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حافــا  عامــا  الســويد  تــودع  أن  الطبيعــي  مــن 
باألحــداث وتســتقبل عامــا آخــر وهــي تقــف أمــام 
يكــون  أن  بالضــرورة  ليــس  ســريعة،  متغيــرات 
تكــون  أن  يمكــن  بــل  فقــط،  داخلــي  مصدرهــا 
اليــوم  فالعالــم  أيضــا،  خارجيــة  أحــداث  نتيجــة 
ــا  ــة صغيــرة، وقــد رأين ــح فعــا قري يضيــق ليصب
إذا  خاصــة  الخارجيــة  األحــداث  تتحــول  كيــف 
ــرات  ــى متغي ــي إل ــن الجــوار األورب ــة م ــت قريب كان
قــد  تأثيــر  لهــا  الســويد،  فــي  داخليــة  وقضايــا 
أزمــات  مــن  حــدث  كمــا  تمامــا  الجميــع.  يطــال 
ــل  ــة مث ــوارث بيئ ــة ســابقا، أو ك ــة عالمي اقتصادي
ــة  »تشــرنوبل« أو كمــا يحــدث اآلن ويوصــف بأزم
الدائــرة،  والمعــارك  الحــروب  نتيجــة  الاجئيــن، 
ــن الشــرق األوســط، خاصــة ســوريا  بعــد أجــزاء م

العــراق وأفغانســتان وليبيــا وغيرهــا.

هــو  طــرق«  مفتــرق  علــى  »الســويد  عبــارة 
الــوزراء  رئيــس  اســتخدمه  الــذي  التعبيــر 
الســويدي ســتيفان ألوفيــن، أثنــاء خطابــه الســنوي 
فــي 19 ديســمبر بمناســبة عيــد الميــاد. وألن 
بطريقــة  تــدار  التــي  الــدول  مــن  الســويد 
ضمــن  تعمــل  مؤسســات  ولديهــا  ديمقراطيــة، 
تقــف  ال  فهــي  مرســومة،  وسياســات  خطــط 
ســاكنة علــى »مفتــرق طــرق« فقــط لكــي تنتظــر 

الصــدف التــي ينتجهــا مســار األحداث.

، وتــوزع مجانــا 
ً
تصــدر مــرة واحــدة فــي الشــهر حاليــا

بالبريــد وعبــر مراكــز ثابتــة فــي عــدة مناطــق منهــا: 

ونورشــوبنغ  ويوتيبــوري  وســتوكهولم  ســكونة 

إعاميــة  خدمــة  وهــي  واسكليســتونا،  ولينشــوبنغ 

باللغــة العربيــة هدفهــا المســاهمة فــي تلبيــة الحاجــة 

إلــى وجــود وســيلة إعاميــة تتفاعــل مــع الجاليــات 

العربيــة فــي الســويد وأوروبــا حــول كل مــا يجــري مــن 

أخبــار ومســتجدات تهــم الجاليات الناطقــة بالعربية.

تحــاول  جــادة  إعاميــة  وســيلة  الكومبــس  صحيفــة 

التركيــز علــى القضايــا التــي تهــم االندمــاج بالمجتمــع 

والتعريــف بحقــوق كل األشــخاص و الجماعــات حســب 

وضعهــا القانونــي فــي الســويد وأوروبــا، إضافــة إلــى 

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

وتنــوع  التجــارب  مــن  االســتفادة  علــى  والتشــجيع 

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.

مــن  العديــد  تضــم  الكومبــس  تحريــر  هيئــة 

مــن  معهــا  المتعاونيــن  واإلعامييــن  الصحفييــن 

داخل الســويد وخارجها.

المؤســس ورئيس التحرير
د. محمــود صالــح آغا
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جريــدة الكومبس الورقية
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موقــع اإلنتاج االعامي
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صفحــة الكومبس على الفيســبوك
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www.alkompismedianetwork.com
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PÅ ARABISKA FRÅN SVERIGE
صديقــك الناطــق بالعربية في الســويد
 SVERIGES STÖRSTA TIDNING PÅ

ARABISKA

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

 nen mellan de människor och kulturer som finns i
 Sverige idag. Vi på Al Kompis är övertygade om att
integrationen är ömsesidig och inser att det är vik-

 tigt att majoritetssamhället får möjlighet att lära sig
 mer om de vanor, traditioner och kulturer som de
nya svenskarna tagit med sig till Sverige. Al Kom-

            pis papperstidning består av 28 sidor och trycks i
 25  000 exemplar. Den distribueras av utdelare och
på 40 speciellt utvalda platser i Stockholms län, Mal-
mö, Landskrona, Helsingborg och Göteborg.

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

وإيجابــي  مــرن  بشــكل  المتغيــرات  مــع  التعامــل 
بوجودهــا  االعتــراف  يتطلــب  لهــا  واالســتعداد 
عنهــا.  النتائــج  الجديــد  الوضــع  وتقبــل  أواًل 
االعتــراف بالوضــع الجديــد الناتــج عــن متغيــرات 
عديــدة تواجــه الســويد، يســهل كيفيــة مواجهــة 
والنتائــج  المضاعفــات  مــن  والتخفيــف  األســوأ 
هنــاك  أن  وطالمــا  المتغيــرات،  لهــذه  الســلبية 
متغيــر اســمه »أزمــة الجئيــن« ومــا يعنيــه مــن 
تدفــق أعــداد كبيــرة منهــم، خــال فتــرة زمنيــة 
قصيــرة، يحــول دون القــدرة علــى اســتيعابهم، 
ــن الحــد  ــة لتأمي ــوارد إضافي ــاد م وال يســمح بإيج
األدنــى مــن متطلباتهــم، فــا بــد للســويد أن تجــد 
الفتــة  بافتتيــن:  طــرق،  مفتــرق  علــى  نفســها 
مشــتركة  أوروبيــة  حلــول  إيجــاد  إلــى  تدعــو 
علــى  الحفــاظ  أجــل  مــن  التدفــق  هــذا  وضبــط 
الرفاهيــة  بنمــوذج  يتمتــع  متماســك  مجتمــع 
حســاب  علــى  بــه،  المســاس  وعــدم  الســويدي، 
زيــادة الفقــر وتقليــل األجــور، وخفــض معاييــر 
ــة  ــاة الكريمــة لفئ ــي المســاس بالحي الســكن وبالتال
األخــرى هــي طريــق  الافتــة  النــاس. خيــار  مــن 
تدعــو إلــى وجــود طبقــات فــي المجتمــع ونــاس 
نســبة  مــن  ســيزيد  وهــذا  الظــل،  فــي  تعيــش 
تربــة  لهــا  ســتجد  التــي  والكراهيــة  العنصريــة 
المجتمــع  وقيــم  رفاهيــة  علــى  الحفــاظ  خصبــة. 

أن  دون  جمعيــا،  مســؤوليتنا  هــو  الســويدي 
المــد  تزايــد  أمــام  خاصــة  إنســانيتنا،  نحســر 
هــذه  مــن  االســتفادة  علــى  القائــم  العنصــري 
طريــق  وعــن  خبيثــة  بطريقــة  المتغيــرات، 

االصطيــاد بالمــاء العكر.

فالســويد وهــي تعانــي فعــا مــن متغيــر طــارئ 
كاد يحــدث خلــل فــي عمــل مؤسســاتها ويؤثــر 
تقــل  ولــم  حدودهــا  تقفــل  لــم  مواردهــا،  علــى 
بــل  الاجئيــن.  مــن  المزيــد  تســتقبل  لــن  إنهــا 
اتجهــت نحــو البحــث عــن ضوابــط داخليــة وحلــول 
 2016 عــام  فــي  األزمــة.  لتخفيــف  خارجيــة، 
نتمنــى أن تختفــي أســباب اللجــوء وتنعــم جميــع 
ــى  ــدان باألمــن والســام، ونتمنــى لمــن وصــل إل البل
لــه  كريمــة  لحيــاة  الفــرص  يجــد  أن  الســويد 
وألســرته. وليذهــب العــام 2015 ويؤخــذ معــه 
كل أحزانــه وآثــاره الســلبية ويأتــي العــام الجديــد 

بــكل األمــل والتفــاؤل، كل عــام والجميــع بخيــر

العام ٢٠١٦ السويد أمام مفترق طرق
كلمة العدد

رئيس التحرير

د. محمود صالح آغا

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

 Alkompis.se hittar du på nätet och har redan 25000
 unika besökare varje dag samt 242 000 besökare på
Facebook och en mediaräckvidd på 700 000 per-

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

 Besök gärna också vår svenskspråkiga systertidning
Altid.se. 

MVH

Redaktionen



3 | الكومبس



الكومبس | 4

ــى  ــي والمعارضــة إل ــس - خــاص: اســتقبلت الســويد عــام ٢015 بتوصــل االئتــاف الحكوم  الكومب
تفاهــم »ديســمبر« بشــأن الموازنــة، أســدل الســتار علــى االنتخابــات المبكــرة التــي كانــت مقــررة فــي 

آذار مــارس ٢015، فشــهدت الحكومــة اســتقرارا مكنهــا مــن ممارســة مهامهــا. 

ــت الســويد دورا  ــن لعب ــف الاجئي ــي مل ف
ــي، تحــول  ــى المســتوى الداخل ــزا عل متمي
العــام  نــوع مــن األزمــة مــع نهايــة  إلــى 
قــرارات  اتخــاذ  علــى  الحكومــة  أجبــر 
وصفتهــا هــي بالصعبــة، بــرزت الســويد 
علــى  الملــف  هــذا  فــي  فاعلــة  كدولــة 
المســتوى األوروبــي والعالمــي، كمــا لعبــت 
ــاخ.  ــف المن ــى صعيــد مل دورا متميــزا عل

بعــض  الخارجيــة  العاقــات  شــهدت 
مــع  العابــرة  األزمــة  منهــا  األزمــات، 
المملكــة العربيــة الســعودية، أزمــات بيــن 
ــى  الحيــن واألخــر مــع إســرائيل، إضافــة إل
أزمــة مــع روســيا علــى خلفيــة الموقــف 
مــن أزمــة أوكرانيــا واالنتهــاكات الروســية 

لألجواء الســويدية. 

معــدالت  الســويد  شــهدت  اقتصاديــا 

نمــو الحظتهــا تقاريــر ســويدية وأخــرى 
عالميــة، علــى المســتوى الداخلــي تأثــرت 
الســويد بشــكل نســبي بموجــة التطــرف 
بموجــة  أكثــر  تأثــرت  بينمــا  العالميــة، 
ــة إذ ســجلت اعتــداءات بدوافــع  العنصري
عنصريــة، مثــال ذلــك جريمــة مدرســة 
مســاكن  مــن  العديــد  وإحــراق  كرونــان 

الاجئيــن المؤقتة.  

أخبــار  بعــض  مــن  مقتطفــات  إليكــم 
الســويد 2015، قــد ال ترصــد تطــور 
الملفــات بشــكل كامــل، بقــدر مــا تعطــي 
التغطيــات  طبيعــة  عــن  انطباعــا 
اإلخباريــة، نبدأهــا بالخبــر األخيــر واألهــم 

عام 2014: 
جديــدة  انتخابــات  إجــراء  يلغــي  اتفــاق 
ويحــرم ســفاريا ديموكراتنــا مــن التحكــم 

في إدارة الســويد

ــن رئيــس الحكومــة ســتيفان لوفيــن   أعل
فــي  )ديســمبر(  األول  كانــون  يــوم 27 
فــي  وشــريكه  جمعــه  صحفــي  مؤتمــر 

مــع  البيئــة  حــزب  الحكومــي  االئتــاف 
تحالــف يميــن الوســط، عــن التوصــل ل 
علــى  االتفــاق  نــص  ديســمبر«.  »اتفــاق 
األربعــة  الوســط  يميــن  أحــزاب  امتنــاع 
المســيحي  الشــعب،  )المديــرات، 
التصويــت  عــن  الوســط(  الديمقراطــي، 
أثنــاء تقديــم الحكومــة للموازنــة الجديــدة 
بينهمــا  تعــاون  قيــام  البرلمــان،  أمــام 
حتــى  يســتمر  ملفــات  عــدة  بشــأن 
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الســويد اســتقبلت أكثر من ٨١ ألف الجئ في العام ٢٠١٤

 قالــت الســويد إن عــدد الاجئيــن الذيــن وصلــوا إليهــا عــام 2014، بلــغ 
ــى  ــذ حــرب البلقــان. وصــل عــدد الاجئيــن إل ــم تشــهده البــاد من مســتوى ل
، ازداد عــدد تصاريــح اإلقامــة الممنوحــة بنســبة %7 

ً
81,300 شــخصا

جــاءت المجموعــة األكبــر عبــر “لــم الشــمل”. مجمــوع األشــخاص الذيــن 
حصلــوا علــى إقامــات مختلفــة وصــل إلــى 110,000، نصفهــم حصلــوا علــى 
إقامــات دائمــة. وصــل عــدد األطفــال غيــر المصحوبيــن بوالديهــم مــا يقــارب 

7000 طفل.

 اقتصاديــة جديــدة أدنــى 
ً
وزيــرة الماليــة الســويدية تقــدم أرقامــا

التوقعات من 

ــو هــذا  ــغ معــدل النم ــا أندرشــون أن يبل ــة ماغدالين ــرة المالي   توقعــت وزي
الماضــي  الخريــف  كان  أن  بعــد  المقبــل،  العــام   %2,7 و   %2,4 العــام 

3,0% و 3,2%، معللــة الخفــض ببــطء االنتعــاش العالمــي. كمــا توقعــت  
انخفــاض نســبة البطالــة إلــى إجمالــي 7,7%، أمــا الماليــة العامــة فلــن تحقــق 
 خــال الفتــرة الحكوميــة الجاريــة، أي حتــى العــام 2018. انتقــدت 

ً
فائضــا

الوزيــرة مــن يشــير إلــى تكاليــف اللجــوء فقــط دون النظر إلى العائدات.

ديمكراتنــا  ســفاريا  مشــروع  ضــد  يصــوت  الســويدي  البرلمــان 
ســحب الثقة من رئيس الوزراء

ــا.  صــوت أعضــاء البرلمــان الســويدي ضــد مشــروع حــزب ســفاريا ديمكراتن
 فــي البرلمــان قــد صوتــوا لصالــح لوفيــن، مقابــل 45 

ً
وكان 175 عضــوا

عضــوا صوتــوا لقــرار حجــب الثقــة عنــه. علــل ســفاريا ديمكراتنــا مشــروعه 
بالقــول »الحكومــة خلقــت فــي وقــت قصيــر سلســلة مــن الهزائــم، أن مشــروع 
ميزانيــة حكومــة حزبــي االشــتراكي الديمقراطــي والبيئــة، يعانــي مــن نقــص 
التكلفــة  حــول  الخاطئــة  التقديــرات  بســبب  وذلــك  التمويــل،  فــي  شــديد 

الحقيقــة الســتقبال الاجئين. 

 كانون الثاني /  يناير

٢٠١5 السويد 
في التغطيات اإلخبارية 

لشبكة الكومبس

 الحــدث األهــم للعــام 2014  } اإلعــان عــن اتفاق ديســمبر {

  وزيــرة الماليــة ماغدالينا أندرشــون
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العنصريــة واحتــرام حقــوق  إلــى محاربــة  الخارجيــة تدعــو  وزيــرة 
الدول في تقرير مســتقبلها

 عرضــت وزيــرة الخارجيــة MARGOt WALLStRöM مامــح السياســة 
الخارجيــة الســويدية، وكيفيــة معالجــة القضايــا الدوليــة مثــل الحــرب فــي ســوريا، 
أوكرانيــا، ومخاطــر تغيــر المنــاخ. قالــت »صــوت الســويد أصبــح أقــوى مــن خــال 
الســويد  األوروبــي،  باالتحــاد  األعضــاء  الــدول  مــع  المشــترك  والعمــل  التعــاون 
ســتواصل العمــل والمطالبــة باتبــاع سياســة واضحــة الحتــرام القانــون الدولــي«، 
وقالــت إن الســويد مرشــحة لعضويــة مجلــس األمــن الدولــي لــذا تطمــح لمشــاركة 

أكبر في القضايا العالمية. 

ســفارة  أول  بافتتــاح  للســويد  زيارتــه  يتــوج  عبــاس  الرئيــس 
فلســطينية في أوروبا 

 افتتــح الرئيــس الفلســطيني محمــود عبــاس ســفارة دولــة فلســطين، فــي العاصمــة 
الســويدية ســتوكهولم. وأجــرى عــدة محادثــات مــع كل مــن رئيــس الوزراء ســتيفان 
لوفيــن ووزيــرة الخارجيــة مارغــوت ولســتروم. وقــع الطرفــان علــى اتفــاق تلتــزم 
الســويد بموجبــه بتقديــم مزيــد مــن الدعــم للســلطة الفلســطينية. قــال عبــاس: 
“إن افتتــاح ســفارة دولــة فلســطين فــي مملكــة الســويد، بعــد اعترافهــا بدولــة 

فلسطين يعتبر خطوة جريئة وهامة.
ــل  ــن العم ــن ع ــى العاطلي ــة” عل ــراءات “صارم ــر إج ــل ُيق ــب العم مكت

وينهــي خدمة اللوتس 
أعلــن مكتــب العمــل أنــه ســيطبق إجــراءات جديــدة قــد تفقــد العاطليــن عــن العمــل، 
المزيــد مــن التعويضــات الماليــة الممنوحــة لهــم، فــي حال عــدم التزامهم بمتطلبات 
المكتــب، ســتطبق إجراءاتــه الجديــدة علــى شــكل خطــوات زمنيــة محــددة، حيــث 
يقــوم أواًل بإرســال تحذيــر إلــى الشــخص ثــم قطــع التعويــض لمــدة يــوم واحــد قابــل 
. كمــا قــرر إنهــاء خدمات شــركات مرشــد الترســيخ “اللوتس” 

ً
للزيــادة إلــى 45 يومــا

واستبدالها بأنشطة أخرى.
 شــكل عمالتها النقدية الجديدة

ً
الســويد تكشــف رسمّيا

 طــرح المصــرف المركــزي شــكل العمــات الجديــدة، ســتطرح عملــة ورقيــة 
جديــدة ألول مــرة مــن فئــة 200 كــرون ومعدنيــة جديــدة مــن فئــة 2، وتطــرح 
ــات: 20 – 50 – 200 – 1000  ــدة مــن فئ ــة الجدي ــي: األوراق النقدي كمــا يل
فــي شــهر تشــرين األول )أكتوبــر( 2015. األوراق النقديــة مــن فئــات: 100 – 
500 فــي تشــرين األول )أكتوبــر( 2016، العمــات المعدنيــة مــن فئــات: 1 – 2 
– 5 فــي تشــرين األول )أكتوبــر( 2016. تمثــل العمــات الورقيــة الجديــدة صــور 

أهم المبدعين السويديين.

شباط / فبراير

أعقبــت  خالفــات  بعــد  الســعودية  الســويدية  العالقــات  عــودة 
تصريحات لوزيرة الخارجية الســويدية

ــرة الخارجيــة مارغــوت ولســتروم عــودة العاقــات الدبلوماســية بيــن  أكــدت وزي
الســويد والســعودية إلــى طبيعتهــا، وذكــرت ان الســعودية قــررت إعــادة ســفيرها 
إلــى ســتوكهولم. وجــاء القــرار الســعودي بعــد إرســال الحكومــة الســويدية مبعوثــا 
خاصــا إلــى الريــاض هــو BJöRN VON SydOW، وكانــت هــذه األزمــة قــد 
وقعــت علــى خلفيــة تصريحــات لـــ ولســتروم أحدثــت ســوء فهــم اســتدعى الملــك 

السويدي غوستاف كارل السادس بموجب العاقات التي تربط األسر الملكية. 

الكشــف عن سياســة الحكومة الســويدية الجديدة لالتحاد األوروبي
 كشــفت الســويد عــن اســتراتيجية الحكومــة لاتحــاد األوروبــي للعــام 2015، 
وذلــك بعــد انتهــاء قمــة االتحــاد فــي بروكســل بمشــاركة رئيــس الــوزراء الســويدي 
ســتيفان لوفيــن. شــملت هــذه االســتراتيجية خمســة مجــاالت رئيســية لدفعهــا 

داخــل االتحــاد وهــي: زيــادة فــرص العمــل وتحقيــق النمــو المســتدام، تنظيــم 
ســوق العمــل، تقديــم سياســة طموحــة للطاقــة والمنــاخ والبيئــة، اهتمــام والتــزام 
دولــي بالمســاواة. إذ قــال لوفيــن » لــم يعــد باإلمــكان تقســيم القضايــا إلــى داخليــة 

وأوروبية”.

كيرونا تشــهد أكبر عملية نقل لموقع وســط مدينة في العالم
 ذكــرت وكالــة األنبــاء الفرنســية AFP أن وســط مدينــة كيرونــا ســيتم نقلــه إلــى 
موقــع آخــر، بســبب أعمــال منجــم الحديــد فــي المدينــة والــذي أدى إلــى جعــل التربــة 
غيــر ثابتــة. تضــم كيرونــا أكبــر منجــم للحديــد تحــت األرض فــي العالــم، وتســبب 
النشــاط المكثــف فــي باطــن األرض إلــى حــدوث تصدعــات. وبــررت الســلطات قــرار 
ــي 6200 شــخص مــن ســكان المدينــة يعيشــون فــي  نقــل المواقــع بوجــود حوال

منطقة الخطر. 

آذار / مارس 

الصحــف الســويدية تنقــل عــن الكومبــس كمصــدر رئيســي فــي تغطيــة 
خبــر اإلفراج عن الســويديين المختطفين

ــى معلومــات شــبكة الكومبــس  اســتندت العديــد مــن الصحــف الســويدية عل
حــول اإلفــراج عــن مواطنيــن ســويديين كانــا محتجزيــن فــي ســوريا مــن قبــل 
جبهــة النصــرة، تــم اإلفــراج عنهمــا بوســاطة فلســطينية، وهمــا تومــاس 
اولســون ومارتيــن رييــن. ونقلــت صحيفــة “AFtONBLAdEt” عــن 
ونشــرت  الرهينتيــن،  حــول  أوردتهــا  التــي  المعلومــات  الكومبــس  شــبكة 
وقالــت  والعربيــة  الســويدية  باللغتيــن  حولهمــا  نشــره  تــم  مــا  روابــط 
 ” فعلــت صحيفــة  كذلــك  المصــدر.  هــي  الكومبــس  شــبكة  إن  الصحيفــة 

.” ExPRESEN

لوفيــن يؤكــد رغبــة الســويد بدعــم قــوات التحالــف ضــد تنظيــم 
داعش

ناقــش رئيــس الــوزراء الســويدي ســتيفان لوفيــن مــع نائــب الرئيــس األمريكــي 

جــون بايــدن، إمكانيــة توســيع نطــاق حلــف شــمال األطلســي وزيــادة التعــاون 
ضــد  الدولــي  للتحالــف  الســويد  ودعــم  أعضائــه،  بيــن  المشــترك  والعمــل 
تنظيــم “الدولــة اإلســامية” داعــش واألزمــة األوكرانيــة. مؤكــدا أن الســويد 
 إلــى رغبــة بــاده 

ً
تدعــم التحالــف ضــد التنظيــم بطــرق مختلفــة، مشــيرا

بتطويــر أشــكال الدعــم، مــن خــال المســاعدة الســويدية فــي تدريــب قــوات 
التحالف.

الســويد تؤكد أن انتشــار األســلحة النووية ليس تحت السيطرة

الســويدية مارغــوت ولســتروم أهميــة تخليــص  الخارجيــة  أكــدت وزيــرة 
العالــم مــن األســلحة النوويــة. جــاء ذلــك فــي كلمــة ألقتهــا فــي مؤتمــر األمــم 
تحدثــت  نيويــورك،  فــي  النوويــة  األســلحة  انتشــار  مــن  للحــد  المتحــدة 
ولســتروم عــن األوضــاع الطارئــة التــي تعيشــها أكثــر مــن دولــة فــي العالــم، 
 رغبــة حكومتهــا إعــان التــزام دولــي لنــزع األســلحة النوويــة، وأن 

ً
مؤكــدة

مســألة نــزع ســاح الــدول التــي تمتلــك أســلحة نوويــة قــد فشــلت علــى مــدى 
45 سنة.

نيسان / إبريل

 حل حزبهم
ً
النازيون الُجدد في الســويد يعلنون رســميا

 بعــد الفشــل الذريــع فــي كســب تأييــد الجمهــور الســويدي وعــدم الحصــول 
علــى أي مقعــد فــي البرلمــان فــي انتخابــات العــام الماضــي. أعلــن الحــزب 
ــي. ذكــرت  ــى موقعــه اإللكترون ــان ُنشــر عل  فــي بي

ً
SVP حــل نفســه رســمّيا

صحيفــة “داغنــس نيهتــر” أن هــدف الحــزب كان الحصــول علــى 10 آالف 
صــوت فــي االنتخابــات البرلمانيــة، إال أنــه لــم يحصــل حتــى علــى نصــف هــذا 

العدد. 

ــن  ــب المهاجري ــع تهري ــة لمن ــة دولي ــر حمل ــالق أكب ــتعدادات إلط اس
عبر البحر األبيض المتوســط

قالــت وســائل اإلعــام األوروبيــة أن االتحــاد األوروبــي تبنــى وثيقــة تمهــد 
لتنفيــذ عمليــة بحريــة لمكافحــة تهريــب المهاجريــن فــي البحــر المتوســط. 
وتبنــت الــدول الثمانــي والعشــرين وثيقــة تحــدد الخطــوط العريضــة للمهمــة 
وتصــف المراحــل المختلفــة لمهاجمــة المهربيــن وســفنهم، لمنعهــم مــن 

اســتغال مآســي المهاجريــن، األمــر الــذي تســبب بحــوادث غــرق كثيــرة راح 
ضحيتهــا المئــات مــن المهاجريــن. ويفتــرض ان تبــدأ العمليــة فــي شــهر 

حزيران)يونيو(.

مصلحــة اإلســكان تتوقــع بنــاء 9٠ ألــف وحــدة ســكنية خــالل العاميــن 
لمقبلين ا

ببنــاء  البــدء   BOVERKEt اإلســكان  لشــؤون  الدولــة  مصلحــة  توقعــت 
47500 شــقة ســكنية هــذا العــام، و50 ألــف شــقة فــي العــام المقبــل، 
خاصــة فــي المــدن الكبيــرة. وبينــت المصلحــة أن نســبة بنــاء المســاكن تتزايــد 
 فــي محافظــة ســتوكهولم حيــث تضاعفــت معــدالت 

ً
بســرعة كبيــرة، خاصــة

 SVt ــاء المنــازل خــال الســنوات األخيــرة. وبحســب التلفزيــون الســويدي بن
فــإن التنميــة الســكنية بدأت عام 2013.

 أيار / مايو

  الرئيــس الفلســطيني محمــود عبــاس مــع وزيرة الخارجية ولســتروم

  العمــات الســويدية الجديدة

  رئيس الوزراء الســويدي ســتيفان لوفين

  الرهينتــان الســويديان الذيــن تــم اإلفــراج عنهما

  وزيرة الخارجية الســويدية مارغوت ولســتروم

  صــورة ألعضــاء مــن حــزب النازيين الجدد

  الجئون أثناء إنقاذهم على شــواطئ المتوســط
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غرق ٢٠٠ الجئ في البحر األبيض المتوسط بأحدث كارثة إنسانية

أفــادت وكاالت األنبــاء أن نحــو 200 الجــئ غرقــوا قبالــة الســواحل الليبيــة بعدمــا 
انقلــب قاربــان كانــا يحمــان نحــو 500 شــخصا حســب وكالــة الاجئيــن التابعــة 
لألمــم المتحــدة. وتقــول األمــم المتحــدة إن 2400 مهاجــر غرقــوا هــذه الســنة 
وهــم يحاولــون الوصــول إلــى أوروبــا عبــر البحــر األبيــض المتوســط. وقــد وصــل 
ــان  ــى اليون ــف مهاجــر والجــئ فــي حيــن وصــل إل ــا أكثــر مــن 100 أل ــى إيطالي إل

نحو 160 ألف شــخص.
المنتخــب الســويدي بكــرة القــدم يضــم الالعــب الفلســطيني عبــد 

الرحمــن الخليلي لصفوفه

الخليلــي ضمــن القائمــة الرئيســية للفريــق الســويدي الــذي ســيخوض مباراتــي 
روســيا والنمســا، فــي التصفيــات المؤهلــة ألمــم أوروبــا التــي ســتقام بفرنســا 
2016. وجــاء انضمــام خليلــي “23 عامــا” بعدمــا ظهــر بصــورة مميــزة مــع 

فريــق مارســين إيدمــان يــوردو التركــي, ومــن قبلــه هلســنبورغ الســويدي. كمــا 
اختيــر زالتــان إبراهيموفيتــش قائــد المنتخــب الســويدي فــي قائمــة منتخــب 
بــاده للمباراتيــن الحاســمتين فــي التصفيــات المؤهلــة ألمــم أوروبــا التــي ســتقام 

بفرنســا العام المقبل  أمام روســيا والنمســا. 
تخصيص ٢5٠ مليون كرون لمراكز رعاية األطفال في أوقات الفراغ

ــون كــرون  ــغ 250 ملي ــى تخصيــص مبل ــة مــع حــزب اليســار عل اتفقــت الحكوم
لمراكــز أوقــات الفــراغ فــي المــدارس FRItIdShEMMEN ضمــن ميزانيــة 
الســويدي لضمــان  اليســار  مــن مطالــب حــزب   

ً
. ويعــد ذلــك واحــدا  2016

 لمــا ذكرتــه الصحــف الســويدية صبــاح 
ً
تصويتــه علــى ميزانيــة الحكومــة. ووفقــا

اليــوم اإلثنيــن، فــأن االســتثمار سيتوســع بعــد ذلــك إلــى 500 مليــون كــرون 
، حيــث ينــص االتفــاق علــى تخصيــص مــا يقــرب نحــو مليــاري كــرون لتلــك 

ً
ســنويا

المراكــز حتــى العام 2019.

أب /اغسطس 

 علــى الطفــل إيــالن ومظاهــرات حاشــدة فــي عمــوم 
ً
لوفيــن حزيــن جــدا

أوروبــا دعما لالجئين

عبــر رئيــس الــوزراء الســويدي ســتيفان لوفيــن عــن حزنــه العميــق علــى الصبــي 
ــى إحــدى شــواطئ  ــذي وجــدت جثتــه عل ــغ ثاثــة أعــوام، وال إيــان الكــردي البال
تركيــا بعــد غــرق مركــب لتهريــب الاجئيــن. قــال لوفيــن لصحيفــة إكسبريســن 
“إننــي أفكــر فــي األشــياء الفظيعــة التــي عاشــها الصبــي مــع عائلتــه ومعاناتهــم، 
الوصــول  لمحاولــة  الهجــرة  علــى طريــق  اآلن  هــم  الذيــن  األشــخاص  وجميــع 

ألوروبــا، ومــا يتعيــن علــى أوروبــا وبقيــة دول العالم القيام به”. 

وزيرة المالية السويدية: االقتصاد السويدي يحقق نموا أكثر من التوقعات

قالــت وزيــرة الماليــة الســويدية ماغدالينــا إندرشــون، إن االقتصــاد الســويدي 
يحقــق نمــوا أكثــر مــن التوقعــات، وأن البيانــات الــواردة تشــير إلــى وجــود نتائــج 
إيجابيــة جــدا فــي أداءه. وكانــت الحكومــة قدمــت فــي آب / أغســطس الماضــي، 

الميزانيــة  التــي تضــع علــى أساســها  للوضــع االقتصــادي  الدوريــة  توقعاتهــا 
العامــة للعــام القــادم، وتتضمــن ميزانيــة العــام القــادم، إنفــاق 30 مليــار كــرون 
المــدارس  وتطويــر  والقطــارات،  الحديديــة  الســكك  تجديــد  علــى  إضافيــة 

وتحســين ظروف البيئة.

نصف مليار طائر يهاجر من السويد مع بدايات الخريف وقرب حلول الشتاء

يغــادر نحــو نصــف مليــار طائــر ســنويا  ســماء البــاد، متجهيــن نحــو جنــوب 
الكــرة األرضيــة بحثــا عــن الدفــئ. فــي شــهر حزيــران/ يونيــو تهاجــر طيــور 
طيــور  تغــادر  يوليــو   تمــوز/  شــهر  وفــي  األخضــر،  والطيطــوي  الكــروان 
العندليــب وصائــدي الذبــاب، بينمــا يغــادر القســم األكبــر منهــا فــي شــهر أيلــول/ 
ــة  ــرات طويل ــن لفت ــة بالمخاطــر، وخاصــة للمهاجري ــة محفوف ســبتمبر، فــي رحل

الذيــن يعبــرون الصحــراء متجهيــن إلى أفريقيا االســتوائية.

أيلول / ســبتمبر 

الســويد تراجع وجودها في أفغانستان

أعلنــت الحكومــة الســويدية مراجعتهــا للجهــود التــي بذلتهــا فــي أفغانســتان 
خــال األعــوام مــن 2002-2014، الســتخاص الــدروس وتحديــد الموقــف 
مــن التدخــل. وأعلــن عــدد مــن الــوزراء فــي مقــال مشــترك إن التحقيــق ســيغطي 
األنشــطة الدبلوماســية، العســكرية مســاعدات التنميــة، مســاهمات الشــرطة، 
لمعرفــة النتائــج، وفيمــا إذا كان قــد جــرى اســتخدام المــوارد بأفضــل طريقــة. 
األعــوام  خــال  أفغانســتان  فــي  العســكرية  الســويد  جهــود  تكلفــة  وبلغــت 

2002-2014 عشــرة مليارات كرون. 
سلســلة من القوانين الجديدة تدخل حيز التنفيذ في الســويد

حيــز  الســويدية  القوانيــن  مــن  سلســلة  دخلــت  يوليــو  تمــوز/   1 مــن  ابتــداء 
التنفيــذ. مــن أهمهــا الســماح للمواطنيــن الســويديين بالســفر بواســطة الهويــة 
فــي  الجديــدة  التعديــات  تنفيــذ  بــدء  األوروبــي،  االتحــاد  إلــى دول  الوطنيــة 

قانــون التعليــم، ومنهــا إلــزام البلديــات بإبــاغ أوليــاء األمــور حــول النشــاطات 
التدريبيــة  الــدورات  حــول  أكثــر  معلومــات  وإعطــاء  ألوالدهــم،  المدرســية 
العمــل  بــدء  المهنــة قبــل  الحصــول علــى رخصــة ممارســة  للطــاب، ضــرورة 

بالتدريــس، إباحــة قروض للدراســة في الخارج. 
الســويد تعيــن ســفيرتين فخريتيــن للحصــول علــى مقعــد فــي مجلــس األمــن 

الدولي
ــاء الســويدية tt فــإن الســفيرتين الفخريتيــن همــا  ــة األنب ــت وكال وحســبما نقل
والدبلوماســية   ،LENA EK الوســط،  حــزب  عــن  الســابقة،  البيئــة  وزيــرة 
 MARIKA الســابقة وصاحبــة ســنوات الخبــرة الطويلــة مــع األمــم المتحــدة
FAhLéN، وذلــك لإلســهام بشــبكة معارفهــم وخبراتهــم فــي حشــد دعــم 
ــي. وســتعمل  ــن الدول ــس األم ــى مقعــد فــي مجل لترشــيح الســويد والحصــول عل
الســفيرتان بالتشــاور مــع وزارة الخارجيــة الســويدية، وســتجريان العديــد مــن 

الرحــات واللقــاءات لتعزيز الدعم. 

تموز/  يوليو

لوفين يثني على ردة فعل قوات الدفاع الجوي وتعقبها لطائرتين روسيتين

ومزيد من التوتر بين السويد وروسيا
 أثنــى رئيــس الــوزراء الســويدي ســتيفان لوفيــن علــى ردة فعــل القــوات المســلحة 
الجويــة بعــد تعقبهــا طائرتيــن روســيتين بالقــرب مــن جزيــرة öLANd فــوق 
 أن تكــون ردة فعــل قــوات الدفــاع الجــوي 

ً
بحــر البلطيــق. وقــال إنــه مــن الجيــد جــدا

، وذكــرت صحيفــة “سفنســكا داغبــادت” إن جميــع أشــكال التعــاون 
ً
ســريعة جــدا

العســكري بيــن الســويد وروســيا توقفــت بســبب التوتــر الــذي تشــهده العاقــات 
بين البلدين على خلفية ضم روسيا لجزيرة القرم. 

البــالد  إلــى  الهجــرة  الســويدية:   Mittuniversitet جامعــة 
حققت المزيد من النمو االقتصادي

أظهــر تقريــر أصدرتــه جامعــة MIttuNIVERSItEt الســويدية أن الهجــرة 
إلــى البــاد ســاهمت فــي تحقيــق المزيــد مــن النمــو االقتصــادي، وزيــادة نســبة 
المشــاريع واألعمــال الحــرة. وتناولــت الدراســة كيفيــة تأثيــر الهجــرة علــى النمــو 
االقتصــادي والتجــارة الخارجيــة واالســتيراد والتصديــر فــي الســويد، حملــت عنــوان  
 عمــا يتــم تداولــه 

ً
“فــي المصلحــة القوميــة”. أعطــت النتائــج صــورة مغايــرة تمامــا

 علــى ارتبــاط 
ً
 فــي المناقشــات الخاصــة بآثــار الهجــرة والتــي تركــز غالبــا

ً
عــادة

الهجرة بزيادة التكاليف.

الحكومــة الســويدية تحتــج علــى إســرائيل القتحامهــا ســفينة كســر 
الحصار عن غزة

الســويدية  للســفينة  اقتحامهــا  بعــد  إســرائيل  إلــى   
ً
احتجاجــا الســويد  قدمــت 

ــى غــزة لكســر  النرويجيــة MARIANNE AV GötEBORG المتجهــة إل
قالــت  ســويديين.   5 بينهــم   

ً
شــخصا متنهــا 18  علــى  وكان  عنهــا،  الحصــار 

 VERONIcA الســويدية  الخارجيــة  وزارة  فــي  الصحفيــة  المســؤولة 
NORdLuNd  تفيــد المعلومــات بتدخــل البحريــة اإلســرائيلية فــي الميــادة 
ــاه الدوليــة  ــى أن اإلجــراءات ضــد أي ســفينة فــي المي ــون ينــص عل ــة، والقان الدولي

تكون موجهة ضد الدولة التي يرفرف علمها على السفينة.
عــن  تمتنــع  والمعارضــة  الربيــع  ميزانيــة  يقــر  الســويدي  البرلمــان 

 التفاق ديسمبر
ً
التصويت وفقا

وافــق البرلمــان الســويدي علــى مشــروع ميزانيــة الربيــع التــي قدمتهــا الحكومــة، 
وذلــك فــي أول اختبــار فعلــي التفــاق ديســمبر بيــن الحكومــة وتحالــف يمين الوســط 
المعــارض، والــذي نــص علــى عــدم التصويــت ضــد ميزانيــة التحالــف الحاكــم. 
حصلــت الميزانيــة علــى موافقــة  144 عضــو مقابــل عضويــن ضــد، فيمــا امتنــع 
أغلــب أعضــاء التحالــف عــن التصويــت، وذلــك تنفيــذا لبنــود اتفاقيــة ديســمبر التــي 

نظمت العاقة بين أحزاب المعارضة وبين حزبي الحكومة.

حزيران / يونيو

  البرلمــان الســويدي أثنــاء إقــرار ميزانيــة الربيع

   ســفينة كســر الحصار عن غزة

  الســويد تراجع وجودها في أفغانســتان

  وزيــرة البيئــة الســابقة ليــن ايك

  تخصيــص 250 مليــون كــرون لمراكــز رعايــة األطفال

  إحــدى مظاهــرات الترحيــب بالاجئيــن في الســويد

  صــورة تعبيريــة لهجــرة الطيور
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والكومبــس  الخامســة  دورتــه  يختتــم  الســينمائي  مالمــو  مهرجــان 
تقــدم جائزة ألفضل فيلم رأي 

تميــز حفــل اختتــام مهرجــان مالمــو للســينما العربيــة بدورتــه الخامســة 
بفتــح أبوابــه لعمــوم الجمهــور، وقــد أتيحــت هــذه الفرصــة مــن خــال تنظيــم 
حفــل االختتــام وتوزيــع الجوائــز بمجمــع مالمــو اليــف الســياحي الثقافــي الــذي 
افتتــح هــذا العــام، وحضــر حفــل االختتــام آلــف شــخص فــي أكبــر تظاهــرة 
ثقافيــة عربيــة فــي الســويد. باإلضافــة إلــى جوائــز المهرجــان قدمــت شــبكة 
الفلســطيني  للفيلــم  الــرأي  الكومبــس جائــزة ألفضــل فيلــم يعالــج قضيــة 

روشميا. 

 ” “الكومبــس”:  لـــ  لوفيــن  ســتيفان  الســويدية  الحكومــة  رئيــس 
بإمــكان القادميــن الجدد لعب دور مهم في بناء الســويد”

قــال رئيــس الحكومــة الســويدية ســتيفان لوفيــن، فــي تصريــح خــاص لشــبكة 
الكومبــس، إن بإمــكان القادميــن الُجــدد لعــب دور مهــم فــي بنــاء الســويد، 
 بيــد، وســوية مــع اآلخريــن، ســواء كانــوا مولوديــن فــي البــاد أو الذيــن 

ً
يــدا

عاشــوا فيهــا فتــرات طويلــة. جــاء ذلــك علــى هامــش المؤتمــر الوطنــي” 
ــر الكومبــس د. محمــود  ــه لرئيــس تحري ــى ب ــح أدل   فــي تصري

ً
الســويد معــا

اآلغــا. وأكــد لوفيــن أن هــذا المبــدأ هــو مــا تعتمــده السياســة الســويدية 
الحالية.

الشــرطة الســويدية تصيــب شــخصا هاجــم طــالب مدرســة بالســيف 
ومقتــل معلــم وإصابة عدد مــن التالميذ بجروح خطيرة

يــوم أســود فــي تاريــخ الســويد هكــذا وصفــت الحكومــة الســويدية الجريمــة 
بلديــة  فــي   KRONAN مدرســة  طــاب  لهــا  تعــرض  التــي 
tROLLhättAN،  وأســفرت عــن وفــاة شــخصين وإصابــة العديــد مــن 
الطــاب بجــروح خطيــرة، حيــث قتــل المعلــم العراقــي الفيــن إســكندر وهــو 
ــذي هاجــم بالســيف طــاب المدرســة المذكــورة،  ــع ال ــل المقن يتصــدى للقات
فيمــا قتــل المهاجــم علــى يــد الشــرطة وهــو شــاب مــن المدينــة عمــره 21 
ــون  ــه مناصــر للجماعــات العنصريــة. وفــي وقــت الحــق مــن كان عامــا قيــل أن
األول توفــي المعلــم اللبنانــي نظيــر متأثــرا بجــروح أصيــب بهــا فــي نفــس 

اليوم.

 تشــرين أول / أكتوبر 

منظمات إســالمية ســويدية تدين هجمات باريس

الســلطات  ويطالــب  باريــس  اعتــداءات  يديــن  اإلســامية  الرســالة  وقــف 
الفرنســية بضبــط النفس

أصــدر وقــف الرســالة االســكندنافي بيانــا يديــن فيــه االعتــداءات التــي طالــت 
عــدة أماكــن فــي العاصمــة الفرنســية باريــس. وجــاء فــي البيــان يســتنكر وقــف 
ــارات االعتــداءات اإلرهابيــة التــي  الرســالة االســكندنافي ويشــجب بأشــد العب
راح ضحيتهــا  والتــي  باريــس  فــي   2015 نوفمبــر   13 الجمعــة  حدثــت 
العديــد مــن األبريــاء مــن المدنييــن واآلمنيــن. ان هــذه األعمــال الوحشــية 
ــي  ــه محــرم ف ــد العــداء وهــذا كل ــش وتزي ــؤذي اإلنســانية وتخــدش التعاي ت

اإلســام وينافــي عدالــة الدين وقيمه. 

الالجئيــن:  تدفــق  مــن  للحــد  الســويدية  للحكومــة  جديــد  قــرار 
لــم  شــروط  تشــديد  مــن  والمزيــد  للجميــع  المؤقتــة  “اإلقامــات 

الشمل”

أعلنــت الحكومــة الســويدية حزمــة إجــراءات وقــرارات جديــدة، للحــد مــن 
تدفــق المزيــد مــن الاجئيــن إلــى البــاد، وقــررت تعديــل قوانيــن اللجــوء، 
ــد الســويد  ــن تعي ــن الذي ــة، عــدا الاجئي ــات المؤقت ــع باإلقام وشــمول الجمي
ــك مــن قبــل كل مــن رئيــس  ــن ذل توطينهــم مــن خــال األمــم المتحــدة. أعل
 ÅSA ROMSON البيئــة الســويدي ســتيفان لوفيــن ووزيــرة  الــوزراء 
خــال مؤتمــر صحفــي مشــترك، أعلنــا فيــه سلســة مــن التدابيــر الجديــدة 

التــي ســتطبق في مجــال الهجرة واللجوء. 

وزيرة خارجية الســويد ترفض االنتقادات اإلســرائيلية لها

 MARGOt WALLStRöM الســويدية  الخارجيــة  وزيــر  رفضــت 
االنتقــادات اإلســرائيلية وادعاءاتهــا المتعلقــة بــأن فالســتروم ربطــت بيــن 
الهجمــات اإلرهابيــة التــي حدثــت فــي باريــس وبيــن الصــراع الفلســطيني 
اســتدعاء  حادثــة  علــى  الخارجيــة  لوزيــرة  فعــل  رد  أول  فــي  اإلســرائيلي. 
إســرائيل للســفير الســويدي فــي تــل أبيــب وتقديــم احتجــاج علــى تصريحاتها، 
 
ً
دائمــا تغضــب  إســرائيل  إن   ExPRESSEN لصحيفــة فالســتروم  قالــت 

علــى كل مــا نقــوم به في الســويد.

ــه  ــي تواج ــرة الت ــدول الفقي ــاعدتها لل ــادة مس ــن زي ــن ع ــويد تعل الس
مشــاكل في قضايا المناخ

باريــس: أعلــن رئيــس الحكومــة الســويدية ســتيفان لوفيــن بعــد وصولــه إلــى 
العاصمــة الفرنســية باريــس مــن أجــل المشــاركة فــي مؤتمــر القمــة مــن أجــل 
المنــاخ عــن أن الســويد ســتزيد مــن حجــم مســاعداتها المقدمــة إلــى الــدول 
حديثــه  فــي  لوفيــن  وقــال  إضافيــة.  كــرون  مليــار  ربــع  بمقــدار  الفقيــرة 
 لحــل مشــكلة 

ً
ــا ــن يكــون كافي لصحيفــة “داغنــس نيهيتــر”، إن االجتمــاع ل

طعــت 
ُ
: “يجــب أن ال نكــون ســاذجين. االلتزامــات التــي ق

ً
المنــاخ، مضيفــا

حتــى اآلن ليســت كافيــة لتبقينــا بعيديــن عــن ارتفــاع درجــة حــرارة األرض 
درجتيــن آخرتين”. 

تشــرين ثاني/  نوفمبر 

الســويد تقــرر وضــع خطــط للدفــاع اإلســتراتيجي نتيجــة تدهــور 
األوضاع في العالم

العســكري  للدفــاع  اســتراتيجية  مخططــات  وضــع  اســتئناف  إعــادة  الســويد  قــررت 
. واتخــذ مجلــس الــوزراء الســويدي  

ً
الشــامل، وذلــك بعــد توقــف دام لمــدة عشــرين عامــا

 يقضــي باســتئناف عمليــة وضــع مخططــات اســتراتيجية شــاملة حــول قضايــا 
ً
قــرارا

ــذي  ــس أن هــذا القــرار جــاء فــي ظــل التدهــور ال ــاع العســكري، حيــث أوضــح المجل الدف
يشــهده الوضــع الخارجــي والســيما اإلقليمــي باإلضافــة إلــى تزايــد حالــة عــدم اليقيــن فــي 

المنطقة والدول المجاورة للسويد.

 االحتفال بتوزيع جوائز نوبل في ستوكهولم بحضور حوالي ١٦٠٠ ضيف
يشــارك فــي حضــور الحفــل الســنوي لجوائــز نوبــل كل عــام أفــراد العائلــة المالكــة فــي 
ــي  ــال العــام الجــاري حوال ــي مراســم االحتف ــوف المشــاركين ف ــغ عــدد الضي الســويد، وبل
1600 ضيــف بينهــم أعضــاء األكاديميــة الملكيــة للعلــوم والجمعيــة العامــة لجائــزة نوبــل 
فــي معهــد كارولينســكا، األكاديميــة الملكيــة الســويدية. قــام الملــك الســويدي كارك 
ــاء،  ــى الفائزيــن فــي مجــاالت الطــب والفيزي ــز عل ــع الجوائ غوســتاف التاســع عشــر بتوزي

الكيمياء، االقتصاد، واألدب.
علــى  أكثــر  ســتركز  للبالغيــن  الســويدية  اللغــة  تعلــم  مــدارس 

المهنية التخصصات 
 علــى 

ً
تريــد الحكومــة الســويدية جعــل مــدارس تعلــم اللغــة للبالغيــن، SFI أكثــر تركيــزا

التخصصــات المهنيــة، بالشــكل الــذي يؤهــل الوافديــن الجــدد للدخــول إلــى ســوق العمــل. 
 لمــا ذكرتــه صحيفــة “أفتونبــادت”، فــأن الحكومــة خصصــت اســتثمارات ماليــة لـــ 

ً
ووفقــا

ــي  ــن الجــدد لســد النقــص الموجــود ف ــل القادمي ــن أجــل تأهي 2000 مقعــد دراســي م
بعض األعمال المهنية في سوق العمل بالسويد.

ــر مــن ٨٠٠ ألــف طلبــوا اللجــوء فــي أوروبــا فــي أول  يوروســتات: أكث

تســعة أشهر من العام
 أظهــرت بيانــات وكالــة اإلحصائيــات باالتحــاد األوروبــي )يوروســتات( ان مجمــوع الذيــن 
ــغ  ــى مــن عــام 2015 بل ــي فــي الشــهور التســعة األول طلبــوا اللجــوء فــي االتحــاد األوروب
ــى أن عــدد طالبــي اللجــوء ســيتجاوز مليــون شــخص  812705 أشــخاص ممــا يشــير إل
وبلــغ عددهــم  الصيــف،  هــؤالء خــال شــهور  نصــف  مــن  أكثــر  العــام. ووصــل  هــذا 
413815 فــي الربــع الثالــث مــن العــام. وأظهــرت البيانــات الجزئيــة لشــهر أكتوبــر 

تشرين األول ان أكثر من 130 ألفا طلبوا اللجوء في هذا الشهر. 

البرلمــان يقــر قانونــا يجيــز تدقيــق وثائــق المســافرين للســويد للحــد 
مــن تدفق الالجئين

ــد، يجيــز  ــون جدي ــى قان ــون األول / ديســمبر، عل وافــق البرلمــان الســويدي فــي 17 كان
التأكــد والتحقــق مــن هويــات ووثائــق جميــع المســافرين عبــر القطــارات وحافــات النقــل 
والبواخــر القادمــة للســويد مــن أجــل الحــد مــن تدفــق الاجئيــن، حيــث ســيبدأ تطبيــق 

القانون ابتداء من 4 كانون الثاني/ يناير المقبل.
وبحســب القانــون الجديــد فــإن جميــع المســافرين إلــى الســويد عبــر البواخــر والقطــارات 
الشــخصية وجــوازات ســفرهم  والحافــات ســيكونون مضطريــن إلظهــار بطاقاتهــم 

للتأكد من هويتهم.
ويســتثني القانــون الجديــد األطفــال المســافرين بصحبــة آبائهــم وأمهاتهــم لعمليــة 
التحقــق مــن هوياتهــم والتدقيــق علــى أوراقهــم الرســمية علــى اعتبــار أن الوالديــن هــم 

الذين سيخضعون للتدقيق.
ــه،  ــداء مــن لحظــة تطبيق ــة أعــوام ابت  لمــدة ثاث

ً
ــون بشــكل عــام صالحــا وســيكون القان

وســتصدر جميــع اإلرشــادات والتعليمــات المتعلقــة بــه فــي غضــون ســتة أشــهر مــن 
تاريخ الموافقة عليه.

 كانون أول / ديســمبر 

  شــبكة الكومبــس فــي مهرجــان مالمــو لألفام العربية 

  الشــاب اســكندر الفين الذي فقد حياته أثناء الهجوم 

   الحكومــة أثنــاء إعــان القــرارات الجديــدة بخصــوص أزمة الاجئين

  باريــس - مؤتمــر المنــاخ

  أثنــاء اســتقبال الاجئيــن وتقديــم المســاعدات لهم

  مــن حفــل توزيــع جوائز نوبل
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الكومبــس - تحقيــق : قضيــة عائلــة جمــال التــي خســرت أطفالهــا 
الثمانيــة، فــي مدينــة أوميــو، شــمال الســويد، بعــد ادعــاءات مــن 
الشــؤون االجتماعيــة »السوســيال«، وقــرارات مــن المحاكــم، قضيــة 
ــى األقــل بالنســبة للوالديــن. األب  ــم تنتــه، عل ال تــزال مســتمرة ول
ــى  ــه أو حت ــن أبنائ ــا يســتطيع م ــكل الطــرق اســترجاع م يحــاول ب
ــوم أن  ــع كل ي ــع مطل ــل م ــل، واألم تتأم ــى األق ــم عل ــل معه التواص
تســتعيد شــعور الســعادة باألمومــة عنــد رؤيــة أطفالهــا والقيــام 
ــه هــذه األم  ــا قالت برعايتهــم، كمــا تفعــل كل األمهــات، حســب م

والدمــوع تنهمــر مــن عيونهــا.

جريــدة الكومبــس وقبــل حوالــي 6 أشــهر 
تحقيــق  ضمــن  القصــة،  هــذه  نشــرت 
مطــول، وأرفقتــه بمقــال عــن وجهــة نظــر 
»السوســيال«  أو  االجتماعيــة  الشــؤون 
مــن  األطفــال  انتــزاع  إلــى  اللجــوء  حــول 
ذويهــم، بشــكل عــام، كمــا أن الكومبــس 
حاولــت لعــدة مــرات االتصــال بالمســؤولين 
القضيــة،  هــذه  عــن  أوميــو  مدنيــة  فــي 
ولكــن ال أحــد يريــد، أن يتكلــم بقضيــة 
تعتبــر حساســة ولهــا خصوصيــة، تتعلــق 
بأمــن وســامة األطفــال، حســب مــا تقولــه 

دائمــا دوائر الشــؤون االجتماعية.

جريــدة الكومبــس بعددهــا الــذي تنــاول 
هــذه القضيــة كان موجــودا أثنــاء جلســة 
أصبحــت  القضيــة  أن  لبيــان  االســتئناف، 
المحامــي،  قبــل  مــن  عــام،  رأي  قضيــة 
ــال  ــزاع كل األطف ــرار انت نظــرا لقســاوة ق
وعلــى  واحــدة  عائلــة  مــن  الثمانيــة 
 11 حوالــي  قبــل  أطفــال   4 دفعتيــن، 
ســنة، وهــم اآلن فــي أعمــار: 19 و18 
وتكــرار  لولديــن،  و15  و17  للبنتيــن 
 2015 الســنة  هــذه  آخريــن   4 انتــزاع 
ألطفــال كلهــم بنــات بأعمــار 5 ســنوات 

و7 لتوأمين و9 ســنوات.

ورغــم االســتئناف ومحاولــة رفــع دعــوة 

قبــل  مــن  السوســيال  ضــد  جديــدة 
الوالديــن، إال أن ال جديــد فــي القضيــة، 
األب يقــول إن جلســة المحكمــة األخيــرة 
كانــت أشــبه بالمهزلــة، حيــث لــم يجــزم 
الوالــدة أو  بــأن  الشــهود  أي شــاهد مــن 
حســب  األطفــال،  يضربــان  كانــا  الوالــد 
األقــوال  أغلــب  بــل  السوســيال،  ادعــاء 
واثقــة  غيــر  بتعابيــر  مصحوبــة  جــاءت 
علــى  أو  أرى  كمــا  أو  اعتقــد،  مثــل: 

األغلب، إنها »مســخرة« يقول األب.

تلقــت  الماضيــة  القليلــة  األشــهر  فــي 
الوالــد  مــن  مكالمــات  عــدة  الكومبــس 
اليــأس  عــن  يعبــر  مــا  منهــا  والوالــدة، 
بصيــص  يحمــل  مــا  ومنهــا  واإلحبــاط، 

أمل. 

فقــد اتصــل األب قبــل أيــام، وقــال لنــا: 
اســترجعت  كرديــة  عائلــة  أن  علمــت 
انتزعهــم  قــد  السوســيال  كان  أبناءهــا 
بنفــس الظــروف والتوقيــت الــذي انتــزع 
لهــم  فرحــت  أطفــال،  أربعــة  آخــر  منــي 

كثيــرا وهــذا يعنــي أي لدي أمل.

وفــي اتصــاالت ســابقة كان األب يقــول إنــه 
وأطفالــه  ســاكنا  يبقــى  أن  يســتطيع  ال 
أفقــد  أن  يمكــن  أنــا   « عنــه،  بعيــدون 
أعصابــي بــأي لحظــة« وعندمــا نقــول لــه 

ســيزيد  محســوب،  غيــر  تصــرف  أي  أن 
ــت وزوجتــك  األمــور تعقيــدا وســتكون أن
يوافــق  الخاســرين،  هــم  أطفالــك  وحتــى 
األب علــى هــذا الــكام، يعطــي ســماعة 
هــو  مــا  تقــول:  التــي  لزوجتــه  الهاتــف 
الــذي اقترفتــه حتــى يعاقبوننــي  الذنــب 
هــل  اإلنســانية؟  غيــر  الطريقــة  بهــذه 
ــة حرمــان أم مــن  يوجــد أقســى مــن عقوب

أطفالها؟

قضيــة جمــال وحرمانــه هــو وزوجتــه مــن 
إلــى  بحاجــة  تبقــى  الثمانيــة،  أطفالهــم 
أن  المؤكــد  فمــن  واســتكمال،  متابعــة 
يعــرف  ال  كان  بلــد  أي  فــي  القانــون 
السوســيال  قوانيــن  وأن  الشــفقة، 
الســويد  فــي  االجتماعيــة  والســلطات 
لكــي تناســب عائلــة دون  ليــس  وضعــت 

علــى  تســتثني مجموعــة  لكــي  أو  أخــرى 
ــد  حســاب مجموعــات أخــرى، هــي بالتأكي
وضعــت لتطبــق علــى الجميــع، ووضعــت 

أيضــا لحمايــة الصالح العام.

أيــن أخطــأت عائلــة جمــال فــي أوميــو؟ 
هــل كان خطأهــا عــدم االطــاع ومعرفــة 
القوانيــن؟ أم أنهــا أصــرت أن تعيــش كمــا 
عندمــا  الســويد،  فــي  ليســت  وكأنهــا 

تغلــق بــاب المنزل على نفســها؟

هــل العقوبــة، عقوبــة انتــزاع األطفــال مــن 
ذويهــم تتناســب مــع حجــم الذنــب؟ وهــل 
إلــى  وحيديــن  وزوجتــه  جمــال  ســيبقى 
تمــلء  واأللــم  والحســرة  طويــل،  أمــد 
قلبيهمــا؟ ســؤال مفتــوح إلجابــات نتمنــى 
أن نســتطيع تســليط الضــوء عليهــا أكثــر، 

مــن خــال علــى األقــل المتابعــة والنقــل 
بشــفافية والبحــث عــن الحقيقية.

الكومبــس – قســم التحقيقات

قضية العائلة التي انتزع السوسيال منها ٨ أطفال

األم:
ال أعرف ما 

الذنب الذي 
اقترفته حتى 

أحصل على هذه 
العقوبة الجائرة

تطبيــق الكومبس 
ًلألجهــزة الذكية
أصبــح اآلن متاحا
AlkoMpis new App

 مع 
ً
لكــي تبقى دائما

الخبر والحدث في 
السويد
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الكومبــس - خــاص: ضمــن سلســلة اللقــاءات التــي تجريهــا شــبكة الكومبــس مــع ســفراء الــدول 
العربيــة فــي الســويد، أجــرى رئيــس التحريــر د. محمــود صالــح آغــا هــذا اللقــاء مــع الســفير القطــري 

ــن محمــد الخليفــة. فــي ســتوكهولم الشــيخ حمــد ب

فــي مقــر الســفارة المؤقت، وســط العاصمة 
الســويدية، اســتقبلنا الســفير بــكل ترحــاب 
الحــوار  أصبــح  معــدودة  دقائــق  وبعــد 
حواجــز  وبــدون  ساســة  فــي  يجــري 
كانــت  التــي  األســئلة  أن  خاصــة  رســمية، 
تجــول فــي خاطرنــا تتناســب مــع مــا قــد 
يطرحــه أي متابــع، عنــد فرصــة اللقــاء مــع 
ســفير دولــة عربيــة وخليجيــة مثــل دولــة 

قطر.

تســتقبل قطــر ودول خليجيــة  ال  لمــاذا 
والعراقييــن  الســوريين  الاجئيــن  أخــرى 
ــدول األوروبيــة؟ مــا هــي دواعــي  إســوة بال
وجــود ســفارة قطريــة فــي الســويد، الدولة 
الشــمالية  الزاويــة  أقصــى  فــي  الواقعــة 
دعــم  جــدوى  هــو  مــا  األرضيــة؟  للكــرة 
فــي  اإلســامية  والجمعيــات  المنظمــات 
الســويد لتكويــن رأي ضاغــط )أو لوبــي( 
للدفــاع عــن القضايــا العربيــة واإلســامية؟ 
هــذه األســئلة وغيرهــا كانــت مــادة الحــوار 

مع السفير الشيخ حمد:

مــا أهميــة وجــود ســفارة قطريــة فــي 
ــت الراهــن؟ خاصــة  ــي الوق الســويد ف
أنــك أول ســفير مقيــم لبــالدك فــي 
ســتوكهولم، لمــاذا اختــارت قطــر أن 
يكــون لهــا ســفارة فــي هــذا البلــد 
أقصــى  عنــد  الواقــع  اإلســكندنافي 

شمال الكرة األرضية؟

ال شــك أن الســويد دولــة محوريــة وفاعلــة 
اإلســكندنافي،  محيطهــا  فــي  خاصــة 
وتتخــذ سياســات خارجيــة حيويــة علــى 
ــي والعالمــي. كمــا  مســتوى االتحــاد األوروب
ــة قطــر تشــارك الســويد االهتمــام  أن دول
ــي مجــاالت  ــف كثيــرة ف ــا ومواق فــي قضاي
اإلنســان  وحقــوق  واالقتصــاد  التنميــة 
البيئــة  وقضايــا  المــرأة  مكانــة  وتعزيــز 
دولــة مهمــة  أصبحــت  الســويد  والمنــاخ. 
للمنطقــة العربيــة خاصــة فــي ظــل الهجــرة 
المتقدمــة  ومواقفهــا  الســويد  وسياســة 
الدعــم  وتقديــم  فلســطين  قضيــة  فــي 
لاجئيــن  اإلنســانية  والمســاعدات 

وللمنظمات الدولية.

ــي  ــة ف ــرات الديمغرافي وال ننســى أن التغي
هــذا البلــد تشــكل عامــل آخــر ضاعــف مــن 
العربيــة  المنطقــة  وبيــن  بينــه  الروابــط 
وقضاياهــا، إذ أصبــح يشــكل المواطنــون 
ــة وإســامية  الســويديون مــن أصــول عربي
كتلــة مهمــة مــن المجتمــع الســويدي، هــذا 
ــذي  مــا زاد مــن التبــادل الثقافــي الكبيــر ال
ــا للعيــان فــي الحيــاة اليوميــة.  أصبــح ماث
بيــن  مباشــر  تواصــل  يوجــد  كمــا 
ســتوكهولم والدوحــة وحركــة للمواطنيــن 
نتيجــة للرحــات األســبوعية التــي تقــوم 
بهــا الخطــوط الجويــة القطريــة بمعــدل 

10 رحات أسبوعية.

إلــى  أيضــا  تتطلــع  القطــري  الســوق 
والحلــول  الصناعــات  مــن  االســتفادة 
يجــب  كمــا  الســويدية.  التكنولوجيــة 
ماحظــة أن العاقــات بيــن الســويد وقطــر 
فــي توســع وتطــور فــي شــتى المجــاالت، 
وعلــى ضــوء هــذه التطــورات تعمــل ســفارة 
ــى توطيــد هــذه العاقــات  ــة قطــر عل دول
ــن  ــدة للتعــاون بي ــاق جدي والبحــث عــن آف
السياســات  مجــال  فــي  خاصــة  البلديــن، 
الخارجيــة التــي تخــص المنطقــة العربيــة، 
التعــاون  مســتوى  رفــع  جانــب  إلــى  هــذا 

االقتصادي واالستثمار بين البلدين.

مــا هــي أهــم المحطــات فــي تاريــخ 
الســويدية،   - القطريــة  العالقــات 
ــا؟  ــة حالي ــذه العالق ــف ه ــف تص وكي
التجــاري  التبــادل  حجــم  هــو  ومــا 
واالســتثماري بيــن البلديــن؟ هــل مــن 
إذا  بينهمــا؟  مشــتركة  اتفاقيــات 

وجــدت، في أي مجال؟

الســويد وقطــر عاقــات  بيــن  العاقــات 
تتطــور  وهــي عاقــات  مســتجدة،  غيــر 
نتيجــة لتقاســم البلديــن لوجهــات النظــر 
وكان  مختلفــة،  قضايــا  اتجــاه  والمواقــف 
لــدى البلديــن ســفراء غيــر مقيميــن. وفــي 
فتــح  إلــى  الســويد  بــادرت  عــام 2014 
ســفارة لهــا فــي الدوحــة ومــن ثــم افتتحــت 

دولــة قطــر أول ســفارة مقيمــة لهــا فــي 
العاقــات  مســتوى  لرفــع  ســتوكهولم 
البلديــن،  بيــن  واالقتصاديــة  السياســية 
ــة للمواطنيــن.  ــم الخدمــات القنصلي وتقدي
ويعمــل فــي قطــر العديــد مــن الشــركات 
قطــر  وتســتورد  الكبــرى،  الســويدية 
مــن  التكنولوجيــة  والمعــدات  اآلليــات 
الســويد، ويشــهد حجــم التبــادل التجــاري 
بيــن البلديــن ارتفاعــا باســتمرار، إذ وصــل 

إلى 3.8 مليار كرون سويدي. 

هــل تعتقــد أن هنــاك حاجــة لتطويــر 
فــي  بالعربيــة  الناطــق  اإلعــالم 
ــالم  ــذا اإلع ــرى أن ه ــل ت ــويد؟ ه الس
ــي يعكــس واقــع وحجــم  بوضعــه الحال
الجاليــات  ألبنــاء  الكبيــرة  األعــداد 
دورهــم  عــن  ويعبــر  العربيــة، 
مجتمعهــم  فــي  ومســاهماتهم 

الجديد؟ السويدي 

مــا  ومنهــا  التغيــرات  مجمــل  ظــل  فــي 
المواطنيــن  نســبة  بزيــادة  يتعلــق 
الســويديين مــن أصــول عربيــة، والناطقيــن 
حاجــة  هنالــك  الســويد،  فــي  بالعربيــة، 
ملحــة لتطويــر اإلعــام الناطــق بالعربيــة 
اهتمامــات  عــن  يعبــر  لكــي  بالســويد 
قضاياهــا  ويعالــج  العربيــة  الجاليــات 
المجتمــع  فــي  وإســهاماتها  االجتماعيــة 
الســويدي. كمــا ان اإلعــام يشــكل حيــزا 
مهمــا للتعبيــر عــن هويــة الجاليــة العربيــة 
االنفتــاح  فــي  ويســاهم  الســويد،  فــي 
الســويدية  الثقافــة  بيــن  والتفاعــل 
والعربيــة. وتعــد مبــادرة شــبكة الكومبــس 
رائــدة ومهمــة فــي هــذا المجــال، نتمنــى 

لها النجاح في تطوير جهودها.       

 معــروف ان بعــض الــدول العربيــة 
وخاصــة الخليجيــة، لهــا تاريــخ طويل 
الجمعيــات  ودعــم  تمويــل  فــي 
والمنظمــات اإلســالمية فــي الســويد، 
الجمعيــات  هــذه  أن تســتطيع  دون 
تكويــن رأي ضاغــط )أو لوبــي( للدفــاع 
عــن القضايــا العربيــة واإلســالمية، 

ــدي  ــي التص ــة ف ــة وخاص ــورة عام بص
المتطــرف،  اليميــن  قــوى  لهجمــات 
ال  لمــاذا  رأيــك؟  فــي  الخلــل  أيــن 
وصــوت  فعــال  دور  للعــرب  يوجــد 
الســويدية  الصحافــة  فــي  مســموع 

واإلسكندنافية؟

ال بــد مــن وضــع األمــور فــي ســياق زمنــي، 
إذ يعتبــر وجــود الجاليــات العربيــة فــي 
الســويد حديــث مــن الناحيــة التاريخيــة، 
التغييــر االجتماعــي،  أن  المعــروف  ومــن 
ســواء داخــل المجتمــع الســويدي والجاليــة 
العربيــة، يحتــاج إلــى وقــت لكــي تتمكــن 
أفــراد الجاليــة العربيــة مــن الوصــول إلــى 
فــي  المهمــة  القــرار  صناعــة  مراكــز 
المؤسســات المختلفــة، خاصــة فــي المجــال 
اإلعامــي المؤثــر بشــكل كبيــر فــي صناعــة 
المــكان  بــأن  نــرى  ونحــن  العــام.  الــرأي 
هــو  العربيــة  الجاليــة  ألفــراد  الطبيعــي 
والقــوى  األحــزاب  داخــل  مــن  العمــل 
السياســية الموجــودة فــي الســويد وليــس 
فقــط ممارســة الضغــط مــن الخــارج، بــل 
مــن خــال المشــاركة الفعالــة كمواطنيــن 

في وضع وتكوين السياسات واألهداف. 

الســويدية  الحكومــة  بمواقــف  رأيــك  مــا 
ــا  ــة الفلســطينية، وم ــة اتجــاه القضي الحالي
تتعــرض لــه السياســة الخارجيــة الســويدية 
إســرائيل  مــن  إلــى هجــوم غيــر مســبوق 
ــد أن  ــي الســويد، هــل تعتق وأصدقائهــا ف
هنــاك دور مفقــود للعــرب فــي مســاندة 
المواقــف الســويدية وعــدم تركهــا وحيــدة 

أمام االنتقادات اإلسرائيلية العنيفة؟ 

نحــن فــي دولــة قطــر نثمــن السياســات 
اتجــاه  المتقدمــة  الســويدية  والجهــود 
بالــدول  مقارنــة  الفلســطينية  القضيــة 
األوروبيــة األخــرى. ومنــذ اعتــراف الســويد 
 2014 عــام  الفلســطينية  بالدولــة 
وإســرائيل تفتعــل األزمــات السياســية مــع 
وجــه  علــى  ووزيــرة خارجيتهــا  الســويد 
فــي  الســويد  ابتــزاز  بهــدف  التحديــد 
محاولــة بائســة منهــا لمنــع دول أوروبيــة 
أخــرى مــن اإلقــدام علــى اتخــاذ خطــوات 
مشــابهة للســويد، ومــع هــذا نحــن نــرى أن 
الــرأي العــام األوروبــي يــزداد فــي مســاندته 
للقضيــة الفلســطينية، وتــزداد المقاومــة 

الشعبية والمقاطعة العالمية إلسرائيل.

  تعــد قضيــة تدفــق الالجئيــن حاليــا 
تشــغل  التــي  القضايــا  أهــم  مــن 
العــام  والــرأي  والمجتمــع  الحكومــة 
فــي الســويد، كيــف يمكــن الــرد علــى 
الســؤال الــذي بــرز مؤخــرا والقائــل: 
لمــاذا ال تســتقبل قطــر والســعودية 
الالجئيــن  الغنيــة  الخليــج  ودول 
الهاربيــن مــن ســوريا والعــراق؟ وهــو 
ســويدية  أواســط  تطرحــه  ســؤال 

وأوروبية أيضا؟

اســتقبلت دولــة قطــر مــا يقــارب 60 ألــف 
مواطنــا مــن األشــقاء الســوريين منــذ انــدالع 
والــدول  قطــر  وفــي  الســورية،  األزمــة 
مــع  التعامــل  يتــم  ال  األخــرى  الخليجيــة 
األشــقاء الســوريين كاجئين، بل كمقيمين 
الصحيــة  والخدمــات  العمــل  لهــم  يوفــر 
بالمقيميــن  أســوة  االجتماعيــة  والرعايــة 
ــة قطــر،  اآلخريــن فــي البــاد. وتقــدم دول
الدعــم  أيضــا،  الخليجيــة  والــدول 
والمســاعدات اإلغاثيــة والتمويــل لاجئيــن 
أو  الشــتات  فــي  المتواجديــن  الســوريين 
خــال  مــن  ســوريا  داخــل  النازحيــن 
الجمعيــات الخيريــة والمؤسســات المحليــة 
فــي  تنشــط  التــي  الدوليــة  والمنظمــات 
تقديــم الخدمــات لاجئيــن الســوريين مثــل 
المتحــدة  لألمــم  الســامية  المفوضيــة 
لشــؤون الاجئيــن، وهــذا واجــب وليــس منــة 

اتجاه األشقاء السوريين. 

 كيــف وجــدت الســويد وســتوكهولم 
تحديــدا؟ مــا الــذي لفــت نظــرك مــن 
مــع  وعالقاتــك  إقامتــك  خــالل 
خــالل  ومــن  الســويدية؟  األوســاط 
الثقافيــة  البــالد  لمعالــم  زياراتــك 

والتاريخية؟

بطبيعــة  يتمتــع  جميــل  بلــد  الســويد 
ــن  ــى الرغــم م ــة، وعل ــدن منظم ــة وم خاب
الشــعب  وجــدت  أنــي  إال  البــارد،  جوهــا 
الســويدي مهــذب وطيــب ودافــئ المعاملة. 
ولقــد اســتمتعت كثيــرا بالغنــى الثقافــي 
ــي  ــن خــال زيارت ــي الســويد م الموجــود ف
للمتاحــف الوفيــرة فــي ســتوكهولم التــي 
ــي التعــرف علــى تاريــخ وحضــارة  أتاحــت ل

وفنون هذا البلد.  

حــاوره د. محمــود صالح آغا

  الســفير القطــري الشــيخ حمــد بــن محمــد الخليفة

سفير دولة قطر لدى السويد:

نتقاسم مع السويد 
وجهات نظر ومواقف 
مشتركة تجاه قضايا 
سياسية واقتصادية 

وبيئية مختلفة
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ــي  ــدات الت ــام للتهدي ــل أي ــي انفــردت الكومبــس بنشــرها قب ــوري:  الرســائل الت ــس - يوتوب الكومب
ــاق  ــم باعتن ــة إياه ــش مطالب ــع داع ــورة بتوقي ــويديين والممه ــن الس ــن المواطني ــدد م ــا ع تلقاه
اإلســام أو دفــع الجزيــة أو قطــع رؤوســهم تفاوتــت ردود الفعــل عليهــا فــي الشــارع الســويدي، وان 
اتفــق الكثيــرون ممــن التقتهــم الكومبــس علــى اعتبــار هــذه التهديــدات محاولــة ألحــداث شــرخ فــي 

العاقــة المميــزة بيــن أطيــاف الشــعب الســويدي مــن جهــة والمســلمين مــن جهــة أخــرى. 

وبالطبــع أخــذت الشــرطة الســويدية تلــك 
خاصــة  الجــد  محمــل  علــى  التهديــدات 
ــة باللغــة  ــع الرســائل المكتوب بســبب توزي
فــي  المنــازل  عشــرات  علــى  الســويدية 
وجــاءت  واحــد،  وقــت  فــي  مــدن  عــّدة 
للشــخص  الوطنــي  بالرقــم  مذّيلــة 
المســتهدف فــي محاولــة إلظهــار الجديــة 

مــن هــذا التنظيم اإلرهابي. 

مدينــة  شــوارع  فــي  جولتنــا  وخــال 
البــاد  غــرب  الواقعــة  يوتوبــوري 
المواطنيــن  مــن  عــدد  أراء  اســتطلعنا 
الســويديين أو المقيميــن فــي البــاد، وان 
عينــة  يمثلــون  التقيناهــم  مــن  كان 
ــف  ــى تآل ــت تــدل عل صغيــرة فإنهــا ان دل
بينهــم  فيمــا  والمقيميــن  الســويديين 
التصرفــات  هــذه  مثــل  ان  واعتبارهــم 

أعمــال فرديــة التمثــل إال أصحابها. 

ان  مــن  اذكــي  الســويدي  الشــعب 
يعتبر ان هؤالء يمثلون اإلســالم  

يقــول بيتــر هانديــك 
فــي  نــزل  صاحــب 
ضواحــي المدينــة انــه 
مــن المحــزن اعتبــار 
ان فئــة صغيــرة مــن 
النــاس قــد تؤثــر علــى 
ســمعة اإلســام و المســلمين فهــؤالء ال 
يعبــرون إال عــن انفســهم فقــط  فكمــا 
يوجــد بيــن الســويديين عــدد محــدود 
ضــد  والمتعصبيــن  المتشــددين  مــن 
كل  ان  اعتبــار  يمكــن  ال  فانــه  األجانــب 
ــان  ــك .. وبنظــره ف الســويديين هــم كذل

علــى  خطــرا  يشــكلون  ال  هــؤالء  مثــل 
وان  محــدودة  قلــة  ألنهــم  المجتمــع 
الشــعب الســويدي اذكــي مــن ان يفكــر ان 

هؤالء هم صورة اإلســام.

 ويضيــف بيتــر فــي حديثنــا معــه وهــو 
التلفــاز لمتابعــة أخبــار  يقلــب محطــات 
المســاء ورؤيتــه مشــاهد الاجئيــن الجــدد 
وهــم يأتــون للســويد » انــه مــن المؤلــم 
رؤيــة هــؤالء الذيــن هــرب بعضهــم مــن 
الحــرب ومجــازر داعــش ان يجــدوا هنــا 
انتــزاع  يحاولــون  أشــخاصا  الســويد  فــي 

األمــن الــذي يبحثون عنه«.

ــه فعليــه  ــدا ل مــن يختــار الســويد بل
أن يعيش حرا

نيتــان  وتتفــق 
ن  سفينســو
التــي  الســويدية 
مجــال  فــي  تعمــل 
أم  وهــي  الموســيقى 
مــع  أوالد  لثاثــة 
خــال  وتقــول  بيتــر  نظــر  وجهــة 
ــزل  ــون المن ــا فــي صال تقديمهــا الشــاي لن
داعــش  رســائل  ان  بــه  تقطــن  الــذي 
وتهديداتــه لــن تؤثــر فــي وجهــة نظرهــا 
بالمســلمين الذيــن يعيشــون فــي الســويد 
الســويدي  المجتمــع  نســيج  مــن  فهــم 
فــي  مرفوضــة  كراهيــة  كلمــة  وتعتبــر 
هــذا البلــد وان الســويديين ال يمكنهــم 
اعتبــار كل الاجئيــن مــن ســوريا والعــراق 
أو أفغانســتان إرهابييــن بســبب تنظيــم 

كداعش.

 وتتمنــى نيتــان ان يتعلــم كل مــن يختــار 
الســويد بلــدا للعيــش أو العمــل فيهــا ان 
يعيــش حــرا وان ال يكــون ألي احــد شــأن 

فــي االنتمــاء الديني لآلخرين.

لـــ  المدينــة  فــي  مهاجــرون 
»الكومبــس«:      » ماحــدث ســوف 
أن  يمكــن  ال  وداعــش  علينــا  يؤثــر 

أبدا« يمثلنا 

يوتوبــوري  مدينــة  شــوارع  فــي  الســائر 
يكتشــف التنــوع العرقــي والوثنــي فيهــا 
اآلونــة  فــي  فيهــا  يــزداد  بــدأ  والــذي 
األخيــرة مــع تكثــف موجــة النــزوح إليهــا، 
خــال  تســتمع  ان  مســتغربا  فليــس 
يتحدثــون   أنــاس  إلــى  فيهــا  تجوالــك 
بلغــات عــدة مــن ســويدية إلــى عربيــة 
بلكناتهــا المختلفــة إلــى فارســية والبانيــة 
المــرور بأحــد  وهــذا مــا لمســناه خــال 
مراكــز التســوق فــي منطقــة نوردســتان 

فــي قــب المدينة التجاري.

  الكومبس التقت دانتا 
العامــري وهــو عراقــي 
ــى الجنســية  حاصــل عل
الســويدية ويعمــل فــي 
مركــز لرعايــة مرضــى 

التوحد.

 دانتــا يختلــف مــع بعــض مــن التقيناهــم 
هــذه  مثــل  ان  يــرى  فهــو  الــرأي  فــي 
الحساســية  مــن  تزيــد  قــد  األعمــال 
والعنصريــة ضــد المســلمين فــي الســويد 
وخارجهــا ويقــول وهــو ينتظــر دوره فــي 
النقالــة  احــد محــات خدمــات الهواتــف 

تهديــدات  ان  التســوق  مركــز  داخــل 
صــورة  بتشــويه  ستســاهم  داعــش 
ســويدي  أي  وان  والمســلمين  اإلســام 
ــاق اإلســام بســبب  ــن يقبــل اعتن ســوف ل

رسائل كهذه.

بهــاء  مــا  حــد  إلــى  فيــه  يوافقــه  رأي   
المدينــة  فــي  المقيــم  الســوري  رضــوان، 
منــذ ثــاث ســنوات، والــذي كان يتحــدث 
لنــا مــن احــد المقاهــي العربيــة الواقعــة 
علــى أطــراف المدينــة، والــذي قــال » مــن 
الظلــم ان ُنحســب كمســلمين وعــرب علــى 
هــؤالء- داعــش - فهــم بالطبــع ال يمكــن 

أن يمثلوننــا«.

لألجانــب  الســويديين  نظــرة  ان  ويقــول 
قــد تتغيــر بســبب هــذه التصرفــات لكنــه 
أشــار إلــى ضــرورة ان يكــون لــدى أجهــزة 
وعقوبــات  حازمــة  تصرفــات  الشــرطة 
مشــددة بحــق مثــل هــؤالء ليكونــوا عبــرة 

لغيرهم.

محمــود  ان  ومــع   
الاجــئ  عمــر 
لفلســطيني  ا
فــي  المتطــوع 
األحمــر  الصليــب 
الســويدي يتفــق مــع 
ودانتــا  بهــاء  مــن  كل 
ــأن هــذه التهديــدات قــد تؤثــر عكســا  ب
علــى عاقــات المســلمين والعــرب إال أنــه 
المقيميــن  علــى  واجبــا  هنــاك  ان  رأى 
للمجتمــع  يبينــوا  ان  وهــو  بــه  العمــل 
الســويدي ان هــؤالء ال يمثلوهــم وان ديــن 
كل  فعلــى  التســامح  ديــن  هــو  اإلســام 
شــخص ان يبــدأ مــن نفســه عبــر إظهــار 
ــل  ــد وان يتعام ــن هــذا البل ــرام قواني احت
معــه كأنــه بلــده خاصــة وانــه فتــح لنــا 
لــه  نــرد  ان  فعلينــا  واحتضننــا  أبوابــة 
ــا خــال  ــه ويطــرح لن ــل حســب قول الجمي
الحديــث أمثلــة عــدة عــن معارفــه مــن 

العــرب والمســلمين الذيــن اعطــوا صــورة 
مغايــرة عــن تلــك التــي تعطيهــا داعــش 
األطبــاء  فهنــاك  اإلســام  عــن 
والمهندســين وأســاتذة الجامعــات الذيــن 
ــة كغيرهــم  ــذ ســنوات طويل ســاهموا من

مــن الســويديين فــي بناء هذا البلد.

رســائل داعش مجرد بروباغندا 

الملفــت فــي هــذه المدينــة الجميلــة انــه 
كثيــرا مــا تــرى ســواء فــي الشــارع أو فــي 
الحافلــة أو التــرام ســويديين لهــم أصدقاء 
أو زمــاء مــن جنســيات مختلفــة يتبادلــون 
فيمــا بينهــم أطــراف الحديــث ويقضــون 
أوقاتهــم مــع بعضهــم البعــض مشــهد 
التقيناهــم  ممــن  كثيريــن  بــرأي  يدلــل 
وتقبلــه  الســويدي  الشــعب  طيبــة  علــى 
ودينــه  لونــه  اختلــف  مهمــا  لألخــر 

وجنسه.

لمســناه  مــا  هــذا   
حديثنــا  فــي  أيضــا 
ــن  ــع احــد المواطني م
فــي  الســويديين 
قطــارات  محطــة 
 .. المدينــة  وســط 
كريســتال  دون  وهــو 
المــدرس فــي إحــدى المــدارس اإلعداديــة 
الــذي قــال إنهــا بروباغنــدا مــن داعــش ال 
يحــاول  التنظيــم  هــذا  اقــل  وال  اكثــر 
ان  وقــادر  قــوي  بأنــه  لنفســه  الترويــج 
وحــدة  ويزعــزع  الســويد  إلــى  يصــل 
فــي  الخــوف  ويــزرع  الســويدي  الشــعب 
ــم اعــر  ــي ل ــع حتــى أنن ــاءه ويتاب ــوب أبن قل
ــه  ــد ســماعي ل ــة عن ــر أي أهمي هــذا الخب
ان  قبــل  منهيــا حديثــه  التلفزيــون  فــي 
يتابــع ســيره بالقــول: »أنــا شــخصيا … 

غير خائف«.

 هانــي نصــر - يوتوبوري

كيف ينظر 
السويديون 

والمهاجرون لرسائل 
التهديد األخيرة  

الموقعة بإسم داعش؟

   بيتــر هانديــك

  نيتان سفينســون

  دانتــا العامري

  محمــود عمر

  دون كريســتال

  صــورة عــن الرســالة التــي تلقاها أحــد المواطنين
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ــع  ــي رب ــة حوال ــات األجنبي ــن وذوي الخلفي ــن المهاجري ــاء م ــكل األطب ــتوكهولم : يش ــس - س الكومب
العامليــن فــي مجــال الطــب والرعايــة الصحيــة بالســويد، وتقــدر نســبتهم فــي بعــض التخصصــات 
نحــو 50 %، بالرغــم مــن أن عمليــة حصــول األطبــاء األجانــب علــى رخصــة مزاولــة المهنــة فــي قطــاع 

الرعايــة الطبيــة قــد يســتغرق فتــرة طويلــة.

مجلــة  ذكــرت  الصــدد  هــذا  فــي 
SJuKhuSLAKAREN أن األطبــاء 
المهاجريــن قــد أنقــذوا الرعايــة الصحيــة 
تطويــر  فــي  وســاهموا  الســويد  فــي 
المتعــددة  خبراتهــم  نتيجــة  الطــب 
 
ً
مشــيرة المرتفــع،  العلمــي  ومســتواهم 

 ويتمتعــون 
ً
إلــى أن عددهــم كبيــر جــدا

الطبيــة  األمانــة  مــن  كبيــر  بقــدر 
والمهنية.

لألطبــاء  بالنســبة   
ً
مختلفــا األمــر  ويبــدو 

والواليــات  بريطانيــا  فــي  األجانــب 
حيــث  واســتراليا،  األمريكيــة  المتحــدة 
يســعى هــؤالء األطبــاء للعمــل فــي هــذه 
الــدول لبضــع ســنوات ومــن ثــم يقــرروا 
العــودة إلــى بلدهــم، لكــن الوضــع مختلــف 
علــى  األطبــاء  يصــر  التــي  الســويد،  فــي 
ــن  ــى الرغــم م ــاء واالنتظــار فيهــا عل البق
أنهــم قــد يضطــرون لانتظــار فتــرات 
طويلــة قبــل أن يتمكنــوا مــن ممارســة 

مهنــة الطــب ألول مرة.

اللغة« »عائق 

فــي  اإلحصــاءات  بيانــات  محلــل  وقــال 
 hANS مجلــس الخدمــات االجتماعيــة
فتــرة  طــول  ســبب  إن   SchWARz
المهنــة  ممارســة  قبــل  األطبــاء  انتظــار 

يتطلــب  الــذي  اللغــة  عامــل  إلــى  يعــود 
الكثيــر مــن الوقت إلتقانها.

الســويدية  اللغــة  تعلــم  أن  وأضــاف 
يســتغرق الكثيــر مــن الوقــت، وبالرغــم 
مــن أنهــا تعتبــر مــن اللغــات الصغيــرة، 
يختــارون  األطبــاء  مــن  العديــد  أن  إال 
الســويد،  العمــل والبقــاء فــي  ويفضلــون 
 عــن البلــدان 

ً
وهــي حالــة مختلفــة تمامــا
الناطقــة باللغــة اإلنكليزية.

تدفــق  أن   SchWARz وكشــف 
ازداد  الســويد  إلــى  األجانــب  األطبــاء 
 مــع الســنوات الماضيــة لكــن علــى 

ً
مقارنــة

 
ً
، وهــو أمــر جيــد خاصــة

ً
نحــو طفيــف جــدا

والصحيــة  الطبيــة  الرعايــة  قطــاع  وأن 
مــن  للمزيــد  يحتــاج  البلــد  هــذا  فــي 

األطباء.

ــي 15  ــع »فــي الماضــي أي قبــل حوال وتاب
 كان مــن الســهل بالنســبة لمعظــم 

ً
عامــا

مــن  عــدد  اختيــار  األجانــب  األطبــاء 
التخصصــات مثــل األشــعة وغيرهــا التــي 
مــع  كثيــر  اتصــال  فيهــا  يوجــد  ال 
المرضــى، وبالتالــي فقــد كان مــن الممكــن 
الحصــول علــى وظيفــة فــي الســويد ضمــن 
هــذه التخصصــات حتــى وإن كان الشــخص 
ال يتقــن الســويدية، فعلــى ســبيل المثــال 
 العمــل فــي المختبــرات 

ً
مــن الســهل جــدا

علــى اعتبــار أنــه مــن الممكــن التحــدث 
باللغــة اإلنكليزيــة فــي مــكان العمــل، أي 
أن الطبيــب فــي الســابق كانــت تتــاح لــه 
ــن  ــب بالرغــم م ــي كطبي فرصــة العمــل ف
الســويدية،  اللغــة  يتقــن  يكــن  لــم  أنــه 
 وأن 

ً
اليــوم مختلــف خاصــة الوضــع  لكــن 

 فــي 
ً
األطبــاء المهاجريــن يعملــون حاليــا

التخصصــات  مــن   
ً
تقريبــا  %  50

الطبية«.

العراقيــون يشــكلون ٢ % مــن عــدد 
األطباء في السويد

فــي  أنــه  إلــى   SchWARz وأشــار 
فــي   

ً
تقريبــا يوجــد  الحاضــر  الوقــت 

ــم،  ــاء العال ــع أنح ــن جمي ــاء م الســويد أطب
األطبــاء  هــؤالء  مــن  كبيــر  جــزء  لكــن 
ســوق  فــي  اليــوم  العامليــن  األجانــب 
العمــل هــم مــن العــراق، ويعتبــر ذلــك 
نتيجــة طبيعيــة لحالــة وأوضــاع الاجئيــن 

في العالم منذ حوالي عشــر ســنوات.

العراقيــون  وبحســب اإلحصــاءات يشــكل 
نحــو 1 % مــن نســبة ســكان الســويد، 
األطبــاء  معــدل  يمثــل  حيــن  فــي 
إجمالــي  مــن   %  2 حوالــي  العراقييــن 

العامليــن فــي المجال الطبي الســويدي.

األطبــاء الســوريون ســيمثلون نســبة 
أيضا في المســتقبل

الظاهــرة  فــإن  التوقعــات  وبحســب 
نفســها ســتحدث فــي المســتقبل بالنســبة 
لألطبــاء الســوريين نتيجــة اســتقبال عــدد 
كبيــر مــن الاجئيــن الســوريين، ويوجــد 
اآلن الكثيــر مــن هــؤالء األطبــاء الذيــن هــم 
بصــدد إجــراء اختبــارات اللغــة والكفــاءة 
ــى أن  المهنيــة، حيــث تشــير التكهنــات إل
 فــي 

ً
ــا األطبــاء الســوريين ســيدخلون قريب

اإلحصاءات. 

أي  أطبــاءه  يمثــل  ال  الــذي  البلــد  أمــا 
الســويدي  الطبــي  القطــاع  فــي  حضــور 
هــم األطبــاء التايلنديــون علــى الرغــم مــن 
أهميــة هــذا البلــد وتمتــع أطبائــه بجــودة 
والمهنــي  العلمــي  المســتوى  مــن  عاليــة 

فــي مجــال الرعايــة الطبية والصحية.

ــاء  وذكــر SchWARz أن نســبة األطب
مــن  أكثــر  بلغــت  الرجــال  مــن  األجانــب 
النصــف كمــا هــو الحــال بالنســبة لألطبــاء 
الســويديين، لكــن الغالبيــة العظمــى مــن 
ــوا تعليمهــم  ــدوا وتلق ــن ول ــاء الذي األطب
ــي الســويد هــم  ــون ف ــي روســيا ويعمل ف

من النساء.

إلــى أن العديــد مــن الســويديين  وأشــار 
يختــارون دراســة الطــب فــي الخــارج ومــن 
ثــم العــودة لممارســة المهنــة فــي الســويد، 
باإلضافــة إلــى وجــود عــدد ال بــأس بــه مــن 
الســويد  فــي  نشــؤوا  الذيــن  المهاجريــن 

ودرســوا الطب في هذا المجال.

الســويد  الطــب فــي  وأوضــح أن دراســة 
الدرجــات،  أعلــى  علــى  للحصــول  تحتــاج 
أو  رومانيــا  فــي  أســهل  الدراســة  لكــن 
دراســية  مقاعــد  لديهــا  التــي  بلغاريــا 
وتتميــز  األجانــب  للطلبــة  مخصصــة 
 عــن 

ً
ــا ــة تمام ــف مختلف ــات تصني بمتطلب

هــي  التعليــم  نوعيــة  أن  إال  الســويد 
نفســها، الســيما وأن التعليــم الطبــي هــو 
 مــا تكــون 

ً
موحــد فــي كل العالــم وغالبــا

المواد الدراســية باللغــة اإلنكليزية.

شــيء  أهــم  أن   SchWARz وأكــد 
بالنســبة لمجلــس الخدمــات االجتماعيــة 
SOcIALStyRELSEN هــو ضمــان 
الطبيــة  الرعايــة  المرضــى  يتلقــى  أن 
فــي  والازمــة  الجيــدة  واالجتماعيــة 
الســويد، ولذلــك تــم تحديــد عــدد مــن 
إلــى  التــي ال ترقــى  الجامعــات والكليــات 

المســتوى السويدي.
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ربع األطباء العاملين في القطاع الطبي 
السويدي هم من أصول أجنبية
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السيدة هال:

لكي ال تفقد أي أم أطفالها بسبب 
الخالفات الزوجية في السويد

ــا صديقتيــن، نلعــب ســويا ونخــرج معــا، بالنســبة لــي هــي أعــز مــا 
ّ
الكومبــس - خــاص: »أنــا وابنتــي كن

أملــك، وفقدانهــا بشــكل مفاجــئ نــزل مثــل صاعقــة علــى حياتــي، هــزت كيانــي وســلبت كل معانــي 
الحيــاة الجميلــة التــي كنــت أملكهــا«.

بهــذه الكلمــات، تصــف ) هــا (، وهــي أم 
لطفلــة تقــول إن زوجهــا خطفهــا مــن 
الســويد، وذهــب بهــا إلــى األردن، تصــف 
»الكومبــس«.  لـــ  وقصتهــا  معاناتهــا 
تحظــى  لــم  بأنهــا  نفســها  عــن  تقــول 
بــزواج ســعيد مبنــي علــى االحتــرام حتــى 
عــن  لتنفصــل  الدنيــا،  حــدوده  فــي 
زوجهــا »ألن لــكل إنســان طاقــة معينــة 

الحتمــال األلــم«، على حــد تعبيرها{. 

 علــى خــاف وكنــت 
ً
تضيــف: » كّنــا دائمــا

لهــذا  حــد  ســيضع  الطــاق  أن  اعتقــد 
الخــاف، لكــن كمــا اتضــح فــأن المشــاكل 
كنــت  الطــاق،  بعــد  حتــى  اســتمرت 
واستشــارته  معــه  للتحــدث  مضطــرة 
 كان 

ً
 فيمــا يخــّص ابنتــي كوننــا معــا

ً
دومــا

لدينــا حــق الحضانــة المشــتركة. طلبــت 
مــن  البالغــة  ابنتــي  تســجيل  مــرة  منــه 
رياضــي،  نشــاط  فــي  ســنوات   9 العمــر 
فــي  لــم يقبــل، طلبــت تســجيلها  لكنــه 
الجامــع لتذهــب مــرة باألســبوع وتتعلــم 
 رفــض قائــًا 

ً
حفــظ القــرآن الكريــم، أيضــا

مــع  المنــزل،  فــي  تتعلــم  أن  يمكنهــا 
أنــه أجبرهــا بعــد مــدة قصيــرة  العلــم 
تكمــل  لــم  وهــي  الحجــاب  ارتــداء  علــى 
ابنتــي  وكانــت  عمرهــا،  مــن  العاشــرة 
تضعــه عندمــا تــزور والدهــا ثــم تخلعــه 
، أخبرتــه أنهــا مــا زالــت  عنــد العــودة إلــيَّ
علــى  تكــذب  أن  تجبرهــا  وال  طفلــة 
ــًا  ــي قائ ــه ســخر من ــك. لكن نفســها وعلي

أنــي أصبحــت أوروبيــة .. مــع العلــم أنــي 
أرتــدي الحجــاب لكــن بقناعــة شــخصية 

وبعد الزواج«. 

»كــذب وافتراء لإليقاع بي«

مــن   
ً
بريــدا اســتلمت  وفجــأة  يــوم  ذات 

أن  يريــد  أنــه  مفــاده  طليقــي  محامــي 
تكــون حضانــة ابنتنــا الكاملــة لــه وحــده، 

لكــن ردي كان بالرفــض القاطع.

بعــد عــدة أيــام اتصــل بــي البوليــس قائــًا 
مــع   

ً
صباحــا  8 الســاعة   

ً
غــدا احضــري 

عــدم قبــول اطاعــي علــى الســبب، عنــد 

أن  تفاجــأت  الشــرطة  لمركــز  حضــوري 
طليقــي وزوجتــه وابنتــي قدمــوا شــكوى 
ابنتــي  أضــرب  أننــي  مفادهــا  ضــدي 
أنــي  للبوليــس  قالــت  ابنتــي  وأهينهــا، 
وأبطحهــا  بقدمــّي  وأركلهــا  أضربهــا 
 وأدوس عليهــا علــى مــدى ثــاث 

ً
أرضــا

 كل هــذا الــكام افتــراء 
ً
ســنوات... طبعــا

وكذب.

بــكل  نفســي  عــن  أدافــع  أن  حاولــت 
للمحققــة  وذكــرت  والكلمــات  الوســائل 
دمــت  مــا  لهــا:  قلتــه  مــا  جملــة  مــن 

لــم  لمــاذا  المــدة  تلــك  طيلــة  أضربهــا 
تشــتك مــن قبــل، وإن كان األب يعلــم أن 
ابنتــه تعّنــف ولــم يشــتك مــن قبــل فهــو 
ــي  ــه ال تزورن ــّم أن زوجت ، ث

ً
ــب أيضــا مذن

وال أزورهــا وال يوجــد أصدقــاء مشــتركين 
شــاهدتني  إنهــا  تقــول  بيننا فكيــف 
ضــرب  يوجــد  وطالمــا  ابنتــي؟  أضــرب 
أحضــروا دليــل ... األب يقــول إن ابنتــي 
جــاءت لزيارتــه مــرة وكان جســدها ملــيء 
 لمــاذا 

ً
بالكدمــات، لــو كان ذلــك صحيحــا

إلثبــات  المستشــفى  فــي  يفحصهــا  لــم 
الحالة؟

الوحيديــن  الشــهود  أن  للنظــر  الملفــت 
طليقــي  همــا  الضــرب  قضيــة  علــى 
أمرنــي  التحقيــق  نهايــة  فــي  وزوجتــه. 
البوليــس بالعــودة للمنــزل لوحدي قائــًا« 
 طيلــة فتــرة 

ً
ابنتــك مطلقــا لــن تقابلــي 

لكــن  ابنتــي  مواجهــة  طلبــت  التحقيــق. 
البوليــس رفــض. فــي اليــوم التالــي علمــت 
للمطالبــة  دعــوى  رفــع  قــد  أن طليقــي 
ــه وحــده  بحــق الحضانــة الكاملــة البنتــي ل
وذلــك بالتزامــن مــع شــكوى الضــرب لــدى 

البوليس.

ــس  ــكوى البولي ــن أن ش ــل تعتقدي ه
 لرفــع دعــوى 

ً
 ودعمــا

ً
جــاءت تمهيــدا

الحصول علــى الحضانة الكاملة؟

 
ً
فــورا اتصلــت  و  ذلــك  أدركــت  نعــم 

»السوســيال«  االجتماعيــة  بالشــؤون 
واشــتكيت لهــم قائلــة أن األب يخطــط 
لخطــف الفتــاة والعــودة إلــى بلــده األردن 
وجــواز ســفر ابنتــه فــي حوزتــه أرجوكــم 
، وبالفعــل طالبــوا البوليــس 

ً
افعلــوا شــيئا

بمصــادرة الجــواز أو إصــدار قــرار بمنعــه 
ابنتــه،  مــع  الســويد  خــارج  الســفر  مــن 
 
ً
شــخصيا البوليــس  طالبــت   

ً
أيضــا وأنــا 

بفعــل ذلــك لكن دون جدوى.

فــي كل جلســة تحقيــق كنــت أبيــن لمــاذا 
ــي تهمــة  ــك، ولمــاذا لفــق ل فعــل األب ذل
ضــرب وإهانــة ابنتــي، كان يريــد أن يأخــذ 
علــى  حصولــي  بعــد  مــن  الصغيــرة 
الطــاق، كان قــد طلــب منــي قبــل طاقنــا 
بفتــرة قصيــرة أن أعيــش فــي األردن مــع 
ألنــه  الســويد  فــي  يبقــى  وهــو  ابنتــي 
فــي  تكبــر  أن  مــن  ابنتــه  علــى  خائــف 
الســويد، رفضــت خاصــة وأننــي لبنانيــة 
واتفاقنــا  األردن،  فــي  أهــل  لــي  وليــس 
فــي   

ً
معــا نعيــش  أن  هــو  الــزواج  قبــل 

 ومســتقبا. 
ً
الســويد حاضرا

تتابــع هــا قائلــة: »أثنــاء فتــرة التحقيــق 
وفجــأة أتلقــى اتصــال مــن رقــم  ســّري 
»طليقــك  لــي  يقــول  شــخص  بــه  وإذا 
خطــف ابنتــك وهــو اآلن فــي األردن«، أي 
أن مــا كنــت أتوقعــه قــد حصــل فعــا، 
وجــاءت هــذه الكلمــات عبــر الهاتــف مثــل 
عندمــا  جســدي،  اخترقــت  طلقــات 

أخبــرت الشــرطة بذلــك وطلبــت منهــم 
معلومــات عــن األمــر كان الــّرد ببــرود: 
 توفيــر أي معلومــات 

ً
»ال يمكننــا حاليــا

لــك« .. نعــم لقــد حــدث مــا كنــت خائفــة 
المتواصــل  تنبيهــي  رغــم  حدوثــه  مــن 
لمســؤولة السوســيال والشــرطة أن الوالــد 
يخطــف  لكــي  الضــرب  قصــة  اختــرع 

الفتاة.

وهنــا أوجــه اللــوم للشــرطة التــي ال تفعــل 
وفــي  الجريمــة  حــدوث  بعــد  إال   

ً
شــيئا

كثيــرة  مماطلــة  حصلــت  أنــا  قضيتــي 
ورغــم تنبيهــي المتواصــل لــم يســتجيبوا، 
ال أدري مــا الــذي كان سيخســره البوليــس 
لــو تمكــن علــى األقــل مــن مصــادرة جــواز 

ســفر ابنتي .

ــك  ــق مع ــت التحقي ــتغرق وق ــم اس ك
كيــف  و  ابنتــك  ضــرب  قضيــة  فــي 

انتهى؟ 

اســتمر حوالــي 3 شــهور وطيلــة تلــك 
الفتــرة لــم يحصــل علــى حــق الحضانــة 
ــن  ــه ل ــا شــعر أن ــه وحــده وربم ــة ل الكامل
ابنتــي  أخــذ  لهــذا  ذلــك،  مــن  يتمكــن 
ســقطت 

ُ
وهــرب مــن الســويد . وفعــًا أ

األشــخاص  وجــود  لعــدم  الدعــوى 
المناســب وعــدم  الوقــت  فــي  المدعيــن 
وتعنيفــي  ضربــي  علــى  إثبــات  وجــود 
المزعوميــن البنتــي، هــذه التهــم المثيــرة 
ــم فــي نفــس الوقــت. لقــد  للســخرية واألل
الكاملــة  الحضانــة  حــق  حصلت علــى 
البنتــي فــي النهايــة ولكــن لألســف بعــد 

فوات األوان. 

الطفلــة  هبــة مــع  والدتهــا ها

ــال „ ــت اتص ــأة تلقي ــق وفج ــرة التحقي ــاء فت أثن
ــك  ــي طليق ــول ل ــخص يق ــه ش ــّري وإذا ب ــم  س ــن رق م

خطــف ابنتك وهو اآلن في األردن
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وبيــن  بينــك  تواصــل  أي  يوجــد  أال   
ابنتــك منــذ ان ســافر بهــا والدهــا 

وحتى اآلن؟ 

ــزل   بمن
ً
ــرا ــت كثي ــى اتصل فــي الفتــرة األول

أهــل زوجــي فــي األردن ولــم يجــب أحــد 
بعدهــا تمكنــت مــن التحــدث مــع ابنتــي 
لكــن شــعرت أنهــا غيــر مرتاحــة بالحديــث 
 يقــف جانبهــا ويوشــوش 

ً
معــي وأن أحــدا

فــي أذنهــا ليلقنهــا مــا تتكلــم إذ أنهــا 
كانــت تتأخــر باإلجابة علّي.

أتصــل  يــوم  كل  بهــا   
ً
كثيــرا  أتصــل 

 مــا يجيبــون ... بــأي حــق 
ً
ولكــن نــادرا

وهــي  أنجبتهــا  التــي  ابنتــي  مــن  أحــرم 
تحــرم مــن أّمهــا !! تمكنــت مــن االتصــال 

ــن  ــي مدرســتها وعلمــت م ــرة ف ــي م بابنت
حديثــي معهــم أن حالــة ابنتــي النفســية 
متعبــة وتبــدو قلقــة معظــم الوقــت. فــي 
لكــن   ،

ً
مجــددا اتصلــت  التالــي  اليــوم 

أن  ممنــوع  وقالــت  انفعلــت  المديــرة 
تتصلــي بابنتــك، لقــد علــم األب وغضــب 
بشــدة وهددنــا بنقــل الفتــاة مــن المدرســة 
وقــال  طليقــي  رد  اتصــال  آخــر  فــي   ...

ابنتــي ليســت هنــا وكفي عن إزعاجنا.

اتصلــت بــوزارة الخارجيــة األردنيــة وقالــوا 
لــي أنــه بمــا أنــي لســت متزوجــة لــدي حــق 
حضانــة ابنتــي لكــن بشــرط أن أعيــش فــي 
األردن، وأقــٌدم عقــد عمــل وعقــد إيجــار 
حضانتهــا  لــي  يحــق  ثــم  ســنوي  منــزل 
حتــى ســن السادســة عشــرة. أتســاءل إن 

كانــت مملكــة األردن تؤمــن لــي الحمايــة أو 
ــه هنــا فــي  العمــل الشــريف كمــا أحظــى ب
إعالــة  الســويد وإال كيــف ســأتمكن مــن 

نفســي أنا وابنتي !!!

واإلنتربــول  مســتمرة  زالــت  مــا  القضيــة 
الئحــة  علــى  طليقــي  اســم  أضــاف 
يتحــرك  ال  لكنــه  لديــه،  المطلوبيــن 

تحمــل  التــي  ابنتــي  اســتعادة  ويحــاول 
الجنســية الســويدية وولــدت فــي الســويد. 
ــادل  الســبب هــو عــدم وجــود اتفاقيــة تب
إن  واألردن.  الســويد  بيــن  للمطلوبيــن 
 
ً
ــدا ــألردن تحدي ــال ل ــا خطــف األطف قضاي
العمــل علــى ســّن   كثيــرة لمــاذا ال يتــم 
قانــون بإعــادة األطفــال المخطوفيــن كمــا 
عــن  قــرأت  فقــد  مثــًا  إيطاليــا  تفعــل 
وتمكــن  ابنــه  خطــف  عربــي  أب  قصــة 
البوليــس مــن العثــور عليــه واســتعادته 

.
ً
فــي الطائــرة بعد هبوطها مباشــرة

ــاب  ــي العق ــة الســويدية متســاهلة ف الدول
القانونــي وال بــد لهــا مــن التشــديد فــي 
 
ً
قوانينهــا، يجــب أن تتخــذ الســويد موقفــا
التــي تســهل عمليــه  الــدول   مــن 

ً
حازمــا

خطــف أبناءها.

 فــي النهايــة الضحايــا هــم أطفــال، أليــس 
م 

ّ
الطفــل هــو بالدرجــة األولــى علــى ســل

ثــّم أن مســألة  الســويد ؟!  األهميــة فــي 
الروتيــن القاتــل والمماطلــة فــي معظــم 
متــى  مهمــة  قضايــا  فــي  حتــى  األمــور 

ســنجد لها حّاً ؟  

 وقــد 
ً
أنــا فــي حالــة نفســية ســيئة جــدا

مــا  كل   .. مــرات  عــدة  المشــفى  دخلــت 
 علــى األقــل أن أتصــل بابنتــي 

ً
أريــده حاليــا

كل يــوم و أطمــأن عليهــا ... أن تختــار 
وإن  تعيــش  أن  تريــد  أيــن  بنفســها 
أرســلها  أن  أتعهــد  الســويد  اختــارت 
لزيــارة أبيهــا فــي كل عطلــة صيــف ... 
ســأحارب للوصــول البنتــي حتــى آخــر رمــق 
مــن  أتمكــن  لــم  لــو  وحتــى  روحــي  مــن 
اســترجاعها، ال أريــد أن يحــدث هــذا مــع 
إيصــال  أريــد  ولهــذا  غيــري  شــخص 
خالكــم  ومــن  جريدتكــم  عبــر  صوتــي 
ــى  ــي إل ــى أن أتمكــن مــن إيصــال صوت أتمن
بقضيتــي  معنيــه  حكوميــة  دائــرة  أي 
ــي أحظــى 

ِّ
وفّعالــة فــي نفــس الوقــت لعل

بدعــم حقيقــي و ســأترك عنــوان بريــدي 
اإللكترونــي لــكل شــخص يتضامــن معــي 

كــي نقــوم باعتصــام أو احتجــاج صامــت 
علــى قضايــا خطف األطفال المشــابهة .

)انتهــى حديث األم هال(

مــاذا يقول الطرف اآلخر؟

الطــرف  مــن  القصــة  ســماع  أجــل  ومــن 
اآلخــر، واالستفســار عــن ســبب حرمــان أم 
مــع  التواصــل  حتــى  أو  العيــش  مــن 
طفلتهــا، قمنــا باالتصــال بمنــزل والــدة 
وهو رقــم  األردن،  فــي  هــا  طليــق 
حوزتهــا  فــي  الــذي  الوحيــد  الهاتــف 
عــن  عــرف  رجــل  الهاتــف  علــى  ورد 
الطفلــة،  والــد  شــقيق  بأنــه  نفســه 
أي  الوالــد  مــع  التحــدث  طلبنــا  وعندمــا 
الشــقيق  رفــض  المعنــي،  الشــخص 
بــل  ملمــوس،  بشــيء  إفادتنــا  المفتــرض 
قــام بطــرح أســئلة عديــدة علينــا، قبــل 
الطفلــة  لوالــدة  االتهامــات  يكيــل  أن 
ــة وأنهــا هــي ال تتصــل  ــا: »هــا كاذب قائ
ــم هاتفهــا  ــا منهــا رق بابنتهــا وقــد طلبن
لكــي تتصــل بهــا ابنتهــا لكنهــا أعطتهــم 

 .»
ً
 خاطئا

ً
رقمــا

وعنــد اإلصــرار علــى ضــرورة التحــدث مــع 
ــه  ــم هاتف ــا رق األب بشــكل مباشــر وطلبن
رقمــه  أعــرف  »ال  الشــقيق:  لنــا  قــال 
عــن  لــه  رســالة  اي  إيصــال  ويمكنكــم 
تعيــش  ابنتــه  األحــوال  وبــكل  طريقــي 
ينقصهــا  وال  ومحترمــة  كريمــة  حيــاة 

شــيء وهي في مدرســة خاصة للفتيات«.

وردت  ســاعتين  بعــد  مجــددا  اتصلنــا   
المــرة زوجــة شــقيق أب الطفلــة،  هــذه 
الشــخص  رقــم  إعطاءنــا  منهــا  وطلبنــا 
تعــرف  ال  إنهــا  قالــت  لكنهــا  المعنــي، 
أي  معرفــة  حاولنــا  الرقم ...وعندمــا 
معلومــة عــن الفتــاة رفضــت اإلجابــة عــن 

.
ً
أي ســؤال قائلة إنها ال تعرف شــيئا

توفــر  عــدم  ومــع  الرفــض  هــذا  أمــام 
معلومــات مــن الجانــب اآلخــر، يبقــى جــزء 
مــن تفاصيــل هــذه القصــة، ضائعــا. ولكــن 
هــو  أمامنــا  والواضــح  المتوفــر  الجــزء 
وجــود أم محرومــة مــن طفلتهــا، تقــول 
»كل مــا أريــده هــو أن أتواصــل مــع ابنتــي، 
مــع أعــز مــا أملــك، هــل يوجــد أبشــع مــن 
جريمــة حرمــان األم مــن أطفالهــا؟ وهــل 
يعقــل أن تقــف القوانيــن وبعــض الــدول 
مــع  للتواصــل  لــي  الســماح  أمــام  حائــا 

ابنتــي، مجــرد التواصل معها«.

مــع  التواصــل  مــن  المحرومــة  األم  هــا   
طفلتهــا تقــول كل مــا أريــده مــن نشــر 
األمهــات مــن خطــر  قصتــي هــو تنبيــه 
الوقــوع بمثــل هــذه الحالــة، لكــي ال تنــدم 
أي أم حيــن تفقــد طفلهــا بشــكل مفاجــئ 

كمــا حصل معي. 

         لينا أبو أســعد

هــا األم المحرومــة مــن التواصــل مــع طفلتهــا تقــول كل مــا أريــده مــن 
نشــر قصتــي هــو تنبيــه األمهــات مــن خطــر الوقــوع بمثــل هــذه الحالــة، 
لكــي ال تنــدم أي أم حيــن تفقــد طفلهــا بشــكل مفاجــئ كمــا حصــل معــي. 
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الكومبــس – شــؤون بيئيــة: غســيل الســيارات هــو أحــد النشــاطات التــي يتطــرق لهــا القانــون البيئــي 
الســويدي Miljöbalken. ففــي كل عــام يتســبب غســيل الســيارات بشــكل خاطــئ وفــي األماكــن 
ــة  ــادن الثقيل ــى المع ــة إل ــات باإلضاف ــون كمخلف ــن الده ــرة م ــات كبي ــرح كمي ــة، بط ــر المخصص غي
ــح التــي  ــى القوانيــن والنصائ ــى التعــرف عل ــة تهــدف إل ــة. هــذه المقال ــى البيئ الســامة التــي تؤثــر عل

يحســن مراعاتهــا فــي هــذا المجــال.

ــدان األوربيــة  ــر الســويد إحــدى البل  تعتب
حمايــة  مجــال  فــي  والطموحــة  الرائــدة 
البيئــة، وبحســب القانــون البيئــي الســويدي 
ــة تقــع  ــى البيئ ــإن مســؤولية الحفــاظ عل ف
المصالــح  وأصحــاب  الشــركات  علــى 
المجتمــع  أفــراد  وجميــع  والمؤسســات 
التقصيــر  حالــة  وفــي  ســواء.  حــد  علــى 
للمســاءلة  عرضــة  المخالــف  يكــون 

القانونية.

:
ً
قانونيا

علــى  الســيارات  غســل   
ً
تمامــا يمنــع 

اإلســفلت  وعلــى  الطرقــات  جوانــب 

وقــوف  وأماكــن  البيــوت  ومداخــل 
تحملــه  لمــا  والخاصــة  العامــة  الســيارات 
ميــاه غســيل الســيارات مــن أوســاخ ومــواد 
عــن  فضــًا  الســيارات  بإطــارات  عالقــة 
الدهــون والمــواد الثقيلــة الســامة األخــرى 
ومســتحضرات  والرصــاص  كالكادميــوم 
غســيل الســيارات، ولمــا لهــذه المــواد مــن 
األمطــار  ميــاه  أثــر ســلبي علــى مجــاري 
ــة  ــاه الملوث ــاه الســطحية. هــذه المي والمي
والبحيــرات  األنهــار  إلــى  تصــل  بدورهــا 
ممــا  المعالجــة  بمرحلــة  تمــر  أن  دون 
يؤثــر علــى الثــروة الســمكية وعلــى جــودة 
ميــاه الشــرب إذ تصعــب معالجــة الميــاه 

الملوثــة فيما بعد. 

علــى عكــس مــا قــد يتبــادر إلــى أذهاننــا، 
تســبب  الســيارات  غســيل  ميــاه  فــإن 
أضــرار  والميــاه،  للتربــة  دائمــة   

ً
أضــرارا

أثبتــت  وقــد  الســنين.  لمئــات  تــدوم 
مــن  األطنــان  مئــات  أن  أإلحصــاءات 
الملوثــات تطــرح ســنويا نتيجــة غســيل 
الســيارات فــي األماكــن غيــر المخصصــة 

لهذا الغرض.

 مــن هنا نتوجــه بالنصائح التالية:

1- اغســل ســيارتك بنفســك فــي محطــات 
وهــو  األوتوماتيكيــة،  الســيارات  غســيل 
االختيــار األمثــل، أو فــي محطــات الغســيل 

الدهــون  بمرشــح  والمجهــزة  المرخصــة 
أن  علــى   )OLJEAVSKILJARE(
قليلــة  كميــات  اســتخدام  علــى  تحــرص 
الدهــون  ومزيــات  المنظفــات  مــن 
)AVFEttINGMEdEL( الصديقــة 
فــي  متوفــرة  األخيــرة  وهــذه  للبيئــة 
ــر  ــن تأثي الســوق. هــذا اإلجــراء ســيقلل م
المــواد الســامة ويســاهم باســتهاك اقــل 

للطاقــة والمياه.

2- احــرص علــى ان تغســل ســيارتك فــي 
األيــام الدافئــة نســبيا الن ذلــك ســيزيد 
مــن كفــاءة مــواد التنظيــف وبهــذا ســتقل 

الكميــة المســتخدمة . 

الشــمعية  بالمــادة  ســيارتك  ادهــن   -3
WAx بيــن الحيــن واآلخــر فهــذا مــن 
عرضــة  أقــل  ســيارتك  يجعــل  أن  شــأنه 
ألن  بحاجــة  تكــون  لــن  وبهــذا  لاتســاخ 
وحــده  المــاء  وســيكون  كثيــرا  تغســل 

كافيا لغســلها.

4- ال تتــرك بعــد أن تنتهــي مــن غســل 
وال  خطــرة  كيميائيــة  نفايــات  ســيارتك 
بالقــرب  أو  الميــاه  مجــاري  فــي  ترمهــا 
منهــا، مثــال علــى تلــك النفايــات زيــوت 
المحــركات أو مانــع التجمــد كايكــول أو 
أي  أو  البطاريــة  حامــض  أو  البطاريــات 
مذيبــات  علــى  تحتــوي  منتجــات 
النــوع  )LöSNINGMEdEL(. هــذا 
ــي  ــرزه ووضعــه ف ــات ينبغــي ف ــن النفاي م

محطــات البيئة

التــي   )  MILJöStAtIONEN  (
يوجــد بعضهــا بجانــب محطــات الوقــود . 
للتدويــر ثابتــة  كمــا أن هنــاك محطــات 
بزيــارة موقــع  وأخــرى متحركــة، عليــك 
البلديــة التــي تســكن فيهــا علــى اإلنترنــت 
البيئــة،  محطــات  عمــل  أوقــات  لتعلــم 
علمــا أن عمليــة التخلــص مــن النفايــات 

 لألفراد.
ً
الخطــرة يكــون مجانا

وسام إسكندر

المحاذير القانونية 
والبيئية من غسيل 

السيارات في األماكن 
غير المخصصة لها  وسام اسكندر

uddEVALLA مختص بشؤون البيئة يعمل في بلدية
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الكومبــس – خــاص: يصــّر العديــد مــن الشــباب الذيــن قدمــوا حديثــا للســويد علــى إثبــات وجودهــم 
ــي  ــواء ف ــوق س ــق التف ــة تحقي ــة ومحاول ــاالت معين ــي مج ــم ف ــراز تميزه ــد وإب ــع الجدي ــي المجتم ف
الدراســة أو العمــل، وتغييــر الصــورة النمطيــة عــن المهاجريــن وطالبــي اللجــوء وإظهــار أنهــم 
يمتلكــون الكثيــر مــن الطاقــة اإليجابيــة والخبــرات فــي العديــد مــن المجــاالت وأنهــم قادريــن علــى 
ــروف  ــرص والظ ــرت الف ــال توف ــي ح ــات ف ــاز التحدي ــي اجتي ــاح ف ــاب والنج ــم الصع ــتمرار رغ االس

ــذات. ــق ال ــداع وتحقي ــى اإلب المناســبة المشــجعة عل

ــة  ــاة إضافي يواجــه القادمــون الجــدد معان
فتــرات  لانتظــار  اضطرارهــم  بســبب 
يتــم  منحهــم تصاريــح  ريثمــا  طويلــة 
لهــم  الفرصــة  إتاحــة  وبالتالــي  اإلقامــة 
العمليــة  الحيــاة  مجــال  بدخــول  للبــدء 
البلــد  فــي  مســتقبلهم  وبنــاء  لتأســيس 
الجديــد ســواء مــن خــال دراســة اللغــة 
مــن  أو  الجامعــي  تعليمهــم  ومتابعــة 
ضمــن  وظائــف  علــى  حصولهــم  خــال 
خبرتهــم  أو  المهنــي  اختصاصهــم 

األكاديميــة والعلمية.

الكومبــس التقــت بالشــاب الســوري محمــد 
 والــذي 

ً
طــاس البالــغ مــن العمــر 18 عامــا

ــي أربعــة أشــهر  قــدم للســويد منــذ حوال
وأســس هــو وعــدد مــن رفاقــه مبــادرة 
يهــدف  منهــج  ببنــاء  تتمثــل  تطوعيــة 
ــن  ــن القادمي ــة م ــي العربي ــم متحدث لتعلي
الموقــع  علــى   

ً
مجانــا الســويدية  اللغــة 

اللغــات  لتعليــم  الشــهير  العالمــي 
. duOLINGO

ما هو البرنامج؟

يقــول طــاس إن برنامــج دولينغــو هــو 
موقــع عالمــي بــدأ العمــل بــه منــذ عــام 
الهــدف منــه هــو   وكان 

ً
2011 تقريبــا

للمهاجريــن  اإلنكليزيــة  اللغــة  تعليــم 
اإلســبان بالواليــات المتحــدة األمريكيــة، 
ــح  ــج وأصب ــر البرنام ــم تطوي ــك ت بعــد ذل
علــى نطــاق أوســع، واعتمــدت المناهــج 
األولــى التــي تــم وضعهــا فــي البدايــة علــى 
المشــروع،  أنشــأ  الــذي  الفريــق  جهــود 
لكــن مــع تقــدم وتضخــم البرنامــج، ولــدت 
ــاب المســاهمة فــي  فكــرة تمثلــت بفتــح ب

قبــل  مــن  اللغويــة  المناهــج  إعــداد 
أعضــاء  خــارج  مــن  آخريــن  أشــخاص 
الفريــق الرئيســي، حيــث يقومــون بتقديــم 
الطلبــات إلــى المركــز وفــي حــال تمتعهــم 
المؤهــات  وتوفــر  المطلوبــة  بالشــروط 
علــى  الموافقــة  يتــم  لديهــم  الازمــة 
ويبــدؤوا  العمــل،  لفريــق  انضمامهــم 

بوضــع المناهج.

آليــة تحديــد مــدى  ويوضــح طــاس أن 
الازمــة  بالمؤهــات  الشــخص  تمتــع 
تعتمــد علــى قيــام مقــدم الطلــب بإرســال 
ــال يتضمــن شــرح  موضــوع إنشــائي أو مق
وخبراتهــم  مواهبهــم  عــن  مفصــل 
التــي  للغــة  إتقانهــم  ومــدى  العلميــة 
يرغبــوا فــي وضــع مناهجهــا بشــرط أن 
مثــًا  باللغتيــن  مكتــوب  الطلــب  يكــون 
يخضــع  حيــث  والســويدية،  العربيــة 
الطلــب للتقييــم مــن قبــل أعضــاء الفريــق 
اللغتيــن والتأكــد  ممــن يتقنــون هاتيــن 

 يتقنهما.
ً
مــن أن الشــخص أيضــا

مســاعدة طالبي اللجوء

وحــول كيــف بــدأت الفكــرة، يبيــن محمــد 
أنــه هــو ورفيقــه المدعــو لطيــف الشــريف 
حوالــي  منــذ  الســويد  فــي  المتواجــد 
ببالهــم  خطــرت  ونصــف،  ســنتين 
خــاص  بشــكل  اللجــوء  طالبــي  مســاعدة 
 نتيجــة 

ً
علــى اعتبــار أنهــم يعانــون كثيــرا

طــول فتــرات االنتظــار قبــل صــدور قــرار 
والتــي  اإلقامــة  تصريــح  علــى  الحصــول 
ــل،  ــن عــام كام ــر م  أكث

ً
ــا تســتغرق تقريب

حيــث ال يمكنهــم تعلــم اللغــة الســويدية 
فــي المــدارس خــال هــذه الفتــرة، ولذلــك 

منهــج  بنــاء  بمحاولــة  الفكــرة  وردتنــا 
برنامــج  طريــق  عــن  اللغــة  لتعليــم 
بالبســاطة  يتميــز  الــذي  دولينغــو 
الهواتــف  عبــر  ســواء  تداولــه  وســهولة 
المحمولــة أو الكومبيوتــر، وبالتالــي إتاحــة 
الفرصــة لقاطنــي مســاكن إقامــة الاجئيــن 
باســتغال أوقــات الفــراغ الطويلــة وتعلــم 

اللغــة وتكويــن فكرة عامــة عنها.

ويضيــف أن البرنامــج يعتمــد فــي آليــة 
ثــاث  علــى  الســويدية  اللغــة  تدريســه 
نقــاط تتعلــق أواًل بتعليــم اللغــة ضمــن 
خــال  مــن  الواقعيــة،  الحيــاة  مواقــف 
ــن الجمــل  ــا اآلالف م ــات وربم ترجمــة مئ
مثــل  صعوبتهــا  فــي  تتــدرج  التــي 
لــي  و}هــل  دوو«   اســمي   ،

ً
»مرحبــا

فــي  فكــرت  قــد  »كنــت  و  بمنضــدة« 
هنــا«،  إلــى  آتــي  أن  قبــل   

ً
مليــا األمــر 

الشــخص  يتعلــم  ال  الشــكل  وبهــذا 
كيفيــة   

ً
أيضــا بــل  وحســب  الكلمــات 

 
ً
وثانيــا وســياقها،  الجملــة  تركيــب 
مــا  هنــاك  دولينغــو  ففــي  المجتمــع 
يســتطيع  حيــث  »النقــاش«  يدعــى 
المتعلمــون طــرح مــا يشــغل بالهــم مــن 
طــرح  يســتطيعون  كمــا  األســئلة، 
الجمــل،  صياغــة  كيفيــة  حــول  األســئلة 
ــة عليهــم  ويقــوم أعضــاء الفريــق باإلجاب
النقطــة  أمــا  لهــم،  المفصــل  والشــرح 
الثالثــة فهــي أن البرنامــج يقيــس نســبة 
ويقــوم  لألخطــاء  المســتخدم  ارتــكاب 
بنــاًء علــى ذلــك بتكــرار الجمــل والكلمــات 
التــي يراهــا صعبــة علــى المســتخدم فــي 

المــرات القادمة.

اهتمام كبير بالمشــروع 

البرنامــج  إدارة  فريــق  أن  إلــى  ويشــير 
الــذي  بالطلــب   

ً
كبيــرا  

ً
اهتمامــا أبــدى 

قدمــه هــو ورفيقــه وأكــدوا اســتعدادهم 
إلنجــاح  الــازم  الدعــم  لتقديــم  التــام 
التــي  التطــورات  مــع   

ً
تجاوبــا المشــروع 

يتعلــق  فيمــا   
ً
حاليــا أوروبــا  تشــهدها 

ومحاولــة  إليهــا  الاجئيــن  بتدفــق 
مســاعدة هــؤالء المهاجريــن عــن طريــق 

للغة. ا
 ضمــن 

ً
أيضــا عضــو  إنــه  طــاس  يقــول 

ألمانــي  منهــاج  وضــع  عمــل  فريــق 
العربيــة،  باللغــة  للمتحدثيــن  وإنكليــزي 
بنــاء  فريــق  أعضــاء  عــدد  أن   

ً
مبينــا

 
ً
جــدا قليــل  هــو  الســويدي  المنهــاج 

شــخصين  مــن  يتألــف  وأنــه  الســيما 
تتحــدث  وواحــدة  العربيــة  يتحدثــوا 

السويدية.
ــح  ــف اســتطاع أن يصب ــد ســؤاله كي وعن
 فــي البرنامــج ويشــارك فــي وضــع 

ً
عضــوا

علــى  يمضــي  ولــم  اللغويــة  المناهــج 
أشــهر،  أربعــة  ســوى  للســويد  قدومــه 
اللغــة  يتقــن  أنــه  طــاس  أوضــح 
ممتــاز  بشــكل  واأللمانيــة  اإلنكليزيــة 
وفــور مجيئــه لهنــا بــدأ بــدورة تدريبيــة 
 
ً
ــم اللغــة بشــكل ســريع جــدا وحــاول تعل

ســويدية  عائلــة  مــع  يعيــش  أنــه  كمــا 
ولذلــك فإنــه اســتفاد فــي توفــر فرصــة 

ممارســة اللغة بشــكل عملي.

العمل تطوعي

منهــاج  إعــداد  أن  إلــى  طــاس  ينــوه 
ســويدي عربــي ضمــن برنامــج دولينغــو 
حصــول  بــدون  تطوعــي  عمــل  هــو 
تعويــض،  أو  راتــب  أي  علــى  العامليــن 
وفــي حــال واجــه األعضــاء مشــاكل معينــة 
إلدارة  يمكــن  البنــاء  عمليــة  خــال 
الازمــة  المســاعدة  تقــدم  أن  البرنامــج 

لحل المشــكلة.

نقص الكوادر

ويلفــت إلــى أن المشــاكل التــي يواجهوهــا 
كمتطوعيــن إلنجــاز هــذا العمــل ليســت 
ممــا  الكــوادر  نقــص  هــي  إنمــا  ماديــة 
يســاهم بالتالــي فــي حــدوث تأخيــر كبيــر 
إن  آخــر  وبمعنــى  المشــروع،  إنهــاء  فــي 
منــه  يعانــي  الــذي  األكبــر  التحــدي 
المشــروع هــو نقــص األفــراد، ألن همنــا 
المنهــج  وضــع  هــو  كأعضــاء  الرئيســي 

بأســرع وقت ممكن.

توفرهــا  الواجــب  الشــروط  أن  ويتابــع 
العضويــة  علــى  الحصــول  طلــب  لمقــدم 
 وال تتطلــب أن يكــون 

ً
ليســت صعبــة جــدا

األدب  شــهادات  حاملــي  مــن  الشــخص 
العربــي أو الســويدي أو اإلنكليــزي مثــًا 
علــى  الشــخص  يكــون  أن  يكفــي  وإنمــا 
باللغتيــن  اإللمــام  مــن  كبيــر  قــدر 
بشــكل  ويتقنهمــا  والعربيــة  الســويدية 

جيد. 

مجاني برنامج 

برنامــج دولينغــو هــو  أن  يبيــن طــاس 
هــي غيــر  لــه  المالكــة  والشــركة  مجانــي 
ــى هــذا الموقــع  ــم عل ــة، حيــث يتعل ربحي
النــاس عشــرات  مــن  الماييــن  عشــرات 
واإلنكليزيــة  الفرنســية  مثــل  اللغــات، 

واإلســبانية والتركيــة وغيرها.

محمد طالس القادم للسويد منذ ٤ أشهر:

»نجحت مع زمالئي في 
تطوير منهج جديد 

لتعلم اللغة من الموقع 
Duolingo     الشاب محمد طاس
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وثيقة ســفر مفقودة
االســم :  محمد عمر قاسم 

وثيقة ســفر فلســطينية صادرة عن 
األمــن العام اللبناني  
هاتف :0736727181

الكومبــس – ســتوكهولم: رغــم أن موجــة تدفــق الاجئيــن إلــى الســويد انحســرت نســبّيا فــي الوقــت 
ــل بشــكل كبيــر عــدد األشــخاص الذيــن يأتــون كل يــوم إلــى البــاد، إال أن تقاريــر رســمّية 

ّ
الحالــي، وق

تتحــدث فــي مقابــل ذلــك، عــن زيــادة فــي عــدد األفــراد الذيــن يقــررون العــودة إلــى بادهــم وســحب 
طلبــات لجوئهــم فــي الســويد، بالرغــم مــن أن آالف منهــم غامــروا بحياتهــم وســلكوا طرقــا محفوفــة 

بالمخاطــر عبــر البحــر األبيــض المتوســط لعبــور الحــدود إلــى أوروبــا.

أن   SVt الســويدي  التلفزيــون  وذكــر 
عــدم  قــرروا  الــذي  الاجئيــن  عــدد 
ــات لجوئهــم  ــم طلب ــي تقدي االســتمرار ف
 
ً
جــدا كبيــر  هــو  الســويد  فــي  والبقــاء 

ويشــكل حوالــي ضعفــي نســبة إحصــاءات 
مصلحــة الهجــرة حــول أعــداد الاجئيــن 

العائديــن لبادهم.

»ال أريــد العودة للعراق«

وقــال عمــر علــي »اختــرت العــودة إلــى 
بلــدي ألنــه لــم يمكننــي إحضــار عائلتــي 
إلــى الســويد وتقديــم طلــب لــّم الشــمل 
الهجــرة  مصلحــة  وأن   

ً
خاصــة لهــم، 

ــح   من
ً
ــه مــن الصعــب جــدا ــي بأن شــرحت ل

تصاريــح  العراقييــن  اللجــوء  طالبــي 
اإلقامة ولّم شــمل عائاتهم«.

أشــعر  ال  أنــا   
ً
»طبعــا عمــر  وأضــاف 

بشــعور جيــد ألننــي ســأعود إلــى بلــدي، 
إلــى  العــودة  أقــرر  لــم  وأننــي  الســيما 
وتصميــم،  إصــرار  ســابق  عــن  العــراق 
وإنمــا ألننــي اضطــررت الختيــار التراجــع 
إلــى  والرجــوع  الســويد  فــي  البقــاء  عــن 

وطني«.

ــده،  ــه ال يحــب العــودة لبل ــر أن ــد عم وأك
تأميــن  أجــل  مــن  بحياتــه  خاطــر  ألنــه 
عــن   

ً
بعيــدا ألوالده  أفضــل  مســتقبل 

الحــروب والصراعــات، كمــا أنــه ال يريــد 
التــي  ذاتهــا  الحيــاة  أوالده  يعيــش  أن 

عاشــها هــو فــي العــراق فــي ظــل الحــرب 
إدارة  فــي  الحكومــات  وفضــل  والقتــل 

الباد.

وكانــت الحكومــة الســويدية قــد أعلنــت 
ــر  فــي أواخــر شــهر تشــرين األول/ أكتوب
ومنــح  الدائمــة  اإلقامــة  تصاريــح  إلغــاء 
اتخــاذ  إلــى  باإلضافــة  مؤقتــة  تصاريــح 
لــّم  حــاالت  مــن  للحــد  عديــدة  تدابيــر 
شــمل األســرة لطالبــي اللجــوء، ومنــذ ذلــك 
الحيــن كان هنــاك زيــادة كبيــرة فــي عــدد 
ــات اللجــوء  ــن ســحبوا طلب األشــخاص الذي
فكــرة  عــن  وتراجعــوا  بهــم  الخاصــة 

اللجوء في الســويد.

مصلحــة  ســجات  أرقــام  وأظهــرت 
الذيــن  األشــخاص  عــدد  أن  الهجــرة 
 
ً
ــات لجوئهــم كان قليــل جــدا ســحبوا طلب
علــى مــدار العــام الحالــي حيــث بلــغ عــدد 
 
ً
ــا ــي 300 الجــئ تقريب ــن حوال المتراجعي

أمــا فــي شــهر تشــرين  فــي كل شــهر، 
عددهــم  وصــل  فقــد  أكتوبــر  األول/ 
ــدر 

ُ
ق بينمــا  شــخص،   395 لحوالــي  

الثانــي/  تشــرين  شــهر  فــي  عددهــم 
نوفمبــر بنحــو 627 الجئ.

ــى اســتمرار ارتفــاع  وأشــارت المصلحــة إل
طلبــات  ســحبوا  الذيــن  نســبة  نمــو 
لجوئهــم فــي الســويد للعــودة إلــى بادهــم 
ــث وصــل عددهــم خــال  ــرة أخــرى حي م
األيــام العشــرة األولــى مــن شــهر كانــون 

األول/ ديســمبر لنحو 239 شــخص.

أبلغــوا  الذيــن  الاجئيــن  مجمــوع  وبلــغ 
عــن  تراجعــوا  أنهــم  الهجــرة  مصلحــة 
العــام  هــذا  لجوئهــم  طلبــات  تقديــم 
حوالــي 3500 شــخص وقــرروا العــودة 

إلــى بلدهم األصلي.

يرحلون بهدوء

وأوضحــت المصلحــة أن الكثيــر مــن هــؤالء 
ســفر  جــوازات  يحملــون  ال  الاجئيــن 
يمكنهــم  فإنهــم  وبالتالــي  رســمية 
الرحيــل والمغــادرة بــدون إعــام مصلحــة 
 إلــى أن العراقييــن علــى 

ً
الهجــرة، مشــيرة

علــى  الحصــول  يمكنهــم  المثــال  ســبيل 
الســفارة  مــن  جديــدة  ســفر  جــوازات 
 أن عــدد طلبــات اللجــوء 

ً
العراقيــة، مبينــة

التــي تــم إلغاؤهــا خــال شــهر تشــرين 
الثانــي/ نوفمبــر بلــغ نحــو 1275 طلــب، 
ــى   باإلضافــة إل

ً
ويشــمل هــذا الرقــم أيضــا

عــدد الاجئيــن المنســحبين، أولئــك اليــن 
لــدى  األول  لاجتمــاع  يحضــروا  لــم 
إجــراء  أجــل  مــن  الهجــرة  مصلحــة 

التحقيق.

» صورة خاطئة عن الســويد«

مــن جهــة ثانيــة، قــال الســفير العراقــي 
إن  حســين،  فتــاح  بكــر  الســويد  لــدى 
اللجــوء العراقييــن  “الكثيــر مــن طالبــي 

حصلــوا علــى صــورة خاطئــة عــن الســويد 
وإنهــم  إليهــا،  المجــيء  يقــرروا  أن  قبــل 
عليهــم  ينبغــي  كان  مــا  أنــه  اكتشــفوا 

الهــروب إليها”.

“سفنســكا  صحيفــة  ذلــك  ذكــرت 
داغبــات”، التــي قالــت أيضــا إن الســفارة 
تســتقبل  ســتوكهولم،  فــي  العراقيــة 
 فــي 

ً
 نحــو 15-20 الجئــا عراقيــا

ً
يوميــا

للحصــول  الســاعين  مــن  الواحــد  اليــوم 
لرحلــة  مؤقتــة  ســفر  جــوازات  علــى 
العــودة إلــى الوطــن بعــد أن قامــوا بســحب 

طلبــات حصولهــم على اإلقامة.

الذيــن  اللجــوء  أعــداد طالبــي  وارتفعــت 
يســحبون طلبــات حصولهــم علــى اإلقامــة 
فــي الســويد خــال اآلونــة األخيــرة، حيــث 
تضاعفــت أعــداد الــذي ســحبوا إقاماتهــم 
خــال شــهر تشــرين الثانــي/ نوفمبــر مــن 
أربعــة  بمقــدار   2015 الحالــي  العــام 
أضعــاف أعدادهــم فــي الشــهر نفســه مــن 
منهــم  الكثيــر   ،2014 الماضــي  العــام 

عراقيــون، بحســب الصحيفة.

فتــاح  بكــر  العراقــي  الســفير  ويؤكــد 
قائــًا  المعلومــات،  هــذه  حســين 
عــدد  فــي  زيــادة  للصحيفــة: “الحظنــا 

طالبــي اللجــوء الذيــن يرغبون بالعودة”.

ويعتقــد حســين أن ذلــك مــرده الــى أن 
خاطئــة  صــورة  علــى  حصلــوا  الاجئيــن 
ــا  ــن، كم ــن خــال المهربي عــن الســويد م
أنــه يــرى أن العديــد مــن العراقييــن ليــس 

لديهــم أســباب قويــة للفرار من بادهم.

تحــت  واقعــة  مناطــق  ويقــول: “هنــاك 
ســيطرة داعــش وغيرهــا مــن المنظمــات 
للذيــن  ينبغــي  ال  لكــن  اإلرهابيــة. 

يعيشــون فــي أجــزاء أخــرى الهــروب مــن 
الباد”.

ترحــب  )ســتوكهولم  منظمــة  وكانــت 
لفهــم  منهــا  محاولــة  وفــي  بالاجئيــن( 
اإلقامــة  طلبــات  ســحب  حــاالت  تزايــد 
وقــرار العــودة إلــى الوطــن، قــد أجــرت 
أتصاالتهــا خــال األســابيع األخيــرة مــع 
العديــد مــن الاجئيــن الراغبيــن بالعــودة 

إلى أوطانهم.

تينــا  المنظمــة  بإســم  المتحدثــة  تقــول 
“لقــد  للصحيفــة:  حديثهــا  فــي  مــراد 
حاولنــا التحقــق مــن أســباب حــدوث ذلــك. 
خاطئــة  معلومــات  علــى  يحصلــون  هــم 
العراقيــون  بادهــم.  فــي  الســويد  عــن 
فصــل  بعــد  الســويد  وصلــوا  الذيــن 
للمجــيء  الصيــف، دفعــوا 2000 دوالر 
يملكــه  مــا  كل  بــاع  بعضهــم  هنــا.  الــى 
 فــي 

ً
وتلقــى وعــودا بحيــاة مختلفــة تمامــا

السويد”.

لتقديــم  اآلن  المنظمــة  وتشــارك 
والمســاعدة  الصحيحــة  المعلومــات 
ــى  ــن يخططــون للســفر إل لألشــخاص الذي

السويد

م الشــمل
ّ
بعد تشــديد شــروط اللجوء ول

العودة عن اللجوء
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الكومبــس - ثقافــة: شــارك المخــرج فجــر يعقــوب للمــرة الثانيــة فــي مهرجــان مالمــو للســينما العربية 
ــر  ــي، كان عم ــم وثائق ــام ٢011 بفيل ــي الع ــى ف ــاركته األول ــد مش ــام ٢015، بع ــي الع ــم ف ــذي أقي ال
األزمــة الســورية وقتهــا ســتة أشــهر، وفــي مشــاركته الثانيــة العــام الجــاري فــي لجنــة التحكيــم، لــم 
يتوقــع فجــر أن يعــود مــرة أخــرى للســويد ليبقــى فيهــا بســبب اشــتداد هــذه األزمــة وتحولهــا إلــى 

معــارك طاحنــة.

مــن  الخامســة  النســخة  هامــش  علــى 
المهرجــان أجرينــا معــه حديثــا قصيــرا 
عــن الســينما وعــن منفــاه الجديــد، وقبــل 
الحديــث معــه لكــي تصبــح  أيــام أكملنــا 
المقابلــة شــاملة وتغطــي عــدة مواضيــع 
أضافــت  التــي  الجديــدة  األجــواء  تخــص 
الواقــع  مــن  لمســات  المخــرج  لتجــارب 

السويدي:

ــات  ــة مهرجان ــرة إقام ــرى فك ــف ت كي
ــا  ــارج، وم ــي الخ ــة ف ــينمائية عربي س
مــدى نجــاح الهــدف المرجــو منهــا إذا 
مــا نظرنــا إليهــا فــي اتجاهيــن ســلبي 

وإيجابي؟

مــن المؤكــد أن المهرجانــات الســينمائية 
تبــدو  نعرفهــا  التــي  العريقــة  العربيــة 
اليــوم فــي حــال صعبــة ان أخذنــا بعيــن 
فيهــا  تمــر  التــي  الظــروف  االعتبــار 

البلــدان الراعية لها.

والقاهــرة  دمشــق  مهرجانــات  ليســت   
األمــر  يكــن  لــم  ربمــا  بخيــر.  وقرطــاج 
ــا، ولكــن اآلن  ــى حــد م ــل إل ــن قب ــك م كذل
هــذه  حــول  مــن  األحــوال  تبــدو 

المهرجانــات » مريعــة {.

توصيــف  عــن  غنــى  فــي  نحــن  كذلــك   

ــا  ــر مضيق ــي تعب ــدان الت حــاالت هــذه البل
هــو األخطــر فــي تاريخهــا الحديــث قــد ال 
يمكــن تجــاوزه بســهولة مــع مــا يعنيــه 
ذلــك مــن تشــظ فــي الثقافــة واالقتصــاد 
والسياســية  االجتماعيــة  والتمظهــرات 

التي اســتقرت عليها. 

كان يجــب أن تنتظــر هــذه المهرجانــات 
عقديــن علــى األقــل حتــى تبــدأ مســيرة 
التقهقــر لحســاب مهرجانــات فتيــة بــدأت 
مجلــس  دول  بعــض  فــي  تباعــا  تظهــر 
الفــورة  عرفــت  التــي  الخليجــي  التعــاون 
منهــا،  المتأتــي  واالســتقرار  النفطيــة 
وبــدا أن هــذه المهرجانــات صــارت تحتــل 
المشــهد الســينمائي العربــي بالرغــم مــن 
الصناعــة   « حظــوظ   « تمتلــك  ال  أنهــا 
ــل  ــح لهــا إطــاق مث ــي تتي الســينمائية الت
اآلن  حتــى  الضخمــة  المهرجانــات  هــذه 
علــى األقــل، وان كان هــذا أمــر فــي غايــة 

المشروعية.

 واألمــر األكثــر أهميــة صــار يكمــن فــي 
اإلنتــاج  معظــم  عــن  المســؤولة  أنهــا 
األخيــر  العقــد  فــي  العربــي  الســينمائي 
الســينمائي  المــأزق  صــار  األقــل.  علــى 
ــم  ــي أشــد وضوحــا وأشــد التباســا. ل العرب
المــأزق حتــى  يكــن ممكنــا تجــاوز هــذا 

بالنســبة لســينمائيي البلــدان التــي بــدأت 
مهرجاناتهــا باألفــول: ليــس مهمــا الولــوج 
هــذا  عمــق  تؤكــد  التــي  التفاصيــل  فــي 
المــأزق إذ بــدا أن تــازم هــذه المهرجانات 
ــة ووســع مــن  فــي التوقيــت زاد الطيــن بل
العربيــة  الســينما  خطــاب  إشــكاالت 
نفســه، ان كان بقــي لهــا خطــاب لــم تــأت 
تضــرب  التــي  التغييــرات  ريــاح  عليــه 

بلدانه وتذروه.

الســينمائية  المهرجانــات  تبــدو  اليــوم   
تخضــع  ال  والتــي  الخــارج  فــي  العربيــة 
هــذه  مــن  أي  مــن  مباشــرة  لتأثيــرات 
الــدول، وهــذا أمــر نســبي بطبيعــة الحــال، 
المتغيــرات  هــذه  فهــم  تحــاول  وكأنهــا 
أمــا  الممكــن.  بالقــدر  واالســتفادة منهــا 
األوروبــي،  المحيــط  مــع  عاقاتهــا  عــن 
ودراســة  لفهــم  بحاجــة  أمــر  فهــذا 
العربــي  الثقافــي  فالخطــاب  متعمقيــن، 
بشــكل عــام متــردد ويســتمد مكوناتــه 
التأســيس  يمكــن  ســابق  خطــاب  مــن 

والبنــاء عليه.

ــات العربيــة فــي   تجربــة بعــض المهرجان
أوروبــا وفــي الشــمال األوروبــي مشــجعة. 
فشــلت بعــض التجــارب. وبعضهــا اســتمر 
يعمــل عــن طريــق اســتقطاب مكونــات 

الفعــل الثقافــي فــي هــذه البلــدان. وأعتقــد 
أن الخطــاب الثقافــي العربــي ان لــم يجــر 
تفجيــره مــن الداخــل حتــى يتمكــن مــن 
أكبــر، ســيكون  بانفتــاح  اآلخــر  مخاطبــة 
وســتغدو  بالمخاطــر  محفوفــا  طريقــه 
األفــق  فــي  يلــوح  حيــن  أســهل  مهمتــه 
ذلــك الذهــن المســتنير الــذي يعــرف مــاذا 

يريــد، ومتــى يريد، وكيف يريد.  

مــاذا عــن حلمــك الفنــي وقــد أصبحــت 
في السويد؟

ــة  ــن األمكن ــال بي اآلن أشــعر بوطــأة االنتق
والبحــث عــن ذاكــرة جديــدة، وبالتأكيــد 
ســيغدو حلمــي الفنــي صــورة عــن هــذا 
ــا  ــة بم ــن هــذه األمكن ــن بي ــال المزم االنتق
بعضهــا  جديــدة،  أزمنــة  مــن  تفرضــه 

متخيــل، وبعضهــا واقعي.

 ال أنكــر أن هــذا الحلــم يتبــدل أيضــا، ومــا 
كنــت أبحــث عنــه مــن قبــل، ســيتوقف اآلن 
بانتظــار تشــكل الذاكــرة الجديــدة ولــن 
يكــون كمــا هــو مــن قبــل. ليــس الحلــم 
الفنــي بهــذا المعنــى شــأنا شــخصيا، ألن 
مــا ســُيعرض علــي لــن يتعــدى الوجــود 
أكبــر،  بثقــة  ربمــا  فيــه  ســأمضي  الــذي 
وربمــا بثقــة أقــل، ويغــدو المتخيــل أكثــر 
الحيــز  هــذا  فــي  منــي  وقربــا  التصاقــا 
الخصوصيــة،  الشــديد  الجغرافــي 

والشــديد الغمــوض فــي نفس الوقت.

 نعــم أتبــدل فــي هــذه اللحظــات ويتبــدل 
فــي  طبيعــي  شــأن  وهــذا  معــي،  حلمــي 
هــذا الســياق الــذي يفرضــه مــكان عيشــي 

بــاد  فــي  وجــودي  أن  أعتقــد  الجديــد. 
ســيفرض  الواســعة  ان  برغــم  انغمــار 
للمصابيــح  مختلفــة  قــراءة  مــن  نوعــا 

الســينمائية التــي تتراقــص أمامي اآلن.

للســينما  مالمــو  لمهرجــان  نظرتــك 
لجنــة  عضــو  كنــت  وقــد  العربيــة 
تحكيــم الفيلــم الوثائقــي فــي الــدورة 

الخامسة؟

شــاركت فــي الــدورة األولــى مــن مهرجــان 
بفيلمــي  العربيــة  للســينما  مالمــو 
)عراقيــون فــي منفــى متعــدد الطبقــات 
ال  مختلــف  طعــم  لحضــوري  وكان   ،)
إشــارة  كونــه  إال  توصيفــه  أســتطيع 
مبكــرة علــى انتقالــي الحقــا للعيــش فــي 
الســويد. أعــرف أن مشــاركاتي لــم تتوقــف 
شــاركت  فقــد  الماضيــة،  الــدورات  فــي 
ــة والرابعــة  ــن الثالث ــي الدورتي ــن ف بفيلمي
وحصــل فيلمــي ) وحــدن ( علــى جائــزة 
الــدورة  فــي  الخاصــة  التحكيــم  لجنــة 

الماضية.

أصبــح  المهرجــان  أن  أكثــر  وأعــرف   
حاضنــة لتفاعــل ثقافــي نشــط بيــن العالــم 
أوال،  األوروبــي  الشــمال  مــع  العربــي 
وأوروبــا ثانيــا، حتــى أن ثمــة مــا يغمــر 
المشــاعر  تلــك  علــى  ويغطــي  هنــا 
ــي تنتقــل إليــك بالعــدوى  واألحاســيس الت
هــذا  بنوعيــة  االرتقــاء  ضــرورة  حــول 
التفاعــل، إذ يثبــت اآلن أن هــذه الدائــرة 
ال يمكنهــا أن تعلــق فــي ســماء التحيــز، 
وأن فعــل اإلخــاء اإلنســاني، واالنتمــاء الحــر 

المخــرج والكاتــب فجر يعقــوب يبحث عن 
ذاكرة جديدة في السويد
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للــذات ولقضايــا ومقــوالت عميقــة صــارت 
عالــم  مــن  األفــام  هــذه  تميــز حضــور 
عربــي متشــظ، وقلــق، ولكنــه أصبــح أكثــر 
قــدرة علــى توظيــف الوعــي فــي مســألة 

الحضــور وصناعة األفام.

فــي  بــه  الــذي قمــت  المنجــز  ماهــو 
الفتــرة التي انتقلت بها للســويد؟

مجموعتــي  إصــدار  علــى  اآلن  أعمــل   
الشــعرية الخامســة ) بيــاض ســهل ( فــي 
لهــذه  ســيكون   أنــه  أعــرف  دمشــق. 
ســياق  فــي  خــاص  حضــور  المجموعــة 
فتــرة  ففــي  الكتابــي،  مشــروعي 
اســتعدادي ألن أصبــح الجئــا مــن طينــة 
الازمــة  األدوات  لــي  تتوفــر  لــم  الجــئ، 
للكتابــة بيــن المــدن الكثيــرة التــي انتقلــت 
عبرهــا بعــد أن ماتــت » المســودة » ولــم 
يعــد ممكنــا العــودة للقلــم والورقــة، ولــم 
أجــد أمامــي ســوى الموبايــل لكتابــة 101 
قصيــدة حــب، نقلتهــا إليميلــي وإيميــل ) 
صاحبــة الشــأن ( حتــى ال تضيــع فــي هــذه 

الزحمة.

االتصــال  وســائط  أن  شــعرت  وقــد   
المجتمعــي الشــامل أصبحــت أكثــر رحمــة 
ورأفــة أكثــر ممــا قــد يتخيلــه البعــض، 
هــذه  وتنقيــل  بهــا،  االحتمــاء  بســبب 
كمــا  تضيــع  ال  حتــى  عبرهــا  القصائــد 
ضاعــت أشــياء كثيــرة أخــرى، وأنــا أســتقل 
محايــدة  غيــر  مــدن  بيــن  البحــر  وهــم 
أمــام  األخــرى  تلــو  واحــدة  تتهــدم 

قصيــدة عزالء وضعيفة.

 اليــوم وأنــا أدفــع بـــ ) بيــاض ســهل ( 
لمطابــع دار كنعــان فــي دمشــق، أدرك 
الفــارق فــي المتخيــل الــذي كانــت عليــه 
الشــفوي  الواقــع  وبيــن  القصيــدة،  هــذه 
نصــا  بوصفهــا  عليــه  ســتكون  الــذي 
اليوميــة.        التفاصيــل  يحاكــي  ابداعيــا 
ناقصــة  دمشــق  هــو   ) ســهل  بيــاض   (
وفــي  أخــرى،  أحيانــا  وكاملــة  أحيانــا، 
المنتصــف يكمــن لغــز إحياؤهــا قبــل أن 
للمــرة  البيضــاء  اإلنعــاش  غــرف  تدخــل 

األولــى في تاريخها. 

يمكــن المــرء اليــوم، المــرء الــذي عــاش 
الحــب فيهــا،  أن يدركــه  فيهــا حياتــه، 
لــم  كمــا  عنهــا  بعيــدا  كان  لــو  حتــى 
للمــرة  يحــب  كأنــه  قبــل،  مــن  يدركــه 
فــي  التوغــل  معنــى  هــو  وهــذا  األولــى، 
هــذا  تجــاه  المســتمرة  العاطفــة  هــذه 

البيــاض الســهل المتصل.

حيــن  دمشــق  فــي  اال  تجــده  ال  هــذا   
أنجــزت  الســويد  غابــات  وفــي  تحــب. 
ماهــو غيــر متوقــع منــي فــي هــذه الفتــرة: 
رقبــة  علــى  شــامة   ( الثانيــة  روايتــي 
عهــدة  فــي  أصبحــت  وقــد   ) الطائــر 
ســأحتفي  أننــي  وأعتقــد  الناشــر. 
بصدورهــا قريبــا. كان يجــب أن أكملهــا 
إلدراك الفــارق الجوهــري فــي الشــخصيات 
التــي انطلقــت منهــا أساســا وأنــا أالحــظ 
هــذا المــس الــذي يضربهــا فــي أعماقهــا، 
علــى  واســعا  البــاب  أمامهــا  ويفتــح 
بغــض  مصائرهــا  لتأويــل  مصراعيــه 
شــخصيات  مامســتها  عــن  النظــر 

واقعيــة فــي أمكنة كثيرة.

الناقــد الســينمائي بشــار إبراهيــم كتــب 
يمّســك  نــّص  هــذا  قائــا:«  عنهــا 
. فيــه الكثيــر مــن غوايــة 

ً
ك تمامــا

ُ
ويمســك

والمخيلــة  الرشــيقة،  اللغــة  الروايــة؛ 
المشــهدية  البديــع.  والتدفــق  الخصبــة، 
المونتاجيــة،  واللعبــة  الســينمائية، 
مــع  تعيــش  وأنــت  ســاحرة،  ومناخــات 
و»الفاتنــة  رشــيدوف«،  »الرقيــب 
 أن تــرى 

ّ
كريســتينا«، فــي قصــة حــّب قــل

نظيرهــا فــي الروايــة العربيــة. شــخصيات 
خفــي وتتخفــى، لكنهــا 

ُ
وأحــوال ومصائــر، ت

تفصــح فــي الوقــت نفســه عــن أربعيــن 
ســنة أخيــرة، ممسوســة بجنــون البدايــات 

ودمويــة النهايات.

 مــن عــاش ووعــى ســوف يعــرف تلــك 
ت بهــا الســكين تلــك 

ّ
اللحظــة التــي حــز

الشــامة التــي علــى رقبــة الطائــر. الروائــي 
 ،

ً
ــا ــه تمام ــن نّص ــن م

ّ
فجــر يعقــوب متمك

مــدرك لرهافــة النســيج الــذي بيــن يديــه، 
فــي  يمكــن  الــذي  الموضــوع،  وحساســة 
وشــعب  أمــة  ذاكــرة  يتحــّول  أن  لحظــة 
علــى  شــهقاتها  آخــر  تشــهد  ومنطقــة 

مذبــح االنهيار.

ــن  ــة: نحــن ســاالت محســنة م ــن الرواي م
وحــوش ظافــرة. البــد أننــا كنــا نقــف وراء 
نــا، وكانــت 

ّ
التــي تلف العتمــات  كل هــذه 

 أجدادنــا من قبل.
ّ

تلــف

الســيرة الذاتيــة للمخــرج والروائــي 
فجر يعقوب

ــي مخــرج وناقــد ســينمائي فلســطيني  فجــر يعقــوب روائ

العالــي  المعهــد  خريــج  الســويد  فــي  حاليــا  يعيــش 

التســجيلية  أنجــز األفــام  للســينما فــي صوفيــا 1994 

والروائيــة القصيــرة • خدعــة ربيعيــة ) فيلــم التخــرج ( 

1994 • ســراب – 1998 • صــورة شمســية - فيلــم 

تســجيلي 2003 • متاهــة – فيلــم تســجيلي 2004 • 

المؤسســة  إنتــاج   - قصيــر  روائــي  فيلــم   _ البطريــق 

العامــة للســينما • عراقيــون فــي منقــى متعــدد الطبقــات 

الفنــي-  لإلنتــاج  صــورة   – تســجيلي  فيلــم   –2009

 -  2009 قصيــر  روائــي  فيلــم   – المجهولــة  الســيدة 

جائــزة  نــال   - دمشــق  فــي  للســينما  العامــة  المؤسســة 

للفيلــم  روتــردام  مهرجــان  فــي  الذهبــي  الصقــر 

العربــي2010 . • أثــر الفراشــة – 2011 • طريــق 

بيــروت – مولهوالنــد 150ألــف كيلومتــر – 2013 .. • 

فيلــم ) وحــدن ( قيــد اإلنجــاز • شــارك كعضــو لجنــة 

تحكيــم األفــام القصيــرة فــي مهرجــان وهــران الدولــي 

الجزائــر 2008 • شــارك كعضــو  فــي  العربــي  للفيلــم 

لجنــة تحكيــم مســابقة أفــام مــن اإلمــارات فــي أبــو ظبــي 

2009 • شــارك كعضــو لجنــة تحكيــم األفــام القصيــرة 

فــي مهرجــان مســقط 2010 • شــارك كعضــو لجنــة 

تحكيــم األفــام التســجيلية فــي مهرجــان اإلعــام العربــي 

 •  : التاليــة  الكتــب  أصــدر   •  2010 القاهــرة  فــي 

فــي  والثقافــة  اإلعــام  دائــرة   – التلفزيــون  جمهوريــة 

الشــارقة - 2001 • الوجــه الســابع للنــرد – مقــاالت فــي 

 : كياروســتامي  عبــاس   •  2002 دمشــق   – الســينما 

مــّي   •  2003 دمشــق   – الممنوعــة  الســينما  فاكهــة 

أبــو   - الثقافــي  المجمــع  األحــام –  : مندوبــة  المصــري 

المجمــع   ) فيلــم  مفكــرة   ( البطريــق  ظبــي 2005 • 

الثقافــي - أبــو ظبــي 2006 • جــان شــمعون : الرجــل 

المهرجــان – المجمــع الثقافــي أبــو ظبــي 2007 • أنــا 

والضجــر وبنــات آوى – حــوارات مــع عبــد اللطيــف عبــد 

زهــرة   •  . دمشــق   – الثقافــة  وزارة   2008 الحميــد 

القنــدول الثانيــة – ســينما مــي وجــان 2009 – دمشــق 

الثعلــب ( 2013 • ترجــم  نقــض وضــوء   ( • روايــة 

الكتــب التاليــة : • الرقــص مــع الذئــاب – دار كنعــان - 

دمشــق 2000 • جنجــر وفريــد – المخــرج اإليطالــي 

 • -دمشــق2003  كنعــان  دار   – فيللينــي  فيدريكــو 

عــرق الضفــدع – المخــرج اليابانــي أكيــرا كوروســاوا – 

دار نشــواتي - دمشــق 2003 • مســّراتي كســينمائي – 

ــن سكورســيزي – وزارة الثقافــة  المخــرج األميركــي مارت

ــات – المخــرج اإلســباني  دمشــق 2008 • ســينما الرغب

بيــدرو آلمودوفــار – وزارة الثقافــة – دمشــق 2007 • 

فيرنــر  رينــر  األلمانــي  المخــرج   – الخيــال  فوضــى 

فاســبيندر- وزارة الثقافــة – دمشــق 2008 * مصنــع 

دمشــق   - كنعــان  دار   – هرنبــورغ  ايليــا   – األحــام 

فــي  دراســات   – األرضــي  اإلنســان  جماليــات   * 2008

الســينما الوثائقيــة –وزارة الثقافــة - دمشــق 2011 • 

تخلــو  ) حيــن  آخرهــا  أربــع مجموعــات شــعرية •  لــه 

صورتهــا مــن المــرآة ( 2012 • نقــض وضــوء الثعلــب 

– روايــة 2013 االســتبداد المفــرح - حــوارات مــع حاتــم 

علي 2015
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الكومبــس – تجــارب وقصــص نجــاح: النجــاح فــي تأســيس حيــاة جديــدة وصناعــة مســتقبل زاهــر فــي 
الغربــة أمــر ال يعتبــر نزهــة ســهلة، وكمــا يصنــع العديــد قصــص نجاحهــم خــارج الوطــن مــن خــال 
المثابــرة والمتابعــة فــي مجــاالت العلــم واإلبــداع واالبتــكار والفــن، هنــاك مــن ينجــح بتوظيــف جهــوده 

وقدراتــه فــي مجــاالت األعمــال التجاريــة واالســتثمارات االقتصاديــة.

باســل حنــا ســوري جــاء إلــى الســويد منــذ 
عــام 2010، بعــد أن ســمحت القوانيــن 
عمــل  تراخيــص  بمنــح  الســويدية 
خــارج  مــن  والمســتثمرين  للموظفيــن 
أن  مبكــرا  اكتشــف  أن  وبعــد  الســويد. 
المهنــة  لتغييــر  أمامــه  مفتــوح  المجــال 
حبــه  دفعــه  بهــا،  للعمــل  أتــى  التــي 
إلــى  الديكــور  وتصاميــم  للمغامــرة 
تأســيس عمــل جديــد وفتــح صالــة عــرض 
للمفروشــات والموبيليــا، علــى الرغــم مــن 
تحذيــر البعــض لــه مــن صعوبــة المنافســة 
فــي الســوق الســويدية، خاصــة أن الســويد 
ــع مفروشــات  يوجــد بهــا شــركات ومصان
ــة.  ــا العماق ــدة، خاصــة شــركة إيكي عدي
كمــا اســتمع باســل أيضــا إلــى تحذيــرات 
 
ً
خاصــة العمــل،  قوانيــن  ســطوة  مــن 

غيــر  الجــدد  لألشــخاص  بالنســبة 
المتمتعيــن بالخبــرة للعمــل وفــق نمــوذج 
طريقــة  عــن   

ً
كليــا يختلــف  وأســلوب 

عملهــم فــي بلدانهم األصلية.

 
ً
اســتطاع باســل حنــا أن يقطــع مشــوارا

علــى   
ً
متغلبــا النجــاح،  فــي   

ً
نموذجيــا

تواجــه  قــد  التــي  الصعوبــات  مختلــف 
 قفــزات 

ً
صاحــب أي عمــل جديــد، ومحققــا

االجتهــاد  مــن  الكثيــر  فيهــا  قياســية 
والعمــل الدؤوب والمضني.

يقــول باســل: إن مواجهــة العقبــات أمــر 
والتحــدي  المتابعــة  لكــن   ،

ً
طبيعــي جــدا

إلــى  للوصــول  العمــل  علــى  واإلصــرار 
الهــدف هــو الــذي يميــز نجــاح أي شــخص 
 فــي بلــد 

ً
فــي مســيرته المهنيــة، خاصــة

أجنبــي غيــر بلده األصلي.

 
ً
»فكــرة النقــل المجانــي حققــت نجاحــا

»
ً
متوقعا غير 

يتابــع حنــا أن وجــود خبــرات ســابقة لديــه 
ومجــال  التجاريــة   المجــاالت  فــي 
األســيوية   األســواق  مــن  االســتيراد 
بنفــس  لاســتمرار   

ً
كثيــرا ســاعدته 

الفكــرة  أن   
ً
مبينــا الســويد،  فــي  المجــال 

المفروشــات  بــدأت بفتــح صالــة لعــرض 
فــي مانتــورب ، ثــم تطــور العمــل بســرعة 
ــام بتأســيس  ــث ق ــزة حي ــرة وجي بعــد فت
 ، SE MöBLER شــركة خاصــة باســم
لتوزيــع   

ً
خاصــا  

ً
قســما فتــح  كمــا 

الســويد،  مناطــق  لمختلــف  المفروشــات 
وحققــت  للمســتهلك،   

ً
مجانــا وإيصالهــا 

 
ً
ــا ــي نجاح ــل المجان ــع أي النق فكــرة التوزي

 وبشــكل غير متوقع.
ً
 ومميــزا

ً
كبيــرا

اعتمــد  عملــه  بدايــة  فــي  أنــه  ويوضــح 
بعــض  مــن  المفروشــات  اســتيراد  علــى 
 
ً
وفقــا واألســيوية،  األوروبيــة  الــدول 
وبمــا  الســويدية،  القياســية  للنمــاذج 
 أن 

ً
يناســب أذواق الزبائــن والعمــاء، مبينــا

ــى إنشــاء معمــل  نجــاح المشــروع دفعــه إل
المنزلــي  األثــاث  لتصنيــع  الصيــن  فــي 
والمفروشــات الخاصــة بشــركته، باإلضافــة 
إلــى اســتمراره فــي عمليــة الشــراء المباشــر 
مــن الشــركات المصنعــة للمفروشــات فــي 
وبــدون وســطاء، لضمــان توفيــر  العالــم 

نوعيــة مميزة وأســعار جيدة. 

يشــير باســل إلــى أن أثــاث شــركته يجمــع 
ــع  ــن الشــكل العصــري والمناســب لجمي بي
الرفاهيــة  ويوفــر  واألذواق،  الحــاالت 
ومراعــاة  العاليــة  والجــودة  والراحــة، 

الشــروط البيئية واألســعار المنخفضة.

عــروض  تقــدم  شــركته  أن  وأوضــح 
مغريــة ومســاعدات كبيــرة بشــكل خــاص 
شــراء  فــي  ودعمهــم  الجــدد  للقادميــن 
المنــزل،  مســتلزمات  وجميــع  األثــاث 
وذلــك عــن طريــق االســتفادة مــن عــروض 
بهــا  تتميــز  التــي  بالتقســيط،  البيــع 
 
ً
شــركته عــن الشــركات الســويدية، نظــرا
ألن الوافديــن الجــدد ال يحــق لهــم الشــراء 
للقوانيــن   

ً
ووفقــا التقســيط  بنظــام 

الكثيــر منهــم  لعــدم تمتــع  الســويدية، 
بوظائــف عمل.

وأضــاف أن الشــركة لديهــا ميــزة الشــراء 
حققــت  هــذه  أن   

ً
مبينــا اإلنترنــت،  عبــر 

 فــي كســب الزبائــن 
ً
 كبيــرا

ً
 ونجاحــا

ً
انتشــارا

ــر  ــون الشــراء عب ــذي يفضل الســويديين، ال
 وأن هــذه الطريقــة فــي 

ً
اإلنترنــت، خاصــة

ثقــة  علــى  كبيــر  بشــكل  تعتمــد  البيــع 
فــي  والصــدق  بالشــركة،  المســتهلك 
الحقيقيــة،  البضاعــة  مواصفــات  عــرض 
تقدمهــا  خدمــة  أهــم  أن  إلــى   

ً
مشــيرا

ميــزة  هــي  زبائنهــا  لجميــع  الشــركة 
التوصيــل المجانــي مــع إمكانيــة اســترجاع 
كانــت  مهمــا  يــوم   15 خــال  البضائــع 
البضاعــة  كميــة  أو  بعيــدة  المســافات 
المشــحونة باإلضافــة للحصــول علــى مــواد 
بشــكل  بالمفروشــات  الخاصــة  التنظيــف 

مجاني.

»الســويد تقــدم تســهيالت كبيــرة 
في االستثمار«

وبحســب باســل حنــا فــإن األغلبيــة لديهــا 
حــول  دقيــق  وغيــر  خاطــئ  اعتقــاد 
قوانيــن  أن   

ً
مؤكــدا العمــل،  شــروط 

تقــدم تســهيات  الســويدية  االســتثمار 

كبيــرة وتســاعد أي شــخص لبــدء عملــه 

االســتثماري،  مشــروعه  وفتــح  الخــاص 
 علــى أهميــة التخطيــط الســليم 

ً
مشــددا

وإجــراء دراســة اقتصاديــة علميــة حــول 
ــة  ــة ونوعي ــات ســوق العمــل وكمي متطلب

االستهاك.

وبرامــج  القــروض  مــن  »االســتفادة 
الدعم لتأســيس أعمال خاصة«

الجــدد  القادميــن  جميــع  ينصــح  باســل 
الســلبية  للجوانــب  االستســام  بعــدم 
أعمــال  تأســيس  فكــرة  مــن  والخــوف 
الســويد،  الجديــد  بلدهــم  فــي  خاصــة 
مــن  االســتفادة  إمكانيــة  إلــى   

ً
مشــيرا

العديــد مــن برامــج الدعــم االقتصاديــة 
األفــراد  بمســاعدة  الخاصــة  والقــروض 
لتأســيس مشــاريع عمــل وشــركات خاصــة 

ودخول عالم االســتثمار.

وحــول الخطــط المســتقبلية نــوه حنــا إلــى 
أن شــركته هــي اآلن بصــدد إجــراء دراســة 
متطلبــات  لمعرفــة  اقتصاديــة  جــدوى 
الطلــب  ومــدى  االســتهاك  ســوق 
فــروع  فتــح  بهــدف  وذلــك  والعــرض، 

أخــرى فــي جميــع المحافظــات الســويدية 
أو منــح وكالــة لألشــخاص الراغبيــن بفتــح 

بيــع  تخولهــم  عــرض،  وصــاالت  فــروع 
المفروشــات الخاصــة بالشــركة، باإلضافــة 
وجــود خطــط لتوســيع صــاالت العــرض 
المفروشــات  فقــط  تشــمل  ال  بحيــث 
جميــع  بيــع  وإنمــا  والموبيليــا، 
الضروريــة  واألدوات  المســتلزمات 

لتأســيس أي منزل. 

ال شــك أن نجــاح أي إنســان وتميــزه فــي 
الشــخصي،  مشــروعه  وامتاكــه  عملــه 
لغتــه  يتقــن  ال  أجنبــي  بلــد  فــي   

ً
خاصــة

المعلومــات  يملــك  وال  كامــل  بشــكل 
العمــل  وأســاليب  قوانينــه  عــن  الكافيــة 
األمــل  بــاب  تفتــح  تجــارب  هــي  فيــه، 
شــخص  ألي  المســتقبل  وتحــدد طريــق 
حياتــه  تأســيس  لبــدء   

ً
جاهــدا يســعى 

وعملــه فــي بلــد ومجتمع جديد.

نهيــل كوريه

باسل حنا يؤسس مصنع وشركة أثاث في عقر دار بالد الـ إيكيا رغم المنافسة 

النجاح في إدارة أي عمل في السويد يحتاج إلى متابعة ومصداقية

 SE MöBLER صالة العرض التابعة  لشركة   

 SE MöBLER باسل حنا مؤسس شركة   
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الكومبــس- يوتيبــوري: بعــد فتــرة قصيــرة مــن التحــاق »ريمــا« بمدرســة اللغــة فــي منطقــة 
»مولنليكــي« القريبــة مــن »يوتيبــوري« الحظــت ريمــا أن مــدرس اللغــة الســويدية »تومــاس« 
يعطيهــا اهتمامــا خاصــا، لــم يكــن مثــل اهتمامــه ببقيــة الطــاب، ولــم يكــن هــذا االهتمــام يشــبه 
ــتطاعت أن  ــرة اس ــد فت ــا، وبع ــون الجئ ــروف أن يك ــه الظ ــان أجبرت ــويدي بإنس ــن س ــام مواط اهتم

ــب«. ــة ح ــة لـــ »قص ــو بداي ــام ه ــذا االهتم ــرف أن ه تع

قصــة الحــب هــذه والتــي تشــبه قصــص 
فــي  يقــف  لــم  والروايــات،  الكتــب  حــب 
طريقهــا أو تحــد منهــا أي حــدود، طالمــا 
أســرة  وبنــاء  الــزواج  هــو  الهــدف  أن 
اســتطاعا  وتومــاس  ريمــا  جديــدة، 
بطريقــة  والعــادات  التقاليــد  مجــاراة 
تكســب احتــرام كل مــن ســمع بقصتيهمــا، 
بــل اســتطاعا أيضــا االنتصــار علــى عائــق 

اللغة.

ــاس  ــا وتوم عــدد ممــن عــرف قصــة ريم
الفضــول  لديهــم  كان  البدايــة  منــذ 
إلــى  تطــور  فالحــب  أخبارهــم،  لمتابعــة 
زواج والــزواج أثمــر عــن انجــاب مولودهمــا 
األول »يوســف« الــذي زيــن وترجــم معنــى 
ــة  ــة مرحل هــذا الحــب ووضــع نقطــة نهاي

وبدايــة مرحلــة جديــدة فــي قصــة »ريمــا« 
الاجئــة التــي كانــت تبحــث عــن مــكان آمــن 
وعــن وطــن جديــد. وللتعــرف أكثــر علــى 
هــذه  تفصيــل  بعــض  وعــن  شــعورهما 

القصــة، قمنــا بزيارة لهــم في منزلهم.

يقــول لنــا تومــاس عن قصــة حبه لريما:

الفصــل   فــي  يــوم  ذات  جالســا  -كنــت 
جــاءت »ريمــا« لكــي تطلــب منــي توقيــع 
ورقــة مــا، وقعــت لهــا الورقــة وذهبــت 
فــي ذهنــي  بقيــت  أعلــم كيــف  ولكــن ال 
فــي  أزورهــا  أن  يجــب  كان  يــوم  وذات 
بعــد  لــه  تذهــب  الــذي  التدريــب  مــكان 
المخصصــة  الســويدية  اللغــة  دروس 
هنــاك  يكــن  لــم  ولكــن   SFI لألجانــب 
تدريــب فــي هــذا اليــوم، فطلبــت منهــا ان 

وحينهــا  ونتحــدث  القهــوة  نشــرب 
اختــرت تلــك اللحظــة ألصارحهــا باألمــر ، 
لــم يطــول األمــر وأعلنــت حبــي  بعدهــا 
لهــا للجميــع وثــم قمــت بخطبتهــا مــن 

أهلها.

ريمــا  اســتطاعا  كيــف  ولكــن 
ان يكــون  بــدون  التفاهــم  وتومــاس 

لهما لغة مشــتركة؟

كان  البدايــة  فــي  نعــم  تومــاس:  يقــول 
هنــاك صعوبــة ولكــن اللغــة ال تؤثــر علــى 
 »SFI« المشــاعر والحــب وأنــا كمــدرس
لكــي  لــي  بالنســبة  أســهل  األمــور  تكــون 
ــن الجــدد،  أفهــم اآلخــر خصوصــا القادمي
التكلــم  يســتطيعون  ال   والذيــن 
بالســويدية بصــورة جيــدة وعندمــا تحــب 

فهمــه  تســتطيع  فإنــك  كثيــرا  شــخصا 
بســهولة .. إنهــا حالــة خاصة وجميلة.

التــي  اإليجابيــة  األشــياء  عــن  أمــا 
وجدتهــا فــي الثقافــة العربيــة مــن 
ــن  ــه م ــم زواج ــن ث ــه وم ــالل تعارف خ

ريما:

هنــاك أشــياء كثيــر إيجابيــة وأهــم شــيء 
هــو »ريمــا« وروحهــا المرحــة فهــي تــوزع 
الجميــع  علــى  البســمة  وترســم  الفــرح 
بــدأت  فأنــا   ، كبيــر  قلــب  ذات  فهــي 
معرفــة المزيــد عــن حيــاة مناطــق أخــرى 
فــي العالــم ويصبــح العالــم أكبــر بكثيــر 
وأصبحــت أعلــم المزيــد وأن يأتــي شــخص 
ــى الســويد فهــو يحمــل خبــرات  جديــد إل
حياتيــة أخــرى وهــذا شــيء إيجابــي جــدا ، 
أعــرف  أن  حياتــي  طــوال  مهتــم  فكنــت 
والمعتقــدات  العــادات  عــن  المزيــد 

والثقافــة التــي تنتمــي لها ريما.

فــي ســؤالنا لريمــا: »هــل شــعرتي بالفــرق 
بيــن حياتــك كاجئــة قبــل الــزواج وبيــن 

حياتــك بعــد الــزواج مــن تومــاس؟ أجابــت: 
نعــم، هنــاك فــرق كبيــر فقــد أصبحــت 
أشــعر بأننــي فعــا جــزء مــن هــذا المجتمــع 
عاداتــه  مــن  جــدا  قريبــة  وأصبحــت 
عاداتنــا  فــي  نتشــارك  ونحــن  وتقاليــده 
وتقاليدنــا أنــا و}تومــاس«، فهــو إنســان 
ــي الشــرقية  ــون ويتفهــم طبيعت جــدا حن
وثقافتــي العربيــة وأنــا متفهمــة للتقاليــد 

السويدية.

  كيــف ســوف تربيــن ابنــك؟ علــى أي 
ثقافة ؟؟ 

المجتمــع  بالتأكيــد علــى ثقافــة  أجابــت: 
الســويدي فنحــن جــزء مــن هــذا المجتمــع 
وســوف أعمــل علــى المحافظــة أيضــا علــى 
أنــا  وضعنــا  لقــد  العربيــة،  ثقافتنــا 
ســوف  وأســاليب  روابــط  »وتومــاس« 
ــا لكــي يحمــل الثقافتيــن  ــع ابنن نتبعهــا م

معا.

أحمد زيان

رغم عائق اللغة

قصة حب بين مدرس لغة سويدية 
وطالبة سورية تنتهي بالزواج
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ــوريا،  ــده األم س ــي بل ــدة ف ــوالت عدي ــق بط ــودو حق ــب ج ــل الع ــد الطوي ــة: احم ــس - رياض الكومب
ــق  ــي، وتحقي ــاط الرياض ــن النش ــد م ــم المزي ــويد، تقدي ــي الس ــش ف ــه للعي ــد انتفال ــعى اآلن بع يس
البطــوالت الرياضيــة، حتــى الوصــول إلــى النجوميــة، وذلــك »لــرد الجميــل لدولــة الســويد ورفــع اســم 

ــد فــي المحافــل الدوليــة«، كمــا يقــول. البل

 22 العمــر  مــن  يبلــغ  الطويــل  أحمــد 
عامــا، فهــو مــن مواليــد 1993، وهــو 
تقريبــا،  ســنتين  منــذ  الســويد،  فــي 
ويســكن فــي منطقــة tIBRO ويلعــب 
رياضــة الجــودو التــي أحبهــا وعشــقها مــع 
نــادي SKöVdE، حيــث بــدأ بممارســة 
 14 عمــره  كان  أن  منــذ  اللعبــة  هــذه 

عاما.

لعبــة  ممارســة  اختــرت  لمــاذا 
الجودو؟

أســباب  لعــدة  الجــودو  رياضــة  اختــرت 
هــذه  يمــارس  كان  والــدي  الن  أولهــا 
الرياضــة، ومــن منطلــق حبــي لــه واعتزازي 
أحببتهــا  بــه،  وإعجابــي  وتأثــري  بــه، 
، كذلــك فأنــا أنظــر 

ً
ودخلــت قلبــي كثيــرا

إلــى هــذه الرياضــة علــى أنهــا فــن ولياقــة 
واحتــرام للخصــم، فهــي مختلفــة وتتميــز 
القتاليــة  الرياضيــة  األلعــاب  باقــي  عــن 
إلــى  األحيــان  بعــض  فــي  تهــدف  التــي 
وإلحــاق  داميــة،  إصابــات  الخصــم  إصابــة 

الضرر الجســدي به.

بلــدك  فــي  إنجازاتــك  أهــم  ماهــي 
حتــى  الســويد  فــي  حققــت  ومــاذا 

اآلن؟

أولــى  مراكــز  عــدة  حققــت  ســوريا  فــي 
علــى المســتوى الوطنــي، وكذلــك شــاركت 
فــي البطــوالت الخارجيــة لكــن لألســف لــم 
ــي عــدت  ــر أنن ــى، غي أحقــق المراكــز األول
 مــن 

ً
إلــى ممارســة رياضــة الجــودو تقريبــا

اآلن  الفرصــة  لــي  تســنح  ولــم  ســنة 
ولكــن  بالبطــوالت،   

ً
فــورا بالمشــاركة 

الجنــوب  كاس  بطولــة  فــي  شــاركت 
ألمانيــا  بمشــاركة  الســويد  فــي  الرابعــة 
أحــرزت  وقــد  والنرويــج،  والدنمــارك 

المركــز الثانــي بوزن 100 كغ. 

 بنفــس البطولــة علــى وزن 
ً
ولعبــت أيضــا

وحققــت  المفتــوح  الــوزن  وهــو  ثانــي 
ــن   بي

ً
ــرا ــا كبي ــت فرق ــث ورأي ــز الثال المرك

فــي  والجــودو  ســوريا  فــي  الجــودو 
الســويد. فممارســة رياضــة الجــودو فــي 
ســوريا غنــي جــدا بوجــود العديــد مــن 
الاعبيــن والمدربيــن واإلدارييــن، ودائمــا 
ــة،  تجــد مــن يهتــم بممارســة هــذه اللعب

لكــن فــي الســويد رأيت عكس ذلك.

إذا كيــف تنظــر إلــى المســتقبل وانــت 
تعيش اآلن في الســويد؟

ــور 
ّ
أط أن  الرياضــي  المجــال  فــي  أطمــح 

البدنيــة،  لياقتــي  مــن  وأزيــد  نفســي 
وفــق  التدريــب  مواصلــة  علــى  واعمــل 
حتــى  مكثفــة،  علميــة  رياضيــة  برامــج 
حققتهــا،  التــي  النتائــج  عــن  أعــوض 
وأرتقــي إلــى مصــاف المراكــز األولــى. كمــا 
فــي  الســويد  باســم  العــب  أن  يســرني 
بعــض  ارد  حتــى  العالميــة  البطــوالت 
الجميــل الــذي قدمــه هــذا البلــد الرائــع لــي 

وألبناء وطني.

بإســم  العــب  ال  أنــي   
ً
حقــا يؤســفني  و 

ســوريا بلــدي الرائــع ولكــن مــا أتمنــاه هــو 
ان يعــود بلــدي كمــا كان عليــه و نعــود 
ــا  ــه ونلعــب باســمه ونرفــع اســمه عالي إلي

كعادته.

بعمــل  اشــهر  الســبعة  قرابــة  قمــت 
الســويديين  جمعيــة  لصالــح  تطوعــي 

الجــدد فــي ســكارابوري التــي تأسســت فــي 
الكنيســة،  مــع  بالتنســيق  تيبــرو  مدينــة 
لتعليــم  دورة  افتتــاح  فــي  وشــاركت 
ــال والدفــاع  ــون القت األطفــال الجــودو وفن
واســع  صــدًى  هــذا  ولقــى  النفــس  عــن 
لألطفــال،  وعربيــة  ســويدية  ومشــاركة 
إلــى  ومســتمرة  ممتعــة  تجربــة  وكانــت 
بعمــل  الماضــي قمنــا  الصيــف  وفــي  اآلن 
اســتعراضي مشــترك بيــن رياضــة الجــودو 
 ولقــى 

ً
 ممتعــا

ً
والتايكوانــدو وكان عرضــا

مــن   
ً
واســعا  

ً
تشــجيعا اآلخــر  هــو 

 لتشــكيل 
ً
الســويديين، وأنــا أســعي جاهــدا

الصغيــرة  الفئــات  مــن  رياضــي  فريــق 
فــي  ســوريا  لتمثيــل  والبنــات  للشــباب 
فــي  تقــام  التــي  والبطــوالت  المباريــات 

الســويد وخارجها.

إيلي لولي

أحمد الطويل:

»أعشق الجودو ألنها رياضة فن ولياقة واحترام لآلخر«

ــادي  الكومبــس - رياضــة: ودع ن
أوروبــا  أبطــال  دوري  مالمــو 
ــات بعــد أداء  ــن دور المجموع م
هزيــل لممثــل الســويد الوحيــد 
األوروبيــة،  البطــوالت  بأعــرق 
المركــز  فــي  حــل  بعدمــا 
األولــى،  بالمجموعــة  األخيــر 
وفقــد المركــز الثالــث المؤهــل 

لليورباليــغ.

مــن  المبكــر  للخــروج  النــادي  تعــرض 
ــا لكــرة القــدم للســنة  دوري أبطــال أوروب
الثانيــة علــى التوالــي بعدمــا تلقــى خمســة 
بــدور  لقــاءات  ســت  مــن  هزائــم 
المجموعــات، ولــم يشــفع ألبنــاء الجنــوب 
شــاختار  نــادي  علــى  الوحيــد  الفــوز 

مبــاراة  فــي  ســقط  بعدمــا  األوكرانــي 
اإليــاب مــن نفس النادي.

ســان  باريــس  مــن  هزيمتيــن  وتلقــى 
جيرمــان الفرنســي بنتائــج عريضــة، وعــاد 
 
ً
وخســر فــي مباراتــي ريــال مدريــد ذهابــا

بعدمــا  إســبانيا،  فــي   
ً
وخصوصــا  ،

ً
وإيابــا

تعرضــت شــباكه لثمانيــة أهــداف كانــت 
ــر فــي دوري  كافيــة لتكــون النتيجــة األكب

المجموعات.

ومــن ناحيــة ثانيــة اعتبــر وصــول مالمــو 
 بحــد 

ً
 كبيــرا

ً
لــدوري المجموعــات إنجــازا

 لفــارق اإلمكانيــات بيــن أنديــة 
ً
ذاتــه نظــرا

 فــي 
ً
الســويد واألنديــة األخــرى خصوصــا

إســبانيا وإيطاليــا وألمانيا.

ــد مالمــو لعاميــن  ــذي عان وأيضــا الحــظ ال
مجموعــات  فــي  ووقوعــه  التوالــي،  علــى 
 عندمــا يكــون فــي 

ً
 وخصوصــا

ً
صعبــة جــدا

مدريــد  ريــال  متــل  أنديــة  مجموعتــه 
الموســم  وفــي  جيرمــان،  ســان  وباريــس 
اتلتيكــو  مجموعــة  فــي  وقــع  الماضــي 

مدريــد ويوفنتوس اإليطالي.

علــى  الســويدية  الصحافــة  تعلــق  ولــم 
 
ً
خــروج مالمــو مــن دوري األبطــال نظــرا

النــادي  بإمكانيــات  الشــديدة  لمعرفتهــا 
وطموحــه ولكنهــا قالــت: حتــى الــدوري 
لألنديــة  بالنســبة   

ً
حلمــا اصبــح  األوروبــي 

الســويدية فــي إشــارة إلــى باقــي األنديــة 
التــي لم تســتطع التأهــل للبطولة.

مالمو يودع دوري األبطال للمرة 
الثانية على التوالي
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هذا المثل يجسد 
الشجاعة، وهناك 

أمثلة مشابه له بعدة 
لغات، مما يؤكد مكانة 
التضحية والمواقف 
النبيلة لدى مختلف 

الثقافات

هذا المثل لمن يعتقد 
أن طريق السعادة قد 
أغلق، أو أن البداية 
صعبة من جديد..

فالوقت ليس متأخرا 
لبداية جديدة أو 
لسعادة متجددة

 يقال أن القلب ال 
يتسع الثنين، وأن 
الحب يكون فقط 

لشخص واحد
لعل هذا ما يريد ان 
يقوله مثل اليوم 

على قول
المثل

السويدي

 Den fege dr
 usentals gånger
 den modige dör

bara en
الجبان يموت آالف 

المرات 
الشجاع يموت مرة 

واحدة

 Det är aldrig
 för sent att

 börja på nytt,
 aldrig för sent
 att vara lycklig
ال يوجد وقت متأخر 
 لبداية جديدة 

ً
أبدا

ًال يوجد وقت متأخر 
لتكون سعيدا

 ing kan hänga

 sig åt två

kärlekar

ال أحد 

يستطيع أن يتعلق 

بحبيبين  اثنين 
alkompis.se :للمزيــد مــن األمثال

ــة  ــب Solbacka بمنطق ــي كام ــوء ف ــي اللج ــن طالب ــة م ــدأت مجموع ــتوكهولم: ب ــس – س الكومب
ــة  ــي الغاي ــروع فن ــذ مش ــف لتنفي ــكل مكث ــل بش ــة Gnesta بالعم ــة لمنطق Stjärnhov التابع
منــه تقديــم الشــكر للســويد والتعبيــر عــن امتناهــم للبلــد الــذي اســتقبلهم وأمــن االســتقرار لهــم.

ويتألــف المشــروع الفنــي مــن لــوح خشــبي 

كبيــر مكــون مــن 3400 قطعــة ســيتم 

تلوينهــا بلــون العلــم الســويدي األصفــر 

عماقــة  لوحــة  وتشــكيل  واألزرق، 

مرســومة تجســد العلم السويدي.

المشــاركين  الاجئيــن  وذكــر عــدد مــن 
فــي تنفيــذ المشــروع الفنــي أنهــم تعبــوا 
مــن شــعور اإلحســاس بالملــل والخمــول 
تقديــم  فكــرة  ببالهــم  ولذلــك خطــرت 
عــن  للتعبيــر  يهــدف  فنــي  عمــل 
ــذي قــدم لهــم  ــد ال امتنانهــم الكبيــر للبل

المســاعدة والتعبير عن شــكرهم له.

المشــروع   فــي  المشــاركة  وقالــت 
للتلفزيــون   MANAL ShAttI
المشــروع  هــذا  »قبــل   SVt الســويدي 
وكنــا  لنفعلــه  الكثيــر  هنــاك  يكــن  لــم 

ــل،  ــي مــن طــول أوقــات الفــراغ والمل نعان
علــى  متعــودة  أكــن  لــم  وأننــي   

ً
خاصــة

الجلــوس طويــًا وعــدم فعــل أي شــيء، 
لــدي  وكان  أعمــل  كنــت  ســوريا  ففــي 
حيــاة جيــدة ووظيفــة ومنــزل وســيارة 

لكن الحرب دمرت كل شــيئ«.

الســويدية  الفنانــة  فــإن   SVt وبحســب
ELISABEth FRIEBERG قدمــت 
وحاولــت  المشــروع  لتنفيــذ  المســاعدة 

تأميــن جميــع المــواد واالحتياجــات وتــم 
جمــع العديــد مــن التبرعــات مــن األفــراد 

والشــركات للبدء بالمشــروع الفني.

مــن  االنتهــاء  يتــم  أن  المتوقــع  ومــن 
ــون  تنفيــذ المشــروع الفنــي يــوم 30 كان
ســيتم  حيــث  الحالــي،  ديســمبر  األول/ 
إقامــة  مســكن  فــي  احتفاليــة  تنظيــم 
الكبيــرة  اللوحــة  الاجئيــن لإلعــان عــن 

الملونــة بألوان العلم الســويدي.

الجئون يصممون أكبر علم للسويد مؤلف من 3٤٠٠ قطعة خشبية
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أفقي
1 - دولــة افريقيــة فيهــا منبــع النيــل العظيم 
- ما يتركه الســابقون لما يليهم )معكوســة(

2 - أعــرف - متشــابهان - نــوع مــن الخضار

3 - مــن ســفن الخليــج القديمــة - مربح

4 - أحد )مبعثرة( - اســم لحم مشــوي معلق 
أصله تركي

5 - ذبــح أضحيــة - يــراع مبعثرة

6 - مــزارع الفاحيــن - مــن دولــة خليجية.

7 - أصدر أزيزا - صحافي في مؤسســة 
إخبارية يســافر كثيرا

8 - إذا تعدى اثنين شــاع )معكوســة( - 
وحدة وزن

9 - الشركســي ســلطان الديار المصرية في 
عصــر المماليــك بنــى قلعة مشــهورة في 

االسكندرية.

10 - قائــد نــادي الهــال والمنتخب الســعودي 
ً
سابقا
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رأسي
1 - العــب جزائــري فــاز بــدوري أبطال أوروبا مع 

فريق بورتــو البرتغالي

2 - داللهــي علــى األحــرار ديــون ال بد من 
ســدادها - من مهنته الســقاية.

3 - البلــد التــي اســتضافت كأس العالــم 2006 
- تحــت أقدامهــا الجنة.

4 - تكلم ســوءا عن شــخص ما في غيابه - 
حصل على - متشــابهان

مراقــب وموجــه أداء العمــل - جيب    - 5
التمــام في الرياضيات

6 - حضــارة عريقــة فــي أميركا الوســطى 
والجنوبية.

7 - لقــب المنتخــب التونســي لكــرة القدم

8 - جزيــرة بريطانيــة.

9 - طير اســطوري - شــهر بداية الربيع.

10 - إماراتــي حــاز علــى جائــزة أفضل العب في 
كأس العالم للشــباب عام 2003.

SUDOKU 

 الكلمات المتقاطعة

    مستوى متقدم
    مستوى مبتدئ

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

اللغتيــن الســويدية واإلنجليزيــة، وعنــد االتصــال يــرد عليك أحد العاملين ويســألك:
مــاذا حــدث؟ مــكان وقــوع الحــادث؟ رقم الهاتف الــذي تتكلم منه؟ 11٢

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

 dISKRIMINERINGSOMBudSMANNEN
 3686 BOx

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

08 - 120 20 700

المظالــم  أميــن 
لشــؤون التمييــز

  هواتف هامة

 الكلمات المبعثرة

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

كل مجموعــة خانات.

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

غيــر صحيح.

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

ً
ــا مراعي

فــي أي خــط أفقــي أو عمــودي 
وداخــل كل مربع
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العب كرة قدم فرنسي من اصل جزائري
)   يدزنا (

طبق طعام عراقي مشهور
) لودام (

 من أقدم 10 ُمدن مأهولة باستمرار في العالم
) شقدم (

مخترع الديناميت 
)رفألد بولن(

عالم عربي في العصر الحديث
) دمحأ يلوز (
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