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كلمة العدد

عندما أراد الســخرية من القطار :اشــترى
بطاقة ولم يســافر
يصــدر هــذا العــدد مــن جريــدة الكومبــس الورقيــة ،تزامنــا أســبوع ألميداليــن ،مناســبة ســنوية هامــة تبــدأ فــي نهايــة

مــن جهــة ثانيــة ،تأثيــر مــا يحــدث فــي بلداننــا مــن

مــع عــدة أحــداث ومناســبات دينيــة وسياســية واجتماعيــة ،شــهر حزيــران /يونيــو فــي جزيــرة غوتالنــد .شــبكة
تزيــد مــن حــرارة صيــف الســويد البــاردة هــذه األيــام ،الكومبــس تشــارك للمــرة األولــى بهــذه المناســبة مباشــرة

صراعــات وحــروب وأحــداث داميــة ،ال شــك ينعكــس علينــا
ّ ً
خبريــا
جميعــا ،عــدم متابعــة الكومبــس لهــذه األحــداث

منهــا مناســبة شــهر رمضــان المبــارك ،والجــدل الفقهــي
بيــن مــدارس وطــرق ومذاهــب تجتهــد مــن داخــل أو خــارج

مــن عيــن المــكان .التحضيــر لهــذه المشــاركة مســتمر علــى
مــدار أكثــر مــن شــهر ،التعــاون مــع مؤسســة تعليميــة
كبيــرة مثــل ليرنيــا فــي إيصــال صــوت األجانــب وخاصــة

الســويد حــول إصــدار فتــاوي تناســب وتراعــي خصوصيــات الناطقيــن بالعربيــة تجربــة هامــة وتســتحق التكريــس
الجغرافيــا والمــكان للشــمال األوروبــي ،جــدل أخــذ وتيــرة والتطويــر.
عاليــة هــذه الســنة مــع حلــول الشــهر المبــارك فــي منتصــف

مقابــات مــع وزراء ومســؤولين وتقاريــر إعالميــة تغطــي

الصيــف ،حيــث تبقــى الشــمس فــي المتوســط أكثــر مــن  21وتتفاعــل مــع هــذه التظاهــرة السياســية األهــم فــي
ســاعة فــي كبــد الســماء.
الســويد منــذ أواخــر ســتينيات القــرن الماضــي.
ولكــن الخصوصيــة األكثــر أهميــة التــي ركــز عليهــا معظــم أحــداث اجتماعيــة ســاخنة أيضــا ،ســجلها قلــم الكومبــس
رجــال الديــن المســلمين ،هــي اتخــاذ هــذا الشــهر مناســبة فــي هــذا العــدد شــهدتها الجاليــات العربيــة فــي الســويد،
ثالثــة مواضيــع تتعلــق بســحب األطفــال مــن ذويهــم،
إلثبــات أن اإلســام والمســلمين هــم جــزء مــن المجتمــع
مواضيــع قــد تعطــي فكــرة عــن مــا قــد يكــون ربمــا
الســويدي ،وأن اإلســام هــو ديــن تســامح وقبــول اآلخــر
أخطــاء وســوء فهــم تقــع بــه العائــات الشــرقية إلــى درجــة
وتعايــش مــع الجميــع بعــد أن تزايــد خطــر اإلســاموفوبيا
يفقــدون معهــا أطفالهــم .لحظــات مــن النــدم وشــعور
واســتغالل تصرفــات وســلوك جهــات محســوبة علــى هــذا بالظلــم وعــدم اإلنصــاف ،ترافقــت مــع مــا ســجله زمالئنــا
الديــن لتخريــب العالقــة بيــن مكونــات المجتمــع الســويدي .فــي تقاريرهــم وهــم يرصــدون هــذه الظاهــرة.

مــن منطلــق بعدهــا عــن دائــرة اهتمامنــا المتمركــزة
علــى الســويد ،ال يمنــع تناولهــا كظاهــرة تأثيــر علــى
ســلوكنا وتصرفاتنــا بــل علــى تفكيرنــا أيضــا مــن زاويــة
نراهــا مهمــة جــدا ،زاويــة التصالــح مــع الواقــع الجديــد
والتأقلــم مــع حقيقــة وجودنــا فــي مجتمــع ســويدي يحتــرم

ً
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.
هيئــة تحريــر الكومبــس تضــم العديــد مــن الصحفييــن
واإلعالمييــن المتعاونيــن معهــا مــن داخــل الســويد وخارجهــا.

الخصوصيــات الفرديــة والفكريــة والدينيــة لكنــه يمنــع
نقــل األحقــاد وأســباب الكراهيــة والتعصــب إلــى بيئتــه

المؤســس ورئيس التحرير

الجديــدة ،لكــي ال نضحــك علــى أنفســنا ونتصــرف مثــل مــن

د .محمــود صالــح آغا

قــام بشــراء بطاقــة قطــار لكنــه لــم يســافر عليهــا ،ألنــه

0729718898

أراد معاقبــة القطــار والســخرية منــه.

ma@alkompis.com

ســكرتير التحرير
نزار عسكر

رئيس التحرير
د .محمود صالح آغا

0737641489
nazar@alkompis.com

المبيعات
مازن كلســلي

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 155 000 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

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.

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 اإلنتاج 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
Finlandsgatan 64 , 3 tre
164 74 Kista
Mahmoud Agha
Tel: 072 - 971 88 98
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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تنشر جريدة الكومبس بهذا العدد ثالثة تحقيقات تتناول فيها قضايا مختلفة لكنها تدور حول مسألة واحدة وهي سحب الشؤون االجتماعية (السوسيال) ألطفال من ذويهم وعائالتهم األصلية:

 والد المراهق المتهم بقتل الرجل المسن :الشؤون االجتماعية ساهمت بوضع ابني بأيدي غير أمينة عائلة عربية. في أوميو :السوسيال «اختطف» أطفالنا. -الكومبس تزور إحدى دوائر الشؤون االجتماعية لتحصل على أجابه على سؤال.

صــور قديمــة للمراهــق المتهم

والد المراهق المتهم بقتل الرجل المسن:

الشؤون االجتماعية ساهمت بوضع ابني بأيدي غير أمينة

الكومبــس  -تحقيــق :لــم يتمالــك والــد الطفــل
زيــاد (اســم مســتعار) نفســه وهــو يــروي لنــا
علــى الهاتــف لحظــة إبالغــه مــن قبــل مجلــس
الشــؤون االجتماعيــة بــأن ابنــه البالــغ مــن
العمــر  13عامــا فقــط متــورط بجريمــة قتــل،
بــكاء الرجــل علــى الهاتــف كان تعبيــرا عــن
حــزن وألــم وربمــا نــدم وشــعور أيضــا بالظلــم.
الرجــل األب اســتعرض لنــا أحداثــا عمرهــا  5أشــهر بــدأت
بمغــادرة المراهــق منــزل والديــه بقــرار مــن المحكمــة،
بعــد رفــع قضيــة ضــد الوالــد مــن قبــل مصلحــة الشــؤون
االجتماعيــة (السوســيال) وتنقلــه بيــن  5عائــات بديلــة
وانتهائــه بإصالحيــة أحــداث ،بعــد اتهامــه مــع مراهــق آخــر
بقتــل رجــل فــي  65مــن عمــره.

االســتعراض الســريع ألحــداث الخمســة أشــهر التــي ســبقت
اعتقــال زيــاد ومراهــق آخــر ،قــد تلقــي الضــوء علــى األســباب
التــي يمكــن أن تــؤدي إلــى اتهــام أطفــال بهــذا العمــر بجرائــم
قتــل ،فقــد تناقلــت العديــد مــن وســائل اإلعــام الســويدية
باهتمــام خبــر قيــام مراهقيــن ال يزيــد عمرهمــا عــن 13
بقتــل رجــل فــي ال ـ  65مــن عمــره بحديقــة منزلــه فــي
منطقــة .Varberg
ً
وكانــت الشــرطة قــد عثــرت علــى الرجــل ميتــا فــي حديقتــه،
صبــاح الثالثــاء ( 9يونيــو) حيــث دل الفحــص األولــي للمــكان
ً
علــى وقــوع جريمــة وأن الرجــل مــات مقتــوال.

قبــل اســتيقاظ العائلــة ،والتوجــه إلــى مركــز الشــرطة لتقديــم
بــاغ ضــد والــده يتهمــه فيــه بممارســة العنــف والضــرب
والتهديــد ،هــذا مــا تأكــد عندمــا لــم يرجــع زيــاد إلــى منزلــه
بعــد المدرســة ،وقيــام الشــرطة باســتدعاء الوالــد.

–الطلــب مــن الوالــد التنــازل عــن
ابنــه

يقــول األب إن حادثــة حدثــت قبــل  10أيــام مــن وقــوع
جريمــة القتــل ،قــد تــدل علــى إهمــال وتقصيــر مــن قبــل
موظفــي مصلحــة الشــؤون االجتماعيــة (السوســيال) فــي
تحمــل مســؤولياتهم ،فقــد اتصــل ابنــي زيــاد فــي الســاعة
الرابعــة صباحــا وقــال إنــه مــع صديــق آخــر بجانــب المنــزل.
فتحنــا البــاب ودخــل ابنــي بصحبــة مراهــق ســويدي مــن جيلــه،
كان زيــاد بحالــة توتــر وإرهــاق وكأنــه هــارب مــن مطــاردة،
وعندمــا استفســرنا منــه قــال لنــا :إن أحــد اللصــوص أمرنــا أنــا انتهــى كالم األب.
وصديقــي بســرقة ســيارة وإذا لــم نفعــل ســيقتلنا.

حســب قــول الوالــد ،قــدم (السوســيال) ادعــاءه علــى أســاس
حمايــة الطفــل ،وطلبــوا منــه توقيــع ورقــة للتنــازل عــن
ابنــه« ،تنــازل عــن ابنــك ألن هــذا مــن مصلحتــك ومصلحتــه»
لكــن الوالــد رفــض التهمــة ووصــف مــا يقــوم بــه موظفــو
(السوســيال) بأنــه اختطــاف للطفــل ،قائــا :إذا تنــازل
طبعــا أنــا لــم أصــدق ابنــي وعرفــت انــه يكــذب ،واتضــح أن
المجنــون عــن ابنــه أنــا لــن أتنــازل.
هــذا المراهــق اآلخــر كان يحمــل حبــوب مهدئــة ،ومــادة
يتابــع األب :قمــت بتقديــم بــاغ ضــد (السوســيال) إلــى «الســيكوتين» عندهــا أيقنــا أن ابننــا ليــس فــي أيــادي أمينــة،
الشــرطة ،وال يــزال البــاغ بــدون تجــاوب إلــى اآلن ،فيمــا وقمــت بتقديــم بــاغ آخــر ضــد (السوســيال) ألنــي أيقنــت أن
أخــذ القضــاء بالبــاغ الــذي قــدم ضــدي ووصــل إلــى المحكمــة األمــور تتدهــور نحــو األســوأ.
التــي حكمــت فــي النهايــة علــى أن يبقــى الطفــل عنــد العائلــة
الحاضنــة .وبعــد يوميــن اتصــل ابننــا وقــال إنــه يريــد العــودة
إلــى المنــزل وإنــه متضايــق جــدا مــن وجــوده عنــد هــذه
العائلــة.
فــي آخــر مكالمــة مــع ابنــي زيــاد ،حصلــت ليلــة الحادثــة،
وبالفعــل عــاد زيــاد إلــى المنــزل ،بمســاعدة شــقيقه ،ولكــي ســمعنا ضجــة وصــراخ فــي منــزل العائلــة األخيــرة التــي
تكــون األمــور قانونيــة ،اتصلــت ب ـ (السوســيال) وأخبرتهــم ،اســتلمته مــن الشــؤون االجتماعيــة ،والتــي تحتضــن أيضــا
لكنهــم قالــوا لــي هــذا ممنــوع ،يجــب إرجاعــه فــورا .حاولــت صديقــه الســويدي الــذي حضــر معــه قبــل  10أيــام إلــى
أن يســمحوا لــي بتركــه حتــى يــوم اإلثنيــن ،لكنهــم رفضــوا منزلنــا .المكالمــة قطعــت وحاولنــا إعــادة االتصــال ولكــن
دون جــدوى.
وأخــذوه إلــى عائلــة أخــرى بنفــس اليــوم.

–أخــر مكالمــة مــع ابنــي ليليــة
الحادثــة

وألقــت الشــرطة القبــض علــى المراهقيــن فــي يوتوبــوري،
مســاء الثالثــاء ،فيمــا أعلنــت أن تحقيقاتهــا األوليــة تشــير إلــى
عمليــة تكــرار نقــل الطفــل مــن عائلــة إلــى أخــرى ومحاولتــه
أنهمــا مشــتبهان بقتــل الرجــل.
الهــرب والرجــوع إلــى منــزل أهلــه اســتمرت علــى مــدار خمســة
وقالــت مديــرة مجموعــة شــرطة الجرائــم الخطــرة فــي هاالنــد أشــهر تنقــل الطفــل خاللهــا بيــن  4عوائــل مختلفــة ،وفــي
سيســيليا بيرغســتين ،إنــه مــن غيــر المألــوف كثيـ ًـرا أن ُيقــدم كل مــرة كان يحــاول الطفــل الرجــوع إلــى منــزل ذويــه ،كانــت
مراهقــان بهــذا العمــر الصغيــر علــى ارتــكاب جريمــة قتــل الشــرطة تعيــده وتنقلــه إلــى عائلــة جديــدة ،عندمــا طــرح
الوالــد هــذه المســألة إمــام الموظفيــن فــي مصلحــة الشــؤون
مشــددة مثــل هــذا النــوع.
االجتماعيــة ،قالــوا لــه إنــه ســيتابعون نقلــه وتجربــة عــدة
عائــات ريثمــا يجــدوا العائلــة المناســبة.

–البدايــة كانــت بشــكوى قدمهــا
الطفــل للشــرطة ضــد والــده:

–االختــاط مــع المراهقيــن
المنحرفيــن والبدايــة ســرقة
ســيا ر ة

مــن العائــات التــي تنقــل بينهــا زيــاد كانــت عائلــة أب إيرانــي
وأم ســويدية ،وحســب قــول والــد زيــاد ،أن هــذا األب كان
يعامــل زيــاد معاملــة قاســية ،وفــي أحــد المــرات منعــه مــن
شــرب الحليــب ،قائــا لــه بتهكــم :هــل ينقصــك فيتامينــات،
وقــام بضربــه وحبســه بالغرفــة ،وألن الطفــل لديــه وزن زائــد،
أثــر عليــه هــذا التصــرف بشــكل كبيــر.

يقــول والــد الطفــل زيــاد ،إنــه أراد معاقبــة ابنــه «معاقبــة
ســويدية» بعــد أن الحــظ تدهــور مســتوى أداءه فــي المدرســة
بســبب طــول ســهره واســتخدامه للوســائل اإللكترونيــة مثــل
التلفزيــون والكومبيوتــر ،فقــرر منعــه مــن هــذه الوســائل
بعــد الســاعة التاســعة مسـ ًـاء ،هــذا «العقــاب الســويدي»
الــذي ال يعتمــد علــى العنــف واإليــذاء الجســدي أو التعنيــف يقــول األب متســائال :كيــف يمكــن لل ـ (سوســيال) أن يغــض
النفســي ،لــم يســتمر طويــا ،فقــد الحــظ الوالــد خــروج النظــر عــن معاملــة العائــات الحاضنــة الســيئة للطفــل ،وأن
ابنــه صبــاح اليــوم التالــي لقــرار العقوبــة ،مبكــرا مــن منزلــه يكــون صارمــا ومتشــددا مــع العائــات األصليــة للطفــل.

قلــت لهــم :برافــو… برافــو عليكــم أنكــم حولتمونــي أنــا األب
أوال إلــى متهــم بجرائــم تهديــد بالقتــل ،واآلن ســاهمتم
بتحويــل ابنــي إلــى متهــم بالقتــل ،حاولتــم إنقــاذ ابنــي مــن
أن يربــى ببيتــه وبيــن إخوتــه فرميتــم بــه إلــى عوائــل أخــرى
وتحــول ســلوكه إلــى األســوأ.

فــي اليــوم التالــي قرأنــا فــي موقــع الكومبــس عــن جريمــة قتــل
متهــم بهــا مراهقيــن ،وبعــد فتــرة اتصلــوا بنــا (السوســيال)
واســتدعونا إلــى اجتمــاع مــع المســؤولة ،أنــا اســتغربت هــذا
االســتدعاء ،ألنــي وطــوال الوقــت كنــت أطلــب االجتمــاع مــع
المســؤولة ولكــن دون جــدوى.

يتابــع األب :أنــا متأكــد مــن بــراءة ابنــي وفــي انتظــار نتائــج
التحقيــق أتمنــى أن أســتعيده ،والدتــه بوضــع نفســي ســيئ
للغايــة والعائلــة أجمــاال تعيــش بأجــواء يخيــم عليهــا الحــزن،
لألســف حتــى بعــض أصدقائــي أو مــن كنــت اعتبرهــم
أصدقائــي تخلــوا عنــي أيضــا.

–تقديــم ســجائر لألحــداث فــي
اإلصالحيــات:

حســب المكالمــة األخيــرة مــع الوالــد ،أخبرنــا أن موظفــة فــي
اإلصالحيــة التــي تحتجــز ابنــه اتصلــت بــه وســألته« :هــل مــن
الممكــن أن أزيــد لــه عــدد الســجائر التــي يدخنهــا يوميــا»
يقــول الوالــد إنــه صــدم مــن الســؤال ،وأخبرهــا ان عمــر ابنــه
 13عامــا ومــن المفتــرض ان الدخــان ممنــوع عليــه.
وعنــد مكالمــة ابنــه قــال لــه متوســا :أنــا بحالــة نفســية
متعبــة جــدا والدخــان يســاعدنا قليــا أفضــل مــن أن انتحــر.

–االتصال مع الشرطة:
شــبكة الكومبــس حاولــت االتصــال مــع الشــرطة لمعرفــة
المزيــد عــن مالبســات الحــادث ،إال أن ظــروف التحقيــق تمنــع
اآلن نشــر أي تفاصيــل إضافيــة ،لكــن الشــرطة أوضحــت عبــر
وســائل اإلعــام وقتهــا أنهــا تواصــل التحقيقــات وفحــص
جميــع مســارات مســرح الجريمــة للخــروج بصــورة عمــا حــدث،
موضحــة أن التحقيقــات مســتمرة مــع المراهقيــن المحتجزيــن
مــن قبــل لجنــة الخدمــات االجتماعيــة.

وتقضــي القوانيــن الســويدية بعــدم احتجــاز األشــخاص
ً
توقعــت أن يكــون هنــاك خبــرا ســيئا ألنــي كنــت أرى نهايــة الذيــن تقــل أعمارهــم عــن  18عامــا فــي مراكــز الشــرطة أو
قاتمــة لهــذه القصــة ،أخفيــت شــعوري عــن والدتــه ،شــعوري وضعهــم فــي الســجن مــع البالغيــن ،بــل يجــري االهتمــام بهــم
كان يقــول لــي إن الولــد قــد توفــي فــي حادثــة مــا.
مــن قبــل لجنــة الرعايــة االجتماعيــة بالتعــاون مــع الشــرطة.
علــى طاولــة االجتمــاع مــع المســؤولة وعــدد مــن الموظفيــن،
شــبكة الكومبــس تتمنــى أن تشــكل هــذه القصــة المرويــة علــى
تلقينــا خبــر احتجــاز زيــاد بإصالحيــة أي ســجن لألحــداث.
لســان األب منصــة نقــاش فعــال حــول موضــوع تربيــة األطفــال
قلــت بنفســي الحمــد اللــه الولــد علــى قيــد الحيــاة ،ولكــن
وتدخــل الشــؤون االجتماعيــة ودورهــا الــذي مــن المفتــرض أن
الصدمــة جــاءت عندمــا عرفنــا أن التهمــة الموجهــة لــه
يكــون إيجابيــا فــي حمايــة األطفــال مــن ناحيــة وفــي مســاعدة
ولزميلــه هــي تهمــة القتــل ،انهــارت الوالــدة وســقطت عــن
األهــل أيضــا علــى تقويــة دورهــم التربــوي الهــام وتفهــم
الكرســي.
الخصوصيــات التــي تتمتــع بهــا العوائــل الشــرقية خاصــة
كانــت الصدمــة كبيــرة لنــا ألننــا نعــرف أن زيــاد والتــي ال تتعــارض مــع قيــم المجتمــع الــذي نعيــش بــه.
طفــل بمعنــى الكلمــة ،فهــو يخــاف حتــى مــن العتمــة
قســم التحقيقات
ومــن األبــواب المغلقــة ،وال يســتطيع أن يــؤذي
حتــى حشــرة ،فكيــف يســتطيع أن يقتــل رجــا.
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عائلة عربية في أوميو:

السوســيال «اختطــف» أطفالنــا الثمانية
ويتابــع األب :الئحــة التهــام تضمنــت اإلهمــال وعــدم
النظافــة وعــدم وجــود طعــام فــي ثالجــة العائلــة إضافــة
لضــرب األطفــال مــن قبــل أمهــم ،ونحــن نكرنــا كل هــذه
التهــم وحتــى الشــهود لــم يشــهدوا ضدنــا ومــع ذلــك قــررت
المحكمــة انتــزاع األطفــال.

–قبــل قــرار المحكمة السوســيال
احتجــز األطفــال من المدرســة
األب جمــال وزجته

األب جمــال مــع أطفالــه األربعــة قبل أشــهر من قــرار المحكمة

الكومبــس – تحقيق :يســتخدم األب الســتيني –ســيناريو يتكــرر بعــد 11
جمــال عكيلــة تعبيــر «اختطــاف» عندمــا عامــا والتهمــة نفســها :ضــرب
يتحــدث عــن عمليــة انتــزاع ألبنائــه الثمانيــة،
و«االختطــاف» هنــا هــو إجــراء تتخــذه عــادة األطفــال وإهمــال تربيتهــم

مصلحــة الشــؤون االجتماعيــة والمحاكــم قبــل  11عامــا قــررت محكمــة فــي مدينــة أوميــو شــمال
الســويد ،انتــزاع  4أطفــال مــن عائلــة جمــال وهــم :ابنتيــن
الســويدية ،يقضــي بانتــزاع أطفــال مــن
بعمــر  9و 8ســنوات وولديــن بعمــر  6و 4ســنوات ،األطفــال
عوائلهــم األصليــة وتوزيعهــم علــى عوائــل
يعيشــون ومنــذ ذلــك الوقــت فــي عائــات بديلــة ،ولــم يتمكــن
بديلــة الحتضانهــم ومتابعــة تربيتهــم.
الوالــد أو الوالــدة األصلييــن مــن التواصــل مــع هــؤالء األبنــاء
إلــى اآلن ،فقــط يســمعون مــن المعــارف عــن بعــض أحوالهــم،
هــذه العمليــة والتــي ال تتــم بســهولة وبشــكل عبثــي ،تحتــاج
فيمــا تقــول األم أنهــا تحــاول االتصــال مــع العائــات الحاضنــة،
دائمــا لسلســلة تحقيقــات وإجــراءات قانونيــة وحقوقيــة
لكــن وبمجــرد ســماع صوتهــا يتــم إغــاق الهاتــف بوجههــا.
قبــل تثبيــت «حــق حمايــة الطفــل مــن ذويــه» وهــي الحجــة
القانونيــة التــي يصــدر علــى أساســها قــرار انتــزاع الطفــل مأســاة الحرمــان مــن تربيــة واحتضــان أو حتــى رؤيــة  4أبنــاء
مــن أهلــه.
مــرة واحــدة لــم تتوقــف عنــد هــذا الحــد لــدى عائلــة جمــال،
ال شــك أن هنــاك حــاالت تســتوجب تدخــل الســلطات
االجتماعيــة واألمنيــة لحمايــة طفــل عاجــز عــن حمايــة نفســه
مــن اعتــداءات محتملــة يتعــرض لهــا مــن قبــل أقــرب النــاس
لــه ،ومــن قبــل مــن يفتــرض أن يقدمــوا لــه الحمايــة والرعايــة،
ولكــن هــل يوجــد ســوء فهــم بيــن مفاهيــم التربيــة الشــرقية
والغربيــة يمكــن أن يتحــول إلــى ظلــم يقــع علــى األهــل
ويحرمهــم مــن فلــذات أكبادهــم ومــن أغلــى مــا يملكــون؟

فقبــل أيــام وبعــد مــرور  11عامــا علــى انتــزاع أطفالهــم
األربعــة ،قــررت المحكمــة انتــزاع أربعــة أطفــال آخريــن
تقريبــا بنفــس األعمــار ،ابنــة بعمــر  9ســنوات وتوأميــن
بنــات بعمــر  7ســنوات وابنــة أخــرى عمرهــا  4ســنوات.

–«المدعــي العام كان مصرا
على انتــزاع أطفالي بتوجيه تهم
ليــس هنــاك إحصــاءات دقيقــة عــن عــدد العوائــل الشــرقية متناقضــة لي ولزوجتي»

التــي فقــدت أطفالهــا بقــرار مــن المحاكــم الســويدية ،ولكــن
هنــاك العديــد مــن العوائــل الســويدية التــي تعرضــت أيضــا
لهــذه التجــارب .ومــع اختــاف األســباب بيــن مــا يحــدث
ضمــن العوائــل الســويدية والعوائــل الشــرقية ،تبقــى النتيجــة
واحــدة ،انتــزاع األطفــال مــن عوائلهــم بســبب الحاجــة
لحمايتهــم مــن بطــش أو مــن إهمــال األهــل األصلييــن.

يقــول جمــال إن الدعــوة التــي قدمهــا (السوســيال) ضــد
عائلتــه باطلــة وال يوجــد أي براهيــن علــى تثبيتهــا ،بــل
أن الشــهود كانــوا معــه ،ليــس فقــط أصدقائــه بــل حتــى
المحايديــن مثــل الموظفــات مــن قبــل الرعايــة االجتماعيــة
الذيــن كانــوا يتــرددون إلــى منــزل العائلــة لمراقبــة ســير
تربيــة األطفــال ،وحتــى الدخــول مــع األب إلــى الحمــام عندمــا
يقــوم بتحميــم األطفــال ،والوقــوف علــى أيــدي العائلــة بــكل
شــيء ،إحــدى الموظفــات وتدعــى كارينــا وحســب أقــوال األب
تفاجــأت مــن االتهامــات ومــن قــرار المحكمــة.

قصــة عائلــة جمــال عكيلــة قــد تعطــي نموذجــا عــن الظلــم
الــذي يمكــن أن يحــدث عنــد «ســوء الفهــم» المتبــادل فــي
عمليــة االندمــاج الثنائيــة بيــن المهاجريــن وضــرورة التزامهــم
بمعاييــر المجتمــع الجديــد ،وبيــن واجــب المجتمــع الجديــد
أمــا عــن االتهامــات فهــي كانــت الئحــة كبيــرة حــاول مــن
أيضــا بالتعــرف أكثــر علــى عقليــة وخصوصيــة المهاجريــن
خاللهــا االدعــاء توريطنــا بشــتى الطــرق حتــى مــن خــال
القادميــن للعيــش معــه.
محاولــة اتهامنــا بالتحــرش الجنســي ضــد أطفالنــا وذلــك
وألنــه مــن الصعــب إنصــاف أو عــدم إنصــاف جمــال بحجــة أن إحــدى البنــات طلبــت مــن شــقيقتها أن تعمــل
وعائلتــه لعــدم معرفــة تفاصيــل قضيتــه بــكل جوانبهــا ،لهــا مســاج علــى ظهرهــا ممــا أثــار شــكوك المدعــي العــام
إال أن التعاطــف مــع عائلــة فقــدت  8أطفــال يقتضــي مــن أننــا نحــن مــن عودناهــم علــى ذلــك ،ولكــن هــذه التهمــة
االســتماع إلــى روايــة «الضحيــة» ضحيــة الجهــل بالقوانيــن «الوضيعــة» لــم تثبــت فقــد أيقنــت المحكمــة أن البنــت
أو ضحيــة تطبيــق هــذه القوانيــن بشــكل تعســفي .تعلمــت هــذه الكلمــة مــن إحــدى صديقاتهــا وبشــكل بــريء.

فــي يــوم  21أبريــل هــذا العــام ،وعنــد الســاعة  11قبــل
الظهــر تمــت عمليــة ســحب األطفــال مــن المدرســة ،وحتــى
المعلميــن تفاجــؤوا بهــذا التصــرف يقــول جمــال ،مســتخدما
تعبيــر «قرفونــي عيشــتي» متســائال كيــف يمكــن القيــام
بهــذا التصــرف الظالــم بــدون أدلــة ،ال شــك أن الحكــم
المســبق والتصــور الســابق عــن العائلــة ســاعد بذلــك.

–خالــد صديــق العائلــة:
الجاليــات العربيــة فــي المدينــة
ضعيفــة وال يمكنهــا أن تأثــر

يقــول خالــد وهــو مهنــدس صديــق للعائلــة إنــه يتــردد
بشــكل دائمــا لزيــارة صديقــه جمــال ،وهــو لــم يالحــظ أبــدا
أي تقصيــر مــن قبــل أهــل األطفــال ،لكنــه يقــول إن المنــزل
الــذي تســكنه العائلــة منــزل قديــم ويحتــاج إلــى إصالحــات
وليســت النظافــة هــي الســبب  ،وبالتأكيــد يبــدو أســوء مــن
«منازلهــم» ويتابــع خالــد :المشــكلة أن الجاليــات العربيــة
واإلســامية هنــا ضعيفــة ومتفككــة وال أحــد يســاعد أحــد،
معطيــا مثــا عــن تصــرف جاليــة أخــرى غيــر عربيــة حيــال
مســاعدة عائلــة فقــدت أبنهــا ،حيــث نظمــت هــذه الجاليــة
االعتصامــات واالحتجاجــات ممــا أدى إلــى إرجــاع الطفــل
ألهلــه.

إضافــة إلــى أن دور الجاليــات فــي المســاعدة علــى تبــادل
المعلومــات المجتمعيــة وعمــل نشــاطات مفيــدة مــن شــأنه
أن يقلــل مثــل هــذه الحــاالت التــي ينتــج عنهــا تصــادم بيــن
مــا نحملــه مــن عــادات وتقاليــد وبيــن قوانيــن وأعــراف
منــذ ذلــك التاريــخ حتــى بدايــة شــهر يونيــو بدايــة المحكمــة المجتمــع الجديــد.
كان لدينــا أمــل أن يرجــع أطفالنــا إلــى المنــزل لكــن قــرار
المحكمــة جــاء مخالفــا لرجائنــا،
ويضيــف أن (السوســيال) فــي أوميــو انتــزع أطفــال مــن
 7عوائــل خــال أســبوع واحــد ،منهــم عائــات صوماليــة
ئ ولــم يراعــي شــعورنا كأهــل خاصــة أننــا حرمنــا مــن  4وأفغانيــة وســويدية.
أطفــال منــذ  11ســنة ،واآلن يمنعونــا مــن االتصــال مــع
قســم التحقيقات
أبناءنــا بحجــة أننــا يمكــن أن نفــرض عليهــم الحجــاب ،وبســبب
مــا يطلــق عليــه «مكافحــة جرائــم الشــرف».

–وفــي حديــث مــع زوجــة جمــال
أم األطفــال تقــول وهــي تبكــي:

الكومبس | 6

قــدرة الهر

غــرف اســتنطاق مراقبــة إجابات األطفال

الكومبس تزور إحدى دوائر الشؤون االجتماعية لتحصل على إجابة على سؤال

كيف ولماذا تسحب المحاكم األطفال من ذويهم؟
ً
إلــى أن يتــم أيضــا إعــادة تأهيــل للوالديــن مــن أجــل أن يصبحــوا
أفضــل اتجــاه أطفالهــم و ويكونــوا بكامــل األهليــة ،فــي حــال
تقــرر إرجــاع الطفــل لهــم ،والغــرض التأكــد ً مــن االهتمــام مــن
قبــل الوالديــن للطفــل وهــذه مراحــل جــدا طويلــة وليســت
ليــس هنالــك مــن مبــرر يدفــع لذلــك ،هــذه إشــاعات مبالــغ بهــا بسهلة
مفادهــا أن الســويديين يركــزون علــى انتــزاع األطفــال مــن
أهاليهــم ،ألنــه ببســاطة هــم ليســوا بحاجــة ألخــذ الطفــل الن
هــذا يكلفهــم مبالــغ طائلــة ال يمكنــك أن تتخيليهــا وطبعــا
تختلــف باختــاف عمــر وطــول فتــرة بقــاء الطفــل برعايــة
الدولــة ،كمــا أنــه ليســت الشــؤون االجتماعيــة بمفردهــا حتــى فــي الفتــرات المؤقتــة توجــد بيــوت خاصــة لذلــك والتــي
صاحبــة القــرار بأخــذ الطفــل إذا يجــب توقيــع مجموعــة هــي عوائــل تكــون الشــؤون االجتماعيــة قــد قامــت ببحــث
متخصصــة مــن السياســيين بعــد اجتماعهــم واتخــاذ قــرار وتحقيقــات بصــورة مكثفــة حولهــم ،ويشــترط ان يكــون
الموافقــة علــى الســحب وهــو بالنهايــة قــرار محكمــة تتضمــن لــدى هــذه العوائــل الحاضنــة ،دراســة خاصــة فــي مجــال رعايــة
األطفــال ،وبعــد تحقيــق عميــق وجــذري لغــرض االطــاع
مجموعــة مــن الخطــوات تأخــذ وقــت طويــل.
والتأكــد مــن أن هــذا الشــخص قــادر علــى أن يهتــم بالطفــل،
خــال هــذه الفتــرة بغــض النظــر عـ ًـن هويــة الطفــل وقوميتــه
وديانتــه وبلــده وهــذا األمــر جــدا ضــروري فعلــى ســبيل
المثــال ال يمكــن للعائلــة تحديــد جنســية الطفــل ً كطلــب،
مثــل أن يكــون الطفــل ســويدي هــذه النظــرة جــدا خطــرة
العتبارهــا عنصريــة وال يمكــن للشــؤون االجتماعيــة تــرك
األطفــال عنــد هــذه العوائــل تكــون لديهــا نظــرة عنصريــة
علــى ســبيل المثــال عنــد ذهــاب الطفــل للحضانــة أو المدرســة
ويالحــظ المعلميــن أن هــذا الطفــل علــى جســمه آثــار ضــرب،
أو كدمــات غريبــة فــأن القانــون يفــرض علــى إدارة الحضانــة
أو المدرســة ،نقــل يفــرض ،وهــذا ليــس باألمــر االختيــاري،
االتصــال بالشــرطة واإلبــاغ علــى أن هــذا الطفــل يوجــد علــى مــن لحظــة الــوالدة وحتــى عمــر  18يعتبــر اإلنســان طفــا
جســمه آثــار ضــرب ،فــي مثــل هــذه الحالــة يتــم التحقيــق مــن فــي الســويد على ســبيل المثــال هنالــك بعــض الحــاالت التــي
قبــل الشــرطة بالذهــاب إلــى الحضانــة وطــرح بعــض األســئلة .ال تتطلــب ُوجــود شــهود مثــل التــي تــرد إلــى المستشــفى
وتتمثــل بهــز الطفــل والتــي يتــم اكتشــافها لنعومــة رقبــة
تتــم هــذه اإلجــراءات دون علــم عائلــة الطفــل ،فالكثيــر مــن الطفــل وعــدم اكتمــال بنيتــه الجســدية بالكامــل  ،بــل ان
األشــخاص يعتقــدون أن طلــب الشــرطة لهــم ،هــو بدايــة هنالــك الكثيــر مــن األشــخاص ال يضربــون أطفالهــم ولكنهــم
القضيــة وهــو ينــذر بــأن اإلجــراء قــد حــدث للتــو ،لكــن فــي أيضــا معرضــون ألخــذ أطفالهــم منهــم ألنهــم ال يهتمــون بــه
وال بتغذيتــه وتأميــن بيئــة صحيــة لــه.
الحقيقــة تكــون هــذه المرحلــة األخيــرة عنــد إخبــار األهــل
بعــد القيــام بعــدة تحقيقــات يتكــون خاللهــا لــدى الشــرطة
قناعــة بوجــوب التحــرك.

الكومبــس – تحقيــق :تعــد الســويد واحــدة –هــل يبالــغ المختصــون حقــا
مــن أفضــل الــدول فــي العالــم فــي مجــال بإيجــاد حجــج ألخــذ األطفــال؟

رعايــة األطفــال ،فمنــذ العــام 1979
أصبحــت الســويد أول دولــة تجعــل مــن
ضــرب أو صفــع األطفــال ،جريمــة جنائيــة
كمــا يضمــن القانــون الحمايــة الكاملــة
لألطفــال مــن خــال منظمــات مختلفــة ،بــل
أن هنالــك قوانيــن هامــة قــد ال يعــرف عنهــا
العديــدون ،مثــل مــادة فــي القانون الســويدي
تجبــر األهــل علــى أن يرتــدي أطفالهــم تحــت
عمــر  15عامــا الخــوذة عنــد ركــوب الدراجــة
الهوائيــة ،وعلــى أن جميــع الــركاب وخاصــة
األطفــال يجــب عليهــم ربــط حــزام األمــان
فــي الســيارة.

ومــع كل هــذه الســمعة والمكانــة التــي حققتهــا الســويد،
وإلــى جانــب مثــل هــذه القوانيــن الصارمــة ،ال يــزال جــزء مــن
األطفــال يتعرضــون للعنــف واإلهمــال ،إلــى درجــة أن يتــم
انتزاعهــم مــن ذويهــم
الكومبــس التقــت قــدرة الهــر ،باحثــة اجتماعيــة منــذ العــام
 1999وتعمــل حاليــا فــي بلديــة مالمــو فــي القســم الــذي
يتعلــق بقضايــا العنــف ضــد المــرأة والطفــل ،للحديــث عــن
الموضــوع.

– أيــن يوضــع األطفــال خــال
هــذه الفتــرة؟

–لنتحــدث أكثــر عــن تفاصيــل
المشــكلة متــى وكيــف يتــم ســحب
الطفــل؟

–كــم تتــراوح إعمــار األطفــال
الذيــن يتــم ســحبهم؟

نســتمع يوميــا لكثيــر مــن المعلومــات الخاطئــة حــول أخــذ
األطفــال مــن ذويهــم وقــد تجهــل بعــض العوائــل الكثيــر مــن
القوانيــن المتعلقــة بتصنيــف العنــف األســري وقــد يتســاءل
البعــض مــا هــو نــوع التعنيــف الــذي يــؤدي إلــى أن تفقــد
مــن ضمــن اإلجــراءات احتمــال اســتدعاء الطفــل إلــى مثــل
العائلــة أحــد أطفالهــا أو أكثــر؟
هــذه الغــرف الخاصــة (الصــورة) واســتجوابه بطريقــة
إن مســألة حقــوق الطفــل فــي هــذا البلــد هــي مــن أهــم علميــة مدروســة ال تشــعره بالخطــر ،مثــل مــا تشــاهدين
األولويــات ،ويعتبــر أي إيــذاء جســدي أو نفســي لألطفــال حتــى هــذه الغرفة تحتــوي علــى كاميــرات تنقــل التحقيــق بشــكل
مباشــر إلى المختصيــن ،ليبحثــوا فيــه ومــن ثــم بعــد التشــاور
وان كان بهــدف التأديــب والتربيــة ،مثــل مــا هــو موجــود مع المدعــي العــام وتوفــر مجموعــة كافيــة مــن األدلــة الثابتــة
فــي بلداننــا ،هــو عمــل يعاقــب عليــه القانــون .أمــا بالنســبة والتوصــل إلــى أن الطفــل يتعــرض فعــا ألذى جســدي ،هــذا في
للمغالطــات فهــي كثيــرة فالطفــل عندمــا يؤخــذ مــن عائلتــه ،حالــة ضــرب الطفــل عندهــا تبــدأ الخطــوات بســحب الطفــل.
ليــس ألن الدولــة ترغــب بأخــذه ،فهــذا شــي غيــر ممكــن
وغيــر واقعــي ،ألن الدولــة والمجتمــع يعرفــون أهميــة أم
يبقــى األطفــال ويتربــوا فــي كنــف عوائلهــم األصليــة.
لكــن هنالــك حــاالت يتعــرض الطفــل بهــا لــأذى وهــذا
مــن الممكــن أن يؤثــر علــى صحتــه الجســدية أو النفســية
ً
أو نمــوه أيضــا .فــي كل مراكــز الشــؤون االجتماعيــة
(السوســيال) يوجــد مثلــث مهــم نعتمــد عليــه هــذا
المثلــث يحتــوي علــى ثــاث أضــاع ،هــي االهتمــام بحيــاة
الطفــل وتربيتــه ونمــوه ،كمــا توجــد واجبــات علــى العائلــة
ً
وأيضــا واجبــات علــى الدولــة .والدولــة تتمثــل بالحضانــة
والمدرســة والطرقــات والمرافــق العامــة ،يجــب توفــر
طرقــات آمنــة للطفــل وكل مــا يتعلــق بالحيــاة اليوميــة.

–مــا الــذي يحــدث أثنــاء فتــرة
التحقيقــات لغايــة البــت فــي أمــره؟

–مــا الــذي يحــدث إن احتــاج
الوالديــن مســاعدة فــي تربيــة
أوالدهــم؟

يمكــن لــكل مــن يحتــاج المســاعدة االتصــال بالشــؤون
االجتماعيــة وطلــب المســاعدة ًفــي إيجــاد طريقــة التعامــل
مــع األطفــال وهــذا وارد كثيــرا
وتقــوم الشــؤون االجتماعيــة بدورهــا بمســاعدتهم مــن
خــال تســجيلهم فــي دورات متخصــص وهــو األمــر المرحــب
بــه جــدا للشــؤون االجتماعيــة فهــي تحتــوي علــى أقســام
مختلفــة ووجــدت لمســاعدة الناس ،ولكــن عندمــا ال تتوفـ ًـر
للطفــل بيئــة جيــدة لنمــوا صحــي جيــد يعتبــر ذلــك عنفــا.

لكــن مقارنــة الرقــم  32ألــف فقــط خــال  2013مــع عــدد
ســكان الســويد بمــن فيهــم األجانــب يبقــى العــدد صغيــر
جــدا .ولعــل أســباب أخــذ الطفــل مــن العائــات الشــرقية
يختلــف عــن العائــات األخــرى مــن المجتمــع وبالحالتيــن
الهــدف هــو حمايــة الطفــل.

أنــا مهاجــرة واعمــل باحثــة اجتماعيــة ،اليــوم حيــن يأتــي لنــا
فــي المركــز حالــة مــن عائلــة ســويدية أو عربيــة أو يابانيــة،
بالتأكيــد ال يوجــد فــرق طالمــا نحــن نعمــل مــن أجــل مجتمــع
واحد.

–كيــف يتعامــل القانــون
الســويدي مــع الــذي يعتبــر تربيــة
األطفــال مســألة شــخصية تتعلــق
بعــادات وجــذور وديــن الوالديــن؟

القانــون الســويدي ال يتدخــل فــي أســلوب وال بطريقــة تربيــة
أطفالنــا ،كل إنســان مــن حقــه تربيــه أطفالــه بالطريقــة
المناســبة لــه ،لكــن القانــون يفــرض عــدم إيــذاء الطفــل ،فعلــى
ســبيل المثــال ًأنــا مــن العــراق وفــي العــراق هنــاك مــن يعتبــر
األطفــال قربانــا أو نــذر ،هــذا األمــر ممنــوع هنــا ويتــم ســحب
الطفــل فــي الســويد فــي مثــل هــذه الحالــة ،وفــي الكثيــر مــن
األحيــان نفــرض علــى أوالدنــا وبناتنــا الكثيــر مــن العــادات
والتقاليد

–هــل قــرار ســحب األطفــال
يعتبــر نهائيــا؟

ال ليــس نهائيــا هنالــك العديــد مــن التجــارب واألهــل بدورهــم
يســتطيعون االســتئناف وتوجــد عــدة محاكــم يلجــأ إليهــا
لكــن فــي مــرات قليــل ينجحــون األهــل فــي اســتعادة أوالدهــم
بعــد مــا تــم أخــذ األطفــال كيــف تجــري عمليــة االهتمــام
بهم؟
ً
دائمــا يكــون المخ ًطــط بصــورة وقتيــة ،المرحلــة األولــى
تكــون مرحلــة جــدا متعبــة لنفســية الطفــل لتعــوده علــى
أهلــه ورغبتــه أن يكــون معهــم باإلضافــة إلــى تحقيقــات
الشــرطة هــذه المرحلــة هــي إعــادة تأهيــل واهتمـ ًـام
بالطفــل حيــث تهتــم العائلــة بــه بــان يكــون دائمــا
معــه وااللتــزام بمواعيــده يحاولــون قصــار جهدهــم
فــي حــال عــدم االســتطاعة إبقائــه بنفــس المدرســة خوفــا
عليــه مــن التعــرض ألذى يقومــون بنقلــه لمدرســة ثانيــة
باإلضافــة إلــى االختصاصييــن النفســانيين واالجتماعيــن
لتحــدث مــع الطفــل ومعرفــة وضعــه ومتابعتــه القانــون
الســويدي والمؤسســات العامــة ينظــرون إلــى حاجــة الطفــل
للوالديــن وليــس حاجــة الوالديــن للطفــل وهــذا هــو الفــرق
بيــن ًالقوانيــن فــي الســويد والقوانيــن فــي دول األخــرى ،الن
دائمــا فــي بلداننــا األم واألب هــم بمثابــة المالكيــن للطفــل
وبالتالــي حاجــة الوالديــن للطفــل هــي التــي ً تتحكــم فــي
القانون ،القانــون فــي الســويد بالعكــس تمامــا

–البعــض مــن األجانــب يعتقــدون
أن هنالــك مؤامــرة وراء مســألة –مــاذا يحــدث فــي حالــة إصــرار
أخــذ األطفــال بســبب النظــرة األطفــال علــى العــودة ألهلهــم؟
هــذا غيــر ممكــن ،حتــى وان طلــب أهلــه ال يتــم تســليمه لهــم
التعميميــة عنهــم؟
ذاتهــم ،بــل يتــم نقلهــم ويذهبــون إلــى عوائــل أخــرى

تقــوم الشــرطة بأخــذ الطفــل وتطلب من الشــؤون االجتماعية
االهتمــام بــه خــال فتــرة التحقيقــات إلــى أن تحكــم المحكمــة
البــد مــن إبعــاده عــن والديــه لكــي ال تتأثــر نفســية الطفــل
وتعرضــه للــوم أو تأنيبــه أو محاولــة تغيــر أقوالــه ،بالتالــي
ً
التأثيــر علــى مســرى القضيــةً ،ويبقــى الطفل فــي مــكان آمــن حســب إحصائيــة  2013التــي صــدرت مؤخــرا ،هنــاك 32
ً
ألــف طفــل أو مراهــق مــن الجنســين ،مــن ســن الــوالدة الــى ويجــب اإلشــارة هنــا إلــى أن التبنــي أمــر مختلــف جــدا وال
وليــس الهــدف منــه أخــذه نهائيــا.
عمــر  18ســنة ،اســحبوا مــن ذويهــم حســب قانــون (ال يمــت بــأي بصلة إلــى العوائــل الحاضنــة التــي ترغــب باســتقبال
فــي حقيقــة األمــر أن الكثيــر مــن األهــل يكــون ڤــي او) ومــن المؤكــد أن اإلحصائيــة تتضمــن األجانــب أطفــال معنفيــن.
زينب وتوت
لديهــم نــوع مــن الخــوف والتوتــر والقلــق والســويديين .والقانــون عندمــا صــدر لــم يفصــل علــى مقــاس
يســتدعي خاللهــا إلــى أبقــاء الطفــل فتــرة أطــول الســويديين أو غيــر الســويديين ،بــل علــى مقــاس المجتمــع.
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الكومبس في أسبوع ألميدالين:

صوت للناطقين بالعربية في أكبر تظاهرة سياسية في السويد

الكومبــس « -يــا ألميداليــن» :تتواجد شــبكة
الكومبــس هــذا العــام فــي جزيــرة غوتالنــد
للمشــاركة بفعاليــات أســبوع ألميداليــن
مباشــرة ضمــن برنامــج يطلــق عليــه «يــا
الميداليــن» بالتعــاون مــع مؤسســة ليرنيــا
التعليميــة بيــن  28يونيو/حزيــران و3
يوليــو /تمــوز.
مــن خــال هــذا البرنامــج ســيتم إجــراء مقابــات مــع وزراء
وسياســيين وجهــات اجتماعيــة وتعليميــة وثقافيــة،
أثنــاء هــذه الفعاليــة األشــهر فــي الســويد ،وذلــك لمحاولــة
إيصــال صــوت جــزء ممــن ال يســتطيعون المشــاركة بهــذا
األســبوع ،خاصــة مــا يهــم الناطقيــن باللغــة العربيــة ،وطــرح
األســئلة واالستفســارات علــى ممثلــي األحــزاب والمؤسســات
والســلطات والشــركات المختلفــة.
ومــن أجــل أن تكــون التحضيــرات علــى مســتوى الحــدث،
ويحصــل البرنامــج علــى األهــداف التــي وضعــت لــه بنجــاح،
أجــرت شــبكة الكومبــس سلســلة مــن اســتطالعات الــرأي
علــى موقعهــا الرئيســي وعلــى صفحــة الفيســبوك التابعــة
لهــا ،بــدأت بطــرح ســؤال :مــاذا تعــرف عــن أســبوع
ألميداليــن؟ فــكان الجــواب ان  %6فقــط مــن المســتطلعة
آرائهــم أجابــوا بأنهــم يعرفــون بشــكل جيــد هــذه الفعاليــة،
فيمــا أجــاب  %14بأنهــم ســمعوا بهــا لكــن ال يعرفــون
الكثيــر عنهــا ،أمــا النســبة الباقيــة وهــي حوالــي  %80فلــم
يســمعوا شــيء عنهــا( .عــدد المشــاركين فــي االســتطالع
تجــاوز األلــف مشــترك).

–الحاجــة كبيــرة لتغطيــه هــذه
التظاهــرة الهامــة والتعريــف بهــا
والمشــاركة بتغطيتهــا والتفاعــل
معهــا.

إن وجــود شــبكة إعالميــة ناطقــة باللغــة العربيــة فــي
هــذا المحفــل السياســي الهــام مــن شــأنه أن يعــزز الفكــرة
الديمقراطيــة االساســية ألســبوع ألميداليــن ،وذلــك حســب
العديــد ممــن يــرون ضــرورة المشــاركة الواســعة بنقاشــات
وحــوارات هــذا األســبوع وعــدم اقتصارهــا علــى المشــاركين
التقليدييــن أو المقتدريــن ماديــا ،ألن هــذه المشــاركة
تســاهم بإعطــاء فرصــة لمجموعــة لغويــة هامــة فــي
الســويد ،وبإيصــال أصــوات قــد تكــون غيــر حاضــرة علــى
قــدم المســاواة مــع األصــوات األخــرى.

للتعرف أكثر على أسبوع ألميدالين

–أســبوع ألميداليــن ســوق
عــكاظ بأســلوب الديمقراطيــة
ا لســو يد ية
لــم يكــن أولــف بالمــه ،يعلــم أن خطبــة عابــرة ألقاهــا،
عندمــا كان وزيــرا للتربيــة ،مــن علــى ظهــر ســيارة شــاحنة،
فــي منتجــع علــى جزيــرة غوتالنــد ،صيــف عــام 1968
لإلجابــة علــى أســئلة بعــض المصطافيــن ،يمكــن أن تتحــول
إلــى طقــس ســنوي ،وتظاهــرة سياســية هــي األشــهر فــي
الســويد ،ال تــزال مســتمر منــذ  47عامــا.
أولفــه بالمــه الــذي أصبــح رئيســا لــوزراء الســويد لفترتيــن،
اغتيــل بجانــب زوجتــه فــي العــام  1986لكــن أســمه بقــي
حاضــرا بالسياســة الســويدية الحديثــة ،ومرتبطــا بعــدة
مناســبات منهــا هــذه المناســبة الســنوية.
هــذا الطقــس السياســي قــد يكــون فريــدا مــن نوعــه فــي
العالــم ،وقــد يشــبه بعــض جوانــب مــن ســوق عــكاظ أيــام
الجاهليــة فــي شــبه الجزيــرة العربيــة ،عندمــا كانــت العــرب
تأتــي لعــرض ليــس فقــط منتوجاتهــا الماديــة مــن تمــر
وعســل وخمــر وحنطــة ،بــل أيضــا منتوجــات فنيــة وأدبيــة،
فكانــت قبائلهــم (أحزابهــم) تتناشــد شــعرا وتتفاخــر
وتتناظــر وتتبــادل الحجــج واألفــكار.
ســوق عــكاظ الســويدي المفتــوح أمــام مناقشــة أي أمــر
أو قضيــة تخــص المجتمــع الســويدي ،يعتبــر فرصــة
أمــام األحــزاب الســويدية البرلمانيــة خاصــة لعــرض أفــكار
جديــدة وتقديــم منتوجــات سياســية مبتكــرة للمواطنيــن
المجتمعيــن فــي الجزيــرة الســويدية وللمتابعيــن لهــم فــي
مختلــف أرجــاء الســويد

االســتطالع اآلخــر الــذي أجرتــه شــبكة الكومبــس انطلــق مــن
الســؤال التالــي :مــا هــي القضيــة األكثــر اهتمامــا بالنســبة
لــك فــي السياســة الســويدية ،وجــاءت اإلجابــات علــى النحــو
التالــي فــي المرتبــة األولــى :تأميــن فــرص العمــل ،%34
المرتبــة الثانيــة :سياســة الهجــرة واللجــوء  ، %20المرتبــة
الثالثــة :تأميــن الســكن  ،%19المرتبــة الرابعــة :محاربــة
التطــرف بجميــع أشــكاله  ، %10المرتبــة الخامســة :أســبوع مــن  7أيــام ويــوم ،علــى عــدد أحــزاب البرلمــان/
الرعايــة الصحيــة  ،%9المرتبــة السادســة :التعليــم  %7الركســداغ الثمانيــة ،يعقــد فــي رقعــة جغرافيــة
 ،والسياســة الخارجيــة  %2واحتلــت المرتبــة الســابعة .محــددة ،ويعــرض بــه يوميــا مئــات النــدوات والمناظــرات

ممــا يتيــح للمتابــع فرصــة حقيقيــة للمقارنــة ،ولتكويــن ومجالــس البلديــات والمحافظــات وانتخابــات البرلمــان
قاعــدة رأي واقعيــة ،يســتطيع مــن خاللهــا التمييــز بيــن األوروبــي .وللمقارنــة بلــغ عــدد الفعاليــات فــي العــام 2007
منتوجــات األحــزاب ومعروضاتهــا ،قبــل أن يقــرر مــن فقــط حوالــي  500فعاليــة
يناســبه ويناســب ظروفــه واحتياجاتــه ،ليكــون الخيــار عنــد
ويغطــي فعاليــات ألميداليــن عــادة مئــات الصحفييــن،
منــح صوتــه ،ليــس علــى أســاس عاطفــي وال يتحكــم بــه
فقــط بلــغ عددهــم فــي العــام  2013حوالــي  900صحفــي
اي والء آخــر ســوى الــوالء لألفضــل ،األفضــل لقيــادة البلــد
يمثلــون عــدة صحــف ووســائل إعــام ،إلــى جانــب ضيــوف مــن
والمجتمــع.
عــدة بلــدان مــن بينهــا بلــدان عربيــة ،حيــث احتــل الربيــع
ألميداليــن هــو أســم لحديقــة جميلــة تتوســطها بحــرة مــع العربــي مكانــا هامــا مــن بيــن الفعاليــات.
نافــورة مــاء ،تقــع بيــن ســور مدينــة فيســبي عاصمــة جزيــرة
التوســع المضطــرد واالهتمــام المتزايــد بهــذا الحــدث
غوتالنــد الســويدية وبيــن شــاطئ بحــر البلطيــق ،الــذي
الســنوي خلــق أيضــا نوعــا مــن اإلربــاك للمنظميــن فــي
شــهد صــد العديــد مــن ســفن الغــزاة واســتقبل العديــد
اســتيعاب الضيــوف وتوزيــع الفعاليــات ،فهنــاك حوالــي
مــن ســفن التجــار علــى مــر التاريــخ ،وهــو أســبوع متــاح
 500فعاليــة تجــري فــي آن واحــد ،ممــا زاد أيضــا مــن
ليــس فقــط لألحــزاب الســويدية الثمانيــة التــي تتمثــل فــي
ثمــن إيجــارات الغــرف والشــقق ،ومــن ناحيــة أخــرى يعــد
البرلمــان الســويدي الحالــي ،بــل أيضــا لــكل األحــزاب والهيئــات
هــذا االســبوع فرصــة طيبــة ألهالــي الجزيــرة مــن اصحــاب
والمؤسســات والبلديــات والــوكاالت والمنظمــات وحتــى
المحــات والمرافــق الســياحية.
الشــركات التــي تريــد عــرض أفــكار جديــدة حــول عملهــا،
والهــدف هــو دائمــا واحــد :تقديــم االفضــل لقيــادة المجتمــع يقــول التاريــخ :إن ســوق عــكاظ الــذي كان يعــرض األدب
وحــل قضايــاه ومشــاكله بالطــرق العقالنيــة المناســبة
والفــن والخطابــة ،إلــى جانــب المبــادالت التجاريــة ،ومــع أنــه
كان ينتهــي أحيانــا بنزاعــات وخالفــات بيــن القبائــل قــد
فــي هــذا االســبوع السياســي الحافــل ،ال تجــد رقابــة أو
تتطــور إلــى حــروب ،لكنــه كان مناســبة سياســية قبليــة
ضوابــط علــى حريــة مــا تقولــه ومــا تطرحــه ،وعلــى مــا
بامتيــاز .فيمــا يعتبــر أســبوع ألميداليــن الســويدي فــي
تريــد أم ال تريــد أن تســمعه ،الرقابــة والضوابــط ذاتيــة
زماننــا هــذا ،مناســبة إلظهــار أن السياســة أصبحــت شــأنا
وغيــر مكتوبــة ،وقــد تكــون مكتســبة مــن تراكــم التقاليــد
عامــا يهــم الجميــع ،وليســت حكــرا علــى مــن يمتهنهــا
الديمقراطيــة التــي تمارســها البــاد منــذ عقــود.
فقــط ،فالسياســة اليــوم تعنــي مصيــر كل فــرد ومصيــر
عــدد الفعاليــات التــي شــهدها أســبوع ألميداليــن فــي المجتمــع فــي آن واحــد… لقــد ولــى زمــن مــن يقولــون :أنــا ال
العــام  2013بلغــت  2300فعاليــة ونشــاط ،اي بزيــادة أتدخــل فــي السياســة.
تقــدر بحوالــي  %25عــن العــام  2012وفــي العــام
د .محمــود صالــح آغا
الســابق  2014كان للفعاليــات وقــع كبيــر ألنــه كان
عامــا انتخابيــا جــرت فيــه انتخابــات البرلمــان الســويدي
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منتدى رجال األعمال في جنوب السويد في مؤتمره الرابع:

تعزيــز لصــوت أصحــاب األعمــال الناطقين بالعربية ومســاعدة الشــركات الناشــئة
الكومبــس – مالمــو :أربــع ســنوات هــو عمــر
جمعيــة بــدأت بعــدد صغيــر مــن الشــركات
العربيــة ال يتجــاوز عددهــا أصابــع اليــد
الواحــدة ،لتتطــور اآلن ولتضــم المئــات مــن
هــذه الشــركات ،ولتقــدم نموذجــا ناجحــا عــن
فكــرة تنظيــم دور رجــال األعمــال العــرب،
وتقديــم صــورة إيجابيــة عــن ممارســة دور
ريــادي فــي المجتمــع الســويدي.

شــبكة الكومبــس كانــت إحــدى الجهــات المدعــوة لحضــور
المؤتمــر الرابــع لهــذه الجمعيــة ،التــي يطلــق عليهــا «جمعيــة
منتــدى التجــار لألعمــال فــي جنــوب الســويد» وذلــك بدعــوة
مــن الهيئــة اإلداريــة لهــذا المنتــدى برئاســة رجــل األعمــال
العراقــي الحــاج يونــس الجــاف .المؤتمــر عقــد مســاء الثالثــاء
 9يونيــو  ،2015فــي بــرج ( )Torning torsoالمطــل
علــى الجســر الواصــل بيــن الســويد والدنمــارك.
افتتــح المؤتمــر هــذا العــام بعــرض فيلــم قصيــر ،تنــاول
أبــرز نشــاطات الجمعيــة وأهــم مراحــل تطورهــا .فيمــا
رحــب الســيد تورشــون غونارســون عضــو الهيئــة اإلداريــة
بالحاضريــن ،وأشــاد بالــدور الــذي قامــت بــه خــال فتــرة مــا
بيــن المؤتمريــن الحالــي والســابق ،وأثنــى علــى الهيئــة العامــة
فــي تعاونهــا المثمــر ،وشــكر كل السياســيين والمســؤولين
فــي مجلــس بلديــة مالمــو وأعضــاء البرلمــان عــن المدينــة،
الذيــن أبــدوا دعمهــم المعنــوي للجمعيــة ،وأشــادوا
بتجربتهــا.
فيمــا ألقــى الحــاج يونــس رئيــس الجمعيــة ،كلمــة أوجــز
فيهــا بعــض نشــاطات الجمعيــة ضمــن األهــداف التــي
وضعهــا المؤتمــر والهيئــة اإلداريــة المنبثقــة عنــه ،وشــدد
علــى أن دور الجمعيــة هــو دور تطوعــي غيــر ربحــي
يســعى إلــى تقويــة مســاهمات رجــال األعمــال العــرب فــي
بنــاء وتطويــر وازدهــار مدينــة مالمــو والمجتمــع الســويدي
إجمــاال ،إضافــة إلــى مســاعدة األعضــاء مــن خــال الــدورات
التعليميــة والمعلومــات وتقديــم المشــورة وتســهيل فهــم
األنظمــة والقوانيــن وإتاحــة التواصــل بيــن األعضــاء والســلطات
والمصــارف والمؤسســات وغيرهــا ،وبالتالــي المســاهمة فــي
تنميــة الشــركات العربيــة خاصــة الناشــئة منهــا.

لينا النهر:

حــزب اليســار فــي مالمــو
انسحب إلى صفوف المعارضة
ألنه يحترم ثقة الناخبين

الكومبــس – مالمــو :قالــت لينــا النهــر عضــوة وأضافــت أن االشــتراكي الديمقراطــي والبيئــة قامــوا بســحب
المجلــس البلــدي فــي مدينــة مالمــو عــن حــزب  30مليــون كــرون مــن شــركة الســكن  MKBوهــي أربــاح
اليســار فــي حديــث مــع شــبكة الكومبــس ،إن جنتهــا الشــركة ،بــدل مــن صرفهــا علــى تصليــح الشــقق وبنــاء
حزبهــا رفــض اقتــراح ميزانية البلديــة المقدم
مــن قبــل الحــزب االشــتراكي الديمقراطــي شــقق جديــدة ،وضعــت هــذه األمــوال فــي ميزانيــة المدينــة،
وحــزب البيئــة ،ألن هــذه الميزانيــة تــؤدي وأوضحــت أن المســتأجر مــن هــذه الشــركة يقــوم بدفــع
إلــى فقــدان المئــات مــن الموظفيــن لفــرص ضرائــب مزدوجــة ،مــرة فــي ضريبــة الدخــل وأخــرى لضريبــة
عملهــم ،مــن خــال التقشــف علــى بعــض
المشــاريع وزيــادة العجــز ،فيمــا ال تراعــي تدفــع ضمــن االيجــار .كمــا أعربــت عــن رفضهــا لسياســة
التقشــف فــي مجــاالت أخــرى وال تســاهم فــي حــزب الشــعب التــي تنــادي ببيــع جــزء مــن شــركة الســكن
حــل أزمــة الســكن.
فــي أكثــر األماكــن حاجــه للســكن .وأيــدت إنشــاء شــركة بنــاء
وبالتالــي فــإن الحــزب ينســحب مــن إدارة المجلــس البلــدي تتبــع البلديــة لبنــاء شــقق جيــدة بشــروط البيئــة وبأســعار
ويختــار بــدل ذلــك موقــع المعارضــة ،ألن بقــاءه يتعــارض
مــع توجهــات وثقــة الناخبيــن الذيــن منحــوه أصواتهــم .منخفضــة.

ً
وأوضــح الحــاج يونــس أن الجمعيــة قطعــت أشــواطا كبيــرة
ومتســارعة فــي زيــادة عــدد أعضائهــا ،بهــدف تطويــر ســوق
العمــل فــي جنــوب الســويد ،ومســاعدة مكاتــب العمــل فــي
تخفيــض نســب البطالــة ،عبــر إيجــاد فــرص عمــل للقادميــن
الجــدد ،الذيــن يعانــون مــن صعوبــة فــي تعلــم اللغــة
الســويدية ،وضعــف فــي فهــم القوانيــن ،إلــى جانــب الســعي
ألن تكــون مدينــة مالــو مــن أفضــل المــدن الســويدية.
تعاقــب بعــد ذلــك المتحدثــون فــي مداخــات قصيــرة ،أشــادوا
فيهــا بالــدور المتميــز الــذي يقــوم بــه المنتــدى فــي مســاعدة
المهاجريــن ،وبالخدمــة التــي يقدمهــا لتطويــر المجتمــع
فــي جنــوب الســويد ،منهــم :ممثــل شــركة (Ahlsell
 ،)ABوالمتحــدث باســم بنــك ( )ALMIالمستشــار جاســم
المظفــر ،ورئيســة تحريــر مجلــة ننــار الدكتــورة أســيل
العامــري.

–مداخلة شــبكة الكومبس
رئيــس تحريــر شــبكة الكومبــس اإلعالميــة د .محمــود صالــح
آغــا دعــا إلــى تعــاون وثيــق بيــن اإلعــام الناطــق بالعربيــة
وبيــن المنظمــات المدنيــة والجمعيــات والروابــط التــي تمثــل
هــذه المجموعــة اللغويــة ،والتــي ًهــي جــزء ًأساســي مــن
المجتمــع الســويدي ،كمــا قــدم عرضــا مختصــرا عــن شــبكة
الكومبــس اإلعالميــة ،وأقســامها واتجاهــات تطورهــا ودورهــا
فــي تقديــم المعلومــات المجتمعيــة ،واألخبــار والبرامــج
المفيــدة والضروريــة للمهاجريــن العــرب ،ولجميــع الناطقيــن
باللغــة العربيــة ،مشــددا علــى أهميــة تســخير وســائل اإلعــام
فــي خدمــة أهــداف االندمــاج بالمجتمــع الســويدي.
ً
خــال ًاســتراحة العشــاء قــدم الفنــان طــارق الحــاج عزفــا
منفــردا علــى العــود ،واختتمــت أعمــال المؤتمــر الرابــع
لمنتــدى رجــال األعمــال فــي جنــوب الســويد ،بانتخــاب هيئــة
إداريــة جديــدة.
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تقرير :رغم ارتفاع وتيرة البناء:

نمو الفئة غير
القادرة على شراء
أو استئجار منزل في
السويد

ومــن ناحيــة مســاكن كبــار الســن فــإن المســاعدات الماليــة
الحكوميــة لبنــاء منــازل جديــدة لهــذه الفئــة انخفضــت
بشــكل حــاد خــال هــذا العــام ،كمــا انخفضــت أعــداد األماكــن
فــي دور رعايــة المســنين فــي أكثــر مــن نصــف البلديــات فــي
جميــع أنحــاء الســويد.

الكومبــس -ســتوكهولم :أصــدر مجلــس
محافظــة ســتوكهولم ،فــي  11حزيــران/
يونيــو ،تقريــره الســنوي حــول ســوق الســكن،
أكــد فيــه ارتفــاع وتيــرة البنــاء فــي المحافظــة
والتــي ستســتمر خــال الســنوات المقبلــة،
مشــيرًا فــي الوقــت ًذاتــه إلــى نمــو المجموعــة
التــي ال تملــك مــاال مــن أجــل االنتقــال إلــى
الشــقق والمنــازل الجديــدة.

–شــقق صغيرة وطالبية
مــن جهتهــا ،أكــدت مصلحــة شــؤون اإلســكان Boverket
ً
ً
أن الشــباب واألشــخاص فــوق  75عامــا ال يملكــون دخــا
ً
كافيــا للحصــول علــى قــرض أو شــراء منــزل بغرفــة واحــدة
ومطبــخ بغــض النظــر عــن حالتهــا ،فــي جميــع أنحــاء
محافظــة ســتوكهولم ،حيــث تعتبــر فئــة الشــباب ،بأعمــار
ً
ً
ً
 20إلــى  27عامــا ،هــم األقــل ملــكا أو اســتئجارا للمســاكن،

وبحســب التقريــر الــذي اطلعــت عليــه «الكومبــس» فــإن وبنســبة ال تصــل إلــى النصــف.
هــذه هــي المــرة األولــى منــذ فتــرة طويلــة ،التــي يبنــى بهــا
عــدد كبيــر مــن الشــقق فــي محافظــة ســتوكهولم ،لتغطيــة وقالــت ُمحافظــة ســتوكهولم  Chris Heisterإن خطــوة
الحاجــة ،لكــن فــي الوقــت نفســه ازداد عــدد األشــخاص غيــر البنــاء مهمــة وضروريــة ،للحــاق بالنمــو الســكاني ،فالمســاكن
القادريــن علــى الدخــول إلــى ســوق الســكن ،حيــث تتكــون هــي مفتــاح تحقيــق ســتوكهولم للنمــو فــي الســويد ،لكــن
المجموعــة مــن الشــباب والطــاب والقادميــن الجــدد.
صعوبــة الحصــول علــى ســكن هــو التحــدي األكبــر لنــا ،وعلينــا

وانخفضــت الحركــة فــي ســوق الســكن ،خــال العقــد الماضــي،
وبحســب تحليــل إدارة المحافظــة فــإن الســبب يعــود إلــى
نقــص المســاكن ،كمــا ان ضريبــة المكاســب علــى رأس المــال
والرســوم عنــد شــراء المنــازل ،تؤثــر فــي نيــة النــاس علــى
االنتقــال مــن منزلهــم الــذي يملكونــه .كمــا أن ارتفــاع أجــرة
مســاكن اإليجــار الجديــدة ،وقلتهــاُ ،ي ّ
صعــب االنتقــال علــى وقالــت وزيــرة األطفــال وكبــار الســن والمســاواة Åsa
 Regnérإن االســتثمارات لبنــاء المزيــد مــن دور رعايــة
األســر.
المســنين وحجــم المســاعدات الماليــة المخصصــة لذلــك
باإلضافــة إلــى أن العديــد مــن كبــار الســن يعيشــون فــي ســتتضح أكثــر خــال ميزانيــة عــام  .2016وأضافــت أن
مســاكن كبيــرة ،ويبقــون بهــا ،لعــدم ســهولة االنتقــال ســبب المشــكلة يعــود إلــى إغــاق دور الرعايــة الصحيــة
إلــى مســاكن أصغــر تناســب احتياجاتهــم ،مــا يؤثــر فــي واالجتماعيــة الخاصــة للمســنين ،وعــدم بنــاء المزيــد مــن
ً
حركــة ســوق الســكن .وحــول األساســيات التــي يجــب المســاكن ،مؤكــدة علــى أهميــة إقــرار نمــوذج جديــد يضمــن
علــى السياســيين االتفــاق عليهــا ،مثــل مســتوى تســعير تحقيــق الدعــم الفعــال فــي هــذا المجــال.
اإليجــارات ،وحجــم االســتثمارات واســتراتيجيات أخــرى وأشــارت الوزيــرة إلــى الحكومــة ســتخصص حوالــي  3مليــار
كــرون فــي ميزانيــة العــام المقبــل لبنــاء أنــواع مختلفــة مــن
أوضــح ُم ِ
حافظــة ســتوكهولم« :نحــن ال نحــل جميــع المشــاكل المســاكن ،مــن ضمنهــا منــازل جديــدة مخصصــة لكبــار
مــن خــال البنــاء فقــط ،بــل نحتــاج إلــى إجــراءات أخــرى ،وهــي الســن.
تعتبــر قضايــا سياســية بحتــة ،يتوجــب النقــاش فيهــا مــع
وبحســب أرقــام صــادرة عــن مصلحــة اإلســكان الســويدية
الحكومــة».
 Boverketفــإن  122بلديــة أي نصــف البلديــات تعانــي
ً
مــن مشــكلة النقــص فــي أماكــن ســكن كبــار الســن ،مقارنــة
مــع  77بلديــة فــي العــام الماضــي.

–نقــص فــي مســاكن الشــباب
وكبــار الســن

مــن ناحيــة ثانيــة ،أشــار اســتطالع للــرأي أجــراه التلفزيــون
الســويدي  SVTفــإن مجمــوع البلديــات الســويدية التــي
تعانــي مــن نقــص المســاكن المخصصــة للشــباب ،العــام
الحالــي ،لتصــل النســبة اآلن إلــى ثالثــة أربــاع البلديــات ،دون
ً
أن يفعــل معظمهــا شــيئا لمســاعدتهم.

وقالــت مطــورة األعمــال فــي مجلــس محافظــة ســتوكهولم أن نبنــي بشــكل أكثــر مرونــة ،وعــدد أكبــر مــن شــقق اإليجــار
 Elin Blumeإن هــذه هــي الصــورة الســائدة مــع األســف ،الصغيــرة وشــقق الطــاب ،وأن نحــاول العثــور علــى حلــول وكانــت  180مــن أصــل  290بلديــة فــي الســويد قالــت
وأســعار المنــازل فــي ارتفــاع كبيــر ،وشــراءها يصبــح أصعــب ،لبنــاء أقــل تكلفــة ،لكــن ال يمكننــا حــل جميــع المشــاكل فــي العــام الماضــي ،إنهــا تعانــي مــن نقــص فــي منــازل الشــباب،
فــي مســح ســنوي لمصلحــة الدولــة شــؤون اإلســكان
كمــا أن وحــدات اإليجــار انخفــض عددهــا بشــكل ملحــوظ.
يــوم واحــد».
 .Boverketإال أن أرقــام التلفزيــون الســويدي الحديثــة
تشــير إلــى زيــادة كبيــرة ليصــل الرقــم إلــى  219بلديــة .وأن
البلديــات الوافــدة إلــى قائمــة النقــص هــي صغيــرة وبعــدد
وتتجــاوز أهــداف البلديــات الحاجــة المتوقعــة لمحافظــة
ســكان يقــل عــن  25ألــف نســمة ،مثــل  Vimmerbyو
ً
ســتوكهولم ببنــاء  16ألــف مســكن جديــد ســنويا ،لكــن كل
 Mellerudو .Laxå
هــذه البلديــات المشــار إليهــا تقــول إنهــا تعانــي مــن عجــز
وبالرغــم مــن الوضــع الصعــب ،فــإن  121بلديــة مــن
فــي المســاكن ،وخاصــة الصغيــرة منهــا.
وبحســب صحيفــة داغنــس نيهيتــر ،فإنــه ومنــذ العــام التــي تعانــي مــن النقــص ،أي أكثــر مــن نصفهــا ،أجابــت
وأشــار التقريــر إلــى بعــض العوامــل التــي تصعــب مــن الدخــول
فــي مســح التلفزيــون أنهــا لــم تقــم بأيــة إجــراءات معينــة
 2000جــرى تحويــل أكثــر مــن  120.000وحــدة
فــي ســوق الســكن ،منهــا زيــادة شــروط الحصــول علــى قــرض
ً لمســاعدة الشــباب بالحصــول علــى ســكن ،مقابــل عــدد
ســكني ،كمــا أن الشــروط التــي تضعهــا شــركات الســكن إيجــار إلــى مســاكن تمليــك ،التــي أصبحــت أكثــر شــيوعا،
صغيــر مــن البلديــات يعمــل بشــكل كبيــر فــي هــذا
صعبــة التحقيــق لــدى العديــد مــن النــاس ،مــا يصعــب عليهم كمــا أن الشــقق الجديــدة المبنيــة كان أكثــر مــن ثلثيهــا المجــال ،مثــل تخصيــص شــقق فارغــة للشــباب أو توفيــر
توقــع عقــد مباشــر  .Förstahandskontraktللتمليــك وتتطلــب حقــوق ملكيــة  .äganderätterفرصــة مشــاركة عقــد اإليجــار مــع أحــد األصدقــاء.

–قروض وشروط صعبة

–حــل أزمــة الســكن مســألة
سياســية وال تقتصــر علــى بنــاء
المزيــد مــن المســاكن فقــط
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نساء من أقطار عربية تشارك في:

الذكــرى المئويــة لحصول المــرأة الدنماركية
على حقها في التصويت باالنتخابات
الكومبــس – خــاص :قبــل  100عــام تمكنــت
المــرأة الدنماركيــة مــن الحصــول علــى حــق
المشــاركة فــي االنتخابــات ،والســماح لهــا
بالترشــح واالقتــراع ،فمنــذ عــام 1915
أصبحــت قضيــة مشــاركة المــرأة فــي الحيــاة
السياســية أمــر محســوم وبشــكل يخــدم
فكــرة المســاواة بيــن الجنســين مــن جهــة،
وبيــن جميــع المواطنيــن مــن جهــة أخــرى.
وبالتزامــن مــع الذكــرى الســنوية المئويــة لمناســبة منــح
المــرأة حقهــا االنتخابــي فــي الدنمــارك ،نظــم المعهــد
الدنماركــي لألبحــاث حــول النــوع االجتماعــي والعرقيــات
ً
ً
 ،kvinfoمؤتمــرا دوليــا حــول المشــاركة السياســية
للمــرأة ،فــي العاصمــة كوبنهاغــن ،وبحضــور عــدد مــن
المنظمــات المدنيــة والحكوميــة وممثليــن برلمانييــن مــن
دول مثــل المغــرب واألردن وتونــس وفلســطين ومصــر
والهنــد ونيبــال والدنمــارك والســويد واليونــان وغيرهــا.
وناقــش المؤتمــر خــال الفتــرة مــا بيــن  4-3يونيــو ،حزيــران
الجــاري أهــم التجــارب فيمــا يخــص مســألة انخــراط المــرأة
فــي الحيــاة السياســية فــي العالــم ،وكيفيــة تعزيــز التمثيــل
النســوي فــي األطــر السياســية ،باإلضافــة إلــى مناقشــة
التحديــات التــي تواجههــا المــرأة فــي العمــل السياســي علــى
مختلــف المســتويات الوطنيــة والدوليــة.

–«االســتفادة مــن تجــارب برنامج الشــراكة العربية الدنماركية:

–«لــم يطــرأ تغيــر كبيــر علــى
نســبة التمثيــل السياســي للنســاء» الــدول االســكندنافية فــي احتــرام
وحــول تجربــة المــرأة الدنماركيــة بينــت السـ
ـيدةـم نيمـنــنـا اللعبــة الديمقراطيــة وتقبــل
جــروس مديــرة مركــز “ ”kvinfoأنــه علــى الرغـ
تمتــع الدنمــارك بمســتوى عــال مــن المســاواة بيــن الجنســين ،اآلخــر»
فإنــه ال تــزال هنــاك تحديــات رئيســية بالنســبة للنســاء فــي
المجــال السياســي حيــث لــم يطــرأ تغيــر كبيــر علــى درجــة
تمثيلهــن خــال الــدورات البرلمانيــة األربــع الماضيــة.

–«ضــرورة إتاحــة العمــل
السياســي للجميــع بغــض النظــر
عــن الجنــس»

بدورهــا شــددت البروفيســورة Drude Dahlerup
مــن جامعــة ســتوكهولم علــى أهميــة التعليــم منــذ الصغــر
للفتيــات مثــل كل األطفــال مــن الجنســين ،مــن أجــل إعــداد
أنفســهم للدخــول فــي مجــال العمــل السياســي ،في حــال كان
لديهــم الرغبــة والقــدرة علــى ذلــك.
وأشــارت البروفيســورة إلــى وجــود فــرق بيــن شــرط الحصــول
علــى التعليــم األكاديمــي وبيــن ممارســة ًالعمــل السياســي،
ألن العمــل السياســي يجــب أن يكــون متاحــا للجميــع ،وذلــك
حســب تعبيرهــا ،مــع التأكيــد علــى أهميــة التعليــم لبنــاء
القــدرات الشــخصية.

–«التجربــة التونســية رائــدة
فيمــا يخص المشــاركة السياســية
للمــرأة»

شــبكة الكومبــس كانــت مدعــوة لحضــور المؤتمــر ،والتقــت
عــدد مــن أهــم منظمــي هــذا الحــدث الدولــي ،وغيرهــم مــن
المشــاركين فــي المؤتمــر.
بدورهــا ذكــرت بســمة الســوداني مــن مؤسســة رابطــة
الناخبــات التونســيات ،فــي محاضرتهــا أمــام المؤتمــر أن
نســبة تمثيــل النســاء فــي تونــس تتعــدى  %30ممــا
يجعلهــا فــي مقدمــة الــدول العربًيــة واإلفريقيــة فــي هــذا
المجــال ،الكومبــس ًوجهــت ســؤاال لهــا فيمــا إذا كان هــذا
الرقــم يمثــل فعــا نســبة مشــاركة المــرأة فــي الحيــاة
وأكــدت رئيســة المعهــد الدنماركــي للديمقراطيــة السياســية التونســية ،أم أنــه يرتبــط بظــروف حزبيــة
واألحــزاب  Mette Gjerskovللكومبــس أن وسياســية وقتيــة؟
الدنمــارك نظمــت هــذا المؤتمــر الدولــي بهــدف مناقشــة أجابــت بســمة الســوداني :الســؤال مهــم ألنــه بعــد الثــورة
مــا تحقــق علــى مــدار المئــة عــام الماضيــة ،فيمــا يتعلــق حصلــت انتخابــات مرتيــن فــي المــرة األولــى كان المحافظــون
بحقــوق المــرأة وخاصــة مشــاركتها السياســية ،ومــا هــي هــم المســيطرون ،وحصلت نســبة ً %32مــن الن ًســاء علـ ًـى
ً
ـيرة إلــى مقاعـ ًـد لكــن هــذه النســبة كانــت تمثــل تقريبــا طيفا سياســيا
التحديــات التــي ســتواجهها فــي المســتقبل ،مشـ
واحــدا ،لكــن فــي االنتخابــات األخيــرة والتــي أجريــت نهايــة
ـول
ـ
ص
للح
أن المــرأة حتــى فــي الدنمــارك ال تــزال تناضــل
عــام  2014اختلــف األمــر ،مــع أن نســبة التمثيــل النســائي
علــى دور أكبــر فــي الحيــاة السياســية وفــي تقاســم الســلطة ،كانــت واحــدة وتقــارب  %32إال أن التمثيــل النســائي
علــى الرغــم ممــا حققتــه بالنســبة لألجيــال الماضيــة .الحالــي يشــمل أطيــاف سياســية متعــددة خاصــة مــن اليســار.

–«المــرأة الدنماركيــة ال تــزال
تناضــل للحصــول علــى حقوقهــا»

بســمة السوداني

اطلقــت الدنمــارك عــام  2003برنامــج الشــراكة
الدنماركيــة العربيــة بهــدف دعــم الشــراكات بيــن
المؤسســات الدنماركيــة والعربيــة فــي مجــال حقــوق

وعمــا يمكــن أن تضيفــه التجربــة التونســية مــن خــال
التعــاون مــع الدنمــارك والــدول االســكندنافية ،قالــت بســمة
الســوداني ” :يمكــن أن نطلــع علــى ثقافــة التســامح واحتــرام االقتصاديــة ،كمــا يســعى البرنامــج لتقويــة الحــوار
اللعبــة الديمقراطيــة وكيفيــة تقبــل اآلخــر ،إضافــة إلــى
تــداول الســلطة بشــكل ســلمي ،ومــع أن تونــس ال يوجــد والشــراكات والتفاهــم المتبــادل بيــن الدنمــارك والعالــم
بهــا أقليــات كثيــرة أو طوائــف ،إال أننــا الحظنــا عــدم وجــود
تونــس واحــد بعــد الثــورة وبعــد النضــال المشــترك ضــد العربــي .للمزيــد عــن البرنامــجdapp.dk  :
الديكتاتوريــة ،بــل تونســين األول محافــظ ويــكاد يكــون لذلــك عــرض باجيــر االقتــراح مجـ ً
ً
ـددا علــى البرلمــان فــي عــام
متطرفــا ،وتونــس أخــرى تريــد االنفتــاح والتطــور ،لذلــك
االختــاف ال يتــم فقــط علــى أســاس طائفــي أو إثنــي ،وإنمــا  ،1887ومنــح بموجبــه األرامــل والنســاء غيــر المتزوجــات
حــق التصويــت فــي االنتخابــات المحليــة ،وتمــت الموافقــة
لــه أوجــه متعــددة.
علــى المشــروع باألغلبيــة فــي البرلمــان لكــن مجلــس الشــيوخ
رفضــه ،وأعيــد طــرح المشــروع أكثــر مــن مــرة لكنــه كان
يقابــل بالرفــض فــي كل مــرة ،بحجــة أن المــرأة بطبيعتهــا
وتركيبتهــا النفســية غيــر صالحــة للعمــل السياســي.
اإلنســان والحكــم الرشــيد وحقــوق المــرأة والتنميــة

–«االحتــال ّ
دور المــرأة
ــد
قي
ً
الفلســطينية سياســيا وفــي
مجــاالت أخــرى»

وبعــد ذلــك اشــتدت المطالبــة بمنــح المــرأة حقهــا فــي
التصويــت خــارج البرلمــانّ ،
وصعــدت الحركــة النســائية مــن
ً
الكومبــس التقــت أيضــا رتيبــة عــاء الديـ ًـن عضــوة االتحــاد مطالبهــا ،وتــم إنشــاء جمعيــات تنــادي بحقــوق المــرأة،
النســائي الديمقراطــي فــدا ،وتعمــل حاليــا ضمــن مشــروع واســتمر النضــال حتــى تــم منــح المــرأة حقهــا فــي التصويــت
لتوحيــد جهــود اليســار الفلســطيني بالتعــاون مــع مجموعــة عــام .1915
األحــزاب (الخضــر والحمــر) الدنماركيـ ًـة ،حيــث تحدثــت
ـرأة وعلــى الرغــم مــن الجهــود الحماســية الكثيفــة التــي بذلتهــا
عــن تجربــة المــرأة ً الفلســطينية ،قائلــة « ً لعبــت المـ
دورا قياديـ ًـا رائـ ًـدا عــدد مــن المنظمــات النســائية ،لــم يتــم انتخــاب ســوى 9
الفلســطينية ،وخاصــة أثنــاء االنتفاضــة،
فــي الحيــاة السياســية الفلســطينية ،علــى الرغــم مــن العوائــق نســاء فقــط فــي االنتخابــات البرلمانيــة عــام .1918
التــي أفرزهــا االحتــال وأثــرت علــى تطــور الحياة السياســية
واالجتماعيــة بشــكل طبيعــي فــي فلســطين ،وفــي زيــادة وشــهدت فتــرة مــا بيــن عامــي  1925- 1918إصــدار
الشــرذمة جغرافيـ ًـا واقتصاديـ ًـا والمعيــق أيضـ ًـا لحجــم عــدد مــن المشــاريع القانونيــة ذات النطــاق الواســع والتــي
المشــاركة فــي الحيــاة العامــة ،كل ذلــك يصعــب علــى المــرأة تتنــاول قضايــا المــرأة ومســاواتها بالرجــل.
أخــذ دورهــا الفعــال ،ولذلــك فــإن انشــغال المــرأة بالعمــل
االحتــال قــد قيــد مــن دورهــا الثقافــي
اليومــي لمواجهــة ً
واالجتماعــي ،وخاصــة الــدور السياســي النســوي.

–حقائق تاريخية

يذكــر أن المــرأة الدنماركيــة حصلــت علــى حقهــا فــي
التصويــت بعــد ً 29
عامــا مــن النضــال ،حيــث بــدأت
بمطالبــة البرلمــان الدنماركــي بمنحهــا الحــق فــي التصويــت
ألول مــرة عــام  ،1886طــرح فريدريــك باجيــر مــن
حــزب فيســتر الليبرالــي مشــروع قانــون عــام ،1886
والقــى ً
دعمــا كبيـ ًـرا فــي تلــك الفتــرة ،ولكــن كانــت
هنــاك بعــض االنتقــادات إلدراج النســاء المتزوجــات فيــه

–الدنمــارك أول دولــة تشــهد
تمثيــل نســائي فــي مجلــس الــوزراء

وكانــت المــرأة الدنماركيــة مــن أوائــل النســاء اللواتــي حصلــن
علــى حقوقهــن السياســية فــي العالــم ،وفــي عــام 1924
دخلــت الدنمــارك التاريــخ مــن أوســع أبوابــه كأول دولــة
تشــهد تمثيــل نســائي فــي مجلــس الــوزراء ،بتعييــن أول
امــرأة فــي قمــة هــرم وزارة التعليــم ،لكــن لــم تســتطع
المــرأة الدنماركيــة التربــع علــى قمــة الهــرم السياســي فــي
الدنمــارك إال فــي عــام  ،2011حيــث اســتحوذت رئيســة
الــوزراء الحاليــة هيليــه تورنينــغ شــميت علــى مفاتيــح مكتــب
رئاســة الــوزراء.
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أماني لوباني السياسة في السويد ليست امتيازا

وأنا فخورة وأشعر
بالمسؤولية ألني
منتخبة بنسبة
أصوات مرتفعة
الكومبــس  -تجــارب وقصــص نجــاح: تؤمــن
أمانــي لوبانــي السياســية الســويدية مــن أصــل
فلســطيني أن المشــاركة العادلــة للمــرأة فــي
الحيــاة السياســية ،هــي أمــر ضــروري لبنــاء
الديمقراطيــة وإدامتهــا ،وال تتخيــل أن تصــل
الديمقراطيــة لجميــع النــاس فــي حــال بقــي
أكثــر مــن نصــف المجتمــع ممثليــن تمثيــا
أدنــى فــي العمليــة السياســية ودوائــر صنــع
القــرار ،لذلــك لــم تتــوان فــي الدخــول إلــى
المجــال السياســي ،واســتطاعت الحصــول
علــى نســبة أصــوات عاليــة ،فــي آخــر انتخابــات
لتكــون عضــوة لجنــة إقليــم ســكونة عــن
الحــزب االشــتراكي الديمقراطــي.
ُ
تدعــو أمانــي إلــى مجتمــع حضــاري متــوازن وصحــي تحتــرم
فيــه حقــوق الجميــع وتشــارك المــرأة فيــه بصياغــة القوانيــن
واتخــاذ القــرارات وممارســة العمــل السياســي .الكومبــس
التقــت أمانــي وأجــرت معهــا الحــوار التالــي:

–الشــعور بالمســؤولية بدايــة
المشــوار السياســي نحــو المســاهمة
فــي التغييــر
منــذ البدايــة كنــت ناشــطة فــي مجــال األمــم المتحــدة وســكنت
لفتــرة خــارج الســويد وعندمــا عــدت الحظــت تغييــرات
كبيــرة قــد طــرأت علــى الســويد بمختلــف المجــاالت ،مثــا
وجــود حــاالت عنصريــة وتمييــز لــم تشــهدهما الســويد
ســابقا ،وكذلــك وجــدت أن الفروقــات بيــن الطبقــات
االجتماعيــة حســب الدخــل تــزداد اتســاعا ،والمــدارس لــم
تعــد متشــابهة فــي جميــع المناطــق وأيضــا الرعايــة الصحيــة،
عندهــا قــررت أن أســاهم ولــو بقــدر ضئيــل فــي التغييــر نحــو
األفضــل ،وحرصــا منــي علــى وجــه مالمــو المدينــة التــي تربيــت
بهــا شــعرت بالمســؤولية وضــرورة المشــاركة فــي الحــوارات
التــي تــدور حــول هــذه المواضيــع ألضمــن لــي وألطفــال
المســتقبل حيــاة وبيئــة مالئمــة كمــا ســعى الذيــن مــن قبلنــا
فــي تحقيقهــا لنــا  ،لننعــم ببلــد جميــل نضمــن بــه المســاواة
وحقــوق اإلنســان لذلــك انخرطــت فــي العمــل بالسياســة.

–المفهــوم العــام لمعنــى
ممارســة السياســة فــي مجتمــع
مثــل المجتمــع الســويدي

فالبــد أن ينتزعــوا حقوقهــم بأنفســهم الن الديمقراطيــة ال اقــل بســت ســنوات مــن منطقــة ليمهامــن يعنــي األشــخاص
يمكــن أن تســتمر إذا لــم يكــن هنالــك مــن يدافــع ويطالــب المرفهيــن يعيشــون ســت أعــوام اكثــر مــن أشــخاص أخريــن،
بهــا ،لذلــك فأنــا أرى العكــس تمامــا بمــا أن المهاجريــن ألنهــا منطقــة تعتبــر معروفــة بــان أغلبيتهــا مــن الســويديين
األجانــب يهربــون مــن الدكتاتوريــة إلــى الديمقراطيــة لذلــك ذو الدخــل المرتفــع مــع ان المســافة بيــن المنطقتيــن قريبــة
السياســة هــي أهــم وســيلة مــن الممكــن مــن خاللهــا ممارســة هــم أول مــن يجــب أن يحــرص علــى اســتمرارها والتمســك
وكذلــك الفــارق فــي المــدارس هنالــك مــن يتأهــل  3طــاب
الديمقراطيــة فاإلنســان الــذي يحتــرم الديمقراطيــة ويريــد بهــا فــي مجتمعاتهــم الجديــدة.
أن يكــون رأيــه مســموعا فــي البلــد البــد ان يشــارك بالعمليــة
مــن أصــل  10إلكمــال الدراســة فــي الثانويــة العامــة بينمــا
السياســية ولــي شــخصيا هــي وســيلة تمكننــي مــن التأثيــر
هنالــك مــدارس أخــرى يتأهــل الطــاب  10مــن أصــل 10
علــى القــادم والمشــاركة برســم حلــم المســتقبل وأيضــا
وهــذا بحــد ذاتــه ناقــوس خطــر للمجتمــع البــد مــن إدراكــه.
وســيلة إليصــال رســالة الحــزب االشــتراكي الديمقراطــي وهــي
ّ
والحريــة والمســاواة فــي مجتمــع متعــدد األصــول
التضامــن
والثقافــات والمســاواة بيــن الرجــل والمــرأة لخلــق مجتمــع
ســويدي أفضــل.
حياتنــا تتأثــر بشــكل مباشــر بالسياســة ،علــى ســبيل المثــال
عندمــا يغلــق مســتوصف صحــي بالقــرب منــا نضطــر الذهــاب
إلــى آخــر أبعــد أو تغلــق مدرســة مــا دون أخــرى أو حتــى
مالحظــة فروقــات بيــن الخدمــات مــن منطقــة إلــى أخــرى شــيء مؤســف طبعــا ،أي إنســان ســواء كان أجنبيــا أو ســويديا
وقتهــا يشــعر المواطــن بضــرورة المشــاركة واإلدالء بصوتــه
يصــوت لهــذا الحــزب يجــب أن يعــرف أنــه يســاهم فــي مســألة
لــم أجــد شــخصيا أي نــوع مــن التمييــز بالعكــس فــي كل للمطالبــة بحيــاة أفضــل مــن وجهــة نظــره.
التمييــز العنصــري ،المشــكلة أن األجانــب الذيــن ّ
يروجــون
المحافــل كان هنالــك تشــجيع لــي كامــرأة مــن أصــل عربــي
ً
وهــذا أســعدني جــدا ولكــن ال يمكــن إنــكار إن وجــودي أعتقــد أنــه عندمــا ال يتابــع المهاجريــن واألجانــب وســائل لهــذا الحــزب ،يظنــون انــه حــزب يمكــن أن يعطــي حقــوق
فــي هــذا المــكان هــو ضمــن أقليــة شــديدة ،علــى مســتوى
المحافظــة أنــا مــن القالئــل (لســت متأكــدة ممــا إذا كنــت اإلعــام فــي الســويد ،وال يقــرأون الصحــف وتغيــب األكثريــة لهــذا األجنبــي دون ذاك األجنبــي ،وهــذه طريقــة تفكيــر
عــن االطــاع علــى النقــاش السياســي الســويدي حــول مختلــف
الوحيــدة) مــن الحــزب االشــتراكي التــي تنتمــي إلــى أصــول
خاطئــة خاليــة مــن المنطــق ،ألن أي مجتمــع مبنــي علــى
خــارج االتحــاد األوربــي ومــن مجمــوع  149نائبــا ،ليــس القضايــا ،تصبــح النتيجــة عــدم وعــي بأهميــة بالمشــاركة
التمييــز بيــن طبقــة وأخــرى أو عــرق دون ســواه  ،ال يمكــن
هنالــك أكثــر مــن  3أشــخاص مــن خلفيــة خــارج االتحــاد السياســية خصوصــا فــي االنتخابــات ،فلــو كل شــخص نظــر
أن يكــون مجتمعــا صحيــا.
ً
األوربــي لذلــك أجــد أنــى حققــت تقدمــا بوقــت قياســي .إلــى نفســه وحياتــه ووجــه ســؤاال لنفســه ،علــى ســبيل المثــال:
لمــا أنــا عاطــل عــن العمــل؟ لمــاذا ال أســتطيع أن أجــد ســكن واعتقــد أن بعــض األجانــب صوتــوا لصالــح الحــزب كــرد فعــل
بســهولة؟ عندهــا تظهــر أهميــة مشــاركته فــي أن يكــون لــه علــى عمليــة فشــل االندمــاج وألنــه اصبــح يأخــذ فتــرة أطــول
موقــف ورأي.
ليدخــل بالمجتمــع الســويدي ،وأيضــا هنــاك مــن يصــوت لعــدم
العمــل واالزدهــار والمســتوى التعليمــي الجيــد كلــه المعرفــة والجهــل بأهــداف الحــزب ،مــن المهــم التفكيــر
ســيتركز فــي مناطــق دون أخــرى ويــزداد الفــرق بيــن بالمشــاكل وحلهــا عــن طريــق نظــام مجتمعــي ككل واعتبــار
ال شــك أن السياســة فــي الســويد ،تختلــف عــن مفهومنــا مــن يدلــي بصوتــه ومــن ال يفعــل فتهمــل حقــوق األخيــر مشــكلة الفــرد مرتبطــة بمشــكلة المجموعــة التــي يشــارك
التقليــدي للسياســة الــذي ورثنــاه مــن بلدننــا ،السياســة هنــا مقابــل حصــول األول علــى امتيــازات أعلــى فتصبــح هنــاك
الجميــع بحلهــا .هنالــك فــرص تضيــع كل يــوم لبنــاء المجتمــع
تعنــي التعبيــر والتأثيــر مــن أجــل الرغبــة بالعيــش فــي مجتمــع هــوة بيــن الغنــي والفقيــر والمتعلــم وغيــر المتعلــم.
ديموقراطــي ،فالسياســي هــو مســؤول أمــام الناخبيــن ومنــاط
الــذي نريــده مــن خــال الجهــل بمــا لنــا ومــا علينــا.
بمهــام معينــة عليــه إنجازهــا وليــس امتيــاز كمــا فــي العديــد علــى ســبيل المثــال فــي مالمــو حســب اإلحصائيــات فــان
مــن الــدول ،فــإذا كان األشــخاص الذيــن يلجــؤون إلــى هنــا هــم معــدل العمــر فــي منطقــة مثــل هولمــا والتــي تحتــوي
الكومبــس  -مكتب ســكونه
أصــا ضحايــا السياســات غيــر الديمقراطيــة فــي بلدانهــم علــى نســبة كبيــرة مــن األجانــب ذوي الدخــل المنخفــض

–معرفــة تبعــات البقــاء علــى
الهامــش وعــدم المشــاركة
بالتأثيــر حتــى بالحــد األدنــى –زيــادة شــعبية حــزب ســڤاريا
ديموكراتنــا بيــن األجانــب
–تقبــل الوســط السياســي
األســباب والنتائــج
الســويدي لسياســية مــن أصــول
غيــر أوروبيــة

–التأثيــر علــى األجانــب
للمشــاركة فــي العمليــة السياســية
وكســر حاجــز الخــوف أو الحــذر مــن
كلمــة «سياســة»
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الكبــة وجبــة الســويديين المفضلــة
من الشرق األوسط
هــذه الصناعــة والطلــب ال يمكــن أن ينقطــع عــن األغذيــة
لذلــك اختــرت أن ابــدأ بمشــروع مصنــع الكبــة بجميــع أنواعهــا
لتلقــى رواجــا كبيــرا بيــن المقيميــن والســويديين أيضــأ.

–كلمــة حــال علــى منتــج الكبــة
وتقبــل الســويديين لهــا

–تطــور صناعــة الكبــة فــي
الســويد وفتــح أســواق جديــدة

ال يمكــن إنــكار أن هــذه الكلمــة قــد تشــكل تحديــا
فــي ترويــج المنتــج لكــن مــن خــال الشــكل األنيــق
والتعليــب الجيــد والمــذاق والســعر المناســب قــد
يشــكل إغــراءا يصعــب مقاومتــه فيدفعهــم للتجربــة
رغــم أن األغلبيــة ال يشــكل لهــا كلمــة حــال فارقــا
ألنهــم مطلعــون علــى اختــاف الثقافــات وتعددهــا
فــي الســويد.

اليــوم نحــن نبيــع حوالــي خمســة أنــواع مــن الكبــة فــي أكثــر
فــي الســطور التاليــة ،نتعــرف عــن تجربــة محمــد وشــركته
مــن  50محــل ونصــدر إلــى فنلنــدا ألمانيــا الدنمــارك وقريبــا
فــي هــذا المجــال:
إلــى إنكلتــرا .

– ســكان الســويد منفتحــون
ويحبــون تــذوق المطابــخ العالميــة

نحــن نســعى لكــي تبــاع الكبــة فــي متاجــر معروفــة مثــل كــوب
فــورم وااليــكا والوليــز ،فعــا اآلن مــن خــال بنــاء عالقــات مــع
األســواق الســويدية ولكــن هــذه األخيــرة ليــس مــن الســهل
الولــوج إليهــا ألنهــم ملتزميــن بشــروط علــى ســبيل المثــال
أنــا فــي الســويد منــذ مــا يقــارب عشــرين عامــا وبعــد زيارتهــم الميدانيــة إلــى المصنــع وضــرورة اطالعهــم علــى
تجربتــي ألكثــر مــن عمــل وجــدت أن المجــال فــي الصناعــات خــط اإلنتــاج وســيره وهــذا مــا نعمــل عليــه لنجــد طريقــا
الغذائيــة هــو األفضــل ألن البيئــة هنــا تســاعد لنمــو مثــل للتواجــد فــي أســواق ســويدية وعــرض منتــج شــرقي فيهــا.

الســويديون هــم مــن أكثــر الشــعوب انفتاحــا لذلــك
فــي مجــال الطعــام هــم يقبلــون علــى تجربــة مختلــف
األنــواع وغيــر تقليديــن فهــم مثــا يأكلــون البطاطــا
المســلوقة مــع الســمك وبنفــس الوقــت يقبلــون علــى
الطعــام الصينــي مثــا ويعشــقون الفالفــل وأنــا متأكــد
بــأن الكبــة هــي وجبتهــم المفضلــة الجديــدة .

الكومبــس – مقــال ترويجي :تتعــدد العالمات
التجاريــة الســويدية التــي حــازت علــى ثقــة
المســتهلك ،وبــدأت مؤخــرًا عالمــات أخــرى
لصناعــات غذائيــة شــرقية تحتــل مكانــا لهــا
فــي الســوق الســويدي.

ولكــي تكــون صاحــب منتــج هنــا عليــك أن تلتــزم بمواصفــات
تنافســية منهــا الجــودة واإلتقــان واألمانــة ،وهــو مــا قــام بــه
محمــد علــي الزبيــدي ،المواطــن الســويدي العراقــي األصــل
صاحــب شــركة  ،mazانطالقــا مــن تزايــد عــدد األجانــب
هنــا وزيــادة الطلــب علــى بعــض األغذيــة التــي اعتــاد
العــرب شــراؤها جاهــزة فــي بلدانهــم مثــل الكبــة بأنواعهــا
والمعجنــات.

–البيئــة الســويدية تســاعد
علــى العمــل بمجــال الصناعــات
الغذائيــة

محمد علي الزبيدي

بالبدايــة كنــا نصنــع كل المنتوجــات باليــد ولكــن بعــد تزايــد
الطلــب لــم يعــد باإلمــكان تلبيــة الكميــات الكبيــرة لذلــك
قمنــا بشــراء ماكينــة ذات طاقــة إنتاجيــة عاليــة ولكــن مــع
هــذا فــأن بعــض األنــواع مــا زالــت تصنــع باليــد مثــل الكبــة
الموصليــة .
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هوراس تحسين

فوانيس رمضان في ليالي السويد البيضاء
الكومبــس – تحقيــق :رمضــان فــي الحكايــات
العربيــة وفــي أجــواء الطقــوس الدينيــة
والعــادات والتقاليــد الشــعبية يبقــى شــهرا
متميــزا فــي ذاكرتنــا التــي نحملهــا معنــا
إلــى الغربــة ،مــع كل خصوصيــات وظــروف
المحافظــة علــى معانــي هــذا الشــهر ،خاصــة
بيــن المجتمعــات الجديــدة التــي انتقلنــا
إليهــا ،مــع التمنــي أن ننقــل دائمــا معنــا أيضــا
مــا تعلمنــاه مــن حالــة تصالــح النــاس مــع
أرواحهــم ومــع نبلهــم فــي اإلحســاس باآلخــر
مســتمدين ذلــك مــن العقيــدة الســمحة
لإلســام فــي جعــل قلــوب النــاس مليئــة
بالمحبــة والرحمــة للجميــع .مــن أجــل أن نعبــر
عــن ذاتنــا فــي المشــاركة مــع البشــر فــي صنــع
المحبــة والخيــر والســام والتعايــش.

–بســبب طــول ســاعات الصيــام
يهــرب الكثيــرون للســفر خــارج
الســويد

توكيــد ليســا بورديــن علــى إن الكثيــر مــن األســواق الســويدية
تعــد نفســها لتهيئــة مســتلزمات رمضــان حيــث يجــري إبــراز
هــذه المــواد فــي مواقــع بــارزة فــي هــذه المحــات لكــي تكــون
علــى مــرأى المتســوقين.

 %50خصوصــا فــي البدايــة حيــث يدعــون النــاس بعضهــم الكومبــس زارت إحــدى مكاتــب الســفر لالســتعالم عــن
حركــة الســفر خــال هــذا الشــهر
البعــض وجميــع األطبــاق الرئيســية الشــرقية تحتــوي علــى
َ
ُ
َ
يقــول مؤيــد جليــل داود مــن مكتــب الجزيــرة فــي مالمــو:
اللحــوم.
«الســفر خــال شــهر رمضــان فــي العــادة يزيــد والتحضيــر
وفــي منتصــف رمضــان تقــل هــذه النســبة بشــكل طفيــف ،أمــا لهــذا الرحــات يكــون قبــل الشــهر الكريــم بفتــرة وفــي هــذا
فــي نهايــة الشــهر فيعــود االســتهالك إلــى الحــد الطبيعــي العــام يأتــي رمضــان مــع وقــت العطــل لذلــك فنســبة الســفر
وأيضـ ًـا يعــود للتزايــد فــي األيــام األخيــرة بســبب العيــد» .ارتفعــت بشــكل ملحــوظ للغايــة ،أي منــذ شــهر فبرايــر
ومــارس وأبريــل قــد بيعــت جميــع تذاكــر الســفر للرحــات
«الســويد تنتــج فقــط لحــوم األغنــام مذبوحــة علــى الطريقــة فــي فتــرة شــهر رمضــان وهــذه الزيــادة وصلــت إلــى مــاال يقــل
اإلســامية ،أمــا العجــول والدجــاج فيأتــي مــن الدنمــارك ومــن عــن ».%50

حيــث يجــري ذلــك بنفــس الطريقــة التــي يجــري فيهــا إبــراز
المــواد الخاصــة بأعيــاد الميــاد ورأس الســنه الميالديــة ،أو
عندمــا يجــري فيهــا عــرض ســمك الســلمون والبيــض فــي
ً
عيــد الفصــح .بينمــا تعيــد محــات المالبــس أيضــا إعــادة
ترتيــب رفوفهــا قبــل عيــد الفطــر بأيــام بغيــة ان يتناســب
ذلــك مــع حاجــات النــاس فــي العيــد.

ضمــن هــذه المقابــات ،عرجنــا علــى محــل بغــدادي فــي مالمــو
المختــص ببيــع اللحــوم لنســأل عــن تصاعــد اســتهالك اللحــوم
خــال شــهر رمضــان فيجيبنــا إحســان البــدر أحــد العامليــن
هنــاك :خــال شــهر رمضــان يــزداد اســتهالك اللحــم إلــى

إيرلنــدا وتكــون هــذا المســالخ مســتعدة أصــا لفتــرة رمضــان فمثــا رحــات الخطــوط الجويــة العراقيــة قــد نفــذت بالكامــل
ألنهــم يعرفــون بــان كميــة الطلــب ســترتفع|.
منــذ تلــك الفتــرة ولغايــة  15يوليــو /تمــوز ،والعــودة غيــر
متوفــرة كذلــك لغايــة أغســطس ،وهــذه الزيــادة بالتأكيــد
تحــدث نحــو الوجهــات الشــرق أوســطية ،فالطلــب بالدرجــة
ال يســتطيع أحــد أن ال يــرى أجــواء رمضــان فــي عــدد مــن
األول إلــى العــراق ومــن ثــم لبنــان األردن ومصــر.
المــدن والمناطــق الســويدية ،المحــال الشــرقية تشــتعل فيهــا
فأغلــب المواطنيــن األجانــب ذهبــوا إلــى بلدانهــم لقضــاء
الحيــاة وتكتــظ بالنــاس فــي حمــى التســوق مــن أجــل صيــام
ً
والحــال ال يختلــف كثيــر فــي محــات الســوبر ماركــت الكبيــرة ،رمضــان وســط األهــل واألصدقــاء وأيضــا بســب ســاعات
وإفطــار طيــب قــد تكــون مائدتــه عامــرة بــكل شــئ لكــن
حيــث تخصــص إدارات الشــركات الكبــرى أقســام خاصــة الصيــام الطويلــة فــي الســويد.
تبقــى حبــة تمــر وكأس لبــن طعــم ومشــتهى لفقيــر جائــع أو
للمأكــوالت الشــرقية وتتوقــع زيــادة فــي مبيعاتهــا بشــكل
ُمهجــر فــي حــر الصيــف حيــث أوطاننــا هنــاك تعانــي الكثيــر
كبيــر ،كمــا يخبرنــا هــوراس تحســين مديــر محــل mex
مــن عبــث المارقيــن والقتلــة أعــداء الحيــاة !..
 matفــي منطقــة روزنغــورد فــي مالمــو.
رمضــان جانــا و فرحنــا بــه بعــد غيابه  ...أهال رمضان
شــهر رمضــان هــو أكثــر شــهر مــن بيــن جميــع شــهور يؤكــد الكثيــر مــن المحلليــن االقتصاديــن الســويديين
علــى التأثيــرات االقتصاديــة اإليجابيــة لشــهر رمضــان
ســيبقى دوما هكذا شــهرا كريما وجميال ومدهشــا !..
الســنة تــزداد بــه نســبة المبيعــات إلــى الضعــف خصوصــا فــي
علــى االقتصــاد الســويدي ،حيــث أشــارت إلــى ذلــك
هــذه مقابــات ســريعة اخترناهــا هــذا العــام أول وآخــر عشــرة أيــام مــن الشــهر اســتعداد للعيــد ويكثــر بشــكل واضــح الخبيــرة االقتصاديــة الســويدية ليســا
للتعــرف مــن خاللهــا علــى األجــواء الرمضانيــة اإلقبــال علــى منتجــات مثــل العــدس والحمــص والبقوليــات بورديــن فــي تقريرهــا الــذي نشــرته بعــد شــهر رمضــان
فــي الســويد -كيــف حالكــم فــي رمضــان؟ ألنهــا تدخــل فــي مكونــات المائــدة الرمضانيــة كالشــوربة .فــي العــام الماضــي فــي «.»SVENSK HANDEL

–محــات الغــذاء الكبيــرة فــي
الســويد تســتعد أيضــا لرمضــان

–رمضــان ينعــش األســواق
ا لســو يد ية

إحصائيــات عــام  2012تشــير إلــى أن مبيعــات شــهر رمضــان
تزيــد التســوق بمــا يقــدر  1,5مليــار كــرون ســويدي،
وتعتقــد المحللــة ليســا بورديــن إلــى أن األرقــام قــد تصــل فــي
رمضــان الحالــي إلــى مســتويات عاليــة جــدا.
الكثيــر مــن األســواق الســويدية الكبيــرة قطعــت خطــوة
متقدمــة فــي مخاطبــة الجاليــة المســلمة فــي الســويد بتضميــن
منشــورات الدعايــة التــي ترســل عبــر البريــد ببعــض اإلشــارات
الخاصــة بشــهر رمضــان ،كمــا أصبحــت شــركات االتصــاالت
العمالقــة تتنافــس بشــكل واضــح فــي شــهر رمضــان والعيــد
بتقديــم عــروض خاصــة بأســعار المكالمــات الدوليــة لبعــض
البلــدان اإلســامية.
علــى الرغــم مــن معانــي شــهر الصــوم العامــة والمشــتركة لــدى
جميــع المســلمين أينمــا كانــوا ،إال أن طعــم رمضــان فــي بلــد
مثــل الســويد بيــن الجاليــات اإلســامية لــه طابــع خــاص ،ليــس
فقــط ألنــه يأتــي هــذا العــام فــي عــز الصيــف ،بــل ألنــه أيضــا
تقليــد تــزداد أهميتــه مــع تزايــد عــدد المســلمين فــي هــذا
البلــد ،ومــع تزايــد التحديــات أمــام امتحــان معانــي المســاواة
والمواطنــة المشــتركة ومحاربــة التطــرف واإلســاموفوبيا،
زيــادة الشــعور بــأن المســلمين جــزء مــن مكونــات المجتمــع
الســويدي.
زينب وتوت
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ســيتي بن زهره

المكتبــة الدولية في ســتوكهولم

الكومبس في زيارة للمكتبة الدولية في ستوكهولم:

«أبوابنا مفتوحة للتعاون مع الفعاليات الناطقة بالعربية»
الكومبــس -ثقافــة :تمتــاز مدينة ســتوكهولم
عــن غيرهــا مــن المــدن الســويدية ،بكثــرة
وأصالــة وعراقــة معالمهــا الثقافيــة
التاريخيــة ،التــي تحظــى باهتمــام المثقفيــن
والســائحين علــى حــد ســواء ،ومــن بيــن هــذه
المعالــم ،واألكثــر شــهرة هــي :المكتبــة العامة
فــي مدينــة ســتوكهولم (Stockholms
 ،)stadsbibliotekالتــي تــم افتتاحهــا
فــي ( )31آذار عــام ( ،)1928وطبــق فيهــا
ألول مــرة فــي الســويد مبــدأ (الرفــوف
المفتوحــة) ،الــذي يغنــي الزائريــن عــن طلــب
المســاعدة ،ويســهل عليهــم الوصــول إلــى
الكتــب التــي يريــدون ،بأنفســهم ودون عنــاء.
وقــد توســعت هــذه المكتبــة خــال القــرن الماضــي ،وألحقــت
بهــا بنايــات أخــرى ،وتطــورت فيهــا األنظمــة المكتبيــة،
وتزايــدت أعــداد الزائريــن لهــا ،مــن المواطنيــن والســائحين
والمثقفيــن مــن أبنــاء الجاليــات المهاجــرة ،المنحدريــن مــن
ثقافــات متعــددة ومتنوعــة ،كان لمنجزهــا الثقافــي دور
مميــز فــي إغنــاء اإلرث الثقافــي اإلنســاني.
وبــرزت الحاجــة لتلبيــة رغبــات الفئــات المثقفــة مــن
الوافديــن ،والحفــاظ علــى اللغــات األم ألبنــاء الجاليــات
المهاجــرة ،واالهتمــام بالتنــوع الثقافــي إلثــراء الثقافــة
الســويدية ،فتأسســت فــي بدايــة األلفيــة الثالثــة ،المكتبــة
الدوليــة فــي ســتوكهولم ،وهــي القســم المتخصــص باللغــات
األجنبيــة فــي الســويد.

–أمينــة مكتبــة ســتوكهولم
ســيتي بــن زهــرة :نطمــح إلــى
زيــادة الرغبــة فــي القــراءة
لــم تكــن هــذه المعلومــات المتواضعــة التــي نمتلكهــا ،عــن
المكتبــة العالميــة فــي ســتوكهولم ،كافيــة للتعريــف بهــذا
ً
الصــرح الثقافــي المهــم فــي مدينــة ســتوكهولم ،فــكان لزامــا
علينــا أن نلتقــي ذوي االختصــاص ،لنقــدم مــن خاللهــم
ً
لقرائنــا الكــرام معلومــات أكثــر دقــة وتوثيقــا ،فــكان لنــا
هــذا اللقــاء مــع الســيدة (ســيتي بــن زهــره) ،القادمــة مــن
الجزائــر إلــى الســويد عــام ( - )1995ســيتي درســت علــم
المكتبــات ،وعملــت بتخصصهــا فــي الجزائــر  -حيــث بــدأت
العمــل فــي المكتبــة العالميــة فــي ســتوكهولم عــام ()2005

بفتــرة تطبيــق محــدودة ،ومــع مــرور الوقــت حصلــت علــى
فرصــة عمــل فيهــا بوظيفــة (أمينــة مكتبــة) ،وهــي امــرأة
متزوجــة وأم لولديــن ،وبعــد أن قدمــت نفســها بهــذا
اإليجــاز ،أجابــت بســخاء علــى كل أســئلتنا ،وقدمــت لنــا
معلومــات قيمــة عــن المكتبــة العالميــة فــي ســتوكهولم
وهــي كالتالــي.

–المكتبــة الدوليــة فــي
ســتوكهولم تحتــوي علــى أكثــر
مــن  120لغــة أجنبيــة
تأسســت المكتبــة العالميــة فــي ســتوكهولم ســنة (،)2000
وهــي تدخــل ضمــن إطــار المكتبــة العامــة (Stockholms
 )stadsbibliotekالتــي تعــرف اختصــارا (ٍ)SSB
وتوجــد فيهــا أكثــر مــن ( )120لغــة أجنبيــة ،غيــر
اللغــة الســويدية واإلنكليزيــة والفرنســية ،ولغــات الــدول
اإلســكندنافية ،وإجمالــي النســخ فــي المكتبــة ()201745
نســخة ،لســنة ( )2014ويحتــوي القســم العربــي فقــط علــى
( )12955نســخة.
ً
ً
تلعــب المكتبــة الدوليــة ،دورا مركزيــا فــي االســتعارة ،لــكل
ً
المكتبــات الموجــودة فــي الســويد ،لذلــك نشــتري دائمــا
نســختين مــن نفــس العنــوان ،نســخة للمكتبــة ونســخة
لالســتعارة المركزيــة .وإضافــة إلــى الكتــب فــي المكتبــة،
ً
هنــاك مجــات وجرائــد أيضــا مثــل :مجلــة العربــي ،مجلــة
ســيدتي ،وجريــدة الشــرق األوســط.
ً
توجــد فــي المكتبــة الدوليــة أيضــا ،مجموعــات موســيقية
وأفــام فيديــو ،مــن مختلــف دول العالــم ،إضافــة إلــى
الصحــف الوطنيــة اليوميــة ،وجميعهــا بنســخة واحــدة
ً
يوميــا ،وتحفــظ هــذه الصحــف لمــدة ثالثــة أشــهر فقــط ،أمــا
الصحــف الورقيــة العالميــة فهــي محــدودة ،وذلــك لوجــود
قاعــدة بيانــات رقميــة فــي الكمبيوتــر أســمها (Press
 ،)Displayالتــي تظــم أكثــر مــن ( )600جريــدة عالميــة
وبلغــات مختلفــة ،تمكــن كل مــن لــه عضويــة فــي المكتبــة،
أن يقــرأ جريدتــه فــي بيتــه أو مكتبــه ،وال بــد مــن اإلشــارة
هنــا ،إلــى أن هنــاك الكثيــر مــن األعضــاء يجهلــون ذلــك ،أي
الدخــول إلــى قاعــدة البيانــات.

–نشــاطات متنوعــة وتعامــل مــع
دور نشــر ومؤسســات عالميــة

ً
تقــدم المكتبــة أيضــا بعــض النشــاطات الثقافيــة مثــل:
المحاضــرات األدبيــة ،واللقــاءات الفنيــة ،واألماســي
ً
الشــعرية ،إضافــة إلــى أنهــا تســتضيف ســنويا ،مجموعــة
مــن المؤلفيــن المتخصصيــن فــي أدب األطفــال

ويدعــى هــذا النشــاط (أســبوع أدب األطفــال)
( )BarnBoksVeckanولتغطيــة فعاليــات هــذا
األســبوع الثقافــي الســنوي ،تتلقــى المكتبــة العالميــة
الدعــم المــادي ،مــن ثــاث جهــات مختلفــة وهــي كالتالــي:
تقــدم المكتبــة الملكيــة ( )%25مــن إجمالــي التكاليــف،
وكذلــك ( )%25مــن مجلــس المحافظــات ،ومــا تبقــى وهــو
( )%50تقدمــه بلديــة ســتوكهولم.
أمــا بخصــوص التعامــل مــع المؤسســات الثقافيــة ودور
النشــر ،فــإن الســيدة (إليزبــث ريزيبــري) ،تقــوم بمهمــة
التنســيق معهــم ،مــن خــال اإلنترنــت والمعــارض من داخــل المكتبة
الدوليــة للكتــاب .وأود أن ألفــت انتبــاه القــارئ ،إلــى
أن لدينــا صفحــة إلكترونيــة جديــدة هــي www.( :واآلداب األخــرى بصفــة عامــة ،ومــن المالحــظ لدينــا أن المــرأة
 ،)internationalbiblioteketهــذه الموقــع هــو
ً
ً
ً العربيــة ،نــادرا مــا تــزور المكتبــة أو تســتعير كتابــا منهــا،
األول الــذي يكتــب باللغــة األم ،ويتيــح للقــارئ العربــي مثــا:
إمكانيــة البحــث عــن أي كتــاب يريــد باللغــة العربيــة .وأتمنــى مــن الرجــال والنســاء واألطفــال ،مــن أبنــاء الجاليــات
العربيــة ،وكل الناطقيــن باللغــة العربيــة ،أن يهتمــوا
يعمــل فــي المكتبــة العالميــة اآلن ،موظفــون مــن مختلــف
الجنســيات مثــل( :الروســي ،اإلســباني ،العربــي ،والفارســي  ...بالقــراءة ،وأن يســتفيدوا مــن اإلمكانيــات المتوفــرة هنــا فــي
ً
إلــخ) ،ويبلــغ إجمالــي عددهــم ( )32موظفــا ،أمــا الموظفــون الســويد ،ألنــه وكمــا تعلمــون ،إن الكتــاب هــو غــذاء العقــل.
العــرب والناطقــون باللغــة العربيــة ،فهــم ثالثــة موظفيــن،
بمــن فيهــم الســيدة («»Elizabeth Rizebreg
إليزبيــث ريزيبــري) مســؤولة القســم العربــي فــي المكتبــة.

–نأمــل أن تصــل للجاليــات
الناطقــة بالعربيــة معلومــات
–«إقبــال عربــي ضعيــف علــى أكثــر عــن المكتبــة الدوليــة مــن
ريــادة المكتبــة الدوليــة»
نحــن نســعى إليقــاد الرغبــة فــي المطالعــة ،وتعزيــز خــال الكومبــس

االهتمــام بــاألدب ،وأن ال ننســى لغــة األم ،حتــى نكــون واختتمــت الســيدة (ســيتي بــن زهــره) حديثهــا معنــا،
همــزة وصــل بيــن كل الشــعوب ،هــذا هــو هدفــي ،بالدعــوة إلــى التعــاون بيــن المكتبــة الدوليــة ،والمنتديــات
وهــدف المكتبــة بشــكل عــام ،وأريــد فقــط أن أشــير
هنــا ،وبحكــم عملــي فــي المكتبــة العالميــة ،إلــى ضعــف الثقافيــة العربيــة ،والجمعيــات الثقافيــة النســائية
إقبــال أبنــاء الجاليــة العربيــة ،وخصوصـ ًـا المــرأة علــى والشــبابية ،ووســائل اإلعــام العربيــة فــي الســويد ،وأكــدت
القــراءة ،وأدعــو الجميــع إلــى االهتمــام بــاألدب العربــي علــى االهتمــام بلغــة األم ،واالطــاع علــى ثقافــات الجاليــات
األخــرى ،وفهــم ثقافــة أبنــاء البلــد المضيــف ،ألن المكتبــة
الدوليــة وحدهــا ،ال تســتطيع أن تنهــض بهــذه المهمــة،
وال يمكنهــا أن تجســد هــذه الرؤيــا ،وكلنــا أمــل مــن خــال
جريدتكــم (الكومبــس) الموقــرة ،أن يصــل رأينــا إلــى جميــع
إخواننــا وأخواتنــا وأوالدنــا ،مــن أبنــاء الجاليــات العربيــة ،وكل
ً
الناطقيــن باللغــة العربيــة فــي الســويد  ..ومرحبــا بكــم فــي
مكتبتكــم .
محمــد المنصور
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الفنان العراقي طارق الخزاعي في إحدى المشاهد

مشهد من المسرحية

أحدب بغداد في ستوكهولم:

عمل مسرحي يحاكي معاناة االضطهاد والظلم في اكثر من عاصمة
الكومبــس – ثقافــة :أحــدب بغــداد هــو
عنــوان مســرحية مــن فصــل واحــد ،قدمــت
مــن قبــل فرقــة مســرح (جــدارا الســويدية)،
فــي عرضهــا الرابــع ،علــى قاعــة المركــز
الثقافــي العراقــي مؤخـرًا ،تــدور أحــداث هــذه
المســرحية ،أثنــاء الحــروب العبثيــة ،التــي
مــر بهــا العــراق ،وتســبب بإشــعالها النظــام
الســابق ،خــال العقــود الثالثــة الماضيــة،
وعلــى مــدى ســاعة ونصــف الســاعة ،قدمــت
لنــا الفرقــة حكايــة رجــل أحــدب ،يعمــل
ويعيــش فــي العاصمــة العراقيــة بغــداد،
ومنهــا أتخــذ لقبــه (أحــدب بغــداد).

وحبــه ألبنــاء بلــده ،وبمســاعدة مــن صديقتــه الغجريــة،أن
يتصــدى لهمجيــة الغــزاة ،بتخريــب مؤسســات الدولــة
العراقيــة ،وتدميــر حضــارة البلــد ،وكســر وإذالل وهــدم
العراقــي ،لكــن جنــود جيــش االحتــال ،لــم يصبــروا
اإلنســان ً
عليــه كثيــرا ،فعمــدوا إلــى قتــل الفتــاة الغجريــة ،وأصابــوه
بعــدة رصاصــات فــي جســده المنهــك ،ليتمكنــوا بعــد
ذلــك مــن اعتقالــه ،وإيداعــه فــي ســجن أبــو غريــب «ســيء
الصيــت» ،وبعــد فتــرة مـ ًـن االعتقـ ًـال ،مــات (أحــدب بغــداد)
تحــت التعذيــب ،شــهيدا وقربانــا لبلــده العــراق.

أحــدب بغــداد ،قــدم لنــا حكايــة بغــداد ،حكايــة الظلــم
والقهــر واالضطهــاد ،إال أنهــا ليســت حكايــة بغــداد
وحدهــا ،بــل هــي رمــز لحكايــات العواصــم العربيــة كلهــا،
بمختلــف أطيافهــا السياســية ،ومســميات الحكــم فيهــا،
مــات (أحــدب بغــداد) وبقيــت كلماتــه تمــأ المــكان ،وصــدى
مقولتــه الشــهيرة يفضــح المتخاذليــن والجبنــاء« :أنــا أمتلــك
يمتــاز هــذا األحــدب بطيبــة القلــب ،وقــوة الجســد والتحمــل حدبــة فــي الظهــر ،لكنــي أســتطيع أن أقــول الحــق ،لكنكــم
والصبــر ،ويســاعد النــاس دائمـ ًـا فــي حمــل أغراضهــم ،تمتلكــون حدبــة فــي اللســان ،تمنعكــم عــن قــول الحــق».
ويكســب مــن عملــه هــذا قــوت يومــه ،ويتميــز بحســن
مرهــف وذكاء ملحــوظ وشــجاعة نــادرة ،إال أنــه يتعــرض
كل يــوم لمطــاردة مــن الصبيــة الصغــار ،فــي حــارات وأزقــة
بغــداد ،وغالبـ ًـا مــا يرمونــه بالحجــارة ،فيهــرب منهــم تأسســت فرقــة مســرح (جــدارا الســويدية) ،بعــد تقديــم
نشــاطها األول ،ضمــن المركــز الثقافــي العراقــي فــي
ويختبــئ فــي مدرســة الحـ ًـي ،وقــد تعاطفــت معــه إدارة ســتوكهولم ،بمشــاهد مــن مســرحية (كلكامــش) ،ضمــن
المدرســة ،وعينتــه حارســا فــي مدرســة الحــي.
محاضــرة للبروفســور الســويدي (أولــوف بيدرســون) ،عــن
لكنــه ،وبالرغــم مــن إعاقتــه الجســدية ،لــم يفلــت مــن حضــارة بابــل العراقيــة ،وهــي مــن أعــداد وتمثيــل أعضــاء
قبضــة الجيــش الشــعبي آنــذاك ،فأمســكوا بــه وأرســلوه مــع الفرقــة المســرحية ،بتأريــخ ( ،)2013 / 10 / 20بإســم
المتطوعيــن للحــرب ،ليقاتــل فــي حــرب ال يؤمــن بهــا أصـ ًـا( ،منتــدى المســرح) .ومــن ثــم تغييــر أســمها إلــى رقــة مســرح
ً
(جــدارا الســويدية) ،قبــل أن تقــدم مســرحية (أحــدب
ويتعــرض فيهــا دائمــا للســجن واإلذالل ،وصــادف ذات مــرة بغــداد).
فتــاة غجريــة ،أثنــاء حقبــة الحصــار علــى العــراق ،تقــاد إلــى
المــوت بتهمــة الدعــارة ،مــن قبــل النظــام الســابق ،وفــي المخــرج :مســرحية (أحــدب بغــداد) ،هــي مــن تأليــف
غفلــة مــن الحــراس ،تســلل األحــدب إلــى مــكان احتجــاز الفتــاة ،وإخــراج الفنــان طــارق الخزاعــي ،وهــو كاتــب وممثــل ومخــرج
ونجــح فــي إنقاذهــا مــن المــوت ،وهربهــا خــارج بغــداد .مســرحي ومــدرب للمبــارزة ومــن النصــوص المســرحية
التــي كتبهــا وقــام بإخــراج البعــض منهــا( :النائــب العريــف
وعندمــا غــزا األمريــكان وحلفائهــم العــراق ،والذ رمــوز حســين أرخيــص ،لبنــان عــروس تغتصــب ،جــدارا تشــرق
النظــام الســابق بالفرار،حســب نــص المســرحية ،وأختبــئ مــن جديــد ،الباحــث عــن الضــوء ،الثائــر يونــس الســبعاوي،
قادتــه فــي الجحــور ،حــاول األحــدب بغيرتــه علــى وطنــه أنهــض أيهــا القرمطــي هــذا عصــرك ،وأحــدب بغــداد)

–فرقة جدارا

وكذلــك المســرحية الغنائيــة( :هيلــة والكمــر) ،وهــي مــن  ،بــل ليكــون العشــق أحلــى مــا فــي الكــون ،وهنــا تظهــر
ألحــان الموســيقار (ســليم ســالم) وتــدرب علــى أدائهــا :جماليــة العــرض المســرحي ،وأختتــم حديثــه بالقــول:
(كاظــم الســاهر ومهنــد محســن) عــام ( ،)1986كمــا «لــكل منــا حدبــة فــي اللســان ،ال يســتطيع التخلــص منهــا
فــازت مســرحيته (جــدارا تشــرق مــن جديــد) ،بأفضــل نــص كــي ينطــق بالحــق ،ألن بعــض رجــال الديــن والحــكام ،زرعــوا
ً
وإخــراج ،فــي مهرجــان البحــر األبيــض المتوســط المســرحي ،فينــا نبتــة الخــوف ،التــي أصبحــت قاتــا ،نتعاطــاه بجبــن
باســم الفرقــة الملكيــة األردنيــة عــام ( ،)1997فــي مدينــة لنخــدر عقولنــا ،كــي ال نقــول كلمــة (ال) بوجــه الســلطان».
(بيشــيلية) جنــوب إيطاليــا ،وفــاز مسلســله اإلذاعــي (ســمير
أميــس) ،بالجائــزة الفضيــة عــام ( ،)2000فــي مهرجــان
القاهــرة لإلذاعــة والتلفزيــون.
الفنــان (محمــد صالــح خضيــر) ،جســد شــخصية األحــدب فــي
هــذا العــرض ،وأدى دور الشــخصية الســيكولوجية والبدنيــة،
وأســتطاع التلويــن فــي الصــوت والحركــة ،وأســتخدم لغــة
الجســد بــذكاء ،إلــى حــد الرقــص مــع الغجريــة ،بخفــة وبراعــة
ً
ً
ً
متناهيتيــن ،وقــد منــح الشــخصية بعــدا إنســانيا رائعــا،
يقــول الكاتــب والمخــرج طــارق الخزاعــي فــي تقديمــه ســواء فــي البعــد الدرامــي أو الكوميــدي ،وحــاز علــى إعجــاب
لمســرحيته :إن مســرحية (أحــدب بغــداد) هــي مفهــوم الجمهــور.
ً
شــرقي إلنســان عربــي ،ومحــاكاة وتواصــل مــع (أحــدب الفنــان (فــارس الســليم) ،أدى أدوارا متعــددة فــي هــذا
نوتــردام) ،كونــه يمثــل اإلنســان الغربــي ،وأوجــه التشــابه بيــن العمــل المســرحي هــي( :مديــر المدرســة ،القائــد ،الضابــط
األحدبيــن ،يكمــن فــي الظلــم والقهــر واالضطهــاد ،ومحاربــة األمريكــي ،والموظــف) ،وكان يمتــاز بقــدرة صوتيــة رائعــة،
الحــكام الظالميــن والطغــاة .وبمــا أن النــص المســرحي ،ســواء فــي الحــوار أو الغنــاء ،وقــدم الشــخصيات بشــكل مقنــع،
يطــرح معادلــة غايــة فــي التعقيــد ،هــي اســتبداد الحــكام وأجــاد فــي اســتخدام الجســد واألطــراف ،ورشــاقة الحركــة
وقســوة الطغــاة ،ومقارعــة الظلــم وتحقيــق العدالــة ،إال علــى المســرح.
أنــه يقــدم مشــاهد غايــة فــي الرومانســية ،فـًـي حالــة حــب الفنانــة (أيــة الزبيــدي) ،أدت دور الغجريــة ببراعــة ،وكانــت
بيــن األحــدب والغجريــة ،وال يخلــو النــص أيضــا مــن مشــاهد تمتــاز بتلقائيــة عاليــة ،وحركــة رشــيقة علــى المســرح،
كوميديــة ،إلــى جانــب المشــاهد الدراميــة فــي المســرحية .وإحســاس بالشــخصية وجمــال فــي األداء.

–الممثلون:

–طــارق الخزاعــي« :المســرحة
مفهــوم شــرقي إلنســان عربــي»

وعــن جماليــة العــرض المســرحي قــال الخزاعــي :اعتمــدت الفنانــة (نــور البغــدادي) ،تميــزت بأدائهــا العفــوي الســلس،
طريقــة المســرح الواقعــي الملحمــي ،وركــزت علــى قــدرة فــي دوريــن مختلفيــن همــا( :المواطنــة ،والمــرأة البغداديــة)،
وموهبــة الممثــل ،بحيــث اســتطاع أغلــب الممثليــن ،أداء وحــازت علــى إعجــاب المشــاهدين.
أكثــر مــن شــخصية واحــدة ،وبتنــوع واضــح فــي الحركــة الفنانــة (أحــام القاضــي) ،تولــت المهــام الفنيــة فــي
والصــوت ،وحاولــت أن أجسـ ًـد حالــة العشــق حــد المــوت ،بيــن هــذا العــرض المســرحي ،فحولــت قاعــة المركــز الثقافــي
األحــدب والغجريــة ،ال حبــا بالمــوت لوحــده
العراقــي ،بديكــور بســيط متواضــع ،إلــى مســرح ألحــداث
هــذه المســرحية ،واهتمــت بتصميــم وتنفيــذ المالبــس
واألكسســوارات ،ونجحــت فــي اختياراتهــا الموســيقية ،وقــد
أهــدى الموســيقار (ســليم ســالم) ،ثالثــة قطــع موســيقية إلــى
هــذه المســرحية ،وبمــا أن قاعــة المركــز الثقافــي العراقــي،
هــي ليســت قاعــة مســرح ،فقــد كانــت اإلنــارة بســيطة ،وتــم
االعتمــاد علــى اإلنــارة الفيضيــة.
قدمــت لنــا مســرحية (أحــدب بغــداد) قســوة فــي ممارســة
ً
ً
القهــر ،وتجليــا فــي الســمو اإلنســاني ،وعنفوانــا فــي الحــب،
وال ننســى أن فــي روح كل أنســان ثــورة ،فإمــا أن يســرقها
طاغيــة ،أو تذيبهــا بالعشــق امــرأة.
محمــد المنصور
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أرقام رسمية 1 :من أصل  60طالب لجوء غوتالند تستعد الفتتاح أول مساكن
حصل على فرصة عمل في السويد

الكومبــس – ســتوكهولم :ذكــرت صحيفــة أي مــا يقــل عــن  ،%2أو شــخص واحــد مــن أصــل
 Arbetetالتــي اطلعــت علــى أرقــام مصلحــة .60
الهجــرة الســويدية ،أن عــدد طالبــي اللجــوء ،وكانــت حكومــة يميــن الوســط الســابقة قــد ّغيــرت،

قبــل أن يحصلــوا علــى اإلقامــة ،والذيــن
ً
تمكنــوا مــن العثــور علــى وظيفــة ،كان قليــا
ج ـدًا ،رغــم أنــه لديهــم الحــق فــي العمــل.

ومنحت مصلحة الهجرة ،العام الماضي ،وثائق تخول
صاحبهــا العمــل فــي الســويد ألكثــر مــن 25300
شــخص ،مــن طالبــي اللجــوء قبــل أن يحصلــوا علــى
اإلقامــة ،فيمــا تمكــن  447منهــم فقــط مــن العمــل.

عــام  ،2010فــي القوانيــن التــي تحــدد طالبــي اللجــوء
الذيــن يمكنهــم الحصــول علــى رخصــة أو وثيقــة
ّ
للعمــل فــي الســويد ،مــا مكــن الجميــع مــن البحــث
عــن فرصــة عمــل منــذ اليــوم األول مــن وصولهــم
إلــى البــاد.
ً
ووفقــا للصحيفــة فــإن عــدد العامليــن فــي الســويد
ً
ازداد منــذ تطبيــق القــرار ،لكنــه شــهد انخفاضــا
بعــد العــام  2012وحتــى اآلن.

للجوء على أراضيها

الكومبــس  -ســتوكهولم :تســتعد أربــع فهــذا األمــر يعتبــر أحــد حقــوق اإلنســان األساســية،
مناطــق فــي جزيــرة غوتالنــد الســويدية باإلضافــة إلــى أنــه قضيــة نمــو لغوتالنــد علــى المــدى
الفتتــاح أول مســاكن لالجئيــن فيهــا ،حيــث الطويــل».
لــم تشــهد الجزيــرة أي مســكن للجــوء خــال وأشــار إلــى أن  12منطقــة جــرى البحــث فيهــا فــي
ـوى أنهــا تســتقبل ســنويًا الجزيــرة ،فيمــا ســيوصى ب ـ  4منهــا إلــى مصلحــة
العقــد الماضــي ،سـ ً
ـوب
ـ
مصح
ـر
ـ
غي
ـا
ـ
الجئ
ـا
مــا يقــارب  50طفـ
الهجــرة ،وهــي  Klintehamnو  Hemseو
بوالديــه ،و  30الجئــا بالغــا ،لكــن دون  Gardaو  ،Fårösundليتــم افتتــاح أولهــا فــي
مجمعــات ســكنية محــددة.
الخريــف المقبــل.
ً
ـرارا بمبادرتهــم مــن جهتهــا قالــت عضــوة المعارضــة فــي المجلــس
واتخــذ السياســيون فــي الجزيــرة قـ
الخاصــة باســتقبال  250طالــب لجــوء ،وقــال اإلقليمــي لغوتالنــد إيفــا نيبيليــوس للتلفزيــون
رئيــس المجلــس اإلقليمــي فــي غوتالنــد  Björnالســويدي « :SVTنحــن بحاجــة إلــى زيــادة التنــوع
« :Janssonيوجــد توافــق سياســي واســع بـ ًـأن والســكان فــي الجزيــرة مــن أجــل تطورهــا ،باإلضافــة
تســتقبل غوتالنــد المزيــد مــن النــاس مســتقبال إلــى أنهــا قضيــة إنســانية».
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دراسة:

« و هــم اال ند مــاج» . . .
ومستقبل حوار الثقافات
الكومبــس – مقــاالت الــرأي :مــرت أكثــر
مــن ســتين عامــا وبلــدان اللجــوء األوربــي
تســتقبل أعــدادا غفيــرة مــن الالجئيــن،
وتحــاول أن توفــر لهــم البنــى التحتيــة
والدوائــر المتخصصــة التــي تنظــم تفاعلهــم
وتشــغيلهم الممكــن واندماجهــم فــي
مجتمعــات اللجــوء فــي دول أوربــا.

غيــر أن النتائــج المتوقعــة مــن دعــاوى االندمــاج وتقريــب
ســلم القيــم المتبادلــة والتفاعــل لــم تبلــغ مســتوى يمكــن
قياســه أو دراســته أو إظهــاره كنتائــج إيجابيــة .بــل أن
موضــوع االندمــاج بعــد كل هــذه الســنوات بقــي قضيــة
اهتمــام ثقافــي فــردي محــدود نجــح بعــض األشــخاص فــي
اســتيعابه أو تحقيقــه فيمــا اتســعت الشــقة الجماعيــة
وكبــرت رقعــة المناطــق المغلقــة علــى ثقافــة الالجئيــن
وطبائعهــم ومعتقداتهــم بعيــدا عــن المجتمعــات
ّ
المضيفــة.
وهنــا ســوف يقــول أكثــر مــن قائــل « إن مجتمعــات اللجــوء
مجتمعــات مغلقــة وعنصريــة وال تمتلــك إيمانــا يشــبه
إيماننــا وال عــادات تقتــرب مــن عاداتنــا « إلــى آخــره مــن
جمــل القــول المكــرر ،وذلــك يعكــس ســوء فهــم لمفهــوم
االندمــاج الــذي اعنيــه هنــا ،وهــو عمليــة تفاعــل بيــن
المجموعــات تقــوم علــى احتــرام الهويــة المتبــادل واحتــرام
الخصوصيــة وتكريــس عناصــر التقــارب اإلنســاني الممكــن
مــن خــال اتبــاع قواعــد الحيــاة وقوانينهــا المرعيــة
وأخالقياتهــا فــي دول اللجــوء وتحاشــي التطــرف والتشــدد
واالنغــاق أو أيــة وســيلة مــن وســائل التمــرد أو القطيعــة.

كنــت يــوم  29مايــو/
أيــار  2015قــد قــرأت
مقالــة فــي جريــدة
افتونبالديــت الســويدية
الصــادرة فــي نفــس اليــوم،
بقلــم الناشــطة « صليحــة
داغلــي – Zeliha
 »Dagliبعنــوان « لــم
اســتطع بعـ ُـد أن اكــون
ذاتــي هنــا –  Jag kanصليحــة داغلــي – Zeliha Dagli
 » inte längre vara mig själv härوفيهــا
تشــير إلــى أنهــا منــذ ثالثيــن عامــا اضطــرت للهــروب مــن
«حكــم الماللــي» ورجــال الديــن فــي إيــران حيــث شــهدت
فــي قريتهــا الصغيــرة كل تلــك األحــكام المحــددة للمــرأة
والظالمــة لمكانتهــا ثــم جــاءت هنــا فــي الســويد لتقيــم فــي
أوبســاال ثــم تنقلــت إلــى عــدد مــن األحيــاء حتــى اســتقرت فــي
« هوســبي »  ..ولكنهــا يومــا بعــد يـ ُـوم أصبحــت تواجــه فــي
أحيــاء الالجئيــن التــي ســكنتها مــن قبــل وفــي هوســبي اليــوم
أكثــر مــن تلــك المحــددات والممنوعــات والمحرمــات التــي
ّ
تضيــق الخنــاق علــى المــرأة مــن قبــل مجموعــات أصوليــة أو
دينيــة أو طائفيــة.
وحيــن كتبـ ُـت لهــا اطلــب المزيــد مــن المعلومــات واألفــكار

والصــور تخصنــا بهــا فــي « الكومبــس» قالــت :إننــي أعنــى
فــي مقالتــي أننــي ربمــا ســأعيد طلــب اللجــوء فــي الســويد
الــذي احمــل ًجنســيته لكــي يجــدوا لــي مكانــا أعيــش فيــه
كالجئــة ثانيــة حيــث يمكــن للمــرأة أن تعيــش وتعمــل
وتأخــذ عطلهــا وتدعــو عائلتهــا إلــى األماكــن العامــة
والمســابح والمطاعــم دون أن يكــون هنــاك مــن يمــارس
دور المعمميــن والخطبــاء والدعــاة فــي قمــع إرادة الحريــة
وقــد أظهــرت التجــارب أن االندمــاج ليســت عمليــة نمطيــة ،والعيــش بشــكل ســلس يقتــرب ممــا يعيشــه النــاس عمومــا
كأن تضــع مجموعــات مــن المهاجريــن فــي قاعــات لدراســة فــي بلــدان أوربــا دون مضايقــات أو تهديــد أو تخويــف.
اللغــة أو الحــوار وتظــن أن اســتجابتهم هــي النتيجــة
وبرغــم وجهــات النظــر المختلفــة حــول
المعبــرة عــن اندماجهــم أو اقترابهــم مــن مجتمعــات دول وتابعــت تقــول « ّ
مقالتــي إال أننــي احــذر مــن هيمنــة التيــارات المتشــددة
اللجــوء.
التــي يتبادلهــا أطــراف وطوائــف ومتدينيــن فــي محاولــة
الســيطرة علــى مجتمعــات الالجئيــن وحصــر مفاهيــم
بــل انــه عمليــة تربويــة أوال ثــم إنهــا اختيــار شــخصي
الحريــة والحــال والحــرام فــي إطارهــا الضيــق الــذي يحــول
ُ ّ
وتقصيــات وبحــث وتقــارب بيــن الطرفيــن الالجــئ والمضيــف الحيــاة إلــى ســجن كبيــر».
مــن خــال النشــاطات العامــة التــي تتوفر إعالناتهــا وبرامجها
فــي مكتبــات المــدن وبرامــج التلفزيــون والصحافــة وهــي واســتطيع هنــا أن أعيــد القــول بعــد دراســة عــدد مــن
غالبــا مهرجانــات ثقافيــة وحفــات موســيقية واحتفــاالت التجــارب الفرديــة والجماعيــة أن فشــل االندمــاج وتحولــه
عامــة وأعيــاد وعطــات ورحــات مشــتركة .إذ أن مفهــوم إلــى وهــم مــا هــو إال نمــوذج متقــدم يمكــن دراســته لبلــوغ
الصداقــة واللقــاءات االجتماعيــة ال يقــوم هنــا علــى لقــاءات األســباب التــي أدت إلــى فشــل حــوار الثقافــات والديانــات
مطولــة فــي المقاهــي أو ســهرات أو دعــوات متبادلــة.
الــذي بــدأ منــذ اكثــر مــن عقديــن مــن الزمــان بيــن أمــم
الشــرق والغــرب ،ذلــك الفشــل الــذي كان نتيجــة أن أطــراف
والمعــروف أن الالجــئ ال يحمــل حقيبتــه الصغيــرة فقــط الحــوار تتبــادل الهواجــس فــي أن يكــون كل طــرف
حيــن يهاجــر بــل يحمــل معــه عقيدتــه وثقافتــه وأفــكاره يريــد إخضــاع عقائــد الطــرف اآلخــر لمــا يحملــه ويؤمــن
وارثــه الطويــل مــن المحــددات والممنوعــات والمحرمــات  ...بــه وإيقاعــه فــي دائــرة «الحــرام « وهــي الكلمــة المفتــاح
والمســموحات المحــدودة .ويأتــي بــكل احتمــاالت التنــازع التــي تهيمــن علــى مجتمعــات اللجــوء وأحيائهــم وبيوتهــم
واالختــاف ليقيــم وســط مجتمعــات عبــرت مراحــل كثيــرة ودياناتهــم المتعــددة وحواراتهــم مــع اآلخــر .
مــن الصراعــات والحــروب وفتــرات طويلــة أيضــا مــن الحــوار
ُ
الذاتــي وتحليــل معنــى الحيــاة علــى األرض وأحــكام الســماء المقاالت المنشورة في الكومبس تعبر عن رأي كتابها وليس بالضرورة عن رأي الكومبس
وحولتهمــا إلــى قوانيــن تفاعليــة تســند الحيــاة الفرديــة
فاروق سلوم
واالجتماعيــة وتعــزز الفــرص المفتوحــة لالجتهــاد واألبــداع
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القهوة تكافح
اآلثار الضارة
لإلجهاد النفسي
«السترس»
الكومبــس  -طــب وصحــة :قــد يظــن البعــض
أن تــرك أو الخفــض مــن اســتهالك القهــوة
قــد يكــون جيــدًا ضــد الضغــط النفســي
واإلجهــاد «الســترس» ،لكــن دراســة جديــدة
أظهــرت أن األمــر هــو العكــس ،فالقهــوة
تكافــح اآلثــار الضــارة الناجمــة عنــه ،لكنهــا
ال تكافــح «الســترس» بحــد ذاتــه.

وأظهــرت النتائــج أن الكافييــن أثــر فــي عواقــب اإلجهــاد
الضــارة ،مــن خــال ربطهــا بمســتقبالت األدينوســين
بالد مــاغ.

مــن جهتــه قــال أســتاذ علــم الصيدلــة فــي معهــد
كارولينســكا بيرتيــل فريدهولــم ،للتلفزيــون الســويدي
« :SVTنحــن نعلــم أن مســتقبالت  A2Aفــي الدمــاغ ،التــي
ً ً
ً
يؤثــر الكافييــن فيهــا ،تلعــب دورا مهمــا جــدا فــي التحكــم
بالمســارات الرئيســية بالدمــاغ ووظيفــة الحركــة واليقظــة
وكشــفت الدراســة ،التــي أجراهــا باحثــون برتغاليــون ونشــرت
نتائجهــا فــي الدوريــة العلميــة  ،PNASأن القهــوة يمكنهــا والحيــاة العاطفيــة».
مكافحــة اآلثــار الضــارة الناجمــة عــن الضغــط النفســي وتابــع قولــه« :هــذه الدراســة تظهــر وجــود تأثيــر علــى
واإلجهــاد «الســترس» علــى المــدى البعيــد ،مثــل مشــاكل
أنظمــة الضغــط النفســي هــذه ،والتــي تتأثــر بالكافييــن»،
الذاكــرة واالضطرابــات العاطفيــة واالكتئــاب والميــول إلــى
ً
مشــيرا إلــى أن هــذا ال يعنــي أن مــن يعانــي مــن الضغــط
االنتحــار.
النفســي لفتــرات طويلــة عليــه أن يتنــاول كميــات هائلــة
وتابــع الباحثــون كيفيــة تأثــر فئــران االختبــار الذيــن مــن القهــوة.
جــرى إعطائهــم الكافييــن وتعريضهــم للضغــط النفســي
«الســترس» ،حيــث نجحــت بالعــودة إلــى ذاكــرة قريبــة قويــة ،وبحســب الدراســة فــإن كميــة القهــوة المطلوبــة مــن أجــل
وخففــت مــن حالتهــا االكتئابيــة ،بمســاعدة الكافييــن .التأثيــر فــي مســتقبالت  A2Aالدماغيــة هــي مــن كــوب
ً
وفــي الوقــت الــذي أجــرى فيــه الباحثــون فحوصــات إلــى كوبيــن يوميــا ،حيــث تمنــح هــذه الكميــة حمايــة مــن
نفســية لســلوك الفئــران وذاكرتهــا ،قاســوا أيضـ ًـا التأثيــرات الســيئة للضغــط النفســي علــى المــدى الطويــل،
مســتويات اإلجهــاد النفســي كيميائيـ ًـا (بقيــاس درجــات وهــو يختلــف عــن التوتــر علــى المــدى القصيــر الــذي يطــور
هرمونــات الســترس) والنشــاط الدماغــي الكهربائــي .قدراتنــا البشــرية.

وكالة النقل السويدية:

ً
 19شخصا ضحايا شهر أيار /مايو
جراء حوادث السير في البالد
الكومبــس  -ســتوكهولم :قالــت وكالــة النقــل
الســويدية  Transportstyrelsenإن
 19شــخصًا قتلــوا ،فيما أصيب  200شــخص
بجــروح خطيــرة ،جــراء حــوادث الســير فــي
البــاد ،وذلــك فــي األرقــام األوليــة لشــهر
أيــار /مايــو  ،2015بانخفــاض  3أشــخاص
عــن نفــس الشــهر مــن العــام الماضــي.

ً
ووفقــا لألرقــام فــإن  10مــن المتوفيــن قتلــوا فــي حــوادث

فرديــة ،و  4فــي حــوادث اصطــدام ،اثنيــن منهــم علــى
دراجــات ناريــة.
ً
أمــا مجمــوع المتوفيــن علــى الطرقــات منــذ  12شــهرا (أي
منــذ أيــار /مايــو  2014وحتــى نيســان /أبريــل  )2015بلــغ
ً
ً
 256شــخصا .وفــي العــام الــذي قبلــه توفــي  275شــخصا،
وبحســب المعــدل لــكل أربــع ســنوات فــإن نســبة الوفيــات

ً
وبحســب الوكالــة فــإن  14شــخصا مــن المتوفيــن ،كانــوا جــراء حــوادث الســير انخفضــت بنســبة .%11
يســتقلون ســيارات شــخصية ،وثالثــة كانــوا علــى دراجــات
ناريــة ،وشــخصين كانــوا مــن المـ ّـارة.
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ً
رؤساء أندية سويدية يقدمون أفكارا مبتكرة
لتطوير الرياضة ودمج القادمين الجدد
الكومبــس  -رياضــة :فــي تقريــر
للجمعيــة الرياضيــة Svensk idrott
التابعــة لالتحــاد الرياضــي الســويدي
حــول
Riksidrottsförbundet
المتطلبــات الجديــدة للرياضــة فــي الســويد،
وتوقعــات رؤســاء األنديــة والجمعيــات
بمســتقبل الرياضــة بشــكل عــام ،قــدم
معظمهــم أفــكارًا جديــدة لتطويرهــا
وزيــادة مســاهمتها فــي االندمــاج والمســاواة
وتحســين العالمــات المدرســية لألطفــال.

وحــول الحاجــة إلــى إجــراء تغييــرات ،قــال بعضهــم إن علــى
الجمعيــات متابعــة النزعــات الجديــدة ،وأن تركــز علــى
رغبــة األشــخاص بممارســة ًالرياضــة أكثــر مــن المنافســة،
لتصبــح أكثــر متعــة وجمعــا للنــاس ،باإلضافــة إلــى إقامــة
منافســات مختلفــة ومختلطــة مثــل لعــب كــرة القــدم فــي
الغابــات ،أو هوكــي الجليــد علــى بحيــرات متجمــدة ،أو لعــب
الكــرة الطائــرة فــي المســتنقعات ،أو كــرة اليــد مــع ارتــداء
الزالجــات.

وطالبــت أنديــة أخــرى بأهميــة وجــود مســتويات مــن
النشــاط الرياضــي لــدى جميــع األطفــال والشــباب فــي
جميـ ًـع الرياضــات ،بــدل إضاعــة طاقتهــم وإرهاقهــم
مبكــرا ،مشــيرين إلــى تنامــي ًمشــكلة العثــور علــى أشــخاص
موقــع الجمعيــة  Svenskidrott.seتوجــه إلــى رؤســاء قادريــن علــى التــدرب طوعيــا بشــكل دائــم ،رغــم محــاوالت
األنديــة فــي جميــع أنحــاء البــاد ،بأســئلة حــول
توقعاتأجهمـــعـم المجتمــع ،التــي وصفوهــا ب ـ «غيــر الكافيــة».
المســتقبلية للرياضــة ،عبــر اســتطالع ،حيــث
معظمهــم علــى أهميــة إجــراء تغييــرات ،كــي تبقــى الرياضــة أنديــة أخــرى طالبــت المنظمــات والشــركات الرياضيــة أن
بشــكل عــام جذابــة لألطفــال والشــباب والبالغيــن ،كونهــا تكــون أكثــر جاذبيـ ًـة لكــن بخطــوات صغيــرة دون تغييــرات
تحمــل مكانــة قويــة فــي المجتمــع.
كبيــرة تخفــي أمــورا محببــة اآلن.

–«الرغبــة بممارســة الرياضــة –تدريــب مشــترك لألطفــال مــع
أهــم مــن
المنافســة»ـود صعوبــة فــي العثــور والديهــم
أشــار بعــض رؤســاء األنديــة إلــى وجـ

علــى رؤســاء جــدد ومشــرفين وســط ضعــف التمويــل،
مطالبيــن بزيادتــه ،فيمــا شــدد آخــرون علــى أهميــة أن
تكــون ً مواعيــد التدريــب مرنــة وتناســب كل شــخص ،لتكــون
طريقــا إلــى األمــام ،وأن تتعــاون العديــد مــن أنديــة الرياضات
المختلفــة لتعزيــز التدريبــات المختلطــة والمتنوعــة.

واقترحــت رئيســة نــادي آخــر ًأن يجــري تدريــب األطفــال مــع
والديهــم حتــى ســن  12عامــا ،وأن يتــم خلــط الالعبيــن مــن
الفــرق المتنافســة بيــن بعضهــم حتــى ســن ال ـ  ،13وعـ ًـدم
فصــل الجنســين (الفتيــان والفتيــات) حتــى عمــر  13عامــا،
وإلغــاء دعــم األنديــة التــي تبــدأ بأنشــطة نخبويــة مبكــرة.

مشــيرين إلــى تجربــة بعــض األنديــة بتعليــم الوالديــن حــول
تصرفــات األطفــال وأفكارهــم وتطورهــم ،وكيفيــة التعامــل
معهــم.

–الرياضــة لإلندمــاج وخاصــة
–نشــر التنــوع
واالختــاف النســاء
الثقافــي وعــدم التركيــز علــى
رئيســة نــادي آخــر ،قالــت إن بلديتهــم تســتقبل العديــد مــن
النخبويــة والمنافســة
المهاجريــن ،مــا يرفــع الحاجــة إلــى إيجــاد جهــود حكيمــة

رئيســة النــادي نفســه ،طالبــت بزيــادة فــرص الرياضــة
العفويــة بالتعــاون مــع جمعيــات رياضيــة محليــة ،وتدريــب
المدربيــن والمشــرفين علــى التعــدد والتنــوع واالختالفــات
الثقافيــة ،وخلــق مجالــس شــبابية مــن خلفيــات ثقافيــة
مختلطــة ،مؤكــدة علــى أهميــة إبقــاء التفكيــر بنخبــة
الرياضييــن إلــى مراحــل عمريــة متقدمــة ،وأن ال يكــون
الهــدف هــو المنافســة عنــد األطفــال ،بــل زيــادة الوقــت
لممارســة العديــد مــن الهوايــات.
وأشــارت إلــى أهميــة زيــادة االنفتــاح وخلــق بدائــل خاصــة
لمــن يرغــب بالتــدرب مــن أجــل المتعــة ولقــاء النــاس
واالختــاط مــع األصدقــاء.

رؤســاء العديــد مــن األنديــة والجمعيــات الســويدية طالبــوا
إشــراك اآلبــاء واألمهــات فــي تدريبــات أطفال ًهــم ،ليتمرنــوا
ســوية ،أو وفــق مجموعــات ،تشــمل مســيرا ومجموعــات أكــد العديــد مــن رؤســاء األنديــة ،المســتطلعة آرائهــم ،علــى
للركــض لــدى اآلبــاء واألمهــات فيمــا يتــدرب أطفالهــم ،أهميــة مســاهمة الوالديــن وموقفهــم اإليجابــي وتوفيرهــم
مشــيرين إلــى أهميــة الســماح للجميــع بالمشــاركة .الشــروط لجعــل ممارســة الرياضــة متعــة لــدى أطفالهــم

–أهمية مســاهمة الوالدين

السويد تحافظ على المرتبة  39في تصنيف الفيفا الشهري للمنتخبات

لالندمــاج ،واســتخدام الرياضــة لهــذا الغــرض ،مشــيرة إلــى
أنهــا تتــدرب مــع نســاء مولــودات فــي دول أخــرى ،ظهــر أن
العديــد منهــن لــم تمــارس الرياضــة علــى اإلطــاق ،مؤكــدة
علــى الفوائــد التــي يمكــن جنيهــا مــن جذبهــن وزيــادة
رغبتهــن بالقــدوم إلــى حصــص التدريــب.
وأضافــت« :نحــن نســاهم فــي االندمــاج بالمجتمــع الســويدي،
وتحســين الصحــة النفســية والجســدية ،وزيــادة المســاواة
ً
بيــن الجنســين ،وأيضــا نرفــع نتائــج الطــاب المدرســية،
ً
كمــا أن بعــض األنديــة تحــاول إيجــاد أشــياء أيضــا خــارج
نطــاق الرياضــة مثــل الذهــاب إلــى الســينما ،دون أن تخســر
المتدربيــن مثلمــا حصــل مــع فــرق أخــرى».
إعــداد :نادر عازر

الكومبــس  -رياضــة :حافظــت الســويد علــى
المرتبــة  39فــي تصنيــف الفيفــا الشــهري
للمنتخبــات ،لشــهر حزيــران /يونيــو 2015
بـــ  737نقطــة ،كمــا بقيــت ألمانيــا ،بطلــة
مســابقة كأس العالــم األخيــرة ،متصــدرة بـــ
 1775نقطــة ،تليهــا بلجيــكا التــي صعــدت
مرتبــة واحــدة ثــم األرجنتيــن.
ً
ّ
كولومبيــا حلــت رابعــا ،وتبعتهــا البرازيــل وهولنــدا
والبرتغــال واألوروغــواي وفرنســا واســبانيا التــي جــاءت فــي
المرتبــة العاشــرة.
المنتخــب الجزائــري
علــى صعيــد المنتخبــات العربيــة جــاء ً
فــي المرتبــة  21ب ـ  941نقطــة ،منخفضــا بدرجــة واحــدة
عــن الترتيــب ،تليــه تونــس فــي المرتبــة  ،29ثــم مصــر 55
واإلمــارات العربيــة المتحــدة  ،73والعــراق  ،86والمغــرب
 ،92ثــم قطــر  ،97والســعودية فــي المرتبــة .98
ســلطنة عمــان جــاءت فــي المرتبــة  ،101واألردن ،103
والبحريــن  ،106والســودان  ،108وفلســطين ،118
وليبيــا  ،119وســوريا  ،121والكويــت  ،125ولبنــان
 ،135واليمــن فــي المركــز  ،165مــن أصــل .209
ً
أكثــر المنتخبــات صعــودا ،كان مدغ ًشــقر ،الــذي وصــل إلــى
ـزا عــن تصنيــف الشــهر
المرتبــة  113متخطيــا  37مركـ ً
الماضــي ،أمــا أكثــر المنتخبــات هبوطــا ،كان ًجــزر المالديــف،
الــذي حــل فــي المركــز  178منخفضــا  38مرتبــة.
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مصطلحــات
ســــــويدية

Ungdomsstyrelsen

Pantbank

مصطلح مؤلف من كلمتين Ungdom .تعني شــاب ،و  styrelsenمصطلــح مؤلــف مــن كلمتيــن Pant .تعنــي رهــن ،و bank
تعنــي مجلس إدارة.
تعنــي مصــرف أو ِضفــة أو جــرف.
ً

وتعــرف أيضــا منــذ العــام  2014باســم  Myndigheten förليصبح المعنى الكامل :مصرف رهونات.
 ungdoms- och civilsamhällesfrågorوتعنــي :وكالــة
قضايــا الشــباب والمجتمــع المدنــي.

وتعتبــر الوكالــة تحــت إشــراف وزارة التربيــة والتعليــم الســويدية .تــم
تأسيســها عــام  ،1959وأصبحــت ســلطة حكوميــة عــام  ،1976وصـ ًـار
اسـ ًـمها  ً Ungdomsstyrelsenعــام  1994وأصبــح لهــا مديــرا
عامــا ،قبــل أن يتغيــر اســمها مجــددا عــام .2014

Skatteåterbäringen

Landstingsskatt

مصطلــح مؤلــف مــن كلمتيــن Landsting .تعنــي التنظيــم
النيابــي للمحافظــة ،و  skattتعنــي ضريبــة أو كنــز.
ليصبح المعنى الكامل :ضريبة مجالس المحافظات.
تنظيــم نيابــي (مجلــس) فــي
وهــي ضريبــة تأخــذ مــن كل ً
محافظــات الســويد ،وتعتبــر جــزءا مــن الضريبــة البلديــة .إال
أن جزيــرة غوتالنــد تفتقــد لتنظيــم نيابــي فــي محافظتهــا،
لذلــك ال يوجــد ضريبــة علــى مجلســها ،بالرغــم مــن أن
ضريبتهــا البلديــة فــي مســتوى باقــي البلديــات وبنســبة
.%33,10

مصطلــح مؤلــف مــن ثــاث كلمــات Skatt .تعنــي ضريبــة أو
كنــز ،و  återتعنــي مــن جديــد أو مــرة أخــرى ،و bäring
تعنــي اتجــاه علــى البوصلــة .لكــن كلمتــي återbäring
تعنيــان ســوية :اســترداد.
أما المعنى الكامل فيصبح :استرداد الضريبة ًالفائضة.
وهــي عمليــة تجريهــا مصلحــة الضرائــب ســنويا فــي الســويد،
حيــث تعيــد فائــض الضريبــة التــي يدفعهــا العاملــون فــي
الســويد ،بعــد إجــراء عمليــة الجــرد الضريبــي للدخــل ،وتلقــي
التصريــح الــذي يرســله الشــخص بدخلــه عبــر اســتمارة
 ،Deklarationحيــث أصبحــت تجــرى عمليــة التصريــح
ً ً
إلكترونيــا أيضــا عبــر الموقــع أو االتصــال الهاتفــي أو تطبيــق
الهاتــف المحمــول أو الرســائل النصيــة .SMS
ـتحقين عــادة قبــل
ويعــاد قســم كبيــر مــن األمــوال إلــى المسـ ً
عيــد منتصــف الصيــف ،الــذي يصــادف غالبــا  20حزيــران/
يونيــو مــن كل عــام .فيمــا قــد يطالــب آخــرون بدفــع أمــوال
إلــى مصلحــة الضرائــب فــي حــال وجــود نقــص فــي مبلــغ
الضريبــة المدفوعــة.

ويعمــل َ مصــرف الرهونــات بطريقــة إقــراض المــال مقابــل رهــن
أشــياء ق ّيمــة لضمــان إعــادة األمــوال ،ويجــري تســليم المــواد
وحفظهــا فــي المصــرف نفســه.
ً
ً
ويتــم إقــراض المــال لفتــرة زمنيــة محــددة مســبقا ،تقــدر وســطيا
بأربعــة أشــهر ،لكــن يمكــن للزبــون متــى مــا يشــاء اســتعادة
مرهوناتــه أو تمديــد فتــرة القــرض ،بعــد تســديد جميــع الفوائــد
والرســوم المســتحقة.

وهــي ســلطة حكوميــة ســويدية ،مهمتهــا االطــاع علــى الظــروف
المعيشــية للشــباب والمجتمــع المدنــي ،والمســؤولية عــن إحــداث سياســة
الشــباب الوطنيــة لتأثيــر فــي قطاعــات المجتمــع المختلفــة ،كمــا تقــوم وفــي الســويد تختلــف الفائـ ًـدة بيــن الشــركات ،وتكــون مــا بيـ ًـن
الوكالــي.ـة بإعطــاء المنــح للجمعيــات والبلديــات وتجــري اتفاقيــات تعــاون ( )%4 - %0,95شــهريا ،و ( )%48 - %11,4ســنويا.
دولـ

Riksrevisionen

مصطلــح مؤلــف مــن كلمتيــن Rike .تعنــي دولــة أو مملكــة ،و
 revisionتدقيــق أو تعديــل أو تغييــر.
ليصبح المعنى الكامل :هيئة التدقيق الوطني.
وهــي هيئــة حكوميــة مهمتهــا مراقبــة أمــوال الدولــة ومتابعــة طريقــة
صرفهــا ،وكيفيــة اســتخدامها ،مــن خــال إجــراء مراجعــات مســتقلة،
تعــزز الشــفافية الديمقراطيــة ،واالســتخدام الجيــد للمــوارد ،واإلدارة
ّ
الفعالــة للدولــة.

Kooperativa Förbundet
مصطلــح مؤلــف مــن كلمتيــن منفصلتيــنKooperativa .
تعنــي تعاونــي ،و  Förbundetتعنــي اتحــاد أو جمعيــة.
ليصبــح ًالمعنــى الكامــل :اتحــاد التعاونيــات االســتهالكية ،وتعــرف
اختصــارا ب ـ .KF
وهــي اتحــاد تعاونــي تأســس عــام  ،1899ويضــم  35جمعيــة
اســتهالكية ًفــي الســويد ،بأكثــر مــن  3,4مليــون عضــو ،ويتعبــر
االتحــاد أيضــا مالــك الحصــة األكبــر فــي شــركة  Coopالشــهيرة.
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SUDOKU
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

باألحمر لتكوين كلمة أو أكثر تدل على
شخصية أو اسم بلد و هكذا تتعرف
عليها من خالل المساعدة المبينة مقابل
كل مجموعة خانات.
الكلمة أو الكلمات الحمراء تتكون من
نفس الحروف المطلوب إدخالها و لكنها
بترتيب غير صحيح.

هواتف هامة
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الكلمات المبعثرة
قواعــد اللعبة
المطلوب مأل الخانات بالحروف الملونة

112

 - 1عام  -من الشــهور الهجرية
 - 2من أعرق الفرق االنجليزية لكرة ٢
القدم
 - 3أفضل العب لكرة قدم في العالم ٣
2008
٤
 - 4يدعو إلى األلم والحزن  -ثلثا شام
 - 5واليــة يابانيــة جنوبيــة فيهــا ولد ٥
فن الكاراتي
٦
 - 6نصف تواق  -يرسل من ينوب عنه
 - 7العب كرة قدم األكثر شــعبية ٧
فــي الوطن العربي
 - 8دار  -إذا تعدى اثنين شــاع ٨
 - 9دواء شاف ضد السم أو المرض ٩ -
غجري
- 10موســيقى اميركيــة افريقيــة ١٠ -
قروض مســتحقة

3
7 ٥
2
5 ٩ 4

قواعــد اللعبة

٧

٩
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مستوى مبتدئ

 -1نصــف يحطــم  4 -متشــابهة  -قــوام
- 2في الســلم الموســيقي  -فصيلة من
النباتــات تضم الفول (معكوســة)
 - 3االســم األول للمغني االســباني
ايغليســياس  -كثير
 - 4مذكــرات يوميــة  -نصــف راهب
- 5حــارس مرمــى فريق النس الفرنســي
 أجــرة موظف - 6وكالــة فضــاء اميركية
 - 7ثــروة  -آخــر االســبوع (باالنجليزية)
 - 8موقــع المرجــان الطبيعــي في
البحــر  -صــوت األلــم العميــق  -نعم
(بالفرنسية)
 - 9تعديــات طفيفــة علــى عمل
فنــي – أشــجار رفيعــة وعالية لحماية
المــزارع من الريح
 - 10مــن حــاالت البحــر  -الدولة
العربيــة التــي اخرجت الســعودية من
كأس العالــم 2010

أفقي

٢

مستوى متقدم

الكلمات المتقاطعة
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عاصمة البرازيل قديمًا
(يدوري وريناج )
			
مدينة المائة باب
( هاقرالة )
		
أول رئيس للعراق
( رميعدبكال امسق )
جهاز لقياس كمية األمطار
(تويهالرتم )
شركة أوروبية لصناعة الطائرات
( بإصاير)

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؟

أميــن المظالــم
لشــؤونالتمييــز

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
Stockholm 59 103
08 - 120 20 700
 do@do.seالبريــد اإللكتروني
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