

المجتمع إىل سبب تزايد 
الهجرة، يف وقت من 

األوقات، ويحاولون 
إثبات فشل االندماج

ما قد يزيد من فرص 
نجاح اليمين المتطرف 

بفرض أجنداته أيضا عىل 
المجتمع السويدي هو 

تصرفات بعضنا نحن 
القادمون الجدد أو 

القدامى عىل حد سواء

رئيس تحرير مؤسسة الكومبس اإلعالمية
m.agh@alkompis.se

د. محمود أغا
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يســجل يف الســويد، كل عــام، وقــوع 13 جريمــة قتــل )يف 
المتوســط( ضــد النســاء، جــراء العنــف المنــزيل عــى يــد 
ــهر  ــهدت يف األش ــالد ش ــن الب ــرائكهن. لك ــن أو ش أزواجه
األوىل مــن العــام الحــايل، عــدداً كبيــر مــن هــذه الجرائم، 
جعلــت عــام 2021 األكثــر قتامــة، مــن ناحيــة العنــف 

ضد النساء.
ــول  ــن أص ــرقيات م ــاء ش ــا نس ــن الضحاي ــن بي ــع أن م وم
مهاجــرة، إال أن الجرائــم طالــت أيضــا نســاء ســويديات أو 
مــن المولديــن يف الســويد، ممــا يــدل عــى أن هــذا النوع 
ــرقيين  ــى الش ــرب أو ع ــى الع ــر ع ــم ال يقتص ــن الجرائ م
ولكــن هــذا ال  وينظــر،  أن يحكــم  للبعــض  كمــا يحلــو 
يمارســون  الذيــن  الشــرقيين  الرجــال  بعــض  أن  يعــي 
العنــف ضــد النســاء يف عوائلهــم ال يتأثــرون بعــادات 
وتقاليــد ســيئة يعتقــدون أنهــا تدخــل ضمــن نطــاق إثبات 

الرجولة.
ويــزداد األمــر ســوءاً عندمــا يعتقــد بعــض الشــرقيين مــن 
المهاجريــن أن الســويد والمنظمــات المدنيــة المعنيــة 
النســاء  وتألــب  تشــجع  الذكــوري،  العنــف  بمكافحــة 

ملكيتها للرجل المشتبه به.

30 مــارس، Höör الضحيــة: إيليــن كلينتبيــرغ، 18 ســنة. 
الجاين المشتبه به: ذكر، 26 سنة.

 اختفــت الشــابة إليــن، بعــد خروجهــا ليــل الثالثــاء الـــ 30 
ــة بحــث مكثفــة  ــرت عملي ــارس، مــن منزلهــا، وج مــن م
عنهــا. أثــارت الحادثــة شــكوكاً لــدى الشــرطة حــول رجــل 
يبلــغ مــن العمــر 24 عامــا، كان مــن المفتــرض أن تــزوره 
إليــن يف تلــك الليلــة. والملفــت يف القضيــة، أن الرجــل 
ــا  ــات حوله ــا، ونشــر معلوم ــث عنه ــة البح ــارك بعملي ش
عبــر وســائل التواصــل االجتمــايع، قبــل أن تقــرر الشــرطة 
اعتقالــه لالشــتباه بــه، وتــم رفــع دعــوى بحقــه يف الـــ 16 
ــق  ــدل عــى أن التحقي ــل، لكــن كل المؤشــرات ت مــن أبري

بالقضية سيستغرق وقتاً أطول.

3 أبريــل، هودينغيــه الضحيــة: أنــى، 32 ســنة. الجــاين 
المشتبه به: ذكر، 46 سنة.

وقعــت الجريمــة يف صبــاح يــوم الســبت، 3 أبريــل، يف 

بشــكل مقصــود لــي )يخربــوا بيوتهــم( أي ينفصلــوا عــن 
أزواجهــم، هــذا مــا ظهــر جليــا مــن تعليقــات البعــض 
عــى ســؤال طرحتــه الكومبــس عــى المتابعيــن، مــع أن 

األغلبية العظمى من التعليقات كان إيجابيا:

وفيمــا يــي حــاالت القتــل المشــتبه بهــا حــىت اآلن 
للنساء من هذا العام.

ســنة.   21 أنــى،  الضحيــة:   Gustavsberg ينايــر،   16
الجاين المشتبه به: ذكر، 24 سنة.

 
بـــ امــرأة يف شــقة  إصابــة  عــن  بالغــاً،  تلقــت  الشــرطة 

رأســها،  يف  نــار  إلطــالق  تعرضهــا  بعــد   Gustavsberg
وقعــت يف  المستشــى، حيــث  إىل  إثــره  عــى  نقلــت 
غيبوبــة لعــدة أيــام، قبــل أن تفــارق بعدهــا الحيــاة. وقــد 
تــم إلقــاء القبــض عــى المشــتبه بــه، الــذي كان متواجــدا 
ــرت  ــا عث ــة. كم ــوع الجريم ــة وق ــقة، لحظ ــا يف الش معه
ود  تــع  المخــدرات  مــن  كبيــرة  كميــة  عــى  الشــرطة 

تحقيق

السويد تشهد مع بداية العام 2021

تزايداً يف جرائم قتل النساء

العنف ضد النساء ليس رجولة وال عادة شرقية كما يروج لها البعض

اإلجراءات واالقتراحات الحكومية جيدة ولكن هل تكيف للحد من العنف؟

ــف  ــة العن ــة يف مكافح ــات المدني ــة والمنظم ــات العربي ــو دور الجمعي ــا ه م

ضد النساء؟
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شقة بمنطقة Flemingsberg يف ستوكهولم
حيــث تلقــت الشــرطة عــدة بالغــات، تفيــد بإصابــة امــرأة 
بجــروح خطيــرة عــى يــد زوجهــا يف الشــقة الــي يقيمان 
ــالل  ــة، خ ــت الحادث ــد وقع ــرطة، فق ــب الش ــا. وحس فيه
تواجــد أطفــال الزوجيــن األربعــة، الذيــن تقــل أعمارهــم 
يتــم عقــد  أن  العــام،  7 ســنوات. ويأمــل االدعــاء  عــن 

المحاكمة قبل الصيف المقبل.
  

ســنة.   44 أنــى،  الضحيــة:  لينشــوبينغ  أبريــل،   15
الجاين المشتبه به: رجل، 40 سنة.

يُشــتبه يف أن الرجــل البالــغ مــن العمــر 40 عاًمــا هاجــم 
للقطــارات،  محطــة  يف  النهــار،  منتصــف  يف  المــرأة 
صحيفــة  لمعلومــات  ووفًقــا  لينشــوبينغ.  وســط 
افتونبالديــت، يعتقــد بــأن الرجــل تعــرض للمــرأة، بعــدة 
طعنــات بالســكين، وتــم إلقــاء القبــض عليــه لالشــتباه بــه 
ســابق  زوج  بــه  المشــتبه  وكان  قتلهــا.  محاولــة  يف 

للضحية، ولديه منها أطفال.
لعنــف  تعرضــت  كانــت  المــرأة  أن  بالذكــر،  الجديــر 
جســدي مــن نفــس الــزوج، يف العــام 2015 تــم عــى 
إثرهــا نقلهــا وأطفالهــا للعيــش يف ســكن محمــي، وأديــن 

الرجل سابقا بعد ة جرائم، حول سوء المعاملة.

الجــاين  20 ســنة.  أنــى،  الضحيــة:  نــاكا  أبريــل،   15 
المشتبه به: ذكر، 23 سنة.

أبلــغ الرجــل بنفســه عــن جريمــة قتــل زوجتــه يف غرفــة 
نومهمــا يف منزلهمــا بنــاكا، ويعتقــد أن الجريمــة وقعــت 

خالل تواجد أطفالهما الثالثة يف المنزل.
 

 Aline Rivuzumwami، :ــة ــتا الضحي ــل، ألفيس 17 أبري
40 سنة. الجاين المشتبه به: ذكر، 37 سنة.

وقعــت الحادثــة، يــوم الســبت 17 أبريــل، حيــث كان مــن 
40 عاًمــا،  البالغــة مــن العمــر  أليــن  المقــرر أن تقابــل 

ابنتهــا، عندمــا تعرضــت لهجــوم يف الطريــق مــن صديــق 
مقرب لها واعترف الجاين بعد اعتقاله بجريمته تلك. 

وزيــرة المســاواة: مقتــل حــى امــرأة واحــدة يعــي أن 
مجتمعنا فاشل

ــالل  ــويد خ ــية يف الس ــاء بوحش ــس نس ــل خم ــد مقت بع
ثالثــة أســابيع فقــط، وفقــد العديــد مــن األطفــال أحــد 
والديهــم وُحــرم أقاربهــم مــن عزيــز لهــم، وعــى عــى 
يقتصــر  لــم  الســابقة،  المــرات  مــن  العديــد  عكــس 
إعالميــة  مــادة  إىل  تحولــه  مجــرد  عــى  الموضــوع 
لنشــرات األخبــار فقــط، لكــن الســويد كلهــا اســتجابت 

وتحرك السياسيون بشكل الفت.
ــن الجنســين Märta Stenevi  دعــت  ــرة المســاواة بي وزي
رؤســاء األحــزاب إىل اجتمــاع ويف مؤتمــر صحــي قالــت 
الوزيــرة: طالمــا تقتــل امــرأة واحــدة، فهــذا يعــي أننــا 

كمجتمع قد فشلنا يف حمايتها.

قصــة لميــاء قــد تكــون نموذجــاً لقصــص نســاء يف 
مراحل الخطر

ــي يف  ــن اليوم ــو الروتي ــح ه ــه أصب ــكل أنواع ــف ب »التعني
ــايت، بمجــرد ان يصــل زوجــي اىل البيــت يف الســاعة  حي
الحجــج  واختــالق  األســباب  بإيجــاد  يبــدأ  السادســة 
ــة  ــل نوعي ــر مهمــة مث ــا، أســباب غي ــج الشــجار بينن لتأجي
عــى  التعليقــات  بعــض  أو  األطفــال  مظهــر  أو  األكل 
نظافــة البيــت، ثــم يتطــور األمــر إىل الشــتائم والحقــا إىل 
ارتفــاع  مــن  مــرة  مــن  اكثــر  الجيــران  اشــتىك  الضــرب، 
أصواتنــا ويف أحــد المــرات الــي اشــتد بها الضــرب فتحت 
بــاب البيــت وكان الوقــت منتصــف الليــل وركضــت اىل 
الخــارج وانــا فقــط ألبــس عبــاءة فــوق مالبــس النــوم، 
مدينــة ) النــس كرونــا ( الــي كنــت اســكن بهــا كانــت غيــر 
مزدحمــة، كنــت أصــرخ يف الشــارع وهــو يتبعــي وبيديــه 
ــأعيش  ــرف اين س ــن أع ــم اك ــا، ل ــريب به ــل ض ــا ليكم عص
بعــد كل شــوط ضــرب أم ال، ووصلــت لمرحلــة لــم تعــد 
أنهيهــا  ان  وفكــرت  يل  بالنســبة  مهمــة  الحيــاة  أصــال 

بنفيس بدل انتظار ان أقتل ربما عن طريق الخطأ«.

ولكــن لمــاذا لــم تبلــي عنــه الشــرطة؟ وأنــت   •
تعيشــين يف الســويد وتعرفيــن انــه ليــس مــن حــق اي 

شخص االعتداء عى األخر؟
»كان يهــددين دائمــا ويخبــرين بأنــه حــى لو وقــع الطالق 
يمنحــي  لــن  فهــو  البلديــة  قبــل  مــن  رســمي  بشــكل 
الطــالق الشــريع، باإلضافــة ألســباب اجتماعيــة أخــرى 
تتعلــق بعائلــي، لــم يرغــب أهــي برجــوع ابنتهــم مطلقة 
ــايل  ــون أطف ــه اىل عي ــرت في ــذي نظ ــوم ال ــم. إىل الي إليه
اثنــاء الشــجار وأدركــت الخــوف والشــعور بعــدم األمــان 

الذي يتملكهم وقررت ان ينتهي هذا الكابوس«
 قصــة لميــاء )اســم مســتعار( يه واحــدة مــن عشــرات او 

درو الجمعيات المفقود بحماية المرأة من العنف
أراء بعض الشخصيات النسائية حول مكافحة العنف ضد المرأة 

مئــات القصــص الــي اذا تطــور الحــال بهــا فقــد تصــل اىل 
مرحلة القتل.

الكومبــس اســتطلعت آراء شــخصيات نســائية تنتمــي 
إىل جمعيات ومنظمات مدنية

الحكومــة قــررت مجموعــة إجــراءات واقتراحــات للخــد 
ــات  ــن الجمعي ــاذا ع ــن م ــاء، ولك ــد النس ــف ض ــن العن م
المجتمــع  مؤسســات  عــن  ومــاذا  العربيــة  خاصــة 

المدين ؟ 

يمكــن  مبكــرة  اشــارات  هنالــك  الزبيــدي:  محاســن 
رصدها قد تدل عىل أن العالقة غير سليمه

ال بــد مــن االنتبــاه اىل اإلشــارات المبكــرة يف العالقــة، 
قبــل الوصــول اىل مرحلــة العنــف، هــذا مــا تنبــه إليــه 
محاســن الزبيــدي الــي تعمــل كواســطة ثقافيــة بيــن 
العوائــل مــن أصــول مهاجــرة وبيــن المجتمع الســويدي، 

يف بلدية مالمو والي أوضحت:
منــذ بدايــة العالقــة ال بــد للمــرأة ان تضــع الحــدود الــي 
ــى ان  ــدل ع ــارات ت ــك اش ــة، هنال ــاة كريم ــا حي ــن له تؤم
العالقــة غيــر ســليمه. عندمــا ال تتجــرأ عــى التحــدث يف 

الهاتــف مــع صديقاتهــا امــام زوجهــا او ليــس لهــا حريــة 
الخــروج مــع صديقاتهــا، بســبب أجــواء عــدم الثقــة، إال 
بأذنــه وليــس لهــا الحــق بأغلــب القــرارات وتضطــر إلتمــام 
اليوميــة وحدهــا حــى ولــو كانــت غيــر  البيــت  مهــام 
ــم اللغــة،  قــادرة، وال يحــق لهــا الذهــاب للمدرســة وتعل
وبســبب الجــو المشــحون يف البيــت تضطــر للضغــط 
عــى ابنائهــا لتســير األمــور اليوميــة بــدون تعنيــف لفــي 
أو جســدي ممــا يجعلهــا تضطــر للجــوء إىل الكــذب يك ال 
تتعــرض لإلهانــة فتبتعــد يومــاً بعــد يــوم عــن صديقاتهــا 
وحياتهــا الســابقة وتتحــول اىل ظــل لــه تلــي حاجاتــه 
االختنــاق  لدرجــه  حريتهــا  مســاحه  فتضيــق  لترضيــه 
عندهــا يكــون قــد تعــود عــى عــدم اعتراضهــا وطاعتهــا 

له فيعمد للتعنيف عندما تخالفه.
ــه  ــى ضعف ــدل ع ــل ي ــل الرج ــن قب ــف م ــتعمال العن اس
وقلــه ثقتــه بنفســه فيســتعمل التعنيــف بــدل النقــاش 
بأســلوب متحضــر. مهمــا كانــت أســباب المشــاكل كبيــرة 
فــأن العنــف وخصوصــا يف الســويد مرفــوض حضاريــا 
واخالقيــا، فهــذا البلــد يقــدم المســاواة لــكال الجنســين 

وعى الجميع احترام هذا سواء اقتنعوا به أم ال«
محاسن الزبيدي من بلدية مالمو

kvinnors nätverk   ميالد خالد من مؤسسة
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ميالد خالد: كرونا تزيد من نسبة العنف 
 kvinnors مؤسســة  يف  تعمــل  الــي  خالــد  ميــالد 
nätverk لدعــم النســاء والفتيــات المعنفــات، تفســر بــأن 
أزمــة وبــاء كورونــا يه مــن األســباب الرئيســية لزيــادة 
َســري يف الســويد فتقــول »االلتــزام 

ُٔ حــاالت العنــف اال
بقواعــد العــزل والبقــاء يف البيــت أدت اىل فقــدان نســبة 
كبيــرة مــن االٔفــراد اىل وظائفهــم وأعمالهــم ، وبالتــايل 
هــذا هــو داٍع لســوء الحالــة او الوضــع االقتصــادي للفــرد، 
ارتفــاع  وأحيانــا  واالكتئــاب،  للقلــق  تعرضــه  ونتيجتــه 

استهالك الكحول. 

تهــاون البعــض يف التبليــغ عــن حالــة التهديــد او العنــف 
الــذي تتعــرض لــه المــرأة، بســبب خضوعهــا لعــادات 
تفــرض عليهــا عــدم التجــاوز عــى الــزوج، معيبــا ان تكــون 
مطلقــة او تطلــب الطــالق، معيبــا كذلــك الدخــول اىل 
مراكــز الشــرطة للتبليــغ. وأحيانــا تجهــل المــرأة الكثيــر، 
خاصــة القادمــات الجــدد، عــى غيــر درايــة بحقوقهــا، او 
كونهــا ال تتمكــن مــن اللغــة وال تعلــم أن بٕامكانهــا طلــب 
مترجــم، ويِف أحيــاٍن اخــرى، تخــى أن يتعــرف المترجم 

عى هويتها. 

جنــان فــرج مــن جمعيــة )الحيــاة للمــرأة( تشــير اىل ان 
أغلبيــه  يكــون  الــي  للجمعيــات  األساســية  المشــكلة 
األماكــن  هــذه  ان  المهاجــرة  األصــول  مــن  أعضائهــا 
ــط  ــاء المعنفــات وتســتقطب فق ــًدا عــن النس ــدة ج بعي
ــاء  ــب النس ــى االغل ــررات وع ــتقالت والمتح ــاء المس النس
العامــالت المســتقالت ماديــاً، ويتمتعــن بمســتوى ويع 
ســيطرة  تحــت  وقوعهــا  إمكانيــة  مــن  تحــد  وثقافــة 
وهيمنــة الرجــل، العنــف األســري يجعــل المــرأة منعزلــة 
عــن المجتمــع ونشــاطات المؤسســات المعنيــة، وحــى 
لــن  إن وصلــت لهــذه الجمعيــة ألي ســبب كان فإنهــا 

تستفيد من التوعية الي تقدمها تلك المؤسسات.

تقــول جنــان »عــى ســبيل المثــال الجمعيــة الــي انــا 
عضــوة فيهــا كانــت تقــدم الكثيــر مــن الحلقــات النقاشــية 
يف  المــراة  تمكيــن  وســبل  االٔســري  العنــف  حــول 
الجمعيــة  يف  أهدافنــا  صلــب  مــن  كان  المجتمــع 
باالٔضافــة اىل دورالمــرأة المهــم يف كيفيــة تربيــة وتنشــئة  
اطفالهــا الٔننــا نعتبــر ان هــذه التوعيــة يه مــن أولويــات 
مســٔوولية هــذه الجمعيــات المدنيــة الــي ســاهمت يف 
أو  النســاء مــن خــالل معــارض رســم  اظهــار مواهــب 
ــرى،  ــارات أخ ــعبية او أي مه ــواق ش ــة او أس ــال يدوي أعم
وهــذا كلــه يصــب يف محاولــة تشــجيع النســاء ليظهــرن 

ــس  ــن بنف ــطة، ولك ــك األنش ــالل تل ــن خ ــع م يف المجتم
ــدود الٔن  ــى مح ــو يب ــر فه ــا كب ــدور مهم ــذا ال ــت ه الوق
حــق  مــن  وليــس  االٔول  المســٔوول  ليســت  الجمعيــة 
الجمعيــة كنظــام أن تهيمــن مثــال عــى مســيرة حيــاة 
ــأن تطلــب  ــر المــرأة ب ــن نخب ــال ل ــة، عــى ســبيل المث عائل
الطــالق مــن زوجهــا ولكننــا قــد نعلمهــا بــأن هنالــك أماكن 
اىل  تلجــأ  ان  احتاجــت  إذا  فيمــا  احتوائهــا   تســتطيع 
منقــذ، وايضــا قــد نســاعدها يف إجــراء بعــض االتصــاالت 
انــا شــخصيا  بــه  مــا قمــت  الدولــة، وهــذ  مــع دوائــر 
كواجــب انســاين وليــس فقــط دور رســمي يف الجمعيــة. 
مــن الحلــول الــي أعتقــد أنهــا تكــون واقعيــة أكثــر يف 
اإلعــالم  طريــق  عــن  التوعيــة  يه  العنــف  مــن  الحــد 
ووســائل التواصــل االجتمــايع، ألن أغلــب النســاء اليــوم 
ــا  ــوك وخصوص ــس ب ــى الفي ــالع ع ــة االط ــم امكاني لديه
بعــض المجاميــع المغلقــة ) كروبــات( الــي تتيــح للنســاء 
دعــم بعضهــم البعــض وتقييــم أدق لعالقاتهــم داخــل 
األســرة ومعرفــة إذا كان هنالــك أمــر مــا خــائط أم ال يف 

طريقة المعاملة مع الزوج أو االٔخ او حى االٔب«.

الســتقبال  بيــوت  فقــط  نريــد  ال  إبراهيــم:  رونــاك 
المعنفات نريد إيقاف العنف من جذوره

رونــاك إبراهيــم مــن GAPF ويه منظمــة غيــر ربحيــة 
ومســتقلة سياســيا تعمــل ضــد العنــف والقمــع المرتبــط 
بجرائــم الشــرف، تقــول رونــاك » حــوادث القتــل الــي 
حصلــت يف األســابيع القليلــة الماضيــة كشــفت الكثيــر 
السياســيين  قبــل  مــن  التشــخيص  يف  االختــالف  عــن 
ــل  الســويديين ألســباب العنــف، فذهــب بعضهــم لتعلي
ــن  ــد م ــادات والتقالي ــالف الع ــن واخت ــبب بالمهاجري الس
مــن  األخــر  البعــض  ولكــن  بالســويد  مقارنــة  بلدهــم 
السياســيين فســر بــان ظاهــرة العنــف عالميــة ومعروفــة 
بيــن جميــع الشــعوب وباألخــص العنــف الــذي يمارســه 
الرجــال ضــد النســاء، لألســف أن العالقــة بيــن الرجــل 
والمــرأة عــى مــر االزمــان ومنــذ القــدم يه مثــل عالقــة 
للتفاهــم  قوتــه  يســتخدم  فالقــوي  بالضعيــف  القــوي 
المتحضــرة  الحلــول  اســتخدام  بــدل  المشــاكل  وحــل 
يســتطيع  ال  الضعيــف  والطــرف  والتفاهــم،  كالحــوار 
مجابهــة القــوة الجســدية للطــرف األول لذلــك فهــو غالبــا 

يستسلم ويتجنب تأجيج الخالف مع الطرف القوي.

هنالــك بالطبــع دور لمنظمــات المجتمــع المــدين يف 
الحــد مــن العنــف ضــد النســاء ولكــن الســؤال األهــم، 
هــل فعــال هــذه الجمعيــات تنفــذ المهــام الملقــاة عــى 
عاتقهــا؟ وهــل فعــال يســتطيعون الوصــول لتلــك المــرأة 

جنان فرج من جمعية )الحياة للمرأة (

GAPF روناك إبراهيم من منظمة

او  رينكــي  يف  بيتهــا  مــن  تخــرج  ال  الــي  المظلومــة 
تعــرف  وال  المجتمــع  يف  مندمجــة  وغيــر  روزنغــورد 
حــى حقوقهــا! النســاء المعنفــات أكثــر يشء يحتجــن 
إليــه هــو التوعيــة بحقوقهــم ولكــن لالٔســف مــن الصعــب 

إيجاد وسيلة تواصل جيدة معهن.
مؤسســات المجتمــع المــدين ال بــد أن يكــون لهــا دور 
الٔســتقبال  أكثــر  بيــوت  فقــط  نريــد  ال  فنحــن  أكبــر 

المعنفات، نحن نريد ايقاف العنف اصال«

نبيلــة عــي: نحــن نطمــح بالســماح لنــا بلعــب دور 
أكبر يف الحد من العنف

» دائمــاً هنــاك دور للعمــل المجتمــي المــدين الــذي 
أصلــه هــو وجــود الصلــة بيــن النــاس والمجتمــع عــى 
ســبيل المثــال نحــن يف جمعيــة ) أيــد بأيــد ( يف مدينــة 
ــاء  ــاعدة النس ــدف لمس ــروع يه ــرح مش ــا بط ــو قمن مالم
ــم  ــة بتقدي ــة عربي ــن خلفي ــاء م ــدد أو نس ــات الج القادم
ــة التعامــل مــع المجتمــع  معلومــات وطــرق عــن كيفي
الجديــد وتمكيــن المــرأة عــى مســتوى البيــت أوال ومــن 
التمكيــن  واخيــرا  العمــل  ســوق  مســتوى  عــى  ثــم 
تجــاه  وواجباتهــا  احتياجاتهــا،  ،ولمعرفــة  الســيايس 
المجتمــع الجديــد ولكــن تــم رفــض المشــروع مــن قبــل 

 NBV  الجهة المسؤولة
ــات  ــؤولية مؤسس ــن مس ــور يه م ــذه األم ــة ان ه بحج

الدولة مثل )السويسيال( مكتب الخدمات االجتماعية.
ــالق  ــرة الط ــول ظاه ــتطالع ح ــن اس ــر م ــا بأكث ــا أيض قمن
بيــن المهاجريــن واالســتعانة بــذوي الخبــرة مــن الناحيــة 
ــباب  ــى أس ــوف ع ــة للوق ــة والديني ــة والقانوني االجتماعي
ــا مــع جمعيــة  تلــك الظاهــرة، هــذا بإالضافــة اىل تعاونن
المــرأة العربيــة التابعــة لحــزب اليســار مــن خــالل تنظيــم 
المــرأة  عــى  للطــالق  الســلبية  االثــار  حــول  نــدوات 

والطفل.

نبيلة عي من جمعية ) أيد بأيد ( مالمو

تحقيق
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http://www.Hyllie-vardcentral.se

Din Hälsa i goda händer

المركز الطبي الجديد

TEL: 0406170007 هاتف:

المركز مجهز بطاقم أطباء كامل و ممرضات و معالج طبيعي 
ومعالج نفسي والمختبر، كما يوجد لدينا استشاري تغذية.

كما لدى المركز طبيبة استشارية باالمراض النسائية و 
استشاري بطب و جراحة العيون و كذلك اخصائي قلبية .

االفتتاح 
يوم

3Hyllie Vårdcentral مايو 2021

الموقع االلكتروني
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مقاالت الشركاء

كل األشخاص فوق سن الـ 18 يف السويد 

مدعون إىل أخذ اللقاح ضد كوفيد - 19 

معا نتجه نحو نهاية النفق المظلم، ليك ننعم بأوقات أكثر إشراقاً. كل شخص يعيش يف السويد وتجاوز سن الـ 18 

عاماً سيحصل عىل لقاح ضد مرض كوفيد 19-. سيتم تقديم اللقاح أوالً إىل األشخاص األكثر عرضة لإلصابة 

بمضاعفات المرض الخطير. من خالل تطعيم نفسك، فإنك تساهم يف الحد من انتشار العدوى يف المجتمع. 

اللقاح مجاين. 

ــب  ــا األجان ــىت للرعاي ــاً ح ــيكون متاح ــاح س اللق
أوراق  بــدون  هــم  ولمــن  اللجــوء  وطالــيب 

)الالجئين غير الشرعيين(  

لــي  ســويدياً  مواطنــاً  تكــون  أن  الضــروري  مــن  ليــس 
شــخص  كل   .-19 كوفيــد  ضــد  اللقــاح  عــى  تحصــل 
يعيــش يف الســويد لــه الحــق يف الحصول عــى التطعيم 
مجانــاً، مثــل طالــي اللجــوء وحــى لمــن هــم بــدون 
أوراق أي الموجوديــن يف الســويد بــدون تصريــح. إذا لــم 
يكــن لديــك بطاقــة هويــة أو رقــم ضمــان اجتمــايع أو 
رقــم تنســيق مؤقــت، عندهــا ســتحصل عــى رقــم مؤقت 
مــن نظــام الرعايــة الصحيــة. يســتخدم هــذا الرقــم فقــط 
يف مجــال الرعايــة الصحيــة، وال يمكــن أن يُســتخدم يف 
األخــرى  الســلطات  تقــوم  وال  أخــرى،  مجــاالت 

باستخدامه )أو تتبعه من قبل( أي سلطة أخرى.  
مــع  تتعامــل  الــي  يه  فيهــا  تقيــم  الــي  المنطقــة 

إجراءات حصولك عى التطعيم.

بســبب صــول شــحنات اللقــاح إىل الســويد عــى دفعات، 
تتلقاهــا كل  الــي  اللقــاح  يؤثــر عــى كميــة  ذلــك  فــإن 
إجــراء  مواعيــد  توقيــت  عــى  ويؤثــر  صحيــة  منطقــة 
أن  عليــك  مختلفــة.  مجموعــات  ضمــن  التطعيمــات 
تحــدد المنطقــة الــي تقيــم فيهــا عــن طريــق موقــع: 
ــات  ــا يه التعليم ــة م ــن معرف ــن م ــى تتمك se.1177  ح

المحدثة والصالحة حاليا يف نطاق منطقتك. 
 

اســتمر يف اتبــاع نصائــح الســلطات حــىت بعــد 
التطعيم  

هنــاك مــن يعتقــد أنــه بمجــرد أخــذه للقــاح، يمكنــه 
االســترخاء واإلقــالع عــن تتبــع التعليمــات. نحــن نحتــاج 
أثنــاء  الســلطات  نصائــح  اتبــاع  يف  االســتمرار  إىل 
التطعيمــات، مــن أجــل إبطــاء انتشــار العــدوى. حــى لــو 
تــم تطعيمــك، ابــق يف المنــزل إذا كان لديــك أعراضــا، 
وابــق عــى مســافة مــن اآلخريــن واغســل يديــك دائمــاً. 
كلمــا زاد عــدد األشــخاص الذيــن يتحملــون المســؤولية، 

زادت سرعة عودتنا إىل الحياة دون قيود. 

 
صبــت 

ُ
أنــت بحاجــة إىل التطعيــم حــىت لــو أ

سابقاً بفيروس كوفيد - 19  
طــور معظــم األشــخاص الذيــن أصيبــوا بفيــروس كوفيــد 
19- حمايــة ضــد المــرض، لكننــا اليــوم ال نعــرف إىل مــى 
إىل  بحاجــة  فأنــت  لذلــك،  الحمايــة.  هــذه  ستســتمر 
ــد 19-.  ــروس كوفي ــو أًصبــت ســابقاً بفي ــم حــى ل التطعي
إذا كنــت اآلن مصابــاً فيمكنــك الحصــول عــى التطعيــم 

بمجرد أن تتعاىف تماماً من مرض كوفيد 19-. 
 

ــا  ــم، فم ــول التطعي ــئلة ح ــك أس ــت لدي إذا كان
عليــك ســوى االتصــال بالرقــم 08-12368000 
الخدمــة متوفــرة بعــدة لغــات منهــا العربيــة. 

يمكنك أيضا الذهاب إىل هذا الرابط
 https://www.folkhalsomyndigheten.se/covid19-arabiska  
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تحالف جديد ...
حزب الـ SD والدور المسيطر

Foto: Henrik Montgomery / TT
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يتزايد الحراك السيايس يف السويد سخونة مع محاولة تشكيل تحالفات جديدة. الكتلتان التقليديتان لليمين واليسار 
لم تعودا قادرتين عىل الحسم، هذا ما أثبتته االنتخابات الماضية عىل األقل. 

نجح االشتراكيون الديمقراطيون )S( بعد 2018 يف االلتقاء مع الوسط )C( والليبراليين )L( يف منتصف الطريق، فكان 
اتفاق يناير الذي أنتج حكومة عابرة للكتل. غير أن الليبراليين خسروا كثيراً من ناخبيهم يف نهاية المطاف، حسب 

استطالعات الرأي. األمر الذي دفعهم إىل العودة لقاعدتهم البرجوازية التقليلدية، حيث رأوا يف التقارب مع 
السوسيال سبباً لتدهور شعبيتهم.  

 )M( المحافظيــن  أن  يبــدو  اآلخــر  الطــرف  عــى   
والمســيحيين الديمقراطييــن  )KD(  يريــدون تكــرار تجربــة 
االشــتراكيين: اتفــاق ينتــج حكومــة، لكــن هــذه المــرة 
ليــس  اآلخــر  وطرفهــا  كريسترشــون،   أولــف  يقودهــا 
أحزابــاً مــن الكتلــة األخــرى، بــل الحــزب الــذي كان معزوالً 

 .)SD(  يف البرلمان، ديمقراطيو السويد
لــم يعــد الحديــث عــن التقــارب مــع SD مجــرد حديــث. 
حســم المحافظــون والمســيحيون أمرهــم. ولحقهــم 
الليبراليــون الذيــن مــا زالــت ســاحتهم تشــهد نقاشــاً رغــم 
تشــكيل  عــى  العمــل  لصالــح  الحــزب  إدارة  تصويــت 

 .SD حكومة يمينية حى لو تطلب ذلك التعاون مع
ــاً  ــارت عنوان ــر، ص ــالف كبي ــل خ ــت مح ــي كان ــا ال القضاي

للتوافق، وأهمها الهجرة ومكافحة العصابات. 
والمســيحيون  المحافظــون  يســتطيع  هــل  لكــن 
وديمقراطيــو الســويد تشــكيل حكومــة يف الســويد 
ــكلها؟  ــيكون ش ــف س ــة؟ وكي ــات المقبل ــد االنتخاب بع
صغيــر  حــزب  يلعبــه  أن  يمكــن  الــذي  الــدور  ومــا 

كالليبراليين يف نجاح ذلك؟

مجموعــة مــن الســيناريوهات ونقــاط االلتقاء،كمــا 
يراهــا ثالثــة أســاتذة جامعييــن يف العلــوم السياســية 

ضليعون يف السياسة السويدية.
1 - المشاركة يف الحكومة من عدمها

ديموســكوب  مركــز  أجــراه  للــرأي  اســتطالع  آخــر  يف 
ــح أفتونبــالدت حصــل المحافظــون والمســيحيون  لصال
ــى  ــن ع ــويد مجتمعي ــو الس ــون وديمقراطي الديمقراطي
47.2 بالمئــة مــن أصــوات الناخبيــن. ومــن شــأن حصــول 
ــة  ــات المقبل ــة بعــد االنتخاب ــة عــى أغلبي األحــزاب الثالث
أن يجعــل األمــور أســهل بكثير، لكــن إذا تجــاوز الليبراليون 
فــإن  البرلمــان،  لدخــول  المطلوبــة  بالمئــة  الـــ4  عتبــة 
فتــح  الحــزب  ألن  أيضــاً،  مهمــة  ســتكون  مقاعدهــم 

.SD مؤخرا الباب أمام التعاون
أوميــو  جامعــة  يف  السياســية  العلــوم  أســتاذ  وقــال 
النقطــة  يوهــان هيلســتروم لصحيفــة أفتونبــالدت، إن 

الحاسمة يه ما إذا كان SD سيطلب مناصب وزارية.

ويســتبعد رئيــس حــزب المحافظيــن أولــف كريسترشــون 
ــويد،  ــي الس ــع ديمقراطي ــة م ــكيل حكوم ــى اآلن تش ح
أي  وجــود  بعــدم  يعتقــد  هيلســتروم  يوهــان  أن  غيــر 

مشكلة يف ذلك.
ــويد  ــي الس ــس ديمقراطي ــه رئي ــرح ب ــا ص ــك م ــد ذل ويؤك
جيمــي أوكيســون مــن أن المناصــب الوزرايــة ال تهمــه 
األكثــر  األمــر  هــو  السياســة  عــى  التأثيــر  إن  بــل  كثيــراً 

أهمية.

ــد الجلــوس يف الحكومــة.  ــب فــإن SD ال يري وعــى األغل
وقــد يســتلهم تجربــه “شــقيقه” حزب الشــعب الدنماريك 
كان  ذلــك  ومــع    Venstre مــن حــزب  أكبــر  كان  حيــن 

خارج الحكومة ومؤثراً عليها. 
ويعتقــد يوهــان هيلســتروم أن مصــدر إلهــام SD عــى 
وجــه التحديــد هــو حــزب الشــعب الدنمــاريك، وليــس 
حــزب Fremskritt اليميــي الشــعبوي يف النرويــج، الذي 

شارك عى العكس من ذلك يف الحكومة.

الدنمــاريك  الشــعب  “حــزب  أن  هيلســتروم  وأوضــح 
اكتســب نفــوذاً هائــالً يف بقائــه خــارج الحكومــة وكان 
تأثيــر ذلــك جيــداً نســبياً يف الــرأي العــام ويف االنتخابــات، 

يف حين حصل العكس مع الحزب النرويجي”.
جامعــة  يف  السياســية  العلــوم  أســتاذ  الــرأي  ووافقــه 
قــد  أنــه  معتبــراً  بوليــن،  نيــكالس    Mittuniversitetet
يكــون مــن الجــذاب لـــSD  البقــاء خــارج الحكومــة. فهــذا 
يعطيــه نفــوذاً كبيــراً ويخفــف عنــه تحمــل المســؤوليات 

عن بعض السياسات الي ال يفضلها.
حــزب Sannfinnländarna الفنلنــدي مثــال آخــر عــى 
حقيقــة أن الســلطة الحكوميــة يمكــن أن تكلــف األحزاب 
الشــعبوية القوميــة كثيــراً. فبعــد أن دخــل الحكومــة يف 
إىل  انقســم  الحــزب  أن  النتيجــة  كانــت   ،2015 العــام 

قسمين.
ومــع ذلــك فــإن تجربــة حــزب الشــعب الدنمــاريك ليســت 
قصــة نجــاح أيضــاً، حســب أســتاذ العلــوم السياســية يف 
االنتخابــات  فــي  تيوريــل،  يــان  ســتوكهولم  جامعــة 

األخيــرة يف العــام 2019، انخفضــت شــعبية الحــزب مــن 
21.1 بالمئة إىل 8.7 بالمئة.

وأضــاف تيوريــل “الــدرس الــذي يمكــن أن يأخــذه SD هــو 
أن يجــرؤ عــى خطــوة دخــول  أنــه يف مرحلــة عليــه 

الحكومة حى لو كانت محفوفة بالمخاطر”.

2 - االتفاق يف القضايا
رئيســة  أي عقبــات موضوعيــة  بوليــن  نيــكالس  يــرى  ال 

تحول دون تمكن M وKD وSD من التوصل إىل اتفاق.
بــأن  قبــل عــدة ســنوات  النــاس  قالــه  “إن مــا  وأوضــح 
األحــزاب الثالثــة ال تســتطيع أبــداً التعــاون يف الهجــرة 
مجــاالً  باعتبــاره  اآلن  إليــه  يشــار  أصبــح  واالندمــاج، 
وسياســة  والنظــام  بالقانــون  يتعلــق  وفيمــا  للتوافــق. 
يف  السياســة  تغييــر  تريــد  األحــزاب  أن  يبــدو  الطاقــة، 
االتجــاه نفســه. فــال توجــد مشــاكل كبيــر تحــول دون 

االتفاق”.
النظــر حــول  وأضــاف “توجــد اختالفــات يف وجهــات 
لكــن  االقتصاديــة.  القضايــا  وبعــض  األورويب  االتحــاد 
هــذه قضايــا ال تعتبــر مهمــة لدرجــة أن تعرقــل التعــاون. 
وهــم   ،SD أولويــات  يه  والنظــام  والقانــون  الهجــرة 
هــذه  تأثيــر ســيايس يف  عــى  للحصــول  اآلن  ســعداء 

المجاالت”.
وقــال هيلســتروم “عندمــا يتعلــق األمــر بالهجــرة وقضايــا 
االندمــاج. مــن الســهل التوصــل إىل اتفــاق اليــوم عمــا 

كان عليه األمر قبل بضع سنوات”.

3 - عامالن رئيسان يف المفاوضات
يلفــت يــان تيوريــل إىل أمريــن يعتبرهمــا حاســمين يف 
تعــرف  أن  األول  الثالثــة،  األحــزاب  بيــن  المفاوضــات 
الحــدود المؤلمــة لآلخريــن الــي يجــب التوقــف عندهــا، 
وأحــزاب  للتنــازل.  مســتعدون  هــم  مــدى  أي  وإىل 
التحالــف الســابقة، يف رأيــه، تملــك خبــرة كبيــرة يف ذلــك 
ال  الــي  أو  عليهــا  المتفــق  غيــر  القضايــا  تأجيــل  ويف 

تستحق أن تطرح.

SD ما يه احتماالت وصول حزب الـ
إىل الحكم؟

سياسة داخلية
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والثــاين هــو كيــف تثــق يف الطــرف اآلخــر؟ حيــث كان 
ــر، فــكان  ذلــك أصعــب يشء بالنســبة ألحــزاب اتفــاق يناي
الســؤال كيــف يمكــن للوســط والليبرالييــن أن يثقــا بــأن 
االشــتراكيين لــن يتراجعــوا عــن االتفاقــات حيــن التنفيــذ، 
ولذلــك كان هنــاك جــدول زمــي واضــح يف اتفــاق ينايــر. 

وهذا بالضبط ما سيواجه SD أيضاً”.
فيمــا قــال يوهــان هيلســتروم إن SD يتمتــع بميــزة يف 
المفاوضــات، فهــو أقــل الخاســرين إذا فشــلت محــاوالت 

تشكيل حكومة يمينية.

اســتراتيجية  لديــه  الحــزب  ان  الواضــح  “مــن  وأضــاف 
ــر السياســة الســويدية. وأعتقــد بأنــه  ــة األمــد لتغيي طويل
ســيواصل تقديــم نفســه كحــزب معــارض حــى لــو أصبح 
مــا  لديــه  ليــس  فإنــه  لذلــك  للحكومــة.  داعمــاً  حزبــاً 

يخسره يف حال عدم التوصل التفاق”.
وتابــع “ال يريــد SD أن ينتهــي بــه المطــاف حيــث انتهــى 
األمــر بحــزب اليســار، ســجيناً عــى اليســار، حيــث يمكنــه 
فقــط اختيــار دعــم حكومــة حمــراء خضــراء أو الموافقــة 

عى سياسة بعيدة عن مبادئه”.

ً 4 - الحزب الصغير قد يكون حاسما
يه   M و   KDو  SD بيــن  المفاوضــات  تكــون  لــن  ربمــا 
فمــن  بوليــن  نيــكالس  يــرى  مــا  حســب  الحاســمة، 
المفارقــات أن الحــزب األصغــر، الليبرالييــن، قــد يلعــب 
ــة  ــة المطلوب ــبة الـــ4 بالمئ ــق نس ــم إذا حق ــدور الحاس ال

إنهــم  الليبراليــون  “قــال  ويضيــف  البرلمــان.  لدخــول 
بــأن  أعتقــد  يريــدون دعــم حكومــة كريسترشــون، وال 
موقفهــم تجــاه مشــاركة SD يف الحكومــة منقــوش يف 
ــر مــن أي وقــت  ــة أكث ــدو سياســتهم براغماتي الصخــر، تب
مــى، ومــا قالــوه حــى اآلن قــد يكــون التنــازل األول 
ــث  ــتقبل. حي ــد يف المس ــاك المزي ــون هن ــد يك ــط، وق فق
ســيكون لهــم دور مهــم يف الشــكل الــذي تنتهــي فيهــا 
بمناصــب   SD تكــون مطالــب  قــد  وهنــا  المفاوضــات، 

وزارية عامالً حاسماً”.
يف حيــن قــال هيلســتروم “إذا قبــل SD أن يكــون حزبــاً 
داعمــاً فقــط، فــإن األمــر سيســتغرق مفاوضــات طويلــة 
للتوصــل اىل اتفــاق. لكــن إذا كان SD يف الحكومــة، فأجد 
مــن الصعــب عــى الليبرالييــن التعــاون معــه، ســيكون 
ــر مــن  هــذا حساســاً جــدا داخــل الحــزب وبالنســبة لكثي

ناخبيه”.
وأضــاف “يف الفتــرة الــي ســبقت انتخابــات 2018، أراد 
ــر أنفســهم عــى أنهــم ضــد الشــعبوية  الليبراليــون تصوي
الليبرالييــن  لــدى  وباألســاس   .SD وخصوصــاً  اليمينيــة 
كثيــر مــن  مــع  اســتراتيجياً  تتوافــق  ليبراليــة ال  سياســة 
أن  وأرى  الديمقــرايط.  المســيحي  الحــزب  مواقــف 

الليبراليين بعيدون عن خط األحزاب الثالثة”.
5 - الخيار النووي

ــة  ــا المهم ــن وحده ــات الليبراليي ــج انتخاب ــون نتائ ــن تك ل
لمعرفــة إمكانيــة وكيفيــة تشــكيل حكومــة يمينيــة. حيــث 
ــراً  ــن دوراً مؤث ــط والليبراليي ــزيب الوس ــم ح ــيلعب حج س
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عــى الموقــف التفــاويض لـــSD. فــإذا حصلــت أحــزاب 
والليبرالييــن  )المحافظيــن  الســابقة  التحالــف 
والمســيحيين والوســط( عــى كتلــة انتخابيــة أكبــر مــن 
تشــكيل  فســيمكنهم  واليســار،  والبيئــة  االشــتراكيين 
حكومــة دون دعــم SD مــا دام األخيــر ال يصــوت لصالــح 

ميزانية االشتراكيين.
وقــال تيوريــل “إذا أقــرت حكومــة كريسترشــون الميزانيــة 
بمســاعدة الليبرالييــن والوســط فســيفقد SD القــدرة عى 
الحــزب لديــه  لكــن إذا حــدث ذلــك، فــإن  المســاومة، 
دائمــاً خيــار القنبلــة النوويــة وهــو التصويــت ضــد كل 

يشء، والضغط من أجل إجراء انتخابات جديدة”.
وأضــاف “بالطبــع، إنهــا ورقــة يمكنهــم لعبهــا. لكنهــا لعبــة 

خطيرة يمكن أن ترتد عليهم سلبياً”.

يمكنــه  أحــد  فــال  مفتوحــة،  الســيناريوهات  كل  تبــى 
بدقــة توقــع نتيجــة االنتخابــات يف الســويد، حيــث يراقب 
الــرأي العــام كل صغيــرة وكبيــرة يف مواقــف األحــزاب 
والسياســيين ويبــي مواقفــه عليهــا. لكــن مــن الواضــح 
أيضــاً أن المعركــة االنتخابيــة بــدأت مبكــراً، وأنهــا ســتكون 
غيــر مســبوقة بعــد دخــول اليميــن المتطــرف عــى خــط 
التحالفات يف السياســة الســويدية. وستشــهد الـ16 شــهراً 
المقبلــة تعبيــراً عــن صــراع ســيايس يف الظاهــر لكنــه 
يخــي تحتــه صراعــاً عميقــاً حــول القيــم الــي يجــب أن 

تحكم يف المجتمع السويدي. 

مقاالت
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يف تطــور مفاجــئ، وربمــا غيــر مألــوف، انتقــد عــدد مــن أعضــاء البرلمان 
عــن الحــزب االشــترايك الديمقــرايط )S( الحكومــة بخصــوص مشــروع 
قانــون الهجــرة الجديــد الــذي يجعــل اإلقامــة المؤقتــة القاعدة الرئيســة 

لمعالجة طلبات اللجوء. 
هــذه ليســت المــرة األوىل الــي تظهــر فيهــا خالفــات حــزب االشــتراكيين 
الديمقراطييــن عــى الســطح، الحــزب الــذي يعــد األكبــر يف الســويد 
عــى مــدار ســنوات عــدة، لكــن التطــور الــذي يعتبــر غيــر معتــاد يف 
السياســة الســويدية هــو اختيــار أعضــاء يف البرلمــان عــن االشــترايك 
وبالتــايل  البرلمانيــة،  المجموعــة  رأي  عــى  التحفــظ  الديمقــرايط، 
التصويــت بصــورة فرديــة عــى قــرار تثبيــت قانــون الهجــرة الجديــد هــذا 

الصيف.

ــول  ــت ح ــزب، كان ــل الح ــالف داخ ــا الخ ــر به ــي تفج ــة األوىل ال القضي
االتحــاد األورويب يف التســعينات وأوائــل القــرن الحــادي والعشــرين. يف 
ــادة الحــزب تمامــاً يف الحفــاظ عــى تماســك  ــك الوقــت، فشــلت قي ذل

الحزب.
ــم أن  ــراع، ورغ ــد الص ــا إىل ح ــل وقته ــاً وص ــاً داخلي ــهد خالف ــزب ش الح
جــراح هــذا الصــراع التأمــت اآلن، فــإن ذكريــات خالفــات المــايض تــكاد 

تفرض ظاللها عى خالفات اليوم.
أجنحــة اليســار واليميــن داخــل الحــزب تــكاد تكــون مكرَّســة يف كل 
هــذه  خطــأ  لهــا،  حســابات  وضــع  الحــزب  يحــاول  الــي  التوازنــات 

ملف قانون الهجرة يقسم االشتراكيين 
الديمقراطيين

قضايا الهجرة

الخالفات الداخلية 
أدت مثال إىل أن 

يذهب الديمقراطيون 
االشتراكيون إىل 

االنتخابات األوروبية  
يف العام 1995 

بقائمتين. فيما كانت 
  SSU منظمة الشبيبة

التابعة للحزب عىل 
شىف االنهيار يف 

العام 1999.

الحســابات أدى مثــال إىل أن يذهــب الديمقراطيــون االشــتراكيون إىل 
االنتخابــات األوروبيــة  يف العــام 1995 بقائمتيــن. فيمــا كانــت منظمــة 
الشــبيبة SSU  التابعــة للحــزب عــى شــى االنهيار يف العــام 1999. وأدى 
الخــالف الحــزيب الداخــي عــى قضيــة اليــورو إىل تنظيــم حملتيــن مــن 
الحــزب نفســه، إحداهمــا مــع اليــورو واألخــرى ضــده  يف اســتفتاء 

العام 2003.

خالف يمكن تجنبه 

مســألة الخالفــات السياســية، خاصــة بيــن المحســوبين عــى اليســار 
ــا  ــويد وغيره ــزاب يف الس ــل كل األح ــاً داخ ــون واقع ــكاد تك ــن، ت واليمي
ــا  ــاً عندم ــاً درامي ــادة طابع ــذ ع ــات تأخ ــذه الخالف ــن ه ــدول، لك ــن ال م
للتشــاور  النــاس  جمــع  يف  القيــادة  وتفشــل  كبيــراً  الحــزب  يكــون 

والمناقشة واالستماع إىل الرأي اآلخر.
المراقبــون يعتقــدون بــأن االشــتراكيين الديمقراطييــن كان مــن الممكــن 
ــم،  ــاء إىل بعضه ــر لإلصغ ــة أكب ــوا فرص ــم إذا أعط ــوا خالفاته أن يتجنب

خصوصاً لو أن قيادة الحزب احترمت المنتقدين لها بدرجة أكبر.

يف  شــهدت  اآلخــر،  الطــرف  عــى  البرجوازيــة،  اليمينيــة  األحــزاب 
الســنوات األخيــرة اختالفــات عميقــة داخليــة حــول سياســة الهجــرة 
التحالــف  انهيــار  إىل  أدت  الخالفــات  هــذه  الخصــوص.  وجــه  عــى 

Foto: Izabelle Nordfjell/TT, Marcus Ericsson/TTتوماس هامربيري

برلمانيون من الحزب الحاكم ينتقدون اقتراح الحكومة لقانون الهجرة
أحد البرلمانيين: الناس سيعيشون حالة من عدم االستقرار بخصوص إمكانية بقائهم يف السويد
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البرجــوازي بيــن أحــزاب اليميــن ويميــن الوســط، وأصبــح التحالــف اليــوم 
مجــرد ذكــرى وأصبــح األصدقــاء المقربــون جــداً يف األمــس، أســوأ 

أعداء لبعضهم اليوم. 

لوفين وحكومته بين نيران حزبه ونيران األحزاب الداعمة 
لحكومته

ــتراكيين  ــزب االش ــن ح ــويدي ع ــان الس ــاء البرلم ــن أعض ــدد م ــد ع يعتق
الديمقراطييــن أن قانــون الهجــرة الــذي قدمتــه الحكومــة يتعــارض مــع 

سياسة الهجرة الي أقرها مؤتمر الحزب العام 2017.
لكــن كأن هــؤالء يتناســون أن الحكومــة الحاليــة تشــكلت نتيجــة صفقــة 
ينايــر الــي تنــازل فيهــا الحــزب عــن بعــض سياســاته مقابــل الدعــم مــن 

قبل حزب الوسط والليبراليين.

وأن مفهــوم الصفقــات واالتفاقــات ال يعــي ألحــد الربــح الكامــل. 
الموديــرات  األخــرى:  اليمينيــة  المعارضــة  أحــزاب  أن  خصوصــاً 
والمســيحي الديمقــرايط وديمقراطيــو الســويد، انســحبوا مبكــراً مــن 
مباحثــات الهجــرة، ولــم يشــاركوا بصياغــة المقتــرح الجديــد، مــن أجــل 
يف  اســتخدامها  يمكــن  انتخابيــة  ورقــة  الهجــرة  موضــوع  يبــى  أن 

الوقت المناسب لهم.

وكانــت الحكومــة قدمــت مؤخــراً االقتــراح المثيــر للجــدل بشــأن قانــون 
المقبــل.  يوليو/تمــوز.  يف  تطبيقــه  يبــدأ  أن  يفتــرض  الــذي  الهجــرة 
االشــترايك  الحكومــة،  حزبــا  عليــه  توافــق  الــذي  االقتــراح  ويتضمــن 
ــة، عــدداً مــن النقــاط لكــن جوهــره يقــوم عــى أن  الديمقــرايط والبيئ

تكــون تصاريــح اإلقامــة المؤقتــة، وليســت الدائمــة، القاعــدة الرئيســية، 
وأن يُفرض شرط القدرة عى اإلعالة يف طلبات لم الشمل.

لالشــتراكيين  البرلمانيــة  المجموعــة  يف  بمعارضــة  االقتــراح  وقوبــل 
الديمقراطييــن، حيــث أعــرب عــدد مــن األعضــاء عــن تحفظهــم عــى 

اقتراح الحكومة.

وقــال عضــو البرلمــان تومــاس هماربيــري )S( »الوضــع الــذي وصلنــا إليــه 
أريــد أن أدعمــه فهــو يف االتجــاه  اآلن مؤســف جــداً، وهــو أمــر ال 
ــدويل«. علمــاً أن  ــد ال ــة عــى الصعي ــاالً ســيئاً للغاي الخــائط ويقــدم مث

هماربيري كان يف السابق المفوض األورويب لحقوق اإلنسان.
وكتبــت عضــوة البرلمــان إيليــن لوندغريــن عــى ســبيل المثــال “التحفــظ 
يف المجموعــة البرلمانيــة هــو أمــر ال أرغــب فعلــه، لكــن ال توجــد طريقة 

أخرى بالنسبة يل يف هذه القضية”.

فيمــا قــال ماغنــوس مانهامــار إن اقتــراح الحكومــة “يتعــارض مــع قــرار 
الحــزب االشــترايك الديمقــرايط نفســه يف اجتمــاع الكونغــرس للعــام 
ــك الوقــت، قــرر الحــزب أن سياســة الهجــرة يف الســويد  2017. فــي ذل

ينبي أال تختلف كثيراً عن سياسة دول االتحاد األورويب األخرى”.
وأضــاف “االقتــراح يختلــف عــن سياســة الــدول األخــرى، مــن حيــث 
إمكانيــة لــم شــمل األســرة وطــول تصاريــح اإلقامــة، فهــو أكثــر ســلبية، 

أي سيكون لدينا تشريع أسوأ لطالي اللجوء”.
كمــا عــارض تومــاس هماربيــري فــرض اإلقامــة المؤقتــة قاعــدة رئيســية. 
وقــال “هــذا يجعــل االندمــاج أكثــر صعوبــة بالتأكيــد، حيــث ســيعيش 
يف  بقائهــم  إمكانيــة  يخــص  فيمــا  اليقيــن  عــدم  مــن  حالــة  النــاس 

السويد”.

األحزاب اليمينية 
البرجوازية، عىل 

الطرف اآلخر، شهدت 
يف السنوات األخيرة 

اختالفات عميقة داخلية 
حول سياسة الهجرة 
عىل وجه الخصوص. 
هذه الخالفات أدت 

إىل انهيار التحالف 
البرجوازي بين أحزاب 
اليمين ويمين الوسط

عارض توماس هماربيري 
فرض اإلقامة المؤقتة 

قاعدة رئيسية. وقال 
“هذا يجعل االندماج 
أكثر صعوبة بالتأكيد، 
حيث سيعيش الناس 
حالة من عدم اليقين 

فيما يخص إمكانية 
بقائهم يف السويد”.

ال تنتظر وأنت متألم مع مجموعة واسعة من خدماتنا الصحية في مركزنا
نحن نهتم بصحتك
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الفتــرات  يف  خصوصــاً  المتطــرف،  واليميــن  اليميــن  أحــزاب  تتــذرع 
مــن  مزيــد  إىل  تحتــاج  ال  الســويد  بــأن  علــي،  وبشــكل  األخيــرة، 
المهاجريــن والالجئيــن ألنهــا ال تســتطيع اســتيعاب وإدمــاج مــن لديهــا 
اآلن. وتربــط هــذه األحــزاب، بشــكل شــعبوي بيــن صعوبــات االندمــاج 
للترســيخ  فتــرات  إىل  والمهاجريــن  الالجئيــن  وحاجــة  الحقيقيــة، 
وتعويضــات تؤمــن حاجاتهــم األساســية، وتريــد هــذه األحــزاب فــرض 
شــبه عقــاب جمــايع ومســبق مــن خــالل تصعيــب إجــراءات لــم شــمل 
عائــالت المقيميــن، وتكريــس اإلقامــة المؤقتــة بــدل الدائمــة لمــن يحــق 

له البقاء من طالي اللجوء.

ومختصيــن  وحزبييــن  سياســيين  وحســب  العقــاب،  هــذا  مثــل 
اجتماعييــن مــن الممكــن أن يؤثــر ســلباً عــى االندمــاج، ويحــرم النــاس 
بالتــايل مــن  باألمــان االجتمــايع واالقتصــادي، ويزيــد  الشــعور  مــن 

المشاكل االجتماعية.

هــذا الربــط، بيــن »فشــل االندمــاج« وخطــط تقييــد الهجــرة، والــذي ال 
يخلــو مــن نزعــات عنصريــة، يســتند عــى وقائــع ظاهريــة، تخــي خلفها 

حقائق ال تريد هذه األحزاب حى التطرق لها.

مــن هــذه الوقائــع: تزايــد نســب البطالــة بيــن المولوديــن يف الخــارج، 
ويه ذريعــة تشــهرها بعــض األحــزاب لتبريــر سياســاتها المتشــددة 
تجــاه اللجــوء، مــع أن الســويد تســتفيد مــن القــوى العاملــة والخبيــرة 
المهاجــرة بكلفــة أقــل مــن القــوى الــي نشــأت وتربــت ودرســت يف 
الســويد. إن كلفــة تهيئــة مهنــدس أو طبيــب أو ســائق تاكــيس أو عامــل 
مصنــع للدخــول إىل ســوق العمــل، مــن المولوديــن يف الســويد، تكلــف 
ــنتين أو  ــون إىل س ــد يحتاج ــن ق ــدد الذي ــن الج ــة القادمي ــاف كلف أضع

أربع سنوات لبدء حياتهم العملية.

الذريعــة الثانيــة: ارتفــاع معــدالت الجريمــة يف المناطــق ذات األغلبية 
المهاجــرة: وهــذه مشــكلة ســويدية لهــا طابــع اجتمــايع واقتصــادي، 
وليــس للجريمــة كظاهــرة موجــودة بهــذه المناطــق أي عالقــة بجنســية 
معينــة أو عــرق محــدد، حســب إحصــاءات عــدة متكــررة. خصوصــاً أن 
غالبيــة المنخرطيــن بأعمــال إجراميــة هــم شــبان ممــن نشــؤوا وترعرعــوا 
يف الســويد، ومــن المخجــل أن يتــم رمــي مشــكلة عامــة تعــاين منهــا 

السويد عى فئة معينة من المجتمع.

الذريعــة الثالثــة: تــدين درجــات تالميــذ وطــالب أبنــاء القادميــن الجدد، 
مــن  الســويدية،  المــدارس  يف  العــام  الدرجــات  لمســتوى  بالنســبة 
الممكــن أن تكــون أرقــام هــذه الظاهــرة صحيحــة، لكــن الدراســات 
واإلحصــاءات ال تشــير عــادة إىل حــاالت اســتطاع فيهــا أبنــاء المهاجريــن 
ــب  ــل الط ــويدية مث ــات الس ــة يف الجامع ــروع صعب ــول ف ــدد، دخ الج
مــن ذهابهــم إىل  والهندســة واالقتصــاد، بعــد ســنوات قليلــة جــداً 
المــدارس الســويدية. إضافــة إىل أننــا نتعامــل هنــا مــع قــوى بشــرية 
كامنــة، يمكــن االســتفادة بهــا يف تشــغيل أفضــل لعجلــة االقتصــاد ويف 
جميــع مناحــي الحيــاة المهنيــة، فاالســتثمار يف البشــر هــو مــن أنجــح 
االســتثمارات، وهــذه حقيقــة تعيهــا وتمارســها الســويد، لكــن بعــض 
أحــزاب اليميــن تحــاول التغــايض عنهــا عندمــا يتعلــق األمــر بالالجئيــن 
نحــن  لنــا  يكــون  أن  طبعــاً  الضــروري  مــن  أخيــرة،  كلمــة  وأبنائهــم. 

المولدون يف الخارج دوراً يف دعم القوى الي تدافع عنا.
 تدافــع عنــا ليــس فقــط بالعاطفــة والشــفقة بــل مــن منظــور الحاجــة 
والحفــاظ عــى مبــادئ وقيــم المجتمــع. وهنــا يــأيت دورنــا يف أن نســهم 

وبشكل إيجايب يف المجتمع ونعرف عى األقل ما يدور من حولنا. 

من الضروري طبعاً 
أن يكون لنا نحن 

المولدون يف الخارج 
دوراً يف دعم القوى 

اليت تدافع عنا

Foto: TT

»فشل االندماج« ذريعة من أجل تقييد الهجرة

تربط األحزاب 
اليمينية، بشكل 

شعبوي بين 
صعوبات االندماج 

الحقيقية، وبين 
حاجة الالجئين 

والمهاجرين إىل 
فترات للترسيخ 

وتعويضات تؤمن 
حاجاتهم األساسية، 

وضرورة لم شمل 
عائالتهم.

قضايا الهجرة
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موضوع الغالف

الجيل النائش من أبناء الالجئين يساهم يف 
بناء السويد كما فعل جيل المغتربين األوائل

مريم تتفوق يف دراستها وتدخل كلية 
الطب وتعمل وتشارك بنشاطات مختلفة.

دخــول كليــة الطــب يف دولــة مثــل الســويد، يعــد حلمــا للعديــد مــن الطــالب الذيــن ولــدوا ونشــأوا يف الســويد، ولكــن مريــم رمزي 
اســتطاعت تحقيــق هــذا الحلــم مــع أنهــا مــن أبنــاء الالجئيــن الجــدد، وعــىل الرغــم مــن أن مريــم لــم تــدرس يف الســويد منــذ 
طفولتهــا، بــل وصلــت ويه بعمــر 16 ســنة، لتبــدأ مــن جديــد يف مجتمــع مغايــر وبلغــة غريبــة عليهــا ولتضــع أمامهــا تحديــات 

عديــدة.

»أنا لست حالة فريدة 
يوجد العديد من طالب 

الالجئين الناجحين 
الذين يملكون الطموح 

والحلم«

عدم التخي عن الحلم
تقــول مريــم لـــ الكومبــس، التمســك بالحلــم كان وال يــزال مصــدر قــويت 
عندمــا أشــعر بالضعــف، وتتابــع موضحــة: إيمــاين بنفــيس إىل جانــب 
تشــجيع أهــي ووقوفهــم مــي، وإيمانهــم بقــدرايت كل ذلــك ســاعدين 
ــدف  ــذا اله ــد كان ه ــب، لق ــة الط ــول كلي ــديف يف دخ ــق ه ــى تحقي ع

نصــب عيــي دائمــا ولــم أتخــل عنــه للحظــة.

ــرة األوىل لوصولهــا إىل  ــات الــي واجهتهــا مريــم يف الفت وعــن الصعوب
ــات  ــاك صعوب ــع كان هن ــول: بالطب ــنة، تق ــر 16 س ــويد ويه يف عم الس
ــد وفهــم ثقافــة وعــادات  ــم مــع جــو البل ــل التأقل ــدة واجهتــي مث عدي

وطــرق تفكيــر المجتمــع الجديــد. باإلضافــة لالختــالف الكبيــر يف طريقــة 
الدراســة يف الســويد عــن الطريقــة الــي درســت بهــا يف ســوريا والعــراق 
وربمــا يف بقيــة البلــدان العربيــة إجمــاالً، لكــن بالمثابــرة واالطــالع الدائــم 
ــذه  ــى ه ــتطعت أن أتخ ــت، اس ــا قل ــم كم ــك بالحل ــب التمس إىل جان

الصعوبات.

تفوق مبكر 
ولــدت مريــم يف ســوريا وعاشــت فيهــا مــع عائلتهــا العراقيــة أول 9 
 7 وبعــد حــوايل  العــراق،  إىل  العائلــة  لتعــود  مــن عمرهــا،  ســنوات 
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مــع تصاعــد الخطــاب العنصــري واتهــام الالجئيــن بأنهــم عالــة تبــرز 
الالجئيــن  أبنــاء  مــن  النــائش  الجيــل  أبطالهــا  عديــدة  نجــاح  قصــص 

القدامى والجدد.

» من خالل المثابرة 
واالطالع الدائم إىل 

جانب التمسك بالحلم، 
استطعت أن أتخىط 

صعوبات وجودي 
يف مجتمع جديد 

واستخدام لغة جديدة 
والتعامل مع عادات 

وتقاليد مغايرة«

» أطمح لنشر كتايب 
خالل عام 2021 وحالياً 
أعمل عىل كتابة الجزء 

الثاين منه«

ســنوات هاجــرت العائلــة إىل الســويد، أظهــرت مريــم الــي أتمــت الـــ 16 
ســنة مــن عمرهــا يف الســويد، شــغفاً بالمــواد العلميــة، وحصلــت عــى 
منــح للمتفوقيــن، خاصــة أنهــا اســتطاعت تمثيــل مدرســتها يف مدينــة 
ــاطها  ــب نش ــة، إىل جان ــابقات علمي ــاطات ومس ــدة نش ــوبينك بع لينش

بمجلس الطلبة.

ــة  ــأة مالي ــا بمكاف ــم تكريمه ــوق، ت ــة بتف ــة الثانوي ــا للمرحل ــد اتمامه بع
وبكافــة  المدرســة،  يف  درجــات  أعــى  عــى  حصلــت  ألنهــا  ومنحــة 

الفروع.

ــا  ــي، لهم ــى دور أيب وأم ــي أن أن ــدد: ال يمكن ــذا الص ــم به ــول مري تق
يعــود الفضــل يف مــدي بالقــوة والتشــجيع، أتذكــر أيضــا تحــدي اللغــة، 
الــي كانــت جديــدة بالنســبة يل، وبهــا كنــت يجــب أن أقــرأ وأدرس لــي 
انجــح وأتفــوق. هنــا شــعرت أنــي انتصــرت عــى حاجــز الخــوف والتــردد 
إىل هــديف  الوصــول  احبــايط، شــغف  ويحــاول  داخــي  كان  الــذي 

ساعدين عى المثابرة.

ــاين  ــزء الث ــة الج ــدأت بكتاب ــايب وب ــر كت ــح بنش »أطم
ــه« من

إىل جانــب دراســتها حاليــا يف كليــة الطــب يف جامعــة لينشــوبينغ، 
ــة لصــوت الشــباب، ضمــن حلقــة  ــم يف المحافظــة كممثل تعمــل مري
للوصــل بيــن الشــباب والسياســيين والمســؤولين، كمــا أنهــا تمــارس عــدة 
نشــاطات ثقافيــة ورياضيــة حيــث تعتبــر رياضــة كــرة القــدم مــن هوياتهــا 
ــاً  ــة أيض ــل ومدرب ــاً  ب ــون حكم ــتطاعت أن تك ــا اس ــى أنه ــة، ح المفضل
ــرة  ــاد ك ــدم يف اتح ــرة الق ــاطات ك ــورة لنش ــرا كمط ــا مؤخ ــم تعيينه وت

. ÖFFالقدم السويدي
ورغــم صغــر ســنها نســبياً، إال أنهــا قامــت بكتابــة كتــاب عــن كيفيــة تأثــر 
ــالل  ــايب خ ــر كت ــح لنش ــم: أطم ــول مري ــاة، تق ــط الحي ــى نم ــرة ع الذاك

عام 2021 وحالياً أعمل عى كتابة الجزء الثاين منه. 
رسالة إىل اليمين المتطرف:

وعــن حمــاالت بعــض السياســيين خاصــة مــن اليميــن المتطــرف والــي 
ــاء الالجئيــن متدنيــة،  ــأن معــدالت درجــات أبن يكررهــا اإلعــالم عــادة، ب
إلظهــار فشــل أهاليهــم يف االندمــاج بالمجتمــع تقــول مريــم: أنــا أقــول 
لهــؤالء إن هنالــك تالميــذ وطــالب قدمــوا إىل الســويد يخملــون معهــم 
طموحــا وأحــالم كبيــرة هدفهــم اثبــات أنفســهم والمســاهمة يف بنــاء 
المجتمــع والتفاعــل معــه، لكــن لألســف ال يتــم تســليط الضــوء عليهــم 
ــادة  ــع زي ــة م ــلبية المرافق ــب الس ــن الجوان ــة ع ــا الكتاب ــم غالب ــا يت و انم
عــدد الالجئيــن وصعوبــات اندماجهــم. هنــاك العديــد مــن قصــص 
النجــاح وســط أبنــاء المهاجريــن يجــب التركــز عليهــم. وتضيــف أنا لســت 
حالــة فريــدة وأريــد أن أشــجع التالميــذ والطــالب عــى المثابــرة وتخي 

الصعوبات وتحقيق أمنياتهم

شبكة الكومبس اإلعالمية

حاورتها: سارة سيفو
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معلومات مهمة عن التأمين عند المرض والحوادث

هــذه يه الطريقــة الــيت يعمــل بهــا التأميــن عنــد 
المرض والتأمين ضد الحوادث

ــوادث  ــد الح ــن ض ــن عنــد المــرض والتأمي ــل التأمي يعم
بحيــث تدفــع القليــل كل شــهر أو كل عــام، ولكــن يمكــن 
أن تســترد الكثيــر يف حــال التعــرض لحــادث أو يف حــال 
مشــاكل  أو  الســرطان  مثــل  معينــة،  بأمــراض  اإلصابــة 
القلــب. تحصــل عــى أكبــر قــدر مــن المــال إذا أصبــت 
ــاً أو ال  ــاف تمام ــم تتع ــك ل ــة أن ــت لدرج ــروح أو مرض بج
تســتطيع العمــل بنفــس القــدر كمــا كنــت مــن قبــل. 
ولكــن يمكنــك أيضــاً الحصــول عــى تعويــض عــن أشــياء 
ــال إذا تعثــرت بدراجتــك، أو يف  أخــرى، عــى ســبيل المث

حال الدخول إىل المستشى طوال الليل.

التأمين يساعد الحياة عىل االستمرار كالمعتاد
يســاعد التعويــض الــذي نحصــل عليــه مــن التأميــن، عى 
أن نســتمر بحياتنــا كالمعتــاد إذا حــدث يشء خطيــر. 
عــى ســبيل المثــال، يمكــن أن يســاعدك عــى تحمــل 
تكاليــف البقــاء يف المــكان الــذي تعيش فيه، أو االســتمرار 
ــر قــادر  يف دفــع تكاليــف أنشــطة األطفــال. إذا كنــت غي
مــن  تعويــض  عــى  تحصــل  فســوف  العمــل،  عــى 
صنــدوق التأمينــات االجتماعيــة الســويدي. لكــن هــذا 
التعويــض أقــل بكثيــر مــن راتبــك، لــذا فــإن الحصــول عــى 
التأميــن يمكــن أن يحــدث فرًقــا  تعويــض مــن شــركة 

كبيراً.

يمكنــك الحصــول عــىل تأميــن مــن خــالل الوظيفــة – 
لكن هذا التأمين محدود

كثيــر مــن النــاس لديهــم تأميــن مــن خــالل عملهــم. لكــن 
ســاعات  خــالل  فقــط  عــادة  ينطبــق  الوظيفــة  تأميــن 
ــل.  ــن العم ــك إىل أو م ــون يف طريق ــا تك ــل وعندم العم
عــى  التأميــن  ينطبــق  مــا  عــادًة  ذلــك،  إىل  باإلضافــة 
الوظيفــة فقــط يف حالــة تعرضــك لحــادث، وليــس يف 
حالــة مرضــك – عــى الرغــم مــن حقيقــة أن معظــم 
األشــخاص الذيــن يتغيبــون عــن العمــل لفتــرة أطــول، 

يكون تغيبهم بسبب المرض.

يســري مفعــول التأميــن عنــد المــرض والحــوادث الــذي 
حــال  يف  الســاعة  مــدار  عــى  بنفســك  عليــه  تحصــل 
ذلــك،  باإلضافــة إىل  األمــراض.  عــى  الحــوادث وأيضــاً 
تنطبــق معظــم أجــزاء التأميــن ليــس فقــط أثنــاء وجــودك 

يف السويد، بل يف جميع أنحاء العالم.

المــرض  عنــد  تأميــن  عــىل  الحصــول  يمكنــه  مــن 
وتأمين ضد الحوادث؟

ــن  ــرض والتأمي ــد الم ــن عن ــى التأمي ــول ع ــك الحص يمكن
ضــد الحــوادث يف Trygg-Hansa عندمــا يكــون عمــرك 
ــن تبــى ســارية  ــة التأمي بيــن 18 و 54 عامــاً لكــن صالحي
حــى ســن 65. لــي تســتطيع التقــدم للحصــول عــى 

التأمين، تحتاج إىل رقم ضمان اجتمايع سويدي.

كيف تحصل عىل التأمين؟
عــى موقــع Trygg-Hansa اإللكتــروين، يمكنــك قــراءة 
ضــد  والتأميــن  المــرض  عنــد  التأميــن  عــن  المزيــد 
الحــوادث والتقــدم مباشــرة. عــى ســبيل المثــال، يمكنــك 
أن تقــرأ حــول: مــى يمكنــك الحصــول عــى تعويــض؟ 

ومقدار التعويض الذي يمكنك الحصول عليه؟

فأنــت  تأميــن،  للحصــول عــى  تتقــدم بطلــب  عندمــا 
وحــول  صحتــك  حــول  أســئلة  عــى  لإلجابــة  بحاجــة 
اإلصابــات واألمــراض الــي تعــاين منهــا بالفعــل. يتــم 
ــم نقلهــا إىل  ــن يت التعامــل مــع إجاباتــك بشــكل آمــن ول

أي شخص آخر.

حىت األطفال يحتاجون إىل تأمين جيد
الحصــول عــى تأميــن لنفســك أمــر رائــع – لكــن ال تنــس 
األطفــال. دائمــاً مــا تكــون رعايــة األطفــال مجانيــة يف 
الســويد، لكــن هــذه الرعايــة مــن المؤسســات االجتماعية 
تؤمــن حمايــة ماليــة ضعيفــة، إذا حــدث يشء يجعلهــم 
غيــر قادريــن عــى العمــل عندمــا يكبــرون. يمكــن للتأميــن 
عــى األطفــال، الــذي نعرضــه أن يحــدث فرقــا كبيــراً. اقــرأ 

المزيد عن تأمين األطفال هنا!
/https://www.trygghansa.se/forsakringar/person

مقاالت الشركاء

مقــال مــن الشــركاء: اإلصابــة بمــرض 
مؤلــم  لحــادث  التعــرض  أو  خطيــر 
يه تجربــة مروعــة، ســواء بالنســبة 
ألولئــك المتضررين أو حــىت ألحبابهم 
إىل  باإلضافــة  منهــم.  وللقريبيــن 
بانعــدام  والشــعور  والقلــق  األلــم 
ميزانيــة  فــإن  االجتمــايع،  األمــان 
األســرة ســوف تتضــرر بشــدة. مــن 
مــن  يمكــن  الــيت  الجيــدة  الطــرق 
الماليــة  المصاعــب  تجنــب  خاللهــا 
عنــد  تأميــن  عــىل  الحصــول  هــو 

المرض وتأمين ضد الحوادث.

صديقك الناطق بالعربية يف السويد 

لتعرف ما يدور حولك 

alkompis.se
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031 53 46 23

info@dentali.se

www.dentali.se

TALIDEN

Nordanvindgatan 2A, 
417 12 Göteborg

                         الفحص الكامل مع إزالة التكلسات والتنظيف وا�شعة
 

                     ( القيمة 3355 كرونة سويدية )                                   

     تصوير ا�سنان ث�� ا�بعاد باستخدام جهاز

للحجزاتصلوا ع� رقم 

031 53 46 23

 + الع�ج بتقنية                 مجانًا



مايو /أيار  2021 العدد 2490 الكومبس

فن وثقافة

 FOLK i »تقدم مؤسسة »فولك
Skärholmen الثقافية معرضاً 

خاصاً للفنان التشكيي العرايق نبيل 
تومي بعنوان )30 عاماً من الفن(، 

ويمتد المعرض الذي يقام بـ » 
Skärholmen سنتر غاليري« يف 

العاصمة السويدية، عىل مدار 30 
يوماً من تاريخ 2 مايو إىل 2 يونيو 

المقبل 2021 ما بين الساعة 14.00 
إىل الساعة 17:00 حيث يعرض 

الفنان تومي، أكثر من 100 عمل 
فين، قام بانتاجها خالل 30 عاماً 

من العمل الفين.

لوحات الفنان التشكيي العرايق نبيل 
تومي عىل مدى 30 عاماً يف ستوكهولم

بضعة أعمال من كل سنة 

الفنــان نبيــل تومــي ويف حديــٍث خــاٍص للكومبــس، عبــر 
عــن ارتياحــه القامــة المعــرض الــذي هــو بمثابــة احتفــاال 
بجهــوده عــى مــدار 30 عامــا، وهــذا هــو ســبب تســميته 
ــل  ــة اليوبي ــن( ويه بمثاب ــن الف ــاً م ــرض بـــ )30 عام المع

الفي لذكرى إقامة أول معرٍض شارك به يف السويد.
مضيفــاً أنــه قــام باختيــار بضعــة أعمــال مــن كل ســنة 
منــذ عــام 1990 حــى عــام 2020، وهــذه بالطبــع ليســت 
كل أعمالــه، فـــ خــالل مســيرته الفنيــة تــم شــراء الكثيــر مــن 
لوحاتــه، ثــم أن مــكان المعــرض بالطبــع ال يتســع لــكل مــا 

قام برسمه .
بطاقة تعريفية ومسيرة فنية حافلة

1952 يف  تومــي مــن مواليــد،  نبيــل  التشــكيي  الفنــان 
ــار، مقيــم يف الســويد  ــة يف محافظــة األنب ــدة الحباني بل
منــذ العــام 1984، ألتحــق بمدرســة الفنــون يف الســويد، 
الــدول  شــارك يف أول معــرض رســمي عــى مســتوى 
وأقتــى  األوىل،  الجائــزة  عــى  وحــاز  األســكندنافية، 
متحــف ســتوكهولم أحــد أعمالــه األربعــة المشــاركة يف 

المسابقة السنوية. 
انتســب إىل جامعة بيروت العربية 1991 يف األســكندرية، 
ويف  عــام 1999 ألتحــق بالجامعــة التكنولوجيــة الملكيــة 

يف ستوكهولم .
ــا  كمنفــذ للمعــارض  عمــل نبيــل  يف متحــف التكنلوجيـ
الفنيــة، وعمــل لفتــرة عاميــن يف المحكمــة الســويدية 
كمحلــف ممثــال لحــزب اليســار الســويدي، شــغل منصب 
المديــر التنفيــذي لقنــاة العربيــة المفتوحــة لمــدة عامين 
كمختــص  المتحــدة  األمــم  يف  للعمــل  ألتحــق  ثــم   ،

بشــؤون منظمــات المجتمــع المــدين وكمديــر مفــوض 
لإلنتخابات يف عدة دول أفريقية  وتيمور الشرقية .

مشاركات بعدة معارض فنية
 أقــام الفنــان تومــي مــاال يقــل عــن 50 معــرض شــخيص 
خــالل  مســيرته الفنيــة،  الــي أســتمرت لثالثيــن عــام وال 
أهمهـــا  العالــم،   دول  مختلــف  يف  العــروض  تــزال 
متاحــف ســتوكهولم ومتحــف الفــي الحديــث يف مصــر 
– أســكندرية ومدرســة الفن الحديث يف ســدين أستراليـــا 
ومتحــف بــاور هــاوس ميوزيــم ، و نادي ماركــوين الثقايف 
و  بريطانيــا  يف  معــارض  مــن  وغيرهـــا  األجتمــايع، 
هنغاريــا وألمانيـــا وبولنــدا وأوكرانيــا وروســيا و فنلندا. أمـــا 
األربعيــن  ففاقــت  أخريــن  فنانييــن  مــع  مشــاركاته 

مشاركة.

كمــا يعــد تومــي ناشــط مــدين ديمقــرايط يف الشــأن 
التشــكيليين  الفنانييــن  جمعيــة  ومؤســس  العــرايق، 
العراقييــن يف الســويد عــام  1997. طبــع أول روايــه والــي 
تحمــل أســم العائــم والــي تــروي قصــة العرقييــن تحــت 

التعذيب يف عهد النظام السابق .

»أعمايل أمتلكت وجداين وكياين كمـا وطين 
الجريح واألحداث اليت مرّت وتـّمرعلية«

الفنيــة  رؤيتــه  عــن  للكومبــس،  نبيــل  الفنــان  يتحــدث 
وإلهامه خالل مشواره الفي قائالً:

ــاة  ــل واألصحــاب يه مأس ــن واأله ــدان الوط أرى أن فق
ــا حيــث يبــى اإلنســان يحلــم ويشــتاق  كبيــرة بّحــد ذاتهـ

بعودتهـــا وعودته إليهـــا ولتلك الذكريات بحلوهـــا ومرّهـا 
  .

كذلــك الفنــان يعيــش األالم ويشــعر بهـــأ ويعبــر عنهـــا بما 
والريشــة  القلــم  عــن  تزيــد  ال  أدوات ويه  مــن  يملكــه 
وبعــض األلــوان أن وجــدت، كمــا أن تلــك األعمــال تعتبــر 
المــرآة الصادقــة الناطقــة بــذاك الحــب الســامي المرتبــط 
ــرة  ــب أعمــايل معب ــت أغل ــل الســري. لهــذا كائ ــه كالحب ب
عــن تلــك األحاســيس والمشــاعر كمـــأ األم حيــن تــريث 

ولدهـا أو جنينهـا ، 

ختم تومي كالمه قائالً :
ولــدت أعمــايل الفنيــة وكتابــايت وروايــي مــن رحــّم األلم، 
ــد  ــك األحــداث والمشاهـ ــلّعن تل ــدت ويه تصــرخ وتـ ول

الحزينة ) وكأنهـا والدة غير شرعية (.

الفنان التشكيي العرايق نبيل تومي

معلومات عن المعرض 

أوقات الدوام:
 األثنين - الجمعة من 10 صباحا 13.00 ومن 

 17.00 14.00-
الجمعة والسبت واألحد من 12.00 -   18.00  

لالتصال واالستفسار مباشرة:
 مع الفنان عى الهاتف 0735253914 

 romeel@hotmail.com أو اليميل
art.by.nabil.tomi أو عى األنستغرام

FOLK i Skärholmen سنتروم جاليري   
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برنامج »طبق وبلد« 
بنسخته الجديد هذا العام 

ياليق  تفاعالً من قبل 
المتابعين

كاميرا البرنامج تدخل إىل 
مطابخ المغتربين يف 

السويد وتتحدث معهم 
عن تجاربهم يف الغربة 

وعن ذكرياتهم وعن عادات 
وتقاليد بلدانهم



مايو /أيار  2021 العدد 2690 الكومبس

123456789

1

2

3

4

5

6

7

8

9

الكلمات المتقاطـعة

إن الســودوكو مــن أكثــر األلعــاب المنطقيــة شــعبيًة عــى اإلطــالق. 
الهــدف مــن الســودوكو هــو مــلء جــدواًل مكونـًـا مــن 9×9 خانــات بأرقام 
بحيــث يحتــوي كل صــف وعمــود وقســم مــن 3×3 خانــات عــى كل 
األرقــام مــن 1 إىل 9. كونهــا أحجيــة منطقيــة فــإن الســودوكو لعبــة 
ممتــازة لتمريــن العقــل. إذا حرصــت عــى لعــب الســودوكو يوميًــا 
ــام.  ــكل ع ــة بش ــواك العقلي ــزك وق ــوة تركي ــٍن يف ق ــة تحس ــتبدأ برؤي فس

ابدأ اللعب اآلن.

٦١٣

٨٣٢٩٤

٥٤١٢

٦٥٧

٦٥٨٢

٥٧٢٣٦٩

٤٧٢٦

٧٣٩٥

٢١٦٥٧

سودوكو 
SUDOKU

استراحة

أفقياً:
ــام يف البيــت األبيــض  ــس أميــريك هــو أول مــن أق 1 – رئي

ومارس من خال له عمله
2 – سيد القوم – مدينة أردنية قرب الحدود السورية

3 – بخار الماء المتكاثف – ضد برد – طن 
4 – دولة آسيوية
5 – عاقل – أغم
6 – للنداء – نى

7 – أعادالكالم – اسم موصول – أرشد
8 – بريق – سقوط يف ا متحان

9 – أديب وشاعر ومٔورخ من أعيان المغرب

رأسياً:
ســفينة   150 مــن  أســطوال   قــاد  بريطــاين  أميــرال   –  1

حربية لمواجهة االسطول األلماين
2 – ليق – مدينة ٕايطالية يف اميليا

3 – عاصمة أفريقية – شك
4 – للتأوه – رفض – بخل باليشء

5 – تسوية – وىش
6 – مغنية أميركية مشهورة

7 – برعم – ورد – حاجز
8 – جزيرة بركانية تتبع اليمن – هدر

9 – انخفض – نوع من الحلوى



الكومبس  27 مايو /أيار  2021 العدد 90



مايو /أيار  2021 العدد 2890 الكومبس

مًعا نحو أوقات
أك�� رخاًء

� اتباع توجيهات السلطات المختصة ح� بعد حصولك ع� اللقاح.
يجب عليك استمرار ��

.
�
ون بالفعل ��  تزال عملية التطعيم ضد كوفيد-19  مستمرة. لقد نجح الكث��

حماية أنفسهم من ا̈صابة بالمرض الشديد. مًعا نحو أوقات أك�� رخاًء


و�� 
لك� 00 680 123-08.أو اتصل ع� الرقمfolkhalsomyndigheten.seاقرأ المزيد ع� الموقع ا��


