ً
«إنهم يعرضــون أفالما إباحية لألطفال
في المدارس!»
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صديقك الناطق بالعربية في السويد
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السويد -ستوكهولم
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Chefredaktör och ansvarig utgivare Mahmoud Agha
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كلمة العدد

من المبكر الحديث عن نعي الصحافة
الورقية
الكومبــس – كلمــة العــدد :تشــهد أســرة
تحريــر شــبكة «الكومبــس» ،قبــل كل عــدد
مــن إصــدار الجريــدة الورقيــة نوعــا خاصــا مــن
أجــواء العمــل ،يعيدنــا إلــى بيئــة العمــل الصحفــي
الطبيعيــة والحقيقيــة ،هــذه األجــواء وعلــى
الرغــم مــن ارتفــاع وتيرتهــا وربمــا صعوبتهــا
أحيانــا ،تجعلنــا عندمــا نتنــاول الجريــدة
فــور وصولهــا مــن المطبعــة ،نشــعر بالراحــة
والفخــر ،بأننــا أنجزنــا شــيئا ملموســا ،نحــس بــه
ونســتمتع بالتواصــل معــه ليــس فقــط بصريــا
ولكــن عــن طريــق اللمــس باليــد ،ومــا يزيــد
مــن هــذا الشــعور أننــا نعلــم أن هــذا الجهــد
سينتشــر بيــن أيــادي اآلالف مــن المتابعيــن.
الصحافــة اإللكترونيــة ومــع أن متاعبهــا ليســت
أقــل مــن الصحافــة المطبوعــة ،إال أنهــا ال تتيــح
لنــا مثــل هــذه الفرصــة ،وبالتالــي قــد ال تتيــح
لعــدد كبيــر مــن المتابعيــن متعــة تقليــب
صفحــات الجريــدة وقــراءة موادهــا فــي أماكــن
مختلفــة ،ليــس بالضــرورة أن تتوفــر فيهــا
األجهــزة اإللكترونيــة.
العديــد مــن الكتــاب والمهتميــن ،ســارعوا منــذ
فتــرة بإعــداد بيــان نعــي للصحافــة الورقيــة،
بعــد أن اتســعت ســطوة الرقميــات وتزايــد
توفــر وســائل االتصــاالت اإللكترونيــة .لكــن فــي
الحقيقــة ال يــزال بريــق المطبوعــات قائمــا ،هــذا
مــا تشــير إليــه اإلحصــاءات والدراســات اإلعالميــة.

فــي نهايــة الشــهر األول مــن العــام الحالــي ،تلقت
شــبكة «الكومبــس» دعــوة رســمية مــن الراديــو
الســويدي ،للمشــاركة بمداخلــة إعالميــة ،إلــى
جانــب عــدة مداخــات أخــرى ،أمــام حوالــي
 100مــن مــدراء الراديــو ،تمــت دعوتهــم مــن
مختلــف المــدن والمحافظــات الســويدية.
األســئلة والنقاشــات التــي تلــت المداخلــة ،ركــزت
علــى قــرار شــبكة «الكومبــس» إصــدار جريــدة
ورقيــة باللغــة العربيــة ،فــي وقــت قــد يعتبــر
هــذا القــرار مغامــرة ،أمــام انتشــار الصحافــة
اإللكترونيــة.
اإلجابــة علــى هــذه األســئلة اعتمــدت علــى
حقائــق عديــدة لــم يكــن يعرفهــا أغلــب
المجتمعيــن بالنــدوة تتعلــق بالجاليــات
العربيــة والناطقــة بالعربيــة وحجمهــا فــي
الســويد ،إضافــة إلــى أن «الكومبــس» وعلــى
لســان رئيــس تحريرهــا ،أوضــح أن احتــرام عقــل
وذوق ومشــاعر المتلقــي هــو أحــد أســرار نجــاح
انتشــار جريــدة «الكومبــس» الورقيــة ،فاألمــر
ال يتعلــق بتعبئــة صفحــات وكتابــة حشــوات
وشــبه مقــاالت فقــط مــن أجــل الكتابــة.
عمليــة اختيــار الموضــوع أو المــادة إجمــاال التــي
تناســب المطبوعــة الورقيــة ،يخضــع لمعاييــر
تختلــف عــن االختيار للراديــو أو للموقع اإللكتروني،

Vill du ha tidningen så skicka din adress
till oss på:
adress@alkompis.se
Alkompis.se hittar du på nätet och har
unika besökare varje dag 20 000 redan
besökare på Facebook och 140 000 samt
personer. Al 420 000 en mediaräckvidd på
Kompis åtnjuter väldigt högt förtroende
bland våra läsare som ser oss som “Sverige
på arabiska”.
Besök gärna också vår svenskspråkiga
systertidning Altid.se.
MVH
Redaktionen

األخــذ بعيــن االعتبــار حاجــات مــا يريــد أن
يقــرأه ويطلــع عليــه الناطــق بالعربــي فــي
الســويد ،ليــس بالضــرورة أن يطابــق مــا يريــد
أن يتابعــه غيــره فــي المجتمــع الســويدي،
إضافــة طبعــا إلــى عوامــل أخــرى ،تمــت
مناقشــتها بالنــدوة.

ً
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.

النــدوة تضمنــت مداخــات ومســاهمات
عديــدة ،منهــا مســاهمة بينــت باألرقــام أن هيئــة تحريــر الكومبــس تضــم العديــد مــن الصحفيين
حجــم المطبوعــات اإلعالميــة فــي الســويد ،واإلعالمييــن المتعاونيــن معهــا مــن داخــل الســويد
مــع أنــه تراجــع فــي اآلونــة األخيــرة إال أنــه ال
وخارجهــا.
يــزال يطغــى علــى حجــم اإلعــام الرقمــي،
الطلــب علــى المعلومــة والخبــر المحلــي مــن بيــن
المؤســس ورئيس التحرير
األســباب التــي تشــجع علــى االحتفــاظ بالجريــدة
د .محمــود صالــح آغا
المطبوعــة ،وهــذا مــا يؤكــد عــدم صــواب
تحضيــر بيــان نعــي لــورق الصحــف وللصحافــة
0729718898
الورقيــة.
ma@alkompis.com

ســكرتير التحرير
نزار عسكر

رئيس التحرير
د .محمود صالح آغا

0737641489
nazar@alkompis.com

المبيعات

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
25 000 sidor och trycks i 28 består av
exemplar. Den distribueras av utdelare
speciellt utvalda platser 40 och på
i Stockholms län, Malmö, Landskrona,
Helsingborg och Göteborg.
Vi kan skicka tidningen till dig med
post, var som helst i landet.

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
PÅ ARABISKA FRÅN SVERIGE

صديقــك الناطــق بالعربية في الســويد
SVERIGES STÖRSTA TIDNING PÅ
ARABISKA

www.facebook.com/alkompis.se
موقع الشــبكة الرئيســي
www.alkompismedianetwork.com
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قوارب الموت … هل من بديل؟

الكومبــس – موضــوع الغــاف :العديــد ممــن
وصلــوا إلــى الســويد خــال فتــرة الثــاث
أو األربــع ســنوات األخيــرة ،مــروا هــم أو
عائلتهــم بتجربــة ركــوب البحــر بقــوارب
متهالكــة لعــدة أيــام مــن أجــل الوصــول إلــى
الشــواطئ األوروبيــة ،بحثــا عــن حيــاة أفضــل،
والعديــد أيضــا ممــن اســتطاعوا أخيــرا
الوصــول ،قــد يخططــون لجلــب بقيــة أفــراد
أســرهم بنفــس الطريقــة .فإلــى اآلن ال يوجــد
بديــل ثالــث لخياريــن أحالهمــا مــر ،إمــا البقــاء
فــي مخيمــات الالجئيــن بــا أمــل أو التعــرض
لخطــر المجازفــة بالوصــول إلــى هــذا األمــل.
غــرق قــوارب المــوت وســط البحــر المتوســط أو
بالقــرب مــن شــواطئه ،ليــس باألمــر الجديــد ،لكــن
ارتفــاع عــدد ضحايــا هــذا النــوع مــن المــوت،
المتزايــد بشــكل غيــر مســبوق ،مــع بدايــة العــام
الحالــي اســتصرخ العديــد مــن المنظمــات المدنيــة
ووســائل اإلعــام فــي أوروبــا ،لحــث المســؤولين فــي
االتحــاد األوروبــي علــى معــاودة البحــث فــي حلــول
أكثــر جــدوى لوقــف أو التقليــل مــن عــدد الضحايــا
فــي البحــر المتوســط.

ثمــن لفــت أنظــار المســؤولين فــي االتحــاد األوروبــي،
مــرة أخــرى إلــى قضيــة «قــوارب المــوت» كان باهظــا،
فقــد غــرق أكثــر مــن  1600شــخص خــال 10
أيــام فقــط ،ســبقت اجتمــاع وزراء العــدل والخارجيــة
األوربييــن فــي  20مــن شــهر أبريل/نيســان ،إضافــة
إلــى رقــم مشــابه ،لضحايــا غرقــوا وهــم فــي طريقهــم
خاصــة إلــى الشــواطئ اإليطاليــة ،منــذ بدايــة العــام
الحالــي.
التحــرك األوروبــي الجديــد والــذي أســفر عــن معاييــر
جديــدة بالتعامــل مــع الهجــرة غيــر الشــرعية ،ال يــزال
غيــر كافيــا وال يفــي بحــل المشــكلة مــن جذورهــا.

–الســويد :تفاعــل وردود فعــل
رســمية

–المعاييــر الجديــدة لالتحــاد ولكــن هــل فعــا يوجــد إرادة سياســية لحــل مشــكلة
الهجــرة غيــر الشــرعية وركــوب قــوارب المــوت؟
األوروبــي
وهــل يجــب ذهــاب هــذا العــدد الكبيــر مــن الضحايــا
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فمــن ضمــن مــا توصــل إليــه وزراء العــدل والخارجيــة األوربييــن الســتصدار معاييــر وإجــراءات جديــدة؟ فــي الســويد تفاعلــت الصحافــة واألحــزاب السياســة
فــي االتحــاد األوروبــي ،يــوم االثنيــن  20أبريــل/
مــع وتيــرة ارتفــاع عــدد ضحايــا قــوارب المــوت،
ـن:
نيســان ،للحــد مــن أزمــة قــوارب المهاجريـ
تحســين إجــراءات اإلنقــاذ ومضاعفــة المــوارد المســؤولة فــي المجلــس االستشــاري األوروبــي رئيــس الــوزراء الســويدي ســتيفان لوفيــن وصــف
الماليــة ،وتســريع البــت فــي طلبــات اللجــوء ،علــى أن آســبازيا بابادوبولــو ،وهــو المجلــس المختــص حــوادث غــرق المهاجريــن فــي ميــاه البحــر األبيــض
ال تتجــاوز الشــهرين ،مــن تاريــخ تقديــم الطلــب ،بشــؤون الهجــرة والمهجريــن والمنفييــن انتقــدت المتوســط خــال األيــام القليلــة الماضيــة ،بالمأســاة
وتشــمل النقــاط األخــرى أخــذ بصمــات المهاجريــن فــي حديــث مــع محطــة يورونيــوز اإلخباريــة سيا
بجديســـةـة التراجيديــة والكارثيــة.
وتســجيلهم وتقديــم محفــزات لهــم للعــودة إلــى االتحــاد األوروبــي الــذي لــم يتعامــل دومــا
مــع مســألة المهاجريــن ،حســب قولهــا ،وقالــت إن ودعــا لوفيــن خــال لقــاء مــع الراديــو الســويدي إلــى
أوطانهــم.
هنــاك بلــدان أوروبيــة ال تبالــي بإنقــاذ النــاس فــي ضــرورة إيجــاد المزيــد مــن الحلــول الفعالــة ،وذلــك
إضافــة إلــى تعزيــز حمــات خفــر الســواحل التــي البحــر المتوســط .مضيفــة إن األوروبييــن لــم يركـ
ـزوا عــن طريــق قيــام أكبــر عــدد ممكــن مــن الــدول
تحمــل اســم «تريتــون» ،كمــا سيســعى االتحــاد إلــى علــى ترتيــب اســتقبال المهاجريــن وغالبيتهــم مــن
الحصــول علــى تفويــض عســكري إلطــاق النــار ،ســوريا أو أريتريــا ولــم يعملــوا مــن أجــل وضــع حــد األوروبيــة بتحمــل مســؤوليتها عــن أوضــاع الالجئيــن.
كطلقــات تحذيريــة أو لتدميــر قــوارب المتاجريــن لتهريــب البشــر ،وطالبــت االتحــاد األوربــي بتأسـ
ـيس اقتــراح تفعيــل «الهجــرة الشــرعية» والبحــث
فــي البشــر ،عنــد فرارهــم ،وتــرك الالجئيــن يواجهــن سياســة واضحــة للهجــرة وبإعطــاء فرصــة للهجــرة
فــي إمكانيــة تقديــم طلبــات لجــوء فــي الســفارات
الشــرعية.
مصيرهــم فــي عــرض البحــر.
عــاد أيضــا إلــى واجهــة تصريحـ ًـات الم ًســؤولين
المفوضــة األوروبيــة ،فيدريــكا موغيرينــي اعتبــرت المســؤولة األوروبيــة اعتبــرت أيضــا نظــام دبلــن حمــا السياســيين ،المقتــرح واجــه انقســاما حــادا داخــل
اإلجــراءات الجديــدة رد قــوي مــن قبــل االتحــاد للحــد ثقيــا علــى بعــض الــدول األوربيـ َـة ِّ ،موضحــة ضــرورة الحكومــة الســويدية ،فقــد أعلــن حــزب اليســار
مــن مآســي البحــر المتوســط قائلــة «إن حزمة اإلجراءات ابتــكار نظــام جديــد مختلــف يؤمــن المســؤوليات والبيئــة عــن تأييدهمــا اللتمــاس اللجــوء عبــر
ويوزعهــا بيــن الــدول األعضــاء فــي االتحــاد بشــكل
التــي اتخذهــا االتحــاد تتكــون مــن عشــر نقــاط،
المآوسـهــي،ـي متكافــئ .مــع األخــذ باالعتبــار كيفيــة توزيــع الالجئيــن الســفارات ،فــي حيــن رفضــه الحــزب االشــتراكي
رد قــوي مــن االتحــاد األوروبــي حيــال هــذه
وهــذا الــرد يظهــر قــدرة جديــدة علــى التعامــل مــع بمــا يتناســب مــع مــكان إقامــة أقاربهــم او معارفهــم الديمقراطــي .المقتــرح قســم أيضــا أحــزاب
المعارضــة فيمــا بينهــا فقــد أيــده المســيحي
األوضــاع المســتجدة وتوفــر إرادة سياســية».
ليكــون لهــم مســتقبل أفضــل.
الديمقراطــي ورفضــه المحافظيــن «الموديــرات».
مــن جهتــه أكــد المفــوض األوروبــي لشــؤون الهجــرة
ديمتــري أفراموبولــس فــي أكثــر مــن مناســبة علــى
أهميــة الســماح للنــاس بتقديــم اللجــوء فــي الســفارات
األوروبيــة بالخــارج ،عــن طريــق تعييــن ملحــق
خــاص بشــؤون الهجــرة فــي كل ســفارة.
وقالــت وزيــرة الخارجيــة الســويدية مارغــوت
فالســتروم إن فكــرة المقتــرح جيــدة ،لكــن يجــب
النظــر إليهــا مــن ً ناحيــة كيفيــة تطبيقهــا علــى
أرض الواقــع ،خاصــة مــع وجــود ضغــط هائــل تعانــي
منــه البعثــات الدبلوماســية فــي الخــارج.
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عماد محمد بعد  18شهرا من فقدانه  11شخصا من عائلته:

أتابــع بحــزن وألم أخبــار قوارب الموت

عبــر عمــاد محمــد الــذي كان فقــد 11
شــخصا مــن أفــراد عائلتــه فــي حــادث غــرق
قــارب المهاجريــن بتاريــخ  11تشــرين األول
 /أكتوبــر  2013عــن صدمتــه مــن اســتمرار
غــرق المزيــد مــن قــوارب المــوت ،التــي
تســببت بفقــدان أعــز مــا يملــك.

عمــاد يواظــب علــى تعلــم اللغــة الســويدية فــي
مدرســة  SFIوهــو فــي نفــس الوقــت يتعلمهــا مــن
خــال التواصــل مــع عائلــة ســويدية تســاعده فــي
تعلــم اللغــة.
ً
يلتقــي عمــاد مــع العائلــة فــي أوقــات مختلفــة ،مثــا
علــى كــوب قهــوة لتبــادل الحديــث بالســويدية
ولمعرفــة المزيــد عــن المجتمــع الســويدي وعاداتــه
وتقاليــده.

يقــول ل ـ الكومبــس « :أتابــع بحــزن وألــم شــديدين
ّ
هــذه األخبــار ،التــي تنقلنــي حتمــا إلــى مــا مــر بــي مــن يســعى اآلن إلــى الحصــول علــى عمــل لكــي يســتطيع
شــريط مأســاة مــن الصعــب أن يذهــب عــن مخيلتــي ،إعالــة نفســه بنفســه.
مــع أننــي أحــاول قــدر اإلمــكان تجــاوز آثــار هــذه
عمــاد كان فــي القــارب الــذي غــرق قبالــة الســواحل
األزمــة».
المالطيــة يــوم  11تشــرين األول ( أكتوبــر )
عمــاد بعــد أن أخــذ اإلقامــة خصصــت لــه الدولــة  ،2013وفقــد فيــه زوجتــه الحامــل التــي كادت أن
ّ
طبيبــا نفســيا لمســاعدته فــي تخطــي األزمــة التــي تضــع طفلهــا الجديــد ،وطفلــه الصغيــر ،وشــقيقين
ّمــرت بــه .يقــول « :أشــكر الدولــة التــي ســاعدتني فــي لــه مــع زوجاتهــم وأطفالهــم .وقــد أصيــب فــي رأســه
ذلــك ،لكننــي اســتغنيت عــن الطبيــب لقناعتــي بأننــي بجــروح ،وأغمــي عليــه ،أثنــاء محاولتــه إنقــاذ زوجتــه
أســتطيع تجــاوز هــذه األزمــة مــن خــال إيمانــي باللــه وطفلــه ،قبــل أن يتــم إنقــاذه ،بعــد ذلــك مــن خفــر
وصبــري ،واإلقــرار بــان مــا حصــل هــو قــدر أرداه اللــه» .الســواحل المالطيــة

هل الوصول إلى أوروبا يستدعي
كل هذه المخاطر؟

طرحــت شــبكة الكومبــس اإلعالميــة موضوعــا
للنقــاش عبــر صفحتهــا علــى الفيســبوك ،الســتطالع
آراء المتابعيــن حــول الثمــن الــذي يدفعــه
المهاجــرون للوصــول إلــى الســويد أو أوروبــا وهــل
يســتحق الحصــول علــى إقامــة المغامــرة بحيــاة
العائلــة واألطفــال؟
الموضــوع القــى تفاعــا وشــهد عــدة أراء نختــار
منهــا ثالثــة مســاهمات:
الصديــق  Haytham Aymanكتــب مــن ضمــن
مــا كتبــه:
مــن بيــن كل  10قــوارب يصــل فقــط  9وبالنهايــة
المــوت مكتوب ولكــن عندمــا ال تجــد طعامــا
تطعميــه ألوالدك وال تســتطيع منحهــم الــدفء
والحمايــة ،وتنــذل أمــام عيــون اهلــك وتــروح تتذلــل
ألي أحــد لكــي يســتضيفك عندهــا مــن المؤكــد أنــك
ســتركب البحــر ..

الصديــق خالد خالد:
اعتقــد أن المــوت واحــد ســواء فــي عــرض البحــر او
علــى أيــدي طغــاة البشــر.
عندمــا ركبــت البحــر كنــت مــدركا تمامــا انــه ربمــا
ينتهــي بــي األمــر فــي بطــون األســماك ومــع ذلــك
لــم أتــردد.
والســبب هــو ان مجــرد التفكيــر بإحــدى النهايــات
المحتملــة لــي فــي بلدي(ســوريا) جعلــت فكــرة ان
اكــون طعامــا لألســماك اكثــر أمانــا وراحــة وأســهل
الصديــق Hani Haj Hamdo
قــد تكــون فــرص المــوت فــي بالدهــم اقــل مــن
فــرص المــوت فــي البحــر ال شــيء يســتحق ان تضحــي
بحياتــك أو بحيــاة عائلتــك مــن اجلــه.
والمصيبــة الكبــرى بعــد ركــوب البحــر والمخاطــرة
مــا بتعجبهــم أوروبــا.
د .محمــود صالــح آغا
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ً
هنــاك مــن يتوهــم بــأن أفالما إباحيــة تعرض
لألطفال في المدارس
المهاجرون والثقافة الجنسية في المدارس السويدية:

هــذه أحــد اآلراء التــي حصلنــا عليهــا عنــد
اســتطالعنا آلراء بعــض المهاجريــن حــول
تلقــي أطفالهــم لمــادة الثقافــة الجنســية
ضمــن المدرســة وتراوحــت اآلراء بيــن الرفــض
القطعــي إلــى الموافقــة الكليــة علــى هــذه
المــادة.

 ســلمى  39عامــا ربــة منــزل مقيمــة فــي الســويدمنــذ عاميــن و أم لطفــل فــي الثانيــة عشــر مــن
العمــر ومراهقــة فــي الخامســة عشــر:
لســت راضيــة عــن المعلومــات التــي يتــم تدريســها
فــي المدرســة لطفلــي وأجــد أنهــا غيــر متناســبة مــع
قيمنــا و ديننــا ،ويزعجنــي تنــاول موضــوع المثليــة
الجنســية و لكــن فــي النهايــة أن تعلــم خيــر مــن أن ال
تعلــم ،وبمــا أن بقيــة األطفــال فــي المدرســة يتلقــون
هــذه المعلومــات فمــن األفضــل ألطفالــي أن يتلقوهــا
أيضــا و لكــن لــو كان الخيــار لــي فإنــي ســأمتنع عــن
تدريــس أطفالــي هــذه المــادة.
 محمــد  45عامــا مهنــدس  :مقيــم فــي الســويدمنــذ  5ســنوات وأب لطفــل فــي السادســة عشــر
وطفلــة فــي الحاديــة عشــرة :
عندمــا قدمــت إلــى الســويد كان عمــر أبنــي إحــدى
عشــر عامــا ومعلوماتــه الجنســية بدائيــة يحصــل
عليهــا فقــط مــن خاللــي وخــال والدتــه ،وفــي
األعــوام الخمــس الماضيــة ،اســتطاعت المدرســة
توفيــر جــزء كبيــر مــن أعبــاء تثقيــف طفلــي
جنســيا وأجابــت علــى أســئلتهم بطريقــة متناســبة
مــع أعمارهــم ويقتصــر دوري مــع والدتهــم علــى
التوفيــق بيــن مــا يتعلمونــه فــي المدرســة ومــا
يتناســب مــع قيمنــا االجتماعيــة والدينيــة.
ال تــدرج مــادة الثقافــة الجنســية ضمــن معظــم
المناهــج فــي العالــم العربــي وتقتصــر علميــة
التوعيــة الجنســية علــى المعلومــات التــي يحصــل
عليهــا الطفــل مــن األهل/األصدقــاء /اإلنترنــت،
وجوبهــت محاولــة بعــض البلــدان العربيــة إلضافــة
مواضيــع متعلقــة بالتربيــة الجنســية إلــى مناهجهــا
برفــض شــديد مــن المجتمــع ورجــال الديــن ،وهــذا
مــا يفســر الموقــف الحــاد التــي يتخــذه العديــد
مــن المهاجريــن والمنتقليــن حديثــا إلــى أوروبــا
اتجاههــا ،علمــا أن مــادة الثقافــة الجنســية تــدرس
فــي المــدارس البريطانيــة منــذ  27عامــا أمــا فــي
الواليــات المتحــدة األمريكيــة أصبحــت دروس

الثقافــة الجنســية إلزاميــة لألطفــال فــوق عمــر فــي الصــف الخامــس (ســن الحاديــة عشــر) يتــم يبلــغ العمــر الوســطي لممارســة الجنــس فــي الســويد
السادســة عشــر منــذ عــام  2011وفــي الســويد التركيــز علــى المواضيــع المتعلقــة بســن البلــوغ  17عاما مقارنة مع ب  15عاما في الواليات المتحدة
مــادة الثقافــة الجنســية إلزاميــة منــذ عــام  .1955والتطــور الجســدي واالســتمناء ،بينمــا يتــم التركيــز األمريكية األقل صرامة تجاه التعليم الجنســي.
فــي الصــف الثامــن (ســن الرابعــة عشــر) علــى ويضــاف إلــى ذلــك وجــود مجهــود عالمــي تقــوم بــه
الوظائــف الجســدية واألمــراض المنتقلــة جنســيا ،منظمــات كاليونيســيف لنشــر وعــي جنســي مماثــل
وفــي الصــف التاســع يتــم التركيــز علــى قضايــا لذلــك الــذي يتــم نشــره فــي المــدارس الســويدية
العالقــات ،ويتــم تطويــر المعلومــات التــي تعطــى وذلــك لنجاعــة هــذا األســلوب فــي تخفيــض اإلصابــة
للطالــب حســب الســن فإجابــة طفــل فــي الصــف باألمــراض المنتقلــة جنســيا وحمايــة األطفــال مــن
الخامــس عــن ســؤال «مــا هــو الحــب؟» ســتكون االســتغالل.
مختلفــة عــن إجابــة طالــب فــي الصــف التاســع.

–الثقافــة الجنســية
فــي وال تقتصــر الثقافــة الجنســية فقــط علــى المدرســة
حيــث يمكــن للطــاب التوجــه إلــى مراكــز الشــباب
الســويدية:
المــدارس
تعتبــر الســويد أول دولــة تصبــح فيهــا مــادة والتحــدث مــع مختــص للحصــول علــى استشــارة
التربيــة الجنســية إلزاميــة فيهــا ويعــود الفضــل فــي فرديــة.
ذلــك إلــى إليــس أوتســن جنســن
Ottesen–Jensen
Eliseـم الجنالتســـيـي –لماذا الثقافة الجنســية؟
أسســت الرابطــة الســويدية للتعليـ
( Riksförbundet för Sexuellتشــير األرقــام الصــادرة عــن اليونيســيف إلــى
 )Upplysningفــي عــام .1933
أن جميــع األطفــال هــم عرضــة لخطــر العنــف
قامــت  RFSUبإنشــاء حمــات مــن أجــل التعليــم الجنســي ،والــذي يحصــل فــي جميــع المجتمعــات و
الجنســي فــي المــدارس ومحاربــة التمييــز وحـ
ـق فــي المنــازل و المــدارس و الشــوارع و حتــى عبــر
اإلجهــاض وبعــد أكثــر مــن ثمانيــن عامــا ال تــزال
 RFSUتعمــل مــن أجــل تحســين التعليــم الجنســي اإلنترنــت ،وتشــير الدراســات إلــى أن اضطهــاد
وقــد قــادت حمالتهــا إلــى تغييــرات تشــريعية األطفــال جنســيا غالبــا مــا يبــدأ تحــت ســن
رئيســية أهمهــا فـ
ـرض إلزاميــة مــادة الثقافــة العاشــرة و يســتمر لســنوات ,معظــم الضحايــا هــم
الجنســية عــام .1955
مــن الفتيــات و تــزداد نســبة التعــرض للتحــرش
َ
تعتبــر مــادة الثقافــة الجنســية جــزءا مــن التوعيــة الجنســي بيــن الصبيــان ذوي األعمــار بيــن الخامســة
حــول مواضيــع الصحــة العامــة ،وتطــرح
مواضيفـــةـع و التاســعة
متعلقــة بتشــريح الجســم البشــري والوظي
الجنســية والميــول الجنســية واألمــراض المنتقلــة
عبــر الجنــس كاإليــدز ،واإلجهــاض ووســائل منــع و حتــى مــع صعوبــة الحصــول علــى إحصائيــات
الحمــل.
دقيقــة ،إلــى أنــه يمكــن تقديــر أن واحــدة مــن كل
وال تقتصــر مــادة الثقافــة الجنســية علــى طــرح عشــرة فتيــات فــي العالــم تتعــرض لعنــف جنســي
حقائــق ضمــن الصــف بــل توجــد إمكانيــة للنقــاش و هنــا تبــرز أهميــة حصــول الطفــل و المراهــق علــى
وتبــادل اآلراء بيــن التالميــذ حــول مواضيــع التحــرش توعيــة جنســية مالئمــة تتيــح لــه معرفــة المقبــول
الجن
وغيرسـهــيـا .والعالقــات والمســاواة بيــن الجنســين و المرفــوض و تعــزز ثقتــه بنفســه و بجســده.
وال تقتصــر أهميــة التثقيــف الجنســي علــى حمايــة
فــي بعــض المــدارس يتــم توزيــع الواقــي الذكـ
ـري الطفــل مــن التحــرش الجنســي ولكنهــا أيضــا تحمــي
ضمــن الــدرس كجــزء مــن التوعيــة علــى كيفيــة
الوقايــة مــن اإلصابــة باألمــراض المنتقلــة جنســيا .المراهقيــن مــن مخاطــر ممارســة الجنــس المبكــر
وتختلــف المعلومــات المعطــاة حســب العمــر ويتــم كالحمــل باكــرا واإلجهــاض وعلــى عكــس الســائد
إعطــاء األجــزاء الرئيســية فــي الصفــوف الخامــس فــإن الحصــول علــى توعيــة جنســية صحيحــة يســاهم
والثامــن والتاســع وربمــا يختلــف ذلــك مــن مدرســة ألخــرى .بانخفــاض حــاالت ممارســات الجنــس مبكــرا حيــث

–بين ثقافتين:

تشــغل قضيــة الثقافــة الجنســية فــي المــدارس
حيــزا مــن حالــة الصدمــة الثقافيــة التــي تصيــب
القــادم الجديــد إلــى الســويد وهنــا يجــب التفكيــر
هــل الوضــع فــي العالــم العربــي مــع انعــدام هــذه
المــواد ضمــن المــدارس هــو أفضــل؟
تغيــب اإلحصائيــات الدقيقــة عــن قضايــا التحــرش
الجنســي باألطفــال وذلــك لتكتــم معظــم العائــات
علــى األمــر ولكــن ال يمكــن إنــكار أن ذلــك يحصــل
و بكثــرة ,وتقتصــر مصــادر الثقافــة الجنســية لــدى
المراهقيــن علــى األهــل واإلنترنــت بمــا تحويــه
مــن مواقــع إباحيــة و معلومــات خاطئــة باإلضافــة
للمعلومــات المتناقلــة بيــن األقــران أيضــا بمــا
تحويــه مــن معتقــدات و معلومــات خاطئــة.
كل ذلــك يعــزز االعتقــاد أن وجــود مــادة توعيــة
جنســية فــي المــدارس هــو األفضــل ألطفالنــا و
يبقــى هنــا واجــب األهــل فــي الموائمــة بيــن مــا
يتلقــاه الطفــل مــن معلومــات فــي المدرســة و بيــن
قيمهــم االجتماعيــة والدينيــة.
مــي اإلختيار
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تقرير رسمي:

الكومبــس  -ســتوكهولم :قــال تقريــر جديــد
صــادر عــن مكتــب العمــل فــي الســويد ،إن
البــاد بحاجــة إلــى اســتقبال حوالــي مئــة
ألــف مهاجــر ســنويًا للحفــاظ علــى مجتمــع
الرفاهيــة الســويدي ،وتمويــل خدمــات
الرعايــة.
ونقلــت صحيفــة «داغنــس نيهتــر» عــن المديــر
العــام لمكتــب العمــل ميكائيــل خوبيــري ،قولــه إن
الســويد ســتحتاج خــال العقــود القليلــة المقبلــة إلــى
عــدد كاف مــن المواطنيــن القادريــن علــى العمــل
ودفــع الضرائــب والمشــاركة فــي تمويــل خدمــات
الرعايــة والرفاهيــة وأنهــا بحاجــة الســتقبال
المهاجريــن بشــكل أكبــر ممــا يعتقــده معظــم
الســويديين حتــى اآلن.
ً
وتابــع« :الحــد مــن الهجــرة يعنــي أيضــا الحــد مــن
عائداتنــا المســتقبلية».

السويد بحاجة إلى المزيد
من المهاجرين للحفاظ
على «مجتمع الرفاهية»

وأظهــر تقريــر مكتــب العمــل الــذي كان موضوعــه
عــن الهجــرة اإلجماليــة والعمــل والعمالــة ،أن
عــدد مواليــد الســويد فــي ســن العمــل مســتمر
فــي االنخفــاض منــذ العــام  2008وبمعــدل
ً
 22000ألــف ســنويا ،حيــث تشــير التوقعــات إلــى
اســتمرار ذلــك ،وأنــه خــال الســنوات الســت القادمــة
ســينخفض عــدد مواليــد الســويد فــي ســن العمــل
ً
بنحــو  70000شــخصا.

مقابــل ذلــك ،ارتفعــت أعــداد العامليــن مــن غيــر
ً
مواليــد الســويد إلــى نحــو  304000شــخصا منــذ
العــام  .2006وخــال الفتــرة نفســها ارتفعــت
نســبة العامليــن فــي الســويد مــن المولوديــن خــارج
البــاد مــن  61.6بالمائــة إلــى  64بالمائــة ،مقارنــة وانخفضــت نســبة التوظيــف لــدى األشــخاص ً الذيــن
مــع معــدل توظيــف األشــخاص المولوديــن في الســويد يفتقــرون إلــى التعليــم الثانــوي بشــكل كبير جــدا ،حيث
ســجلت فــي العــام الماضــي  2014نحــو  37بالمائــة،
والــذي بلغــت نســبته  79بالمائــة ،العــام الماضــي.

تقنيــات متطورة
للشــرطة الســويدية
تســاعدها في كشــف
الجرائم

الكومبــس  -ســتوكهولمّ :
حدثــت الشــرطة مــن
تقنياتهــا فــي الكشــف عــن المجرميــن الذيــن
يســتخدمون هويــات مــزورة مختلفــة أثنــاء
ارتكابهــم الجرائــم.

ونقلــت اإلذاعــة الســويدية (إيكــوت) عــن المســؤول
فــي قســم تكنولوجيــا المعلومــات للشــرطة يوهــان
لونكفيســت ،قولــه إن الشــرطة لديهــا اآلن وســائل
تقنيــة إلثبــات أن الكثيــر مــن األشــخاص ،أعطــوا
هويــات مزيفــة عندمــا ضبطــوا أثنــاء قيامهــم بجرائــم
مختلفــة.
وقــال لونكفيســت :يمكننــا اآلن الكشــف عــن األشــخاص
الذيــن لديهــم مجموعــة مــن بصمــات األصابــع
المختلفــة فــي نظامنــا بشــكل أ ًســرع بكثيــر ممــا كان
عليــه األمــر فــي الســابق ،موضحــا ،أن بصمــات األصابــع
تلــك تحمــل هويــات متعــددة أو بتعبيــر أصــح ،تعــود
للعديــد مــن األســماء .وهــذا يعنــي بــأن الشــخص ،قــد
أرتكــب جرائــم فــي الســابق.
وبيـ ّـن أن التقنيــات ُالمحدثــة ســتمكنهم مــن التأكــد
وقبــل االتصــال بالمدعــي العــام مــن أن أولئك األشــخاص
لهــم بصمــات أصابــع فــي النظــام المعلوماتــي للشــرطة
وأنهــم أقدمــوا علــى اقتــراف العديــد مــن األعمــال
ـة ،وعندهــا ســتتوفر للشــرطة
الجنائيــة بهويــات مختلفـ
الكثيــر مــن المعلومــات ُالمســتندة علــى أســاس قــوي،
يمكــن تقديمهــا إلــى المدعــي العــام.
والمشــكلة المتزايــدة ُللشــرطة فــي الســنوات األخيــرة
هــي المجرميــن الذيــن يعرفــون عــن أنفســهم بهويــات
مزيفــة مختلفــة عندمــا يتــم القبــض عليهــم بتهمــة

–فروقات

ً
ً
وبحســب مكتــب العمــل ،فــأن هنــاك تباينــا كبيــرا
فــي توظيــف األشــخاص المولوديــن خــارج الســويد.
حيــث ارتفعــت نســبة توظيــف ذوي التعليــم العالــي
مــن  71.3بالمائــة إلــى  76.1بالمائــة ،فيمــا كانــت
الزيــادة أقــل لــدى األشــخاص مــن ذوي التعليــم
الثانــوي بمقــدار  68.8 - 66.9بالمائــة.

ارتــكاب الجرائــم .ألنــه وبحســب القانــون ،إذا كان الجاني
مــن مواطنــي االتحــاد األوربــي ولــم يتــم معاقبتــه فــي
الســابق علــى مــا قــام بــه مــن جرائــم ،يجــري إطــاق
ســراحه علــى أن تجــري محاكمتــه فــي وقــت الحــق ،اال
أن ذلــك ال يمكــن تحقيقــه فــي حــال تقديــم الجانــي
هويــة مزيفــة ،إذ يصعــب حينهــا االتصــال بــه فــي
وقــت الحــق.
ً
ويوضــح لونكفيســت ،قائــا :نتعامــل مــع المواطنيــن
األوربييــن فــي القانــون كمــا نتعامــل مــع الســويديين.
بمعنــى أن المدعــي العــام يطلــق ســراح الجانــي الــذي
لديــه هويــة معروفــة وتعتقــد الشــرطة ان باإلمــكان
القبــض عليــه فــي بلــده .عندهــا لــن ت َكــون هنــاك
حاجــة إلبقــاءه فــي الحجــز .لكــن فــي حــال قــدم الجانــي
هويــة مزيفــة ،عندهــا يكــون مــن الصعــب القبــض
عليــه.
وبحســب الشــرطة ،فــأن أعــداد مرتكبــي الجرائــم
الذيــن يقدمــون هويــات مــزورة فــي تزايــد.
ومــن بيــن مــا تعنيــه التحديثــات التقنيــة الجديــدة
لــدى الشــرطة ،أن يقــوم الجانــي بتــرك المزيــد مــن
بصمــات األصابــع وأكثــر مــن ذي قبــل .حيــث يجــري
ربــط تلــك البصمــات مــع ســتة صــور للجانــي ،صــورة
للوجــه وأخــرى للجســد وصــور للنــدب أو الوشــم أو
العالمــات البــارزة التــي يحملهــا الجانــي ،حيــث أدت كل
ـرطة بوجــود أدلــة مــن
هــذه األمــور إلــى تمكيـ
الجرائــنـمال قـشــد ّ
عرفــوا عــن أنفســهم
أن بعــض مرتكبــي
بأكثــر مــن عشــرة هويــات مزيفــة مختلفــة.

ً
مــا يعنــي تراجعــا بمقــدار  7بالمائــة مقارنــة بالعــام
.2005
ويعتقــد المديــر العــام لمكتــب العمــل ميكائيـ ًـل
ـاش حــول الهجــرة يركــز دائمــا
خوبيــري ،أن النقـ ً
علــى التكاليــف ،قائــا :ليــس األمــر بهــذه البســاطة
ونخفــض التكاليــف مــن خــال
أن نحــل المشـ ًـكلة ً
القــول إن عــددا قليــا ســيأتون إلــى هنــا .عندهــا
ســيكون لدينــا مشــكلة اإليــرادات ،ألنــه حينهــا
ســيكون لدينــا عــدد أقــل مــن العامليــن .لذلــك
يجــب الحفــاظ علــى مســتوى أعلــى مــن الهجــرة
وإعــادة النظــر فــي كيفيــة اإلندمــاج.
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أعراض وعالج ما بعد الصدمة:

العديد ممن وصل إلى السويد ال يزال يحمل
آثار صدمات الحروب

الكومبــس -خــاص :يعانــي العديــد مــن
الالجئيــن القادميــن إلــى الســويد مــن بلــدان
تشــهد حروبــا طويلــة مثــل ســوريا والعراق،
مــن الكثيــر مــن المشــاكل النفســية الناجمــة
عمــا عاشــوه فــي بلدانهــم مــن أهــوال الحــرب
ومآســيها.
ورغــم الوصــول إلــى الســويد والتمتــع بحالــة
األمــن الموجــودة فيهــا ،إال أن العديــد مــن النــاس
ال يســتطيعون التخلــص مــن آثــار مــا عاشــوه
بســهولة .حيــث ترافقهــم الكوابيــس ويعانــون مــن
تداعيــات الصدمــة ومــا بعدهــا.
ّ
تقــول منــى  35عامــا (ســورية) :بالقــرب منــا بــدأت
أعمــال إنشــاء بنــاء جديــد ،حيــث يقومــون بتفجيــر
بعــض الصخــور ،بالرغــم مــن تنبيــه الجــوار قبــل
القيــام بــأي تفجيــر ،وبالرغــم مــن علمــي بأننــي
فــي الســويد ولســت فــي ســوريا ،وأعلــم أن ذلــك
الصــوت ليــس صــوت قذيفــة ،وأعلــم أنهــا لــن
تســقط علــى البيــت ،وأدرك ذلــك ولكــن فــي داخلــي
هنــاك شــيء مــا ال يــدرك هــذه الحقيقــة .هنــاك جــزء
مــن دماغــي ال يــزال يعتقــد أننــا فــي ســوريا وهــذا
الجــزء يدفعنــي للتوتــر الشــديد والخــوف والبــكاء
دون أي قــدرة علــى التحكــم بهــذا الشــعور ،هــذا
الجــزء يعيدنــي إلــى قبــو البنــاء (الملجــأ) الســوري
بــكل تفاصيلــه فــي كل مــرة أســمع صــوت انفجــار.
محمــود  25عامــا (فلســطين) :وصلــت للســويد
منــذ  6أشــهر تقريبــا قادمــا مــن إيطاليــا حيــث
غــرق عــدد كبيــر مــن األشــخاص الذيــن كانــوا معنــا
علــى متــن المركــب بعــد انقالبــه ،حتــى اليــوم أعانــي
مــن صعوبــة فــي النــوم ،وفــي حالــة النــوم فإنــي
أرى الكثيــر مــن الكوابيــس ،ال أحــب النظــر للبحــر،
فــي كل مــرة انظــر لــه أســمع أصــوات النــاس وهــم
يغرقــون مــرة تلــو المــرة.
تشــكو منــى ومحمــود ممــا يســمى باألفــكار
االقتحاميــة (  ،) flash backوالتــي تعــد أحــد
أعــراض مــا يســمى باضطــراب مــا بعــد الصدمــة
الــذي يرمــز لــه ب ـ PTSD Posttraumatic
 stress disorderويعــرف اضطــراب مــا بعــد
الصدمــة بأنــه رد فعــل يلــي تعــرض الشــخص إلــى
حــدث مؤلــم مهــدد للحيــاة كاالختطــاف ،االعتقــال،
االعتــداء الجنســي ،الكــوارث الطبيعيــة والحــروب.

–معاييــر اضطــراب مــا بعــد حيــث تســبب األعــراض الســابقة صعوبــات فــي
تعلــم اللغــة الجديــدة واالندمــاج فــي المجتمــع
الصدمــة
الجديــد بســبب الميــل للعزلــة وترفــع نســب العنــف
ال يصــاب كل مــن تعــرض للحــوادث الســابقة العائلــي ،كل ذلــك يجعــل مــن األهميــة بمــكان
بهــذا االضطــراب ،ويحتــاج التشــخيص اللجــوء إلــى محاولــة الحصــول علــى الدعــم النفســي المطلــوب.
اختصاصــي نفســي ولكــن حســب الدليــل التشــخيصي
اإلحصائــي لالضطرابــات العقليــة  DSMفــإن –كيف تحصل على المســاعدة؟
المعاييــر الالزمــة لتشــخيص ال ـ  PTSDيمكــن يمكــن أن تكــون المســاعدة بشــكل ذاتــي عــن
تلخيصهــا بمــا يلــي:
طريــق أن يحــاول الشــخص مشــاركة مشــاعره
 -1تعــرض الشــخص لحــدث مفــزع تعــرض خاللــه وعواطفــه مــع األشــخاص الذيــن يكترثــون لــه مــع
هــو أو غيــره لخطــر المــوت أو خطــر إصابــة المحافظــة علــى نمــط صحــي وإيجــاد شــبكة دعــم
اجتماعــي مــن األصدقــاء والعائلــة.
عضويــة خطيــرة ورافــق ذلــك مشــاعر خــوف
وذعــر حــادة وشــعور بالعجــز.
فــي حــال الرغبــة بالحصــول علــى مســاعدة مختــص
يمكــن أن يتــم ذلــك عبــر مراكــز الصليــب األحمــر
 -2قيــام الشــخص باســتعادة العواطــف التــي مــر لضحايــا الحــروب ويوجــد حاليــا  6مراكــز فــي
فيهــا خــال هــذا الحــادث بشــكل مســتمر عــن كل مــن ســتوكهولم ومالمــو وأوبســاال وخوفــدي
طريــق التفكيــر بــه بشــكل دائــم أو مشــاهدة وأوميــو ،وتــم مؤخــرا افتتــاح فــرع آخــر فــي مدينــة
كوابيــس مؤلمــة أو اســتعادته لذكريــات مؤلمــة يوتوبــوري.
دون الســيطرة عليهــا بشــكل صــور مماثلــة لمــا مــر
بــه  Flash backباإلضافــة للشــعور باالنزعــاج وتقــول المعالجــة النفســية Caroline Ramzy
عنــد التعــرض ألي حــدث أو شــخص يذكــره وهــي إحــدى المعالجــات فــي مركــز الصليــب األحمــر
لضحايــا الحــروب فــي ســتوكهولم ل ـ «الكومبــس»
بالحــادث الــذي مــر بــه.
« :إنــه تــم إنشــاء المركــز فــي عــام  1985و
 -3بــذل جهــد لتجنــب كل مــا يرتبــط بالحــادث يعالــج المركــز حــاالت ضحايــا الحــروب والصراعــات
الــذي مــر بــه مــن مشــاعر وأحــداث وأماكــن ويتــم عــادة تحويــل المريــض عــن طريــق المركــز
وأشــخاص وتجنــب الــكالم عنــه ويمكــن أن يترافــق الصحــي  Vårdcentralأو طبيــب نفســي أو مــن
ذلــك مــع عــدم القــدرة علــى تذكــر بعــض األحــداث مكتــب العمــل أو مكتــب الخدمــات االجتماعيــة
(السوســيال) ويمكــن أيضــا أن يتــم ذلــك عــن
المتعلقــة بالحــادث.
طريــق اتصــال المريــض بشــكل مباشــر بالمركــز.
 -4الشــعور باالنفصــال عــن اآلخريــن وعــدم ووفقــا لكاروليــن فــإن الحصــول علــى مســاعدة
القــدرة علــى الحــب واالنــزواء بعيــدا عــن النشــاطات نفســية يحســن مــن األعــراض بشــكل جيــد مــع
واالهتمامــات الســابقة.
الزمــن ويتعلــم المريــض كيــف يتعامــل مــع
 -5فــرط حساســية للمؤثــرات الخارجيــة لــم يكــن األحاســيس وحــاالت التوتــر التــي تصيبــه ممــا
موجــود ســابقا يتجلــى بصعوبــة النــوم أو البقــاء يحســن بشــكل كبيــر مــن إمكانيــة التأقلــم والتطــور
ضمــن المجتمــع.
نائمــا وســلوك عدوانــي مرافــق مــع نوبــات غضــب
وصعوبــات فــي التركيــز والمبالغــة فــي رد الفعــل
عنــد حصــول أي تنبيــه كســماع صــوت اآلخريــن أو –طرق العالج
مالمســتهم.
و بمــا يتعلــق بأســاليب العــاج المتبعــة يســتخدم
 -6يجــب أن تســتمر األعــراض الســابقة أكثــر مــن المركــز عــدة طــرق عالجيــة بحســب كاروليــن
شــهر بعــد حصــول الصدمــة أو الحــادث وأن تــزداد وهــي:
شــدة مــع مــرور الزمــن وتصنــف بأنهــا حالــة مزمنــة العــاج الســلوكي المعرفــيCPT Cognitive
فــي حــال اســتمرت ألكثــر مــن ثــاث أشــهر ويجــب Processing Therapy
أن توثــر األعــراض الســابقة علــى وظائــف المريــض
العــاج باســتخدام حركــة العيــن Eye
وفعاليتــه فــي المجتمــع.
movement desensitization and
reprocessing
تتــراوح أرقــام الدراســات التــي تقيــم نســبة اإلصابــة EMDR
ب ـ  PTSDبيــن الالجئيــن الذيــن تعرضــوا ألهـ
ـوال العالج النفسي الديناميكي psychodynamic
الحــروب مــن  %25إلــى  %70ممــا يجعلــه مــن
وااللتــزام
بالتقبــل
النفســي
االضطرابــات النفســية عميقــة األثــر علــى حيــاة العــاج
ACTAcceptance
القادميــن الجــدد إلــى الســويد مــن منطقــة الشــرق and
commitment
therapy
األوســط -األكثــر تأزمــا فــي العالــم-

كارولين

ويضــاف لذلــك تواجــد محلليــن نفســيين ضمــن
المركــز ويمكــن أن يترافــق العــاج النفســي بــأي مــن
الطــرق الســابقة مــع عــاج دوائــي مــوازي .ويقيــم
المركــز العديــد مــن النشــاطات األخــرى التــي
تهــدف لتفعيــل العمليــة العالجيــة حيــث توجــد
حاليــا مجموعــة لليوغــا العالجيــة ومجموعــة
للتصويــر الضوئــي ومجموعــة خاصــة لتدريــب
الســيدات الالتــي يتعاملــن أو يتعايشــن مــع شــخص
مصــاب بال ـ .PTSD
وال تقتصــر نشــاطات المركــز وفقــا لكاروليــن علــى
المرضــى وعائالتهــم بــل توجــد نشــاطات أخــرى
لزيــادة الوعــي والمعلومــات حــول كيفيــة التعامــل
مــع ضحايــا الحــروب وكيفيــة الحصــول علــى
المســاعدة فــي مكاتــب العمــل والمراكــز الطبيــة.
تســتمر فتــرة العــاج بشــكل وســطي مــن 15
الــى  20جلســة حيــث يبــدأ العــاج بجلســات أوليــة
مــن  5-4مــرات وتشــير كاروليــن إلــى أن معظــم
المرضــى يبــدون تجاوبــا جيــدا مــع العــاج.
يمكــن أيضــا الحصــول علــى المســاعدة فــي
مدينــة ســتوكهولم مــن خــال مركــز Kris och
Traumacentrum
ويتــم ذلــك عــن طريــق الطبيــب المختــص فــي
المســتوصف .vårdcentral
مــي اإلختيار
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هذا ما ينساه معظم
من يسافر خارج السويد
الرابحون والخاسرون من
في العطلة!
ّ
الكومبــس  -خــاص :هــل تفكــر بالســفر خارج
الســويد فــي العطلــة الصيفيــة؟ إذًا عليــك
قــراءة مــا ذكــره صنــدوق التأمينــات العامــة
 ،Försäkringskassanحــول أهميــة
الحصــول علــى بطاقــة الرعايــة الصحيــة
األوروبيــة  EU-kortetالتــي تعتبــر إحــدى
حقــوق المواطنيــن الســويديين.

وقــال الصنــدوق إن التفكيــر باإلصابــات واألمــراض
هــو أمــر غيــر مســتحب قبــل الســفر خــارج البــاد،
لكــن فــي الوقــت نفســه ،فــإن أشــياء ًصغيــرة ،مثــل
األمــراض ،قــد تدمــر العطلــة ،مؤكــدا علــى أهميــة
اقتنــاء بطاقــة  EU-kortetخــال الســفر ،ألنهــا
تخــول حاملهــا الحصــول علــى الرعايــة الصحيــة
الطارئــة فــي المستشــفيات والعيــادات الطبيــة،
داخــل دول االتحــاد األوروبــي ودول منطقــة
التجــارة األوروبيــة ،باإلضافــة إلــى سويســرا.
وأشــار البيــان إلــى أن حاملــي بطاقــة EU-kortet
يدفعــون الرســوم الطبيــة نفســها التــي يدفعهــا
الســكان المحليــون فقــط ،لكــن فــي حــال اإلصابــة
بالمــرض فــي بلــد خــارج االتحــاد األوروبــي ،وال
تملــك الســويد أي اتفاقيــة معــه ،فإنــه ال يمكــن
دفــع تعويضــات مــن قبــل صنــدوق التأمينــات
العامــة ،لذلــك مــن المهــم الحصــول علــى تأميــن

جواز سفر مفقود
االسم :حســام عامر محمد النجار
الجنسية :أردني
رقم جواز الســفرK229819 :
محــل اإلصدار  :إربد IRBID
تاريخ اإلصدار 2009/4/29:
رقم الهاتف 0769301669:
0762977228 :kontakt

ميزانية الربيع الجديدة

خــاص للســفر (مــن قبــل شــركات خاصــة) يمكنــه
تغطيــة هــذه التكاليــف ،وأيــة نفقــات أخــرى ،حتــى
فــي حــال عــدم التمكــن مــن اقتنــاء البطاقــة ًالخاصــة
فــي الوقــت المحــدد وكان الشــخص مســجال فــي
ـيتم زيــادة نفقــة
شــركة التأميــن ،فــإن تأميناتهــا ســتغطي التكاليــف الكومبــس  -ســتوكهولم :عرضــت وزيــرة  -زيــادة نفقــات األطفــال :سـ ً
ـرون شــهريا ،حيــث ســترتفع
الماليــة الســويدية عــن الحــزب الديمقراطــي األطفــال بمبلــغ  300كـ ً
بجميــع األحــوال.
 1573كــرون شــهريا ،مقارنــة بـ  1173كرون،
االشــتراكي ماغدالينــا أندرشــون ،ميزانيــة إلــى ً
وبحســب صنــدوق التأمينــات فإنــه يمكــن للشــخص الربيــع ُالمعدلــة التــي تتضمــن صيغــة شــهريا فــي الوقــت الحالــي .وســيدخل التغييــر حيــز
ً
التنفيــذ فــي األول مــن كانــون الثانــي /ينايــر .2016
جميــع الفواتيـ
دفــع المبلــغ كامــا ،وحفــظ ً
ـر ،توافقيــة جــرى االتفــاق عليهــا بيــن حزبيــي
للحصــول علــى التعويضــات الحقــا ،أو االتصــال
بصنــدوق التأمينــات العامــة للحصــول علــى شــهادة الحكومــة االشــتراكي الديمقراطــي والبيئــة  -الــدواء المجانــي :ســتتمكن العائــات ال ًتــي لديهــا
أعمارهــم عــن  18عامــا الحصــول
مؤقتــة ،ترســل بالفاكــس إلــى المستشــفى.
مــن جهــة ،وأحــزاب تحالــف يميــن الوســط أطفــال تقــل ً
علــى األدويــة مجانــا وبــدون تكلفــة .إذ وفــي الوقــت
المعارضــة.
ويمكــن طلــب بطاقــة  EU-kortetعبــر
الحالــي ،يحتــم علــى ولــي أمــر الطفــل المريــض دفــع
موقــع صنــدوق التأمينــات العامــة  www.وبموجــب االتفــاق الــذي جــرى بيــن الحكومــة مبلــغ  2200كــرون خــال عــام قبــل أن تصبــح
 forsakringskassan.seأو االتصــال علــى والمعارضــة فــان بإمــكان ًأحــزاب الحمــر الخضــر أن تكلفــة العــاج مجانيــة فيمــا بعــد .وســيكون جميــع
هاتــف الخدمــة الذاتيــة .020524524
يصبحــوا مســتقلين تمامــا ،الخريــف القــادم ،عنــد أطفــال األســرة مشــمولين بذلــك.
تقديــم الميزانيــة ،للعــام المقبــل.
ً
كمــا يمكــن أيضـ ًـا إرســال كلمــة  EUKORTولــم ينــل مقتــرح الميزانيــة الــذي تقدمــت بــه ســيدخل التغييــر حيــز التنفيــذ ،اعتبــارا مــن األول
باإلضافــة إلــى رقــم التســجيل الوطنــي الحكومــة فــي شــهر تشــرين الثانــي /نوفمبــر الماضــي ،مــن شــهر كانــون الثانــي /ينايــر .2016
 personnummerعبــر رســالة ً نصيــة ،األصــوات الالزمــة لتمريــره فــي البرلمــان الســويدي - ،إســكان المتقاعديــن :ســتزيد مخصصــات الســكن
وإرســالها إلــى  71020كمــا يمكــن أيضــا االتصــال مــا أدى الــى إســقاطه ،إذ دخلــت حينهــا الحكومــة فــي الممنوحــة للمتقاعديــن الذيــن لديهــم الحــق ً فــي
علــى رقــم التأمينــات العامــة .0771524524 :أزمــة سياســية ،جــرى التخلــص منهــا بالتعــاون مــع ذلــك ،وســيدخل التغييــر حيــز التنفيــذ ،اعتبــارا مــن
تحالــف أحــزاب يميــن الوســط فــي اتفــاق اطلــق عليــه األول مــن شــهر أيلــول  /ســبتمبر القــادم.
وتســتغرق البطاقــة ،بعــد طلبهــا ،فتــرة عشــرة أيــام ب ـ «اتفــاق ديســمبر».
االهتمــام بــدور رعايــة المســنين :تريــد الحكومــة
للحصــول عليهــا ،وفــي حــال اصطحــاب األطفــال ،فإنــه
تعييــن المزيــد مــن الموظفيــن فــي دور رعايــة
يتوجــب أن يكــون لديهــم بطاقتهــم الخاصــة.
المســنين وستســتثمر فــي ســبيل ذلــك مل ًيــار كــرون.
–الرابحــون من الميزانية:
 صنــدوق بطالــة العمــال :تريــد الحكومــة زيــادة ســيدخل التغييــر حيــز التنفيــذ اعتبــارا مــن األولالمخصصــات الماليــة التــي يقدمهــا صنــدوق تعويــض مــن شــهر أيلــول  /ســبتمبر القــادم.
البطالــة للعاطليــن عــن العمــل ،حيــث سيتســنى
لجميــع الذيــن يصــل دخلهــم الشــهري إلــى
25000ـل –الخاســرون من الميزانية:
ـ
خ
الد
ـة
ـ
م
كــرون ،الحصــول علــى  80بالمائــة مــن
التعويـقيـض ،وهــذا  -جميــع ســائقي الســيارات :حيــث ســيتم رفــع
خــال المائــة اليــوم األولــى مـ
للتعويــنـض ســيكون  910ســعر البنزيــن بقيمــة  55أوره لليتــر الواحــد و60
يعنــي أن الحــد األقصــى
كــرون لليــوم الواحــد مــا يعــادل  20ألــف كــرون ،أوره لليتــر الديــزل .فيمــا ســيتم رفــع ســعر وقــود
ً
ـهريا ،فيمــا مســتوى مــا يدفعــه الصنــدوق اليــوم اإليثانــول كــرون و 18أوره.
شـ
ً
ً
ســيدخل التغييــر حيــز التنفيــذ ،اعتبــارا مــن األول
هــو  14960كــرون شــهريا.
وبعــد مــرور المائــة يــوم ،ســيكون مقــدار التعويــض مــن شــهر كانــون الثانــي  /ينايــر القــادم.
 الخفــض الضريبــي مــن قيمــة تكلفــة البنــاء 760كــرون فــي اليــوم.
كمــا رفعــت قيمــة التعويــض األوليــة التــي تمنــح  :Rutavdragetســيتم خفــض خصــم البنــاء
لألشــخاص الذيــن لــم يحصلــوا علــى فــرص عمــل فــي الضريبــي ،حيــث ســتخفض النســبة مــن  50بالمائــة
الســويد الــى  365كــرون فــي اليــوم ،بــدل ال ـ  320مــن تكلفــة العمالــة والمعمــول بــه فــي الوقــت الحالــي
إلــى  30بالمائــة.
كــرون التــي تمنــح لهــم فــي الوقــت الحالــي.
وســيدخل التغييــر حيــز التنفيــذ فــي الســابع مــن ســيدخل التغييــر حيــز التنفيــذ فــي األول مــن شــهر
شــهر أيلــول  /ســبتمبر القــادم.
كانــون الثانــي  /ينايــر القــادم.
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مصممة األزياء العراقية الشابة رؤى الموالي:

أصمم للمرأة الجريئة الواثقة من
نفسها التي تحب األناقة والتميز

الكومبــس  -مالمــو :رؤى الموالــي ،شــابة عراقيــة تبلــغ مــن
العمــر  26عامــا ،أصبحــت مثــار اهتمــام عــدد مــن وســائل
اإلعــام الســويدية ،المتهانهــا تصميــم المالبــس بطريقــة
مبتكــرة جديــدة ،وبلمســات عصريــة ،انطالقــا مــن مالمــو
جنــوب الســويد ،رغــم أن المتعــارف عليــه فــي عالــم األزيــاء
هــو أن أرقــى بيــوت األزيــاء ،وآخــر صيحــات الموضــة هــي مــن
نصيــب مــدن مثــل باريــس ولنــدن ودبــي.
الموالــي كانــت قــررت دراســة هــذا المجــال الــذي تحبــه وتســتطيع
اإلبــداع فيــه وأصــرت علــى المضــي قدمــا فيــه إيمانــا منهــا بــأن اإلنســان
يبــدع فــي العمــل إذا احبــه.

رؤى الموالي

–هــل يشــترط أن يتمكــن مصمــم األزيــاء مــن
الخياطــة؟

بالبدايــة كنــت أقــوم برســم التصاميــم ومــن ثــم قــررت أن اتقــن
الخياطــة ألنــه ســيكون هنالــك فــرق كبيــر بيــن أن تعــرف الخياطــة
وبيــن أن ترســم الموديــل فــي محاولــة إيصالــه وإفهامــه لمــن ســيقوم
بخياطتــه وبالتالــي قــد ال يوافــق بالضبــط مــع رغبــة المصمــم لذلــك
قــررت أن أتعلــم خياطــة تصاميمــي بنفســي.

«أصمــم لــكل النســاء الباحثــات عــن
ا لتميــز »

–لمــن تصممين األزياء؟

الكومبــس التقــت بهــا فــي مالمــو لتحدثنــا عــن رحلتهــا فــي عالــم للمــرأة الجريئــة الواثقــة مــن نفســها التــي تحــب األناقــة والتميــز وال
األزيــاء العصريــة وكيــف دخلــت هــذا المجــال وماهــي مشــاريعها تجــد حرجــا فــي ارتــداء األلــوان ولــكل األشــخاص الذيــن يبحثــون عــن
التميــز فــي إطالالتهــم مــن األجانــب والســويديين أيضــا فالمتعــارف
ا لمســتقبلية :
ـدون
عليــه أن الــذوق العــام فــي الســويد هــو األلــوان الغامقــة وبـ ً
تفاصيــل كثيــرة وأنــا أريــد التحديــث فــي هــذا األســلوب وأيضــا
– أعــرف أن الســؤال تقليــدي ،ولكــن البــد المحجبــات هــم جــزء مــن المجتمــع ومســتهلك مهــم ألنهــم ال يجــدون
المالبــس المناســبة لذلــك أنــا اصمــم لهــم المالبــس التــي تصلــح للحيــاة
أن أســألك :كيــف بدأتــي مشــوارك هنــا ومتــى اليوميــة والمناســبات بنفــس الوقــت ،أحــب اســتعمال األلــوان المبهجــة
والمريحــة للعيــن.

وأين؟

تضحــك روئ برقــة ،لتجيــب عــن ســؤال ســبق وطرحتــه عليهــا وســائل
ً
إعالميــة أخــرى مثــل  SVTوأيضــا  Sverigesradioقائلة« :جئــت
إلــى الســويد منــذ حوالــي ثمــان ســنوات ،ومنــذ البدايــة كان طموحــي
ان اصبــح مصممــة أزيــاء ناجحــة ،حيــث كنــت أقــوم بخياطــة المالبــس
للدمــى الخاصــة بــي عندمــا كنــت طفلــة ،لذلــك راقبــت باهتمــام الطريقــة
التــي ترتــدي بهــا النســاء الســويديات المالبــس هنــا ،وبشــكل ملحــوظ
ميــزت البســاطة فــي التصميــم وكذلــك األلــوان الســادة بــدون زخــارف
ومطبوعــات كثيــرة ،وأدركــت الســبب بــان النســاء العامــات يرغبــن
دومــا باقتنــاء المالبــس المريحــة العمليــة التــي يمكــن ارتدائهــا كل
يــوم ،وكمحجبــة لــم يكــن مــن الســهل دومــا أن أجــد المالبــس التــي
تناســبني لذلــك فكــرت بــان الوقــت قــد حــان ألصنــع بنفســي هــذه
المالبــس وهكــذا بــدأت الفكــرة.

– هــل تتعمديــن أن تكــون المالبــس
محتشــمة نوعــا مــا؟

عــززت هــذه الرغبــة أو الطمــوح
–وهــل
ِ
بدراســة هــذا الفــن؟

الخــط العــام لتصاميمــي هــو الدمــج بيــن
الحضــارات

ليــس بالضــرورة ،حســب الموديــل ولكنــي عمومــا أحــب القطــع التــي
تحتــوي علــى الكثيــر مــن القمــاش الــذي يظهــر المــرأة وكأنهــا
فراشــة ،واســتلهم الكثيــر مــن الموديــات مــن الثقافــات العالميــة
المختلفة ،مثــل ســراويل عريضــة ومريحــة مــن المــوروث البــدوي
ً
وأيضــا علــى ســبيل المثــال أكسســوارات معدنيــة وخــرز مــن الثقافــة
اإلفريقيــة وهكــذا.
كيــف تعتمديــن التصميــم ،حســب ذوقــك الفــردي فقــط أم انــك
تراعيــن طلبــات الزبائــن؟
اعتمــد بالتأكيــد علــى ذوقــي ولكــن أحــاول المــزج بيــن ذوق اآلخريــن
أيضــا ألحصــل علــى نتيجــة مرضيــة وكذلــك يســهل تســويقها بنفــس
الوقت.

نعــم ،فــي البدايــة لــم أكــن متأكــدة بانــي سأســتمر بالتصميــم بســبب
مــا ســمعته مــن كالم غيــر مشــجع يتعلــق باختيــار هــذا المجــال فــي
الســويد علــى األخــص ،ودرســت مجــاال يتعلــق باالقتصــاد ثــم ســرعان
مــا عــدت مــرة أخــرى ألبحــث عــن دراســة مــا احبــه ،ولــم يكــن ســهال أســعى مــن خــال أزيائــي تقديــم رؤى مختلفــة عــن األزيــاء تكــون أكثــر
أن أجــد هــذا المجــال ألنــه موجــود أكثــر فــي ســتوكهولم وكوبنهاغــن شــموال وعموميــة وخطــا يحمــل مزيــج مــن ثقافــات عالميــة مختلفــة
ولكــن بحثــت فــي اإلنترنــت ووجــدت التخصــص هنــا فــي مالمــو واســمه ،مجتمعــة كلهــا فــي قطعــة واحــدة لتكــون بهــا لمســة مــن كل مــكان.
 textil och modeفــي  .hantverksskola Malmöكيــف ترديــن علــى مــن يعتقــد أن حجابــك يمكــن أن يكــون عامــا
يعرقــل مســيرة عملــك التــي تعتمــد االنفتــاح علــى جميــع الثقافــات؟
– وكيــف غيــرت وجهــة نظــرك واقتنعــت هويتــي هــي عملــي وتصاميمــي وهــذا مــا يمثلنــي وأقــدم تصاميمــي
للجميــع واآلن أصبحــت المحجبــة مــن الممكــن ان تكــون مواكبــة للموضــة
بــأن تصميــم األزيــاء هــو مجــال ناجــح فــي وتكــون عصريــة أيضــا وبهــذه الطريقــة التــي أضــع بهــا الحجــاب احصــل
علــى الكثيــر علــى التعليقــات اإليجابيــة حــول مظهــري.
الســويد؟
ماهــي آخــر اإلنجــازات التــي قمتي بها وماهي المشــاريع المســتقبلية؟
فــي هــذا الوقــت أصبــح العالــم مفتوحــا كمــا يقــال ،وقريــة صغيــرة
أســتطيع ان أتواصــل مــع األشــخاص الذيــن أريدهــم مــن خــال قمــت بعــرض أزيــاء منــذ عــدة أشــهر وبعــد نجاحــه أنــا بصــدد العمــل
علــى الثانــي الــذي ســيكون مطروحــا للبيع فــي الســوق.
ً
اإلنترنــت ،وأيضــا اســتطيع إرســال تصاميمــي لــكل العالــم وافتــح
زينب وتوت
صفحــة لبيــع المالبــس واألهــم مــن هــذا أن أقــوم بالعمــل فــي المجــال
الــذي احبــه لذلك أمــارس مهنتــي بشــغف وفــرح.

–مــا الــذي تســعين إلــى إيصالــه مــن خــال
المالبــس التــي تصمميهــا؟
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السفير اللبناني في ستوكهولم:

الجواز السوري ال يحتاج إلى فيزا
ووثائق السفر المؤقتة الصادرة من أوروبا ترفض على األغلب
وقــال الســفير بهــذا الصــدد« :كل مــن يحمــل جــواز
ســفر ســوري ال يحتــاج إلــى تأشــيرة دخــول إلــى
لبنــان وأهــم مســألة يجــب مراعاتهــا عنــد نقــاط
العبــور والحــدود هــي إعطــاء أســباب واضحــة
للزيــارة ومعلومــات صحيحــة».
كل مــا قيــل عن طلب تأشــيرات
دخــول لحاملــي جــواز الســفر
الســوري هــو كاذب وغيــر ســليم.
وبســبب النــزوح الكبيــر للســوريين إلــى األراضــي
اللبنانيــة ،فــإن الســلطات اللبنانيــة ارتــأت أن تنظــم
عمليــة دخولهــم تجنبــا لحــدوث المشــاكل.
السفير اللبناني في السويد الدكتور علي عجمي

وغيــر الســوريين فــا تمنــح تأشــيرة دخــول علــى –جــوازات ســفر جديــدة قريبــا
جوازاتهــم إال بعــد موافقــة األمــن العــام اللبنانــي .لموطنــي الجمهوريــة اللبنانيــة
ال يمكننــا منح حاملــي وثائق وتطــرق الســفير عجمــي فــي اللقــاء إلــى مواضيــع
الســفر الســويدية تأشــيرة دخول متعلقــة بالجاليــة اللبنانيــة فــي الــدول االســكندنافية
والشــمالية ،وقــال« :هنــاك نيــة بإصــدار جــوازات
قبــل موافقــة األمــن اللبناني.
ســفر جديــدة لموطنــي الجمهوريــة اللبنانيــة .عــادة
الســفارات اللبنانيــة تجــدد جــوازات الســفر لمــدة
خمــس ســنوات ولكــن حاليــا نجددهــا فقــط لســنة
وقــال الســفير عجمــي« :إن الســفارة تتلقــى طلبــات واحــدة شــرط أن يقــدم صاحــب الطلــب اســتمارة
حاملــي وثائــق الســفر الســويدية وترســلها مباشــرة لجــواز ســفر جديــد بالوقــت نفســه».
ُإلــى األمــن العــام ولكــن العديــد مــن هــذه الطلبــات
جدير بالذكر أن السفارة اللبنانية في ستوكهولم تغطي
ترفــض».
حاجــات مواطنيهــا فــي كل مــن الســويد والنــروج وفنلنـدا
الفلســطينيين الســوريين والدنمارك وأيسلندا .ويبلغ عدد اللبنانيين حسب وزارات
يحــق لهــم المــرور عبــر لبنــان خارجيــة هــذه الــدول حوالــي  30ألــف لبنانــي فــي الســويد،
للســفر إلى بلدان أخرى ويســمح فــي الدنمــارك  15ألــف لبنانــي ،فــي النــروج  5آالف ،ألــف
األمــن اللبنانــي لهــم البقــاء فيــه واحــد فــي فنلنـدا و 10لبنانييــن فقــط في أيســلندا.

وأضــاف الســفير علــي عجمــي أن هناك أســبابًا عديدة
تجعــل األمــن اللبنانــي يرفــض دخــول األشــخاص إلــى
لبنــان أحيانــا .وذكــر عــدة أســباب ال يســمح األمــن
لمــدة  48ســاعة
وفــي ختــام اللقــاء ،شــكرت شــبكة الكومبــس الســفير
اللبنانــي فيهــا دخــول حاملــي جــواز الســفر الســوري
الدكتــور علــي عجمــي ،علــى هـذا اللقــاء ،ومــن ناحيتــه أكــد
إلــى لبنــان ،منهــا إعطــاء معلومــات أو عناويــن خاطئــة،
الســفير أن عمــل الســفارات هــو تنفيــذ القوانيــن وليــس
علــى ســبيل المثــال عندمــا يريــد الشــخص زيـ
ـارة وأوضــح الســفير أن الفلســطينيين الســوريين يحــق إصدارهـا ،وأن الســفارة اللبنانيــة فــي الســويد تســعى دائمًا
وال
أقاربــه فــي لبنــان وال يعطــي أي معلومــات عنهــم لهــم المــرور عبــر لبنــان للســفر إلــى بلــدان أخــرى إلــى مســاعدة كل مــن يحتــاج الســفر إلــى لبنــان أو المــرور
يعــرف أيــن يســكنون.
ويســمح األمــن اللبنانــي لهــم البقــاء فيــه لمــدة  48ســاعة .عبــر أراضيــه.

الكومبــس  -خـ ًـاص  :أجــرت شــبكة الكومبــس
اإلعالميــة لقــاء خاصــا مــع الســفير اللبنانــي
فــي الســويد الدكتــور علــي عجمــي ،حصلــت
منــه علــى بعــض التوضيحــات بخصــوص
المعلومــات المتضاربــة واللغــط الحاصــل
بالنســبة لدخــول الســوريين إلــى لبنــان أو
الســفر مــن خــال مطــار بيــروت الدولــي.
وذلــك بعد اســتالم شــبكة الكومبــس العديد
مــن الرســائل واالتصــاالت التــي تتحــدث عــن
المصاعــب والمشــاكل التــي تواجــه الكثيــر
مــن الســوريين والفلســطينيين الســوريين
المتوجهيــن مــن ســوريا إلــى لبنــان ،أو مــن
دول أوروبيــة عبــر المطــارات إلــى األراضــي
اللبنانيــة.

وأكــد الســفير عجمــي أن كل مــا قيــل عــن طلــب
تأشــيرات دخــول لحاملــي جــواز الســفر الســوري هــو
كاذب وغيــر ســليم.

–يجــب إعطــاء أســباب واضحــة
للزيــارة ومعلومــات صحيحــة عــن
أســبابها

وتلقــت الســفارة اللبنانيــة فــي ســتوكهولم العديــد مــن
األســئلة مــن قبــل شــركات الطيــران بهــذا الخصــوص
وتــم تبليغهــم أن المواطــن الســوري حامــل جــواز ســفر
بــاده ال يحتــاج لتأشــيرة دخــول (فيــزا) إلــى لبنــان.

أو عندمــا يرغــب شــخص مــا أن يــزور لبنــان بهــدف
الســياحة وال يحمــل أي مبلــغ مــادي لغــرض الســياحة.

–ومــاذا عــن حملــة الجــوازات
الســويدية المؤقتــة أو الوثائــق
الممنوحــة لالجئيــن السياســيين:

قمنــا أوال باطــاع الســفير عجمــي علــى نــوع
االستفســارات واألســئلة والشــكاوى التــي تصــل مــن
قــراء الكومبــس حــول صعوبــات الســفر إلــى لبنــان،
خاصــة فــي ظــل الظــروف المأســاوية التــي يعيشــها
ســكان ســوريا فــي هــذا األوقات .ومن هــذه الصعوبات
طلــب بعــض شــركات الطيــران إظهــار الفيــزا اللبنانية أفاد السفير:
لمواطنيــن ســوريين أو لمــن فــي حكمهــم ،الســفير
نفــى أن تكــون الحكومــة اللبنانيــة تطلــب مــن صاحــب بالنســبة لحاملــي وثائــق الســفر الســويدية
 främlingspassلالجئيــن الســوريين
الجــواز الســوري فيــزا لزيــارة بــاده
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الزوج :سنتان وأسعى للم شمل عائلتي

بعــد أيــام من وصولهــا زوجتــي تتهمني
بمحاولــة قتلهــا وابنتــي تشــهد ضــدي

الكومبــس – خــاص :بعــد معانــاة انتظــار
طويلــة لعائلتــه ،اســتمرت أكثــر مــن ســنتين،
وفــي غضــون  3أســابيع فقــط مــن وصولهــا
للســويد ،تدعــي الزوجــة علــى الــزوج بمحاولــة
قتلهــا ،يوضــع الــزوج فــي الســجن بانتظــار
محاكمتــه ويتســاءل :هــل هــذه مكافئتــه
بعــد أن أصبــح مثقــا بالديــون وبعــد عذابــه
المريــر إلنقــاذ عائلتــه مــن خطــر المــوت فــي
ســوريا؟
انتشــر خبــر اعتقــال يوســف (اســم مســتعار) ليــا
وهــو فــي بيتــه ،بيــن جيرانــه وأصدقائــه ،وقبــل
مثولــه أمــام محكمــة يافلــي ( 180كــم شــمال
ســتوكهولم) انكشــف ســبب االعتقــال ،القائــم علــى
خــاف عائلــي بيــن الــزوج والزوجــة.

الكومبــس التــي اطلعــت علــى بعــض تفاصيــل هــذه
القصــة مــن جانــب واحــد ،وهــو الــزوج ،حاولــت
التواصــل مــع الزوجــة ،وهــي الطــرف الثانــي ،لكــن
وألســباب عديــدة لــم يتســنى لنــا معرفــة موقفهــا
مــن كالم زوجهــا.
يقــول يوســف« :عندمــا كنــا نعيــش فــي ســوريا،
لــم يكــن بيننــا خالفــات كبيــرة ،كانــت هنــاك فقــط
ّ
نــوع مــن االختالفــات بوجهــات النظــر ،ولكــن كنــا
متفقيــن علــى أنــي أنــا رب األســرة ومــن يقــود
شــؤون العائلــة مثلــي مثــل أي رجــل عربــي فــي
مجتمــع شــرقي ،وأنــا لــم أقصــر يومــا فــي أداء
واجبــي كــرب أســرة خــال  20ســنة زواج انجبنــا
خاللهــا  4أطفــال».
يضيــف« :فــي اليــوم المقــرر للمقابلــة أضاعــت
زوجتــي فــي تركيــا جــوازات ســفرها وســفر
األطفــال ،ممــا اضطرنــي لتكبــد أعبــاء الســفر إلــى
تركيــا وجعلنــي اســتدين أكثــر لكــي ادفــع تكاليــف
الســفر وإصــدار جــوازات ســفر جديــدة لهــم».

–ســبب الشــجار واشــتعال
ا لخال فــا ت :
عندمــا صــدر قــرار الموافقــة علــى لــم الشــمل
ســافرت مــرة أخــرى .دفعــت حوالــي  7000يــورو
اســتدنته وكنــت أقــول يكفينــي أن يصلــوا إلــى هنــا
ويمكننــا فيمــا بعــد أن نوفــر مــن المســاعدات
الماديــة التــي ســنتلقاها مــن خطــة الترســيخ ،لنقــوم
بتســديد الديــون المترتبــة علينــا.
وهــذا كان الســبب الرئيســي للشــجار الكبيــر بيننــا.
حيــث رفضــت زوجتــي أن تســاهم فــي تســديد تلــك
الديــون وأثــارت غضبــي وهــي تكلمنــي بقلــة احتــرام
لــم أعهدهــا مســبقا .هددتهــا بالضــرب إن لــم
تكلمنــي باحتــرام فأجابــت وهــي تصــرخ فــي وجهــي
(إذا حاولــت مــد يــدك علــى ســوف أكســرها) وهنــا
فقــدت الســيطرة علــى أعصابــي وضربتهــا .حــدث
ذلــك بعــد وصولهــا للســويد بأربعــة أيــام

– التحريــض هــو وراء تقديمهــا
شــكوى بحقــي

لكــن عندمــا عــادت بعــد خمســة أيــام وتقدمــت
بشــكوى ثانيــة دعمتهــا هــذه المــرة بوجــود ابنتــي
كشــاهدة ،عندهــا أوقفتنــي الشــرطة وهــذا مــا
جعلهــم يعتقلونــي ويوجهــون تهمــة أخــرى لــي إلــى
جانــب التهديــد بالقتــل ،تهمــة التســبب بالشــجار
العنيــف أمــام األطفــال ،ألن الشــجار العنيــف أمــام
األوالد عمــل غيــر قانونــي يمكــن أن تصــل عقوبتــه
إلــى الســجن مــن  3إلــى  6أشــهر (وهــذا مــا كنــت ال
أدري بــه مــن قبــل)

يعتــرف يوســف بأنــه ضــرب زوجتــه ،بعــد  4أيــام
مــن وصولهــا للســويد ،ألنــه فقــد أعصابــه ،لكنــه
يؤكــد أنهــا لــم تشــتكي عليــه مباشــرة ،ويتابــع
القــول :بعــد هــذا الشــجار عــادت حياتنــا إلــى
طبيعتهــا وذهبــت مــع زوجتــي الســتصدار األوراق
الرســمية .ولكــن بعــد أقــل مــن ثالثــة أســابيع مــن
واقعــة الضــرب فوجئــت بقــدوم الشــرطة إلــى منزلــي
ليــا وأمرونــي بمرافقتهــم دون «شوشــرة» ضجيــج – ،عــدم معرفــة القوانيــن
بعــد إلقــاء نظــرة علــى غــرف المنــزل .كانـ
ـقته،ـت وعلزوجمـتــتـي واختــاف المفاهيــم كان يمكــن أن
تبيــت حينهــا عنــد أخيهــا فــي شـ
فيمــا بعــد أنهــا قــد نقلــت عنوانهــا إلــى عنوانــه .يعقــد المشــكلة
وهــذا قــد يــدل علــى أن زوجتــي خضعــت لتحريــض المفارقــة فــي الموضــوع انــه حتــى زوجتــي ذكــرت
ضــدي ،وهــذا مــا دعاهــا لتقديــم بــاغ للشــرطة .أمــام القاضــي أنهــا لــم تكــن تنــوي زجــي فــي الســجن
أخذنــي رجــال الشــرطة ووضعونــي علــى ذمــه ولكنهــا اعتقــدت انــه كمــا فــي ســوريا يمكــن
التحقيــق  3أســابيع ولــم يســمحوا لــي بالتواصــل مــع للشــرطة أن تجبرنــي علــى توقيــع تعهــد بعــدم
أي أحــد وال حتــى اســتخدام اإلنترنــت .قيــل لــي أننــي ضربهــا أو االقتــراب منهــا وقالــت للمترجــم (كنــت
مفكــرة بــس اعمــل لــه فركــة إدن).
هنــا رهــن االعتقــال بتهمــة التهديــد بقتــل زوجتــي
بالســكين ،ولكــن ليســت هــذه فقــط المفاجــأة أو ولعــل الجهــل بالقوانيــن ،أو اختــاف العقليــة كان
الصدمــة ،بــل حيــن أخبرونــي بــأن الشــاهد الرئيســي يمكــن أن يوقعنــي بورطــة أكبــر ،حيــث حدثــت
علــى الواقعــة هــي ابنتــي الكبــرى وعمرهــا  16مفارقــات أخــرى مشــابهة أثنــاء المحاكمــة.
عامــا.
وذلــك عندمــا ســأل القاضــي ابنتــي« :هــل والــدك
عنيــف معــك وهــل تخافيــن منــه» أجابــت «أحيانــا
–شــهادة ابنتــي ضــدي فــي لقــد قــال لــي مــرة ( :روحــي انقبــري) وهنــا انفعــل
المحكمــة تــرك أثــر عميــق فــي القاضــي وســألني كيــف تريــد دفــن ابنتــك حيــة أم
ميتــة ؟ وعبثــا حاولــت إقناعــه أن هــذا المصطلــح ال
داخلــي
يعنــي حرفيــا الدفــن فــي لهجتنــا العاميــة .الحقيقــة
إن قيــام ابنتــي بالشــهادة ضــدي فــي المحكمــة أثــر ضحكــت حينهــا كثيــرا رغــم مــرارة الموقــف.
بــي كثيــرا ومــا زلــت غيــر مصــدق حتــى اآلن رغــم
أن القاضــي فــي المحكمــة أوضــح لهــا أن شــهادتها –إخــاء ســبيلي كان بســبب
قــد تضــع والدهــا بالســجن  3ســنوات بســبب
تهمــة محاولــة القتــل .علمــت عــن هــذه المعلومــة تناقــض أقــوال ابنتــي وزوجتــي
مــن المحامــي الــذي وكلتــه لــي المحكمــة ودفعــت  -لقــد تــم إخــاء ســبيلي لوجــود تناقــض فــي
تكاليفــه ،وعلمــت أيضــا أن زوجتــي قــد قدمــت بــاغ أقــوال زوجتــي وابنتــي حيــث أن كليهمــا ذكــر
ضــدي للشــرطة أول مــرة ،لكــن الشــرطة لــم تأخــذ واقعــة إشــهار ســكين بوجــه زوجتــي أثنــاء شــجارنا
بهــذا البــاغ و لــم يفعلــوا شــيء
بطريقتيــن مختلفتيــن فــي الجلســتين

–الحكــم بالغرامــة واســتئناف
الحكــم
أمــر القاضــي بتغريمــي  35ألــف كــرون ،لقــد ســأل
القاضــي زوجتــي وابنتــي إذا كانتــا ترغبــان أن ادفــع
لهمــا تعويضــا ماليــا وقــد وافقتــا بــكل ســرور ،أمــا
الحكــم النهائــي فســيصدر قريبــا جــدا وقــد أوضــح
لــي المحامــي انــه فــي مثــل هــذه الحالــة يمكــن أن
يكــون ( ســجنا خارجيــا) مــن  6-3شــهور وهــذا
يعنــي عمــا الزاميــا مجانيــا.

–أشــعر بخيبــة األمــل والدهشــة
وأنصــح الجميــع بالحفــاظ علــى
أعصابهــم
اكثــر شــعور رافقنــي طيلــة تلــك الفتــرة هــو خيبــة
األمــل والدهشــة خاصــة عندمــا رأيــت ابنتــي تشــهد
ضــدي ،لكنــي أســامحها وأعتقــد أنهــا نادمــة فــي
أعماقهــا .أنصــح الجميــع وخاصــة الرجــال بالتــروي
كثيــرا والســيطرة علــى غضبهــم إذ أن هنــاك
اختــاف كبيــر فــي القوانيــن بيــن بلداننــا العربيــة
والــدول األوروبيــة ،والمحكمــة الســويدية ال تأخــذ
بعيــن االعتبــار االختــاف الكبيــر فــي العــادات
والتقاليــد بيــن مجتمعاتنــا وأننــا كقادميــن جــدد
نحتــاج إلــى وقــت طويــل للتأقلــم واإلحاطــة علمــا
بــكل القوانيــن الســويدية .وأنــا أوجــه رســالة
لمصلحــة الهجــرة وكل المعنييــن عبــر جريدتكــم
انــه يجــب عليهــم إخضــاع القادميــن الجــدد لــدورات
قانونيــة تعرفهــم بشــكل مفصــل عــن القوانيــن
وذلــك فــور وصولهــم وقبــل أن يتعلمــوا اللغــة.

–تداعيات ســلبية في
المستقبل
يوســف يعتقــد أن هــذه القضيــة ســتؤثر علــى
وضعــه ،ويقــول» لألســف يمكــن أن أتأخــر فــي
الحصــول علــى الجنســية إذ تعتبــر هــذه المحاكمــة
نقطــة ســوداء فــي ســجلي ،والبارحــة اتصلــوا بــي
مؤسســة حقــوق العائلــة ( فاميلــي ريتــن) ليبلغونــي
أن زوجتــي تطالــب بمنزلــي وأنهــم ســيؤمنون لــي
ســكنا أصغــر يعنــي ببســاطة قــد جــردت مــن كل
مــا أملــك
لينا أبو أســعد
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بعد حصوله على منصب مستشار علمي منتدب من الواليات المتحدة

رائد الشاعر الخبير بتحلية المياه:
مشوار النجاح يحتاج إلى صبر ومثابرة
الكومبــس  -خــاص :أجــرت شــبكة الكومبــس
هــذا اللقــاء مــع الدكتــور المهنــدس رائــد
بشــيتي الشــاعر ،بعــد فــوزه مؤخـرًا بمنصــب
دولــي مهــم فــي مجــال عملــه فــي هندســة
تحليــة الميــاه ،رائــد الفلســطيني المقيــم فــي
الســويد تمكــن مــن الحصــول علــى منصــب
المستشــار المنتــدب فــي الجمعيــة العالميــة
لتحليــة الميــاه الدوليــة ( )IDAوالتــي مقرهــا
الواليــات المتحــدة األمريكيــة ،بعــد منافســة
غيــر مســبوقة بيــن ( )6000عضــو حــول
العالــم.
ُ
وتعتبــر صناعــة تحليــة الميــاه ،واحــدة مــن أهـ ًـم
قطاعــات الصناعــة فــي البلــدان العربيــة ،خصوصــا
فــي منطقــة الخليــج العربــي .وتأتــي أهميــة وجــود
كفــاءات عربيــة فــي هــذا المجــال بالســويد ،كــون
األخيــرة لهــا خبــرات متراكمــة وطويلــة جــدا فــي
قطــاع الميــاه والــري والســدود.
بــدأ رائــد الشــاعر دراســته الجامعيــة وهــو فــي ال ًـ
 ،25غيــر آبــه بالمصاعــب التــي واجهتــه ،ومفتخــرا
بالمهــن التــي عمــل بهــا قبــل ذلــك فــي قطــاع غــزة،
منهــا الكهربــاء والبنــاء.
ولــد فــي رفــح عــام  ،1972ودرس فيهــا دبلــوم
كهربــاء ،لينتظــر بعدهــا ســبع ســنوات كــي ينــال
فرصــة دخــول الجامعــة ،ليبدأهــا فــي بنغــادش،
بدراســة الهندســة الميكانيكيــة والكيميائيــة،
ثــم انتقــل إلــى تركيــا وقبــرص ،ودرس الهندســة
المدنيــة ،ثــم ماجســتير فــي إدارة ميــاه الصــرف
الصحــي.
يقــول ل ـ «الكومبــس»« :بــدأت بمراســات مــع جامعــة
لونــد لدراســة الدكتــوراه ،فحصلــت علــى قبــول
باختصــاص تحليــة ميــاه البحــر ودراســة األضــرار
البيئيــة الناجمــة عنهــا ،فقدمــت إلــى الســويد عــام
 2006ونلــت الدكتــوراه عــام  ،2011وأنــا اآلن
باحــث فــي جامعــة لونــد ومحــرر فــي العديــد مــن
المجــات العلميــة المعنيــة بالبيئــة وتحليــة الميــاه».

–مــا هــو حجــم تحليــة الميــاه فــي
الــدول العربيــة ومــا هــي الجوانــب
التــي تتناولهــا فــي مقاالتــك
العلميــة؟
ً

نشــرت إلــى حــد اآلن  40بحثــا فــي مجــات عالميــة
عــدة منهــا داخــل الســويد ،واألخــرى فــي الواليــات
المتحــدة وكنــدا وسويســرا ،وتخصصــي األساســي
هــو حــول ميــاه البحــر المتوســط واألحمــر والميــت
والخليــج العربــي ،حيــث توجــد أكثــر الــدول التــي
تحلــي الميــاه فــي العالــم ،وفــي مقدمتهــا الســعودية
ب ـ  10مليــون متــر مكعــب فــي اليــوم ،أي  10مليــار

لتــر ً ،تليهــا اإلمــارات ب ـ  9مليــون متــر مكعــب أتمكــن مــن الســفر بســبب جنســيتي الفلســطينية الخم ًســة أو الســتة آالف ربمــا ،لكنهــم أعلنــوا اســمي
يوميــا ،كونهمــا ال يملــكان مصــادر ميــاه أخــرى ،ولكنــي اآلن أكثــر جاهزيــة بعــد حصولــي أنــا وعائلتــي أخيــرا ،وأرســلوا لــي شــهادة وكيفيــة اختيــاري ،وأنــا
وهــذا يحتــاج إلــى تكلفــة عاليــة.
اآلن انتظــر بــدء مهمتــي وعملــي بشــكل رســمي.
علــى الجنســية الســويدية.
وبشــكل إجمالــي فــإن دول الخليــج وحدهــا تنفــذ
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 %45مــن عمليــات تحليــة الميـ ً
ـراراـاه فـبيئـييــةالعالـبتزاـم،يــدإال للتحليــة وتوليــد الطاقــة بيــن قطــاع غــزة ومصــر– ،مــا هــي مهماتــك الرئيســية
أن هــذه العمليــات تشــمل أضـ
ـري
ـ
ج
ت
ـب
ـ
ع
مك
ـر
ـ
ت
م
الكربــون ،كمــا أن كل
100يــا  35متــر مكعــب داخــل األراضــي المصريــة لتوفــر اإلمكانيــات لنجــاح ومســؤولياتك كمستشــار فــي
تحليتهــا ،يصــل منهــا فعل
ـاة ،فيمــا يعــود  65متــر مكعــب منهــا المشــروع ،وبتكلفــة مليــار دوالر ،يشــمل تحليــة الجمعيــة العالميــة لتحليــة
ميــاه محـ ً
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ـابق.
ـ
س
ال
ـن
ـ
م
ـر
وفلتــرة أكثـ
طاقــة كهربائيــة ب ـ  500ميغــا واط ،يمكــن
توزيعهــا علــى مصــر وقطــاع غــزة والفائــض يمكــن مهمتــي األولــى واألساســية هــي إقامــة محاضــرات
ـات ،وســتكون
وجامعــات وبلديـ
ً
تعليميــة لشــركات ً
ُ
–مــا هــو ســبب اهتمــام الســويد أيضــا إرســاله إلــى الضفــة الغربيــة.
لمــدة ســتة أســابيع أوال فــي ســلطنة عمــان.
ً
بتحليــة الميــاه مــع أنهــا تملــك
إال أن الموضــوع ظــل مقترحــا لصعوبــة تنفيــذه فــي تعانــي العديــد مــن الــدول العربيــة مــن ســوء إدارة
مــوارد مائيــة كبيــرة؟
الوقــت الحالــي ،ألن المنطقــة غيــر مســتقرة وتعانــي المــوارد المائيــة وعــدم االســتفادة منهــا ،علــى مــن
الســويد تهتــم بالموضــوع مــن ناحيــة علميــة وبحثيــة مــن مشــاكل وحــروب ومــا مــن ضمانــات لمثــل هــذه تقــع المســؤولية؟ ومــا الحــل برأيــك؟
وال يوجــد لديهــا تحليــة لالســتهالك المحلـ
ـي ،المشــاريع كــي أعمــل بهــا.
إن المشــكلة الكبيــرة التــي نلمســها عــادة فــي
ســوى بعــض األماكــن التــي تقتصــر علــى عينــات،
ـويديون
مثــل فنــدق مــا قريــب مــن الشــاطئ ،فالسـ
مؤتمــرات بالــدول العربيــة ،منهــا األردن واإلمــارات،
ً
يحافظــون علــى البيئــة ،وبحــر البلطيــق يعتبــر عذبــا
–هــل هنــاك تعــاون عربــي أن هنــاك تقصيــر فــي إشــراك المواطــن فــي
بالنســبة للمتوســط واألحمــر والخليــج ،فالملوحــة
المائيــة والحفــاظ
المســؤوليات المتعلقــة بالمــوارد ً
فــي البحــر األحمــر تبلــغ  41غـ
ـرام فـاللتـيــرالليفتـقــر،ـط،فيممـــاـا ســويدي فــي هــذا المجــال؟ عليهــا ،فالنــاس ال تعــرف شــيئا عــن الميــاه
ـي
ـ
ف
هــي فــي البلطيــق  2غــرام ً
ومصادرهــا والصــرف الصحــي ،وال توجــد أيــة
ً
.
ـا
يعنــي إمكانيــة شــربها أيضـ
يوجــد تعــاون ،ويأتــي دومــا ضيــوف مــن جامعــات معلومــات متاحــة ،وال يوجــد وعــي فــي اســتهالك
لبنانيــة وســورية وأردنيــة ومصريــة إلــى جامعــة الميــاه الثمينــة ،وال يوجــد إرشــادات كافيــة حــول
–هــل جمعيــة تحليــة الميــاه لونــد .أمــا علــى مســتوى الســويد فإنهــا تملــك المحافظــة علــى البيئــة ومعالجــة أماكــن التحليــة.
العالميــة علــى معرفــة مســبقة اتفاقيــة مــع دولــة اإلمــارات ومركــز «مصــدر» وهــو
أعتقــد أنــه يوجــد تكتــم كبيــر فــي دولنــا ،يمنــع
با ســمك ؟
أهــم المراكــز البحثيــة فــي دول الخليــج ،وهنــاك اطــاع النــاس علــى األضــرار الموجــودة ،وعندمــا
ـي.
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تبــدأ الشــكوى تكــون المشــكلة قــد تفاقمــت ،ففــي
تــم اختيــاري ًقبــل أربــع ســنوات مــن قبــل ّالجمعيــة
ً
ـخصيا ،هــي اســتراليا ،وهــي بلــد يحلــي الميــاه بنســبة كبيــرة،
( )IDAممثــا للســويد ضمــن فريــق مكـ
ـم،ـون ُوعقمـــدـن لكــن المشــكلة التــي كانــت تواجهنــي شـ
وتقــوم الحكومــة حاليــا بمعالجــة األضــرار البيئــة
عشــرة أعضــاء مــن مختلــف أنحــاء العالـ
المؤتمــر فــي البحريــن لوضــع قوانيــن دوليــة لتحليــة عــدم حملـ ُـي لجــواز ســفر ومشــكلة حصولــي علــى الناتجــة عــن التحليــة بفضــل مشــاركة الشــعب
الميــاه ومعالجتهــا ،إمــا عــن ســبب اختيــاري ًبالــذات ،فيــزا ،ألنــي منحــت ً الجنســية الســويدية قبــل ثالثـ ًـة بالمعلومــات والمســؤوليات
فهــم يهتمــون بالكفــاءة ومــن يجــري أبحاثــا أكثـ
ـر ،أشــهر ،وكان ســابقا يذهــب دكتــوري المشــرف بــدال
فأرس ًــلوا لــي يومهــا دعــوة للمشــاركة ألننــي ًعملــت
فــي بالدنــا ،يجــب زيــادة الوعــي حــول الموضــوع،
كثيــرا علــى ميــاه الخليــج ،واســمي موجــود دائمــا فــي عنــي ،فيعرضــون علــي التعــاون بعدهــا.
وتعليــم األطفــال فــي المــدارس ترشــيد اسـًـتخدام
صــدارة األبحــاث بجامعــة لونــد فــي تخصــص تحليــة
الميــاه ،وخاصــة المحــاة ،فهــي مكلفــة جــدا ،كمــا
الميــاه ،فأنــا أكتــب فــي كل بحــث مــا ال يقــل عــن
–كيــف وصلــت إلــى منصــب يجــب توفيــر المعلومــات للجميــع ،كــي يحافــظ
 ،%75فيمــا يدقــق الباقــي الدكتــور المشــرف».
الشــعب علــى المــوارد.
وفــي الجمعيــة كنــت الوحيــد مــن جميــع الــدول المستشــار المنتــدب فــي الجمعيــة
االســكندنافية ،مــن أصــل عشـ
مهمتنــرةـا إعباحثطـيــاءـنأرقمـــامـن العالميــة لتحليــة الميــاه الدوليــة –بحكــم تجربتــك فــي الســويد
مختلــف أنحــاء العالــم ،كانــت
ـع
ـ
ض
وو
ـن
ـ
ي
قوان
ـة
ـ
غ
صيا
وحقائــق للـ
مــاذا تــود أن تقــول للقادميــن
ـدول،المكـيــيـاهيتوـعـمــدم تلــوث البحــرIDA .؟
حلــول لتحليــة
 ،2007الجــدد؟
أنــا عضــو ّفعــال فــي الجمعيــة مــن العــام
ً
–هــل قدمــت اقتراحــات أو وفــي الســنة الماضيــة وجــدت ،بشــكل متأخــر ،طلبــا أهــم شــيء هــو البــدء بتعلــم اللغــة ،فأنــا وقعــت
لهــم الختيــار شــخص واحــد ً لهــذا المنصــب ،مــع فــي مشــكلة عــدم تعلمهــا ،ألننــي قدمــت كطالــب
عملــت مــع دول عربيــة؟
خبــرة مــن  10إلــى 15عامــا ،فتقدمــت بالطلــب جامعــي وليــس الجــئ ،فلــم يطلــب منــي تعلــم لغــة،
مباشــرة بعــد انتهائــي مــن الدكتــوراه حصلــت علــى باإلضافــة إلــى خطــة عمــل ،لكنــي كنــت فاقـ ًـدا لألمــل ،وأتيــت مباشــرة إلــى الجامعــة ،لكــن المســؤولية
عقــد عمــل لألبحــاث والتدريــس فــي جامعـ
الحالتـةيـ قـن لطـــمـر وســط آالف المتقدميــن الذيــن تجــاوز عددهــم الكبــرى هــي علــى عاتــق الدولــة التــي يجــب عليهــا
وأخــر فــي جامعــة البحريــن ولكــن فــي
دمــج المهاجريــن بســرعة أكبــر ،فهــم يأتــون
محمليــن بمشــاكل وهمــوم ،وال يعلمــون كيــف يســير
البلــد ،وأتمنــى أن تتغيــر العديــد مــن القوانيــن فــي
التعليــم واالندمــاج ومســاعدة المهاجريــن.
وبالمقابــل مــن المهــم للقادميــن الجــدد اســتغالل
فتــرة االنتظــار بالدراســة ،بــدل اليــأس والتذمــر
وانتظــار ً اإلقامــة ،فأنــا قدمــت إلــى الســويد وعمــري
 35عامــا ،وكنــت قــد بــدأت مشــواري العلمــي وأنــا
فــي ســن  ،25لذلــك أنصــح المهاجريــن بالصبــر
وعــدم اليــأس واالهتمــام بمــا يعبرونــه مفيــد
لتطويــر قدراتهــم ومنهــا الدراســة واالختصــاص.
أجــرى اللقــاء :نادر عازر
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في محلنا لص
هل نقاومه أم ندعه
يقــوم بعملــه؟

ماجد إلياس

الكومبــس -خــاص :بخبرتــه التــي تمتــد إلــى
ســنوات طويلــة فــي مجــال العمــل بالمتاجــر
العربيــة فــي الســويد ،شــعر ماجــد إليــاس،
صاحــب متجــر  Gillberga Matnäraفــي
مدينــة إسكلســتونا ،بشــيء غريــب يخطــط
لــه عــدد مــن الشــبان ،دخلــوا إلــى متجــره
وهــم يراقبــون ابنتــه الجالســة فــي المــكان
المخصــص الســتالم النقــود مــن الزبائــن.
تحــركات هــؤالء الشــبان وتصرفاتهــم ،جعلــت ماجــد
يستشــعر الخطــر ،ويعــرف أن متجــره علــى وشــك
ـرض لمحاولــة ســطو مسـ ًـلح بهــدف الســرقة،
التعـ ً
خصوصــا بعــد أن شــاهد عــددا آخــر مــن الشــبان
خــارج المتجــر مباشــرة.
يقــول ماجــد ل ـ «الكومبــس» :دقائــق معــدودة ّمــرت
حاولــت فيهــا االقتــراب قــدر اإلمــكان مــن صنــدوق
الدفــع « الكاســا» لمراقبــة مــا ســيحدث ،وبالفعــل
تقــدم شــاب وضــع علــى رأســه القبعــة البالســتيكية

ـات الناريــة ،وبيــده أخــرى تخضــع لمعاييــر الحمايــة واألمــان ،وهــذا قــد ولكــن بالتأكيــد فــأن كل شــخص يتعــرض العتــداء
التــي يرتديهــا ســائقو الدراجـ ً
إذا
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سـ ُـكين كبيــرة نحــو ابنتــي مهـ
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مــن حقــه أن يدافــع عــن نفســه وهــذا ينــدرج ضمــن
ـدوق».
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قوانيــن الدفــاع عــن النفــس».
يضيـ ًـف« :لثوانــي أصيبــت ابنتــي بالصدمــة ،فتراجعــت
–الكومبس تتحدث مع الشــرطة وأضافــت « :البــد أن يحــاول صاحــب المحــل الدفــاع
قليــا فحــاول الشــاب ســرقة المــال قبــل أن أنقــض
عليــه ســريعا وأوقعــه أرضــا ،فمــا كان مــن ابنتــي
عــن نفســه ومحاولــة اإلمســاك باللــص أو الســيطرة
عند
الصحيح
التصرف
ـول
ـ
ح
إال وقــد كبســت علــى زر اإلنــذار لطلــب الشــرطة».
عليــه أو حتــى طــرده وإذا حــاول اللــص إلحــاق الضــرر
التعرض للسطو
الجســدي بصاحــب المحــل بالتأكيــد مــن حــق صاحــب
–مواجهــة اللصوص قضية كرامة
يتــداول األجانــب فــي المحــل الدفــاع عــن نفســه بالطريقــة التــي يمليهــا
ـدة
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ي
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ـ
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ـ
س
ال
أم دفــاع عن النفس؟
عــن تعــرض متاجــر إلــى عليــه الموقــف آنــذاك وبالتالــي إبــاغ الشــرطة بأســرع
عمليــات ســطو ،كان وقــت».
اســتطاع ماجــد الــذي ينحــدر مــن بلــدة شــقالوة
فــي شــمال العــراق ،الســيطرة تمامــا علــى اللــص،
مــن نتائجهــا محاســبة
بمســاعدة عــدد مــن الزبائــن ،قبــل أن تصــل الشــرطة،
بســبب وأضافــت« :ولكــن فــي حــال كان هــذا اللــص عنيفــا
أصحابهــا
التــي تفاجــأت مــن ذلــك ،فقدمــت لــه الشــكر علــى مــا
قيامهــم بإلقــاء القبــض ويحمــل الســاح علــى ســبيل المثــال فاألفضــل أن يتــم
قــام بــه ،وأخــذت معهــا اللــص الــذي تــم تقديمــه
علــى اللصــوص ،وإلحــاق اتبــاع تعليماتــه الن خســارة بعــض األمــوال أفضــل
فــي وقــت الحــق إلــى المحاكمــة.
األذى بهــم.
مــن خســائر بشــرية قــد تحــدث بشــكل متعمــد أو
بالنســبة إلــى ماجــد وغيــره الكثيــر مــن أصحــاب
وتصـ ًـل هــذه القصــص عــن طريــق الخطــأ جــراء اســتعمال اللــص للســاح
المتاجــر العربيــة ،فــان الدفــاع عــن النفــس ومنــع ليندا بليم
ُ
أحيانــا حــد المبالغــة ومــن ثــم بالتأكيــد أخبــار الشــرطة».
اللصــوص مــن ســرقة مالهــم ،تعتبــر قضيــة «كرامـ
ـة» فــي الوصــف ،وترديــد معلومــات منقوصــة عــن
و « شــجاعة» قبــل أن تكــون حمايــة أموالهــم ،مــع
أن التعليمــات العامــة تنــص علــى أفضليــة عــدم حقيقــة التصــرف القانونــي الصحيــح الــذي يجــب وفــي بعــض الحــاالت قــام لصــوص واجهــوا مقاومــة
ان يمارســه صاحــب
مقاومــة اللصــوص المســلحين ،عندمــا
المتجـســر،ـطو.أو العامــل فيــه ،أثنــاء مــن قبــل أصحــاب المنــازل أثنــاء محاولــة ســرقتها،
ـرى.يأتــون لســرقة التعــرض إلــى جريمــة
حتــى البيــوت أو أي ممتلــكات أخـ
برفــع دعــوات قضائيــة ألنهــم تعرضــوا للعنــف،
مــا حــدث لماجــد ،وقــع للكثيــر مــن أصحــاب المتاجــر فالبعــض يشـ ًـيع فكــرة أن القانــون فــي الســويد لذلــك تبقــى نصيحــة عــدم إظهــار البطولــة الزائــدة
يمنــع منعــا باتــا مقاومــة اللــص والدفــاع عــن النفــس
العربيــة فــي العديــد مــن المــدن الســويدية ،وفــي والمــال ،فــي الوقــت الــذي ّيصــر فيــه البعــض اآلخــر عنــد دخــول اللصــوص إلــى المنــازل هــي النصيحــة
كل مــرة تحــدث جريمــة ســطو علــى متجــر عربــي،
يكــون الحــدث مثــار نقــاش وجــدل بيــن أوســاط علــى الدفــاع عــن أنفســهم ومقاومــة أي لــص يســرق األفضــل ،بحســب العديــد مــن التجــارب.
الجاليــات العربيــة ،حــول التصــرف الــذي يجــب أن عملــه.
لـيقــه.ـوم بــه صاحــب المتجــر عنــد مهاجمــة اللصــوص الكومبــس تحدثــت مــع الناطقــة الصحفيــة لشــرطة
الســويد الوطنيــة  lenda pleymالتــي قالــت:
نزار عسكر
ولعــل ســهولة الحصــول علــى األمــوال مــن صناديــق «ليــس هنالــك قانــون محــدد لكيفيــة التصــرف مــع
زينب وتوت
المحــات الشــرقية هــي مــن أهــم عوامــل تشــجيع اللــص الــذي يحــاول القيــام بســرقة أحــد المحــال
اللصــوص علــى الســطو عليهــا ،مقارنــة بمحــات وذلــك بســبب اختــاف الحالــة والموقــف لــكل محاولــة

«خطة الترســيخ» تتعرض النتقادات شــديدة واتهامات بالفشــل في مســاعدة القادمين الجدد
الكومبــس  -ســتوكهولم :كشــف تقريــر بحثــي قبــل مكتــب العمــل ،فــي  20شــباط /فبرايــر الماضــي.

نتائــج أفضــل للقادميــن الجــدد ،مقارنــة بالوقــت الــذي
كانــوا يحصلــون فيــه علــى المســاعدة مــن البلديــات
التــي يقيمــون فيه ـا ،مشــيرين فــي الوقــت ذاتــه إلــى
أن المقارنــة بــدأت بعــد أقــل مــن عاميــن مــن تطبيــق
اإلصــاح الجديــد الــذي عانــى مــن مشــاكل تنظيميــة،
مقابــل النظــام القديــم.

وكانــت حكومــة يميــن الوســط قــد منحــت مكتــب
العمــل ،عــام  2010المســؤولية عــن القادميــن
الجــدد لترســيخهم فــي المجتمــع ،وذلــك عوضــا عــن
البلديــات ،حيــث اعتبــرت الخطــوة وقتهــا كأكبــر
إصــاح فــي سياســة االندمــاج خــال  25عامــا ،إال أنهــا
بعــد التجربــة كانــت أكثــر اإلصالحــات تعرضــا لالنتقــاد
فــي الســويد.

ً
مــن جهتهم ـا ،رفــض كال مــن وزيــرة ســوق العمــل
الحاليــة  Ylva Johanssonووزيــر االندمــاج
الســابق  Erik Ullenhagالتعليــق علــى مضمــون
التقريــر قبــل النظــر فيــه بشــكل دقيــق.

وتقييمــي حــول إصــاح مــا يســمى بـــ «خطــة
الترســيخ» للقادميــن الجــدد ،أنــه لــم يتســبب
بــأي تغييــر فــي منــح فــرص العمــل أو تعليــم
المهاجريــن أو تحســين دخلهــم ،مقارنــة
بالنظــام الســابق ،رغــم أن البرنامــج يهــدف
إلــى تقريــب القادميــن الجــدد مــن ســوق
العمــل.

–غــش ومراقبة ضعيفة

وكان وزيــر االندمــاج الســابق إريــك أولينهــاغ قــد منــح
ثالثــة باحثيــن فــي جامعــة ســتوكهولم ،مهمــة تقييــم
تأثيــرات إصــاح قانــون «خطــة الترســيخ» ،وذلــك
خــال العــام األخيــر مــن فتــرة حكــم أحــزاب يميــن
الوســط فــي الحكومــة الســابقة ،حيــث انتهــى مؤخ ـرًا
أول تقريــر للباحثيــن ،حــول مقارنــة فــرص العمــل
والدخــل والتعليــم لمــا يقــارب  12ألــف قــادم جديــد
إلــى الســويد.
وأظهــرت الدراســة ،التــي اطلــع التلفزيــون الســويدي
 SVTعلــى نتائجه ـا ،عــدم وجــود أي فــرق بيــن مــن
حصــل علــى دعمــه مــن قبــل البلديــات ،كمــا فــي
القانــون الســابق ،وبيــن مــن خــاض خطــة الترســيخ مــن
قبــل مكتــب العمــل.

–«إصــاح خطــة الترســيخ أثبــت
فشــله»

وبعــد عمليــات تدقيــق عديــدة أجرتهــا وســائل
الإعالم الســويدية ،أظهرت أن نظام مرشــدي الترســيخ
«اللوتــس» جــرى اســتغالله بالغــش وكانــت عمليــات وأكــد الباحثــون أن إصــاح «خطــة الترســيخ» أثبــت
مراقبتــه ضعيفــة ،مــا تســبب بإلغائــه بشــكل نهائــي مــن فشــله ،وأن التكاليــف المرتفعــة لــم تنجــح فــي تحقيــق

يشــار إلــى أن المجموعــة البحثيــة ســتصدر تقري ـرًا
جدي ـدًا بعــد عــام ،حــول مقارنــات أخــرى بيــن نظــام
الترســيخ القديــم والجدي ـد.
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ليرنيا تفتتح مركزا جديدا لتعليم اللغة السويدية في هلسنبوري

«المدرســة للجميــع وتســتوعب كافــة المراحــل والمســتويات»
الكومبــس  -مالمــو :افتتحــت مؤسســة
ليرنيــا التعليميــة مركــزا جديــدا مــن
مراكزهــا لتعليــم اللغــة الســويدية فــي
جنــوب الســويد ،بعــد
مدينــة هلســنبوري
تزايــد أعــداد القادميــن ِالجــدد فــي المدينــة
وتزايــد الطلــب علــى تعلــم اللغــة الســويدية
للمهاجريــن.
المركــز يقــع فــي منطقــة Rundgången
بجانــب مركــز الشــرطة فــي المدينــة وهــو مجهــز
بمــا يالئــم راحــة الطلبــة وبإمكانيــات ووســائل
تعليميــة حديثــة.
وفــي لقــاء خــاص بالكومبــس قالــت ُالم ّدرســة فــي
المركــز «« :»Farangis Djervافتتحنــا مركــزا
جديــدا ألننــا علمنــا أن هنــاك أعــدادا جديــدة مــن
القادميــن الجــدد يســكنون فــي المنطقــة ،وهــذه
المدرســة للجميــع لــكل مــن يريــد أن يتعلــم اللغــة
الســويدية».
وأضافــت « :نحــن فكرنــا بــكل التفاصيــل التــي مــن
شــأنها أن تســاعد علــى تعليــم اللغــة الســويدية
لألجانــب والتــي تتمثــل فــي تحســين القاعــات
وغيرهــا وألن هدفنــا هــو تأميــن األفضــل للطــاب».
كمــا أشــارت إلــى التفاصيــل التــي تحتويهــا المدرســة
مــن وجــود قاعــات دراســية مجهــزة بــأدوات حديثــة
وأثــاث جديــد.
ليرنيــا تتميــز بالحــرص علــى توفيــر الــكادر
التعليمــي الجيــد وتتبــع أســاليب وطــرق جديــدة
فــي التعليــم وممارســة المهــن والتدريــب العملــي.

–«أصبح بإمكاني التكلم بالســويدية
بفضل ليرنيا»
محمــد توليــب هــو أحــد الطــاب الذيــن يدرســون
اللغــة الســويدية فــي المركــز اختــار ليرنيــا كونهــا
األقــرب إليــه مــن حيــث المســكن وبمــا تحتويــه مــن
خدمــات ووســائل تعليميــة باإلضافــة إلــى المعلميــن
القديريــن كمــا يقــول ل ـ «الكومبــس».

ويضيــف « :أنــا هنــا منــذ شــهر فــي هــذه المدرســة
واليــوم أصبــح بإمكانــي الذهــاب للســوق واألماكــن
العامــة والتكلــم باللغــة الســويدية فقــد تعلمــت أشــياء
كثيــرة وذلــك يعــود لخبــرات المعلميــن الموجوديــن
هنـا ،فالمدرســة تؤمــن لنــا كل مــا ئنحتــاج مــن وســائل
التعليــم ،وهنــاك أســاتذة يتكلمــون لغتنــا األم وهــذا
مــا يجعلنــا نتعــرف أكثــر علــى هــذه اللغــة والتــي
تعتبــر لغــة غريبــة علينــا».
تعتمــد مراكــز ليرنيــا خــال مناهجهــا فــي التعليــم
علــى معرفــة مســتويات الطــاب وخلفياتهــم العلميــة
والثقافيــة لتتمكــن مــن تحديــد مســتواهم وإعطــاء مــا
يناســبهم ليتمكنــوا مــن الدخــول فــي المجتمــع بأســرع
وقــت ممكــن.
التعليــم مــن خــال اإلنترنــت واالســتماع إلــى األخبــار
واألغانــي وقــراءة الجرائــد والقصــص والروايــات هــو
منهــاج يتبعــه المعلمــون فــي مراكــز ليرنيــا ليضيفــوا
ج ـوًا آخــر فــي تعليــم اللغــة بعيــدا عــن األســاليب
والطــرق التعليميــة التقليديــة.

مراحــل تعلــم اللغــة مثــل  A,B,C,Dوبعــد اجتيــاز
هــذه المراحــل وجمــع المعــارف للطــاب الذيــن
حصلــوا عليهــا يســتطيعون إكمــال مراحــل تعليمهــم
أو دراســة دورات مهنيــة أو الذهــاب إلــى ســوق
العمــل».

وأضافــت« :أننــا مــن خــال التعليــم نتطــرق لدراســة
كمــا يتــم إعطــاء روابــط ومواقــع للطلبــة ليتمكنــوا مــن القواعــد وبعــض الكتــب الثقافيــة واالســتماع إلــى
االســتماع إلــى برامــج تعليــم اللغــة مثــل برنامــج
الكومبـ«يــسـا بعــض الكلمــات عــن طريــق مكبــرات الصــوت لنتمكــن
براتــا سفنســكا» الــذي يقــدم علــى راديــو
مــن مســاعدة الطــاب مــن اجتيــاز اللغــة بأســرع وقــت
الناطــق بالعربيــة.
كمــا نناقــش مــا يحصــل فــي المجتمــع ونعمــل علــى
مناقشــتها خــال الــدرس بيــن الطــاب».
فالطــاب لهــم حريــة اختيــار أوقــات الــدوام والتــي
–طــرق جديــدة ومبتكــرة فــي
تتوفــر فــي الصبــاح والمســاء ومــا هــم بحاجــة إليــه
وقالــت « :نعمــل علــى معرفــة احتياجــات الطــاب مــن مــواد وتدريــب ليتناســب مــع خبراتهــم الســابقة
تعليــم اللغــة
مثــل الكتابــة والقــراءة ونســاعدهم علــى خلــق حوارات لينتهــي بهــم المطــاف فــي ســوق العمــل الســويدي.
ليتمكنــوا مــن المحادثــة».
 Ann-Charlotte Wigrenمعلمــة لغــة
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أخــرى فــي مركــز ليرنيــا فــي هلســنبوري تقــول ل ـ
محمــد البلوط
«الكومبــس»« :لدينــا العديــد مــن الطــاب فــي جميــع الــدوام وصــاالت لتنــاول الطعــام وشــرب القهــوة.

مصلحــة الهجرة الســويدية ترفض
طلبــات العديد مــن طالبي اللجوء
العراقييــن من الموصل
الكومبــس  -خــاص :قــال طالبــو لجــوء
عراقييــن لـ»الكومبــس» إن مصلحــة الهجــرة
الســويدية ،رفضــت طلباتهــم علــى الرغــم
مــن أنهــم ينحــدرون مــن مدينــة الموصــل
الشــمالية ،التــي يحتلهــا تنظيــم الدولــة
اإلســامية ( داعــش) ،والتــي كانــت المصلحــة
أعلنـ ُـت فــي وقــت ســابق مــن العــام الماضــي،
إنهــا تصنــف فــي إطــار المناطــق التــي تشــهد
نزاعــا مســلحا.
وكانــت ً مصلحــة الهجــرة الســويدية ،أصــدرت تقيمــا
جديــدا لألوضــاع فــي العــراقّ ،قســمت فيــه البــاد،
إلــى عــدة مناطــق ،بحســب مســتويات العنــف التــي
تواجههــا ،وهــي المســتويات التــي عــادة مــا تكــون
حاســمة فــي حصــول طالــب اللجــوء القــادم منهــا ،إمــا
علــى الحمايــة واللجــوء ،أو رفــض طلبــه.
وقالــت المصلحــة فــي بــاغ أصدرتــه فــي  20تشــرين
األول ( أكتوبــر )  ،2014إن األوضــاع األمنيــة فــي
العــراق تدهــورت بشــكل كبيــر فــي اآلونــة األخيــرة،
وأن تقديرات المصلحة تشير إلى أن ثالث محافظات
عراقيــة ،هــي األنبــار ونينــوى وصــاح الديــن،

تميــزت بالعنــف أكثــر مــن غيرهــا ،وأن أي شــخص
يتواجــد هنــاك ،مــن الممكــن أن يتعــرض لــه.
وحــددت المصلحــة ،هــذه المحافظــات علــى
الخارطــة بلــون مختلــف عــن بقيــة المحافظــات،
يشــبه نفــس لــون مســتويات العنــف فــي ســوريا،
وهــو مــا يعنــي بحســب المراقبيــن ،إمكانيــة حصــول
طالبــي اللجــوء القادميــن مــن هنــاك ،علــى اإلقامــة فــي
الســويد ،فــي حــال لــم يكــن هنــاك مــا يعيــق ذلــك،
مثــل وجــود بصمــات لهــم فــي دول أخــرى ،بحســب
اتفاقيــة دبلــن.
وقالــت المصلحــة فــي تقيمهــا إنــه وبموجــب القانــون
الســويدي أو األعــراف القانونيــة ،فــإن هنــاك ثالثــة
أنــواع أو تصنيفــات لألوضــاع األمنيــة هــي :العنــف
العــام ،النــزاع الداخلــي المســلح ،ومواجهــات حــادة
أخــرى».
وأوضحــت أنــه «إذا تــم تصنيــف منطقــة مــا بكــون
العنــف فيهــا عامــا ،فــان الخطــورة تكــون كبيــرة فــي
تضــرر أي شــخص كان مــن أعمــال العنف الســائدة فيها.
لذلــك فــان الفحــص الفــردي الــذي تقــوم بــه المصلحــة في
مثــل هــذه الحــاالت يقــود عــادة إلــى التوصــل بــأن طالــب
اللجــوء ال يمكنــه الحصــول علــى الحمايــة فــي بلده.

ومــا يتعلــق بالعــراق فــان مصلحــة الهجــرة تعتبــر وأضــاف « :قدمــت ملفــي مــن صيــف العــام الماضــي ..
محافظــات األنبــار ونينــوى وصــاح الديــن بانهــا اليــوم أفاجــئ برفــض ! أســباب الرفــض انــه يمكننــي
العيــش فــي بغــداد»!!
تتميــز بالعنــف العــام».
ـب إبراهيــم فــان مصلحــة الهجــرة قالــت لــه
ـ
س
وبح
إنــه لــم ُيثبــت لهــم إنــه ســيتعرض إلــى القتــل فــي
–« بإمكانــك العيــش فــي بغــداد حــال عــاد إلــى العــراق ،وانــه ليســت لــه مشــاكل مــع
الحكومــة ،وال يوجــد دليــل علــى إنــه تعــرض إلــى
وتــرك الموصــل»!
أذى وتهديــد مــن قبــل الحكومــة وداعــش».
وقــال الالجــئ العراقــي إبراهيــم مــن الموصــل ل ـ
«الكومبــس» « :قدمــت طلبــا للجــوء بعــد أن علمــت –«تعرضــت إلــى تعذيــب علــى
أن الســويد تســتقبل العراقييــن مــن المحافظــات يــد داعــش وأخــذت رفضــا فــي
العراقيــة الثالثــة  :نينــوى واالنبــار وصــاح الديــن ،الســويد»
اعتقلــت مــن قبــل الجيــش العراقــي وأنــا أمشــي أمــا الالجــئ عبــد اللــه عبــد الرحمــن فقــال ل ـ
بالشــارع !! وتــم توجيــه تهــم باطلــة لــي باإلرهــاب« ،الكومبــس»  « :قدمــت إلــى الســويد مــن محافظــه
وبعــد شــهر مــن التعذيــب الجســدي أفرجــوا عنــي نينــوى فــي نهايــة ســنه  2014وقدمــت كافــة
مــع اعتــذار لــي  ..دخلــت داعــش الموصــل _نينــوى الوثائــق التــي توكــد ذلــك ،وقدمــت وثائــق وصــور
توكــد تعذيبــي علــى يــد داعــش فــي الموصــل،
وأيضــا تــم اعتقالــي وتعذيبــي بتهمــة التخابــر مــع وكونــي مطلوبــا لهــم ،ولكــن جاءنــي رفــض».
الجيــش العراقــي  ..ثــم اســتطعت النفــاذ منهــم
وبحســب عبــد اللــه فــان األســباب التــي قدمتــه
وهربــت إلــى دولــة الســويد عــن طريــق تركيــا مصلحــة الهجــرة لــه حــول الرفــض هــي نفســها التــي
ذكرهــا إبراهيــم.
بحــرا إلــى إيطاليــا ومــن ثــم إلــى الســويد».
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صائب المصري :عائلتي محاصرة منذ  9أشهر

جواز السفر السويدي ال يشفع
للمحاصريــن فــي قطــاع غــزة

الكومبــس  –خــاص :ذهبــت عائلــة صائــب
المصــري إلـى قطــاع غــزة مـن الســويد ،لزيار ة
األهــل فــي صيــف العــام الماضــي، 2014
وبع ـد أســبوع م ـن وصوله ـم شــنت إســرائي ل
هجومهــا العســكري علــى القطــاع ،ورغــم
انتهــاء الحــرب ال تــزال العائل ـة محاصــرة ف ـي
ظــروف إنســانية صعبــة ،خاص ـة أن الــزوج  ال
يــزال ف ـي الســوي د.
الجنســية الســويدية التـي تحملهـا العائلـة لـم تشــفع
له ـم أمــام االحتــال اإلســرائيلي ف ـي الســماح له ـم
بمغــادرة القطــاع ،ولـم تســتطع الحكومـة الســويدية
تقدي ـم المســاعدة لهــذه العائل ـة المحســوبة وف ـق
القانــون ضم ـن الرعاي ـا الســويديين.
«ترقــب ،وقلــق ،وحال ـة نفســية صعبــة ،ومــدة
انتظــار طويل ـة» ،كلمــات تجس ـد الحال ـة الت ـي
يعيشــها صائ ـب المصــري وه ـو فلســطيني يحم ـل
الجنســية الســويدية ،حيـث ال تــزال عائلتـه محاصــرة
فـي قطــاع غــزة منـذ  9أشــهر نتيجـة إغــاق جميـع
المعاب ـر والمناف ـذ الحدوديــة ،ورغ ـم تواصل ـه
المســتمر م ـع المؤسســات الســويدية ومطالبته ـا
بالتحــرك إلعــادة زوجت ـه وأوالده الثالثــة ،إال أن
أه ـم مبــررات تل ـك المؤسســات لعــدم مســاعدة
العائلــة ،يعــود إل ـى بيــان أصدرت ـه وزارة الخارجي ـة
من ـذ حوال ـي  7أعــوام ،حــذرت في ـه رعاياه ـا م ـن
الســفر إل ـى غــزة .

يضي ـف المصــري« خــال الحــرب تواصلن ـا أن ـا
وزوجت ـي م ـع القنصلي ـة الســويدية ف ـي القــدس
ووعدون ـا بالمســاعدة وتأمي ـن طري ـق للخــروج م ـن
غــزة ريثم ـا يت ـم توفي ـر فرص ـ ًة مناســبة لتنســيق
إعادته ـم إل ـى الســويد ،ووفقــا لقائم ـة األســماء
الموضوع ـة عل ـى الئح ـة االنتظــار وبنــاء عل ـى نســبة
الخطــر ،وبالفع ـل بع ـد فتــرة اتص ـل موظ ـف م ـن
القنصلي ـة وأخب ـر زوجت ـي بانطــاق حافل ـة ف ـي
اليــوم التال ـي تق ـل معظ ـم الرعاي ـا الســويديين ف ـي
األراض ـي الفلســطينية ،وأعطاه ـا عنــوان الفنــدق
للتجمـع فيـه قبـل الســفر ،لكـن زوجتـي طلبـت منـه
تأمي ـن ســيارة خاص ـة بالقنصلي ـة لنقله ـم م ـن خــان
يون ـس إل ـى غــزة ،لضمــان عــدم تعري ـض حياته ـم
للخطــر ،أو مواجه ـة مشــاكل معين ـة مث ـل االعتقــال
عل ـى الطري ـق أو ًاإلصاب ـة نتيج ـة المواجهــات
وإطــاق النــار ،خاصــة وأن الفنــدق يبع ـد حوال ـي
 50ك ـم ع ـن مــكان إقامتهــم ،والطري ـق محفــوف
بالمخاط ـر األمني ـة واألعمــال العســكرية للجي ـش
اإلســرائيلي ،إال أن القنصلي ـة رفض ـت إرســال ســيارة
حماي ـة لهــم ،وبالتال ـي ل ـم تســتطع زوجت ـي تحم ـل
المســؤولية لوحده ـا والمخاطــرة بحياته ـا وحيــاة
األوالد فقــررت البقــاء ريثم ـا تهــدأ األوضــاع ».

–يــروي المصــري للكومبــس– عــدد كبيــر مــن العائــات لــم
تفاصيــل قصتــه علــى النحــو يســتطع اللحــاق بحافل ـة وفرته ـا
التالــيـ:ع عائلت ـي إل ـى مص ـر ف ـي شــهر تمــوز /القنصليــة الســويدية
«ســافرت م
يوليـو العــام الماضــي ،لكـن نتيجـة انشــغالي بأعمــال
خاص ـة اضطــررت البقــاء ف ـي مصــر ،ف ـي حي ـن
أكمل ـت أســرتي طريقه ـا إل ـى غــزة عب ـر معب ـر
رف ـح الحــدودي م ـع جان ـب مصــر ،حي ـث ذهبــوا إل ـى
منطق ـة خــان يون ـس جنــوب غــزة ،وبع ـد أســبوع
بــدأ العــدوان اإلســرائيلي عل ـى القطــاع ،حي ـث ت ـ ًم
إغــاق جميـع المعابـر والمنافـذ الحدوديـة مباشــرة
م ـع بــدء العمليــات العســكرية ،ولذل ـك ل ـم أســتطع
اللحــاق به ـم ».

«هنــاك العدي ـد م ـن العائــات مم ـن يحملــون
الجنســية الســويدية وكانــوا متواجدي ـن ف ـي غــزة
خــال فتــرة الحــرب لكنه ـم ل ـم يتمكنــوا م ـن
الوصــول إل ـى الفنــدق للحــاق بالحافل ـة الت ـي جهزته ـا
القنصليـة إلخراجهـم مـن األراضـي الفلســطينية إلـى
األردن عبـر معبـر إيريــز ،وبالتالـي ال يزالــوا عالقيـن
ف ـي القطــاع ».

ويقــول صائـب المصــري« إن التواصـل مـع
القنصليــدوءة – «ل ـم أعل ـم بوجــود تحذيــرات
بالقــدس اســتمر بع ـد انتهــاء ال
عائلتحــيـر بم ـنو هغـــزة ،م ـن الســفر إل ـى غــزة»
الوض ـع األمنــي ،لتأمي ـن خــروج

ألن بــدون مســاعدتهم ال تســتطيع عائلتـي الخــروج
م ـن غــزة ،نتيج ـة إغــاق معب ـر رف ـح م ـع مصــر،
باإلضاف ـة إل ـى الحظ ـر اإلســرائيلي المفــروض عل ـى
ســكان غــزة ومنعهـم مـن مغــادرة القطــاع باســتثناء
بع ـض األشــخاص مم ـن يتمكنــوا م ـن الحصــول عل ـى
تصري ـح أمن ـي يســاعدهم عل ـى اجتيــاز الحواج ـز
العســكرية اإلســرائيلية ،إ ًال أن تأميـن هــذه الوثيقـة
األمني ـة أم ـر صع ـب جــدا وال يســتطيع الشــخص
بســهولة الحصــول عليه ـا ».

–«القنصليـة الســويدية رفضـت
تحمـل المســؤولية»
«بعـد ذلـك رفضـت القنصليـة تأميـن طريـق إلعــادة
عائلت ـي للســويد ،بحج ـة زوال الخط ـر األمنــي،
وأنه ـا ال تتحم ـل أي مســؤولية عل ـى اعتبــار أنه ـا
أمن ـت خــال الحــرب طريق ـة لنق ـل جمي ـع الرعاي ـا
الســويديين ً ،وال يمكنه ـا إعــادة المحاول ـة مــرة
وزارة الخارجي ـة أصــدرت من ـذ
أخــرى ،خاصــة وأن ً
حوالـي  7ســنوات بيانــا حــذرت فيـ ًه مـن ال ًســفر إلـى
غــزة ألنه ـا منطق ـة خطيــرة أمنيــا ،مبينــة أن كل
شــخص يتحم ـل مســؤولية نفس ـه ف ـي حــال الســفر
إل ـى القطــاع ،ومن ـذ ذل ـك الوق ـت ولغاي ـة اآلن ل ـم
يصــدر أي بيــان رســمي يلغ ـي التحذي ـر ».
ونــوه المصــري إلـى أنـه تواصـل مـع وزارة الخارجيـة
الســويدية أكثـر مـن مــرة إال أنهـا لـم تتجــاوب معـه
وتقــدم ل ـه المســاعدة المطلوبــة ،عل ـى الرغ ـم م ـن
تمتع ـه بالجنســية الســويدية ،إنم ـا اكتف ـت فق ـط
بتقدي م نصائ ح وإرشادا ت  ال فائد ة منها  ،بحس ب تعبير ه.

بحسب دراسة دولية

الســويد فــي
صدارة الدول
التــي تحتــرم
حرية التعبير

يؤك ـد المصــري أن ـه ل ـم يك ـن عل ـى دراي ـة مباشــرة
بوجــو ًد قــرار ســويدي يحــذر مـن الســفر إلـى غــزة،
مشــيرا إلـى أن قضيتـه لهـا بعـد إنســاني واجتماعـي
وشــخصي ،وال يوج ـد أي قانــون يمن ـع اإلنســان م ـن
االشــتياق والســفر للقــاء أهل ـه.
ويوض ـح أن مص ـر أغلق ـت معب ـر رف ـح بشــكل كام ـل
من ـذ الحــرب اإلســرائيلية عل ـى غــزة ف ـي تمــوز/
يولي ـو الماضــي ،ول ـم يفت ـح ســوى ثــاث مــرات
فق ـط ولمــدة يومي ـن أو ثالث ـة أيــام متتاليــة ،إال
أن االزدحــام الشــديد ومحــاوالت آالف األشــخاص
للخــروج م ـن غـ ًـزة ،تجع ـ ًل عملي ـة عبــور الحــدود
أم ـر صع ـب جــدا ،خاصــة المــرأة وحيــدة معه ـ ًا
ثالث ـة أطفــال ،وف ـي ظ ـل انعــدام النظــام ،مبينــا
أنه ـم ف ـي كل مــرة كانــوا ينتظــرون أمــام المعب ـر
أكثـر مـن  12ســاعة ،لكـن جميـع محــاوالت الخــروج
بــاءت الفش ـل .
وبحس ـب المصــري فــإن إحصــاءات وزارة الداخلي ـة
الفلســطينية أكــدت وجــود  37ألـف فلســطيني هـم
ره ـن االنتظــار المتع ـب والقات ـل لفت ـح الحــدود م ـع
مص ـر للســفر ،غالبيته ـم م ـن المرض ـى والطــاب
وأصحــاب اإلقامــات ف ـي الخــارج ،الســيما وأن معب ـر
رف ـح ه ـو المنف ـذ الوحي ـد لســكان غــزة.
وطال ـ ًب المصــري جمي ـع المؤسســات الســويدية
وخاصــة وزارة الخارجي ـة بح ـل عمل ـي لمعالج ـة
مشــكلته وإعــادة جمع ـه م ـع عائلت ـه ًومواصل ـة
حياته ـم الطبيعي ـة ف ـي الســويد ،داعيــا جمي ـع
المعني ـة بمســاعدته ،ومن ـع تدمي ـر
الجهــات ً
عائلتــه ،خاصــة وأن جمي ـع أفــراد العائل ـة أصبحــوًا
يعانــون مـن ضغـ ًـوط وحــاالت نفســية صعبــة ،مبينــا
أن ـه يخض ـع حاليــا لعــاج نفس ـي نتيج ـة بعــده ً ع ـن
زوجتـه وأطفالـه الصغــار منـذ  9أشــهر ،مؤكــدا أن
ســيفعل كل م ـا بوســعه إلعادته ـم للســويد.

وأشــارت الدراســة إلــى أن روســيا البيضــاء شــهدت
خــال العاميــن الماضييــن زيــادة هائلــة فــي عــدد
مســتخدمي اإلنترنــت ،وبالتــوازي مــع ذلــك صعــدت
الحكومــة مــن أعمــال المراقبــة وحظــرت الكثيــر مــن
المواقــع واآلراء ،الســيما فــي فتــرة االنتخابــات.

وبينــت المنظمــة أن العديــد مــن المواقــع اإلخباريــة
المســتقلة تلقــت فــي العــام الماضــي ضغوطــات كبيــرة
مــن الحكومــات للســيطرة عليهــا والتحكــم فــي محتواهــا.
وذكــرت الدراســة أن أهــم الــدول التــي لديهــا أســوأ
تصنيــف فــي قائمــة حريــة التعبيــر علــى اإلنترنــت
هــي الصيــن وروســيا البيضــاء والمملكــة العربيــة
وكشــفت األرقــام أن الســعودية أغلقــت منــذ شــهر
الكومبــس – ســتوكهولم :أظهــرت دراســة الســعودية.
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أعدتهــا منظمــة  ،Freedom Houseأن
ً
حريــة اإلنترنــت تراجعــت علــى مــدى الســنوات وأوضــح التقريــر أن الصيــن جنــدت اآلالف مــن موقعــا إخباريــا مســتقال ،حيــث فشــلت هــذه المواقــع
األربــع الماضيــة فــي عدد مــن دول العالــم ،إال أن الموظفيــن لمراقبــة مختلــف األنشــطة وكل مــا ُيقــال فــي تســجيل نفســها بشــكل قانونــي لــدى الســلطات
الســويد ال زالــت تعتبــر مــن الــدول المتحــررة أو يتــم تداولــه عبــر اإلنترنــت ،حيــث تــم اعتقــال القانونيــة المختصــة ،وذلــك بســبب وجــود تشــريعات
عندمــا يتعلــق األمــر بحريــة التعبيــر علــى الكثيــر مــن األشــخاص نتيجــة آرائهــم التــي عبــروا حكوميــة للنشــر اإللكترونــي ،والتــي دخلــت حيــز
التنفيــذ منــذ عــام .2011
عنهــا مــن خــال الشــبكة.
شــبكة اإلنترنــت.
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السوريون يحتفلون بالذكرى  69لجالء االستعمار الفرنسي عن بالدهم:

«فنانــون ســوريون وســويديون من أجل
السالم في سوريا»
جانب من الحضور

عازف الكونترباس ماغنوس بيترشون وعزف الغيتار ايريك سودرليند

العازف باسل سارة

ديادورا العبده

الكومبــس -خــاص :شــهدت العاصمــة
ســتوكهولم الســبت  18نيســان  /أبريــل
 2015فعاليــة اجتماعيــة -ثقافيــة بمناســبة
عيــد الجــاء الســوري ،تحــت عنــوان «فنانــون
ســوريون وســويديون مــن أجــل الســام فــي
ســوريا» ،أقامهــا االتحــاد العــام للمغتربيــن
الســوريين« ،لمــد الجســور بيــن الفنانيــن
الســوريين والســويديين وإلقــاء الضــوء علــى
الفنانيــن القادميــن الجــدد وأيضــا لجمــع
تبرعــات مــن أجــل دعــم حملــة «نقطــة فــي
بحــر».

بالرغــم مــن قلقهــم علــى أن تتعــرض قافــات
المســاعدات إلــى الســطو المســلح.
وقــال كل مــن إريكســون وشهرســتان إن ســوريا
بحاجــة ماســة إلــى المســاعدات وهمــا يقومــان
بالتواصــل مــع منظمــة  LDSاالميركيــة والكنيســة
المارونيــة فــي دمشــق مــن أجــل اســتقبال التبرعــات
وتوزيعهــا.
وشــكر رئيــس النــادي الســوري الكاتــب ايريــك
إريكســون علــى دعمــه وتبرعاتــه وعملــه الــدؤوب
لمســاعدة ســوريا والســوريين القادميــن الجــدد
إلــى الســويد .ومــن جانبــه ذكــر إريكســون أنــه مــن
المحبيــن لســوريا لدرجــة أنــه زارهــا ً 15مــرة قبــل
الحــرب وكتــب عــن مدينــة تدمــر كتابــا للتعبيــر عــن
شــدة إعجابــه بهــا.
وذكــر رئيــس النــادي الســوري أن األمــوال المقدمــة
مــن قبــل المتبرعيــن ســوف تذهــب علــى شــكل
مــواد غذائيــة واحتياجــات ضروريــة وليــس مبالــغ
ماليــة ألنهــا تتعــرض لســوء االســتخدام فــي بعــض
األحيــان.

تعــددت فقــرات األمســية بيــن الفنيــة والثقافيــة
وتقديــم الحلًــوى والطعــام الســوري وتضمــن
ً
البرنامــج شــرحا مفصــا لحملــة تبرعــات «نقطــة فــي
بحــر».
البدايــة كانــت مــع فايــا يونــان ،المغنيــة الســويدية
الســورية التــي اســتطاعت بالشــجن الموجــود فــي
صوتهــا أن تصــل إلــى مئــات اآلالف مــن متذوقــي
الموســيقى فــي العالــم العربــي ،ورافقتهــا علــى
األورغ عازفــة البيانــو رنــا طورانــي .غنــت يونــان
«بيقولــو ًصغيــر بلــدي» و «وطنــي»
أغنيتــي
ً
وتلقــت ترحيبــا حــارا مــن الجمهــور.
ثــم بــدأ كل مــن الكاتــب الســويدي ايريــك ايريكســون
ورئيــس النــادي الســوري فايــز شهرســتان بالحديــث
عــن حملــة تبرعــات «نقطــة فــي بحــر» التــي يذهــب
ريعهــا إلــى المــدارس واأليتــام ودور رعايــة ذوي
االحتياجــات الخاصــة فــي كل مــن حلــب وحمــص
ودمشــق .ووعــد القائمــون علــى هــذه التبرعــات
بإيصالهــا إلــى مناطــق منكوبــة أخــرى

–غناء عربي وسويدي

وفــي الفقــرة الفنيــة الثانيــةّ ،أدى المغنــي ال ًســوري
حســان حنــا وعــازف األورغ كابــي حنــا عــددا مــن
األغانــي الوطنيــة منهــا «بعشــق أرضــك ســوريا» و
«بكتــب اســمك يــا بــادي» وغيرهــا التــي أشــعلت
الحمــاس والحــزن بالوقــت نفســه فــي عيــون
الحاضريــن لمــا تعانــي بلدهــم ســوريا مــن حــرب
ودمــار.
ثــم انتقلــت األجــواء الغنائيــة مــن عربيــة إلى ســويدية
مــع عــازف الكونتربــاس ماغنــوس بيترشــون وعــزف
الغيتــار ايريــك ســودرليند ،حيــث طغــى علــى
عزفهمــا أنــواع موســيقية مثــل الجــاو والبلــوز
وأغانــي ســويدية شــعبية نشــرت جماليــة مــن نــوع
آخــر فــي األمســية الثقافيــة.

عريفا الحفل

فايز شهرستان والكاتب ايريك ايريكسون

وبشــاعرية ملفتــة للســمع قــرأت كل مــن إليزابيــت
كورنــدال وديــادورا العبــده بالســويدية والعربيــة
ـاس
مقاطــع مــن قصائــد الشــاعر الســويدي توامـ ً
ترانســترومر فــي فقــرة خاصــة لتكريمــه ،ومرافقــا
لهمــا الموســيقي جــورج هايربيديــان علــى آلــة
التيشــلو الــذي أضفــى أجــواء موســيقية رائعــة مــع
أداء كورنــدال والعبــده.

–النــادي الســوري يحتفــل بعيــد
الجــاء دون غيــره مــن األعيــاد

الكومبــس اإلعالميــة لقـ ًـاء مــع ديــادورا
وكان لشــبكة ّ
العبــده التــي نظمــت األمســية الثقافيــة ،وقالــت إن
إحيــاء ذكــرى جــاء االســتعمار الفرنســي عــن األراضــي
الســورية هــو العمــود الفقــري لــكل نشــاطات النــادي
الســوري فــي ســتوكهولم منــذ تأسيســه العــام
.1977
وأضافــت « :عــادة نجتمــع كجاليــة ونحيــي عيــد
الجــاء فقــط دون أعيــاد أخــرى خــال احتفاليــات
وســهرات فنيــة وثقافيــة كبيــرة ولكــن فــي الســنوات
األخيــرة منــذ بـ ًـدء األزمــة وجدنــا أن االحتفاليــة غيــر
ّمناســبة تضامنــا مــع شــعبنا فــي ســوريا .لذلــك
حولنــا االحتفــال بعيــد الجــاء هــذا العــام إلــى يــوم
ثقافــي ســوري  /ســويدي ومــن جهــة أخــرى ّلبينــا
رغبــة الفنانيــن الســويديين بالمشــاركة فــي هــذا
اليــوم».
وعبــرت الســيدة ديــادورا عــن ســعادتها بالتعــاون
الســويدي فــي مســاعدة الالجئيــن الســوريين فــي
األمســية وفــي مشــروع آخــر تحــت عنــوان «أهــا
وســهال بــك فــي الســويد «Väkommen till
 Sverigeيقــوم علــى زيــارة مخيمــات الالجئيــن
وعــزف الموســيقى العربيــة مــن خــال مســرح متنقــل
فــي عــدة مــدن ومناطــق ســويدية.

وفــي نهايــة اللقــاء شــكرت ديــادورا شــبكة الكومبــس
وقالــت إن جمهــور القــراء فــي الســويد محظــوظ
بوجــود إعــام ناطــق باللغــة العربيــة اليــوم حيــث
لــم يكــن توجــد شــبكة إخباريــة مؤلفــة مــن راديــو
وموقــع إلكترونــي وجريــدة مــن قبــل ،وتمنــت
ديــادورا أن يطغــى علــى تفاعــل القــراء اإليجابيــة
والمحبــة وعــدم نقــل الصراعــات إلــى قنــوات
التفاعــل فــي اإلعــام.

–مقطوعات موســيقية عالمية
وللقيثــارة حكايــة أخــرى فــي األمســية ،عــزف عليهــا
باســل ســارة ،الموســيقي القــادم مــن ســوريا منــذ
قرابــة خمســة أشــهر وعــازف الهــارب األساســي
فــي األوركيســترا األكاديميــة الموســيقية بمدينــة
 .Örebroقــدم باســل مقطوعــات عالميــة
وموســيقى عربيــة مــن أغــان تراثيــة ســورية حصــل
عبرهــا علــى استحســان الجمهــور وتصفيقــه الحــار.
تخلــل الحفــل اســتراحة فيــكا وفــي نهايــة األمســية
تنــاول الحضــور المأكــوالت الســورية حيــث ذهــب
ريعهــا إلــى صنــدوق المســاعدات .وفــي الختــام
شــكر القائمــون ومنظمــو األمســية المشــاركين
مــن فنانيــن ســوريين وســويديين ودعــوا الحضــور
إلــى االســتمتاع بالمعــرض الفنــي الموجــود فــي
الصالــة للفنانيــن جــورج كارات والتشــكيلية ســارة
ماغنوســون والمصــور شــكري الزار.
أســبيد وانيس
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المربي طالل اإلمام :حالة نادرة جدا تستحق المتابعة

ماجد علي :ابني تعرض العتداء مرتين من قبل المدرسين
الكومبــس – تقريــر :مــن البديهــي القــول إن
اســتخدام الضــرب فــي المــدارس الســويدية،
ممنــوع منعــا باتــا ،ويتعــرض مــن يمارســه
إلــى عقوبــات شــديدة ،أقلهــا الطــرد
مــن الوظيفــة .ويــكاد الحديــث فــي هــذا
الموضــوع ،مــن الغرائــب ربمــا ،بســبب أن
الســويد منعــت ذلــك منــذ زمــن طويــل.

ٌ
ومعــروف أيضــا أن نظــام التعليــم الســويدي ُيعتبــر
مــن أفضــل األنظمــة التعليميــة فــي العالــم ،لمــا
يتمتــع بــه مــن جــودة وحرفيــة فــي تنشــئة األجيــال
الجديــدة.

–لكــن مــاذا إذا تعــرض طفــل
إلــى اعتــداء مــن مديــرة المدرســة
نفســها وأحــد األســاتذة؟

الكومبــس تلقــت اتصــاال وشــكوى مـ ًـن والــد الطفــل
ماجــد علــي البالــغ مــن العمــر  13عامــا ،الــذي يقــول
إن ابنــه تعــرض مرتيــن إلــى اعتــداء ،مــرة مــن قبــل
مديــرة مدرســته الواقعــة فــي إحــدى مــدارس بلديــة
 Tyresöومــرة أخــرى مــن قبــل أحــد األســاتذة.
وحاولــت الكومبــس التواصــل مــع إدارة المدرســة
للوقــوف حــول حقيقــة مــا حــدث ،والتأكــد ممــا
يدعيــه والــد الطفــل ،وكذلــك اتصلــت بالشــرطة،
فلــم تحصــل علــى المعلومــات الكافيــة التــي توضــح
للقــراء مــا حــدث ،وهــي بنشــرها تفاصيــل هــذه
القصــة فإنهــا تهــدف إلــى عــرض المشــكلة أمــام
الــرأي العــام ،ومعرفــة نتائــج التحقيــق األخيــرة،
عندمــا تظهــر ،ســواء مــن الســلطات التعليميــة أو
الشــرطة.
وأثــار االدعــاء بضــرب الطفــل مــن قبــل معلميــه،
تســاؤالت عديــدة ،لوجــود قوانيــن صارمــة فــي
الســويد تمنــع اســتعمال العنــف ضــد األطفــال ســواء
فــي المدرســة أو المنــزل.
يــروي عبــد اللــه علــي والــد الطفــل ،ماجــد تفاصيــل
مــا حــدث للكومبــس بالقــول «فــي البدايــة قــام أحــد
األســاتذة بضــرب ماجــد ،ألنــه تشــاجر هــو ورفيقــه
مــع طــاب مــن مدرســة أخــرى ،والم ًشــاجرة كانــت
عبــارة عــن شــقاوة أطفــال ،خاصــة وأن جميــع
األوالد فــي مثــل هــذا الســن لديهــم مشــاكل مــع
زمالئهــم الطــاب».
يضيــف عبــد اللــه أنــه قــدم شــكوى لمديــرة
المدرســة حــول تعــرض ماجــد للضــرب مــن قبــل
معلمــه ،إال أن مســؤولي المدرســة لــم يحققــوا فــي
الحادثــة ،ولــم يرســلوا أي جــواب علــى الشــكوى.
ويضيــف أنــه بعــد فتــرة مــن الزمــن ذهبــت
المديــرة لســؤال ماجــد حــول ســبب المشــكلة مــع
األســتاذ والتصــرف بعنــف معــه ،إال أن ماجــد رفــض
الحديــث مــع المديــرة وقــال لهــا إنــه شــرح تفاصيــل

وأســباب الحادثــة عنــد تقديــم الشــكوى ،وال يرغــب
بالحديــث أكثــر حــول الموضــوع ،وبحســب ًعبــد اللــه
فــإن ردة فعــل المديــرة كانــت قاســية جــدا ،حيــث
قامــت بســحب شــعر ماجــد وتعنيفــه ،لمجــرد أنــه
ـض الحديــث معهــا واإلجابــة علــى أســئلتها،
رفـ ً
مشــيرا إلــى أن المديــرة ال تســتطيع إجبــار أي طفــل
علــى الحديــث معهــا فــي حــال عــدم رغبتــه بذلــك،
كمــا ال يحــق لهــا اســتخدام العنــف ضــد الطــاب
ألي ســبب كان.
ً
وبيــن عبــد اللــه أنــه ذهــب إلــى المدرســة مباشــرة
فــي اليــوم التالــي ،وحــاول لقــاء المديــرة ،إال أنهــا
أخــذت إجــازة ســفر خــارج الســويد ،وأ ًشــار إلــى أن
نائبــة المديــرة لــم تتجــاوب معــه أبــدا ورفضــت
الحديــث حــول الحادثــة لمعرفــة تفاصيــل مــا حــدث.
ويتابــع أنــه قــرر االتصــال بالشــرطة وتقديــم
شــكوى ضــد المديــرة ،ألن مســؤولي المدرســة لــم
يتعاونــوا معــه ولــم يحاولــوا مســاعدته ،كمــا أنــه
قــدم شــكوى للبلديــة ضــد إدارة المدرســة ً مــن
خــال مو ًقــع  ،Skolportalenإال أن أحــدا لــم
يرســل ردا يتعلــق باســتالم البــاغ والبــدء بمعالجــة
القضيــة والتحقيــق فــي الحادثــة.
أمــا الشــرطة الســويدية فقــد أكــدت خــال اتصــال
مــع الكومبــس أن المعلومــات المتعلقــة بالبالغـ ًـات
تبقــى ً ســرية لديهــا وال يمكــن تســريبها أبــدا،
رافضــة إعطــاء تفاصيــل حــول القضيــة.

–مديــرة المدرســة تنفــي ضــرب
الطالــب

وفــي اتصــال مــع مديــرة المدرســة Kia
 ،Brooméنفــت للكومبــس أن تكــون قــد تلقــت
ً
بالغــا عــن طريــق الشــرطة ،وقالــت إنها ال تســتطيع
أن تقــدم معلومــات حــول الحادثــة ألنهــا لــم تقــع.
إال أن عبــد اللــه والــد الطفــل أكــد أن المديــرة
اعترفــت فيمــا بعــد أنهــا اســتخدمت العنــف ضــد
ماجــد بهــدف التوبيــخ.

–المربــي ًطــال اإلمــام :حالــة
نــادرة جــدا ويمكــن أن يكــون
هنــاك مبالغــة مــن قبــل األهــل

ولمعرفــة رأي أخصائــي التربيــة فــي قضيــة ضــرب
الطــاب فــي المــدارس ،التقــت الكومبــس المرشــد
ـمال
التربــوي طــال اإلمــام فــي بلدية ياكوبســبيري شـ ً
ســتوكهولم ،حيــث أكــد أن هــذه الحالــة نــادرة جــدا

فــي بلــد مثــل الســويد يتمتــع بخصوصيــة معينــة،
يترتــب عليًهــا
وهــي خــط أحمــر بامتيــاز ،ولذلــك ً
نتائــج وخيمــة ،ويواجــه األســتاذ عقابــا شــديدا.
وأضــاف مــن خــال تجربتــي الطويلــة فــي مختلــف
القضايــا التربويــة ً ،يمكــن القــول إن القانــون
الســويدي صــارم جـ ًـدا ويتميــز بالوضــوح والصراحــة،
ولذلــك ال يجــوز أبــدا اســتخدام العنــف والضــرب أو
حتــى العقــاب المعنــوي ضــد الطالــب بغــض النظــر
عــن ســلوكه أو ارتكابــه خطــأ معيــن.
وتابــع اإلمــام أن المرشــدين التربوييــن يقدمــون
العديــد مــن النصائــح للطــاب حــول أهميــة عــدم
ـول فــي شــجارات مــع زمالئهــم وإيذائهــم
الدخـ ً
جســديا ،ألن المســؤولية تقــع علــى عاتــق الشــخص
الــذي يبــدأ با ًســتخدام العنــف وإن كان علــى حــق فــي
النــزاع ،مؤكــدا أن العنــف ممنــوع ،ســواء كان بيــن
الطــاب أنفســهم أو علــى مســتوى األســتاذ المربــي.
ً
وأشــار إلــى أنــه لــم يســمع أبــدا بتغاضــي مدرســة فــي
ـاب أو إلحــاق األذى
الســويد عــن قضيــة ضــرب الطـ ً
المعنـ ًـوي أو الجســدي بهــم ،نظــرا ًألن ذلــك يعتبــر
مخالفــا للقوانيــن واألعــراف ،منوهــا غلــى أنــه علــى
علــم بوجــود بعــض الحــاالت فــي المــدارس ،حيــث
المعلميــن فــي
يعــود ذلــك ألســباب عديــدة بعــض ً
المــدارس الخاصــة غيــر المؤهليــن تربويــا لممارســة
مهنــة التدريـ ًـس ،ولــم يخضعــوا لــدورات التأهيــل
التربــوي وفقــا للمعاييــر القانونيــة الســويدية ،أو
بفعــل تراكمــات ثقافيــة ســابقة.

–«نصائح لألهالي»

ودعــا المرشــد التربــوي طــال اإلمــام األهالــي فــي
البدايــة إلــى تبليــغ مديــرة المدرســة بتعــرض
طفلهــم للضــرب مــن قبــل أســتاذه ،وفــي حالــة
عــدم االســتجابة ،يمكنهــم تقديــم شــكوى فــي
البلديــة لــدى قســم مديريــة التربيــة المشــرفة
علــى المــدارس ،بعــد ذلــك يمكنهــم االعتــراض
لــدى القســم المختــص فــي وزارة التعليــم واإلبــاغ
عــن تفاصيــل الحادثــة ،لكــن هــذه الخطــوة تتطلــب
مجموعــة مــن ًالمراحــل القانونيــة وال تتــم بشــكل
مباشــر ،مشــيرا إلــى حــق األهــل فــي الحصــول
علــى رد يوضــح نتائــج التحقيقــات التــي أجرتهــا
الســلطات المعنيــة حــول الحادثــة.
وفــي ذات الســياق طالــب جميــع الموظفيــن العامليــن
فــي المــدارس بتبليــغ مســؤول المــدارس فــي كل
بلدية عن حوادث ضرب الطالب وتعرضهم لألذى،
حتــى وإن كانــوا فــي حالــة شــك وغيــر متأكديــن مــن

الموضــوع ،ألن مــن
يمــارس العنــف
كانــت
مهمــا
رتبتــه الوظيفيــة
يجــب أن يعاقــب
ويأخًــذ جــزاءه
وفقــا للقانــون.
وأضــاف اإلمــام
أن المؤسســات
ا لحكو ميــة
المختصــة بشــؤون
التربيــة تراقــب المرشــد التربوي طالل اإلمام
بشــكل دائــم
حــاالت خــرق المــدارس للقوانيــن ،وتتخــذ إجــراءات
صارمــة ضدهــا.
ومــن جهــة أخــرى تحــدث عــن احتمــال أن يبالــغ
بعــض الطــاب فــي توجيــه اتهامــات تتعلــق
بتعرضهــم للضــرب مــن قبــل األســاتذة ،حيــث يقــوم
بعــض المراهقيــن بتقديــم ادعــاءات كاذبــة دون
وجــه حــق ،واســتغالل القانــون فــي توجيــه اتهامــات
باطلــة ،لكــن ال بــد مــن إجــراء تحقيــق فــي الموضــوع
للتحقــق مــن صحــة االدعــاءات.
ولفــت المربــي التربــوي طــال اإلمــام إلــى أن مهمــة
المدرســة فــي الســويد تقتصــر علــى تعليــم الطــاب،
فــي حيــن يتحمــل األهــل مســؤولية تربيتهــم ،أمــا
إذا فشــل الوالديــن فــي أداء مهمــة تربيــة أطفالهــم،
تتحــول المســؤولية فــي هــذه الحالــة للمدرســة أو
المجتمــع.
ال شــك أن قضيــة ضــرب األطفــال فــي المــدارس،
ـويدي وانتهــى
هــي مســألة تجاوزهــا المجتمــع السـ ً
الجــدل حولهــا منــذ فتــرة بعيــدة جــدا ،فالســويد
ســنت قوانيــن شــديدة لمنــع ضــرب الطفــل ســواء
مــن قبــل والديــه أو مــن قبــل معلميــه ،لكــن هــذه
القوانيــن لــم تمنــع مــن وقــوع حـ ًـوادث ضـ ًـرب
األســاتذة للطــاب وإيذائهــم جســديا ومعنويــا.
الكومبــس تعــرض هــذه القصــة كمــا وردت وقامــت
بعــدة اتصــاالت بجهــات معنيــة ومختصــة ،كمــا ورد
بالتقريــر ،لتغطيــة أكثــر جوانبهــا .وبالتالــي ترحــب
الكومبــس بــأي آراء وأفــكار يمكــن أن تغنــي النقــاش
حــول مواضيــع المــدارس والتعليــم والعالقــة بينهــا
وبيــن األهــل وعائلــة التالميــذ.
نهيل كوريه
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المدرب عبد العظيم أحمد خليل:

ثقافة الرياضة واالهتمام بمواهب األبناء
معدومة لدى الكثير من المهاجرين
الماجســتير ،ورســالتي ســتكون حــول الفــرق
الكومبــس  -خــاص :تحتضــن الســويد طاقات بإليـجــنـراء ُالمـ ّ
ـدرب العربــي واألوروبــي ،وســألتقي بثالثــة
رياضيــة عربيــة مــن عــدة بلــدان ،تحــاول
موصلــة العطــاء ،واالســتمرار فــي ممارســة مدربيــن ســويديين ،ومثلهــم مــن العــرب».

الرياضــة كهوايــة واحتــراف ،رغــم المصاعــب

الكثيــرة ،التــي ترافــق االنتقــال إلــى بلــد –مــا الفرق الــذي تراه بينهما من
جديــد ،والعيــش فــي مجتمــع آخــر مختلــف ،وجهة نظرك؟
لــه متطلبــات كثيــرة.

وعبــد العظيــم أحمــد خليــل ،واحــد مــن هــذه
الطاقــات ،يقيــم فــي الســويد منــذ العــام ،2000
وهــو مــن مواليــد العــراق ،دخــل فــي السـ ًـويد مجـ ًـال
تدريــب كــرة القــدم ،بعــد أن كان العبــا ومدربــا
فــي الفنــون ّالقتاليــة وخاصــة التايكوانــدو ،فــي بلــده
األم ،إال أنــه غيــر وجهتــه إلــى الســاحرة المســتديرة.
يقــول ل ـ «الكومبــس»« :الدعــم العائلــي والتحفيــز
هــو الســبب الرئيســي ً لنجــاح أي العــب ،وهــذا
مــا لــم ألمســه شــخصيا ،لــدى نســبة كبيــرة مــن
المهاجريــن ،باإلضافــة إلــى خمــول بعضهــم وعــدم
اكتراثهــم بمواهــب أطفالهــم».
حــول بداياتــه يقــول« :كنــت أمــارس كــرة القــدم
كهوايــة فقــط ،وكل اهتمامــي يرتكــز علــى
التايكوانــدو ،فــي العــراق ،إال أننــي وجــدت مجــاالت
وازداد
كــرة القــدم ممتــازة ومفتوحــة فــي الســويد،
ً
شــغفي بهــذه الرياضــة ،رغــم أنــي أتابعهــا جــدا
منــذ زمــن طويــل ،فدرســت ُ التربيــة الرياضيــة
فــي جامعــة ســتوكهولم ،ثــم عــرض علــي تدريــب
فريــق محلــي لألشــبال فــي مدينــة نورشــوبيغ».
يتابــع عبــد العظيــم« :بــدأت بعدهــا بدراســة كــرة
القــدم وإجــراء الــدورات ،وأخــذت شــهادات عديــدة،
لمســتويات مرتفعــة ،حتــى أننــي اآلن تقدمــت بطلــب

المــدرب األوروبــي ،لديــه إمكانيــات متاحــة ودعــم
فــي األنديــة والصحافــة ،كمــا أن الــدورات التدريبيــة
صحيحــة ومعمقــة وحقيقيــة وعمليــة ،وتســتغرق
ســنة أو ســنتين ،وليسـ ًـت مجــرد ورقــة كمــا فــي
بلداننــا ً ،ففــي ال ًعــراق مثــا ،هنــاك دورات تســتغرق
أســبوعا واحــدا فقــط ،يعطونــا بعدهــا شــهادة،
ومــا أراه أنــه خــال هــذه الفتــرة مــن المســتحيل
الحصــول علــى نفــس كميــة المعرفــة التــي نحصــل
عليهــا مــن الــدورات التدريبيــة األوروبيــة.
ّ
ويتابــع« :أصبحــت بعدهــا أدرب بطريقــة ِعلميــة،
وأفكــر بجــدوى كل اختبــار أجريــه ،وكل شــيء
محســوب ومخطــط ومــدروس ،فكــرة القــدم هــي
علــم حقيقــي».
مــا هــي الفــرق التــي دربتهــا واإلنجــازات التــي
حققتهــا ؟
دربــت فريــق  ،Hagebyوحصلنــا علــى المركــز
الثانــي فــي الــدوري المحًلــي ،وفريــق لينشــوبيغ
ووصلنــا إلــى مراتــب
للشــباب تحــت  19عامــاً ،
ً
متقدمــة ،ثــم دربــت موســما كامــا فريــق ســيدات
لينشــوبيغ ،فــي الدرجــة الرابعــة ،ثــم فريــق جامعــة
لينشــوبينغ ً للرجــال ،فــي الدرجــة الخامســة ،لموســم
كامــل أيضــا ،وحققــت نتائــج جيــدة مــع كل الفــرق،
حيــث كان طلــب إدارة الفــرق هــي المحافظــة علــى
الترتيــب وعــدم الهبــوط إلــى الدرجــة األدنــى،

معلومات رياضية
الكومبــس  -رياضــة :يعتبــر
االتحــاد الرياضــي فــي الســويد
 Riksidrottsförbundetواللجنــة
الســويدية األولمبيــة Sveriges
 Olympiska Kommittéأهــم
تجمعيــن ومنظمتيــن رياضيتيــن فــي
البــاد.

تعتبــر رياضــة كــرة قــدم ،اللعبــة األكبــر
مــن حيــث عــدد ممارســيها فــي الســويد،
وبحســب أرقــام العــام  2008فــإن
عددهــم بلــغ نصــف مليــون شــخص ،وعــدد
المســجلين فيهــا بلــغ مليــون شــخص،
تليهــا كــرة األرض أو هوكــي األرض
 Innebandyب ـ  309.000شــخص،
ثــم الغولــف ب ـ  273شــخص.

ويقــدر عــدد الســويديين الناشــطين
فــي إحــدى الرياضــات علــى األقــل ب ـ
 2.200.000شــخص ،بأعمــار مــا بيــن
 7إلــى  70شــخصًا ،منهــم  7000شــخص
مــن نخبــة الرياضييــن.

أمــا ترتيــب األنشــطة الرياضيــة التــي تقــام
فــي الســويد للرجــال فتصدرهــا كــرة القــدم
ثــم كــرة األرض ثــم الغولــف .وللنســاء
الجمبــاز ثــم كــرة القــدم ثــم الفروســية.

عبد العظيم أحمد خليل

فهــذه الفــرق كانــت ضعيفــة وتريــد الحفــاظ علــى األســس ،ومــع ذلــك فهــم يحققــون نتائــج ممتــازة
مكانتهــا ،وحققــت جميــع األهــداف التــي كانــت مــع فــرق كبيــرة ،فالســويد تعادلــت مــع ألمانيــا
مطلوبــة منــي كمــدرب.
وفــازت علــى هولنــدا».
ً
ويتابــع« :أمــا اآلن فأنــا وقعــت عقــدا مــع فريــق
ـا
 Tannefors IFمنــذ بدايــة هــذه الســنة ،كمـ
دورة –ما رأيــك برياضة المهاجرين في
تقدمــت بطلــب لالتحــاد الســويدي كــي أبــدأ
ـاد
ـ
ح
االت
محترفيــن ،وأحصــل علــى شـ
ترى لها مستقبل؟
ـهادةـقمــنذو مســتوى الســويد؟ وهل
األوروبــي ،ثــم أخطــط لتدريــب فريـ
ً
عــال».
يوجــد خامــات جيــدة جــدا بيــن المهاجريــن ،لكــن
المشــكلة أن الناشــئين والشــباب يحتاجــون إلــى
–ما الســبب وراء ضعف المشاركات تحفيــز ودعــم العائلــة المــادي والمعنــوي ،كــي
يســتمروا ،لكنــي لــم ألمــس هــذا الشــيء ،بعكــس
الســويدية في المسابقات األوروبية؟ االهتمــام الــذي وجدتــه لــدى الســويديين ،فهــم
إن قاعــدة ًكــرة القــدم فــي الســويد ممتــازة يرافقــون أبنائهــم فــي المباريــات والتدريبــات،
وعريضــة جــدا ،فــإن عــدد المســجلين لــدى اتحــاد ويقيمــون عالقــات شــخصية بالمدربيــن.
كــرة القــدم أكثــر مــن نصــف مليــون العــب ،ويوجــد
فيهــا أكثــر مــن  5000ملعــب بكامــل تجهيزاتــه ،لمــاذا برأيــك قلــة الدعم لدى أهالــي المهاجرين؟
وبيــن العشــب الطبيعــي واالصطناعــي ،ويمكنهــا
اســتقبال العديــد مــن المباريــات ،أمــا بالنســبة أعتقــد أن الســبب هــو الخمــول الموجــود فــي عقليــة
للوصــول إلــى قمــة البطــوالت واإلنجــازات ،فيحتــاج بعــض المهاجريــن فــي الجيليــن األول والثانــي،
إلــى ًجهــد ضخــم ،ألن الســويد قريبــة مــن دول قويــة فمنهــم مــن لــم يســتوعب معنــى المســؤولية بشــكل
جــدا فــي كــرة القــدم مثــل ألمانيــا وإســبانيا وفرنســا ،صحيــح ،ومتابعــة أطفالــه ،ورأيــت مــن بعضهــم
وعــدد ســكانها أضعــاف ســكان الســويد ،وهــذا كلــه عــدم اهتمــام واكتــراث ،وهــذا مــا أتمنــاه أن
لــه اعتباراتــه ،ويحتــاج إلــى دعــم أك
ـف.بــر مالــي أكبــر يتحســن.
مــن الحكومــة ،فهــذه نقطــة ضعـ
ويتابــع« :باإلضافــة إلــى أن الســويد ،ال توفــر
حقيقيــة الســتقطاب العبيــن علــى
قــدرة ماديــة ً
مســتوى عــال جــدا ،لتحقيــق نتائــج ،فهــم يركــزون
أجــرى اللقــاء :نادر عازر
باحترافهــم علــى الالعبيــن المحلييــن ،وعلــى
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في رحيل الشاعر
السويدي
توماس
ترانسترومر
ثقافــة :قبـ ّـل نصــف سـ ّـاعة مــن
الكومبــس –
ّ
إعــان األكاديميــة الملكيــة الســويدية عــن
جائــزة نوبــل لــآداب ،فــي الســنة التــي فــاز
ترانســترومر) بالجائــزة،
فيهــا ُ (تومــاس
ِّ
زوجتــه ،معرفــا بنفســي
اتصلــت بمونيــكاً ،
ّ
ُومذك ـرًا ّإياهــا بــي قائــا:
 َه ْالــذي
العربــي
عبــدول،
أنــا
مونيــكا!
ــي
أرســل كــرت التهنئــة قبــل ســنواتّ ،
أود أن
ِ
ً
ُ ّ
ِّ
أعتقــد أن ُــه ســيفوز.
أهنئكمــا ثانيــة ألننــي
ّ
ســمعتها تتحـ ّـدث إليــه ُمذكــرة ّإيــاه بــي ،ثــم
عــادت لتجيبنــي:
ّ
ّ -هــو يشــير لــي (ألنــه غير قــادر علــى الكالم)
أنــه ال يعتقــد ذلــك ،رغــم حشــد الصحفييــن
المنتظريــن ببــاب المنزلّ .
لتهنئت ّهمــا،
ـان النتيجـ ّـة ،لــم أوفــق
ِ
بعــد إعـ ِ
فقــد ّ انهالــت إتصــاالت ُالصحفييــن
والمهنئيــن عليهــا ،وصــارت فرصــة اإلتصــال
الهاتفــي بهــا عســيرة ..ثــم فقــدت حماســي
مــع الزمــن .كان ذلــك عــام .2011
كنـ ُـت قبلــه بخمــس سـ ّـنوات ،قــد عكفــت
ترجمــة كتــاب مذكـ ّـرات ترانســترومر
علــى
(الذكريـ ُ
ـرف مــا،
ـ
ظ
ول
ـي،
ـ
أن
ـر
ـ
ي
غ
ـي)،
ـ
ن
ترا
ـات
ٍ
ً ّ ً
مؤجــا المشــروع لوقــت
وضعتهـ ّـا جانبــا،
آخــر .لكنــي ،وبعــد نوالــه الجائــزة ،عــدت
لترجمــة الكتــاب ،وكان لــي أن ّأكملهــا فــي
غضــون أســابيع ،وأنـ ّـال شــرف أول ّ مترجــم
لهــا مــن لغتهــا األصليــة إلــى العربيــة.
كنـ ُـت قــد التقيــت (ترانســترومر) فــي حفـ ٍـل
وكان
ـعري قبــل نيلــه نوبــل بســنواتُ ،
شـ ً
زوجتــهُ
مشــلوال علــى عربــة تهتــم بأمرهــا
ً
(مونيــكا) ،قلـ ُـت لهــا أننــي ســأكون فخــورا
بتصويرهمــا ،فلــم
لــو أنهــا ًســمحت لــي
ُ
ُ
تجــد ِمانعــا .بعــد عــام أرســلت لــه بالبريــد،
بطاقــة معايــدة فــي ٍذكــرى ميــاده ،علــى
ـعاره
شــكل ُ ُتصميــم لكتــاب مختــارات مــن أشـ ِ
(قصائــد الهايكــو) ،كنــت
أعطيتـ ّـه عنــوان ً
صممتــه وغالفـ ُـا آخــر ح ّمــل عنــوان
قـ ّـد
مذكراتــه التــي أشــرت إليهــا .اتصلـّـت ُبـ ّـي
مونيــكا فـ ًـور وصــول البطاقــة ،قالــت أنــه ســر
بهــا كثيــرا ويشــكرك.
ترانســترومر)
تعرفــت إلــى أشــعار (توم ّــاس ّ
بصدفــة غريبــةّ ،طلبــت منــا معلمــة اللغــة،
وهــي شــاعرة تمــزق أغلــب مــا تكتبــه،

(كريســتينا شــوبيرغ) ُ ،طلبــت كتابــة
اســمها
موضــوع حـ ّـر ،وكنــت قــد فرغــت قبلهــا مّــن
كتابــة قصيــدة ُحــب مكتوبــة ل ــسكندرية
عنيــدة ،وارتأيــت أن أقــوم بترجمتهــا
وتقديمهــا لكريســتينا كواجــب مدرســي،
أذكــر منهــا هــذا المقطــع:
«أولئــك الفيكنــج ،وبحــارة (فــازا) الغرقــى
فيمــا بعــد ،حيــن أقامــوا ســتوكهولم مــن
جــذوع األشــجار
لــم يخططــوا ل ـ َ(مشــتا) ،ألنـ ِـك أنـ ِـت
ا قتر ِحتهــا .
ً
اقترحتهــا يــوم قــال (كافافــي) :وداعــا
ِ
ـكندرية التــي تغــرق برحيلـ ِـك!
لإلسـ
ِ
ويــوم لــم يكن هناك َ(مشــتيون) ُ
جدد».
فـ ُـي اليــوم التالـ ًـي ســألتني كريســتينا إن
ـرف تمامــا مــن هــو (كافافــي) الــذي
ـت أاعـسـ ُ
يكـنـ ُ
القصيــدة«ُ ،هــو شــاعري
ـي
ـ
ف
ـمه
ـرد
ّ
ُ
ّالمفضـ ُـل» ،أجبتهــاّ ،ثـ ّـم أردفــت« :قــرأت لــه
ـعاره».
كل مــا ترجــم للعربيــة مــن أشـ ِ
وطفقـ ُـت ّ
أحدثهــا عــن (إيثــاكا) و(البرابــرة)،
ـة)،
وعــن حيــاة الخــراب فــي قصيــدة (المدينـ
التــي قالــت ّإنهــا مــن أحــب نصوصــه إليهــا .ثـ ّ ًـم
صــار وقــت الفســح مــا بيــن الحصــص ،وقتــا
لشــرب فنجــان قهــوة ،وثرثــرة.
ّ
تحدثنــا الكثيــر عــن ّالشــعر والحـ ّـب واألســفار،
وعـ ّـن صديقــي المصــور (ســفيان الخزرجــي)،
المعلــم الــذي غـ ًـادر قريــة (بهــرز) بالعــراق
قبــل ثالثيــن عامــا مــن ذلــك التأريــخ ،ليصبــح
ـكندنافيا ،ويحصــد
األشــهر فــي عمــوم سـ ُ
ميداليــات الذهــب ،وأرشــدتها إلــى صفحــة
أعمالــه علــى النــت ،أشــارتّ لصــورة (بينغـ ّـت)،
الحائــزة علــى أكثــر الذهبيــات ،وقالــت إنهــا
لقطــة مميــزة.
بعــد شــهور ،سـ ّ
ـيتوج ُب علـ ّـي أن أتــرك
ّ
ـن) ،وأعا ّنــق
ـويدية ّ للمهاجريـ ً
معهــد (السـ ّ ً
كريســتينا مود ُعــا إياهــا ،وشــاكرا لهــا أنــي
بفضلهــا ،س ّــأكتب فــي خانــة اللغــات التــي
أجيــد التحــدث ب ّهــا ،فـ ًـي طلبــات العمــل
القادمــة ،الســويدية لغــة ثالثــة.
يــوم توادعنا،لــم يــدر ُ
أحدنــا ًمــاذا كان اآلخــر
ِ
ّ
ـترومر
يخبــيء لــه ،أهدتن ُــي هــي كتابــا لترانسـ ُ
بتوقيعــه ،أخرجتــه مــن حقيبتهــا ،وأهديتهــا
بالمقابــل ن ًســخة مــن لو ّحـ ُـة (بينغــت) بتوقيــع
صاحبــي أيضــا ،كنــت قــد هيأتهــا لمثــل هـذا اليوم،

ّ ً
ُ
ومضيــت أحبــس دمعــة
ثــم عانقتهــا مودعــا ّ
وأنــا أنــوء بالكتــاب وأترنــح فــي مشــيت كمــا
لــو كنــت علــى ســنام جمــل ،فيمــا تداركــت
هــي األمــر بطريقتهــا ،وعــاودت شــرحها
لآلخريــن ،عــن الفــرق ب ّيــن الفعليــن
الماضييــن ،التــام والمســتمر.
ّ
و ّمــن ّيومهــا وأنــا أتطلــع للقــاء ترانســترومر،
حتــى تيســر األمــر لــي صحبــة (ســفيان) ذاتــه،
وخرجـ ُـت مــن ذلــك اللقــاء بصــورةُ ،أبــدو فيهــا
غايــة فــي الفخــر ،وأنــا أتأبــط يــده الســليمة،
فيمــا كانـ ّـت األخــرى ،المشــلولة ُ ،تضـ ّـرب
األرض بعــكاز ..سـ ُ
ـأكتب بتأثيــر منــه ،مرثيــة
لــه قبــل رحيلــه بكثيــر.
هديــة كريســتينا حملتنــي علــى أن أقــرأ
لترانســترومر المزيــد ،وأترجــم بعــض
أشــعاره لنفســي ،منهــا (بطاقــات ســوداء):
«يحـ ُ
ـاة،
ـدث فــي منتصـ ِـف الحيـ ِ
ُ
المــوت فــي
يجــيء
تمامــ ًا ،أن
َ
ـات ويمضي.
زيــارة .يأخــذ المقاسـ ِ
ُ
الحيــاة ُقدمــ ًا بعدهــا،
تمضــي
ُ
ُ
ّ
والزيــارة تنســى .لكــن البُ ــزة
تخــاط بصمــت».

ُ
َ
األرضَ ،ولـ ْـم َتـ ْـر ُب ،وأمـ ُ
ـواه
ـزت
ـ
ت
اه
..
وأراك
ّ
َ
اختضــت فغاضـ َ ْـت .وأت ّــى
َالبحـ ِـار الســبعة
ـتاء) ِ(*) َالع ِثـ َ
ـاوون :هــا إنــا
ـ
غ
ال
ـر
ُ(د َرب ال َشـ ِ
ُ
َ
ُ
هنــا! أيــان تهــوي بعصــاك القبضــة اليســرى؟
ّ
ْ َ ُّ
فينقضـ َ
أرى المعـ َ
ـون
ـراج للغاويـ َـن َي ُنشــق،
ِ
َ
َ
ـوت
ـ
ك
ل
م
ـن
ـ
م
ـرى
ـ
ت
ـن
ـ
م
ـراعا.
ـ
س
ـى
ـ
ش
المم
فــي
ِ
ِ
ُ ُِ
ُ
َ
ـموات الهوينـ ّـى ،يبـ ِـرئ
ْ
األرض يمضـ َ َـي للسـ ِ َ
األك َمـ َِ
ص مــا بينهمــا؟ حتــى ُمتــى
ـر
ـ
ب
واأل
ـه
يحتشـ ُـد الفانـ َ
ـون أفواجــا؟ ومــن ُ ُيبرئنـ ًـي
ـرأة
ُمــن ُلعنـ ِـة الثأثـ ِـاء؟ ال َجــدوى ..رأي
غرـقــتـى،امـقلــتُ
ـوت ،عنــد القـ ُّ ِـاع
ترقــد فــي َ التابـ ِ
َ َُ
ُ
عالــي! البحــر ينشــق لنــا ،والس ُــمك
(أوفيليــا) ت ِ
ّ
ِالفضـُ ُّـي يمضــي «والنفايـ ِـات التــي تجرفهــا
الريــح».
ً
أنــا ،فــي َبعـ ِـد ظهـ ِـر أحـ ٍـد كنـ ُـت حزينــا ،ال
أخــي ..ال زهــرة ّ
الرمـ ِـان ،ال النارنـ ُـج .والناجــون
مــن فاجعــة الطوفــان لـ ْـم أدفــن ســواهمُ
ً ِ
ُ
ُ
ً
أحــداُ .كنـ ُـت حزينــا ومعــي الشــمعة والدمعــة
والقربــان ،أوفيلي ُــا تعالــي! فالنواقيـ ُـس التــي
يقرعهــا الرهبــان ترتـ ُّـج ســدى..
ُّ
ُّ
فــي الليـ ِـل ،كان المطـ ُـر األسـ ُـود ينهل ،وينهل
ّ
أتى الشـ ِـاع ُر بالعك ِاز يســعى .....
ً
َ ّ َ
ازكْ ،
أين؟
ضاربــا ،قلـ ُـت ،إلــى أين ،بعك
أنـ َـت لــن ترقــى لمعراجــك ،مــا ّ
طوفــت ،فــي
ْ ِ ِ
طرفـ ِـة عيــن.
(*) درب الشــتاء ،تعبيــر بالسـ ّ
ـويدية يعنــي مجـ ّـرة درب ّ
التبانــة.

كريم راهي  -ســتوكهولم

كريم راهي مع الشاعر السويدي ترانسترومر

ّ
ترانســترومر بزتــه
بعــد ســنواتُ ،ســيرتدي ّ
ـوداء ،وت ًــرث مونيــكا عــكازه ذاك .فيمــا
السـ ّ
مفتشــا فــي حافظــة أوراقــي القديمــة
أروح ّ
مرثيتــه التــي ُ
كتبهــا لــهّ ،أيــام كانــت
عـ ّـن ّ ُ
البــزة إياهــا تخــاط بصمــت.

–قصيــدة إلــى ترانســترومر
ضــد المــوت

ً
ضاربــا ُ..؟ لكــن إلــى ًأيـَ َـن؟ ُ أرىّ ،فيمـ َـا يــرى
ِ
األحيــاء ً والموتـ ُـىَ ،يــدا تقـ َـرع َبالعــك ِاز ممشـ ًـى
عليائهــا
الخلـ َ ِـد .أرى َالنجمــة فــي ِ
ُ ُ
حلزونيــا إلــى َ َ
تومــئ لــي ،والذنــب الخابــي تاجــي وســراجي.
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Jalla Prata Svenska
من إنتاج  AL kompisوبرعاية Lernia

ســنحاول نشــر حلقــة أو أكثــر مــن برنامــج  Jalla Prata Svenskaفــي كل عــدد مقبــل مــن جريــدة الكومبــس ،البرنامــج الــذي يــذاع علــى راديــو الكومبــس يالقــي حاليــا رواجــا بيــن القادميــن الجــدد ،وذلــك
للعــام الثانــي علــى التوالــي .نشــر نــص البرنامــج علــى الجريــدة الورقيــة سيتســح لشــريحة أخــرى االطــاع علــى البرنامــج ،وسيســهل أيضــا علــى المســتمعين مــن خــال مقارنــة النــص المكتــوب بالتســجيل الصوتــي .شــبكة
الكومبــس تتمنــى لكــم متابعــة ممتعــة ومفيــدة مــع سلســلة حلقــات Jalla Prata Svenska

Partikelverb

ُ
في هذه الحلقة من برنامج  Jalla prata svenskaيريد سامر أن يتعلم األفعال التي تلحقها أدوات فعلية .هذه األفعال الموجودة باللغة السويدية يتغير معناها عندما تضاف إليها هذه األدوات مثلPå Med Upp :
يلتقي كل من ســامر وســارة في منطقة شيســتا في ســتوكهولم ،ويتنزهان هناك لكي يتدربا حول كيفية اســتخدام هذه األفعال ،التي تســمى باللغة الســويدية .Partikelverb
تابعوا الحوار الذي يدور بين ســارة وســامر:
Samer ringer Sara för att fråga henne om partikelverb.
ســامر يتصل بســارة لكي يســألها عن األفعال التي تلحق بأدوات فعلية.
ً
Samer förstår inte riktigt vad partikelverb är.
ســامر ال يفهــم حقيقــة مــا هي أفعال .Partikelverb
Sara träffar Samer i Kista och de tar en promenad och pratar om
ســارة تقابل ســامر في شيســتا ،يتنزهان ويتحدثان عن أفعال Partikelverb
partikelverb.
Hej Samer! Jag fick ditt meddelande igår. Du sa att du vill träna på
ُمرحبــا ســامر ،حصلــت علــى رســالة منــك يــوم أمــس .قلــت إنــك تريــد أن تتــدرب علــى األفعــال
 SARAالملحقــة بــأدوات واحــرف الجــر.
partikelverb.
ً
Ja, Det är svårt att använda partikelverb. Ibland känner jag att jag aldrig
مــن الصعــب اســتخدام األفعــال الملحقــة بــأدوات .أحيانا أشــعر أنني لــن أتعلم أبدأ ذلك.
SAMER
kommer att lära mig.
ً
Nej, säg inte så! Det tar bara lite tid för att kunna förstå hur språket
 SARAال ،ال تقــل بهــذا الشــكل .إنــه يأخــذ بعضــا مــن الوقــت لكــي تســتطيع أن تفهــم كيــف تســتعمل
اللغــة.
fungerar.
?Vilka verb är svåra för dig? Nåt exempel
أي األفعــال صعبــة بالنســبة لــك؟ هل لديــك مثاال معينا؟
ً
Ja, Det blir bra om vi börjar med verbet «Hålla». Hålla med, hålla på, hålla
 SAMERنعــم ،يصبــح ذلــك جيــدا إذا بدأنــا مــع كلمــة « .»Hållaالتــي يتغيــر معناهــا مــن يحمــل إلــى:
يتفــق بالــرأي  ، Hålla medيمــارس  ، hålla påيرفــع يــده  ، hålla uppيحتفــظ
upp, hålla kvar, osv ..
 .hålla kvarوهكــذا ...
Oh, Du har rätt. Vi använder ordet «hålla» för att säga att man har något i
 SARAآه انــت علــى صــواب .نحــن نســتخدم كلمــة  hållaلكــي نقــول أن الشــخص لديــه شــيء مــا فــي
اليــد.
handen.
ً
Det kan vara t. ex. man håller en bok eller en penna.
 SAMERذلــك يمكــن أن يكــون علــى ســبيل المثــال .يحمــل الشــخص كتابا أو قلما.
ً
بالضبــط ،لكــن إذا كلمــة يحمــل لديهــا أداة فعــل ُملحقــة تصبــح فعــا آخــرا والــذي يعنــي شــيئا Precis. Men om ordet hålla har en partikel blir det ett annat verb som bety-
 SARAأخــرا .أن ترفــع يــدك وأن تحضــن تعنيــان علــى ســبيل المثــال شــيئين مختلفيــن.
der något annat. Att hålla upp och hålla om betyder till exempel olika saker.
Som att hålla upp handen när jag vill prata på lektionen eller att jag håller
 SAMERمثــل أن أرفــع اليــد عندمــا أريــد أن أتكلــم فــي الــدرس أو أن أخــذ شــخصا باألحضــان أي أن
أحضنــه.
om en person, alltså att jag kramar henne
Ah, precis.
SARA
بالضبط
ً
Jag märker att jag måste hitta en lärobok som kan hjälpa mig att kunna
أنــا أالحــظ أننــي يجــب أن أجــد كتابــا تعليميــا يمكــن أن يســاعدني ألســتطيع أن أتمــرن علــى
 SAMERهــذه األفعــال.
träna på partikelverb.
Jag håller med.
 SARAأنــا أوفقك الرأي.
?Mm hehe Vad betyder det
مــاذا يعني هذا؟
SAMER

SARA
SAMER

SARA
SAMER

SARA
SAMER

SARA

أن أوافــق الــرأي يعنــي أننــي لــدي نفس وجهــة النظر التي لديك.
هــل يوجــد مثــال ما آخر جيد؟
نعــم ،أن تعتقــد ،وأن تحــب همــا شــيئان مختلفــان .أن تعتقــد هــو أن يكــون لديــك وجهــة نظــر.
مثــا أنــا أعتقــد أن حزبــا سياســيا معينــا هــو األفضــل.
ً
أنــا أحــب عندمــا يكون ذلك دافئا.
هــل ســوف نذهــب إلى المدينــة ونتنزه حولها؟

ً
نتنــزه حولهــا؟ مــاذا تعنين؟ هل ســوف نمشــي دائريــا حول المدينة؟

ال ،أنــا أعنــي أننــا نســتطيع أن نذهــب إلــى أماكــن مختلفــة في المدينة .أن نتمشــى فقط.

Att jag håller med betyder att jag har samma åsikt som du har.
?Finns det något annat bra exempel
Ja, att tycka och att tycka om är olika saker. Att tycka är att ha en åsikt, till
exempel att jag tycker att ett speciellt politiskt parti är det bästa. Att tycka
om är samma sak som att gilla.
!Jag tycker om när det är varmt
?Ska vi åka till stan och gå runt där
?Gå runt? Vad menar du? Ska vi gå runt stan
Nej, jag menar at vi kan gå till olika platser i stan. promenera bara.
Mhmmm jag tänkte bara promenera i Kista. Jag måste åka till någon affär
som kan reparera min telefon.
?Har den gått sönder

SAMER

مممــم أنــا فكــرت أن نتمشــى فقــط فــي شيســتا .يجــب أن أذهــب إلــى متجــر مــا لكــي أصلــح
هاتفــي النقــال.
هل انكســرت؟

SAMER

ماذا؟

SARA

نعم ،هل هي مكســورة؟

SAMER

نعم

SARA
SAMER

عندمــا نقــول  Att något går sönderان شــيء مــا انكســر هــذا يعنــي أنــه اصبــح
مكســورا
آهــا اآلن أنا فهمت

SARA

بكل سرور

Ja, gärna.

SAMER

نحن ســنذهب

Då går vi.

SARA

?Vad
?Ja, är den trasig
!Ja
Att något går sönder betyder att det blir trasigt.
?Jaha! Nu förstår jag. Vill du förlja med
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مصطلحــات
ســــــويدية
Arbetsgivaravgift

Föräldraförsäkring

مصطلــح مؤلــف مــن كلمتيــن Förälder .يعنــي
والــد أو والــدة ،و  försäkringتعنــي تأميــن،
ليصبــح المعنــى الكامــل :تأميــن الوالديــن.
ويحــق لــكل امــرأة حامــل ،لديهــا شــهادة أمومــة
 moderskapsintygمــن مركــز رعايــة
mödravårdscentralen
األمومــة
التقــدم إلــى مكتــب التأمينــات العامــة
 ،Försäkringskassanللحصــول علــى
التعويضــات المناســبة بحســب قانــون التأمينــات.
ً
تأميــن الوالديــن يحــق أيضــا لألشــخاص الــذي
يتبنــون أطفــال.

على قول
المثل
السويدي

مصطلــح مؤلــف مــن كلمتيــن Arbetsgivare
وتعنــي رب العمــل ،و  Avgiftتعنــي رســم أو
تكلفــة .ليصبــح المعنــى الكامــل رســوم (ضريبــة)
رب العمــل.
وهــي رســوم تأميــن اجتماعــي مطلوبـ ًـة مــن أربــاب
العمــال عــن موظفيهــم ،تدفــع ســنويا إلــى الدولــة
بشــكل زيــادة علــى المعــاش تقــارب  %31مــن
تكلفــة الراتــب.
وتقســم إلــى رســوم مفصلــة تذهــب إلــى أجــزاء
عديــدة مــن نظــام التأمينــات االجتماعــي ،لكنهــا
تدفــع بشــكل إجمالــي إلــى مصلحــة الضرائــب.
وفــي السياســة العامــة يتــم الخلــط بيــن مفاهيــم
الضريبــة ورســوم رب العمــل والرســوم الشــخصية،
المصطلــح «رســوم رب العمــل»
وبالرغــم مــن اســم ً
إال أنهــا تحمــل نوعــا مــن الضريبــة ،ويعتبرهــا
البعــض ضريبــة حقيقيــة ألنهــا إلزاميــة ،لكنهــا فــي
الموازنــة العامــة للســويد توضــع علــى أنهــا «ضريبــة
غيــر مباشــرة».

Förmögenhetsskatt Konfliktområde
مصطلــح مؤلــف مــن كلمتيــن Konflikt .تعنــي مصطلــح مؤلــف مــن كلمتيــنFörmögenhet .
نــزاع أو صــراع ،و  områdeتعنــي منطقــة .تعنــي ثــروة ،و  skattتعنــي ضريبــة .ليصبــح
ليصبــح المعنــى الكامــل :منطقــة نــزاع أو منطقــة المعنــى الكامــل :ضريبــة الثــروة أو الملكيــة.
ً
وهــي ضريبــة كانــت مفروضــة على الثروات ،اســتنادا
صــراع.
إلــى حجمهــا ،وبغــض النظــر عــن عائداتهــا ،ســواء
كانــت ملكيــة أرض أو عقــار ،إال أنهــا ألغيــت فــي
الســويد عــام  ،2007فيمــا بقيــت فرنســا الدولــة
األوروبيــة الوحيــدة التــي ال تــزال تفــرض هــذه
الضريبــة ،إلــى جانــب إســبانيا التــي تطبقهــا بشــكل
جزئــي منــذ األزمــة الماليــة العالميــة.

Inspektionen
för strategiska
produkter
ً

أو مــا يعــرف اختصــارا بـ .ISP
وهــي المفتشــية الوطنيــة للمنتجــات االســتراتيجية
فــي الســويد ،مهمتهــا الرقابــة واإلشــراف علــى
المنتجــات والمــواد الدفاعيــة ذات االســتعمال
المــزدوج ،باإلضافــة إلــى إدارة أنــواع معينــة مــن
العقوبــات ،باإلضافــة إلــى كونهــا ســلطة وطنيــة
مســؤولة عــن اتفاقيــة األســلحة الكيميائيــة.
ّ
تشــكلت فــي األول مــن شــباط (فبرايــر) 1996
بقــرار برلمانــي ،ويأتــي نشــاطها مباشــرة تحــت
وزارة الخارجيــة ،ومســؤولية وزيــر التجــارة،
وتعمــل بتوجيهــات حكوميــة ،وفــق تعليمــات
ســنوية ،تحــدد مهامهــا وأهدافهــا ومواردهــا.

Boverket

مصطلــح مؤلــف مــن كلمتيــن Bo .تعنــي مســكن
أو عــش ،و  verketتعنــي مصلحــة أو ســلطة.
ليصبــح المعنــى الكامــل :مصلحــة الدولــة لشــؤون
اإلســكان.
وهــي ســلطة إداريــة حكوميــة للتخطيــط
االجتماعــي والبنــاء والســكن ،مســؤولة عــن قضايــا
البنــاء البيئــي ،وإدارة األراضــي والمناطــق المائيــة،
والتمويــل العقــاري.

مسامحة من أساء لنا
موضوع يتعلق ليس فقط
باألخالق بل بالذكاء أيضا،
ولكن هل يمكن أن نثق
مرة أخرى بمن أساء لنا؟
هنا يصبح الموضوع متعلقا
بالغباء .

هل تجيد الحب
هل تستطيع النسيان
هل أنت قادر على أن تسامح
ً
إذا انت تملك
سر الحياة الكبير .

برودة األعصاب واالبتسامة
أمام الصعاب ،قد يكون
لها تأثير افضل من
االنفعال والعصبية ،ابتسم
فابتسامتك يمكن أن تحطم
من يحاولون تحطيمك .

Jag är tillräckligt
bra och smart
att förlåta dig,
men jag äe inte
dum så att litar
på dig igen.
أنا مستعد وأملك الذكاء
بما يكفي لكي ًأسامحك
ولكن لست غبيا لكي أثق
بك مرة أخرى.

Lär dig livets
stora gåta
älaska glömma
och förlåta.
علم نفسك لغز الحياة
العظيم
الحب والنسيان
والتسامح.

Le mot dem
som försker
korssa dig ör
det krossar dom
att se dig le.
ابتسم لمن يحاول
تحطيمك ألنهم
يتحطمون عندما
يرونك تبتسم.
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الكلمات المتقاطعة
رأسي

١

أفقي

٣

٢

٥

٤

٧

٦

٨

١٠

٩

 -1أديــب مصــري راحــل لم يتخرج من  - 1أم القــرى  -عميــد األدب العربــي ١
الجامعــة كتــب العبقريات
فــي القرن الماضي
٢
 - 2فيلســوف صينــي كان لــه إثــر في  - 2توق واشــتياق  -يقوم مقام

قواعــد اللعبة
أمامــك شــبكة مــن  ٨١خاتــة ,
 ٩*٩مقســمة إلــى  ٩مربعــات
 ٣*٣عليــك مــلء الخانــات
الفارغــة بأرقــام مــن  ١إلــى ٩
ً
مراعيــا عــدم تكــرار أي رقــم
فــي أي خــط أفقــي أو عامــودي
وداخــل كل مربــع

٣
٢

٢

٤
٦
٨ ٥ ٤

٤
٢

مستوى متقدم

SUDOKU

٢ ٧ ٨ ٦
٤
٥
٩
١
٤
٦ ٩
٨
٢ ٣
٣
٥
٨
١
٩ ٦

٣ ٥
٢
٧
٤ ٩

مستوى مبتدئ

الثقافــة الصينيــة دهــرا من الزمن
ما
مهمة
في
آخر
ـخص
ـ
ش
 - 3لجعــل قلــم الرصــاص حادا
٣
 - 3مهمة إرســال واســتقبال الوفود
(معكوســة)  -جهة أو َقســم
 - 4أول بلــد عربــي عــرف الطباعــة  - -في الســلم الموســيقي
٤
نظــر بطرف عينه
 - 4التفــاف  -نصــف مــزاح
- 5حرفة (معكوســة) -
دعاءــدبالخســارة - 5اطعمــه لحــد االكتفــاء  -ال يقبــل ٥
والهالك وجاء في ســورة المس
الطعــن أو التغيير
 - 6نصــف تيمن
 - 7تجدهــا فــي حديقــة خاصة مســورة  - 6ثنــي  -متميــزون
٦
 - 7بــكاء بصــوت مرتفــع حزنا
ويحبهــا األطفــال  -ندر وقل
 - 8ضرس  -أســم علم ويعني من على شــيء ما  -يحاول الهروب من ٧
يتمتــع بالحــزم والقوة  -اســم فعل
مسؤولية
بمعنى أســكت ممر
٨
 - 8مالمــح  -نصــف ترام
 - 9مادة موجودة في البحر وتستعمل في  - 9صعــب الحصــول عليــه أو التمكــن
عالج الجروح  -أديب وفيلسوف فرنسي
٩
منه
عاشعصرالتنوير
- 10رتبــة فــي الكونــغ فو  -كوكب
 - 10ملــك بابلــي عظيم اشـ
ـتهرـتهرببناء يدور مع حركة عقارب الســاعة ١٠
بنشــاطاته العمرانية واشـ
عكــس كواكب المجموعة الشمســية
حدائق بابــل المعلقة

٧

٣
٣

١

٦
٥

٤
٤ ٢

٦ ٩
٤

٧

٩

٨

١ ٦
٢
٧
٣
٣

٥

عروس البحر االبيض المتوسط
الكلمات المبعثرة
( يدنرساكألة )
المطلوبـد مألاللعبة
قواعـ
		للقاء والمناقشة على االنترنت
الخانات بالحروف الملونة برنامج
باألحمر لتكوين كلمة أو أكثر تدل على ( بساكي )
شخصية أو اسم بلد و هكذا تتعرف
عليها من خالل المساعدة المبينة مقابل
كل مجموعة خانات.

جزيرة أكثر من  ٪٤٠من كلمات لغتها عربية

هواتف هامة

( طماال )
دولة تطل على البحر األحمر
الكلمة أو الكلمات الحمراء تتكون من (وادلسنا )
					
نفس الحروف المطلوب إدخالها و لكنها مخترع الديناميت
بترتيب غير صحيح.
( رفأدل بلون)

112

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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