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صديقك الناطق بالعربية في السويد

طبعة Malmö, Helsingborg, Landskrona

تدهور االحوال النفسية للمهددين
بالترحيل ( قنبلة موقوتة )
الكومبــس – تحقيقــات :أثــارت الجرميــة
التــي قــام بهــا الجــئ ســوداين مؤخ ـراً ،كــرد
فعــل عــى قــرار إبعــاده مــن الرنويــج،
تســاؤالت كثــرة ،حــول الــدور الــذي تلعبــه

األوضــاع النفســية ،يف التأثــر عــى ترصفــات ومــا يجعــل كل ذلــك قات ـاً هــو العــودة اىل عــى قـرار اإلبعــاد يف دوامــة عاصفــة ،ال هــم
الالجئــن ومــدى خطــورة ذلــك عــى املجتمــع نقطــة البدايــة ،ومــا تعنيــه مــن خســارة بقادريــن عــى الخــروج منهــا وال التكيــف
الجهــد واملــال والشــعور بالهزميــة والتهميش .مــع واقعهــم الجديــد.
الــذي يســتقبلهم.
فاإلنتظــار لــدى هــؤالء مريــر وأيامــه رتيبــة ،حيــث يعيــش معظــم الالجئــن الحاصلــن
تتمة الخبر 15

احــام الوصــول الــى الســويد
تتحطــم علــى صخــرة دبلــن
الكومبــس  -خــاص :مل تكــن « دبلــن
« بالنســب ِة لكثــرٍ مــن املهاجريــن
الفاريــن بجلودهــم مــن ويــات
الحــرب يف ســوريا ،ســوى مدينــة يف
إيرلنــدا ،وعاصمــة لهــذا البلــد البعيــد
عنهــم ،قبــل أن يصدمــوا بــأن دبلــن
إتفاقيــة دوليــة قلبــت حياتهــم رأســاً
عــى عقــب ،وأضحــت صخــرة كبــرة
تحطمــت عليهــا أحالمهــم يف العيــش
حيــاة آمنــة مســتقرة يف الســويد!
يعيــش اآلن ٌ
اآلف
ُ
بســبب « دبلــن «،
مــن الالجئــن الســوريني.
تتمة الخبر 4

ستوكهولم تحتضن المؤتمر الدولي لألديان للمرة الثانية
تحــت شــعار « :نحــو تفاهــم عاملــي يحــرم و 26مــن شــهر اكتوبر املــايض ،املؤمتــر الدويل الجهــات املنظمــة عــى دعــوة أغلــب ممثــي
الحريــة والرمــوز واملقدســات الدينيــة» ُعقــد لحــوار األديــان ،وشــهد املؤمتــر حضــورا الفتــا األديــان والطوائــف والجمعيــات الدينيــة ،يف
يف العاصمــة الســويدية ســتوكهومل يومــي  25مــن ناحيــة العــدد والتنــوع ،حيــث حرصــت الســويد وأوروبــا ،وحتــى مــن دول أخــرى.

وعــى الرغــم مــن بعــض االنتقــادات التــي
تطــال عــادة مثــل هكــذا فعاليــات
تتمة الخبر 4
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كلمة العدد

رئيس تحرير شبكة الكومبس اإلعالمية

د .محمود صالح آغا
Ma@alkompis.com
0729718898

سكرتير تحرير شبكة الكومبس اإلعالمية

نزار عسكر
nazar@alkompis.com

مدير مكتب /سكونه

قتادة أبو يونس
0723371105
kotada@alkompis.com

مسؤولة اإلعالنات /سكونه

زينب ويتويت
0737380748
zainab@alkompis.com

هيئة التحرير

لينا سياوش
lena@alkompis.com

نادر عازر
nader@alkompis.com

« الكومبــس « الورقيــة إضافــة
رســالتنا
إطــار
فــي
جديــدة
اإلعالميــة رغــم ســطوة الرقميــات
يســر شــبكة « الكومبــس» اإلعالميــة ،أن تقــدم خدمــة جديــدة للجاليــات العربيــة والناطقــة باللغــة
العربيــة فــي الســويد والــدول اإلســكندنافية ،مــن خــال إصــدار صحيفــة ورقيــة ،تضــاف إلــى مجموعــة
خدمــات كانــت بدأتهــا قبــل عــام مــن اآلن ،بالكومبــس العربــي علــى اإلنترنــت ،ثــم الكومبــس الســويدي.
وقبــل أيــام أطلقــت الشــبكة
راديــو « الكومبــس « مــن
ســتوكهومل ،عــى املوجــة
القصــرة إف إم  95.3الــذي
جــاء ضمــن برامــج «نـرا راديــو»
يف ســتوكهومل ،والــذي ميكــن
التقــاط برامجــه مــن كافــة
األرايض الســويدية والعــامل عــر
اإلنرتنــت ،ومــن خــال تحميــل
تطبيــق « »Alkompisعــى
الهواتــف النقالــة ،وأجهــزة
التصفــح اإللكــروين ،أندرويــد
وأبــل ســتور.

عــى املوبايــات وامكانيــة كل جديــد فيهــا؟
تنزيلهــا بصــورة ســهلة ومتاحــة،
الجــواب عــى هــذا الســؤال،
تعــد خطــوة مهمــة أيضــا يف
ببســاطة هــو :أن الجريــدة
مجــال توســع وتحســن وســائل
الورقيــة التـزال تحتفــظ مبميزات
االتصــال مــع املجموعــة اللغويــة
كثــرة مــن الصعــب عــى املواقع
العربيــة يف الســويد وأوروبــا،
اإللكرتونيــة ان تنافســها .فمتعــة
إليصــال املعلومــات واألخبــار
القــراءة والشــعور مبالمســة
والتقاريــر وكل املــواد اإلعالميــة
الــورق ،يف مواقــف وأوقــات
األخــرى التــي تحــرص شــبكة
كثــرة قــد يكــون أحــد هــذه
الكومبــس عــى تقدميهــا لــكل
املميــزات ،إضافــة إىل أن هنــاك
املتابعــن.
مجموعــة مــن املهتمــن مبتابعــة
بعــد كل هــذا جــاءت خطــوة أخبــار الكومبــس ومــواد شــبكتها
إصــدار صحيفــة ورقيــة ،يف كل اإلعالميــة ،وخاصــة يف أوقــات
مــن ســتوكهومل وســكونا ،لــي محــددة ســروق لهــم قراءتهــا
تعــزز أكــر مــن رســالة الكومبس بتــأين وهــدوء ،ال ميكــن الجهــزة
اإلعالميــة ،ولــي تنــوع وتوســع الكمبيوتــر والهواتــف منحــه
لهــم.
مــن وســائل انتشــارها.

مهنــة الصحافــة بالدرجــة األوىل،
وأن تحافــظ عــى اســتقالليتها
وحيادهــا وأن ال تعكــس وجهــة
نظــر واحــدة فقــط يف أي
موضــوع خــايف ،قابــل للنقــاش.
نحــن نعتقــد أن الجاليــات
العربيــة والناطقــة بالعربيــة
يف الســويد بحاجــة إىل وســيلة
إعالميــة جــادة ومهنيــة ،تتفاعــل
معهــم وتعكــس وجهــات
نظرهــم ،ضمــن إطــار البيــت
الســويدي الواحــد ،وضمــن
املحافظــة عــى قوانــن وأع ـراف
املجتمــع الســويدي.

ومــع أن الراديــو ال يــزال يف
مرحلــة البــث التجريبــي ،إال
أنــه بــدأ بإذاعــة برامــج صباحيــة
إننــا بإصدارنــا « الكومبــس
عــى الهــواء مبــارشة ،تحتــوي
« الورقيــة ،نأمــل ونتمنــى
عــى منوعــات وأخبــار خفيفــة ،قــد يســأل ســائل :مــا فائــدة وألننــا لســنا مبناســبة عقــد تقييــم هــذه الخطــوة ودعمهــا
وتطــرح قضايــا آنيــة هامــة
ومالحظاتكــم
بــن الورقــي بأقالمكــم
اصــدار جريــدة ورقيــة ،ونحــن مقارنــات
للنقــاش ،عــن طريــق ضيــوف يف عــر املعلومــات الرقميــة ،والرقمــي ،إال أننــا نؤكــد أن ومســاهامتكم ،فهــي باألخــر
أو مــن خــال قــراءة تعليقــات
ويف وقــت ترتاجــع فيــه أعــداد صحيفــة الكومبــس الورقيــة منــر حــر لكــمُ ،وجــدت لطــرح
املتابعــن للموقــع ،عــى صفحتــه
املطبوعــات الورقيــة لصالــح هــي مكملــة وإحــدى مكونــات قضاياكــم ،وإشــكاالت الهجــرة
الرئيســة أو عــى الفيســبوك.
انتشــار املواقــع اإللكرتونيــة ،شــبكة «الكومبــس» اإلعالميــة ،واملهاجريــن وتحديــات اإلندمــاج
تصميــم تطبيقــات «الكومبــس» بصــورة يصعــب حتــى متابعــة تتعهــد بــأن تلتــزم مبعايــر يف مجتمعاتنــا الجديــدة.
رئيس تحرير شبكة الكومبس اإلعالمية
د .محمود صالح آغا

سنا الجزائري
sana@alkompis.com

التصميم واالخراج الفني

ديفيد السبتي
david@alkompis.com

kontaktinformation
Skåne
N.Grängesbergsg. 5
214 44 m Malmö
Kotada Ab Younes
Tel: 0723371105
E-post: kotada@alkompis.com

Stockholm
Finlandsgatan 64, 3 tr
KISTA 74 164
Tel: 0812057348
E-post: info@alkompis.com
www.alkompis.se
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الجئــون ســوريون وصلــوا الســويد
لـــ ( الكومبــس ) :أحالمنــا تحطمــت
علــى صخــرة ( دبلــن )
الكومبــس  -خــاص :مل تكــن « دبلــن « بالنســب ِة لكث ـرٍ
مــن املهاجريــن الفاريــن بجلودهــم مــن ويــات الحــرب
يف ســوريا ،ســوى مدينــة يف إيرلنــدا ،وعاصمــة لهــذا
البلــد البعيــد عنهــم ،قبــل أن يصدمــوا بــان دبلــن
إتفاقيــة دوليــة قلبــت حياتهــم رأســاً عــى عقــب،
وأضحــت صخــرة كبــرة تحطمــت عليهــا أحالمهــم يف
العيــش حيــاة آمنــة مســتقرة يف الســويد!
يعيــش اآلن ٌ
اآلف مــن الالجئــن
ُ
بســبب « دبلــن «،
الســوريني ،الذيــن وصلــوا بشــق األنفــس إىل الســويد،
أوضاعــاً نفســية صعبــة ومعقــدة للغايــة ،النهــم مل
يُدركــوا أن هــذه اإلتفاقيــة ت ُلــزم الالجــئ الــذي يصــل
أول دولــة أوروبيــة موقعــة عليهــا ،تقديــم طلــب اللجــوء
فيهــا ،ولــن يكــون لــه حــق اختيــار الدولــة التــي يريدها.
ولــكل واحـ ٍـد مــن هــؤالء قصــة إنســانية ت ُبــي الحجــر!
لكــن مــع قســوة ماعانــوه وكابــدوه ،ورغــم كل يشء،
يجــدون أنفســهم اآلن ،أمــام واقــع مل يكــن يتصــوروه! إذ
أن عــى أغلبهــم ،العــودة اىل البلــدان التــي مــر ّوا فيهــا يف
طريقهــم للســويد ،وخصوصــا إيطاليــا ،التــي يقولــون إن
الرشطــة فيهــا ،أهانتهــم ورسقتهــم.
يف ظــل ذلــك ،أصبــح موقـ ُـف الســويد يف قبــول الالجئــن
الســوريني ،ومنحهــا مــن جهــة اإلقامــات الدامئيــة ،ومــن
جهــة ثانيــة ترحيــل الذيــن لديهــم بصــات يف دول
أخــرى ،أصبــح مثــل اللغــز امل ُ ّحــر بالنســبة لهــم.
لكــن مهــا يكــن ،فــأن هــذا هــو الواقــع متامـاً ،يســتمد
قســوته مــن إتفاقــات دوليــة ومعاهــدات ومصالــح دول
تتحكــم مبصائــر مليــارات البــر حــول العــامل ،وال تعنــي
هــذه اإلتفاقيــة لالجئــن ســوى أنهــا « ســيئة صيــت «،
ال يجــب ان تكــون عائقــا يف بــث جرعــات إضافيــة مــن
الــذُل واملهانــة لهــم وهــم الذيــن تركــوا وطنهــم ،وكل
مــا ميلكــون ،لتوفــر الحاميــة ألطفالهــم وحاميتهــم مــن
القتــل املجــاين اليومــي.
صالــح مهــدد بالترحيــل القســري الــى
إيطاليــا يــروي قصتــه لـــ « الكومبــس «
لعــل قصــة صالــح ،وهــو الجــئ فلســطيني ســوري،
تعكــس حــاالت مئــات آخريــن مثلــه .يقــول صالــح
لـــ « الكومبــس «  « :قدمــت أنــا وزوجتــي وطفلتــي
عــن طريــق البحــر ووصلنــا إىل إيطاليــا حيــث تعرضنــا
للــرب رجــاالً ونســا ًء مــن قبــل الرشطــة مــن أجــل
التبصيــم ،وبعــد ذلــك نُقلنــا إىل الكامــب ووضــع الرجــال
يف صالــة والنســاء واألطفــال يف صالــة مجــاورة وكان
الفــراش شــديد االتســاخ ،ومل يقدمــوا لنــا أيــة أغطيــة
وكانــت الحاممــات بــدون أبــواب وال يوجــد أي مــواد
للتنظيــف أو لغســيل األيــدي .وكانــت الوجبــات املقدمــة
مقــززة وهــي عبــارة عــن وجبــة مــن املعكرونــة فقــط
للفطــور والغــداء والعشــاء».

ـت مــن
يضيــف « :مرضــت ابنتــي مرض ـاً شــديدا ً وطلبـ ُ
مديــر الكامــب تحويلهــا إىل الطبيــب إال أنــه قــام بإحضار
حبــوب دواء مــن الخزانــة وطلــب منــي أن أعطيهــا
البنتــي ذات األربــع ســنوات وهــي طبعــا ال تســتطيع
رشب هــذه الحبــوب وقــام بطــردي مــن املكتــب.
يف اليــوم الثــاين لوصولنــا الكامــب قامــت مجموعــة مــن
الشــباب املتاجريــن باملخــدرات مبهاجمتنــا ورضبنــا
ورسقــة نقودنــا وكل ذلــك باالتفــاق مــع الرشطــة التــي
كانــت تطــوق مــكان إقامتنــا ودون التدخــل لحاميتنــا.
حــدث ذلــك ثــاث مـرات خــال أســبوع واحــد وتعــرض
شــاب ممــن معنــا للــرب بســكني يف ذراعــه ومــع هــذا
مل تتدخــل الرشطــة لحاميتنــا».
الهروب من إيطاليا الى السويد
بعــد كل الــذي حــدث لصالــح قــرر الســفر اىل الســويد،
ويصــف مــا حــدث لــه فيهــا بالقــول  « :هربنــا بعــد ذلك
ولجأنــا إىل الســويد وتــم اكتشــاف أمــر البصــات ،وقــال
لنــا املحقــق أنهــم ســوف يراســلون إيطاليــا إلعادتنــا
وطلــب منــا املحقــق تقاريــر طبيــة عــن وضعنــا الصحــي،
وفع ـاً وبعــد شــهر مــن املراجعــات للطبيــب أحــرت
التقاريــر الطبيــة إال أن موظفــة االســتعالمات يف دائــرة
الهجــرة يف ســتوكهومل رفضــت إرســال هــذه التقاريــر إىل
املحقــق وقالــت وهــي ترفــض محادثتنــا بأننــا يجــب أن
نعــود إىل إيطاليــا وأنــه لــن يفيدنــا يشء».
ويقــول « :نقلنــا بعــد ذلــك إىل كامــب مجــاور ملدينــة
أربوغــا الصغــرة وهــو يبعــد  20دقيقــة عــن املدينــة
عــر غابــة موحشــة ودون وســائل نقــل ،ولطاملــا أشــفقت
عــى كبــار الســن وعــى املــرىض مــن هــذا الطريــق،
ولطاملــا اســتيقظت طفلتــي مــن نومهــا وهــي تبــي
خوف ـاً مــن ظهــور الذئــب يف هــذه الغابــة يف أحالمهــا،
وكانــت معاملــة املوظفــن جيــدة إال أن الطعــام كان
ســيئاً يف أغلــب االحيــان وضمــن مواعيــد محــددة
متقاربــة مــا يعنــي تباعــدا بــن موعــدي العشــاء
واإلفطــار إال أن الــيء يف هــذا الكامــب عــدم وجــود
مســتوصف لتقديــم الرعايــة الصحيــة يف هــذه املدينــة
بــل علينــا لزيــارة الطبيــب أن منــي  20دقيقــة يف الغابــة
لنصــل إىل مركــز املدينــة وبعــد ذلــك نســتقل القطــار
لنصــل إىل مدينــة فســروس وبعــد ذلــك نذهــب إىل
مركــز الرعايــة الصحيــة» .
وحــول إســتالمه قـرار اإلبعــاد يقــول لـــ « الكومبــس « :
« بعــد وصــويل إىل الســويد بثالثــة شــهور تلقيــت مــن
دائــرة الهجــرة ق ـرارا ً بالتســفري إىل إيطاليــا خــال مــدة
أقصاهــا عــرة أيــام وعاملتنــا موظفــة الهجــرة معاملــة
ســيئة ومل تفســح لنــا املجــال ملناقشــة القـرار بــل أبــدت
ضجرهــا وتأففهــا مــن كالمنــا وكان همهــا الوحيــد أن
نوقــع عــى القـرار وهددتنــا بقطــع رواتبنــا إن مل نلتحــق

السويد-تقارير

بكامــب الرتحيــل يف ســتوكهومل وهــذا بالفعــل مــا قامــت شــخص مــن الحاصلــن عــى اإلقامــة ،سيســكنون يف
بــه».
نفــس أماكــن اإلقامــة التــي يســكنون فيهــا اآلن.
ويتهــم صالــح موظفــة يف مصلحــة الهجــرة بالتعامــل
الــيء معــه ومــع عائلتــه بالقــول « :ظهــرت عنرصيــة مصلحــة الهجــرة توضــح لـــ « الكومبــس «
هــذه املوظفــة عندمــا طلبــت منهــا اســتبدال تذاكــر الموقــف القانونــي مــن أصحــاب البصمــات
البــاص بتذاكــر قطــار لطريــق العــودة إىل أربوغــا ألن وبهــدف معرفــة املوقــف القانــوين مــن هــذه القضيــة،
تذاكــر البــاص تعنــي انتظارنــا يف العــراء البــارد عــى إجــرى « الكومبــس « إتصــاالً بالناطقــة االعالميــة ملصلحة
ابنتــي ملــا يقــارب الســاعة ،فقالــت يل بــأن دائــرة الهجــرة الهجــرة آين هورنبــاد ،وســألها عــن كيفيــة معالجــة هــذه
تتعامــل االن مــع الباصــات فقــط  ،فذهبــت ألشــري القضايــا ،فقالــت « :ليــس مــن حــق الالجــئ أن يختــار
تذاكــر قطــار عــى حســايب ومــن النقــود املخصصــة البلــد الــذي ســيقوم بالتحقيــق يف طلــب لجوئــه والنظــر
للطعــام ألتفاجــأ يف املحطــة بــأن دائــرة الهجــرة قــد فيــه ،مبوجــب هــذه اإلتفاقيــة ،التــي تــري يف البلــدان
أعطــت لشــاب كان معنــا تذكــرة قطــار للعــودة يف األعضــاء يف االتحــاد األورويب ،ويف الرنويــج وأيســلندا.
نفــس التوقيــت غــر أن املوظفــة كذبــت عــي وعاملتنــي فمــن خــال هــذه اإلتفاقيــة تضــع هــذه البلــدان
بعنرصيــة «.
القواعــد التــي تح ـدّد البلــد الــذي ســيتحمل مســؤولية
صالــح اآلن « بــا ســكن وبــا راتــب وبــا رعايــة صحيــة  ،قضيــة اللجــوء ،وانــه الميكــن النظــر يف طلــب اللجــوء ،إال
وباألحــرى هربنــا مــن املــوت يف ســوريا ليطاردنــا شــبحه يف بلــد واحــد مــن هــذه البلــدان».
عــر ميــاه املتوســط إىل إيطاليــا بعصاباتهــا وفســاد وحــول ســؤال « الكومبــس « عــن أي بلــد ســينظر يف
رشطتهــا إىل الســويد بلــد الرحمــة بالالجئــن ممــن طلــب اللجــوء ،قالــت آين هوربنــاد « :حتــى وإن كان
ســلمت أيديهــم مــن داء اســمه الدبلــن»!
طالــب اللجــوء قــد تقــدم بطلــب اللجــوء يف الســويد ،
وأرد أن يُنظَــر فيــه هنــا ،فليــس مــن املؤكــد أن ذلــك مــن
بإنتظــار الترحيــل فــي المجمعات الســكنية حقــه ،قــد يكــون بلــد آخــر مــن بلــدان اتفاقيــة دبلــن
المؤقتــة « الكمبات «
هــو الــذي يتحمــل مســؤولية النظــر يف قضيتــه ،ولذلــك
مــع إســتمرا ِر تدفــق ســيل املهاجريــن اىل الســويد ،أصبح فقــد يُجــر عــى الذهــاب اىل ذلــك البلــد».
إســتقبال جميــع هــؤالء يف بيــوت ومســاكن تتوفــر عــى وحــول الحــاالت التــي ينطبــق عليهــا ذلــك ،قالــت إن
الحــد األدىن مــن رشوط العيــش ،تحديّــاً كبــرا ً يواجــه هــذه الحــاالت تتلخــص يف:
مصلحــة الهجــرة الســويدية.
 .1إذا حصــل طالــب اللجــوء عــى تأشــرة أو ترصيــح
بلــغ عــدد الالجئــن الذيــن وصلــوا الســويد حتــى اإلقامــة مــن بلــد آخــر مــن بلــدان اتفاقيــة دبلــن.
ترشيــن األول ( إكتوبــر ) مــن العــام  2013حــوايل  .2 39إذا دخــل إىل بلــد آخــر مــن بلــدان اتفاقيــة دبلــن
ألــف الجــئ.
بشــكل غــر قانــوين.
وبســبب تدفــق الالجئــن املســتمر ،فــإن مصلحــة  .3إذا كان قــد تقــدم ســابقاً بطلــب اللجــوء يف بلــد آخــر
الهجــرة تواجــه مشــكلة يف توفــر الســكن للوافديــن مــن بلــدان اتفاقيــة دبلــن.
الجــدد ،حيــث خصصــت  17000وحــدة ســكن جديــدة .4 ،إذا كانــت أرستــه قــد حصلــت عــى ترصيــح اإلقامــة
باإلضافــة اىل التــي كانــت معــدة يف الســابق مــن أجــل يف بلــد آخــر مــن بلــدان االتحــاد األورويب ،فقــد يعنــي
إحتــواء التدفــق القيــايس يف أعــداد الالجئــن.
ذلــك أنــه ســيتم النظــر يف طلبــه يف نفــس ذلــك البلــد.
وبحســب هــذه املعلومــات فــأن أعــداد طالبــي اللجــوء وذكــرت هوربنــاد أن ذلــك ينطبــق عــى جميــع الــدول
يف الســويد يف بعــض األســابيع يزيــد عــن  2000شــخص املوقعــة عــى إتفاقيــة دبلــن ،رغــم أن «الكومبــس»
كل أســبوع ،وهــو عــدد أكــر مــن أعــداد الالجئــن أبلغهــا بوجــود حــاالت عديــدة اليتــم فيهــا ذلــك ،عندمــا
الذيــن وفــدوا اىل الســويد خــال حــرب البلقــان ،بدايــة يتعلــق األمــر باليونــان عــى ســبيل املثــال .حيــث أن
تســعينيات القــرن املــايض ،الفــرة التــي أُعتــرت األكــر الســويد ال تقــوم اآلن بإبعــاد طالبــي اللجــوء إليهــا ،رغــم
زخ ـاً مــن حيــث عــدد الالجئــن.
وجــود بصــات لهــم .وأعطــت الناطقــة نفــس الجــواب
ويقــول مديــر مركــز إســتقبال املهاجريــن يف مصلحــة عــى ســؤالنا ،وقالــت ان هــذه جميــع الــدول املوقعــة
الهجــرة ماتــس يوهانســون ،إنــه ال يعــرف كيــف ميكــن عــى اإلتفاقيــة مشــمولة بهــذه اإلج ـراءات.
للمصلحــة إحتــواء تدفــق املهاجريــن اذا إســتمر عــى ولكــن نقــا عــن العديــد مــن طالبــي اللجــوء الســوريني
هــذه الحالــة ،الفتــاً اىل ان أماكــن ســكن الالجئــن الذيــن كان لديهــم بصــات يف إيطاليــا ،فــان العديــد مــن
املؤقتــة واملتوفــرة حاليـاً ،ســتنتهي بحلــول نهايــة العــام .موظفــي مصلحــة الهجــرة يتعاملــون مبرونــة ويغضــون
يضيــف يوهانســون « :مل يصلنــا ســابقاً هــذا العــدد مــن الطــرف عــن وجــود البصــات يف حــاالت خاصــة،
الالجئــن يف نورشــوبينك .لدينــا توقعــات مختلفــة ،فقــد ويطلبــون تقديــم اســباب لعــدم متكــن الالجــئ مــن
يصــل مجمــوع الالجئــن القادمــن اىل الســويد قبــل العــودة اىل ايطاليــا.
نهايــة العــام الحــايل اىل مــا يزيــد عــن  65000شــخصاً».
وخــال العــام الجــاري  ،2013يُتوقــع ان يحتــاج  33ألــف
شــخص مــن القادمــن الجــدد اىل ســكن.
ويعيــش كثــرون مــن القادمــن الجــدد حتــى بعــد
حصولهــم عــى اإلقامــة يف أماكــن الســكن التــي توفرهــا
مصلحــة الهجــرة ،فيــا تشــر التوقعــات اىل ان 7700
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دالالت احتضان
ستوكهولم
للمؤتمر الدولي
لحوار األديان
للمرة الثانية

العوامــل التــي ســاهمت باعتبــار مؤتمــر
حــوار األديــان مــن الفعاليــات الناجحــة:

تحــت شــعار « :نحــو تفاهــم عاملــي يحــرم الحريــة
والرمــوز واملقدســات الدينيــة» ُعقــد يف العاصمــة
الســويدية ســتوكهومل يومــي  25و 26مــن شــهر اكتوبــر
املــايض ،املؤمتــر الــدويل لحــوار األديــان ،وشــهد املؤمتــر
حضــورا الفتــا مــن ناحيــة العــدد والتنــوع ،حيــث
حرصــت الجهــات املنظمــة عــى دعــوة أغلــب ممثــي
األديــان والطوائــف والجمعيــات الدينيــة ،يف الســويد
وأوروبــا ،وحتــى مــن دول أخــرى.

لعــل أهــم مــا ســاهم يف نقــل املؤمتــر مــن دائــرة رتابــة
عقــد املؤمتـرات التقليديــة الســاعية فقــط لالســتهالكات
الكالميــة ،إىل ســاحة التفاعــل ،هــو اختيــاره أوال ملوضــوع
آين وواقعــي ،موضــوع يبحــث عــن الوســط الذهبــي
بــن التــوازي يف احــرام الرمــوز واملقدســات الدينيــة
إىل جانــب املحافظــة عــى الحريــات ومنهــا حريــة
الكلمــة ،تحقيــق هــذا التــوازن وعــدم اســتغالل حريــة
عــى حســاب حريــة اخــرى ،يعــد أم ـرا غايــة باألهميــة
ويحتــاج طبعــا إىل إبـراز ومناقشــة عــى مســتوى عاملــي
ومبشــاركة ورعايــة الئقــة.

التاريــخ ومجريــات أحداثــه التــي أثبتــت أهميــة الســام
يف املدينــة املقدســة ،لــي يعــم الســام بــن األديــان
وينتــر األمــن يف كل املنطقــة .كــا يؤكــد املنتقديــن،
بــل هنــاك مــن ذهــب إىل الربــط بــن الســام يف القــدس
وبــن الســام العاملــي إجــاال ،كــا ذكــر املحلل الســيايس
والصحفــي الــرويس املعــروف مكســيم تشفشــينكو ،الذي
اعتــر هــذه املدينــة مركــزا للــراع وللحــرب والســام
العاملــي.

وعــى الرغــم مــن بعــض االنتقــادات التــي تطــال عــادة
مثــل هكــذا فعاليــات ،والتــي تشــكك دامئــا بفوائــد
وأهميــة النتائــج املرجــوة مــن تنظيمهــا ،إال أن جملــة
عوامــل واقعيــة ســاهمت يف اعتبــار مؤمتــر ســتوكهومل
مــن الفعاليــات التــي تركــت أثــارا ايجابيــة قــد تحتــاج
إىل متابعــة ،ورمبــا إىل تطويــر وتصحيــح ملــا اعتــره
البعــض تغاضيــا مــن قبــل املؤمتــر عــن مواقــف هامــة.

فقــد قالــت اللجنــة املنظمــة للمؤمتــر ،لـــ « الكومبــس
« ،إن املؤمتــر ينعقــد  « :بعــد تك ـرار اإلســاءات للرمــوز
واملقدســات الدينيــة يف أكــر مــن زمــان ومــكان ،وأمــام
تنامــي مظاهــر العنرصيــة والتطــرف ومعــاداة الســامية
واملســيحية واإلســام وارتفــاع أصــوات دعــاة العنــف
وثقافــة الكراهيــة والعــداء لآلخــر ،يــأيت هــذا املؤمتــر
اســتجابة لتطلعــات العقــاء مــن قــادة الفكــر والثقافــة
ورجــال الديّــن واإلعــام ودعــاة حــوار الحضــارات
وزعــاء العــامل الداعــن إىل التفاهــم ونبــذ دعــوات
الصــدام واإلزدراء».

ولعــل عــدم طــرح قضيــة القــدس يف املؤمتــر وتجاهــل
حتــى اإلشــارة لهــا يف النســخة األوىل للبيــان الختامــي
أهــم مــا أشــار إليــه البعــض باالنتقــاد ،حيــث تعالــت
بعــض األصــوات يف القاعــة بعــد تــاوة البيــان الختامــي،
تنــادي باإلشــارة إىل املدينــة املقدســة.

العامــل الثــاين ،هــو اســتضافت الســويد وللمــرة الثانيــة
لهــذا املؤمتــر ،الــذي نظــم مــن قبــل الوقــف اإلســامي
الســويدي للحــوار والتواصــل ،ووزارة األوقــاف والشــؤون
اإلســامية الكويتيــة ،ورابطــة العــامل اإلســامي ،ومركــز
الدوحــة الــدويل لحــوار األديــان.

القــدس القضيــة الغائبــة الحاضــرة عــن
معنــى شــعار المؤتمــر

تجــاوزا مــن قبــل فنانــن ورســامني ملفاهيــم احــرام
األديــان والرمــوز الدينيــة .لكــن الســويد كمجتمــع
ومنظــات مدنيــة وحكوميــة اســتطاعت ان تتعامــل مــع
هــذه التجــاوزات وردود الفعــل عليهــا بحكمــة وتعقــل
األهــم مــن ذلــك باســتخدام القانــون.

ممثــل الحكومــة الســويدية فــي
المؤتمــر :التعدديــة اإلجتماعيــة مــن
أهــم مبــادئ مجتمعنــا
ويف كلمــة أمــام املؤمتــر ،أكــد ممثــل الحكومــة
الســويدية املستشــار يف وزارة الخارجيــة الســويدية
يــان هانينجســتون أن الســويد تنظــر إىل هــذا املؤمتــر
كخطــوة مــن الخطــوات الصحيحيــة نحــو التقــارب
وتعزيــز العالقــة بــن مختلــف الســعوب والثقافــات،
وهــو رد عــى مفهــوم رصاع أو تصــادم الحضــارات.

العامــل الثالــث هــو يف مســاهمة برامــج املؤمتــر
وتقســيمه إىل محــاور دينيــة وثقافيــة وإعالميــة بنجــاح
إيصــال الرســالة التــي نظــم مــن أجلهــا ،إىل جانــب أيضــا
تنــوع نوعيــة األوراق التــي قدمــت يف املحــاور الثالثــة.
هــذه االوراق القــت تفاعــا جيــدا ،ودار حــول نقاشــات
مفيــدة ،إضافــة إىل أن تخصيــص محــور كانــل لإلعــام
يعــد تأكيــدا مــن قبــل املنظمــن للمؤمتــر عــى أهميــة
وبــن أن املجتمــع الســويدي قائــم حاليــاً عــى مبــدأ
ّ
هــذا القطــاع يف التقــارب بــن األديــان ويف رشح ألهميــة تعــدد الثقافــات واألديــان ،حيــث يشــارك الشــباب
الرمــوز الدينيــة للكثــر مــن الشــعوب واألمــم.
املســلمني يف بنــاء مســتقبلهم مــع شــباب مــن مختلــف
العامــل الرابــع هــو ســعي املؤمتــر ليكــون منصــة الثقافــات واألديــان اآلخــرى يف الســويد ،مضيفــا أن
وملتقــى لــكل األصــوات املعتدلــة مــن كل األديــان بــاده تتبنــى مبــدأ التعدديــة االجتامعيــة مــن منطلــق
حرصحهــا عــى تطبيــق مبــدأ حقــوق اإلنســان الــذي
اقرتــه األمــم املتحــدة.
وشــدد عــى أهميــة اســتمرار الحــوار للمحافظــة عــى
مبــدأ حريــة العبــادة وبنفــس الوقــت ضــان حريــة
التعبــر .مشــبها نتائــج التالقــي والتقــارب املثمــر ،مبدينــة
ســتوكهومل املقامــة عــى جــزر مختلفــة بــن بحــر مالــح
وبح ـرات مبيــاه حلــوة.
مــا هــو مغــزى أن تمــول الحكومــة
الســويدية نشــاطات دينيــة للجاليــات
وعــى هامــش املؤمتــر تحدثــت شــبكة «الكومبــس»
اإلعالميــة مــع عــدد مــن املشــاركني منهــم ،ماكــس
اســتوكامن ممثــل عــن املؤسســة الحكوميــة لدعــم
الجمعيــات الدينيــة يف الســويد ،والــذي أكــد أن الســويد
تقــف موقفــا ايجابيــا مــن عقــد مثــل هــذه املؤمت ـرات،
ألنهــا تشــجع عــى الحــوار.

ومــن املمكــن أن يكــون تجاهــل أســم القــدس جــاء عــى فالســويد دولــة اســكندنافية أوروبيــة تعتــر عريقــة
خلفيــة عــدم القــدرة عــى الربــط بــن أهميــة هــذه برتســيخ مســائل الحريــات والدميقراطيــة ،شــهدت هــي
املدينــة وبــن شــعار املؤمتــر نفســه ،وتجاهــل واقــع وجارتهــا الدمنــارك حــوادث عــى خلفيــة مــا اعتتــر

والطوائــف  ،فقــد أوضــح الشــيخ حســان موىس املســؤول
عــن تنظيــم املؤمتــر يف حديــث ســابق  ،لـــ « الكومبــس
« أنــه يأمــل «أن يكــون هــذا الحــوار بــن علــاء ديــن
وأمئــة ورجــال فكــر وقانــون وسياســة وإعــام ومســؤويل
مؤسســات عامليــة ومحليــة مــن الــرق والغــرب فرصــة
للتفاهــم وإيجــاد قواســم مشــركة تحقــق املواطنــة
الصالحــة واالندمــاج اإليجــايب والتفاهــم بــن الشــعوب
وأتبــاع الثقافــات واألديــان مــع احتفــاظ الــكل بهويتــه
الدينيــة وانتامئــه الثقــايف الــذي اختــاره».

وعــن ســؤال حــول هــدف ومغــزى قيــام الحكومــة
الســويدية بتمويــل ودعــم مثــل هــذه املؤمت ـرات قــال
ماكــس اســتوكامن « :هــذا الدعــم هــو ضمــن إطــار
سياســة حكوميــة تقــوم عــى تقديــم مســاعدات
للجمعيــات التــي متثــل مختلــف الطوائــف يف بلدنــا،
وألنــه يوجــد حيــاة دينيــة يف الســويد ومــكان لالميــان
ولألديــان يف املجتمــع الســويدي ،وهنــاك برامــج
حكوميــة لدعــم الطوائــف الدينيــة اليهوديــة واملســيحية
واإلســامية وغريهــا».

االثنين
25 november 2013
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ورقــة شــبكة الكومبــس أمــام
النــدوة اإلعالميــة لمؤتمــر حــوار
األديــان
خــص مؤمتــر حــوار األديــان ،املنعقــد يومــي  25و26
أوكتوبــر املــايض ،شــبكة الكومبــس اإلعالميــة ،بتقديــم
ورقــة حــول دور اإلعــام يف خدمــة شــعار املؤمتــر «نحــو
تفاهــم عاملــي يحــرم الحريــة والرمــوز واملقدســات
الدينيــة» الورقــة التــي اســتمع إليهــا الحــارضون إضافــة
إىل نقلهــا مبــارشة عــر وســائل اعــام عربيــة منهــا
الجزيــرة مبــارش ،ركــزت عــى دور مــا يســمى «إعــام
الجاليــات يف املهجــر» الــذي يجــب ان يتميــز بحياديتــه
واســتقالله ومتابعتــه لهمــوم وقضايــا الجاليــات العربيــة
والناطقــة بالعربيــة ،دون االنحيــاز ألحــد ،مــع التأكيــد
عــى أهميــة االندمــاج اإليجــايب يف املجتمــع .وجــاء
يف الورقــة :إن تجربــة الكومبــس اإلعالميــة ومــع أنهــا
قصــرة إال أنهــا أثبتــت رضورة أن يتوحــد الجميــع
تحــت رايــة املواطنــة الســويدية ،وأن اإلعــام وســيلة
مهمــة لبيــان خصوصيــات الجاليــات الثقافيــة والدينيــة،
يف املجتمــع الســويدي اوال ،ويف التخفيــف مــن حــدة
التوتــرات واملشــاحنات الطائفيــة والعرقيــة داخــل
املجموعــة اللغويــة الواحــدة ،والتــي كانــت تعيــش يف
بلــدان ومجتمعــات واحــدة قبــل الهجــرة إىل الســويد.

اخبار السويد

التــي تجنيهــا مــن وراء ذلــك؟

الثانيــة يف الســويد نظـرا ملــا توفــره دولــة الســويد مــن
أمكانيــات وتســهيالت فنيــة ولوجســتية.

هــذه الفكــرة ،كــا قلــت ،انطلقــت يف الســويد و تبنتهــا
وزارة األوقــاف والشــؤن اإلســامية يف دولــة الكويــت،
التــي قامــت بالدعــم الكبــر والتوجيــه .دولــة الكويــت
قــد عودتنــا حكومــة وشــعب عــى نــر املحبــة
والدعــوة اىل الســام ومواجهــة العنــف واألرهــاب مــن
خــال مــروع ثقــايف يدعــو اىل تعزيــز قيــم الوســطية.
كــا ســاهم يف تنظيــم هــذا املؤمتــر كل مــن رابطــة
العــامل اإلســامي ،ومركــز الدوحــة الــدويل لحــوار األديان
مناســبة هامــة لتنــاول ظواهــر التطــرف الــذي شــارك يف التوجيــه والدعــم ،وذلــك كمســاهمة
منــه يف دعــم التســامح و التعايــش والحــوار بــن
واإلســاما -فوبيــا
األديــان .إضافــة اىل الهيئــة العامليــة للتعريــف بالرســول
مــن جملــة مــا أوضحــه الشــيخ حســان مــوىس أن فكــرة ( ص ) و نرصتــه والتــي تلعــب دورا يف التعريــف بالنبــي
هــذا املؤمتــر أتــت اســتجابة لتحــايك تطلعــات دعــاة محمــد ( ص ) و رســالته الســاوية.
قــادة فكــر يف الثقافــة والديــن وحــوار الحضــارات.
ثقافــة التســامح وتقبــل اآلخــر بغــض النظــر عــن
انتامئــه الدينــي أو هويتــه الثقافيــة ،ونبــذ العنــف
مقتطفات من وقائع المؤتمر
والكراهيــة بعــد تكـرار اإلســاءة و اإلعتــداء عــى الرمــوز
الدينيــة وتنامــي ظاهــرة التطــرف واإلســاما – فوبيــا إفتتحــت أعــال مؤمتــر ســتوكهومل لحــوار األديــان
إضافــة اىل املوجــات العدائيــة للســامية واملســيحية يف بفنــدق هيلتــون وســط العاصمــة الســويدية ،تحــت
العــامل.
شــعار« :نحــو تفاهــم عاملــي يحــرم الحريــة والرمــوز
واملقدســات الدينيــة» ،بحضــور ممثلــن عــن عــدد
فكــرة عقــد املؤمتــر اإلســامي متحــورت بعــد انعقــاد
كبــر مــن األديــان والطوائــف ،مــن الســويد ومــن
املؤمتــر األول الســنة املاضيــة ،الــذي كان بعنــوان «معــا
دول أخــرى ،كــا حــره ســفراء عــدد مــن الــدول
لتعزيــز قيــم التســامح و التعايــش» تطويــر هــذه
العربيــة واإلســامية إضافــة إىل ممثلــن عــن ســفارات
الفكــرة أدت إىل عقــد املومتــر للمــرة الثانيــة يف إحــدى
أجنبيــة مــن بينهــا الســكرتري األول للســفارة الروســية
الــدول الإلســكندنافية ،ولكــن اســتقر املؤمتــر للمــرة
يف ســتوكهومل.

أجــاب الشــيخ مــوىس :الســويد ســجلت مواقــف مميــزة
وعقالنيــة يف عــدة مناســبات ،فعــى ســبيل املثــال،
عندمــا ظهــرت اإلســاءات للنبــي محمــد الرســول ( ص
)  ،وللرمــوز واملقداســات الدينيــة يف دول اســكندنافية،
والتــي قــد تظهــر ثقافــة الكراهيــة واألزدراء لألخــر،
كانــت الســويد يف خضــم هــذا الحــدث العاملــي ،بيضــة
القبــان يف التــوازن بــن الــدول األســكندنافية ،ولعبــت
دورا مهدئــا يف الحالــة املحتدمــة عامليــا .هــذا الــدور
الحكيــم تجســد أيضــا يف أحــداث ماملــو عندمــا أثــرت
قضيــة اإلســاءة مــن قبــل حــزب ســكوين بارتييــت،
حيــث كان للحكومــة الســويدية دورا مهــا يف مللمــة
املوضــوع و التصــدي لهــذه اإلســاءة يف التعــاون مــع
الســفراء العــرب والهيئــة الســويدية لنــرة النبــي ( ص
ورحــب ســفري اململكــة العربيــة الســعودية بصفتــه ) والدفــاع عــن املقدســات اإلســامية.
عميــد الســلك الدبلومــايس العــريب يف ســتوكهومل
باملشــاركني ،وشــكر الحكومــة الســويدية لقيامهــا
باســتضافة املؤمتــر للســنة الثانيــة عــى التــوايل ،وأكــد اإلمــام محســن حكيــم اهلل :علــى عاتــق
حــرص اململكــة عــى دعــم كل فــرص الحــوار والتواصــل رجــال الديــن مســؤوليات كبيــرة للحــد مــن
بــن مختلــف الطوائــف والثقافــات يف العــامل.
التوتــرات الطائفيــة
وكان املؤمتــر قــد افتتــح بتــاوة مــن القــرآن الكريــم،
تالهــا الشــيخ حســن زينهــم أحمــد مبعــوث األزهــر
الرشيــف يف الســويد ،بعدهــا جــاءت كلمــة الشــيخ
حســان مــوىس األمــن العــام للوقــف اإلســامي
الســويدي للحــوار والتواصــل ،تلتهــا كلمــة دولــة
الكويــت للدكتــور عــادل الفــاح وكيــل وزارة األوقــاف
والشــؤون االســامية.

مديــر مركــز اإلمــام عــي (ع) يف ســتوكهومل الدكتــور
محســن حكيــم اللــه ،وجــد أن املؤمتــر فرصــة جيــدة
إلعطــاء أتبــاع جميــع الدينــات مثــاال جيــدا عــى
رضورة التالقــي والحــوار وعــى نــر روح التســامح بــن
النــاس ،خاصــة لألجيــال الجديــدة يف املهجــر ،وألكــد
عــى أهميــة دور رجــال الديــن يف الحــد مــن التوتـرات
والتشــنجات بــن مختلــف مكونــات املجتمــع

وكانــت آخــر كلــات االفتتــاح للدكتــور مطلــق القـراوي
مــن الكويــت رئيــس املؤمتــر .والــذي قــدم موجــزا
عــن مضمــون هــذا اللقــاء ومحــاوره الثالثــة :الدينيــة القــس غطــاس :نعيــش بعالــم يبتعــد عــن
اإليمــان واألخــاق
والثقافيــة واإلعالميــة.
ســبقتها كلــات للدكتــور عــي بــن الســيد عبــد ويف مقابلــة مــع ســعادة القــس غطــاس لويــس ممثــل
الرحمــن آل هاشــم مستشــار حاكــم دولــة اإلمــارات الكنيســة الكاثوليكيــة يف الســويد ،أكــد أنــه مهتــم
العربيــة املتحــدة للشــؤون القضائيــة والدينيــة ،وكلمــة باملشــاركة مبثــل هــذه املناســبات.
للدكتــور عــادل الشــدي األمــن العــام املســاعد لرابطــة
وقــال لـــ « الكومبــس « « :نحــن نعيــش اليــوم يف عــامل
العــامل االســامي مــن مكــة املكرمــة.
يبتعــد كل البعــد عــن اإلميــان واالخــاق وينقصنــا
حــوار جــاد بــن االديــان خاصــة بــن املســيحية واالســام
لنعيــش عــى هــذه املعمــورة باخــوة وســام دائــم
أســباب دعــم الحكومــة الســويدية لمثــل بعضنــا مــع بعــض» ،مضيفــا أن كل حــوار وكل حديــث
هــذه المؤتمــرات ومــا هــي الفائــدة مــع االخــر يقــرب القلــوب واالفــكار واآلراء.

الســويد تدعــو أطــراف النــزاع
فــي ســوريا الســماح بوصــول
اإلنســانية
المســاعدات
قريبا من الممكن استخدام الموبايالت أثناء اقالع وهبوط الطائرات
تتجــه الســويد و أوروبــا إىل تخفيــف القيــود عــى
اســتخدام األجهــزة اإللكرتونيــة يف الرحــات الجويــة،
مــا ميهــد الطريــق أمــام الســاح باســتخدامها أثنــاء
إقــاع وهبــوط الطائــرات.
وال يســمح حاليــا باســتخدام الهواتــف املحمولــة
وأجهــزة الكومبيوتــر اللوحيــة واألجهــزة األخــرى إال
بعــد انتهــاء الطائــرة مــن إقالعهــا وحتــى قبيــل رشوعهــا
يف الهبــوط.
ونقلــت شــبكة  BBCعــن الوكالــة األوروبيــة لســامة
الطـران إرشــادات دعــت إىل الســاح باســتخدام هــذه
األجهــزة أثنــاء عمليــة اإلقــاع والهبــوط ،وذلــك بعــد
اإلعــان عــن إرشــادات مامثلــة يف الواليــات املتحــدة
الشــهر املــايض.

وتنــص قواعــد الوكالــة حاليــا عــى جعــل األجهــزة يف
«وضــع الطــران» ،مــا يعنــي أن الــركاب ال ميكنهــم
إجـراء مكاملــات أو اســتخدام خدمــة الرســائل .ويهــدف
هــذا الحظــر إىل تجنــب احتامليــة تداخــل إشــارات
هــذه األجهــزة مــع إشــارات أجهــزة الطائــرة.
وســتطبق التعديــات عــى الطائـرات التابعــة لــركات
الطــران األوروبيــة ،ومــن املتوقــع دخولهــا حيــز
التنفيــذ نهايــة الشــهر الحــايل.
ويقــول باتريــك يك ،املديــر التنفيــذي للوكالــة األوروبيــة
لســامة الط ـران« :هــذه خطــوة مهمــة فيــا يتعلــق
بإتاحــة حريــة اســتخدام األجهــزة اإللكرتونية الشــخصية
عــى مــن الطائــرة دون اإلخــال بــروط الســامة».

الكومبــس  -بروكســل  :دعــت الســويد عــى لســان وزيــر خارجيتهــا كارل بيلــدت اىل الســاح للمســاعدات
اإلنســانية بالوصــول اىل مــن يحتاجهــا يف ســوريا ،محــذراً مــن إحتــال املزيــد مــن التدهــور يف الوضــع اإلنســاين.
وطالــب بيلــد يف ترصيــح للصحافيــن قبيــل اجتــاع وزراء خارجيــة دول االتحــاد األورويب مــن العاصمــة البلجيكيــة
بروكســل االتحــاد بالضغــط عــى أطـراف الـراع يف ســوريا ،مــن أجــل عــدم إســتخدام الجــوع كســاح يف الـراع
الــذي يــزداد خطــورة أكــر فأكــر.
ويف ســياق متصــل ،دان الوزيــر الســويدي مــا اســاه بـــ «الفضيحــة» كــون مجلــس األمــن مل يتمكــن مــن التوصــل
إىل إجــاع بشــأن املســاعدات اإلنســانية لســوريا.
وكانــت منظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة (يونيســيف) قــد أعلنــت ،يــوم الجمعــة املــايض ،أنهــا متكنــت ،مــن عبــور
خطــوط القتــال وإيصــال إمــدادات اإلغاثــة إىل مــا يقــرب مــن  42ألــف شــخص يف محافظــة حمــص.
وأعــرب وزيــر الخارجيــة الســويدي عــن اعتقــاده انــه مــن املهــم أن يكــون الجميــع مســتعدين للتقــدم خطــوة
أخــرى للتوصــل إىل إجــاع بشــأن املســاعدات اإلنســانية إىل ســوريا.
وكانــت وكيلــة الســكرتري العــام لألمــم املتحــدة للشــؤون اإلنســانية فالــري آمــوس دعــت مجلــس األمــن الشــهر
املــايض عــى اتخــاذ التدابــر املناســبة إلجبــار الجيــش النظامــي ومســلحني معارضــن عــى الســاح بدخــول
العاملــن باألمــم املتحــدة واملنظــات غــر الحكوميــة إىل املناطــق املحــارصة ملســاعدة املحتاجــن.

عرب-السويد االثنين
25 november 2013
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أيام خليجية في ستوكهولم :انتقادات وتفاهمات
الكومبــس – خاص :اختــار مجلــس التعــاون لــدول
الخليــج العاصمــة الســويدية ســتوكهومل محطتــه
التاســعة ضمــن سلســلة فعاليــات يقيمهــا يف عواصــم
عامليــة ،انطلقــت يف  2004مــن باريــس ،وطافــت يف
الســنوات الالحقــة عــى بروكســل وبرلــن والهــاي
ومدريــد ورومــا ولنــدن ،ثــم ســول  ،لتعزيــز عالقاتــه
الدوليــة والتعريــف بــدول املجلــس وباآلفــاق املتاحــة
للتعــاون والتواصــل مــع بقيــة دول العــامل.
ولعــل أبــرز مــا ميــز املحطــة الســويدية ،يف ســتوكهومل مــا
بــن الســابع إىل التاســع مــن شــهر نوفمــر ،هــو عــدم
خلوهــا مــن املجامــات ورصاحتهــا يف مفاتحــة الضيــوف
الخليجيــن حــول قضايــا تهــم الســويد كرشيــك تجــاري
واقتصــادي أو كطــرف يف عالقــات سياســية وثقافيــة مــع
دول مجلــس التعــاون الخليجــي.
ومــع أن األرقــام اإلحصائيــة عــن حجــم التبــادالت
التجاريــة الحاليــة بــن الطرفــن ،تأكــد أن الســويد
منخرطــة فعــا يف التعــاون االقتصــادي مــع دول مجلــس
التعــاون ،منــذ فــرة طويلــة ،فقــد منــا حجــم هــذا
التبــادل بــن الجانبــن خــال الفــرة 2012 – 2002
بنحــو  267يف املائــة.
بــل وأن االقتصــاد الســويدي مســتفيد أيضــا مــن هــذا
التعــاون ،إال أن إثــارة مواضيــع وأســئلة انتقاديــة مــن
الجانــب الســويدي إىل ضيوفهــم ،ظهــر وكأنــه الزمــة
مــن لــوازم السياســة الرضوريــة ،خاصــة يف الوقــت
الحــايل ،أو محاولــة رمبــا لتفــادي أيــة انتقــادت داخليــة
توجههــا املعارضــة أو الصحافــة للحكومــة الحاليــة ،ألنهــا
تتغــاىض عــا ميكــن اعتبــاره تجــاوزات تحــدث يف الــدول
الخليجيــة.

الســويديني كانــت تتغــاىض عــن العوامــل املوضوعيــة
والخصوصيــات املحيطــة مبنطقتنــا.

وبعــد كلمــة ألقاهــا األمــن العــام لــدول املجلــس
الدكتــور عبداللطيــف بــن راشــد الزيــاين يف بدايــة الندوة،
جــاء فيهــا «إن الســويد بتاريخهــا وتقاليدهــا ونهجهــا
االخالقــي ،والتزاماتهــا اإلنســانية ،تعــد محطــة متميــزة
الجانــب الخليجــي املشــارك ،كان ميكــن توقــع أن يثــر أليــام مجلــس التعــاون ،وحاضنــا طبيعيــا للمناســبات
الســويديون مســائل قــد ال يرغبــون بســاعها ،لكــن الثقافيــة فهــي رمــز الســام والتســامح والحريــة.
ويف جلســة افتتــاح الفعاليــة وأثنــاء النــدوة السياســية،
زاد املحــارضون الســويديون ،كــا يبــدو مــن جرعــة تحــدث بعدهــا مديــر إدارة الــرق األوســط وشــال
االنتقــادات ،بعــد فتحهــم مللــف حقــوق اإلنســان يف افريقيــا بــوزارة الشــؤون الخارجيــة الســويدية ،روبــرت
الخليــج ،فقــد طالــت االنتقــادات حقــوق املــرأة ،وحقهــا ريدبــرج  ،والربوفيســور ليــف ســتنربج مديــر مركــز
يف قيــادة الســيارة عــى األرايض الســعودية ،إضافــة الــرق األوســط للدراســات بجامعــة لونــد ،والكاتبــة
إىل مواضيــع الحريــات العامــة ،واعتقــال الناشــطني الصحفيــة بيــت هامرجريــن.
السياســيني وحقــوق العــال األجانــب ،والتطــرق إىل
األوضــاع يف البحريــن.
مســؤول فــي الخارجيــة الســويدية:

األمــن العــام ملجلــس دول التعــاون الخليجي ،الدكتــور مجلــس التعــاون أصبــح قــوة إقليميــة
عبداللطيــف بــن راشــد الزيــاين ،أكــد يف ترصيــح لشــبكة فا علــة
الكومبــس اإلعالميــة ،بعــد االنتهــاء مــن هــذه الجلســة وقــال مديــر إدارة الــرق األوســط وشــال أفريقيــا يف
غــر الهادئــة ،أن إثــارة الجانــب الســويدي ملواضيــع وزارة الشــؤون الخارجيــة الســويدية روبــرت ريدبــرج« :
تتعلــق بحقــوق املــراة وحقهــا بقيــادة الســيارة يف نحــن نثمــن جهــود مجلــس التعــاون يف تطويــر حــل يف
الســعودية ،مل تكــن مفاجئــة ،وأنــه مل ينزعــج مــا وصفــه ســوريا ومســاعدة دول الجــوار املتاثــرة باألزمــة الســورية
« بالرصاحــة الســويدية» يف طــرح مواضيــع تتعلــق والســعي اىل تطويــر صيغــة حــل الدولتــن بــن ارسائيــل
بالحريــات العامــة يف دول مجلــس التعــاون ،إضافــة والفلســطينيني ،واملســاهمة يف ايجــاد حــل الزمــة اي ـران
إىل املســاواة واإلصالحــات السياســية .مشــددا عــى أن النوويــة ،ومســاعدة اليمــن ،إضافــة إىل املســاهمة يف
دول مجلــس التعــاون ليــس لديهــا مــا تخفيــه« ،ألننــا حــل القضايــا العامليــة األخــرى ،مثــل التغيــر املناخــي،
فخــورون مبــا أنجزتــه دولنــا ،وبااللتفــاف الشــعبي حــول واالعتــاد عــى الطاقــة املتجــددة ،الســويد تدعــم
قادتنــا».
دخــول املجلــس إىل اتفاقيــة التجــارة الحــرة ،ألنــه اصبــح
واعتــر أن التــرع يف إنجــاز عمليــات اإلصالح املنشــودة ،قــوة عامليــة عــى املســتوى االقتصــادي والتجــاري».
قــد تــأيت بنتائــج عكســية ،موضحــا أن انجــاز برامــج
التنميــة املســتدامة والتعليــم ،تعتــر األســاس ومــن أهــم
رشوط تحقيــق هــذه اإلصالحــات.

فتــح ملــف حقــوق اإلنســان فــي الخليــج
هــل فقــط لرفــع الحــرج

مــن جهتهــا أكــدت الشــيخة نجــاء محمــد القاســمي
ســفرية دولــة اإلمــارات العربيــة يف ســتوكهومل ،لشــبكة
« الكومبــس « اإلعالميــة ،أن الوفــد الخليجــي ،كان دامئــا
يرحــب ويشــجع طــرح أيــة مواضيــع يرغــب الجانــب
الســويدي بإثارتهــا ،دون أيــة تحفظــات ،لكــن العديــد
مــن االنتقــادات التــي وجهــت ،مــن قبــل املتحدثــن

وعــى الرغــم مــن اعــراف املتحدثــن بقــودة ودور
مجلــس التعــاون الخليجــي املتنامــي يف املنطقــة ،عــى
املســتوى الســيايس واالقتصــادي ،وإىل زيــادة مســاهامت
الســويد يف قطاعــات الخدمــات والبنــى التحتيــة
الخليجيــة ،إال أن هــذه الكلــات تضمنــت أيضــا مــا
ميكــن اعتبــاره «محــارضات ودروس» حــاول الجانــب
الســويدي أن يلقيهــا عــى املشــاركني الضيــوف.

واعتــر روبــرت ريدبــرج أن ملــف حقــوق االنســان
أحــد أهــم امللفــات املهمــة يف العالقــة مــع دول مجلــس
التعــاون ،مطالبــا بتوفــر منــاخ عمــل مناســب للعــال
االجانــب يف دول الخليــج العــريب ،وطالــب بــدور اكــر
للمــرأة يف املشــاركة بالعمليــة السياســية والحيــاة
العامــة ،موضحــا أن أهــم مــا تفتخــر بــه الســويد هــو
مشــاركة املــرأة يف السياســة والعمــل وهــذا يعــزز
االقتصــاد ويحمــي حقــوق املــرأة ويســاهم يف تحقيــق
العدالــة االجتامعيــة.
كــا شــدد رئيــس قســم الــرق األوســط وشــال افريقيــا
عــى رضورة ضــان حــق التعبــر يف مواقــع التواصــل
االجتامعــي ،خاصــة لفئــة الشــباب ،ويف الصحــف
ووســائل االعــام االخــرى.

النــدوة االقتصاديــة :فــرص االســتثمار فــي
الطاقــة والســياحة
وضمــن برنامــج الفعاليــات اقيمــت نــدوة بعنــوان
«التعــاون االقتصــادي بــن دول مجلــس التعــاون
والســويد /الواقــع واملأمــول» افتتحهــا معــايل الدكتــور
عبداللطيــف بــن راشــد الزيــاين وســعادة غونــار اوم
وزيــر الدولــة لشــؤون التجــارة الســويدي.
التواصــل الثقافــي الطريــق األفضــل نحــو
عالقــات اقتصاديــة ناجحــة
يف اليــوم الثالــث واألخــر اقيمــت نــدوة عــن التبــادل
الثقــايف والتواصــل الحضــاري ملعرفــة اآلخــر ،وأكــد
املســاركون عــى رضورة تعزيــز هــذا الجانــب ،بعيــدا عن
تضليــل بعــض وســائل اإلعــام املغرضــة والتــي تحــاول
فــرض صــور منطيــة عــن العــرب واملســلمني يف أذهــان
الغــرب.
وقــال امــن عــام مجلــس التعــاون «إن دول مجلــس
التعــاون تعلــق أهميــة كبــرة عــى االيــام الثقافيــة
إلميانهــا بأنهــا تشــكل أداة مهمــة للتواصــل والحــوار،
ومناســبة للشــعوب الصديقــة للتعــرف عــى ثقافتنــا
وعاداتنــا ،ومنجزاتنــا التنمويــة «

كلمات للسفراء العرب في السويد

ويف اليــوم األخــر مــن أعــال املؤمتــر ،قــال األمــن العــام
ملجلــس التعــاون للشــؤون الثقافيــة واإلعالميــة خالــد
بــن ســامل الغســاين ،إن األعــال والتبــادالت التجاريــة
تحتــاج إىل مــد الجســور الثقافيــة.

الســفري املغــريب يف الســويد يحظيــة بوشــعاب ،شــارك
مبداخلــة ذّكــر فيهــا بهــدف اللقــاء ،وفحــوى هــذه
الفعاليــة التــي قــد تتحــول إىل جــدل حــول اختــاف
الثقافــات ،مذكـرا ً أن املــرأة يف الــدول العربيــة لهــا مكانــة وأضــاف أن مثــل هــذه الفعاليــات تعكــس « رغبتنــا
مميــزة وأن االحصــاءات تشــر إىل تزايــد مشــاركتها الحقيقيــة يف تعزيــز الحــوار وتبــادل الــرأي بــن النخــب
املثقفــة واهــل االختصــاص.
بقطــاع اإلعــال ومبختلــف القطاعــات األخــرى.
فيــا طالــب ســفري اململكــة العربيــة الســعودية الدكتــور فيــا أكــدت هــدى الحليــي عضــو مجلــس الشــورى يف
عبــد الرحمــن الجديــع يف مداخلــة أخــرى بــأن يتفهــم اململكــة العربيــة الســعودية يف ورقــة قدمتهــا للنــدوة
الجانــب الســويدي أهميــة منــح الوقــت الــكايف لــدول عــى أهميــة التمييــز ووضــوح الــرؤى يف ظــل التظليــل
املنطقــة للوصــول إىل هــدف االصالحــات «فالســويد مل اإلعالمــي الــذي تتبعــه بعــض وســائل اإلعــام يف فــرض
تصــل اىل مــا هــي عليــه االن برسعــة» وأن االصالحــات الصــور النمطيــة حــول الثقافــة والحضــارة العربيــة
بحاجــة لتطويــر التعليــم وارســاء قواعــد التنميــة واإلســامية.
املســتدامة ،وتحقيــق األمــن واألمــان االجتامعــي.
أمــا الجانــب الســويدي فشــارك بعــدة كلــات ،مل تخــرج
يف إطارهــا العــام عــن التأكيــد عــى أهميــة الثقافــة
والتبــادل الثقــايف يف إرســاء التفاهــم بــن الشــعوب.
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متطوعــة إيطالية أنقذت بالتنســيق
مــع الكومبــس مركــب الجئيــن مــن
الغرق
الكومبــس  -ماملــو :طيلــة األشــهر املنرصمــة ،مل تتوقــف ســيل النــداءات واإلتصــاالت والرســائل التــي وصلــت «
الكومبــس « مــن الالجئــن الســوريني يف مــر وليبيــا ولبنــان وتركيــا وغريهــا مــن الــدول ،تناشــدنا إلبــاغ الرشطــة
اإليطاليــة ،واملنظــات اإلنســانية الدوليــة ،بــأن هنــاك مــن هــو بحاجــة اىل إنقــاذه مــن الغــرق وســط البحــر! حتــى
أن بعضهــم كان يــرك رســائل لنــا مبواعيــد رحلتــه نحــو املجهــول ،ويحــدد لنــا وقتــا لإلتصــال بخفــر الســواحل.
مل يكــن الســكوت ممكن ـاً أمــام هــذا التحــدي اإلنســاين مامرســات عنيفــة بحــق الالجئــن الســتنزاع بصامتهــم.
واألخالقــي ،وزج « الكومبــس « يف مهــات هــي أساس ـاً
بعيــدة عــن العمــل الصحفــي ،تخــص األمــم املتحــدة وكاميــا رسنســن هــي خريجــة العالقــات الدوليــة /
واملنظــات الدوليــة اإلنســانية ،فاملعايــر املهنيــة والقيــم قســم تطويــر الــدول ،ولــدت وتربــت يف مدينــة ميالنــو
الصحفيــة التــي نحملهــا ونؤمــن بهــا يف شــبكتنا ،تضــع شــال إيطاليــا.
اإلنســان ومحنتــه يف املقــام األول ،لذلــك كان التحــرك عملــت يف مجــال املنظــات الحقوقيــة غــر الحكوميــة
مــن أجــل تعريــف الــرأي العــام الســويدي واألورويب ،التــي تدافــع عــن قضايــا حقــوق اإلنســان وعــن الالجئــن
والصحــف الســويدية ،أوىل الخطــوات التــي قمنــا بهــا ،بشــكل خــاص يف عــدة دول مــن العــامل أهمهــا إيطاليــا
ناهيــك محاولــة الوصــول اىل الرشطــة اإليطاليــة وخفــر الهنــد والدمنــرك.
الســواحل واملنظــات اإلنســانية العاملــة يف إيطاليــا.
عملــت كاميــا ســابقا والتــزال ،لكــن بشــكل محــدود
اآلن ،بســبب ســكنها يف الدمنــارك ،يف املنظمــة الغــر
الناشــطة االيطاليــة كاميــا سرنســن :أخــذ حكوميــة (ناغــا) ملســاعدة الالجئــن يف إيطاليــا ،وهــي
البصمــات مــن الالجئيــن بالقــوة هــو عمــل تقــدم املســاعدة بشــكل خــاص لالجئــن غــر املقيمــن
الذيــن ال يحملــون ايــة ورقــة تثبــت هويتهــم او
مشــين
هــم مطارديــن مــن قبــل الرشطــة اإليطاليــة ،تقــدم
« الكومبــس « كان إتصــل مبتطوعــة وناشــطة إيطاليــة مســاعداتها كخدمــات طبيــة ،استشــارات قانونيــة ،طعام،
تعمــل يف منظمــة غــر حكوميــة ملســاعدة الالجئــن يف والســكن أحيان ـاً وكل هــذه املســاعدات مجان ـاً .تعيــش
إيطاليــا هــي الســيدة كاميــا رسنســن التــي كان لــه دور املنظمــة عــى املســاعدات التــي يقدمهــا ســكان املدينــة
كبــر يف املســاعدة باالتصــال مبــارشة بخفــر الســواحل واملنظــات األخــرى يف نفــس املجــال.
اإليطــايل والصليــب األحمــر وعــدة منظــات غــر
وحــول الحادثــة التــي طرحهــا الكومبــس عليهــا بعــد
حكوميــة لــإرشاف عــى ،ومراقبــة عمليــة اإلنقــاذ.
تلقيــه نــداء إســتغاثة مــن مركــب كان بحاجــة اىل
وقامــت أيضــاً مبســاعدتنا باالتصــال باإلعــام الوطنــي املســاعدة ،قالــت « :عنــد اتصالكــم اتصلــت بخفــر
اإليطــايل حرصـاً منهــا لــي يكــون اإلعــام وســيلة حاميــة الســواحل  1530وابلغتهــم عــن األرقــام الـــ « جــي يب
ملنــع الرشطــة اإليطاليــة مــن ارتــكاب أيــة أخطــاء أو أيــة أس» التــي ارســلتموها يل فطلبــت الرشطــة معلومــات

حــول عــدد االشــخاص يف القــارب ،وتحديــد وقــت الرشطة اإليطالية ،أو من قبل العنرصيني.
اإلتصــال ،والرقــم الــذي ورد منــه اإلتصــال ،وأبلغــوين
وأكــدت انــه رغــم وجــود حــزب عنــري قــوي يف
أنهــم يف طريقهــم اآلن إلنقاذهــم».
الحكومــة ،إال أن أغلــب اإليطاليــن يرفضــون العنرصيــة
وأضافــت« :ســارعت االتصــال أيضــا بخفــر الصليــب وأن « ســكان مدينــة ســاراكوزا وكاتانيــا هــم ســكان
األحمــر وعــدة منظــات غــر حكوميــة يف جزيــرة
طيبــون وهــم الســكان األكــر مســاعدة لالجئينعنــد
سيســييل لــي يذهبــوا اىل املــكان املتوقــع وصــول
وصولهــم اليهــا ،وبالنســبة ملوضــوع أخــذ البصــات
الالجئــن اليــه ،فهــذا يســاعد خفــر الســواحل بشــكل
جيــد ويســاهم منــع الرشطــة اإليطاليــة مــن ارتــكاب أي بالقــوة ،ال يســعني غــر القــول بــأن هــذا عمــل مشــن
ولكــن يتحمــل مســؤوليته االتحــاد األوريب ،والــدول التــي
عنــف بحــق الالجئــن».
وقعــت عــى إتفاقيــة دبلــن».
وعــرت الناشــطة اإليطاليــة عــن حزنهــا وأســفها لــكل
الالجئــن الذيــن تــم التعامــل معهــم بعنــف مــن قبــل قتادة أبو يونس
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الكومبــس  -ســتوكهومل :مــع إرتفــاع أمــواج البحــر
األبيــض املتوســط ،وحلــول الشــتاء ،إنحــرت مؤقتــاً
موجــات « قــوارب املــوت « ،لالجئــن الهاربــن مــن
نـران الحــرب ،والعنــف املنفلــت يف ســوريا وعــدة دول
أخــرى.
ورغــم إبتــاع البحــر للمئــات ،فــان أكــر مافعلــه العــامل
لهــم ،هــو الوعــد مبناقشــة مشــكلتهم العــام القــادم!
موجــاتُ املــوت األخــرة ،أثــارت الجــدل مــن جديــد،
حــول قوانــن الهجــرة واللجــوء ،ومــا إذا كان حقـاً ضحايــا
الحــروب مــن الالجئــن الفقـراء ،هــم الذيــن يســتفيديون
منهــا ،أم أن أثريــاء الحــرب أنفســهم ،القادريــن عــى
رصف األمــوال للوصــول اىل أوروبــا ،هــم املســتفيدين
األكــر! لذلــك تعالــت األصــوات املطالبــة بفتــح اللجــوء
يف البلــدان التــي يتواجــد فيهــا الالجئــون ،دفعــا للمخاطر
التــي يتعرضــون لهــا.
أحمــد :ال أصــدق أن الســويد تريــد إبعــادي
مــن جديــد الــى إيطاليــا!
املئــات مــن الذيــن متكنــوا الوصــول بأمــان اىل الســويد
وغريهــا ،يتحدثــون عــن قصصهــم بحــزن شــديد ،الن
مشــكلتهم مل تنتهــي ،إذ يتعــن عليهــم العــودة مــن
جديــد اىل البلــد األورويب األول الــذي مــروا بــه ،وهــو
عــى األغلــب إيطاليــا.
ـاب فلســطيني ســوري (  20عامـاً ) ،من ســكان
أحمــد ،شـ ٌ

مخيــم الريمــوك ،نجــح يف الوصــول اىل الســويد ،بعــد أن
خــاض « تجربــة املــوت « يف إحــدى هــذه القــوارب،
لكنــه اآلن مهــد ٌد بالرتحيــل القــري اىل إيطاليــا.
يقول أحمد لـ « الكومبس « « :يف أواخر آب
( أغســطس )  2013وصلــت مــر ،وأتصلــت مبهــرب،
فاتفقــت معــه عــى مبلــغ  3500دوالر ،وطلــب منــي
التوجــه اىل اإلســكندرية ،فتوجهــت اىل هنــاك وبقيــت
فيهــا مــع شــبان آخريــن عــدة أيــام ،كانــت تتأجــل فيهــا
الرحلــة بســبب املــوج العــايل».
يقــول أحمــد  « :خــال هــذه الفــرة كُنــا خائفــن مــن
إكتشــاف أمرنــا ،وكان عددنــا حــوايل  200شــخصاً،
فوضعونــا يف قــوارب صغــرة ،لكــن األمــن إكتشــفوا
األمــر ،وكانــوا يعتــدون علينــا وعــى النســاء بكلــات
بذيئــة».
يضيــف « :متكنــت القــوارب الصغــرة مــن الهــرب ،ونفــذ
معهــا حــوايل  30شــخصا ،وإســتطعت أنــا وثــاث شــبان
معــي الهــرب برسعــة واإلختبــاء يف مــكان مهجــور ،
وذهبنــا اىل منطقــة تســمى ( أبــو قــر ) ،ومــن هنــاك،
بــدأوا بنقلنــا كل عــرة أشــخاص يف قــوارب صغــرة،
وبعــد نصــف ســاعة كانــت هنــاك باخــرة صغــرة
تنتظرنــا ،فنقلونــا إليهــا ،وعــى الفــور بــدأت الرسقــات،
وتــم وضعنــا يف غرفــة خشــبية ،قــرب املحــرك ،اىل أن
وصلنــا اىل القــارب الكبــر ،فــكان أكــر راحــة ،وهــو يف
األســاس قــارب صيــد».
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ويواصــل أحمــد رسد قصتــه فيقــول « :يف اليــوم الثالــث
ونحــن يف البحــر إلتقينــا مبركــب آخــر ،لكــن قديــم
ومتهالــك ،فوجدنــا املجموعــة االوىل التــي إســتطاعت
الهــرب ،وكنــا نبحــر مــع بعــض ملــدة أربعــة أيــام بشــكل
متقطــع ،ويف الليلــة الرابعــة وصــل أمــر اىل الكابــن
يطلــب نقلنــا اىل القــارب القديــم املتهالــك ،وبالفعــل تــم
ذلــك ،وكان كابــن املركــب الجديــد يبــي لنــا ،ويقــول
أنتــم االن يف خطــر فهنــاك اكــر مــن  200ميــل لتصلــوا
اىل الشــواطئ اإليطاليــة».
يصــف أحمــد مشــاعره لـــ « الكومبــس « يف تلــك
اللحظــات فيقــول « :أيقنــت يف تلــك الســاعة أن كل
املهربــن هــم تجــار بــر ،ومافيــات ال يهمــم يشء
ســوى املــال ،وبعــد أن تــم نقلنــا اىل القــارب الجديــد
أصبــح عددنــا حــوايل  400شــخص ،والوضــع كان تعيسـاً
للغايــة فيــه ،وال يوجــد مجــال للحركــة ،ومل يتبــق يف
اليــوم الثــاين أي طعــام او مــاء معنــا ،وواجهنــا الخــوف
الشــديد بســبب األمــواج العاتيــة التــي كانــت ترتفــع
اىل حــوايل  3أمتــار ،واألطفــال والنســاء كانــوا يبكــون،
وكذلــك فعــل بعــض الرجــال وكانــوا يصلــون .وبعــد
حلــول الليــل صادفتنــا ســفينة شــحن كبــرة ،فإتصلــت
بخفــر الســواحل اإليطــايل ،وأول يشء وصلــت طائــرة
هليكوبــر ،وحلقــت طويــا فــوق مركبنــا اىل ان وصــل
خفــر الســواحل ،فقامــوا بنقــل األطفــال والنســاء أوالً،
وبقيــة الرجــال عــى مــن باخــرة شــحن ،وبعــد حــوايل
 12ســاعة وصلنــا اىل الشــواطئ اإليطاليــة ،وكان هنــاك
صحفيــن ورشطــة وأفـراد مــن الصليــب األحمــر ،فقامــوا
بوضعنــا يف باصــات ونقلونــا اىل الســجن».
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ويؤكــد أحمــد أن الرشطــة قامــت بعــد ان ذهــب
الصحفيــن والصليــب األحمــر ،باإلعتــداءات « علينــا
مــن خــال االهانــات والــرب ،واإلجبــار عــى التبصيــم،
وكذبــوا بالقــول إن هــذه البصــات هــي جنائيــة وال
عالقــة لهــا باتفاقيــة دبلــن ،ومنعــوا النــاس مــن األكل
والنــوم والذهــاب اىل الحــام ،حتــى يتــم التبصيــم ،ويف
األخــر الــكل رضــخ لهــم وقــام بالتبصيــم ،النهــم كانــوا
مرهقــن للغايــة ،ويف اليــوم الثــاين فتحــوا لنــا أبــواب
الســجن وقالــوا لنــا إذهبــوا ،فذهبنــا اىل كاتانيــا ،ومــن
هنــاك إتفقنــا مــع مهــرب للســفر اىل رومــا ،ومنهــا اىل
الســويد يف الســيارة ،وكان معــي ثــاث شــبان ،كل واحــد
منهــم دفــع الــف يــورو للمهــرب ،ويف الطريــق الشــابني
اللذيــن كانــا معــي ،طلبــوا اللجــوء يف املانيــا ،وتــم
قبولهــم الن املانيــا مل تعــد تعــرف ببصمــة إيطاليــا».
بعــد كل ماحــدث اىل أحمــد ،فــان مصلحــة الهجــرة
رفضــت طلبــه ،وهــو مهــدد اآلن بالطــرد اىل إيطاليــا،
رغــم انــه مريــض وبحاجــة ماســة اىل اإلســتقرار واألمــان!
محمــد القبــاوي :رأى المــوت بــأم عينيــه
فــي البحــر ولــم يصــل الســويد !
رغــم مخاطــر الرتحيــل القــري ،فــان الســويد هــي
هــدف الالجئــن .يقــول محمــد القبــاوي ،وهــو طالــب
لجــوء ســوري ،فشــل يف الوصــول اىل الســويد لـــ «
الكومبــس» إنــه نجــى مــن املــوت بإعجوبــة ،ومــع هــذا
فهــو ال يــزال يطمــح الوصــول إليهــا.

يــروي القبــاوي قصتــه لـــ « الكومبــس « مــن تركيــا
فيقــول « :يف  31متــوز  ،2013إنطلقنــا مــن مدينــة شــنغال
الرتكيــة عــى مــن مركــب اليتجــاوز طولــه  10امتــار
اىل جزيــرة ميثيلينــي اليونانيــة للســعي للوصــول اىل
احــد الدولــة االوروبيــة وتحديــدا كان هدفنــا الســويد،
وأبلغنــي املهــرب أن رحلــة الوصــول اىل الجزيــرة لــن
تســتغرق أكــر مــن  45دقيقــة ،لكننــا ُصدمنــا يف البحــر
مــن القبطــان عندمــا قــال إن أمامنــا اكــر مــن  30ســاعة
للوصــول».
يضيــف « :كان عددنــا  55شــخصاً ،والزحــام شــديد
فيــه ،وبعــد ســاعات مــن اإلبحــار توقــف املحــرك ،وبــدأ
املركــب بالغــرق مــن الجهــة الخلفيــة فطلــب القبطــان
مــن النــاس الصعــود اىل املقدمــة ،عندهــا بــدء املركــب
يف الغــرق مــن املقدمــة باتجــاه اليســار ،وســط ال ـراخ
وال ُبــكاء ،وكنــت أنــا اول النــاس يف املقدمــة ،ورميــت
نفــي يف امليــاه مرتديــا أنــا وأبنــاء خايل ســر النجــاة التي
أشــريناها قبــل اإلبحــار ،وهنــا رصخــت عــى أوالد خــايل
ان يرمــوا بإنفســهم يف امليــاه فرموهــا وهــم اليجيــدون
الســباحة ،معتمديــن عــى ســر النجــاة ،لكــن صديقــي
فقــد حياتــه ،وعندمــا اصبحنــا يف امليــاه طلبــت منهــم
اإلبتعــاد عــن املركــب وأصبحــت أرصخ عــى صديقــي
وأبنــاء خــايل».

بعضنــا انــا ومــن حــويل مل نعــد نشــاهد بعــض ،فقــط
تواصلنــا كان عــر التكبــر والــكالم بصــوت مرتفــع ،وبعــد
ســاعتني مل يعــد هنــاك اي تواصــل فقلــت لنفــي ان
الجميــع قــد مــات ،ومل يعــد ســواي ،وبقيــت يف امليــاه
قرابــة  11ســاعة مل أعــد أرى أي يابســة بســب ارتفــاع
االمــواج ،والتعــب الــذي اصابنــي وفقــدان الطاقــة .ويف
الســاعة  12ظهـرا تقريبــا اقــرب منــي مركــب فجمعــت
قــواي ورصت ارصخ بالصــوت العــايل ليســمعني لكــن
دون جــدوى ،مــع انــه كان واقفــا ،وبعــد عــرة دقائــق
اقــرب منــي وانقــذين ،صعــدت املركــب فرايــت ابــن
خــايل ســالته عــن شــقيقه قــال يل مل يــره وعــن صديقنــا
ايــاد فقــال رايتــه ميتــاً ،وبعــد دقائــق انقــذوا عــدة
اشــخاص مــن بينهــم ابــن خــايل الثــاين ،وعنــد وصولنــا
للشــاطئ كان عــدد الناجــن 12شــخصاً مــن بينهــم
قبطــان الســفينة ،فذهبنــا اىل املشــفى وهنــاك تعرفنــا
عــى الجثــث فــكان هنــاك  24جثــة والباقــن يف عــداد
املفقوديــن ،وكان الناجــون مــن الشــباب ،ســبعة نســاء
وخمســة اطفــال ،مــن بــن الجثــث وكانــوا مــن جنســيات
مختلفــة ســوريني وفلســطينيني وســودانيني وعراقيــن
وافغــان ومــن مينــار ،والناجــون كنــا ثالثــة فلســطينيني
واربعــة ســوريني وعراقــي وثالثــة افغــان والقبطــان
الــريك ،واحــد اقــاريب مــن الناجــن اصبــح يف الســويد وانــا
وشــقيقه مل نســتطع الذهــاب مــع العلــم اننــا حاولنــا
عــدة م ـرات ومازلنــا نحــاول للوصــول».

يزيــد القــول « :هنــا مل أعــد أســتطيع التواصــل معــه
فابتعــدت عــن املركــب واقرتبــت مــن اوالد خــايل وهنــا
الكومبس
بعــد دقائــق انقلــب املركــب عــى ظهــره وابتعــد عنــا
وبعــد  200مــر تقريبــا غــرق املركــب وأفرتقنــا عــن
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مراكــز اللجــوء فنــادق خمس نجــوم وأماكــن للقمــع والتهديد
الكومبــس – خــاص :تتفــاوت حالــة مراكــز اســتقبال الالجئــن يف الســويد وظــروف املعيشــة فيهــا مــن مركــز آلخــر ،ومــع أن ســمري ال يشــتيك مــن املــكان ،إال أنــه يؤكــد
فهنــاك مــن يعتــر نفســه وكانــة يعيــش بفنــدق  5نجــوم وهنــاك مــن يعتقــد ان بقــاءه يف بــاده تحــت ظــروف أن مديــر هــذه الرشكــة والــذي ينادونــه بـــ «الشــيف»
الحــرب رمبــا كان افضــل لــه مــن العيــش مبراكــز اســتقبال الالجئــن يف الســويد ،ومــع ان فــرة االنتظــار يف هــذه يعاملهــم بفوقيــة وبطريقــة غــر الئقــة ،وأي اع ـراض
املراكــز هــي فــرة مؤقتــة ،اال ان غالبيــة الالجئــن يعــدون االيــام والســاعات فيهــا يتوقعــون دامئــا خ ـرا جديــدا يقابلــه بجــواب جاهــز :نحــن مل نطلــب منــك اللجــوء
يغــر مــن وضعهــم.
إىل هنــا ،إذا مل يعجبــك ارجــع إىل بلــدك.

األحمــر أقنعوهــم بفكــه ووعــدوا أن يثــروا املوضــوع
مــع مصلحــة الهجــرة ،لكــن وإىل اآلن مصلحــة الهجــرة
مل تحــرك ســاكنا ،حســب مــا قالــه ســمري.

زد عــى هــذا التعامــل أن إدارة الرشكــة حــددت
لالجئــن ،كميــات الطعــام ،وخاصــة الخبــز ،وتفــرض
عليهــم أخــذ قطعتــن فقــط عــى اإلفطــار ،وال يســمح
لهــم حتــى بطلــب قطعــة إضافيــة ،ويضيــف ســمري ،أن
هــذا الشــيف يهددهــم دامئــا ويخيفهــم ،ويدعــي أن
الشــكوى مــن طبيعــة الطعــام وقلتــه تؤثــر عــى ق ـرار
إقامتهــم ،وهــو مــا يعتــره ســمري تهديــدا ال أســاس لــه
مــن الصحــة.

وهكــذا ميكــن أن نــرى مــن خــال مشــاهدات عــن
حالــة مراكــز الالجئــن يف الســويد ،تناقضــات كبــرة،
تبــن شــجع بعــض الــركات واســتغاللها لفــرص ربــح
عقــود مــع مصلحــة الهجــرة ،دون التقيــد باملعايــر التي
التزمــت بهــا ،ونــرى أيضــا حــاالت مختلفــة مــن تفكــر
وطــرق تعامــل كالبــي اللجــوء مــع فـرات انتظارهــم إىل
حــن صــدور القـرار الــذي ميكــن أن ينقلهــم إىل مرحلــة
جديــدة ،ال تخلــو ايضــا مــن االنتظــار.

أغيــد :نشــعر بأننــا مرفهــون ونعيــش
بفنــدق  5نجــوم:

عــى شــخصيته وعمــره ومعرفتــه بــأن هــذا املــكان
مؤقــت ،ويجــب عليــه ان يتأقلــم بــه إىل حــن الفــرج،
كــا يقــول.

أغيــد وصــل غــى الســويد مــن حــوايل شــهرين ،اآلن
يعيــش يف مركــز لالجئــن يف منطقــة« ،ســونخو» وســط
الســويد ،يقــول للكومبــس إنــه يشــعر نفســه وكانــه
يف فنــدق ســياحي ،ويف فــرة نقاهــة ،ولــوال االنشــغال ســمير :المســؤولون فــي المركــز
والتفكــر بعائلتــه التــي تركهــا يف ســوريا ،لــكان فعــا يمارســون علينــا القمــع والتهديــد
يعيــش بســعادة وهنــاء ،أغيــد ال يشــتيك مــن يشء ،صــورة أخــرى مغايــرة متامــا ،ينقلهــا ســمري مــن مركــز
ســوى الشــكوى مــن نثــل االنتطــار وضبابيــة املســتقبل
كارلســبوري لالجئــن ،القريــب مــن مدينــة خوفــدة،
الــذي ســيواجهه يف الســويد بانتظــار قــرار مصلحــة
عــن مامرســات شــبيه قمعيــة ميارســها عليهــم مديــر
الهجــرة.
الرشكــة التــي تتعهــد إســكان وإطعــام نــزالء هــذا
ولعــل قناعــة أغيــد مبــكان اقامتــه الحاليــة تتوقــف املركــز.

جهــل بعــض طالبــي اللجــوء بالقوانــن ،يجعلهــم
يتنازلــون عــن حقهــم يف الطعــام ختــى الشــبع ،يقــول
ســمري ،مضيفــا أنــه نــادى هــو ومجموعــة بإعــان
اإلرضاب عــن الطعــام ،لكــن موظفــن مــن الصليــب

بماذا ينصح من مر بفترة انتظار اإلقامة

الكومبــس – خــاص :تعــد فــرة إنتظــار صــدور ق ـرار
اإلقامــة مــن أصعــب املراحــل التــي ميــر بهــا مقــدم
طلــب اإلقامــة عــى أســاس اللجــوء أو أســس أخــرى
مثــل االرتبــاط العائــي أو العمــل وغــر ذلــك .العديــد
مــن الالجئــن أو ممــن ينتظــر ق ـرار اإلقامــة يعتــرون
فــرة االنتظــار وقــت ضائــع مــع أن هنــاك أمــور
عديــدة ميكــن أن يقــوم بهــا الشــخص ،تســاعده عــى
االســتفادة مــن وقتــه وميكــن أن تفيــده بعــد الحصــول
عــى اإلقامــة ،بــدل أن يحــرق أعصابــه ويشــتت
أفــكاره ،ويقــي وقتــه بالنظــر إىل الســاعة أو الرزنامــة،
الكثــرون ممــن مــروا بهــذه الفــرة ينصحــون بالتــايل:
حــاول دامئــا أن تعــرف مواعيــد عالقاتــك مــع مصلحــة
الهجــرة ومراجعاتــك املتعلقــة بــك ،وال تــردد أبــدا
بطــرح األســئلة واالستفســارات عــن وضعــك ومــاذا
ينتظــرك ،مــن الجهــات املســؤولة عنــك .تعــرف عــى
حقوقــوك وواجباتــك مبــا يتناســب مــع وضعــك القانــوين

يف البلــد ،وتأكــد مــن أنــك تســتغل كل حقوقــوك
القانونيــة حاليــا ،ومــا هــي حقوقــك يف حــال رفضــت
مصلحــة الهجــرة طلبــك.
ال تســتمع إىل اإلشــاعات و»القيــل والقــال» وحــاول أن
ال تتكلــم كثـرا عــن وضعــك الخــاص وعــن مــا ميكــن أن
يكــون أرسار خاصــة بــك ،مــع أحــد .تأكــد مــن ســامة
وصحــة األســس التــي تقدمــت عليهــا بطلبــك لإلقامــة
يف الســويد
بــارش بتعلــم اللغــة الســويدية عــن طريــق طلــب
دورات ومــن خــال جهــدك الشــخيص .مــن خــال
النــت والراديــو وأي وســيلة أخــرى،
حــاول الحصــول عــى عمــل ،أو مــكان عمــي،
«براكتيــك» مــن خــال مســؤولك املبــارش ،أو خــال
معــارف وأصدقــاء .هنــاك أعــال كثــرة ال تتطلــب
ايجــادة اللغــة الســويدية بشــكل جيــد ،ومــن املهــم أن
تعــرف أن العمــل مهــا كان نوعــه ال يقلــل مــن قيمــة
اإلنســان رشط أن يكــون عمــل قانــوين وغــر ممنــوع.

مــن املهــم جــدا عــدم ارتــكاب مخالفــات أو أعــال غــر
قانونيــة لذلــك عليــك دامئــا أن تســأل عــن أي خطــوة
تشــك يف أنهــا مخالفــة للقانــون ،ارتــكاب أعــال مخلــة
بالقانــون يؤثــر عــى قـرار طلــب اللجــوء وعــى طلــب
اكتســاب الجنســية الحقــا .وتذكــر أنــه ميكنــك تصحيــح
مــا تعتــره خطــأ يف إفادتــك أو أوراقــك املقدمــة لدائــرة
الهجــرة يف املــرة األوىل.
حــاول أن تربــط نفســك مــع جمعيــات أو منظــات
اجتامعيــة وانســانية مثــل جمعيــات خاصــة ببلــدك أو
الصليــب األحمــر ومنظمــة العفــو الدوليــة ،وغريهــا،
رمبــا تحتــاج إىل مســاعدة منهــم يف وقــت مــا.
تعــرف عــى أســس املجتمــع الســويدي وعــى طبيعــة
عمــل مؤسســاته وعــى منــط الثقافــة العامــة فيــه،
وعــى عــادات وتقاليــد أهــل البلــد الجديــد ،موقــع
الكومبــس يوفــر لــك جــزء هــام مــن هــذه املعلومــات.
اإلطــاع الدائــم عــى آخــر األخبــار والتطــورات التــي

تتعلــق بالهجــرة واللجوء إىل الســويد واإلتحــاد األورويب،
فمــن املمكــن أن يؤثــر أي تطــور مــا عــى قضيتــك
حــاول أن متــارس نــوع مــن أنــواع الرياضــة واســتغالل
وقتــك يف أمــور مفيــدة جســديا وفكريــا ،وتعــرف عــى
أهميــة املســائل املتعلقــة بالبيئــة والصحــة ،فمــن
املؤكــد أن هنــاك خدمــات كثــرة متاحــة لــك ميكــن أن
تســتفيد منهــا وهــي بالقــرب منــك ولكــن قــد ال تعــرف
عنهــا أو ال تعــرف كيــف تســتفيد منهــا.
ومبــا أن عــدد النصائــح يجــب أن يكــون عــر نــرك
هــذه النصيحــة لــكل شــخص أن يضعهــا لنفســه
بنفســه ،فهنــاك العديــد مــن النصائــح اآلخــرى التــي
قــد تختلــف مــن حالــة إىل أخرى..املهــم أن يعــرف
اإلنســان أن الحيــاة واســعة ورحبــة ،ويجــب أن ال
تكــون تهايــة العــامل بالنســبة ألي شــخص مرتبطــة بقـرار
مصلحــة الهجــرة.

االثنين
25 november 2013
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تجارب وقصص نجاح

عمــاد بيومــي
فــاح مصــري
ّ
مكنتــه بســاطته
تحويــل
مــن
320
مبلــغ
كــرون الــى 40
مليــون كــرون
الكومبــس – خــاص :حصــل املــري عــاد بيومــي
عــى جائــزة أفضــل رشكــة لــرواد األعــال املهاجريــن
للعــام الجــاري  ،2013مناصفــة مــع الكونغوليــة ميــان
روبريتســون ،بطقــوس إحتفاليــة خاصــة ،أقيمــت يف
القــر امللــي ،أواخــر ترشيــن األول (أكتوبــر) املــايض.
وجــرى تســليم الجائــزة لــه ،مــن قبــل امللــك الســويدي
كارل غوســتاف الســادس عــر ،يف فعاليــة نظمتهــا
جمعيــة  IFSإلصحــاب الــركات األجانــب.
ينحــدر بيومــي مــن أرسة فالحيــة مــن إحــدى قــرى
املنوفيــة يف مــر .نشــأ وترعــرع يف أحضــان الطبيعــة يف
عائلــة تعمــل يف مجــال الزراعــة وصناعــة الخبــز ،حيــث
كان جــده ميلــك مخبـزا ً ،عمــل فيــه منــذ نعومــة أظفــاره.
يتمتــع بإســلوب حديــث واضــح ومبــارش وبســيط ،ال
يتصنــع وال يتكلــف وال يــردد .كــا إنــه أبــن بلــد حقيقي
ال يعــرف العيــش مــن غــر ان يدبــر قوتــه بذراعــه،
وهــو الطريــق الــذي إختــاره منــذ اليــوم األول لوصولــه
اىل الســويد يف العــام  ،1989حيــث متكــن مــن تحقيــق
ثــروة ،يصــل مقدارهــا اآلن اىل  40مليــون كــرون مــن
خــال املخبــز الكبــر والحديــث الــذي ميلكــه يف منطقــة
«داال يارنــا» ،وكان قــد بــدأ مرشوعــه بـــ  320كــرون
فقــط.

بعــض األفــكار قــد تكــون كاملصابيــح التــي تنــر لنــا ســؤالها بــأين ذاهــب لبيــع الخبــز ،رمبــا إعتقــدت حينهــا
دروب مل نكــن لرناهــا يف الســابق .إحــدى تلــك األفــكار بــأن خلــل أصــاب عقــي ،لجهــة ان طريقــة بيــع الخبــز
خطــرت عــى بــال بيومــي ،وهــو يعيــش رصاعـاً داخليـاً هــذه غــر متبعــة يف الســويد ،لكنــي نفــذت مــا فكــرت
مــع نفســه بــن ان يــرك زوجتــه وأوالده األثنــن ويغــادر فيــه ،وبــدأت ببيــع الخبــز قبيــل الســاعة الخامســة
اىل مــر او ان يبقــى يف الســويد ويســتمر يف محاولــة مســا ًء .كنــت أطــرق عــى األبــواب ،وأعرفهــم بنفــي،
البعــض كانــوا يشــرون منــي وأخــرون يعتــذرون .بعــت
التأقلــم.
قصتــه ومشــواره اإلســتثامري يف الســويد والطــرق التــي رغيــف الخبــز بـــ  15كــرون ،وإســتمريت حتــى الســاعة
إعتمدهــا يف ذلــك ،ملفتــة ومثــرة لإلعجــاب ،ملــا تتضمنــه الثامنــة مســا ًء ،وكان مثــن مــا بعتــه ذلــك اليــوم يزيــد
عــن  2000كــرون»!
مــن شــجاعة وإرصار عــى عمــل يشء.
يف اليــوم التــايل ،أجــرى بيومــي وزوجتــه األجــراءات
الالزمــة مــن أجــل الحصــول عــى موافقــة فتــح مخبــز
يف املنطقــة .يقــول ســاخرا ً « :رمبــا النــاس يف منطقتنــا
كانــوا يعطفــون عــى زوجتــي ويقولــون إنهــا تزوجــت
مــن مــري مجنــون ،فيــا كان دخــي اليومــي يــرواح
بــن  3000-2000كــرون يوميــاً».

يقــول« :عندمــا كنــت أفكــر بــرك الســويد ،مل يكــن
يف جيبــي غــر  400كــرون فقــط ،حينهــا كنــت قــد
تركــت العمــل .وأذكــر ذلــك اليــوم ،اين منحــت نفــي
إســراحة مــن التفكــر باألمــر ،وتوجهــت نحــو محــل
بيــع املرشوبــات الكحوليــة ل ـراء مــا قــد يســاعدين يف
ذلــك قليـاً ،لكــن وقبــل ذلــك ويف الطريــق عرجــت عــى
متجــر لـراء علبــة ســكائر ،وهنــاك أســتوقفتني أكيــاس
الطحــن املرصوفــة عــى الرفــوف ،وحينهــا خطــرت يل رفض المعونات اإلجتماعية
فكــرة ،ملــاذا ال أُرجــع مهنتــي القدميــة وأعمــل خبــازا ً؟
وملــاذا أتــرك زوجتــي وأطفــايل؟ حينهــا قــررت رشاء عــدة يعتقــد بيومــي ان املعونــات اإلجتامعيــة التــي تقدمهــا
أكيــاس مــن الطحــن ،كلفنــي حينهــا قرابــة  320كــرون ،الدولــة يف الســويد ،هــي لغــر القادريــن عــى العمــل،
وهــذا مــا دفعــه ومنــذ اليــوم األول اىل رفضهــا ،رغــم ان
توجهــت بهــا اىل املنــزل.
لجنــة مــن املجلــس البلــدي زارتــه يف منزلــه بعــد وصولــه
ويتابــع « :إندهشــت زوجتــي مــن أمــر أكيــاس الطحــن،

نشأته ووصوله الى السويد
يقــول بيومــي لـــ «الكومبــس» ،إن حظــه يف الدراســة مل
يكــن واف ـرا ً ،حيــث درس ســنة أوىل فقــط ،بعدهــا بــدأ
حياتــه العمليــة يف مخبــز ،بنــاه جــده يف العــام  ،1962يف
الوقــت نفســه كان ميــارس مهنــة الفالحــة مــع عائلتــه،
وتــدرج يف العمــل ضمــن هذيــن املجالــن ،حتــى كان لــه
مخبــزه الخــاص وهــو يف الرابعــة عــر مــن عمــره فقــط.
إســتمر بالعمــل يف مخبــزه الخــاص حتــى العــام ،1979
حيــث تركهــا مســافرا ً اىل العـراق للعمــل ،ثــم رجــع قافـاً
اىل مــر مــن جديــد ،ليعمــل يف مجــال الغطــس هــذه
املــرة بــرم الشــيخ ،حيــث تعــرف عىل إمـراءة ســويدية،
تــزوج منهــا ،وغــادرا مع ـاً اىل الســويد يف ترشيــن الثــاين
(نوفمــر)  ،1989بســبب مشــاكل سياســية.
يضيــف« :حاولــت منــذ اليــوم األول لوصــويل الســويد،
البحــث عــن عمــل بنفــي ،وإشــتغلت يف رشكــة بنــاء
وإعــار ،ولكــن وخــال العامــن األولــن مــن وجــودي
فيهــا ،أحسســت برغبــة للعــودة اىل مــر ،بســبب
األجــواء البــاردة جــدا ً والشــوق اىل بلــدي ،إال أن زوجتــي
رفضــت ذلــك».
يقــول« :كنــت أحلــم دامئ ـاً بالعيــش يف مــر وال زلــت
كذلــك ومل يكــن لــدي فكــرة العيــش يف اوربــا».
شجاعة المحاولة

يستعين بفرقة موسيقية لبيع خبزه!
مــن ضمــن مــا فكــر بــه ،هــو الطلــب مــن أصدقــاء لــه يف
فرقــة موســيقية ،تلحــن أغنيــة ،يختــار كلامتهــا بنفســه،
تســاعده يف بيــع الخبــز ،فــكان لــه مــا أراد.
يقــول :طلبــت مــن أصدقــاء يل ،أنشــأوا فرقــة أطلقــوا
عليهــا «ســفانا روبــن» ،بــأن يلحنــوا يل أغنيــة ،انــا مــن
يقــوم بأختيــار كلامتهــا ،تســاعدين يف بيــع الخبــز ،وتقــول
كلــات مطلــع األغنيــة وهــي باللغــة الســويدية« :أنــا
الخبــاز الســعيد وإيل يــأكل خبــزي حيعيــش ســعيد.»...
وإســتجابت الفرقــة لطلبــه ،ولحنــت لــه األغنيــة ،حيــث
ســجلها عــى رشيــط ،يعيــد األغنيــة مــن جديــد حــال
إنتهاءهــا يف كل مــرة ،ونصــب مكــرات صــوت عــى
ســيارته ووضــع الرشيــط ،ونــزل ليبيــع خبــزه.
يتابــع القــول « :رغــم ان الطريقــة كانــت عامــل إزعــاج
للبعــض ،اال ان النــاس إشــروا الخبــز منــي».
«يجــب علــى رجــال األعمــال ان يتمتعــوا
برؤيــة مســتقبلية»
يقــول بيومــي ان عــى رجــال األعــال ،ان يتمتعــوا برؤية
مســتقبلية بعيــدة املــدى لضــان نجاحهــم ،الفتـاً اىل ان
اإلســتثامر بالســويد ليــس بالعمليــة الصعبــة ،عندمــا
ينظــم الفــرد عملــه ويعــرف مــا عليــه مــن واجبــات
وحقــوق تجــاه الدولــة ومــا تنــص عليــه قوانينهــا.
ويضيــف قائــا لرجــال اإلعــال ،إن هنــاك إمكانيــة
اإلســتثامر مــن خــال العاملــن أنفســهم ،فيــا لــو جــرى
إعدادهــم وتدريبهــم بشــكل مهنــي جيــد وإدخالهــم يف
دورات دراســية حــول مــا يقومــون بــه.
وينصــح املهاجريــن اإلجانــب ،بــإن يفيــدوا الســويد
مبــا تعلمــوه يف بلدانهــم ،وان يحرتمــوا قوانــن البلــد
وأنظمتــه ،وهــو يخطــط ملشــاريع أخــرى مســتقبلية،
يســعى مــن خاللهــا اىل القيــام بتالقــح بــن مهــارات
الفالحــن املرصيــن والســويديني.
كــا أنــه يؤمــن بطاقــات الشــباب العــريب ،واصفـاً إياهــم
بـــ «أنهــم مــن أذىك الشــباب ويســتطيعون ان يعملــوا
الكثــر ،لكــن تنقصهــم الفــرص ،ليتمكنــوا مــن وضــع
قدمهــم عــى أول الطريــق».

وإندهشــت أكــر عندمــا أخربتهــا بأننــي قــررت فتــح اىل الســويد ،وعرضــت عليــه تلــك املعونــات مقابــل
مخبــز ،مســتغربة كيــف ســنفعل ذلــك ونحــن ال منلــك اإلنخ ـراط يف الدراســة وضــان دخــول املجتمــع.
غــر  400كــرون»!
يقــول « :رفضــت املســاعدة املاليــة ،ألننــي أدركــت بــأين بقــى ان نقــول ان بيومــي ،حصــل عــى جوائــز عــدة
ي إذن تــرك ســابقة ،لكنهــا املــرة األوىل التــي إلتقــى فيهــا امللــك،
لــو مل أمتكــن مــن تكفــل نفــي بجهــودي ،عـ ّ
الســويد والســفر اىل مــر ،تربيتــي الفالحيــة منعتنــي كانــت عندمــا تســلم جائزتــه األخــرة.
خبز بيومي يطرق أبواب السويديين
ويبــدو ان جـران بيومــي ،كانــوا ميلكــون مخبـزا ً ،فطلــب مــن أخــذ املســاعدة».
وعــن مشــاعره حــول ذلــك ،يقــول « :يفتخــر الواحــد
منهــم إســتعامله إلعــداد الخبــز فوافقــوا عــى ذلــك .متكــن بعــد ذلــك ومــن خــال  38محــارضة مــن تعلــم وهــو يلتقــي امللــك ،مل أدخــل املدرســة ،لكنــي دخلــت
أنجــز خبــزه ،ووضعــه يف ســلة كبــرة ،متام ـاً كــا الحــال اللغــة الســويدية ،باإلضافــة اىل مــا أغنــاه بــه العمــل مــن الســويد وعملــت بجــد ووصلــت اىل مرحلــة ،كُرمــت
فيهــا مــن قبــل امللــك ،وهــذا رشف كبــر يل».
تعلــم الكثــر يف هــذا املجــال.
يف مــر ،ووضــع الســلة يف الســيارة.
يقــول « :مل تصدقنــي زوجتــي عندمــا أجبــت عــى
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دعوة إلى تجديد دور المثقف العربي في السويد والمهجر
الكومبــس – مقــاالت الــرأي :يــكاد دور املثقــف العــريب تاريخيــا يف التطــور الثقــايف و الحضــاري يف أوروبــا و
يف املهجــر إجــاال ويف الســويد تحديــدا ال يظهــر إال يف العــامل أجمــع.
مناســبات معينــة أو عــر وســائل نــر محــدودة جــدا،
وإىل حــد كبــر كانــت الثقافــة العربيــة حلقــة وصــل
وهنــاك العديــد ممكــن وضــع نفســه يف أبـراج عاجيــة،
بــن الثقافــة اإلغريقيــة القدميــة وثقافــة البلــدان
أو يف غــرف مقفلــة ،ليبتعــد عــن ســاخات التفاعــل
املختلفــة يف الــرق مــن جهــة ،وبــن التطــورات التــي
وعــن اســتخدام الوســائط الحديثــة يف التفاعــل مــع
حدثــت يف أوروبــا وأدت إىل النهضــة االوربيــة يف كافــة
املحيــط ومــع الجاليــات العربيــة.
املجــاالت العلميــة مــن جهــة أخــرى .ويف تاريــخ العلــوم
وهنــاك ممــن يرجــع ذلــك إىل تراجــع دور الثقافــة والتكنولوجيــا والفلســفة مثــة امتــداد واضــح بــن
العربيــة يف العديــد مــن أنحــاء العــامل ،بالنســبة ملــا الثقافــة العربيــة التــي وجــدت يومــا عــى شــبه الجزيــرة
كانــت عليــه يف املــايض ،ليصــل الحــال إىل مــا يشــبه اإليبرييــة يف بــاد االندلــس ويف صقليــة وبــن الثقافــة
الركــود الثقــايف وانحســاره خاصــة يف التأثــر عــى ســلوك األوروبيــة الحاليــة .فقــد نقــل العــرب و املســلمون
الجاليــات.
مبختلــف اجناســهم وانتامءاتهــم الدينيــة حضــارة علميــة
و ثقافيــة إىل أوروبــا وأقامــوا فيهــا دولــة بــاد األندلــس
يعيــش اليــوم مــا يقــارب  400ألــف شــخص ،يف الســويد،
ملــدة مــا يقــارب  800ســنة التــي إزدهــرت فيهــا الحيــاة
يحملــون جــذورا مــن دول عربيــة ،مــن أصــل 9
يف جميــع مجاالتهــا العلميــة و الثقافيــة منهــا و ســادت
مليــون نســمه و هــو مــا يقــارب ثلــث الســكان ذوي
تلــك الفــرة سياســة التســامح و التعايــش بــن األديــان
األصــول األجنبيــة و يعــد انتــاء الجاليــة العربيــة إىل
و مختلــف األجنــاس واالعــراق .فــا ازدهــار الحركــة
الثقافــة العربيــة وتاريخهــا املمتــد آلالف الســنني
العلميــة يف أوروبــا بعــد القــرن  15إال إمتــداد لحضــارة
رغــم اختــاف معتقداتهــم مــن األشــياء البديهيــة و
بــاد األندلــس و التــي كانــت بــذرة ملــا يســمى بالنهضــة
امل ُســلم بهــا .والقصــد باملــوروث الثقــايف العــريب يف
األوروبيــة .فعلــوم الفلســفة و الرياضيــات وعلــم الفلــك
هــذا املقــال هــو مخــزون و ارث ثقــايف شــاركت يف
و الهندســة والكميــاء و الفيزيــاء و علــوم الجغرافيــا و
نهضتــه مختلــف الطوائــف العربيــة عــر الســنني دون
علــم النبــات و الطــب و علــم الحيــوان و فــن العــارة و
ان متييــز طائفــة دينيــة او عرقيــة فــكل ســكان املنطقــة،
الرتجمــة و املوســيقى و الكثــر مــن العلــوم األخــرى لهــا
مبختلــف انتامءاتهــم شــاركوا يف النهضــة العربيــة فيــا
جــذور يف حضــارة العــرب مــن بغــداد إىل بــاد األندلــس
مــا مــي .فمواليــد الســويد مــن أصــل العــريب او مــا
ورغــم أن هنــاك اختالفــات بــن الثقافتــن األوروبيــة
يســمى بالجيــل الثــاين فضــا عــن اختــاف معتقداتهــم
والعربيــة مــن حيــثُ العالقــة بــن السياســة والديــن
أنفســهم ينتمــون عــى األقــل لجــزء
وأجناســهم ،يَعتــرون َ
فإنــه ال توجــد أيــة اختالفــات مــن حيــث دور العقــل
مــن الثقافــة العربيــة.
والعلــم يف التنميــة و التطــور.
نجــد الســويد والبلــدان األوروبيــة األخــرى ككل اليــوم
إن حيــاة أفــراد الجاليــة العربيــة مبختلــف انتامءاتهــم
ول الزمــن الــذي
يف حقبــة تاريخيــة جديــدة ،فقــد ّ
الدينيــة و العرقيــة الذيــن يعيشــون يف الســويد ،مييزهــا
كان فيــه بإمــكان الــدول عــزل نفســها بصــورة كبــرة
عــادة مبــا يطلــق عليــه بـــ «الغيــاب املــزدوج» الــذي
واتبــاع سياســة قامئــة ببســاطة عــى اعتباراتهــا الخاصــة
كل
يعــود إىل غيــاب نــوع مــن التواصــل عندهــم مــع ٍّ
فقــط .فالواقــع انــه ال أحــد يســتطيع اليــوم أن يتجنــب
مــن املجتمــع األصــي والخلفيــة االجتامعيــة ومــع
التعايــش اليومــي مــع شــعوب تنحــدر مــن ثقافــات
املجتمــع الــذي أتــو إليــه أو ولــدوا فيــه .وهــذا الغيــاب
مختلفــة ســواء كنــا نرغــب أو ال نرغــب يف االختــاط
املــزدوج ميكــن أن يحــد مــن تواصــل هــؤالء األشــخاص
بهــذه الثقافــات يفرضــه الواقــع وعلينــا أن نســتفيد
مــع ثقافتهــم األصليــة ومــع الثقافــة الجديــدة إىل جانــب
مــن هــذا الواقــع املعــاش ،بــل ال بــد مــن ان نفَهــم بــأن
الحــد مــن مســاهمتهم الكاملــة يف أي مــن الثقافتــن .و
التفتــح عــى مثــل هــذا التنــوع مــن شــأنه أن يقــدم لنــا
قــد يعــاين العديــد مــن أبنــاء الجاليــة العربيــة يف املهجــر
الكثــر مــن األمــور اإليجابيــة يف حياتنــا اليوميــة.
مــن رصاعــات داخليــة بــن هويــات عــدة ،وإىل حــد اآلن
يجــب ان نفهــم بــأن االنتــاء إىل الثقافــة العربيــة ليــس مل يتــم وضــع أو إيجــاد ســبل وطرائــق مالمئــة تســاعدهم
تخلفــا او عقبــة يف املــي اىل االمــام بــل بالعكــس متامــا ،عــى تحقيــق الثقــة واألمــان و اإلحســاس بالفخــر يف
فالثقافــة العربيــة اإلســامية منهــا او الغــر اســامية اإلنتــاء إىل األصــل العــريب .فإدمــاج وتفعيــل شــباب
منهــا عريقــة وغنيــة وراســخة وكانــت لهــا أهميــة كبــرة الجاليــة العربيــة مبختلــف انتامءاتهــم الدينيــة والعرقيــة

يدعــو إىل إنشــاء مراكــز ثقافيــة يف املجتمــع الســويدي
تدعــو إىل التعريــف بحضــارة العــرب وإبــراز التنــوع
الثقــايف الــذي تزخــر بــه هــذه الجاليــة .فمــن خــال
معرفــة الفــرد لجــذوره و أصلــه تســهل عمليــة إدماجــه
يف مجتمعــه الجديــد.
ويجــري الحديــث يف هــذا الصــدد يف الســويد حــول
االندمــاج الثقــايف .والهــدف الرئيــي منــه يكمــن ان
يكــون يف تشــجيع االطــاع الواســع عــى القيــم الثقافيــة
العربيــة برمتهــا دون أن يتــم تصــور هــذا األمــر عــى أنــه
رصاع بــن ثقافــات متضــادة .فبإكتشــاف املــرء لجــذوره
حينهــا ميكنــه أن يفهــم جيــدا مــا الجديــد الــذي ال
ي ـزال غريبــا يف ثقافــة مل يتــم توجيهــه إليهــا بالكامــل.
واكتســاب مثــل هــذه النظــرة العميقــة يســمح للمــرء
باالســتعداد أكــر لفهــم القيــم والتطــورات التاريخيــة
التــي تشــرك فيهــا الثقافــة األصليــة والجديــدة .فعمليــة
التعريــف بالثقافــة العربيــة ليســت فقــط ذات اهميــة
ألبنــاء الجاليــة العربيــة بــل ذات اهميــة للشــباب ذوو
االصــول الســويدية أيضــا والــذي ميكــن أن تعرتضهــم
صعوبــات يف معرفــة كيــف يتعايــش مــع ابنــاء الجاليــة
العربيــة .ونجــد أنفســنا اليــوم يف حقبــة تاريخيــة تتســم
باالتجــاه إىل الــذات فتكــون لنــا نظــر ٌة أعمــق عن أنفســنا
بالنظــر إليهــا مــن خــال عيــون اآلخريــن .إن هجــرة
أعــداد كبــرة مــن األشــخاص ذوي الجــذور العربيــة إىل
الســويد اليــوم يجــب ان تكــون هجــرة ايجابيــة مــن
خــال املحافظــة عــى املــوروث الثقــايف الــذي يبقــى
قاســمه املشــرك اللغــة العربيــة رغــم االختــاف يف الدين
والعــرق واملذهــب .وإن مزيــج الثقافــات املختلفــة
املوجــود اليــوم بصــورة متزايــدة يف كل مــن الســويد
وأوروبــا عمومــا ليــس شــيئا جديــدا رغــم أن أوروبــا
متلــك تاريخــا طويــا مــن القوميــة الثقافيــة .ويف الوقــت
الحــارض ،ويف ظــل غيــاب حــدود صارمــة جــدا ،أصبحــت
هجــرة النــاس إىل أوروبــا وداخلهــا معــا والهجــرة عــر
العــامل منتــرة جــدا ،ويعــد ايجــاد أســاليب التعامــل مــع
سياســات الهجــرة واالندمــاج بطريقــة حكيمــة وفعالــة
أم ـرا يف غايــة األهميــة.

والســؤال الــذي ميكــن طرحــه يف هــذا الســياق مــاذا
لــو عملــت مختلــف املؤسســات العربيــة إلعطــاء هــذه
الثقافــة العربيــة املغلوبــة عــى امرهــا املكانــة التــي
تســتحقها يف النظــام التعليمــي الســويدية .فالكثــر
مــن ابنــاء الجاليــة العربيــة العــرب يصارعــون هــم
الغربــة واالغــراب  ،ورصاعــات الهويــة والبطالــة ،
والتمييــز ،وهلــم ج ـرا مــن املشــاكل التــي يعــاين منهــا
كثــر مــن الشــباب العــريب يف الســويد ومــع كل هــذا
يحــب الحفــاظ عــى اللغــة العربيــة عــى والعمــل
عــى تصحيــح التحريفــي التاريخــي يف النظــام التعليــم
الســويدي.

ومــن هــذا املنطلــق ينبغــي تشــجيع كافــة املؤسســات
التعليميــة واملراكــز الثقافيــة يف الســويد بالتعــاون مــع
مراكــز ثقافيــة ســويدية االصــل عــى ربــط عالقــات
تبــادل قصــد التعــرف عــى تطــور الحيــاة الثقافيــة
وإقامــة نشــاطات مشــركة هدفهــا تشــجيع الحــوار
والتعــاون والتفاهــم املتبــادل .و نبــارك ميــاد جريــدة
«الكومبيــس» الورقيــة علهــا تخفــف مــن غربتنــا و
تجمــع شــملنا تحــت رايــة االبــداع الثقــايف الخــايل مــن
ومــع تزامــن توافــد املهاجريــن العــرب عــى بالد الســويد الركــود الفكــري وتكــون لنــا نافــدة نستنشــق مــن
يتطلــب منــا كحامــي هــذا االرث الثقــايف العــريب الكبــر خاللهــا عبــق نســيم لغــة الضــاد.
ان نعمــل عــى ادراج برامــج مــن خــال املؤسســات
العربيــة املوجــودة مبختلــف انتامءاتهــا تعــرف بــاإلرث
الثقــايف العــريب ســواء يف املــدارس االبتدائيــة ويف الثانويــة
وكل املؤسســات الثقافيــة و الرتبويــة فعــى عكــس مــا الدكنور العيد بوعكاز
هــو معتــاد يف دول مثــل فرنســا و إســبانيا  ،حيــث معرفة استاذ وباحث يف علوم الرتبية
الثقافــة العربيــة واالرث التاريخــي والثقــايف تنــدرج جامعة ماملو جنوب السويد

قانــون يحــد مــن اســتخدام الســائقين للهواتــف النقالــة يعتبــره البعــض غيــر واضــح
الكومبــس – ســتوكهومل :مع مطلــع العــام املقبــل عــن بقيــة الــدول األخــرى ،لكــن وكــا يبــدو مل يكــن
 2014ســيصدر قانــو ٌن جديــد يف الســويد يحــد مــن هنــاك حاجــة إلصــدار مثــل هــذا الق ـرار ،بســبب قلــة
اســتخدام الســائقني للهاتــف النقــال والكمبيوتــر أثنــاء الحــوادث التــي تحــدث بســبب اســتخدام الهواتــف
قيــادة الســيارة ،وذلــك إعتبــارا ً مــن األول مــن كانــون النقالــة والكمبيوت ـرات أثنــاء القيــاد يف الســويد ،ولكــن
األول /ديســمرب .وبذلــك تلحــق الســويد بعــدة دول اآلن حــان موعــد صــدور مثــل هكــذا ق ـرار كــا يبــدو.
كانــت قــد وضعــت قوانــن متنــع التحــدث بالهاتــف
أثنــاء قيــادة الســيارات ،الســويد مل تجــد نفســها متأخــرة ولكــن هــذا القانــون الجديــد لــن مينــع منعــا باتــا
ســائقي الســيارات مــن اســتعامل الهاتــف أثنــاء القيــادة،

يف املناهــج الرتبويــة نجــد غيــاب تقريبــا شــبه كامــل
ملواضيــع تطــرق للثقافــة العربيــة أو التاريــخ العــريب
ودورهــا يف النهضــة االوربيــة يف مناهــج التدريــس
ســوآءا عــى مســتوى املــدارس او الجامعــات .هــذا يعنــي
أن هنــاك جهــل كبــر حــول الثقافــة العربيــة .فيبــدأ
االطفــال مثــا يف الصفــوف االبتدائيــة اول دروس التاريــخ
الحديــث مــن العصــور الوســطي وليــس مــن فــرة بــاد
االندلــس .مــع العلــم ان العــرب كانــوا يعيشــون عصــورا
ذهبيــة بينــا كانــت اوروبــا تعيــش يف ظــام دامــس .لقد
اســتبدلت عاصمــة املعرفــة «قرطبــة» مبدينــة «بولونيــا»
يف ايطاليــا مثــا واعتــرت ثقافــة االمرباطوريــة الرومانيــة
كثقافــة موحــدة ملنطقــة البحــر االبيــض املتوســط و
كأســاس للنهضــة االوربيــة.

إمنــا ســيتم تغريــم الســائقني يف حــال قيادتهــم للســيارة
بطريقــة خطــرة تعــرض حيــاة اآلخريــن للخطــر ،مثــل
قيــادة الســيارة بطريقــة ملتويــة تفقــد الســيطرة عليهــا
أثنــاء اســتعامل الهاتــف أو الحاســوب.
ســائقة ســيارة أجــرة ،قالــت إن القانــون غــر واضــح
كفايــة ،لكنه خطــوة ايجابيــة يف اإلتجــاه الصحيــح.

تحقيقات االثنين
25 november 2013
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سؤء األوضاع
النفسية
للمهددين
بالترحيل القسري
قد يُوّلد
ردود فعل غير
متوقعة !
الكومبــس – تحقيقــات :أثــارت الجرميــة التــي قــام بهــا
الجــئ ســوداين مؤخ ـراً ،كــرد فعــل عــى ق ـرار إبعــاده
مــن الرنويــج ،تســاؤالت كثــرة ،حــول الــدور الــذي
تلعبــه األوضــاع النفســية ،يف التأثــر عــى ترصفــات
الالجئــن ومــدى خطــورة ذلــك عــى املجتمــع الــذي
يســتقبلهم.
فاإلنتظــار لــدى هــؤالء مريــر وأيامــه رتيبــة ،ومــا يجعــل
كل ذلــك قاتــاً هــو العــودة اىل نقطــة البدايــة ،ومــا
تعنيــه مــن خســارة الجهــد واملــال والشــعور بالهزميــة
والتهميــش .حيــث يعيــش معظــم الالجئــن الحاصلــن
عــى ق ـرار اإلبعــاد يف دوامــة عاصفــة ،ال هــم بقادريــن
عــى الخــروج منهــا وال التكيــف مــع واقعهــم الجديــد.
والســويد كــا هــو معــروف ،بلــ ٌد يحكمــه القانــون ال
إســتثناءات إعتباطيــة فيــه ،مــا يجعــل أصــوات املدافعــن
عــن حقــوق اإلنســان ،تتعــاىل عندمــا يتعــارض أي فعــل
مــع تطبيــق القانــون .لكــن أخريــن يــرون ،إن كــرة
اإلســتثناءات قــد تفــي اىل جعلهــا حالــة عامــة ،مــن
شــأنها ،خلــق رشخ يف القانــون نفســه ،وهــو أمــر غــر
وارد يف الســويد.
مشــكلة األوضــاع النفســية التــي يعيشــها املهــددون
بالرتحيــل ،متشــابكة وقــد تطــول تأثرياتهــا ألمـ ٍـد بعيــد.
وألهميــة ذلــك ،تابــع «الكومبــس» املوضــوع ،محــاوالً
إســتقصاء أراء الرشطــة وخــراء علــم النفــس حــول
قــرارات اإلبعــاد ومــا يخلفــه تأخــر تنفيذهــا مــن
تأثـرات نفســية ســيئة ،قــد تشــكل خطـرا ً عــى أصحابهــا
وعــى املجتمــع.
مفــوض الشــرطة العــام فــي الســويد
يتحــدث لـــ « الكومبــس « حــول المشــكلة
مفــوض الرشطــة العــام يف الســويد بينغــت سفينســون
تحــدث لـــ « الكومبــس « يف لقــاء ســابق ،عــن الرتحيــل
فقــال إن هــذه العمليــات هــي «صعبــة للغايــة ،لكنهــا
تبقــى بالدرجــة األوىل متعلقــة مبصلحــة الهجــرة ،ألنهــا
هــي الجهــة صاحبــة القـرار ،وليــس للرشطــة أيــة عالقــة
إطالقــا بهــذا الشــأن ،الرشطــة تســاعد فقــط يف تنفيــذ
مــا يرتتــب عــى هــذا الق ـرار ،بعــد أن نســتلم ملفــات
القضايــا خاصــة ممــن يرفــض مغــادرة البــاد».
وأوضــح األســباب التــي ال تســتطيع الرشطــة القيــام فيهــا
بالرتحيــل فقــال « :هــي عــدم توفــر معطيــات كاملــة
عــن هويــة الشــخص املعنــي ،وأحيانــا عــدم معرفــة
البلــد الــذي ينتمــي لــه ،أو فقــدان ألج ـزاء مهمــة مــن
ملفاتــه الشــخصية ،أضــف إىل ذلــك أن هنــاك دول
ترفــض اســتقبال مواطنــن مرحلــن تابعــن لهــا».
موقف شرطة حدود ستوكهولم
يقــول كينــت ســودرلوند مفــوض الســكرتري الصحفــي
لرشطــة حــدود ســتوكهومل يف حديــث لـــ «الكومبــس»،
إن مصلحــة الهجــرة ت ُحيــل اىل الرشطــة ق ـرارات اإلبعــاد
لغــرض تنفيذهــا ،وفقــاً للفصــل  ،12الفقــرة  14مــن
قانــون اإلجانــب (.)utlänningslagen § 14 .kap 12
ويوضــح ان رشطــة الحــدود تعتــر جهــة منفذة لقـرارات

اإلبعــاد وال عالقــة لهــا بإصدارهــا ،مش ـرا ً اىل انــه وبعــد
صــدور قــرارات الرفــض والطــرد مــن قبــل مصلحــة
الهجــرة وأحــكام اإلبعــاد مــن قبــل محكمــة الهجــرة،
ت ُحــال القضايــا اىل الرشطــة ،لغــرض تنفيذهــا.
«هاربون»
يقــول ســودرلوند ،ان « األشــخاص املحكومــن باإلبعــاد،
ينقســمون اىل فئتــن ،فهــم امــا ان يكونــوا «هاربــن» من
تنفيــذ الق ـرار ،وهنــا تقــوم الرشطــة بالبحــث عنهــم ،او
ان يكونــوا « ُمجربيــن» عــى ذلــك ،رغــم رفضهــم العــودة،
مــا يدفــع بالرشطــة اىل تنفيــذ القـرار قـرا ً بحقهــم».
ويف شــهر ايــار (مايــو) مــن العــام املــايض  ،2012جــرى
تغــر يف قانــون األجانــب ،ووفق ـاً للتغــر ،فــإن الشــخص
الــذي ال يغــادر الســويد خــال املهلــة القانونيــة ُينــع
عنــه الســفر مجــددا ً اىل الســويد.
يبــن ســودرلوند ،أن أكــر القضايــا امل ٌحالــة إليهــم مــن
قبــل مصلحــة الهجــرة تكــون ضمــن مــا يســمى بفئــة
«الهاربــن» وان هــذه الفئــة يف أغلــب األحيــان لديهــا
عناويــن ســكن مســجلة ،تســاعد يف تنفيــذ قــرارات
اإلبعــاد الصــادرة بحقهــم ،فيــا تقــوم الرشطــة بالبحــث
عــن األشــخاص الذيــن ال يتواجــدون ضمــن عناوينهــم
املســجلة.
ويلفــت ســودرلوند اىل إن أمــور اخــرى تؤثــر عــى تنفيــذ
الرتحيــل ،كإمتــاك األشــخاص املقــرر ترحيلهــم لوثيقــة
ســفر ســارية املفعــول او أيــة وثائــق أُخــرى تثبــت
هويتهــم ومــن أي بلــد ينحــدرون.

د.رياض البلداوي

خبيــر نفســاني لـــ «الكومبــس»« :ســؤء
األوضــاع النفســية يولــد ردود فعــل غيــر
متوقعــة»
يقــول أخصــايئ علــم النفــس يف الســويد الدكتــور ريــاض
البلــداوي لـــ «الكومبــس» « ،إن ســؤء األوضــاع النفســية
التــي يعــاين منهــا األشــخاص املحكومــن بالطــرد او
الرفــض ،قــد تولــد ردود فعــل غــر متوقعــة» ،موضح ـاً،
انــه وكلــا طالــت مــدة اإلنتظــار لتنفيــذ الق ـرار ،كلــا
ســاءت الحالــة النفســية أكــر ،مــا يزيــد الشــعور
بالتهميــش.
املشــاكل النفســية التــي يعــاين منهــا املحكومــون بالطــرد،
كثــرة ليــس أقلهــا خطــورة ان عــددا ً مــن هــؤالء يفكرون

باإلنتحار او يقدمون عليه بالفعل.
تتســم بالتحــدي ،كاللجــوء اىل الجرميــة او حتــى بيــع
يضيــف البلــداوي ،ان الوضــع النفــي يكــون ســيئاً النفــس والجســد».
لــكل مــن طــال بــه اإلنتظــار ،وباألخــص لــدى األشــخاص
الذيــن ليــس لهــم مــا يعــودون إليــه او يكونــون تفهــم الوضــع اإلنســاني للمرحليــن
مهدديــن او مــن تــرك خلفــه زوجــة وأطفــال ،وســافر ضــرورة يجــب علــى الشــرطة تفهمهــا
اىل الســويد بهــدف الحصــول عــى اإلقامــة فيهــا والبــدء ويــرى البلــداوي ان اإلرساع بالبــت يف مســألة اللجــوء،
بحيــاة جديــدة.
رضورة رشيطــة ان ال تكــون عــى حســاب العدالــة ومنــح
وكانــت رئيســة وزراء الرنويــج الجديــدة أرنــا ســولربج اإلنســان حــق اإلع ـراض.
دعــت اىل إعــادة النظــر ودراســة قضايــا امل ُبعديــن قـرا ً وقــال ان «القســوة التــي يتعامــل بهــا بعــض عنــارص
والتأكــد مــن عــدم خطورتهــم عــى املجتمــع.
الرشطــة أثنــاء تنفيــذ عمليــات اإلبعــاد ،غــر مــررة،
لكــن الســكرتري الصحفــي لرشطــة حــدود ســتوكهومل نفى بــل إنهــا أحيانــاً مفرطــة» ،مشــرا ً اىل ان األمــر يحتــاج
ان تكــون الرشطــة الســويدية تســلمت أيــة تعليــات اىل تدريــب متواصــل مــن قبــل الرشطــة ،ملعرفــة كيفيــة
جديــدة بهــذا الخصــوص .وقــال إن الرشطــة «ال متلــك التعامــل مــع األشــخاص املرحلــن».
أي إمكانيــة لتغــر ق ـرار أًحيــل عليهــا بهــدف تنفيــذه» .لكــن ملــن يلجــأ الالجــىء بعــد تنفيــذ ق ـرار إبعــاده او
لكنــه أكــد أنــه يف حــال وجــود أســباب ودوافــع صحيــة ،طــرده مــن الســويد يف حــال جــرت معاملتــه بشــكل
تعيــق او توقــف عمليــة األبعــاد او الرفــض ،فــإن عــى خاطــىء مــن قبــل الرشطــة؟ حــول ذلــك ،يجيــب
الشــخص يف هــذه الحالــة ،تقديــم طلــب بهــذا الخصوص ســودرلوند :يف حــال وجــد شــخص ،جــرى ترحيلــه إنــه
ملصلحــة الهجــرة.
عومــل بطريقــة خاطئــة مــن قبــل الرشطــة ،ميكنــه
تقديــم بــاغ اىل وكالء الشــؤون القانونيــة  JOاو اىل
اإلنتظار يعقد األمور أكثر
الرشطــة ،وحــدة التحقيقــات الداخليــة ،ووفقـاً للحادثــة
يوضــح البلــداوي ان «اإلنتظــار يكــون مدم ـرا ً للمقــدار التــي جــرت.
القليــل مــن طاقــة التحمــل املتبقيــة لديهــم ،يــزداد ويضيــف ،إنــه ويف حــال كان هنــاك إع ـراض عــى ق ـرار
األمــر ســؤا ً اذا كانــت نتائــج اإلنتظــار ســلبية ،بالرفــض او مصلحــة الهجــرة بخصــوص الرتحيــل او اإلبعــاد ،يجــري
الرتحيــل ،حيــث يتحطــم ذلــك األمــل لديهــم ويتصــورون تقديــم إســتئناف اىل محكمــة الهجــرة ،كــا ميكــن
كل مــا حولهــم وقــد تحــول اىل عــدم».
تقديــم إســتئناف عــى قــرار محكمــة الهجــرة لــدى
ويزيــد انــه كلــا طالــت فــرة اإلنتظــار ،كلــا ســاءت محكمــة إســتئناف الهجــرة.
حالــة اإلنســان ،وكلــا شــعر بالتهميــش ،مــا يزعــزع ويلفــت اىل إنــه ويف حــال جــرى إســتنفاذ جميــع الطــرق
ثقتــه بنفســه وباألخريــن ،موضحــاً ان ردود األفعــال ،القانونيــة يف تقديــم بــاغ يف داخــل الســويد ،ميكــن
تختلــف مــن شــخص اىل أخــر ،اال انــه ليــس مــن املنتظــر اللجــوء حينهــا اىل املحكمــة األوربيــة ،اذ كان للشــخص
وســط هــذا الكــم الخانــق مــن املشــاعر الســلبية ان الحــق يف ذلــك ،مبوجــب إنتهــاكات محكمــة حقــوق
تكــون تلــك الــردود إيجابيــة ،فالبعــض منهــم يعــزل اإلنســان األوربيــة ،موضحــاً إن باإلمــكان إجــراء ذلــك
نفســه عــن األخريــن ويــرى نفســه أقــل شــأناً مــن غــره عــن طريــق الشــخص نفســه او وكيــل لــه.
وكثــرون يصابــون بالكآبــة وقســم ليــس بقليــل يحــاول يقــول البلــداوي ،امتنــى ان يجــري تدريــب الرشطــة
اإلنتحــار ،كــا حــدث قبــل ســنوات.
املســؤولة عــن تنفيــذ عمليــات اإلبعــاد مــن قبــل أطبــاء
وحــول كيــف تتعامــل الرشطــة مــع هــذه الحــاالت نفســيني مختصــن ،ورغــم ان املهمــة ليســت ســهلة،
النفســية ،قــال ســودرلوند لـــ « الكومبــس «  « :ان الحالة لكنهــا قــد تكــون أهــم نقطــة ترتكــز عليهــا عمليــة
الصحيــة للمهاجريــن الناتجــة عــن ق ـرار الرتحيــل ،أمــر اإلبعــاد برمتهــا ،مضيف ـاً «إننــا مطالبــون جميع ـاً بعــدم
ال ميكننــا إبــداء الــرأي فيــه ،الن مصلحــة الهجــرة ،لديهــا تجاهــل إنســانيتنا بالتعامــل مــع أُنــاس مل يرتكبــوا ذنب ـاً
مســؤولني عــن تنفيــذ مثــل هــذه القضايــا وهــم مــن او جرميــة ،بــل ان كل مــا رغبــوا بــه هــو التخلــص مــن
يســتطيعون اإلجابــة «.
ويــات الحــروب واإلضطهــادات الدينيــة والفكريــة
ويلفــت البلــداوي اىل إن « رد الفعــل عنــد أشــخاص والسياســية».
فقــدوا بتصوراتهــم الحــارض واملســتقبل ال ميكــن ألحــد
توقعــه ،فالبعــض قــد تكــون ردود أفعالــه حديــة او لينا سياوش
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تحقيقات

الالجئون يحلون
أزمة السكن في
المدن السويدية
على طريقتهم
الكومبــس – تقريــر :قــد ال تنتهــي متاعــب القــادم
الجديــد إىل الســويد ،مبجــرد حصولــه عــى اإلقامــة،
أبــواب لهمــوم ومتاعــب مــن نــوع جديــد تفتــح لــه ،يف
بدايــة وضــع قدميــه عــى أول الطريــق نحــو الدخــول
إىل معــرك الحيــاة يف املجتمــع الجديــد.
العديــد مــن املهاجريــن الحاصلــن عــى إقامــات حديثــا،
يفضلــون العيــش يف املــدن والتجمعــات الســطنية
الكبــرة ،أو عــى األقــل ليــس بعيــدا عنهــا ،واألغلــب
يخــاف ويحســب ألــف حســاب عنــد عــرض ســكن عليــه
يف املناطــق الشــالية مــن البــاد.
توجــه أنظــار أغلبيــة الحاصلــن عــى اإلقامــة يف الســويد
نحــو مــدن ومناطــق معينــة ،مســتغلني حــق أي شــخص
يحــق لــه العيــش يف الســويد ،يف اختيــار مــكان ســكنه،
زاد مــن أزمــة تــكاد تكــون موجــودة أصــا يف املــدن
الكــرى وجوارهــا.

الحصــول عــى مســكن يف بعــض املناطــق واملــدن الكبــرة
ليــس ســهال ،عــى اإلطــاق ،خاصــة بالنســبة ملــن حصــل
عــى ترصيــح اإلقامــة مجــددا ،مــع أن هنــاك حــاالت
عديــدة تلتــزم فيهــا جهــات ،مثــل مكتــب العمــل،
مختصــة بتأمــن مســاكن للحاصلــن عــى إقامــات
جديــدة.

يقــول أحمــد وهــو قــادم جديــد ،يبحــث عــن ســكن
يف منطقــة اســتوكهومل ،إن العاصمــة بالنســبة لــه هــي
الســويد،وال يريــد حتــى التفكــر باالنتقــال إىل منظقــة
أخــرى ألنــه يعتقــد ان فــرص العمــل واملعيشــة هنــا
أفضــل ،ويتابــع احمــد أنــه تلقــى عرضــا بدفــع مبلــغ 80
ألــف كــرون لقــاء عقــد مــن الدرجــة األوىل إليجــار شــقة
متواضعــة ،يف إحــدى بلديــات ســتوكهومل الجنوبيــة.

يف الســويد يوجــد رشكات عديــدة تعتمــد عــى التســجيل
يف «طابــور» انتظــار الــدور وتضــع هــذه الــركات رشوط
مختلفــة للحصــول عــى ســكن لديهــا ،مــن هــذه الرشوط
ان يكــون ســجل املتقــدم املــايل خــايل مــن املخالفــات
عنــد مصلحــة الرضائــب ودائــرة تحصيــل الديــون
 kronofogdenإضافــة إىل امتــاك املتقــدم عــى دخــل
يســمح لــه بدفــع اإليجــار.

وألن لــكل أزمــة أبطالهــا الباحثــن عــن ربــح رسيــع،
يف اســتخدام مــا هوقانــوين ومــا هوحتــى غــر قانــوين وعندمــا يكــون مــن حــق الباحــث عــن ســكن االســتفادة
للوصــول إىل هدفهــم ،فقــد راجــت وازدهــرت تجــارة مــن برامــج الرتســيخ هــذه البلديــات تخصــص عــادة
الســوق الســوداء ولــو عــى نطــاق محــدود بــن ســارسة شــقق للقادمــن الجــدد .يف بعــض الحــاالت ال يرغــب
البيــوت غــر الرشعيــن.
الحاصــل عــى إقامــة االنتقــال إىل البلديــات التــي
طــرق عديــدة يتبعهــا هــؤالء للحصــول عــى املــال مــن تعرضهــا عليــه مصلحــة الهجــرة ،مــا يرتتــب عليــه
خــال تأمــن عقــود إيجــار بطــرق ملتويــة ،والزبــون البحــث عــن ســكن مبفــرده .كــا يف حــاالت الحصــول
دامئــا موجــود ،ألن الحاجــة أقــوى مــن صعوبــة تأمــن عــى إقامــة عمــل أو عــن طريــق «مل الشــمل العائــي «
ومــا شــابه ذلــك.
املبالــغ.

لجــوء األجانــب واملهاجريــن إىل هــذا االســلوب ال يعنــي وهنــاك رشكات تأجــر تابعــة للبلديــات وهنــاك رشكات
أنهــم هــم مــن اســتحدثه ،وأوجــده مــن البدايــة ،فقــد خاصــة كبــرة ومنتــرة بعــدة مناطــق إىل جانــب رشكات
كان وال ي ـزال أســلوب بيــع عقــود اإليجــار مــن الدرجــة صغــرة ،كــا يوجــد أيضــا مكاتــب لوســاطة الســكن.
األوىل موجــودا ،لكنــه قــد يكــون قــد ازدهــر يف األوانــة
األخــرة .خاصــة أن هنــاك مــن لديــه شــقة إضافيــة ،ألنــه هــذا فيــا يتعلــق بالحصــول عــى عقــد إيجــار مبــارش
ادعــى يف وقــت مــا أنــه عــى خــاف مــع زوجتــه وحصــل مــن صاحــب الرشكــة ،أو عقــد مــن اليــد األوىل كــا
يســمى بالســويدية  förstahandوهــو عقــد مينــح
بالتــايل عــى شــقة جديــدة.
صاحبــه حقــوق عديــدة منهــا عــدم مقــدرة صاحــب
ويتابــع أحمــد أنــه مســتعد لتدبــر هــذا املبلــغ إذا أحــس العقــار فســخ العقــد طاملــا كان املســتأجر يدفــع اإليجــار
أن العــرض جــدي ،لكنــه متوخــف مــن عــدم جديــة يف الوقــت املناســب ،وال يخــل بتعليــات وقانــون
العــرض.
الســكن مثــل التســبب يف إزعــاج الجـران وبــأرضار مادية
حلــول اخــرى يلجــئ لهــا القادمــون الجــدد لحــل أزمــة يف الســكن ،كــا مينــح املســتأجر حــق طلــب التصليحــات
الســكن يف املــدن الكــرى ،منهــا اســتئجار شــقق مشــركة وتبديــل املعــدات القدميــة الداخلــة يف العقــد ،مثــل
بــن عــدة عائــات ،أو أشــخاص ،واالقتنــاع باحتــال غرفــة الثالجــة ،أو الخزائــن أو صنابــر امليــاه وغريهــا.
أو غرفتــن ضمــن شــقة ،يؤجرهــا املالــك أو صاحــب
صعوبــة الحصــول عــى عقــد إيجــار مبــارش förstahand
العقــد األول ،لعــدة أشــخاص أو عائــات.
يف بعــض املناطــق فســح مجــال أمــام ازدهــار مــا يعــرف
وهنــاك مــن تحــدث عــن ظــروف عيش غــر انســانية وال بالعقــد الباطــن أو مــن اليــد الثانيــة  andrahandوهــذا
تناســب عــى األقــل املعايــر الســويدية للعيــش ضمــن يعنــي قيــام شــخص لديــه عقــد إيجــار مبــارش بعــرض
الشــقق ،لكــن الحاجــة واالرصار عــى عــدم االنتقــال اىل شــقته لإليجــار ،مــن الــروري بهــذه الحالــة عمــل عقــد
مناطــق أخــرى يجــر النــاس عــى التحمــل وعــى دفــع لضــان حقــوق الطرفــن ،املســتأجر وصاحــب عقــد
الشــقة الــذي يرغــب بتأجريهــا.
إيجــارات مضاعفــة.

الثانيــة تتــم عــادة بواســطة اإلعالنــات عــى صفحــات اإليجار.
مخصصــة يف اإلنرتنــت أو الصحــف ،هنــا يف موقــع
 التســبب يف انتشــار الحــرات والزواحــف الضــارةالكومبــس ميكنكــم أيضــا وضــع اعالناتكــم باللغــة
وعــدم اإلبــاغ عنهــا.
العربيــة والســويدية
 العبــث بالســكن وعــدم القيــام بالواجبــات الــواردةكــا يلعــب ســؤال األصدقــاء واملعــارف دورا يف إيجــاد
بعقــد اإليجــار.
مســاكن لإليجــار.
 املنــع املتكــرر لدخــول صاحــب العقــار أو جهــة تنــوبعنــه إىل الســكن إلجـراء تصليحــات أو ماشــابه ذلــك.
مــدة انتظــار الــدور للحصــول عــى مســكن تـراوح مــن
منطقــة إىل أخــرى ،يف بعــض مناطــق العاصمــة واملــدن
الكــرى قــد تصــل املــدة إىل أكــر مــن  5ســنوات ،بينــا اإليجــار بعقــد مــن اليــد الثانيــة
تقــل هــذه املــدة يف مناطــق أخــرى وهنــاك بلديــات a n d r a h a n d 2
يتوفــر فيهــا الســكن بــدون الوقــوف يف «الطابــور»
أغلــب الــركات لديهــا خدمــات تســجيل ومتابعــة عــى وهــذا يعنــي قيــام شــخص لديــه عقــد إيجــار مبــارش
بعــرض شــقته لإليجــار عــى شــخص ثــاين ،يف حــال
اإلنرتنت  .
توفــرت رشوط وتوافــق بــن مالــك العقــار وصاحــب
العقــد املبــارش ،ومــن الــروري بهــذه الحالــة عمــل
عقــد لضــان حقــوق الطرفــن ،املســتأجر وصاحــب
كمــا يوجــد سماســرة يتقاضــون مبلــغ
عقــد الشــقة الــذي يرغــب بتأجريهــا.
مــن المــال علــى اتعابهــم ،ولكــن علــى
المــرء ان يكــون حــذرا مــن التعامــل مــع
بعضهــم.
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 1اإليجــار بعقــد مــن اليــد األولــى
عندمــا تشــري شــقة أو منــزل  radhusيف الســويد
förstahand
تكــون قــد دفعــت مثــن أســهم ماليــة يف الجمعيــة
وهــو عقــد مبــارش بــن املســتأجر وصاحــب العقــار ،املالكــة للعقــار ،وهــذا يعنــي أنــك أصبحــت عضــوا يف
ومينــح صاحبــه حقــوق عديــدة منهــا عــدم مقــدرة مالــك الجمعيــة ويحــق لــك اســتخدام الســكن ،لهــذا الســبب
العقــار (شــخص أو رشكــة أو بلديــة) عــى فســخ العقــد تقــوم بدفــع رســوما شــهرية إىل الجمعيــة تكــون عــادة
طاملــا كان املســتأجر يدفــع اإليجــار يف الوقــت املناســب ،مرتفعــة يف حــال كان مثــن الســكن (األســهم يف الجمعيــة)
وال يخــل بتعليــات وقانــون الســكن مثــل التســبب يف منخفضــا نســبيا ،أو بالعكــس عندمــا يرتفــع مثــن الســكن
إزعــاج الج ـران وبــأرضار ماديــة يف الســكن ،كــا مينــح تنخفــض الرســوم ،هــذه الرســوم ليــس لهــا عالقــة
املســتأجر حــق طلــب التصليحــات وتبديــل املعــدات بتغطيــة مصاريــف القــرض الــذي قــد مينحــه البنــك لــك
القدميــة الداخلــة يف العقــد ،مثــل الثالجــة ،أو الخزائــن عنــد ال ـراء.
أو صنابــر امليــاه وغريهــا.
هنــاك فــرة إللغــاء العقــد مــن طرفــك متتــد عــادة إىل
ثالثــة أشــهر .ميكــن لــك كمســتأجر مــن اليــد األوىل أن
تؤجــر شــقتك يف حــال وافــق مالــك العقــار وتوفــرت أغلــب الفيــات واملســاكن املنفصلــة يتــم متليكهــا
األســباب والــروط الالزمــة لذلــك.
مبــارشة للشــاري بــدون أن يدفــع رســوم شــهرية إىل
الجمعيــات ،الســكن يف فيــا يرتتــب عليــه دفــع فواتــر
ميكــن ملالــك العقــار إلغــاء عقــد اإليجــار يف الحــاالت
(قوائــم) مصاريــف الكهربــاء والتدفئــة وغريهــا ،كــا يف
التالية:
العقــارات األخــرى ،ولكــن مــع فــرق ارتفــاع مثــن فاتــورة
 التأخري يف دفع اإليجار ملدة أسبوع أو أكرث.التدفئــة نســبيا
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 -القيام بتأجري السكن بدون إذن مالك العقار.

ال ميكننــا القــول «إن يف الســويد أزمــة ســكن» لكــن طريقــة البحــث عــن شــقة أو ســكن بعقــد مــن اليــد  -اســتخدام الســكن إلعــال غــر منصــوص عليهــا بعقــد
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يتحدثون للكومبس

ناجحــون فــي أعمالهــم يتحدثــون لـــ « الكومبــس
« تجاربهــم وقصصهــم فــي مجتمعهــم الجديــد
الكومبــس  -خــاص :ليــس هنــاك أصعــب مــن أن يبــدأ
اإلنســان مــن جديــد! وأحيانــاً مــن الصفــر ،فذلــك
يتطلــب جرعــات كبــرة مــن « التحــدي « و» قــوة
اإلرصار « عــى نيــل النجــاح.

متكــن الشــاب عبدالــروؤف معمريــن 31 ،عام ـاً ،القــادم
مــن ليبيــا ،بتحديــه وإرصاره عــى تحقيــق هدفــه،
العمــل يف مجــال تخصصــه كمهنــدس مختـرات طبيــة يف
مستشــفى جامعــة كارولينســكا الشــهرية ،بعــد ان عمــل
قبــل ذلــك يف قطــاع الخدمــات ،منظفـاً ونــادالً وبســتان ّياً
يف الحدائــق العامــة ،دون أن يــكل أو يفقــد اإلحســاس
باألمــل يف الحصــول عــى الوظيفــة التــي يريدهــا!.

الصعوبــة ال تتجســد فقــط يف تعلــم اللغــة ،وفهــم قيــم
املجتمــع الجديــد ،بــل تكمــن يف روح التنافــس بســوق
العمــل القائــم عــى الكفــاءة والخــرة ،التــي ينبغــي عــى
القــادم الجديــد ،أن يكــون بارعـاً أحيانــا كثــرة فيهــا ،لــي يقــول :مــن الــروري ان يكــون للشــخص عــدة خطــط
يســتطيع الحصــول عــى عمــل جيــد.
وليــس خطــة واحــدة ،مبعنــى ان يكــون هنــاك دامئــا
خطــط إحتيــاط ،فــاذا واجــه الفشــل بعضهــا ،متكــن
هــؤالء ،نجحــوا يف أعاملهــم ،لنتعــرف عليهــم ،وعــى اآلخــر مــن اإلســتمرار واملــي قدمـاً ،حينهــا لــن يصيبنــا
مفتــاح نجــاح كل منهــم ،يف الســطور التاليــة:
اإلحبــاط ولــن نصــل اىل بــاب مســدود.

أمجــد العالــول :فلســطيني بنكهــة
ســو يد ية
قبــل حــوال  9ســنوات أســس أمجــد رشكــة عالقــات عامة
ودعايــات ،تعمــل للوصــول اىل مختلــف املجموعــات
اإلثنيــة يف الســويد ،ومــن أهــم زبائنــه املؤسســات
الحكوميــة التــي تهتــم بوصــول خدماتهــا إىل جميــع
فئــات املجتمــع ،إضافــة إىل الــركات الخاصــة الكبــرة
منهــا والصغــرة.
يعتــر أمجــد نفســه اآلن منتميــا بشــكل كامــل إىل
املجتمــع الســويدي ،ليــس ألنــه تــزوج مــن ســويدية
وال ي ـزال يعيــش معهــا بحــب واح ـرام فقــط ،بــل ألنــه
اســتطاع أن يعــرف مــا هــو مســموح ومــا هــو غــر
مســموح للجميــع يف هــذا املجتمــع ،لكنــه يضيــف أيضــا
إىل أنــه فلســطيني أيضــا خاصــة ألن فلســطني ليســت
مجــرد بلــد ،بــل هــي قضيــة عامليــة ،وقضيــة انســانية
تعــر عــن روح العدالــة الدوليــة وحقــوق اإلنســان ،كــا
يؤكــد أمجــد.

قصــ ُة نجــاح هــذه الشــخصية يف وظيفــة ومهمــة قــد
تبــدو غــر تقليديــة ،هــي قصــة مســتمرة ألنهــا غــر
مرتبطــة مبــروع معــن أو جــدول زمنــي محــدد ،كــا أن
فوائدهــا وميزاتهــا املرتاكمــة ،تــرك آثــار إيجابيــة بشــكل
دائــم عــى جميــع األط ـراف املعنيــة باالندمــاج.

ســمير وردا -قصـ ُ
ـة بنــاء خبــرة طويلــة في
تعليــم شــهادة الســياقة في الســويد
إســ ُم ســمري وردا مرتبــ ٌط يف الســويد بإجــازة الســياقة.
صاحــب كتــاب يتداولــه الطــاب يف كل املــدن
فهــو
ُ
الســويدية ،يقــدم دروسـاً ورشحـاً مفصـاً لقوانــن الســر
واملــرور والعالمــات واســئلة نظريــة ،كذلــك هــو مؤســس
مدرســة  Rattaلتعليــم قيــادة الســيارات املعروفــة يف
مدينــة يونشــوبينك .وقصــة وردة مــع تعليــم الســياقة،
تــكاد تكــون ُملفتــة ومشــوقة .فمــن مهنــة اىل أخــرى
مارســها ،مل تســتهويه غــر مدرســة تعليــم الســياقة ،التــي
نجــح فيهــا ،بعــد جهــود كبــرة بذلهــا ،وصعوبــات تغلــب
عليهــا.

تــاال الكــردي « :الجــو العائلــي السياســي « كثــرون يتأثــرون بأقاويــل شــائعة يتناقلهــا النــاس بــأن
ـب جــدا ً،
حفزّهــا لدخــول عالــم السياســة فأصبحــت الحصــول عــى إجــازة الســياقة هــو أم ـ ٌر صعـ ٌ
قياديــة فــي االشــتراكي الديمقراطــي
لكــن وردة اليتفــق معهــم؟ يقــول « :اذا كانــت الرغبــة
موجــودة مــن البدايــة ،وقــام الشــخص بإتبــاع الخطــوات
منــوذج لجيــلٍ نشــأ يف الســويد،
الشــاب ُة تــاال الكــردي،
ٌ
الصحيحــة ،فــان ذلــك ليــس صعبــا .وهنــاك خطــوات
وتــرىب عــى قيمهــا ،فأســتهوته « السياســة « ،التــي يُثـ ُر
مهمــة هــي ضامنــة للحصــول عــى االجــازة».
مجــر ُد ذكــ ِر إســمها يف بلداننــا األصليــة ،ألــف ســؤال
وعالمــة تعجــب ،فعــاش هــذا الجيــل واقعــاً س ّياســ ّياً
مختلف ـاً متام ـاً عــن تجــارب األبــاء واألمهــات السياســية
يف بلدانهــم األم.

معمريــن شــابٌ ليبــي يكشــف ســر تحديــه
الصعــاب وكيفيــة عملــه فــي جامعــة
كارولينســكا

قريبا سوف تالحقك هواتف
شركات الدعاية حتى على
جهاز هاتفك الموبايل

المعمــاري محمــد وســيم يحيــى لـــ «
الكومبــس «  :أتــوق لعمــارة مرتبطــة
بالمجتمــع واإلنســان تــردم الهــوة
الثقافيــة بيــن الشــرق والغــرب
ولــد يف دمشــق القدميــة ،ودرس يف مــدارس وجامعــات
دمشــق ،وتخــرج كمهنــدس معــاري ،ثــم نــال درجــة
املاجســتري يف إختصــاص الرتميــم وإعــادة تأهيــل البيئــة
العمرانيــة .يف هــذه األثنــاء قــام مبامرســة مهنــة العــارة
والتصميــم املعــاري والعمـراين يف دمشــق ملــدة خمــس
ســنوات .لــه العديــد مــن التصاميــم البنيــة ســكنية
وتجاريــة وثقافيــة داخــل وخــارج ســوريا.
يف عــام  2008وصــل إىل الســويد بعــد أن حصــل عــى
منحــة لدراســة الدكتــوراه يف الهندســة املعامريــة مــن
جامعــة لونــد الســويدية يف اختصــاص التصميــم العمراين
البيئــي املرتبــط باملنــاخ.

ســت ســنوات عندمــا وصلــت الســويد يف
كان عمرهــا ُ
العــام  ،1990لتلتحــق مــع أختهــا ووالدتهــا ،بوالدهــا
الــذي ســبق العائلــة يف الوصــول اىل الســويد يف العــام
 1989مــن ديب ،هرب ـاً مــن األوضــاع يف الع ـراق أنــذاك.
تقــول عــن رس نجاحهــا « :أعتقــد أن اإلنســان عندمــا
يكــون صادق ـاً مــع نفســه ،ويعــرف مــاذا يريــد ،وميلــك
القــوة واإلرصار عــى تحقيــق أهدافــه ،فــان النجــاح
ســيكون مــن نصيبــه ،وهــذا مــا جعلنــي أســتمر وأنجــح
يف ذلــك ،إضافــة طبعــا اىل التجربــة التــي إكتســبتها
مــن خــال عمــي الطــايب لعــدة ســنوات .هــذه الثقــة
بالنفــس هــي دافــع للنجــاح .أيضــا تجديــد الفكــر
الســيايس هــو نجــاح آخــر.

يعمــل يف برامــج اإلندمــاج باملجتمــع الجديــد ،وهــو
أيضــا ضمــن هيئــة التدريــس يف إحــدى مــدارس منطقــة
«ســوديرهويدن بســتوكهومل».

ُ
قصــة نجــاح تحولــت إلــى
عمــو طــال:
مرجــع فــي قضايــا اإلندمــاج والتربيــة
تجربــ ُة األســتاذ طــال اإلمــام الطويلــة والغنيــة يف
مجــال العمــل مــع قضايــا االندمــاج ،تجربــة أصبحــت
مثــاال يؤخــذ بــه عــى مســتوى الســويد ،وتذكــر دامئــا
يف مراجــع األبحــاث والدراســات واألعــال الهادفــة
إىل إنجــاح سياســات االندمــاج يف املجتمــع ،خاصــة أن
هــذا البلــد يعــد حديــث العهــد نســبيا يف التعامــل مــع
املهاجريــن والالجئــن ،وهــو ال يــزال يســتقبل أعــدادا ً
كبــرة منهــم ســنويا.

يف عــام  2011فــاز مبســابقة تصميــم املركــز الثقــايف
اإلســامي يف ماملــو لصالــح الوقف اإلســامي اإلســكندنايف.
يعــد هــذا املبنــى أكــر وأضخــم مركــز مــن نوعــه يف
الــدول اإلســكندنافية (مســاحة املبنــى أكــر مــن 6000
مــر مربــع) .بــدأ التنفيــذ الفعــي للمبنــى عــى أرض
الواقــع منــذ الســنة املاضيــة وســوف تتــم عمليــة البنــاء
والتنفيــذ عــى مراحــل نظـرا ً الن تصميــم كتلــة املــروع
تخــدم هــذا التوجــه.

الكومبــس – وكاالت :قواعــد اإلتصــاالت التلفونيــة لــركات واألخالقيــة» الســويدي منــدويب املبيعــات مــن اإلتصــال
الدعايــة واإلعــان ،يف الســويد ،ســوف تتغــر إعتبــارا ً مــن بالهواتــف النقالــة.
شــباط ( فربايــر ) العــام املقبــل ،لتشــمل إمكانيــة إتصــال
هــذه الــركات بهواتــف املوبايــل للمواطنــن ،وليــس فقــط ومنــذ شــهر حزيـران (يونيــو) املــايض ،كان بإمــكان األشــخاص،
إلغــاء خدمــة إتصــال منــدويب املبيعــات بالهواتــف عــن
الهواتــف املنزليــة الثابتــة.
طريــق اإلتصــال بخدمــة تســجيل أرقــام الهواتــف .لكــن هــذه
ٌ
معــروف ،أن النــاس تتلقــى أحيانــاً إتصــاالت إىل املنــازل الطريقــة تعرضــت إلنتقــادات مصلحــة الدولــة للشــؤون
مــن مندوبــن للمبيعــات ،يعتربونهــا مزعجــة ،وآخــرون اإلســتهالكية ،التــي أيــدت اســتخدام التكنولوجيــا إليصــال
يعتربونهــا مفيــدة .وحتــى اآلن مينــع قطــاع «القواعــد األدبيــة املنتــج
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الفنانــة اللبنانيــة غــاده
شــبير علــى مســرح
الموريســكا فــي مالمــو
الكومبــس  -ماملــو :أقامــت الفنانــة اللبنانيــة غــادة شــبري حف ـاً غنائ ّي ـاً فن ّي ـاً يف مدينــة
ماملــو األحــد  17ترشيــن الثــاين ( نوفمــر )  2013عــى مــرح املوريســكا ،حــره جمهــور
غفــر ،خصوصـاً مــن الشــبان والشــابات.
وعــاش الجمهــور مــع شــبري ســاعات مــن الطــرب األصيــل ،مــع أغــاين لفــروز وليــى مـراد
ومقــام قــدود حلبيــة ،فدخلــت الصالــة يف صمــت جميــل.
وشــبري هــي مغنيــة مــن بــروت تخرجــت مــن جامعــة الكســليك وحاصلــة عــى درجــة
املاجســتري يف العلــوم املوســيقية ودبلــوم يف الغنــاء الرشقــي.
يف عــام ُ 1997منحــت الجائــزة األوىل يف مــر .وقــد منحــت أيضــا جائــزة يب يب يس العامليــة
لــكل مــن الــرق األوســط وشــال أفريقيــا اللبــوم « موشــحات» يف عــام  ،2007وقــد نــال
األلبــوم الجائــزة الدوليــة ألفضــل ألبــوم يف جميــع أنحــاء العــامل.
كرســت غــادة شــبري نفســها يف البحــث عــن املوســيقى التقليديــة الرشقيــة يف منطقــة
الــرق األوســط واألناشــيد الدينيــة ،وعــاوة عــى ذلــك ،كانــت تعمــل عــى البحــوث
املتعلقــة يف األلحــان الرسيانيــة املارونيــة الهتافــات ومــن خــال البحــث متكنــت غــادة
شــبري مــن إصــدار أكــر مــن  500لحــن .وقــد أدى هــذا البحــث يف اإلف ـراج عــن ثالثــة
أقــراض مدمجــة «أناشــيد الرسيانيــة»« ،العاطفــة» و»ســريكس أناشــيد ؛ نويــل «.
تــم اإلبــاغ عــن طبيــب قــام بإجـراء عمليــة الختــان عــى طفــل
عمــره  14عامــا فقــط .عمليــة الختــان هــذه ســببت نزيفــا
لــدى الطفــل وبكــرة ونقــل عــى أثرهــا إىل قســم الطــوارئ.
الغريــب يف األمــر أن هــذا ليــس البــاغ األول ضــد هــذا
الطبيــب ،والــذي يعمــل يف عيــادة يف ( ميالّنســفريه).
هيئــة الرعايــة الصحيــة تولــت عــى عاتقهــا هــذه املســألة،
وقامــت بالطلــب مــن اللجنــة املســؤولة عــن هكــذا قضايــا
بســحب هويــة الطبيــب مؤقتــا يف إنتظــار البــت يف قـرار نهــايئ
بســبب عــدم كفاءتــه الواضحــة يف مهنتــه.
مؤسســة االســتهالك الســويدية  Konsomentverketتريــد أن يقلــل الســويديني مــن تنــاول
الجبنــة ،فخــال االربعــن عامــا املاضيــة تزايــد اســتهالك الســويديني مــن الجبنــة مرتــن،
الســبب الــذي دعــا اىل اطــاق هــذه الدعــوة هــو الحفــاظ اوال عــى البيئــة وثانيــا عــى
صحــة الشــعب ،ولكــن مــا عالقــة تنــاول الجــن بالبيئــة...والن الجبنــة تنتــج مــن حليــب
الحيوانــات وخاصــة البقــر مــن املعــروف ان تربيــة هــذه الحيوانــات تزيــد مــن انبعــاث
الغــازات الدفيئــة
فقــد اشــار تقريــر نــر ســابقا إىل أنــه باإلمــكان خفــض انبعاثــات غــازات الدفيئــة الناجمــة
عــن تربيــة املــوايش بنســبة  %30بفضــل اللجــوء بشــكل أكــر إىل التكنولوجيــات الجديــدة
ومامرســات أفضل.فقــد أشــار تقريــر
وأوضــح التقريــر أن  %45مــن هــذه الغــازات ناجــم عــن إنتــاج العلــف وتحويلــه و%39
منهــا ناجــم عــن االبقــار أثنــاء عمليــة الهضــم و %10عــن تفــكك الســاد ،وأن الباقــي ســببه
تحويــل املنتجــات الحيوانيــة ونقلهــا.
وذكــرت املنظمــة أن هــذا التقريــر هــو الدراســة األكــر شــمولية حتــى اليــوم حــول هــذا
املوضــوع.
وتعــادل انبعاثــات غــازات الدفيئــة الناجمــة عــن كل األنشــطة املذكــورة أعــاه  %14,5مــن
االنبعاثــات الناجمــة عــن االنســان وأنشــطته.
وميكــن أن يســاهم مربــو املــوايش يف خفــض هــذه االنبعاثــات بنســبة  %30باعتــاد
مامرســات وتقنيــات أفضــل يف مجــال غــذاء الحيوانــات وصحتهــا وتربيتهــا وإدارة الســاد،
وباللجــوء إىل تقنيــات قلــا تســتعمل حاليــا كمولــدات الغــاز الحيــوي وأجهــزة توفــر
الطاقــة.

النائبة العراقية يف الربملان السويدي ( حزب الوسط) عبري السهالين املتهمة باختالس 3.2
مليون كرون ما زالت تتسلم راتبا شهرهيا بقيمة  59و  800ألف كرون يف الشهر عىل الرغم
من إنسحابها من مسؤولياتها يف الربملان.
يذكر أن األموال كانت قد خصصت ملرشوع املعونة يف العراق لتختفي هذه األموال فجأة.
وقام حزب الوسط بإبالغ الرشطة بذلك.

صــدر قانــو ٌن جديــد يف الســويد مينــع ســائقي الســيارات مــن
اســتعامل الهاتــف النقــال والكمبيوتــر أثنــاء قيــادة الســيارة،
وذلــك إعتبــارا ً مــن األول مــن كانــون األول ( ديســمرب ) القــادم.
وقــال رشطــي املــرور ،توبيــاس إنغســروم « ،إن الهــدف واألمــل
مــن هــذا القانــون هــو تجنــب وقــوع حــوادث الســر املرتبطــة
باســتعامل الهواتــف النقالــة أثنــاء قيــادة الســيارة».
ولكــن هــذا القانــون الجديــد لــن مينــع منعــا باتــا ســائقي
الســيارات مــن اســتعامل الهاتــف أثنــاء القيــادة ،إمنــا ســيتم
تغريــم الســائقني يف حــال قيادتهــم للســيارة بطريقــة خطــرة
تعــرض حيــاة اآلخريــن للخطــر ،مثــل قيــادة الســيارة بطريقــة
ملتويــة تفقــد الســيطرة عليهــا أثنــاء اســتعامل الهاتــف أو
الحاســوب.
و قالــت ســائقة ســيارة األجــرة ،ايفــا فهيلســتيت ،إن القانــون
غــر واضــح كفايــة ،لكنه خطــوة ايجابيــة يف اإلتجــاه الصحيــح.
ســوف يتــم خصــم مبلــغ مــايل رضيبــي مــن النائــب يف الربملــان
الســويدي كينــت اوكــروث (ســفريادموكراتنا) نتيجــة حصولــه
عــى تربعــات للموقــع اإللكــروين املعــادي لألجانــب واملســمى
ب( ا َفبكســات)
هــذا ويجــري الحديــث عــن مبلــغ تقــدر قيمتــه ب 184ألــف
كــرون كدخــل ســنوي لعــام  .2012التربعــات لهــذا املوقــع
اإللكرتــوين خــال الســنوات القليلــة املاضيــة كانــت تصــل إىل
حســاب البنــك الشــخيص ألوكــروث -حســب إدعائــه لدائــرة
الرضائــب والســبب يعــود إىل أنــه ليــس بحاجــة إىل الكشــف
عــن هويــة كتــاب املوقــع االلكــروين.
كل ذلــك إســتدعى دائــرة الرضائــب بتشــكيل لجنــة غــر ربحيــة
لتجــارة األعــال بشــأن التحقيــق بهــذه املســألة .اللجنــة
توصلــت إىل أنــه  230الــف كــرون الميكــن التحقــق منهــا.

مراســل اإلذاعــة الســويدية مــن الفلبــن اعــد تقريــر يبــن
حجــم نتائــج كارثــة اعصــار هايــان
قــال مســؤولون فلبينيــون إن عــدد قتــى إعصــار هايــان الذيــن
تأكــد مقتلهــم حتــى اآلن وصــل إىل  3621شــخصا.
وأصــدرت األمــم املتحــدة والــوكاالت املحليــة تقاريــر متضاربــة
بشــأن عــدد القتــى ،ومــن املرجــح أن تشــهد األرقــام النهائيــة
للقتــى ارتفاعــا متزايــدا.
وبعــد مــرور أســبوع عــى اإلعصــار ،بــدأت املــواد الغذائيــة
واإلمــدادات األخــرى تصــل إىل الناجــن ،لكــن وكاالت اإلغاثــة
تقــول إن لوجيســتيات توزيــع اإلمــدادات عــى املحتاجــن
تواجــه صعوبــات كبــرة.
ودافعــت الحكومــة الفلبينيــة عــن طريقــة تعاملهــا مــع الكارثة
وهــي مــن أقــوى العواصــف التي تــرب اليابســة.
وكان وزيــر الداخليــة الفلبيــي ،مــار روكســاس ،أعلــن قبــل
ســاعات لبــي يب يس أن عــدد القتــى بلــغ  3422لكــن وكالــة
حكوميــة معنيــة برعايــة الناجــن يف أعقــاب الكــوارث تقــول إن
عــدد القتــى بلــغ  3621شــخصا.
وحددت األمم املتحدة عدد القتىل يف  4460شخصا.
ويقــول مســؤولون فلبينيــون إن مــن املرجــح أن يرتفــع عــدد
القتــى يف ظــل العثــور عــى جثــث جديــدة بــن األنقــاض يف
املناطــق النائيــة.
وبــدأت طائــرات الهليوكبــر التابعــة لحاملــة الطائــرات
األمريكيــة ،جــورج واشــنطن ،نقــل اإلمــدادات إىل مدينــة غيوان
الواقعــة يف ســاحل املحيــط الهــادئ ،وهــي أول مدينــة يرضبهــا
إعصــار هايــان.
وتوســع حاملــة الطائ ـرات األمريكيــة نطــاق عمليــات البحــث
واإلنقــاذ كــا توفــر منصــة لطائ ـرات الهليوكبــر حتــى تتمكــن
مــن نقــل اإلمــدادات إىل املنكوبــن.
ونقلــت طائـرات الهليوكبــر شــحنات املســاعدات التــي تحــوي
املــواد الغذائيــة وامليــاه إىل مدينــة تاكلوبــان وهــي عاصمــة
إقليــم ليتــاي ،وإىل بلــدة غيــوان اللتــن ترضرتــا بشــدة ج ـراء
اإلعصــار.
لكــن الحكومــة الفلبينيــة تقــول إن جهــود اإلنقــاذ تأثــرت
بســبب قلــة الشــاحنات الجاهــزة للخدمــة.

االثنين
25 november 2013
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إختيار الالعب العراقي الناشــئ حكيم الســلطان كأفضل العب لعام  2013في الســويد
الكومبــس  -يوتوبــوري :إختــار موقــ ٌع ريــايض حــال عودتهــم اىل العــراق ســيقومون مبفاتحــة
شــهري ،الع ّب ـاً عراق ّي ـاً صغ ـرا ً يف الســويد ،يبلــغ مــن االتحــاد العراقــي لضــم حكيــم اىل منتخــب العـراق
العمــر  15عام ـاً  ،كأفضــل العــب ناشــئ ،يف صنــف للناشــئني.
الذكــور ،لعــام  .2013كــا أختــار الالعبــة بولينــا
وقــال والــد حكيــم ،حســن ســلطان لـــ « الكومبــس
لونغــوم كأفضــل العبــة يف صنــف اإلنــاث.
«  « :أنــا ســعيد جــدا ملــا حققــه أبنــي ،وبالنســبة
ويدعــى الالعــب حكيــم حســن الســلطان ،ويلعــب اىل إنضاممــه اىل منتخــب الناشــئني العراقــي اعتقــد
يف نــادي  Lärje/Angered IFيف مدينــة  Götebergأن وضــع املحســوبيات يف العــراق والنظــر اىل
وهــو مــن مواليــد  ،1998ورغــم عمــره الصغــر ،اال الالعــب املغــرب انــه مواطــن درجــة ثانيــة جعــل
انــه تــم الــزج بــه ليلعــب مــع املراحــل التــي تفوقــه امنيــة حكيــم تتأخــر بعــض الوقــت ورمبــا قــد تتغــر
عم ـرا ً ل ُيثبــت مــن خاللهــا امكانيــة رائعــة بشــهادة قناعاتــه ويختــار اللعــب ملنتخــب الســويد».
املدربــن والنقــاد.
وأضــاف ردا ً عــى ســؤال « الكومبــس» حــول مــا
واملوقــع املذكــور ()www.rudyalvarado.com
إذا كان إبنــه يتلقــى التشــجيع مــن عائلتــه ليصبــح
يقــوم برصــد افضــل عــرة العبــن ناشــئني يف
محرتفــا « :االحــراف هــو حلــم كل العــب يختــار
كل موســم مــن خــال املســتوى الــذي قدمــوه
خــط ســره يف لعبــة معينــة ولكننــا ننتظــر الفرصــة
واالهــداف التــي ســجلوها ،ومــا إذا تــم زج الالعــب
املناســبة التــي تالمئــه مــن حيــث اســتمرار الدراســة
يف مســتويات عمريــة اكــر مــن عمــره ،أم ال؟
ويســتمر التصويــت مــدة شــهر يقــوم مــن خاللــه وكــرة القــدم عــى نفــس الخــط عل ـاً ان املدرســة
املتابعــن واملهتمــن بالتصويــت الفضــل العــب التــي يــدرس فيهــا تعتــر متخصصــة يف كــرة القــدم
وهنــاك مجموعــة جوائــز تشــجيعية يحصــل عليهــا باالضافــة اىل الدراســة االعتياديــة».
الفائــز االول مــن الفئتــن االوالد والبنــات.

وقــال حكيــم لـــ « الكومبــس « إنــه ســعيد للغاية يف
هــذا اإلنجــاز ،وان لــه امنيــة وهــي اللعــب ملنتخــب
الع ـراق رغــم انــه حقــق جــزء منهــا عندمــا لعــب
للفريــق العراقــي قبــل ســنتني يف الســويد ،وهــي
بطولــة غوثيــا للناشــئني يف يوتوبــوري ،وكان هــو
هــداف الفريــق ووصــل معهــم اىل مرحلــة الربــع
النهــايئ ووعــده مــدرب الفريــق يف حينهــا انهــم

وزاد القــول « :حكيــم جــاء اىل الســويد تــاركاً
مناظــر الدمــار والقتــل يف العــراق قبــل خمــس
ســنوات ،بالنســبة يل ال انكــر ان هنــاك اهتــام مــن
قبــل املدربــن مبهــارات حكيــم ويعاملونــه معاملــة
الالعــب املحــرف وقامــوا بتوقيــع عقــد بينــه وبــن
النــادي وهــو يف هــذا العمــر الصغــر وهــذا مــن
االمــور النــادرة يف الســويد وقــد يكــون اصغــر العــب
يتــم التعاقــد معــه يف هــذا العمــر».

رسائل الكومبس االثنين
25 november 2013

«رســائل الكومبــس» قنــاة
هامــة لتبــادل الخبــرات
والمعلومــات بيــن القــراء
الكومبــس – تقريــر :يصــل يومي ـاً إىل شــبكة « الكومبــس» وصفحتنــا عــى الفيســبوك ،ع ـرات الرســائل
املتنوعــة مــن أصدقــاء متواجديــن يف الســويد ،ويف مناطــق أخــرى مــن العــامل.
تـراوح طبيعــة واهتاممــات هــذه الرســائل بــن قضايــا الهجــرة واللجــوء ،أو الحصــول عــى معلومــات عــن
الســويد واملجتمــع الســويدي ،أو تحتــوي عــى استفســارات وأســئلة إجرائيــة وإداريــة منهــا مــا لــه طابــع
اجتامعــي.
وألننــا أعلنــا منــذ البدايــة أننــا جهــة إعالميــة فقــط  ،وال منثــل أيــة جهــة قانونيــة ،فإننــا نحــرص دامئــا عــى
التعامــل مــع هــذه األســئلة واالستفســارات مــن منطلــق تحكيــم التجربــة ،وفســح مجــال ملــن مــن ّمــر
بحــاالت مشــابه لــي يدلــو بدلــوه بقضايــا لــه خــرة فيهــا.
والحقيقــة أن أغلــب رســائل املتابعــن لنــا ،هــي رســائل صادقــة وواقعيــة وتعــر عــن مــدى حاجــة أصحابهــا
حتــى ملعلومــة صغــرة ،ليســتطيعوا التعامــل مــع مــا يواجهونــه مــن مســائل وقضايــا تتعلــق أحيانــا
مبصريهــم ومســتقبلهم.
وال نخفــي أن بعــض هــذه الرســائل ،تظهــر ســوء فهــم لطبيعــة عملنــا اإلعالمــي ،فمنهــا مــا يحمــل طلبــات
تقديــم لجــوء ،مــع ســر ذاتيــة وصــور ملســتندات شــخصية ،ومنهــا مــا يعتقــد أننــا دائــرة حكوميــة نســتقبل
معامــات رســمية.
لكــن ويف األغلــب تتســم هــذه الرســائل بطــرح قضايــا تتعلــق بقلــة املعلومــات وعــدم صحتهــا وصعوبــة
إتاحــة الوصــول إليهــا ،ونحــن بــكل ثقــة نقــول إننــا فعــا اســتطعنا أن نســاهم يف التقليــل مــن هــذه
املشــكلة ،والتــي ميكــن أن نطلــق عليهــا «شــح املعلومــات وضبابيتهــا» .
فكــرة طــرح قضيــا ذات نــوع عــام وتتعلــق مبجموعــة وليــس بشــخص محــدد ،ســاعدت عــى االســتفادة
مــا ينصــح بــه الق ـراء واملتابعــون ،إضافــة اىل أننــا طرحنــا عــدة قضايــا عــى جهــات حكوميــة وحقوقيــة
واستشــارية ،وكانــت الفائــدة هنــا كبــرة جــدا.
لقــد مــر عــى بريــد الكومبــس رســائل مؤثــرة جــدا لحــاالت اجتامعيــة تعكــس حجــم الكــوارث التــي
تتعــرض لهــا بعــض العائــات التــي اجــرت عــى الترشيــد والهجــرة ،وكأن قــدر هــؤالء األشــخاص يحتــم
عليهــم مواجهــة نتائــج خروجهــم مــن بالدهــم هربــا مــن مــوت إىل مــوت آخــر .ولعــل أكــر هــذه الرســائل
حزنــا هــي املتعلقــة بغــرق قــوارب املــوت وتشــتيت األرس ،بــن شــاطئ وآخــر أو بــن طــريف حــدود لبلــدان
مختلفــة.
بــاب «اســأل الكومبــس» والــذي أصبــح أســمه «أســئلة واستفســارات» ســيبقى مفتوحــا للجميــع ،إىل جانــب
بريــد املوقــع وبريــد الفيســبوك ،وال ننــى طبعــا زاويــة منتديــات التــي جــرى إعــادة تفعيلهــا مجــددا.
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 .1أول قبلة للمسلمين  -يوضع التاج فوق رأسي
 .2جزيرة في المحيط الهادي
 .3تنقرها فتسمعك هدير الصوت  -يحتاج
 .4نسمات  -ابتعدا
 .٥في الشعر  -أغب وأشرب
 .٦وحدة قياس الطاقة من أساليب الخط العربي
 .٧نصف ولول  -معناه كثير البركة واليمن
 .٨من انواع الخشب  -مجهز مواد لموضوع معين
 .٩أول من روض الخيل
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رأسي

 .1مدينة غير عربية فيها  450مسجدا  -تحت أقدامها
الجنة
 .2غير معقد  -للتعريف
 .3أنواع مشروب محبب  -اسم فلم لمحمد سعد
)(مبعثرة
 .4منسوب إلى دول العالم  -االرتفاع والعلو
 .٥ما يبلغه االنسان من عمره  -سوق كبير البناء -
قمة الطرب
 .٦نعم باالجنبية  -ركض
 .٧العصر السالمي حيث كانت إدارة للحمام الزاجل
 مجهز مواد للنداءمعين .٨اصبح ملكا لمصر وعمره  9سنوات
 .٩الخروج إلى الحياة  -لدينا
 .١٠ثمرة تحتاج لسنة كاملة لتنضج
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عنوانين وهواتف مهمة
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:
مــاذا حــدث؟ مــكان وقــوع الحــادث؟ رقــم الهاتــف
الــذي تتكلــم منــه؟

مركــز  1177للخدمــات والرعايــة الصحيــة ،هــو خدمــة
إلعطــاء اإلرشــادات واملعلومــات عــن الرعايــة الصحيــة
بواســطة الهاتــف أو اإلمييــل عــى مــدار الســاعة ،ميكــن
للمتصــل أن ال يفصــح عــن شــخصيته فيــا ميكنــه أن
يتلقــى اإلجابــات مــن األطبــاء واملمرضــن مبــارشة،
خدمــة  1177ترشــدك تلقائيــا إىل األماكــن املختصــة
لتلقــي العــاج يف حــدود املنطقــة الجغرافيــة التــي
تعيــش فيهــا ،كــا يتــم تزويــد املتصــل بكافــة الروابــط
واملعلومــات املتعلقــة بعالجــه.
االتصــال بالرقــم  1177بواســطة الهواتــف او االنرتنــت
موحــد لــكل مناطــق الســويد ويســاعدك دومــا عــى
أخــذ املشــورة الصحيــة إضافــة إىل أنــه ســهل الحفــظ
يف الذاكــرة.
عــى موقــع املركــز عــى اإلنرتنــت تجــد مزيــدا مــن
املعلومــات بلغــات عــدة منهــا العربيــة.

مؤسســة حــق األطفــال يف املجتمــع ( )BRISمنظمــة
غــر حكوميــة بــدون انتــاءات حزبيــة سياســية أو
دينيــة مهمتهــا دعــم األطفــال الذيــن يواجهــون مشــاكل
أو مضايقــات ،وتعــد املؤسســة حلقــة وصــل بــن كل من
األطفــال والبالغــن واملجتمــع .جميــع خدمــات الدعــم
تقــدم بنــاءا عــى العمــل التطوعــي ،أمــا الدعــم املــايل
فيــأيت بالدرجــة األوىل مــن تعــاون الــركات واألف ـراد،
وإىل حــد مــا مــن املنــح الحكوميــة الصغــرة.
ميكنــك االتصــال باملؤسســة عــى الهاتف رقــم 116111
مــن اإلثنــن إىل الجمعــة مــن الســاعة  15:00وحتــى
 ،21:00أمــا يومــي الســبت واألحــد فيمكنــك االتصــال
مــن الســاعة  15:00وحتــى .18:00

 Eniroخدمــة البحــث عــن عنوايــن األشــخاص
والــركات والوصــول إىل مصــدر املنتوجــات والخدمــات
مــع خرائــط وصــور جويــة ملعظــم مناطــق الســويد

اســتمعوا إلــى راديــو الكومبــس
مــن خــال تنزيــل تطبيــق الكومبــس
النقالــة
هواتفكــم
علــى
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