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ــاء ومعلومــات« هــي األشــياء التــي  »طعــام … م
إحــدى  أجابتنــي  الجديــد،  للقــادم  نقدمهــا 
علــى  الالجئيــن  اســتقبال  فــي  المتطوعــات 
إحــدى العبــارات البحريــة بيــن ألمانيــا والســويد، 
وبجانبهــا  صغيــرا  كمبيوتــرا  تحمــل  وهــي 
علــى  ردا  سندويشــات،  وبضــع  مــاء  زجاجــات 
مــاذا تقدمــون لالجئيــن  لهــا:  ســؤال وجهتــه 

الجدد؟

يبيــن  والطعــام  بالمــاء  المعلومــة  اقتــران 
لمــن  خاصــة  لهــا،  الحاجــة  ومــدى  أهميتهــا 
ــة ومجتمــع  ــى فــي دول وضــع قدمــه للمــرة األول
ــب الطعــام  ــه، وطالمــا الجســد يطل غريــب علي
المعلومــة  يطلــب  العقــل  طالمــا  والمــاء، 
ويســتخلص  يهضمهــا  لكــي  أيضــا  الصحيحــة 
وتســديد  قراراتــه  اتخــاذ  فــي  عصارتهــا 

خطواته.

وكمــا يحتــاج الجســد لطعــام صحــي ونظيــف 
ولمــاء نقــي وعــذب، يحتــاج العقــل للمعلومــة 
تناولهــا  يســهل  التــي  والموثوقــة،  الصحيحــة 
وســلس.  منطقــي  بشــكل  معهــا  والتعامــل 
فهــذه المعلومــة وبهــذا الشــكل تعتبــر ذات 
قيمــة ضروريــة إلرشــاد القــادم الجديــد، خاصــة 
إذا كان هــذا القــادم الجديــد يعــرف كيــف يجــد 

ويقيــم ويســتخدم المعلومات إجماال.

قامــت وتقــوم شــبكة الكومبــس اإلعالميــة بــكل 

، وتــوزع مجانــا 
ً
تصــدر مــرة واحــدة فــي الشــهر حاليــا

بالبريــد وعبــر مراكــز ثابتــة فــي عــدة مناطــق منهــا: 

ونورشــوبنغ  ويوتيبــوري  وســتوكهولم  ســكونة 

إعالميــة  خدمــة  وهــي  واسكليســتونا،  ولينشــوبنغ 

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 الجاليات الناطقــة بالعربية.

تحــاول  جــادة  إعالميــة  وســيلة  الكومبــس  صحيفــة 

التركيــز علــى القضايــا التــي تهــم االندمــاج بالمجتمــع 

والتعريــف بحقــوق كل األشــخاص و الجماعــات حســب 

وضعهــا القانونــي فــي الســويد وأوروبــا، إضافــة إلــى 

ــم  ــة والعال ــالد العربي ــي الب ــا يجــري ف ــع م التواصــل م

وتنــوع  التجــارب  مــن  االســتفادة  علــى  والتشــجيع 

الثقافــات بيــن الشــعوب، مــن خــالل التعريــف باآلخــر 

واالطــالع علــى نمــط الحيــاة التــي اختارتهــا الشــعوب 

وطريقــة وضعهــا للحلــول التــي تحتاجهــا فــي إدارة 

المجتمــع وتطويــر المؤسســات وزيادة الرفاهية.

مــن  العديــد  تضــم  الكومبــس  تحريــر  هيئــة 

مــن  معهــا  المتعاونيــن  واإلعالمييــن  الصحفييــن 

داخل الســويد وخارجها.

المؤســس ورئيس التحرير
د. محمــود صالــح آغا

0729718898

ma@alkompis.com

ســكرتير التحرير
نزار عسكر

0737641489

nazar@alkompis.com

المبيعات
مازن كلســلي

0736690378

sales.skane@alkompis.com
مواقع شبكة الكومبس اإلعالمية على االنترنت

موقــع الكومبــس بالعربية

www.alkompis.se

موقــع الكومبس بالســويدية

www.al-tid.se

موقــع راديو الكومبس

www.radioalkompis.se

جريــدة الكومبس الورقية

www.alkompis.se/newspaper

موقــع اإلنتاج االعالمي

www.al-media.se

صفحــة الكومبس على الفيســبوك

www.facebook.com/alkompis.se

موقع الشــبكة الرئيســي

www.alkompismedianetwork.com

تصدر عن شبكة الكومبس اإلعالمية
السويد -ستوكهولم

www.alkompis.se
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PÅ ARABISKA FRÅN SVERIGE
صديقــك الناطــق بالعربية في الســويد
 SVERIGES STÖRSTA TIDNING PÅ

ARABISKA

Al Kompis Media Network är ett me-
diabolag med ambitionen att underlätta integratio-

 nen 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 vik-

 tigt att majoritetssamhället får möjlighet att lära sig
 mer om de vanor, traditioner och kulturer som de
 nya svenskarna tagit med sig till Sverige. Al Kompis
 papperstidning består av 28 sidor och trycks i 000
 25 exemplar. Den distribueras av utdelare och på 40
 speciellt utvalda platser i Stockholms län, Malmö,
Landskrona, Helsingborg och Göteborg.

 Vi kan skicka tidningen till dig med post, var som 
helst i landet.

مــا فــي وســعها لتوزيــع المعلومــات الصحيحــة 
والمعلومــات  اإلشــاعات  ومحاربــة  ونشــرها 
الســيئة، حتــى باتــت هــذه الشــبكة تعــرف علــى 
بأنهــا  الســويد،  خــارج  حتــى  واســع،  نطــاق 
وتصــف  واللجــوء،  الهجــرة  لشــؤون  متابعــة 
بأننــا  التــي تقتبــس أخبارنــا،  الــوكاالت  بعــض 
مختصيــن بالكتابــة عــن الالجئيــن، ومــع أن هــذا 
ــع أيضــا  ــط للحقيقــة، كــون الكومبــس تتاب مغال
أغلــب شــؤون المجتمــع الســويدي واألوروبــي، 
إال أنــه هــذا الوصــف ليــس تهمــة، هــو فقــط 
عــن  تكتــب  الكومبــس  ألن  ناقــص  وصــف 

الالجئيــن وتكتــب لهم أيضا.

الكتابــة لالجئيــن وللقادميــن الجــدد هــو جــزء 
لجميــع  الكتابــة  تشــمل  التــي  مهمتنــا  مــن 
الســويد  عــن  العربيــة  باللغــة  الناطقيــن 
القضايــا  مــع  والتفاعــل  الســويدي،  والمجتمــع 
والظواهــر الســلبية واإليجابيــة علــى حــد ســواء، 
جذورهــا  وعــن  عنهــا  للكشــف  الســلبية 
وإظهــار  بيــان  مــع  بالترافــق  ومســبباتها، 
داخــل  الموجــودة  الكبيــرة  اإليجابيــة  األمثلــة 
بــال  وهــي  الســويد،  فــي  اللغويــة  مجموعتنــا 

شــك أمثلة رائعة تســتحق المتابعة.

مــاذا يمكــن أن نقــدم للقــادم الجديــد؟ ســألني 
جمعيــات  مــن  جمعيــة  علــى  القائميــن  أحــد 
يســمع  أن  قبــل  متابعــا  التطوعــي،  العمــل 

الجــواب: هــذا وقــت التضامــن وإظهــار الوجــه 
الحقيقــي للســويد، دول أوروبيــة شــرقية تغلــق 
مــن  النــاس  حدودهــا وتعرقــل مجــرد عبــور 
ــة أخــرى  ــة غربي خــالل أراضيهــا، ودول أوروبي
مشــينة  تصريحــات  عبــر  قلوبهــا  أغلقــت 
لمســؤولين فيهــا ال ترحــب وال تســهل بالفاريــن 

مــن جحيم الحروب.

ــه: قــدم  ــت ل ــه وقل ــى أكمــل كلمات ــه حت انتظرت
الجيــدة،  الجميلــة والمعلومــة  االبتســامة  لهــم 
هنــا ال أحــد يمكــن أن يعطــش أو يجــوع، ولكــن 
ابتســامتك  لــم يجــد  هنــاك مــن يكتئــب ألنــه 
وابتســامة غيــرك، وهنــاك مــن يمكــن أن يضيــع 
ويذهــب فــي الطريــق الخطــأ بســبب المعلومــات 

المضللــة أو غيــر الموثوقة.

عيــد  بمناســبة  خيــر  بألــف  وأنتــم  عــام  كل 
األضحــى المبارك.

الكتابة عن الالجئين والكتابة لهم
كلمة العدد

رئيس التحرير

د. محمود صالح آغا

 Vill du ha tidningen så skicka din adress till oss
på:
adress@alkompis.se

 Alkompis.se hittar du på nätet och har redan 20000
 unika besökare varje dag samt 177 000 besökare på
Facebook och en mediaräckvidd på 420 000 per-

 soner. Al Kompis åtnjuter väldigt högt förtroende
bland våra läsare som ser oss som “Sverige på ara-
biska”. 

 Besök gärna också vår svenskspråkiga systertidning
Altid.se. 

MVH

Redaktionen



3 | الكومبس



الكومبس | 4

أجــواء  ســتوكهولم:   – الكومبــس 
مــن التضامــن والتأييــد والمــؤازرة 
ــي  ــويدية وه ــدن الس ــهدتها الم ش
تســتقبل بحــرارة أفــواج الالجئيــن 
القادميــن عبــر الجنــوب األوروبــي من 
عــدة دول منهــا ســوريا والعــراق، 
فيمــا ســجل المتابعيــن للصحافــة 
ووســائل اإلعــالم مؤشــرات إيجابيــة 
فــي مجملهــا ال تحيــد أيضــا عــن 
ــؤالء الباحثيــن  ــع ه ــن م روح التضام
عــن مــأوى أو حيــاة جديــدة تضمــن 

كرامتهــم ومســتقبل أطفالهــم.

توفــر العامــل اإلنســاني، كســبب رئيســي 
أيضــا  ترجمتــه  الالجئيــن،  الســتقبال 
معظــم األحــزاب البرلمانيــة، إذا لــم تكــن 
ســفاريا  حــزب  عــدا  مــا  كلهــا، 
وتصريحــات  مواقــف  إلــى  ديموكراتنــا، 
وإلــى التذكيــر بــكل فخــر واعتــزاز، بمــا 
الــذي اســتقبل  البلــد  تعنيــة »الســويد« 
ســابقا أطفــال الحــرب الفنلندييــن وقوافــل 
قبضــة  مــن  الهاربيــن  المهاجريــن  مــن 
ومــن  الشــرقية  أوروبــا  فــي  الشــيوعية 
حــرب  ومــن  تشــيلي  فــي  الديكتاتوريــة 
بالشــرق  دارت  حــروب  ومــن  البقــان 
األوســط، قبــل موجــة المعــارك الحاليــة، 
منظمــات  قدمتــه  مــا  جانــب  إلــى  هــذا 
فــي  انتشــروا  ومتطوعيــن  وجمعيــات 
ــى الطرقــات وأمــام  محطــات القطــار وعل
والمؤسســات  الهجــرة  دوائــر  أبــواب 
الحكوميــة المختلفــة، الســتقبال الالجئيــن 

ومساعدتهم.

أجرتــه  للــرأي  حديــث  اســتطالع  وفــي 
وراء  األســباب  حــول  الكومبــس،  شــبكة 

لالجئيــن  وألمانيــا  الســويد  قبــول 
أجابــت  ســوريا،  مــن  خاصــة  القادميــن 
ــج  ــأن الســبب نات ــة بنحــو 44% ب الغالبي
 %26 أمــا  إنســانية،  مواقــف  عــن 
فاعتــقدوا بــأن الحاجــة للقــوى العاملــة هــو 
الســبب، فيمــا أرجــع 21% الســبب إلــى 
أجابــوا   %9 والباقــي  دوليــة،  مؤامــرة 

بأنهم ال يعرفون السبب.

لكــن وعلــى الرغــم مــن كل هذه المؤشــرات 
يســأل  مــن  يأتــي  المحسوســة،  والوقائــع 
شــعبية  تــزداد  إذا  لمــاذا  مســتدركا: 
الحــزب اليمينــي المتطــرف الــكاره لتواجــد 

األجانب وتزايدهم في السويد؟

معظــم  لســان  علــى  جــاء  كمــا  والجــواب 
السياســيين الواقعييــن، يمكــن تلخيصــه 
بالحقيقيــة التاليــة: الحيــاة ليســت أبيــض 
وأســود دائمــا، فكمــا يوجــد قــوى وحركات 
إنســانية  بأبعــاد  ديمقراطيــة  وارادات 
وحــركات  قــوى  أيضــا  يوجــد  متفائلــة، 
ظالميــة انعزاليــة متشــائمة، وكلمــا خــف 
وهــج وتوقــد وفعاليــة القــوى األولــى، تجــد 

القوى الثانية مكانا لتمأله وتحل محله.

ليســت  والفعاليــة«  والتوقــد  »الوهــج 
حماســية،  ومصطلحــات  تعبيــر  كلمــات 
تحمــل  علــى  تحفيــز  هــي  مــا  بقــدر 
الســويد  تفقــد  ال  لكــي  المســؤولية، 
جوهرهــا وتتــرك الفــراغ للقــوى األخــرى. 
والمســؤولية هنــا تتزايــد كلمــا زاد معــدل 
ليســت  فالقضيــة  جــدد،  قــدوم الجئيــن 
هــي فــي االســتقبال وحــرارة االســتقبال، بــل 
والتســريع  االســتيعاب  بخطــط  أيضــا 
بالبحــث فــي ملفاتهــم، ومــن ثــم مســؤولية 
إلــى  للدخــول  وتهيئتهــم  ترســيخهم 

المجتمع الجديد.

مســؤولية اســتقبال واســتيعاب الالجئيــن، 
ــد مثــل  ــة، ولكــن فــي بل مســؤولية حكومي
الســويد ال تســتطيع أي حكومــة أو حاكــم 
أن ينجــح بمهمــة دون الحصــول علــى دعــم 
والمجتمــع  العــام  الــرأي  مــن  وتفهــم 
حــول  يــدور  الحديــث  أن  وبمــا  المدنــي، 
واضــح  بشــكل  تظهــر  العــام،  الــرأي 
الجــدد  والقادميــن  الالجئيــن  مســؤولية 
والمواطنيــن مــن أصــول أجنبيــة، كجــزء مــن 
المجتمــع أوال، وكشــرائح مســتهدفة ضمن 
عمليــة  فــي  والخســارة  الربــح  حســابات 
المجتمــع  فــي  واالندمــاج  االســتيعاب 

الجديد.

ــة ومســؤوليات    مســؤوليات الحكوم
اللجوء: طالب 

ألول مــرة فــي تاريــخ تأسيســها، يوجــد 
الســويدية حاليــا  الهجــرة  لــدى مصلحــة 
ألشــخاص  أســم  ألــف   100 مــن  أكثــر 
مســجلين فــي ســجالت اســتقبال الالجئيــن. 
وقبــل أيــام وصلــت أعــداد طالبــي اللجــوء 
 1000 بنحــو  قياســية  مســتويات  إلــى 
الكلفــة  أرقــام  وبلغــة  اليــوم.  فــي  طلــب 
الحاليــة  الحكومــة  وضعــت  الماليــة، 
ــن  ــة اســتقبال الالجئي تصوراتهــا عــن كلف
ــرون،  ــار ك ــل بحــدود 19 ملي للعــام المقب
إضافــة إلــى ميزانيــة لترســيخ الحاصليــن 
ولكــن  مليــار.  بقيمــة 21  إقامــات  علــى 
ــدوم  ــى ضــوء معــدل ق ــام، وعل هــذه األرق
الالجئيــن الحالــي مــن المتوقــع أال تكــون 

كافية.

علــى  تقتصــر  ال  الحكوميــة  المســؤولية 
اســتقبال  كلفــة  لتغطيــة  أمــوال  توفيــر 
فهنــاك  ترســيخهم،  وكلفــة  الالجئيــن 
وأماكــن  الســكن  تأميــن  مســؤولية 
حيــث  وغيرهــا،  والتدريــب  الدراســة 
قــادم  آالف   10 حوالــي  حاليــا  يوجــد 
ــات وال  ــى اإلقام ــوا عل ــد، ممــن حصل جدي
ينتظــرون  اللجــوء  مراكــز  فــي  يزالــوا 

مســاكن في البلديات.

ــب اللجــوء،  ولكــن مــا هــي مســؤوليات طال
والبلديــات؟  الحكومــة  مســؤوليات  أمــام 
مســؤوليات  ال  أن  البعــض  يعتقــد  قــد 
تقــع علــى القــادم الجديــد، وألنــه ضيــف، 
وألن المثــل يقــول: يــا غريــب كــن أديــب، 
ــاألدب. هــذا  ــى األقــل ســيتحلى ب فهــو عل
المثــل غيــر فاعــل فــي الســويد، ألن األدب 
يجــب أن يكــون مــن صفــة الجميــع، وال 
يفــرض فقــط علــى الغربــاء، مــن الطبيعــي 
ضيافــة  فــي  مؤدبــا  الشــخص  يكــون  أن 
النــاس أو فــي منزلــه، مــع أن الســويد ال 

تطالــب أحــد أن يشــعر بأنه غريب.

نحــن  علينــا  كمــا  الجديــد  القــادم  علــى 
جميعــا واجبــات معرفــة البيئــة الجديــدة 
والقوانيــن  التعليمــات  مــع  والتعامــل 
التــي  األوضــاع  وتفهــم  التعجــل  وعــدم 
علــى  المشــرفة  المؤسســات  بهــا  تمــر 
ــن، وهــذا ال  اســتقبال واســتيعاب الالجئي
ــى أي انتهــاك لحقــوق  ــي الســكوت عل يعن
التعامــل  أهميــة  تبــرز  وهنــا  أحــد، 
ــه  ــد أن نشــتكي من ــا نري ــع م ــوب م المطل

أو عليه.

عــن    البحــث  أم  حمايــة  طلــب 
الرفاهية:

والالأخالقــي  العنصــري  التعامــل  ضمــن 
أوروبيــة  وجهــات  حكومــات  قبــل  مــن 
ــات  ــة، ظهــرت اتهام خاصــة شــرق أوربي
الشــمال  نحــو  القــدوم  إلــى  للســاعين 
األوروبــي، تقــول إن األكثريــة تبحــث عــن 
عــن  بحثــا  معينــة  دول  فــي  العيــش 

الرفاهيــة وليس طلبــا للحماية.

بيــن  كبيــرا  فرقــا  هنــاك  يكــون  ال  قــد 
الحمايــة والرفاهيــة، فــي مفاهيــم اليــوم، 
ولكــن وبمــا أننــا فــي بــالد آمنــة قــد يشــعر 
فهــو  الرفاهيــة  أمــا  بالحمايــة،  الجميــع 
أمــر يجــب أن يســعى إليــه المــرء بنفســه، 
مــن خــالل العمــل ومــن خــالل وضــع لبنــات 

صحيحــة أمام طريقة.

العامــة  المســؤوليات  مــن  أيضــا  وهــذه 
والخاصــة التــي تتكامــل مــع المســؤوليات 
إجــراءات  اســتكمال  فــي  الحكوميــة 
طريــق  علــى  الالجئيــن  اســتقبال 

اســتيعابهم وترسيخهم.

اآلن  يدخــل  الجــدد«  »القادمــون  تعبيــر 
السياســة  مصطلحــات  فــي  بقــوة 
الميزانيــات  ضمــن  الســويدية، 
واالجتماعيــة  االقتصاديــة  والسياســات 
نكــون  ال  ولكــي  وغيرهــا،  والتربويــة 
مــن  نرفــع  أن  يجــب  مصطلــح  مجــرد 

ســقف مسؤولياتنا.

د. محمــود صالــح آغا

الالجئيــن مــن  لمزيــد  ا اســتقبال 
رفع سقف المسؤوليات
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الكومبــس – اجتماعيــات:  »هــا هــو 
ذا ولــدي الحبيــب يلعــب بعيــدًا أراه 
منــه  أقتــرب  أن  يمكننــي  ال  ولكــن 
األب  » يقولهــا  أقّبلــه  و  أضمــه   ...
ــا  ــاٍس أنهكه ــدج و أنف ــوٍت مته بص
الحــزن ... هربنــا مــن ويــالت الحــرب 
وهــا  بأبنائنــا  لننجــو  العــراق  فــي 
نحــن نفقدهــم بطريقــة أخــرى ... 
ــا األب قصتــه مــع الشــؤون  يــروي لن
فــي  ”السوســيال”  االجتماعيــة 
بلــدة  موليــكا – هريــدي القريبــة 
والتــي  يوتوبــوري  مدينــة  مــن 
أدت إلــى انتــزاع أطفالــه األربعــة، 
أكبرهــم عمــره 12 عامــا وأصغرهــم 
جديــدة  قصــة  فــي  ســنوات،   3
انتــزاع األطفــال مــن  مــن قصــص 
ذويهــم، بســبب الخطــر الــذي تــراه 
ســلطة الشــؤون االجتماعيــة علــى 
حــال  فــي  ومســتقبلهم  األطفــال 

بقائهــم عنــد عوائلهــم.

يتابع األب:  

باإلســعاف  اتصلــت  ســنة  حوالــي  منــذ 
ــم شــديد لكــي  مســاء بعــد أن شــعرت بأل
طاقــم  جــاء  وعندمــا  يســعفونني. 
معهــم  يأخذونــي  أن  وقــرروا  اإلســعاف 
الــذي ســيبقى  إلــى المشــفى، ســألوا مــن 
إلــى جانــب أوالدي األربعــة، ريثمــا أعــود، 
أن  لجارتنــا  يمكــن  ابنــي  لهــم  فقــال 
ســويدية  أم  وجارتنــا  ِبَنــا.  تعتنــي 
ــي ويزورهــم  ــع أطفال ــون م أطفالهــا يلعب
ســألها  وعندمــا   ،

ً
تقريبــا يــوم  كل 

العنايــة  بإمكانهــا  كان  إن  المســعف 
وافقــت  عودتــي،  حيــن  إلــى  بــأوالدي 
الجــارة حتــى أنهــا عرضــت أن تلبســهم 
مــع  المدرســة  إلــى  بنفســها  وترســلهم 
أوالدهــا إذا لــم أعــد فــي الصبــاح الباكــر. 
ــي  ــت ب  اتصل

ً
ــة صباحــا ــي الســاعة الثالث وف

عنــد                     أوالدك  وقالــت  الشــرطة 
تعــود  عندمــا   ،

ً
حاليــا السوســيال”   ”

اســتعادتهم  مــن  لتتمكــن  بهــم  اتصــل 
وهــذا مــا فعلتــه ... ذهبــت مــع صديقــي 
ــوا   وقال

ً
ــرة    ” السوســيال” صباحــا لدائ

عــدت  وعندمــا  المســاء،  فــي  عــد  لــي: 
ــي لألســف  ــوا ل ــة، حيــث قال ــت المفاجئ كان

.
ً
ســنحتفظ بهــم حاليا

يصرخــون  كانــوا  عنــوة،  أوالدي  أخــذوا 
ابنتــي   ... معهــم  الذهــاب  رافضيــن 
نائمــة، حملهــا أحدهــم  الصغــرى كانــت 
علــى ظهــره وعندمــا صــرخ ولــدي فــي 

وجهــه قائــاًل اتــرك أختي، دفعه بيده. 

أو    خالفــات  هنــاك  كانــت  هــل   -
أمــام  الزوجــة  مــع  عنيــف  شــجار 

أبناءك ؟ 

- نحــن مطلقــان .. بعــد مجيئنــا للســويد 
لكنهــا  بيننــا  عديــدة  خالفــات  بــرزت 
خالفــات عاديــة تحصــل بيــن كل زوجيــن 
ــاًل، لكــن  ــق بالمصــروف مث ــا يتعل ... فيم
ــاك ضــرب وال صــراخ عنيــف  ــم يكــن هن ل
لكــن أؤكــد لــك أن  ”السوســيال”   لعــب 
دورا ســلبيا جــدا، بينــي وبيــن زوجتــي ... 
األمــور،  إصــالح  يحاولــوا  أن  بــدل  فهــم 
ــون لهــا:  ــوا يحرضــون زوجتــي و يقول كان
واشــتكي  الطــالق  واطلبــي  اتركيــه 
ال  جــدد،  قادمــون  نحــن   ... للشــرطة 
ــق  ــا واث ــد وأن ــن بشــكل جي نفهــم القواني
أن  ببالهــا  يخطــر  يكــن  لــم  زوجتــي  ان 
”السوســيال”    لـــ  المتواصلــة  شــكواها 

 في فقدان أبنائنا يوما ًما.
ً
ستكون سببا

الطــالق  علــى  زوجتــي  حصلــت  وهكــذا 
 عنــي .. كانــت الحضانــة مشــتركة 

ً
رغمــا

أمهــم  مــع  يبيتــون  األوالد  لكــن  بيننــا 
منــزل  علــى  الحصــول  اســتطعت  وقــد 
قريــب مــن منــزل عائلتــي، وأوالدي يأتــون 
األســبوع،  نهايــة  فــي  عنــدي  للمبيــت 
كنــت  كلهــا  األســبوع  أيــام  خــالل  لكنــي 
هنــا  وأوصلهــم  أجلهــم  مــن  أتســوق 
 .. الميــالد  أعيــاد   .. للمباريــات  وهنــاك 
للمطاعــم ... أوالدي أغلــى مــا لــدي فــي 

الحيــاة .. لقــد ســلبوا مني حياتي 

أخذهــم     أن  بعــد  حــدث  ومــاذا   -
حاولــت  هــل  ؟  ”السوســيال”  

استعادتهم؟

عندمــا  قالــت  المســؤولة  لكــن   
ً
-طبعــا  

فــي   .. أواًل  المســافرة  أمهــم  تعــود 
المســؤولة  ولــدي  شــتم  األولــى  المقابلــة 
وهــو يوجــه إصبعــه إليهــا قائــاًل : أنــت 
الســبب . أنــت خدعتينــا .. هــذا مــا قالتــه 
فــي  كانــت حاضــرة  التــي  المترجمــة  لــي 
الجلســة .. هــذه المســؤولة هــي نفســها 
التــي كانــت تحــرض زوجتــي علــي.... بــدل 
أن يســعدوا أوالدي ظلموهــم ودمروهــم 
ــوا أنهــم  ــي وقال ــوا ب ــذ يوميــن اتصل .. من
ــاء نفســيين  ــى أطب ســيعرضون أوالدي عل
.. لمــاذا !!؟ لقــد كان أوالدي متفوقيــن 
ــم يبــدي أي مــدّرس أي  فــي المدرســة ول
مالحظــة ســلبية عندمــا كان األوالد تحــت 

كنفــي .. ولــم يقــل لــي أحــد أنهــم بحاجــة 
لطبيــب نفســي .. أوالدي بحاجــة أبيهــم 
وأمهــم .. هــذا مــا يحتاجونــه .. ابنتــي 
الصغــرى كانــت تنــام فــي حضــن أمهــا أو 
فــي حضنــي ... و اآلن تنــام فــي غرفــة 
لوحدهــا وتخــاف .. لقــد قالــت لــي مــرة 
لــن   .... معــك  خذنــي  بابــا  مقابلــة  فــي 
أنســى كيــف حّدقــت المســؤولة عينيهــا 

بابنتــي التــي نظــرت إلــى األرض بعدها .

- هــل قابلتهــم طيلــة تلــك الفتــرة   
.. ومــاذا عن والدتهم ؟

ثالثــة  كل  بمقابلتهــم  لــي  ســمحوا   -
شــهور ! ولكــن فــي المقابلــة األخيــرة لــم 
ألتقــي ولــدي الكبيــر و ابنتــي الصغــرى .. 
 !! برؤيتــي  يرغبــان  ال  أنهمــا  لــي  قالــوا 
لــم  لكنهــم   ...  

ً
أيضــا تقابلهــم  وأمهــم 

أنهــا  بحجــة  الصغــرى  ابنتــي  يحضــروا 
مريضــة .. وأنــا كذلــك لــم يحضروهــا لــي 
لنفــس   .. األخيرتيــن  المقابلتيــن  فــي 
كانــت  لــو  حتــى  أتســاءل  و   .. الحجــة 
مريضــة أال يحــق لــي رؤيتهــا واالطمئنــان 
ــى اآلن مضــت ســتة شــهور  عنهــا ... حت
لــم أراهــا ... ال أدري إن كانــت حيــة أم 

ميتة .

- ألــم تتطلــب المســاعدة مــن أحــد   
؟؟؟ ألم تستشــر محامي ؟؟

 .. جلســت 
ً
- ذهبــت لـ”السوســيال” مــرارا

وقــد  لهمــا  واشــتكيت  موظفتيــن  مــع 
اغرورقــت عيناهمــا بالدمــوع مــن أجلــي 
القضيــة  ترفــع  أن  إحداهمــا  ووعدتانــي 
للمســؤول الكبيــر وأن هــذا األمــر ال يجــوز  
 محاميــة وقالــت لهــم » علــى 

ً
وكلــت أيضــا

وتمنعــوا  األطفــال  تأخــذوا  أســاس  أي 
األب مــن رؤيــة أبنــاءه متــى يشــاء .. لمــاذا 
تمنعــوه حتــى مــن رؤيــة ابنــه فــي الملعــب 
 
ً
.. كلمــا رأى الولــد أبيــه يصــرخ بــه خائفــا
ــا ابتعــد.  ــن هن ــا اذهــب م ــد: باب ــن بعي م
إخافــة  يمنــع  الســويدي  القانــون  أليــس 
تأخــذوا  ألــم   .. تهديدهــم  أو  األوالد 
يحتاجــون  لمــاذا   .. لتســعدوهم  األوالد 

لطبيب نفســي اآلن ؟ «

األب يناشــد المساعدة  

يتابــع األب حديثــه و قــد أعيــاه حتــى 
كانــت  بناتــي  إحــدى   « أنفاســه:  التقــاط 
اآلن  العربيــة بطالقــة،  تتكلــم  تصلــي و 
 .. معهــا  للتحــدث  لمترجــم  أحتــاج 
..و   

ً
أيضــا الخنزيــر  لحــم  يطعمونهــم 

األوالد  فصلــوا  أنهــم  الكبــرى  المشــكلة 
عــن بعضهــم. ابنــي البكــر وابنتــي الكبــرى 
ابنتــاي  و   ... عائلــة  مــع  يعيشــون 
الصغيرتــان مــع عائلــة مختلفــة .. وكلهــم 

ال يتحدثــون العربيــة اآلن . «

أن  خاللكــم  مــن  المســؤولين  أناشــد 
جهــة  إلــى  صوتــي  بإيصــال  تســاعدوني 
بأمــر  للنظــر  عنصريــة  وغيــر  عادلــة 
 
ً
قضيتــي .. لقــد أعيانــي الهــم .. و مؤخــرا

أصبحــت أشــعر برغبــة فــي االنتحــار .. مــا 
نفــع حياتــي بدون أوالدي.

محــاوالت االتصال مع أم األطفال  

انتهــى حديثنــا الملــيء بالشــجون مــع األب 
»الضحيــة« و »المذنــب« بنفــس الوقــت، 
أوالده  بفقــدان  مفجــوع  ألنــه  الضحيــة 
مــن  مصادرتهــم  طريــق  عــن  األربعــة 
»مذنــب«  لكنــه  السوســيال”  قبــل” 
الســلطات  حســب  بتربيتهــم  بالتقصيــر 
االجتماعيــة أو غيــر مؤهــل لتوفيــر بيئــة 
مناســبة لهــم، علــى األقــل، مــا اســتطعنا 
عــن  القصــة  هــذه  خــالل  مــن  معرفتــه 
الســبب الحقيقــي الــذي دعــا إلــى انتــزاع 
والــدة  مــع  الدائــم  الشــجار  هــو  أوالده، 
أطفالــه حتــى بعــد انفصالهمــا، خاصــة أن 

الجيــران الحظــوا هذا الشــجار المتكرر.

 مــن خــالل الحديــث مــع 
ً
لقــد كان واضحــا

األب البســاطة وقلــة الحيلــة التــي يملكهــا، 
أب قــادم مــن وســط اجتماعــي وتعليمــي 
متواضــع فــي التعامــل مــع دائــرة حكوميــة 

أقوى منه ذات صالحيات واســعة. 

حاولنــا وآلخــر لحظــة معرفــة المزيــد مــن 
أطــراف أخــرى عــن هــذه القصــة، وحصلنــا 
علــى رقــم هاتــف للوالــدة مــن األب نفســه، 
علــى  أحــد  يــرد  لــم  ولألســف  ولكــن 
بهــذا  لالتصــال  المتكــررة  محاوالتنــا 

الرقم.

رأي المحاميــة ناديا حاتم  

علــى  المشــكلة  هــذه  عــرض  الكومبــس 
عراقــي  أصــل  مــن  الســويدية  المحاميــة 
ناديــا حاتــم ألخــذ رأيهــا القانونــي، والتــي 
رأي  إعطــاء  الصعــب  مــن  أنــه  أفــادت، 
التفاصيــل،  معرفــة  دون  قاطــع  قانونــي 
ــن هــذه القصــة، أن  ــدو م ــا يب ولكــن وكم
قــرار انتــزاع األطفــال فــي هــذه الحالــة 
جــاء مشــابها لمــا يصــدر عــن قــرارات فــي 
ــى خلفيــة ســوء تعامــل  حــاالت مشــابه عل
ــة،  ــال وحاجتهــم للحماي ــع األطف األهــل م

تلعــب  عديــدة  حــاالت  وفــي  لذلــك 
المراقــب  دور  الحضانــة  أو  المدرســة 
والجســدية،  النفســية  الطفــل  لحــاالت 
ــوع  ــل لن ــة الشــك بتعــرض الطف ــي حال وف
يتــم  عائلتــه،  ضمــن  الخطــر  مــن  مــا 
التبليــغ عــن ذلــك للشــرطة، الشــرطة فــي 
محمــل  علــى  األمــر  هــذا  تأخــذ  العــادة 
حجــز  هــو  بــه  تقــوم  مــا  وأول  الجــد، 
األطفــال بعــد التأكــد مــن صحــة البــالغ. 
ــال  ــم إرجــاع األطف ــة يت فــي حــاالت معين
األمــور  أن  التأكــد  عنــد  ذويهــم  إلــى 
يمكــن تســويتها وتصحيحهــا، وتكتفــي 

بتنبيــه األهل.

أن  علــى  حاتــم  ناديــا  المحاميــة  وتأكــد 
يتــم  األطفــال  بانتــزاع  النهائــي  القــرار 
عبــر عــدة مراحــل وإجــراءات، وفــي عــدة 
قلــة  ضحيــة  هــم  األهــل  يكــون  حــاالت 
والتعليمــات  القوانيــن  عــن  المعلومــات 
ــون يمكــن  ــة، وتضيــف أن القان االجتماعي
أن يلعــب دورا فــي إعــادة األطفــال حتــى 

المحاميــة ناديــا „بعــد قــرار فصلهــم عن عوائلهم.
حاتــم: » انتــزاع األطفــال 
يتــم  ال  ذويهــم  مــن 
إجــراء  وهــو  بســهولة 

قانوني لحمايتهم«
دائمــا  تثــار  أن  يمكــن  عديــدة  أســئلة 
انتــزاع  يخــص  موضــوع  تنــاول  عنــد 
األطفــال مــن أهاليهــم، ليــس فقــط مــن 
النواحــي  مــن  ولكــن  القانونيــة  النواحــي 
فيمــا  وحتــى  والتربويــة  االجتماعيــة 
فهــل  المؤسســاتية،  التعامــالت  يخــص 
هنــاك علــى ســبيل المثــال، نظــرة نمطيــة 
ــل العامليــن فــي ســلطات  مســبقة مــن قب
ــة نحــو القادميــن مــن  الشــؤون االجتماعي
أن  تبيــن  اإلحصــاءات  أن  أم  الشــرق؟ 
جميــع  يطــال  األطفــال  ســحب  قــرارات 
الفئــات االجتماعيــة؟ وإلــى أي حــد يمكــن 
فقــدان  علــى  قلقيــن  يكونــوا  أن  لألهــل 
الســويدية؟  القوانيــن  جــراء  أطفالهــم 
مــن  يقلــل  الســويدي  المجتمــع  وهــل 
تربيــة  فــي  األهــل  وشــأن  ودور  أهميــة 
أطفالهــم، أم أنــه علــى العكــس تمامــا؟ 
ــا أن نبحــث لهــا  ــى دائم هــذه أســالة نتمن
تناولنــا  خــالل  مــن  مقنعــة  أجوبــة  عــن 
مــن  األطفــال  ســحب  لقضايــا  الصحفــي 

ذويهم.

لينا أبو أســعد

األب: » السوســيال انتزع 
أطفالــي األربعة أثناء 
وجودي بالمشــفى في 

إسعاف« حالة 
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الكومبــس – لقــاء خــاص: حصلــت 
نيكــوالس  الســفير  هاتــف  علــى 
األصدقــاء  أحــد  مــن  شــيبون 
بــه  اتصلــت  عندمــا  المشــتركين، 
بــي،  رحــب  نفســي،  عــن  ألعرفــه 
موعــد  اقتــراح  فــي  يتــردد  ولــم 
للقــاء معــه، تناولنــا القهــوة بمقهــى 
قريــب مــن مبنــى البرلمــان وتبادلنــا 
أطــراف حديــث ســرعان مــا تطــور 
إلــى فكــرة لقــاء آخــر، ولكــن هــذه 
المــرة فــي مكتبــه داخــل بنــاء وزارة 
صحفــي  لقــاء  لعمــل  الخارجيــة، 
الســوري  الملــف  باألخــص  يتنــاول 
وتداعياتــه. فهــذا الســفير يســمى 
الخــاص  المبعــوث  اآلن  رســميا 

الســورية. األزمــة  لشــؤون 

لوقــف  بــه  مــا تقــوم  للســويد دور  هــل 
 4 منــذ  ســوريا  فــي  الدائــرة  الحــرب 
يســتطيع  مــن  اســتقبال  عــدا  ســنوات، 

الوصــول إلــى أراضيهــا من الالجئين؟

ــى   هــل أزمــة تدفــق الالجئيــن الجــدد عل
فــي  أن يعجــل  الســويد وأوروبــا يمكــن 
األســئلة  هــذه  مناســب؟  حــل  إيجــاد 
مــع  شــيق  لقــاء  محــور  كانــت  وغيرهــا 
الدبلوماســي الســويدي نيكــوالس شــيبون، 

تجدونه أدناه:

هــذا    فــي  تعيينــك  تــم  هــذل 
المنصــب »مبعــوث خــاص لحــل األزمــة 
عــن  مســؤول  وبالتالــي  الســورية« 
الخارجيــة  فــي  الســوري  الملــف 
الســويدية بســبب تصاعــد األزمــة أم 
هــل  إجمــاال؟  الملــف  هــذا  ألهميــة 
حيــن  إلــى  المنصــب  هــذا  ســيبقى 
محــدد  لوقــت  أم  الحــرب  انتهــاء 

مسبقا؟

اآلن  خــاص  بشــكل  معيــن  أنــا  نعــم 
لمتابعــة الملــف الســوري، أنــا لســت أول 
الخاصــة  الوظيفــة  هــذه  يســتلم  مــن 
بالشــأن الســوري، كان قبلــي زمــالء منــذ 
العــام 2008 عندمــا تــم تعييــن ممثــل 

بالقضايــا  خــاص  الســويدية  للخارجيــة 
الوقــت  مــن  كــم  أعلــم  وال  الســورية، 
ــا اعتبــر  ــي أن ــي، بالنســبة ل سأســتمر بعمل
ســوريا بلــدي الثانــي فقــد خدمــت بــالدي 
ســنوات   6 منهــا  ســنوات   8 فيهــا 
كســفير، ولــدي ولــدى عائلتــي ذكريــات 

طيبــة عــن هذا البلد وعن شــعبه.

أو    تلعبــه  الــذي  الــدور  هــو  مــا 
فيمــا  الســويد  تلعبــه  أن  يمكــن 
يتعلــق باألزمــة الســورية؟ مــا هــي 
تقــوم  ان  يمكــن  التــي  المســاهمات 
للحــرب  نهايــة  إيجــاد  فــي  بهــا 

هناك؟

نظــام  قصــف  نديــن  البدايــة  فــي  نحــن 
األســد، الــذي يقــوم بــه علــى نطــاق واســع 
بيــان  أكــده  مــا  هــذا  المدنييــن،  ضــد 
الــوزراء  رئيــس  ألقــاه  الــذي  الحكومــة 
ســتيفان لوفيــن قبــل أيــام )15 ســبتمبر( 
التــي  الوحشــية  التصرفــات  نديــن  كمــا 
اإلســالمية  الدولــة  تنظيــم  يقترفهــا 

قصــف „»داعش«. ــن  ي ند
النظام السوري للمدنيين 

وليس لدينا مانع من 
االتصال معه

 نعتقــد أن زيــادة الضغــط علــى نظــام 
أمــر  تدعمــه  التــي  والــدول  األســد، 
لألزمــة.  سياســي  حــل  إليجــاد  ضــروري 
هــذا الحــل اآلن ومنــذ فتــرة طويلــة وصــل 
المســتوى  علــى  مســدود  طريــق  إلــى 
الســويد  والمحلــي.  واإلقليمــي  الدولــي 
االتحــاد  دول  حشــد  حاليــا  تحــاول 
نشــاطا  أكثــر  دور  أجــل  مــن  األوروبــي 
المنطقــة  دول  مــع  لالتصــال  وفعاليــة 
ومــن أجــل دعــم مبعــوث األمــم المتحــدة 

إلى سوريا.
 نريــد أيضــا أن نــرى »مجموعــة اتصــال 
دوليــة« تتشــكل مــن الواليــات المتحــدة 
ــى شــركاء إقليمييــن  ــة إل وروســيا باإلضاف
لتعزيــز جهــود األمــم المتحــدة. ينبغــي 

علــى مجلــس األمــن ودولــه العظمــى أخــذ 
مــن  المســؤولية  وتحمــل  الصالحيــات، 

أجــل وضــع حد لحمام الدم في ســوريا.

مجموعــة االتصــال الدوليــة مــاذا   
يعني ذلك؟

ليــس مــن المرجــح أن تنتهــي األزمــة فــي 
األطــراف  مختلــف  وتتفــق  ســوريا 
أن  دون  حــل  علــى  هنــاك  المتصارعــة 
يجــري هــذا االتفــاق جنــب إلــى جنــب مــع 
ــم.  توافــق بيــن القــوى العظمــى فــي العال
لذلــك نــرى أن مجموعــة االتصــال الدوليــة، 
يمكــن أن تضــم أطــراف فاعليــن باألزمــة 
مــن خــارج مجلــس األمــن الدولــي )مثــل 
إيــران ودول الخليــج( والهــدف هــو جمــع 
المؤثــرة  الرئيســية  األطــراف  هــذه 
للعمــل معــا لوضــع حــد لهــذه  باألزمــة 

الحرب.

مــع    عالقــة  علــى  الســويد  هــل 
طرفــي النــزاع فــي ســوريا أم فقــط 
أو  الجهــة  وماهــي  المعارضــة؟  مــع 
ــي  ــا ف ــون معه ــي تتواصل ــات الت الجه

المعارضة؟

ممثلــي  مختلــف  مــع  اتصــاالت  لدينــا 
الســورية،  المدنــي  المجتمــع  منظمــات 
كمــا لدينــا اتصــاالت مــع مــن يتحاربــون 
فيمــا بينهــم. ولكــن ال يــزال لدينــا أيضــا 
إلــى  دمشــق  تــزور  دبلوماســية  بعثــات 
األمنــي،  الوضــع  بــه  يســمح  الــذي  الحــد 
مــع  االتصــال  البعثــات  لهــذه  ويمكــن 
النظــام إذا رأينــا أن ذلــك يمكــن أن يفيــد 
ويعمــل علــى إيجــاد حــل سياســي. كمــا أن 
وعناصــر  جهــات  مــع  اتصــاالت  لدينــا 
مختلفــة مــن المعارضــة السياســية، وهــذا 
أيضــا مــن أجــل المســاهمة فــي إيجــاد حــل 

سياســي عندمــا تتهيــأ الظروف لذلك.

القــوى    أن  تعتقــد  حــد  أي  إلــى 
ــي  ــى الوضــع الحال اإلقليميــة تؤثــر عل
هــذه  تســاهم  هــل  ســوريا؟  فــي 
ووضــع  الحــل  عرقلــة  فــي  القــوى 

نهاية لألزمة وللحرب المســتمرة؟

ــي فــي ســوريا  منــذ بدايــة الصــراع الداخل
االرتبــاط  وراء  يتزايــد  االنجــرار  أخــذ 
بالصــراع اإلقليمــي، حيــث يدعــم جانــب 
تتلقــى  فيمــا  ســوريا  فــي  النظــام 
منهــا،  جــزء  أو  المنقســمة،  المعارضــة 
دعمــا مــن أطــراف أخــرى.  هــل تعرقــل 
هــذه القــوى وضــع حــد للحــرب؟ الجــواب 
نعــم، ألن التوافــق فيمــا بينهــا يمكــن أن 
ويحســن  حــل  أجــواء  باعتقــادي،  يهيــأ 
آفــاق إنهــاء الحــرب بشــكل كبيــر، ولكــن 
يــزال هنــاك  الســؤال اآلخــر هــو هــل ال 
مجــال للتوافــق بيــن األطــراف الســورية 
ــك ليــس بهــذه  ــد يكــون ذل ــة، ق المتقاتل
الســهولة بعــد أربــع ســنوات مــن ســكب 

القــوى اإلقليمية „الدماء.
تعرقــل الحل ولكن أمل 

التوافق ضعيف بعد 4 سنوات 
من سفك الدماء

أن اســتمرار تدفــق    هــل تعتقــد 
الالجئيــن إلــى أوروبــا مــن شــأنه أن 
ــة فــي إيجــاد  يعجــل األطــراف الفاعل

حل للمســألة السورية؟ 

ــم يكــن موجــودا  ليــس ألن هــذا الســبب ل
فــي الســابق: المعانــاة اإلنســانية والدمــار 
فــي ســوريا، وتزايــد خطــر انتقــال الحــرب 
ــى دول أخــرى مجــاورة أســباب موجــودة  إل
ــا دعــا دول  وملحــة إليجــاد حــل، وهــذا م
المســاعدات  لتقديــم  الســويد  مثــل 
لضحايــا الحــرب، واآلن نجــد أن التعجيــل 
بالحــل أصبــح ضــروري أيضــا بعــد تصاعــد 
الدولــة  تنظيــم  يشــكله  الــذي  التهديــد 
اإلســالمية )داعــش(، والمقاتليــن األجانــب 

الذين يحاربون معه.

فــي المجمــل، نعــم، أنــا اعتقــد وأتمنــى أن 
ــادة المأســاة المحيطــة بتدفــق  تــؤدي زي
الالجئيــن إلــى زيــادة الوعــي حــول حقائــق 
وكيفيــة  ســوريا  فــي  األساســي  الصــراع 

تأثيــر „وضــع حد له. زيــادة 
ــرأي العــام بمــا يخــص  ال
يؤثــر  الســورية  األزمــة 
عمــل  توجهــات  علــى 

الحكومة

وســلبيات    إيجابيــات  هــي  مــا 
االتحــاد  داخــل  الســويد  تواجــد 
عملهــا  فعاليــة  علــى  األوربــي 
وتفاعلها في السياســة الخارجية؟ 

ــرار  ــي رجحــت ق ــة الت ــد أن الكف ــا اعتق أن
العــام  األوروبــي  االتحــاد  إلــى  انضمامنــا 
ــا  ــا أن احتمــال م ــا وجدن 1995، هــي أنن
إمكانياتنــا  تقييــد  فــي  نفقــده  يمكــن 
السياســة  فــي  فــردي  بشــكل  للتحــرك 
الخارجيــة، يمكننــا أن نعوضــه فــي فــرص 
السياســة  إدارة  علــى  للتأثيــر  أكبــر 
ونحــن  األوروبــي،  لالتحــاد  الخارجيــة 

أثبتنــا جدارتنا بذلك.

الشــعبية    المشــاركة  زيــادة  هــل 
واالهتمــام العــام بمــا يخــص الحــرب 
لــه  يكــون  أن  يمكــن  ســوريا  فــي 
ــى المنــاخ السياســي وعمــل  تأثيــر عل

الحكومة؟

نعــم صحيــح ســيكون مــن الســهل علــى 
كان  إذا  توجهاتهــا  تنفيــذ  الحكومــة 
الــرأي العــام إلــى جانبهــا. زيــادة المشــاركة 
ــن  ــل المواطني الشــعبية والضغــط مــن قب
فــي  دورا  يلعــب  المدنيــة  والجهــات 

التأثيــر علــى عمل الحكومة.

حاوره  رئيس  التحرير

مسؤول الملف السوري بوزارة الخارجية 
السويدية نيكوالس شيبون:  

نعمل على تشكيل 
مجموعــة اتصــال 

دوليــة فاعلة لوقف 
الحرب في سوريا

السفير نيكوالس شيبون
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ــن البوليــس  ــوا انهــم م ــي هويتهــم وقال ل
خــارج  معــي  يتكلمــوا  ان  ويريــدون 
المعلمــة  مــن  فاســتأذنت  المدرســة، 
بتفتيشــي  وقامــوا  معهــم  وخرجــت 
إلــى  بــي  وذهبــوا  بالســيارة،  وادخلونــي 

مركز الشــرطة. 

المحقــق  غرفــة  إلــى  أدخلونــي  هنــاك 
ولغايــة هــذه اللحظــة ال اعــرف الســبب، 
زوجتــي  ان  لــي  وقــال  المحقــق  تكلــم 
وتقــول  ضــدي  شــكوى  بتقديــم  قامــت 
أننــي اضربهــا واضــرب األوالد، فبكيــت ال 
شــعورّيا، وقلــت لــه أننــي ال افعــل ذلــك 
أبــدا، علمــا أننــي قبــل ان يحــدث ذلــك، 
وبقيــت  األصدقــاء  أحــد  عنــد  ذهبــت 
زوجتــي  وكانــت  أســبوع،  لمــدة  عنــده 
حامــل، وتقــول لــي إنهــا ســوف تعــود إلــى 

الدنمارك ســواء قبلت أم ال.

 قــال لــي المحقــق هــل تريــد ان تــوكل 
ــه ال،  ــت ل ــة، فقل ــي هــذه القضي ــي ف محام
مجــرد  األمــر  ان  أحســب  كنــت  ألننــي 
محامــي  لــي  وضعــوا  ولكنهــم  تخويــف 
وضعونــي  التحقيــق  وبعــد  علمــي،  دون 
أيــام،   3 لمــدة  بمفــردي  ســجن  فــي 
ال  انــه  لــي  وقــال  المحامــي  جــاء  بعدهــا 
كنــت  ولــو  بالســجن  هنــا  أنــى  يعــرف 
اعــرف لــم أكــن ادعــك هنــا ســاعة واحــدة 

هنا.

المحكمــة  إلــى  أيــام حولونــي   3 وبعــد   
هنــاك،  أيضــأ  تجلــس  زوجتــي  وكانــت 
التــي  ابنتــي  مــع  حققــوا  انهــم  وقالــوا 
ســنوات،   6 العمــر  مــن  تبلــغ  كانــت 
ابنتــي  مــع  التحقيــق  فيديــو  وعرضــوا 
وأنتــم  بالســجن  أبــي  ان  تقــول  وكانــت 
أخذتمــوه وتقــول أبــي لــم يكــن يضربنــا 
وكنــا  معنــا  رائعــا  رجــال  كان  بالعكــس 
نلعــب معــه وكان يدرســني اللغــة العربيــة 
فــي البيــت، وحاولــوا ان يحققــوا مــع ابنــي 
أيضــأ، لكنــه لــم يقــل أي كلمــة، وكان ذلــك 

بالنســبة لــه صدمة كبيرة.

وبقيــت  المحكمــة  أجلــت  هــذا  بعــد 

أربعيــن يومــا، وأنــا ال  لمــدة  بالتوقيــف 
اعــرف مــاذا افعــل وال يريــدون أن أحــدا 
أيــام   5 وبعــد  مكانــي،  معرفــة  يمكــن 
ذهــب أصدقائــي إلــى بيتــي يســألوا عنــي 
فقالــت لهــم زوجتــي أنهــا ال تعــرف أيــن 
ــا. كانــت زوجتــي قــد ادعــت علــى أننــي  أن
كثيــر  وإننــي  األوالد،  لتربيــة  أصلــح  ال 
المشــاكل بالبيــت وانــي ضربتهــا وكســرت 
أســنانها وقلــت للقاضــي ان أســنانها لــم 
ــا مــن اصطحبهــا  ــدة أساســا وأن تكــن جي
وســألوا  وذهبــوا  أســنان.  طبيبــة  إلــى 
الطبيبــة وقالــت ان األســنان مهترئــة مــن 

الســوس وليس بســبب الضرب.

مقابــل  الســجن  مــن  خرجــت  بعدهــا   
 40 لمــدة  ســجني  عــن  مالــي  تعويــض 
كــرون،   40000 علــى  وحصلــت  يومــا 
وتــم رفــض االســتئناف وقدمــت للجنســية 
والحمــد هلل حصلــت عليهــا،  الســويدية 
تقنــع  ان  تحــاول  المحاميــة  وكانــت 
ســاعة  ولــو  أوالدي  أرى  لكــي  المحكمــة 
لكــي  السوســيال  إلــى  باألســبوع وذهبــت 
أو  يريــد  أحــد  أجــد  فلــم  يســاعدوني 
فهــل  األمــر،  فــي  المســاعدة  يســتطيع 
مــن المعقــول ان يتــم حرمانــي مــن اللقــاء 
ــم  بأطفالــي؟ لقــد مــرت ثــالث ســنوات ول
ــم مــا ســبب المشــكلة التــي  أراهــم، ال أعل

المحاميــة ديانــا „وقعــت فيهــا؟ وما هو الحل؟
جادريــان: »األطفــال هــم 
الضحيــة واألب أخطــأ ألنــه 

تخلى عن حضانتهم«
علــى  المشــكلة  عرضــت  الكومبــس 
الســتطالع  جادريــان  ديانــا  المحاميــة 
رأيهــا فقالــت: »هــذه المشــكلة تحــدث 
النســاء  النــاس. بعــض  العديــد مــن  مــع 
ــه  ــى رجالهــن ألنهــن يظــن أن يفتريــن عل
يجــب أن يكــون لديهــن ســببا للطــالق، أو 
ــة أو  ــن كضحي ــام اآلخري لكــي يظهــرن أم
لكــي يحصلــن علــى ســكن مــن السوســيال 

أو كــي يحصلــن علــى الحضانة لوحدهن.

إلــى حمايــة   هنــاك نســاء فعــال بحاجــة 
المدعيــات يخربــن  لكــن لألســف بعــض 

عليهن.

ــة هــو  ــه صاحــب القضي ــذي فعل الخطــأ ال
أنــه تخلــى عــن الحضانــة. فاألطفــال لــم 
ادعــاءات  ونفــوا  ضربهــم  انــه  يدعــوا 
قويــة  حجــة  لديــه  كان  لذلــك  الزوجــة 

ليتمســك بالحضانة. 

كل  مــن  القضيــة  تفاصيــل  لــي  ليــس 
ــع األوراق ولهــذا الســبب  األطــراف وجمي
القصــة  لصاحــب  اقــدم  ان  اســتطيع  ال 

استشــارة قانونية. 

أعلــم أنــه مــن الصعــب ويمكــن القــول مــن 
المســتحيل أن يحصــل أحدهــم علــى لــم 
شــمل فــي الســويد أن لــم يتوفــر شــروط 
الذيــن  النــاس  مــن  والعديــد  اإلعالــة، 
أو  النــروج  ومــن  الســويد  مــن  يأتــون 
الدنمــرك ليســكنوا فــي الســويد يطلبــون 

لم شــمل الشــريك اآلخر. 

الشــريك  حصــول  بعــد  تبــدأ  المشــاكل 
علــى إقامــة إذ أن الشــخص الحاصــل علــى 
يتــوق  دانماركيــة  أو  نروجيــة  جنســية 
ــى بــالده فــي حيــن ان الشــريك  للعــودة إل
البلــد  إلــى  انتمــاء  بــأي  يشــعر  ال  اآلخــر 
فــي  أن يكمــل حياتــه  بــل يريــد  اآلخــر 
واإلرادات  تتشــابك  األطــراف  الســويد. 
يدفعــون  مــن  هــم  واألطفــال  تتصــارع 

الثمن. 

مــن األمــر الســهل فــي الســويد أن تدعــي 
الزوجــة علــى زوجهــا وخصوصــا مــن كان 
مــن اصــل عربــي، فالحجــة جاهــزة وهــي 
ــال  ــه قــد عرضهــا واألطف ــف وأن ــه عني ان
للتهديــد والضــرب والتعنيــف الجســدي 
الســويدية  والشــرطة  والمعنــوي. 
التــي  المنظمــات  مــن  لضغــط  تتعــرض 
أن  وعليهــم  المــرأة  حقــوق  تحمــي 
يســمعوا للشــكاوى ويحققــوا فيهــا وان 
انــه يشــكل خطــرا علــى  المــرأة  ادعــت 
حياتهــا يجــري حبــس الــزوج علــى ذمــة 

ــى  ــى أن يعرضــوا التحقيــق عل التحقيــق إل
أو  اإلفــراج  يقــرر  الــذي  العــام  المدعــي 

إقامــة دعــوى ضد المتهم.

فهــذه  هــذا،  ليــس  األمــر  فــي  الغريــب 
تعويــض  تــم  وقــد  عاديــة  إجــراءات 
المتهــم واإلفــراج عنــه وحــذف اســمه مــن 
الئحــة المتهميــن وإعطــاءه قــرار بتوقيــف 
التحقيــق ألســباب معينــة. مــا هــو غريــب 
بــان  لــه  الســماح  القصــة هــو عــدم  فــي 
يجتمــع مــع أطفالــه قــط، وإن محاميتــه 
علــى  تعمــل  أنهــا  المفــروض  مــن  التــي 
بــأن  نصحتــه  حقوقــه  علــى  الحفــاظ 

يتنــازل عن الحضانة. 

ــوق األهــل أن  ــن حق ــة هــي حــق م الحضان
الخاصــة  القــرارات  أخــذ  فــي  يشــاركوا 
بأطفالهــم. والتنــازل عنهــا يعنــي التنــازل 

عــن هذا الحق. 

هــذا يعنــي أن الزوجــة تســتطيع تغييــر 
عنــوان األطفــال، االســم والكنيــة، فتــح 
تقديــم  مصرفيــة،  حســابات  وإغــالق 
طلــب الجنســية والجــوازات والســفر مــع 
عمليــة  إجــراء  الخــارج،  إلــى  األطفــال 

جراحيــة الــخ وكل هــذا بدون علم األب.

األطفــال  أخــذت  زوجتــه  أن  أظــن  أنــا 
أراد  الدانمــارك، وإن  إلــى  وذهبــت بهــم 
ــه ومقابلتهــم عليــه رفــع  االتصــال بأطفال
ــة بهــذا الحــق،  ــى األم والمطالب دعــوة عل
األطفــال  يمتلكــه  حــق  المقابــالت  حــق 
وليــس األهــل. فالمحكمــة تنظــر أن كانــت 
صالــح  مــن  بهــا  المطالــب  المقابــالت 
األطفــال أم ال، وهــي دائمــا عندهــا مبــدأ 
وهــو أن التواصــل الجيــد والتواصــل مــن 
صالــح األطفــال إلــى حيــن إثبــات العكــس. 
إنســانية  منهــا  لهــا  المشــكلة  إذا 
واجتماعيــة وماليــة وقانونيــة، وان مثــل 
هــذه المشــاكل تــؤدي إلــى دمــار عائلــة 
والشــعور  أطفالــه  مــن  أب  وحرمــان 

باليأس والهم واألســى.

أنــا  اجتماعيــات:   – الكومبــس 
ــغ  ــي(، ابل ــم وهم ــيم )اس ــمي نس اس
ــت أعيــش  ــا، كن ــن العمــر 40 عام م
فــي الدنمــارك، وتعرفــت علــى فتــاة 
ــية  ــل الجنس ــي تحم ــل فلبين ــن أص م
الدنماركيــة، تزوجنــا وأنجبنــا طفلة، 
ــب  ــت بطل ــت تقدم ــرور الوق ــع م وم
ــق  ــم تواف ــة فل ــى اإلقام ــول عل الحص
الدنمــارك، علمــا ان زوجتــي كانــت 
تبلــغ مــن العمــر 18 عامــا، فقــررت 
ان انقــل عنــوان زوجتــي إلــى الســويد 
نقــل  وتــم  بذلــك،  قمنــا  وبالفعــل 
العنــوان وتأخــرت اإلقامــة، فأنجبــت 
زوجتــي ولــدًا أخــر، وبعدهــا حصلــت 
علــى اإلقامــة الســويدية، وبقيــت أنــا 
وزوجتــي نعيــش مــع بعــض، ومــع 

ــدا أخــر. ــت ول ــت انجب ــرور الوق م

فــي  العيــش  مــن  وقــت  مــرور  بعــد 
ان  تشــعر  زوجتــي  بــدأت  الســويد، 
العيــش هنــا ال يلبــي رغباتهــا المعيشــية، 
إذ أنهــا كانــت بالدنمــارك تــدرس، وأنــا 
جيــد  دخــل  علــى  نحصــل  وكنــا  اعمــل، 
بينــي  أســرية  خالفــات  حصلــت  جيــدا. 
حــول  نتناقــش   

ً
كثيــرا وكنــا  وبينهــا 

العــودة والعيــش فــي الدنمــارك، ولكــن 
دائمــا كنــت ارفــض ألننــي أريــد ان أتعلــم 

اللغــة، واجــد عمل أعيل به أســرتي.

فــي أحــد األيــام، كنــت فــي البيــت لوحــدي 
وجاءنــي بريــد، وكان يجــب ان اذهــب إلــى 
المدرســة لتعلــم اللغــة  فأخــذت الرســالة 
عربيــة  وكانــت  المعلمــة  إلــى  معــي 
وقرأتهــا لــي، وقالــت أنهــا مــن البوليــس 
ــت لهــا أرجــو ان  ــك، فقل ــذي يبحــث عن ال
هــو  مــا  لــي  وتعرفــي  بهــم،  تتصلــي 
باالتصــال  قامــت  وبالفعــل  الســبب، 
ــي المدرســة،  ــي موجــود ف وأخبرتهــم بأن
عــدة  نســاله  لكــي  نريــده  لهــا  فقالــوا 
أســئلة فقــط، وبعــد حوالــي خمــس دقائــق 
جــاء رجليــن ودخــال غرفــة الصــف وابــرزوا 

نسيم: »زوجتي ادعت أنني أضرب أطفالي 
فحرموني منهم ثالث سنوات«
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الكومبــس – ثقافــة: قــال المخــرج 
مهرجــان  مديــر  قبــالوي  محمــد 
ــدورة  مالمــو للســينما العربيــة إن ال
روح  تكــرس  للمهرجــان  الخامســة 
الدائــم لهــذه  المتابعــة والتجــدد 
الثقافيــة  الســينمائية  التظاهــرة 
ــر أحــد جســور  الهامــة، والتــي تعتب
التواصــل الثقافــي بيــن الســويد بــل 
ــع  ــي، فم ــم العرب ــن العال ــا وبي أوروب
كل دورة جديــدة ينطلــق المهرجان 
بحلــة أبهــى مــن ســابقتها، حيــث 
انطلــق المهرجــان كفكــرة طموحــة 
يســابق  فغــدا   2011 عــام 
كل  مــع  تتكاثــر  التــي  طموحاتــه 
نجــاح يتــم إنجــازه، وهــا قــد أصبــح 
المهرجــان علــى أهبــة االســتعداد 
ــج  ــة ببرنام ــه الخامس ــالق دورت إلط
التــي  األهــداف  مــن  وأكبــر  أوســع 
ــدورة الرابعــة  رســمتها نجاحــات ال
التــي حــازت علــى اهتمــام وســائل 
واإلســكندنافية.  العربيــة  اإلعــالم 

صناديــق دعــم لألفــالم الروائيــة،   
بمشــاركة  الوثائقيــة،  القصيــرة، 

عدة مؤسســات سويدية وعربية

ووزعــه  المهرجــان  أصــدره  بيــان  وفــي 
علــى الصحافــة جــاء فيــه: بخطــى واثقــة 
أعــد مهرجــان مالمــو للســينما العربيــة 
كل عوامــل النجــاح لدورتــه الخامســة، مــع 
أنشــطة  علــى  يحتــوي  متنــوع  برنامــج 
جديــدة بمــا يعــادل األنشــطة االعتياديــة 
الســوق  مقدمتهــا  فــي  يأتــي  يزيــد،  أو 
 
ً
الســينمائي األول الحافــل باألنشــطة بــدءا

انتهــاًء  وليــس  والملتقــى  المعــرض  مــن 
بمشــروع   

ً
مــرورا األفــالم  دعــم  ببرامــج 

نقــاد بــال حــدود، وكل ذلــك أعــد بعنايــة 
المهرجــان  برنامــج  ليمنــح  فائقــة 
المتمثــل  ألقــه  فــوق   

ً
ألقــا االعتيــادي 

الثــالث  الرســمية  المهرجــان  بمســابقات 
القصيــرة،  الطويلــة،  الروائيــة  لألفــالم 
خاصــة،   احتفاليــات  وثــالث  الوثائقيــة، 
ــن  ــالم ضم ــن األف ــى عــروض رك ــة إل إضاف

الســوق الســينمائي، عــالوة عــن عــروض 
المــدارس، ليتجــاوز عــدد األفــالم التــي 
مئــة  المهرجــان  أيــام  خــالل  ســتعرض 

وثالثيــن فيلما. 

روائــي،    الرســمية:  المســابقات 
وثائقــي، قصيــر بحضــور حوالــي 300 
المهرجــان  ضيــوف  مــن  ضيــف 

والسوق

تشــارك أكثــر مــن ثالثيــن دولــة عربيــة 
المســابقات  ضمــن  الشــمال  دول  ومــن 
،11 فيلــم روائــي 

ً
الرســمية بـــ 44 فيلمــا

»بتوقيــت  فيلــم  مصــر  مــن  طويــل، 
رمســيس  أميــر  للمخــرج  القاهــرة« 
الشــريف  نــور  الراحــل  النجــم  وبطولــة 
المهرجــان  اختتــام  فــي حفــل  ويعــرض 
بحضــور المخــرج أميــر رمســيس والنجمــة 
بوســي زوجــة الراحــل نــور الشــريف وابنتــه 
أيضــا  مصــر  ومــن  الشــريف،  نــور  مــي 
فيلــم »ســكر مــر« وهــو فيلــم االفتتــاح 
ــة النجــم  ــي خليفــة وبطول مــن إخــراج هان
فيلــم  عامــر،  وأيتــن  الفيشــاوي  أحمــد 
العربيــة  اإلمــارات  مــن  »دالفيــن« 
فيلــم  الشــحي،  وليــد  إخــراج  المتحــدة 
فلســطين  مــن  الحراميــة«  »عيــون 
النجــم  بطولــة  النجــار  نجــوى  للمخرجــة 
بحضورهمــا،  النجــا  أبــو  خالــد  المصــري 
وقطــر  لبنــان  إنتــاج  »غــادي«  فيلــم 
ــة النجــم جــورج  للمخــرج أميــن درة بطول

»الكعكــة  فيلــم   ، بحضورهمــا  خبــاز 
طــارق  للمخــرج  العــراق  مــن  الصفــراء« 
الجبــوري وبطولــة المخــرج والنجــم جمــال 
منتــج  جانــب  إلــى  بحضورهمــا  أميــن 
الفيلــم عــوض عثمــان علــي، فيلــم »أنــا 
إنتــاج  ومطلقــة«  العاشــرة  بنــت  نجــوم 
وفرنســا  العربيــة  واإلمــارات  اليمــن 
الســالمي  خديجــة  اليمنيــة  للمخرجــة 
وبحضورهــا، مــن األردن إنتــاج مشــترك 
فيلــم  المتحــدة  والمملكــة  قطــر  مــع 
»ذيــب« للمخــرج األردنــي ناجــي أبــو نــوار، 
فلســطين  مــن  تومــا«  »فيــال  فيلــم 
ــة النجمــة  للمخرجــة ســهى عــراف وبطول
فيلــم  وبحضورهمــا،  فاعــور  نســرين 
البحريــن  إنتــاج  النائمــة«  »الشــجرة 
للمخــرج  المتحــدة  العربيــة  واإلمــارات 
المغــرب  بــو علــي، ومــن  محمــد راشــد 
مــن  حــي  أو  بوليــود  »كاريــن  فيلــم 
فينانــي  ياســين  للمخــرج  صفيــح« 

وبحضوره.

 ضمــن مســابقة األفــالم الوثائقيــة يشــارك 
فــي المهرجــان 12 فيلــم وثائقــي شــارك 
فــي إنتاجهــا 16 دولــة عربيــة ومــن دول 
ســتة  إخراجهــا  فــي  وشــارك  الشــمال، 
مخرجيــن.  وثمانيــة  نســاء  مخرجــات 
يســتضيف المهرجــان عــددا مــن مخرجــي 
ومنتجــي هــذه األفــالم، عــن فيلــم رســائل 
مــن اليرمــوك كل مــن المخــرج الفلســطيني 
رشــيد مشــهراوي والمنتــج عبــد الســالم 

المخرجــة  إيطاليــا  ومــن  عســكر،  أبــو 
إيكــو،  فيلــم  عــن  بيســينيني  كاروليتــا 
وعــن فيلــم روشــميا المخــرج الفلســطيني 
حاجــز  فيلــم  وعــن  جبــل،  أبــو  ســليم 
بــن  هنــد  المغربيــة  المخرجــة  الصمــت 
ريكــي  الدنمركيــة  والمخرجــة  ســاري، 
ــم شــباب تحــت االحتــالل،  ــي عــن فيل روب
المخــرج  العروســة   أم  انــا  فيلــم  وعــن 

شــبكة الكومبس „خالد ســليمان الناصري. 
الراعــي  اإلعالميــة 

اإلعالمي للمهرجان
ضمــن مســابقة األفــالم القصيــرة يشــارك 
فــي  المهرجــان 21 فيلمــا، شــارك  فــي 
دول  ومــن  عربيــة  دولــة   15 إنتاجهــا 
 10 إخراجهــا  فــي  وشــارك  الشــمال، 
يســتضيف  مخرجــا.  و11  مخرجــات 
المهرجــان عــدد مــن مخرجــي ومنتجــي 

تلك األفالم.  

..عــروض    الخاصــة  االحتفاليــات 
المــدارس .. ركن األفالم

ثــالث  المهرجــان  برنامــج  يشــمل 
األفــالم،  وركــن  خاصــة  احتفاليــات 
العنصريــة  مناهضــة  األولــى  االحتفاليــة 
فــي  شــارك  أفــالم  ســتة  مــن  وتتألــف 
دول  ومــن  عربيــة  دولــة   11 إنتاجهــا 
الشــمال، هنــاك العديــد مــن األفــالم ذات 

خاصــة  احتفاليــة  المشــترك.  اإلنتــاج 
باألفــالم العائليــة المنزليــة وتضــم ســبعة 
أفــالم متنوعــة، احتفاليــة خاصــة بأفــالم 
الشــمال وتضــم خمســة أفــالم متنوعــة، 
وهــي  المــدارس  عــروض  إلــى  باإلضافــة 
المهرجــان  ينظمهــا  خاصــة  عــروض 
لطلبــة المــدارس بأعمــار مختلفــة، عــالوة 
إطــار  فــي  تنظــم  خاصــة  عــروض  عــن 
األفــالم  ركــن  ضمــن  الســينمائي  الســوق 
حيــث تتــاح الفرصــة أمــام األفــالم التــي لــم 
ــك  يتــم اختيارهــا للمســابقات أو حتــى تل
جمهــور  أمــام  للعــرض  اختيــرت  التــي 
الســوق بهــدف التســويق، وعــدد األفــالم 
مــن  أكثــر  األفــالم  ركــن  فــي  المســجلة 

ثالثيــن فيلما. 

يفتتــح    مــر«  »ســكر  فيلــم 
المهرجان

تفتتــح الــدورة الخامســة للمهرجــان بعــد 
مراســم الســجادة الحمــراء بعــرض الفيلــم 
المصــري »ســكر مــر«، للمخــرج المصــري 
عبــد  محمــد  ســيناريو  خليفــة،  هانــي 
المعطــي، بطولــة النجــم أحمــد الفيشــاوي، 
خليــل  أمينــة  عامــر،  أيتــن  مــن  وكل 
وهيثــم زكــي، يــروي الفيلــم قصــة خمســة 
تربطهــم  ســيدات  وخمــس  رجــال 
ومــدى  وشــخصية،  عاطفيــة  عالقــات 
تأثرهــم بالظــروف والتحــوالت التــي يمــر 
الفتــرة  فــي  المصــري  المجتمــع  بهــا 

الدورة الخامسة لمهرجان مالمو للسينما العربية
انطالقة جديدة وسوق سينمائي واعد

 مشــهد منفيلــم »أنــا نجــوم بنــت العاشــرة ومطلقــة«  للمخرجــة اليمنية خديجة الســالمي
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األخيــرة، وكيــف تتغيــر الشــخصيات مــن 
غيــر  بشــكل  النقيــض  إلــى  النقيــض 
مــن  لــه  يتعرضــون  مــا  بســبب  متوقــع 
أحــداث وصدمــات فــي حياتهــم. الفيلــم 
 120 مدتــه   ،2015 مصــر  إنتــاج 

دقيقة.

بفيلــم    المهرجــان  يختتــم   
»بتوقيــت القاهــرة«  وتكريــم خــاص 

للراحل نور الشــريف: 

ــة  يكــرم مهرجــان مالمــو للســينما العربي
بحضــور  الشــريف،  نــور  الراحــل  النجــم 
زوجتــه النجمــة بوســي وابنتــه مــي نــور 
عروضــه  المهرجــان  ويختتــم  الشــريف، 
نــور  للنجــم  األخيــر  الفيلــم  بعــرض 
للمخــرج  القاهــرة«  »بتوقيــت  الشــريف 
 ،2014 مصــر  إنتــاج  رمســيس،  أميــر 
يــروي الفيلــم ثــالث حكايــات تجــري فــي 
يــوم واحــد فــي مدينــة القاهــرة. »ليلــى 
عــن  تبحــث  معتزلــة  ممثلــة  الســماحي« 
الذيــن  الممثليــن  آخــر  كمــال«  »ســامح 
تواعــد  »ســلمى«   .

ً
دورا شــاركتهم 

»وائــل« فــي شــقة أحــد أصدقائــه بعــد 
تاجــر  »حــازم«  زواجهمــا.  اســتحالة 
مخــدرات شــاب، هــارب إلــى القاهــرة مــن 
مــع عصابــة  بعــد تورطــه  اإلســكندرية 
نــور  »يحيــى«   

ّ
يقــل هــو  وهــا  هنــاك، 

الشــريف العجــوز المصــاب بـــ »الزهايمــر«. 
إنهــا لحظــات مصيريــة فــي حيــاة ســت 
التــي  حكايتــه  منهــم  لــكل  شــخصيات 
تتصــل مــع حكايــا اآلخريــن، وتضــيء علــى 
علــى  اجتمــع  وقــد  كثيــرة،  اكتشــافات 
ــك الشــخصيات مجموعــة مــن  تجســيد تل
عمالقــة التمثيــل في الســينما المصرية.  

لجــان تحكيــم  مســابقات الــدورة   
الخامســة لمهرجــان مالمــو للســينما 

العربية

لجنــة تحكيــم األفالم الروائية 

تضــم كل مــن المخــرج المصــري محمــد 
زرايــق  نبيلــة  الجزائريــة  الناقــدة  خــان، 
فــي  البصــري  الســمعي  دائــرة  رئيســة 
الثقافــي،  لإلشــعاع  الجزائريــة  الوكالــة 

الناقــد اللبنانــي محمد رضا. 

لجنــة تحكيــم األفالم القصيرة

المصــري  السيناريســت  مــن  كل  تضــم 
ســيد فــؤاد رئيــس قنــاة نايــل ســينما، 
عمــري،  عريــن  الفلســطينية  الممثلــة 

الممثلــة اللبنانيــة ديمونــد ابو عبود. 

لجنــة تحكيم األفــالم الوثائقية

تضــم كل مــن المخــرج الفلســطيني فجــر 
ســينما  مهرجــان  ومديــر  يعقــوب، 
حمــادي  الدكتــور  الربــاط  فــي   المؤلــف 
ماجــدة  المصريــة  الناقــدة  كيــروم، 

خيراهلل. 

مــن    نجــوم  ذكــرى خمســة  إحيــاء 
عمالقة الســينما العربية

يســلط مهرجــان مالمــو للســينما العربيــة 
الضــوء علــى رحيــل خمســة مــن عمالقــة 
النجــم  الســينما العربيــة، وهــم كل مــن 
العربــي العالمــي عمــر الشــريف، ســيدة 
ــة  ــة، الممثل ــن حمام ــة فات الشاشــة العربي
والمطربــة  االســتعراضية  والنجمــة 
اللبنانيــة صبــاح، النجــم العربــي المصــري 
الســينما  وســندريال  الشــريف،  نــور 

العربية ســعاد حسني.

ضيوف شرف  

ــاع  ــات الضيــوف مــن صن ــى مئ باإلضافــة إل
المشــاركين  العربيــة ونجومهــا  الســينما 
علــى  يحــل  والســوق،  المهرجــان  فــي 
المهرجــان كضيــوف شــرف كل مــن نقيــب 
مســعد  المصريــة  الســينمائية  المهــن 
جمــال  الســوري  العربــي  النجــم  فــودة، 

الربــاط   مهرجــان  رئيــس  ســليمان، 
الحــق  عبــد  الدكتــور  الســينمائي 

منطرش.   

   .. األول  الســينمائي  الســوق 
ــق  ــى.. منصــات عــرض.. صنادي ملتق

دعــم .. ملتقى النقاد

تنطلــق أعمــال الســوق الســينمائي األول 
العربيــة  للســينما  مالمــو  لمهرجــان 
 5  _3 مــن  المهرجــان  مــع  بالتزامــن 
أكتوبــر ، ويهــدف الســوق إلــى  تعزيــز 
الشــمال  دول  بيــن  الثقافــي  التبــادل 
عــن  فضــال  العربــي،  والعالــم  األوربــي 
الســينمائي  اإلنتــاج  وحــث  تشــجيع 
فــرص  زيــادة  إلــى  باإلضافــة  المشــترك، 
توزيــع األفــالم العربيــة فــي دول الشــمال 
وبالعكــس. وضمــن برنامــج الســوق ســوف 
تناقــش مشــاريع األفــالم المتنافســة علــى 
ــة  ــالم الروائي ــدم لألف ــي، المق الدعــم المال
بالتعــاون بيــن مهرجــان مالمــو والمعهــد 
الســويدي لألفــالم، وللقصيــرة بالتعــاون 
ســكونا،  وســينما  مالمــو  مهرجــان  بيــن 
كمــا تلتئــم ضمــن الســوق ورشــة عمــل 
نقــاد بــال حــدود التــي تضــم عشــرة نقــاد 
عشــرة  جانــب  إلــى  العربــي  العالــم  مــن 
فــي  يشــارك  الشــمال.  دول  مــن  نقــاد 
صناديــق  مــن  كبيــرة  مجموعــة  الســوق 

الدعــم والمؤسســات العربيــة والعالمية. 

20 منصــة عــرض و180 مؤسســة   
وشــركة إنتاج مع مئات االعتمادات

مقومــات  بإرســائه  المهرجــان   يفخــر 
نجــاح ســوقه الســينمائي األول، إذ يتكــون 
الســوق اآلن مــن 20 منصــة عــرض ألهــم 
وقــد  والعالميــة،  العربيــة  المؤسســات 
فــي  أســماءها  المهرجــان   وأعلــن  ســبق 
الســوق  فــي  يشــارك  كمــا  ســابق،  بيــان 
ــاج  ــر مــن 180 مؤسســة وشــركة إنت أكث

ــر اعتمــادات الســوق، حيــث تجــاوزت  عب
اعتمــادات الســوق عتبــة 250 اعتمــاد، 
عكــس هــذا اإلقبــال الالفــت علــى الســوق 
األول للمهرجــان أهميــة الخطــوة الجريئــة 
والطموحــة التــي خطاهــا مهرجــان مالمــو 
ــاج  ــز اإلنت ــة باتجــاه تعزي للســينما العربي
المشــترك، وفتــح أفــاق جديــدة للتوزيــع 
الســينمائي مــن العالــم العربــي إلــى أوروبــا 

وبالعكس.  

صندوقــان لدعــم األفــالم الروائيــة   
األفــالم  لدعــم  والثالــث  والقصيــرة 

الوثائقية

أمــام  الســوق  خــالل  الفرصــة  ســتتاح 
روائيــة  أفــالم  مشــاريع  عشــرة  ممثلــي 
مشــاريعهم  لعــرض  وقصيــرة 
بيــن  التنافــس  بهــدف  ومناقشــتها، 
ــزة دعــم األفــالم  ــى جائ خمســة أفــالم عل
كــرون  ألــف   150 بقيمــة   الروائيــة 
المعهــد  بيــن  بالتعــاون  ومقدمــة 
مالمــو،  ومهرجــان  لألفــالم  الســويدي 
علــى  مشــاريع  خمســة  بيــن  والتنافــس 
ــف كــرون  ــزة األفــالم القصيــرة 30 أل جائ
فيلــم  بيــن  بالتعــاون  قدمــت  ســويدي 
ــا تتنافــس  ــو، كم ســكونا ومهرجــان مالم
ســتة مشــاريع أفــالم وثائقيــة علــى جائــزة 
دعــم مــا بعــد اإلنتــاج خاصــة فــي مجــال 
بيــن  بالتعــاون  والمقدمــة  الترويــج، 
مؤسســة الشاشــة فــي بيــروت ومهرجــان 

مالمــو للســينما العربية.  

مــن    ســينمائي  ناقــد  عشــرون 
الشــمال  ودول  العربــي  العالــم 
بــال  نقــاد  برنامــج  فــي  يشــاركون 

حدود

الخاصــة  التحضيــرات  كل  اكتملــت 
اســتحدثه  الــذي  الخــاص  بالبرنامــج 
الســوق  فعاليــات  إطــار  فــي  المهرجــان 

ــذي  ــال حــدود«، وال ــاد ب تحــت اســم » نق
العالــم  مــن  نقــاد  عشــرة  فيــه  يشــارك 
دول  مــن  عشــرة  جانــب  إلــى  العربــي 
بحــث  أوراق  جميعهــم  أعــد  الشــمال، 

شــبكة الكومبس „ســوف تناقش خالل ملتقى الســوق. 
هديــة  تقديــم  تقــرر 
تشــجيعية ألحــد األعمــال 
ــي  ــدة ف الســينمائية الواع

المهرجان

فــي    تشــارك  إعالميــة  مؤسســات 
المهرجان تغطية 

ــة  ــن 13 مؤسســة إعالمي ــر م ــت أكث أعلن
المشــاركة  البيــان عزمهــا  حتــى صــدور 
منهــا  المهرجــان،  فعاليــات  وتغطيــة 
الكومبــس  شــبكة  الحــال  بطبيعــة 
اإلعالمــي  الراعــي  بوصفهــا  اإلعالميــة 
التــي  المؤسســات  ومــن  للمهرجــان، 
ستشــارك بالتغطيــة مــن العالــم العربــي 
علــى ســبيل المثــال ال للحصــر ألن البــاب 
االعتمــادات  أمــام  مفتوحــا  زال  مــا 
روتانــا  ســينما،  نايــل  قنــاة  الصحفيــة، 
يديرهــا  التــي  إزيــس  ســينما  ســينما، 
الناقــد المصــري صــالح هاشــم، اإلذاعــة 
الشــناوي،  طــارق  الناقــد  التونســية، 
فيمــا  البحرينيــة،  الوطــن  وصحيفــة 
واإلذاعــة  الســويدي  التلفزيــون  اعتــاد 
فعاليــات  تغطيــة  علــى  الســويدية 
اإلعالميــة  البيانــات  أن  كمــا  المهرجــان، 
مئــات  إلــى  تصــل  بالمهرجــان  الخاصــة 
المؤسســات اإلعالميــة فــي العالــم العربــي 

والعالم.  

حفــل توزيــع الجوائــز فــي مجمــع    
مالمو اليف

ــدورة  ــذي القتــه ال بعــد النجــاح الكبيــر ال
مجمــع  يســتضيف  للمهرجــان،  الرابعــة 
الــذي  والثقافــي  الســياحي  اليــف  مالمــو 
افتتــح ربيــع هــذا العــام فــي مالمــو حفــل 
توزيــع الجوائــز، وســوف تكــون الفرصــة 
لحضــور  أمــام جمهــور عريــض  متاحــة 
خاصــة  اعتمــادات  خــالل  مــن  الحفــل 
يرغــب  لمــن  المهرجــان  اســتحدثها 
المهرجــان  فعاليــات  كافــة  بحضــور 
االفتتــاح  حفلــي  باســتثناء  والســوق 
واالختتــام مــع حســم خــاص علــى تذاكــر 

حفــل توزيــع الجوائــز في مالمو اليف. 

 مشــهد مــن فيلــم »بتوقيــت القاهــرة« للمخرج أمير رمســيس محمد قبالوي مع الفنان الراحل نور الشريف

 مشــهد من فيلم »رســائل من اليرموك« للمخرج  الفلســطيني رشــيد مشــهراوي  
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عشــرات  دراســات:   - الكومبــس 
اآلالف مــن المهاجريــن، يتوجهــون 
واألجــزاء  أوروبــا  نحــو   

ً
شــماال

الشــمالية منهــا علــى وجــه التحديد، 
الكثيــر منهــم يســعون إلــى طلــب 
اللجــوء فــي الســويد أو النرويــج أو 
فنلنــدا أو ألمانيــا، ولكــن لمــاذا هــذه 

تحديــدًا؟ البلــدان 

حــاول باحــث الهجــرة النرويجــي يــان بــول 
بريــك إيجــاد جــواب لهــذا الســؤال، مــن 
خــالل إجــراءه مقابــالت معمقــة مــع طالبــي 

لجــوء مــن العــراق وأريتريــا والشيشــان، 
يحــدد  الــذي  الهــدف  أن  إلــى  وتوصــل 
هــي ســمعة  لالجئيــن  النهائيــة  الوجهــة 

البلــد وسياســة اللجوء فيها.

بريــك  عــن  »ميتــرو«  صحيفــة  ونقلــت 
الــذي يعمــل فــي معهــد أبحــاث أبســوس 
MMI، أن هنــاك خمســة معاييــر مهمــة 
فــي »هــرم األســباب« تســاعد علــى اتخــاذ 
قــرار اختيــار بلــد مــا، دون آخــر لتقديــم 

طلــب اللجوء فيه:

- فــي أســاس الهــرم، يقــع عامــل تمتــع 

البلــد المقصــود بالســالمة واألمــن، كمــا 
هــو الحــال في معظــم البلدان األوربية.

اللجــوء  بلــد  فــي  يتوفــر  أن  يجــب   -
وفــرص  والبالغيــن،  لألطفــال  مســتقبل 
االجتماعــي،  واألمــن  واالندمــاج  للعمــل 
ــب اللجــوء فــي عــدد  ــا يحصــر طل وهــو م

من البلدان.

اجتماعيــة  عالقــات  شــبكة  وجــود   -
ــد اللجــوء، كاألســرة  ــي بل ــب اللجــوء ف لطال
واألصدقــاء واألبنــاء أيضــا أحــد األســباب 

األكثــر تفضياًل. 

- تمتــع البلــد بسياســية لجــوء ســخية مــع 
حســن  مــن  ذلــك  علــى  يترتــب  مــا  كل 
اســتقبال الالجئيــن والمعونــات الممكنــة 
تعــد  القصيــرة،  االنتظــار  وأوقــات 
شــروط مهمــة فــي تحديــد البلــد الهــدف، 

لتقديــم اللجوء.

وفــي جــزء الهــرم العلــوي، يركــز الباحــث 
األكثــر  المعاييــر  بعــض  علــى  بريــك 
ــة، منهــا المواقــف الوطنيــة وســمعة  ليون
بيــن  المتراكمــة  األوربيــة  البلــدان 

الالجئين.

- كل مــا يخلــق ســمعة جيــدة حــول بلــد 
علــى   

ً
مؤثــرا يكــون  أن  يمكــن  اللجــوء، 

تفضيلــه مــن قبــل طالبــي اللجــوء. مثــل 
الســويدية  الحكومــة  رئيــس  حديــث 
الســابق فريدريــك راينفيلــدت عــن أنــه 
قلوبهــم  فتــح  الســويديين  علــى  يجــب 
ــن  ــب بالمهاجري ــن وموقــف الترحي لالجئي
الــذي تحدثــت بــه المستشــارة األلمانيــة 
ــق الساســة  ــن خل ــي حي ــركل، ف ــال مي أنجي
خــالل  مــن  ســيئة  ســمعة  الدنماركيــون 

 .
ً
مواقفهــم األكثــر تحفظا

األفضــل    الــدول  مــن  الدنمــارك 
لالجئين

التــي  التصريحــات  مــن  الرغــم  علــى 
وســاهمت  دنماركيــون  ساســة  أطلقهــا 
فــي تكويــن ســمعة ســيئة عــن بلدانهــم، 
االتحــاد  دول  إلــى  الدنمــارك  تنتمــي 
ظــروف  أفضــل  توفــر  التــي  األوربــي 
قــرارات  بعــد  حتــى  اللجــوء،  لطالبــي 

خفــض معدالت اســتقبالهم. 

مــن  أنــه  بريــك،  البروفيســور  ويجــد 
الصعــب إجــراء تصنيــف دقيــق، ولكــن فــي 
البالــغ  اللجــوء  طالــب  يحصــل  الدنمــارك 
يحصــل  مــا  تفــوق  لجــوء  معونــة  علــى 
أوربيــة  بلــدان  فــي  اللجــوء  عليــه طالــب 
وبريطانيــا  ألمانيــا  مثــل  شــعبية  أكثــر 

وبلجيكا.

وعلــى الرغــم مــن أن الســويد وألمانيــا، 
ــب اللجــوء  ــدول شــعبية لطل ــر ال ــا أكث هم
فــي الوقــت الراهــن، اال أنهمــا ال يتصــدران 
توفــر  التــي  اللجــوء  دول  أكثــر  قائمــة 

ســخاًء اقتصاديــا لطالبي اللجوء. 

كمــا أن الســويد وألمانيــا، ليســتا األفضــل 
فــي فتــرات االنتظــار، التــي قــد تزيــد فــي 
الســويد عــن العــام ونصــف العــام، فيمــا 
وفنلنــدا  الدنمــارك  فــي  تســتغرق  ال 

والنرويج غير 3-5 أشــهر.

وبحســب عــدد مــن باحثــي الهجــرة، فــأن 
صديــق  غيــر  كبلــد  الدنمــارك  صــورة 
ــه  لالجئيــن، أقــوى بكثيــر ممــا تتحــدث ب

اإلحصائيات. 

الباحــث  إليــه  توصــل  مــا  جانــب  وإلــى 
قــرارات  أن  إضافــة  يمكــن  النرويجــي، 
باســتقبال  يتعلــق  فيمــا  الــدول  بعــض 
الالجئيــن الســوريين، ســاهم فــي تحديــد 
خاصــة  الــدول،  هــذه  اختيــار  وجهــات 
اإلقامــات  منــح  قــررت  التــي  الســويد 
الدائمــة للســوريين، وألمانيــا التــي تغــض 

النظــر عــن بصمــة اتفاقيات »دبلن«

باحث هجرة نرويجي:

لهذه األسباب يختار حاليا 
الالجئون التوجه إلى شمال أوروبا
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ســويدية:  صحافــة   – الكومبــس 
 »Aftonbladet « نشــرت صحيفة
الســويدية فــي 7 أيلــول/ ســبتمبر 
الصحفــي  للكاتــب   

ً
مقــاال  ،201٦

 Wolfgang المعــروف 
»متــى  عنــوان:  تحــت   Hansson
ــدول العربيــة الغنيــة  ستســتقبل ال
األمريكيــة  المتحــدة  والواليــات 
علــى  فيــه  انتقــد  المهاجريــن؟«، 
وجــه الخصــوص موقــف دول الخليــج 
العربيــة الغنيــة والواليــات المتحدة 
تدفــق  أزمــة  مــن  األمريكيــة 
المهاجريــن التــي لــم يشــهد لهــا 
العالــم مثيــال منــذ الحــرب العالميــة 

الثانيــة.

وكتــب hANSSON فــي مقالــه، قائــاًل: 
أربعــة  اســتقبلوا  ســوريا  جيــران  »إن 
لــم تســتقبل دول  مالييــن الجــئ، فيمــا 
اإلطــالق  أي الجــئ علــى  الغنيــة  الخليــج 
األمريكيــة  المتحــدة  الواليــات  وتلقــت 
ــا اعتقــد  ــف الجــئ فقــط«. مضيفــا » أن أل
ــر  ــام أكث ــى القي ــدول قــادرة عل ــك ال أن تل
بكثيــر ممــا هــي عليــه اآلن، بغــض النظــر 

عمــا تقــوم به أوروبا«.

ــى  ــن الســهل أن نشــير إل ــال: » ليــس م وق
مــن هــو المســؤول عــن التدفــق الهائــل 
الشــرق  مــن  اآلن  القادميــن  لالجئيــن 
األوســط وأفريقيــا وآســيا إلــى أوربــا. هنــاك 
عوامــل كثيــرة تتفاعــل. الحــرب األهليــة 
عامهــا  نحــو  الطريــق  فــي  ســوريا  فــي 

الخامــس. 250 ألــف شــخص قتلــوا ونصف 
ســكان البــالد ُهجــروا. اندلعــت الحــرب فــي 
أعقــاب الربيــع العربــي. الدكتاتــور بشــار 
األســد يرفــض التزحــزح وبــوادر امتــداد 
ــى الــدول المجــاورة، تركيــا  الحــرب اآلن إل

والعــراق ولبنــان بدأت بالظهور«.

»يفــر األفغــان مــن حركــة طالبــان التــي 
اإلريترييــن  كذلــك  أفغانســتان،  تهاجــم 
يفــرون مــن الخدمــة العســكرية واألفارقــة 
الذيــن يأملــون فــي حيــاة أفضــل بالغــرب. 
كل هــذا يخلــق أســوأ أزمــة الجئيــن منــذ 
األكثــر ســخاًء  الثانيــة.  العالميــة  الحــرب 
فــي اســتقبال الالجئيــن الســوريين، هــم 

دول جوارهــا، تركيــا ولبنان واألردن«.

تســاؤالت حول رفض الالجئين  

 
ً
ــا تســتقبل قــدرا وأضــاف الكاتــب: » أورب
فــي  اللجــوء.  طالبــي  مــن  أكثــر  أو  أقــل 
العــام الماضــي، زاد عــدد طالبــي اللجــوء 
ــف شــخص. هــذا  ــا عــن 600 أل فــي أورب
العــام، يتوقــع أن يكــون عددهــم أكثــر 

مــن ذلك بكثير.

تســتقبل  ال  لمــاذا  يتســاءلون،  الكثيــر 
الغنيــة  الســعودية  العربيــة  المملكــة 
المتحــدة  العربيــة  واإلمــارات  وقطــر 
أي الجــئ وال حتــى  والبحريــن  والكويــت 
مــن  الرغــم  علــى  منهــم  قليــل  عــدد 
مفوضيــة  قبــل  مــن  المتكــررة  النــداءات 
الــدول  المتحــدة لالجئيــن؟ هــذه  األمــم 
 لمســاعدة الجئــي ســوريا 

ً
تســاهم ماليــا

المتواجديــن فــي بلــدان أخــرى، لكنــه مــن 
هــي  تقــوم  أن  تريــد  ال  أنهــا  الواضــح 
باســتقبال الالجئيــن. هــذا علــى الرغــم، أن 

 مــن 
ً
 وجغرافيــا

ً
تلــك الــدول قريبــة ثقافيــا

اللغــة  هــي  العربيــة  فاللغــة  ســوريا. 
الرئيســية فــي جميع أنحــاء المنطقة.

الكاتــب،  يذكرهــا  التــي  األســباب،  أحــد 
علــى  توقــع  لــم  الخليــج  دول  أن  هــي 
االتفاقيــات الدوليــة لالجئيــن التــي وقــع 
عليهــا الجــزء األكبــر مــن الــدول األعضــاء 
فــي األمــم المتحــدة، وهــم علــى األكثــر 

غيــر مســتعدين لمنــح أي حق للجوء.

عــدد  وجــود  إلــى  يعتمــد  القــول  هــذا 
تلــك  فــي  العاملــة  األيــدي  مــن  كبيــر 
مــن  العديــد  تديــر  والتــي  البلــدان 
الوظائــف منخفضــة األجــر. تخشــى دول 
يحصــل  ال  لكــي  اللجــوء  منــح  الخليــج 
الالجئــون بعــد ذلــك علــى حــق المواطنــة 
ــك  ــد مــن تل الدائمــة، حيــث ان فــي العدي
الــدول، أعــداد العمــال الضيــوف أكبــر مــن 

الواليات „الســكان األصليين.
المتحدة األمريكية 

ساعدت أكثر من كثيرين 
آخرين في خلق الفوضى 
في الشرق األوسط لكنها 
ال تتحمل أعباء استقبال 

الجئين.

ــة للتنصــل    ــن طريق ــم المقاتلي دع
المسؤولية من 

العربيــة  المملكــة  مثــل  دول  تشــارك 
فــي  األقــل،  علــى  وقطــر  الســعودية 
التدخــل بالحــرب األهليــة فــي ســوريا مــن 
عــدة،  متمــردة  جماعــات  إمــداد  خــالل 

بكميــات كبيــرة مــن األمــوال واألســلحة، 
اإلســالمية،  الدولــة  فيهــا  بمــا  وســابقا 
شــراء  الغنيــة  النفــط  دول  اختــارت 

تنصلهــا مــن مســؤولية قبول الالجئين.

وحتــى فــي ظــل افتقــار اإلرادة السياســية 
لــدول  الشــعبي  الــرأي  فــأن  ذلــك،  إلــى 
ــذل المزيــد  الخليــج ُيظهــر رغبتــه فــي ب
فــي   

ً
جليــا يبــدو  وذلــك  الجهــود  مــن 

حمــالت علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي، 
كحملــة »الترحيــب بالجئــي ســوريا واجــب 

الخليج« 

الشــعوب،  تلــك  أوســاط  فــي  العديــد 
يعتقــدون أن هنــاك إحــراج فــي أن يديــر 
إلخوانهــم  ظهورهــم  المســلمون 
فــي  »الكفــار«  أن  حيــن  فــي  الســوريين 

أوروبا يســتقبلونهم.

ســاعدت  األمريكيــة  المتحــدة  الواليــات 
خلــق  فــي  آخريــن  كثيريــن  مــن  أكثــر 
غــزت  األوســط.  الشــرق  فــي  الفوضــى 
 2003 العــام  فــي  العــراق  أمريــكا 
بيــن  الطائفيــة  لالنقســامات  وســمحت 
المســلمين الشــيعة والســنة بالتوتــر مــن 
هــو  العــراق  اســتقرار  زعزعــة  جديــد. 
فــي  ســاهمت  التــي  العوامــل  أحــد 

التطورات المأســاوية في ســوريا.

أظهــرت  العراقيــة،  الحــرب  وخــالل 
عــدم  األمريكيــة  المتحــدة  الواليــات 
رغبتهــا فــي تلقــي أي الجــئ مســلم. ونبــأ 
الســويدية  ســودرتاليا  مدينــة  اســتقبال 
الالجئيــن  مــن  ألعــداد  لوحدهــا 
فــي  الموجوديــن  فاقــت  العراقييــن، 
 .

ً
جميــع أنحــاء أمريــكا، ذاع صيته عالميا

الخشــية من إرهاب ُمحتمل  

فــأن  بســوريا،  يتعلــق  فيمــا  وحتــى 
 
ً
تقييــدا أظهــرت  المتحــدة  الواليــات 

. اســتقبلت أمريــكا نحــو ألــف الجــئ 
ً
كبيــرا

إلــى  األزمــة  بدايــة  منــذ  فقــط،  ســوري 
يدعــي  فيمــا  العــام،  هــذا  صيــف 
فــي  أنهــم  األمريكيــون  المســؤولون 
جديــد،  مــن  اآلالف  لمقابلــة  طريقهــم 
وســنرى العــدد الــذي سيســتقبلونه فــي 

نهايــة المطاف.

رغبــة  لعــدم  الرئيســية  األســباب  أحــد 
هــو  لالجئيــن،  اســتقبالها  أمريــكا 
فــي  وقعــت  التــي  اإلرهابيــة  الهجمــات 
ســبتمبر   / أيلــول   11 فــي  نيويــورك 
الوقــت  ذلــك  ومــن  حيــث   .2001
األمريكييــن  مــن  العديــد  يتحســس 
إرهابــا ًمحتمــاًل فــي كل مســلم. عــدا ان 

السياســة الداخلية، مســألة حساسة.

الــدول الغنيــة كاليابــان وكوريــا الجنوبيــة 
مــن   

ً
جــدا قليــل  عــدد  إال  تســتقبل  ال 

علــى  ينطبــق  نفســه  األمــر  الالجئيــن. 
روســيا والصيــن. أســتراليا التــي أغلقــت 
حدودهــا أمــام الجئــي القــوارب، اســتقبلت 
رئيــس  ســوري.   4500 الماضــي  العــام 
بــالده  بــأن  وعــد  أبــوت،  تونــي  الــوزراء 
هــذا  بكثيــر«  »أكثــر  عــدد  ستســتقبل 

العام. 

يســتطيعون  الذيــن  مــن  الكثيــر  هنــاك 
المأســاة،  هــذه  تجــاه  بواجبهــم  القيــام 

مأســاة الالجئين.

إعداد لينا ســياوش

من الصحافة السويدية:

متى ستستقبل الواليات المتحدة والدول 
العربية الغنية المهاجرين؟

Wolfgang hansson
Foto: Aftonbladet

أي  يعملــوا  أن  بــدون  رواتــب  يأخــذون 
شــيء(، تلــك الجامعــات تمنــح شــهادات 
التخصصــات  مــن  عــدد  فــي  جامعيــة 
الهندســة  منهــا  زهيــده،  وبأســعار 

المدنيــة مقابــل 2000 دوالر فقط.

لمديــر  تســجيل صوتــي مضحــك  وفــي   
إحــدى هــذه الجامعــات يقــول إنــه يســعى 
لنشــر مكاتــب الجامعــة فــي كل العالــم، 
ــا. ومــن  ــي فــي تركي ــه الحال غيــر أن مكتب
ــي  ــن الجامعــات الت  م

ً
المعــروف أن عــددا

عــرب  جامعيــون  »أســاتذة  أنشــأها 
فــي  لالســتثمار  كشــركة  متخصصــون«، 
ــم قامــت بخــداع عــدد مــن  قطــاع التعلي
األشــخاص هــم فــي الغالــب مــن الجاليــة 
يجيــدون  ال  ممــن  وبالتحديــد  العربيــة 
لغــة البــالد التــي هــم فيهــا، أو ال يريــدون 

تعلمهــا، أمــا تعاليــا علــى تلــك اللغــات أو 
ومنحتهــم  أخــرى،  ألســباب  أو  ترفعــا 
قامــت  كمــا  لهــا،  قيمــة  ال  شــهادات 
شــكلها  فــي  مســتوحاة  أختــام  بوضــع 
الجامعــات  أختــام  مــن  وتصميمهــا 

الســويدية والدانماركيــة والهولندية.

 والمضحــك فــي األمــر أن تلــك الجامعــات 
ليســت  ُبعــد  عــن  للدراســة  المخصصــة 
عــن  البعيــد  العربــي  للشــباب  موجهــة 
علــى  للحصــول  يتحــرق  والــذي  أوربــا 
والتعلــم  أوربــا  إلــى  للوصــول  فرصــة 
للطلبــة  مخصصــة  أنهــا  بــل  والدراســة، 
يريــدون  ممــن  أوربــا  داخــل  العــرب 
الدراســة باللغــة العربيــة حصــرا ووفــق 

مزاجهم.

فــي  الجامعــة  مديــر  تعبيــر  وحســب   
يقدمــه  الــذي  المضحــك  التســجيل 
التقريــر هنــا فــأن تلــك الجامعــة ال تؤمــن 
بهــا  تعمــل  التــي  التقليديــة  بالمناهــج 
قامــت  فقــد  ولهــذا  األخــرى  الجامعــات 
»غيــر  المــواد  مــن  عــدد  بحــذف 
الضروريــة والمملــة«، مــن منهــاج الجامعــة 
الشــهادة  علــى  الحصــول  لتيســير 
الجامعيــة مثــال خــالل ســنة واحــدة، ومــن 
غيــر الحضــور للجامعــة، ومــن غيــر أيــة 

مــواد مملــة، وربما مــن غير معلم!!

 والبعيــد عنــك قريــب ... ورزق الهبــل 
علــى المجانين

كريم رشيد

ُبعــد، أو الجامعــات التــي يمكــن أن 
عنــك  »البعيــد  عليهــا:  ينطبــق 
ــا  ــد، كم ــك بعي ــب من ــب والقري قري
غنــى عبــد الحليــم حافــظ ونجــاة 

الصغيــرة«.

 التقريــر ملــيء بالســخرية المبطنــة مــن 
»أســاتذة  أنشــأها  التــي  الجامعــات  تلــك 
الجامعــات  تلــك  ُســميت  متخصصــون«، 
حيــث  والتزويــر،  الخــداع  بجامعــات 
يمكــن التســجيل فيهــا عبــر اإلنترنيــت 
ــك الجامعــات فــي الســويد  فــي مكاتــب تل
»الجامعــات  تلــك  وهولنــدا،  والدانمــارك 
فلنســمها  أو  المفتوحــة«،  العربيــة 
العراقيــون  يحــب  )كمــا  »الفضائيــة«، 
غيــر  الفاســدين  الموظفيــن  تســمية 
المتواجديــن فــي مواقــع عملهــم والذيــن 

جامعات »البعيد عنك قريب والقريب منك بعيد« للتخصصات العلمية واألدبية والفنية 

الكومبــس -مقــاالت الــرأي: كشــف 
راديــو الســويد »‘إيكــوت« صبــاح 
ــول 2015،  الثالثــاء 1 ســبتمبر/ أيل
بالجامعــات  يســمى  مــا  فضيحــة 
مــا  أو   ... االفتراضيــة  العربيــة 
عــن  الدراســة  بجامعــات  ُيســمى 

 كريم رشــيد
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بالصور: السويد 
ترحب بالالجئين ..

FOtO: SIzAR hASAN & MAIthAM EL- GAILANI
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هــل هناك ثقافة خوف؟  

مــدى  حــول  ســؤااًل  هيرمانســون  طــرح 
بثقافــة  يســمى  مــا  وجــود  إمكانيــة 
اإلعــالم  فــي  أنــه يوجــد   

ً
الخــوف، مبينــا

مصطلــح يطلــق عليــه »ثقافــة الخــوف، 
األلفيــة  مطلــع  فــي  أنــه  إلــى   

ً
مشــيرا

االجتمــاع  عالــم  عــرض  الجديــدة 
الســابق   اإلذاعــي  والصحفــي  األمريكــي 
مصطلــح   BARRy GLASSNER
نفــس  حمــل  كتــب  فــي  الخــوف  ثقافــة 
 thE cuLtuRE OF” االســم 
 GLASSNER حيــث أظهر ،”FEAR
ــذي انخفــض  ــه فــي الوقــت ال فــي بحثــه أن
ومعــدالت  القتــل  جرائــم  عــدد  فيــه 
تــم  المتحــدة،  الواليــات  فــي  الجريمــة 
لــدى   

ً
تمامــا مغايــرة  صــورة  تكويــن 

الجرائــم  الشــعب األمريكــي حــول نســبة 
زيــادة  نتيجــة  وذلــك  المجتمــع،  فــي 
حديــث التقاريــر فــي وســائل اإلعــالم عــن 
معــدالت الجرائــم والقتــل، ممــا أدى إلــى 
لــدى  والهلــع  الخــوف  مــن  حالــة  خلــق 
التركيــز علــى  بــداًل مــن  الشــعب  أفــراد 

المشــاكل االجتماعيــة الحقيقية.

 hANS ويتفــق البروفيســور الســويدي

بشــؤون  المتخصــص   ROSLING
الصحــة العالميــة فــي معهــد كارولينســكا 
والصحفــي  االجتمــاع  عالــم  رأي  مــع 
 BARRy GLASSNER األمريكــي 
تنشــرها  التــي  الخــوف  ثقافــة  حــول 
ــى ترســيخها  وســائل اإلعــالم وتعمــل عل
ســعي  يفســر  مــا  وهــو  المجتمــع،  فــي 
روســلينغ الحثيــث للكشــف عــن األهــداف  
وســائل  جميــع  تنتهجهــا  التــي  الخفيــة 
اإلعــالم ألنهــا بحســب اعتقــاده  تنشــر 
ــز بســلبيتها المفرطــة حــول   تتمي

ً
صــورا

ذلــك  ومثــال  العالــم،  فــي  األحــداث 
 فــي شــبكات 

ً
الفيديــو الــذي انتشــر مؤخــرا

يظهــر  والــذي  االجتماعــي،  التواصــل 
روســلينغ خــالل اســتضافته فــي برنامــج 
التلفزيونيــة  القنــوات  إحــدى  علــى 
ــد مزاعــم  ــة وهــو يحــاول تفني الدنماركي
أزمــة  حــول  اإلعــالم  وســائل  بعــض 

الالجئين.

وبحســب اعتقــاد البروفيســور روســلينغ 
وعالــم االجتمــاع غالســنير فــإن وســائل 
اإلعــالم تعمــل علــى خلــق مشــكلة مــن 
الالجئيــن  أزمــة  مثــل  معيــن  موضــوع 
بعــض  علــى  التركيــز  وتحــاول  الحاليــة 
ــب، بالرغــم مــن أنهــا تســتطيع أن  الجوان

مــن  وذلــك  فعاليــة  أكثــر   
ً
دورا تلعــب 

ــق يمكــن   للحقائ
ً
خــالل أن تكــون مصــدرا

أخــذ اإلثباتات منها.

ويوضــح هيرمانســون أن مهمــة الصحافــة 
الديمقراطيــة ومنــذ وقــت طويــل تشــمل 
التركيــز علــى القيــام بــدور المســاعد فــي 
شــرح المواضيــع والقضايــا المعقــدة التــي 
فــإن  ولذلــك  مجتمــع،  أي  فــي  تحــدث 
إلــى  تحتــاج  الديمقراطيــة  الصحافــة 
توســيع مهمتهــا أكثــر فــي هــذا المجــال، 
الجوانــب  علــى  الضــوء  تســليط  وليــس 
الســلبية فقــط عنــد مناقشــة أي قضيــة 

اجتماعية.

ومهمــة  دور  علــى  األمثلــة  أهــم  ومــن 
الصحافــة هــي اإلحصــاءات التــي نشــرتها 
قبــل   AFtONBLAdEt صحيفــة 
فتــرة قصيــرة وأظهــرت فيهــا العالقــة 
والبطالــة  الالجئيــن  بيــن  التفاعليــة 
ســفاريا  حــزب  ناخبــي  عــدد  ونســبة 
ديمكراتنــا Sd فــي البلديــات الســويدية، 
حيــث حاولــت الصحيفــة معالجــة الحقائــق 
واللجــوء،  الهجــرة  بقضايــا  المتعلقــة 
ــم تفســيرات واضحــة  بالتزامــن مــع تقدي
للقــراء وفتــح بــاب للمناقشــة وإبــداء اآلراء 

حــول أزمة الالجئين.

 thE GuARdIAN وكانــت صحيفــة
قــد نشــرت دراســة فــي الخريــف الماضــي 
 إلــى أن 

ً
شــملت حوالــي 14 دولــة، مشــيرة

 بعيــدة 
ً
وســائل اإلعــالم قــد أعطــت صــورا

عــن الواقــع لمواطنــي هــذه الــدول وقامــت 
بالهجــرة  المتعلقــة  القضايــا  بتضخيــم 

واللجوء.

وبحســب الدراســة فــإن وســائل اإلعــالم 
ــن  ــة بي ذكــرت أن متوســط معــدل البطال
المواطنيــن الســويديين بلغــة حوالــي 24 
% فــي حيــن أن الرقــم الفعلــي والحقيقــي 
قــدر بنحــو 8 %، ولكــن وبالرغــم مــن 
أن   

ً
أيضــا الدراســة  أظهــرت  فقــد  ذلــك 

ــدان  ــن أفضــل البل الســويد هــي واحــدة م
واألرقــام  والحقائــق  الوقائــع  ذكــر  فــي 

 مــع غيرها من الدول.
ً
الصحيحــة مقارنــة

ويعبــر هيرمانســون عــن أملــه بــأن تلعــب 
أكثــر  يتصــف   

ً
دورا اإلعــالم  وســائل 

انعــدام  لمســائل  والتصــدي  بالتــوازن 
األمــن والوقائــع التــي ال أســاس لهــا مــن 
ــز  ــن التركي ــداًل م ــة، ب ــي الحقيق الصحــة ف
فــي  الخــوف  ثقافــة  تعزيــز  علــى  أكثــر 

المجتمع.

مــع  ســتوكهولم:   – الكومبــس 
تفاقــم أزمــة تدفــق الالجئيــن إلــى 
البروفيســور  نجــم  بــرز  أوروبــا، 
 Hans Rosling الســويدي  
فــي العديــد مــن وســائل اإلعــالم 
ــر  ــث نش ــي، حي ــل االجتماع والتواص
اإلعالميــة  التقاريــر  مــن  العديــد 
عــدم  تؤكــد  التــي  واإلحصــاءات 
صحــة األرقــام المنشــورة فــي بعــض 
وســائل اإلعــالم حــول أزمــة الالجئين 
ــا  ــة، وتصويره ــم الحقيقي وأعداده
األزمــة بشــكل ســوداوي بعيــد عــن 

الحقيقــة.

 SVERIGES مديــر القســم الثقافــي فــي
الســويدي  الراديــو   RAdIOS
 MAttIAS hERMANSSON
 ناقــش فيهــا هــذه الظاهــرة 

ً
ــة أعــد حلق

مــن خــالل طــرح تســاؤالت حــول مــا إذا 
كان هنــاك فعــاًل نهضــة للحقائــق والوقائــع 
بعــد ســنوات مــن نمــو التخيــالت واألرقــام 
وســائل  وتركيــز  الواقــع  عــن  البعيــدة 
وإهمــال  معينــة  جوانــب  علــى  اإلعــالم 

الجوانب األخرى.

هل تعمل وسائل 
اإلعالم على ترسيخ 
ثقافة الخوف لدى 

المجتمعات األوروبية 
من الالجئين؟

GötEBORGS- صحيفــة  وذكــرت 
اإلحصــاءات  مــن  العديــد  أن   POStEN
أظهــرت انكمــاش عــدد ســكان أوروبــا بنحو 
0.25 % فــي حوالــي 19 دولــة أوروبيــة، 
وبالتالــي تواجــه عــدد مــن البلــدان األوروبيــة 
مــن  بمجموعــة  تتمثــل  كبيــرة  تحديــات 
تزايــد  مواجهــة  كيفيــة  أهمهــا  القضايــا 
معــدالت الشــيخوخة، علــى ســبيل المثــال 
فــي  اقتصــاد  أكبــر  تعتبــر  التــي  ألمانيــا 
 
ً
 كبيــرا

ً
أوروبــا، مــن المتوقــع أن تواجــه نقصــا

فــي عــدد العامليــن المؤهليــن يقــدر بنحــو 
1.8 مليون شخص بحلول عام 2020.

 VítOR cONStâNcIO وقــال 
 EuROPEISKA نائــب مديــر مصــرف
cENtRALBANKEN لوكالــة األنبــاء 
رويتــرز إن أوروبــا تواجــه مشــكلة حــادة 
، ألنهــا ارتكبــت علــى مــدى ســنوات 

ً
جــدا

 مــن “االنتحــار الديمغرافي”، 
ً
عديــدة نوعــا

ممــا  الشــيخوخة  معــدالت  زيــادة  بســبب 
ــي مــن مشــكلة فــي تركيبتهــا  جعلهــا تعان

السكانية.

االتجاهــات  تغييــر  أجــل  “مــن  وأضــاف 
فــإن محــاوالت  أوروبــا،  فــي  الديمغرافيــة 
غيــر  تعتبــر  المواليــد  معــدالت  زيــادة 
ــذل  ــك يجــب التركيــز أكثــر وب كافيــة، ولذل
ألن  الهجــرة،  قضيــة  تجــاه  أكبــر  جهــود 
أوروبــا بتركيبتهــا الســكانية الحاليــة ســتجد 
النمــو  تحقيــق   

ً
جــدا الصعــب  مــن  أنــه 

االزدهــار  علــى  والمحافظــة  االقتصــادي 
والرفاهية االجتماعية.

 JENS WEIdMANN حــذر بــدوره 
األلمانــي  المركــزي  المصــرف  مديــر 
مــع  لقــاء  خــالل   BuNdESBANK

 SüddEutSchE صحيفــة 
zEItuNG مــن ســرعة نمــو معــدالت 
 علــى 

ً
شــيخوخة الســكان فــي أوروبــا، مؤكــدا
حاجة ألمانيا لمزيد من القوى العاملة.

ألمانيــا  فيــه  تواجــه  الــذي  الوقــت  وفــي 
مشــكلة كيفيــة التعامــل مــع موجــة تدفــق 
الالجئيــن والــذي يقــدر أن يصــل عددهــم 
أوضــح  العــام،  لحوالــي مليــون الجــئ هــذا 
وايدمــان أن معالجــة وإدارة الموجــة الحاليــة 
صحيــح،  بشــكل  الجماعيــة  الهجــرة  مــن 
ــي مــن  ــر أمــر حيــوي لالقتصــاد األلمان يعتب
أجــل الحفــاظ علــى قوتــه ومواصلــة ازدهــاره 

والحفاظ على الرفاهية االجتماعية.

مســألة  مــع  التعامــل  أن  وايدمــان  وأكــد 
، لكــن 

ً
 كبيــرا

ً
تدفــق الالجئيــن يعتبــر تحديــا

فــي نفــس الوقــت تشــكل الهجــرة الحاليــة 

 أن 
ً
فرصــة مهمــة لالقتصــاد األلمانــي، مبينــا

كبيــرة وذات فعاليــة  هــي  الفرصــة  هــذه 
أكثــر لدمــج أولئــك المهاجريــن فــي المجتمع 
ســوق  فــي  دخولهــم  وضمــان  األلمانــي، 

العمل.

GötEBORGS- صحيفــة  ونوهــت 
المحــرك  تعتبــر  ألمانيــا  أن   POStEN
األول لتحقيــق االنتعــاش االقتصــادي فــي 
أوروبــا، الســيما وأن وضــع االقتصــاد األلماني 
جيــد اآلن، ومعــدالت البطالــة فــي البــالد 
تقــدر بنحــو 5 % فقــط أي أنهــا منخفضــة 
الخبــراء  مــن  العديــد  لكــن   ،

ً
نســبيا

تراجــع  مــن  يحــذرون  االقتصادييــن 
االنتعــاش االقتصــادي فــي ألمانيــا، حيــث من 
المتوقــع أن تواجــه تحديــات كبيــرة علــى 

المدى الطويل.

خبراء اقتصاديون: أوروبا »تشيخ« وبحاجة للمهاجرين

ــان  ــال اثن الكومبــس – ســتوكهولم: ق
ــة  ــدراء المصــارف األوروبي ــار م ــن كب م
أوروبــا  إن  العالمــي  التأثيــر  ذات 
ــدالت  ــاع مع ــكلة ارتف ــن مش ــي م تعان
ــة  ــن قضي ــل م ــا يجع ــيخوخة، مم الش
الهجــرة الكبيــرة مســألة ضروريــة جدًا 
للتغلــب علــى النتائج المترتبــة عليها.
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بطاقــة  هيلســينجبورج الثقافيــة	 

 	
ً
395 كرونة ســويدية فقط ســنويا

دخــول مجانــي إلــى  SOFIERO  الملكــي لمــدة عام	 

 	FREdRIKSdAL قصــر وحدائــق ومتنزهات

وجهــات ســكونة الســياحية مجتمعــة في مكان واحد	 

duNKERSKuLtuRhuS ، قلعة البرج األساســية 	 
 RödA و تخفيضــات علــى الحفــالت الموســيقية ,ســينما

KVARN ,المســرح وأكثر من ذلك.
لشــراء يمكــن الحصــول علــى البطاقــة الثقافيــة مــن األماكــن 	 

أو   duNKERS، FREdRIKSdAL  : التاليــة 
.SOFIERO

 أســعار خاصه لكبار الســن والطالب 
250 كرونة ســويدية ســنويا.
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ــي الطــب  الســويد )1986(، تخصــص ف
النفســي وحصــل علــى البــورد الســويدي 
ثــم  ومــن  كأخصائــي  عمــل   ،)1994(
عــدة  فــي  النفســي  الطــب  استشــاري 
مستشــفيات فــي العاصمــة ســتوكهولم، 
النفســي  الطــب  حصــل علــى دبلــوم فــي 
 Mc( الثقافــي واالجتماعــي مــن جامعــة
GILL( فــي كنــدا عــام )1995(، أســس 
للطــب  الشــرق  مركــز  يــرأس  والزال 
أســس   ،)1995( النفســي  والتأهيــل 
ورأس أول مركــز للطــب النفســي الثقافــي 
تخصــص   ،)1998( عــام  الســويد  فــي 
عــام  الســلوكي  النفســي  التحليــل  فــي 
 فــي مجلــس أمنــاء 

ً
)2002( أصبــح عضــوا

الجمعيــة الدوليــة للطــب النفســي الثقافــي 
 للحكومــة 

ً
عــام )2012(، كان مستشــارا

الســويدية فــي شــؤون الهجــرة والتأقلــم 
وأصــدر  الشــرف،  جرائــم  مــن  والحــد 
المناهــج  ضمــن  أصبحــت  كتابيــن 

التدريســية في عدة جامعات ســويدية.

ثقافــة    ســتصمد  مــدى  أي  إلــى 
الوطــن األول، أمــام ضــرورات التأقلــم 
الوطــن  فــي  والســلوكي  الثقافــي 

الثانــي، التــي تبرز في الجيل األول؟

فــي  الجديــدة  الثقافــة  بيــن  التمــازج  إن 
ــة، يعتمــد  ــة األصلي ــد المهجــر والثقاف بل
علــى عمــق الصلــة بيــن الفــرد وثقافتــه 
العمــق  هــذا  ازداد  فكلمــا  األصليــة، 
بالثقافــة األصليــة، كلمــا كان هــذا اإلنســان 
األخــرى  الثقافــات  لتقبــل   

ً
انفتاحــا أكثــر 

ثقــة  أقــل  والتمــازج معهــا، وكلمــا كان 
األصليــة،  بثقافتــه  عالقتــه  فــي  بنفســه 
 
ً
كلمــا انغلــق علــى نفســه، وأصبــح خائفــا
مــن التمــازج مــع الثقافــات الجديــدة، إذن 
 
ً
ــاك صراعــا ليــس بالضــرورة أن يكــون هن
بيــن الثقافــات بهــذه الطريقــة، فاإلنســان 
يســتطيع أن يتأقلــم وأن يكــون حاضنــة 
لعــدة ثقافــات، لكــن هــذا يتطلــب منــه أن 
تلــك  علــى   

ً
ومطلعــا  

ً
منفتحــا يكــون 

الثقافــات، فالعمليــة هــي ليســت عمليــة 
اندحــار  أو  ومــوت،  حيــاة  بيــن  صــراع 

وانتصــار، أو نجــاح وفشــل بالتأكيــد ال، 
المهاجريــن  أغلــب  أن  األســف  مــع  لكــن 
 الجيــل األول منهــم، يعتبــرون 

ً
خصوصــا

وليســت  ســفر  محطــة  المهجــر  بلــد 
محطــة إقامــة لبنــاء عالقــة ثقافيــة مــع 

البلــد الجديد. 

ــى حافــة   عل
ً
ــاس تجدهــم دائمــا هــؤالء الن

المجتمعــات التــي يعيشــون فيهــا، وهــذا 
صــراع  فــي  الهامشــي يضعهــم  الوجــود 
يــرون  أنفســهم، ألنهــم ال  مــع  مســتمر 
الجديــد،  المجتمــع  مــن   

ً
جــزا أنفســهم 

ويســتمدون قوتهــم مــن الماضــي التليــد، 
ثقافتهــم  وهــم  عليهــم  ويســيطر 
الدينيــة وعاداتهــم وتقاليدهــم، هــؤالء 
يفتحــون  وال  المهجــر  بلــد  إلــى  يأتــون 
عليهــا  يجلســون  الســفر،  حقائــب 
منتظريــن تغيــر األوضــاع فــي بلدانهــم 
التــي  الدراســات  أثبتــت  وقــد  األصليــة، 
جــرت فــي )جامعــة لونــد(، علــى شــريحة 
إلــى  قدمــوا  الذيــن  التشــيليين  مــن 
حــدوث  ينتظــرون  وكانــوا  الســويد، 
أو  )بيونشــيت(،  نظــام  علــى  انقــالب 
خــروج العســكر بــأي شــكل مــن الحكــم 
الحــال  هــذه  علــى  وظلــوا  تشــيلي،  فــي 
)18( ســنة مــن االنتظــار، ولمــا عــادوا 
إلــى بلدهــم بعــد ســقوط نظــام العســكر، 
مجتمــع  فــي  غربــاء  أنفســهم  وجــدوا 
أن  يســتطيعوا  ولــم  عليهــم،  غريــب 
فــي  المتغيــر  المجتمــع  مــع  يتأقلمــوا 
كانــوا  الســويد  فــي  ألنهــم  بلدهــم، 
تشــيليين، لكنهــم فــي تشــيلي أصبحــوا 
غربــاء، لذلــك فــأن المحافظــة علــى ثقافــة 
فــي  تكــون  أن  يجــب  األصلــي  الوطــن 
تمــازج، وليســت فــي صــراع مــع ثقافــة 
الوطــن الجديــد، هــذا الصــراع إن وجــد، 
ســيولد إشــكاليات كبيــرة عنــد األفــراد 

وفــي داخل العائلة.

مــن    الفئــات  بعــض  هنــاك  لكــن 
ــي  ــات ف ــت اختراق ــل األول، حقق الجي
تنظــرون  فكيــف  المهجــر،  ثقافــة 

إلى هؤالء؟ 

أن  اســتطاعوا  الذيــن  النــاس  هــؤالء 
يتأقلمــوا، أو يأقلمــوا ثقافتهــم األصليــة 
المهجــر،  فــي  الجديــدة  الثقافــة  مــع 
التمــازج  هــذا  يجــدوا  أن  اســتطاعوا 
الثقافتيــن،  بيــن  الجميــل  الديناميكــي 
التمــازج ثقافــة  بيــن هــذا  مــن  وولــدت 
تســمى  التــي  الثقافــة  هــذه  متطــورة، 
هــؤالء  علــى  ويطلــق  المــزج(،  )ثنائيــة 
األصليــة  لثقافتهــم  )ســفراء(،  تســمية 
لبلــد  ســفراء  وهــم  المهجــر،  بلــد  فــي 
األصليــة،  ثقافتهــم  فــي   

ً
أيضــا المهجــر 

هــؤالء النــاس هــم الذيــن اســتطاعوا أن 

ومفيــد  جيــد  هــو  مــا  بيــن  يمزجــوا 
مــرات  الثقافتيــن  كال  فــي  وجميــل 
حالــة  تجــاوزوا  النــاس  هــؤالء  عديــدة، 
الصــراع فــي داخلهــم، ووجــدوا أرضيــة 
خصبــة فــي االســتفادة مــن كال الثقافتيــن، 
 
ً
 أو عربيــا

ً
أنــت تســتطيع أن تبقــى عراقيــا

 فــي الســويد، تســتطيع 
ً
وأن تكــون ناجحــا

كل  فــي   
ً
عربيــا أو   

ً
عراقيــا تبقــى  أن 

مالمحــك الثقافيــة، وأن تســتزيد وتغتنــي 
أنــت  الســويدية،  الثقافــة  مالمــح  مــن 
األغانــي  مــع  تتعايــش  أن  تســتطيع 
ــك  ــي تحــرك في ــة، الت ــة أو العربي العراقي
الوقــت  بنفــس  لكــن  الحنيــن،  هــذا  كل 
األوبــرا،  إلــى  تســتمع  أن  تســتطيع 
كونســيرت  إلــى  تحضــر  أن  وتســتطيع 
موســيقي جميــل، وأن تســتمع إلــى أغانــي 
بهــذه  الرائعــة،  الســويدية  الصيــف 
مــع  تتفاعــل  أن  يمكنــك  الطريقــة 
معطيــات الثقافــة الجديــدة، ومــع مــرور 
الثقافــة  هــذه  طعــم  ســتتذوق  األيــام 
إمكانياتــك  إلــى  وســتضيف  الجديــدة، 
 
ً
دفقــا والثقافيــة،  والمعرفيــة  الفكريــة 

ــي،  ــدك الثقاف ــون رصي ــي ويل  يغن
ً
ــدا جدي

هــذا هــو التفاعــل الحضــاري، هــذا هــو 
االختــراق  الثقافــي، وهــذا هــو  التفاعــل 
 
ً
اإليجابــي، الــذي يمكــن أن يولــد تأثيــرا

وعلــى  األطفــال  وعلــى  العائلــة  علــى 
.
ً
»أنــت تســتطيع „التطــور الثقافــي عموما

أن تبقــى عربيــًا فــي كل 
وأن  الثقافيــة،  مالمحــك 
مــن  وتغتنــي  تســتزيد 

مالمح الثقافة السويدية«

 ولكــن هنــاك مــن فهــم االندمــاج   
علــى أنــه الذوبــان فــي المجتمعــات 
الجديــدة، هــل لديكــم مــن تفســير 

لذلك؟

الصــورة التــي رســمتها عــن الجيــل األول، 
هــي الصــورة الواقعيــة التــي نراهــا اليــوم، 
فــي  يجلســون  النــاس  هــؤالء  مــن  قســم 
زاويــة منعزلــة عــن المجتمــع، ويتفرجــون 
علــى مــا يــدور مــن حولهــم، دون الخــوض 
مــع  االمتــزاج  ودون  تفاعالتــه  فــي 
الجديــدة  الثقافــة  مــن   

ً
خوفــا ثقافتــه، 

وقســم  ثقافتهــم،  فقــدان  مــن   
ً
ورعبــا

اإلشــكالية،  هــذه  تجــاوزا   منهــم  آخــر 
بثقافتهــم  يحتفظــوا  أن  واســتطاعوا 
بثقافــة  جميــاًل  يمتزجــوا  وأن  األصليــة، 
بلــد المهجــر، هــؤالء النــاس هــم الســفراء 
ــث  ــاك قســم ثال ــكال الثقافتيــن، لكــن هن ل
مــن هــذا الجيــل وهــم الفئــات المنصهــرة، 
أو النــاس الذيــن أوهمــوا أنفســهم، بــأن 

بثقافتهــم  عالقــة  أيــة  لديهــم  ليــس 
األصليــة، قطعــوا وألغــوا ونحــروا مــا كان 
لديهــم مــن ثقافــة، علــى أمــل أن يلبســوا 
ثقافــة جديــدة، تمنحهــم هويــة جديــدة 
فــي مجتمــع المهجــر، ولمــا درســنا هــذه 
أن  فــي  فشــلوا  أنهــم  وجدنــا  الحالــة، 
التصــرف،  هــذا  فــي  ذاتهــم  يحققــوا 
مــن  شــيء  كل  فقــدوا  ألنهــم  لمــاذا؟ 
لديهــم  وليــس  القديمــة،  ثقافتهــم 
إمكانيــة التعــرف علــى الثقافــة الجديــدة، 
فأغلبهــم أخــذ قشــور ثقافــة المهجــر، 
مثــل: )الملبــس، الشــعر الطويــل، وشــرب 
الكحــول( وغيرهــا، قشــور خارجيــة دون 
الحقيقيــة،  البلــد  ثقافــة  فــي  الخــوض 
متصوريــن أن هــذه القشــور ســتضعهم 

»البعــض يعتقــد „فــي لــب الثقافة الجديدة. 
المجتمــع  ثقافــة  ان 
الملبــس  هــي  الجديــد 
ــل وشــرب  والشــعر الطوي

الكحول«!
أضــرب لكــم مثــاًل فــي هــذا الخصــوص: 
زارنــي هنــا فــي العيــادة شــخص، كان قــد 
غيــر أســمه القديــم إلــى أســم جديــد هــو: 
)علــى سفينســون(، فســألته لمــاذا غيــرت 
اللغــة  أتكلــم  »أنــا  فأجــاب:  أســمك؟ 
ــا ليــس لــدي  الســويدية بشــكل جيــد، وأن
أي ارتبــاط بالمجتمــع القديــم«، فقلــت لــه 
سفينســون(  )علــي  أنــت:  تقــول  لكنــك 
ــي(، فقــال: »نعــم  ــت بقيــت: )عل ــي أن يعن
المجتمــع  فــي  أكثــر  امتــزاج  فيــه  هــذا 
مشــكلتهم  النــاس  هــؤالء  الجديــد«، 
، ألنهــم نحــروا فــي 

ً
النفســية معقــدة جــدا

داخلهــم عالقتهــم بثقافتهــم األصليــة، 
ــب هــؤالء قطعــوا  ــك؟ أغل ــي ذل ــاذا يعن م
عالقتهــم بعوائلهــم، فقــدوا عالقتهــم 
بأصدقائهــم، وال يريــدون اللقــاء حتــى مــع 
إنهــم  األصلــي،  الوطــن  يشــاركهم  مــن 
مجتمــع  مــع  يمتزجــوا  أن  يريــدون 
فيهــم  يــرى  بالحقيقــة  هــو  جديــد، 
شــوائب كثيــرة، يــرى فيهــم أنهــم غيــر 
ســويديين، ويــرى فيهــم أنهــم أجانــب، 
إن مــن يحتــرم نفســه ويقــول أنــا ســويدي 
مــن أصــل )كــذا( يحترمــه الســويديون، 
الجنســية  تحمــل  أن  بإمكانــك  أنــت 
 ،

ً
ســويديا تكــون  أن  لكــن  الســويدية، 

فأنــت تحتــاج إلــى أمــور عديــدة أكثــر مــن 
أن  أو  الســويدية،  الجنســية  تحمــل  أن 

تتكلــم اللغة الســويدية. 

حــاوره : محمــد المنصور 

يعانــي  لقــاء:   - الكومبــس 
فــي  مشــاكل  مــن  المهاجــرون 
االجتماعــي  المحيــط  مــع  التأقلــم 
ــدة  ــرات عدي ــبب تغي ــد، بس الجدي
ــدة،  ــة الجدي ــا اللغ ــم، منه تواجهه
دون   

ً
حائــال تقــف  أن  يمكــن  التــي 

مواصلتهــم تعليمهــم، ودخولهــم 
ســوق العمــل، ويصعــب مــن عمليــة 
اندماجهــم فــي المجتمــع، يضــاف 
إلــى ذلــك عــدم معرفتهــم باألنظمــة 
السياســية واالجتماعيــة والمفاهيم 
الثقافيــة، مــا يدفعهــم إلــى الشــعور 
ــن  ــة والحني ــدان الهوي ــة وفق بالغرب
إلــى الوطــن، ويتحــول هــذا الشــعور 
أحيانــا إلــى أمــراض نفســية وحــاالت 
حــادة مــن االكتئــاب، خصوصــا لــدى 
البعــض ممــن تعرضــوا إلــى صدمــات 
ــب،  ــن التعذي ــاالت م ــية أو ح سياس
أو عاشــوا  ظــروف الحــروب، وهــو 
مــا يدفــع بالعديــد مــن الجيــل األول 
ــه  ــبث بهويت ــن، التش ــن المهاجري م
إال  وتقاليــده،  بعاداتــه  والتمســك 
ــل  ــذا الجي ــن ه ــباب م ــض الش أن بع
وعلميــا  ثقافيــا  اختراقــا  حققــوا 
مجتمعاتهــم  فــي  وسياســيا 
ــن  ــر ممثلي ــوا خي ــدة، فأصبح الجدي
ســفراء  وخيــر  الجديــد  لبلدهــم 

األم. لوطنهــم 

ولغــرض اإلحاطــة بهــذا الموضــوع، أحلنــا 
إلــى  واألفــكار  واآلراء  األســئلة  بعــض 
استشــاري  البلــداوي  ريــاض  الدكتــور 
الطــب والتحليــل النفســي فــي ســتوكهولم، 
ــن  ــة الهجــرة م ــرزه عملي ــا تف ــة م لمعرف

تأثير على اإلنســان.

رياض البلداوي في ســطور:  

الطــب  واستشــاري  مشــارك  أســتاذ 
بغــداد  فــي  ولــد  النفســي،  والتحليــل 
وأكمــل دراســته الجامعيــة فيهــا، وحصــل 
علــى شــهادة الدكتــوراه فــي الجراحــة مــن 
االتحــاد الســوفيتي )1985(، وصــل إلــى 

في لقاء مع الطبيب النفسي رياض البلداوي:

لنفســية ا بــات  لصعو ا جهــة  موا حــول 
التي تواجه الالجئين إلى المجتمع الجديد

الدكتــور رياض البلداوي
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سنكون معك من الـ Sfi إىل العمل   

اللغة هي الخطوة األوىل وقد تكون األهم لدخول سوق العمل. 

عند دراستك الـ Sfi يف Lernia ستصبح رسيعا قادرا عىل التخاطب 

والقراءة والكتابة باللغة السويدية بشكل جيد. سيقوم مدرسونا 

 ذوو الخربة مبساعدتك عىل تحقيق أهدافك. عند إنتهائك من 

الـ Sfi وإستعدادك للخطوة التالية فإعلم أن Lernia لديها دورات 

دراسية و فرص عمل.  

Lernia تعلم اللغة السويدية يف
kundservice@lernia.se الربيد األلكرتوين

www.lernia.se املوقع األلكرتوين

 اإلثنني - الجمعة 
الساعة 8.00-17.00

0771-650 600 هاتف
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قــد تمتــد ألشــهر عديــدة وفــي بعــض 
األحيان تصل إلى حد الســنة«.

ويتابــع »قــررت الذهــاب للمدرســة وكل 
اللغــة  فيــه  تعلــم  أن  أســتطيع  مــكان 
الســويدية، لكننــي شــعرت بأننــي لــم أصــل 
التفكيــر  بــدأت  لذلــك  هدفــي،  إلــى 
بالتركيــز أكثــر علــى العمــل فــي مجــال 
علــى  والحصــول  واختصاصــي  دراســتي 
طرقــت  حيــث  البدايــة،  فــي  تدريــب 
الهندســية فــي مدينــة  المكاتــب  أبــواب 
VäStERVIK، إال أننــي كنــت أواجــه 
 عائــق اللغــة، بســبب عــدم معرفتــي 

ً
دائمــا

أننــي  رغــم  الســويدي  باللغــة  الكافيــة 
أتكلــم اللغــة اإلنكليزية بشــكل جيد«. 

»المديــر وافــق علــى مقابلتــي بعــد   
إصراري الشديد«

وبعــد حصولــه علــى اإلقامــة فــي شــهر 
كانــون الثانــي/ ينايــر عــام 2015، بــدأ 
فــي  الســويدية  اللغــة  بتعلــم  ســامر 
مــدارس تعليــم اللغــة لألجانــب SFI فــي 
شــهر شــباط/ فبرايــر 2015، ويوضــح 
ــارس الماضــي  ــي شــهر آذار/ م ــه زار ف أن
المدينــة  فــي  الســكن  شــركات  إحــدى 
وعــرض عليهــم ســيرته الذاتيــة باللغــة 
اإلنكليزيــة، إال أن الشــركة رفضــت طلبــه 
 اللغــة 

ً
فــي البدايــة ألنــه ال يعــرف جيــدا

 
ً
موعــدا منهــم  طلــب  لكنــه  الســويدية، 
الهندســية  التصاميــم  لعــرض   

ً
جديــدا

التــي صممهــا فــي الســابق، فوافــق مديــر 
إصــراره  بعــد  منــه  خجــاًل  الشــركة 
الشــديد، وبالفعــل تــم اللقــاء بعــد فتــرة 
مــن الزمــن وعــرض ســامر مجموعــة مــن 
التــي  التصاميــم  وأعمــال  المشــاريع 

نفذها في ســورية.

الهندســي  الفريــق  عجــب 
ُ
»أ ويضيــف 

ــى  ــا عل ــي قدمتهــا، واتفقن ــم الت بالتصامي
 
ً
مباشــرة عملــي  تدريــب  بفتــرة  البــدء 
وبــدون الخضــوع لبرنامــج إجــراء دورات 
ولمــدة  جزئــي  الــدوام  وكان  تدريبيــة، 

.»
ً
يومين أســبوعيا

الــكادر    إعجــاب  نــال  »تصميمــي 
الهندســي في الشركة«

وحــول أهــم المشــاريع التــي قدمهــا خــالل 
ــول  ــي، يق ــب العمل ــرة ممارســة التدري فت
 
ً
ســامر »قدمــت فــي هــذه الفتــرة مقترحــا
بتصميــم مجمــع ترفيهــي لــدار العجــزة 
يتضمــن   ،VäStERVIK بلديــة  فــي 
 وصالــة رياضيــة وصالــة ترفيهيــة 

ً
مطعمــا

الســن،  بكبــار  خاصــة  أخــرى  وخدمــات 
الــكادر  إعجــاب  التصميــم  نــال  حيــث 
 
ً
حاليــا وهــو  الشــركة  فــي  الهندســي 
مــن  الموافقــة  علــى  الحصــول  بانتظــار 

البلديــة الســتكمال اإلجراءات اإلدارية. 

وفــي بدايــة شــهر تمــوز/ يوليــو وقعــت 
 BOStAdBOLAGEt مــع شــركة
المملوكــة مــن قبــل البلديــة، عقــد عمــل 
 ،

ً
بــدوام جزئــي لمــدة ثالثــة أيــام اســبوعيا

تعلمــي  اســتكمال  علــى  لحرصــي  وذلــك 
للغة الســويدية وإتقانها بشــكل جيد.

»الســويد تتميــز بنمــط تصميــم   
المائلة« األسقف 

عملــي  بدايــة  »فــي  ســامر  ويذكــر 
المســؤول  المهنــدس  حــاول  كمتــدرب 
فــي الشــركة االستفســار منــي حــول مــدى 
التصميــم  أســلوب  فــي  االختــالف 
 
ً
مقارنــة الســويد  فــي  لألبنيــة  الهندســي 
ســوريا  فــي  بأننــا  فأجبتــه  ســوريا،  مــع 
نتعلــم طريقــة تصميــم األبنيــة األلمانيــة، 
بشــكل   

ً
تقريبــا شــبيهة  طريقــة  وهــي 
عــام لتصميــم األبنية في الســويد.

وأمــا أهــم االختالفــات التــي تميــز نمــط 
مــع غيرهــا   

ً
الســويد مقارنــة فــي  البنــاء 

مــن الــدول العربيــة مثــاًل هــي أن تصميــم 
أغلــب األســقف فــي الســويد يكــون بشــكل 
ــاء التــي تعتمــد بشــكل  ــل، ومــواد البن مائ

أساســي على الخشــب والقرميد.

الجديــد    القــادم  حصــول  فــرص 
ــى عمــل فــي الســويد ضمــن مجــال  عل

العلمي  اختصاصه 

علــى  يعتمــد  األمــر  هــذا  إن  بالتأكيــد 
خبــرة الشــخص ضمــن اختصاصــه المهنــي 
إلــى  باإلضافــة  العلميــة،  وإمكانياتــه 
المبــادرة  بــروح  التمتــع  ضــرورة 
أكثــر  والمحاولــة  واإلصــرار  والتصميــم 
مــن مــرة وعــدم االستســالم فــي حــال تــم 
علــى  للحصــول  التقــدم  طلبــات  رفــض 
تدريــب عملــي ومــن ثــم العمــل ضمــن أي 

شركة.

»فرصة لزيــادة خبرتي المهنية«  

هــي  الوظيفــة  هــذه  »إن  ســامر  يقــول 
لــي  بالنســبة  جيــدة  فرصــة  بالتأكيــد 
حــول  أكثــر  معلومــات  علــى  للحصــول 
أســس البنــاء فــي الســويد والمــواد التــي 
البنــاء  عمليــة  فــي  اســتخدامها  يتــم 
فرصــة  فهــي  وبالتالــي  أساســي،  بشــكل 
لزيــادة خبرتــي المهنيــة فــي مجــال أســس 
ونمــط البنــاء، باإلضافــة إلــى دخــول ســوق 
لتعزيــز   

ً
جــدا مهــم  أمــر  وهــو  العمــل 

.
ً
كفــاءة المرء مهنيا

» اللغــة تحتــاج لنــوع مــن التكامــل   
بين المدرســة والعمل« 

يؤكــد ســامر أن تعلــم اللغــة الســويدية 
ــل  ــن أهــم عوام ــد م وإتقانهــا بشــكل جي
ســوق  ودخــول  المجتمــع  فــي  االندمــاج 
العمــل فــي الســويد، وهــي المفتــاح األول 
البلــد  فــي  واالســتقرار  والعمــل  للحيــاة 
أو  الفنــان  لغــة  أن  شــك  ال  الجديــد، 
المعمــاري هــي عملــه ولمســاته الفنيــة، 
وربمــا يســاعده إلمامــه باللغــة اإلنكليزيــة 
ــن الضــروري  ــكاره، لكــن م ــى شــرح أف عل
 تعلــم لغــة المجتمــع الــذي نعيــش 

ً
جــدا

مــع  التواصــل  عمليــة  لتســهيل  فيــه 
فتعلــم  عمــل،  علــى  والحصــول  أفــراده 
اللغــة هــو مــن أهــم عوامــل النجــاح فــي 
الحيــاة الجديــدة بالنســبة للقــادم الجديــد 

في السويد. 

ــم اللغــة بشــكل  وبحســب ســامر فــإن تعل
الممارســة  إلــى  يحتــاج  وســريع  جيــد 

علــى  أكثــر،  المجتمــع  مــع  واالحتــكاك 
وتطويــر  تحســين  إمكانيــة  أن  اعتبــار 
اللغــة هــي أكبــر فــي مجــال العمــل، ألن 
مــن  لنــوع  تحتــاج  اللغــة  تعلــم  عمليــة 

التكامــل بين المدرســة والعمل.  

»أنــوي متابعــة دراســة الماجســتير   
والدكتوراه«

وحــول خططــه المســتقبلية، يبيــن ســامر 
أنــه كان يــدرس ماجســتير فــي الهندســة 
لكــن  دمشــق  جامعــة  فــي  المعماريــة 
يســتطع  لــم  الحــرب  ظــروف  نتيجــة 
يرغــب  فهــو  ولذلــك  دراســته،  إكمــال 
بمتابعــة دراســة الماجســتير والدكتــوراه 
 وأنهــا تملــك أهــم 

ً
فــي الســويد، خاصــة

الجامعــات فــي العالــم، مثــل جامعــة لونــد 
مجــال  فــي  ســواء   

ً
دوليــا المشــهورة 

المجــاالت  أو  المعماريــة  الهندســة 
األخرى.

»معظــم القادميــن الجــدد لديهــم   
رغبــة بالعمل واإلبداع«

يحــرص ســامر علــى التأكيــد أن القادميــن 
الجــدد بشــكل عــام لديهــم رغبــة بالعمــل 
إلــى  واإلبــداع فيــه، ألنــه لــم يــأت أحــد 
تقدمهــا  معونــات  فــي   

ً
طمعــا الســويد 

ومعيشــية  ماديــة  اغــراءات  أو  الدولــة 
مــن  وغيرهــا  وســيارة  مرفهــة  وحيــاة 
 
ً
 مــن واقــع أليــم وبحثــا

ً
األمــور، وإنمــا هربــا

شــخص  كل  تعطــي  كريمــة  حيــاة  عــن 
حقــه فيهــا وأماًل في مســتقبل أفضل.

ــن  ــع القادمي ــرر أن واق  أك
ً
ــا ــع »دائم ويتاب

فــي  الســوري  الشــباب   
ً
وخاصــة الجــدد 

ــد  ــي بل ــوه ف ــد لت ــل ول الســويد هــو كطف
وثقافــة  ولغــة  جديــد ومجتمــع جديــد 
، لذلــك البــد مــن التواصــل 

ً
جديدتيــن كليــا

أفكارهــم  وشــرح  لفهمهــم  النــاس  مــع 
لهــم والتعــرف علــى ثقافتهــم والعمــل 

فــي مجتمعهم.

الكومبــس - قســم التحقيقات

الكومبــس – ســتوكهولم: بالرغــم 
مــن اختــالف أنمــاط وطــراز البنــاء 
فــي  مثيالتهــا  عــن  الســويد  فــي 
الــدول األخــرى لعــدة أســباب منهــا 
وطــول  القاســية  المنــاخ  طبيعــة 
المهنــدس  أن  إال  الشــتاء،  فتــرات 
تمكــن  الشــيخ  ســامر  المعمــاري 
مــن الحصــول علــى وظيفــة عمــل 
فــي مجــال التصميــم الهندســي فــي 
شــركة Bostadbolaget وذلــك 
حصولــه  مــن  وجيــزة  فتــرة  بعــد 
علــى اإلقامــة فــي الســويد، قادمــا 

مــن ســوريا.

التميــز بــروح المبــادرة والتصميــم علــى 
ــل  ــن أهــم العوام ــق الهــدف، هــي م تحقي
التــي اعتمــد عليهــا ســامر عندمــا اتخــذ 
علــى  للحصــول  الحثيــث  بالســعي  قــراره 
العمــل بســرعة  وظيفــة ودخــول ســوق 
الســويدي،  المجتمــع  فــي  واالندمــاج 
لفكــرة  االستســالم  عــدم  وبالتالــي 
فتــرة  انتهــاء  لحيــن  الطويــل  االنتظــار 
الترســيخ وقيــام مكتــب العمــل بتأميــن 

عمل له.

وصــل   ،
ً
عامــا  34 البالــغ  الشــيخ  ســامر 

للســويد فــي شــهر تمــوز/ يوليــو عــام 
2014، وحصــل علــى اإلقامــة فــي شــهر 

كانون األول/ ديســمبر من العام نفســه.

 عائــق عــدم إتقــان   
ً
»واجهــت دائمــا
السويدية« اللغة 

يقــول ســامر خــالل لقــاء مــع الكومبــس » 
 VäStERVIK اســتقريت فــي بلديــة
شــهر  فــي   KALMAR بمحافظــة 
 ،2014 عــام  أكتوبــر  األول/  تشــرين 
ورغــم أننــي لــم أكــن قــد حصلــت علــى 
بــدأت  أننــي  إال  بعــد،  اإلقامــة  تصريــح 
بــه  للقيــام  مفيــد  هــو  عمــا  أبحــث 
انتظــار  فتــرة  خــالل  وقتــي  واســتغالل 
 وأن الفتــرة 

ً
اإلقامــة بشــكل جيــد، خاصــة

التــي تســبق صــدور قــرار منــح اإلقامــة 

المهندس سامر الشيخ:
إصــراري على العمــل وتقديمي تصاميم هندســية 

مميزة فتح لي باب الحصول على وظيفة 
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ــة األوربيــة   بطريقــة الرواي
ً
وكتبــت أيضــا

لكنهــا  األوربــي،  الواقعــي  األســلوب  فــي 
للعمــل  المختصيــن  مــن  الكثيــر  دفعــت 
عليهــا، ودخلــت عالــم الفــن مثــل: النخلــة 
والجيــران فــي المســرح، وخمســة أصــوات 

في الســينما«.

عــن    متحدثــا  الســماوي  كريــم 
فرمان

الســماوي(  كريــم  )الروائــي  تحــدث 
وأعمــال  عــن حيــاة  بتفصيــالت دقيقــة 
والجيــران،  النخلــة  فرمــان، وعــن روايــة 
التــي قرأهــا بعيــن الناقــد وكتــب عنهــا 
بإيجــاز فــي كتابــه )مئــة روايــة وروايــة(، 
وقــال: »كتبــت عــن األديــب غائــب طعمــه 
فرمــان، وعــن روايتــه النخلــة والجيــران 
كانــت  عندمــا   ،)2003( ســنة  فــي 
القنابــل تتســاقط علــى بغــداد، أختــرت 
واقعنــا  تحاكــي  ألنهــا  الروايــة  هــذه 
باألمــس واليــوم، وقــد نشــرت مــا كتبتــه 
البيــان  جريــدة  فــي  الروايــة  هــذه  عــن 
بعــد  أي  أبريــل،   )21( فــي  اإلماراتيــة 
 )12( بـــ  للعــراق  األمريكــي  االحتــالل 
، والروايــة تحمــل الرقــم )62( فــي 

ً
يومــا

فرمــان  لحيــاة  مختصــر  وهــي  الكتــاب، 
وأعمالــه وروايتــه النخلة والجيران«.

أهم أعماله:  

أهــم األعمــال القصصيــة والروائيــة لغائــب 
الرحــى(  )حصــاد  هــي:  فرمــان  طعمــه 
)مولــود   ،)1954( قصــص  مجموعــة 
آخــر( مجموعــة قصــص )1959(، )آالم 

قصــص  مجموعــة  معــروف(  الســيد 
روايــة  والجيــران(  )النخلــة   ،)1980(
روايــة  أصــوات(  )خمســة   ،)1966(
)1967(، )المخــاض( روايــة )1973(، 
)القربــان( روايــة )1975(، )ظــالل علــى 
)المرتجــى   ،)1979( روايــة  النافــذة( 
والمؤجــل( روايــة )1986(، )المركــب( 

هــو „رواية )1989(. غائــب  إن 
عبــارة عــن عصــارة ثمينــة 
المجتمــع  بنــاء  ألســاس 

العراقي

وذكرياتــه    داود  فــاروق  المخــرج 
مع فرمان

ــذي كتــب  أمــا )المخــرج فــاروق داود(، ال
عــن  وجــذور(،  )ذاكــرة  فيلــم  وأخــرج 
حيــاة وأعمــال الكاتــب واألديــب الراحــل 
)غائــب طعمــه فرمــان( قــال: »إن الفيلــم 
معمقــة  دراســة  يتطلــب  الوثائقــي 
لموضوعــة الفيلــم، ودراســة لــكل الوثائــق 
التــي تتعلــق بهــذه الموضوعــة، وكان مــن 
أيــة  علــى  الحصــول  بمــكان  الصعوبــة 
وثيقــة، ولذلــك قلــت لغائــب أريــد أن أقــرأ 
قــرأت  قــد  وكنــت  والجيــران،  النخلــة 
 إحــدى مجموعاتــه القصصيــة )آالم 

ً
ســابقا

 
ً
الســيد معــروف(، فقــال غائــب: )غالبــا
مــا يأتــي الشــباب لزيارتــي ممــن لديهــم 
أطروحــات  أو  ماجســتير  رســائل 
مــا  كتبــي  مــن  ويأخــذون  دكتــوراه، 
يعيدوهــا،  ولــم  ذلــك  علــى  يســاعدهم 
ولكــن لــدي نســخة مــن النخلــة والجيــران، 

صفحــة  بيــدي  استنســختها  وهــذه 
صفحــة(، وقــد أهدانــي هــذه النســخة مــن 
روايــة )النخلــة والجيــران(، ونســخة أخــرى 
بخــط يــده مــن روايــة )المركــب( وكذلــك 
لديــه  وكأنمــا  الصــور،  مــن  مجموعــة 
ــم هــو آخــر عمــل  أحســاس أن هــذا الفيل
عنــه ولــه، ولــم يتولــد لدي هذا اإلحســاس 
 
ً
جــدا  

ً
متعبــا وجدتــه  لكنــي   ،

ً
إطالقــا

هــو  غائــب  إن  كثيــرة،  بــآالم  ومثقــاًل 
ــاء  ــة ألســاس بن ــارة عــن عصــارة ثمين عب
العــراق  فيــه  تــرى  العراقــي،  المجتمــع 
العــراق المنتفــض  إنــه  لكــن أي عــراق؟ 
للجميــع  معروفــة  جــذوره  والــذي  اآلن، 
ومعروفــة فــي أعمــال غائــب، وقــد بــدأت 
وقــد   ،)1989( عــام  الفيلــم  بهــذا 
النهائــي  الشــكل  علــى  غائــب  أطلعــت 
ــم، ثــم ســافرت وعــدت ثانيــة بعــد  للفيل
فيلــم  إن   ،)1990( عــام  غائــب  وفــاة 
)ذاكــرة وجــذور(، هــو أنــا لكــن مادتــه 
هــي غائــب، فأنــا وهــذا األديــب الكبيــر 

توحدنــا فــي هذا الفيلم«.

نــال غائــب طعمــه فرمــان العديــد مــن 
 
ً
تثمينــا والقيمــة،  الرفيعــة  الجوائــز 

كتــب  ترجمــة  فــي  بذلــه  الــذي  للجهــد 
األدب  رواد  مــن  العظمــاء  وأعمــال 
ــل: )أعمــال تورجنيــف فــي  الســوفيتي مث
خمســة مجلــدات، القــوزاق لتوليســتوي، 
لدستويفســكي،  قصــص  مجموعــة 
مجموعــة قصــص لغوركــي، المعلــم األول 
اليتماتــوف، مجموعــة أعمــال بوشــكين، 

الشــين عمالق الثقافــة الصينية(.

 
ً
 دائمــا

ً
كان غائــب طعمــة فرمــان، حاضــرا

فــي  العــرب،  والنقــاد  الكتــاب  مــع 
كتبهــم  وفــي  النقديــة  دراســاتهم 
وأحاديثهــم، وتمثــل ذلــك الحضــور فــي 
)زهيــر  للطالــب:  الدكتــوراه  أطروحــة 
ــي معهــد االستشــراق  ياســين شــليبه( ف
تنــاول  الــذي   ،)1984( عــام  الروســي 
بالبحــث والتحليــل نتاجــات غائــب طعمــه 
فرمــان، ووصــف روايــة )النخلــة والجيــران( 
الحديــث«  العربــي  األدب  »رائعــة  بأنهــا 
 إياهــا أول روايــة عراقيــة فنيــة 

ً
معتبــرا

الروائــي  النــوع  مقومــات  فيهــا  تتوفــر 
بمواصفاتــه األوربيــة الحديثــة(. وكتــاب 
)األســتاذ أحمــد النعمــان: »غائــب طعمــه 
إلــى  والحنيــن  المنفــى  أدب   .. فرمــان 
الــذي   ،)1996( عــام  فــي  الوطــن«، 
المقــاالت  مــن  مجموعــة  علــى  أحتــوى 
كرســت  معروفيــن  عراقييــن  لكتــاب 
طعمــه  غائــب  الراحــل  لألديــب  كلهــا 
وكتــاب  معــه(،  وذكرياتهــم  فرمــان 
)الدكتــور زهيــر ياســين شــليبه(: »غائــب 
طعمــه فرمــان .. دراســة نقديــة مقارنــة 

عــن الروايــة العراقية« عام )1996(. 

واختتمــت هــذه األمســية الثقافيــة وســط 
دهشــة الســؤال: فــي أي مــن األزمــان نحــن 
نــدور؟ وكأنمــا التاريــخ يعيــد نفســه، أو 
ــه  ــي تقديم ــول )فيصــل دراج( ف ــا يق كم
روايــة  »إنهــا  والجيــران:  النخلــة  لروايــة 
عــن األمــس بقــدر مــا هــي روايــة عــن 
اليــوم، فقــد يختلــط األمــس باليــوم حتــى 

الذوبان«.

الكومبــس – ثقافــة: فــي األمســية 
ــز  ــا المرك ــي أقامه ــتنكارية الت االس
الســويد،  فــي  العراقــي  الثقافــي 
الكتــاب  اتحــاد  مــع  بالتعــاون 
الشــاعر  أدارهــا  التــي  العراقييــن، 
الروائــي  كان  العــزاوي،  أحمــد 
العراقــي )غائــب طعمــه فرمــان(، 
حاضــرًا رغــم غيابــة منــذ ربــع قــرن، 
بيــن طيــف مــن األدبــاء والفنانيــن 
الثقافــي، كان  بالشــأن  والمهتميــن 
وأعمالــه،  وكتبــه  بفكــره  حاضــرًا 
والروايــة  القصــة  بيــن  المتوزعــة 
ــاة  ــن حي ــة، وبي ــة والترجم والصحاف
المنفــى والحنيــن إلــى الوطــن واألهل، 
بعــض  المتحدثــون  ســلط  وقــد 
الكاتــب  هــذا  حيــاة  علــى  الضــوء 
الكبيــر، وعلــى إرثــه األدبــي اإلبداعي 
المتميــز، الــذي جســد فيــه جوانــب 
عديــدة مــن خصوصيــات المجتمــع 
البغــدادي وحيــاة المجتمــع العراقــي 

عمومــا.

ــن فــي هــذه األمســية،  كان أول المتحدثي
المركــز  مديــر  راشــد  أســعد  الدكتــور 
الثقافــي العراقــي فــي الســويد )حاليــا ال 
قــال:  الــذي  المنصــب(   هــذا  يشــغل 
 
ً
ــى أن تكــون هــذه األمســية، مســكا »أتمن

للكاتــب والروائــي العراقــي الجميــل غائــب 
أن  أتمنــى  وكنــت  فرمــان،  طعمــه 
تتطلعــون علــى بعــض مــن صــور هــذا 
 فيمــا 

ً
الكاتــب، الــذي شــكل مفصــاًل مهمــا

العراقيــة،  الروايــة  بموضوعــة  يتعلــق 
 ،

ً
 محليــا

ً
 أدبيــا

ً
صحيــح أنهــا ليســت جنســا

ندوة في ستوكهولم عن الروائي غائب طعمه فرمان:

الغائب الحاضر بعد ربع قرن من رحيله
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يتــم االتصــال بنجــدة الطــوارئ عنــد مــرض الشــخص 

ال  بحيــث  لإلصابــة،  التعــرض  أو  شــديد  بشــكل 

الطــوارئ،  عيــادة  إلــى  بنفســه  الذهــاب  يمكنــه 

الطــوارئ  برقــم  االتصــال  عليــه  يتوجــب  ولذلــك 

112 ، حيــث يتــم إيصالــه بنجــدة الطــوارئ التــي 

يمكنها أن ترســل ســيارة إســعاف له.

 ويمكــن 
ً
إن االتصــال بالرقــم 112 هــو مجانــي دائمــا

 حتــى وإن كان الهاتــف الجــوال 
ً
االتصــال بــه أيضــا

ــة عــدم وجــود  الــذي تتصــل منــه مقفــاًل أو فــي حال

تغطية.

يقــوم موظفــو نجــدة الطــوارئ SOS بالســؤال عــن 

اســم الشــخص المتصــل وعمــا حــدث معــه وعــن 

مكان تواجده.

لزيادة معلوماتك حول:

يد لســو ا نظمــة  أ و نيــن  ا قو

إن تقديــم الشــهادة الثانويــة األجنبيــة أو شــهادة التخــرج مــن 

للغــة  الشــهادات  هــذه  ترجمــة  يتطلــب  للتقييــم  الجامعــة 

لترجمــة  حاجــة  أي  يوجــد  وال  اإلنكليزيــة،  أو  الســويدية 

الشــهادات الدراســية الصــادرة باللغــة الفرنســية أو األلمانيــة 

أو الفرنســية أو إحدى لغات دول الشــمال األوروبي.

ويجــب أن يكــون الشــخص الــذي يقــوم بترجمــة الشــهادات 

مترجــم خطــي محلــف، حيــث يمكــن للمــرء أن يتصــل بنفســه 

مكاتــب  أحــد  طريــق  عــن  الخطييــن  المترجميــن  بأحــد 

 ،
ً
وســاطة الترجمــة مثــاًل، وينبغــي أن يكــون المترجــم محلفــا

ــس الســويدي  ــدى المجل ــه ل  ب
ً
ــا أي أن يكــون المترجــم معترف

واإلداريــة  والماليــة  القانونيــة  للخدمــات 

أن  للمــرء  يمكــن  كمــا   ،KAMMARKOLLEGIEt

للخدمــات  الســويدي  المجلــس  مــن  مســاعدة  علــى  يحصــل 

ــى مترجــم  القانونيــة والماليــة واإلداريــة مــن أجــل العثــور عل

خطــي محلف.

يقصــد بمصطلــح الســكن عنــد اآلخريــن اســتئجار 

ــن يؤجــر  ــى م ــن شــقة، وينبغــي عل ــة أو جــزء م غرف

 مــن شــقة أن يكتــب مــع المســتأجر 
ً
غرفــة أو جــزءا

ــد  ــن، ويكــن أن يســمى عق ــع اآلخري ــد الســكن م عق

غرفــة  تأجيــر  عقــد   
ً
أيضــا اآلخريــن  مــع  الســكن 

مفروشــة ، حيــث يوفــر العقــد الحمايــة لــكل مــن 

المســتأجر والمؤجر.

 أن ينــص العقــد علــى األجــرة 
ً
ومــن الضــروري جــدا

المتفــق عليهــا ومــدة العقــد وطــول فتــرة اإلشــعار 

صاحــب  مــن  كل  علــى  يجــب  حيــث  العقــد،  بإلغــاء 

األجار والمســتأجر أن يحتفظ بنســخة من العقد. 

ويمكــن شــراء عقــد الســكن مــع اآلخريــن مــن متاجــر 

بيــع الكتــب مثــاًل أو جلبهــا من شــبكة االنترنت.

مــن  النــاس  حمايــة  علــى  التمييــز  مكافحــة  قانــون  ينــص 
التعــرض للتمييــز ســواء فــي العمــل أو المدارســة أو الجامعــة 

أو المحالت التجارية أو عند شــراء المســكن أو اســتئجاره.
مــن  العديــد  ضمــن   

ً
أيضــا التمييــز  مــن  الحمايــة  وتســري 

الطبيــة  الرعايــة  مثــل  المجتمــع،  فــي  المهمــة  المجــاالت 
والصحيــة والخدمــات االجتماعيــة ونظــام الضمان االجتماعي.

للتمييــز بســبب  إذا تعــرض   
ً
أن يقــدم بالغــا للمــرء  ويحــق 

جنســه أو هويتــه المتجــاوزة للجنــس أو تعبيــره أو انتمائــه 
العرقــي أو الدينــي أو رأيــه العقائــدي أو إعاقتــه أو ميولــه 
 إذا 

ً
الجنســية أو عمــره، كمــا يســتيطع أن يقــدم المــرء بالغــا

بإجــازة  تمتعــه  بســبب  منصفــة  غيــر  لمعاملــة  تعــرض 
الوالدين.

ــك  ــغ عــن ذل ــز أن يبل ــذي تعــرض للتميي ويمكــن للشــخص ال
العرقــي  التمييــز  لشــؤون  المظالــم  أميــن  إلــى 
 dISKRIMINERINGSOMBudSMANNEN »

.
ً
dO«، ولن يكلف ذلك شــيئا

i الكومبــس – معلومــات مجتمعيــة: هــذه بعــض المعلومــات المجتمعيــة التــي يمكــن أن تفيــد خاصــة القادميــن الجــدد، الكومبــس يحــرص دائمــا علــى تحريــر ونشــر
مــواد معلوماتيــة عــن المجتمــع، لكــي تســهل التعامــل مــع البيئــة القانونية واالجتماعية في الســويد.

قانــون مكافحة التمييزترجمة الشــهادات األجنبية نجدة الطوارئالســكن عند اآلخرين
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ناديك الوحدة الدمشــقي؟

اختيــاري للعبــة كــرة القــدم جــاء ألنهــا 
لعبــة شــعبية جماهيريــة وكنــت موهــوب 
أبــي  مــن  الكبيــر  الدعــم  علــى  وحصلــت 
مــن  وكان  ســنة،   15 عمــر  فــي  وأمــي 
ــادي الســد  ــع ن ــد م ــن ان أوقــع عق الممك
فنــدق  فــي  اجتمــاع  بعــد  القطــري 
فلســطيني  أنــي  بســبب  لكــن  المرديــان 
ســوري ليــس لــدي جنســية لــم يتــم ذلــك، 
لمنتخــب  واحــدة  مــرة  دعوتــي  وتــم 
تتكلــل  لــم  أيضــا  لكــن  ســوريا  ناشــئي 
إال  العــب  لــم  وطبعــا  بالنجــاح  القضيــة 

لنادي الوحدة الدمشــقي.

فــي    معــك  األمــور  ســارت  كيــف 
السويد؟

منــذ قدومــي للســويد تلقيــت االهتمــام 
الســويدية  الصحــف  قبــل  مــن  الكبيــر 
قصــة  عــن  الصحــف  بعــض  وتحدثــت 
جــاءت  بعدهــا  ومــن  الرياضيــة  حياتــي 
العديــد مــن الفــرص مــع أنديــة ســويدية 
نــادي  مــع  قصيــرة  فتــرة  وتمرنــت 
فــي  نــادي  واختــرت   uLLAREd
مدينــة FALKENBERG اســم النــادي 
ــا  Fc FALKAGÅRd تأســس حديث
فــي 2013 وســبب اختيــاري للنــادي هــو 

وجــود أشــخاص يتحدثــون العربيــة فيــه 
شــقيق  حســن  علــي  النــادي  كرئيــس 
عبــاس  لبنــان  منتخــب  مرمــى  حــارس 

حسن.

 النــادي قــدم لــي عمــل فــي مطعــم لمــدة 
منــزل  علــى  بالحصــول  وســاعدني  ســنة 
السادســة  الدرجــة  فــي  النــادي  ويلعــب 
للدرجــة  موســم  أول  مــن  وصعدنــا 
راس  كأس  بطولــة  وأحرزنــا  الخامســة 
الســنة للصــاالت الداخليــة  فــي المدينــة 
مختلــف  مــن  نــادي   24 مشــاركة  مــع 
ــى افضــل حــارس  ــي عل الدرجــات وحصول
بالبطولــة، وأنــا الحــارس األجنبــي الوحيــد 
أصبحــت  أننــي  بالصحيفــة  ووصفــي 
ــادم  ــم طاهــر رفاعــي الق الحــارس العظي
مــن ســوريا وتحدثــوا عــن مــدى المســتوى  
ــت  ــة وحصل ــه بالبطول ــذي قدمت ــر ال الكبي
الســويد  علــى دعــم معنــوي كبيــر مــن 
كــرة  لــي  وقدمــت  الســويدي  والشــعب 
القــدم الكثيــر مــن المعــارف مــع كافــة 

شــرائح المجتمع.

كيــف تــرى االختــالف فــي االحتــراف   
بين بلدك األم وبين الســويد؟

 االحتــراف يختلــف جــدا هنــا عــن 
ً
طبعــا

واضــح  فــرق  فهنــاك  العربيــة  دولنــا 

للوصــول  وأســعى  وأتمنــى  باإلمكانيــات 
لالحتــراف فــي الســويد وخــارج الســويد 
علــى  للحصــول  كبيــرة  ألنديــة  واللعــب 
المــال والشــهرة الن المــال غايــة مهمــة 
يتطلــب  االحتــراف  ولكــن  الحيــاة  فــي 
ادرس  الراهــن  الوقــت  فــي  وأنــا  التفــرغ 
للغــة  إضافــة  الســيارات  ميكانيــك 
إن  ولكــن  القــدم  كــرة  لعبــة  وممارســة 
شــاء اهلل األيــام القادمــة ســتكون افضــل 
ــاإلرادة  الن مشــوار  وال شــيء مســتحيل ب
والبدايــة  بخطــوة  يبــدأ  ميــل  األلــف 
الصعبــة فــي بلــد جديــد تحتــاج للجهــد 
الكبيــر، ومــن ثــم كل شــيء ســيكون علــى 
كل  يقــدم  بلــد  فــي  وخاصــة  يــرام  مــا 
اإلمكانيــات مــن اجــل وصــول كل شــخص 
نفســي  لتطويــر  اليــوم  وأســعى  لهدفــه 
للوصــول  الرياضــي  الصعيــد  علــى 
شــهادة  علــى  والحصــول  لالحتــراف 
الميكانيــك فــي الســيارات علــى الصعيــد 

العلمــي مــن اجل مســتقبل افضل.

فــي    باالحتــراف  نيــة  لديــك  هــل 
حياتــك  ســتكمل  أنــك  ام  الخــارج 

الكروية في الســويد؟

أنــا أقــوم بالتواصــل مــع أنديــة فــي ألمانيــا 
القريــب  المســتقبل  اجــل  مــن  والســويد 
واعتقــد فــي هــذه المناســبة ان للقادميــن 

ــرة ســيكون  ــة كبي الجــدد مواهــب رياضي
لهــا مســتقبل كبيــر فــي الســويد إن شــاء 
ويحتــاج  صعــب  بالبدايــة  شــيء  كل  اهلل 

للصبر.

وصفتــك    كــم  بطــال  أصبحــت  ان 
ــق  ــب متأل ــويدية والع ــة الس الصحاف
أم  الســويد  منتخــب  ســتمثل  هــل 

منتخبك األم؟

كل شــخص يحلــم تمثيــل منتخــب بــالده 
ولكــن اآلن يجــب التفكيــر فقــط بالوصــول 
وأفضــل  األفضــل  والمســتوى  لالحتــراف 
أثنــاء  بالســويد  معــي  حصلــت  ذكــرى 
إحــدى المباريــات تصديــت لركلــة جــزاء 
أحــد  فصــاح  خطــرة  كــرات  وعــدة 
إحــدى  وفــي  باســمي  الخصــم  جمهــور 
المباريــات قــال لــي أحــد المشــجعين أن 
وأنــا  بمشــاهدتي  ســعيد  الصغيــر  أبنــه 
العــب وفــي النهايــة اســأل اهلل التوفيــق 
لــي ولجميــع الرياضييــن العرب واألجانب.

بــالدي  أســم  أرفــع  أن  أتمنــى  وأخيــرا   
عــن  جميلــة  صــورة  أعطــي  وأن   

ً
عاليــا

القادميــن الجــدد وســأحاول بــكل جهــدي 
مالعــب  فــي  لألخــالق  مثــااًل  اكــون  أن 
بوقــت  للنجوميــة  أصــل  وان  الســويد 

سريع.

طاهــر  رياضــة:   – الكومبــس 
وصــل  رياضــي  شــاب  رضــوان، 
الســويد فــي العــام 2013 محمــال 
الــى  للوصــول  وطاقــة  بطمــوح 
جهــده  كل  مســتخدما  النجوميــة، 
التوفيــق  أجــل  مــن  وإمكانياتــه 
فوجــد  والرياضــة،  الدراســة  بيــن 
الرياضيــة  األنديــة  مــن  التشــجيع 
الســويدية، حتــى ان صحيفــة محليــة 
ســويدية وصفتــه بـ »البطــل«، فكان 
ذلــك تشــجيعا كبيــرا لــه كمــا قــال لـــ 

التالــي: اللقــاء  فــي  »الكومبــس« 

منــذ متــى قدمــت للســويد ومــا هــو   
طموحــك بعد الوصول؟

 اســمي طاهــر رضــوان رفاعــي المعــروف 
بـــ )أبــو طراقــة( وهــو اســم يتبعنــي أيــن 
مــا اذهــب مــن مواليــد 1992 فلســطيني 
ــي  ســوري مــن دمشــق قدمــت للســويد ف
2013 بســبب الحــرب ومــن اجــل إكمــال 
الرياضــي  الصعيــد  علــى  أحالمــي 
فــي  الحقــوق  درســت  حيــث  والدراســي، 
كــرة  لممارســة  إضافــة  دمشــق  جامعــة 

القدم. 

ــا    ــت معه ــي لعب ــة الت ــي األندي ماه
في بلدك األم ســوريا؟

الوحــدة  نــادي  مــع  القــدم  كــرة  لعبــت 
ســنة،   13 عمــري  كان  منــذ  الدمشــقي 
الصغــار  بفئــة  النــادي  مــع  لعبــت  كمــا 
تحــت  والشــباب  والناشــئين  واألشــبال 
إشــراف الكابتــن هيثــم الشــريف ومحمــد 
ــي حــراس المرمــى ســامي  القــادري ومدرب
ــي وقدمــت مســتوى  جمعــة واحمــد عراب
رائــع مــع نــادي الوحــدة وكنــت العــب وأنــا 
لــي الفخــر أنــي العــب لنــادي كبيــر كنــادي 

الوحدة. 

لكــرة    اختيــارك  ســبب  هــو  مــا 
القــدم وهــل جــاءك عــرض وانــت مــع 

طاهر رضوان:
حارس مرمى شاب يطمح الوصول 

للنجومية من بوابة السويد

المنتخــب  عــاد  رياضــة:   - الكومبــس 
ــا  الســويدي لإلخفــاق مــرة أخــرى بعدم
كان فــي أوج عطائــه، وهــو فــي طريقــه 
للتأهــل ألمــم أوروبــا فــي الصيــف المقبل 
بفرنســا بعدمــا كان فــي المركــز الثانــي 
المؤهــل مباشــرة للنهائيــات، وتعــرض 
ــب  ــام المنتخ ــن أم ــارتين متتاليتي لخس
والمنتخــب  وحيــد  بهــدف  الروســي 
للمجموعــة  المتصــدر  النمســاوي 

بأربعــة أهــداف لهــدف.
المنتخــب  تراجــع  النتيجــة  هــذه  وبعــد 
قوانيــن  وتنــص  الثالــث،  للمركــز  الســويدي 

تصفيــات أمــم أوروبــا ان يتأهــل للنهائيــات 
األولــى  المرتبــة  تحتــل  التــي  المنتخبــات 
والثانيــة فــي مجموعاتهــا ) 18 منتخــب ( 
ــى المنتخــب المضيــف ) فرنســا (  باإلضافــة إل
المجمــوع ) 19 منتخــب ( وســيتم  يصبــح 
اختيــار أفضــل منتخــب صاحــب مركــز ثالــث  
) 20 منتخــب ( وبقيــة الحاصليــن علــى المركز 
الثالــث ) 8 منتخبــات ســيلعبون مــع بعضهــم 
ُملحــق ليتأهــل منهــم 4 منتخبــات ( ليصبــح 

المجمــوع 24 منتخــب فــي النهائيات.

عنــد  الســويدي  المنتخــب  رصيــد  وتجمــد 
12 نقطــة وســيجد صعوبــة كبــرى بالوصــول 

المباشــر للنهائيــات، وتحــدث مــدرب الســويد 
هامريــن بعــد لقــاء النمســا فــي تصريحاتــه 
للصحفييــن: »إنــه وضــع مؤلــم حقــا«، مؤكــدا 

أنــه ال يتنصــل من مســؤوليته.

ولكــن هامريــن قــال إنــه رغــم الهزيمتيــن، ال 
يــزال الفريــق »يمتلــك فرصــة« التأهــل ســواء 
بشــكل مباشــر أو مــن خــالل الــدور الفاصــل 
حــال  فــي  اإلقالــة  خطــر  هامريــن  ويواجــه 

إخفاقــه بالوصــول للنهائيات.

ايلي لولي

الســويد تتعثــر وتبتعــد عن الوصول ألمم أوروبــا بكرة القدم



25 | الكومبس

مصطلــح مؤلــف مــن ثــالث كلمــات. hAV تعنــي بحر أو محيط، 
و VAttEN تعنــي مــاء، و MyNdIGhEt تعنــي ســلطة 
أو وكالــة. لكــن المعنــى الكامــل يصبــح: الوكالــة الســويدية لــإلدارة 

البحرية والمائية.
وهــي ســلطة إداريــة وطنيــة ســويدية، تعنــى بحــل المشــاكل 
البيئيــة، والنظــر فــي حفــظ وترميــم البحيــرات واألنهــار والبحار، 
واســتخدامها بطريقــة مســتدامة، وخاصــة فــي مجــال المــوارد 
الســمكية، كمــا تعتبــر الوكالــة مســؤولة عــن اإلبــالغ عــن جــودة 

مياه حمامات السباحة في االتحاد األوروبي.  

مصطلــح مؤلــف مــن ثــالث كلمــات. SJö تعنــي بحيــرة أو 
 SJöFARt ــا كلمــة بحــر، و FARt ســرعة أو مســار، أم
تعنــي مالحــة بحريــة، وكلمــة VERKEt تعنــي وكالــة أو 

مصلحة.
البحريــة  اإلدارة  يصبــح:  للمصطلــح  الكامــل  المعنــى 

السويدية.
 ،1969 عــام  تأسســت  ســويدية،  حكوميــة  ســلطة  وهــي 
يقــع مقرهــا  يقــارب 1200 شــخص.  مــا  لديهــا  ويعمــل 
الرئيســي فــي بلديــة نورشــوبينغ، وتشــمل مهماتهــا تأميــن 
الســويد، ومنهــا  فــي  البحريــة  للمالحــة  المواتيــة  الظــروف 
والمســح  الجليــد،  وتحطيــم  المائيــة،  المســارات  صيانــة 
الخرائــط  وإنتــاج  والتوجيــه،  واإلرشــاد  الهيدروغرافــي، 

المالحيــة، وعمليــات اإلنقاذ.
وبحســب األرقــام الرســمية فــإن 90% مــن البضائــع والســلع 
مــن  وتصديرهــا  اســتيرادها  يتــم  التــي  الخــام  والمــواد 

الســويد يتــم نقلها عــن طريق البحر.

الكلمــة األولــى تعنــي جامعــي أو أكاديمــي، و huS تعنــي 
منــزل أو بيت.

ويصبــح معناهــا الكامــل: البيت األكاديمي.
وهــي شــركة مملوكــة مــن قبــل الدولــة الســويدية، وتعتبــر 
المبانــي  فــي  والرائــدة  فيهــا،  عقاريــة  شــركة  أكبــر  ثانــي 
المخصصــة للتعليــم والبحــوث، كمــا لديهــا مهمــة امتــالك 
الســويد  العقــارات فــي جامعــات وكليــات  وتطويــر وإدارة 

مــن أجــل التعليــم والبحث واالبتكار.
األكاديمــي،  للبيــت  المملوكــة  العقــارات  مجموعــة  وتشــمل 
أكثــر مــن ثالثــة مالييــن متــر مربــع مــن المســاحة القابلــة 

للتأجيــر، وبقيمــة تزيــد عــن 62 مليار كرون.
يبلــغ عــدد الدارســين والباحثيــن والعامليــن فــي عقاراتهــا 

.
ً
أكثر من 300 ألف شــخص يوميا

ويتــوزع عمــل البيــت األكاديمــي فــي ســت مناطــق، وبمركــز 
رئيســي فــي مدينة يوتيبوري.

إدارة الطيران المدني.
ــي  ــا الرئيســي ف ــع مقره ــة ســويدية، يق وهــي مؤسســة حكومي
بلديــة نورشــوبينغ، ويعمــل فيهــا 1200 موظــف، وتتخصــص 
، في 24 

ً
فــي خدمــات المالحــة الجوية المدنية والعســكرية أيضــا

بــرج فــي مختلــف أنحــاء الســويد، باإلضافــة إلــى مركزيــن للمراقبــة 
والتحكم. 

تبلــغ الــدورة الماليــة الســنوية إلدارة الطيــران المدنــي 2,6 مليار 
كــرون، وتعتبــر إحــدى الجهــات الرائــدة فــي مجــال خدمــات 
المالحــة الجويــة فــي أوروبــا، وبحســب األرقــام الرســمية فــإن 

.
ً
700 ألف رحلة تجري في المجال الجوي السويدي سنويا

.IVO بـ 
ً
وتعــرف اختصــارا

 VÅRd تعنــي تفتيــش أو تدقيــق، و INSPEKtION
نفــس  تحمــل   OMSORG و  عنايــة،  أو  رعايــة  تعنــي 

المعنــى أي رعاية.

ويصبــح المعنــى الكامــل: مفتشــية الرعايــة الصحيــة. وهــي 
وزارة  إشــراف  تحــت  تعمــل  ســويدية،  حكوميــة  مؤسســة 

الشــؤون االجتماعية.

تأسســت فــي 1 حزيــران/ يونيــو 2013، ويعمــل بهــا مــا 
ــة  ، وتشــمل مهمتهــا اإلشــراف والرقاب

ً
يقــارب 700 شــخصا

االجتماعيــة  والخدمــات  والطبيــة  الصحيــة  الرعايــة  علــى 
)السوســيال(، والموظفيــن العامليــن فــي هــذا القطــاع. وهــي 
المجــال  فــي  معينــة  ترخيصــات  منــح  عــن   

ً
أيضــا مســؤولة 

ذاته.
التــي  البالغــات  الشــكاوى  علــى   

ً
أيضــا المفتشــية  وتشــرف 

تصلهــا حــول الرعايــة الصحيــة والطبيــة فــي معظــم أنحــاء 
السويد.

مصطلحات
Akademiska HusSjöfartsverketســــويدية

 Luftfartsverket Havs- och
vattenmyndigheten

 Inspektionen för
vård och omsorg

الصعــب تعريــف  مــن 
وتحديــد  الســعادة 
وطعمهــا،  شــكلها 
خاصــة أن األمر يتوقف 
ــى القناعــات خاصــة عل

يعنــي  الحــب  ألن 
فمــن  أيضــا،  العطــاء 
أن يحصــل  الطبيعــي 
مــن يمنــح الحــب علــى 

كبيــر مقابــل 

هــل مــن الــذكاء ســؤال 
ــت؟«  ــن كن الرجــل: »أي
المــرأة  تعــرف  ان  أم 
وتفــادي  كان  ايــن 

الســؤال؟ طــرح 

على قول
المثل

السويدي

 Det finnes ingen 

 väg till lyckan

lyckan är vägen

ال يوجد طريق نحو 

السعادة

السعادة هي الطريق

 Ge kärlek

och du får

massor tillbaka

امنح الحب 

وستحصل على

مقابل وفير

 Den kloka
 kvinnan frågar
 inte var hennes
 man har varut
 en klock kvinna

vet det
المرأة الذكية التسأل 
زوجها أين كنت, المرأة 
الذكية تعرف أين هو 

كان

اتحاد التجارة السويدي. وهي منظمة سويدية متخصصة 
بالشركات العاملة في تجارة الجملة والتجزئة. وتتمثل مهمتها 

األساسية بخلق الظروف المواتية للشركات التجارية، كما 
تتفاوض وتجري االتفاقيات الجماعية مع النقابات العمالية. 

 خدمات واستشارات 
ً
اتحاد التجارة السويدية يقدم أيضا

للشركات األعضاء، وينشر المعرفة والمعلومات حول القطاعات 
التجارية المختلفة، كما ينظم عمل أكثر من 12 ألف شركة 
عضو، بهدف تعزيز التجارة وزيادة ربحيتها. وتعود جذور 

االتحاد إلى العام 1883، لكنه عمل بأسماء مختلفة، حتى 
حصل على اسمه الحالي عام 1997. ويعمل في اتحاد التجارة 

السويدي ما يقارب 100 شخص، في سبعة مراكز بأنحاء 
مختلفة من السويد، وبمقر رئيسي في ستوكهولم.

Svensk Handel
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أفقي
1 -  أم القــرى - عميــد األدب العربــي فــي 

القــرن الماضي

2 - توق واشــتياق - يقوم مقام شــخص آخر 
فــي مهمة ما

3 - مهمة إرســال واســتقبال الوفود - في 
الســلم الموسيقي

4 - التفــاف - نصــف مــزاح

5 -اطعمــه لحــد االكتفــاء - ال يقبــل الطعــن أو 
لتغيير ا

6 - ثنــي - متميــزون

7 - بــكاء بصــوت مرتفــع حزنــا على شــيء ما 
- يحاول الهروب من مســؤولية

8 - مالمــح - نصــف ترام

9 - صعــب الحصــول عليــه أو التمكــن منه

10 -رتبــة فــي الكونــغ فــو - كوكب يدور مع 
حركــة عقــارب الســاعة عكس كواكب 

المجموعة الشمســية
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رأسي
1- أديــب مصــري راحــل لم يتخــرج من الجامعة 

كتــب العبقريات

2 - فيلســوف صينــي كان لــه إثــر فــي الثقافة 
الصينيــة دهــرا من الزمن

3 - لجعــل قلــم الرصــاص حادا )معكوســة( - 
جهة أو قَســم

4 - أول بلــد عربــي عــرف الطباعــة - نظر 
بطــرف عينه

5 -حرفة )معكوســة( - دعاء بالخســارة 
والهالك وجاء في ســورة المســد

6 - نصــف تيمن

7 - تجدهــا فــي حديقــة خاصة مســورة ويحبها 
األطفــال - ندر وقل

8 - ضــرس - أســم علــم ويعنــي مــن يتمتع 
بالحزم والقوة - اســم فعل بمعنى أســكت ممر

9 - مادة موجودة في البحر وتستعمل في عالج 
الجروح  -  أديب وفيلسوف فرنسي عاش عصر التنوير

10 - ملك بابلي عظيم اشــتهر بنشــاطاته 
العمرانيــة واشــتهر ببنــاء حدائق بابــل المعلقة

SUDOKU 

 الكلمات المتقاطعة

    مستوى متقدم
    مستوى مبتدئ

فــي حــال التعــرض لحــوادث خطيــرة ولطلــب المســاعدة الفوريــة مــن اإلســعاف ودائــرة اإلطفــاء 
والدفــاع المدنــي والشــرطة، يجــب االتصــال علــى الرقــم 112 والــذي يمكــن االتصــال عليــه 
الهواتــف األرضيــة أو النقالــة )الموبيــل( مجانــا ومــن أي منطقــة فــي الســويد. العاملــون يتقنــون 

اللغتيــن الســويدية واإلنجليزيــة، وعنــد االتصــال يــرد عليك أحد العاملين ويســألك:
مــاذا حــدث؟ مــكان وقــوع الحــادث؟ رقم الهاتف الــذي تتكلم منه؟ 112

ــع التمييــز بيــن أفــراد المجتمــع،  ــم لشــؤون التمييــز Od مــن أجــل من يعمــل أميــن المظال
يحــدث التمييــز عندمــا يتعــرض أحــد األشــخاص إلى معاملة أســوأ من اآلخرين.

 dISKRIMINERINGSOMBudSMANNEN
 3686 BOx

StOcKhOLM 59 103
رقم الهاتف dO@dO.SE البريــد اإللكتروني

08 - 120 20 700

المظالــم  أميــن 
لشــؤون التمييــز

  هواتف هامة

 الكلمات المبعثرة

اللعبة قواعد 
الملونــة  بالحــروف  الخانــات  مــأل  المطلــوب 
تــدل علــى  أكثــر  أو  باألحمــر لتكويــن كلمــة 
تتعــرف  هكــذا  و  بلــد  اســم  أو  شــخصية 
عليهــا مــن خــالل المســاعدة المبينــة مقابــل 

كل مجموعــة خانات.

الكلمــة أو الكلمــات الحمــراء تتكــون مــن نفــس 
الحــروف المطلــوب إدخالهــا و لكنهــا بترتيــب 

غيــر صحيح.

قواعــد اللعبة 
أمامــك شــبكة مــن 81 خانــة , 
9*9 مقســمة إلــى 9 مربعــات 
الخانــات  مــلء  عليــك   3*3
ــى 9  الفارغــة بأرقــام مــن 1 إل
ــم   عــدم تكــرار أي رق

ً
ــا مراعي

فــي أي خــط أفقــي أو عمــودي 
وداخــل كل مربع
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عروس البحر األبيض المتوسط
) يدنرساكألة (

  برنامج للقاء والمناقشة على اإلنترنت 
) بساكي (

 جزيرة أكثر من 40٪ من كلمات لغتها عربية 
) طماال (

دولة تطل على البحر األحمر
)وادلسنا (

الديناميت مخترع        
) رفأدل بلون(
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