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كلمة العدد

نعم نحن جزء من هذا المجتمع...
أحــداث عديــدة ومتالحقــة جــرت قبــل طبــع هــذا
العــدد ال ـ  24مــن جريــدة الكومبــس ،خاصــة مــا لــه
عالقــة بتزايــد تدفــق الالجئيــن علــى أوربــا وعلــى
الســويد تحديدا.
وفقــا لــكل المعاييــر يمكــن أن نصــف الحالــة التــي
تمــر بهــا الســويد حاليــا ،بالحالــة االســتثنائية،
والتــي يمكــن أن تؤثــر علــى مختلــف نواحــي الحيــاة
االقتصاديــة واالجتماعيــة ،التــي تســير وفــق
خطــط مســبقة وميزانيــات محــددة ،الحالــة
االســتثنائية طالــت حتــى عــدد مــن األماكــن النائيــة
والتجمعــات الســكنية الصغيــرة فــي الســويد،
فعندمــا تكــون الخدمــات والمــوارد مخصصــة لمــا
مجموعــه ألــف شــخص مثــا ،وتصبــح الزيــادة فــي
الســكان وبشــكل مفاجــئ ألفيــن أو أكثــر ،ســيصبح
هنــاك أزمــة فعــا .هــذا إلــى جانــب مــا تعــرض لــه
عمــل بعــض المؤسســات الحكوميــة التــي وجــدت
نفســها عاجــزة عــن تأميــن نصــف مــا هــو مطلــوب
منها.
هــذا ال يعنــي أن الســويد غيــر قــادرة علــى
التعامــل مــع هــذه الحالــة االســتثنائية ،أو أنهــا قــد
تجــد بــكل طالــب لجــوء إضافــي عالــة عليهــا ،الفــرد
هنــا يكلــف المجتمــع حتــى بلوغــه ســن ال ـ 18
حوالــي مليونــي كــرون ومبلــغ آخــر حتــى يصبــح هــذا

الشــخص مســتعدا لإلنتــاج وســداد جــزء ممــا
دفعتــه الدولــة والمجتمــع عليــه ،خاصــة أن مفهــوم
دور الدولــة فــي جــزء منــه هــو دور المنظــم ومديــر
للمــوارد البشــرية والطبيعيــة ،والالجــئ هــو
مشــروع إيجابــي لالســتثمار فهــو يمكــن أن يتحــول
إلــى منتــج بكلفــة أقل وبوقت أقصر.
المشــكلة إذا ليــس باســتثنائية الوضــع الحالــي،
ولكــن بمحــاوالت اســتغالل مضاعفــات هــذا الوضــع
مــن قبــل أطــراف لهــا أجنــدات عنصريــة ومصالــح
حزبيــة ضيقــة .اســتغالل تحــول إلــى بيئــة لتغذيــة
األفــكار المتطرفــة ممــا أدى إلــى حصــول هجمــات
عنصريــة وإحــراق لمراكز الالجئين.
مــن جهــة ثانيــة ،ومــع صــدور هــذا العــدد تكــون
الكومبــس الورقيــة قــد أتمــت عامهــا الثانــي ،وهــي
مناســبة تؤكــد أن تجربــة اإلصــدار الورقــي لصحيفــة
عربيــة قــد أثبتــت وجودهــا ،وذلــك أيضــا مــع مــا
تقــوم بــه الكومبــس مــن تحضيــرات لتحويــل
الجريدة من اإلصدار الشــهري إلى األســبوعي.
مــا وجدنــاه خــال العاميــن الماضييــن يؤكــد حــق
العــرب والناطقيــن بالعربيــة فــي الســويد أن يكــون
لهــم جريــدة أســبوعية تتمتــع بالمهنيــة
واالســتقاللية وتنتمــي فقــط لهــذا المجتمــع الــذي
يحضننــا جميعا.

ترســيخ حقيقــة انتمائنــا إلــى المجتمــع الســويدي،
مــن خــال تأكيــد حضورنــا كمجموعــة لغويــة
وثقافيــة ضمــن فسيفســاء التنــوع الثقافــي فــي
الســويد ،قــد ال تعجــب الجميــع ،خاصــة ممــن
يســتهوون تقســيم النــاس والبشــر وفــق
مجموعــات علــى أســس عرقيــة أو دينيــة أو اثنية.

المؤســس ورئيس التحرير
رئيس التحرير
د .محمود صالح آغا

Vill du ha tidningen så skicka din adress till oss
diabolag med ambitionen att underlätta integratio- på:
nen mellan de människor och kulturer som finns i adress@alkompis.se
Sverige idag. Vi på Al Kompis är övertygade om att
Alkompis.se hittar du på nätet och har redan 20000
integrationen är ömsesidig och inser att det är vikunika besökare varje dag samt 210 000 besökare på
tigt att majoritetssamhället får möjlighet att lära sig
Facebook och en mediaräckvidd på 420 000 permer om de vanor, traditioner och kulturer som de
soner. Al Kompis åtnjuter väldigt högt förtroende
nya svenskarna tagit med sig till Sverige. Al Kompis bland våra läsare som ser oss som “Sverige på arapapperstidning består av 28 sidor och trycks i 000 biska”.
25 exemplar. Den distribueras av utdelare och på 40 Besök gärna också vår svenskspråkiga systertidning
speciellt utvalda platser i Stockholms län, Malmö, Altid.se.
Landskrona, Helsingborg och Göteborg.
MVH
Vi kan skicka tidningen till dig med post, var som
Redaktionen
helst i landet.
ANNONSAVDELNING
Mazen Akram
tel: 073 - 669 03 78
GRAFISK AVDELNING
Baseem Munawwar
Tel: 076 - 008 19 48

Göteborg:
Rullagergatan 9
Göteborg 41 526
Tel: 070 074 49 51
Eskilstuna
Tel: 073 760 98 22
Uppsala
Tel: 073 717 70 68

صحيفــة الكومبــس وســيلة إعالميــة جــادة تحــاول
التركيــز علــى القضايــا التــي تهــم االندمــاج بالمجتمــع
والتعريــف بحقــوق كل األشــخاص و الجماعــات حســب
وضعهــا القانونــي فــي الســويد وأوروبــا ،إضافــة إلــى
التواصــل مــع مــا يجــري فــي البــاد العربيــة والعالــم
والتشــجيع علــى االســتفادة مــن التجــارب وتنــوع
الثقافــات بيــن الشــعوب ،مــن خــال التعريــف باآلخــر
واالطــاع علــى نمــط الحيــاة التــي اختارتهــا الشــعوب
وطريقــة وضعهــا للحلــول التــي تحتاجهــا فــي إدارة
المجتمــع وتطويــر المؤسســات وزيادة الرفاهية.

نعــم نحــن جــزء مــن هــذا المجتمــع وواجبنــا هــو
المســاهمة بــه والتفاعــل معــه ،ومــن حقنــا أن
يكــون لنــا منابــر إعالميــة وثقافيــة نعبــر مــن
خاللهــا عــن وجهــات نظرنــا فــي الظواهــر الســلبية
التــي نعانــي منهــا ونظهــر ونبيــن المســاهمات
اإليجابيــة التــي نحققهــا وهــي بالتأكيــد ليســت هيئــة تحريــر الكومبــس تضــم العديــد مــن
بالقليلــة ،وهــذا مــا يعطينــا حافــزا لتحويــل الصحفييــن واإلعالمييــن المتعاونيــن معهــا مــن
الكومبس من الشــهرية إلى األســبوعية.
داخل الســويد وخارجها.

Al Kompis Media Network är ett me-

Malmö:
Scheelegatan 15
Malmö 21 228
Tel: 073 669 03 78

ً
تصــدر مــرة واحــدة فــي الشــهر حاليــا ،وتــوزع مجانــا
بالبريــد وعبــر مراكــز ثابتــة فــي عــدة مناطــق منهــا:
ســكونة وســتوكهولم ويوتيبــوري ونورشــوبنغ
ولينشــوبنغ واسكليســتونا ،وهــي خدمــة إعالميــة
باللغــة العربيــة هدفهــا المســاهمة فــي تلبيــة الحاجــة
إلــى وجــود وســيلة إعالميــة تتفاعــل مــع الجاليــات
العربيــة فــي الســويد وأوروبــا حــول كل مــا يجــري مــن
أخبــار ومســتجدات تهــم الجاليات الناطقــة بالعربية.

Stockholm
Finlandsgatan 64 , 3 tre
164 74 Kista
Mahmoud Agha

PÅ ARABISKA FRÅN SVERIGE

Tel: 072 971 88 98

SVERIGES STÖRSTA TIDNING PÅ
ARABISKA

E-post:
info@alkompis.com

صديقــك الناطــق بالعربية في الســويد

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
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مكافحة ســيوف العنصرية مسؤولية جماعية

الكومبــس  -ســتوكهولم  :أحدثــت
جريمــة مدرســة «كرونــان} فــي
منطقــة ترولهاتــان صدمــة كبيــرة
علــى مســتوى الــرأي العــام فــي كل
الســويد ،فيمــا اهتمــت وســائل
اإلعــام العالميــة بهــا ،تزامنــا مــع
مــا اكتســبته الســويد مــن ســمعة
دوليــة عــن إنســانيتها وتعاملهــا
الالئــق مــع حاجــة آالف الهاربيــن
مــن الحــروب ،ومــع سياســة الكــرم
النســبي فــي منحهــم مكانــا آمنــا.
الجريمــة التــي ارتكبهــا أحــد الشــبان
المتأثريــن بالفكــر العنصــري ،وقتــل علــى
يــد الشــرطة وهــو يحمــل ســيفا يقطــر
دمــا ،ويحــاول قتــل المزيــد ،إعــادة
لألذهــان خطــورة التراخــي عــن مكافحــة
العنصريــة والفكــر العنصــري البغيــض
الــذي يمكــن أن يستشــري بالمجتمــع
ويفــكك أوصاله.
مواقــف جماعيــة وفرديــة عديــدة
ظهــرت بشــكل تلقائــي وعفــوي عبــرت
عــن إدانــة العمليــة وأعــادت تأكيــد
طبيعــة الســويد ومجتمعهــا المســامح
الرافــض لــكل أشــكال الكراهيــة والعنــف،
ولكــن وبنفــس الوقــت قــد تكــون هــذه
الجريمــة مؤشــرا إضافيــا علــى مســؤولية
الجميــع ومســؤولية كل فــرد فــي تحصيــن
المجتمــع مــن هذه اآلفة.
هــذه الجريمــة تذكرنــا بجرائــم أخــرى مــن
نفــس الطابــع ،مثــل جريمــة النرويجــي
انديــرس بريفيــك التــي حصــدت أرواح
أكثــر مــن  70شــخصا أغلبهــم شــبان فــي
مقتبــل العمــر ،وجريمــة «رجــل الليــزر»
فــي بدايــة تســعينيات القــرن الماضــي
والــذي كان يتصيــد ضحايــاه أيضــا علــى
أســس لــون بشــرتهم .هــذه الجرائــم
المتصلــة تذكرنــا بــأن البشــرية ال تــزال

ومهمــا تطــورت تحمــل رواســب أفــكار
بغيضــة تقســم النــاس إلــى مجموعــات
بحســب أشــكالها ومعتقداتها.
ســيف العنصريــة الــذي اســتخدم فــي
جريمــة مدرســة «كرونــان « وقضــى علــى
الشــاب الفيــن إســكندر (  ) 20عامــا،
وعلــى الطفــل أحمــد حســان ( ) 15
عامــا ،وجــرح أشــخاص آخريــن ،يجــب أن
ال يشــهر مــرة أخــرى ،ومســؤولية عــدم
إشــهاره مســؤولية جماعيــة ،قــد تكــون
مــن أهــم أولويتهــا القضــاء علــى البيئــة
التــي تمــأ رؤوس الشــباب باألفــكار
المتطرفــة والعدوانيــة ،وهــذه مســؤولية
سياســية بالدرجــة األولــى ،كمــا يقــع
علينــا أيضــا نحــن الالجئيــن والمهاجريــن
والقادميــن القدامــى والجــدد مســؤوليات
كبيــرة ،أهمهــا رفــض ومحاربــة أجــواء
الكراهيــة التــي بيننــا ،والتفافنــا حــول
القيــم التــي بنيــت عليهــا الســويد ،قيــم
التســامح والعدالــة االجتماعيــة،
والحريــات والديمقراطية.

– قالــوا لـــ «الكومبــس» عــن
جريمة مدرســة كرونان
–يــان هننغســون مستشــار ســابق
فــي وزارة الخارجيــة ،مستشــار حالــي
لوزارة الثقافة:
علينــا أن نرفــع مــن قيــم المواطنــة التــي
تجمعنــا .قدســية الحيــاة قيمــة مطلقــة
تؤكدهــا الشــرائع واألديــان الســماوية
جميعهــا .أمــا مكافحــة العنصريــة
والعمليــات العنيفــة المنبثقــة منهــا،
فواجــب علــى كل مواطــن .إن جــاز
اســتعمال المفاهيــم الدينيــة ،الكفــاح مــن
أجــل التضامــن االجتماعــي هــو أيضــا
واجــب دينــي .مكافحــة اإلرهــاب

والتطــرف العنيــف ال يمكــن أن يكــون
مجديــا إال فــي التنســيق اللصيــق أيضــا
مــع مكافحــة اإلســام-فوبيا واألحــكام
المســبقة التــي ترافــق الفكر العنصري.
اليــوم وفــي مواجهــة مــا حــدث فــي
ترولهاتــان يمكــن أن نتذكــر بأســى وحــزن
مــا حــدث مــن مجــزرة رهيبــة فــي النرويــج
عــام  2011علــى يــد أندريــس بريفيــك
لنعــرف خطــر العنصريــة .علينــا أن
نكمــل بنــاء الســويد معــا ونرفــع مــن قيــم
المواطنــة التــي تجمعنــا والمبنيــة علــى
أســس حقــوق اإلنســان واحتــرام كرامتــه
وترســيخ الديمقراطيــة وحــق الحريــات
والعدالة

–فــاروق ســلوم كاتــب عراقــي:
عندما يكون الالجئ مســؤوال
يقــول التلفزيــون الســويدي فــي تقريــر
يتكــرر مــع أحــد البرامــج الخاصــة
بعالقــات التالميــذ فــي المــدارس « إن
أكثــر مــن خمســين ألفــا مــن تالميــذ
المــدارس الســويدية يتعرضــون
للمضايقــة  Mobbninigيوميــا «
وإذا كان هــذا األمــر يمكــن تفســيره
تبعــا لظــروف الدراســة وطبيعــة أعمــار
التالميــذ الصغــار ،فأنــي أتســاءل كــم منــا
نحــن الكبــار يتعــرض إلــى أنــواع المضايقــة
عبــر النظــر أو التجاهــل أو اإلهمــال أو
التأخيــر أو أيــة تصرفــات يشــعر بهــا
الالجــئ  ..ولكنــي ألحــظ فــي نفــس الوقــت
أبناءنــا مــن األطفــال والشــباب وبعــض
الرجــال مــن مجتمــع الالجئيــن يتصرفــون
خــارج الســياقات والقواعــد األدبيــة
واالجتماعيــة فــي األماكــن العامــة
والمــدارس والدوائــر ووســائط النقــل
بشــكل مثيــر للفوضــى والهــرج ممــا يثيــر
الســخط واالســتغراب ،ولكنــي أرى أن
تضامنــا جماعيــا إيجابيــا والتزامــا أخالفيــا

–عبــد الواحــد الموســوي رئيــس
إقليمــي لمجموعــة الشــرق األوســط
فــي منتــدى المهاجريــن باالتحــاد
األوربي :معا نبنــي مجتما متجددا

واجتماعيــا مــن عمــوم مجتمــع الالجئيــن
وفئاتهــم العمريــة حــري بتأكيــد عمــق
ثقافاتنــا وقدرتهــا علــى التفاعــل
اإليجابــي ومواجهــة كل موجــة مضــادة
مــن اليميــن والعنصريــة ...مــا يؤكــد قبــل ســنوات بعيــدة ،وعندمــا كنــت
أهليتنــا للبقــاء والتواصــل واالندمــاج أحاضــر بجامعــة ســتوكهولم بالقســم
المتوازن.
الشــرقي ،كان معنــا أســتاذ ســويدي
–حســين الــداودي المديــر التنفيــذي مســتعرب .وفــي إطــار حــوار عــن تحضــر
الشــعوب قــال لــي « :أنــا أفخــر بأنــي ســليل
لوقف الرســالة االسكندنافي
أجــداد قراصنــة ولكننــي اليــوم إنســان
ترســيخ مفهــوم المســؤولية الجماعيــة متحضــر ” .نعــم هــذا هــو الشــعب
فــي مكافحــة العنصريــة أصبــح اليــوم الســويدي ...نتبــادل معــه معنــى الحضــارة
حاجــة ملحــة ،وواضحــة للعيــان بعــد ونرافقــه الــدرب يــد بيــد دونمــا تــردد.
محــاوالت نشــر الكراهيــة والخطــاب مــع أنــه ال يوجــد طريــق خــال مــن
المشــحون ضــد الالجئيــن ،فهنــا تبــدو العثــرات والمنعطفــات  ...حيــث الهجــوم
األمــور متشــابكة ،فبــدون تفعيــل الجانــب علــى مدرســة فــي ترولهاتــان واحــدة مــن
القانونــي والدوائــر المتعلقــة بــه لــن هــذه العثــرات ،ولكننــا فــي مجتمــع
نســتطيع فعــل الكثيــر ،لذلــك نــرى أن يطمــح ويتمنــى أن نبنــي معــه ثقافــة
نتكاتــف ونتفاعــل جميعــا وبشــكل ســريع يمكــن أن تكــون ثقافــة ثالثــة ،تجمــع كل
مــع مؤسســات المجتمــع المدنــي لكــي مزايــا ثقافتنــا وثقافــة المجتمــع
نعيــد الثقــة بأنفســنا أوال وللمجتمــع الســويدي ،لذلــك جديــر بنــا أن نفهــم ...
الــذي ننشــده ،مجتمعــا متســامحا بأننــا يجــب أن يكــون لنــا أمــل فــي هــذا
ومتعايشــا وحواريــا فــي كل جوانبه.
المجتمــع المتجدد.

الكومبس األســبوعية
ســاهم معنا بانطالق أول جريدة عربية أســبوعية
ارســل عنوانك على:
adress@alkompis.se
االشــتراك الســنوي  360كرون
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قالــوا عــن الهجوم على مدرســة «كرونان}
–ملــك الســويد كارل غوســتاف –رئيــس وزراء الســويد ســتيفان –آنــا باتــرا رئيســة حــزب –رئيــس حــزب اليســار يونــاس –غوســتاف فريدوليــن الناطــق
الســادس عشــر :قلوبنــا مــع لوفيــن :يــوم أســود بالنســبة المحافظيــن المــدرات :عمــل خوســتيدت :واجبنــا أن نتحــد معــا باســم حــزب البيئــة ووزيــر
التعليــم :إعطــاء أطفالنــا بيئــة
شــنيع ويجــب مســاعدة ضد العنصرية
للسويد
الضحايا وأقاربهم
المتضررين
مدرسية آمنة
كتــب الملــك الســويدي كارل غوســتاف ذهبــت اليــوم إلــى ترولهاتــان إلظهــار
ً
الســادس عشــر معلقــا علــى حادثــة
الهجــوم علــى مدرســة «كرونــان} مــن قبــل
أحــد األشــخاص الملثميــن بالســيف:
الســويد فــي حالــة صدمــة ،بحــزن عظيــم
وفــزع شــديد تلقينــا أنــا وعائلتــي خبــر
وقــوع حادثــة الهجــوم علــى مدرســة فــي
مدينــة ترولهاتان .
قلوبنــا مــع الضحايــا وأقاربهــم ،والجرحــى
الذيــن هــم فــي ظــروف حرجــة وال يزالــوا
يتلقــون الرعايــة الطبيــة ،وكذلــك الطــاب
وموظفــي المدرســة الذيــن هــم اآلن
بحاجــة لــكل أنواع الدعم”.
حســب مــا صــرح بــه المكتــب اإلعالمــي
التابــع للقصــر الملكي

الدعــم الكامــل والمواســاة للتالميــذ بالنظــر إلــى خطــورة الحــادث الــذي وقــع
والمعلميــن وأوليــاء األمــور فــي هــذه فــي ترولهاتــان أصــدرت آنــا باتــرا البيــان
التالــي ،حســب الناطقــة الصحفيــة باســمها
المأساة الفظيعة.
لينــدا نوربيرغ:
يجــب علينــا كمجتمــع أن نفعــل كل مــا
بوســعنا لدعــم الضحايــا والوقــوف معهــم .لقــد هــز هجــوم اليــوم المــروع علــى
وأود أن أشــكر المدرســة والموظفيــن مدرســة في ترولهاتان كل الســويد.
والبلديــة وجميــع المتطوعيــن الذيــن واآلن يخيــم حــزن عظيــم .أفكارنــا
يقومــون بعمــل رائــع فــي هــذه األجــواء وعواطفنــا مع الضحايا وأســرهم.
الحزينــة .وأود أيضــا أن أشــكر الشــرطة
لقــد فقــد عــدد مــن النــاس حياتهــم فــي
التــي علــى األرجــح منعــت ســقوط المزيــد
هــذا العمــل الشــنيع ،مــن أعمــال العنــف،
فــي هــذا الهجــوم المــروع .وكان لوفيــن قــد
فــي مــكان يفتــرض أن يكــون آمنــا وحيــث
أصــدر بيانــا صحفيــا جــاء فيــه“ :يــوم
األمــن مهــم جــدا للمدرســة .اآلن يجــب
أســود بالنســبة للســويد ،أنــا أفكــر بالضحايا
التركيــز علــى أن جميــع المتضرريــن
وعائالتهــم والطــاب وموظفــي المدرســة،
يجــب أن يتلقــوا المســاعدة والدعم.
كل المجتمع متضرر من هذه الجريمة”.

الهجــوم علــى مدرســة «كرونــان « الــذي
وقــع فــي ترولهاتــان أحــدث صدمــة
وموجــات مــن الحــزن فــي عمــوم الســويد.
عواطفنــا وأفكارنــا تذهــب إلــى أســر
الضحايــا وأصدقائهــم .الدافــع وراء هــذا
الهجــوم هــو مــن الدوافــع العنصريــة.
ولــم يأتــي نتيجــة فــراغ سياســي ،بــل هــو
جــزء مــن شــيء أكبــر .عندمــا الكراهيــة
تظهــر ســياطها ســوف يتضــرر المزيــد
من الناس.
اآلن واجبنــا أن نتحــد معــا ضــد العنصرية.
عندمــا يريــد البعــض وضــع مجموعــة
فــي المجتمــع ضــد مجموعــة أخــرى،
يجــب علينــا أن نتمســك بوحــدة المجتمــع
وتعاضــده .عندهــا فقــط يمكننــا
مواجهــة الكراهية.

بحــزن شــديد تلقينــا نبــأ مــا حــدث فــي
ترولهاتــان مــن أعمــال فظيعــة ،لقــد
اســتطاعت الشــرطة الســيطرة علــى
الوضــع ونحــن نتلقــى البيانــات عــن
تطــورات الوضــع ،عواطفنــا وأفكارنــا مــع
أهالــي الضحايــا وأحبائهــم ولجميــع مــن
يشــعر بالقلــق فــي المدينــة .هــذا ليــس
مجــرد هجــوم علــى مدرســة أنــه هجــوم
علــى كل الســويد .العديــد مــن التالميــذ
والطلبــة فــي جميــع أنحــاء الســويد
يجمعهــم اآلن الهمــوم وعــدد مــن
األســئلة حــول مــا حــدث .يجــب أن نكــون
قادريــن علــى إعطــاء أطفالنــا بيئــة
مدرســية آمنة
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في انتظار الترجمة القانونية التفاق األحزاب
على سياسة الهجرة وتصاريح اإلقامة
الكومبــس  -ســتوكهولم :أعلــن
التحالــف الحكومــي المؤلــف مــن حزبي
االشــتراكي الديمقراطــي والبيئــة
فــي  23تشــرين األول ( أكتوبــر )
 2015Kبشــكل رســمي أنــه وقــع
اتفاقيــة تســوية بشــأن كيفيــة
اســتقبال الالجئيــن والسياســات
المتعلقــة بإقامتهــم وترســيخهم
فــي الســويد ،بعــد أســبوع مــن
المفاوضــات مــع أحــزاب تحالــف
يميــن الوســط المعارضــة ،المؤلــف
مــن أحــزاب المحافظيــن والوســط
والشــعب والمســيحي الديمقراطــي،
لكــن حــزب اليســار ،إنســحب فــي
آخــر لحظــة مــن المفاوضــات وأكــد
رفضــه لتفاصيــل اتفاقيــة التســوية
بيــن الجانبيــن.
–بنود االتفاقية
وتتضمــن التســوية بيــن الحكومـ ًـة
والمعارضــة االتفــاق علــى  21بنــدا،
أهمهــا منــح تصاريــح إقامــة مؤقتــة
ً
لطالبــي اللجــوء بــدال مــن الدائمــة ،وإجبــار
جميــع البلديــات علــى اســتقبال وتلقــي
الالجئيــن ،وتســريع البــت فــي إصــدار
مصلحــة الهجــرة لقــرارات قبــول طلبــات
اللجــوء فــي الســويد أو رفضهــا ،وتســريع
إجــراءات إعــادة الالجئيــن الذيــن رفضــت
طلبــات لجوئهــم إلــى بلدانهــم األصليــة،
واالتفــاق علــى إقامــة وتشــييد المزيــد
مــن مســاكن إيــواء الالجئيــن “الكامبــات”،
باإلضافــة إلــى تأكيــد مشــاركة الســويد
فــي عمليــة إعــادة توزيــع الالجئيــن علــى
بقيــة الــدول األوروبيــة ،ومطالبــة الســويد
جميــع الــدول األوروبيــة بضــرورة تحمــل

مســؤوليتها ومســاعدة الالجئيــن مســاعدة ماليــة مؤقتــة بقيمــة  10الراتــب العــادي ،ويتــم فيهــا دعــم
المشــاركة فــي إعادة توزيعهم.
مليــارات كــرون ،مــن بينهــا  200مليــون الشــركات التــي توظفهــم مــن خــال دعــم
األجور.
كــرون ســتخصص للمجتمع المدني.
Ylva
وعقــدت وزيــرة ســوق العمـ ًـل
ً
 Johanssonمؤتمــرا صحفيــا
ً
ـتركا مــع وزيــر الهجــرة –عــودة المعلميــن المتقاعديــن –جوانب أخرى لالتفاق
مشـ
 Morgan Johanssonلتدريــس القادمين الجدد
أمــا الجوانــب األخــرى التــي شــملتها
وممثلــي األحــزاب السياســية المشــاركة وشــملت بنــود التســوية إعــادة المعلميــن صفقــة التســوية بيــن الحكومــة
فــي اجتماعــات مناقشــة التوافــق علــى المتقاعديــن للعمــل وممارســة مهنــة والمعارضــة فهــي توســيع نطــاق الخصــم
سياســة موحــدة حــول الهجــرة واللجــوء .التدريــس واالســتفادة مــن خبراتهــم الضريبــي مــن قيمــة تكلفــة البنــاء فــي
وقالــت يوهانسـ ًـون إن الوضــع اليــوم ليكونــوا مــورد مهــم مــن مــوارد تدريــس المنــازل المحــات التجاريــة المعــروف
ـودا اســتثنائية ،ويشــكل الطــاب مـ ًـن القادميــن الجــدد الــذي باســم ، rutavdraget
يتطلـًـب ج ًهـ ً
تحديا كبيرا جدا بالنســبة للســويد.
وصلوا حديثا للســويد.
وتحســين خدمــات تكنولوجيــا
المعلومــات فــي المنــازل ،وخدمــات
وتضمــن االتفــاق االنتقــال مــن منــزل آلخــر وأعمــال رعايــة
واتفقــت األحــزاب
إجبــار جميــع البلديــات الحدائق.
أيض ـ ًا علــى منــح تصاريــح

„ „
إقامــة مؤقتــة لمــدة ثــاث
سنوات بد ًال من الدائمة

–منــح تصاريــح إقامــة مؤقتــة لمــدة
ثالث سنوات

ً
واتفقــت األحــزاب أيضــا علــى منــح
تصاريــح إقامــة مؤقتــة لمــدة ثــاث
ً
ســنوات بــدال مــن الدائمــة ،لكــن هــذا
االتفــاق ال يشــمل العائــات التــي لديهــا
أطفــال ،كمــا أنــه ال يشــمل طالبــي اللجــوء
مــن األطفــال القصــر غيــر المصحوبيــن
بذويهم.

–إجبــار البلديــات علــى اســتقبال
الالجئين
وتضمــن االتفــاق إجبــار جميــع البلديــات
الســويدية علــى اســتقبال وتلقــي
الالجئيــن ،وزيــادة المــوارد الماليــة
المخصصــة لعمليــة اســتقبال طالبــي
اللجــوء ،وســتحصل البلديــات علــى

الســويدية علــى اســتقبال
وتلقيالالجئين

–مديــر مصلحــة الهجــرة :هــذه هــي
إجراءاتنا

ومــن أهــم بنــود االتفــاق تســريع عمليــة
حصــول القادميــن الجــدد ممــن يمارســون مــن جهتــه ،قــال
مهنــة التدريــس علــى حــق العمــل مديــر عــام
كمعلميــن وذلــك مــن خــال تســهيل مصلحــة الهجــرة
وتســريع إجــراءات تدريبهــم ليكونــوا A n d ers
قادريــن علــى دخــول ســوق العمــل Danielsson
إن المصلحــة
وممارســة مهنة التدريس.
ـى
ـ
ل
ع
ـتعمل
ـ
س
Anders Danielsson
وأقــر االتفــاق تعزيــز عقــود العمــل التــي دراســة كيفيــة
يطلــق عليهــا اســم التوظيــف المهنــي تطبيــق قــرارات
التمهيــدي “ yrkesintrodukالتســوية بيــن طرفــي الحكومــة
 tionsanställningarوالمعارضــة حــول سياســة الهجــرة،
 “YA-jobbمــن أجــل زيــادة فــرص واإلجــراءات المترتبــة علــى إقــرار منــح
ً
القادميــن الجــدد فــي دخــول ســوق تصاريــح اإلقامــة المؤقتــة بــدال مــن
العمــل ،ويعــرف برنامــج  YA-jobbالدائمة.
بأنــه برنامــج خــاص لتدريــب الشــباب وبحســب مصلحــة الهجــرة فــإن االتفاقيــة
حيــث يخصــص جــزء مــن دراســتهم فــي تهــدف إلــى تأميــن نظــام اللجــوء فـ ًـي
العمــل ،ويكــون الراتــب فيهــا  %75مــن الســويد حيــث نصــت علــى  21بنــدا

أهمهــا منــح تصاريــح إقامــة مؤقتــة
لطالبــي اللجــوء كقاعــدة عامــة لمــدة
ثالثــة ســنوات ،واالســتمرار بمنــح
تصاريــح اإلقامــة الدائمــة للعائــات التــي
لديهــا أطفــال باإلضافــة إلــى طالبــي
اللجــوء مــن األطفــال القصــر غيــر
المصحوبيــن بذويهم.
ً
واحتــوت بنــود االتفــاق أيضــا علــى أن
األشــخاص المصنفيــن كالجئيــن أو
المحتاجيــن للحمايــة البديلــة أو أنــواع
الحمايــة أخــرى يحــق لهــم المطالبــة
بجمــع شــمل عائالتهــم ،كمــا نصــت
االتفاقيــة علــى ً حصــص اســتقبال
الالجئيــن تنفيــذا لخطــة االتحــاد
األوروبيــة بإعــادة توزيــع الالجئيــن
بشــكل عــادل علــى جميــع الــدول
األوروبية.
وأوضحــت مصلحــة الهجــرة أنــه بعــد
مــرور ثالثــة أعــوام وانتهــاء مــدة تصريــح
اإلقامــة المؤقتــة ،يمكــن أن يحصــل
الشــخص علــى تصريــح اإلقامــة الدائمــة
فــي حــال كان لديــه عمــل ودخــل ثابــت
ويخضــع لشــروط النظــام الضريبــي ،أي أن
الشــخص الــذي لديــه عمــل ســيحصل
علــى اإلقامــة الدائمــة حتــى وإن لــم يعــد
يوجــد هنــاك أي ســبب لحمايتــه والبقــاء
في السويد.
ً
وأشــارت المصلحــة إلــى أنــه وفقــا
التفاقيــة األحــزاب الجديــدة حــول
الهجــرة واللجــوء فــإن الشــخص الحاصــل
علــى تصاريــح اإلقامــة المؤقتــة يمكــن أن
تتحــول إلــى دائمــة بعــد انتهــاء مــدة
اإلقامــة المؤقتــة فــي حــال اســتمرار
حاجتــه للحمايــة وعــدم زوال األســباب
التــي دعتــه لطلــب الحماية في الســويد.
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صــورة ألحــد الملصقــات مــن حملــة الحزب اإلعالنية

الكومبــس  -تحقيــق :مقابــل
اســتمرار تدفــق الالجئيــن ،وترحيب
الحكومــة وأوســاط شــعبية بهــم،
بــرز اليميــن المتطــرف الــذي يمثلــه
حــزب ســفاريا ديموكراتنــا المعادي
للهجــرة والمهاجريــن فــي قيــادة
الجبهــة المناوئــة الســتقبالهم،
وهــي جبهــة ينضــم إليهــا أعــداد
متزايــدة مــن الســويديين بحســب
اســتطالعات الــرأي التــي تشــير إلــى
ارتفــاع غيــر مســبوق وتاريخــي فــي
شــعبية هــذا الحــزب الــذي تأســس
علــى أســاس معــاداة الهجــرة.
وأعلــن الحــزب انــه قــرر إطــاق حمــات

اليمين المتطرف
يحذر الالجئين من
القدوم للسويد
ويوجه لهم «رسالة
رادعة»

إعالنيــة ميدانيــة داخــل وخــارج الســويد ،وأضــاف أن نظــام الرعايــة االجتماعيــة
تحــذر الالجئيــن مــن القــدوم إلــى البــاد انهــار وان الخدمــات االجتماعيــة الحيويــة
وطلــب اللجــوء فيهــا“ ،ألنهــم لــن يجــدوا توقفــت بســبب تدفق الالجئين.
غيــر الثلــج والبــرد فــي الســويد ،ولــن
يتــم منحهــم أيــة مســاعدات” ،بحســب ووصــف أوكســون اســتمرار تدفــق
الالجئيــن إلــى الســويد بالكارثــة“ :نواجــه
وصفه.
أكبــر كارثــة يصادفهــا المجتمــع
وقــال رئيــس الحــزب يمــي أوكيســون فــي الســويدي فــي العصــر الحديــث” .وألقــى
مؤتمــر صحفــي عقــده أواســط تشــرين بمســؤولية المشــاكل التــي تواجههــا
األول /أكتوبــر ،إن حزبــه سيشــتري المــدارس وتوفيــر الســكن والقضــاء
مســاحات إعالنيــة داخــل الســويد وفــي والخدمــات االجتماعيــة والشــرطة
تركيــا ولبنــان واألردن لنشــر إعالناتــه ،والماليــة العامــة ،على الالجئين.
مؤكــدا أن ســفاريا ديموكراتنــا يعمــل
اآلن علــى تنظيــم اســتفتاء علــى الهجــرة وتتضمــن حملــة ســفاريا ديموكراتنــا
الجديــدة رســائل رادعــة إلــى المهاجريــن،
في الســويد من قبل الشــعب.
تثنيهــم عــن طلب اللجوء في الســويد.

وقالــت المتحدثــة باســم سياســة الهجــرة
فــي الحــزب بــوال بيليــر ،إن الحملــة
ســتحمل مؤشــرات سياســية .وأن
الشــخص الــذي يفكــر فــي الوصــول إلــى
الســويد ،ســيحمل صــورة عــن المخيمــات
والثلــج والبــرد وعــدم وجــود أي مســاعدة
متوفــرة ،ألن الســويد لــم تعــد قــادرة
علــى ذلك بعد اآلن.
ويعتقــد الحــزب ،أنــه اســتنفذ احتمــاالت
المســار السياســي فــي البرلمــان وفــي
إدخــال أحــزاب أخــرى للســير فــي سياســة
الهجــرة التــي يدعــو إليهــا .لــذا فأنــه
ســيلجأ اآلن إلــى تعبئــة الجماهيــر فــي
حملــة مكثفــة مــن أجــل الوصــول إلــى
اســتفتاء حول الهجرة.

وقــال قائــد مجموعــة ممثلــي ســفاريا
ديموكراتنــا البرلمانيــة ماتيــاس
كارلســون ،ســنعدل وضعنــا التنظيمــي
كاملــة فــي الحــزب بمــا فــي ذلــك
المجموعــة البرلمانيــة مــن أجــل الوصــول
إلــى الحملــة االنتخابيــة .وســأحث جميــع
أعضــاء الحــزب البرلمانييــن علــى قضــاء
أقــل وقــت ممكــن فــي البرلمــان والكثيــر
مــن الوقــت فــي البــاد للضغــط مــن أجــل
االستفتاء.
ويهــدف الحــزب مــن حملتــه اإلعالنيــة
الجديــدة ،خلــق ضغــط شــعبي كبيــر
يجبــر بقيــة األحــزاب الســويدية لتغييــر
مسارها.

أوامر إلى الشرطة بترحيل طالبي اللجوء المرفوضين
فــي غضــون ذلــك ،أعلنــت
الشــرطة أنهــا تلقــت مــن
الحكومــة تعليمــات للبــدء
بالترحيــل القســري لعــدة آالف
مــن طالبــي اللجــوء الذيــن حصلــوا
علــى قــرارات ســابقة بالرفــض،
واســتنفذوا جميــع االســتئنافات،
بمــا فيــه الطعــن األخيــر الــذي
تقدمــوا بــه إلــى محكمــة الهجــرة،
وهــي أعلــى ســلطة قضائيــة – موقــف محبــط جــراء رفــض
تحســم البــت فــي قــرارات منــح بعــض الــدول اســتقبال مواطنيهــا
اللجــوء مــن عدمــه.
المسفرين
قســم عمليــات الشــرطة الوطنيــة
باتريــك إنغســتروم فــي تصريحــات
لراديــو إيكــوت الرســمي« :إذا كنـ ًـا
نقــوم بتنفيــذ تلــك العمليــات وغالبــا
مــا تكــون الطــرد بالقــوة ،فــأن مــن
المســتحيل تنفيذهــا إلــى بلــد
كالصومــال ،كمــا نواجــه صعوبــة فــي
تنفيذهــا إلــى أفغانســتان والعــراق
وإيران».

لكــن الشــرطة تواجــه صعوبــة فــي
تنفيــذ عمليــات الترحيــل القســري
إلــى بعــض البلــدان ،كالصومــال
وإريتريــا وكذلــك أفغانســتان وإيــران
والعــراق ،حيــث ترفــض حكومــات
تلــك الدول اســتقبال مواطنيها.
وتقــول الشــرطة إن تلــك الــدول ال
تريــد قبــول مواطنيهــا الذيــن يتــم
ترحيلهــم بالقــوة ،كمــا يفتقــر عــدد
منهــا إلــى أجهــزة شــرطة وطنيــة
يمكــن التعــاون معهــا فــي مثــل هــذا
النــوع من القضايا.
وقــال مديــر شــرطة الحــدود فــي

التــي تواجههــا الشـ ًـرطة ً فــي ذلــك،
تجعــل الموقــف محبطا جدا.
يقــول إنغســتروم« :مثــل هــذه
القضايــا تبقــى لدينــا حتــى تســقط
بالتقــادم ،وهــو فشــل بالطبــع ولكنهــا
فــي النهايــة ليســت مهمــة الشــرطة
لحلها».
ويعتقــد إنغســتروم ،أنــه يجــب زيــادة
الجهــود الدبلوماســية مــع الــدول التــي
ال تريــد اســتقبال مواطنيهــا
ُالمرحليــن بالقوة.
ويضيــف :يتطلــب األمــر بالطبــع
مبــادرة سياســية أو دبلوماســية ،بــأن
تقــوم الســويد بالتفــاوض مــع هــذه
الــدول والتوصــل إلــى اتفــاق يقضــي
باســتقبال مواطنيها.

ً
وأوضــح إنغســتروم ،أن دوال مثــل
إيــران والعــراق ترفــض بالصــورة
العمليــة اســتقبال مواطنيهــا
ـرارات الطــرد الذيــن
الحاصليــن علــى قـ ً
ال يعــودون طوعــا ،فيمــا يصعــب
علــى الشــرطة العثــور علــى جهــات االســم  :صفــاء ميــران محمد علي
أمنيــة مماثلــة لهــا فــي الصومــال تاريــخ الميالد 27/03/1979 :
وليبيــا للتفــاوض حــول ذلــك .كمــا مــن
جهــة اإلصدار  :بغداد
الصعــب تنفيــذ عمليــات الترحيــل
الجنســية  :عراقي
القســري إلــى ليبيــا ولبنان والمغرب.
تاريــخ اإلصدار 2010 :
وكانــت الحكومــة قــد كلفــت شــرطة
تاريــخ النفاذ 2018 :
الحــدود بتنفيــذ عــدد مــن عمليــات هاتــف 0736784388 :
الترحيــل القســري ،إال أن الصعوبــات
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السويد تستنفر مؤسساتها وتنصب
الخيام لطالبي اللجوء
الكومبــس  -تحقيــق :قبل أشــهر من
اآلن ،لــم يكــن أحــد يتوقــع ان تنصب
الخيــام فــي ُالســويد ،إليــواء الالجئين
بعــد تدفــق أعــداد غيــر متوقعــة
مــن طالبــي اللجــوء إلــى البــاد بهــذه
الســرعة ،كمــا حــدث فــي األســابيع
القليلــة الماضيــة ّ،حتــى أن مصلحــة
الهجــرة ،كانــت خفضــت توقعاتهــا
فــي أبريــل /نيســان الماضــي ،ولكــن
التزايــد المفاجــئ فــي األشــهر
واألســابيع األخيــر كســر هــذه
التوقعــات.
فــي غضــون أشــهر قليلــةّ ،
تغيــر كل
شــيء ،وحــدث مــا لــم يكــن بالحســبان!
التوقعــات تشــير اآلن إلــى أرقــام تفــوق
المتوقــع بكثيــر ،مــع نهايــة العــام الحالــي
فالحديــث اآلن يجــري عــن  150ألــف
طالــب لجــوء مــع نهايــة العــام ،ونحــن فــي
أواخــر تشــرين األول /أكتوبــر مــن العــام
الحالــي  ،2015وهــذا رقــم قياســي غيــر
مســبوق فــي تاريــخ اللجــوء إلــى الســويد
خــال فتــرة قصيــرة ،وتجــاوز عــدد
الالجئيــن مــن حــرب البلقــان فــي
تســعينيات القــرن المنصرم!
فيمــا ال يــزال الســوريون فــي مقدمــة مــن
يطلــب اللجــوء ،متفوقيــن بفــارق بســيط
علــى طالبــي اللجــوء القادميــن مــن
أفغانســتان ،يأتــي بعدهــم العراقييــن.
شــبكة الكومبــس واكبــت وصــول عــدد
مــن هؤالء الالجئين

–مالمــو ً إحــدى أهــم نقــاط البدايــة
ّ
«سويديا»
ٌ
أطفــال ونسـ ٌـاء يفترشــون األرض فــي

باحــة فنــدق جــرى تحويلــه إلــى مســكن حوالــي ثالثــة أســابيع ،فاريــن مــن الصــراع
مؤقــت لالجئيــن فــي مالمــو بعــد أن الدائــر فــي المدينــة بيــن األطــراف
انتهــت رحلتهــم الطويلــة فــي هــذه المتحاربــة هناك.
المدينــة ...فيمــا شــباب آخــرون ضــاق حالــة محمــد تعكــس الوضــع الــذي
بهــم الحــال فــي انتظــار الحصــول علــى
تعيشــه المئــات مــن العوائــل األخــرى
قرار بعد أشــهر طويلة جدا.
التــي هربــت مــن الحــرب فــي ســوريا ،أو
أيـ ٌـام وليــال يقضيهــا الالجئــون القادمــون األوضــاع المتأزمــة فــي العــراق ،رغــم أن
حديثــا فــي مقــر مصلحــة الهجــرة فــي مصلحــة الهجــرة ال تعامــل العراقييــن
ُ
مالمــو آمليــن أن يســارع المنظمــون فــي مثلمــا تعامــل طالبــي اللجــوء مــن ســوريا.
فرزهــم ومنحهــم أماكــن لإلقامــة حيــث مــن الصعــب علــى العراقــي الحصــول
المؤقتــة ،التــي امتــأت كلهــا تقريبــا فــي علــى اإلقامــة مثلمــا يحصــل عليهــا
البــاد ،األمــر الــذي دفــع بالحكومــة إلــى الســوري فــي الوقــت الحالــي ،وذلــك بســبب
إعــان حالــة الطــوارئ ،وإقامــة المخيمــات تقديــرات مصلحــة الهجــرة مــن األوضــاع
الستقبالهم.
هناك.
مقاطعــة ســكونة فــي الجنــوب ،وتحديــدا يقــول محمــد لـ»الكومبــس»  « :مررنــا
فــي مالمــو ،تشــهد منــذ أســابيع ،حركــة بثمانيــة دول قبــل وصولنــا إلــى الســويد
ً
ً
غيــر طبيعيــة ،وحالــة إنــذار قصــوى فــي فكانــت جميــع المحطــات ســهلة مقارنــة
دوائــر مصلحــة الهجــرة ،فأكثــر مــن ألــف مــع الذيــن ســبقونا فــي األشــهر الماضيــة،
شــخص يصلهــا تقريبــا كل يــوم ،يصــل لــم نضطــر لســلك طريــق التهريــب مــن
معظمهــم عبــر مينــاء مدينــة تليبــوري اليونــان إلــى مقدونيــا حتــى وصولنــا
جنــوب المقاطعــة ،التــي تشــهد مــن الســويد ،حيــث وفــرت لنــا الشــرطة
جهــة ثانيــة ،ضغطــا شــديدا جــدا أيضــا،
اليونانيــة حافالت».
مــن األطفــال والمراهقيــن الذيــن تقــل
أعمارهــم عــن  18عامــا ،والذيــن وصلــوا يضيــف« :وصلــت إلــى مالمــو فــي الرابــع
مــن تشــرين األول  /أكتوبــر ،حيــث
الســويد بــدون صحبــة أولياء أمورهم.
محطــة قطــارات مالمــو باتــت شــبه مقــر اســتقبلتنا دائــرة الهجــرة والشــرطة فــي
يتخــذه المهاجــرون مكانـ ًـا يســتريحون مينــاء مدينــة تليبــوري وأقلونــا فــي
فيــه ،أو لتغييــر وجهتهــم إلــى مــدن حافــات إلــى فنــدق اللجــوء فــي مالمــو
واســتغرق األمــر  11يومــا حتــى تمكنــت
أخرى في الســويد.
مــن تقديــم طلــب اللجــوء بســبب الضغــط
–محمــد ينتظــر  11يومــا قبــل أن الــذي تشــهده المصلحــة هنــا ،لــم أتمكــن
مــن الحصــول علــى غرفــة فــي الفنــدق
يتمكن تســجيل طلب اللجوء
« محمــد علــي» شـ ٌـاب الجــئ وصــل مالمــو ألســتريح فيهــا فاضطــررت للنــوم فــي
قبــل أســابيع قادمــا مــن حلــب التــي يقــول إحــدى ممرات الفندق».
إنــه تركهــا مــع زوجتــه وطفلــة لــم آثــار التعــب باتــت واضحــة علــى
تتجــاوز الســنتين مــن عمرهــا منــذ وجوههــم ،فطفلــة محمــد لــم تتمكــن

عمــار حاويش

محمــد علي

مــن االســتحمام خــال تلــك الفتــرة،
حسب قوله.
وقــال محمــد « :لــم تتمكــن زوجتــي مــن
تغييــر مالبســها أو مالبــس طفلتــي
بســبب عــدم توفــر غرفــة أو مكانــا
لالســتحمام .فلــم ُيســمح لنــا بالدخــول
إلــى داخــل الفنــدق حيــث توجــد أبــواب
مغلقــة وال يســتطيع فتحهــا إال مــن
لديــه بطاقــة تمكنــه مــن الدخــول ويعــود
ذلــك لالزدحــام الــذي يشــهده المــكان،
فــا نــدري متى ســيأتي موعد نقلنا».

–عمــر« :الموظفــون فــي مصلحــة
الهجــرة أكثرهــم ليســوا ســويديين
وينحازون لجماعتهم»!!

فــي إحــدى زوايــا بهــو الفنــدق وجدنــا
عائلــة أخــرى اتخــذت مــن هــذا المــكان
فراشــا ألطفالهــم الثالثــة وطفــل
اصطحبــوه معهــم دون ذويــه لــم يتجــاوز
األربعــة ســنين .فالطفــل أبــن أخــت رب
األســرة «عمــار حاويــش» والــذي فــر
بأســرته مــن ســوريا بعــد اشــتداد
المعــارك فيها.
«عمــار» وصــل الســويد فــي  11تشــرين
األول  /أكتوبــر لكنــه أكثــر حظــا ممــن
وصــل معــه حيــث تمكــن مــن البصــم
وطلــب اللجــوء فــي مالمــو بعــد ثــاث أيــام
من وصوله.
يقــول « :لــم يوفــروا لنــا حتــى االن غرفــة
نســتريح فيهــا فــي فنــدق اللجــوء .أنــام
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أنــا وأطفالــي وزوجتــي فــي هــذا المــكان
ً
«إحــدى زوايــا البهــو» أنــا جــدا مســتاء
مــن هــذا الوضــع منــذ أكثــر مــن أســبوع
لــم أتمكــن مــن االســتحمام وال حتــى
أطفالــي .بــدأت أشــعر بالضجــر.
الموظفــون هنــا غالبيتهــم ليســوا
ســويديين وينحــازوا لبعــض األشــخاص
ممــن يتكلمــون لغتهــم ويقومــون
بتأميــن غــرف لهــم ومعظمهــم شــباب
وأنــا لــدي عائلــة وأطفــال ولــم نتمكــن
مــن الحصــول على غرفة».
ســألنا عمــر عــن أبــن أختــه الطفــل يحيــى
ذو األربعــة أعــوام لمــاذا لــم يأتــي مــع
ذويــه .فأجــاب « :ليــس لديهــم المــال
ليتمكنــوا مــن الهجــرة فطريــق اللجــوء
يحتــاج إلــى مبالــغ كبيــرة ،فأحضرتــه
معــي ليتمكــن من لم شــمل أهله».
لكــن عمــر اســتدرك القــول « :أعــرف أن
هــذا الوضــع هــو مؤقــت بســبب أعدادنــا
الهائلــة لكــن لــي أمــل بتحســين الوضــع،
يجــب علــى الجميــع هنــا األخــذ بعيــن
االعتبــار وتســهيل معاملــة اللجــوء لكــي
ال تكــون النظــرة ســلبية للســويد .فأنــا
جئــت إلــى هنــا لتأميــن أســرتي واطمــح
للعمــل فــي مجــال دراســتي ،فأنــا حاصــل
علــى دبلــوم فــي األدب اإلنكليــزي مــن
جامعــة حلب».

–حالــة طوارئ ونصب خيم

اتخــاذ قــرار بإســكان الالجئيــن الجــدد
القادميــن فــي مخيمــات بعــد اســتنفاذ
الكامبــات والمجمعــات الســكنية المؤقتــة
التابعــة لمصلحــة الهجرة.
وبــدأت المصلحــة اعتبــارا مــن النصــف
الثانــي مــن تشــرين األول  /أكتوبــر،
بالتعــاون مــع وكالــة الطــوارئ المدنيــة
 MSBبنصــب أولــى هــذه المخيمــات فــي
منطقــة  Revingehedبالقــرب
مــن المجــال العســكري  ،P7شــرق لونــد
فــي جنوب البالد.
75
وتــم فــي البدايــة نصــب حوالــي ً
خيمــة تتســع إليــواء  375شــخصا،
حيــث يتــم تســجيلهم فيهــا قبــل البــدء
بتوزيعهــم علــى مجالــس البلديــات.
ويعمــل موظفــو وكالــة الطــوارئ اليــوم
علــى نصــب الخيــام ،حيــث تعــد الحاجــة
كبيــرة إليهــا في جنوب الســويد.
ـزة
وتبلــغ مســاحة الخيمــة الواحــدة ًالمجهـ ً
مــن ناحيــة التدفئــة  25متــرا مربعــا
وتســتوعب مــا يصــل إلــى نحــو خمســة
أشــخاص ،لــكل منهــم وحــدة نــوم
ومعيشــة منفصلــة ً.وتوجــد الخيــام
المــراد نصبهــا حاليــا فــي مخــزن وكالــة
بمنطقــة
الطــوارئ
.Kristinehamn

–العديد مــن األعمال التحضيرية

فــي هــذه األثنــاء أعلنــت الســويد أن ونقلــت تقاريــر صحفيــة عــن منســق
Tolle
الهجــرة
اســتمرار تدفــق األعــداد الكبيــرة جــدا مصلحــة
مــن طالبــي اللجــوء إليهــا ،دفعهــا إلــى  ،Furegårdقولــه ،إن الســعة

اإلجماليــة ألماكــن النــوم فــي الخيــام تبلــغ أثنــاء حــرب البلقــان فــي العــام ،1992
نحــو  35000مكان.
حيــث بلغــت أعدادهــم فــي حينهــا نحــو
ً
 84ألفا.
وقالــت مديــرة الوحــدة فــي وكالــة
الطــوارئ – Ann-Charlotteمســاعدات وتعاطــف مــن عــدة
 ،Zackrissonإنهــم علــى أفــراد وجمعيــات ...بشــرى
اســتعداد لوضــع تلــك الخيــام ،وأن العراقية مثاال
الكثيــر مــن العمــل ينتظرهــم حــول ذلــك
بشــرى ال تقــدم فقــط الطعــام كونهــا
مــن ناحيــة تجهيــز الطعــام لالجئيــن،
موظفــة أو عاملــة إغاثــة بــل تقــوم
دورات الميــاه ،األمــن ،كمــا يجــري البحــث
بإعــداده فــي منزلهــا المتواضــع وعلــى
فــي إمكانيــة تزويــد الخيام باإلنترنت.
نفقتهــا الخاصــة رغــم محدوديــة دخلهــا،
وبحســب  ،Zackrissonفــأن
وتحملــه بمســاعدة أشــخاص آخريــن إلــى
الخيــام معــدة لتكــون قــادرة علــى تحمــل
محطــة القطــار ليتناولــه الالجئــون
طقــس الشــتاء الســويدي الشــديد
ساخنا.
البــرودة ،موضحــة أنهــا مصممــة لتتحمــل
تقــول بشــرى للكومبــس :أنــا قبــل ســنوات
األجــواء البــاردة والســاخنة مــع الحفــاظ
معــدودة كنــت أيضــا الجئــة لذلــك اشــعر
علــى درجــات حــرارة معتدلــة فــي
بهــؤالء وأريــد ان أقــدم لهــم مــا أســتطيع
داخلها.
للتخفيــف عنهــم ومواســاتهم ،وهــذا
بشــرى العراقية
وكانــت وكالــة الطــوارئ قــد اســتخدمت
اقــل مــا يمكــن ان أقدمــه ،وليــس مهــم
العديــد مــن هــذه الخيــام فــي إطــار
عنــدي جنســية وديانــة أو معتقــد مــن
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الفلبيــن فــي العــام  ،2013حيــث تقــول
إنســان ويســتحق المساعدة.
 ،Zackrissonإن ذلــك بالضبــط مــن مؤسســات ومنظمــات ســويدية فــي
مــا نقــوم بــه عــادة فــي الخــارج عنــد تقديــم العــون والرعايــة للقادميــن مــن بشــرى تشــعر بالفــرح والســعادة عندمــا
عــدة منافــذ حدوديــة إلــى الســويد ،أو تــرى أنهــا تقــدم شــيء مــا لمــن هــو
حــدوث حــادث كبيــر في مكان ما.
للذيــن يتنقلــون إلــى المــدن الكبــرى عبــر بحاجــة لــه ،وتؤكــد أنهــا تقاســمت مــع
وتتوقــع الســويد أن يبلــغ عــدد طالبــي
عائــات منزلهــا الصغيــر والمتواضــع
اللجــوء الذيــن قــد يصلونهــا حتــى نهايــة القطارات.
بــدون مقابــل ولعــدة أيــام فــي حــاالت لــم
ً
هــذا العــام  150ألــف الجئــا ،فيمــا تزيــد فــي محطــة قطــارات ســتوكهولم يجــد البعــض مــأوى يبيتون فيه.
أعــداد القادميــن منهــم حتــى اآلن عــن المركزيــة يمكــن مالحظــة التغيــرات
ً
 90ألفــا ،متخطيــن بذلــك الرقــم الكبيــرة التــي تحــدث يوميــا علــى نمــط
القياســي لطالبــي اللجــوء فــي الســويد عمــل المحطــة جــراء عمليــات اســتقبال
محمــد البلــوط – مكتــب مالمو
الالجئيــن .أمــا فــي مالمــو وألنهــا مــن
بوابــات الســويد الحدوديــة فالوضــع
فيهــا يــكاد أن يكــون اســتثنائيا ،ولهــذا
يمكــن ان تشــاهد أشــخاصا اســتثناءين
أيضــا مثــل بشــرى ،المــرأة العراقيــة التــي
تقــدم الطعــام لالجئيــن بشــكل شــبه
يومي.

متحف قلعة مدينة مالمو

حكاية صورتين من نفس الزاوية

الكومبــس – ثقافــة :زيــارة متحــف قلعــة
مدينــة مالمــو يمكــن أن تختصــر هويــة
المدينــة الكوزموبوليتانيــة .ال يمكــن
التخفيــف مــن أهميــة هــذه القلعــة والــدور
الــذي لعبتــه فــي صــوغ التعدديــة التــي
تميزهــا فــي موقعهــا االســتراتيجي علــى بحــر
البلطيــق .كان النازيــون األلمــان قــد أطلقــوا
عليهــا فــي ســنوات الحــرب اســم ( الكــوع ).
الخرائــط مــن تلــك الحقبــة تبيــن الــى أي مــدى
كانــت تشــبه الــذراع البشــرية ،األهــم مــن ذلــك
هــو االشــارة الــى قدراتهــا فــي احتضــان
المهاجريــن الهاربيــن مــن االزمــات والحــروب.
ليــس اللجــوء اليهــا غوايــة .ففــي الرحــات
الكبيــرة يمكــن اللجــوء الــى أول مدينــة فــي
الــدرب .لكــن ثمــة مصادفــات « فوتوغرافيــة
« أحيانــا يمكــن أن تقــوي مــن الرغبــة
باالنتقــال الــى هــذا المــكان أو ذاك .صــورة
واحــدة مــن دون معرفــة مــاذا يقبــع وراءهــا
يمكــن أن تغيــر مــن مســافة فــي الوعــي
اليمكــن التقليــل مــن شــأنها أبــدا .مايحــدث
فــي هــذه الثانيــة هــو انقــاب أو تحــول فــي
درجــات الوعــي واســتنطاق ماهــو مخبــوء .فــي
الوقــوف أمــام متحــف قلعــة مدينــة مالمــو
يمكــن اكتشــاف درجــات مــن الوعــي االنســاني
متابينــة ،لكنهــا شــديدة المعــان ،فهــي

اســتطاعت أن تحتضــن الفاريــن مــن الحــروب
فــي أوقــات ســابقة .احتضنــت يهــود الدنمــرك
عندمــا طاردهــم هتلــر .لــم تتكــون هويتهــا
مــن انغــاق مســبق 140 .لغــة تــدور فــي
جنباتهــا اليــوم .ربمــا هنــاك مايســاويها مــن
أقليــات وعرقيــات واثنيــات .ربمــا هنــاك
مايفــوق هــذه األرقــام .واألكيــد هنــاك القــدرة
علــى التعاطــي مــع المتغيــرات الحاصلــة اليــوم
فــي األزمــة الســورية .اذ تســجل أعلــى نســبة
حضــور لالجئيــن الســوريين مــن بيــن كل
المدن الســويدية.

تبــدو لــي قلعــة مدينــة مالمــو وأنــا أصورهــا
مــن زاويــة تطــل علــى بركــة المــاء التــي تحيــط
بهــا مــن الخــارج فــي زيــارة ســابقة لهــا مــن
عــام  2011للمشــاركة فــي الــدورة األولــى
مــن مهرجــان مالمــو للســينما العربيــة وكأنهــا
أعــدت خصيصــا لترســم هويــة مســبقة.
اليمكــن التغاضــي عنهــا لمجــرد أنهــا تتلــون
وتتبــدل مــع نــوع الضــوء الــذي يحيــط بهــا.
ظلــت الصــورة فــي ارشــيفي مــن بيــن مجمــوع
الصورالتــي أخفيهــا عــادة فــي مجموعــات
فوتوغرافيــة خاصــة فــي األماكــن التــي أزورهــا
أو أعبــر منهــا وأعــود اليهــا بيــن الفينــة
واألخــرى بحثــا عــن زاويــة أو ضــوء أو تشــريح
خــاص بالمــكان يســاعد علــى ردم الهــوة بيــن

الوعــي المنســحب مــن الفضــاء الفوتوغرافــي،
وبيــن ذلــك الوعــي المتأجــج فــي مــكان يفــرض
عليــك مســبقا نوعــا مــن جماليــات خاصــة بــه
لــم تكــن قــد انتبهــت لها من قبل.
الصــورة الرقميــة المتبدلــة وقــد تحولــت الــى
مماحكــة لشــقيقتها الفوتوغرافيــة تبــدو
أكثــر دقــة .الحبيبــات التــي تتشــكل منهــا
التختلــف مــن حيــث المعطــى لكــن ثمــة
مايتبــدل فــي حساســية الضــوء .تبــدو الرقميــة
أقــل شــأنا أحيانــا ليــس بســبب مــن انحيــاز
دائــم لألولــى التــي أرغمــت العالــم علــى التعلــق
بهــا .مايحــدث أن صــورة لنفــس المــكان
وبعدســة زاويــة واســعة ســأعثر عليهــا فــي
ألبــوم اســباني للصــور وان أضــاف عليهــا
المصــور تلــك الحيلــة فــي اليــد التــي ستمســك
بشــجرة في الخريف.
اليــوم عندمــا أقــارن بيــن الصورتيــن أكتشــف
كــم أن متحــف قلعــة مدينــة مالمــو يخبــئ
كثيــرا مــن قصــص المهاجريــن خلــف أســواره،
وأن الــذراع التــي ميــزت المدينــة ماتــزال علــى
حالهــا تبحــث عــن قصــص أخــرى لالجئيــن
جــدد وبحكايــات مختلفة.
فجــر يعقوب
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السفيرة الفلسطينية في ستوكهولم:

اإلعالم السويدي ال يعمل بالتلغراف ومع ذلك
هناك تقصير في شرح قضايانا للرأي العام

لكومبــس – خــاص :اهتمــت
الصحافــة الســويدية بتصاعــد
األحــداث األخيــرة فــي األراضــي
الفلســطينية المحتلــة ،والتــي
وصلــت إلــى حــد يمكــن اعتبــاره
انتفاضــة فلســطينية ثالثــة ،وجــاء
االهتمــام ليــس فقــط مــن خــال نقل
مــا تتداولــه وكاالت األنبــاء ووســائل
التواصــل االجتماعــي ،بــل أيضــا عبر
تقاريــر ومقابــات خاصــة:

يســاعد علــى تقديــم الحقائــق وتفنيــد
األكاذيــب التــي تشــوه الصــورة الواقعيــة
عــن نضــال الشــعب الفلســطيني فــي
ســعيه لنيــل حريتــه واســتقالله ،كمــا
أكدت لنا.

البحــث عــن لعبــة التــوازن والــرأي
والــرأي اآلخــر فــي قضيــة يكــون
فيهــا الفــرق واضحــا بيــن المعتــدي
والمعتــدى عليــه ،هــل نســي اإلعــام
الغربــي والســويدي تحديــدا أن
هناك احتالل إســرائيلي برأيك؟

–انتقــاد الســفير اإلســرائيلي
لإلعــام الســويدي واتهامــه
باالنحيــاز إلــى جانــب الفلســطينيين
هــل يعبــر عــن نهايــة مرحلــة كانــت
فيهــا الروايــة اإلســرائيلية هــي
صحيفــة «أفتونبــادت» المســائية المســيطرة علــى توجهــات الــرأي
الســويدية أجــرت مقابلــة مــع الســفير العام الغربي والســويدي تحديدا؟

لعبــة التوازنــات موجــودة ليــس فقــط
باإلعــام بــل علــى مســتوى التعامــل
السياســي أيضــا ،ونحــن ال نخشــى هــذه
اللعبــة طالمــا كانــت هنــاك نزاهــة فــي
التعامــل ،مــن خــال اللقــاءات مــع الصحافــة
الســويدية كنــت أشــعر بــكل ارتيــاح وال
أواجــه أي ضغــط ،ومــن المؤكــد أن
اإلعــام هنــا يعتمــد علــى ذكاء المتلقــي
وطريقــة حكمــه على األمور.

اإلســرائيلي فــي ســتوكهولم اســحق
باشــمان فــي  16مــن أكتوبــر ،وبعدهــا
بيــوم واحــد نشــرت لقــاءا مــع الســفيرة
الفلســطينية هالــة حســني فريــز .فيمــا
اســتضاف برنامــج «أجنــدا» علــى
التلفزيــون الرســمي  SVTنفــس
الســفيرين ولكــن ليــس وجهــا لوجــه بــل
بشــكل منفصل.
المتابــع لهــذه المقابــات ولطريقــة
التنــاول اإلعالمــي الســويدي ،لهــذا الفصــل
ربمــا الجديــد فــي الصــراع الفلســطيني
اإلســرائيلي المســتمر والقديــم ،قــد
يالحــظ العديــد مــن النقــاط التــي
تســتحق التوقــف عندهــا ،منهــا ،ولعــل
أهمهــا ،الطــرق التــي يســتخدمها طرفــي
الصــراع للتأثيــر علــى الــرأي العــام
الســويدي ،باإلضافــة إلــى مســألة مــدى
حيــاد وتــوازن وســائل اإلعــام الســويدية
تجــاه قضيــة بحجــم القضية الفلســطينية.

الســفير اإلســرائيلي هاجــم ليــس فقــط
اإلعــام الســويدي ،بــل أيضــا الحكومــة
اإلســرائيلية ،ولبــس معطــف الضحيــة
عندمــا ربــط تســاقط بضــع قذائــف علــى
إســرائيل مــن قطــاع غــزة وبيــن اعتــراف
الســويد بفلســطين ،وكأنــه نســي أن
العالــم كان شــاهدا علــى تدميــره لمــدن
وبلــدات ومخيمــات القطــاع ،وعلــى
حصــاره ألكثــر مــن مليــون ونصــف مــن
ســكانه إلى اآلن.
أنــا اعتبــر أن التغييــر فــي تنــاول اإلعــام
الســويدي للقضيــة الفلســطينية ليــس
غريبــا أو مفاجئــا ،والســبب هــو سياســة
الحكومــات اإلســرائيلية خاصــة هــذه
الحكومــة ،فــي تكريــس سياســة البطــش
والقمــع واإلذالل ،ضــد الفلســطينيين
كسياســة دولــة رســمية .العالــم اآلن يــرى
ويســمع ويســتطيع أن يميز.

الســفيرة الفلســطينية فــي ســتوكهولم
هالــة فريــز ،رفضــت عنــد طرحنــا فــي
الكومبــس فكــرة المقابلــة معهــا ،أن
تضــع نفســها فــي موقــف مــن يقيــم أداء
اإلعــام الســويدي أو القــوى المؤثــرة فــي
توجهــات الــرأي العــام فــي هــذا البلــد
إجمــاال ،لكنهــا اعتبــرت أن مــن واجبهــا
دائمــا أن تكــون فعالــة وحاضــرة ضمــن –لكــن هــذا اإلعــام يقــع أحيانــا فــي
هــذا اإلعــام وضمــن أي منبــر يمكــن أن مغالطــات عديــدة عندمــا يريــد
اإلعــام الســويدي مثلــه مثــل أي إعــام
حــر ،ال يعمــل بالتلغــراف ،بــل هــو
متواجــد بشــكل مباشــر فــي عيــن
الحــدث ،هــذا اإلعــام كان موجــودا أثنــاء
الهجــوم علــى غــزة وهــو موجــود حاليــا
فــي بقيــة أجزاء الوطن الفلســطيني.

ال شــك أن هنــاك نــوع مــن التقصيــر فــي
الحضــور اإلعالمــي للقضيــة الفلســطينية،
مــع أننــا نالحــظ أن حركــة المتضامنيــن
الســويديين مــع فلســطين تنشــط أكثــر
فــي الداخــل الفلســطيني أكثــر مــن
نشــاطها في السويد.

–المالحــظ مــن خــال مقابلة الســفير
اإلســرائيلي لإلعــام الســويدي
تركيــزه علــى اســتخدام وصــف
اإلرهــاب ،وادعــاءه عــدم وجــود
شــريك فلســطيني مفــاوض إضافــة
إلــى منطلقــات أخــرى لمخاطبــة
الــرأي العــام الســويدي ،مــا هــي
بالمقابــل منطلقاتكم؟
هنــاك تناقــض واضــح بالخطــاب
اإلســرائيلي ،فمــا هــو موجــه للغــرب
يعتمــد علــى تقمــص دور الضحيــة،
بينمــا المتابــع لتصريحــات وممارســات
مــا هــو مخصــص للداخــل اإلســرائيلي
يالحــظ لهجــة التحريــض والدعــوة لحمــل
الســاح واســتخدام العنــف المفــرط
إضافــة إلــى مــا نشــهده علــى األرض مــن
حمــات إذالل وتنكيــل وحصــار لشــعبنا
تحت االحتالل.
هــم يصفــون المظاهــرات الفلســطينية

باإلرهــاب وقواتهــم متواجــدة علــى صــدر وســعها لجعل الشــعب الفلســطيني مجرد
الشــعب الفلســطيني فــي مدنــه وقــراه تجمعات بشرية بال مستقبل أو أمل.
ومخيماتــه ،فــي القــدس الشــرقية وحدهــا
يوجــد  50حاجــزا ،عــدا الجــدار العــازل .وعلــى ذكــر المســتوطنات هنــاك الكثيــر
عمليــات الطعــن التــي تجــري اآلن ويقــوم ممــن يعتقــد أنهــا مجــرد أبنيــة
بهــا شــبان نتيجــة حــاالت قهــر واحتقــان الســتيعاب الســكان أو اســتيعاب تكاثــر
وإذالل يومــي وهــي تتــم بــدون أن يكــون المســتوطنين ،مــا هــو مجهــول ومعتــم
وراءهــا جهــات أو تنظيمــات ،يجــري عليــه هــو أن هــذه المســتوطنات تقضــي
اســتغاللها ليــس سياســيا ودعائيــا بــل علــى أي آمــال ممكنــة للفلســطينيين فــي
أيضــا علــى األرض حيــث تقتــل النــاس العيــش والتطــور الطبيعــي والتطلــع
وتهــان بمجــرد االشــتباه بهــا ،أي علــى نحــو المســتقبل ،فهــي تســتهلك المــوارد
الطبيعيــة وتحــد مــن حريــة تنقــل
النوايــا فقط.
الســكان ليــس بيــن البلــدات والمــدن
موضــوع االنقســام الفلســطيني هــو حجــة ،المجــاورة ،بــل بيــن المــزارع وحقلــه وبيــن
فقبــل أن يكــون هــذا االنقســام الــذي هــو التلميــذ ومدرســته وبيــن الطالــب
نتيجــة لالحتــال ،كانــت الحكومــات وجامعتــه وبيــن المريــض وأقــرب
اإلســرائيلية تتحجــج بحجــج أخــرى ،مســتوصف أو عيــادة يمكــن ان يتلقــى
لتتهــرب مــن التزاماتهــا الدوليــة ومــن فيهــا عالجه.
تطبيــق قــرارات المجتمع الدولي.
هــذه الكتــل والبــؤر االســتيطانية هــي
الحظنــا أيضــا تصريحــات مــن مســؤولين بمثابــة ســرطان فــي الجســد الفلســطيني.
إســرائيليين ترجــع ســبب الهبــة الشــعبية وهــذه مــن الحقائــق التــي قــد يجهلهــا
الفلســطينية الحاليــة إلــى تعبئــة دينيــة الرأي العام.
متطرفــة ،كمــا يتــم وصفهــا ،وليــس
بســبب االحتــال واالســتيطان ،فهــم –فــي النهايــة مــا رأيــك بتحميــل
يحاولــون لعــب دور ضحيــة التطــرف رئيــس الــوزراء اإلســرائيلي مســؤولية
الدينــي الســائد فــي المنطقــة هــذه األيــام ،الهولوكوســت للفلسطينيين؟
لكــي يؤثــروا علــى الــرأي العــام .مــع أن
دولــة إســرائيل وبشــكل رســمي تقــدم بهــذا التصريــح يكــون نتنياهــو قــد
الدعــم والمســاندة لجمعيــات ومنظمــات أعفــى هتلــر أســوأ مجــرم فــي العصــر
يهوديــة متطرفــة ،كان عــدد منهــا وراء الحديــث مــن جرائمــه البشــعة ،تلبيــة
إحــراق عائلــة الدوابشــة فــي قريــة دومــا لرغبــة نتنياهــو التــي تنــم عــن حقــد
قــرب نابلــس وعمليــات إرهابية أخرى .وكراهيــة الشــعب الفلســطيني فــي
اإلســاءة لشــعبنا وتشــويه صورتــه .وهــذا
–مــا هــي برأيــك الرســالة التــي يجــب انحطــاط وانحــدر أخالقــي ،وحجــة لــه
أن تتوضــح أكثــر للــرأي العــام فــي لكــي يبــرئ نفســه ويبــرر جرائــم االحتــال
الســويد والعالــم حــول حقائــق وانتهــاكات جيشــه ومســتوطنيه،
وإمعانــه فــي التنكيــل بشــعبنا وإنــكاره
الصراع الفلســطيني اإلسرائيلي؟
لحقــوق الفلســطينيين فــي الحريــة
نحــن أصحــاب قضيــة عادلــة وشــعب تحــت واالستقالل.
االحتــال ،وأن إســرائيل تتهــرب مــن
الســام وال تــزال تبنــي المســتوطنات
وتغييــر الوقائــع علــى األرض ،خاصــة
حاورهــا د .محمــود آغا
باألماكــن الدينيــة ،وتكــرس كل مــا فــي
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•بطاقــة هيلســينجبورج الثقافيــة
ً
• 395كرونة ســويدية فقط ســنويا
•دخــول مجانــي إلــى  Sofieroالملكــي لمــدة عام
•قصــر وحدائــق ومتنزهات Fredriksdal
•وجهــات ســكونة الســياحية مجتمعــة في مكان واحد
• ، Dunkerskulturhusقلعة البرج األساســية
و تخفيضــات علــى الحفــات الموســيقية ,ســينما Röda
, kvarnالمســرح وأكثر من ذلك.
•لشــراء يمكــن الحصــول علــى البطاقــة الثقافيــة مــن األماكــن
التاليــة  Dunkers، Fredriksdal :أو
.Sofiero
أســعار خاصه لكبار الســن والطالب
 250كرونة ســويدية ســنويا.
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مهنــد عبــد الحفيــظ

طبيب أسنان ينتظر الحصول على اإلقامة يبتكر
برنامجا إلكترونيا لتعلم اللغة السويدية

الكومبــس  -تجــارب :مهنــد عبــد
الحفيــظ ،البالــغ مــن العمــر 38
عامــا ،وصــل الســويد مــع زوجتــه
وطفلتيــه أواخــر العــام الماضــي،
وهــو حتــى اآلن بانتظــار الحصــول
علــى قــرار مــن مصلحــة الهجــرة،
اســتطاع اســتثمار فتــرة االنتظــار
بعمــل مبــدع ،تمكــن مــن خاللــه
تطويــر برنامــج إلكترونــي لتعلــم
اللغــات ،مرتبــط ببرنامــج Lexin
الســويدي الشــهير ،وهــو قامــوس
تعلــم اللغــة الســويدية المرتبــط
بالترجمــة الفوريــة للعديــد مــن
اللغــات األخــرى.

مهنــد القــادم مــن حلــب شــمال ســوريا،
هــو طبيــب أســنان ،عــاش وعمــل فــي
الســعودية  15عامــا ،قــال لنــا فــي أول
اللقــاء ،وهــو يتحــدث عــن إنجــازه:
«الحاجــة أم االختــراع» ،فتعلــم اللغــة هــو
مــا دفعنــي إلــى ابتــكار هــذا البرنامــج.
أدنــاه نــص اللقاء معه:
عمــره  38عامــا ،مــن ســكان مدينــة
حلــب عمــل طبيــب أســنان فــي ســوريا
والســعودية لمدة  15عام.
مهنــد لــم يحصــل علــى اإلقامــة بعــد،
وصــل إلــى الســويد فــي أواخــر العــام
الماضي.
«الحاجــة أم االختــراع» بهــذه المقولــة
القديمــة أســتهل مهنــد حديثــه ل ـ
الكومبــس ،وخــال لقائنا به وســؤالنا له

عندمــا وصلــت الســويد مــع عائلتــي،
كنــت أقيــم فــي الشــمال فــي إحــدى
الكامبــات ،لــم يكــن متوفــرا بهــا
اإلنترنــت ،وكانــت لــدي رغبــة فــي تعلــم
اللغــة الســويدية ،ولكــن لــم تتوفــر برامــج
لتعلــم اللغــة بــدون إنترنــت ،فخطــرت
لــدي فكــرة أن أقــوم ببرمجــة برنامــج
يعمــل بــدون النــت ،وهــو مــا تــم ذلــك– ،وهــل مراســلة الموقــع اعتبرتهــا
موافقــة أم انــك حصلــت علــى موافقــة
وأنا ســعيد جدا بهذا اإلنجاز.
بــي لتحويــل خمســة عشــر ملــف للغــات
وقمــت بضغطهــا لتناســب برنامــج
األندرويــد .وعملــت علــى ربــط البرنامــج
بالدروبكــس الشــخصي ،فالمســتخدم ال
يعــرف كل هــذه األليــة فقــط هــو يقــوم
بالبحــث عــن الكلمة وبكل سالســة.

رســمية منهــم للقيــام بالعمــل؟
–كيــف لطبيــب أســنان أن يعمــل وماهي المصــادر التي اتبعتها؟
علــى برمجــة برامــج ونظــم بعــد المراســات التــي قمــت بهــا مــع
إلكترونية؟
موقــع ليكســن بالطبــع حصلــت علــى

هــي هوايــة قديمــة ،كنــت فــي أوقــات
الفــراغ فــي عملــي فــي طــب األســنان أقــوم
علــى تنميتهــا واالطــاع علــى الجديــد
والمعلومــات الحديثــة فــي عالــم
الكمبيوتــر .فأنــا أهــوى عمــل البرامــج،
فغالبــا مــا أقــوم بإنشــاء برامج الســتخدامي
الشــخصي ولألصدقــاء .فمثــا إلــى يومنــا
هــذا وأنــا أســتخدم برنامــج الحســابات
المنزليــة الــذي يســاعدني فــي إدارة
المصاريــف للمنــزل قمــت بإنشــائه قديمــا
علــى نظام الويندوز.

–القامــوس كان مجــرد فكــرة ماهــي
الخطــوات التــي حولــت الفكــرة إلــى
برنامج تعليمي؟

إيميــل مــن مديــر الموقــع ورحــب بالفكــرة
وزودنــي بروابــط تحتــوي علــى  15ملــف
بحيــث كل لغــة في ملف.
عملــت علــى البحــث مــن مصــادر للكلمــات
األكثــر شــيوعا باللغــة الســويدية
فحصلــت علــى ملــف وهــو مشــروع قامــت
بــه جامعــة يوتوبــوري لتصنيــف الكلمــات
باللغــة الســويدية بالنســبة الســتخدامها
وهــذا المشــروع يســمى «كيلــي» الملفــات
كانــت متوفــرة علــى موقــع الجامعــة
بشــكل يســمح للجميــع اســتخدامه وال
يحتــاج موافقــه .والملــف يحتــوي علــى 8
آالف كلمــة .وبالطبــع عملــت علــى إنشــاء
برنامــج علــى جهــازي إلدماجهــا مــع
الملفــات التــي قمــت بتجهيزهــا مــن قبــل
مــن موقــع ليكســين وواجهــت صعوبــات
ووقــت طويــل لحصولــي فــي النهايــة علــى
نتيجــة مرضية وليســت ممتازة.

راســلت الموقــع الرســمي لبرنامــج
ليكســين للترجمــة وســألتهم عــن
أمكانيــة حصولــي علــى نســخة مــن ملفــات
إلكترونيــة للقامــوس وأن تكــون بكافــة
– «كيــف خطــر علــى بالــك أن تقــوم اللغــات المتوفــرة .فأرســلوا لــي ملفــات –ماهــي الميــزات التــي أضفتهــا عــن
بمثــل هــذا العمــل»؟ مــن أيــن جــاءت بصيغــة « أكــس أم أل» وعملــت علــى القاموس األصلي ليكســين؟
فكــرة القيــام بوضعــك برنامــج تحويلهــا مــن خــال قيامــي بإعــداد مــن حيــث الشــكل والمظهــر العــام
تعليم للغة الســويدية؟
برنامــج علــى جهــاز الكمبيوتــر الخــاص عملــت علــى توفيــر خدمــة تغييــر لــون

المظهــر العــام للبرنامــج بحســب اللــون ليســاعد المبتدئيــن علــى اســتخدام
المفضــل لــدى المســتخدم وذلــك يتــم البرنامج.
بســهولة مــن خــال قائمــة اإلعــدادات.
كمــا عملــت علــى الشــيء المهــم وهــو أن –هــل اســتغرق البرنامــج وقتــا
البرنامــج يعمــل بــدون خدمــة اإلنترنــت لتجهيــزه ،وهــل ســتعمل بمجــال
بعدمــا يقــوم المســتخدم بتحميــل البرمجة في المســتقبل؟
الملفــات باللغــات التــي يريدهــا .كمــا البرنامــج اســتغرق معــي فتــرة ســتة
قمــت بإضافــة خدمــة ثالثــة لغــات شــهور لكــن ليــس بشــكل عملــي ،فغالبــا
للقائمــة الرئيســية للبرنامــج وهــي العربيــة مــا كنــت أقــوم بالعمــل عندمــا أكــون
والســويدية واإلنكليزيــة ليســهل علــى مرتــاح المــزاج والبــال .أربــع ســاعات
الجميــع اســتخدام البرنامــج وال يقتصــر بشــكل شــبه يومــي كنــت اجلــس وأعمــل
علــى جنســية معينة.
بــه علــى جهــاز الكمبيوتــر الخــاص بــي.
وأضفــت للبرنامــج قائمــة بأكثــر الكلمــات هــذه أول تجربــة لــي علــى نظــام
شــيوعا باللغــة الســويدية ويمكــن األندرويــد فدائمــا كنــت اســتخدم نظــام
للمســتخدم الوصــول إليهــا عــن طريــق الوينــدوز .كل هــذه المراحــل التــي عملــت
قائمــة اإلعــدادات .ويمكنــه حفــظ عليهــا مــن أجــل إنجــاز البرنامــج تمــت
الكلمــات مــن خــال الضغــط علــى إشــارة علــى برنامــج «واجــه التطويــر» والــذي
النجمــة بجانــب كل كلمــة وذلــك لتســهيل يتوفــر بالتحميــل مجانــا علــى موقــع
غوغل.
عمليــة الحفــظ ومراجعة الكلمات.
أريــد العمــل بمهنتــي كطبيــب أســنان
–هــل يمكــن اســتخدام البرنامــج لكــن كــون المشــوار طويــل للحصــول علــى
بســهولة أم يتطلــب ذلــك بعــض المعادلــة وتصريــح العمــل لمهنــة طــب
المهارات؟
األســنان ربمــا أعمــل فــي فتــرة االنتظــار
المســتخدم مــا عليــه ســوى كتابــة الكلمــة فــي مجــال البرمجــة والكمبيوتــر ألنــي
باللغــة التــي يريدهــا أو باللغــة الســويدية أعشقها.
بعــد اختيــار اللغــة مــن القائمــة فيظهــر رســالتي للجميــع ونصيحتــي لهــم بــأن
لــه علــم الدولــة مقترنــا بــكل لغــة يقــوم فتــرات االنتظــار طويلــة ومليئــة بالملــل
باختيارها.
والفــراغ .عليكــم أن تســتخدموها
عنــد البحــث عــن الكلمــة تظهــر النتائــج وتســتغلوها بتطويــر هواياتكــم
بســرعة وبعــدة خيــارات ومرفقــة واالهتمــام بالشــيء األكثــر أهميــة أال وهــو
بالكلمــات التــي تشــبهها أو التــي تحتــوي اللغــة الســويدية والعمــل علــى تعلمهــا
بمعناهــا علــى هــذه الكلمــة مــع األمثلــة بأسرع وقت.
والترجمــة وإمكانيــة االســتماع إلــى لفــظ
الكلمــة .ويوجــد دليــل اســتخدام
أجــرى اللقــاء :محمد البلوط
للبرنامــج عملــت عليــه وهــو مرفــق
بالصــور وتعليمــات متوفــرة بثــاث لغــات
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وزيرة العمل إليفا يوهانسون مع رئيس تحرير شبكة الكومبس

الملك غوستاف السادس عشر وعدسة الكومبس

السويد معا Sverige tillsammans

ورشة عمل حكومية للتسريع باستيعاب القادمين الجدد

الكومبــس – خــاص :ضمــن
المســاعي الحكوميــة لتجميــع
وحشــد الجهــود مــن أجــل تســريع
دمــج المقيميــن الجــدد فــي البــاد
بالمجتمــع وخاصــة بســوق العمــل،
نظمــت الحكومــة الســويدية تحــت
إشــراف مباشــر مــن رئيــس الــوزراء
ســتيفان لوفيــن مؤتمــرا وطنيــا
فــي  12أكتوبــر تحــت شــعار
«الســويد معــا» (Nationella
samlingen
Sverige
 )tillsammansحضــره أكثــر
مــن  800شــخص يمثلــون بلديــات
ووزارات ومؤسســات حكوميــة
وخاصــة إضافــة إلــى شــركات
وجمعيــات ومنظمــات مدنيــة.
وحضــر المؤتمــر إلــى جانــب رئيــس
الحكومــة ســتيفان لوفيــن ،الملــك
غوســتاف الســادس عشــر والملكــة
ســيلفيا ،إضافــة إلــى عــدد مــن الــوزراء،
منهــم وزراء الســكن والعمــل والتعليــم
والبنية التحتية.
وقــال لوفيــن فــي كلمــة ألقاهــا بالمؤتمــر:
ً
“علينــا أن نعمــل يــدا بيــد حتى نســتطيع
تجــاوز مهمــة اســتيعاب الالجئيــن الذيــن
يتدفقون إلى السويد”.
وأضــاف موجهــا كالمــه إلــى ممثلــي
البلديــات والمؤسســات ومنظمــات
ً
المجتمــع المدنــي والمتطوعيــن قائــا” :
علينــا ان نفتخــر بالســويد ألنهــا تســتقبل
الهاربيــن مــن الحــروب واإلرهــاب ويجــب
ان نكــون علــى قــدر المســؤولية فــي ذلــك
 ...الســويد اآلن تعتبــر هديــة للقادميــن
الجــدد ولكــن واجبنــا هــو أن نبيــن لهــم أن
لهم حقوق وعليهم أيضا واجبات”.
وأكــد أن الحكومــة تعمــل ليــا ونهــارا
لتجــاوز أزمــة تدفــق الالجئيــن الذيــن
ضربــت أعدادهــم خــال األيــام الماضيــة،
أرقامــا قياســية جديــدة ،لــم تصــل إليهــا
أزمــة الالجئيــن فــي تســعينيات القــرن
المنصــرم عنــد انــدالع حــرب البلقــان،
مشــددا أن حكومتــه تتابــع الوضــع ســاعة
بساعة.

ودعــا الجهــات المعنيــة إلــى تأميــن
المــدارس والرعايــة الصحيــة والعمــل
والســكن لهــم ،قائــا إن األمــر ال يقتصــر
علــى اســتقبال الالجئيــن فقــط وإنمــا
توفيــر كل ذلــك لهــم ،عندهــا نســتطيع
ان نقــول إننــا نبنــي الســويد يــدا بيــد.
وأشــار أيضــا إلــى أن زيــادة ســكان الســويد
يقــوي البــاد ضمــن تحديــات االقتصــاد
العالمي.
وشــهدت أروقــة المؤتمــر عقــد 10
نــدوات ،تبحــث قضايــا العمــل والســكن
والتعليــم ودور الجمعيــات والمنظمــات
المدنية في ذلك.
وفــي خطــوة تشــجيعية أعلــن رئيــس
الــوزراء ســتيفان لوفيــن عــن تخصيــص
مســاعدات ماليــة وحوافــز حكوميــة
للشــركات التــي تقــوم بتوظيــف المقيميــن
الجــدد أو بتأميــن عــدد معيــن مــن أماكــن
التدريب لديها.

–رئيــس الحكومــة الســويدية
ســتيفان لوفيــن يوجــه كلمــة عبــر الـــ
“الكومبس” للقادمين الجدد:
بإمــكان القادميــن الجــدد لعــب دورا مهمــا
في بناء السويد
شــبكة الكومبــس شــاركت فــي مؤتمــر
«الســويد معــا» وطرحــت عــدة أســئلة
ومداخــات ضمــن أعمالــه ،رئيــس تحريــر
الشــبكة توجــه إلــى رئيــس الــوزراء ســتيفان
لوفيــن بطلــب توجيــه كلمــة عبــر
الكومبــس للقادميــن الجــدد ،أثنــاء لقــاء مــع
عــدة صحفييــن ووســائل إعــام .لوفيــن
رحــب بالطلــب قائــا :إن بإمــكان القادميــن
ُالجـ ًـدد لعــب دور مهــم فــي بنــاء الســويد،
يــدا بيــد ،وســوية مــع اآلخريــن ،ســواء
كانــوا مولوديــن فــي البــاد أو الذيــن
عاشوا فيها فترات طويلة.
وأكــد لوفيــن أن هــذا المبــدأ هــو مــا
تعتمــده السياســة الســويدية الحاليــة فــي
أن نشــارك بممارســة حقوقنــا وواجباتنــا
فــي المجتمــع الجديــد القائــم علــى
المؤسســات التــي تعمــل علــى ضمــان ذلــك،
وهــو الشــكل الــذي يســير عليــه الوضــع
في البالد.

وكانــت الكومبــس قــد طرحــت فــي مداخلة
أثنــاء اللقــاء الصحفــي مــع رئيــس الــوزراء
وعــدد مــن ممثلــي الشــركات الكبيــرة،
مســألة أهميــة المعلومــات التــي يحتاجهــا
القــادم الجديــد والتــي تســهل ســرعة
تعرفــه علــى المجتمــع وقوانينــه
وتعليماتــه ،وأوضحــت المداخلــة أن
اإلعــام يمكــن أن يلعــب دورا كبيــرا فــي
عمليــة االندمــاج ،والتــي هــي عمليــة ذات
اتجاهيــن ،لتعريــف القــادم الجديــد علــى
المجتمــع ولتعريــف المجتمــع علــى
إمكانيــات وقــدرات وثقافــات القادميــن
الجدد.

–وزيــرة العمــل :فتــرات االنتظــار
الطويلــة تحبــط القادميــن الجــدد
وتأخر االستفادة منهم
وفــي تصريــح خــاص لشــبكة الكومبــس
قالــت وزيــرة العمــل إليفــا يوهانســون إن
هــذا المؤتمــر فرصــة لكــي يقــدم الجميــع
مــا يســتطيع أن يســاهم بــه مــن أجــل
تجــاوز مرحلــة ترســيخ القادميــن الجــدد،
وإن كل جهــة يمكــن أن تقــدم الكثيــر
ولكــن يمكــن للجميــع معــا أن يقدمــوا
أكثر.
الوزيــرة يوهانســون أكــدت فــي كلمتهــا
أمــام المؤتمــر علــى أهميــة تجــاوز مســألة
فتــرات االنتظــار الطويلــة التــي يضطــر
القــادم الجديــد أن يقضيهــا قبــل قــرار
اإلقامــة وبعــد الحصــول علــى اإلقامــة
والتي تؤثر سلبا عليه وعلى المجتمع.
وفيمــا يتعلــق باإلجــراءات الحكوميــة
الجديــدة لترســيخ القادميــن الجــدد قالــت
الوزيــرة إن هــذه اإلجــراءات هــي بمثابــة
تعزيــز كبيــر للبلديــات ،فزيــادة أمــوال
المســاعدات للبلديــات سيســهل مــن
عمليــة قبــول القادميــن الجــدد فــي
البلديات.

–الحكومــة الســويدية تعلــن خطــة
جديــد لترســيخ القادميــن الجــدد
وتسهيل حصولهم على عمل
وكانــت الحكومــة الســويدية أعلنــت قبــل
انعقــاد المؤتمــر ،عــن سلســلة مــن

اإلجــراءات الجديــدة ضمــن مبــادرة أطلقــت الحكومــة ســترفع قيمــة المســاعدات
ً
عليهــا اســم الســويد معــا “ Sverigeالماليــة الممنوحــة للبلديــة مــن نحــو 52
 ،”tillsammansلدعــم ترســيخ ألف كرون لحوالي  78200كرون.
القادميــن الجــدد فــي المجتمــع الســويدي وبيــن لوفيــن أن الحكومــة تهــدف مــن
وتســهيل عمليــة دخولهــم فــي ســوق هــذه الخطــوة إلــى إعطــاء إشــارة للبلديــات
العمل أو متابعة دراستهم.
بــأن جميــع الســلطات المحليــة قــد

وتشــمل المبــادرة الجديــدة إجبــار جميــع اشــتركت بالفعــل فــي عمليــة اســتقبال
البلديــات علــى اســتقبال الوافديــن الجــدد ،الوافدين الجدد.
وزيــادة األمــوال الممنوحــة للبلديــات ومــن المتوقــع أن تبلــغ قيمــة التكلفــة
إلكمــال األعمــال المترتبــة علــى عمليــة
اإلجماليــة لتطبيــق اإلجــراءات الحكوميــة
تلقــي القادميــن الجــدد ،باإلضافــة إلــى
الجديــدة حوالــي  1.1مليــار كــورن خــال
زيــادة قيمــة التعويضــات المقدمــة
العــام المقبــل وحوالــي  2.6مليــار كــرون
للبلديــات لتصــل لنحــو  42ألــف كــرون
خالل عام .2017
عــن كل قــادم جديــد ال يتجــاوز عمــره
 65عامـ ًـا ويتــم تســجيله فــي البلديــة مــن جهتهــا قالــت المتحدثــة باســم
ابتــداء مــن كانــون الثانــي /ينايــر عــام سياســة ســوق العمــل فــي حــزب
Elisabeth
المحافظيــن
.2016
 Svantessonإن حزبهــا يرحــب
وقــال رئيــس الــوزراء ســتيفان لوفيــن إن
الســويد لديهــا مســؤولية أخالقيــة بمقتــرح زيــادة األمــوال الممنوحــة
وإنســانية لمســاعدة األشــخاص الذيــن للبلديــات ،لكنهــا عبــرت عــن اعتقادهــا
بــأن الحكومــة الحاليــة غيــر مســتعدة
يفرون من الحروب واإلرهاب والقمع.
إلعــادة النظــر فــي سياســتها لتتماشــى
واســتبعد لوفيــن أن تكــون الســويد تقبــل مع الوضع الحالي.
الالجئيــن نتيجــة زيــادة معــدالت
ً
ـيرا فــي الوقــت ذاتــه إلــى وأشــارت إلــى ان حــزب المحافظيــن قــدم
الشــيخوخة ،مشـ
حاجــة عــدد مــن القطاعــات العاملــة فــي العديــد مــن الخطــوات الفعالــة منهــا
مجــال الرفاهيــة االجتماعيــة إلــى اقتــراح اإلقامــات المؤقتــة وإيجــاد أشــكال
الموظفين من ذوي المهارات العالية .توظيــف جديــدة لتســهيل حصــول
القادميــن الجــدد علــى وظائــف باإلضافــة
وأوضــح أن المقترحــات الحكوميــة ًســيتم إلــى تقديــم الكثيــر مــن الميــزات عنــد
عرضهــا علــى البرلمــان ،مؤكــدا أن حصــول الوافديــن الجــدد علــى الوظيفــة
ً
الحكومــة ســتقدم المزيــد مــن األمــوال األولــى لهــم فــي الســويد ،مبينــة أن
لجميــع البلديــات مقابــل إلزامهــا بتلقــي الحكومــة لــم تطــرق إلــى أي مجــال مــن
القادمين الجدد.
هذه المجاالت المذكورة.
ً
ووفقــا لمبــادرة الحكومــة الجديــدة فقــد
تــم زيــادة االعتمــادات الماليــة المخصصــة
ً
للبلديــات ســنويا مقابــل الموافقــة علــى
اســتقبال الوافديــن الجــدد ،حيــث بلــغ وثيقــه ســفر لبنانية لالجئين
ا لفلسطينيين
مجمــوع زيــادة المســاعدات الماليــة مــن
 83100كــرون إلــى  125ألــف كــرون االســم  :هديل رياض قاســم
الرقم377777 :
عــن كل قــادم جديــد ال يتجــاوز عمــره
ً
تاريــخ اإلصدار ٢٠١٢ :
 65عامــا وتســتقبله البلديــة ابتــداء مــن
تاريــخ النفــاذ ٢٠١٧ :
شــهر كانــون الثانــي /ينايــر مــن عــام
 ،2016أمــا بالنســبة للوافديــن الجــدد هاتــف 0707997733 :
ممــن هــم ضمــن ســن التقاعــد ،فــإن

مفقود وثيقه ســفر
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سنكون معك من الـ  Sfiإىل العمل
هاتف

0771-650 600

اإلثنني  -الجمعة
الساعة 8.00-17.00

تعلم اللغة السويدية

يف Lernia

اللغة هي الخطوة األوىل وقد تكون األهم لدخول سوق العمل.
عند دراستك الـ  Sfiيف  Lerniaستصبح رسيعا قادرا عىل التخاطب
والقراءة والكتابة باللغة السويدية بشكل جيد .سيقوم مدرسونا
ذوو الخربة مبساعدتك عىل تحقيق أهدافك .عند إنتهائك من
الـ  Sfiوإستعدادك للخطوة التالية فإعلم أن  Lerniaلديها دورات
دراسية و فرص عمل.

الربيد األلكرتوين
املوقع األلكرتوين www.lernia.se

kundservice@lernia.se
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الطبيب خير الدين حسن:

« لسنا أقل كفاءة
من األطباء الذين
تستقدمهم
السويد من
اليونان»

د .خير الدين حسن

الكومبــس -خــاص :مثــل غيــره مــن
األكاديمييــن واألطبــاء وســواهم،
أجبــرت ظــروف المعــارك في ســوريا
أخصائــي جراحــة العصبيــة الدكتــور
خيــر الديــن حســن علــى مغــادرة
بلــده والقــدوم إلــى الســويد ،بحثــا
عــن مــكان ينعــم فيــه مــع عائلتــه
باألمــن واالســتقرار.
الكومبــس تقــدم لقرائهــا فــي هــذه
الســطور ،تجربتــه فــي المجتمــع
الجديــد ،لمشــاركتها مــع القــراء
بهــدف االســتفادة منهــا فــي الحصــول
علــى المزيــد مــن المعلومــات حــول
كيفيــة إتبــاع الطــرق الصحيحــة
للدخــول فــي ســوق العمــل ،والحصــول
على وظيفة.
وصــل الســويد فــي شــهر تشــرين الثانــي/
نوفمبــر مــن العــام  ، 2014وحصــل فــي
شــهر حزيــران /يونيــو مــن العــام الجــاري
علــى حــق اإلقامــة فيهــا ،ومنــذ ثالثــة
أشــهر تمكــن مــن الحصــول علــى تدريــب
وظيفــي ( ،براكتيــك ) فــي مستشــفى
 Sunderbyفــي مدينــة بــودن
الشــمالية ،فيمــا يواصــل ًتعلمــه اللغــة
الســويدية ،التــي تعــد شــرطا مــن شــروط
حصولــه على عمل.

حســن المنحــدر مــن مدينــة القامشــلي
الســورية ،لــه ســنوات خبــرة طويلــة
كأخصائــي فــي جراحــة الدمــاغ والعمــود
الفقــري واألعصــاب المحيطــة ،باإلضافــة
إلــى كونــه جــراح العصبيــة عنــد األطفــال،
تــرك بيتــه وبلــده ومهنتــه واضطــر إلــى
االفتــراق عــن عائلتــه المؤلفــة مــن
زوجتــه وأطفالــه األربعــة ولــو لوقــت
لحيــن لـ ّـم ًشــملهم مــرة ثانيــة فــي
الســويد ،بحثــا عــن رقعــة أرض تؤمــن
لهــم حياتهــم وتحفــظ لهم كرامتهم.

„

يقــول حســن لـــ
الكومبــس « :الســويد
وفــرت الحمايــة لنــا ،لكــن
الحصــول علــى عمــل
يحتــاج لوقــت أطــول
نسبي ًا».

يعتقــد حســن ،أنــه وســط نقــص األطبــاء
والممرضــات الــذي تعانــي منــه
مستشــفيات الســويد ،فــأن عليهــا
تســريع إدخــال األطبــاء واالختصاصييــن
فــي ســوق العمــل مــن خــال تجربتهــم
فــي مجــاالت اختصاصاتهــم وعــدم
تحديدهــم بضــرورة تعلــم اللغــة عنــد
مرحلــة معينــة ً ،لجهــة أن التعامــل باللغــة
ســيأتي تدريجيــا مــن خالل العمل.

ً
باحثون سويديون« :انتبهوا جيدا
لكمية اللحوم التي تأكلونها «!..

المشــرف علــى األخصائــي المتــدرب البلــدي فــي بــودن لــم يعمــل شــيء يشــجع
مســؤولية البــت فــي قــرار حصولــه علــى فيهــا األطبــاء علــى البقــاء والعمــل رغــم
النقــص الموجــود فــي الــكادر الطبــي
العمل.
والتمريضــي ،ال زلــت لحــد اآلن ورغــم
حصولــي علــى اإلقامــة ،أقيم في الكامب.
–كفاءات طبية

وبحســب حســن ،فأنــه فــي كل مقاطعــة
نوربوتــن ال يوجــد هنــاك اختصاصــي
واحــد فــي مجــال الجملــة العصبيــة ،وأنــه
عنــد حــدوث حــاالت تســتدعي تدخــل
جراحــة فــي هــذا التخصــص ،يتــم نقــل
المريــض ربمــا بالطائــرة إلــى المستشــفى
التــي يتواجــد فيهــا جـ ّـراح مــن هــذا ويــرى الدكتــور حســن ،أن الكفــاءات
والخبــرات الطبيــة التــي يتمتــع بهــا
النوع.
األطبــاء الســوريين ،ليســت بأقــل مــن
–مراحل الدخول لســوق العمل
كفــاءات األطبــاء المســتقدمين مــن
ً
يوضــح الدكتــور حســن ،أن الخطــوات اليونــان مثــا ،إذ يقــول ،كخبــرة ليســوا
التــي مــر بهــا كاختصاصــي جملــة عصبيــة بأحســن منــا ،ولكنهــم فــي الســويد ال
فــي دخولــه ســوق العمــل ،هــي نفــس يثقــون بعملنــا كأطباء.
الخطــوات التــي ُيفتــرض أن يمــر بهــا
جمــع األخصائييــن الطبييــن ،،تتلخــص ويــرى حســن أن علــى الجهــات المســؤولة
ً
فــي تعلــم اللغــة الســويدية (المرحلــة تشــجيعهم علــى البقــاء ،قائــا :نحتــاج
الثالثــة مــن  )SASوإيجــاد تدريــب الــى خطــوات أكبــر تشــجعنا علــى الدخــول
وظيفــي فــي إحــدى المستشــفيات لمــدة فــي المجتمــع وســوق العمــل ،حتــى نبقــى
ً
ســتة أشــهر أو ســنة ،حيــث يقــع علــى فــي المنطقــة ،الفتــا إلــى أن المجلــس

عائلة خير الدين حسن

الكومبــس  -ســتوكهولم  :دعــا
عــدد مــن الباحثيــن العلمييــن
الســويديين ،إلــى تقليــل كميــة
اللحــوم التــي يتناولهــا اإلنســان
يوميــا ألن األبحــاث تؤكــد بشــكل
متزايــد علــى خطــورة اإلفــراط
فيهــا .
وكشــفت مصلحــة مراقبــة المــواد
الغذائية Livsmedelsverket
عــن ازديــاد اســتهالك كميــة ًاللحــوم فــي
الســويد خــال العشــرين عامــا الماضيــة،
وقالــت إن كميــة اللحــوم المســتهلكة
ازدادت بنســبة  ،% 40وهــي زيــادة

ُويعــرف عــن منطقــة نوربوتــن الواقعــة
في الشــمال ،برودتها الشــديدة.
ً
لــم يكــن خافيــا علــى الدكتــور حســن
وقبــل قــراره تــرك ســوريا وطلــب اللجــوء
فــي الســويد ،أنــه ســيواجه معوقــات
وتحديــات فــي حصولــه علــى عمــل
ودخولــه المجتمــع ،لكنــه يــرى أن جمــع
شــمله مــع عائلتــه ،ســيحل مشــاكل
كثيرة.

ويقــول :أنــا مرتــاح فــي الســويد وأتوقــع
أن أحصــل علــى عمــل خــال وقــت قصيــر
وليــس هنــاك مــن ضغــط علـ ّـي غيــر ُبعــد
أوالدي الصغــار عنــي ،أبنــي الصغيــر
يعانــي مــن مشــاكل نفســية بســبب ذلــك،
تفكيــري منحصــر فــي أن يكــون أوالدي
عنــدي ،عندهــا ســتنحل لــدي مشــاكل
كثيرة.
لينا ســياوش

ً
كبيــرة وغيــر مســبوقة ،مشــيرة إلــى ًأن هــذه في اليــوم الواحد أحيانا.
االســتهالك فــي الســويد يختلــف كثيــرا
مــن شــخص آلخــر ،وبحســب العــادات وبحســب المصلحــة فــإن كل ثالثــة رجــال
مــن أصــل أربعــة ،وكل واحــدة مــن أصــل
الصحيــة لإلنســان وثقافته.
امرأتيــن يتناولــن كميــات لحــوم أكثــر
وكانــت مصلحــة مراقبــة المــواد الغذائيــة بكثيــر ممــا أوصت بــه المصلحة.
قــد أوصــت الســويديين بتنــاول حوالـ ًـي
ـبوعيا وأشــارت األرقــام الصــادرة عــن مصلحــة
نصــف كيلــو مــن اللحــوم الحمــراء أسـ
الزراعيــة
فقــط ،علــى أن تكــون هــذه الكميــة ضمــن الشــؤون
أربعــة أنــواع مــن الوجبــات الغذائيــة مثــل  Jordbruksverketإلــى أن
الســجق واللحــم المفــروم وغيرهــا مــن الشــخص فــي الســويد يــأكل حوالــي 50
األنــواع .وهــذه الكميــة تتعــارض حتمــا كليــو غــرام مــن اللحــوم كل ســنة ،وهــو
مــع شــهية الكثيــر مــن النــاس الذيــن مــا يؤثــر علــى الصحــة والبيئــة بشــكل
اعتــادوا علــى تنــاول كميــات أكبــر مــن كبير.
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الكومبس تحاور مربي النحل مصطفى الخطيب:

هكذا تتم تربية النحل في السويد وإنتاج العسل
ً

الكومبــس – ســتوكهولم :قــد فــي إحــدى شــركات تربيــة النحــل الصعبــة جــدا فــي الشــتاء هنــا يقــوم السويد؟
وتصنيــع العســل ،وبالفعــل بعــد
أســبوعين مــن دخولــي للمدرســة مــن
أجــل تعلــم اللغــة الســويدية حصلــت علــى
تدريــب فــي شــركة Biodling AB
لمــدة ثالثــة أشــهر ،وبعــد انتهــاء فتــرة
التدريــب وقعــت مــع الشــركة علــى عقــد
عمل».

يتســاءل البعــض كيــف ًتتــم تربيــة
النحــل فــي الســويد خاصــة فــي ظــل
ظــروف الطقــس البــاردة والقاســية
ج ـدًا ،وهــل هنــاك شــروط مناخيــة
معينــة لنجــاح تشــكيل خليــة
النحــل وإنتــاج العســل ومــا هــي أبــرز
التكنولوجيــات المســتخدمة فــي
تربيــة النحــل؟
يوضــح الخطيــب أنــه تعلــم اللغــة
الســويدية باالعتمــاد علــى جهــده

النحــل بتوليــد الحــرارة مــن تلقــاء نفســه
داخــل الخليــة للحفــاظ علــى حياتــه مــن
بــرودة الطقــس واالنخفــاض الشــديد فــي
درجــات الحــرارة ،أمــا فــي فصــل الربيــع
فــإن النحــل يخــرج مــن خليتــه ويبــدأ
بالتقــاط حبــات غبــار الطلــع مــن األشــجار
والــورود عنــد بدايــة تبــدأ الثمــرة
باإلزهــار حيــث تحمــل غبــار الطلــع إلــى
الخلية وتباشــر في عملية صنع الشــمع.

تختلــف تربيــة النحــل فــي الســويد عــن
بقيــة الــدول األخــرى نتيجــة الجــو البــارد
وتشــكل الجليــد وهطــول الثلــوج فــي
أغلــب أيــام فصــل الشــتاء لذلــك تتطلــب
عمليــة تربيــة النحــل اهتمــام ً كبيــر
وعنايــة دقيقــة بالخليــة حفاظــا علــى
حيــاة النحــل ولضمــان نجــاح عمليــة
تربيــة النحل.

–مــا هــي أبــرز التكنولوجيــات
ً
الكومبــس التقــت بالشــاب مصطفــى الشــخصي وبمســاعدة بعــض األصدقــاء
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النحل؟
ممــن ســاهمت خبرتــه المتواضعــة فــي
دوامــه هــو يــوم واحــد فقــط وبالتالــي لفصــل الشــتاء مــن أجــل اســتمرار عمليــة

تربيــة النحــل مــن خــال عملــه مــع هــذه المــدة ليســت كافيــة لإللمام باللغة.
والــده فــي ســوريا فــي هــذا المجــال
بالحصــول علــى فرصــة عمــل لــه فــي –كيــف تتــم تربيــة النحــل فــي
إحــدى شــركات تربيــة النحــل السويد؟
السويدية.
تعتمــد تربيــة النحــل علــى عوامــل
يقــول الخطيــب عديــدة منهــا الظــروف المناخيــة ونــوع
«خــال لقائــي الطريقــة المســتخدمة فــي تربيــة النحــل
األول مــع مكتــب ومســتوى التقنيــات المتوفــرة فــي عمليــة
العمــل بعــد إنتــاج العســل ،ومــن أهــم أساســيات
حصولــي علــى تربيــة النحــل هــو الحصــول علــى خليــة
تصريــح اإلقامــة للنحــل مــن أجــل البــدء بتربيتهــا ،وخــال
فــي الســويد ،فصــل الشــتاء الــذي يتميــز ببــرده
مصطفى الخطيب
شــرحت لهــم أننــي القــارص فــي الســويد نقــوم بتغذيــة
إلــى جانــب دراســتي فــي الجامعــة كنــت الخليــة بالقطــر المكــون مــن المــاء والســكر
أحيانـ ًـا فــي أوقــات الفــراغ أســاعد والــدي مــع بعــض الفيتامينــات التــي تســاعد فــي
فــي تربيــة النحــل ولــدي خبــرة جيــدة تنشــيط النحــل وتقويته.
ً
نوعــا مــا فــي هــذا المجــال ،وبالتالــي وعلــى الرغــم مــن الظــروف المناخيــة –مــا هــي صعوبــات تربيــة النحــل فــي
عــرض علــي مكتــب العمــل إجــراء تدريــب
بنــاء الشــمع ،وتقــوم النحلــة الملكــة
المســؤولة عــن الخليــة بوضــع بيــوض فــي
كل عيــن سداســية مــن عيــون الخليــة،
وفــي حــال كانــت أكثــر مــن بيضــة فهــذا
يعنــي أن الملكــة مريضــة ،لذلــك يجــب
تغييــر الملكــة عــن طريــق جلــب ملكــة
جديــدة مــن خليــة ثانيــة أثنــاء فتــرة
تكاثــر النحــل ألنــه فــي هــذه المرحلــة
يظهــر أكثــر مــن ملكــة مــع عــدد كبيــر
النحــات العامــات فــي الخليــة الواحــدة،
وتعتمــد مهــم العامــات علــى إحضــار
غبــار الطلــع وتبخيــر العســل وإنتاجــه
والتخلــص مــن المــاء الزائــد فــي العســل
وتربيــة البيــوض مــن لحظــة وضــع الملكــة
للبيــض ولمــدة  20يــوم حتــى يصبــح
النحــل جاهز.

مــن النــوع المغشــوش والمصنــوع أغلبــه
مــن الســكر ،ولكــن بحســب خبرتــي فــي
هــذا المجــال وعملــي فــي تربيــة النحــل
فــي الســويد اعتقــد أن العسـ ًـل الســويدي
هــو مــن ال ًنــوع الصــاف جــدا وال يتــم
خلطــه أبــدا مــع الســكر وغيرهــا مــن
المــواد الحافظــة والمكثفة.

–ما هو مجال عملك في الشــركة؟
هنــاك عــدة أقســام فــي الشــركة منهــا
قســم تصنيــع األخشــاب «اإلطــارات»
وقســم تغليــف العســل فــي وعــاء زجاجــي
وتصديــره وقســم فــرز العســل ًمــن خــال
اســتعمال جاهــز ضخــم جــدا يقــوم
بعمليــة فــرو العســل عــن طريــق ســحبه
مــن اإلطــارات ،أمــا عملــي األساســي
فيتركــز علــى تصنيــع األخشــاب وهــي
مصنوعــة مــن الخشــب الســويدي ،وتســمى
هــذه اإلطــارات بالمســكن الخشــبي
وتتكــون مــن حامــل وقاعــدة وبــاب
الخليــة وصنــدوق التربيــة وصنــدوق
العاســلة وغطــاء الخلية الخارجي.

بشــكل عــام تقنيــات تربيــة النحــل فــي
الســويد تشــبه الطــرق المتبعــة فــي
أماكــن أخــرى مــن العالــم بغــض النظــر
عــن اختــاف الظــروف المناخيــة ،إال أن
مــا يميــز الســويد هــو حــرص شــركات
تربيــة النحــل وإنتــاج العســل علــى
اســتخدام أحــدث الوســائل واآلالت
التكنولوجيــة بهــدف صنــع عســل
ســويدي مــن النخــب األول ودخولــه مجــال
المنافســة مــع الــدول التــي تشــتهر يؤكــد مصطفــى الخطيــب علــى أن تجربــة
ً
عملــه فــي شــركة ســويدية لتربيــة النحــل
عالميــا بإنتاج العســل.
وإنتــاج الع ًســل ســاهمت فــي زيــادة
–كيــف يميــز المســتهلك أنــواع خبرتــه كثيــرا فــي هــذا المجــال ،وبالتالــي
أصبــح لديــه دافــع فــي المســتقبل
العســل الجيد من المغشوش؟
لتأســيس شــركة خاصــة بــه لتربيــة النحــل
يمكــن التمييــز بيــن أنــواع العســل وتصنيع العســل.
ومعرفــة النــوع الجيــد مــن عدمــه مــن
خــال اللــون وتــذوق طعــم الع ًســل،
لمعرفــة مــا إذا كان العســل طبيعيــا أو
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هربت من داعش في الموصل للسويد بتأشيرة مقابل  30ألف دوالر

عائلة عراقية مهددة بالترحيل ّالى إيطاليا
تعيش رعب اإلبعاد القسري يوميا
الكومبــس  -تحقيــق :قصــة هــذه
العائلــة العراقيــة ،التــي هربــت
مــن قبضــة داعــش فــي الموصــل
للســويد ،وظهــرت بصماتهــا فــي
إيطاليــا ،تعكــس حــال الكثيــر مــن
طالبــي اللجــوء العراقييــن ،الذيــن
قدمــوا مــن مناطــق ال زالــت تحــت
ســيطرة تنظيــم مــا يســمى بالدولة
اإلســامية ( داعــش ) ،لكــن مصلحــة
الهجــرة الســويدية لــم تمنحهــا
اإلقامــة ،لمختلــف األســباب ،منهــا
وجــود بصمــات لهــا فــي دول أخــرى،
وفــق اتفاقيــة دبلــن.
يقــول حيــدر ،وهــو ّرب العائلــة
لـ»الكومبــس» « :أنــا شــاب لعائلــة مــن
أربعــة أشــخاص ،زوجتــي تبلــغ  29عامــا،
ولــي طفلــة وطفــل ،األولــى فاطمــة 7
أعــوام ،تتكلــم الســويدية بشــكل جميــل
جــدا ،ألنهــا دخلــت المدرســة ،منــذ ســنة
واحــدة ،والثانــي أميــن أكمــل ســنته
الخامســة قبــل عــدة أســابيع ،وبإمكانــه أن
يعــد األرقــام بالســويدية إلــى العشــرين
بشــكل ممتــع ومضحك جدا.
كنــا نعيــش بســام فــي قريتنــا الصغيــرة
«تلعفــر» حتــى ســقوط محافظــة
الموصــل ،والتــي ال تبعــد عنــا ســوى
مســافة قريبــة بعــد أن علمنــا عــن
اقتــراب داعــش قررنــا الهــرب وتــرك كل
شــيء ،وتوجهنــا أوال إلــى جبــال ســنجار،
وبعــد معانــاة طويلــة ،وصلنــا إلــى
كردســتان العــراق ،وقمنــا ببيــع كل مــا
نملــك فــي قريتنــا ،مــن خــال صديــق
وشــريك لــي في محــل لبيع الخضراوات.

– فيــزة شــنغن مقابــل  30ألــف جاهــزة ثــم أتــى إلينــا حامــا التذاكــر
وكافــة األوراق وأخــذ نصــف المبلــغ البالــغ
دوالر!!
فــي كردســتان وجدنــا مهربــا لتهريبنــا 15 ،ألــف دوالر علــى ان نســلم باقــي
إلــى هــذه اللحظــة لــم نكــن نفكــر بالخــروج المبلــغ عنــد الوصول حســب االتفاق».
مــن العــراق لكــن كل شــيء أصبــح عكــس
مــا نريــد ،فقــد ســمعنا بــان أخــي وقــع
فــي يــد داعــش وقــد تــم قتلــه بطريقــة –مــن أربيــل إلــى تركيــا ومنهــا إلــى
بشــعة جــدا ،وذلــك ألنــه ينتمــي لمذهــب ستوكهولم
أخــر ،والــدي ووالدتــي كانــوا مختبئيــن يضيــف حيــدر القــول« :أخبرنــا بــأن إقــاع
فــي بيــت أحد األصدقاء.
الطائــرة ســيكون يــوم الســبت الســاعة
لــم يكــن أمامنــا ســوى الخــروج مــن الخامســة فجــرا مــن مطــار أربيــل الدولــي
العــراق والبحــث عــن األمــان فــي أي بقعــة إلــى تركيــا ومــن ثــم إلــى الســويد وبــان
أخــرى مــن العالــم ،نصحنــا المهــرب شــخصا ســيكون فــي انتظارنــا عندمــا
وبعــض األصدقــاء بــأن الســويد هــي أكثــر نصــل المطــار وبالفعــل اســتقبلنا هــذا
دولــة تراعــي مشــاعر ونفســية الالجئيــن الشــخص وأخبرنــا بانــه يتوجــب علينــا
الذيــن يخرجــون مــن أرحــام المعانــاة صعــود القطــار لنصــل إلــى مدينــة
والقهــر وأن الســويد ســوف توفــر لنــا يوتوبــوري فــي الســويد والتــي فيهــا
األمــان ،وهــذا مــا نحتاجــه األمــان فقــط ( يقطــن أحــد أقاربــي وبالفعــل بعــد نصــف
ليلــة فــي القطــار وصلنــا إلــى مدينــة
ولكــن اتضــح العكس ).
يوتوبــوري وكان أقاربــي بانتظارنــا فــي
اتفقنــا مــع المهــرب ان نعطــي مبلــغ  30محطــة القطــار ســلمنا باقــي المبلــغ
ألــف دوالر وهــذا كل مــا كان بحوزتنــا المتفــق عليــه وذهبنــا مــع أقاربــي لنقــدم
علــى أن يخرجنــا بأســرع وقــت وبأفضــل فــي مركــز الالجئيــن فــي المدينــة ،قدمنــا
طريقــة آمنــة ،طلــب منــا مهلــة أســبوع كل مــا بحوزتنــا مــن مستمســكات إلــى
حتــى يحضــر لنــا الجــوازات مــع فيــزة الجهــات المعنيــة وأحــذو منــا بصمــات
الشــنغن ،بعــد عشــرة أيــام أخبرنــا بــأن األصابــع وســكنا فــي بيــت أقاربــي مــدة
كل شــيء جاهــز ولكــن يتوجــب علينــا تجــاوزت الثــاث أشــهر وتــم تســجيل
الذهــاب إلــى أحــد المكاتــب كــي نبصــم أطفالــي فــي المــدارس ( وهــم اآلن
علــى الفيــزة وهــذه البصمــة هــي مجــرد يتقنــون اللغــة الســويدية ) فتبيــن مــن
روتيــن ال أكثــر .فعــا ذهبنــا معــه إلــى خــال بصمــات أصابعنــا بــان الفيــزة قــد
المكتــب وتــم تبصيمنــا ومــن ثــم قــال صــدرت مــن إيطاليــا ويجــب علينــا
يجــب أن تصبــروا مهلــة أســبوع إلــى مغــادرة الســويد والذهــاب إلى إيطاليا.
عشــرة أيــام ،وبالفعــل بعــد أســبوع
اتصــل بنــا وقــال إن الفيــزة أصبحــت –ال أمل في البقاء بالســويد

قمنــا باســتئناف قــرار الطــرد مــرة
ومرتيــن بعــد ان أوكلنــا محامــي علــى
نفقتنــا الخاصــة إال أن قــرار الطــرد أصبــح
واقــع حــال وحتــى المحامــي لــم يســتطع
ان يغيــر شــيء! نحــن اآلن نعيــش فــي
الســويد فــي وضــع مــادي ونفســي جــدا
عســير وليــس لدينــا خيــار آخــر ســوى
مغــادرة الســويد إلى إيطاليا.
أصبحنــا نعيــش بقلــق ورعــب كل مــا تمــر
ســيارة الشــرطة مــن قربنــا ،حتــى
األطفــال أدركــوا بــان والديهــم يخافــون
مــن الشــرطة ولكنهــم ال يعرفــون أو
يدركــون ســبب الخــوف .فــي أحــد
المواقــف المؤلمــة كنــت واقفــا مــع ابنتــي
فــي أحــد األماكــن أتــى رجــا لــم يكــن مــن
الشــرطة بــل كان شــخصا عاديــا لكنــه
يرتــدي مالبــس عســكرية أراد ان
يتالطــف مــع طفلتــي فأجهشــت الطفلــة
بالبــكاء خوفــا واعتقــادا منهــا بانــه
شــرطي أتــى ليلقــي القبض علينا.
ال نعلــم بــأي لحظــة قــد يتــم إلقــاء
القبــض علينــا وزجنــا بالســجن أو وضــع
األغــال بأيدينــا و إرســالنا إلــى المطــار!
نحــن منهــارون وال نعلــم مــاذا نفعــل
األوضــاع فــي إيطاليــا جــدا رديئــة وقــد
يرجعوننــا إلــى الموت مرة أخرى.
فكرنــا قــد نتــرك األطفــال عنــد أحــد
العوائــل وان يقومــوا بالتكفــل بهــم ألننــا
عاجــزون جــدا علــى توفيــر ابســط شــيء
لهــم ولكــن هــذا القــرار ليــس بالســهل
كيــف لنــا ان نعطــي أوالدنــا إلــى أنــاس
أخريــن؟ كيــف نــودع فلــذات أكبادنــا
الذيــن ضحينــا بــكل شــيء مــن اجــل

حمايتهــم ومــن اجــل تربيتهــم فــي
كرامــة؟ يصعــب علينــا ان نفعــل ذلــك
ولكــن ان ضاقــت علينــا األمــور اكثــر قــد
نأتمنهــم عنــد غيرنــا ليــس لشــيء فقــط
مــن اجــل ان ال يذوقــوا ما ذقناه.

–«أطفالــي بكفــة واتفاقيــة دبلــن
بكفة»
اعلــم بــأن القانــون ال يعتــرف فــي
العواطــف واألحاســيس ،أنــا ال اعلــم بمــا
ـدول وعلـ ًـى مــاذا تتفــق ألننــي لــم
تتفــق الـ ً
أكــن يومــا طرفــا فــي السياســة وال
الحــروب أنــا رجــل ابحــث عــن الســام
واألمــان لــي ولعائلتــي ولــكل النــاس ،لكــن
الــذي أرجــوه منكــم أن تتعاملــوا معنــا
بــروح القانــون الــذي يرحــم المظلــوم!
ولطالمــا كان القانــون إلــى جانــب المظلــوم،
أبلغنــي الجميــع بــان ًنســبة قبــول
االســتئناف منخفضــة جــدا وال أمــل لنــا
فيــه ً وال أخفــى عنكــم بأننــي فاقــد األمــل
أيضــا لكــن ليــس لــدي وســيلة أخــرى
احمــي بهــا زوجتــي وأطفالــي غيــر هــذا
القلــم وهذه الورقة!
مــوت أربــع أشــخاص فــي كفــة واتفاقيــة
دبلــن فــي الكفــة األخــرى ،هــل ســترجح
كفــة االتفاقيــة أم كفــة حيــاة أربــع مــن
البشــر؟ أوكــد لكــم بأننــا محبطــون جــدا
وقــد أبلغــت أطفالــي بأننــا ســوف نغــادر
الســويد الن الســويد ال ترغب في بقائنا!
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الفنان محمد عباس انطالقة جديدة ومميزة
بالتعاون مع شركة سويدية
الكومبــس – فــن ومناســبات:
تجربــة جديــدة بــدأت بالظهــور
فمــا يتعلــق باألعمــال الفنيــة فــي
الســويد ،تتمثــل برغبــة فنانيــن
عــرب بالتعاقــد مــع شــركات
ســويدية ،لتبنــي أعمالهــم
وانتاجهــم وكل مــا يتعلــق
بالترويــج والتنظيــم ألنشــطتهم
الفنيــة.

شــركة ايســترن ســتار الســويدية
لإلنتــاج الفنــي فــي الســويد واحــدة مــن
الســباقين لتلبيــة هــذه الرغبــات ،فقــد
قامــت بتوقيــع عقــدا مــع الفنــان محمــد
عبــاس ُيعطــي الشــركة ،حقــوق
التصــرف واالســتثمار بــكل أعمــال
الفنــان محمــد عبــاس ونشــاطاته
الفنيــة ،مقابــل قيــام الشــركة بالتبنــي
الفنــي لــه ،حســب مــا ذكــره مديــر
الشــركة د .حســام القبالوي.
الفنــان محمــد عبــاس لــه أعمــال فنيــة
مســموعة ومرئيــة وانطالقتــه
الســويدية تأكــد حضــوره الجديــد
وســطوع نجمه الالمع في ســماء الفن.

أولــى الخطــوات كانــت هــي إســناد مهمــة
مديــر أعمــال الفنــان ،لألســتاذ ميــاد
عطعــوط الــذي يشــغل منصــب المديــر
الفنــي للشــركة .ومــن ثــم البــدء بإنتــاج
أول أغنيــة خاصــة بالفنــان محمــد
عبــاس وهــي أغنيــة «عايــش إال» مــن
كلمــات الشــاعر ريــاض العلــي وألحــان
وتوزيــع عامــر منصــور .تــم تســجيل
األغنيــة بالوســائل الســمعية فــي
اســتوديوهات ايلــي ســابا فــي بيــروت.
أمــا الفيديــو كليــب الخــاص باألغنيــة
فقــد بــدء تصويــره فــي الســويد بعــد
إســناد مهمــة التصويــر واإلخــراج،
للمخـ ًـرج الشــاب علــي خالــد والــذي دأب
ســويا بالتعــاون مــع مديــر الشــركة
حســام قبــاوي والمديــر الفنــي األســتاذ
ميــاد عطعــوط علــى وضــع فكــرة
تناســب هذا العمل.
كان الفنــان محمــد عبــاس قــد شــارك
هــذا الصيــف فــي مهرجــان مالمــو الــذي
تنظمــه بلديــة مالمــو وكان لمشــاركته
صــدى كبيــر لــدى الحشــد مــن الحضــور
ولــدى الجهــة المنظمــة التــي أبــدت
امتنانهــا لهــذه المشــاركة .ليــس هــذا

فحســب بــل امتــد صــدى هــذه المشــاركة
للصحافــة العربيــة التــي غطــت الخبــر
عبــر مجهــودات الصحافــي زكريــا فحــام
المديــر اإلعالمــي لشــركة ايســترن
ســتار .وللفنــان محمــد عبــاس وصاحــب
موقــع خبــر عاجــل ممــا أدي إلــى قيــام
قنــاة أوربيــت اليــوم أخــذ المبــادرة فــي
خطــوة مبكــرة مــن العمــر الفنــي للنجــم
عبــاس بســبب هــذا النجــاح الســريع
والمتميــز وإجــراء لقــاء تليفزيونــي معــه
ودعوتــه للمشــاركة فــي برنامــج عيــون
بيــروت فــي نهايــة شــهر ســبتمبر
المنصــرم مــن العام الجاري.
وبعــد المشــاركة بإحيــاء ســهرات عيــد
األضحــى المبــارك فــي عــدة أماكــن فــي
لبنــان اضطــر النجــم عبــاس باالعتــذار
عــن باقــي حفالتــه فــي لبنــان لتلبيــة
دعــوة األســتاذ المخــرج محمــد قبــاوي
إلحيــاء حفــل ختــام مهرجــان مالمــو
للســينما العربيــة فــي  6أكتوبــر مــن
العــام الجــاري .أمــا اآلن وبعــد االنتهــاء
مــن تصويــر الفيديــو كليــب ألغنيــة
عايــش إال وقبــل بــث الفيديــو علــى
القنــوات الفضائيــة سيشــارك النجــم

عبــاس فــي ســهرة خاصــة بإطــاق
الفيديــو كليــب ألغنيتــه «عايــش إال»
وتمييــز الحضــور بهــذه الحفلــة
بأســبقية مشــاهدة الفيديــو كليــب
ُ
وســماعها اليــف ألول مــرة .ســتقام
الســهرة فــي قاعــة فنــدق راديســون
بلــو الشــهير فــي مدينــة مالمــو فــي 31
أكتوبــرُ .يشــارك الفنــان عبــاس فــي
هــذه الحفلــة المتميــزة كل مــن الفنــان
العراقــي محمــد الركابــي ونجــم الدبكــة
الفنــان عمــران مصطفــى والفرقــة
المتميــزة ذكريــات التــي رافقــت النجــم
عبــاس منــذ انطالقتــه األولــى فــي
الســويد .أمــا شــركة ايســترن ســتار
المنتجــة لألغنيــة والمنظمــة لهــذه
الســهرة تؤكــد بحــزم ان هــذه الســهرة
ســتكون نقلــة نوعيــة فــي عالــم تنظيــم
الحفــات فــي اســكندينافيا حيــث أنهــا
تســتوفي المعاييــر العالميــة للحفــات.
وتضيــف مديــرة العالقــات العامــة فــي
الشــركة الســيدة تيمــا ُعمــر بــأن
للشــركة اآلن خطــط كبيــرة فــي إعــادة
رســم ســوق الفــن فــي اســكندينافيا مــع
تزايــد عــدد الجاليــة العربيــة بهــا مــن
راق يليــق بالفــن
اجــل خلــق منــاخ ٍ

والموســيقى العربيــة ويتناســب مــع مــا
تعــودت عليــه العائلــة العربيــة مــن
ـذت
أجــواء راقيــة عائليــة ،ولذلــك أخـ ً
الشــركة لنفســها ًمنهجــا ومســارا
جديــدا يختلــف جذريــا عــن المعــروض
حاليــا فــي الســوق الفنــي في اســكندانافيا
مــن الناحيــة الفنيــة والتقنيــة
والتنظيمية.
تســتطرد الســيدة تيمــا قائلــة لذلــك
ســتقام الحفــات التــي تنظمهــا شــركتنا
فقــط فــي الفنــادق خمســة نجــوم
وســتتخذ طابعــا عائليــا بحتــا يتميــز
باألصالــة والرقــي وذلــك ألن ايســترن
ســتار هدفهــا تقديــم الفــن الراقــي لــكل
أفـ ًـراد العائلــة الشــرقية ولــن ولــم تأخــذ
أبــدا أي طابعــا آخــرا ال يتماشــى مــع
المعاييــر العالميــة لتنظيــم الحفــات،
الن هــذا مــا تســتحقه العائــات
الشــرقية .لمزيــد مــن المعلومــات
يمكنكــم زيــارة موقــع الشــركة علــى
األنترنت.
www.easternstar.se
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الكومبــس -ثقافــة :اســتضافت
المكتبــة الدوليــة فــي ســتوكهولم،
ثــاث كاتبــات عربيــات متخصصــات
فــي أدب األطفــال ،وبحضــور عــدد
مــن األطفــال وعوائلهــم فــي مكتبــة
(شــارهولمن) ،إضافــة إلــى القائميــن
علــى هــذا المشــروع مــن المكتبــة
الدوليــة.
قدمــت الكاتبــات الثــاث قــراءات فــي
كتبهــن بطريقــة مشــوقة ،تتناســب مــع
ذهنيــة األطفــال وتقبلهــم لهــذا النــوع
مــن الســرد القصصــي ً ،الســيدة ً(تغريــد
النجــار) أعطــت عرضــا إلكترونيــا لقصــة
(جدتــي نفيســة) ،وقــرأت الســيدة (ســمر
البــراج) قصتيـ ًـن همــا( :جدتــي
ســتتذكرني دائمــا وخــط أحمــر) ،أمــا
اآلنســة (يــارا باميــة) فتحدثــت عــن
ثنائيــة الرســم والكتابــة فــي قصــة (الســر
الصغير).
وقــد تفاعــل الجمهــور مــع طريقــة
التقديــم الحكواتــي وشــكل العــرض
الممســرح ،ودخــل البعــض منهــم فــي
حــوارات عديــدة مــع الكاتبــات ،حــول
طــرق وأســاليب وتقنيــات الكتابــة
للطفــل ،وأهميــة تكــرار مثــل هــذه
اللقــاءات مــع األطفــال العــرب وعوائلهــم،
وضــرورة توافــر عــدد أكبــر مــن كتــب
األطفــال باللغــة العربيــة ،والســعي
لترجمــة المزيــد مــن كتــب األطفــال إلــى
اللغــة الســويدية ،وكذلــك ترجمــة بعــض
كتــب األطفــال الســويدية إلــى اللغــة
العربية.
الكومبــس تحدثــت مــع الكاتبــات
العربيــات الثــاث ،وعــن تجربتهــا فــي
الكتابة لألطفال.

–الكاتبــة تغريد النجار
كاتبــة قصــص لألطفــال منــذ فتــرة
طويلــة ،وبــدأت اآلن تكتــب للفتيــان
والكبــار ،درســت التربيــة والتعليــم
واألدب اإلنكليــزي فــي الجامعــة األمريكيــة
فــي بيــروت ،وعملــت لفتــرة وجيــزة فــي
التعليــم ،بعدهــا توجهــت إلــى ً الكتابــة
ومــا زالــت مســتمرة ،تملــك دارا للنشــر

كاتبــات عربيــات
في ضيافة المكتبة
الدولية في
ستوكهولم

ً
ســعيدة جــدا بــأن المكتبــة الدوليــة فــي
ســتوكهولم ،بــدأت تترجــم بعــض الكتــب
العربيــة ،وهــذه الكتــب المترجمــة مــن
الممكــن أن تعجــب األطفــال العــرب ،لكــن
وفــي نفــس الوقــت ،أنــا أتمنــى أن تقــوم
المــدارس الســويدية بقراءتهــا لألطفــال
الســويديين ،حتــى يتعــرف الطفــل
الســويدي علــى األدب اآلخــر ،ويتــذوق
األدب غير الســويدي.

منــذ زمــن بعيــد (دار الســلوى للدراســات
والنشــر) ،أسســتها وســجلتها لــدى
الدوائــر المختصــة ،فــي وقــت لــم تكــن
ـال،
منتشــرة فــي األردن ً
دور نشــر لألطفـ ً
وكان مــن الصعــب جــدا أن تنشــر كتبــا
ـائدة آنــذاك،
فــي ظــل األوضــاع السـ ً
وأعــادت تســجيلها مؤخــرا وبــدأت
بالنشــر لهــا ولألخرييــن ،وأول كتــب
صــدر للنجــار عــن هــذه الــدار ،هــو كتــاب
(جدتــي نفيســة) ،تعيــش فــي األردن
وهــي مــن أصــول فلســطينية ،وتجيــد –الكاتبة ســمر براج
اللغــة اإلنكليزيــة ،ترجمــت كتبهــا( :مــا
ً
المانــع) إلــى اللغــة اإلنكليزيــة( ،عندمــا مؤلفــة كتــب لألطفــال ،صــدر لهــا مؤخــرا
دق البــاب) إلــى اللغــة الســويدية( ،جدتــي كتــاب لليافعيــن وآخــر تحــت الطبــع،
ترجمــت العديــد مــن كتــب األطفــال مــن
نفيســة) إلــى اللغة التركية.
اللغــات األجنبيــة إلــى اللغــة العربيــة،
–هــل هــذه النــدوات الثقافيــة التــي درســت اإلدارة العامــة فــي الجامعــة
تقدمونهــا فــي الســويد ،موجهــة إلــى األمريكيــة فــي بيــروت ،وعملــت فــي
والخاصــة ،ثــم
أطفــال المهاجريــن ًالعــرب فقــط ،أم األعمــال اإلداريــة العامــة ً
أنهــا موجهــة أيضــا إلــى األطفــال عــادت إلــى الجامعــة مجــددا وحصلــت
علــى شــهادة فــي التعليــم ،وهنــاك
السويديين؟
اكتشــفت أنهــا تســتطيع أن تكتـ ًـب
فــي الحقيقــة أن الغــرض مــن هــذه لألطفــال ،ألنهــا أصبحــت أكثــر قربــا
ً
النــدوات ،هــو التواصــل مــع األطفــال وتفاعــا معهــم ،وعرفــت ًأنهــم ال
والعوائــل العربيــة ،فعندمــا يعــرف هــؤالء يحبــون الــدروس العربيــة كثيــرا ،فبــدأت
األطفــال ،أن هنــاك أدبــاء جــاؤوا مــن تكتــب منــذ عــام ( ،)2007وأول كتــاب
أجلهــم ،يتولــد لديهــم شــعور بالتواصــل صــدر لهــا كان بعنــوان (لــم أكــن أقصــد)،
مــع الوطــن ،وأنــا أقــدر وأحتــرم القائميــن واســتمرت فــي التعليــم عشــر ســنوات،
علــى هــذا المشــروع ،وقــد اكتشــفت أن ثــم تفرغـ ًـت للكتابــة فقــط ،لديهــا اآلن
الســويديين يؤمنــون ،بــأن لــكل طفــل ( )46كتابــا ،كان آخرهــا كتــاب بعنــوان
الحــق فــي أن يتعلــم لغــة األم ،وهــم (خــط أحمــر) ،وهــي مواطنــة لبنانيــة
يوظفــون العديـ ًـد مــن المعلميــن لهــذا وتجيــد اللغــات اإلنكليزيــة والفرنســية
الغــرض ،وأيضــا أن لهــؤالء األطفــال
وترجــم كتابهــا (جدتــي
الحــق ،فــي أن يلتقــوا بأدبــاء مــن بلدهــم واإليطاليــةً ،
ســتتذكرني دائما) ،إلى اللغة اإلســبانية.
األصلــي ،ولهــذا الغــرض نحــن هنــا فــي
الســويد ،ونحــن نتمنــى أن تقــدم مثــل
هــذه النــدوات لألطفــال الســويديين ،وأن –كلنــا ًنعلــم أن خيــال األطفــال
نكــون هنــا مــن أجــل األطفــال الســويديين واســع جــدا ،وأن الكتابــة لهــم ليســت
أيضـ ًـا ،ألجــل أن يتعرفــوا علينــا بتلــك الســهولة ،وكل الكتــاب الذيــن
ويتعرفــوا علــى ثقافتنــا ،وهــذا التوصــل يكتبــون لألطفــال ،يحاولــون العــودة
يخــدم الجميــع ،فنحــن فــي مجتمعاتنــا إلــى طفولتهــم ولــو لحيــن ،كيــف
الشــرق أوســطية ،نعــرف عــن المجتمعات تكتبين أنت؟
والثقافــات األجنبيــة ،أكثــر ممــا هــم عندمــا أريــد أن أكتــب أرجــع بالزمــن إلــى
يعرفــون عنــا ،نعــرف عــن احتفاالتهــم الــوراء ،أفكــر بالعمــر الــذي أريــد أن أكتــب
وعائالتهــم ومشــاكلهم ،وكل هــذا مــن لــه ،أفكــر بــأوالدي وتالميــذي وأرى
اطالعنــا علــى أدبهــم ،وبنفــس الوقــت األمــور فــي عيونهــم بــكل بســاطة ،أكتــب
هنـ ًـاك تغييــب كامــل ألدبنــا ،واآلن أصبــح بلغتهــم عــن مواضيــع تهمهــم وتهــم
نوعــا مــن الترجمــة ال بــأس بــه ،وأنــا أســرهم ،ويجــب أن تشــكل هــذه

المواضيــع ،ظاهــرة يعانــي منهــا أغلــب الصغيــر) إلى اللغة الســويدية.
األطفــال ،وخــاف ذلــك ال يــوزع أو يبــاع
ً
الكتــاب ،خــذ مثــا كتــاب (خــط أحمــر)– ،مــا هــو الســر الصغيــر؟ وكيــف
الــذي يتحــدث عــن ظاهــرة التحــرش تزاوجيــن بيــن الرســم والكتابــة؟
الجنســي ًضــد األطفــال ،وهــي مشــكلة وهــل تشــعرين بحريــة أكبــر فــي هــذا
كبيــرة حقــا ،يعانــي منهــا األطفــال فــي التمازج؟
الكثيــر مــن بلــدان العالــم ،فقــد شــعرت
أن هنــاك حاجــة لتســليط الضــوء عليهــا ،إن ًالقصــة فــي (الســر الصغيــر) بســيطة
فبــدأت باألمــور العامــة حتــى وصلــت إلــى جــدا ،وهــي تحكــي عــن طفلــة لديهــا
األشــياء الخــاص فــي جســم الطفــل ،وإن ســمكة صغيــرة ،أحبــت أن تتنــزه معهــا
الهــدف مــن هــذا الكتــاب هــو تعليــم فــي المدينــة بطريقــة آمنــة ،فوضعتهــا
الطفــل كيــف يحمــي جســمه ،ليــس فــي فمهــا وأغلقــت عليهــا ،ومــن
بتصويــره كضحيــة ،وإنمـ ًـا بإعطائــه
الطبيعــي أنهــا ال تفتــح فمهــا وال تتكلــم
ً
الثقــة بنفســه كــي يكــون قويــا ،وال يخجــل أبــدا ،كــي ال تســقط منــه صديقتهــا
مواجهــة مثــل هــذه الســمكة ،لكنهــا واثقــة مــن نفســها ومــن
وال يخــاف مــن ً
الحــاالت ،وخــذ ًأيضــا كتــاب (جدتــي حفاظهــا علــى الســر الــذي تحملــه فــي
ســتتذكرني دائمــا) ،وهــو عــن مــرض فمهــا ،الهــدف مــن هــذه القصــة ،أنــه
(األزهايمــر) ،ويتحــدث عــن امــرأة ليسـ ًـت هنــاك مشــكلة إذا كنــت تبــدو
عجــوز مصابــة بهــذا المــرض ،وعــن غريبــا وال يفهمــك النــاس ،وهــي قصــة
عالقتهــا مــع حفيدتهــا ،ودور الحفيــدة لتشــجيع األطفــال علــى أن يكونــوا
فــي تنشــيط ذاكــرة الجــدة ،وأود أن أقــول مختلفيــن ،وبمــا أنــي أحــب الرســم
هنــا بأنــي أكتــب فــي كثيــر مــن األحيــان واأللــوان ،وأرى أن لهــا خصوصيــة فــي
لتســلية الطفــل ،وقــد تكــون هنــاك فلســطين ،ألن اللــون تالشــى فــي حياتنــا
ـرة ممكــن اليوميــة ،فنــرى األشــياء والطرقــات
رســالة صغيــرة غيــر مباشـ ً
اســتنتاجها ،فأنــا ال أحــب كثيــرا الكتابــة والجــدران رماديــة ،فلذلــك أفضــل
المباشرة.
االبتعــاد عــن الواقــع الرمــادي فــي قصــص
األطفــال ،وأحــب أن تكــون كتبهــم ملونــة
ـتغل علــى نــص مــا
–الكاتبــة يارا بامية
وفرحــة ،وعندمــا أشـ ً
أفكــر بالشــخصية كثيــرا ،بعــد ذلــك أبــدأ
الكاتبــة والرســامة (يــارا باميــة) ،رســامة فــي الرســم وأعتمــد اســلوب التجريــب
كتــب لألطفــال ،درســت الهندســة إلــى أن أصــل إلــى صــورة الشــخصية ،التــي
المعماريــة ،وبــدأت منــذ عــام ( ،)2009تتطابــق مــع روحهــا فــي النــص ،فأتوقــف
بالتعــاون مــع بعــض الكتــاب ونشــر عنــد مالبســها وشــعرها وكل شــيء
رســوماتها فــي كتبهــم ،وكانــت لهــا أول فيهــا ،ألن هــذه األشــياء تعطــي دالالت
تجربــة فــي عــام ( ،)2012أن تكتــب معينــة ،فالرســم يعطــي رســالة موازيــة
وترســم فــي آن واحــد ،فــكان كتابهــا للنــص ،وهنــاك أشــياء ال تســتطيع
الصغيــر) ،ولكنهــا بشــكل خاصــة شــرحها فــي النــص ،ولكــن تســتطيع أن
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تجســدها فــي الشــكل ،والنــص الجاهــز
ـخصيات لــم تفكــر بهــا،
المجــال (ثمانيــة) كتــب ،وكتــاب (تاســع) يعرفــك علــى ًشـ
ً
ً
فــي الرســم والكتابــة ،وهــي مواطنــة ويعطيــك خطــا مبهمــا قليــا بيــن النــص
فلســطينية ،ولــدت فــي رام اهلل ومــا والرســم ،لكــن الكتابــة والرســم منحتنــي
زالــت تعيــش فيهــا ،تجيــد اللغتيــن حريــة أكبــر فــي التغييــر ومســاحة أوســع
اإلنكليزيــة والفرنســية ،عرضــت فــي التعبيــر ،فأختــار مــا أريــده أن يكــون
رســوماتها فــي مهرجــان الشــارقة لغــة فــي النــص أو لغة في الصورة.
لألطفــال ،وعرضــت عــدة مــرات فــي رام
اهلل ،وجميعهــا ضمــن معــارض الكتــب،
وتســعى اآلن إلقامــة أول معــرض رســم
محمــد المنصور
خــاص بهــا ،وترجــم كتابهــا (الســر
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جائــزة الكومبــس
لحرية الرأي لفيلم
روشميا ضمن
مهرجان مالمو
للسينما العربية

المخــرج أبــو جبــل ورئيــس تحرير شــبكة الكومبس

الكومبــس – مالمــو :قدمــت شــبكة
الكومبــس اإلعالميــة جائزتهــا
المخصصــة لحريــة الــرأي إلــى الفيلــم
الوثائقــي روشــميا ،ضمــن مهرجــان
مالمــو للســينما العربيــة ،والفيلــم وقــام بتقديــم الجائــزة إلــى المخــرج أبــو
مــن اخــراج ابــن الجــوالن الســوري جبــل ،رئيــس تحريــر شــبكة الكومبــس
المحتــل ســليم أبــو جبــل.
محمــود صالــح آغــا ضمــن الحفــل الختامــي
 ،1956إلــى أن تقــرر الســلطات
اإلســرائيلية إقامــة نفــق يمــر عبــر الــوادي
وبالتالــي هــدم الكــوخ بالقــوة وتهجيــر
الزوجين.

لمهرجــان مالمــو للســينما العربيــة وأثنــاء
واســم الفيلــم روشــميا مســتوحى مــن توزيــع الجوائــز علــى األفــام والفنانيــن
اســم الــوادي المنســي فــي أطــراف مدينــة المشــاركين بالمهرجان.
حيفــا ،والــذي كان منطقــة مأهولــة حتــى
بدايــة الثمانينــات إلــى أن هجــره الجميــع وجــاء فــي بيــان منــح الجائــزة« :شــبكة
باســتثناء يوســف حســان – أبــو العبــد -الكومبــس هــي مؤسســة إعالميــة موجهــة
وزوجتــه بطلــي الفيلــم اللذيــن عاشــا فيــه للناطقيــن بالعربيــة فــي الســويد وأوروبــا
ضمــن كــوخ مــن الصفيــح منــذ عــام بالدرجــة األولــى مــن خــال اهتمامهــا

باألخبــار والقضايــا المحليــة للجاليــات االحتــال أو فــي دول تســيطر عليهــا
العربيــة ،وهــي مؤسســة ناشــئة أسســت وســائل إعــام موجهــة حتــى ولــو كانــت
منــذ حوالــي  3ســنوات .وتركــز الشــبكة ،تدعي أنهــا ديمقراطية.
علــى اســتخدام اإلعــام فــي خدمــة قضايــا
االندمــاج فــي المجتمــع الجديــد ،وبمــا أن جائــزة الكومبــس لحريــة الــرأي ضمــن
االندمــاج عمليــة متبادلــة بيــن القــادم مهرجــان مالمــو للســينما العربيــة ،هــي
الجديــد والمجتمــع الــذي يحتضنــه ،جائــزة اســتحدثت هــذا العــام ونتمنــى أن
فنحــن نــرى أن تعريــف المجتمــع تتطــور فــي الــدورات والمهرجانــات
الســويدي علــى جانــب مــن ثقافتنــا المقبلة.
والقضايــا التــي نواجههــا فــي بلداننــا ومخــرج الفيلــم ســليم أبــو جبــل (مواليــد
األصليــة هــو جزء مــن عملية االندماج» )1971 .هــو فــي األســاس صحفيــا جــاء
وكمــا نعلــم أن قضيــة حريــة الــرأي هــي مــن عالــم الكتابــة األدبيــة والنقديــة
قضيــة واحــدة أينمــا كانــت وليــس هنــاك ليطــرح نفســه كمخــرج ســينمائي ويثيــر
فــرق بيــن النضــال مــن اجلهــا فــي دول االنتبــاه بقــوة ،يقــول عــن قصــة توثيقــه
ديكتاتوريــة أو فــي أوطــان تــرزح تحــت لهــذه القصــة الصحفيــة وعــن تحويلهــا
لشــريط ســينمائي« :كان علــي أن أقــدم

ً
ً
قصــة صحافيــة أو تقريــرا مطــوال كل
أســبوع للجريــدة التــي كنــت أحررهــا،
صحيفــة “المدينــة” فــي مدينــة حيفــا.
وكانــت دهشــتي كبيــرة حيــن وجــدت
ً
ً ً
رجــا مســنا وزوجتــه يســكنان كوخــا مــن
واد منســي وســط مدينــة
الصفيــح فــي ٍ
عصريــة ،لكــن ال يصلهمــا المــاء وال
الكهربــاء أو الهاتــف أو الصــرف الصحــي.
ً
ً
زيارتــي الصحافيــة اســتمرت يومــا كامــا
عشــته معهمــا ،وأكلــت مــن طعامهمــا،
كانــا كريميــن للغايــة رغــم محدوديــة
مواردهمــا .عــدا عــن كونهمــا الجئيــن
منــذ عــام النكبــة  ،1948فــإن قصتهمــا
اإلنســانية واختيارهمــا العيــش بانقطــاع
عــن العالــم ألهمتنــي ،مــا جعلنــي أكــرر
زيارتي».
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المجتمع في بعض ضواحي الســويد يفرض على النســاء
ارتداء أنمــاط معينة من اللباس
وقالــت «بالرغــم مــن أننــي مســلمة لكننــي
انفعــل عندمــا أرى فتيــات صغيــرات
يضعــن الحجــاب ،وهــو أمــر ال يحصــل
حتــى فــي بلــدي العــراق ،فاألطفــال
الصغــار ال ينبغــي أن يرتــدوا مثــل هــذه
األنــواع مــن الثيــاب ويضعــن الحجــاب
علــى رؤوســهن ،لكــن مــن المؤكــد أن وتؤكــد النســاء اللواتــي التقتهــن الصحيفــة
اآلبــاء واألمهــات هــم الذيــن يفرضــون علــى أهميــة االندمــاج فــي المجتمــع،
ً
ً
معبريــن عــن اعتقادهــن أن المجتمــع
شــرحا مفصــا عــن كيــف يبــدو الوضــع علــى بناتهــم ارتداء الحجاب.
ســيكون أفضــل عندمــا يتمتــع بالتنــوع
فــي مناطقهــن ،لكنهــن عبــرن عــن
خشــيتهم مــن التعــرض لعواقــب وخيمــة ،وتاب ًعــت «أنــا لــدي طفلــة عمرهــا  14واالختــاط وقبــول وجــود جماعــات
ولذلــك طالبــن بعــدم الكشــف عــن عامــا ،تعرضــت لضغــوط كبيــرة مــن عرقيــة مختلفة.
هويتهن.
أصدقائهــا فــي المدرســة وقالــوا لهــا إنهــا وتشــير إحــدى النســاء اللواتــي أجــرت
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الصحيفــة لقــاءا مع ًهــا الــى أن النــاس
وتقــول إحــدى النســاء إن التعامــل معهــا الحجــاب ،بعدهــا بفتــرة قالــت لــي ابنتــي اليــوم يركــزون كثيــرا علــى الــذي ينتمــي
ً
يتــم بنــاء علــى نمــط ثيابهــا ،فعلــى ســبيل بأنهــا تريــد ارتــداء الحجــاب ،فقلــت لهــا إليــه اإلنســان ،بــدال مـ ًـن التركيــز علــى
المثــال إذا كانــت تغطــي شــعرها فهــي ال عليــك أن تختــاري هــذا األمــر عندمــا الشــخص نفســه ،مبينــة أن الشــخص
تواجــه أي اعتــراض أو مشــكلة مــن البيئــة تصبحين راشــدة «.
طالمــا ًيعيــش فــي الســويد فهــو ليــس
المحيطــة بهــا ،أي أنهــا ترتــدي الحجــاب –ضغــوط اجتماعيــة علــى النســاء مضطــرا للخــوف ،لذلــك يجــب أن يبــدأ
لتجنــب التحديــق بهــا ولمنــع التعــرض
الجميــع محاولــة التكيــف مــع المجتمــع
بســبب طريقة لبسهن
للتهكــم واإلهانــة من أفــراد المجتمع.
الجديــد ،فاألشــخاص الذيــن يأتــون لهنــا
امــرأة ثالثــة تحدثــت للصحيفــة أنهــا عليهــم أن يتعلمــوا اللغــة الســويدية
بدورهــا تحدثــت امــرأة أخــرى عــن تريــد ارتــداء الســراويل القصيــرة ووضـ ًـع ويحاولــون فهــم بعضهم البعض.
حــدوث نفــس الشــيء مــع إحــدى أقاربهــا أغطيــة رقيقــة عندمــا يكــون الجــو حــارا،
حيــث اضطــرت فــي النهايــة لالستســام لكنهــا تشــعر بأنهــا ال تجــرؤ علــى فعــل مــن جهتــه اعتبــر بروفيســور علــم
للضغـ ًـوط والموافقــة علــى وضــع الحجــاب ،هــذا األمــر ألن الجميــع يراقب ًهــا ليــس النفــس فــي جامعــة يوتيبــوري Carl
مضيفــة أنهــا ال تشــعر بــأن الســويد فقــط الرجــال وإنمــا النســاء أيضــا ،فهــم ال  Martin Allwoodأن
االجتماعيــة
الحقيقيــة موجــودة فــي مناطــق يحتاجــون لقــول شــيء لكنهــم يعبــرون مســائل الرقابــة والمعاييــر
ً
Hjällbo
و بنظراتهــم عــن امتعاضهــم مــن نمــط هــي مــن المواضيــع المعقــدة جــدا ،علــى
.Hammarkullen
الثياب.
اعتبــار أن بنــاء شــخصية وهويــة المــرء
وأوضحــت أن العديــد مــن النســاء يرتديــن
الحجــاب بمحــض إرادتهــم وهــم ً يختــارون
هــذه األمــر ،لكــن هنــاك أيضــا العديــد
مــن اللواتــي ال تجــرؤن علــى الــكالم
والتعبيــر عــن رفضهــم الرتداء الحجاب.

الكومبــس – من الصحافة الســويدية:
تعانــي بعــض النســاء مــن ذوي
األصــول المهاجــرة مــن عــدم
قدرتهــن علــى ارتــداء مــا يريــدن،
بســبب خوفهــن مــن التعــرض
لتعليقــات ذات طابــع مهيــن أو
الوقــوع فــي مشــاكل بســبب نمــط
لباســهن.
هــذا مــا جــاء فــي تحقيــق نشــرته صحيفــة
 Göteborgs-Postenعــن
انتشــار ظاهــرة الرقابــة االجتماعيــة فــي
اآلونــة األخيــرة فــي بعــض أحيــاء وضواحــي
ـتوكهولم ،إال أن هــذه الظاهــرة امتــدت
سـ ً
أيضــا إلى يوتيبوري.
وأجــرت الصحيفــة لقــاءات مــع حوالــي 15
امــرأة مــن أصــول أجنبيــة يعيشــن فــي
شــمال شــرق يوتيبــوري ،وبعضهــن مــن
القادمــات حديثــا ،وبعضهــن اآلخــر ممــن
يعيشــن في الســويد منذ فترة طويلة.
وبينــت الصحيفــة أن هــؤالء النســوة قدمــن

تتــم ً علــى أســاس مظهــره الخارجــي،
مبينــا أن نمــط اللبــاس يــدل علــى
المجموعــة التــي ينتمــي إليهــا الفــرد
وعاداتــه وطريقة تفكيره.
أمــا مســؤولة مشــروع مركــز المــرأة
 Marianne Lööfفقــد أكــدت
علــى صعوبــة معرفــة المعاييــر التــي
تعتمـ ًـد عليهــا الرقابــة االجتماعيــة،
مشــيرة إلــى أن النســاء بشــكل عــام
يتعرضــن لالضطهــاد فــي جميــع أنحــاء
العالــم وليــس بالضــرورة أن يكــون ذلــك
بســبب العرق وإنما بســبب الجنس.
مــن جهتــه اعتبــر إمــام ورئيــس جامــع
يوتيبــوري Ahmed Ghanem
أن عــدم تجــرؤ المــرأة علــى ًاختيــار ن ًمــط
ـدا ،مبينــا أن
مالبســها هــو أمــر فظيــع جـ ً
هــذه الظاهــرة تناقــض تمامــا العقيــدة
اإلسالمية.
ً
وأضــاف «نحــن نقــف دائمــا إلــى جانــب
الضحيــة بغــض النظــر عــن نــوع المشــكلة
التــي تعــرض لهــا ،ولذلــك نحــرص فــي
المحاضــرات والمواعــظ واللقــاءات التــي
تتــم مــع النــاس علــى حثهــم علــى إظهـ ًـار
االحتــرام لآلخــر ،وهــو أمــر ينطبــق أيضــا
علــى حريــة الديــن وبالتالــي ال ينبغــي
ألحــد أن يتدخــل فــي كيفيــة لبــاس
اآلخريــن ومظهرهــم ســواء كان ذلــك
بالنســبة للنســاء أو األطفال.
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لزيــادة معلوماتك حول قوانين وأنظمة الســويد

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 القانونيــة واالجتماعيــة
فــي الســويد.

Studentbostadsföreningen
بتوفيــر معلومــات حــول أماكــن تواجــد مســاكن
الطــاب والمعلومــات الضروريــة الالزمــة لالتصــال
بشــركات اإلسكان.

–كيف تؤســس شركة في السويد؟

–قانون اإلجازات :
–مساكن الطالب :
تتوافــر مســاكن الطــاب فــي معظــم المــدن التــي
توجــد فيهــا معاهــد عليــا أو جامعــات ،ومــن أهــم
شــروط الســكن فــي المســاكن المخصصــة للطــاب
هــو أن يكــون الشــخص قــد حصــل علــى قبــول مــن
المعهــد العالــي أو الجامعــة أو يكــون قــد بــدأ
الدراســة فيهــا ،وباإلضافــة إلــى ذلــك يجــب علــى
ً
الشــخص أن يحصــل أيضــا علــى عــدد معيــن مــن
النقــاط الجامعيــة في كل فصل دراســي.
ويقــوم االتحــاد الســويدي لمســاكن الطــاب
S venska

مركــز لإلرشــاد  IFSأو فــي مكتــب العمل.

مــن أهــم مميــزات العمــل فــي الســويد وجــود قانــون
ً ً
يضمــن الحــق لــكل مــن يعمــل دوامــا كامــا فــي عمــل
ً
ثابــت أن يحصــل علــى إجــازة لمــدة  25يومــا
مدفوعــة الراتــب فــي كل ســنة ،ويمكــن للشــخص
ً
الموظــف أن يحصــل علــى النقــود بــدال مــن اإلجــازة
فــي حــال انتهــت خدمــة هــذا الشــخص فــي مــكان
العمــل وال يســتطيع أن يأخــذ إجــازة ،ويحصــل
الموظــف علــى حوالــي  % 12مــن إجمالــي راتبــه
خالل السنة.
ً
أمــا الشــخص الموظــف وفقــا لنظــام الســاعات
 Timlönفيحصــل علــى نحــو  % 12مــن
الراتــب كتعويــض عــن اإلجــازة مدفوعــة الراتــب ،أي
ً
أن مرتبــه يشــمل تعويــض العطلة أيضا.

ً
مــن المهــم جــدا أن تتوافــر لــدى األشــخاص الذيــن
يريــدون إنشــاء شــركة خاصــة بهــم معرفــة جيــدة
فــي اإلدارة واالقتصــاد مــن أجــل تأســيس شــركة
خاصــة فــي الســويد ،وتحــرص مصلحــة التنميــة
 Tillvaxtverketعلــى توفيــر جميــع
المعلومات الالزمة لتأســيس الشــركة.
يقــوم مكتــب العمــل بمســاعدة األشــخاص الراغبيــن
بتأســيس شــركة وذلــك مــن خــال تقديــم مســاعدة
ماليــة معينــة فــي الفتــرة األولــى عندمــا يبــدأ
الشــخص فــي إدارة شــركته ،ويؤكــد مكتــب العمــل
أن المســاعدة الماليــة تمنــح لمــن لديــه إمكانيــة
جيــدة إلدارة الشــركة ،كمــا يــدرس المكتــب إمكانيــة
نجاح فكرة الشــركة.

ومركــز اإلرشــاد  IFSهــو جــزء مــن شــركة آلمــي
ALMI Företagspartner AB
ومخصــص للمهاجريــن الذيــن يريــدون تأســيس
شــركة ،وتســعى  IFSإلــى توفيــر اإلرشــادات
ً
والنصائــح مجانــا وبلغــات متعــددة وتنتشــر مراكــزه
في أجزاء متعددة من الســويد.

–مــاذا تفعل إذا فقدت بطاقتك الشــخصية؟

يجــب علــى الشــخص الــذي يفقــد بطاقتــه الشــخصية
الخاصــة أن يتصــل بمصلحــة الضرائــب
 ،Skatteverketأمــا فــي حالــة تعــرض
الشــخص لســرقة بطاقتــه الشــخصية فيجــب عليــه
ً
االتصــال فــورا بالشــرطة وعندهــا لــم يتمكــن اي
ويتوجــب علــى الشــخص الراغــب بتأســيس شــركة شــخص آخــر مــن اســتخدام بطاقــة إثبــات الشــخصية
جديــدة أن يكتــب خطــة عمــل للشــركة قبــل أن الخاصة به.
ً
تقــدم طلبــا للحصــول علــى المســاعدة الماليــة،
ً
ويســتطيع مؤســس الشــركة أيضــا أن يحصــل علــى
المســاعدة فــي كتابــة خطــة عمــل الشــركة فــي
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قادمون جدد يسعون لتشكيل فريق كرة سلة
بجهود ذاتية رغم الصعوبات

،
الكومبــس  -رياضــة  :أيهم درويشTöreboda ،
ويدعــى بســيط لكــي نســتطيع تأميــن باقــي اللعــب بالنــادي لذلــك الســنة القادمــة وماهــو انطباعكــم عــن المجتمــع
شــاب يهــوى ممارســة رياضــة كــرة  Mirnasللتعــاون مــع الجاليــة احتياجــات الفريــق كالمالبــس ســوف ندخــل بالدرجــة الثالثــة فــي الجديــد في المجال الرياضي؟

الســلة ،ويطمــح مــع مجموعــة
مــن القادميــن الجــدد للســويد،
تأســيس نــادي بهــذه اللعبــة ،رغــم
المعوقــات والصعوبــات الموجــودة.
«الكومبــس» التقتــه ودار معــه
اللقــاء التالــي حــول الفكــرة:

العربيــة هنــاك لتحويــل الفكــرة إلــى
واقــع ،وأبــدى تقبلــه للفكــرة واخبرنــا
كيــف يســتطيع الالعــب ان يؤســس
جمعيــة  föreningوعــن كل شــي
يتعلــق بالرياضــة ،وقررنــا ان نســمي
الفريــق Töreboda basket
 föreningعلــى اســم المدينــة لكــي
يتســنى لنــا المشــاركة فــي المســتقبل
بالدوري.

–مــن أيــن أتــت فكــرة تأســيس
نــادي كــرة ســلة فــي المنطقــة التــي
تعيشون بها؟
–كــم شــخص يمثــل النــادي وماهــو
الدعم الــذي قدمته لكم البلدية؟

أتــت الفكــرة منــي أنــا ومــن بعــض
ّ
أصدقائــي ،كنــا نلعــب كــرة الســلة بســوريا
وبعــض األصدقــاء الذيــن تعرفــت عليهــم
فــي نفــس المنطقــة ،تحدثنــا مــع أحــد
المســؤولين فــي إدارة البلديــة بمدينــة

نحــن  12شــخصا االن مــن القادميــن
الجــدد ومعنــا العــب ســويدي .البلديــة
عرضــت ًعلينــا صالــة للتدريــب لمــدة
ســنة مجانــا وســيقدمون دعمــا ماديــا

والمســتلزمات األخــرى ولكــن مســألة الــدوري الســويدي و نســعى لتدريــب
الوقــت والقوانيــن قــد تحتــاج فتــرات األطفــال الصغــار لتطويــر اللعبــة فــي نحــن نتمنــى ان نصــل إلــى مســتوى عالــي
المنطقة.
طويلة.
ونقــدم مــا نســتطيع للنــادي ،ونحــن
فخــورون بأننــا نقــدم شــيئ فــي المجتمــع
–مــاذا قــدم لكــم أبنــاء المنطقــة الســويدي التــي تقبلنــا وأن نصــل لمراحــل
–كيــف تنظــرون للمســتقبل فــي
متقدمــة وفخوريــن بالشــعب بالســويدي
وهــل تقبلوا الفكرة؟
الفريق؟
ونحــاول رد الديــن لهم.
نحــن فــي الفريــق نســعى لكــي نجمــع كثيــر مــن المواطنيــن هنــا حاولــوا تقديــم نتــدرب اآلن بــدون مــدرب بصراحــة
جميــع الالعبيــن مــن كل الجنســيات المســاعدة الممكنــة ،ونحــن نتمنــى أن ونحتــاج بشــكل ملــح خدمــات احــد
ونتقبــل جميــع المســتويات فــي اللعــب ينضــم مجموعــة مــن الســويديين للعــب المدربيــن ،وهــذه دعــوة نطلقهــا مــن
ونحــاول االســتفادة مــن كل الطاقــات معنــا لكــي نصــل للمســتوى المرجــو .واآلن خــال الكومبــس لــكل مــن يــرى فــي نفســه
الموجــودة ســواء كانــوا أجانــب أو نحــاول بقــدر المســتطاع تأميــن المــال إمكانيــة تقديــم المســاعدة لنــا فــي هــذا
ســويديين .وطموحنــا ان ندخــل بالــدوري كتدريــب األطفــال والرعايــة والنهــوض المجال.
الســويدي ونلعــب فــي الدرجــة األولــى بالشــباب مــن اجل النــادي والمنطقة.
ايلي لولي
ولكــن اآلن ســوف نتــدرب فتــرة بســيطة
لكــي نســتطيع التفاهــم وفهــم طريقــة –مــاذا تتمنــون فــي الوقــت الحالــي

الســويد أمــام الفرصــة األخيــرة للوصول ألمم أوروبا مــن بوابة الدنمارك
بعدمــا كانــت الســويد متصــدرة
لمجموعتهــا ضمــن تصفيــات أمــم
أوروبــا بكــرة القــدم ،أضاعــت الفرصــة
بالخســارة أمــام المنافســين المنتخــب
النمســاوي والروســي ،وفقــدت إحــدى
البطاقــات المؤهلــة للنهائيات.
وبعــد احتاللهــا للمركــز الثالــث
بمجموعتهــا أوقعتهــا القرعــة بالملحــق
األوروبــي أمــام المنتخــب الدنماركــي
الــذي يعتبــر مــن أقــوى المنتخبــات
بالمحلــق األوروبي.

ويحمــل المنتخبــان الســويدي الدنماركــي أي هزيمــة أمــام الســويد
ً
ً
ـيرته التدريبيــة التــي بــدأت
والدنماركــي تاريخــا حافــا مــن الصــراع طــول مسـ ً
الكــروي بينهمــا حيــث التقيــا  104قبــل  15عاما.
مــرات ،حقــق ًالمنتخــب الســويدي خاللهـ ًـا ويقــام الملحــق الفاصــل بنظــام خــروج
 45انتصــارا مقابـ ًـل  40انتصــارا الخاســر مــن مواجهتــي الذهــاب واإليــاب
للدنمــارك و 19تعادال.
 ،حيــث تقــام مبــاراة الذهــاب فــي 14
وحقــق المنتخــب الدنماركــي األول الفــوز تشــرين الثانــي المقبــل فــي الســويد،
فــي آخــر أربــع مباريــات لــه أمــام نظيــره بينمــا تقــام جولــة اإليــاب فــي  17مــن
الســويدي ،ولــم تهتــز شــباكه أمامــه الشــهر نفســه يالدنمارك.
منــذ عــام  ،2007كمــا لــم يتلــق مارتــن
أولســن المديــر الفنــي للمنتخــب
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مصطلحات
ســــويدية

Ekobrottsmyndigheten
مصطلــح مؤلــف مــن ثــاث كلمــات Eko .هــي ســابقة تســتعمل
قبــل الكلمــات وتعنــي بيئــي أو مالــي ،و  brottتعنــي جريمــة،
و  myndighetتعني ســلطة أو هيئة.
المعنــى الكامــل يصبــح :هيئــة الجرائــم االقتصاديــة ،أو الهيئــة
الســويدية للجرائــم االقتصادية.
وهــي ســلطة قضائيــة ســويدية ،يتــوزع عملهــا علــى عشــر مناطــق
رئيســية بالبــاد .يعمــل فيهــا المدعــون العامــون والشــرطة
ً
والمراجعــون االقتصاديــون وبعــض الخبــراء ،ســوية ،كفريــق
ً
تحقيــق مشــترك ،حيــث يصــل عــدد موظفيها إلى  560شــخصا.
ومــن مهــام الهيئــة ،العمــل علــى مكافحــة ومنــع الجرائــم الماليــة
واالقتصاديــة فــي الســويد .وينقســم العمــل فيهــا إلــى العمــل علــى
منــع الجريمــة ،والتحقيــق ،والمالحقــة القضائيــة ،كمــا يشــمل
عملهــا إبــاغ وســائل اإلعــام والمنظمــات والســلطات األخــرى
حــول الجرائم االقتصادية.
وتقــوم الهيئــة بالتحقيــق فــي مــا يقــارب  35000جريمــة مشــتبه
بهــا كل عــام ،ويــؤدي مــا يقارب ربعهــا إلى محاكمات.

Kommerskollegium

مصطلــح مؤلــف مــن كلمتيــن Kommers .تعنــي تجــارة ،و
 kollegiumتعني سلطة برلمانية أو كادر.
أما المعنى الكامل فهو :المجلس الوطني للتجارة.
وهي ســلطة ســويدية متخصصة بالتجارة الخارجية ،والســوق الداخلي
األوروبــي ،والسياســة التجاريــة ،وتعمــل مــن أجل تجــارة حرة ومفتوحة
األوروبــي ،يقــع مقرهــا
ضمــن قوانيــن واضحــة ،داخــل وخــارج االتحــاد ً
في ستوكهولم ،ويعمل فيها ما يقارب  90شخصا.
تعــود جــذور المجلــس الوطنــي للتجــارة إلى العام  ،1651بعد أن نشــأ
ً
إثــر انقســامات فــي غرفــة التجــارة ،وكان مســؤوال فـًـي بداياتــه عــن
التجــارة والصناعــة والنقــل البحــري ،لكنــه تفــرع الحقــا إلــى مؤسســات
ّ
وســلطات مختلفــةُ ،ويصنــف منــذ العــام  1983تحــت إشــراف وزارة
الخارجية السويدية.

على قول
المثل
السويدي

مصطلــح مؤلــف مــن ثــاث كلمــات Jord ،تعنــي أرض ،و
 brukتعنــي اســتخدام أو صناعــة  ،لكــن كلمــة
 Jordbrukتعنــي زراعــة أو مزرعــة ،وكلمــة
 verketتعنــي مصلحة أو ســلطة.
المعنــى الكامــل للمصطلــح يصبــح :المجلــس الســويدي
للزراعــة ،أو مصلحــة الشــؤون الزراعية.
وهــي ســلطة حكوميــة ســويدية ،تعنــى بشــؤون السياســة
الزراعيــة واألريــاف فــي البــاد ،وخاصــة فــي مجــاالت
المنافســة واالســتدامة وحماية الحيوان.
تأسســت عــام  1991ويقــع مقرهــا الرئيســي فــي محافظــة
يونشــوبينغ ،وتعمــل منــذ العــام  2014تحــت إشــراف وزارة
التجــارة واالبتكار.

Kemikalieinspektionen

مصطلح مؤلف من كلمتين Kemikalier ،تعني مواد
كيميائية ،و  inspektionتعني تفتيش أو تدقيق.
المعنى الكامل يصبح :الوكالة السويدية للمواد الكيميائية ،أو هيئة
تفتيش المواد الكيميائية.
وهي هيئة رقابية سويديةً ،تتبع لوزارة البيئة والطاقة ،ويعمل
لديها ما يقارب  270شخصا.
تمتلك الوكالة السويدية للمواد الكيميائية مسؤولية مراقبة وضبط
المواد الكيميائية لدى الشركات والمجتمع بشكل عام ،باإلضافة إلى
صحة اإلنسان والبيئة.
وتحتفظ الوكالة السويدية للمواد الكيميائية بسجالت المنتجات،
وقواعد البيانات ،وتراخيص المبيدات ،وتتفحص التزام الشركات
ّ
باللوائح التنظيمية ّالسارية ،كما ّ
تقدم الدعم إلى السلطات المحلية،
ُوالبلدان األخرى ،وتقدم معلومات إحصائية عن المواد الكيميائية،
وتصدر التقارير والمنشورات والرسائل اإلخبارية.
وتعمل الوكالة على ّ
الحد من المخاطر ّ
الصحية والبيئية الناتجة عن
المواد الكيميائية في السويد ،واالتحاد األوروبي ،والعالم ،من خالل
تعزيز التشريعات واألحكام التي تساهم في تحقيق الجودة البيئية
بيئة غير ّ
سامة ،كما يتم تطبيق تشريعات المواد
المنشودة بإيجاد ٍ
الكيميائية داخل االتحاد األوروبي وتعمل تحت إطاره.

Konkurrensverket

مصطلــح مؤلــف مــن كلمتيــن Konkurrens .تعنــي
منافسة ،و  verketتعني سلطة أو مصلحة.
أمــا المعنــى الكامــل فهــو :مصلحــة الدولــة لمراقبــة المنافســة
التجارية ،أو السلطة السويدية لمراقبة المنافسة التجارية.
وهــي ســلطة حكوميــة ســويدية ،يقــع مقرهــا الرئي ًســي فــي
ســتوكهولم ،ويعمــل فيهــا مــا يقــارب  150شــخصا .تعمــل
علــى دعــم المنافســة لــدى القطاعيــن العــام والخــاص ،مــن أجــل
مصلحــة المســتهلكين ،وتتأكــد مــن احتــرام الشــركات لقانــون
المنافســة ،وتمنعهــا مــن التعــاون فيمــا بينهــا لتخفيــف حــدة
المنافســة ،وتحظــر علــى الشــركات الكبيــرة اســتغالل قوتهــا في
األسواق بصورة سيئةً .
كمــا تختــص المصلحــة أيضــا فــي مجــال الرقابــة علــى المشــتريات
العامــة فــي المؤسســات الحكوميــة ،وتعمــل علــى خفض مســتوى
أســعار البضائــع والخدمــات ،ورفــع مســتوى النوعيــة وتوســيع
إطار الخدمات المعروضة.

ألن الحــب يعنــي
العطــاء أيض ـا ،فمــن
الطبيعــي أن يحصــل
مــن يمنــح الحــب علــى
مقابــل كبيــر

هــل مــن الحكمة ســؤال
الرجــل« :أيــن كنــت؟»
أم ان تعــرف المــرأة
ايــن كان وتفــادي
طــرح الســؤال؟

مــن الصعــب تعريــف
الســعادة وتحديــد
شــكلها وطعمه ـا،
خاصــة أن األمر يتوقف
علــى القناعــات خاصــة

Ge kärlek

Den kloka
kvinnan frågar
inte var hennes
man har varut
en klock kvinna
vet det
المرأة الحكيمة التسأل
زوجها أين كنت ,المرأة
الذكية تعرف أين هو
كان

Det finnes ingen

och du får
massor tillbaka
امنح الحب
وستحصل على
مقابل وفير
للمزيــد مــن األمثالalkompis.se :

Jordbruksverket

Finansinspektionen

مصطلــح مؤلــف مــن كلمتيــن Finans ،تعنــي اقتصــاد ،و
 inspektionتعنــي تفتيــش أو تدقيق.
المعنــى الكامــل يصبــح :هيئــة الرقابة المالية.
وهــي مؤسســة حكوميــة ســويدية ،يعمــل لديهــا مــا يقــارب 400
شــخص ،معظمهــم من الحقوقييــن واالقتصاديين.
وتعتبــر مهماتهــا األساســية مراقبــة األســواق الماليــة ،وتطويــر
القوانيــن ومتابعــة تطبيــق الشــركات لهــا ،كمــا تقــوم الهيئــة
بتحليــل المخاطــر التــي يمكــن أن تــؤدي إلــى زعزعــة النظــام
المالي.
ً
وتعمــل هيئــة الرقابــة الماليــة أيضــا علــى تعزيــز وضــع
المســتهلكين فــي الســوق االقتصــادي وحمايتهــم ،باإلضافــة إلــى
مراقبــة قوانيــن مكافحــة غســل األموال وتمويل اإلرهاب.
ً
هيئــة الرقابــة الماليــة تعمــل أيضــا علــى تنظيــم الرقابــة الماليــة
فــي االتحــاد األوروبــي ،مــن خــال التعــاون مــع الســلطات األوربيــة
األخــرى المتخصصة باألســواق المالية.

väg till lyckan
lyckan är vägen
ال يوجد طريق نحو
السعادة
السعادة هي الطريق
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 -1زخرفــة إســامية  -تضاريــس بحريــة تحتوي  - 1ســجن كان رمــزا للطغيــان والظلــم كان
علــى المرجان
يــوم اقتحامــه يــوم العيد الوطنــي تحتفل به
 - 2دولــة إفريقيــة أسســها عبيــد أميركيون فرنســا كل عام
محــررون أرادو العــودة إلــى أفريقيا  -يابســة
 - 2فــراش (معكوســة)  -بمعنــى حديــث
 - 3حفــظ حــق الوالديــن واحترامهمــا  -نصف
باالنجليزية
رمــاد  -نضــوب وانتهاء
 - 3احــد الوالديــن  -نابــع عــن الــود والمحبة
 - 4لغــة وضعــت مــن األمــم المتحدة لتكون
دولية ولكنها فشــلت فشــا ذريعا
 - 4مــزارع البرتقــال في فلســطين
 - 5الخطــاط الوزيــر واضــع أســس خــط الثلث في
 - 5بناء تحتي أسفل البناء األساسي  -نصف بلبل
الدولة العباســية
 - 6تنتهــي حياتهــا  -ثلثــا هــام
 - 6مــن أجــل  -نتبــع نهجــا  -ســقيا األرض
 - 7عنصــر مــن عناصــر ميــاه البحــر تداوى به
الجــروح  -غيــر ناضــج وغير مشــذب أو مهذب  - 7أســم إشــارة مثنى  -غصن
 - 8عنــده  -وصــف يطلــق علــى كل مــن لديه  - 8أعلــى  -فــي هــذا المكان
موهبــة يمكــن تطبيقهــا فــي عمل ما
 - 9ملؤه اإلباء والشــرف (معكوســة)  -حرف
 - 9كلمة أصلها فارسي تطلق على مواد التلفزيون
جازم  -اليوم الســابق
أو الجزء غير المرئي من قدرات الكمبيوتر
 - 10مــادة يفرزهــا البنكريــاس لحرق الســكر  - 10حوار للتســلية  -نبات يســتخرج منه
في الدم  -إذا تجاوز اثنين شــاع
السكر

SUDOKU

5

قواعــد اللعبة
أمامــك شــبكة مــن  ٨١خانــة ,
 ٩*٩مقســمة إلــى  ٩مربعــات
 ٣*٣عليــك مــلء الخانــات
الفارغـ ًـة بأرقــام مــن  ١إلــى ٩
مراعيــا عــدم تكــرار أي رقــم
فــي أي خــط أفقــي أو عمــودي
وداخــل كل مربع

قواعد اللعبة

هواتف هامة

المطلــوب مــأ الخانــات بالحــروف الملونــة
باألحمــر لتكويــن كلمــة أو أكثــر تــدل علــى
شــخصية أو اســم بلــد و هكــذا تتعــرف
عليهــا مــن خــال المســاعدة المبينــة مقابــل
كل مجموعــة خانات.
الكلمــة أو الكلمــات الحمــراء تتكــون مــن نفــس
الحــروف المطلــوب إدخالهــا و لكنهــا بترتيــب
غيــر صحيح.
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الكلمات المبعثرة
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مستوى مبتدئ
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مستوى متقدم

الكلمات المتقاطعة
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ألوانه تظهر بعد المطر
( سقو زحق )
روائي مصري حائز على جائزة نوبل
( بجني فظوحم )
العب تنس اسباني محترف
( فيلئارا دالنا )
مكتشف الدورة الدموية
(بنا نلفاسي)
مدينة روسية تعرضت لكارثة نووية
( بتنرشول)

فــي حــال التعــرض لحــوادث خطيــرة ولطلــب المســاعدة الفوريــة مــن اإلســعاف ودائــرة اإلطفــاء
والدفــاع المدنــي والشــرطة ،يجــب االتصــال علــى الرقــم  112والــذي يمكــن االتصــال عليــه
الهواتــف األرضيــة أو النقالــة (الموبيــل) مجانــا ومــن أي منطقــة فــي الســويد .العاملــون يتقنــون
اللغتيــن الســويدية واإلنجليزيــة ،وعنــد االتصــال يــرد عليك أحد العاملين ويســألك:
مــاذا حــدث؟ مــكان وقــوع الحــادث؟ رقم الهاتف الــذي تتكلم منه؟

أميــن المظالــم
لشــؤونالتمييــز

يعمــل أميــن المظالــم لشــؤون التمييــز  ODمــن أجــل منــع التمييــز بيــن أفــراد المجتمــع،
يحــدث التمييــز عندمــا يتعــرض أحــد األشــخاص إلى معاملة أســوأ من اآلخرين.
Diskrimineringsombudsmannen
3686 Box
Stockholm 59 103
رقم الهاتف
 do@do.seالبريــد اإللكتروني

08 - 120 20 700
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