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معالجة الخالفات األسرية في الوقت المناسب تغني عن
الذهاب الى المحاكم
صــ ٧

(طربانــد) فرقــة ســويدية بهوية عربية
Mohamad El alfa

صــ ٢٣

فيلــم فتــاة المصنــع قريبــا فــي دور
العــرض الســويدية
صــ ٢٤

ح ــزب اليس ــار أكث ــر األح ــزاب تمثي ــا
لألجانــب فــي البرلمـ ــان ،وحـ ــزب الوسـ ــط
أقلهــا
صــ ١٨

َتل ّبد العالقات السعودية السويدية
أزمة في ثقافة معرفة اآلخر

تصدر عن شبكة الكومبس اإلعالمية
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كلمة العدد

ظاهرة تكاثر المواقع اإلخبارية العربية
بين المهنية والتقليد
اإلنترنــت فــي الســويد ،والدة
يشــهد فضــاء ُ
متكــررة لمواقــع ت ّعــرف نفســها باإلخباريــة
واإلعالميــة ،بشــكل بــات يشــبه الظاهــرة التــي
تســتحق التنــاول.

ولعــل الســهولة التــي تقدمهــا البرمجيــات
الحديثــة فــي إنشــاء مواقــع إنترنــت متخصصــة
باإلعــام ،مــن الناحيــة التقنيــة قد شــجع البعض
علــى استســهال تغييــر مهنتــه إلــى مهنــة
الصحافــة أو علــى إتاحــة ممارســة هواياتــه
اإلعالميــة .هــذا طبعــا إضافــة إلــى ســهولة
إنشــاء صفحــات ومجموعــات علــى الفيســبوك
تحمــل أيضــا مســميات وعناويــن توحــي إلــى أن
وراءهــا مؤسســات إعالميــة وصحفيــة.

بجهــد اآلخريــن وتعبهــم الفكــري والمــادي،
حســب كل القوانيــن واألعــراف ،فمــا بالكــم
بأشــخاص قامــوا بخيانــة أمانــة العمــل إجمــاال،
والعمــل الصحفــي تحديــدا بعــد أن تركــوا
عملهــم فــي مؤسســة إعالميــة كانــوا جــزءا
منهــا ،نســخوا كل مــا كان متــاح لهــم بحكــم
عملهــم الســابق ،ليؤسســوا أعمــال خاصــة بهــم،
بطريقــة مشــوهة وغيــر حرفيــة .وألن قانــون
أي عمــل يجبــر مــن تــرك وظيفتــه علــى عــدم
العمــل بشــركة منافســة طــوال مــدة مــن الزمــن،
تــرى أن هــؤالء ذهبــوا إلــى أبعــد مــن ذلــك .شــبكة الكومبــس تحتفــظ لنفســها بالــرد
القانونــي علــى كل لصــوص الفكــر والجهــد،
شــبكة الكومبــس اإلعالميــة ،ومنــذ نشــأتها خاصــة أن الموضــوع اصبــح يتعلــق باســتخدام
كانــت تتوقــع بــل تتمنــى أن يكــون لهــا اســم الشــبكة للحصــول علــى مســاعدات مــن
منافســين ،ألن الســاحة اإلعالميــة العربيــة هنــا الدولــة والمنظمــات األخــرى ،واســتغالل مــا
كبيــرة وتســتوعب أكثــر مــن شــبكة ومؤسســة ،قامــت بــه الكومبــس مــن جهــود علــى مــدار 4
وألن التنافــس يقــوي الشــبكة ويزيــد مـ
ـريفـن ســنوات ،فقــط الن هــذا الشــخص أو ذاك نجــح
مســؤولياتها ،لكــن التنافــس غيــر الشـ
والمبنــي علــى الغــش ،مــن المؤكــد أنــه ال يدخــل بتصميــم موقــع أو جريــدة.
ضمــن بــاب المنافســة التــي تقــوي المتنافســين
فــي ســبيل تحســين الخدمــات التــي يقدمونهــا.

ً
تصــدر مــرة واحــدة فــي الشــهر حاليــا ،وتــوزع
مجانــا بالبريــد وعبــر مراكــز ثابتــة فــي عــدة مناطــق
منهــا :ســكونة وســتوكهولم ويوتيبــوري ونورشــوبنغ
ولينشــوبنغ واسكليســتونا ،وهــي خدمــة إعالميــة
باللغــة العربيــة هدفهــا المســاهمة فــي تلبيــة الحاجــة
إلــى وجــود وســيلة إعالميــة تتفاعــل مــع الجاليــات
العربيــة فــي الســويد وأوروبــا حــول كل مــا يجــري مــن
أخبــار ومســتجدات تهــم الجاليــات الناطقــة بالعربيــة.
صحيفــة الكومبــس وســيلة إعالميــة جــادة تحــاول
التركيــز علــى القضايــا التــي تهــم االندمــاج بالمجتمــع
والتعريــف بحقــوق كل األشــخاص و الجماعــات حســب
وضعهــا القانونــي فــي الســويد وأوروبــا ،إضافــة إلــى
التواصــل مــع مــا يجــري فــي البــاد العربيــة والعالــم
والتشــجيع علــى االســتفادة مــن التجــارب وتنــوع
الثقافــات بيــن الشــعوب ،مــن خــال التعريــف باآلخــر
واالطــاع علــى نمــط الحيــاة التــي اختارتهــا الشــعوب
وطريقــة وضعهــا للحلــول التــي تحتاجهــا فــي إدارة
المجتمــع وتطويــر المؤسســات وزيــادة الرفاهيــة.

عمــل تجــاري نجــح فيــه اآلخــرون لذلــك يجــب
تقليــده ونســخه ،وكلنــا يعــرف مــا كتبــه ابــن
خلــدون فــي مقدمتــه ،عــن تقليــد التجــار لتاجــر
اســتورد ســلعة مــن الصيــن وحقــق بهــا أربــاح
كبيــرة ،بعــد فتــرة تحولــت كل متاجــر الســوق
إلــى بيــع نفــس الســلعة ،فكســدت ولــم يربــح هيئــة تحريــر الكومبــس تضــم العديــد مــن الصحفيين
واإلعالمييــن المتعاونيــن معهــا مــن داخــل الســويد
التجــار وســخر المســتهلك مــن الجميــع.
وخارجهــا.

وال شــك أن بيــن هــذه المواقــع والصفحــات مــا
هــو جديــر باالحتــرام والمتابعــة ،وال يجــوز
التعميــم إطالقــا ،لكــن تكاثــر هــذه الظاهــرة
أدخــل عــدد كبيــر مــن القائميــن علــى هــذه
الفقاعــات إلــى محاذيــر قانونيــة وأخالقيــة ،بعــد
أن وجــدوا صعوبــة متابعــة العمــل الصحفــي
القائــم علــى المهنيــة ،مــا دفعهــم إلــى الســطو
علــى مــواد مواقــع أخــرى إمــا عــن طريــق النســخ ال أحــد يســتطيع احتــكار نتائــج نجــاح لنفســه
واللصــق أو عــن طريــق تغييــر بعــض
معالــم فقــط حتــى وإن كان هــو مــن حقــق هــذا النجــاح
ـدر.
الخبــر وفــي الحالتيــن دون ذكــر المصـ
بنفســه ،ولكــن هنــاك مــن يريــد فعــا اســتغالل
جهــود اآلخريــن بعــد أن اكتشــف
مخطئـعـامــلأن رئيس التحرير
هــذه اللصوصيــة والســطو علــى حقــوق إنشــاء موقــع أو صفحــة أو جريــدة هــو
المؤسســات التــي تنتــج الخبــر أو المــادة تجــاري يمكــن أن يحقــق لــه األربــاح أو الشــهرة ،د .محمود صالح آغا
الصحفيــة ،هــو عمــل رخيــص ،ومســتهتر وألنــه اعتقــد أن هــذا المجــال مثلــه مثــل أي

Vill du ha tidningen så skicka din adress till oss på:
adress@alkompis.se
unika 20 000 Alkompis.se hittar du på nätet och har redan
besökare på Facebook och 134 000 besökare varje dag samt
personer. Al Kompis åtnjuter 420 000 en mediaräckvidd på
väldigt högt förtroende bland våra läsare som ser oss som
“Sverige på arabiska”.
Besök gärna också vår svenskspråkiga systertidning Altid.se.

MVH
Redaktionen

Al Kompis Media Network är ett mediabolag med
ambitionen att underlätta integrationen mellan de människor
och kulturer som finns i Sverige idag. Vi på Al Kompis är
övertygade om att integrationen 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. Al Kompis papperstidning består
exemplar. Den distribueras av 25 000 sidor och trycks i 28 av
speciellt utvalda platser i Stockholms län, 40 utdelare och på
Malmö, Landskrona, Helsingborg och Göteborg.
Vi kan skicka tidningen till dig med post, var som helst i
landet.

المؤســس ورئيس التحرير
د .محمــود صالــح آغا
0729718898
ma@alkompis.com

ســكرتير التحرير
نزار عسكر
0737641489
nazar@alkompis.com

المبيعات
مازن كلســلي
0736690378
sales.skane@alkompis.com
مواقع شبكة الكومبس اإلعالمية على االنترنت

موقــع الكومبــس بالعربية
www.alkompis.se
موقــع الكومبس بالســويدية
www.al-tid.se
موقــع راديو الكومبس
www.radioalkompis.se
جريــدة الكومبس الورقية
www.alkompis.se/newspaper
موقــع االنتاج االعالمي

ANNONSAVDELNING
Mazen Akram
tel: 073 - 669 03 78
GRAFISK AVDELNING
Baseem Munawwar
Tel: 076 - 008 19 48

Malmö
tel: 073 - 669 03 78
Göteborg
Tel: 076 - 348 24 28
Uppsala
Tel: 073 - 717 70 68
Eskilstuna
Tel: 073 760 98 22

Stockholm
tre 3 , 64 Finlandsgatan
Kista 74 164
Mahmoud Agha
Tel: 08 - 120 57 348
E-post:
info@alkompis.com

www.al-media.se
صفحــة الكومبس على الفيســبوك
www.facebook.com/alkompis.se
PÅ ARABISKA FRÅN SVERIGE

صديقــك الناطــق بالعربية في الســويد
SVERIGES STÖRSTA TIDNING PÅ
ARABISKA

موقع الشــبكة الرئيســي
www.alkompismedianetwork.com
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السويد والسعودية:

أزمة في ثقافة معرفة اآلخر

الكومبــس  -الغــاف :كشــفت األزمــة
الدبلوماســية الحاليــة بيــن المملكــة العربيــة
الســعودية والســويد ،عــن أهميــة التواصــل
الثقافــي بيــن الشــعوب للتعــرف أكثــر علــى
اآلخــر ،فــا يكفــي أن يكــون هنــاك اهتمامــات
اقتصاديــة فقــط بيــن الــدول ،حتــى إذا تحولت
هــذه االهتمامــات إلــى اتفاقيــات تعــاون
مجزيــة علــى المســتوى التجــاري والعســكري
أو االســتثماري.
التعــرف علــى ثقافــة اآلخــر وتفهــم خصوصياتــه
االجتماعيــة والفكريــة ،مــن خــال االطــاع علــى
الحقائــق التاريخيــة ومتابعــة مــا ينتجــه حاليــا ضمــن
المجــاالت األدبيــة والفكريــة والفنيــة وغيرهـا ،يســهل
ويســاعد علــى تقويــة بقيــة الجوانــب ذات الطابــع
االقتصــادي ويضمــن اســتمرارية العالقــات السياســية
المبنيــة علــى االحتــرام المتبــادل.
ومــع أن الخــاف بيــن الســعودية والســويد الــذي بــدأ
يتســع ويكبــر بعــد أن تدحرجــت عجلتــه ككــرة الثلــج،
هــو خــاف بيــن حكومتيــن لدولتيــن مســتقلتين ،إال
أن لــه أيضــا جوانــب قــد تمتــد إلــى طبيعــة االختــاف
بيــن الثقافــات.
االختــاف ،وهــو شــيء واقعــي ،بــل ضــروري ومنطقــي
فــي الطبيعــة البشــرية ،ظهــر بيــن البلديــن حــول
تفســير مفاهيــم عديــدة منه ـا ،االنتقــاد الســويدي
للقضــاء فــي الســعودية ولطريقــة تنفيــذ األحــكام
فيهـا ،هــذا االنتقــاد وصفتــه الريــاض بالتدخــل الســافر
بالشــأن الداخلــي ،واعتبــرت

ربــط هــذا «التدخل» بمســائل
حقــوق اإلنســان أكثــر مــن تصريح
«ســاذج» لوزيــرة تماهــت بيــن
مســؤوليات منصبهــا السياســي
الحالــي وبيــن مبــادئ موقعهــا
كناشــطة نســوية فــي الســابق.
االختــاف ،الــذي قــاد إلــى الخــاف ،ظهــر أيضــا علــى
الجانــب اآلخــر ،عندمــا لــم تســتطع العربيــة الســعودية
تفهــم طبيعــة حريــة الــرأي والتعبيــر علــى الطريقــة
الســويدية ،وأن هــذا المفهــوم يتحــول أحيانــا إلــى
مجــرد قيمــة تــداول فــي ســوق السياســة الداخليــة
وحتــى الخارجيــة فــي لعبــة الديمقراطيــة بيــن
األحــزاب المحليــة واألوروبيــة.

ردة الفعــل الســعودية التــي وصفــت ب ـ «المبالــغ بهــا» الخارجيــة المباشــرة وغيــر المباشــرة علــى ســيادتها.
والتــي حشــدت ورائهــا مــا حشــدت مــن دول عربيــة
وإســامية قــد تكــون أيضــا فــي جــزء منهــا قائمــة علــى –التصعيــد إلى أين؟
االختــاف فــي فهــم ثقافــة اآلخــر.
ال شــك أن اإلجــراءات الســعودية ،لــم تكــن متوقعــة من
قبــل الســويد ،وال شــك أنهــا أحدثــت تخوفــات عديــدة
لــدى الحكومــة الســويدية ،فبيــان وزيــرة الخارجيــة
–ما بين الحرج واالســتغالل:
مارغــوت والســتروم المنشــور باللغــة العربيــة علــى
باســتثناء قلــة مــن األقــام العربيــة التــي أرادت موقــع الخارجيــة الســويدية ،يوحــي بالتخــوف مــن
اســتغالل األزمــة لصالــح التقــرب مــن موقــف المملكــة حشــد إســامي علــى المســتوى الشــعبي والرســمي
الســعودية ،شــعرت العديــد مــن الشــخصيات ضــد الســويد ،ويحــاول الــرد علـ ّـى تهمــة عــدم احتــرام
والجمعيــات اإلســامية فــي الســويد بالحــرج ،عندمــا المســلمين واإلســام ،لذلــك ُيذكــر البيــان بمــا فعلتــه
وضعــت تحــت خيــار تحديــد موقفهــا مــن األزمــة الســويد وتفعلــه مــن أجــل فلســطين ،وللجاليــات
والجمعيــات اإلســامية علــى أراضيه ـا ،وأشــارت إلــى
الحاليــة بيــن الســعودية والســويد.
مســاهمات المســلمين المهنيــة والتربويــة والبحثيــة
والثقافيــة والرياضيــة والسياســية ووصــول بعضهــم
اعتبــار األزمــة ســحابة صيــف عابــرة ،ومحاولــة لعــب إلــى مناصــب برلمانيــة وحكوميــة ووزاريــة ،وإلــى
دور الــذي يمســك العصــا مــن المنتصــف ،أو محاولــة اســتقبال الســويد آلالف الالجئيــن مــن ســوريا والعــراق
القيــام بــدور الوســيط ،محــاوالت لــم تــرض خاصــة
الطــرف الســعودي ،ألن أغلــب هــذه الجمعيــات ترتبط ومناطــق أخــرى.
بعالقــات وثيقــة مــع المملكــة ،التــي انتظــرت منهــم
مواقــف أكثــر حزمــا فــي الوقــوف معه ـا.
مــن ناحيــة أخــرى حاولــت أحــزاب المعارضــة إثبــات
ولكــن أغلــب هــذه الشــخصيات والقائميــن علــى «فشــل» السياســة الخارجيــة لحكومــة قطبــي الحكــم
جمعيــات إســامية هــم مواطنــون ســويديون ،وهــم االشــتراكيين والخضــر.
يتلقــون دعمــا أيضــا مــن الحكومــة الســويدية ،وهــذا
مــا أوقــع البعــض فــي حــرج تحديــد موقــف «حــازم» وفــي جلســة اســتجواب للوزيــرة والســتروم فــي
البرلمــان ،أكــدت أن الســويد تتجــه نحــو التهدئــة ،وأن
–األزمة وحديث الشــارع العربي هنــاك مصالــح عديــدة تربــط بيــن البلديــن ،لكنهــا لــم
تبــد أي إشــارة عــن نيتهــا اتخــاذ إجــراءات للتراجــع أو
في السويد
االعتــذار أو االســتقالة ،كمــا يتوقــع البعــض أو يعتقــد
مــن خــال تتبــع التعليقــات علــى األخبــار المرتبطــة أنهــا ضمــن إجــراءات حــل األزمــة بيــن البلديــن.
باألزمــة الســعودية الســويدية ،ومــن خــال األحاديــث
العامــة مــع أقطــاب وشــخصيات مــن الجاليــات العربيــة ربــط االنتقــادات الســويدية بمســائل حقــوق اإلنســان
هن ـا ،يــكاد يكــون شــبه إجمــاع علــى أن الســويد ال اعتبرتــه المملكــة الســعودية أكثــر مــن تصريــح
تســتحق كل هــذا العقــاب الســعودي ،وأن التصعيــد «ســاذج» لوزيــرة تماهــت بيــن مســؤوليات منصبهــا
فــي تأزيــم العالقــات بيــن البلديــن ،يمكــن أن يخلــق السياســي الحالــي وبيــن مبــادئ موقعهــا كناشــطة
حالــة مــن الحشــد واالصطفــاف الســلبي وراء المواقــف نســوية فــي الســابق.
علــى المســتوى الدولــي .فيمــا يذهــب البعــض إلــى
إعــان تخوفــه مــن تأثيــر العقوبــات الســعودية علــى
الحالــة اإليجابيــة التــي نتجــت عــن اعتــراف الســويد –اســتنتاجات من األزمة
بفلســطين بيــن الحكومــات والبرلمانــات األوروبيــة.
بغــض النظــر عــن الســيناريوهات المنتظــرة للحــل أو
هنــاك أيضــا مــن يتفهــم ردة الفعــل الســعودية ،خاصة للمزيــد مــن التصعيـد ،تبقــى مســألة التواصــل الثقافــي
فــي هــذه المرحلــة الحساســة التــي تمــر بهــا عــدة دول والحضــاري بيــن األمــم وتفهــم واحتــرام خصوصيــات
عربيــة ،تعانــي مــن التدخــات بــل مــن التجــاوزات اآلخــر ،هــو مفتــاح الحــل ،ألي أزمــات مشــابهة.

وزيــرة الخارجية مارغوت والســتروم

وكمــا أن هنــاك خالصــات عديــدة يمكن أن تســتنتجها
الســويد ،مــن وراء هــذه األزمــة ،يوجــد أيضــا الكثيــر
مــن وجهــات النظــر التــي يجــب أن تنتبــه لهــا الــدول
العربيــة اجمــاال فــي عمليــة بنــاء جســور العالقــات مــع
الــدول والشــعوب األخــرى.
فهــل يكفــي مثــا أن تدعــم هــذه الــدول الجمعيــات
ذات التوجهــات االســامية فــي المجتمعــات الغربيــة؟
وهــل يوجــد مــا يكفــي لهــذه الــدول مــن مراكــز ثقافيــة
أو أدوات إعالميــة فاعلــة ومؤثــرة لتعريــف الســويدي
واألوروبــي واألجنبــي اجمــاال علــى الثقافــات العربيــة؟
كــم ســويدي يســتطيع أن يعــرف أو يقــرأ عــن الناتــج
الثقافــي اليومــي أو التــراث الثقافــي فــي أي بلــد عربــي؟
كــم معــرض كتــاب أو رســم أو أعمــال تراثيــة أو كــم
نشــاط ثقافــي او موســيقي أو عربــي يقــام ســنويا فــي
الســويد؟ أســئلة اإلجابــة عليهــا برســم أكثــر مــن 13
ســفارة عربيــة فــي ســتوكهولم ومــن ضمنهــا الســفارة
الســعودية
رئيــس التحرير
د .محمــود صالــح آغا
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مصلحة الضرائب:

البدء بالتصريح السنوي عن الدخل في اإلنترنت

الكومبــس  -ســتوكهولم :أعلنــت مصلحــة
الضرائــب الســويدية أنــه أصبــح باإلمــكان
مشــاهدة التصريــح الضريبــي للعــام 2014
ونســبة الضريبــة المقتطعــة والمرتجعــة،
لنســبة كبيــرة مــن النــاس علــى الرغــم مــن أن
الحســابات لــم تنتــه بعــد بشــكل كامــل.
وبحســب المصلحــة فــإن إجمالــي المبالــغ التــي تــم
إعادتهــا مــن الضريبــة العــام الماضــي بلغــت أكثــر مــن
 30مليــار كــرون ،وضعــت فــي حســابات  4مالييــن
ونصــف شــخص فــي الســويد.
وتعتبــر هــذه المبالــغ المرتجعــة ذات ترحيــب كبيــر
مــن قبــل الســويديين ،خصوصــا أنهــا تأتــي مباشــرة
قبــل اإلجــازة الســنوية ،التــي يســافر معظمهــم
خالله ـا.
مصلحــة الضرائــب دعــت إلــى التصريــح إلكترونيــا
 e-deklareraألســباب عديــدة منهــا زيــادة
نســبة الخطــأ ســت مــرات فــي التصريــح الورقــي عــن
اإللكترونــي ،كــون جميــع العمليــات الحســابية تجــري
بشــكل آلــي فــي الطريقــة الثانيــة.
وســبب آخــر أشــارت إليــه المصلحــة هــو الوقــت

اإلضافــي المتوفــر ،لمــن يدخــل عــن طريــق اإلنترنــت
إلــى صفحــة التصريــح ،بــدل انتظــار البريــد الورقــي،
باإلضافــة إلــى أن التصريــح اإللكترونــي يمنــح وصــل
اســتالم مــع رقــم بشــكل مباشــر ،وهــو مــا ال يتوفــر
فــي الطريقــة الورقيــة.

–تعريــف بمصلحــة الضرائــب
 Skatteverketواألعمــال
التــي تقــوم بهــا

الكومبــس – ســتوكهولم :ذكــرت عــدة
تقاريــر ودراســات عالميــة أن ســتوكهولم
هــي أفضــل مدينــة تكنولوجيــة فــي أوروبــا،
وفــي الجــزء العلــوي مــن دول العالــم ،وذلــك
وفــق التلفزيــون الســويدي .SVT
وقالــت رئيســة غرفــة تجــارة ســتوكهولم الجديــدة

الشــركات التكنولوجية الكبرى في العالم ،وذلك بحســب
إحصائيــة أعدتهــا شــركة االستشــارات .Savills

وكان تقريــر ســابق صــدر عــام  ، 2013قــد أشــار إلــى
أن ســتوكهولم تملــك أعلــى نســبة مــن الموظفيــن فــي
مجــال التكنولوجيــا فــي أوروب ـا ،باإلضافــة إلــى انتشــار
مهنــة المبرمجيــن بشــكل واســع ج ـدًا بيــن ســكان
المدينــة.
وجــاءت العاصمــة الســويدية فــي الترتيــب الخامــس
كأفضــل مدينــة فــي العالــم بالنســبة إلثبــات وجــود

تمــارس مصلحــة الضرائــب عملهــا مــن خــال مكتــب
رئيســي فــي بلديــة ســولنا  Solnaالتابعــة لمحافظــة
أســتوكهولم إضافــة إلــى حوالــي  100مكتــب فرعــي
موزعيــن فــي جميــع أنحــاء الســويد ،ولديهــا نحــو
 10700موظــف.

الكومبــس مؤسســات :مصلحــة الضرائــب هــي
ســلطة إدارة حكوميــة تعمــل علــى تنفيــذ نظــام
الجبايــة الضريبيــة والتحقــق منهــا وتحصيلهــا
بمــا فيهــا جبايــة ضرائــب األمــاك العقاريــة
 .fastighetstaxeringكمــا تقــوم المصلحــة
بمهــام وضــع وتنظيــم الســجالت واألحــوال المدنيــة
 folkbokföringوتمنــح هويــات التعري
إضاـفــةـف –هام مــن مصلحة الضرائب:
الشــخصية لألشــخاص المســجلين فــي الســويد
أو
ـاة
ـ
ف
الو
إلــى مســؤولياتها عــن حصــر األمــاك عنــد
تأكــد مــن أن البيانــات والمعلومــات الموجــودة فــي
اإلفــاس.
الخدمــة اإللكترونيــة والتطبيــق (  ) appenأو
فــي الالئحــة التفصيليــة متطابقــة مــع بيانــات مراجعــة
مصلحــة الضرائــب تراقــب أيضــا مــا تطلبــه منهــا الدخــل التــي وصلتــك مــن رب العمــل أو المصــرف أو
الدولــة ضمــن مهــام تتعلــق بتصفيــة ديــون الشــركات مــن مصلحــة التأمينــات العامــة او شــركات بطاقــات
االئتمــان المصرفــي.
واألفراد وغير ذلك.

ستوكهولم أكثر مدن أوروبا
الجاذبة لشركات التكنولوجيا

وبحســب التقاريــر فــإن مدينــة ســتوكهولم هــي أكثــر
المــدن األوروبيــة الجاذبــة لشــركات التكنولوجي ـا،
وذلــك نتيجــة تميزهــا باالبتــكار التكنولوجــي.

تتلقــى المصلحــة التصريحــات أو اإلقــرارات الضريبيــة
 deklarationمن األشخاص والشركات وتتحقق
منهــا كمــا تقــوم بمعالجــة المســائل األخــرى المتعلقــة
بالضرائــب .إضافــة إلــى منــح إثبــات الشــخصية (قيــد
نفــوس)  personbevisوجميــع المعامــات
المتعلقــة بالســجالت المدنيــة مثــل تســجيل الــوالدات
والوفيــات ،وتســجيل عناويــن ســكن المقيميــن فــي
الســويد.

 Maria Rankkaللتلفزيــون الســويدي إن
ســتوكهولم تطــورت بشــكل كبيــر ج ـدًا ،وأصبحــت
واحــدة مــن أقــوى مــدن العالــم فــي مجــال الشــركات
التكنولوجيــة الناشــئة.
وأضافــت رانــكا أن الســويد تتميــز بوجــود مهندســي
المعلوماتيــة ً الذيــن يتمتعــون بمهــارات تقنيــة
عاليــة ،مبينــة أن الســويد دولــة صغيــرة الحجــم،
لكنهــا دول منفتحــة عالميــا.

وأشــارت إلــى أهميــة القطــاع التكنولوجــي ،علــى
اعتبــار أنــه يخلــق العديــد مــن فــرص العمــل فــي
مجــال الخدمــات.

Foto Jeanette Andersson
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سوق تزوير وبيع الشهادات والوثائق:

الضحايا يدفعون الثمن مرتين

مراحــل قــد تطــول أو تقصــر فــي التحصيــل العلمــي .وحــول ســؤال الكومبــس لــه فيمــا إذا كانــت مصلحــة الفــرد دراســتها ،تقــوم بــه مؤسســات التعليــم العالــي
الدولــة تعلــم بوجــود صفحــات علــى الفيســبوك ،تقــوم نفســها.
ببيــع شــهادات جامعيــة مــن خــارج بلــدان االتحــاد
–مصلحــة الدولــة للدراســات األوروبــي مــزورة مقابــل أمــوال لمــن يريدهــا داخــل
ُ
ُ
ّ
الســويد ،قــال« :لســنا علــى علــم بوجــود مثــل هـ
ـذه –إعــان مشــبوه يــروج لرخــص
العليــا« :تدقيــق الشــهادات العمليــات مــن خــال الفيســبوك ،مقابــل ذلــك ،نعلم ان
ـادة روســية يمكن اســتخدامها
يختلــف باختــاف الــدول» بيــع تلــك الشــهادات يحــدث عبــر شــبكة اإلنترنــت» .قيـ ُ

إيريك يوهانسن

الكومبــس –ُ تحقيقــات :مــع ازديــاد أعــداد
الالجئيــن الجــدد القادميــن الــى الســويد،
بــدأت تنشــط فــي «الســوق الســوداء» مؤخـرًا،
العديــد مــن المكاتــب والشــركات الوهميــة،
التــي ّ تعمل علــى إصــدار الشــهادات الجامعية
المــزورة ،ووثائــق الســفر المختلفــة ،مقابــل
أمــوال ،تكــون طائلــة فــي الكثيــر مــن األحيــان.
وإذا كان معظــم طالبــي اللجــوءُ ،يضطــرون تحــت
ضغــط حاجــة الســفر وطلــب اللجــوء هربا مــن بلدانهم،
إلــى التعامــل بشــكل أو بآخــر مــع المهربيــن ،ودفــع
أمــوال لهــم مقابــل إيصالهــم للســويد ،إال أن بعــض
الالجئيــن الذيــن يصلــون بالفعــل ويحصلــون علــى
اإلقامــة ،يســتمرون فــي التعامــل مــع ه ًــذه األوســاط،
لتأميــن مــا يعتقــدون أنــه ســيكون عامــا مســاعدًا فــي
نجاحهــم بتثبيــت أقدامهــم ّبالمجتمــع الجديـد ،وهــو
«شــراء» شــهادات جامعيــة مــزورة ،تتفنــن «عصابــات
مافويــة» فــي «اســتصدارها» ،أحيانــا مــن الجامعــات
العربيــة (مقابــل رشــاوي لمســؤولين فيهــا) ،وأحيانــا
أخــرى فــي تزويره ـا.
وتنتشــر فــي مواقــع التواصــل االجتما ُعــي ،خصوصــا
الفيســبوك ،صفحــات بأســماء رنانــة تـ ّـروج لهــذه
األعمــال ،وتضــع أرقــام تلفونــات لالتصــال ل ـ «تأميــن
الشــهادة الجامعيــة « التــي يرغــب بهــا الشــاري.
ورغــم أن المحققيــن فــي مصلحــة الهجــرة لديهــم
معلومــات وتصــورات حــول احتمــال أن تكــون العديــد
مــن الوثائــق التــي يجــري تقديمهــا لهــم مــزورة،
لكنهــم ال يكتفــون باالعتمــاد عليهــا التخــاذ القــرار،
فهنــاك سلســلة مــن اإلجــراءات المعقــدة يتــم اتخاذها
قبــل التأكــد مــن الهويــة الحقيقيــة لطالــب اللجــوء،
ومــن ثــم إصــدار القــرار.
لكــن أمــر الشــهادات الجامعيــةُ ،يعــد بــكل المقاييــس
مختلفــا عــن وثائــق اللجــوء .فالشــخص الــذي يقــع
ضحيــة نصــب واحتيــال هــذه الجهــات التــي تبيــع
الشــهادات ،يفتقــر الــى معرفــة بعــض الحقائــق
والمعلومــات الهامــة عــن الحيــاة الدراســية والعمليــة
فــي الســويد ،والتــي لــو عرفهــا لمــا لجــأ الــى ذلــك.
ّ
فالحصــول علــى أيــة شــهادة مــزورة ال يعنــي أن
حاملهــا نجــح فــي التملــص مــن اســتحقاق الكفــاءة
العلميــة وتعــب الدراســة ،الن الجامعــات الســويدية
تعتمــد اختبــارات صارمــة فــي معرفــة المســتوى
العلمــي والكفــاءة للمتقدميــن لديه ـا ،إضافــة الــى

لمعرفــة المعاييــر التــي تتخذهــا الجهــات الرســمية
للتحقــق مــن صحــة الشــهادات الجامعيــة ،التقــت
الكومبــس المحقــق فــي وحــدة تقييــم التدريــب
األكاديمــي  /قســم التعليــم األجنبــي إريــك
يوهانســون ،وســألته عمــا إذا كانــت الوحــدة تقــول
أوال بالتدقيــق قبــل التقييــم للشــهادات وللتأكــد مــن
صحــة إصدارهــا ومــن أنهــا غيــر مــزورة خاصــة فيمــا
يتعلــق بالدراســات العليــا فقــال « :نعــم نقــوم أوال
بالتحقيــق ،مــن أن الشــهادات غيــر مــزورة ،ولكــن مــا
نركــز عليــه يختلــف مــن بلــد الــى آخــر ،ففيمــا يتعلــق
علــى ســبيل المثــال بالعــراق ،فنحــن ننظــر كثيـرًا فــي
ختــم الجامعــات والتواقيــع ونحــاول اكتشــاف األخطــاء
المنطقيــة».

فــي الســويد

وأكــد يوهانســون أنــه فــي حــال التأكــد مــن أن الشــهادة
المرســلة لهــم هــي مــزورة « نتبــع التوجيهــات
والروتينيــات التــي نعتمدهــا فــي هــذه الحالــة ،وفــي
حــال جــرى تأكيــد التزويــر مــن قبــل الســلطات
التعليميــة فــي البلــد الــذي ُيفتــرض أنــه منحهــا يتــم
تقديــم بــاغ الــى الشــرطة بذلــك».
وأوضــح المحقــق فــي وحــدة تقييــم التدريــب
األكاديمــي أن مستشــارية الجامعــات والكليــات،
Universitets - och högskolerådet
ومختصرهــا  UHRتقــوم بتقييــم الشــهادات
األجنبيــة لســوق العمــل ،بينمــا التقييــم األساســي فــي
عمليــات القبــول وتقييــم المــواد التــي يجــب علــى

مــن جهــة أخــرى ،قــال قادمــون ُجــدد الــى ُالســويد،
ل ـ «الكومبــس» ،إن إحــدى صفحــات الفيســبوك ّ التــي
ُيشــتبه بأنهــا تعمــل علــى إصــدار وثائــق مــزورة،
حاولــت اســتدراجهم وتقديــم إغــراءات لشــراء
«رخــص قيــادة روســية» ،يمكــن الســياقة بهــا فــي
الســويد.
واطلعــت الكومبــس علــى الصفحــة المذكــورة ،التــي
تحمــل اســم « تأميــن وثائــق» ،وقــد نشــرت إعالنــا
ينــص علــى إمكانيــة الحصــول علــى رخــص قيــادة
روســية مقابــل  500يــورو خــال خمســة الــى ســتة
أســابيع ،مــع رقــم تلفــون تحتفــظ الكومبــس بــه.
وبحســب العديــد مــن القــراء الذيــن تحدثــت معهــم
الكومبــس ،فــإن الصفحــة المذكــورة ،حاولــت نشــر
اإلعــان فــي العديــد مــن المواقــع والصفحــات األخــرى
التــي تهتــم بشــؤون المهاجريــن والالجئيــن القادميــن
حديثــا الــى الســويد.
وفــي إحــدى الصفحــات التــي تــم نشــر اإلعــان فيهـا،
ّهــدد أحــد القــراء صاحــب اإلعــان الــذي لــم يكشــف
عــن هويتــه ،بإبــاغ الشــرطة الســويدية خــال خمــس
دقائــق إذا لــم يحــذف المنشــور ،وقــال معلقــا إن
منــح هــذه ُالرخــص مقابــل مبلــغ يعنــي وصولهــا الــى
أشــخاص ال ُيجيــدون الســياقة ،وبالتالــي يمكــن أن
ُيشــكلوا خطــرا علــى حيــاة النــاس فــي الشــوارع.
ٌ
معــروف أن القانــون ُالســويدي ،يســمح للذيــن يحملون
ُرخــص قيــادات مــن بلدانهــم األصليــة ،اســتخدامها
لمــدة ســنة واحــدة مــن تاريــخ الحصــول علــى اإلقامــة،
وبعدهــا يســقط هــذا الحــق ،ويتعيــن اســتصدار
إجــازة ســويدية ،لكــن الســويد ال تعتــرف بشــهادات
الســواقة الروســية وال تســتبدلها بســويدية.
ُ
ُويعتقــد أن الهويــات التــي تـ ّـروج لهــا الصفحــة
المذكــورة بشــكل غيــر قانونــي ،تنــدرج فــي إطــار
الجريمــة المنظمــة ،حيــث يتــم الحصــول عليهــا مــن
روســيا عــن طريــق رشــاوى وعمليــات فســاد.
ّ
ُ
وتعتبــر هــذه الهويــات ُمــزورة مــن الناحيــة القانونية،
يترتــب علــى مــن يســتخدمها مشــاكل يحاســب عليهــا
القانــون ،بالســجن والغرامة.
وهكــذا نــرى أن ضحايــا ســوق تزويــر الشــهادات
والوثائــق مــن المحتاجيــن لخدماتهــا يدفعــون
ثمــن جهلهــم بالقوانيــن مرتيــن ،مــرة حيــن يجــري
ابتزازهــم باألمــوال ومــرة أخــرى حيــن يجــدون
أنفســهم مالحقيــن قانوني ـا.
لينا ســياوش
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لقاء مع المحامية ديانا جادريان

المعالجة االجتماعية للمشاكل األسرية
قد تغني عن الذهاب إلى المحاكم

( )Bodelningوكتابــة الوصيــة .وأكــدت المجتمعــي فــي الســويد إلــى حــد كبيــر عــن البلــدان ألي عمــل ،فهــو يبقــى جالســا علــى «الصوفــا» فــي
اســتضاف راديــو الكومبــس المحاميــة ديانــا
ّ
ـروري أن يتــم توثيــق أي التــي يأتــون منهـًـا .حيــث المــرأة ال تعتمــد علــى المنــزل ،وهــذا مــا قــد يقلــل مــن قيمتــه أمــام
جارديــان يــوم األربعــاء  18آذار/مــارس المحاميــة أنــه مــن الضـ ّ ً
اتفــاق بيــن الزوجيــن ورقيــا.
الرجــل
اقتصاديــا فــي الســويد وهــذا يعطيهــا زوجتــه وأطفالــه.
 2015فــي لقــاء تحدثــت فيــه عــن أبــرز
ا ســتقاللية.

المشــكالت التــي تعانيهــا األســرة المهاجــرة
إلــى الســويد مــن وجهــة نظــر اجتماعيــة -
قانونيــة.
وفــي موضــوع الطــاق ،قالــت جادريــان« :أحــاول

–األطفــال وضرر الطالق

وتطرقــت جادريــان إلــى مواضيــع تهــم األســرة
القادم ًــة إلــى الســويد مــن حيــث التعامــل مــع األطفال
وأيضــا عندمــا تتدخــل الشــؤون االجتماعيــة
(السوســيال) لســحب األطفــال فــي حــال تكــررت
الشــكاوى مــن ســوء معاملــة أهاليهــم معهــم.
فــي حــاالت التبليــغ عــن تعــرض األطفــال للضــرب
أو ســوء معاملــة فــي المنــزل فــإن الشــرطة والشــؤون
االجتماعيــة تتدخــل وتحــاول حــل المشــكلة وبعــد
قــرار مــن المحكمــة يتــم أخــذ األطفــال مــن الوالديــن
إن ثبــت تعرضهــم ألي ســوء.
وهنــا تنصــح المحاميــة ديانــا أن يكون هناك تواصل
جيــد واســتجابة لطلبــات الســلطات المعنيــة .علــى
ســبيل المثــال ،المشــاركة فــي الــدورات التعليميــة
الخاصــة باألهالــي الذيــن ال يعلمــون أســس ً تربيــة
أطفالهــم ،وكيفيــة التعامــل معهــم ،وأيضــا طلــب
استشــارة لــدى طبيــب نفســاني.
علــى خــاف مــا هــو شــائع حــول قضايــا األســرة
علــى أنهــا فقــط طــاق وحضانــة األطفــال ،إال أن
هنــاك الكثيــر مــن المســائل التــي ال ينتبــه إليهــا
األشــخاص والمتزوجيــن إال بعــد فــوات األوان ،مثــل
حــاالت تقســيم األمــوال والممتلــكات بعــد الطــاق

أن أوصــل فكــرة إلــى الــزوج والزوجــة بعــدم إلحــاق
الضــرر باألطفــال عندمــا يطلبــان الطــاق ،وأطلــب
منهمــا التمهــل وإعـ ًـادة التواصــل والتفاهــم قبــل
البــدء بالمعاملــة قضائيــا .ولكــن هنــاك حــاالت يكــون
فيهــا أحــد الطرفيــن معــرض لخطــر مــن اآلخـ
ـر ،وهنــاك نســاء متزوجــات مــن رجــال وبينهمــا فــارق
ـون/ة
وهنــا ال أســتطيع إال أن أفعــل مــا يريــده الزبـ
كبيــر فــي العمــر وهــذا يدفــع فــي بعــض الحــاالت
للحفــاظ علــى حياته/هــا.
إلــى مقارنتهــن بالنســاء فــي الســويد ويظهــر لهــن موضحــة أن هــذه األمــور ،مثــل االعتنــاء بالمظهــر
الفــرق بيــن العالقــات الزوجيــة فــي بلدانهــن وفــي والذهــاب إلــى العمــل ،قــد تكــون بســيطة بنظــر
الســويد.
الــزوج ،لكنهــا مــن العوامــل النفســية التــي تأثــر
«أحــاول أن أوصــل فكــرة إلــى
علــى المــرأة وعلــى نظرتهــا للرجــل.
الــزوج والزوجــة بعــدم إلحــاق

الضــرر باألطفــال عندمــا يطلبــان
الطــاق ،وأطلــب منهما التمهل
وإعــادة التواصــل والتفاهــم قبل
البــدء بالمعاملــة قضائيـ ًا»

وكانــت الباحثــة اســتندت فــي بحوثهــا علــى
المعلومــات التــي جمعتهــا مــن دراســات المؤسســات
والمعاهــد البحثيــة المختلفــة.
وقالــت فــي حديــث لصحيفــة «ميتــرو» ،إن مشــاكل
النــوم أصبحــت أكثــر شــمولية ،كمــا أنهــا تزايــدت
خــال الســنوات ال ـ  30الماضيــة.
دراســات
وبحســب
مصلحــة بيئــة العمــل،
فــأن  25بالمائــة مــن

–دور أوليــاء األمــور فــي تربيــة
األطفــال

ّ
وفــي نهايــة الحديــث ركــزت المحاميــة ديانــا
جادريــان علــى دور األهالــي فــي تربيــة أوالدهــم
واالهتمــام أكثــر بالصحــة الجســدية ألن العالقــات
الزوجيــة ليســت فقــط روحيــة ،وهنــاك العديــد مــن
وذكــرت جادريــان أن المــرأة التــي تجلــس فــي النســاء التــي تطلبــن الطــاق بســبب عــدم اعتنــاء
المنــزل بالرغــم مــن تربيتهــا لــأوالد وتحمــل الــزوج بمظهــره الخارجــي ،أو بســبب عــدم مزاولتــه
مســؤولية إدارة المنــزل إال أنهــا مــن جانــب آخــر
تخســر فرصــة الحصــول علــى راتــب تقاعــد جيــد.
وأضافــت« :عندمــا ال تعمــل المــرأة خــال حياتهــا
فــإن راتــب التقاعــد يكــون فــي الحــد األدنــى وهــذا
ليــس جيــد لهــا».
وقالــت المحاميــة ديانــا إن حــاالت الطــاق تنتشــر
بشــكل ملحــوظ هــذه األيــام بيــن القادميــن الجــدد
إلــى الســويد .وتعــود ألســباب مختلفــة منهــا،
اختــاف طبيعــة العــادات والتقاليــد والنظــام

باحثــة ســويدية :النســاء يعانين
مــن مشــاكل النوم أكثــر من الرجال

الكومبــس  -ســتوكهولم :ذكــرت الباحثــة وطالبــة
الدكتــوراه فــي معهــد أبحــاث اإلجهــاد بجامعــة
ســتوكهولم  Helena Schillerأن نــوم اإلنســان
يصبــح أســوأ وأســوأ فــي عصرنــا الحالــي ،وان النســاء
يعانيــن مــن مشــاكل النــوم أكثــر مــن الســابق وأكثــر مــن
الرجــال.

«عندمــا ال تعمــل المــرأة
خــال حياتهــا فــإن راتــب التقاعد
يكــون فــي الحــد األدنــى وهــذا
ليــس جيــد لهــا»

«قــد تكــون هنــاك أمــور
بســيطة بنظــر الرجــل لكنهــا
مهمــة جــدا مــن الناحيــة
النفســية للمــرأة وقــد تــؤدي إلى
االنفصــال»

النســاء ،ذكــرن بأنهــن يعانيــن مــن مشــاكل النــوم
الســيئ ،بســبب تفكيرهــم بالعمــل ،مقارنــة ب ـ 18
بالمائــة مــن الرجــال.

وكانــت الباحثــة اســتندت فــي بحوثهــا علــى
المعلومــات التــي جمعتهــا مــن دراســات المؤسســات
والمعاهــد البحثيــة المختلفــة.
وقالــت إن مشــاكل النــوم أصبحــت أكثــر شــمولية،
كمــا أنهــا تزايــدت خــال الســنوات ال ـ  30الماضيــة.
وبحســب دراســات مصلحــة بيئــة العمــل ،فــأن 25
بالمائــة مــن النســاء ،ذكــرن بأنهــن يعانيــن مــن
مشــاكل النــوم الســيئ ،بســبب تفكيرهــم بالعمــل،
مقارنــة ب ـ  18بالمائــة مــن الرجــال.
وتــرى  Schillerأن ســبب مشــاكل النــوم هــو
بســبب معانــاة اإلنســان المتزايــدة مــن القلــق
والتوتــر واإلجهــاد ،األمــر الــذي تؤكــده اإلحصائيــات
ونلمســه بشــكل واضــح فــي المجتمــع.

ديانــا جادريــان ،ومــع أنهــا محاميــة وتمــارس العمــل
الحقوقــي المتعلــق باألســرة والعالقــات األســرية ،إال
أنهــا تعتبــر أن هنــاك جوانــب مهمــة للمعالجــات
االجتماعيــة ،يمكــن أن تغنــي عــن الذهــاب إلــى
طريــق المحاكــم.
حاورها :أســبيد وانيس
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رسالة حول ظاهرة اجتماعية:

عندما نحمل آفة الكراهية معنا إلى المدارس السويدية

الكومبــس – مــن رســائل القــراء :اعتادت األم
أن تســأل ابنتهــا فــي كل مــرة ترجــع البنــت
إلــى البيــت مــن المدرســة ،الســؤال التقليــدي:
كيــف كانــت المدرســة اليــوم؟
العائلــة التــي اســتقرت حديثــا فــي الســويد ،بعــد
رحلــة معانــاة وهــروب مــن ويــات الحــرب فــي
ســوريا ،بــدأت تكتشــف رويــدا البلــد الجديــد
ونظامــه االجتماعــي وعاداتــه وتقاليــده ،ومــن
الطبيعــي أن يكــون لــدى الوالــدة فضــول حــول
الحيــاة المدرســية البنتهــا نتالــي ( اســم مســتعار)
البالغــة مــن العمــر  15عامــا ،والتــي بــدأت تــدرس
فــي إحــدى مــدارس مدينــة نورشــوبينغ ( 180كــم
جنــوب ســتوكهولم).
ســؤال األم التقليــدي كان فــي البدايــة ،يفتــح شــهية
نتالــي علــى اإلجابــة ،ألنهــا كانــت تــرى اختالفــات
عديــدة بيــن المدرســة الســويدية الجديــدة
ومدرســتها الســابقة فــي ســوريا ،اختالفــات قــد
تكــون أحيانــا بســيطة لكنهــا كانــت مثيــرة لفضــول
المقارنــة لــدى الفتــاة.
وألن نتالــي جديــدة فــي الســويد فهــي تــدرس
دروســا تحضيريــة مــع فتيــات وفتيــان مثلهــا
وصلــوا للســويد حديثــا ،ومــن الطبيعــي أن تصــادق
عــددا منهــم ،بحكــم اللغــة األم المشــتركة ،وطــول
ســاعات البقــاء معــا علــى مقاعــد الــدرس.
مــع الوقــت ،وبعــد عــدة أشــهر خــف حمــاس نتالــي
علــى اإلجابــة ،عندمــا تبــادر األم لطــرح الســؤال
المنــاوب ،كيــف كانــت المدرســة اليــوم؟ وأخــذت
تكتفــي ببضــع كلمــات لإلجابــة مثــل« :ماشــي
الحــال»« ،عــادي» أو «مــا فــي شــي» .لكــن األم
الحظــت أن الفتــاة ال تريــد أن تحكــي كل مــا لديهــا
بــل ربمــا تعانــي مــن شــيء تخفيــه وال تريــد أن
تتحــدث عنــه.

–اكتشــاف الطائفية بين أبناء
المهاجريــن من بلد واحد في
السويد
بعــد إلحــاح مــن األم ،صارحــت نتالــي أمهــا بأمــر
جديــد اكتشــفته بمــدارس الســويد ،لــم يكــن
موجــودا فــي المــدارس الســورية ،كمــا عبــرت الفتاة
ألمهــا ،عندمــا قالــت لهــا :صديقاتــي القادميــن
مثلــي مــن ســوريا ،يتحدثــون طــوال الوقــت عــن
اختــاف ديانتــي عــن ديانتهــم ،وال يتركــون

مناســبة كبيــرة أو صغيــرة إال ويســتغلونها
للمقارنــة بيــن «نحــن» وأنتــم» أو يحاولــون ادانتــي
مــن خــال أفعــال وأعمــال منســوبة للديــن الــذي
أحملــه ،تقــول نتالــي بانفعاليــة وحــزن ،وتضيــف:
المشــكلة أننــي ال أشــعر بأنهــم يكرهوننــي ،بــل علــى
العكــس ،يتقربــون منــي أحيانــا ،ولكــن حديثهــم
عــن الديــن مبالــغ بــه إلــى درجــة أصبــح يؤثــر علــى
نفســيتي وأشــعر أننــي شــاذة بينهــم ،وفــي كثيــر
مــن األحيــان يســألونني أســئلة تتعلــق بتفســيرات
دينيــة كبيــرة عليهــم وأنــا ال أعــرف أيضــا
اإلجابــة عليهــا مثــل لمــاذا عندكــم كــذا؟ ولمــاذا
تتصرفــون بكــذا ،والغريــب أنهــم يجيبــون عنــي
أحيانــا ويذكــرون لــي أن هــذا مكتــوب فــي كتابنــا،
بــل يذكــرون أيضــا اســم القائــل أو موقــع ومــكان
النــص الــذي يستشــهدون بــه إلحراجــي.
حاولــت األم تهدئــة ابتنهــا ،واالستفســار أكثــر
عمــا يحــدث بيــن هــؤالء المراهقيــن وهــم ال يزالــون
بمقتبــل العمــر ،هــل الجميــع يشــارك بمضايقتــك؟
«ال» تجيــب الفتــاة المشــكلة مــن يقــوم بذلــك هــم
مــن أحســبهم أصدقائــي ،أي أقــرب الفتيــات منــي،
وهــم يحبــون التقــرب منــي والتحــدث معــي لكنــي
أالحــظ أنهــم يتعمــدون إثارتــي بالمواضيــع الدينيــة
وكأنهــم لــم يــروا بحياتهــم شــخص يختلــف عنهــم
دينيــا ،وتتســاءل الفتــاة أمــام أمهــا هــل هــذه هــي
الســويد فعــا؟

–ليــس فقط التالميذ
في المدرســة من يتحدثون
بالطائفية

إلــى الصــف وهــي ال تعــرف كمــا يبــدو أن نتالــي،
تنتمــي إلــى ديانــة أخــرى تختلــف عــن ديانــة البقيــة
التــي اعتــاد ان تدرســهم فــي هــذا الصــف.

تقــول نتالــي إن المعلمــة الجديــدة لــم تتوقــع
أننــي مــن ديانــة مختلفــة عــن ديانتهــا وديانــة
بقيــة التالميــذ ،ومــع أول مناســبة أخــذت تتحــدث
بصــورة طائفيــة فجــة :أنتــم تعرفــون كيــف يقــوم
«أصحــاب الديــن اآلخــر» بقتلنــا واغتصــاب نســاءنا
وتشــريدنا ،هــل يمكننــا أن ننســى مــا يمارســه
«أصحــاب الديــن اآلخــر»....؟
عــدد مــن التالميــذ فــي الصــف حاولــوا أيقــاف
المعلمــة عــن الحديــث مــن خــال محاولــة إرســال
إشــارات لهــا باأليــادي والعيــون لكــي تنتبــه إلــى
وجــود تلميــذة جديــدة مــن «الديــن اآلخــر» لكــن
المعلمــة لــم تنتبــه واسترســلت بالحديــث.

–المعلمة التــي تتلقى راتبها
من دافعي الضرائب تســاهم
بتأجيج الطائفية
المعلمــة التــي مــن المفتــرض أن تعلــم التالميــذ
إضافــة إلــى مــادة اللغــة العربيــة ،التســامح والمحبــة
وتعاليــم المجتمــع الســويدي الــذي يمنحهــا
راتبهــا مــن دافعــي الضرائــب ،أخــذت تغــذي لــدى
التالميــذ روح الكراهيــة علــى ديانــة أخــرى ،فهــي
لــم تســتخدم أســم تنظيــم أو حــزب أو جماعــة،
بــل اســتخدمت أســم ديــن معيــن ،وهــذا مــا أثــار
غضبــي عندمــا ســمعت قصــة هــذه الفتــاة مــع
مدرســتها الســويدية الجديــدة وهــذا مــا دعانــي
للكتابــة لكــم.

قــد تكــون إلــى اآلن هــذه القصــة مقبولــة إلــى حــد
مــا ،فهــؤالء المراهقــون أو األطفــال فــي الحقيقــة،
ال يحملــون ذنبــا ،ألنهــم ُجــدد علــى المجتمــع
الســويدي ،بــل الذنــب ربمــا يقــع علــى األهــل وعلــى
الظــروف التــي أدت إلــى تزايــد الشــعور بالطائفيــة
لديهــم ،وألن الطفــل يتأثــر بأهلــه فمــن الطبيعــي
أن ينقــل مــا يســمعه ومــا يحــس بــه فــي المنــزل
إلــى المدرســة ،لكــن األمــر الــذي ال يمكــن تحملــه
أو تصديقــه عندمــا تشــارك معلمــة ،موظفــة
مــن قبــل وزارة التربيــة فــي المــدارس والصفــوف
الســويدية بتأجيــج الكراهيــة وإثــارة الطائفيــة بيــن
التالميــذ أثنــاء الــدرس.

طبعــا كان موقــف المعلمــة حــرج جــدا فــي اليــوم
التالــي ،عندمــا علمــت بــاألذى الــذي ألحقتــه بطفلــة
هربــت مــع أهلهــا مــن جحيــم الحــروب التــي
تتغــذى بالطائفيــة فــي بالدهــا إلــى بــاد جديــدة
مــن المفتــرض أن حضارتهــا ومجتمعهــا الحالــي
يتغــذى علــى التســامح والمســاواة.

وهــذا مــا حــدث عندمــا انضمــت نتالــي للمــرة األولــى
إلــى صــف تعليــم اللغــة العربيــة ،وفــي الحصــة األولــى
التــي تحضــر بهــا مــع زمالئهــا ،دخلــت المعلمــة،

تقــول نتالــي أن المعلمــة أخــذت تتــودد منــي
بشــكل الفــت ،وتحــاول تصحيــح الخطــأ الــذي
وقعــت بــه ،وتقــول لهــا كلمــات جميلــة وعبــارات

إضافــة إلــى أن هــذه المعلمــة تــدرس بعــدة صفــوف
ومــدارس ،ممــا يعنــي أن خطــر نشــر مــا تحملــه مــن
ســموم كراهيــة ال يقتصــر علــى مــكان واحــد.

إطــراء ومجاملــة بشــكل مبالــغ بــه ،وهــذا يثبــت
أنهــا تعــرف عواقــب وصــول كالمهــا وأســلوبها
الطائفــي إلــى إدارة المدرســة أو إلــى إدارة المصلحــة
التعليميــة.

–جهــل اآلباء وتوريث أبنائهم
للكراهيــة ال يقتصر على دين
واحد
يجــب االنتبــاه هنــا إلــى أننــي غيــر معنــي بتوضيــح
عــن أي ديانــة تنتمــي المعلمــة أو التلميــذة نتالــي،
ألن هــذا ليــس هــو المهــم ،وإذا تصــور أحــد أننــي
ألمــح للكشــف عــن أي ديانــات أتكلــم ،فهــذه
مشــكلته ،أنــا فقــط أردت أن أنقــل صــورة عــن
مشــكلة جديــة تتعلــق بمســتقبل أطفالنــا بهــذا
البلــد ،فهــل يجــب أن نورثهــم آفــة الكراهيــة
والحقــد الطائفــي وهــم يشــقون طريقهــم فــي
المجتمــع الجديــد؟
قــد ال يكــون أهــل نتالــي مالئكــة وقــد يمارســون
هــم أيضــا تلقينهــا دروســا بالكراهيــة لديانــة
المعلمــة وتالميذهــا ،وقــد يكــون مــكان نتالــي
فتيــات مــن ديانــات مختلفــة فــي مــدارس مختلفــة
بالســويد ،فاألمــر هنــا ليــس إلدانــة أحــد ألنــه
يمثــل دينــه بطريقــة حاقــدة ومغالطــة لتعاليــم
التســامح والمســاواة ،بــل إلدانــة أي فكــر انعزالــي
وانطوائــي يحملــه اآلبــاء والكبــار ويريــدون زرعــه
بعقــول أبنائهــم حتــى هنــا فــي الســويد ،فمــا بالــك
حيــن تكــون الناقلــة معلمــة منتدبــة مــن المجتمــع
الســويدي وتمــارس هــذا الفعــل القبيــح!
فــي هــذه المــرة أقنعــت نتالــي أهلهــا بعــدم ضــرورة
تقديــم شــكوى ضــد المعلمــة ليــس ألنهــا تخــاف
مــن عقــاب ينتظرهــا مــن قبــل زمالئهــا ،بــل ألنهــا
تعــرف أنهــا تنتمــي هــي وزمالئهــا فــي الصــف إلــى
جيــل جديــد وبعــد فتــرة ســترى نفســها معهــم
جنبــا إلــى جنــب بصــورة أخــرى فــي المجتمــع
الجديــد ،صــورة تمثــل المســتقبل وال تنتمــي إلــى
أفــكار الكراهيــة مــن الماضــي البغيــض.
أرســلت مــن قبــل أحد أقــارب نتالي ،وتم تحرير
النــص مــن قبل الكومبس
الكومبس يحتفظ باســم المدرســة واســم المعلمة
وبمعلومــات أخرى

الكومبس | 10

هذا ما ستفعله عندما الحكومة تخطط إلجراء
تصبح ضحية لجرائم تغيرات في نظام
الكراهية
مدارس الـ Sfi
معلومات:

جرائــم الكراهيــة هــي تلــك الجرائــم التــي
ترتكــب نتيجــة مواقــف ســلبية تجــاه بعــض
المجموعــات فــي المجتمــع ،والمجموعــات
ُ
التــي تحمــى بتشــريعات جرائــم الكراهيــة
هــي المجموعــات التــي تســتند علــى:
لــون البشــرة ،األصــل القومــي أو اإلثنــي ،االنتمــاء
الدينــي أو العقيــدة ،الميــول الجنســية ،أي المغايــر،
المثلــي والمــزدوج الميــول الجنســية.
ال يجــب أن أن تنتمــي بالضــرورة إلحــدى هــذه
المجموعــات كــي تكــون ضحيــة لجريمــة كراهيــة.
بــل يكفــي فقــط أن يرتكــب الجانــي الجريمــة
بحقــك العتقــاده بأنـ ًـك تنتمــي إلــى واحــدة ً مــن
تلــك المجموعــات ،مثــا أن يعتقــد بأنــك مثــا مــن
المثلييــن أو إنــك قــادم مــن بلــد مــن خــارج الســويد.

ّ
–أشــياء عليــك أن تفكــر بهــا
عنــد تقديــم بــاغ عــن جريمــة
كراهيــة
إذا وقعــت ّأنــت نفســك ضحيــة لجريمــة كراهيــة
وكنــت تشــك بوقــوع الجريمــة ينبــغ أن تتصــل
بالشــرطة وتخبرهــم عــن ذلــك .إن تقديــم بــاغ
عــن هــذا النــوع مــن الجرائــم يتــم بنفــس الطريقــة
كمــا فــي الجرائــم األخــرى.
عندمــا تقــوم بتقديــم بــاغ إلــى الشــرطة عــن
جريمــة كراهيــة مــن المهــم أن تقــوم باإلخبــار
عــن ســبب اعتقــادك بأنــك كنــت ضحيــة لهكــذا
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ً
جريمــة .مثــا إذا كنــت تعرضــت إلــى اعتــداء
جســدي بالضــرب وكان الجانــي يتلفــظ فــي نفــس
الوقــت بكلمــات بألفــاظ مهينــة عــن لــون بشــرتك أو
أصلــك الوطنــي تحتــاج الشــرطة إلــى أكثــر معلومــات
ممكنــة كــي تســتطيع التحقيــق فــي الجريمــة
بأفضــل طريقــة وكــي تحصــل أنــت علــى المســاعدة
التــي تحتاجهــا.

–الدعم والمساعدة
مــن حقــك المطالبــة بــأن تؤخــذ قصتــك علــى
ُ
محمــل الجـ ّـد .ويجــب أن تقــاد جميــع التحقيقــات
الخاصــة بجرائــم الكراهيــة مــن قبــل مدعــي عــام.
مــن حقــك فــي حــاالت كثيــرة الحصــول علــى دعــم
مــن المســاعد القانونــي للمجنــي عليــه .ويمكنــك
ّ
التقــدم بطلــب لذلــك لــدى الشــرطي الــذي يحقــق في
القضيــة .وســيقوم هــو بإحالــة طلبــك إلــى المدعــي
العــام .وتقــوم محكمــة باتخــاذ قــرار بخصــوص مــا
إذا كانــت هنــاك حاجــة للمســاعد القانونــي للمجنــي
عليــه .يمكــن للشــرطة أن تســاعدك فــي االتصــال
بنشــاطات تدعــم ضحايــا الجرائــم .ويوجــد فــي
بعــض المناطــق خفــارات خاصــة لضحايــا الجرائــم
لألشــخاص الذيــن يقعــون ضحيــة لجريمــة كراهيــة.
المصدر :موقع الشرطة السويدية على اإلنترنت

ً
يعرفــوا مطلقــا طريقهــم الــى المدرســة ،كمــا ان
الدراســة المســائية فــي مــدارس بعــض البلديــات
ليســت متاحــة.

الكومبــس  -ســتوكهولم :قدمــت وزيــرة
المعــارف الســويدية ،Aida Hadsialic
مقترحــا يســعى الــى تغييــر نظــام مــدارس
تعليــم اللغــة الســويدية لالجئيــن،SFI ،
يرتكــز علــى أن يكــون التعليــم مالئمــا –تغييرات كبيرة
بحســب احتياجــات كل طالــب.
ومــن المتوقــع ان يحــدث المقتــرح الجديــد
وكانــت الوزيــرة إلتقــت طــاب ال ـ  SFIفــي أحــد
الفصــول الدراســية فــي  Sundbybergقبــل
أيــام ،وناقشــت معهــم أوضاعهــم وتبادلــت معهــم
األفــكار حــول تعليــم اللغــة الســويدية.

وقالــت لإلذاعــة الســويدية (إيكــوت) ،إن ًالتعليــم
فــي مــدارس  ،SFIســيصبح أكثــر تخصصــا ،األمــر
الــذي ســيقصر مــن خطــوات الدخــول فــي ســوق
العمـ ًـل ،موضحــة أنهــا تأمــل ان يســاعد ذلــك
أيضــا فــي القــدرة علــى ترســيخ القادميــن الجــدد
بطريقــة أفضــل بكثيــر.
ولســنوات عــدةُ ،وجهــت إنتقــادات الذعــة الــى نظام
مــدارس تعليــم اللغــة الســويدية لالجئيــن ،بســبب
وجــود نواقــص عــدة فيهــا .وتســير األمــور فــي
بعــض المــدارس بشــكل جيــد ،لكــن الطلبــة الذيــن
يملكــون شــهادات جامعيــة عاليــة ،يضطــرون الــى
الجلــوس فــي صــف مشــترك مــع طلبــة آخريــن ،لــم

ـدارس SFI
تغييــرات كبيــرة .حيــث ً ســتختفي مـ
ً
بشــكلها المنفصــل حاليــا ،وســتصبح جــزءا مــن
مــدارس البلديــة للكبــار أو مــا يطلــق عليهــا
بالكومفوكــس.Komvux ،
وســتتوفر لــكل طالــب فرصــة لقــاء أحــد مستشــاري
العمــل والدراســة ،للحصــول علــى خطــة دراســية
شــخصية ،تــاءم المهــارات والشــهادات الســابقة
لــه.
وتهــدف الحكومــة مــن ذلــك الــى تســريع حصــول
الالجئيــن علــى وظيفــة أو علــى تدريــب مهنــي
ودراســة اللغــة أو مــواد أخــرى فــي نفــس الوقــت،
وعلــى ســبيل المثــال ،الطالــب الــذي يعمــل فــي
وقــت النهــار ،يمكنــه مواصلــة دراســته فــي وقــت
المســاء.
ومــن المؤمــل أن تدخــل التغييــرات التــي اقترحهــا
الديمقراطــي االشــتراكي حيــز التنفيــذ فــي األول
مــن شــهر تمــوز (يوليــو) ،الصيــف القــادم.
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أسباب ضعف مشاركة الجالية الفلسطينية
في مالمو بالمناسبات الوطنية

مقــاالت الــرأي :مــا أثارنــي لكتابــة هــذا المقــال هــو مــا الحظتــه
خــال حضــوري لبعــض النشــاطات فــي مدينــة مالمــو ،حيــث
الحظــت ال مبــاالة مــن قبــل الجاليــة باألنشــطة التــي تنظمهــا
المؤسســات الثقافيــة الفلســطينية ،مــا اســتدعى التعليــق،
وضــرورة التحــرك لمعالجــة الموضــوع الــذي أعتقــد بــأن أغلــب
المطلــوب إعــادة االعتبــار للجاليــة الفلســطينية ومكانتهــا واحترامهــا
التجمعــات الفلســطينية فــي الســويد تعانــي منــه.

الحقيقــة المشــكلة كامنــة بتلــك العقليــة المتحجــرة التــي ال تقبــل اآلخــر
وتحــت عناويــن أم الولــد وأخــت الولــد وأصحــاب البرنامــج والنهــج المقاوم..
الــخ ،وينســون أن فلســطين أم البدايــات التــي مــن المفتــرض أن نتوحــد
حولهـا.

–ومــن األنشــطة التــي حضــرت ،وتلمســت
فيهــا هــذه الظاهــرة ،علــى ســبيل المثــال ال
الحصــر:

أمــام الســويديين والجاليــات األخــرى مــن أجــل أن تتفــرغ الجاليــة للدفــاع
عــن شــعبنا ومــا يتعــرض لــه مــن تدميــر فــي غــزة واســتيطان فــي الضفــة
وتهويــد للقــدس ،وترحيــل ألهلنــا فــي أراضــي الــ 48واســتمرار اعتقــال
األســرى والوقــوف إلــى جانــب شــعبنا فــي اليرمــوك وباقــي المخيمــات فــي
ســوريا.

• نشــاط تضامنــي مــع القــدس فــي شــهر كانــون األول  /ديســمبر مــن أليســت هــذه األمــور أولــى باالهتمــام مــن الكلمــة لمــن يريــد اســتالم عرافة
الحفــل والجلــوس بالصــف األول ،أليســت هــذه األمــور مــن التوافــه إذا مــا
العــام  2014حيــث لــم يتجــاوز الحضــور الثالثيــن شــخصا.
قيســت بالمشــكالت المنــاط بنـا ،ومــن اجــل المشــاركة فــي حلهــا؟
• فعاليــة التضامــن مــع مخيــم اليرمــوك لــم يتجــاوز الحضــور
األربعيــن شــخصًا فقــط.
ال يمكــن أن نلــوم الجاليــات ،لذلــك كل الجمعيــات الفلســطينية فــي
• اللقــاء الــذي جمــع عــدد مــن الصبايــا القادمــات مــن رام اللــه الســويد أمــام تحــد كبيــر فــي توحيــد جهودهــا لتوحيــد الجاليــة ،وإعــادة
واللواتــي كــن يمثلــن اليســار الفلســطيني ،بدعــوة مــن حــزب اليســار االعتبــار لهــا فــي أحيــاء يــوم األرض يــوم فلســطين وتحــت شــعار الشــيء
يعلــو فــوق فلســطين وال رايــة ســوى علــم فلســطين ألن البديــل ســيكون
الســويدي ،فقــد كان الحضــور ال يتجــاوز العشــرة أشــخاص.
ضيــاع فلســطين وجاليتهــا الضائــع األكبــر.
• أمــا مهرجــان المجموعــة التــي تســمى ب ـ  194بمناســبة انطــاق
الجبهــة الديمقراطيــة ويــوم المــرأة لــم يتجــاوز الحضــور المائــة.
المقاالت تعبر عن رأي أصحابها وليس بالضرورة عن الكومبس
• نشــاط للجمعيــة الفلســطينية ومعهــا جهتيــن بمناســبة يــوم
المــرأة لــم يتجــاوز الحضــور المائــة..
هــذا االســتعراض يحملنــا إلــى ســؤال أيــن المشــكلة؟ هــل هــي فــي الشــعب
والجالية ،أم في القوى المعبرة عنها الحاملة لكل عيوب الفئوية والعشائرية
والعصبويــة التنظيميــة والتــي تجعــل مــن التنظيــم أكبــر مــن فلســطين؟!

ستوكهولم:

يوســف قدورة – مالمو

مسرحية  Xتستعرض تاريخ العنصرية في السويد
الكومبــس – ثقافــة :يشــارك الفنــان المســرحي بالــذكاءً ،حيــث اعتمــدت المخرجــة علــى العنصــر الجماعــي،
العراقــي نضــال فــارس فــي مســرحية  Xالتــي بــدأ مســتخدمة مشــهد الغرفــة الواســعة ،ومــن خــال التكــرار
الصوتــي وصــدى العبــارات ،صــورت المخرجــة االعتــداءات
عرضهــا فــي شــهر آذار  /مــارس ويســتمر إلــى أيــار العنصريــة المتســمة بالســذاجة اليوميــة ،عــن طريــق ترديــد
عبــارات تــدل علــى العنصريــة عنــد التحــدث مــع المهاجريــن
مايــو القــادم ،بــدور محــوري.
األجانــب ،مثــل عبــارة «مــن أيــن جئــت ،ومــا هــو البلــد الــذي
قدمــت منــه؟».
المســرحية تتنــاول قضيــة العنصريــة فــي الســويد عبــر التاريــخ
وحتــى يومنــا هــذا ،وهــي مــن إخــراج فارنــاز اربابــي ،تتحــدث
عــن تاريــخ العبوديــة وشــراء العبيــد فــي مســتعمرة  S:tاســتطاعت المســرحية أن تســلط الضــوء علــى تعقيــدات
 Barthélemyالســويدية غــرب الهنـد ،والتــي كانــت تابعــة التاريــخ الســويدي االســتعماري واســتعباد النــاس وتقســيمهم
والتعــدي علــى حقوقهــم بــدون رحمــة ،واســتغالل البــاد
لمملكــة الســويد حتــى عــام .1840
المســتعمرة مــن قبــل الســويد ،كمــا تضمنــت المســرحية
اســتعراض الجــروح العميقــة والمؤلمــة للعنصريــة المتمثلــة
تناقــش المســرحية مســألة أن الســويد كانــت دولــة اســتعمارية بإلغــاء اآلخــر وعــدم تقبــل وجــوده.
فــي الماضــي ،علــى الرغــم مــن سياســتها المعاديــة للعنصريــة
فــي الوقــت الحالــي ،وتميزهــا بأنهــا ال تدعــم األعمــال العنصريــة.
مســرحية  Xمثلــت وجهــة نظــر األشــخاص الذيــن يملكــون
مخــاوف وقلــق متزايــد نتيجــة التغييــرات الحاصلــة فــي العالــم،
وتســتعرض كاتبــة ومخرجــة مســرحية  Xتاريــخ العنصريــة وانتشــار المفاهيــم اإلنســانية غيــر المألوفــة التــي ســادها
المفصــل فــي الســويد ،ويتأرجــح العــرض المســرحي بيــن الظــام والحــزن ،والمعانــاة الناتجــة عــن الصراعــات الدمويــة
الدائــرة حاليــا فــي أكثــر مــن بقعــة بالعالــم ،ولذلــك فإنهــا
الوعــظ والتشــكيل.
طرحــت ســؤال :كيــف نعيــش مــع بعضنــا البعــض؟
وتركــزت محــاور ســيناريو المســرحية علــى الرغبــة بمعرفــة
التاريــخ ،واالنفتــاح السياســي والتســامح ،وتميــز نصهــا المســرحية مــن إخــراج فارنــاز أربابــي ،وكتابــة كل مــن فارنــاز
بأدائــه مهمــة تنويــر الجمهــور وليــس التلقيــن ،وبالتالــي فــإن أربابــي ،وديمــن عبداللــه ،وإريك أودينبيري ،ومولي أودينبيري،
المســرحية تعتبــر درســا فــي التاريــخ للراغبيــن باإلطــاع علــى وتمثيــل عــدد مــن الفنانيــن أهمهــم أنجيليــكا بريــك ،وأرداالن
إســماعيلي ،وبيانــكا كروزيــرو وغيرهــم.
األحــداث التاريخيــة الهامــة.
وعلــى الرغــم مــن أن  Xناقشــت قضايــا صعبــة ومحرجــة
وشــائكة ،إال أن طريقــة طــرح فكــرة المســرحية تميــزت
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«المهاجرون رأس مال مربح للسويد»
دراسة اقتصادية:

الكومبــس – ســتوكهولم :تتــداول وســائل اإلعــام مــن فتــرة
إلــى أخــرى ،قيمــة الكلفــة التــي تتحملهــا ميزانيــة الدولــة
المخصصــة الســتقبال الالجئيــن ،ومــع أن أغلــب السياســيين
والمتطلعيــن علــى درايــة تامــة بالجــدوى االقتصاديــة التــي
يمكــن أن تجنيهــا الســويد مــن وراء الهجــرة ،إال أن دراســة
اقتصاديــة نشــرتها صحيفــة  Dagens ETCأكــدت
باألرقــام هــذه الجــدوى ،بعــد أن كشــفت هــذه الدراســة أن
الســويد تســتفيد مــن المهاجريــن ،وتربــح ســنويًا  8مليــار
كــرون ،نتيجــة الهجــرة إليهــا.

وبحســب الدراســة التــي أجراهــا الخبيــران االقتصاديــان Sten
 Ljunggrenو  Johan Ehrenbergباالعتمــاد علــى بحــوث
منظم ًــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة  ،OECDفــإن الســويد تحقــق
مزاعــم تأثيــر الهجــرة المتزايــدة علــى البطالــة فــي الســويد ،واالدعاءات
ســنويا مكاســب كبيــرة مــن الهجــرة إليهــا.
بانهــا تحــد مــن النمــو ،وتتســبب بتراجــع المســتوى الدراســي والــخ ،مــن
وأوضــح الخبيــران االقتصاديــان أن هــذه الدراســة هــي واحــدة مــن المفاهيــم التــي قــال إن األحــزاب العنصريــة تــروج لهــا.
الدراســات االســتقصائية الرئيســية القليلــة التــي تدعــم النظريــة
القائلــة بــأن الهجــرة تؤتــي ثمارهــا فــي ً دولــة مثــل الســويد ،علــى
أكثريــة المواطنيــن الســويديين يعتقــدون
العكــس مــن دول أخــرى ال تســتفيد شــيئا مــن اســتقبال المهاجريــن .أن سياســة االندمــاج خاطئــة
ويــرى مؤلفــو الدراســة أن الســويد تســتفيد مــن الهجــرة ألســباب
كثيــرة ،فالعديــد ممــن يأتــون للســويد يكــون لديهــم خبــرات علميــة
وشــهادات ،توفــر علــى الحكومــة دفــع تكاليــف رعايــة األطفــال
والتعليــم والمــدارس.
وأشــاروا إلــى أن نتائــج الدراســة تتعــارض مــع ادعــاءات بعــض األطــراف
السياســية ،وأوســاط الــرأي العــام ،بــأن اســتقبال المهاجريــن أدى إلــى
زيــادة العاطليــن عــن العمــل وخفــض األجــور والرواتــب.

– 6مــن أصــل  10ســويديين يعتقــدون أن
الهجــرة مفيــدة

مــن جهــة ثانيــة ،كشــف اســتطالع للــرأي قــام بــه معهــد Ipsos
لصالــح صحيفــة «داغنــز نيهتــر» ،أن نحــو ســتة مــن أصــل عشــرة
ـويديين يعتقــدون بــأن الهجــرة مفيــدة للســويد ،لكــن نفــس النســبة
سـ ً
تقريبــا يــرون أن عمليــة إدمــاج الالجئيــن فــي المجتمــع تســير بطريقــة
ســيئة.

احتفال طالب تعلم اللغة السويدية في مدينة اوربرو .عدسة :حسام حسام

العنصريــة والمعاديــة لألجانــب والهجــرة ً حجــة شــعبية لهــا ،حيــث
أكــد تقريرهمــا أن الهجــرة تمنــح فرصــا اقتصاديــة بــدل أن تنشــأ
مشــاكل اقتصاديــة.

وبالمقابــل لــم يظهــر تقريــر منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة
أن الهجــرة تمنــح فوائــد اقتصاديــة بشــكل تلقائــي ،بــل تظهــر أن
ـتثمر فــي المهاجريــن
الــدول التــي تتصــرف بطريقــة صحيحــة وتسـ ً
وتعلمهــم وتدربهــم وتوظفهــم ،تســتفيد كثيــرا ،وخاصــة الــدول
وأستشــهد الكاتــب بدرا ًســة أعدتهــا منظمــة التعــاون االقتصــادي الصناعيــة ومنهــا الســويد.
والتنميــة  OECDمؤخــرا ،حــول الهجــرة والعمــل والمســتقبل عــن
طريــق مقارنــة األرقــام الماليــة فــي الســويد ،وتأكيدهــا خطــأ تلــك
المفاهيــم.
–ومــن الحقائــق التــي ذكرهــا ليندســتروم
وشـ ّـدد الكاتــب علــى أهميــة نشــر المعلومــات الصحيحــة ،ليتــم حــول الهجــرة:
اســتخدامها أثنــاء النقــاش مــع األشــخاص العنصرييــن والمضلليــن نســبة البطالــة هــي أ ًقــل في الدول ذات الهجــرة المرتفعة.
الذيــن ينشــرون األكاذيــب حــول الهجــرة ،علــى حــد تعبيــره .النمــو ليــس منخفضــا فــي الدول ذات الهجــرة المرتفعة.
األجور والهجــرة المرتفعة.
وكانــت نســبة األشــخاص المولوديــن خــارج الســويد ،ال تتعــدى ال يوجــد أي رابــط بيــن انخفــاض نمــو ً
 ،%15أي مــا يقــارب أرقــام النمســا وبلجيــكا ،وأعلــى قليـ ًـا مــن ألمانيــا نســبة الهجــرة المرتفعــة ال تســبب فروقــا في الدخل.
والواليــات المتحــدة األمريكيــة ،وأقــل مــن كنــدا وسويســرا .أمــا معظــم ال يوجــد أي رابــط بيــن عجــز الميزانية ونســبة البطالــة المرتفعة.
البلــدان بحســب دراســة منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة ،فكانــت قــدرة القــراءة لــدى األوالد هــي أفضــل فــي الــدول بنســب الهجــرة
نســبة األجانــب أكثــر مــن  %10مــن ســكانها.
المرتفعــة.
ال يوجــد أي رابــط بيــن نســبة البطالــة المرتفعــة وشــعور النــاس
وللحصــول علــى ًصــورة مقارنــة فإنــه جــرى تقســيم الــدول إلــى خمـ
ـس باألمــان فــي المســاء.
كل
مجموعــات ،وفقــا لنســبة األجانــب الموجوديــن فيهــا ،وجــاءت فــي
بعضهــا المســاواة هــي أســوأ فــي الــدول التــي تســتقبل نســبة قليلــة مــن
مجموعــة دول مــن مناطــق مختلفــة مــن العالــم الصناعــي،
المهاجر يــن.
غنيــة وبعضهــا فقيــرة.
َ
نســبة الهجــرة المتزايــدة ال ترفــع مــن صافي الدين العام.
النــاس فــي الــدول التــي لديهــا نســب كبيــرة مــن األجانــب تتميــز برضــى
أكبــر عــن حياتهــا.
الــدول التــي تتصــرف بطريقــة صحيحــة

وقــال رئيــس قســم تحليــل البيانــات فــي المعهــد دافيــد اهليــن ،إن مــع المهاجريــن هــي الــدول التــي تســتفيد
وختــم الكاتــب بالقــول أن الــدول التــي تتصــرف بطريقــة صحيحــة،
النتيجــة التــي خــرج بهــا اال ًســتطالع ينبــغ أن تكــون مــادة للتفكيــر بهــا منهــم
تكســب الكثيــر ،وأن كل التصرفــات المعاديــة لألجانــب تمنــع النــاس
مــن قبــل السياســيين ،الفتــا إلــى أن الشــعب الســويدي عبــر عــن رفــض
مــن الدخــول فــي المجتمــع وســوق العمــل ،مــا يتســبب بأضــرار كثيــرة
واضــح لكيفيــة ســير عمليــة اإلندمــاج.
وأشــار الرش ليندســتروم إلــى تقريــر حــول نفــس الموضــوع أجــراه للبــاد.
صحفــي وآخــر اقتصــادي مــن صحيفــة  Dagens ETCحــول الصلــة
وبحســب االســتطالع ،فــأن انتقــاد عمليــة اإلندمــاج لــم تقتصــر علــى بيــن الهجــرة وأوضــاع البلــدان المترديــة ،وهــو مــا تتخــذه األحــزاب
حــزب معيــن دون اآلخــر بــل شــملت جميــع األحــزاب والكتــل السياســية
فــي الســويد .حيــث ُســجل أعلــى عــدد مــن المنتقديــن بيــن ناخبــي
حــزب ســفاريا ديموكراتنــا وبنســبة  85بالمائــة ،فيمــا كانــت نســبتهم
بيــن ناخبــي تحالــف كتلــة يميــن الوســط  66بالمائــة وبيــن ناخبــي كتلــة
الحمــر الخضــر  54بالمائــة.
كمــا َعبـ ّـر  77بالمائــة مــن المســتطلعين عــن قلقهــم مــن تزايــد
كراهيــة األجانــب.

ُ
المخابرات السويدية:
روســيا زادت من عمليات
التجســس على السويد

وبــدت الصــورة منقســمة بخصــوص الالجئيــن ،حيــث أجــاب  36بالمائــة الكومبــس – ســتوكهولم :كشــف جهــاز األمــن الســويدي
مــن المســتطلعين أن علــى الســويد أن تســتقبل المزيــد منهــم ،فيمــا  Säpoأن أكبــر تهديــد تعرضــت لــه الســويد خــال العــام
ـدد أقــل ،فيمــا لــم الماضــي جــاء مــن قبــل روســيا ،وذلــك بحســب تقريره الســنوي
وجــدت نســبة  26بالمائــة أن عليهــا أن تســتقبل عـ ٍ
لعــام .2014
يجيــب  33بالمائــة بنعــم أو ال.

–كاتــب ّســويدي صحفــي يفنــد المزاعــم بــأن
الهجــرة تدمــر ّ الســويد

فــي ذات الســياق ،فنــد الكاتـ ٌـب ُالســويديLars Lindström ،
فــي مقــال نشــره بصحيفــة « ،»Expresenمــا وصفــه ب ـ «األكاذيــب
الشــائعة» ،التــي تنتشــر فــي األوســاط العامــة ووســائل اإلعــام ،حــول

وأظهــر ًالتقريــر أن التجســس الروســي علــى الســويد فــي عــام 2014
كان شــامال ،وازداد خــال فتــرة األزمــة األوكرانيــة.
وبحســب التقريــر فــإن مجــاالت تجســس المخابــرات الروســية شــملت
جمــع معلومــات عــن القــوات المســلحة الســويدية والسياســة واالقتصــاد
والتكنولوجيــاوالعلــوم وطالبــي اللجــوء والالجئيــن السياســيين فــي الســويد.
ّ
وبيــن ســيبو أن جهــاز االســتخبارات العســكرية الروســية حــاول شــراء

معــدات ســرية ،ورفــع المســتوى التقنــي للقــوات المســلحة الروســية،
باإلضافــة إلــى محاولــة تجنيــد عمــاء فــي الســويد ،والقيــام بعمليــات
قرصنــة للمواقــع الخاصــة بالشــرطة والجيــش الســويدي ،ومراقبــة
المواطنيــن الســويديين الذيــن يعملــون خــارج الســويد.
مــن جهــة أخــرى تحــدث تقريــر ســيبو الســنوي عــن عــودة 100
شــخص تقريبــا إلــى الســويد ،بعــد ذهابهــم إلــى ســوريا واالنضمــام
لتنظيمــات إرهابيــة متطرفــة ،فيمــا لقــي  35شــخصًا حتفهــم خــال
قتالهــم مــع الجماعــات اإلرهابيــة.
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ّ
السويد:
المبادرة الشخصية أمنت
بعد عام ونصف فقط في ً
للعالج
مركزا
يفتتح
حسام
ً
نجاحا لغسان الصفدي فرصة
الفيزيائي ويحقق
ً
عمل قبل اإلقامة
كبيرا
الكومبــس -خــاص :قد يطــول طريــق النجاح ،فــي العمــود الفقــري أو المفاصــل ويرغبــون بالعــاج
والبحــث عــن عمــل ،فــي المجتمــع الجديــد ،الفيزيائــي ،وامتــأ البرنامــج لألســبوعين القادميـًـن،
ويأخــذ وقتــا طويــا ،خــال فتــرة االنتظــار حتــى وصلنــي مرضــى مــن مالمــو ويتوبــوري أيضــا».

فيمــا يســتغل آخــرون
األولــى ،لــدى
البعــضّ ،
قياســية ،ويتمكنــون مــن
الوقــت بســرعة
دخــول المجتمــع الســويدي مــن أوســع أبوابــه،
متخطيــن مراحــل تعلــم اللغــة بامتيــاز،
والتواصــل مــع المجتمــع الجديــد ،مــع أن
عامــل الســرعة ليــس هــو المقيــاس دومــا،
بــل تحديــد الهــدف والمثابــرة علــى تحقيقــه
يبقــى هــو األهــم.

–ما الفــرق بين طريقتك في
العالج والطريقة الســويدية؟

ً
فــي الســويد يعتمــدون كثيــرا علــى التماريــن ،فــإن
كان يعانــي أحدهــم مــن ألــم فــي الظهــر ،يقولــون إن
لديــه ضعــف فــي العضــات طالبيــن منــه ممارســة
الرياضــة ،لكــن كيــف سيمارســها إن كان يعانــي مــن
األلــم؟ يجــب علــى المعالــج إيقــاف األلــم ثــم وصــف
ً
حســام علــي البالــغ مــن العمــر  28عامــا ،واحــد مــن التدريــب الرياضــي.
هــؤالء الناجحيــن ،فقــد اســتطاع بمثابرتــه ليــس
فقــط الحصــول علــى عمــل ،بــل افتتــاح مركــز عــاج
فيزيائــي خــاص بــه فــي بلديــة هالمســتاد بمحافظــة تعتمــد طريقتــي علــى العــاج بالتيــارات الكهربائيــة
هاالنــد ،محققـ ًـا نجاحـ ًـا كبيـ ًـرا خــال وقــت قصيــر .واألمــواج فــوق الصوتيــة والصادمــة ،فهــي تســاعد
المريــض علــى االرتيــاح مــن األلــم خــال الجلســة
حســام وهــو فلســطيني ســوري وصــل إلــى الســويد األولــى ،وبعــد ثــاث أو أربــع جلســات ،يتحســن
ً
ـهرا فقــط ،درس فــي ســوريا ّ
بكليــة بشــكل كبيــر.
قبــل  15شـ
العلــوم الصحيــة ،قســم العــاج الفيزيائــي ،وعمــل
فــي مشــفى المواســاة بدمشــق ،لكــن ظــروف الحـ
ـرب –إلى ماذا تطمح في المســتقبل
أجبرتــه الــى مغــادرة البــاد ،والبــدء بحيــاة جديــدة
فــي الســويد.
كونــك ال تزال في بداية طريقك؟

– مــن الكامــب إلــى النــادي
ا لر يا ضــي
يقــول حســام« :قدمــت لمعلمــة اللغــة الســويدية
فــي الكامــب اقتراحــا بمســاعدة المرضــى فــي
المستشــفى فــي إطــار اختصاصــي ،بعدهــا تواصلــت
مــع نــادي رياضــي لكــرة اليــد ،يلعــب  9أشــخاص
منــه مــع المنتخــب الوطنــي ،فأبــدوا موافقــة شــرط
إجــراء امتحــان بالعــاج الفيزيائــي لــي ،ونجحــت بـ ًـه،
ألعمـ ًـل مــع فريــق الصغــار ،وبعــد أن أبديــت عمـ ًـا
جيــدا ،ا ًســتلمت الفريــق األساســي وعالجــت العبــا،
كان يائســا مــن وضعــه وأجــرى عمليــات جراحيــة».
«بعــد ثمانــي جلســات ،تمكــن الشــاب مــن العــودة
إلــى اللعــب ،لينتشــر اســمي بيــن الرياضييــن والنــاس،
وليبــدأ المرضــى بالقــدوم واالســتفادة مــن خبراتــي
فــي معالجتهــم مــن آالمهــم».

–متابعــة اللغــة الســويدية
وافتتــاح العيــادة

ً
تابــع حســام دراســته للغــة الســويدية منهيــا ال ـ SFI
وال ـ  SVAوبرنامــج  ، Korta vägenثــم قــرر
افتتــاح عيــادة خاصــة ،فــي شــهر شــباط (فبرايــر)
الماضــي ،بعــد أن عمــل للنــادي لمــدة تزيــد عــن
الســنة ،فوصــل إليــه العــب تنــس مشــهور ،عالجــه
بعــد عــدة جلســات فقــط ،لتــزداد شــهرة حســام
بشــكل كبيــر ،وخاصــة بعــد إجــراء صحيفــة محليــة
لقــاءا معــه ،ومنحــه الصفحــة الرئيســية مــن عددهــا.
يقــول حســام« :بــدأت بشــراء أجهــزة ،والعمــل
بطريقتــي الخاصــة ،التــي تختلــف عــن الســويدية،
فــازدادت المواعيــد ،حتــى وصلنــي خــال يــوم
واحــد  28اتصــال مــن مرضــى يعانــون مــن مشــاكل

أطمــح إلــى مســاعدة أكبــر قــدر ممكــن مــن
النــاس ،وأن أغيــر الصــورة الســيئة الموجــودة عــن
الالجئيــن ،وأن أزيــد ثقــة المرضــى بــي ،وأطلــب مــن
القادميــن الجــدد أن ال ينســوا مهنتهــم ويبقــون
علــى تواصــل للحصــول علــى فرصــة تدريــب فــي أي
مــكان ،فهــذا الحــل الوحيــد لالندمــاج ،والتعــرف
علــى أنــاس جــدد وأصدقــاء ،ورد الجميــل إلــى بلدنــا
الجديــد الســويد».

وصــل غســان الصفــدي إلــى الســويد منــذ
أربعــة أشــهر ونصــف ،قادمــا مــن ســوريا،
وهــو بعمــر الـــ  38عامــا.
كان ّ
غســان يعمــل فنيــا بالتمديــدات
الكهربائيــة فــي بلــده ،مــا أتــاح لــه أن يقــدم
مبــادرة طوعيــة للعمــل دون مقابــل فــي
مســكن الالجئيــن الــذي يقيــم بــه فــي بلــدة
 Stavsjöالتابعــة لبلديــة نيشــوبينغ ،
لكــن فــي األخيــر أثمــرت هــذه المبــادرة إلــى
توظيفــه.

يقــول غســان ل ـ «الكومبــس» أنــا أعمــل فــي الكهربــاء
فــي بلــدي منــذ العــام  1993حيــث بــدأت بوضــع
الهوائيــة مكتــوب عليهــا
لوحــة علــى دراجتــي
ً
اســمي وهاتــف منزلــي عارضــا فيهــا خدمــة تصليــح
كهربــاء ،ومــع العمــل ً المتواصــل ّكونــت شــركة
صغيــرة ب ـ  16موظفــا ،ثــم وضعــت اللوحــة التــي
انطلقــت بهــا خلــف مكتبــي.
ويتابــع قولــه« :تطوعــت بعدهــا فــي الصليــب
األحمــر وعملــت لمــدة أربــع ســنوات ،لكــن الحــرب
تســببت بمغادرتــي للبــاد ولجوئــي إلــى الســويد».

–«العمــل في فندق الالجئين»
أكثــر ،كلمــا تتحســن نظرتهــم إلــى المهاجريــن
ً
ً
بعدمــا وصــل غســان إلــى فنــدق الالجئيــن فــي عمومــا ،ويقولــون لــي دومــا إننــي أســير فــي الطريــق
ســتافخو منــذ أربعــة أشــهر ونصــف ،بــدأ يطالــب الصحيــح».
بشــكل متواصــل بالعمــل فــي الفنــدق ،حتــى وافقــت
إدارتــه لكــن دون راتــب ،بمــا أنــه يملــك تصريــح
عمــل مــن مصلحــة الهجــرة ،فجــرى اختبــاره مــن –هــل ألهمت تجربتك باقي
مديــر الفنــدق.
يقــول غســان« :كانــت هنــاك مشــكلة فــي أجهــزة
اإلنــارة الموجــودة فــي مطعــم الفنــدق ،دون
أن تتمكــن الورشــات المتوفــرة بالمنطقــة مــن
إصالحهــا ،فعــرض علــي المديــر حــل المشــكلة،
وقمــت بــدوري بمعرفــة مــكان التغذيــة الكهربائيــة
المعطلــة ،فأصلحتهــا ،وهــذا مــا أفــرح
واللوحــة ً
المديــر جــدا ،وبعــد تطوعــي لمــدة أربعــة أشــهر،
جــرى توظيفــي قبــل فتــرة قصيــرة ،دون أن أتوقــع
ذلــك».

–لمــاذا عملت كمتطوع وكيف
قررت ذلك؟

ً
كنــت أعمــل فــي ســوريا بدايــة بمبلــغ زهيــد جــدا،
وهــذا مــا أكســبني زبائــن كثــر ،فقلــت ســأبدأ بنفــس
الطريقــة فــي الســويد ،فأصبــح لــدي عالقــات جيــدة
مــع أهــل البلــدة ،حيــث دعانــي أحدهــم إلــى عشــاء
عيــد الميــاد مــع أســرته ،وأهدانــي آخـ ًـر دراجــة
هوائيــة ،وســأضع عليهــا الفتــة تمامــا كالــذي
فعلتــه فــي ســوريا.
يتاب ًــع غســان« :القائمــون علــى الفنــدق ســعيدون
جــدا ،وعالقتــي ممتــازة معهــم ،وكــي أوســع نطــاق
عملــي ترجمــت شــهادة قيــادة الســيارة ،وأصبحــت
أشــتري حاجيــات الفنــدق عبــر ســيارتهم،
فــازدادت ثقــة النــاس بــي ،وكلمــا أحتــك بهــم

الالجئين وشــجعتهم على
التطــوع والعمل من أجل
االندماج؟

ً
نحــن  150شــخصا فــي الفنــدق ،وتجربتــي شــجعت
ً
العديــد مــن طالبــي اللجــوء ،فعــرض أحدهــم مؤخــرا
ً
علــى إدارة الفنــدق العمــل متطوعــا ،وأنــا ســعيد
ً
ً
جــدا بتحــرك الجميــع وبأننــي كنــت حافــزا لهــم،
فالمفــروض أن نقــوم بشــيء مــا ،ونعمــل بالمجــان،
ونقيــم عالقــات ،حتــى نريهــم مــن نحــن ،وعندمــا
زارتنــي مصلحــة الهجــرة ســألوني عــن ســبب
تطوعــي ،فأجبتهــم بأنــي أرغــب بــرد الجميــل إلــى
مــا يقدمــه لــي هــذا البلــد.
يضيــف غســان« :أحــاول اســتخدام اللغــة الســويدية
فــي بدايــة الحديــث وعندمــا أعجــز عــن االســتمرار
اســتعمل اإلنكليزيــة ،لكنــي اشــتركت فــي مكتبــة
وبــدأت بتعلــم اللغــة لوحــدي وأســتفيد مــن
الموظفيــن الســويديين ،حتــى إنــي دعــوت بعــض
أهالــي البلــدة ،إلــى فطــور علــى الطريقــة الســورية».

نادر عازر
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مشاركات عربية الفتة في مهرجان التأهل إلى يوروفيجين:

توقعات بفوز
جديد للسويد
في مهرجان
األغنية األوروبية

ـكان فكــرة عــن مـ ّـدى الجهــد المبــذول إلخــراج هــذه
مهرجــان  1983فــي العمــر  16حينمــا شـ ّـدت أكثــر مــن وجهـ ًـه ،بــل أدى األغانــي بكامــل األحاسـ ًـيس ،فـ
الكومبــس  :يعــد
ً
 6مالييــن مشــاهد أمــام التلفزيــون الســويدي حزينــا فــي األغانــي الشــجية وكان نشــيطا و حيويــا األغنيــة التــي عبــر مونــس نفســه عنهــا بأنهــا قويــة
للغايــة.
 Melodifestivalenالســبيل المعتمــد وحصــدت المرتبــة الثالثــة.
لــدى ترجمتــه األغانــي ذات اإليقــاع الســريع.

الشــتراك الســويد فــي مســابقة األغنيــة
األوروبيــة ،Eurovisionحيــث يتــم اختيــار
عــدد مــن األغنيــات التــي تتنافــس فيمــا
بينهــا للحصــول علــى أكبــر قــدر ممكــن مــن
األصــوات ،وفــي التصفيــات النهائيــة ،يختــار
كل مــن الجمهــور ولجنــة التحكيــم الدوليــة
المؤلفــة مــن عــدة دول،األغنيــة التــي ســوف
تمثــل الســويد فــي الـــ .Eurovision

وفــي العــام 1999حــازت المغنيــة Charlotte
 Nilssonعلــى اللقــب بأغنيــة Take Me To
.Your Heaven
وفــي العــام  2012عــادت المغنيــة لوريــن
بجائــزة اليوروفيجــن مــن العاصمــة األذربيجانيــة
باكــو .لوريــن (الســويدية مــن أصـ ًـول ّ أمازيغيــة
مغربيــة) تبلــغ مــن العمــر  32عامــا ،أدت أغنيــة
 Euphoriaوتعنــي بالعربيــة الفرحــة العارمــة.
امتنعــت الســويد مــن المشــاركة فــي مســابقة
األغنيــة األوروبيــة  Eurovisionخــال أعــوام
 1970 ,1964و  1976ألســباب سياســية
واقتصاديــة مختلفــة.

–نظام التصويت

winner 2012 Loreen Eurovision

–أشــهر نجــوم مهرجــان األغنيــة
Melodifestivalen
فــازت الســويد  6مــرات فــي ال ـ ،Eurovision
أول مــرة كانــت العــام 1974حيــث خطفــت فرقــة
 ABBAبأغنيــة  Waterlooأنظــار وســمع
الجمهــور االوروبــي لتنطلــق بعدهــا إلــى شــهرة
عالميــة مازالــت مســتمرة إلــى اليــوم.

تنوعــت نظــم التصويــت فــي مســابقة ميلــودي
فيســتيفالن ،واختلفــت طريقــة اختيــار الفائــز
كان منظمـ ًـو
مــن عــام آلخــر ،ولســنوات عديــدة ً
ـابقة ولجــان التحكيــم يلعبــون دورا رئيســيا
المسـ ً
ومحوريــا فــي تحديــد هويــة الفائــز ،وفــي عامــي
 1959و 1962كان التصويــت للمشــاركين فــي
المســابقة يتــم عبــر البريــد ،أمــا فــي عــام 1993
فقــد جــرى التصويــت مــن خــال خدمــة االتصــال
الهاتفــي ،إال أن هــذه الطريقــة ألغيــت فــي الــدورة
التاليــة لعــدم جدواهــا.
ً
وبــدءا مــن عــام  1999وحتــى اليــوم لــم تعــد لجــان
التحكيــم هــي المســؤولة الوحيــدة عــن اختيــار الفائز،
وأصبــح الجمهــور يشــارك لجنــة الحكــم بنســبة 50
 %فــي تقريــر النتيجــة النهائيــة ،وتحديــد الفائــز
األفضــل مــن خــال االتصــال الهاتفــي ،أوإرســال
رســائل نصيــة قصيــرة تتضمــن اســم الفنــان.

وتضــم لجنــة تحكيــم ميلــودي فيســتيفالن أعضــاء
ثــم فــازت الســويد فــي العــام  1984بأغنيــة مــن مختلــف مناطــق الســويد ،ومــن جميــع الفئــات
 Diggi-looDiggy-leyلفرقــة  .Herrey›sالعمريــة.
بينمــا المــرة الثالثــة كانــت فــي العــام 1991مــن
نصيــب المغنيــة  Carolaبأغنيــة Fångad
ُ
 .Av En Stormvindتعتبــر كاروال أصغــر
مغنيــة ســويدية شــاركت فــي مســابقة األغنيــة
األوروبيــة ،وكانــت المشــاركة األولــى لهــا العــام

–طرائــف من مهرجان األغنية
مــن طرائــف هــذا العــام فــي مهرجــان الميلــودي
Tommy
فيستســفالن الشــهرة التــي حققهــا
ً
 Krånghليــس فقــط فــي الســويد بــل أيضــا
فــي العالــم .تومــي هــو المترجــم الخــاص للغــة
اإلشــارات (الصــم والبكــم) الــذي ترجــم بعــض أغانــي
المهرجــان لهــذه ًالســنة .ولكــن لــم تكــن ترجمتــه
اعتياديــة مكتفيــا بيديــه وبعــض الحــركات فــي

–متســابقان من أصول
فلسطينية
مــن أبــرز المتســابقين فــي مهرجــان األغنيــة
الســويديةهذا العــام ،ســمير بــدران وإيريــك
ســعادة ،وهمــا مــن أصــول فلســطينية ،ســمير
تعــود أصــول والــده إلــى قطــاع غــزة ،أمــا إيريــك
فوالــده فلســطيني مــن لبنــان .شــكل ســمير نجــم
،Paradise Hotel
ً
تلفزيــون الواقــع فــي برنامــج ً
مــع فيكتــور فريســك ثنائيــا ناجحــا واشــتركا فــي
المهرجــان هــذا العــام بأغنيــة  Groupieوحصــا
علــى المرتبــة الثامنــة .فيمــا فــاز إيريــك ســعادة
بالمركــز الخامــس.

فــي شــهر مايــو أيــار ســوف يكــون مونــس زيلمرلــوف
فــي اليوروفيجــن بفيينــا ،فهــل يحظــى بأغلبيــة
أصــوات الجمهــور األوروبــي ويعــود إلــى الســويد
ومعــه جائــزة المســابقة؟

MÅNS ZELMERLÖW

–جــدل حــول ميزانيــة الميلــودي
فيســتيفالن
يرفــض منظمــو المســابقة الحديــث عــن قيمــة
التكال ًيــف الماليــة للبرنامــج ،واألربــاح التــي يحققهــا
ســنويا ،وتشــير بعــض التقديــرات إلــى أن ميزانيــة
إنتــاج المســابقة تعــادل ميزانيــة إنتــاج مسلســل
تلفزيونــي مــن ثالثــة أجــزاء.
SAMIR & VIKTOR Foto: Felix Frank

وعلــى الرغــم مــن الســرية المحيطــة بقيمــة التكلفــة
–الســويد في يوروفيجن  2015الحقيقيــة للمســابقة ،إال أن بعــض وســائل اإلعــام
الســويدية تحدثــت عــن وجــود عمليــات تحايــل
يتوجــه المغنــي الشــاب  Måns Zelmerlöwفــي مجــال قانــون المشــتريات العامــة ،قــام بهــا
الــذي حــاز إعجــاب الجمهــور الســويدي و  %35التلفزيــون الســويدي الحكومــي المســؤول عــن إنتــاج
المســابقة.
ً
مــن تصويتــه وأيضــا ًانبهــار اللجــان الدوليــة التــي
أرســلت تصويتهــا أيضــا وأثــرت فــي اختيــار مونــس وكشــفت بعض األرقام أن شــركة Live Nation
لتمثيــل الســويد فــي اليوروفيجــن  2015فــي المســؤولة عــن رعايــة المســابقة والحقــوق التجاريــة،
دفعــت حوالــي  25مليــون كــرون إلدارة ميلــودي
العاصمــة النمســاوية فيينــا.
فيســتيفالن مــن أجــل الحصــول علــى حــق اســتخدام
العالمــات التجاريــة الخاصــة بالمســابقة وتنظيــم
لمــع نجــم مونــس خــال الدقائــق الثالثــة التــي غنــى جــوالت المســابقة فــي أنحــاء الســويد البالــغ عددهــا
فيهــا بالحفلــة النهائيــة علــى مســرح فرينــدس ســتة.
أرينــا .بالرغــم مــن بســاطة المشــهد إال أن مرافقــه
الــذي أدى معــه المشــهد البصــري أبهــر الجمهــور ،وتعالــت فــي اآلونــة األخيــرة أصــوات عــدد مــن
ً
ـخصا حقيقيـ ًـا بــل خلفيــة المســؤولين وأعضــاء البرلمــان الســويدي مــن أجــل
لــم يكــن هــذا المرافــق شـ
اتبــاع المزيــد مــن الشــفافية واالنفتــاح ،والكشــف
ضوئيــة خياليــة تراقــص مــع مونــس ليعبــر عــن عــن مبالــغ العائــدات التجاريــة الحقيقــة ،والتقديــرات
تفاصيــل إمائيــة ويتــرك مونــس أداء الصــوت القــوي اإلجماليــة لتكاليــف اإلنتــاج.
والالمــع .كانــت اللحظــات التــي تماهــى فيهــا حــركات
المغنــي مــع األلعــاب الضوئيــة كافيــة بــأن تعطــي
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إلجراءات
دعوات
ً
«أكثر حزما» لمكافحة
أي خطر محتمل من
الجماعات المتطرفة
في السويد
مطار آرالندا بستوكهولم

الكومبــس – تقريــر :دفــع ازديــاد ّخطــر المســافرين وأمتعتهــم ،ثــم توضــع القطعــة بســرعة
المتطرفــة ،واحتمــال شــنها فــي معــدات تحليــل كيمياويــة خاصــة ،متصلــة بجهــاز
الجماعــاتداخــل ُ
ـدث
ـ
ح
ـا
ـ
م
ـرار
ـ
غ
ـى
ـ
عل
ـويد،
ـ
الس
هجمــات
كومبيوتــر يتعقــب مــا إذا كان هنــاك مــواد متفجــرة.

فــي باريــس وكوبنهاغــن ،الحكومــة الســويدية
الــى اتخــاذ إجــراءات احترازيــة عديــدة،
رافقهــا توجــه يلقــى شــبه إجمــاع مــن أحــزاب
والمعارضــة ،حــول تغييــر العديــد
الحكومــة
مــن القوانيــنّ ،وســن أخــرى ،لمحاربــة هــذه
الجماعــات والحــد ُ مــن خطــورة المرتبطيــن
بهــا ،مــن الذيــن يقيمــون داخــل الســويد،
ويحملــون جنســيتها.

منى سالين  -الصورة Wikipedia

وزير الداخلية Anders Ygeman

ودخلــت التقنيــة الجديــدة حيــز التنفيــذ فــي جميــع
مطــارات دول االتحــاد األوربــي ،اعتبــارا مــن شــهر آذار يوتوبــوري  Sven-Johan Dahlstrandجهــود الشــرطة فــي هــذا المجــال.
لوكالــة األنبــاء الســويدية« :إن إطــاق البلديــة لهــذه
 /مــارس .2015
الخطــوة هــي لمنــع مواطنينــا مــن ارتــكاب جرائــم هنــا
–تشــديد فــي إســتصدار الجــواز
أو فــي أي مــكان آخــر».
وفــي الســويد ،ســيجري تطبيــق التقنيــة الجديــدة
الســويدي لمــرات متعــددة
فــي جميــع مطــارات شــركة  Swedaviaالتــي
تديــر المطــارات التســع المملوكــة مــن قبــل الدولــة ،وبحســب الوكالــة فــإن أحــد الذيــن جــرى تعيينهــم
–مكافحــة غســيل األمــوال مفتــاح مــن بينهــا مطــارات ســتوكهولم ويوتوبــوري هــو «زان يانكوفســكي» العامــل فــي مجــال األنشــطة مــن جهــة ثانيــة ،اقتــرح محقــق فــي مذكــرة ســلمت
لضــرب اإلرهاب
ومالمــو .وفيمــا يخــص المطــارات المحليــة الصغيــرة ،الثقافيــة والترفيهيــة ،فيمــا لــم يذكــر اســم الشــخص إلــى وزيــر الداخليــة أنــدرش إيغمــان ،بــأن يكــون
فستســتمر علــى التقنيــة الســابقة مــن خــال التحكــم الثانــي بع ـد.
للمواطــن الســويدي حــق الحصــول علــى ثالثــة جــوازات
فقــد دعــا وزراء فــي الحكومــة البرلمــان إلــى تشــريع اليــدوي.
ســفر فقــط خــال خمــس ســنوات ،فــي حــال فقدانهــم
بشــكل مســتمر ،وإن تكــررت الحالــة فيتــم منــح جــواز
قوانيــن جديــدة وفــق المعاييــر الدوليــة لمكافحــة
–وجهــود لمكافحــة جرائــم ســفر مؤقــت حص ـرًا.
غســيل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب ،وذلــك فــي
لمكافحــة
إضافيــة
مبالــغ
–
مقــال كتبــه كل مــن وزيــر الداخليــة Anders
الكراهيــة والتطــرف
 Ygemanووزيــر األســواق الماليــة وشـ
ـؤون ا لتطــر ف
وبحســب وكالــة األنبــاء الســويدية  TTفــإن المحقــق
المســتهلكين  ،Per Bolundونشــرته صحيفــة
ورغــم اإلهتمــام الــذي توليــه الســويد لخطــر اقتــرح أيضــا أن تعمــل الســويد علــى مراقبــة مــا يســمى
إكسبريســن ،حيــث أكــدوا أن الحكومــة ترغــب باتخــاذ
المزيــد مــن الخطــوات لمكافحــة اإلرهــاب ،وتقديــم فــي الســياق ذاتــه ،ذكــرت وســائل اإلعــام أن الحكومــة الجماعــات اإلرهابيــة فانهــا مهتمــة ايضــا بمكافحــة ب ـ «المعلومــات البيومتريــة» أمــام الحــدود الخارجيــة
اقتراحــات جديــدة لتغييــر القانــون الحالــي الخــاص قــررت مضاعفــة المخصصــات الماليــة الممنوحــة جرائــم العنصريــة والكراهيــة التــي ال تقــل خطــورة لمنطقــة الشــنغن ،لتدخــل حيــز التنفيــذ فــي اليــوم
لهيئــة التنســيق الوطنيــة ضــد أعمــال التطــرف التــي عــن األولــى .فقــد ذكــر رئيــس الشــرطة الوطنيــة الــذي تقــرره الحكومــة.
بغســيل األمــوال.
ترأســها القياديــة فــي الحــزب الديقراطــي اإلشــتراكي الســويدية  Dan Eliassonفــي تصريحــات
صحفيــة أن الشــرطة تعتــزم اتخــاذ إجــراءات بهــدف
منــى ســالين.
زيــادة وتطويــر قــدرات عناصــر الشــرطة علــى وجــرى تطبيــق «المعلومــات البيومتريــة» علــى
وكشــف الوزيــران أن النظــام الســويدي يحتــوي علــى
مكافحــة جرائــم الكراهيــة فــي المجتمــع بشــكل جــوازات الســفر فــي الســويد عــام  ،2005لزيــادة
العديــد مــن نقــاط الضعــف فــي مجــال مكافحــة
األمــان ،وذلــك بتخزيــن المعلومــات وصــورة الشــخص
اإلرهــاب ،مثــل صعوبــة الكشــف عــن أنشــطة غســيل وبحســب التقاريــر فــان الحكومــة ســتمنح عشــرة أفضــل.
بشــكل رقمــي فــي شــريحة موضوعــة داخــل جــواز
األمــوال المرتبطــة بطــرق وأســاليب الدفــع الجديــدة ،مالييــن كــرون إضافيــة الــى المبالــغ الســابقة التــي كانــت
الســفر.
حيــث تفتقــر الســلطات الحكوميــة لوجــود أدوات المنســقية تتســلمها.
فعالــة تســاهم فــي التدخــل ضــد األنشــطة غيــر
وقــال إلياســون لوكالــة األنبــاء الســويدية  TTإن جرائــم
المشــروعة.
الكراهيــة والعنصريــة تتصــل بأنــواع الجرائــم األخــرى
ومــن بيــن األمــور التــي ســتصرف عليهــا المخصصــات التــي لهــا طابــع مشــابه ،والمتمثلــة بانتهــاك حقــوق وأشــار المقتــرح أيضــا إلــى ضــرورة تطبيــق الســلطات
لعمليــات مراقبــة إجباريــة علــى بصمــات األصابــع
الماليــة الجديــدة ،هــي الخــط الســاخن ،الــذي يمكــن وحريــات اآلخريــن فــي المجتمــع.
لــدى الســفر إلــى الســويد عبــر دولــة ثالثــة غيــر دول
وأشــار الوزيــران إلــى أن الحكومــة فــي الوقــت الحالــي ألولئــك الذيــن يريــدون طلــب المســاعدة لوقــف
منطقــة الشــنغن ،وذلــك ريثمــا تجــري الــدول الموقعــة
تعــد تحقيقــا ودراســة شــاملة فــي الوقــت الراهــن ،التطــرف ،اللجــوء إليــه.
وبيــن إلياســون أن الحكومــة الســابقة منحــت الشــرطة علــى هــذه االتفاقيــة قوانينــا مشــتركة.
حــول كيفيــة حظــر الســفر والمشــاركة فــي األعمــال
اإلرهابيــة ،باإلضافــة إلــى كيفيــة منــع تمويــل األنشــطة
الوطنيــة تفويضــا التخــاذ تدابيــر مــن أجــل تعزيــز
اإلرهابيــة فــي الخــارج.
وقالــت ســالين« :حصلــت علــى تفويــض واضــح لبنــاء قــدرة الشــرطة علــى التحقيــق فــي جرائــم الكراهيــة
وشــمل المقتــرح أيضــا تغييــرات متعلقــة باألطفــال،
إســتراتيجيات جديــدة لمكافحــة التطــرف وأســبابه والكشــف عنه ـا.
حيــث فــرض أن يكــون لجــوازات ســفر مــن هــم دون
فــي جميــع أنحــاء الســويد».
–تقنيــات جديدة في المطارات
 6أعــوام فتــرة صالحيــة محــددة بعاميــن فقــط ،أمــا
ودعــا إلــى توثيــق التعــاون أكثــر بيــن الشــرطة وهيئــة األطفــال بعمــر  6إلــى  12عامــا فتكــون صالحيــة
وفــي هــذا ُ اإلطــار أدخلــت المطــارات الســويدية تقنيــة وفــي يوتوبــوري ّعينــت بلديــة المدينــة شــخصين التنســيق الوطنيــة لمكافحــة العنــف وجرائــم الكراهيــة جــوازات ســفرهم ثالثــة أعــوام.
جديــدة ،تمكنهــا مــن الكشــف عــن المــواد المتفجــرة مــن أجــل العمــل علــى تنســيق الجهــود ضــد التطــرف والعنصريــة ،وذلــك مــن أجــل حمايــة القانــون والفئــات
أثنــاء عمليــات الفحــص والتدقيــق التــي يخضــع لهــا والعنــف ،وخاصــة فــي بيئــات الضواحــي ،التــي تعتبــر الضعيفــة فــي المجتمــع.
يشــار إلــى أنــه فــي حــال تــم تطبيــق المقترحــات،
مــن األماكــن المهمــة لتجنيــد الشــباب ،وتســفيرهم
المســافرون ومــا يحملونــه مــن أمتعــة.
ســتدخل حيــز التنفيــذ فــي  1تمــوز (يوليــو) ،2016
للقتــال إلــى جانــب مجموعــات متطرفــة فــي ســوريا.
وكان وزيــر الداخليــة الســويدي أنــدرش إيغمــان قــد عــدا مراقبــة المعلومــات البيومتريــة التــي يقررهــا
دعــا فــي وقــت ســابق إلــى تعزيــز الجهــود الراميــة البرلمــان الســويدي.
وتتضمــن الطريقــة الجديــدةُ ،تمريــر قطعــة قمــاش
صغيــرة ُمثبتــة علــى حامــل ،تمســح بهــا مالبــس وقــال مســؤول إدارة المــوارد االجتماعيــة فــي لمكافحــة جرائــم الكراهيــة ،وذلــك مــن خــال دعــم

الكومبس | 18

االطــاع والمعرفــة بالقوانين
أفضــل الطــرق للحماية من
«شــبكات التهريــب والتزوير»

«الكومبــس»
الكومبــس – خــاص :تــرد
بشــكل مســتمر ،معلومــات وصــور ُيرســلها
ُالعديــد مــن األشــخاص المقيميــن فــي
الســويد وخارجهــا ،تفيــد بتعرضهــم إلــى
نصــب واحتيــال ،مــن أشــخاص ُيشــتبه بأنهــم
يعملــون فــي شــبكات تهريــب الالجئيــن،
ويدع ًــي أصحــاب هــذه الرســائل أنهم خســروا
أمــواال طائلــة ،نتيجــة االحتيــال ،دون أن
يتمكنــوا مــن اســتعادتها ،أو ضمــان وصــول
ذويهــم إلــى الســويد ،كونهــم دفعوهــا
إطــار عمليــات التهريــب التــي
ُأساســا فــي
تعتبــر جريمــة ُيعاقــب عليهــا القانــون.
ً
وفــي حــاالت خاصــة ُ ،تســتلم «الكومبــس» صــورا
شــخصية ألشــخاص يفتــرض بحســب االتهامــات
المذكــورة أنهــم «مهربيــن» ،وحتــى أرقامهــم
الشــخصية المســجلة فــي قيــد النفــوس ،وعناويــن
ســكنهم ،وأدلــة وشــهود علــى تســليمهم مبالــغ إلــى
«المهربيــن» ،مقابــل جلــب أشــخاص مــن عوائلهــم أو
معارفهــم إلــى هنــا.
وأطلــق عــدد مــن المتضرريــن صفحــات ومدونــات
فــي اإلنترنــت وال فيســبوك ،تنشــر معلومــات عــن
هــذه الشــبكات للتحذيــر منهــا.
كمــا وردت اتهامــات ،معــززة بوثائــق وصــور
وتبــادل رســائل ،حــول مكاتــب وهميــة تــدار مــن
داخــل وخــارج الســويد ،تزعــم أنهــا تقــدم خدمــات

«قانونيــة» حــول الحصــول علــى اللجــوء ،ومــا ُيســمى ب ـ مشــتبه بــه فــي ارتــكاب مخالفــة أو جريمــة ،يجــب الحصــول علــى اللجــوء «بطريقــة شــرعية» كمــا ُيقــال
ً
«اللجــوء الشــرعي» ،أو «الهجــرة الشــرعية للســويد» ،أن يجــري مــن قبــل االدعــاء العــام والمحاكــم وليــس أحيانــا ،وال يوجــد التقديــم فــي الســفارات التــي ال
أو «تســريع الحصــول علــى الجنســية» ،أو «الفيــزة» .مــن قبــل وســائل اإلعــام.
تســتلم طلبــات اللجــوء.
وكمــا هــو معــروف ،فــإن الظــروف المأســاوية التـ ًـي وهــذا ال يعنــي «التســتر» علــى « المجرميــن» ،أو
تمــر بهــا العديــد مــن البلــدان العربيــة حاليــا ،توفيــر غطــاء يحميهــم ،فالعديــد مــن ضحايــا أمــا المبــدأ اآلخــر ،فهــو مــا يتعلــق بالتوســط لــدى
دفعــت بالكثيــر مــن النــاس إلــى الهــرب والســفر هــذه الشــبكات يريــدون التحذيــر مــن خطــر هــذه مؤسســات الدولــة مــن أجــل «اإلســراع بالمعامــات
بدافــع الحصــول علــى مســتقر العيــش واللجــوء فــي
أوروبــا ،خصوصــا ُالســويد التــي ُتعتبــر مــن البلــدان الشــبكات لألشــخاص ُالذيــن لــم يتعاملــوا معهــم « أو «الحصــول مثــا علــى مقعــد دراســي» ،أو
المفضلــة ،بســبب المزايــا التــي تقدمهــا ،ووجــود بعــد ،لكــن قوانيــن الســويد كفيلــة بتحقيــق ذلــك« ،تســريع منــح الجنســية» ،فهــذه المفــردات ال
فــي حــال تعــاون المواطنيــن مــع الشــرطة ،والقيــام
شـ
ـبكةـا .كبيــرة مــن األقــارب والعالقــات االجتماعيــة بتقديــم المعلومــات األكيــدة المعــززة بأدلــة حــول أســاس لهــا ،فمؤسســات الدولــة تمــارس عملهــا
فيهـ
بهــذا الخصــوص وفــق أليــات قانونيــة ،ال تتعامــل
نشــاطات هــؤالء.
فيهــا مــع أي شــركات أو مكاتــب وســيطة ،فــإذا
وبمــا أن المعلومــات المتوفــرة حــول قوانيــن
ُ
اللجــوء والهجــرة ،باللغــة العربيــة كانــت وال تــزال ومــا يتعلــق بنــا ،فإننــا نحــاول بــكل مــن نملــك مــن وجــدت حــاالت محــدودة جــدا ،تعتبــر خارجــة عــن
شــحيحة ،فــي تلــك البلــدان ،فــان العديــد مــن النـ
ـاس إمكانــات مهنيــة ،تقديــم المعلومــات الصحيحــة القانــون وجريمــة ُيحاســب عليهــا الموظــف.
ـة
ـ
ي
اإلجرام
تقــع فريســة ســهلة لشــبكات التهريــب
للقــراء فــي داخــل وخــارج الســويد ،حــول قوانيــن
وعصابــات المافيــا ،والمحتاليــن الذيــن ّ
ـون
ـ
ع
د
ي
ومفاهيــم اللجــوء والهجــرة ،لتفــادي وقــوع النــاس
كونهــم محاميـ
يبقــى القــول ،إن الطريقــة الصحيحــة لمكافحــة
ـن،ـ ًـا.أو أصحــاب مكاتــب قانونيــة ،ال فــي فــخ هــذه العصابــات.
وجــود لهــا أساس
أعمــال هــذه الشــبكات الخارجــة عــن القانــون ،هــي
ُ
إن شــبكة الكومبــس اإلعالميــة التــي تمــارس عملهــا إن معرفــة بعــض المعلومــات األوليــة عــن قضايــا بتوثيــق أدلــة دامغــة ووثائــق تثبــت االت هامــات
ً
المهنــي وفــق القوانيــن ُالســويدية ،تمتنــع عــن نشــر الهجــرة واللجــوء ،كفيلــة بتجنــب الوقــوع فــي هــذه وتقديمهــا للشــرطة التــي حتمــا ســتقوم بواجبهــا
صــور «المهربيــن» أو «المتهميــن بالتهريــب» ،المشــاكل ،منهــا أن المبــدأ األساســي فــي اللجــوء
كان فــي حمايــة المجتمــع مــن خطــر هــذه الجماعــات.
ألســباب كثيــرة ،منهــا أن هــذه العمليــة هــي مــن وال يــزال ،أن يصــل طالــب اللجــوء إلــى البلــد الــذي
مهــام الشــرطة وأجهــزة الدولــة األمنيــة ،وأن كل يريــد الحصــول علــى الحمايــة فيــه ،وتقديــم الطلــب
اتهــام مهمــا يكــن ألي شــخص ،حتــى وإن كان بنفســه ،وليــس مــن خــارج البــاد .فــا يوجــد مبــدأ

تقرير رسمي يكشف :

ضعف تمثيل المهاجرين في البرلمان والبلديات

الكومبــس  -ســتوكهولم :كشــفت أرقــام مكتــب اإلحصــاء وجــاء ترتيــب األحــزاب وفــق ضمهــا لبرلمانييــن مــن أصــول
المركــزي  SCBأن المهاجريــن فــي الســويد ،يعانــون مــن نقــص أجنبيــة علــى الشــكل التالــي:

فــي التمثيــل ضمــن البرلمــان والمجالــس البلديــةً .لكــن األرقــام
أظهــرت أن حــزب اليســار كان أكثــر األحــزاب تمثيــا للمهاجريــن
فــي البرلمــان ،فيمــا كان أقلهــا حــزب الوســط بنســبة .%0

ً
أمــا فــي المجالــس البلديــة فــكان حــزب البيئــة أكثــر األحــزاب تمثيــا
لألجانــب بنســبة  ،%14,6تــاه حــزب اليســار بنســبة وصلــت الــى
 ،%11,6فيمــا أقــل األحــزاب فــي ذلــك كان حــزب الوســط بنســبة
 ،%3أمــا حــزب المحافظيــن فقــد كانــت النســبة فيــه %5,8
وســفاريا ديموكراتنــا .%7
ً
ووفقــا لمكتــب اإلحصــاء المركــزي فــإن مجمــوع البرلمانيــات النســاء،
بشــكل عــام ،انخفــض للمــرة األولــى منــذ العــام  1991ليصــل إلــى
نســبة  ،%43,6فيمــا كانــت النســاء أكثريــة لــدى حزبــي اليســار
والمحافظيــن ،وأقليــة لــدى ســفاريا ديموكراتنــا والشــعب.
أمــا النســاء المهاجــرات فلــم يجــري تمثيلهــن فــي البرلمــان الســويدي
مــن قبــل أحــزاب االشــتراكي الديمقراطــي والوســط والمســيحي
الديمقراطــي ،وبنســبة .%0
وبحســب األرقــام أيضــا فــإن مجمــوع المهاجريــن الذيــن يمتلكــون حــق
التصويــت فــي االنتخابــات البرلمانيــة بلــغ  ،%12فيمــا كانــت نســبة
البرلمانييــن المولوديــن خــارج الســويد  %8,3فقــط ،بزيــادة طفيفــة
عــن انتخابــات العــام  2010حيــث كانــت النســبة .%8
أمــا نســبة األجانــب الذيــن يمتلكــون حــق التصويــت فــي االنتخابــات
البلديــة كان  ،%17فيمــا كانــت نســبة األعضــاء منهــم ،%7,7
بزيــادة  %0,1عــن انتخابــات .2010

حزب اليسار  Vänsterpartietبنسبة.%23,8 :
حزب الشعب  Folkpartietبـ .%15,8
حزب البيئة  Miljöpartietبـ .%12
حزب المحافظين  Moderaternaبـ .%8,3
االشتراكي الديمقراطي  Socialdemokraternaبـ .%7,1
المسيحي الديمقراطي  Kristdemokraternaبـ .%6,3
سفاريا ديموكراتنا  Sverigedemokraternaبـ .%4,1
الوســط  Centerpartietبـ .%0
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فعالية نسوية لـ  11منظمة:

«صرخة» من ستوكهولم لمكافحة اضطهاد
المرأة في العالم
الكومبــس – خــاص :شــهدت العاصمــة دينهــن أو أصولهــن .ورحبــت بثالثــة مترجميــن كان
ســتوكهولم ،الســبت  14آذار/مــارس لهــم دور فــي ترجمــة نصــوص عــن معانــاة النســاء
 ،2015فعاليــة نســوية أقامتهــا  11وأحوالهــن إلــى اللغــات المحليــة.

منظمــة حقوقيــة وثقافيــة واجتماعيــة فــي

قاعــة  KistaTräffللتضامــن مــع ضحايــا ّ
ورحبــت بهــم وهــم رونــاك شــواني ورواس أحمــد
النســاء ولمكافحــة اضطهــاد المــرأة علــى يــد وأحمــد اســكندراني ،الذيــن تحدثــوا عــن أعمالهــم
الحــركات اإلرهابيــة المتطرفــة ،واألنظمــة أمــام الجمهــور ،وناقشــوها معهــم.

والــدول التــي تقمــع شــعوبها ،وقــوى

ً
االحتــال ،وأيضــا ضحايــا العنــف المتعــدد
األشــكال اللواتــي يتعرضــن لــه النســاء فــي أعطــى المترجمــون الثــاث موجــزا عــن الكتــب التــي
ترجموهــا مــن لغــات عديــدة إلــى اللغــة الكرديــة
الســويد.
وتطرقــوا إلــى ســير حيــاة نســاء عانيــن مــن أزواجهــن
أو ســلطة بعــض الرجــال.
ـاعة
ـاطات التــي بــدأت منــذ السـ ً
تضمنــت النشـ ً
الواحـ ًـدة ظهــرا وحتــى الخامســة مســاءا،
عرضــا لفيلــم «خلــف األبــواب المغلقــة» وقــال أحمــد اســكندراني «إن المجتمــع المهاجــر،
(  ،) BakomStängdaDörrarمــن إعــداد ولــو أنــه ال يريــد أن يسـ ّـميه بهــذه الكلمــة ،يعانــي
الناشــطة اإلجتماعيــة فــي جمعيــة نينــا لحمايــة هــذا المجتمــع مــن قلــة التواصــل مـ ًـع الســويديين».
النســاء المعنفــات فــي ســتوكهولم هاللــة رافــي ،بينمــا طرحــت رواس أحمــد ســؤاال فــي ً حديثهــا
وســروار محــي الديــن.
كان محــور كتبهــا والقضيــة التــي دائمــا حاولــت
اإلجابــة عنــه أال وهــو :لمــاذا ال تتــرك المــرأة الرجــل
–فيلــم عــن العنــف ضــد النســاء الــذي يضربهــا فــي مجتمــع مثــل الســويد؟ ولمــاذا
المــرأة المهاجــرة تخشــى مــن تــرك الــزوج وطلــب
فــي الســويد
الطــاق»؟!
تفاعــل الجمهــور مــع العــرض ،وكانــت مالمــح
الحــزن والتأثــر باديــة علــى الحضــور ،خصوصــا مــع
الحــاالت التــي تناولهــا الفيلــم لعــدد مــن النســاء
اللواتــي تعرضــن لعنــف شــديد وتهديــد مــن قبــل
أشــخاص يقيمــون فــي الســويد .وحــاول الفيلــم أن
ُيظهــر معانــاة المــرأة المهاجــرة وتعرضهــا للضــرب
وإجبارهــا علــى ممارســة الجنــس.
أجراهــا معدتــا الفيلــم
ولــم تقتصــر المقابــات التــي ً
علــى النســاء المعنفــات ،بــل أيضــا كانــت هنــاك آراء
لســلطات ومنظمــات ســويدية مختلفــة ،منهــا
مصلحــة الهجــرة والشــرطة الوطنيــة وشــخصيات
اعتباريــة وناشــطة فــي مجــال حقــوق النســاء التــي
رأت أن المــرأة عندمــا تأتــي إلــى الســويد ال تعــرف
بالمجمــل كامــل حقوقهــا ،لذلــك عندمــا تضــرب
وتهــان ال تتصــل بالشــرطة ألن ثقافــة التبليــغ عــن
الــزوج غيــر موجــودة فــي بلدهــا األصلــي ،وهــي ال
تعلــم أن ضــرب النســاء وحتــى إهانتهــن ممنــوع
قانونــا فــي الســويد.

الكاتبة والمترجمة روناك شواني

–رونــاك شــواني « :المــرأة
هــي الشــخصية المحوريــة فــي
تر جما تــي »

مــن ا لجمعيــا ت ا لمنظمــة

تنظيــم داعــش اإلرهابــي ووصفــت المقاتــات أن العديــد مــن الــدول فــي الشــرق األوســط والعالــم
ُ
ضــد داعــش بأنهــن «فوانيــس تنيــر درب المــرأة مــا زالــت تحكــم بالديــن ومــا زالــت القوانيــن متأثــرة
المدافعــة عــن حقوقهــا».
بأحكامــه».
–لوحــات تشــكيلية تجســد وقدمــت المندوبــات األخريــات لمحــة عــن نشــاط
واقــع حــال النســاء فــي عصرنــا منظماتهــن ،وطريقــة عملهــن ،والمعوقــات التــي
وكان للفــن التشــكيلي مســاحة هامــة فــي البرنامــج ،تقــف فــي طريقهــا خصوصــا اإل ًشــكاالت التــي
ُ
حيثعرضــت فيــه أكثــر مــن  12لوحــة فنيــة ّ
عبــرت تحــدث لــدى النســاء القادمــات حديثــا إلــى الســويد.
عــن حــاالت المــرأة فــي ظــروف مختلفــة.
وقالــت الفنانــة التشــكيلية نيــان مصطفــى قــادر ل ـ
«الكومبــس» عــن المواضيــع التــي تناولتهــا اللوحــات:
ُ«يجــب أن تكــون المــرأة فــي اللوحــات صريحــة
وتخــرج مــا فــي داخلهــا إلــى المجتمع،فالفــن مــرآة
تعكــس وضــع النســاء الحقيقــي فــي الظــروف التــي
تعيشــها الســيما تحــت ظلــم الحــركات المتطرفــة
مثــل داعــش».
وأضافــت أن «الحيــاة مســتمرة بالرغــم مــن
االضطهــاد ويجــب أن نتفــاءل ولهــذا هنــاك لوحــات
تصــور األنثــى فــي اللــون الــوردي ولوحــة أخــرى
تظهرهــا حــرة».
وشــاركت الفنانــة التشــكيلية سـ ّـمية ماضــي بأربــع
لوحــات محورهــا المــرأة التــي تتحمــل أعبــاء
ومســؤوليات المجتمــع الملقــاة علــى عاتقهــا
والضغوطــات التــي تتعــرض لهــا علــى مــدار الزمــن.

–فعاليات فنية
ســاهمت فرقــة طيــور دجلــة فــي الفعاليــة ،وقالــت
رئيســة جمعيــة الفرقــة ميــاد خالــد ل ـ «الكومبــس»
« « :بالرغــم مــن البعــد فــإن هــذا ال يعنــي أننــا ال
نشــعر بهــم وال نعلــم مــا يعانــون منــه».

وعلــى هامــش الفعاليــة التقــت الكومبــس المترجمــة
رونــاك شــواني ،التــي قالــت لهــا« :إن المــرأة هــي
الشــخصية المحوريــة وبطلــة األحــداث فــي كل
الكتــب التــي ترجمتهــا ألنهــا هــي الضحيــة األولــى
فــي الحــروب وعندمــا تســلب حريتهــا تؤثــر بذلــك
علــى تطــور المجتمــع».

–مترجمــون يتحدثــون عــن
نصــوص مترجمــة عــن المــرأة
أكــدت مديــرة الفعاليــة هاللــه رافــي أن «هــذا
اليــوم مخصــص لكافــة النســاء فــي الشــرق األوســط
وأفريقيــا اللواتــي يعانيــن مــن الظلــم وعــدم
المســاواة بغــض النظــر عــن لــون بشــرتهن أو

وأضافــت« :اليــوم تراجــع وضــع المــرأة فــي الكثيــر
مــن بلــدان الشــرق األو ًســط والعالــم عمومــا،
خطــوات إلــى الــوراء خصوصــا بعــد ســيطرة الحــركات
اإلســامية المتطرفــة علــى بعــض المناطــق فــي
الشــرق األوســط وأفريقيــا».
لكــن شــوانيً عبــرت عــن تفاؤلهــا فــي أن تلعــب
النســاء أدوارا إيجابيــة فــي الدفــاع عــن حقوقهــن
وقضايــا الشــعوب ،وأوردت كمثــال علــى ذلــك،
الــدور الــذي لعبتــه النســاء المقاتــات فــي مدينــة
كوبانــي (رأس العيــن الســورية) ضــد مســحلي

الفنانات التشكيليات المشاركات

–لمحــة عــن عمــل المنظمــات

وفــي نهايــة الفعاليــة ،عــزف وغنــى كل مــن أرغافــان
أغيــدا والورا أريــف وغيســو شــاكري وديــران علــي
علــى الغيتــار والكمــان ،مقطوعــات موســيقية
شــرقية وغربيــة بمزيــج رائــع اســتقبله الجمهــور
بالتصفيــق واإلعجــاب.

ّ
وعبــر العديــد مــن منظمــي الحفــل عــن خيبــة أملهــم
النســوية
تحدثــت مندوبــات  11منظمــة شــاركت فــي مــن ضعــف مشــاركة المنظمــات الســويدية فــي
المؤتمــر عــن أعمالهــن فــي مجــال النضــال مــن أجــل الفعاليــة ،وانتقــدوا أيضــا عــدم مشــاركة العديــد
حقــوق المًــرأة المهاجــرة فــي الســويد وخارجهــا ،مــن منظمــات المهاجريــن فيهــا أيضــا.
وكان الفتــا كالم الناشــطة الحقوقيــة هاللــه رافــي
عــن دور السياســة فــي الحفــاظ علــى حقــوق المــرأة
وقالــت إن» أوروبــا فصلــت الديــن عــن الدولــة
أســبيد وانيس
ووضعــت قوانيــن تحكــم حقــوق األفــراد فيمــا نجــد
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انطالق جمعية جديدة هدفها:

التخفيف عن طالبي اللجوء أعباء االنتظار في
الكامبات
الكومبــس – خــاص :أطلــق عــدد مــن
النشــطاء االجتماعييــن واألكاديمييــن،
ُجمعيــة جديــدة ،لمســاعدة القادميــن
الجــدد فــي االندمــاج بالمجتمــع الجديــد،
ســموها «المؤسســة الســورية للديمقراطيــة
وحقــوق اإلنســان».
ويأتــي تأســيس هــذه الجمعيــة كاســتجابة
طبيعيــة لحاجــة طالبــي اللجــوء ،ولتخفيــف
تبعــات دوامــة االنتظــار التــي يقعــون فيهــا
والتــي قــد تطــول قبــل حصولهــم علــى
تصريــح اإلقامــة .فمعظــم طالبــي اللجــوء
يعانــون مــن أوضــاع نفســية وظــروف صعبــة
ج ـدًا نتيجــة تدهــور األوضــاع فــي بلدانهــم
األصليــة ،باإلضافــة إلــى الضغوطــات النفســية
الكبيــرة التــي يواجهونهــا خــال فتــرة
انتظارهــم فــي مســاكن الالجئيــن «الكامبات»،
التــي أدت إلــى خلــق ردة فعــل ســلبية لــدى
البعــض تجــاه المجتمــع الجديــد.
خاصــة أن عمليــة تأميــن انخــراط طالــب اللجــوء
فــي المجتمــع الجديــد ،قبــل حصولــه علــى اإلقامــة،
تتطلــب بــذل ج ًهــود حثيثــة ،مــن كافــة الجهــات
المعنيــة ،وخاصــة مؤسســات المجتمــع المدنــي،
وهــذا مــا تســعى الجمعيــة الجديــدة القيــام بــه.
الكومبــس التقــت رئيــس الهيئــة اإلداريــة ل ـ
«المؤسســة الســورية للديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان
 SAFEفــي الســويد» نــزار الشــرع ،للحديــث أكثــر
عــن المؤسســة ونشــاطاتها وخططهــا المســتقبلية.

–«تهيئــة طالــب اللجــوء ودمجــه
بشــكل إيجابــي فــي المجتمــع
الســويدي»
يقــول الشــرع إن المؤسســة ًانطلقــت فــي الســويد
منــذ ســتة أشــهر تقريبــا ،ويتركــز عملهــا
الرئيســي علــى التواصــل مــع مســاكن الالجئيــن،
بهــدف مســاعدة القــادم الجديــد علــى الخــروج مــن
الحالــة النفســية الصعبــة نتيجــة األوضــاع األمنيــة
والمعيشــية الســيئة فــي بلدانهــم ،وظــروف الرحلــة
الطويلــة والمتعبــة للوصــول إلــى الســويد ،كمــا
تســعى المؤسســة إلــى مســاعدة البلديــات وتخفيــف
العــبء عنهــا ،مــن خــال تهيئــة طالــب اللجــوء

ودمجــه بشــكل إيجابــي فــي المجتمــع الســويدي،
وتقديــم معلومــات عــن الســويد ،تســاعد الالجــئ
فــي فهــم القوانيــن وااللتــزام بهــا.
ً
وتســعى المؤسســة أيضــا بحســب الشــرع ،إلــى
ـورة إيجابيــة للســويديين حــول القادميــن
إيصــال صـ ً
الجــدد ،مبينــا أن بعــض االشــخاص الذيــن ســكنوا
فــي مســاكن الالجئيــن لفتــرات طويلــة ،أصبحــوا
أشــخاص ســيئين نتيجــة االنتظــار الطويــل ،ولذلــك
فــإن الجمعيــة تحــاول إعطــاء صــورة معاكســة
تثبــت أن هــؤالء األشــخاص إيجابييــن فــي المجتمــع،
ويحاولــون التأقلــم بســرعة مــع المجتمــع الجديــد.

يؤكــد الشــرع أن نشــاطات الجمعيــة تســتهدف
جميــع الالجئيــن الناطقيـ ًـن باللغــة العربيــة ،وهنــاك
إقبــال وتفاعــل كبيــر جــدا ومتزايــد مــن المشــاركين
فــي النشــاطات ،وفــي الفتــرة األخيــرة طلــب عــدد
ـون فريــق لحــاالت األطفــال المهاجريــن بمفردهــم أو بإيصالهــا ،ســتؤدي إلــى التصــادم بيــن طالــب اللجــوء
مــن طالبــي اللجــوء فــي «الكامبــات» ممــن ال يتكلمـ ً
العربيــة ،المشــاركة فــي نشــاطات الجمعيــة ،نظــرا مــع عائالتهــم لتهيئتهــم وتعريفهــم بحقوقهــم وإدارة الكامــب ،وســتزداد حالــة االحتقــان بيــن
وواجباتهــم فــي المجتمــع الســويدي.
للفائــدة التــي تقدمهــا لالجئيــن كمــا قــال.
الطرفيــن.
وأضــاف أنــه فــي حالــة نجــاح فكــرة وأهــداف
المؤسســة ،فإنهــا ســتعمل علــى االنتشــار فــي
دول أخــرى غيــر الســويد ،علــى اعتبــار أن عمــل
ـتهدف مســاعدة الفئــات
الجمعيــة األساســي يسـ ً
المهمشــة واألكثــر تضــررا فــي المجتمــع ،فــي أي
مــكان فــي العالــم ،باإلضافــة إلــى مســاندة األشــخاص
المحتاجيــن للدعــم مثــل المــرأة والطفــل.

–نشاطات المؤسسة
أهــم المواضيــع التــي تتناولهــا نشــاطات المؤسســة
هــي عــادات وتقاليــد الســويد ،وطريقــة تفكيــر
الشــعب الســويدي ،باإلضافــة إلــى مواضيــع تتنــاول
ســلبيات وإيجابيــات الســويد بالنســبة للوافــد
الجديــد ،وتعليــم اللغــة الســويدية ،الســيما وأن
مع ًظــم طالبــي اللجــوء لديهــم اهتمامــات كبيــرة
جــدا ،ورغبــة حقيقيــة لتعلــم اللغــة.
ً
وتضمــن نشــاطات المؤسســة أيضــا قيــام فريــق
مــن المتطوعيــن ًبزيــارة مســاكن الالجئيــن ،بمعــدل
زيارتيــن أســبوعيا ،باإلضافــة إلــى تأميــن لقــاء موســع
بيــن إدارة الكامــب والمقيميــن فيــه مــن الناطقيــن
بالعربيــة ،كمــا يقــوم الفريــق بتوزيــع الكتيبــات
والمنشــورات المتعلقــة بالســويد وموضــوع
االندمــاج.
وذكــر الشــرع أن المؤسســة تضــم فريقــا نســائيا
متخصصــا بشــؤون المــرأة يختــص بالتحــدث مــع
النســاء وتوعيتهــن بحقوقهــن ًاالجتماعيــة التــي
يكفلهــا القانــون الســويدي ،منوهــا إلــى تخصيــص

ً
ً
وتملــك المؤسســة الســورية مشــروعا مشــتركا
مــع مؤسســة  ABFالســويدية لالســتفادة مــن
المهــارات والمــوارد المتاحــة لتحقيــق أفض ًــل تأثيــر
علــى حيــاة الالجئيــن فــي الســويد ،نظــرا للعــدد
المتزايــد مــن القادميــن الجــدد.

وتركــز المؤسســة علــى موضــوع العمــل مــن خــال
التأكيــد علــى قيمــة العمــل فــي الســويد ،وضــرورة
البحــث عــن وظائــف ،واالمتيــازات التــي يتمتــع بهــا
الشــخص العامــل ،كمــا تســعى المؤسســة إلــى إطــاع
طالبــي اللجــوء علــى القوانيــن الســويدية لفهــم
حقوقهــم وواجباتهــم ،ألن عــدم إلمــام الوافــد
الجديــد بالمعلومــات الصحيحــة الالزمــة ،واعتمــاده
علــى الشــائعات قـ
ـال.ـد تجعلــه عرضــة لالبتــزاز ويهــدف المشــروع إلــى تلبيــة احتياجــات دمــج
وعمليــات االحتيـ
الالجئيــن فــي المجتمــع ،مــن خــال تنفيــذ أربعــة
مشــاريع رئيســية ،هــي الدمــج القانونــي ،واالجتماعي،
–«المؤسســة هــي صلــة وصــل والنفســي ،وحقــوق المــرأة والطفــل.

بيــن الالجئيــن وإدارة مســاكن
اللجــوء لحــل المشــاكل»

وحــول دور المؤسســة فــي التوســط بيــن الالجئيــن
وإدارة المســاكن لحــل المشــاكل ،أوضــح الشــرع
أن صلــة التواصــل بيــن الالجئيــن وإدارة الكامــب
هــي الموظفيــن المســؤولين عــن تقديــم الطعــام
والخدمــات ،وبالتالــي فــان البعــض مــن هــؤالء
الموظفيــن ال يهمهــم ســوى الحفــاظ علــى عملهــم،
لذلــك ال يحر ًصــون علــى وصــول الشــكاوى إلدارة
الكامــب ،خاصــة إذا كانــت الشــكاوى تتعلــق بســوء
الطعــام والخدمــات.

–«الالجــئ عنــد خروجــه مــن
ا لكا مــب »

ولفــت الشــرع إلــى ضــرورة وجــود مشــاريع مخصصــة
لطالبــي اللجــوء فــي مســاكن الالجئيــن ،مــن أجــل
تخفيــف حالــة ً االحتقــان الموجــودة عنــد طالــب
اللجــوء ،خاصــة وأن ًالالجــئ عنــد خروجــه مــن
«الكامــب» يكــون جاهــزا لممارســة أفعــال ســلبية،
نتيجــة االنعكاســات النفســية والحالــة الصعبــة
التــي يعانيهــا فــي مســكن الالجئيــن والمجتمعــات
الصغيــرة المنغلقــة ذات البيئــة المنعزلــة التــي جــاء
وأضــاف أن الجمعيــة اســتطاعت أن تنجــح فــي منهــا ،وهــو أمــر ســلبي.
كســب ثقــة طالبــي اللجــوء ،وبالتالــي أصبحــوا يلجــؤون
ـب،
للمؤسســة مــن أجــل إيصــال الشــكاوى إلدارة الكامـ ً
وحـ ًـل مشــاكلهم مــع الجهــات المعنيــة مباشــرة
نهيــل كورية
مبينــا أن طــرح المشــكلة للجهــة غيــر القــادرة علــى
توصيــل الشــكاوى ،أو التــي ليــس لديهــا مصلحــة
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فيلم فتاة المصنع بين
أعين الجمهور وأقالم النقاد
ســتالحقها والتــي ســيتبناها صــاح نفســه ،تحــاول التخلــص مــن
ً
حياتهــا بــدال مــن قبــول تلــك المســرحية المعروفــة والكئيبــة .فــي
نهايــة الفيلــم ســترقص هيــام رقصــة النصــر.

عــرض الفيلــم للمــرة األولــى فــي الــدول االســكندينافية فــي افتتــاح
الــدورة الرابعــة لمهرجــان مالمــو للســينما العربيــة فــي أيلــول ،2014
وحصــد جائــزة أفضــل ممثلــة لبطلــة الفيلــم ياســمين رئيــس ،وشــهد
ً
ً
العــرض إقبــاال جماهيريــا كبيــرا ،حيــث كان مــن المقــرر عرضــه
ضمــن صالــة واحــدة ،ونظــرا لإلقبــال اضطــرت إدارة المهرجــان
لعرضــه فــي صالتــي ســينما ســبيغلين ،وحــاز علــى إعجــاب الجمهــور،
وتكــررت علــى ألســنة معظــم الذيــن حضــروا الفيلــم مــن العــرب أنــه
الكومبــس – ثقافــة :تبــدأ دور الســينما الســويدية فــي يذكرنــا بأفــام الســتينات والســبعينات ،بأفــام النجمــة ســعاد حســني
عــدة مــدن ،عــرض فيلــم «فتــاة المصنــع» فــي  24مــن  ،كمــا حــاز علــى إعجــاب الجمهــور الســويدي بحكــم بعــده اإلنســاني.

شــهر نيســان/ابريل .الفيلــم يجمــع بيــن البعــد االجتماعــي
والطبقــي ،ضمــن الفضــاء اإلنســاني العاطفــي لقضيــة المــرأة
بيــن القهــر االجتماعــي والنزعــة اإلنســانية .لــذا
حصــد –مــاذا قال النقــاد عن فتاة المصنع:
الفيلــم حتــى اآلن خمســة عشــر جائــزة فــي العديــد مــن
المهرجانــات العربيــة والدوليــة.
الناقــد طــارق الشــناوي فــي حــوار مــع وكالــة أنبــاء onaقــال:
هــو فيلــم روائــي طويــل ،مــن إنتــاج مصــر واإلمــارات  2013شــركة
داي دريــم لإلنتــاج الفنــي ،ينــدرج ضمــن فئــة» درامــي ،عاطفــي،
اجتماعــي» ،أخرجــه المخــرج المصــري محمــد خــان ،وبطولــة ياســمين
رئيــس ،وهانــي عــادل ،وســلوى خطــاب ،قصــة وســيناريو وســام
ســليمان ،المنتــج محمــد ســمير.

«الفيلــم لــه مــذاق ســينمائي رائــع وهــو حالــة ســينمائية رائعــة ،اقتحــم
خــان البيئــة الشــعبية بإحســاس مخــرج قــادر يدخــل عمــق الحكايــة
وليــس مجــرد نظــرة بانوراميــة أو ســطحية عــن البيئــة الشــعبية،
مــع إضافــة تركيبــة ســعاد حســني ،مشـ ً
ـيرا إلــى أن خــان أضــاف هــذه
التركيبــة فــي أكثــر مــن فيلــم علــى رأســهم الســفيرة عزيــزة».

تــدور أحــداث الفيلــم فــي شــارع صغيــر وفقيــر فــي واحــدة مــن
«عشــوائيات» القاهــرة ،حيــث تعمــل معظــم بناتــه فــي مصنــع
مالبــس .هيـ ًـام واحــدة مــن تلــك البنــات ،ســيتفتح ربيعهــا مــع قــدوم
صــاح مشــرفا علــى العامــات ،تقــع فــي غرامــه وتســتلم لحلمهــا رغـ ًـم
الفــوارق الطبقيــة .ســتجابه الواقــع وســتقع فــي «المحظور»اجتماعيــا،
إال أنهــا تمتلــك الشــجاعة لمجابهــة كل القســوة واإلدانــات التــي

أمــا الناقــد المغربــي محمــد بــن عزيــز فقــال لصحيفــة اليــوم « 24
فيلــم فتــاة المصنــع وصفــة فنيــة تمــزج بيــن ســينما المؤلــف والســينما
التجاريــة ،وتكمــن قوتــه فــي البنــاء الدرامــي والقــدرة علــى منــح األمــل
للشــابات البائســات فــي أحلــك اللحظــات ،والتدقيــق فــي خياراتهــن

المحــدودة ،فبيــن الــزواج «المائل»
وعــذاب المصنــع يفضلــن الثانــي.
يحصلــن علــى فضــاء نســوي خــاص
للتعبيــر ،فتكــون ســاعة الغــداء
فرصــة للــكالم وتفريــغ مختلــف
المشــاعر».

فيمــا يقــول مخــرج الفيلــم محمــد
خــان «إن الفيلــم فيــه خليــط
مــن األلــم والبهجــة ،لذلــك نجــد
الشــخصية بطلــة العمــل تعيــش
داخــل وجــدان كل البنــات ألنهــا
قريبــة مــن األســرة المصريــة»
المصــدر» الشــروق».
أمــا الناقــدة خيريــة البشــاوي ،قالــت فــي مقــال نقــدي لهــا «أجمــل
مــا فــي «فتــاة المصنــع» أنــه عمــل متفائــل .راقــص المشــاعر إذا صــح
التعبيــر ...يعــزف علــى أوتــار األلــم مــن دون كنــد .ويمــأ الوجــدان
بالشـ ًـجن بشــحنات مــن الحنيــن ويجعــل مــن الفــن الصــادق واألصيــل
مــاذا للباحثيــن عــن تحــرر الــروح والمتعــة والترفيــه اإلنســاني
الطيــب» وكالــة « أنبــاء  onaالمصريــة .
وهكــذا تالقــت أراء النقــاد مــع مــا بثتــه أعيــن المشــاهدين مــن
إعجــاب ودهشــة ،بفيلــم اختــار الفضــاء اإلنســاني ليعبــر مــن خاللــه
عــن المــرأة العربيــة بمعــان مختلفــة ،لــذا تــم اختيــار الفيلــم مــن
قبــل مؤسســة توزيــع األفــام العربيــة فــي الســويد ،ليجــوب عــدة
دور عــرض فــي الســويد اعتبــارا مــن  24نيســان /أبريــل ،2015
حيــث تتوفــر للفيلــم الترجمــة للغــة الســويدية ،إنــه فيلــم جديــر
بالمشــاهدة.
مصطفــى قاعود

الكومبس ترعى جائزة أفضل فيلم يعالج
«حرية الرأي» في مهرجان مالمو القادم

محمد قبالوي ومحمود صالح آغا

الكومبــس – ثقافــة :قــررت شــبكة مــع إدارة المهرجــان تغطيــة أعمــال الــدورة فــي الــدول االســكندنافية ،الــذي يعكــس همــوم
«الكومبــس» التــي ترعــى مهرجــان مالمــو الجديــدة الخامســة ،عبــر وســائلها اإلعالميــة
الشاشــة العربيــة ،إذ يســتقطب األفــام الروائيــة
المتعــددة.
ّ
إعالميــا ،تقديــم جائــزة
للســينما العربيــة
والقصيــرة والوثائقيــة العربيــة التــي تــم إنتاجهــا
الــرأي،
حريــة
قضايــا
يعالــج
ألفضــل فلــم
هــذا وســتنطلق الــدورة الخامســة لمهرجــان
فــي الــدورة الخامســة ،التــي مــن المقــرر مالمــو للســينما العربيــة ،فــي الفتــرة مــا بيــن فــي جميــع أنحــاء العالــم ،كمــا ينظــم النــدوات
ان تنطلــق فــي تشــرين األول ( اكتوبــر ) الثانــي والســادس مــن شــهر تشــرين األول أكتوبــر ويديــر ورش العمــل الخاصــة بالســينما العربيــة
.2015
 ،2015فــي برنامــج جديــد يتضمــن عــدة باالشــتراك مــع الســينما االســكندنافية ،ويقيــم
مســابقات لألفــام الروائيــة الطويلــة ،الوثائقيــة ،احتفــاالت خاصــة وأمســيات عربيــة متنوعــة.
وقــال مؤســس الشــبكة ورئيــس تحريرهــا القصيــرة ،باإلضافــة إلــى بانورامــا خاصــة بأفــام
د .محمــود صالــح آغــا ،فــي اللقــاء الــذي جمعــه
أواخــر آذار  /مــارس بمالمــو مــع رئيــس المهرجــان الشــمال ،واألفــام المناهضــة للعنصريــة ،احتفاليــة يتيــح المهرجــان فرصــة للقــاء وتبــادل النقاشــات
ُ
ـت
المخــرج محمــد قبــاوي إن الجائــزة سـ
خصص أفــام مــن الشــرق بالتعــاون مــع الوكالــة الجزائريــة واآلراء بيــن الجمهــور والنقــاد وصنــاع الســينما مــن
للفلــم المذكــور ســواء كان ّ
روائيـ ًـا طويـ ًـا أو لإلشــعاع الثقافــي ،حيــث تحــل الســينما الجزائريــة
ضيــف شــرف علــى الــدورة الخامســة للمهرجــان .نجــوم ومخرجيــن ومنتجيــن .ومــن جديــد الــدورة
ً
ّ
وثائقيــا.
قصيــرا ،أو
الخامســة القادمــة ،أول ســوق أفــام عربيــة فــي
وكانــت شــبكة الكومبــس رعــت جــوالت الســينما مهرجــان مالمــو للســينما العربيــة يقــام ســنويا إســكندنافيا خــال أيــام المهرجــان ،باإلضافــة إلــى
التــي نظمهتهــا إدارة المهرجــان فــي  12مدينــة فــي مالمــو الســويد ،وهــو المهرجــان الســينمائي أكبــر لقــاء بيــن النقــاد الســينمائيين والصحفييــن
ســويدية خــال العــام الجــاري ،وتســتعد بالتعــاون العربــي األكثــر شــهرة فــي أوروبــا ،والوحيــد مــن الــدول العربيــة و دول شــمال أوروبــا.
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نادين الخالدي:

«طرباند» فرقة سويدية بهوية عربية
الموســيقي لعــدد مــن األغانــي العربيــة ،وفــي ذلــك الشــكل والمضمــون ،ويهمنــي وقفتنــا علــى المســرح
الوقــت لــم أكــن مغنيــة بمدرســة الغنــاء ،وكان ذلــك وأن يــرى الجمهــور جميــع مــن فــي الفرقــة ويســتمع
بمثابــة فرصــة لــي فــي تمريــن صوتــي».
إليهم».
بعــد ذلــك ،انضــم موســيقيون آخــرون إلــى الفرقــة،
أمثــال عــازف ال ــبيز الفرنســي رومــان كوتامــا ،المقيم
فــي الســويد ،وعــازف الكمــان والمــوزع الموســيقي
المتخصــص بدارســة الموســيقى الكالســيكية
الغربيــة وموســيقى دول البلقــان فيليــب ريوناســون.

ورغــم أن األغانــي التــي تؤديهــا الفرقــة بالعربيــة،
اال ان موســيقاها تتحــدث بجميــع اللغــات ،لــذا
فهــي تالقــي وتلبــي جميــع األذواق ،وهـ ًـذا مــا
يجعــل الجمهــور يتفاعــل بشــكل «رائــع جــدا» مــع
مــا تقدمــه الفرقــة.

–الســعي لتقديم ما هو أكثر من وتســتذكر ناديــن باعتــزاز حديــث أحــد المعجبيــن
ـزف الفرقــة ًفــي آخــر عــرض موســيقي لهــا وكان
نغمة حلوة وســهلة
بعـ ً
رجــا ً ســبعينيا ،حيــث قــال :هنــاك مــن يســعى
تقــدم ناديــن مــع مجموعــة مميــزة مــن العازفيــن جاهــدا إلــى أن يكــون لديــه انطبــاع معيــن لــدى
األوربييــن فــي فرقــة طربانــد ،أغانــي باللغــة الجمهــور بفنــه ،ولكــن هنــاك مــن يملــك فــي
العربيــة ،البعــض منهــا حصــري بالفرقــة مــن ألحانهــا األســاس القــدرة علــى ذلــك.
وكلماتهــا ،واآلخــر اســتعادة ألغانــي عربيــة مغنــاة
ً
ســابقا ،كأغانــي فيــروز وأغانــي تراثيــة فلكوريــة.
وحــول أداءهــا الجوبــي العراقــي ،تقــول إن مــا يشــدها
إلــى هــذا النــوع مــن الغنــاء والموســيقى ،هــو أكثــر
مــن أن يكــون نغمــة حلــوة وســهلة فقــط ،بــل لمــا
تتضمنــه مــن تشــبيهات ومحتــوى شــعري.
 fotograf Issa Aslanتشــير الــى أنهــا ليســت علــى «درايــة مطلقــة
ٌ
بالموســيقى العربيــة ،وعنــدي نقــص نظــري ّفــي
ناديــن الخالــدي ،شــابة ّ ســويدية مــن الفارســية فــي مالمــو ،ثــم بــدأت بالعــزف علــى آلــة أســس الموســيقى العربيــة ،لكــن أحــب أن أكــون
أصــل عراقــي  -مصــري ،مكنتهــا دراســتها الطنبــور ،التــي تصــف ألحانــه ب ـ «الحزينــة والمميــزة حالــة موســيقية ونفســية للمتلقــي ،ســواء لمــن
للموســيقى الكالســيكية الغربيــة فــي العراق ،والحساســة» ،كمــا تعلمــت النقــر علــى آلــة الــدف .يفهــم اللغــة العربيــة أو لمتذوقهــا».

ومثابرتهــا فــي تعليــم نفســها ألــوان أخــرى
مــن الفنــون الموســيقية ،مــن تشــكيل فرقــة
ُســويدية بالتعــاون مــع الموســيقي غابرئيــل
هرمانســون ،أطلقــا عليهــا اســم « طربانــد
 ،»Tarabbandوهــي متخصصــة بتقديــم
أغانــي باللغــة العربيــة.
ناديــن حــازت العــام الماضــي ،علــى لقــب
«حاملــة الثقافــة العربيــة» فــي الحفــل
الســنوي للموســيقى الفلكلوريــة الســويدية
والعالميــة ،الــذي أقيــم فــي مدينــة أوميــو،
كمــا ُرشــحت مــع فرقــة طربانــد لجائــزة
افضــل البــوم وأفضــل فرقــة موســيقية بيــن
الفــرق المشــاركة.

–البدايات

تقــول ل ـ «الكومبــس» :لــم يكــن لـ ّـدي ميــل كبيــر
للموســيقى العربيــة قبــل وصولــي الســويد فــي العــام
 ، 2002حيــث بــدأت فيهــا بالعــزف علــى الكيتــار،
والغنــاء باللغــة اإلنكليزيــة فــي مناســبات محليــة،
إذ كنــت أمــارس الموســيقى كهوايــة فــي البدايــة،
لكننــي اخترتهــا أن تكــون مهنتــي».
ً
وتضيــف « :فــي الســويد ،اشــتريت كيتــارا وعلمــت
نفســي العــزف عليــه ،وكنــت أعــزف لمؤلفيــن
غربييــن ،مــن أمثــال الشــاعر وعــازف الكيتــار
األمريكــي  ،Bob Dylanالــذي إشــتهر بكلمــات
أغانيــه الثوريــة عــن التفرقــة العنصريــة فــي أمريــكا
والحــرب العالميــة الثانيــة وحــرب فيتنــام».

وبحســب ناديــن ،فــأن فرقــة طربانــد ،دأبــت علــى
تأليــف أغانــي عربيــة مــن الســويد ودمــج أغانــي
تراثيــة عراقيــة أو أغانــي فيــروز مــع األغانــي التــي
تقــوم الفرقــة بتأليفهــا .تقــول فــي هــذا الصــدد:
«لســنا ضليعيــن بالموســيقى العربيــة ،لكننــا
بالطبــع قادريــن علــى وضــع أســس موســيقية
صحيحــة تشــد المجتمعيــن العربــي والغربــي ،كــون
العامليــن فــي الفرقــة متخصصيــن فــي العــزف علــى
أآلت الموســيقية وليســوا هــواة».

اســتهوتها الموســيقى الصوفيــة القديمــة الضاربــة
فــي ِالقــدم نحــو ألــف عــام ،ودأبــت علــى تقديمهــا
وغنــاء أغانــي باللغــة الفارســية .تســتذكر عندمــا
كانــت طفلــة فــي الخامســة مــن عمرهــا ،كيــف كانــت
تقــف أمــام المــرآة وتمســك مشــط الشــعر بيديهــا،
متقمصــة شــخصية مغنيــة ،أو ناشــطة سياســية أو
مقدمــة برامــج أو مغنيــة أو فنانــة ،حيــث نشــأت
أفكارهــا فــي اعتــاء منصــات األداء ،وكان
بدايــات ً
الزمــن كفيــا ببلــورة تلــك األفــكار وتحديــد
مســارها فــي الموســيقى والغنــاء.
تضيــف« :هنــاك عوامــل موســيقية كبيــرة ًمبنيــة
عليهــا أغانينــا ،فموســيقانا معتمــدة كثيــرا علــى
اآلالت الوتريــة وليــس اإللكترونيــة المبرمجــة،
«المجتمــع ُ
الســويدي منفتــح
كالســاز ،المنــدول الجزائريــة ،الكمــان ،والدربــوك
ـيقية»
ـ
الموس
علــى كل األذواق
والكاخــون وهــذه أآلت تكــون أصواتهــا ،جميلــة،
عميقــة وحساســة ،بــدون اســتخدام تقنيــات
تقــول ناديــن« :الظــروف السياســية واالجتماعيــة حديثــة إلنتــاج الصــوت اإللكترونــي المبرمــج».
التــي كنــا نعيشــها فــي العــراق فــي ثمانينــات
وتســعينيات القــرن المنصــرم ،أغنــت حياتنــا ،تعتمــد فرقــة طربانــد فــي تقديــم ألحانهــا
وانعكســت نتائجهــا علــى أرواحنــا ،غيــر أن األوضــاع علــى األدوات الموســيقيةُ التــي تحاكــي الطبيعــة
وتتحــدث إليهــا ،لذلــك تســمع قويــة وحساســة
لــم تكــن مناســبة لتحقيــق طموحاتنــا ولــم نكــن فــي الوقــت نفســه .فهــذا النــوع مــن اآلالت التــي
نجــرؤ علــى التخطيــط للمســتقبل ،إال أن األوضــاع اشــتهرت ًالبلــدان ًالشــرق أوســطية باســتخدامها،
اختلفــت عندمــا وصلــت الســويد ،لجهــة وجــود تلقــى قبــوال واســعا لــدى مــن يجــدون صعوبــة فــي
اإلمكانيــات الكبيــرة «.
تقبــل األغانــي الســريعة ذو الطبقــات الصوتيــة
ُ
العاليــة المتبعــة فــي الوقــت الحديــث.

–طرباند

تحدثــت ناديــن عــن ظــروف تشــكيل فرقــة
«طربانــد» وتقــول « :الفرقــة تشــكلت فــي العــام
 2008بعــد عــام مــن معرفتــي بعــازف الموســيقى
الفلكلوريــة والكيتــار الكالســيكي غابرئيــل
هرمانســون ،الــذي كان لديــه اهتمــام كبيــر بعــزف
تابعــت ناديــن مســيرتها الفنيــة بثقــة ومثابــرة ،موســيقى غيــر غربيــة ،فلمــدة عاميــن عملنــا
ُمطــورة مهاراتهــا ،حيــث بــدأت فــي العــام أنــا وهــو فقــط ،حيــث أدينــا أغانــي باإلســبانية
 ،2005بأخــذ دروس فــي العــزف والغنــاء باللغــة واإليطاليــة والعربيــة ،وحاولنــا إعــادة التوزيــع

–الفرقة ٌ
شخص واحد!
ترفــض ناديــن الفكــرة المعهــودة عــن الفــرق
الموســيقية التقليديــة عندمــا تتوســطها المغنيــة
فيمــا يقــف خلفهــا أعضــاء الفرقــة اآلخريــن
كموســيقيين مصاحبيــن لهــا فقــط ،وتقــول« :أنــا
بالضــد مــن ذلــك ،فكونــي امــرأة وأقــوم بالغنــاء ،ال
خصوصيــة
يعنــي أن أكــون بالمركــز وأن تكــون لــي ً
أكبــر مــن األخيريــن .حيــث نرتقــي جميعـ ُـا ّفــي
مســتوى تقديــم األغنيــة ،ألننــا مــع بعــض نكــون

Foto Peter Ahlbom

–لقب «حاملــة الثقافة العربية»
فــي العــام الماضــي ،حصلــت ناديــن علــى لقــب حاملــة
الثقافــة العربيــة ،وجائــزة الحفــل الســنوي لتوزيــع
الموســيقى الفلكلوريــة الســويدية والعالميــة ،كمــا
ســتكون مقدمــة حفــل هــذا العــام الــذي ســيقام
فــي  14آذار (مــارس) الجــاري فــي العاصمــة
ســتوكهولم ،باالشــتراك مــع مقدمــي البرامــج
اآلخريــن والصحفــي كريســتوفر لوندســتروم .كمــا
حصلــت علــى عــدة جوائــز أخــرى ســابقا.
تعبــر ناديــن عــن فرحهــا بذلــك
وتقــول« :يســعدني كثيــر ًا عندمــا أنظــر
إلــى الـــ  12عام ـ ًا الماضيــة ،كنــت حينهــا
الجئــة فــي مســاكن الالجئيــن ،وصــو ًال
إلــى هــذا اليــوم ومشــاركاتي الفنيــة
والموســيقية فــي عــروض ،ترتبــط ارتباط ًا
وثيقــ ًا بالمجتمــع وتصبــو إلــى تحقيــق
اإلندمــاج الثقافــي».

ً
تســتعد حاليــا ،للقيــام بجــوالت موســيقية كثيــرة
فــي بلــدان عــدة ،مثــل ماليزيــا ومصــر وتونــس
وبلجيــكا واألردن وربمــا فلســطين ،كمــا يســتمر
عرضهــا المســرحي لألطفــال الــذي تقــوم بــه منــذ
خمســة أعــوام باالشــتراك مــع زميلهــا غابرئيــل
هرمانســون ،حيــث تصــور المســرحية قصــة جاريــن
مــن ثقافتيــن مختلفتيــن ،يملكــون انطباعــات
عنصريــة خاطئــة عــن بعضهمــا اآلخــر ،وتسترســل
المســرحية بأحداثهــا ،حتــى يشــترك األطفــال
فــي إيجــاد حــل للجاريــن مــن خــال تأليــف أغنيــة
مشــتركة وإهــداء أحدهمــا آلــة العــود لآلخــر.
لينا ســياوش
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َّ
خط القرآن الكريم بيده ثالث مرات:

الفنان عماد زبير مع
«عراق عابر للطوائف» في
معرضه الشخصي في ستوكهولم

والفســاد واالقتتــال الطائفــي ،وهــي أمــور أدت «إلــى أهــدى زبيــر النســختين األولــى والثانيــة مــن فخــر تحتــاج إلــى مقــدار كبيــر مــن الدقــة والحرفيــة
الكومبــس -خــاص :أقــام الفنــان العراقــي د .تغييــب الهويــة العراقيـ
ـول.ـة التــي لطالمــا أفتخــر بهــا إنتاجــه إلــى ابنتيــه ،فيمــا يفكــر فــي طبــع النســخة والمهــارة ،وهــي أمــور نجــح زبيــر بتفــوق فــي
العراقيــون» ،كمــا يقـ
الثالثــة قبــل إهداءهــا إلــى ابنــه الوحيــد محمــد.
إظهار هــا.
عمــاد زبيــر فــي  21آذار (مــارس) ،2015

معرضــه الشــخصي الـــ  15فــي المركــز الثقافي يضيــف« :أحببــت مشــاركة أبنــاء العشــائر والحشــد
العراقــي بالعاصمــة الســويدية ســتوكهولم ،الشــعبي ولــو بشــيء ضمنــي لدعــم جهودهــم فــي
ً
القضــاء علــى تنظيــم داعــش وأهدافــه الراميــة إلــى
ـة
ـ
فني
ـالة
ـ
رس
ـي
ـ
ف
»،
أوال
تحــت عنــوان «العــراق
إنشــاء دولــة ،تســودها قوانيــن الغــاب».

وطنيــة تحمــل مضاميــن رافضة لالســتقطاب

ً
الطائفــي والتعصــب اإلثنــي والدينــي الــذي وقــال« :أطمــح مــن خــال معرضــي هــذا موضحــا
يعانــي منــه العــراق فــي الظــروف الحاليــة .التركيــز علــى هدفيــن مهميــن ،األول ،هــو الحديــث
عــن الواقــع العراقــي والعربــي ،والثانـ َـي ،تجســيد
جماليــة الحــرف العربــي مــن خــال خطــه علــى
حــاول الفنــان مــن خــال لوحاتــه فــي المعــرض ،اللوحــات بشــكل زخرفــة فنيــة.
التعبيــر عــن تضامنــه ودعمــه للجيــش العراقــي
وألبنــاء العشــائر والحشــد الشــعبي ،فــي جهودهــم –خــط القــرآن الكريــم ثــاث
الراميــة للقضــاء علــى تنظيــم «داعــش» المتطــرف ،مــرات بيــده
ونبــذ مظاهــر الطائفيــة والفســاد اإلداري والتحــزب يفخــر د .عمــاد زبيــر بأنــه تمكــن مــن خــط القــرآن
الكريــم ثــاث مــرات ،آخرهــا كان فــي شــهر رمضــان
الضيــق وهــي مظاهــر يشــهدها حاليــا المجتمــع الما ًضــيً ،حيــث أســتغرق العمــل بذلــك فــي كل مــرة،
عامــا كامــا أو مــا يزيــد عــن ذلــك.
العراقــي.

ورغــم أن عمــاد زبيــر متخصــص فــي التربيــة
الرياضــة ،إال أن اهتمامــه بالخــط العربــي وبجماليــة
زخرفتــه ،منحــاه رغبــة وإصــرار علــى متابعــة
مشــواره ،فــكان لــه العديــد مــن المعــارض الفنيــة
الشــخصية ،إذ أقــام تســعة معــارض فــي الســويد
وكانــت لــه مشــاركة فــي معــرض للتــراث الشــرقي
فــي النرويــج وثــاث معــارض فــي دولــة اإلمــارات
العربيــة المتحــدة.
وكان زبيــر قــد حصــل علــى إجــازة ممارســة مهنــة
الخــط العربــي مــن جمعيــة الخطاطيــن العراقييــن
فــي العــام  1980وأقــام فــي حينهــا العديــد مــن
المعــارض.
يقــول« :مارســت الفــن كهوايــة ،تطــورت بعــد ذلــك
إلــى احتــراف ،حتــى اشــتهرت بالخــط العربــي».

ســاهم عمــاد زبيــر وهــو عضــو جمعيــة الخطاطيــن
العراقييــن ،وعضــو فــي جمعيــة الفنانيــن
ً
يقــول« :خطيــت القــرآن الكريــم مــن بدايتــه إلــى التشــكيليين فــي الســويد ،بتقديــم شــكل جديــد
ـة
ـ
ق
الور
ـط
ـ
خ
ـتغرقني
ـ
س
ا
ـرات.
ـ
م
ـاث
ـ
ث
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».
أوال
–«العراق
مــن أشــكال التعريــف بالحًــرف العربــي للجمهوريــن
ـاعات
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ـس
ـ
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ـن،
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ـن
ـ
م
ـة
ـ
ف
المؤل
ـدة
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الوا
ً
العربــي واألوربــي ،ممتعــا العيــن بزخرفتــه التــي
يقــول زبيــر فــي حديــث لصحيفــة «الكومبــس» ،مــن العمــل يوميــا».
إن العــراق ُيمثــل لديــه كل شــيء ،لذلــك اختــار أن
ً
ُيســمي معرضــه ب ـ «العــراق أوال» .وهــذا ال يعنــي أي
نــوع مــن أنــواع اإلقليميــة أو المغــاة فــي التعصــب
الوطنــي ،بــل إشــارة واضحــة لــكل مكونــات الشــعب
العراقــي بالتوحــد تحــت رايــة العــراق.
تبــرز جماليــة الخــط العربــي بتشــكيالته وألوانــه
المختلفــة بشــكل ملحــوظ فــي أعمــال الفنــان زبيــر،
ً
متخــذا منــه مــادة أساســية فــي لوحاتــه التــي
تحمــل عناويــن مختلفــة وتطــرح جملــة قضايــا
يعانــي منهــا العــراق فــي الوقــت الحالــي ،كالطائفيــة

–«الغربة ســجلت اإلبداع»
ـويد
يقــول الفنــان د .عمــاد زبيــر الــذي وصــل السـ ً
فــي العــام « ،2007إن الغربــة شــكلت لــي ســببا
لإلبــداع ،فمنــذ أول يــوم مــن وصولــي للســويد لفــت
نظــري نشــر صــور مســيئة للرســول ،نشــرت فــي
مجلــة دنماركيــة ،وارتأيــت حينهــا الــرد بشــكل
ضمنــي لتوضيــح حقيقــة اإلســام وروح التســامح
فيــه ،فــكان معرضــي األول للخــط العربــي فــي
المســجد الكبيــر فــي ســتوكهولم عــام ،2008
حيــث ضــم المعــرض  50لوحــة فنيــة ،تمثلــت
بحــروف نورانيــة مــن القــرآن الكريــم ،قمــت
بتجســيدها فــي لوحــات ،كرمــز إلــى نورانيــة القــرآن
والديــن اإلســامي والــى روح المحبــة والتســامح فيــه.
يــرى زبيــر« ،أن األحــداث والصراعــات المؤســفة
والداميــة التــي يمــر بهــا العــراق ومناطــق عــدة فــي
الشــرق األوســط ،ليســت ســوى أجنــدة لمخططــات
كبيــرة تحــدث باســم اإلســام ،تقــف وراءهــا دول
كبــرى وهــي قضيــة تحتــاج إلــى الصبــر والوقــت».
ويؤكــد علــى أهميــة أن يعــي كل شــخص خطــورة
المرحلــة الحاليــة وتداعياتهــا والمســاهمة فــي
توعيــة المحيطيــن بــه .يقــول« :نحتــاج إلــى أن
نبــدأ بعــاج ذلــك بجهــود ذاتيــة مــن منازلنــا ،وبيــن
الحقيقيــة
عوائلنــا وأطفالنــا ،لكــي نوصــل المعلومــة ً
عــن اإلســام .فحياتنــا لــم ُ تكــن طائفيــة مطلقــا ومــا
يحصــل أمــور مخططــة أعـ َـد لهــا لكنهـ ًـا ســحابة
صيــف البــد أن تــزول ،وأنــا متفائــل جــدا بانتهــاء
ذلــك».

حاورته لينا ســياوش
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 - 8حيــوان يحــك أذنــه بأنفــه  -تفتت وحنان
واختفاء في الســوائل
 - 9ألــوان مــا بعــد المطــر  -زيت ٩
 - 9متشابهان  -أحد نجوم السماء  -هرب سبب الحروب
 - 10أداة نافيــة ناصبــة  -قــال كالمــا  - 10 -ضرب وطرق  -للكســور ١٠ -
توضع عليه األشــياء
قطع

٧ ٥
٨
١
٨ ٩
٣
٧
٧
٢
٣
٦
٢

٤
٥

٣

٧

٣
٦ ١
٤ ٦

٩

٣
٢
٤

١
٩

هواتف هامة

مدرب نادي أرسنال االنجليزي
الكلمات المبعثرة
( ف يننيسغررأ )
قواعــد اللعبة
		
لقب نادي تشلسي االنجليزي
المطلوب مأل الخانات بالحروف الملونة
على ( لبولزا )
باألحمر لتكوين كلمة أو أكثر تدل
		
تتعرف مخترع محرك السيارة
شخصية أو اسم بلد و هكذا
عليها من خالل المساعدة المبينة مقابل ( تووأ )
كل مجموعة خانات.
				
الكاتبة
مخترع اآللة
						
			
الكلمة أو الكلمات الحمراء تتكون من ( رفو تشسيلرزك )
نفس الحروف المطلوب إدخالها و لكنها عالم ذرة المأني اكتشف النسبية 		
						
بترتيب غير صحيح.
( تاشنيينا)
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فــي حــال التعــرض لحــوادث خطيــرة ولطلــب المســاعدة الفوريــة مــن اإلســعاف ودائــرة
اإلطفــاء والدفــاع المدنــي والشــرطة ،يجــب االتصــال علــى الرقــم  112والــذي يمكــن
االتصــال عليــه الهواتــف األرضيــة أو النقالــة (الموبيــل) مجانــا ومــن أي منطقــة فــي
الســويد .العاملــون يتقنــون اللغتيــن الســويدية واإلنجليزيــة ،وعنــد االتصــال يــرد عليــك
أحــد العامليــن ويســألك:
مــاذا حــدث؟ مــكان وقــوع الحــادث؟ رقم الهاتف الــذي تتكلم منه؟

يعمــل أميــن المظالــم لشــؤون التمييــز  ODمــن أجــل منــع التمييــز بيــن أفــراد المجتمــع،
يحــدث التمييــز عندمــا يتعــرض أحــد األشــخاص إلــى معاملــة أســوأ مــن اآلخريــن.

Diskrimineringsombudsmannen
3686 Box
رقم الهاتف
أميــن المظالــم Stockholm 59 103
700 20 120-08
لشــؤونالتمييــز  do@do.seالبريــد اإللكتروني
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