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الكومبس تلتقي
ريحان وفايا:
سر الصوت الذي
اكتسح مواقع
التواصل االجتماعي
بسرعة وقوة
صفحة 18

الكومبــس تســتطلع االســتخبارات الســويدية ورجــال الديــن والمجتمــع:

من المســؤول عن صناعة وتصدير "الجهاديين"؟
الكومبــس – املحــرر :هــل تتغــاىض أجهــزة األمــن األوروبيــة
والســويدية عــن منــع ســفر مئــات املترسبــن مــن دولهــم
للقتــال مــع الجامعــات املتطرفــة يف ســوريا والع ـراق ،أم أن
الرتســانة الحقوقيــة والقانونيــة يف أوروبــا غــر كافيــة بالفعــل
لتنفيــذ إج ـراءات املنــع؟

مــا الــذي يدفــع شــبان وصبايــا يف مقتبــل العمــر للذهــاب إىل
جحيــم املعــارك؟ هــل هــو فعــا الوعــد بالجنــة أم االســتياء
أيضــا مــن املجتمعــات األوروبيــة التــي ولــدوا وتربــوا فيهــا؟
هــل املجتمــع املــدين العــريب واإلســامي يف أوروبــا هــو
مــن يتحمــل مســؤولية وصــول هــؤالء الشــباب إىل قناعــات

تجعلهــم وقــودا ً ملعــارك عبثيــة ،أم أن املشــكلة تكمــن يف عدم
وجــود أي تأثــر لهــذه املجتمعــات أصــا .وهــل املشــكلة تقــع
أيضــا عــى عاتــق األهــل والتقصــر برتبيــة أبنائهــم وعــدم
االنتبــاه لبــوادر التطــرف يف ميولهــم؟
صفحة 4

أكبــر حملــة إلحتجــاز طالبــي
اللجــوء المرفوضيــن تواجــه
إنتقــادات شــديدة

الكومبــس  -ســتوكهومل :انطلقــت
األثنــن  13ترشيــن األول ( اكتوبــر )،
أكــر حملــة أوروبيــة مشــركة ،تنفذهــا
الرشطــة ،وتشــارك فيهــا الســويد ،مــن
أجــل احتجــاز طالبــي اللجــوء املرفوضــة
طلباتهــم ،الذيــن ال يحملــون وثائــق
رســمية أو مــا يطلــق عليهــم بالالجئــن
غــر الرشعيــن.
وتنــدرج العمليــة ،التــي ســوف تســتمر
ملــدة أســبوعني ،يف إطــار مــروع يُطلــق
عليــه إســم " ، "Mos Maiorumوهــو
صفحة 10

Reklam

JÄGERSRO CENTER
S.23

S.19

مصلحــة الهجــرة الســويدية :تعليمــات جديــدة حــول قضايــا الالجئيــن العراقيين في الســويد

الكومبــس  -خــاص :أصــدرت مصلحــة بحســب مســتويات العنــف التــي تواجههــا ،منهــا ،إمــا عــى الحاميــة واللجــوء ،أو رفــض  20ترشيــن األول ( أكتوبــر )  ،2014أطلّعــت
شــبكة الكومبــس اإلعالميــة عــى نســخة منــه
الهجــرة الســويدية ،تقيـاً جديــدا ً لألوضاع يف وهــي املســتويات التــي عــادة مــا تكــون طلبــه.
قســم فيــه البــاد ،اىل عــدة مناطــق ،حاســمة يف حصــول طالــب اللجــوء القــادم وقالــت املصلحــة يف بــاغ أصدرتــه اإلثنــن بالســويدية ،إن األوضــاع األمنيــة يف العــراق
العـراقّ ،
صفحة 12
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كلمة العدد

مســؤوليات متزايــدة أمــام شــبكة الكومبــس فــي
الذكــرى الســنوية األولــى لجريدتهــا الورقيــة

نحــرم املجموعــة التــي نســتهدفها ونحــرم عقــول

ميكننــا القــول إن مــرور العــام األول عــى اصــدار
صحيفــة الكومبــس الورقيــة ،قــد نقلهــا مــن وميــول كل فــرد منهــا ،إىل جانــب أننــا نؤكــد دامئــا
مرحلــة املغامــرة إىل مرحلــة التفكــر بتطويرهــا عــى أن الكومبــس شــبكة إعالميــة مســتقلة يف
وزيــادة أعدادهــا ورقعــة انتشــارها وتأمــن
خدمــة املجتمــع الســويدي ،مــن خــال خدمــة
وصولهــا إىل أكــر عــدد ممكــن مــن القــراء.
مجموعــة لغويــة كبــرة تشــكل جــزءا رئيســيا

بصــدور العــدد الحــايل مــن جريــدة الكومبــس
الورقيــة ،نكــون قــد أكملنــا العــام األول يف مســرة
انطــاق وتطويــر هــذا الجــزء مــن شــبكتنا اإلعالميــة
الناشــئة .وألننــا ســنرتك مــا يتعلــق مبنــح شــهادة
النجــاح يف تجربــة العــام األول للمتابعــن والقــراء،
مــن املؤكــد أننــا ســنتفرغ لتقييــم ودراســة مــا
نجحنــا بــه ومــا فشــلنا بتحقيقيــه حتــى اآلن .ولعــل اهتــام الصحافــة ووســائل اإلعــام الســويدية
بشــبكة الكومبــس وبتجربــة اصــدار جريــدة
يف البدايــة ،هنــاك مــن اعتــر اصــدار جريــدة عربيــة يف الســويد ،هــو حافــز لنــا عــى االنتقــال
ورقيــة يف الســويد بهــذا الوقــت وباللغــة العربيــة ،إىل مراحــل مــا بعــد الخــروج مــن عقــدة املغامــرة
مغامــرة بعــد االنتشــار الواســع الــذي تحققــه حاليــا التــي صاحبــت انطــاق الجريــدة يف مراحلهــا األوىل،
الصحافــة االلكرتونيــة وســط حــاالت إغــاق متكــررة فخــال الشــهرين املاضيــن تكــرر أســم الكومبــس
لعــدة صحــف ورقيــة ،املغامــرة كانــت أيضــا كــون عــدة مــرات يف وســائل اإلعــام الســويدية ،عندمــا
الصحيفــة باللغــة العربيــة يف دولــة مثــل الســويد .خصصــت اإلذاعــة الســويدية الرســمية والتلفزيــون
الرســمي وصحــف نقابــة الصحفيــن الســويديني
فالعديــد مــن األســئلة نشــأت مــع إنطــاق هــذه باإلضافــة إىل صحــف أخــرى ،تقاريــر مختلفــة
التجربــة ،منهــا :كيــف ميكــن حــل مســألة التنافــس عــن قصــة نجــاح الكومبــس خــال مــدة قصــرة
بــن املــادة املنشــورة عــى الويــب التــي تتميــز وكيــف أنهــا جذبــت مئــات آالف املتابعــن.
باآلنيــة وبالســبق الزمنــي ،ومــا هــي طبيعــة املــواد
التــي تناســب هــذه الوســيلة اإلعالميــة لــي تبقــى األســاس الــذي كانــت تبنــي عليــه هــذه الوســائل
تحافــظ عــى شــعبية قويــة ،وكيــف ميكــن لصحيفــة اإلعالميــة تقاريرهــا كان يتمحــور حــول ســؤال
ورقيــة أن تصــل إىل مجموعــة لغويــة تنتــر واحــد :كيــف اســتطعتم أن تكســبوا ثقــة
جغرافيــا عــى مســاحة الســويد كلهــا وتتداخــل مــع املتابعــن لكــم بهــذه الرسعــة؟ والجــواب كان
املجتمــع الســويدي يف مدنــه ومناطقــه املختلفــة؟ دامئــا ينطلــق مــن عــدة أساســيات منهــا :أننــا

Al-Kompis online har
funnits i 18 månader och
har redan 20000 unika
besökare varje dag, mer
än 109 000 följare på dess
Facebook sida och en medieräckvidd på 420000
personer. Och vi bara
växer och växer. Al-Kompis åtnjuter mycket högt
förtroende av läsare som
ser oss som “Sverige på
arabiska”.

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

ANNONSAVDELNING
Mazen Akram
073-669 03 78
GRAFISK AVDELNING

David Alsabty 072-021 56 70
Basem Monaor 076-008 19 48

مــن هــذا املجتمــع ،وال تتبــع أو تتأثــر بــأي أفــكار
سياســية أو انتــاءات اثنيــة أو عرقيــة أو طائفيــة.
يبقــى جانــب التقصــر يف الوصــول إىل عــدد أكــر من
املثقفــن والشــخصيات العامــة األدبيــة والعلميــة
واملهنيــة العــرب والناطقــن بالعربيــة يف الســويد،
نــوع مــن أنــواع الفشــل الــذي نطمــح بتالفيــه يف
املســتقبل ،فنحــن نرمــي فعــا أن يشــارك معنــا اكــر
عــدد مــن الشــخصيات االجتامعيــة الفاعلــة والتــي
قــد تجــد يف الكومبــس منـرا ً للتأثــر عــى اآلخريــن.

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

AlKompis papperstidningen bestå av 28 sidor
och tryckas i 20000 exemplar. Den kommer att
distribueras av utdelare
och på 40 speciellt utvalda platser i Stockholm
län, och i 32 platser i Helsingborg och Landskrona,
samt i Göteborg, Nörrköping, Eskilstuna och
Linköping.
Alkompis beslutar att
skicka tidningen med

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

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

STOCKHOLM
Finlandsgatan 64, 3 tr
164 74 KISTA
Mahmoud Agha
Tel:
08-120 57 348
E-post:
info@alkompis.com
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الكومبس تستطلع االستخبارات السويدية ورجال الدين والمجتمع:

من المسؤول عن صناعة وتصدير "الجهاديين"؟
الكومبــس – املحــرر :هــل تتغــاىض أجهــزة األمــن األوروبيــة والســويدية عــن منــع ســفر مئــات املترسبــن مــن
دولهــم للقتــال مــع الجامعــات املتطرفــة يف ســوريا والع ـراق ،أم أن الرتســانة الحقوقيــة والقانونيــة يف أوروبــا غــر
كافيــة بالفعــل لتنفيــذ إج ـراءات املنــع؟
مــا الــذي يدفــع شــبان وصبايــا يف مقتبــل العمــر للذهــاب إىل جحيــم املعــارك؟ هــل هــو فعــا الوعــد بالجنــة أم
االســتياء أيضــا مــن املجتمعــات األوروبيــة التــي ولــدوا وتربــوا فيهــا؟
هــل املجتمــع املــدين العــريب واإلســامي يف أوروبــا هــو مــن يتحمــل مســؤولية وصــول هــؤالء الشــباب إىل قناعــات
تجعلهــم وقــوداً ملعــارك عبثيــة ،أم أن املشــكلة تكمــن يف عــدم وجــود أي تأثــر لهــذه املجتمعــات أصــا .وهــل
املشــكلة تقــع أيضــا عــى عاتــق األهــل والتقصــر برتبيــة أبنائهــم وعــدم االنتبــاه لبــوادر التطــرف يف ميولهــم؟
هــذه األســئلة وغريهــا عــى نفــس هــذا املنــوال ،تجــول
ال شــك ،يف خاطــر املتابعــن واملهتمــن بظاهــرة تدفــق
"الجهاديــن" مــن أوروبــا ،خاصــة ممــن ينظــر منهــم
مبنظــار القلــق ورمبــا الخــوف مــن انعــكاس هــذه
الظاهــرة عــى تواجــد العــرب واملســلمني واندماجهــم
يف املجتمعــات األوروبيــة ،مــع الحفــاظ عــى هويتهــم
الخاصــة.

متواجديــن يف هذيــن البلديــن بحــوايل  3200شــخص.
ويؤكــد هــذا الخبــر أنــه " عــى ضــوء هــذه االعــداد فــان
مخاطــر وقــوع اعتــداء جديــد يف اوروبــا تتخطــى مجــرد
االحتــاالت ،مشـرا اىل انــه ويف حــال متكــن البعــض مــن
أن يفلــت مــن رادارات مراقبــة األجهــزة األمنيــة فإننــا
عــى يقــن بــأن ســاعة وقــوع هجــات إرهابيــة مل تعــد
ســوى مســألة وقــت".

هنــا يف الســويد قــد ال تكــون هــذه الظاهــرة ُمالحظــة
كثــرا ً قياســا اىل دول أخــرى ،مــع أن هنــاك شــبانا قــد
ذهبــوا للقتــال ومل يعــودوا ابــدا ،بعد أن خــروا حياتهم،
لكــن جهــاز األمــن الســويدي ،أكــد أن مــا ال يقــل عن 90
ســويدياً ســافروا اىل مناطــق كالعـراق وســوريا للقتــال اىل
جانــب تنظيــم الدولــة اإلســامية ،فيــا تشــر تقدي ـرات
خـراء اإلرهــاب اىل أن العــدد يفــوق ذلــك كثـرا ً.

ويف إحصــاء جديــد قــدر مســؤولون بريطانيــون عــدد
املنضمــن إىل مــا يســمى بتنظيــم الدولــة املعــروف بـــ
"داعــش" مــن اململكــة املتحــدة بخمســة أشــخاص
أســبوعيا .وبهــدف معرفــة آراء رجــال الديــن واملجتمــع
املــدين ،تقــدم الكومبــس يف هــذا التقريــر ،رأي الشــيخ
حســان مــوىس ،نائــب رئيــس مجلــس اإلفتــاء يف الســويد،
والناشــط املــدين الطبيــب وميــض الســاوي:

وقــال مديــر العمليــات يف جهــاز األمــن "ســيبو" أنــدرش
كاســان ،إن الجهــاز وبالتعــاون مــع بقيــة أجهــزة
األمــن األوربيــة وغــر األوربيــة ،ركــزوا بشــكل أســايس
عــى مشــاكل الســفر ،وأن الســلطات األمنيــة الســويدية
تعتمــد عــى املعلومــات والنصائــح التــي تردهــا مــن
العامــة لتقييــم الوضــع األمنــي يف الســويد ،قائــاً:
"نحــن نعلــم بــإن ظواهــر التهديــدات والكراهيــة التــي
تشــهدها الســويد يف هــذا الســياق مســتمرة ،لذلــك قمنــا
بزيــادة طاقتنــا التشــغيلية الشــاملة للتعامــل مــع هــذه
املشــكلة".
وأضــاف :يف الوقــت الراهــن لدينــا  90ســويدياً مؤكــدا ً
ســفرهم ،ولكــن مــن الواضــح إن هنــاك املزيــد ممــن
ســافروا ،الفتـاً اىل أن أكــر تهديــد تواجــه الســويد وأوربــا،
يــأيت مــن التطــرف اإلســامي العنيــف.
وكان الباحــث يف شــؤون اإلرهــاب ماغنــوس رانســتورب،
قــد ذكــر يف حديــث ســابق ،أدىل بــه لوكالــة األنبــاء
الســويدية ،أنــه يعتقــد ان أعــداد الســويديني املســافرين
للمشــاركة يف الــراع اىل جانــب تنظيــم مــا يســمى
بالدولــة اإلســامية أكــر مــا تتحــدث بــه أرقــام ســيبو،
قائــاً" :أقــدر أعدادهــم بنحــو  150شــخصاً .هنــاك
حــاالت جديــدة تظهــر يف كل وقــت والســؤال هــو فيــا
اذا كانــت النســاء محســوبات عــى هــذا العــدد أيض ـاً
وفيــا اذا جــرى حــذف أســاء األشــخاص الذيــن لقــوا
مرصعهــم".

إىل عــدة مراجــع دينيــة ،مضيفــا أن خطــر هــؤالء هــو
أوال وأخــرا خطــر يهــدد اإلســام واملســلمني يف أوروبــا
ويؤثــر عــى وجودهــم وتفاعلهــم ،قبــل أن يكــون قنابــل
إرهابيــة موقوتــة تهــدد الــدول األوروبيــة حســب وصــف
الصحافــة لهــم.

الباحث النفسي رياض البلداوي :أماكن
العبادة والجميعات تتحمل مسؤولية
فتح حوار مع الشباب
ويف ســتوكهومل ،شــدد األســتاذ يف الطــب النفــي الدكتــور
ريــاض البلــداوي يف نــدوة أقامهــا املركــز الثقــايف العراقــي
بالتعــاون مــع جمعيــة مانويــل الســويدية ،يــوم 18
ترشيــن األول ( اكتوبــر ) عــى دور منظــات املجتمــع
املــدين يف اإلنفتــاح والحــوار والتبــادل الثقايف مــع مثيالتها
الســويدية ،وأهميــة إرشاك الشــباب والعوائــل املهاجــرة
يف هــذا الحــوار ،لتجنــب العزلــة عــن املجتمــع ،وبالتــايل
فتــح حــوار مــع الشــباب الــذي يجــري إســتغالله مــن
قبــل املنظــات املتطرفــة.
د .وميض الساموي

الدكتور وميض السماوي:
على المجتمع المدني العربي
واإلسالمي أن يكون أكثر فعالية في
أوروبا
طبيــب العيــون الدكتــور وميــض عزيــز الســاوي ،اعتــر
أن التصــدي لظاهــرة التحــاق الشــباب يف املعــارك الدائرة
يف ســوريا والعــراق ،هــي مســؤولية مشــركة ،وال تقــع
فقــط عــى عاتــق األهــل واألجهــزة األمنيــة ،بــل يجــب
أن تواجــه مــن قبــل املجتمــع املــدين الــذي ميثــل العــرب
واملســلمني يف الســويد ويف أوروبــا عمومــا.
الشيخ حسان موىس
الشيخ حسان موسى:
ظاهرة "الجهاديين" خطر يهدد اإلسالم
والمسلمين أوال وليس الدول األوروبية
فقط

العنــف الزائــد ،والتطــرف الواضــح ،الــذي ميارســه بعــض
الشــباب األورويب مــن أصــول عربيــة وإســامية عندمــا
ينضمــون للقتــال مــع الجامعــات املســلحة يف ســوريا
والع ـراق.

وأضــاف" :الجميــع تابــع كيــف كانــت ردود الفعــل
عــى الرســومات املســيئة للنبــي محمــد (ص) مــن قبــل
رجــال الديــن وممثــي الروابــط والجمعيــات اإلســامية
والعربيــة ،اآلن يتعــرض الديــن اإلســامي كلــه إىل
حملــة تشــويه وتشــهري وإســاءة ال مثيــل لهــا عــى يــد
املتطرفــن ،ونحــن نســكت ونصمــت عــى التحــاق شــبان
وشــابات مــن أوســاطنا أي مــن داخــل أوروبــا ،للمشــاركة
بهــذه اإلســاءات التــي تطالنــا جميعــا".

الشــيخ حســان مــوىس نائــب رئيــس مجلــس اإلفتــاء ومل يخــف الســاوي رضورة البحــث واملراجعة يف أســباب
يف الســويد ،ويف حديــث ســابق مــع راديــو الكومبــس
أكــد عــى رضورة إدانــة أعــال تنظيــم "داعــش"
بشــكل واضــح ،وغــر ملتبــس ،مــن قبــل املؤسســات
والشــخصيات اإلســامية يف الســويد واوروبــا ،مشــددا
وبهــدف الوقــوف عنــد اإلجــراءات التــي تتخذهــا
عــى أهميــة العمــل ملكافحــة محــاوالت تجنيــد الشــباب
الجهــات الرســمية الســويدية ملنــع هــؤالء مــن اإللتحــاق
للقتــال يف ســوريا والعــراق.
بالجامعــات املتطرفــة ،أجــرت شــبكة " الكومبــس
" اإلعالميــة لقــاءا ً مــع ناطــق رســمي بإســم جهــاز وانتقــد أيضــا مواقــف جهــات إســامية تحــاول مســك
إســتخبارات الرشطــة الســويدية ،تجدونــه يف العــدد العــى مــن املنتصــف واســتخدام لغــة مزدوجــة ،فيــا
وجــه نــداءا لــكل مــن يفكــر بااللتحــاق والســفر إىل
الحــايل مــن جريدتنــا.
ســوريا والعــراق للقتــال بجانــب املتطرفــن ،أكــد فيــه
فيــا قــدر خبــر فرنــي بالشــؤون األمنيــة يدعــى
عــى رضورة أن يتحــرر هــذا الشــخص مــن تأثــر مــن
جــان شــارل بريــزار عــدد األوروبيــن "الجهاديــن"
د .رياض البلداوي
يــزرع األفــكار الخاطئــة والهدامــة يف عقولهــم ،والرجــوع
ممــن ذهبــوا اىل ســوريا والعــراق أو الذيــن مــا زالــوا

وشــدد عــى دور املســاجد وال ُحســينيات والكنائــس ودور
العبــادة االخــرى والجمعيــات يف بــث روح التســامح
والحــوار الثقــايف الهــادئ البعيــد عــن التحجــر وفــرض
االحــكام املســبقة وتأطــر الشــخصية وفــق أطــر تخــدم
توجهــات ومثــل تتنــاىف مــع قيــم البــر ،والــدور الكبــر
الــذي ميكــن لــأرس أن تقــوم بــه والــذي يتطلــب منهــا
التعامــل بصــدق ونزاهــة ودون نصــب واحتيــال عــى
املؤسســات الســويدية مــن أجــل كســب املــال الح ـرام
والــذي يضعهــم يف صــورة ســلبية وســيئة أمــام األبنــاء.
وتنــاول قضيــة كبــرة يف خطرهــا وهــي تواجــد أكــر
مــن مثانــن مــن الشــباب املقيــم يف الســويد اســتطاعت
املنظمــة االرهابيــة داعــش غســل ادمغتهــم وتضليلهــم
وتجنيدهــم يف صفوفهــا .داعيــا اىل تحمــل املســؤولية
الكبــرة يف فتــح حــوارات ثقافيــة واجتامعيــة وسياســية
لكشــف "زيــف وأباطيــل ودعــاوى هــؤالء املتســرين
بالديــن ،وافهــام شــبيبتنا بــأن مكانهــم الصحيــح هــو أن
يكونــوا متعلمــن ويســتفيدوا مــن تجــارب البلــدان التــي
يعيشــوا فيهــا وأن يكونــوا منتجــي خــر وثقافــة ال دعــاة
للقتــل والعنــف واالرهــاب".
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االستخبارات ُ
السويدية تجيب على أسئلة الـ كومبس:

كيف يتسرب "الجهاديون" من السويد إلى سوريا والعراق

الكومبــس  -خــاص :دعــا جهــاز رشطــة اإلســتخبارات الســويدية ،املعــروف إختصــاراً بـــ " ،"Säpoاملواطنــن الذيــن
تتوفــر لديهــم معلومــات حــول ن ّيــة أحــد مــن الذيــن يعيشــون يف الســويد الســفر اىل ســوريا والعـراق لإلنضــام اىل
الجامعــات املســلحة اإلتصــال بــه ،أو بالرشطــة واملؤسســات الرســمية األخــرى.
جــاء ذلــك يف لقــاء خــاص أجرتــه شــبكة الكومبــس اإلعالميــة مــع الســكرتري الصحفــي يف الجهــاز ،Fredrik Milder
حــول اإلجـراءات التــي يقــوم بهــا الجهــاز ،ملنــع وقــوع عمليــات إرهابيــة يف الســويد ،والحــد مــن مشــاركة االشــخاص
الذيــن يقيمــون فيهــا ،أو يحملــون جنســيتها ،اىل جانــب التنظيــات املســلحة يف ســوريا والعــراق ،وهــذا نــص
لألســئلة واإلجابــات:

تقيــم املركــز الوطنــي للتهديــدات اإلرهابيــة التــي تواجــه مــن خــال جعــل الســفر اىل مناطــق الحــرب غــر رشعــي
الســويد ،هــو اآلن يف مســتوى مرتفــع ،وهــو مــا كان بشــكل تلقايئ.
عليــه الحــال منــذ شــهر ترشيــن األول (أكتوبــر) ،2010
وهــذا يعنــي زيــادة محتملــة يف النيــة والقــدرة عــى
كيف تتطلعون الى أن يتعاون معكم
تنفيــذ مثــل تلــك الهجــات.
الناس للحد من هذه المخاطر ،وإنضمام
الشباب الى تلك الجماعات؟
تشير معلوماتكم المنشورة الى أن
أعداد الشباب المشاركين في الصراع
مــن املهــم عــى املواطنــن ،اإلتصــال بجهــاز األمــن
الى جانب تنظيم الدولة اإلسالمية،
الســويدي اذا كان لديهــم معلومــات قيّمــة أو أيــة
يقدر بنحو  80شخص ًا ،فيما يرى آخرون
معلومــة ميكــن لهــا أن تؤثــر عــى املوقــف .كــا نرحــب
أن العدد قد يكون أكثر من ذلك ،هل
بإتصــال املواطنــن الذيــن لديهــم معلومــات حــول ذلــك،
تؤكدون األرقام التي تتحدثون عنها؟
تســتند أرقامنــا عــى املعلومــات املؤكــدة ،لكــن لدينــا وكذلــك ندعــو املقربــن مــن األشــخاص الذيــن يُشــتبه
معلومــات حــول املزيــد مــن األشــخاص ،كــا إننــا ال بأنهــم يخططــون للســفر اىل مناطــق الحــرب اإلتصــال
نــرى أي مــؤرشات عــى أن الســفر اىل تلــك املناطــق عــى بنــا ،او بالرشطــة او بالخدمــات اإلجتامعيــة أو مؤسســات
وشــك اإلنتهــاء.
رســمية أخــرى.

لمــاذا ال تمنــع شــرطة اإلســتخبارات
الســويدية ،ســفر األشــخاص المقيميــن
الســويد ،للمشــاركة فــي القتــال
فــي ُ
الــى جانــب التنظيمــات المســلحة فــي
ســوريا والعــراق؟
ليــس لرشطــة اإلســتخبارات اي حــق قانــوين يف منــع هل تفكرون بإعادة تأهيلهم ،أم
النــاس مــن الســفر اىل خــارج البــاد .لكــن عندمــا يكــون تحولونهم الى القضاء؟
هنــاك معلومــات ،تشــر اىل أن شــخصاً مــا يريــد الســفر أولئــك الذيــن يســافرون ال يجــري إدانتهــم تلقائي ـاً بــأي
لإللتحــاق بالجامعــات التــي تســتلهم أفكارهــا مــن أفكار جرميــة .لكــن عنــد وجــود نـزاع مســلح ،تنطبــق عليهــم
تنظيــم القاعــدة ،يحــاول الجهــاز إج ـراء محادثــة معــه ،قوانــن الحــرب ،فــإذا مــا خالــف الشــخص تلــك القوانــن ،هل تؤيدون تشديد االجراءات مثل
ولفــت اإلنتبــاه اىل املخاطــر التــي ميكــن أن تواجهــه كإرتكابــه إعتــداء او إســتخدام أســلحة محظــورة ،تقــوم سحب الجنسية من الذين تُثبت
الســويد مبعاقبتــه ،والرشطــة الجنائيــة الوطنيــة هــي مشاركتهم؟ وهل سينسحب ذلك
ونصحــه بعــدم الســفر.
على من يشارك بأي قتال خارج السويد
التــي تحقــق يف جرائــم الحــرب املشــتبه بهــا.
مثل المجندين في الجيش االسرائيلي
لكن كيف تتعاملون مع األشخاص
او قوات البيشمركة؟
العائدين الى السويد بعد تأكدكم
لماذا اآلن بالتحديد قمتم بتشديد
ليــس لدينــا أي ســلطة إللغــاء الجنســية من أولئــك الذين
من مشاركتهم في القتال الى جانب
الرقابة على سفر هؤالء الشبان؟ هل
يســافرون اىل بلــدان أخــرى ،للمشــاركة يف رصاعــات مــع
التنظيمات المذكورة؟
لهذا عالقة بقرار الهجمات االمريكية
الجامعــات اإلســامية العنيفــة أو ميليشــيات أخرى.
نقــوم بالتحقيــق مــع الكثــر مــن النــاس ،مــن بينهــم مع حلفائها على داعش في سوريا
العائديــن مــن ســوريا واألشــخاص الذيــن تشــر والعراق؟
معلوماتنــا العامــة اىل أنهــم قــد جــرى تجنيدهــم ،منــع الجرائــم اإلرهابيــة ضــد الســويد ،هــي مــن كيف تتعاون المنظمات والمواطنين
إلبالغهــم مبــا يتضمنــه القانــون الســويدي الخــاص أولويــات جهــود رشطــة االســتخبارات منــذ عــدة أعــوام .معكم إليقاف الشباب من السفر الى
بالتجنيــد والتدريــب عــى اإلرهــاب.
مناطق الصراع؟
كان لرشطــة اإلســتخبارات ،وســيكون لهــا ،املزيــد مــن هل تشعرون بالقلق من احتمال شن
لدينــا إتصــال مــع عــدد كبــر مــن املنظــات وممثــي
التحقيقــات مــع األشــخاص الذيــن تشــر املعلومــات اىل هجمات ارهابية ضد السويد بعد عودة املجتمــع والســلطات .مهمتنــا هــي منــع ومكافحــة
إنهــم يقومــون بتشــجيع او تجنيــد او تدريــب آخريــن هؤالء من سوريا والعراق؟
الهجــات اإلرهابيــة ضــد الســويد ،ولكــن ذلــك ليــس
عــى اإلرهــاب .وإذا مــا أشــارت تلــك املعلومــات اىل
خطــورة جديــة ،وإشــتباه بجرميــة ،يُحــول األمــر اىل
املدعــي العــام ويجــري البــدء يف التحقيــق بالقضيــة مــن
قبــل الجهــات املختصــة.

لينا سياوش
lena@alkompis.com
معلومات عامة حول اإلتصال بجهاز

شرطة اإلستخبارات Säkerhetspolisen
البريد اإللكتروني ( اإليميل ) :

sakerhetspolisen@sakerhetspolisen.se

تلفون على مدار الساعة:
0105687000
فاكس:
0105687010
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من هم وزراء السويد الجدد؟ وما هي مؤهالتهم ومدخوالتهم؟
الكومبــس – خــاص :أثــار عــرض رئيــس الــوزراء الســويدي الجديــد ســتيفان لوفــن لحكومتــه ،يف الثالــث مــن شــهر
ترشيــن األول (أكتوبــر)  ،2014العديــد مــن املفاجــآت ،منهــا تعيــن املذيعــة الســابقة يف التلفزيــون آليــس بــاه
كونهــي يف منصــب وزيــرة الثقافــة والدميقراطيــة ،وتســميته ألربعــة وزراء مــن أصــول أجنبيــة.
ومــن مجمــوع  24وزيـراً ،يــأيت  18مــن االشـرايك الدميقراطــي ،و 6مــن حــزب البيئــة .فيــا بلــغ عــدد النســاء مســاو
لعــدد الرجــال ،يف حكومــة احتــل فيهــا النســاء النســبة األعــى مــن بــن حكومــات ســابقة.
لكن من هم الوزراء الجدد؟ وما هي مؤهالتهم وخرباتهم؟ وكم يبلغ دخلهم السنوي؟
وزراء الحزب االشتراكي الديمقراطي:

كمبعوثــة للعمــل ضــد العنــف الجنــي يف مناطــق
الحــروب والنزاعــات ،ثــم عــادت عــام  ،2012لتشــغل
منصــب رئيســة مجلــس إدارة جامعــة لونــد.
بلغ دخلها يف السويد عام  70.800 :2012كرون.

رئيــس الــوزراء  :Stefan Löfvenولــد يف ســتوكهومل،
لكــن تــم تبنيــه عندمــا كان عمــره عــرة أشــهر فقــط،
ونشــأ يف  ،Ådalenمتــزوج ،دون أوالد ،يبلــغ مــن العمــر
 57عام ـاً.
وزيــر الدفــاع  :Peter Hultqvistولــد ونشــأ يف
كان يعمــل ل ّحامــاً ،ثــم نشــط يف نقابــة  IF Metallيف  Borlängeمتــزوج ولديــه ولديــن ،يبلــغ مــن العمــر 55
فــرة الثامنينيــات ،قبــل أن يرأســها عــام  ،2006ليصبــح عامــاً.
بعدهــا رئيسـاً للحــزب االشـرايك الدميقراطــي عــام  .2012عمــل كصحفــي ســابقاً ،وشــغل منصــب املتحــدث
بلغ دخله السنوي عام  1.397.200 :2013كرون.
الرســمي باســم الحــزب االش ـرايك الدميقراطــي للسياســة
الدفاعيــة .كان عضــوا ً يف لجنــة التعليــم واللجنــة
الدســتورية يف الربملــان ،ثــم رئيــس لجنــة الدفــاع منــذ
عــام .2011
بلغ دخله عام  1.191.900 :2013كرون.

وزيــرة املاليــة  :Magdalena Anderssonولــدت
ونشــأت يف أوبســاال وانتقلــت إىل ســتوكهومل عــام ،1991
متزوجــة ولديهــا ولديــن ،تبلــغ مــن العمــر  47عامــاً.
شــغلت منصــب ســكرترية الدولــة يف وزارة املاليــة خــال
حكومــة يــوران بريشــون ،ثــم تركــت السياســة لتعمــل
يف مصلحــة الرضائــب ،ثــم اســتدعيت مجــددا ً حــن
أصبــح ســتيفان لوفــن رئيــس الحــزب االش ـرايك ،لتكــون
الناطقــة باســم السياســة االقتصاديــة يف الحــزب.
بلغ دخلها السنوي عام  1.165.200 :2013كرون.

وزيــرة الخارجيــة  :Margot Wallströmمتزوجــة
ولديهــا ولديــن ،تبلــغ مــن العمــر  60عام ـاً ،كان تعمــل
مديــرة مــرف.
تعتــر مخرضمــة يف السياســة ،حيــث شــغلت مناصــب
معاونــة لــوزراء الشــؤون املدنيــة ،والثقافــة ،والشــؤون
االجتامعيــة ،ومســؤولة القضايــا البيئيــة يف مفوضيــة
االتحــاد األورويب بــن  1999و .2009
ُعيّنــت عــام  2010مــن قبــل األمــن العــام لألمــم املتحدة

وزيــر الداخليــة  :Anders Ygemanولــد ونشــأ جنــوب
ســتوكهومل ،متــزوج ولديــه ولديــن ،يبلــغ مــن العمــر 44
عامـاً.
برملــاين منــذ عــام  ،1995ورئيــس لجنــة البيئــة والزراعــة
يف الربملــان بــن  ،2010-2006ثــم رئيــس لجنــة املــرور،
وهــو املتحــدث باســم سياســة املــرور للحــزب االش ـرايك
الدميقراطــي.
بلغ دخله عام  831.100 :2013كرون.

وزيــر العــدل  :Morgan Johanssonمتــزوج ولديــه
ثالثــة أطفــال ،يبلــغ مــن العمــر  44عامــاً.
كان برملانيــاً مــن عــام  ،1998وشــغل منصــب وزيــر
الصحــة العامــة ،بــن  .2006-2002ويعتــر املتحــدث

باسم الحزب االشرتايك يف املسائل القانونية.
بلغ دخله عام  838.200 :2013كرون.

كنائب لرئيس لجنة التعليم الربملانية.
بلغ دخله عام  1.172.200 :2013كرون.
وزيــر الطاقــة  :Ibrahim Baylanولــد يف تركيــا ،وقــدم
إىل الســويد عندمــا كان بعمــر  7أعــوام ،متــزوج ولديــه
طفلــن ،يبلــغ مــن العمــر  42عامـاً.
شــغل منصــب وزيــر املــدارس بــن  2004و ،2006
وســكرتري الحــزب االشـرايك الدميقراطــي ،وكان املتحــدث
باســم الحــزب يف سياســة املــدارس.
بلغ دخله عام  800.300 :2013كرون.

وزيــرة ســوق العمــل  :Ylva Johanssonمتزوجــة مــن
وزيــر املاليــة الســابق  Erik Åsbrinkولديهــا ثالثــة
أطفــال ،تبلــغ مــن العمــر  50عام ـاً.
كانــت برملانيــة لفــرة طويلــة ،وتقلــدت عــدة مناصــب
وزاريــة ،عــام  1994وزيــرة املــدارس ،وبــن 2006-2004
وزيــرة الرعايــة الصحيــة واملســنني ،وكانــت عضــوة يف
اللجنــة الربملانيــة للشــؤون االجتامعيــة بــن .2010-2006
بلغ دخلها عام  997.800 :2013كرون.

وزيــرة القضايــا االسـراتيجية واملســتقبلية والتعــاون بــن
بلــدان الشــال  :Kristina Perssonدرســت اقتصــاد
مــدين ،متزوجــة ولديهــا ولديــن ،تبلــغ مــن العمــر 69
عام ـاً.
عضــوة يف الربملــان منــذ العــام  ،1991ثــم عملــت نائبــة
لرئيــس املــرف املركــزي ،لديهــا خلفيــة سياســية كبــرة
يف الربملــان والربملــان االورويب.
بلغ دخلها عام  738.300 :2012كرون.

وزير التنمية االقتصادية واالبتكار :Mikael Damberg
ولد ونشأ يف سولنا بستوكهومل ،متزوج ولديه طفلني ،يبلغ
من العمر  42عاماً.
شــغل ســابقاً منصــب رئيــس شــبيبة االشـرايك ،ثــم رئيــس
مجموعــة االشــرايك يف الربملــان ،وكان املتحــدث باســم
سياســة التنميــة والتعليــم منــذ عــام  .2010وأيضـاً عمــل
وزيــرة الضــان االجتامعــي :Annika Strandhäll
ولــدت يف يوتوبــوري ،لديهــا ولديــن ،تبلــغ مــن العمــر
 39عامــاً.
تعتــر ذات خــرة كبــرة يف مجــال العمــل النقــايب منــذ
العــام  ،1999أجــرت دراســات يف علــم النفــس التنظيمــي
والعمــي يف جامعــة يوتوبــوري ،ترأســت نقابــة Vision
عــام .2011
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بلغ دخلها عام  1.313.500 :2013كرون.

وزيــرة األطفــال وكبــار الســن واملســاواة :Åsa Regnér
ولــدت يف ماملباريــت ونشــأت يف  Östergötlandلديهــا
ولديــن ،تبلــغ مــن العمــر  50عامـاً.
عملــت لــدى األمــم املتحــدة يف بوليفيــا عــام ،2013
وســابقاً األمينــة العامــة لـــ  RFSUكــا عملــت يف
مؤسســة ســيدا الحكوميــة الســويدية ،و  TCOووزاريت
ســوق العمــل واملســاواة.
بلغ دخلها عام  294.800 :2013كرون.

وزيــر الصحــة العامــة والرعايــة الطبيــة والرياضــة
 :Gabriel Wikströmولــد يف محافظــة فيســتامنالند،
متــزوج ولديــه طفلــة ،يبلــغ مــن العمــر  29عامــاً.
رئيــس شــبيبة االش ـرايك الدميقراطــي منــذ العــام 2011
ومهتــم بقضايــا الســكن والتعليــم وبطالــة الشــباب،
وســيايس يف بلديــة فيســروس.
بلغ دخله عام  478.100 :2013كرون.

 :Knutssonمتزوجــة ولديهــا ولديــن ،تبلــغ مــن العمــر
 46عامـاً.
درســت التاريــخ واالقتصــاد الوطنــي واإلحصــاء ،عملــت
يف شــبابها يف مطعــم ومتجــر.
شــغلت منصــب املستشــارة املاليــة ملقاطعــة ســتوكهومل،
ورئيســة الحــزب االشــرايك الدميقراطــي يف محافظــة
ســتوكهومل عــام .2013
بلغ دخلها عام  1.415.000 :2013كرون.
طفل ،تبلغ من العمر  42عاماً.
تحمــل دكتــوراه يف القانــون (تخصــص قانــون بيئــي
واتفاقــات اســتثامر دوليــة) وتعتــر أكــر رئيســة حــزب
يف الســويد تعليــاً.
انضمــت لحــزب البيئــة مطلــع تســعينيات القــرن
املــايض ،وكانــت عضــوة يف إدارة الحــزب بــن -1998
 ،2001وأصبحــت متحدثــة باســمه منــذ عــام .2011
عضــوة يف لجنــة البيئــة والزراعــة يف الربملــان.
بلغ دخلها عام  572.000 :2013كرون.
وزيــرة املــدارس الثانويــة ورفــع املســتوى املعــريف Aida
 :Hadzialicsولــدت يف البوســنة والهرســك ،وأتــت إىل
الســويد حــن كانــت خمــس ســنوات ،تبلــغ مــن العمــر
اآلن  27عام ـاً.
تعتــر أصغــر وزيــرة يف الحكومــة الجديــدة ،وكانــت
عضــوة يف املجلــس البلــدي لهاملســتاد بعمــر  23عام ـاً،
يف .2010
درســت املحامــاة ،وتركــز يف عملهــا الســيايس عــى
الرفاهيــة والعمــل والتجــارة والتعليــم ،تتحــدث إىل
جانــب اللغــة الســويدية ،اإلنكليزيــة والبوســنية
والكرواتيــة والرصبيــة.
بلغ دخلها عام  650.800 :2013كرون.

وزيــر التعليــم  :Gustav Fridolinمتــزوج ولديــه
طفــل ،يبلــغ مــن العمــر  31عامــاً.
حاصــل عــى بكالوريــوس مــن جامعــة ســتوكهومل
بدراســات الــرق األوســط ومعهــد اللغــات الرشقيــة.
ولديــه شــهادة مــد ّرس ثانويــة.
دخــل الربملــان عــام  2002كأحــد أصغــر الربملانيــن 19
عامـاً ،مســجالً رقـاً قياســياً يف الســويد ،ثــم تــرك الربملــان
ليعمــل بــن  2006و  2010كمديــر ملدرســة ثانويــة،
وصحفــي .ويف العــام  2011أصبــح ناطق ـاً رســمياً باســم
حــزب البيئــة.
كان عضــوا يف اللجنــة الدســتورية وشــؤون االتحــاد
األورويب.
بلغ دخله عام  818.800 :2013كرون.

وزيــر الشــؤون الريفيــة  :Sven-Erik Buchtمتــزوج
ولديــه ثالثــة أوالد ،يبلــغ مــن العمــر  59عامــاً.
عضــو الربملــان منــذ  ،2010عضــو يف اللجنــة املاليــة
بالربملــان.
بلغ دخله عام  693.100 :2012كرون.
وزيــر الشــؤون املدنيــة  :Ardalan Shekarabiولــد يف
مانشســر بربيطانيــا ،ونشــأ يف إي ـران ،قــدم إىل الســويد
عــام  ،1989متــزوج ولديــه ولديــن ،يبلــغ مــن العمــر 35
عامـاً.
يحمــل شــهادة دكتــوراه يف الحقــوق مــن جامعــة
أوبســاال .وهــو برملــاين منــذ عــام  2013وتــرأس ســابقاً
شــبيبة االشــرايك الدميقراطــي.
بلغ دخله عام  427.300 :2012كرون.
وزيــرة البنيــة التحتيــة  :Anna Johanssonمتزوجــة
ولديهــا أربعــة أوالد ،تبلــغ مــن العمــر  43عامــاً.
شــغلت منصــب مستشــارة بلديــة يوتوبــوري ،يف شــؤون
التعليــم ،ورئيســة االشـرايك الدميقراطــي يف يوتوبــوري.
بلغ دخلها عام  761.700 :2013كرون.
وزراء حزب البيئة:
وزيــرة التعليــم العــايل واألبحــاث Helene Hellmark

وزيــرة البيئــة واملنــاخ  :Åsa Romsonمتزوجــة ولديهــا

وزيــرة الثقافــة والدميقراطيــة :Alice Bah Kuhnke
ولــدت ونشــأت يف  ،Hordaمــن أب غامبي وأم ســويدية،
متزوجــة مــن املمثــل  Johannes Bah Kuhnkeولديهــا
ثالثــة أطفــال ،تبلــغ مــن العمــر  42عامـاً.
عملــت مقدمــة برامــج عــى التلفزيــون الســويدي SVT
و  ،TV4ثــم عملــت كمديــرة يف رشكــة استشــارات
تقنيــة ،وبــن عامــي  2004و  2007األمينــة العامــة
ملنظمــة التجــارة النزيهــة ،وكانــت عضــوة مجلــس إدارة
املــرح الدرامــي امللــي بــن  2006و  ،2013ومنــذ
مــا يقــارب عــام تولــت منصــب األمينــة العامــة لهيئــة
الشــباب وقضايــا املجتمــع املــدين.
دخلها السنوي مل يذكر.

وزيــر األســواق املاليــة وشــؤون املســتهلكني Per
 :Bolundولــد ونشــأ يف ســتوكهومل ،درس علــم األحيــاء،
متــزوج ولديــه ثالثــة أطفــال ،يبلــغ مــن العمــر  43عامـاً.
شــغل منصــب ممثــل حــزب البيئــة يف السياســة املحليــة
بســتوكهومل ،عمــل يف وزارة التجــارة عــام  ،2006واصبــح
املتحــدث باســم حــزب البيئــة للسياســات االقتصاديــة
عــام .2011
بلغ دخله عام  684.500 :2013كرون.

وزيــر اإلســكان والتطويــر العمـراين :Mehmet Kaplan
ولــد يف غــازي عينتــاب برتكيــا ،متــزوج ولديــه ثالثــة أوالد،
يبلــغ مــن العمــر  43عامـاً.
برملــاين منــذ العــام  ،2006ورئيــس مجموعــة حــزب
البيئــة يف الربملــان عــام .2010
شــغل ســابقاً منصــب املتحــدث الصحفــي للمجلــس
اإلســامي يف الســويد ،ورئيــس منظمــة الشــباب املســلم
الســويدي.
كان عــى مــن أســطول غــزة الــذي توجــه لفــك الحصــار
اإلرسائيــي عــن القطــاع.
بلغ دخله عام  781.500 :2013كرون.

وزيــرة املســاعدات  :Isabella Lövinمتزوجــة ولديهــا
ولديــن ،تبلــغ مــن العمــر  51عام ـاً.
عضــوة يف الربملــان األورويب منــذ  .2009عملــت صحفيــة
يف شــؤون الثقافــة والبيئــة منــذ  ،1985وحصلــت عــى
جائــزة صحفيــة كبــرة عــام .2007
بلغ دخلها عام  830.600 :2012كرون.

ترجمة وتحرير :نادر عازر
nader@alkompis.com
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كيف تنتظرون فصل الشتاء السويدي
يارا كورية من سوريا ( )20عام ًا
العام الفائت كان الجو نوعا ما جميالً ومقبوال ،كان ميكن تحمل برودته ،واعتقد ان الشتاء املقبل سيكون كذلك ،أو عىل األقل أمتنى أن يكون هكذا.

طوني من مصر ( )22عام ًا
أنــا أحــب الشــتاء وأحــب الثلــج ومنظــره جميــل ولذلــك أمتنــى ان يكــون الشــتاء طويــا وجيــدا ،وال أشــعر بــأي انزعــاج أو كآبــة أو ملــل عندمــا يســتمر بالهطــول
حتــى لفـرات طويلــة.

رغيد من العراق ( )20عام ًا
نتمنــى مــن البلديــات يف مختلــف املــدن ان تضــع خطــة اسـراتيجية لخطــوط النقــل العــام ،خصوصــا الباصــات والقطــارات ،متنــع حــدوث تعطــل يف حركتهــا ،عنــد
ســوء األحــوال الجويــة كــا حــدث يف الســنوات األخــرة ،ومــع هــذا أمتنــى أن يكــون الشــتاء القــادم جميـاً وهادئـاً.
زيد زنانيري من االردن ( )19عام ًا
درجــات الحـرارة املنخفضــة جــدا يف الشــتاء ال ميكــن ان يتعايــش معهــا اإلنســان بشــكل طبيعــي ،ولكــن البلديــات تقــوم بواجبهــا بشــكل جيــد والبيــوت دافئــة،
ومــع هــذا فــأن الجــو الشــتوي يســبب للبعــض الكآبــة ،وأمتنــى يكــون الشــتاء املقبــل معتــدالً.

إبراهيم موسى من سوريا ( )21عام ًا
الشــتاء رائــع يف الســويد ،أمتنــى أن يســتمر عــى مــدار الســنة ،وأن نــرى الثلــج بكــرة جــدا ً ،مــع أننــي مل اتأقلــم مــع الــرودة بشــكل كامــل حتــى اآلن ،بســبب
الفــرق الكبــر يف درجــات الحـرارة بــن الــرق االوســط والســويد.

طبيب يتحدث للكومبس عن المرض:

السويد خالية من إيبوال
ومستعدة لمواجهته
شــهدت األعــوام األخــرة طفــرة متصاعــدة يف انتشــار
األمـراض الوبائيــة ،والتــي أودت بحيــاة الكثرييــن حــول
العــامل ،وكان آخرهــا إعــان منظمــة الصحــة العامليــة
عــن تفــي وبــاء اإليبــوال يف غــرب إفريقيــا وإمكانيــة
انتشــاره ملناطــق واســعة يف العــامل ،مــا أدى إىل إعــان
مجلــس األمــن الــدويل يف  19أيلــول ســبتمرب  2014أن
الفــروس يعتــر تهديــداً لألمــن والســلم الدوليــن.
وبحســب األرقــام العامليــة فــإن إيبــوال ينتــر بشــكل
رسيــع جــداً وعــى نحـ ٍو مقلــق ،ويحصــد ضحايــا بشــكل
يومــي ،حيــث ال ميكــن التصــدي آلثــار هــذا املــرض
بإجــراءات فرديــة تتخذهــا دولــة واحــدة ،وإمنــا عــن
طريــق االتفــاق عــى اتخــاذ تدابــر عامليــة تتناســب مــع
طبيعــة التهديــد.

ال عالج للمرض حتى اآلن
لدكتــور دانيــال عبــد اللــه ،املقيــم يف الســويد قــال يف
حديــث مــع راديــو الكومبــس إن فــروس اإليبــوال يعــرف
باســم "الحمــى النزفيــة" ،ويعــد مــن الفريوســات الخطرية
واملعديــة ،وظهــر يف أفريقيــا ،حيــث اكتشــف الفــروس
ألول مــرة يف جمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة عــام 1976

وانتــر الوبــاء يف دول غــرب إفريقيــا ويواصــل تقدمــه
بشــكل رسيــع ومخيــف ،مش ـرا ً إىل عــدم وجــود عــاج
أو لقــاح ف ّعــال ضــده إىل حــد اآلن ،ولكــن الدراســات
واألبحــاث مســتمرة للحــد مــن انتشــار الوبــاء.

طرق اإلنتشار
وأوضــح الدكتــور عبداللــه أن املــرض ينتــر عــن طــرق
اللمــس واالتصــال بــن البــر ،وبشــكل خــاص عــن
طريــق اإلف ـرازات املخاطيــة وســوائل الجســم واللعــاب
والدمــاء والســائل املنــوي ،أو عــن طريــق مالمســة
أدوات املريــض امللوثــة مثــل الحقــن وأدوات االســتعامل
الشــخصية ،فالفــروس ميلــك مضيــف أي مســتودع وهــو
الخفــاش الــذي يحمــل الفــروس دون إعطــاء أي بــوادر
عــن اإلصابــة باملــرض ،مــا أدى إىل انتشــار املــرض بــن
الحيوانــات ومــن ثــم انتقــل إىل اإلنســان ،كــا ينتــر
املــرض أيضـاً عــن طريــق الجثــث أو مــا يســمى بالفوعــة
الكــرى ،ولذلــك مــن الــروري حــرق الجثــث ،لكــن
حتــى اآلن ال توجــد أدلــة عــى انتقــال الفــروس عــن
طريــق الهــواء.

السويد خالية من المرض ومستعدة
له
وفيــا يتعلــق بإمكانيــة انتشــار فــروس اإليبــوال يف
الســويد ،اســتبعد متخصصــون ســويديون انتشــار
الفــروس القاتــل يف البــاد ،وذلــك بعــد وصــول العــدوى
إىل أوروبــا.
ويف ذات الســياق أكــدت خبــرة الفريوســات يف وكالــة
الصحــة العامــة  Maria Bryttingوذلــك بحســب وكالــة
األنبــاء الســويدية ،أن مــا يحصــل هــو حــاالت متفرقــة
تحصــل عــى رعايــة فوريــة ،مشــر ًة إىل أن اســتعداد
الســويد لرعايــة املــرىض جيــد جــدا ً ،ويف حــال وجــود ضرورة تجنب السفر إلى مناطق انتشار
حالــة إيبــوال يف الســويد فإنهــا تتعلــق بأشــخاص أصيبــوا الوباء
يف بلــدان ينتــر فيهــا الفــروس ،وعملــوا عــى مكافحتــه ،وحــول طــرق الوقايــة مــن املــرض بــن الدكتــور عبداللــه
ويتوجــب عليهــم طلــب الرعايــة يف حــال إصابتهــم أهميــة عــزل املريــض ملــدة ســبع أســابيع عــى األقــل
بأع ـراض املــرض يف فــرة الحضانــة.
حتــى لــو تعــاىف مــن املــرض ومــات الفــروس لديــه
فإنــه يبقــى موجــودا ً يف الســائل املنــوي خــال هــذه

املــدة ،وميكــن الوقايــة مــن هــذا الــداء أيضــاً مــن
خــال االبتعــاد عــن مــكان الوبــاء وتجنــب الســفر
إىل املناطــق التــي انتــر فيهــا الفــروس وخاصــة دول
القــارة اإلفريقيــة ،ورضورة إخضــاع الشــخص القــادم
مــن املناطــق املصابــة للفحوصــات الطبيــة ،باإلضافــة
إىل أهميــة مراعــاة قواعــد الســامة العامــة ،خاص ـ ًة وأن
مراكــز األبحــاث الطبيــة مل تتوصــل إىل غايــة اآلن إىل
اكتشــاف مصــل مضــاد للفــروس.
أعراض المرض
تصل فرتة حضانة الفريوس ثالثة أسابيع ،وتكون األعراض
األولية مشابهة للحمى :كالحرارة والضعف والتعب
وآالم الرأس ،وعند اشتداد املرض ،يحدث تقيؤ وإسهال
ونزيف.
وأعلنــت منظمــة الصحــة العامليــة يف الثامــن مــن أكتوبــر
ترشيــن األول عــن إصابــة أكــر مــن  8033شــخص يف
إفريقيــا ،بينهــم  3865حالــة وفــاة حدثت نتيجــة اإلصابة
بفــروس اإليبــوال ،ومــن املتوقــع أن يــزداد العــدد مــع
مــرور الوقــت ،حيــث يــؤدي الفــروس إىل وفــاة نســبة
تقــدر مــن  % 50إىل  % 90مــن املصابــن ،وتعتــر الــدول
األكــر تــررا ً باملــرض هــي غينيــا وس ـراليون وليبرييــا.
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أكبر حملة إلحتجاز طالبي اللجوء المرفوضين تواجه إنتقادات شديدة
الكومبــس  -ســتوكهومل :انطلقــت األثنــن  13ترشيــن
األول ( اكتوبــر ) ،أكــر حملــة أوروبيــة مشــركة،
تنفذهــا الرشطــة ،وتشــارك فيهــا الســويد ،مــن أجــل
احتجــاز طالبــي اللجــوء املرفوضــة طلباتهــم ،الذيــن ال
يحملــون وثائــق رســمية أو مــا يطلــق عليهــم بالالجئــن
غــر الرشعيــن.
وتنــدرج العمليــة ،التــي ســوف تســتمر ملــدة أســبوعني،
يف إطــار مــروع يُطلــق عليــه إســم ""Mos Maiorum
 ،وهــو عمليــة واســعة جــدا ً تقــوم بهــا الرشطــة يف
جميــع أنحــاء أوربــا ،شــبهته النائبــة الربملانيــة الســويدية
يف الربملــان األورويب عــن حــزب اليســار مالــن بيــورك،
مبــروع "ريفــا" الســويدي ،الــذي حمــل نفــس الهــدف
والقــى إنتقــادات واســعة يف حينــه.
وقالــت بيــورك ،إن عمليــة " "Mos Maiorumليســت
ســوى مســلك يف طريــق التجريــم املســتمر للمهاجريــن
الذيــن ال يحملــون أوراق رســمية.
ويقــود املــروع مؤسســة ســيطرة الحــدود األوربيــة
 ،Frontexبالتعــاون مــع وزارة الداخليــة اإليطالية ،ســعياً
منهــم اىل جمــع املعلومــات حــول مهــريب املهاجريــن غــر
الرشعيــن وتحديدهــم ومقاضــاة املجرمــن املنظمــن،
وذلــك مــن خــال احتجــاز الالجئــن ومعرفــة املعلومــات
منهــم.
طرق أفضل لجمع المعلومات بدل
مطاردة المهاجرين
وتــرى عضــوة الربملــان األوريب مالــن بيــورك ،أن هنــاك
طرق ـاً أفضــل بكثــر لجمــع مثــل هــذه املعلومــات بــدالً
مــن مطــاردة املهاجريــن ،مــن بينهــا أ ،بإمــكان مؤسســة
 Frontexإســتخالص تلــك املعلومــات مــن خــال إجـراء
مقابــات مــع املهاجريــن املقيمــن يف املخيــات.
"ال حقوق لهم"
وتــرى بيــورك ان مــروع املطــاردة الجديــد يدخــل
ضمــن سلســلة التجريــم املســتمرة للمهاجريــن الذيــن
ال ميلكــون وثائــق رســمية ،مضيفــة" :نضــع يف أولوياتنــا
مطــاردة املهاجريــن غــر الرشعيــن يف الوقــت الــذي
نشــهد فيــه املزيــد مــن الحــروب يف مناطــق قريبــة مثــل
ســوريا وليبيــا ،إنهــارت فيهــا أجهــزة الدولــة".
وتابعــت القــول :إنهــا إشــارة ســيئة حق ـاً ،إشــارة اىل أن
ال حقــوق لالجئــن غــر الرشعيــن ،يف الوقــت الــذي كان
ينبغــي فيــه أن يكــون املــروع إلنقــاذ النــاس مــن البحر
األبيــض املتوســط ،والعمــل عــى فتــح طــرق قانونيــة
للوصــول اىل اإلتحــاد األوريب ودعــم إيطاليــا واليونــان،
لتحســن إســتقبال املهاجريــن.
وقارنــت بيــورك ،مــروع " "Mos Maiorumمبــروع
 Revaالســويدي ،الــذي تعرضــت فيــه الرشطــة اىل
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إنتقــادات بشــكل واســع وأتهمــت بالعنرصيــة وهــي
توقــف النــاس الذيــن يوحــي مظهرهــم بإنهــم مــن
أصــول أجنبيــة يف أماكــن عــدة مبــا يف ذلــك مــرو األنفاق.
صمت الشرطة السويدية
ومــع زمــاء لهــا يف املجموعــة الربملانيــة ،حاولــت بيــورك
الحصــول عــى املزيــد مــن التفاصيــل حــول املــروع
األوريب ،وبعثــوا بســؤالهم اىل مجلــس الــوزراء ،ووجهــوا
اإلستفســار عــن مــا ســيحدث للمهاجريــن غــر الرشعيــن
فيــا لــو جــرى إيقافهــم مــن قبــل الرشطــة.
وعــرت بيــورك عــن خشــيتها مــن أن تعتمــد دول عــدة
اىل وضــع الالجئــن غــر الرشعيــن يف مراكــز إعتقــال
كبــرة ،شــبيهة بالســجن ،حيــث ومبوجــب قانــون اإلتحــاد
األوريب ،ميكــن حفــظ املهاجريــن غــر الرشعيــن ملــدة
تصــل اىل  18شــهرا ً مــا يعــادل عام ـاً ونصــف العــام يف
إنتظــار ترحيلهــم.
مــن جهتــه ،أكــد نائــب رئيــس رشطــة الحــدود املركزيــة
الســويدية باتريــك إنغســروم ،مشــاركة البــاد يف
العمليــة ،لكنــه مل يفصــح عــن الكثــر مــن املعلومــات
حــول ذلــك.
وقــال أنغســروم :لدينــا سياســة بعــدم التعليــق مطلق ـاً
عــى عملياتنــا او مــا يقولــه اآلخريــن ،وعــزا ذلــك اىل
املخاطــر الكبــرة التــي ميكــن أن تواجــه عملياتهــم يف
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حــال اإلفصــاح عنهــا.
وحــول مــروع ريفــا ،قــال أنغســروم ،إنــه كان مرشوعـاً
مســتقالً متامــاً عــن العمليــة اإليطاليــة وإنــه جــاء
لتفعيــل البريوقراطيــة ،وإن اإلنتقــاد الــذي وجــه إليهــم
كان بســبب الطريقــة التــي إتبعتهــا الرشطــة يف الرقابــة
الداخليــة.
وردا ً عــى ســؤال فيــا اذا كانــت تغ ـرات طــرأت عــى
طريقــة الرشطــة يف رقابتهــا للمهاجريــن غــر الرشعيــن،
أوضــح ،قائــاً :ال زلنــا نعتمــد عــى القانــون يف ذلــك،
الــذي ال يســمح لنــا بإيقــاف شــخص عــى أســاس مظهــره
الخارجــي.

طــرق قانونيــة اىل اإلتحــاد األوريب ،يف حــن ان مــا يحصــل
اآلن هــو العكــس مــن ذلــك متامـاً.
وتســاءلت الرســن ،قائلــة :هــل سنســتمر يف ســباق
اإلســتغالل هــذا أم إننــا ســنظهر إن لدينــا حكومــة
جديــدة اآلن.
إيقاف عشرات اآلالف
وقــال وزيــر العــدل والهجــرة مورغــان يوهانســون مــن
خــال ســكرتريه الصحفــي ،إن هــذه القضيــة مــن مهــام
وزيــر الداخليــة الســويدي عــن الحــزب الدميقراطــي
اإلشــرايك أنــدرش إيغــان ،وشــأنه يف النهايــة لإلجابــة
عــن ســؤال حــزب اليســار.
وتعنــي  Mos Maiorumوهــي عبــارة التينيــة "العــرف
القديــم" او القانــون غــر املكتــوب ،وهــي ســابع عمليــة
كــرى مــن نوعهــا تحــدث يف اإلتحــاد األوريب مــع
املهاجريــن الذيــن ال يحملــون وثائــق رســمية .وســيتم
عــرض نتائــج املــروع يف  11كانــون األول (ديســمرب)
القــادم.
ويف شــهر أيلــول (ســبتمرب) مــن العــام املــايض ،2013
جــرى تنفيــذ عمليــة " ,"Perkunasوكانــت حصليتهــا
إيقــاف الرشطــة  10459الجئــا غــر رشعــي.

تمييز المهاجرين غير الشرعيين
وأوضــح " :يجــب أن يكــون لدينــا ســبب وجيــه إليقــاف
املشــتبه بكونهــم مهاجريــن غــر رشعيــن ،كأن تكــون
نصيحــة وردتنــا أو ســلوك الشــخص ،حيــث نقــوم بعملية
التدقيــق ضمــن عمــل آخــر تقــوم بــه الرشطــة مثــل
القيــادة يف حالــة الســكر".
وكان قــرار مشــاركة الســويد ضمــن عمليــة "Mos
 ، "Maiorumقــد أتخــذ خــال فــرة حكومــة ميــن
الوســط املنتهيــة واليتهــا ،اال إن املتحدثــة بإســم سياســة
الهجــرة لحــزب اليســار كريســتينا هــوي الرســن ســتقوم
اليــوم ،بإســتجواب وزيــر العــدل والهجــرة عــن الحــزب
الدميقراطــي اإلشــرايك مورغــان يوهانســون ملعرفــة تظاهرات ضد المشروع
شــهدت العديــد مــن املــدن الســويدية خصوصــا الكــرى
موقــف حزبــه مــن القضيــة.
وكان مــروع  Revaالســويدي ملالحقــة املهاجريــن غــر منهــا مثــل ســتوكهومل ويوتوبــوري وماملــو تظاهــرات
الرشعيــن ،قــد القــى إنتقــادا ً مــن حــزب البيئــة ،لكنــه شــارك فيهــا اآلف االشــخاص احتجاجــاً عــى عمليــة
قوبــل بصمــت تــام مــن قبــل الحــزب الدميقراطــي الرشطــة.
وعــر املتظاهــرون عــن غضبهــم مــن الحملــة األوروبيــة
اإلشــرايك الــذي يــرأس الحكومــة الســويدية اآلن.
واصفينهــا بأنهــا تجــ ّرم مــن ال ميلــك أوراقــاً ثبوتيــة،
وتثــر الشــكوك حــول األشــخاص الذيــن يبــدون مبظهــر
مطالبة بموقف من االشتراكي
مختلــف ،كأنهــا عمليــة عنرصيــة ،نافــن أنهــا تهــدف إىل
الديمقراطي إزاء القضية
وطالبــت املتحدثــة بإســم سياســة الهجــرة لحــزب اليســار إلقــاء القبــض عــى املهربــن بــل مطــاردة الالجئــن.
كريســتينا هــوي الرســن ،الحــزب االش ـرايك الدميقراطــي مــن جهتهــا تقــول الرشطــة إنهــا ســتعتقل املهربــن
مبوقــف تجــاه القضيــة ،قائلــة :أريــد أن أعــرف أيــن تقف ومــن يجنــي األمــوال عــى حســاب األشــخاص الذيــن ال
الحكومــة مــن ذلــك اآلن ،التــي كانــت تدعــو لفتــح ميلكــون أوراقــاً ثبوتيــة.
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مصلحة الهجرة السويدية:
تعليمــات جديــدة حــول قضايــا الالجئيــن العراقييــن في الســويد
الكومبــس  -خــاص :أصــدرت مصلحــة الهجــرة
قســم
الســويدية ،تقيــاً جديــداً لألوضــاع يف العــراقّ ،
فيــه البــاد ،اىل عــدة مناطــق ،بحســب مســتويات
العنــف التــي تواجههــا ،وهــي املســتويات التــي عــادة
مــا تكــون حاســمة يف حصــول طالــب اللجــوء القــادم
منهــا ،إمــا عــى الحاميــة واللجــوء ،أو رفــض طلبــه.
وقالــت املصلحــة يف بــاغ أصدرتــه اإلثنــن  20ترشيــن
األول ( أكتوبــر )  ،2014أطلّعــت شــبكة الكومبــس
اإلعالميــة عــى نســخة منــه بالســويدية ،إن األوضــاع
األمنيــة يف العــراق تدهــورت بشــكل كبــر يف اآلونــة
األخــرة ،وأن تقديــرات املصلحــة تشــر اىل أن ثــاث
محافظــات عراقيــة ،هــي األنبــار ونينــوى وصــاح الديــن،
متيــزت بالعنــف أكــر مــن غريهــا ،وأن أي شــخص
يتواجــد هنــاك ،مــن املمكــن أن يتعــرض لــه.
وحــددت املصلحــة ،هــذه املحافظــات عــى الخارطــة
بلــون مختلــف عــن بقيــة املحافظــات ،يشــبه نفــس لــون
مســتويات العنــف يف ســوريا ،وهــو مــا يعنــي بحســب
املراقبــن ،إمكانيــة حصــول طالبــي اللجــوء القادمــن
مــن هنــاك ،عــى اإلقامــة يف الســويد ،يف حــال مل يكــن
هنــاك مــا يعيــق ذلــك ،مثــل وجــود بصــات لهــم يف
دول أخــرى ،بحســب إتفاقيــة دبلــن.
وتنــر الكومبــس صــورة لخارطــة العــراق ،توضــح
التقســيم األمنــي الــذي حددتــه املصلحــة يف تقيمهــا
الجديــد ،وهــي الصــورة التــي نرشتهــا يف موقعهــا عــى
اإلنرتنــت.
وقــال التقيــم الجديــد إن تدهــور األوضــاع يعــود اىل
مواصلــة مــا يُســمى بتنظيــم الدولــة اإلســامية ،تقدمــه
يف أج ـزاء شــال غــرب ووســط الع ـراق .مكتســباً حتــى
اآلن ثلــث مســاحة العـراق ،مــا أدى اىل النــزوح الداخــي
وإلحــاق الكثــر مــن الخســائر بــن صفــوف املدنيــن.
وأضــاف  " :يف محافظــات اإلنبــار ،نينــوى وصــاح الديــن،
كان القتــال هــو األصعــب .الوضــع هنــاك متدهــور
وجميــع مــن يعــود اىل تلــك املحافظــات ،معــرض
لخطــر العنــف .أمــا يف كركــوك وديــاىل ،ليــس القتــال
عــى نفــس النطــاق الواســع ،وســيطرة الدولــة اإلســامية
عــى املنطقتــن ليســت بنفــس القــوة ،أمــا يف بغــداد فــا
يوجــد معــارك .لكــن تقاريــر عــدة ،تشــر اىل وقــوع
هجــات إرهابيــة وعمليــات إطــاق نــار تحــدث هنــاك.
وبالنســبة اىل بقيــة املحافظــات الجنوبيــة األخــرى ،فقــد
تأثــرت بقــدر محــدود مــن أعــال العنــف".
ثالث مستويات من الخطر
وقالــت املصلحــة يف تقيمهــا الــذي أعــدت شــبكة
ملخصــا ضاف ّيــا لــه ،إســتنادا اىل
الكومبــس اإلعالميــة
ّ
النــص الســويدي ،قالــت إنــه " ومبوجــب القانــون
الســويدي أو األعــراف القانونيــة ،فــإن هنــاك ثالثــة
أنــواع أو تصنيفــات لألوضــاع األمنيــة هــي :العنــف
العــام ،النــزاع الداخــي املســلح ،ومواجهــات حــادة
أخــرى".
وأوضحــت قائلــة إنــه "إذا تــم تصنيــف منطقــة مــا
بكــون العنــف فيهــا عامــا ،فــان الخطــورة تكــون كبــرة
يف تــرر أي شــخص كان مــن أعــال العنــف الســائدة
فيهــا .لذلــك فــان الفحــص الفــردي الــذي تقــوم بــه
املصلحــة يف مثــل هــذه الحــاالت يقــود عــادة اىل التوصل
بــأن طالــب اللجــوء ال ميكنــه الحصــول عــى الحاميــة يف
بلــده .ومــا يتعلــق بالعـراق فــان مصلحــة الهجــرة تعتــر
محافظــات األنبــار ونينــوى وصــاح الديــن بانهــا تتميــز
بالعنــف العــام".
أمــا بخصــوص املســتوى الثــاين مــن التصنيفــات والتــي
تشــمل محافظتــي كركــوك وديــاىل فب ّينــت املصلحــة يف

تقيمهــا انــه " إذا كان الوضــع األمنــي يف منطقــة مــا
مبســتوى الن ـزاع الداخــي املســلح ،الــذي ال تشــر فيــه
التقديـرات اىل إنتهــاءه ضمــن فــرة وجيــزة .فــإن خطورة
تعــرض األفــراد إلعتــداء تكــون كبــرة .لذلــك تقــوم
مصلحــة الهجــرة بإجــراء فحــص دقيــق لــكل طالــب
لجــوء ضمــن املعلومــات الراهنــة الــواردة عــن البلــد.
ويف الوقــت الحــايل ،تقيّــم مصلحــة الهجــرة الوضــع يف
محافظتــي ،كركــوك وديــاىل ،بإنــه رصاع داخــي مســلح".
وبخصــوص بغــداد ومحافظــات الوســط والجنــوب ،فــان
التقيــم الجديــد ،صنفهــا يف املســتوى الثالــث والــذي
أطلقــت عليــه باملناطــق التــي تشــهد مواجهــات حــادة،
لكــن ال تحــدث فيهــا نزاعــات مســلحة بــن املجاميــع
املختلفــة يف املنطقــة.
واعتــرت املصلحــة أن الوضــع يف هــذه املناطــق " ال
زال خط ـرا ً ،بســبب الهجــات والجرائــم واإلضطرابــات
السياســية ،لكــن القضايــا املتعلقــة باألشــخاص القادمــن
مــن هــذه املناطــق ،يجــري أيضـاً فحصهــا بشــكل فــردي.
وأثنــاء الفحــص ،مــن املهــم األخــذ مبعلومــات البلــد
الراهنــة ،لتقييــم مــا يتعــرض لــه الفــرد بشــكل فــردي".
أمــا املناطــق التــي أعتربتهــا املصلحــة "آمنــة نســبيّاً"
وحددتهــا باللــون األخــر ،فهــي فقــط يف أقليــم
كردســتان العــراق ،وتحديــدا ً محافظــات أربيــل،
والســليامنية وحلبجــة ودهــوك ،إذ تعتــر املصلحــة أن
الوضــع مســتقر فيهــا نســبيّا " ،رغــم ان املوقــف ،أصبــح
مجهــدا ً جــدا ً بســبب األعــداد الكبــرة مــن الالجئــن
الذيــن أســتقبلهم اإلقليــم يف اآلونــة األخــرة".

الفئــات ،قالــت املصلحــة " بحســب القانــون الســويدي
والقانــون الــدويل يف الوقــت الحــايل ،فــأن مصلحــة
الهجــرة تــرى أنــه ال حاجــة عامــة لحاميــة أيــة أقليــة
يف جميــع أنحــاء البــاد .لكــن عندمــا تقــوم املصلحــة
بإجـراء تقييــم فــردي لحاجــة االشــخاص مــن هــذه الفئــة
فانهــا ســتويل إعتبــارا ً خاصــا لألقليــات املعرضــة للخطــر".

مصلحــة الهجــرة أن تأخــذ بعــن اإلعتبــار أن األطفــال
يواجهــون صعوبــة أكــر مــن الكبــار يف النــزوح الداخــي.
وميكــن عــى أي حــال أن تحــدث الهجــرة الداخليــة
ضمــن أطــر معقولــة للعائلــة التــي لديهــا أطفــال ،إذا
كان بينهــا رجــل يعمــل ،لــه إرتبــاط باملنطقــة الجديــدة
التــي نزحــوا إليهــا.
إقليــم كردســتان وبغــداد واملناطــق الجنوبيــة مــن
الع ـراق ،ميكــن لهــا أن تكــون مناطــق للنــزوح الداخــي
يف الوقــت الحــايل ،ورغــم أن الوضــع يف اإلقليــم مجهــد،
ميكــن أن يكــون النــزوح الداخــي اىل هنــاك خيــارا ً
ممكن ـاً ،اذا كانــت تقيــات مصلحــة الهجــرة تــدل عــى
أن خطــر اإلنتهــاء اىل مخيــات الالجئــن قليــل".
"موقــف األقليــات ،كالفلســطينيني ،املندائيــن،
املســيحيني ،اإليزديــن ،األكــراد والشــبك ،هــو األكــر
ضعف ـاً يف عمــوم الع ـراق .لــذا فــإن نزوحهــم اىل بغــداد
واملناطــق الجنوبيــة مــن العـراق ،يتطلــب أن يكــون لهــم
إرتبــاط خــاص بأحــد تلــك املناطــق".

النزوح الداخلي ممكن في بعض
الحاالت
وتحــدث التقيــم الجديــد مطــوال حــول النــزوح الداخــي
يف العــراق ،وقــال  " :وفقــاً ملبــدأ مقبــول يف القانــون
الــدويل حــول الالجئــن ،يــري منــذ وقــت طويــل ،فانــه
ال يُعتــر الشــخص الجئــاً إذا كان لديــه خيــارا ً بالنــزوح
الداخــي يف منطقــة أخــرى مــن بلــده".
وأضــاف التقيــم " :يتم إســتخدام مبــدأ الحاميــة الداخلية
يف القانــون الســويدي حتــى عنــد النظــر يف مســألة
حاجــة الحاميــة األخــرى مبوجــب قانــون األجانــب .وألنــه
ليســت جميــع مناطــق العــراق متــررة مــن الــراع
املســتمر ،فقــد يكــون مــن املمكــن لألشــخاص الذيــن
تعرضــوا لإلعتــداء يف مناطقهــم األصليــة ،الحصــول عــى جرائم حرب
الحاميــة يف أج ـزاء أخــرى مــن البــاد .يف هــذه الحالــة ،الوضــع الحــايل يف العــراق واإلعتــداءات التــي تحــدث
يجــب عــى مصلحــة الهجــرة ،إجـراء تقييــم فــردي فيــا هنــاك ،تجعــل باإلمــكان وجــود خطــر مــن أن بعــض
اذا كان مــن املمكــن الســفر اىل هنــاك بأمــان واذا كان
طالبــي اللجــوء العراقيــن قــد يكونــوا مــن مرتكبــي
مــن املمكــن للشــخص اإلســتقرار يف املنطقــة الجديــدة".
جرائــم الحــرب وجرائــم أخــرى ضــد اإلنســانية .مثــل
لكــن املصلحــة أكــدت أنهــا ســتتأكد مــن " وجــود
هــؤالء األشــخاص ال ميكــن لهــم الحصــول عــى وضــع
حاميــة ف ّعالــة يف املناطــق الجديــدة وأن األوضــاع
اإلنســانية ليســت شــديدة الصعوبــة .فالتقييــم يســتند الحاميــة يف الســويد .ومــع ذلــك ،فإنــه يف بعــض األحيــان
دامئـاً عــى املعلومــات الراهنــة ،فبعــض املجاميــع لديهــا يكــون مــن غــر املمكــن تنفيــذ عمليــات طردهــم،
األقليات والنساء
وبخصــوص األقليــات والنســاء ،قــال التقيــم إن " جــزءا ً صعوبــة أكــر مــن غريهــا يف اإلســتقرار مبنطقــة جديــدة حينهــا ميكــن لطالــب اللجــوء بعــد ذلــك الحصــول عــى
كبــرا ً مــن األقليــات العراقيــة تنتمــي اىل محافظــة يف الع ـراق .لــذا فــإن األطفــال والنســاء غــر املصحوبــن ترصيــح اإلقامــة ألســباب اخــرى.
نينــوى ،حيــث تعيــش عنفـاً عامـاً ،حيــث تســبب تنظيــم بالرجــال واألشــخاص الذيــن ال يســتطيعون العمــل،
ترجمة وتحرير
الدولــة اإلســامية لهــم مبعانــاة هائلــة ونــزوح جامعــي .ينبغــي يف الحالــة الطبيعيــة عــدم اإلشــارة إليهــم بالنــزوح
لينا سياوش
النســاء والفتيــات ،تــررن بشــدة مــن مختلــف أنــواع الداخــي".
lena@alkompis.com
اإلســاءة التــي تعرضــن لهــا ،كاإلغتصــاب واإلختطــاف
 ).خاص بشبكة الكومبس اإلعالمية (
والــزواج القــري".
األطفال والنزوح الداخلي
وحــول كيــف ســتتعامل مــع طالبــي اللجــوء مــن هــذه وقالــت املصلحــة أيضــا " :يف التقيــم الفــردي ،يجــب عــى
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عراقية المولد نائبة لرئيس البرلمان السويدي:

الرد المناسب على وجود نائب من حزب سفاريا ديمكراتنا

الكومبــس – مقابــات :ألول مــرة يف تاريــخ الســويد،
تُنتخــب برملانيــة مــن أصــول أجنبيــة ملنصــب نائــب
رئيــس الربملــان "الركســداغ" .املباحثــات الحزبيــة
والربملانيــة التــي أعقبــت اإلعــان عــن نتائــج
االنتخابــات الربملانيــة الســويدية التــي جــرت يف شــهر
أيلــول /ســبتمرب املــايض أدت أيضــا إىل تعيــن نائــب
لرئيــس الربملــان ينتمــي إىل حــزب ســفرييا دميكراتنــا،
املعــروف بعدائــه للمهاجريــن .وبذلــك يصبــح لرئيــس
الربملــان الســويدي االش ـرايك الدميقراطي أوربــان ألــن،
ثالثــة نــواب منهــم ،ســيدة مــن أصــول مهاجــرة ونائــب
يعــادي حزبــه املهاجريــن ،باإلضافــة إىل النائــب األول
عــن حــزب املحافظــن وزيــر الهجــرة الســابق توبيــاس
بيلســروم.
النائبــة الثالثــة لرئيــس الربملــان إيزابيــل دينغيزيــان،
مــن مواليــد بغــداد ،وصلــت إىل الســويد مــع عائالتهــا،
وهــي يف عمــر ثــاث ســنوات ،وهــي تنحــدر مــن أصــول
عراقيــة أرمنيــة ،وتنتمــي سياســيا إىل حــزب البيئــة.
ُولــدت دينغيزيــان يف العــام  ،1962لكنهــا نشــأت يف
مدينــة ماملــو جنــوب الســويد ،ودرســت علــم األثنولوجيا
يف جامعــة  Södertörns Högskolaوعملــت يف رعايــة
األطفــال عــدة ســنوات قبــل أن تقــرر اإلنخـراط يف مجــال
بوتشــركا  Botkyrkaعــام  .1998بعدهــا رشــحني
السياســة.
الحــزب النتخابــات الربملــان ونلــت العضويــة عــام .2006
الكومبــس التقتهــا ،وأجــرت معهــا الحــوار التــايل،
للتعريــف بهــا ،ومعرفــة األســباب التــي دفعتهــا اىل
العمــل يف السياســة يف الســويد ،ورس النجــاح الــذي لماذا أردت االنخراط في معترك
حققتــه:
السياسة؟
بداية هل يمكن لك الحديث عن األسباب
التي دفعتك مع العائلة للهجرة الى
السويد؟
تتعلــق األســباب بعمــل والــدي الــذي كان يعمــل يف
إحــدى الــركات الســويدية ،بعــد أن تلقــى عرضـاً للعمل
معهــا ،وكان يجيــد العربيــة واإلنجليزيــة بشــكل جيــد،
وأصبــح وســيطاً لتصديــر الســيارات مــن الســويد اىل دول
الــرق األوســط .وبســبب عيــش والــدي يف الســويد،
إنتقلنــا نحــن باقــي أفـراد األرسة اىل هنــا يف العــام ،1965
وكان عمــري أنــذاك ثــاث ســنوات.
متى بدأت العمل في السياسة؟
ترعرعــت يف مدينــة ماملــو ،ولكــن مل أكــن أفكــر أن
أنخــرط يف مجــال السياســة إال بعــد انتقــايل إىل العاصمــة
ســتوكهومل للعمــل فيهــا عــام  .1989والبدايــة الفعليــة
كانــت عــام  1997وثــ ّم أصبحــت عضــوة يف بلديــة

وماهو سر النجاح الذي يقف وراء
نجاحك في السياسة؟

أســتطيع أن أقــول إنــه العمــل الشــاق والــدؤوب .لقــد
خصصــت الكثــر مــن الوقــت للسياســة يف حيــايت .عــى
األقــل الســنوات االثنتــي العــرة األخــرة كانــت مليئــة
بالعمــل والكــد دون أي توقــف .مل أتوقــف حتــى وأنــا يف
لقــد كنــت دومــا متمــردة بشــكل أو آخــر ،ومل أقبــل املنــزل .دامئ ـاً تشــغلني السياســة.
الظلــم املوجــود يف املجتمــع ،فقــد عشــت التمييــز بــن
هنــاك أســباب أخــرى أيضــاً ،عــى ســبيل املثــال عــى
الذكــر واألنثــى يف عائلتــي وبعدهــا اكتشــفت أن هــذا
الســيايس أن يكــون صبــورا ً وطامحــاً بالفــوز دامئــاً وأال
التمييــز موجــود يف املجتمــع ويف العــامل أجمــع .ال تنــى
يتخــى عــن أحالمــه .هنــا ال يحصــل أحــد عــى يشء
أنــه إىل اآلن ال تحصــل املــرأة عــى نفــس الراتــب الــذي
مجانـاً .وحســب رأيــي أن املوضــوع مرتبــط أيضـاً بشــهرة
يحصلــه الرجــل.
الشــخص وعالقاتــه االجتامعيــة ومقبوليتــه يف الحــزب.
عــدا عــن التمييــز املوجــود ضــد أصحــاب البــرة يجــب أن يكــون للســيايس دعــاً قويــاً مــن داخــل
الداكنــة وضــد مــن ال يحمــل اســاً ســويدياً ،بغــض الحــزب ليتــم ترشــيحه.
النظــر إن كان يتكلــم الشــخص الســويدية بشــكل ممتــاز
أو لديــه شــهادة علميــة عاليــة ،أو ال ميلــك.
هل اختارك حزب البيئة لهذا المنصب
لقــد أردت أن أحــارب كل هــذه األنــواع مــن الظلــم ك ّند للنائب الثاني لرئيس البرلمان
والتمييــز يف مجتمعنــا .والعمــل لخلــق الفرصــة بحيــاة "بيورن سودر" عن حزب سفاريا ديمكراتنا
أجمــل للجميــع.
اليميني المتطرف؟

ماذا تقولين لذوي األصول األجنبية
الذين يريدون أن يعملوا في السياسة
السويدية؟
أقــول لهــم إنــه توجــد إمكانيــة ملزاولــة مهنــة السياســة
بالرغــم مــن التمييــز الشــديد يف املجتمــع .يجــب عــى
الفــرد نفســه أن يفهــم تركيبــة املجتمــع والقوانــن التــي
تحكــم البلــد .ال يســتطيع أحــد م ّنــا أن يجلــس يف املنــزل
ويقــول إنــه يتعــرض للتمييــز العنــري .يجــب أن يكــون
كل شــخص يتحمــل املســؤولية .وأنــا فخــورة جــدا ً ألن
حــزيب أنتهــز فرصــة وجــودي يف الربملــان ورشــحني لهــذا
املنصــب.
وأنت ترين أن حزب البيئة
ماهو شعورك
ِ
يشارك الحزب الديمقراطي اإلشتراكي
في تشكيل الحكومة الجديدة؟

يعرتينــي شــعور رائــع وجميــل جــدا ً وال يوصــف! إنّــه
لــيء عظيــم أن أكــون يف الربملــان يف الوقــت نفســه
يدخــل حــزب البيئــة ،الــذي أنتمــي إليــه ،يف الحكومــة.
آمــل أن يكــون كل يشء عــى مــا يــرام يف عمليــات
التصويــت القادمــة (مشــرة إىل التصويــت عــى
شــخصيا أعتقــد أن الحــزب أراد أن يظهــر للجميــع أهمية امليزانيــة).
وجــود نائــب مــن أصــول أجنبيــة إىل جانــب عضــو مــن
حــزب ســفاري دميكراتنــا يف نيابــة رئاســة الربملــان .ولكــن
ال ننــى أن خــريت وتجربتــي يف السياســة أثرتــا أيضـاً يف كون وجود عائلتك قديم جدا في
اإلختيــار ألن املوضــوع يعتمــد عــى الخــرة أكــر مــن السويد ،ماهي اللغة التي تتكلمون
بها في المنزل؟
الدراســة النظريــة للسياســة.
أرى أن هنــاك عــدة عوامــل أخــرى إلختيــاري لهــذا كنــا أطفــاالٌ عندمــا تركنــا الع ـراق لذلــك مل يتســن لنــا
املنصــب منهــا أيضــاً أن أغلــب أعضــاء الحــزب الذيــن تعلــم اللغــة العربيــة ،أتكلــم األرمنيــة مــع عائلتــي.

دخلــوا مجلــس النيابــة هــم جــدد وال ميكــن االعتــاد
عــى أعضــاء ليــس لديهــم معرفــة كاملــة بهــذا املــكان،
حيــث أنــا واحــدة مــن  3أعضــاء مــن حــزب الخــر
الذيــن أصبــح لهــم يف الربملــان  8ســنوات (أي دورتــن
برملانيتــن متتاليتــن) ومعرفتــي بــه جيــدة جــدا ً.

كان والــداي يســتخدمان العربيــة لــي ال نفهــم نحــن
األوالد أمورهــا الرسيــة .ذلــك جعلنــي أكــون فضوليــة
وســألت أصدقــايئ العــرب لــي يعلمــوين أياهــا .أفهــم
جيــدا ً اللغــة العربيــة ولكــن يجــب أن أمتــرن أكــر لــي
أســتطيع التحــدث بهــا.
حاورها :أسبيد وانيس
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كيف تجري إجراءات ومعامالت طلب اللجوء عند الوصول الى السويد
الســويدية ،تهــم طالبــي اللجــوء ،ســواء الذيــن ينتظــرون
هــذه معلومــات رســم ّية ،مصدرهــا مصلحــة الهجــرة ُ
التحقيــق معهــم ،أو الذيــن بإنتظــار الق ـرارات ،وهــي مهمــة للتعــرف عــى اإلج ـراءات املتبعــة ،وتقــدم فهــا ملــا
ســيكون عليــه الوضــع خــال هــذه الفــرة الحساســة املليئــة بالتغـرات يف حيــاة طالــب اللجــوء ،تضعهــا " الكومبــس
" أمــام القـراء ،لإلســتفادة القصــوى منهــا ،وللتخفيــف عــن طالبــي اللجــوء الذيــن يفتقــدون اىل معرفــة مــا ســيؤول
إليــه وضعهــم:
كيف يجري التحقيق في طلب اللجوء؟ مبــا أن عــدد املتقدمــن بطلــب اللجــوء يف الســويد كبــر
التحقيــق يف طلــب اللجــوء هــو اجتــاع لــدى مصلحــة جــدا ً يف الوقــت الحــارض ،فــإن وقــت االنتظــار للحضــور
الهجــرة تلتقــي فيــه بأحــد املوظفــن املســؤولني لــدى إىل التحقيــق أصبــح طويـاً لــدى مصلحــة الهجــرة .ولــي
املصلحــة ليقــوم بالتحقيــق يف طلــب اللجــوء الــذي تتم ّكــن املصلحــة مــن إعطــاء مواعيــد إىل جميــع طالبــي
ـت بــه .وأثنــاء هــذا االجتــاع تتحــدث عــن نفســك اللجــوء إلج ـراء التحقيــق يف أرسع وقــت ممكــن ،فإنــه
تقدّمـ َ
وملــاذا تتقــدم بطلــب اللجــوء يف الســويد ومــا الــذي مــن الصعــب اســتبدال املوعــد الــذي حصلــت عليــه.
حــدث معــك .وإذا كان لديــك وكيــل قانــوين ،فيمكــن
أن يحــر معــك أثنــاء املحادثــة ويســاعدك يف التحــدث .مقابالت التحقيق
ويقــوم مرتجــم برتجمــة مــا يُقــال يف االجتــاع.
ســيبت بــه يف الســويد،
إذا تقــرر أن طلبــك باللجــوء
ّ
يجــب أن تصطحــب معــك جواز ســفرك أو وثائــق الهوية تســتطيع حينهــا البقــاء يف الســويد خــال الفــرة التــي
األخــرى إىل التحقيــق يف طلــب اللجــوء .ويجــب أن تبـ ّـن يُــدرس فيهــا طلبــك مــن قبــل مصلحــة الهجــرة التــي
هــذه الوثائــق اســمك وتاريــخ ميــادك والجنســية التــي ســوف تقــرر فيــا اذا كان يحــق لــك الحصــول عــى
تحملهــا .كــا ميكنــك أيضــاً أن تصطحــب معــك إىل ترصيــح اإلقامــة.
التحقيــق كل مــا يؤيــد روايتــك بشــأن مــا حــدث معــك ســوف ترســل لــك دعــوات بالحضــور إلج ـراء مقابــات
أو معلومــات عــن بلــدك.
معــك يف مصلحــة الهجــرة ،وســتجري مقابلتــك يف وحــدة
االســتقبال إلعطائــك بعــض املعلومــات ،ولــي تتحــدث
كم ستنتظر قبل إجراء التحقيق؟
عــى ســبيل املثــال عــن عائلتــك وتعليمــك واملهنــة التــي
ال ميكــن مســبقاً معرفــة كــم ســتنتظر قبــل مجيئــك تزاولهــا .ويف مقابلــة اللجــوء ســوف تتــاح لــك الفرصــة
إلجـراء التحقيــق .ويف الحــاالت العاديــة تســعى مصلحــة لــي تتحــدث عــن اســباب طلــب اللجــوء ،مبعنــى أنــك
الهجــرة إلعطائــك قـرار بطلــب لجوئــك يف غضــون ثالثــة ســتتحدث ملــاذا تطلــب الحاميــة يف الســويد ،ومــن املهــم
أشــهر .ولكــن يف الوقــت الحــارض يــأيت عــدد مــن النــاس جــدا لــك أن تــأيت اىل هــذه اللقــاءات.
أكــر مــن املعتــاد ويتقدمــون بطلــب اللجــوء يف الســويد .وســوف تدعــى ايض ـاً اىل لقــاء جامعــي إلعطائــك بعــض
ولذلــك ازدادت أوقــات االنتظــار لــدى مصلحــة الهجــرة .املعلومــات املهمــة وحيــث تقــوم مصلحــة الهجــرة خــال
وأصبــح األمــر يســتغرق وقتـاً أطــول مــن املعتــاد يك يــأيت هــذا اللقــاء بــرح مــا يتوجــب عليــك معرفتــه بصفتــك
املــرء إىل التحقيــق يف طلــب اللجــوء ويك يحصــل عــى طالبــاً للجــوء .وتشــمل هــذه املعلومــات عــى ســبيل
ق ـرار.
املثــال ،الســكن ،واالمــور املاليــة ،والرعايــة الصحيــة.
وســوف تحصــل أيضــاً عــى املزيــد مــن املعلومــات
لماذا يجب أن تنتظر وقت ًا طوي ً
ال للحضور حــول الكيفيــة التــي تتــم مــن خاللهــا عمليــة اللجــوء يف
إلى التحقيق؟
الســويد ،وعــن القوانــن ،والســلطات واملنظــات االخرى
نظـرا ً للنزاعــات واالضطرابــات التــي تجــري يف العــامل ،يأيت التــي تعمــل عــى مســاعدة طالبــي اللجــوء .وكل هــذه
إىل الســويد عــدد مــن النــاس أكــر مــن املعتــاد بكثــر املعلومــات هــي معلومــات مهمــة جــدا ســوف تســتفيد
ويتقدمــون بطلــب اللجــوء .ويف الوقــت الحــارض يــأيت منهــا اثنــاء انتظــارك للق ـرار.
اخــرى .ميكنــك مثــا تقديــم شــهادة ميــاد أو دفــر/
كثــر مــن النــاس مث ـاً مــن ســورية وإرتريــة والصومــال
بطاقــة العائلــة ودفــر الخدمــة العســكرية أو شــهادة
والع ـراق .وهــذا العــدد الكبــر مــن طالبــي اللجــوء زاد قل لمصلحة الهجرة من تكون!
مــن أوقــات االنتظــار للحضــور إىل التحقيــق يف طلــب ســوف تقــوم مصلحــة الهجــرة بطــرح اســئلة عليــك لــي الــزواج.
تعــرف مــن تكــون .ومــن املهــم أن تكشــف عــن هويتــك س ـتُطرح عليــك ايض ـاً اســئلة عــدة عــن الخلفيــة التــي
اللجــوء لــدى مصلحــة الهجــرة.
أثنــاء فــرة انتظــارك ،تكــون مســجالً لــدى أحــد أقســام لــي تتمكــن مصلحــة الهجــرة مــن اتخــاذ ق ـرار صحيــح تنحــدر منهــا وعــن عائلتــك .ت َذكّــر حــن التقــدم بطلــب
االســتقبال وتحصــل هنــاك عــى مســاعدة يف الســكن يف قضيتــك .وعليــك أن تأخــذ معــك جــواز ســفرك أو اللجــوء يف الســويد أنــه يجــب عليــك التحــدث عــن كل
وثائــق التعريــف االخــرى اىل مصلحــة الهجــرة .وثائــق يشء يتعلــق بعائلتــك .هــذا االمــر مهــم يف حــال حصولك
واإلعالــة وغــر ذلــك.
التعريــف التــي بحوزتــك يجــب أن توضــح اســمك عــى االقامــة يف الســويد وتريــد انــت وعائلتــك أن يلتئــم
وتاريــخ ميــادك وجنســيتك .إذا مل تتمكــن مــن تقديــم شــملكم يف الســويد.
َ
حصلت على استدعاء إلجراء
لقد
التحقيق في طلب اللجوء ولكنك تريد وثائــق تعريــف خاصــة بــك ،عليــك حينئــذ التعريــف
عــن نفســك واثبــات هويتــك ملصلحــة الهجــرة بطــرق اسبابك الخاصة
تغير الموعد فهل يحق لك ذلك؟
ال يوجــد احــد غــرك يعلــم أكــر منــك ملــاذا تركــت
بلــدك .ولذلــك فانــه مــن املهــم أن تتحــدث عــن كل مــا
حصــل لــك يف بلــدك ومــاذا ميكــن أن يحــدث إذا ا ُجــرت
عــى العــودة اىل بلــدك .ويجــب أن تتحــدث عــا حصــل
لــك انــت شــخصياً ،وليــس فقــط عــن الوضــع يف بلــدك.
ميكــن ملصلحــة الهجــرة أن تقــوم بإج ـراء تقييــم ســليم
لألســباب الخاصــة بــك فيــا اذا تحدثــت اىل مصلحــة
الهجــرة بــكل مــا هــو مهــم .وســوف يقــوم املوظــف
املعالــج لقضيتــك يف مصلحــة الهجــرة مبســاعدتك مــن
خــال طــرح االســئلة ملعرفــة مــا هــو املهــم لطلبــك.
األمور التي يصعب الحديث عنها
هنــاك بعــض األمــور التــي يصعــب الحديــث بشــأنها،
ولكــن مــن املمكــن أن تكــون ذات أهميــة خاصــة اذا
جــرى الحديــث عنهــا .ان املوظــف املعالــج لقضيتــك يف
مصلحــة الهجــرة الــذي يقــوم مبقابلتــك لديــه واجــب
كتــان الــر وال ميكنــه التحــدث عــا قلتــه ألي أحــد

كان ســوى لألشــخاص الذيــن يعملــون هــم أيضــا عــى
معالجــة طلبــك ،كــا أن املرتجــم لديــه ايضــا واجــب
كتــان الــر كــا هــو الحــال مــع املوظــف املعالــج.
وميكنــك أن تقــول قبــل اجــراء تحقيــق اللجــوء معــك
فيــا اذا كنــت ترغــب بــأن يكــون املوظــف املعالــج
للقضيــة الــذي ســيقابلك رجــا ام امــرأة .ميكــن ان
تطلــب برهــة قصــرة للراحــة اذا كنــت تحتــاج ذلــك اثناء
مقابلــة اللجــوء .وميكــن لــك أن تأخــذ معــك الوثائــق ايل
تريدهــا اىل املقابلــة ،او أي يشء اخــر يدعــم روايتــك ،او
معلومــات عــن بلــدك اثنــاء اجــراء مقابلــة التحقيــق،
وحيــث تقــوم مصلحــة الهجــرة برتجمــة تلــك الوثائــق
اذا لــزم االمــر.
يمكنك أن تؤثر
ميكنــك مــن خــال حضــورك اىل املواعيــد التــي تحددهــا
مصلحــة الهجــرة لــك أن تحصــل عــى اجابــة ارسع عــى
طلبــك .أعطــي عنوانــك ورقــم هاتفــك إىل مصلحــة
الهجــرة حتــى تتمكــن مــن االتصــال بــك .راجــع بريــدك
الخــاص بشــكل منتظــم حتــى ال يفوتــك أي معلومــات
مرســلة اليــك مــن قبــل مصلحــة الهجــرة .ال تنــى أن
تخــر املصلحــة إذا قمــت بتغيــر العنــوان.
ميكنــك أيضــا ان تؤثــر مبــدى رسعــة الــرد عــى طلبــك
مــن خــال اثبــات هويتــك ملصلحــة الهجــرة .وهــذا
يعنــي أنــك تبــن مــن أنــت ،عــى ســبيل املثــال ،مــن
خــال تقديــم جــواز ســفرك أو وثائــق هويــة أخــرى .إذا
ســاهمت يف اثبــات هويتــك فانــه يحــق لــك العمــل يف
اغلــب االحيــان أثنــاء االنتظــار.
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الكومبس تلتقي ريحان وفايا:

سر الصوت الذي اكتسح مواقع التواصل االجتماعي بسرعة وقوة
الكومبــس -خــاص :ال يتجــاوز وقــت الفيديــو الــذي

" الكومبــس " التقــت ريحــان وفايــا اللتــان تنحــدران

يظهــر الشــقيقتني يونــان التســع دقائــق ،تســع دقائــق

مــن مدينــة حلــب الســورية ،للحديــث معهــا عــن هــذا

انتــرت عــى شــبكات التواصــل االجتامعــي ،برسعــة

العمــل ،وتقدميهــا لق ـراء ومتابعــي شــبكتنا.

الــرق ،ليحقــق عــدد مشــاهدات يفــوق مئــات األالف
بعــد خمســة أيــام فقــط مــن نــره عــى موقــع
اليوتيــوب ،فيــا كتبــت عنــه الصحــف واملواقــع
اإللكرتونيــة ووســائل اإلعــام ،منهــا شــبكة الكومبــس
اإلعالميــة ،العديــد مــن التقاريــر واملقــاالت.

ريحان :العمل يجسد معاناة الشعوب
العربية
ريحــان يونــان ،مــن مواليــد  ،1991درســت اإلعــام يف
جامعــة " " Edinburgh Napierيف بريطانيــا وتخرجــت

ردود الفعــل اإليجابيــة الواســع ،واإلعجــاب منقطــع

يف يوليــو .2014

ـي بــه ،فيديــو " لبــادي" ،من
النظــر ،والتأييــد الــذي َحظـ َ

دخلــت عــامل الصحافــة واالعــام عــن ســابق ارصار

قبــل النــاس ،مبختلــف انتامءاتهــم ،قــد يعكــس موقــف

واختــارت طريقهــا مبهنــة املصاعــب بخطــى ثابتــة كانــت

الغالبيــة الصامتــة مــن الشــعوب العربيــة ،والجاليــات

واثقــة مــن انهــا ســتصل اىل هدفهــا .تقــول ريحــان لـــ "

غــر مســموع ،يعلــو عليــه صــوت الطافــن عــى الســطح

عندمــا كان عمــري تســع ســنوات".

يف املهاجــر واملنــايف ،التــي ترفــض التعصــب والعنــف الكومبــس " ":اول مقــال كتبتــه كان مبناســبة عيــد االم
والكراهيــة الســائدة حاليــا ،لكــن صوتهــا يــكاد يكــون ونرشتــه جريــدة الجامهــر التــي تصــدر مبدينــة حلــب
مــن أنصــار الطائفيــة والتعصــب الدينــي والقومــي.

وعندمــا طلبنــا مــن ريحــان أن توضــح لنــا مــن أيــن

الفيديــو الــذي أنتجتــه نخبــة مــن الشــباب العــريب يف جــاءت فكــرة فيديــو " لبــادي" أكــدت أن الشــعور
الســويد ،مــن عــدة بلــدان ،مثــل ســوريا والعـراق ولبنــان مبعانــاة النــاس كانــت املحــرك األســايس لهــذه الفكــرة

وفلســطني،

وأن النجــاح يف التعبــر عــن جــزء مــن حجــم هــذه

يظهــر شــقيقتني ســوريتني تعيشــان يف الســويد منــذ 11

املعانــاة كان يف رسعــة انتشــار هــذا العمــل ” مل أتوقــع

نص ـاً غنائ ّي ـاً انتشــار هــذا العمــل بهــذه الرسعــة الكبــرة فقــد تناولتــه
عام ـاً ،هــا ريحــان وفايــا يونــان ،تقدمــان ّ
جمي ـاً ،بإســلوب الفــت ،يتحــدث عــن معانــاة شــعوب وســائل االعــام العربيــة والعامليــة مبختلــف اشــكالها ومل
البلــدان العربيــة ،يف الوقــت الراهــن ،يتضمــن مقاطــع نعــد نســتطيع التنســيق والــرد عــى جميــع الوســائل
مــن أغــاين الســيدة فــروز ،ويف نهايتــه نشــيد "موطنــي".

االعالميــة".

بــدأت الفكــرة يف وقــت ســابق ،عندمــا كانــت تشــاهد فايا :اإلعجاب بالفيديو فاق كل
مــع أختهــا فايــا األخبــار عــى إحــدى القنــوات العربيــة التوقعات
عــن تهجــر املســيحيني واإليزيديــن مــن املوصــل ،إضافــة
فايــا يونــان :مــن مواليــد  ،1992درســت التجــارة وإدارة
ألخبــار القتــل والتدمــر يف ســوريا ولبنــان وفلســطني ،األعــال يف بريطانيــا ،متطوعــة بالصليــب االحمــر
فمــن معانــاة هــذه "الــدول الجريحــة" عــى حــد وصــف وتعمــل جاهــدة يف دعــم قضايــا اإلندمــاج واملســاواة بــن
ريحــان غنينــا " لبــادي".
جميــع اطيــاف املجتمــع الســويدي.
وتقــول ريحــان ان طريقــة ووســائل التصويــر كان

فكــرة الغنــاء لديهــا مل تكــن وليــدة اللحظــة فقــد بــدأت
بســيطة ،لكــن فريــق العمــل قــام بعمــل يســتحق الغنــاء بســن مبكــرة جــدا يف الرابعــة مــن عمرهــا،
الشُ ــكر والثنــاء ،وهــو فريــق مــن عــدة دول مثــل ،ســوريا وشــاركت يف العديــد مــن اإلحتفــاالت واملهرجانــات التــي
والعــراق وفلســطني ولبنــان.
لهــا عالقــة بالقضايــا التــي تحــارب العنرصيــة والتطــرف
ريحــان شــكرت شــبكة الكومبــس ألنهــا ســاهمت يف بجميــع اشــكاله وغنــت بحفــات للصليــب االحمــر.
دعــم هــذا االنتشــار للفيديــو وبالتعريــف بــه ،عــر
وســائلها اإلعالميــة وخاصــة أن الكومبــس شــبكة إعالميــة
ســويدية ،حينــا أوضحــت قائلــة " :نحــن بأمــس
الحاجــة للدعــم مــن داخــل البلــد الــذي نعيــش فيــه
وهــو الســويد".

وتؤكــد فايــا لـــ " الكومبــس " عــى مــا ذكرتــه شــقيقتها
ريحــان بــان فكــرة " لبــادي" بــدأت مــن خــال
مشــاهدتها لنــرات االخبــار يف الفــرة األخــرة ،ومــا
تتضمنــه مــن مشــاهد القتــل الجنونيــة" :شــعرت وقتهــا
بنــوع مــن انــواع الكآبــة واإلحبــاط وفقــدان األمــل ...
للحظــة كانــت جميــع األخبــار تتحــدث عــن حــروب
ومشــاكل يف العــراق ولبنــان وســوريا وفلســطني".
وحــول ســبب اختيارهــا ألغــاين فــروز فقــط يف الرشيــط
املصــور تقــول فايــا ":فــروز اجمــل مــن غنــت للعواصــم
العربيــة ،اخرتتهــا بالرغــم مــن اين واجهــت صعوبــات
بدمــج االغــاين مــع بعضهــا البعــض الن كل اغنيــة متتلــك
مقامــا مختلفــا".

ريحان

وعــن انتشــار الفيديــو برسعــة هائلــة تؤكــد انهــا مل
تتوقــع ابــدا هــذا االنتشــار الكبــر الــذي تجــاوز حاجــز
النصــف مليــون مشــاهدة ،بعــد عــدة أيــام فقــط،
ونوهــت ان فريــق العمــل كان ينــوي االحتفــال عنــد
وصــول عــدد املشــاهدات لـــ  5000االف عــى اليوتيــوب،
لكــن مــا حــدث فــاق كل التوقعــات.

بشار حقي

فايا

bashar@alkompis.com
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الموسيقية اكنز بشير من ُ
السويد لـ "الكومبس" :

أشعر أنني بدأت من جديد مع الموسيقى
الكومبــس – ثقافــة :احتفلــت العازفــة واملؤلفــة
املوســيقية العراقيــة الروســية اكنــز بشــر يف العاصمــة
الســويدية ســتوكهومل قبــل أيــام ،ببلوغهــا الســبعني
مــن العمــر ،بحضــور نخبــة مــن املوســيقيني واألدبــاء
واملثقفــن الــروس والعــرب والســويديني.
وتُعتــر أكنــز مؤلفــة موســيقية معروفــة يف العــراق
والوطــن العــريب ،وعازفــة و ُمدرســة للموســيقى
الكالســيكية وهــي احــد املؤسســن ملدرســة املوســيقى
والباليــه يف عــام  1968يف بغــداد ،وهــي متزوجــة مــن
فكــري بشــر شــقيق املوســيقي الشــهري منــر بشــر.
نالــت الكثــر مــن األوســمة وامليداليــات يف الواليــات
املتحــدة وايطاليــا واســبانيا واألردن ومــر وحــرت
الكثــر مــن الفعاليــات املوســيقية العربيــة والعامليــة.
وهــي عضــوة يف العديــد مــن اإلتحــادات املوســيقية
العربيــة واإلقليميــة الدوليــة املعروفــة.

انهيــت دراســة املاجســتري يف علــوم املوســيقى والتأليــف
آللــة البيانــو .وكنــت احــر لدراســة الدكتــوراه يف تلــك
الفــرة حيــث شــاءت ظروفنــا الحياتيــة واإلجتامعيــة ان
نرتبــط انــا والفنــان املوســيقي فكــري بشــر لنبــدأ حياتنــا
العائليــة والفنيــة املشــركة.
رحلتك الى العراق
وكيف بدأت
ِ
والمنطقة؟
كانــت امامنــا خيــارات صعبــة انــا وزوجــي .وكان
لدينــا رســالة فنيــة وتربويــة مشــركة .انــا لــدي طمــوح
الدراســة وهــو لديــه رغبــة العــودة اىل بــاده ليبــدأ مــع
اآلخريــن تطويــر الواقــع املوســيقي ،ومــن هنــا تشــجعت
وعزمــت الســفر اىل بغــداد برغــم معارضــة اهــي ج ـراء
خشــيتهم عــي ورغبتهــم ان اكــون قريبــة منهــم .لكــن
جــديت أليب هــي التــي شــجعتني ووقفــت معــي وهكــذا
بــدأت رحلتــي اىل هنــاك.

قالــت لـــ " الكومبــس " عــى هامــش اإلحتفــال " :ولــدت
يف تبليــي بجورجيــا وكان والــدي مهنــدس طاقــة
معــروف ووالــديت مهندســة معامريــة وكانــا يفضــان ان هل يمكن أن تتحدثي لقراء الكومبس
تنتهــج ابنتهــا نفــس النهــج ولكنــي منــذ السادســة مــن عن قصتك مع الموسيقى في بلدان
عمــري اظهــرت ميــوال موســيقية مبكــرة" .
الشرق التي لها حكايات وتفاصيل
وأضافــت  " :انــا ال احــس بفــرق كبــر بــن الســنوات كثيرة؟
ألين عشــت اجمــل ســنوات العمــر مــع املوســيقى"  .نعــم  ..نعــم ( تبتســم ) كل يشء كان شــاقا ولكــن
ولتقديــم صــورة لقـراء الكومبــس عــن حياتهــا املوســيقية حــاوة البدايــات والتاســيس لهــا طعمهــا الخــاص  .لقــد
بــدأت مــع كادر مدرســة املوســيقى والباليــه يف بغــداد
والفنيــة ،كان لنــا معهــا الحــوار التــايل:
عــام  1968وواصلــت العمــل مــع خ ـراء روس واجانــب
يف قســمي املوســيقى والباليــة .وقــد تخــرج عــى يــدي
هل درست الموسيقى بشكل
فنانــون وعازفــون ومؤلفــون وقــادة فــرق ســمفونية
متخصص منذ البداية؟
معروفــون يجعلوننــي اشــعر ان يل الكثــر مــن األبنــاء
ال ابــدا كانــت الرتبيــة املوســيقية جــزءا مــن برنامــج
اينــا اذهــب.
تربيــة األجيــال يف اإلتحــاد الســوفيتي الســابق ،ومل
اتخصــص يف الدراســة املوســيقية اال حــن انهيــت وعزفــت مــع الفرقــة الســمفونية الوطنيــة العراقيــة
الدراســة املتوســطة يف فــادي قوقــاز شــال جمهوريــة لســنوات وكانــت تجربــة موســيقية وتربويــة واجتامعيــة
وأشــارك يف النشــاطات املوســيقية واحــر املهرجانــات
اوســتيا .وحــن بلغــت الرابعــة عــرة مــن العمــر كنــت غنيــة حتــى انتقلــت اىل مدينــة عــان عــام  1992هنــاك
قــد اســهمت يف مســابقة " موســيقى القــرن العرشيــن " ،حيــث بــدأت مــع املؤسســات املوســيقية واســتطعت واجتامعــات املجالــس املوســيقية التــي انــا عضــوة فيهــا
ان اعــد الكثــر مــن املوهوبــن حتــى صــار قســم منهــم يف بعــض دول العــامل واشــعر اننــي ابــدا مــن جديــد
وحصلــت عــى الرتتيــب األول وفــزت بالجائــزة.
ـة
ـ
معروف
ـا
ـ
وفرق
ـد
ـ
معاه
ـم
ـ
ولديه
ـهورين
ـ
مش
ـيقيني
ـ
موس
تجربــة املوســيقى التــي التعــرف الجمــود ألن املوســيقى
يف األردن واملنطقــة.
هــي التجــدد الدائــم والحلــم واملحبــة.
درست اكاديمية الموسيقى
لكنك
ِ
ونلت شهادات في العزف والتأليف ..
ِ
نعــم صحيــح .لقــد درســت يف اإلعداديــة املتخصصــة وهنا في السويد كيف كانت الفرصة؟
خاص  -الكومبس
اوال ثــم اكملــت يف كليــة املوســيقى يف موســكو كــا انــا هنــا عضــوة يف رابطــة العازفــات عــى الــة البيانــو
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العمارة في مدينة مالمو

من عصر الباروك الى
العصر الحديث
الكومبــس  -ماملــو :بــدت يل مدينــة ماملــو يف زيــارة لها
مؤخـراً ،أليفــة ومتعايشــة مــع ذاتهــا ،كــا بــدت مدينـ ًة
حميمــة عــر حاراتهــا ومينائهــا ومطاعمهــا ومبانيهــا
القدميــة ،أضفــى امت ـزاج اكــر مــن  120هويــة ثقافيــة
لســكانها املتعــددي األصــول مســح ًة كوزموبوليتانيــة (
أمميــة ) عامليــة مفتوحــة عــى اآلخــر.

جامليــة .وهكــذا هــي عــارة مدينــة ماملــو كــا بــدت
يل يف تنوعهــا.

فمــن عــارة القــرن الثــاين عــر بكل ســذاجتها وبســاطة
تصاميمهــا واجزائهــا التقليديــة اىل عــارة عــر البــاروك
بــكل غرائبيتهــا وتزويقاتهــا ومنحنياتهــا اىل عــارة عــر
الصناعــة البخاريــة حتــى عــارة العــر الحديــث
مل ال ،وهــي أقــدم مــواينء الســويد ،الــذي شــهد هجـرات بواجهاتهــا الزجاجيــة وابراجهــا املرتفعــة.
كثــرة مــن خارجهــا وهجــرات معاكســة مــن الداخــل
يف ازمنــة القحــط والجــوع .وكانــت ماملــو اكــر املــدن عنــد ارخبيــل مــايئ ميتــد مــن بحــر البلطيــق يقــف متثــال
الســويدية التــي شــهد تاريخهــا حروبــا ورصاعــات بــن للنحــات ترولســون مــن عــام  1914وهــو يتطلــع اىل
املانيــا والدمنــارك والســويد مــن اجــل الســيطرة عليهــا مبنــى " حيــاة ماملــو –  MalmLiveاكــر مركــز ثقــايف
واجتامعــي ومركــزا للتســوق يضــم فنــادق وقاعــات
وعــى اقليــم ســكونه باجمعــه.
ومكتبــة كبــرة ودارا للعــروض املوســيقية ومرافــق شــتى
لقــد بنيــت املدينــة يف القــرن الثــاين عــر عــام  1170واســواقا ومطاعــم وملتقيــات كثــرة ســوف ينتهــي
ميــادي كمينــاء لــه وظيفــة دينيــة ينتقــل مــن خاللــه العمــل بهــا عــام .2015
رجــال الديــن .لكــن املدينــة تطــورت مــن مدينــة
محــدودة الهــدف يســكنها حــوايل الفــي نســمة اىل مينــاء وكان النحــات القديــم يتذكــر ايــام املدينــة يف بدايــة
دويل يســكنه قرابــة  300الــف مواطــن ســويدي ومــن القــرن العرشيــن حــن نحــت اول نصــب ألطفــال يلعبون
واصبــح النصــب فيــا بعــد احــب األماكــن التــي يرتادهــا
مختلــف الجنســيات املهاجــرة.
اطفــال ماملــو للعــب يف الحديقــة امللكيــة يف املدينــة.
ان عــارة اي مدينــة هــو عنــوان جاملهــا وثـراء تاريخهــا
الثقــايف ،اذ يختــر فــن العــارة مــا انتجــه الخيــال لقــد بنــى املعــار الســويدي فريدنانــد بوبــري دائــرة
مــن رســوم وتخطيطــات ونحــت وموســيقى ووظائــف الربيــد عــام  1903لكنــه غــادر ليكمــل عامرتــه املتعــددة

يف مدينــة ســتوكهومل .وحــل محلــه معــار نشــيط كان
اســتاذا محــارضا يف مدرســة العــارة يف املدينــة منــذ
نهايــة القــرن التاســع عــر اســمه يوهــان ســميدبريي.
وكانــت ماملــو قــد شــهدت حملــة اعــار تعوضهــا
عــن خ ـراب الحــروب اســتمرت طــوال القرنــن الثامــن
عــر والتاســع عــر كانــت حصــة املعــار ســميدبريي
ع ـرات األبنيــة املهمــة والدوائــر واملــدارس والكنائــس
واملعامــل الكــرى التــي حملــت مالمــح عــارة مدينــة
ماملــو ومات ـزال شــاخصة للســياح والدارســن واملهتمــن.
وتتميــز عــارة املدينــة بأنهــا تجمــع بــن خصائــص
عــارة البــاروك الغريبــة التــي تضــم واجهــات واعمــدة
وســقوفا وابوابــا ونوافــذ واقواســا ومتاثيــا وتزويقــات
وبــن مالمــح عــارة العــر الحديــث املتقشــفة التــي
تجمــع بــن ثنائيــة األملنيــوم والزجــاج .
ان مركــز حيــاة ماملــو الــذي صممــه الثــايث املعــاري
الدمنــاريك شــمت وهامــر والســن جــاء ليعــر عــن ث ـراء
املدينــة يف املــايض والحــارض وهــي تضــم بــن احيائهــا
وشــوارعها ومســاجدها وكنائســها هويــات انســانية
بلغــات شــتى وخلفيــات مختلفــة لكنهــا تجتمــع جميعــا
تحــت ســاء الهويــة الســويدية.
كتابة وتصوير :فاروق سلوم

حاليا في دور السينما السويدية:
فيلم  Murenللمخرج الفلســطيني هاني أبو أســعد
فيلــم  Murenأو الجــدار ،صــدر يف عــام  2013مــن

مــن املعانــاة جــراء االحتــال ،خاصــة بعــد اعتقــال

إخــراج وتأليــف هــاين أبــو أســعد ،الفيلــم وصــل

العاشــق املناضــل مــن أجــل الحريــة خــال مواجهــة

لرتشــيحات األوســكار وصــور بالكامــل يف فلســطني.

عنيفــة مــع الجنــود ،تــؤدي بــه إىل االســتجواب والقمــع،

الجــدار هــو الفيلــم الخامــس للمخــرج أبــو أســعد

ويعــرض الجانــب اإلرسائيــي عليــه التعــاون مقابــل

والثــاين لــه الــذي وصــل لرتشــيحات األوســكار بعــد حريتــه ،وميــارس عليــه ضغوطــات تتعلــق بحبيبتــه،
فيلــم الجنــة اآلن عــام .2005

ليعيــش يف حالــة شــك ومتــزق ،لتنتهــي أحــداث الفيلــم

وتــدور قصــة الفيلــم حــول عامــل مخبــز ،يغامــر بحياته

برســالة مفادهــا ال يشء يعلــو عــى الوطــن والتخلــص

كل يــوم وهــو يتســلق الجــدار الفاصــل ويتفــادى

مــن االحتــال حتــى إذا تعلــق األمــر مبفاهيــم الرجولــة

رصــاص القنــص اإلرسائيــي للقــاء حبيبتــه ناديــة .فيــا الرشقيــة.
تنقلــب األمــور وتتداخــل األحــداث التــي تعكــس جــزء

متتعوا مبشاهدة الفيلم بدور العرض السويدية.
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حاشية

اإلستثمار
الثقافي في
الشباب

يشــكل الشــباب نســبة مهمــة بــن ســكان الســويد بلغــت
يف آخــر تعــداد للســكان جــرى يف آب /أغســطس  2014مــا
بــن  33اىل  35يف املائــة ،بينــا بلــغ عــدد ســكان البــاد
يف ذلــك الوقــت  9.716.962يف حــن يبلــغ معــدل العمــر
العــام  82عامــا .وألن الشــباب هــم املســتقبل الواعــد دامئــا،
يــأيت التعامــل معهــم يف دولــة مثــل الســويد ،مــن منطلــق
أهميــة هــذه الطاقــات ورضورة االســتثامر بهــا عــى عــدة
مســتويات خاصــة الثقافيــة منهــا.
وتديــر شــؤون الشــباب دائــرة خاصــة اســمها "هيئــة
الشــباب وشــؤون املجتمــع املــدين" اىل جانــب العديــد
مــن الدوائــر الرياضيــة والثقافيــة والرتبويــة .كــا ان لجانــا
يف بلديــات املــدن جميعهــا تتشــكل للعنايــة بحاجــات
الشــباب املعرفيــة والثقافيــة وتســتعني بلجــان مــن الشــباب
انفســهم يقومــون بإبــاغ مجالــس البلديــات افكارهــم
وحاجاتهــم ومقرتحاتهــم.
ومــن اجــل اإلســتجابة لحاجــات الشــباب الثقافيــة توفــر
بيــوت الثقافــة يف املــدن فرصــا للملتقيــات الثقافيــة
وورشــات العمــل املوســيقية واملرسحيــة واألدبيــة للتدريــب
عــى هــذه الفنــون بشــكل مشــرك .وميكــن للموهوبــن
الذيــن يــرزون يف احــدى املواهــب االشـراك يف املهرجانــات
اإلقليميــة يف البــاد عــى مــدار العــام ولــكل انــواع الفنــون
والكتابــة واملــرح والســينام وغريهــا مــن خــال " ملتقيــات
الشــباب الثقافيــة  Ung Kultur Möts-عــر االتصــال
بــإدارة امللتقيــات طــوال الســنة عــى موقعهــا www.ukm.
 seاو مــن خــال مســؤول الثقافــة يف املدينــة.
وكل عــام تجــري املجــات الثقافيــة مســابقات ادبيــة
للشــباب يف كتابــة الروايــة والقصــة والنصــوص مثــل مجلــة
–  Vi läsareومجلــة  Literaturmagazinetوغريهــا
وتقيــم الفــرق املوســيقية والســمفونية الكــرى مســابقات
ســنوية الختيــار عازفــن شــباب تجــدد دمائهــا مــن خــال
توظيفهــم .وعــى مــرح "كارال" للشــباب يجــد الجميــع
يف العاصمــة او مســارح املــدن واألقاليــم فرصــا لتقديــم
مرسحياتهــم.
وينضــم العديــد مــن الشــباب يف ورشــات صناعــة الفلــم
الصيفيــة حيــث تتوفــر لهــم األدوات للدراســة النظريــة
والعمليــة اللتــان تنتهيــان بتصويــر فلــم قصــر .وهنــاك
العديــد مــن املهرجانــات املوســيقية واالدبيــة واملطبوعــات
الثقافيــة يجــد فيهــا الشــباب الســويدي فرصتهــم للظهــور
كمواهــب جديــدة يف كل مجــال ابداعــي ولذلــك نقــول ان
العنايــة بثقافــة الشــباب يف الســويد ليســت شــعارا بــل
ه�يإســراتيجيةة ملســتقبل املجتمــع والبــاد.

فاروق سلوم
farouq@alkompis.com
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مقيد يغني الراب في السويد

ليفــك همــوم الشــباب وليعبــر عنهم

الكومبــس – خــاص :تعتــر موســيقى الــراب أحــد
أنــواع الغنــاء التــي تُعــرف بـــ الهيــب هــوب ،ويعتمــد
أســلوب موســيقاها عــى ترديــد األغنيــة بقافيــة
معينــة ،والتالعــب باأللفــاظ حتــى تتــاىش مــع
القافيــة دون االلتــزام بلحــن محــدد ،وبشــكل عــام
فــإن صــوت املغنــي أو املغنيــة ليــس هــو املعيــار،
وإمنــا نبضــات املوســيقى وكلــات األغنيــة.

حســن زيــواوي مغنــي راب فلســطيني مــن ســوريا،
قــدم مؤخـرا ً إىل الســويد ،ويحمــل لقــب املقيــد ولديــه
العديــد مــن األغــاين التــي انتــرت عــى االنرتنــت
ووســائل التواصــل االجتامعــي منــذ عــام  2008مثــل:
"مكســور" و"مخنــوق" و"نطــاق متعــرج" و"وطنــي
بيعرفنــي" و"ناطــر" و"أيــام" و"مــايف عيــد" و"محــروم"
وغريهــا.
"الكومبــس" التقــت مبقيــد وأجــرت معــه الحــوار يعــاين منهــا املواطــن ،أمــا بعــد قدومــي إىل الســويد
تناولــت مواضيــع شــخصية يف األغــاين متحــورت حــول
التــايل:
الغربــة عــن الوطــن والشــعور بالحنــن والصعوبــات
التــي يواجههــا اإلنســان عنــد البــدء بتأســيس حيــاة
لماذا اخترت أداء نمط موسيقى
جديــدة فيهــا.
الراب؟ وماهو فهمك له؟
اعتقــد أن الــراب يعــر عــن شــخصيتي وهــو فــن
الســهل املمتنــع ،أي أكتــب وأغنــي مبــارشة ،ويكــون
التســجيل عــن طريــق الكومبيوتــر الشــخيص بــدون
الحاجــة إىل اســتديو للتســجيل ،وميكــن القــول أن
الـراب فــن موســيقي يتحــدث فيــه املغنــي عــاد ًة عــن
نفســه ،ويســتخدم هــذا النــوع مــن املوســيقى للتعبــر
عــن االســتياء والغضــب عــى صعوبــات الحيــاة،
وترجمــة أفــكار الشــخص إىل كلــات تــردد يف أغــاين
الـراب ،وغالبـاً مــا تتحــدث األغــاين عــن قضيــة شــائكة
يف املجتمــع.

هل تعتقد بوجود فرصة للحصول
على دعم لمشروعك الفني هنا في
السويد؟
أنــا موجــود يف الســويد منــذ فــرة قصــرة ومل أحصــل
عــى الدعــم إىل غايــة اآلن خاصـ ًة عنــد الرغبــة بإنتــاج
أغنيــة أعــاين مــن ضعــف املــوارد املاليــة لتمويــل
اإلنتــاج ،بالرغــم مــن انتشــار موســيقى ال ـراب اليــوم
بأشــكال ولهجــات مختلفــة يف كافــة أنحــاء العــامل،
وعــى ســبيل املثــال هنــاك فــرق كبــر جــدا ً بــن
ســوريا والســويد .فمــن الناحيــة املوســيقية يف ســوريا
ما هي المواضيع التي تناولتها في ال يوجــد تقبــل كبــر ألي نــوع غريــب مــن املوســيقى،
لكــن يف الســويد املجــال مفتــوح والتقنيــات متقدمــة
أغانيك؟
مواضيــع األغــاين كانــت تتغــر باســتمرار ،وتشــمل جــدا ً.
نقــد املجتمــع وبعــض العــادات والحيــاة بشــكل عــام،
باإلضافــة إىل بعــض الحــاالت الغريبــة التــي كنــت ما هي الصعوبات التي واجهتك في
أالحظهــا ،إال أنــه بعــد الحــرب يف ســوريا قدمــت أغــاين السويد؟
عــن الوضــع بشــكل عــام يف البلــد والظــروف التــي أهــم املشــاكل التــي أعــاين منهــا هــي ضعــف

اإلمكانيــات التــي ميكــن أن تســاعدين يف تطويــر أدايئ
الغنــايئ وتقديــم أغــاين مميــزة مــن خــال الدمــج
بــن منــط وأســلوب موســيقى الــراب وبــن الثقافــة
الرشقيــة والنمــط الغنــايئ العــريب ،مــن خــال إدخــال
مقاطــع موســيقية رشقيــة وعربيــة إىل إيقــاع ال ـراب،
وعــى الرغــم مــن االفتقــار إىل املــوارد املاليــة إال أين
أحظــى بدعــم معنــوي كبــر ،حيــث قدمــت بالتعــاون
مــع أصدقــايئ أغنيــة بعنــوان ناطــر ،كــا قمنــا بتصويــر
فيديــو كليــب لألغنيــة تــم تحميلــه عــى اليوتيــوب.
هل تفكر في إقامة حفالت فنية ،أو
المشاركة في المهرجانات؟
ســاعدين أحــد األصدقــاء يف تقديــم حفلــة ضمــن
احتفاليــة خاصــة ببلديــة لينشــوبينغ ،وكان التفاعــل
جميــل جــدا ً مــع الجمهــور املشــارك يف الحفــل.
يوجد في السويد جالية عربية كبيرة،
كيف تجد تفاعلها مع هذا النمط من
الغناء؟
ال ميكننــي الحكــم بشــكل نهــايئ باعتبــار أين موجــود
يف الســويد منــذ مــدة قصــرة ،إال أن تفاعــل الجاليــة
العربيــة مــع ظاهــرة الــراب ضعيــف جــدا ً مقارنــ ًة
مــع تفاعــل الســويديني الــذي الحظتــه خــال الحفلــة
التــي قدمتهــا يف احتفاليــة لينشــوبينغ ،الســيام وأن
املوســيقى تعتمــد عــى اإلحســاس بالدرجــة األوىل
ومــن ثــم محاولــة فهــم الــكالم املقصــود باألغنيــة.
كيف ترى المستقبل أمامك خصوصا
في المجال الفني؟
يف البدايــة أرغــب بتعلــم اللغــة الســويدية يك أمتكــن
مــن الغنــاء بهــا ،خاصـ ًة وأين أســعى لعمــل أغــاين راب
تدمــج بــن الــرق والغــرب ،كــا أين أحلــم بعمــل
فرقــة فنيــة يف املســتقبل ،عــى الرغــم مــن صعوبــة
تحقيــق ذلــك يف املســتقبل القريــب.

حاورته :نهيل كورية

عمل العدد الثاني عشر
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نظــام بحــث مبتكــر يزيــد مــن
فرصــك للعثــور علــى عمــل فــي
وقــت قصيــر
الكومبــس – عمــل :يف شــهر أيلــول (ســبتمرب ) املــايض ،تــم اإلعــان عــن حــوايل  110000فرصــة عمــل يف الســويد،
مــن خــال عــدة مواقــع وصفحــات مختلفــة ،فيــا يبقــى عــدة آالف وهــم يبحثــون عــن عمــل لفـرات طويلــة.
الكومبــس التقــت  Andrei Postoacaمطــور ومديــر رشكــة  oxojobالــذي ابتكــر نظــام بحــث متطــور ميكنــه
مســاعدة الباحثــن عــن عمــل ،يف الحصــول عــى فــرص مناســبة مــن خــال اســتخدام لغاتهــم الخاصــة ومــن بينهــا
اللغــة العربيــة.
النظــام الــذي اطلــق عليــه اســم OxojobCoac

جانــب مدربهــم ويبحثــون يف اإلنرتنــت عــن نتائــج

يربــط أيضــا املــدرب  Jobbcoachأو موظــف ترســيخ

مختلفــة ،آخــرون يســتخدمون موقــع oxojob.se

 Etableringslotsمــع قاعــدة بيانــات يتــم تحديثهــا مبســاعدة مدربهــم ،مطمئنــن أنهــم لــن يفوتــوا أيــة
يوميــا مــن خــال مســح شــامل ملعظــم املواقــع املعلنــة فرصــة منشــورة.
عــن أماكــن عمــل يف عمــوم الســويد.

تقدم بالطلب عبر نقرة واحدة فقط:

Andrei Postoaca
بنقــرة واحــدة ،بــدالً مــن العمليــات الطويلــة واملزعجــة

وظائف التدريب ،براكتيك (تنطلق
الخدمة في )2014-11-01

املعلومــات مــرارا ً وتكــرارا ً عــر العديــد مــن املواقــع

أماكــن تدريــب مــن آالف أربــاب العمــل ،مرتبــط
بنظــام بحــث متطــور تتيــح فرصــة جيــدة لــك للعثــور
عــى فرصــة تدريــب مناســبة ميكــن ان تقــودك للحصــول
عــى عقــد عمــل.

واملضيعــة للوقــت .لــن تحتــاج إىل إعــادة تســجيل

التدريب على عمل أونالين:

(تنطلق الخدمة في .)2014-11-28

يقول أندرية :انت ومدربك مرتبطني بـ

اإللكرتونيــة ،يكفــي أن تكــون معلوماتــك عــى

تقــدم بطلبــك بنقــرة واحــدة فقــط!  Oxojob.seتنشــئ

 ،oxojob.seونحن نتكفل بالباقي.

 oxojob.seوميكنــك الحصــول عــى دعــم مســتمر وتســجل وتحــدّث تلقائيــاً حســابات املســتخدمني يف
ومســاعدة عــى خلــق أكــر عمليــات البحــث فعاليــة جميــع مواقــع البحــث عــن العمــل املتعلقــة بهــا ،وكبــار
بنــاء عــى ظروفــك الخاصــة .العديــد يجلســون إىل

أربــاب العمــل .هــذا يعنــي أنــه ميكنــك إرســال طلبــك

للمزيــد مــن املعلومــات ميكنكــم زيــارة موقــع الكومبــس
او موقــع .oxojob.se
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مصطلحات سويدية
رغبــة مــن " الكومبــس" يف تعريــف القـراء بأهــم املصطلحــات املتداولــة بكــرة يف الحيــاة العامــة ،والتــي أصبحــت
جــزءاً ال يتجــزأ مــن التعامــات اليوميــة مــع الدوائــر واملؤسســات الســويدية ،ننــر لكــم يف هــذا العــدد ســبع
مصطلحــات متداولــة بكــرة ،وهــي:
المصطلح األولAntibiotikaresistens :

مصطلــح مؤلــف مــن كلمتــن Antibiotika .تعنــي مضــادات حيويــة ،و  resistensتعنــي مقاومــة أو مناعــة .ليصبــح
املعنــى الكامــل :مقاومــة للمضــادات الحيويــة .وهــي قــدرة الكائــن الحــي الدقيــق والصغــر عــى تح ّمــل مفعــول
املضــاد الحيــوي.
وتنشــأ مقاومــة املضــادات الحيويــة طبيعيـاً ،عــن طريــق االصطفــاء الطبيعــي ،بواســطة الطفـرات العشــوائية ،إال أنــه
مــن املمكــن هندســتها بتطبيــق ضغــط نشــو ّيئ عــى مجموعــة الكائنــات الح ّيــة الدّقيقــة.
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وهــي جمعيــة نقابيــة لجميــع فئــات املعلمــن ،تتألــف مــن مــا يقــارب  230ألــف عضــو ،وتعمــل عــى تعزيــز وتقويــة
مهنــة التدريــس ،وهــي ال تنتمــي إىل أي حــزب ســيايس يف الســويدLagändring.
مصطلــح مؤلــف مــن كلمتــن Lag .تعنــي قانــون ،و  ändringتعنــي تغيــر .ليصبــح املعنــى الكامــل :تغيــر أو تعديــل
القانون.

المصطلح الخامسDubbdäck :

مصطلــح مؤلــف مــن كلمتــن Dubb .تعنــي مســار قصــر ،و  däckتعنــي عجلــة أو دوالب .ليصبــح املعنــى الكامــل:
دوالب مس ّمر.
ويستخدم لخفض مسافة الفرملة عىل الجليد الزلق ،والثلج املرتاكم.
المصطلح السادسStridsflygplan :

المصطلح الثانيEuropeiska kommissionen :

أي املفوضية األوروبية.
ً
تأسســت لجنتهــا األوىل  1952ومقرهــا (بروكســل – بلجيــكا) ،وتتألــف مــن  28عضــوا ميثلــون  28دولــة تنتمــي إىل
االتحــاد األورويب ،ولغــات العمــل فيهــا هــي :اإلنكليزيــة والفرنســية واألملانيــة.
وهي الذراع التنفيذي لالتحاد األورويب ،يرأسها اآلن املندوب الربتغايل "خوسيه مانويل باروسو".
ويقوم دورها عىل ثالث مهامت رئيسية:
• األمانة عىل املعاهدات وتنفيذها يف جميع دول االتحاد األورويب (من الجهة القانونية).
• دور قانوين.
• دور تنفيذي.
وتتمتــع املفوضيــة بــأدوار مهمــة أخــرى كاملشــاركة يف مناقشــة االتفاقــاتالتجاريــة ،واالتفاقــات مــع الــدول الناميــة،
ومتهيــد املشــاريع املتعلقــة بامليزانيــة ،وإدارة رؤوس أمــوال دول االتحــاد.
كــا أن املفوضيــة مســؤولة عــن اقـراح القوانــن والترشيعــات وتطبيــق القـرارات واملعاهــدات الصــادرة عــن االتحــاد،
فضـاً عــن اإلدارة اليوميــة لشــؤونه.
المصطلح الثالثHemspråksundervisning :

مصطلح مؤلف من كلمتني Strid .تعني معركة أو رصاع ،و  flygplanتعني طائرة.
ليصبح املعنى الكامل :طائرة حربية أو مقاتلة.
المصطلح السابعKustbevakningen :

مصطلــح مؤلــف مــن كلمتــن Kust .تعنــي ســاحل أو شــاطئ ،و  bevakningتعنــي حراســة أو مراقبــة .ليصبــح املعنى
الكامــل :خفــر الســواحل .وخفــر الســواحل :هــي منظمــة عســكرية ،أو شــبه عســكرية ،مشــابهة لســاح البحريــة.
إال أن واجباتهــا الرئيســية ،تتمثــل يف حفــظ وحاميــة امليــاه اإلقليميــة للدولــة مــن التهريــب غــر الرشعــي ،واإلجـرام
واإلرهــاب .وعــى عكــس القــوات البحريــة التــي تتبــع الجيــش ،فــإن قــوات خفــر الســواحل تلحــق بقــوات الرشطــة.

لمعلوماتك  :صديق الكومبس العزيز
إذا اردت التعــرف عــى مصطلحــات ســويدية أكــر وعــى ترجمتهــا للعربيــة عليــك زيــارة موقــع
مصطلــح مؤلــف مــن ثــاث كلــات Hem .تعنــي منــزل أو وطــن ،و  språkتعنــي لغــة ،و  undervisningتعنــي
تعليــم أو تدريــس.
ليصبح املعنى الكامل :تدريس اللغة األم ،أو (لغة املنزل).
ومــن املعــروف يف الســويد أنــه يحــق لطــاب املرحلتــن األساســية والثانويــة ،مــن اللذيــن يتكلمــون بلغــة أخــرى يف
منزلهــم غــر الســويدية ،أن يحصلــوا عــى تعليــم مجــاين يف املدرســة للغتهــم األم.
المصطلح الرابعLärarförbundet :

الكومبــس  www.alkompis.seوتحــت عنــوان للقادمــن الجــدد تجــد صفحــة كلــات ومصطلحــات
ســويدية.
كــا ميكنــك االســتامع إىل برنامــج تعليــم اللغــة عــى راديــو الكومبــس  www.alkompis.fmأو مــن
خــال تنزيــل تطبيــق الكومبــس عــى هاتفــك النقــال.
يف موقــع الكومبــس تجــد دومــا معلومــات مهمــة لــكل ولعائلتــك ،إىل جانــب أخبــار الســويد واملجتمــع
الســويدية ،التــي تحــدث عــى مــدار الســاعة ،ميكنــك االطــاع عــى :معلومــات عــن أهــم املؤسســات
الســويدية ومهامهــا ،أســاء وعناويــن العديــد مــن الروابــط والجاليــات والســفارات ،أســاء األح ـزاب
الســويدية املشــاركة يف الربملــان الســويدي جميعهــا مــع رشح عــن نشــأتها وعــن موقفهــا مــن عــدة
قضايــا هامــة .إضافــة إىل معلومــات عــن بعــض الــركات الخاصــة ،كل ذلــك موجــود تحــت عنــوان

مســاحات
ميكنــك مواصلــة اإلبحــار يف موقــع الكومبــس للتعــرف عــى عــدة خدمــات ومواضيــع متعلقــة بالســويد
مصطلح مؤلف من كلمتني Lärare .تعني مد ّرس أو معلّم أو أستاذ ،و  förbundتعني اتحاد.
ليصبح املعنى الكامل :اتحاد أو نقابة املعلمني.

والحيــاة فيهــا ،الكومبــس صديقــك الناطــق بالعربيــة إىل جانبــك دومــا

العدد الثاني عشر تسالي
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كلمات متقاطعة
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1
افقي
 .1والد الوالد  oالبيه البواب
 .2فرك اليشء باليشء  oاسم يعرف به الشخص غري
اسمه الرسمي  oعكس ميت
 .3فيلم مرصي ( )1955من إخراج هرني بركات و بطولة
عبد الحليم حافظ و إميان
 .4شخص من مدينة الضباب
 .5ممثلة سورية لقبها مرصي
 .6ثلثا بلح  oمثر منه زيت مذكور يف القرآن (مبعرثة
 .7للنداء  oينشف (معكوسة)
 .8متشابهان  oمن األطراف  oمتشابهان
 .9كوميدي مرصي راحل سمي مرسح هام باسمه يف
القاهرة (بدون الـ التعريف).
 .10ملك الطيور  oالفن السابع

2
3
4
5
6
7
8

رأسي
 .1ممثل سوري مميز شارك يف التغريبة الفلسطينية
 .2غوار الطوشة
 .3االسم الثاين ملمثل مرسحي كوميدي مرصي  oثلثا دار
 .4ممثلة مرصية متزوجة من أحمد حلمي
 .5طعام يقدم بعد الوجبة الرئيسة  oقرأ وفحص ومتعن
يف موضوع ما
 .6يعمل ولكن انتاجه قليل  oعائد إلينا  oمتشابهان
 .7إمارة عربية  oسئم  oجملة موسيقية
 .8احقاق العدل  oوالدة
 .9يوضع لتجميل العني  oممثلة مرصية متزوجة من
نقيب الفنانني
 .10حروف متشابهة

9
10

افقي
 .1جد • احمد زيك
 .2مرغ • لقب • حي
 .3ايام وليايل
 .4لندين
 .5سلمى املرصي

 .10نرس • سينام
 .9ريحاين
 .8م م • يد • ي ي
 .7يا • يجف
 .6لح • زتنالوي

رأسي
 .1جامل سليامن
 .2دريد لحام
 .3غانم • ار
 .4منى زيك
 .5حلويات • درس

رقم الطوارئ في الســويد

 .6مقل • لنا • ي ي
 .7ديب • مل • لحن
 .8انصاف • ام
 .9كحل • روجينا
 .10ي ي ي ي ي ي ي
يي

عناوين وهواتف مهمة

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

حل الكلمات المتقاطعة
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