العدد الثامن والثالثون Januari ٢٠١٧
صديقك الناطق بالعربية في السويد
PÅ ARABISKA FRÅN SVERIGE

اقــرأ في هذا العدد
مــن جريدة الكومبس
كلمة العدد:
عام  2017ومســؤولية ردم الفجوة
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تصرفات ترامب ال تزال تثير المزيد من
القلق في السويد وأوروبا
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كلمة العدد

عام  2017ومسؤولية ردم الفجوة

ً
علــى وقــع وإيقــاع أحــداث العــام  2016يأتــي عامــا
ً
جديــدا نحــاول بــكل مــا لدينــا مــن أمــل وتفــاؤل أن
نســتقبله وكأنــه صفحــة جديــدة بيضــاء فــي حياتنــا
العامــة والخاصة.
هنــا فــي الســويد كمــا فــي الــدول األوروبيــة األخــرى
نواجــه نحــن المهاجريــن العــرب والناطقيــن
بالعربيــة تحديــات كبيــرة فــي هــذا العــام المقبــل
كمــا فــي األعــوام الســابقة ،تحديــات تخــص كل
فــرد منــا يشــعر بالمســؤولية عــن نفســه وعــن
عائلتــه وعــن مجتمعــه الــذي يعيــش بــه ،مســؤولية
ردم الهـ ّـوة بيــن المجتمعــات األوروبيــة وبيــن
ً
المهاجريــن الشــرقيين أجمــاال والعــرب علــى وجــه
الخصــوص .مقابــل محــاوالت مــن طرفيــن
ً
متناقضيــن ظاهريــا لكنهمــا متحالفيــن واقعــا علــى
توســيع هذه ّ
الهوة وتكريس اتســاعها.
وفيمــا يســتغل هــذان الطرفــان :اليميــن المتطــرف
مــن جهتهــم وقــوى الظــام والتعصــب مــن جهتنــا،
كل مناســبة وحــدث فــي محــاوالت لتعميــق الفجــوة
بيننــا وبيــن المجتمعــات التــي احتضنتنــا نجــد أن
ً
القليــل جــدا مــن المثقفيــن والمنتميــن إلــى النخبــة
يقــوم بــدور مــا يتصدى بهــا لهذه المحاوالت.
وفــي أعقــاب كل خطــأ أو جريمــة يقترفهــا شــخص
يحمــل صفــة «الجــئ» تشــحذ ســكاكين النقــد أوال
مــن قبــل أبنــاء جلدتــه أو مــن قبــل مــن يتقاســمون

معــه نفــس صفــة أو مرتبــة «اللجــوء» ،وفيمــا
يتبــارى السياســيون فــي إطــاق تصريحاتهــم
وتكتســح التدابيــر األمنيــة الصارمــة المشــهد
وتمــأ وســائل اإلعــام بصــور وأصــوات تحليــات
الخبــراء والمعلقيــن ،نــكاد ال نــرى أي تواجــد فــي
الســاحة للمثقفيــن وللمحســوبين علــى النخبة.
أمــام هــذا القصــور مــن قبــل الفئــة المثقفــة نــرى أن
رواد «ثقافــة الفيســبوك» يملــؤون الفــراغ علــى
طريقتهــم وكأن كل مــا يحــدث اآلن فــي بلداننــا ال
يعنينــا ،خاصــة أننــا نعيــش األمــان والطمأنينــة فــي
بــاد الغــرب البعيــدة ،قــد يكــون مــن حــق الجميــع
أن يغلقــوا أعينهــم ويصمــوا آذانهــم عمــا يجــري
اآلن خاصــة فــي ســوريا والعــراق ،ولكــن ليــس مــن
حــق أحــد أال يتعــظ وال يتعلــم ممــا يجــري فــي
بــاده ،وكأنــه يريــد بــكل وقاحــة وصفاقــة أن ينقــل
التجربــة معــه إلــى البــاد التــي أمنــت لــه المــأوى
واألمان.
لغــة التعليقــات العنصريــة والطائفيــة المقــززة
والمقرفــة والتــي يحاولــون نشــرها عبــر وســائط
التواصــل االجتماعــي هنــا فــي الســويد وفــي الغــرب
إجمــاال ،هــي نفــس اللغــة التــي تغــذي الحــرب
العبثيــة فــي بالدنــا كالوقود علــى نار الفتنة.
مــن المســتبعد أن تتحــول الســويد إلــى طوائــف رئيس تحرير شبكة الكومبس اإلعالمية
وأقليــات متناحــرة ،كمــا يعتقــد هــؤالء المرضــى د .محمود صالح آغا

والحاقديــن ممــن أخــذوا علــى عاتقهــم الدخــول فــي
حلــف خفــي مــع قــوى اليميــن العنصريــة الحاقــدة
علــى كل أجنبــي وغريب في الســويد.
فــي العــام المنصــرم انتعشــت قــوى اليميــن
المتطرفــة فــي الســويد وفــي بعــض الــدول
األوروبيــة والســبب هــو اســتغالل اآلثــار الســلبية
التــي ظهــرت مــع ظهــور أعــداد إضافيــة مــن
الالجئيــن بســبب سياســة اللجــوء الســخية خاصــة
التــي اتخذتهــا حكومــة البلديــن الســويد وألمانيــا.
الصــورة التــي حاولــت قــوى اليميــن المتطرفــة
رســمها فــي أذهــان المناصريــن لهــم هــي أن
الالجئيــن هــم مــن يصنعــوا اإلرهــاب ويتســببوا بــه
فيمــا أن الحقيقــة الراســخة هــي أن اإلرهــاب هــو
الســبب وهو المســؤول عن صناعة اللجوء.
كل عــام وانتــم بخيــر نتمنــى أن تأخــذ الســنة
الراحلــة معهــا كل األحــزان والفشــل والمآســي وهــي
تودعنــا ويحــل مكانهــا عــام جديــد كلــه تفــاؤل
وخيــر ومحبة.
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Baseem Munawwar
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Malmö:
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Göteborg:
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Uppsala
Tel: 073 717 70 68

Stockholm
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Mahmoud Agha
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PÅ ARABISKA FRÅN SVERIGE

صديقــك الناطــق بالعربية في الســويد
SVERIGES STÖRSTA TIDNING PÅ
ARABISKA

ً
تصــدر مــرة واحــدة فــي الشــهر حاليــا ،وتــوزع مجانــا
بالبريــد وعبــر مراكــز ثابتــة فــي عــدة مناطــق منهــا:
ســكونة وســتوكهولم ويوتيبــوري ونورشــوبنغ
ولينشــوبنغ واسكليســتونا ،وهــي خدمــة إعالميــة
باللغــة العربيــة هدفهــا المســاهمة فــي تلبيــة الحاجــة
إلــى وجــود وســيلة إعالميــة تتفاعــل مــع الجاليــات
العربيــة فــي الســويد وأوروبــا حــول كل مــا يجــري مــن
أخبــار ومســتجدات تهــم الجاليات الناطقــة بالعربية.
صحيفــة الكومبــس وســيلة إعالميــة جــادة تحــاول
التركيــز علــى القضايــا التــي تهــم االندمــاج بالمجتمــع
والتعريــف بحقــوق كل األشــخاص و الجماعــات حســب
وضعهــا القانونــي فــي الســويد وأوروبــا ،إضافــة إلــى
التواصــل مــع مــا يجــري فــي البــاد العربيــة والعالــم
والتشــجيع علــى االســتفادة مــن التجــارب وتنــوع
الثقافــات بيــن الشــعوب ،مــن خــال التعريــف باآلخــر
واالطــاع علــى نمــط الحيــاة التــي اختارتهــا الشــعوب
وطريقــة وضعهــا للحلــول التــي تحتاجهــا فــي إدارة
المجتمــع وتطويــر المؤسســات وزيادة الرفاهية.
هيئــة تحريــر الكومبــس تضــم العديــد مــن
الصحفييــن واإلعالمييــن المتعاونيــن معهــا مــن
داخل الســويد وخارجها.

المؤســس ورئيس التحرير
د .محمــود صالــح آغا
0729718898
ma@alkompis.com

ســكرتير التحرير

نزار عسكر
0737641489
nazar@alkompis.com

المبيعات

مازن كلســلي
0736690378
sales.skane@alkompis.com
مواقع شبكة الكومبس اإلعالمية على االنترنت

موقــع الكومبــس بالعربية
www.alkompis.se
موقــع الكومبس بالســويدية
www.al-tid.se
موقــع راديو الكومبس
www.radioalkompis.se
جريــدة الكومبس الورقية
www.alkompis.se/newspaper
موقــع اإلنتاج االعالمي
www.al-media.se
صفحــة الكومبس على الفيســبوك
www.facebook.com/alkompis.se
موقع الشــبكة الرئيســي
www.alkompismedianetwork.com
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FruityFresh Melon Frö Torkade Molokie i Påse
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Hajdu Smältost 120g Nefis Bulgarisk Ost 800g

Doux B Kyckling
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Simmo Kikärter 540g Koska Lokum Ros & Citron & Mix
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مع األمل والتفاؤل
نستقبل عام 2017

أهم أحداث  2016في
تغطيات شبكة الكومبس
شــهد العــام  2016سلســلة أحــداث هامــة فــي الســويد والعالــم ،كانــت الميــزة المهمــة لهــا ،هــي ميــزة الترابــط فيمــا بينهــا ،فالحرائــق التــي ال تــزال مشــتعلة فــي بعــض الــدول العربيــة تســببت بتدفــق موجــات مــن
المهاجريــن تحولــت بدورهــا إلــى «صناعــة سياســة اللجــوء» تصدرت اهتمامات الرأي العام في القارة العجوز ،ومع ما رافق ذلك من معاناة إنســانية وموت في القوارب والبحار وتشــتيت لألســر.
إقــرار وتنفيــذ الســويد لجملــة إجــراءات تحــد مــن تدفــق الالجئين إلى أراضيها ،كان على ما يبــدو هو الحدث األبرز في العام المنتهي ،فيما أســباب اللجوء والهجرة ال تزال قائمة خاصة من ســوريا والعراق.
هــذا اســتعراض لبعــض أهــم مــا تناولتــه شــبكة الكومبــس مــن أخبــار خاصــة ســويدية خــال العــام  ، ،2016ومــع أن مؤشــرات الدخــول إلــى العــام الجديــد ال تحمــل بــوادر مشــجعة مــع تزايــد موجــات العنــف والحــروب
والتوتــرات الدوليــة ومحــاوالت تكبيــر وتوســيع الفجــوة بيــن الالجئيــن والمجتمعــات الجديــدة التــي احتمــوا بهــا ،إال أن األمــل يبقــى قائمــا بــأن تتعلــم البشــرية مــن دروس المحــن والحــروب القاســية وترجــع أكثــر إلــى
انســانيتها .مع األمل والتفاؤل نســتقبل عام 2017

كانون الثاني /يناير

التــي تتحــرك بإطــارات مــزودة بمســامير ضــد
ً
االنــزالق فــي وســط العاصمــة ســتوكهولم ،وتحديــدا
فــي شــارعي  Kungsgatanو
 ،Fleminggatanألســباب تتعلــق بالبيئة.

◄زيادة ضريبة دخول
الســيارات لستوكهولم في
◄ اســتمرار إجراءات تدقيق 2016
ً
الهويــات على الحدود
أصبــح الذهــاب لســتوكهولم أكثــر تكلفــة بالنســبة
مــع إطاللــة العــام الجديــد  2016بــدأت الســويد
فــي تطبيــق قانــون للتحقــق مــن الهويــات الشــخصية
للمســافرين علــى متــن القطــارات وحافــات النقــل
والبواخــر بيــن الســويد والدنمــارك ،حيــث حصلــت
الشــرطة علــى تعليمــات حــول كيفيــة التحكــم
وتطبيــق القانــون علــى أرض الواقع.
وجــاءت هــذه اإلجــراءات التــي اســتمرت طيلــة العــام
الحالــي ،للحــد مــن تدفــق طالبــي اللجوء إلى البالد.
وكانــت الشــرطة أصــدرت الئحــة تحــدد لعناصرهــا
كيــف يقومــون بالتأكــد مــن جــوازات ســفر وهويــات
المســافرين للســويد ،كمــا تضمنــت التعليمــات
ً
أيضــا إلــزام جميــع شــركات النقــل بمختلــف أنواعهــا
علــى ضــرورة تفتيــش المســتندات والوثائــق
الشــخصية للمســافرين للتأكــد مــن هويتهــم والحــد
مــن تدفــق طالبي اللجوء.
أمــا فــي حــال لــم تقــم شــركة النقــل بإظهــار وثائــق
تثبــت أنهــا قامــت بتطبيــق القانــون ،فــإن الشــرطة
ســتبلغ مصلحــة النقــل عــن الحــادث ،وســتكون
شــركة النقــل مضطــرة لدفــع رســوم ماليــة كعقوبــة
ً
قانونيــة ،كمــا يمكــن للشــركة أن تقــدم طعنــا
لرفــض العقوبــة إال أن المحكمــة هــي التــي ســتقرر
ً
وتصــدر حكمــا حول القضية.

وقالــت الشــرطة إن منــع اســتخدامها لــن يؤثــر علــى
ســامة الناس الذين يســتخدمونها.

وقالــت لجنــة التحكيــم الســويدية إن جدعــون ليفــي
الكاتــب فــي صحيفــة هآرتــس المســتقلة ومتــري
الراهــب راعــي كنيســة الميــاد اللوثريــة اإلنجيليــة
فــي بيــت لحــم يخوضــان “بــا كلــل معركــة شــجاعة
ضــد االحتــال والعنــف ومــن أجــل مســتقبل يقــوم
علــى التعايــش الســلمي والمســاواة بيــن الجميــع فــي
الشرق األوسط”.

وكان الحظــر يســري فــي قيــادة المركبــات مــن هــذا وأضافــت “أنهمــا يمثــان معــا بارقــة أمــل فــي نــزاع
النوع من اإلطارات في شارع  Hornsgatanعانــى ويعانــي منــه مالييــن األشــخاص ويهــدد
بمنطقــة ســودرمالم ،إال أن الحظــر توســع ،ليشــمل الســام العالمي”.
ً
أيضــا  ،Kungsgatanوســط المدينــة و
لســائقي الســيارات ،وذلــك بعــد إجــراء تغييــرات فــي
فــي
Fleminggatan
رســوم ضريبة االزدحام.
.Kungsholmen
ومــع أول يــوم مــن بــدء العــام  2016بــدء تطبيــق
ُوينفــذ حظــر اســتخدام اإلطــارات المــزودة
زيــادة تكلفــة الدخــول لســتوكهولم عبــر الســيارات
بالمســامير فــي  Hornsgatanمنــذ العــام
ضمــن مــا يعــرف بضريبــة االزدحــام المــروري
 ،2010ومنــذ ذلــك الحيــن ارتفعــت أعــداد
.trängselskatten
ويشــمل تغييــر الضريبــة رفــع الرســم مــن  20إلــى الســيارات التــي تســتخدم إطــارات االحتــكاك إلــى ◄دعــوات إلعادة التجنيد
 70بالمائة.
اإللزامي في السويد
 35كــرون عنــد الدخــول والخــروج مــن العاصمــة،
مطلــع العــام  2016طالبــت وزيــرة الخارجيــة
أمــا الضريبــة المفروضــة علــى الســيارات التــي تدخــل
الســويدية Margot Wallström
ســتوكهولم لمــدة يــوم كامــل فتــم زيادتهــا مــن
بإعــادة خدمــة العلــم والتجنيــد اإللزامــي فــي
 60إلــى  105كرون.
السويد.
وكانــت ضريبــة االزدحــام المــروري قــد بــدأ العمــل
وقالــت فالســتروم خــال مشــاركتها فــي مؤتمــر
بهــا قبــل نحــو عشــر ســنوات أي فــي عــام ،2006
الشــعب والدفــاع الــذي عقــد فــي منطقــة Sälen
ولكــن بـ ًـدءا مــن  1كانــون الثانــي /ينايــر  2016بــدأ ◄جائزة أولوف بالمه
الســويدية للفلسطيني متري فــي محافظــة داالرنــا شــمال الســويد “إننــي مــن بيــن
تطبيــق التغييــرات علــى الضريبة.
أولئــك األشــخاص الذيــن يرحبــون بتحديــث خدمــة
الراهب واإلســرائيلي جدعون
العلــم وجعلهــا أكثــر عصريــة ،و إعــادة التجنيــد
◄حظر استخدام إطارات ليفي
اإللزامــي وتطبيقــه بالتســاوي علــى الذكــور والنســاء
الســيارات المزودة بمسامير
منحــت الســويد القــس الفلســطيني متــري الراهــب ســواء كان ذلــك فــي أداء الخدمــة العســكرية أو
وسط ستوكهولم
والصحافــي اإلســرائيلي جدعــون ليفــي فــي ينايــر المدنية”.
ً
ً
اعتبــارا مــن أولــى أيــام  ،2016أصبــح مــن غيــر  2016جائــزة أولــوف بالمــه نظــرا لدورهمــا فــي وخــال العــام الحالــي اصبــح هــذا الموضــوع مثــار
القانونــي علــى ســائقي الســيارات ،قيــادة مركباتهــم “محاربــة االحتالل والعنف”.
جــدل فــي أوســاط السياســيين والمجتمــع بيــن مؤيــد
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ومعــارض ،دفعــت العالقــات الســويدية الروســية وقــال مســؤول قســم التأهيــل فــي المكتــب البحــث عــن العمــل هــي مــن كانــت تحــدد االمتيــازات المهاجريــن وطالبــي اللجوء.
ً
المتوتــرة إلــى المزيد مــن االهتمام فيه.
 Fredrik Möllerإنــه واعتبــارا مــن التــي مــن الممكــن أن يحصــل عليهــا العاطــل لمــدة وتشــير أرقــام مكتــب اإلحصــاء المركــزي  SCBأن
التاريــخ المذكــور لــم يعــد يحــق لألشــخاص طويلــة من المكتب.
عــدد الســكان ازداد فــي نهايــة عــام  2015ووصــل
المنتميــن لخطــة الترســيخ االحتفــاظ بالتعويضــات
إلــى حوالي .9851017
الماليــة الممنوحــة لهــم كراتــب شــهري مــن مكتــب ◄البرلمان الســويدي يرفض
وبينــت الدراســة أن  % 77مــن معــدالت زيــادة
العمــل ضمــن خطــة الترســيخ خــال الفتــرة التــي مقترحا بإســقاط الجنسية عن
عــدد الســكان تتعلــق بمــا يســمى فائــض الهجــرة،
حصلــوا فيهــا علــى وظيفــة عمــل ولديهــم راتــب المتورطيــن بقضايا اإلرهاب
أي الفــرق بيــن المهاجريــن والمغتربين.
ودخــل مادي إضافي.
رفــض البرلمــان الســويدي فــي شــباط /فبرايــر
اقتراحــا تقــدم بــه حــزب ســفاريا ديموكراتنــا
◄عــام من التوتر بين
اليمينــي يقضــي بإســقاط الجنســية الســويدية عــن
إسرائيل والسويد
مــن يثبــت ضلوعــه بدعــم عمليات إرهابية.
مــع بدايــة العــام ّ 2016صعــدت إســرائيل أجــواء
وتقــدم الحــزب بهــذا االقتــراح فــي جلســة شــهدت
التوتــر مــع الســويد عندمــا أعلنــت وزارة الشــؤون
تصويــت  236ضــد االقتــراح مقابــل  45وافقــوا
الخارجيــة اإلســرائيلية أن وزيــرة خارجيــة الســويد
عليــه وهــم أعضــاء الحــزب ذاتــه ،فيمــا امتنــع ◄ 16وزير الهجرة :الســويد لم
 Margot Wallströmsغيــر مرحــب ◄ ُالبرلمان الســويدي يقر
نائبــا عــن حزب اليســار عن التصويت.
تعد تســتطيع استقبال
بها في إســرائيل.
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يأتــي هــذا المقتــرح بعــد وقــت قصيــر مــن إقــرار المزيــد من الالجئين
وذكــرت صحيفــة  Times of Israelفــي على اســتقبال الالجئين
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فــي أواســط فبرايــر  /شــباط أعلنــت الســويد أنهــا
حينــه أن نائبــة وزيــر الخارجيــة اإلســرائيلي  Tzipiالحاصليــن على تصاريح اإلقامة
ـم
ـ
ه
ضلوع
ـت
ـ
ب
يث
ـن
ـ
م
ـن
ـ
ع
ـية
ـ
س
الفرن
ـية
ـ
س
الجن
أصبحــت عاجــزة عــن اســتقبال المزيــد مــن طالبــي
 Hotovelyأكــدت أن بالدهــا لــن تســتقبل أو
باإلرهاب.
توجــه دعــوات زيــارة ألي مــن المســؤولين وافــق البرلمــان الســويدي فــي بدايــة العــام 2016
اللجوء.
علــى اقتــراح الحكومــة بإجبــار البلديــات علــى
الســويديين فــي الوقت الحالي.
وفــي الوقــت نفســه اعتمــد البرلمــان الســويدي واعتبــر وزيــر الهجــرة الســويدي Morgan
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قانونــا جديــدا لمكافحــة اإلرهــاب يشــدد علــى  Johanssonأن تعزيــز إجــراءات تشــديد
وقالــت إن إســرائيل أغلقــت البــاب أمــام
كل الزيــارات اإلقامــة في البلد.
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سياســة الهجــرة واللجــوء فــي الســويد تعتبــر
الرســمية مــن جانــب الســويد ،منوهــة إلــى أن
ً
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و
ضروريــة جــدا ،الســيما وأن معظــم البلــدان
العالقــات بيــن البلديــن قــد شــهدت تدهــورا كبيــرا
خــال العاميــن الماضييــن واســتمر هــذا التوتــر بيــن حــزب ســفاريا ديمكراتنــا علــى مشــروع القــرار لالنضمــام إلــى جماعــات إرهابيــة بعقوبــة تصــل حتــى األوروبيــة األخــرى وضعــت تشــريعات خاصــة بهــا
الجديــد حيــث ســتضطر جميــع البلديــات علــى الســجن لمدة عامين.
للحــد مــن أعــداد طالبي اللجوء.
البلديــن حتــى أواخــر العــام عندمــا رفضــت إســرائيل
اســتقبال فالســتروم فــي كانــون األول ديســمبر تلقــي الالجئيــن بعــد حصولهــم علــى اإلقامــة للبــدء
وقــال يوهانســون خــال مشــاركته فــي برنامــج
بخطة ترســيخهم في المجتمع الســويدي.
الجاري.
 Agendaعلــى التلفزيــون الســويدي  SVTإن
ً
وبــدأ تطبيــق القانــون اعتبــارا مــن شــهر آذار/
الســويد ال يمكــن أن تبقــى الدولــة الوحيــدة التــي
تتبــع سياســة لجــوء أكثــر سـ ً
◄انفــراج في العالقات بين مــارس  ،حيــث يهــدف إلــى تعزيــز المســاواة بيــن
ـخاء فــي االتحــاد
السويد والمغرب
البلديــات مــن خــال إجبــار الجميــع علــى اســتقبال
األوروبــي ،وبالتالــي فهــي ال تســتطيع أن تســتقبل
الالجئين.
المزيــد مــن األشــخاص الســيما وأن مســاكن اســتقبال
بعــد توتــر شــديد فــي العالقــة بيــن البلديــن ،بــدأت
وإيــواء الالجئيــن قــد امتألت بالفعل.
بــوادر االنفــراج تلــوح فــي األفــق مــع مطلــع العــام
◄البرلمان الســويدي يوافق
 2016عندمــا قــال التلفزيــون الســويدي إنــه
على مشــاركة السويد في قوة
حصــل علــى معلومــات تفيــد بــأن الســويد لــن
الحدود
لضبط
ـة
ـ
أوروبي
تعتــرف باســتقالل الصحــراء الغربيــة ،مــا يعنــي،
االقتصاد الســويدي يحقق
وافقــت لجنــة العــدل فــي البرلمــان علــى مشــروع ً◄ ً
ً
بحســب التلفزيــون ،تغييــرا كبيــرا بالنســبة
نموا كبيرا خالل شــهر شباط
لتوجهــات الحــزب الديمقراطــي االشــتراكي ،الــذي
مقتــرح الحكومــة حــول دعــم الســويد إلنشــاء ســلطة فبراير
لمراقبــة الحــدود الخارجيــة لــدول االتحــاد األوروبــي
ينتمــي إليــه رئيــس الحكومة ســتيفان لوفين.
والمناطــق القريبــة منــه فــي حــال فشــل بلــدان أظهــر تقريــر أعــده المعهــد االقتصــادي
وكانــت العالقــات شــهدت توتــرا علــى خلفيــة
 Konjunkturinstitutetحــول
االتحــاد فــي الســيطرة على حدودهــا وحمايتها.
انتشــار تقاريــر أفــادت فــي حينــه أن الســويد علــى
ً وضــع الســوق خــال شــهر شــباط /فبرايــر أن
إلغاء
يقرر
العمل
ـب
ـ
مكت
◄
وشــك االعتــراف بالصحــراء مــا دفــع بالمغــرب إلــى
وكانــت المفوضيــة األوروبيــة قــد قدمــت مقترحــا االقتصــاد الســويدي مســتمر فــي النمــو والشــركات
البطالة
مراحل
ـام
ـ
ونظ
3
Fas
تجميــد العالقــة مــع الســويد وخــروج تظاهــرات
يتعلــق باتخــاذ تدابيــر الســتعادة الســيطرة علــى راضيــة عــن أوضــاع ســوق العمــل و تخطــط
طويلة
لمدة
حــدود االتحــاد الخارجيــة فــي مواجهــة أزمــة الهجــرة
غاضبــة فــي العديد من المــدن المغربية.
لتوظيــف أعــداد كبيرة مــن الموظفين.
قــرر مكتــب العمــل اعتبــارا مــن أول فبرايــر /شــباط وتدفــق آالف الالجئيــن ،وذلــك مــن خــال تشــكيل
قــوة أوروبيــة مــن حــرس الحــدود وخفــر الســواحل وقالــت مديــر قســم التقييــم فــي المعهــد
إيقــاف العمــل بالمراحــل والحــدود الزمنيــة المختلفــة
◄مكتــب العمل يؤكد لـ
 Maria Billstamلراديــو إيكــوت إن
التــي يجــري التعامــل بهــا مــع العاطليــن عــن العمــل مــن أجــل تحســين أمن الحــدود الخارجية لالتحاد
“الكومبس” إيقاف مســاعدة
الوضــع االقتصــادي الســويدي ال يــزال يتمتــع بالقــوة
الترســيخ المالية عن األشخاص لمــدة طويلــة ،بمــا فــي ذلــك المرحلــة الثالثــةFas ،
وهــو مــا أدى إلــى اســتمرار شــعور الشــركات
◄ارتفاع عدد سكان
 3المثيــرة لالنتقاد.
الذيــن يحصلون على وظيفة
بالتفــاؤل فيمــا يتعلــق بمعــدالت اإلنتــاج ،وتقديــم
الســويد لحوالي  10مليون
ً
ـارا مــن  1شــباط /فبرايــر وتــم إيقــاف العمــل ب ـ  3 Fasمقابــل إيجــاد
العديــد مــن القطاعــات ســواء كانــت تجاريــة
أوقــف مكتــب العمــل اعتبـ
ـدورات نســمة بسبب الهجرة
ً
 2016المســاعدات الماليــة التــي يقدمهــا ضمــن لتدابيــر مــن بينهــا إقامــة المزيــد مــن الـ
وصناعيــة خططــا جديــدة تتميــز بالتفــاؤل لتعزيــز
خطــة الترســيخ ،إلــى األشــخاص الذيــن يحصلــون التعليمية.
وصلــت نسـ ًـبة ســكان الســويد إلــى مســتوى قياســي النمــو االقتصادي.
مرتفــع جــدا حيــث بلــغ العــدد أكثــر مــن  9مليــون
وكانــت المراحــل األولــى والثانيــة والثالثــة مــن مراحــل
على عمل.
وأضافــت بيلســتام أن قطــاع البنــاء هــو مــن أبــرز
ً
فــرد ،وتعــود أســباب الزيــادة نســبيا لتدفــق

شباط  /فبراير
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ً
ً
القطاعــات التــي شــهدت نمــوا كبيــرا وعلــى نطــاق
ً
واســع جــدا ،وهــو مــا ســاهم فــي تحســين اتجاهــات
العمالــة فــي هذا المجال.

عــن العمــل فــي بدايــة األســبوع األول نيســان أبريــل  vargarnaالتركيــة يحمــل الجنســية
حوالــي  189773شــخص ،أي أن معــدل العاطليــن الســويدية ويدعى .Barbaros Leylani
ً
ـة
عــن العمــل هــو أقــل بنحــو  4733شــخص ًمقارنـ وحدثــت نقاشــات وتجاذبــات كبيــرة فــي حــزب
مــع األســبوع الــذي قبلــه ،و  5803مقارنــة مــع البيئــة اثــر ذلــك مــا دفــع برئيــس الــوزراء ســتيفان
نفس األســبوع مــن العام الماضي.
لوفيــن فــي األخيــر الطلــب مــن الوزيــر قبــان تقديــم

مارس  /آذار

◄البرلمان الســويدي ُ
وكانــت تقاريــر ســويدية ذكــرت فــي حينــه أن اســتقالته وهــو مــا تــم بالفعل فــي نهاية المطاف.
قر
ي
◄األمن الســويدي يخفض
ســجالت بيانــات المكتــب بينــت أن عــدد المشــاركين
مســتوى التهديدات اإلرهابية قانون ســداد القروض العقارية
فــي برنامــج دعــم األنشــطة التابــع لمكتــب العمــل
التي تواجه الســويد
الجديد
وصــل لحوالــي  180046أشــخاص ،أي بزيــادة
ً
أعلــن جهــاز األمــن الســويدي فــي آذار /مــارس ،عــن أقـ ّـر البرلمــان الســويدي فــي  24مــارس /آذار قــدرت بنحــو  980شــخص مقارنــة مــع األســبوع
خفضــه لمســتوى التهديــد اإلرهابــي الــذي تواجهــه  2016بشــكل نهائــي قانونــا ُيلــزم مقترضــي الــذي قبلــه ،فــي تراجــع العــدد بحوالــي 2392
البــاد إلــى المســتوى الثالــث ضمــن مقيــاس مؤلــف الديــون العقاريــة الجديــدة ســدادها فــي فتــرات شــخص خالل نفس األســبوع من العام الماضي.
مــن خمــس مســتويات ،األخير أخطرها.
محددة.
وكانــت الســويد وفــي خطــوة عــدت ســابقة لــم
تشــهدها مــن قبــل ،قــد رفعــت مســتوى التهديــدات
اإلرهابيــة التــي تواجههــا إلــى المســتوى الرابــع فــي
شــهر تشــرين الثانــي /نوفمبــر  ،2015إثــر
الهجمــات اإلرهابيــة التــي تعرضــت لهــا العاصمــة
الفرنســية باريس.

وبعــد قــرار البرلمــان ،بــدأت هيئــة الرقابــة الماليــة،
 FIبوضــع القواعــد التفصيليــة للقانــون بالشــكل
الــذي يمكــن اســتخدامه ،حيــث تقضــي الخطــة أن
تقــوم الحكومــة بعــد ذلــك بالموافقــة علــى مقتــرح
الهيئــة ،مــا يعنــي دخــول القانــون حيــز التنفيــذ
ً
اعتبــارا مــن األول مــن شــهر حزيران /يونيو

◄المخابرات السويدية
تؤكد تراجــع عدد المنضمين
لتنظيم داعش

◄الســويد تبدأ بتطبيق
قانــون جديد لمكافحة اإلرهاب

وتــرى البنــوك الســويدية ،أن شــرط ســداد الديــون
جــرى تنفيــذه بالفعــل ،لجهــة أن الغالبيــة العظمــى بــدأ تطبيــق القانــون الجديــد حــول تشــديد إجــراءات
مــن المقترضيــن الجــدد للديــون العقاريــة يعملــون مكافحــة اإلرهــاب فــي الســويد يــوم  1نيســان/
على سدادها.
أبريــل  ،وينــص علــى تجريــم الســفر ضمــن مــا
وتتضمــن خطــة هيئــة الرقابــة الماليــة ،أن يتــم يســمى برحــات الجهــاد ،ومحــاوالت القيــام ببعــض
ً
ـنويا ســداد  2بالمائــة مــن مبلــغ القــرض الــذي التدريبــات الرتــكاب جرائم إرهابية.
سـ
◄تشديد شروط منح
يتجــاوز  70بالمائــة مــن قيمــة العقــار الشــرائية ،وعبــر جهــاز المخابــرات الســويدي  Säpoعــن
جوازات الســفر السويدية
وواحــد بالمائــة مــن القــروض المتراوحــة قيمتهــا أملــه فــي أن يســاهم القانــون الجديــد بوقــف ومنــع
للمواطنين
بيــن  70-50بالمائــة من القيمة الشــرائية.
المزيــد مــن النــاس مــن الســفر لالنضمــام إلــى
الجماعــات اإلرهابيــة المتطرفة.
وافــق أعضــاء البرلمــان فــي آذار /مــارس علــى
ً
تطبيــق قواعــد قانونيــة أكثــر صرامــة فيمــا يتعلــق
وســعت األوســاط السياســية الســويدية مــن خــال
ً
بمنــح جــوازات الســفر الســويدية اعتبــارا مــن 15
القانــون الجديــد ان يــؤدي الــى وضــع حــد للحــاالت
نيســان /أبريل . 2016
المعروفــة باســم رحالت الجهاد.
ً
وبحســب القــرار الجديــد فــإن المواطــن الســويدي لــن
ووفقــا للقواعــد الجديــدة فــإن الســلطات األمنيــة
يحــق لــه الحصــول علــى أكثــر مــن ثالثــة جــوازات
◄انخفاض شــديد في أعداد يمكنهــا التدخــل بشــكل قانونــي فــي حــاالت االشــتباه
ســفر خــال مــدة خمــس ســنوات ،وينــص القـ
باألشــخاص الذيــن ينــوون الســفر لالنضمــام
ـرار طالبي اللجوء إلى الســويد
علــى رفــض طلــب منــح جــواز الســفر جديــد فــي
للجماعــات اإلرهابيــة المتطرفــة ،وبالتالــي أصبــح مــن
حــال كان الشــخص قــد حصــل علــى ثالثــة جــوازات قالــت مصلحــة الهجــرة الســويدية ،فــي أحــدث أرقــام المســموح منعهــم من المغادرة.
ســفر صدرت في الســنوات الخمس األخيرة.
نشــرتها حــول أعــداد طالبــي اللجــوء فــي الســويد،
فــي آذار /مــارس إن انخفاضــا شــديدا فــي عــدد
◄السويد ترفع اإلجراءات القادميــن الجــدد ســجلته الفتــرة مــن  17آذار/
األمنية بعد هجمات بروكســل مــارس ،لغايــة  23منه.
ً
وأوضحــت المصلحــة أن  522شــخصا فقــط طلبــوا
رفعــت أجهــزة األمــن الســويدية فــي  23آذار/
اللجــوء فــي الفتــرة المذكــورة ،فــي حيــن كان العــدد
مــارس مــن تشــديد إجــراءات الحمايــة والمراقبــة فـ
ـاراتـي يصــل فــي الخريــف الماضــي إلــى حوالــي  10اآلف ◄صورة لوزير اإلسكان
األماكــن العامــة الحيويــة مثــل محطــة قطـ
الســويدي مع جماعات يمينية
شــخص في األسبوع.
ســتوكهولم المركزيــة ومطــار آرلنــدا ،بســبب
تطيح به
ازدحــام الكثيــر مــن الناس في هذيــن المكانين.
فــي نيســان تفجــرت «فضيحــة « لوزيــر اإلســكان
وكانــت الشــرطة الســويدية قــد عــززت إجــراءات
الســويدي الســابق محمــد قبــان بعدمــا نشــرت
المراقبــة األمنيــة فــي األماكــن العامــة بعــد الهجمــات ◄انخفاض نســبة البطالة
اإلرهابيــة التــي اســتهدفت العاصمــة البلجيكيــة وارتفــاع عدد فرص العمل في وســائل اإلعــام الســويدية صــور لــه مــع عــدد مــن
قيــادي منظمــة يمينيــة متطرفــة تركيــة تدعــى
بروكســل ،حيــث ازدادت عمليــات المراقبــة فــي السويد
.Grå vargarna
مطــارات  Arlandaو Bromma
بلــغ عــدد المســجلين لــدى مكتــب العمــل
ً
ً
ومحطــة القطــارات المركزيــة فــي ســتوكهولم
وأثــارت صــور الوزيــر كبــان جــدال واســعا فــي
 Arbetsförmedlingenكعاطليــن
ً
تحســبا لوقوع أي أمر طارئ.
الســويد الســيما وأن رئيــس منظمــة Grå

نيسان  /أبريل

فــي أواخــر نيســان /أبريــل أكــد جهــاز المخابــرات
الســويدي  Säpoالمعلومــات التــي نشــرتها وزارة
الدفــاع األمريكيــة حــول انخفــاض عــدد المقاتليــن
األجانــب الذيــن ينضمــون لتنظيــم الــدول اإلســامية
ً
في ســوريا والعراق “داعش” بشــكل حاد جدا.
وبحســب جهــاز المخابــرات  Säpoفــإن البيانــات
ً
تثبــت وجــود تراجــع حــاد جــدا فــي عــدد األشــخاص
الــذي ســافروا مــن الســويد لالنضمــام إلــى داعــش
والمشــاركة فــي العمليــات القتاليــة فــي ســوريا
والعراق.
وكانــت صحيفــة واشــنطن بوســت قــد نشــرت
ً
تقريــرا للبنتاغــون يتضمــن معلومــات تبيــن أن
عــدد المقاتليــن األجانــب الذيــن ينضمــون لتنظيــم
الدولــة اإلســامية فــي العــراق وســوريا انخفــض
بشــكل قــوي خــال العــام الماضــي ،حيــث وصــل
التراجــع مــن حوالــي  2000مقاتــل إلــى نحــو 200
مقاتل في الشــهر.

أيار /مايو

◄تركيــا تحذر بوضع
الســويد ضمن قائمة الدول
الداعمة لإلرهاب
شــهد العــام  2016توتــرا ملحوظــا فــي العالقــات
بيــن الســويد وتركيــا علــى خفيــة عــدة ملفــات،
منهــا اإلجــراءات التــي اتخــذت ضــد وســائل اإلعــام
فــي أعقــاب محاولــة االنقــاب الفاشــلة ،وكذلــك حــول
تعديــل قانونــي أثــار الجــدل بخصــوص الســن
القانونيــة لزواج القاصرات.
وابــرز مــا شــهدته هــذه العالقــة هــو تحذيــر وزيــر
الخارجيــة التركــي مولــود جاويــش أوغلــو الســلطات
الســويدية مــن الســماح لمناصــري حــزب االتحــاد
الديمقراطــي (حــزب كــردي فــي ســوريا) ،فتــح
مكتــب لهــذا الحــزب ،في العاصمة ســتوكهولم.
وقــال جاويــش أوغلــو فــي آيــار مايــوّ ،إن أنقــرة
ســتدرج الســويد بيــن قائمــة الــدول الداعمــة
لإلرهــاب فــي حــال ســمحت لمناصــري الحــزب فتــح
مكتــب فــي عاصمتهــاّ ،
وأن تركيــا ســتتعامل مــع
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الســويد على هذا األســاس.
واعتبــر جاويــش أوغلــو ّأن الــدول األوروبيــة تتبــع
سياســة ازدواجيــة المعاييــر فيمــا يخــص التعامــل
ً
مــع اإلرهــاب والمنظمــات اإلرهابيــة ،الفتــا ّأن هــذه
الــدول ال تظهــر نفــس التضامــن مــع تركيــا كمــا
تفعــل مــع دول القــارة األوروبيــة ،عندمــا تتعــرض
لهجمــات إرهابية

◄الســويد تتفق مع المغرب
علــى إعادة األطفال المغاربة
المشردين

حــزب البيئــة وزيــرا لخلــق فــرص العمــل ،وتــم
تعييــن  Peter Erikssonعــن حــزب
ً
البيئــة ،وزيــرا لإلســكان والمعلوماتيــة ،كمــا ســتصبح
 Karolina Skogالتــي تشــغل منصــب
مستشــار بلديــة فــي مالمــو ،وزيــرة مســؤولة عــن
السياســة البيئية.

◄الســويد تقرر تشديد
قانــون التهرب من دفع
الضرائب
قــررت الحكومــة الســويدية فــي نهايــة آيــار تشــديد
اإلجــراءات بحــق األشــخاص الذيــن يتهربــون مــن
دفــع الضرائــب ،عــن طريــق تجريــم مختلــف أنــواع
أنشــطة التواطــؤ والمســاعدة والتخطيــط الرتــكاب
جريمــة التهــرب ،حيــث عبــرت عــن رغبتهــا بحظــر
هــذه األعمــال وتصنيفهــا ضمــن فئــة الجرائــم
الخطيرة.

ً
وقعــت الســويد فــي  13آيــار /مايــو اتفاقــا مــع
المغــرب حــول إعــادة األطفــال المغاربــة الذيــن وبحســب التشــريع الجديــد فــإن األشــخاص الذيــن
يقومــون باإلعــداد والتخطيــط للتهــرب الضريبــي
يعيشــون كمشــردين في السويد.
ســيتم معاقبتهــم مــن الناحيــة القانونيــة
وكان وزيــر الداخليــة الســويدي Anders
وتصنيفهــم ضمــن فئــة مرتكبــي الجرائــم الخطيــرة،
 Ygemanوصــف االتفــاق الــذي جــرى توقيعــه
وبالتالــي فــإن تشــاور شــخص مــع آخــر للقيــام
ً
مــع الحكومــة المغربيــة بانــه خطــوة هامــة جــدا علــى
بالتهــرب الضريبــي ،يمكــن اعتبــار هــذا التصــرف
طريــق حــل مشــكلة ازديــاد عــدد األطفــال المغاربــة
بأنــه جريمــة يعاقــب عليها القانون.
المشــردين فــي الشــوارع الســويدية ،الســيما وأن هــذه
القضية لم يتم حلها بشكل فعال حتى اآلن.
واعتبــر إيغمــان أن هــذا االتفــاق هــو أول نظــام فعــال
تــم التوصــل إليــه فــي إطــار تطبيــق عمليــات ترحيــل
وتســفير هــؤالء األطفــال المشــردين إلــى بلدهــم
األصلي.
وجــاء هــذا االتفــاق بعــد تشــكيل لجنــة مشــتركة
بيــن الدولتيــن كان هدفهــا العمــل علــى معالجــة
الكثيــر مــن القضايــا منهــا حــل مســألة عــودة األوالد
المشــردين والتأكــد من هويتهم.

◄ســتيفان لوفين يعلن
تغييــر في حكومته
أعلــن رئيــس الحكومــة الســويدية ســتيفان لوفيــن،
فــي مؤتمــر صحفــي عقــده فــي  25مايــو  /أيــار،
عــن تغييــرات وزاريــة فــي حكومتــه ،تمثلــت
بتعييــن ثــاث وزراء جــدد ،اثنــان مــن حــزب البيئــة
وثالــث مــن الحزب الديمقراطي االشــتراكي.
وقــرر لوفيــن تغييــر أو دمــج المهــام الوزاريــة
لبعــض الــوزارات ،فيمــا أعفــى وزراء آخريــن مــن
مهامهــم .وبحســب التغييــرات الجديدة:
تتولــى  Ann Lindeعــن الحــزب الديمقراطــي
االشــتراكي وزارة التجــارة وشــؤون االتحــاد األوروبــي،
فيمــا يصبــح Mikael Dambergعــن

حزيران  /يونيو

وتمكنــت الســويد مــن التفــوق علــى كل مــن هولنــدا
وإيطاليــا والفــوز بمقعــد فــي مجلــس األمــن بوصفهــا
عضــو غيــر دائــم خــال عامي  2017و .2018

◄تعليمــات جديدة من
مصلحة الهجرة حول الســفر إلى
الســويد وطلب الفيزا

وفــور اإلعــان عــن اســم الســويد كعضــو جديــد فــي
مجلــس األمــن بــدأ تصفيــق حــار بيــن أعضــاء
الجمعيــة العموميــة فــي األمم المتحدة.

تموز  /يوليو

أصــدرت مصلحــة الهجــرة الســويدية فــي 15
حزيــران /يونيــو بيانــا حــول إمكانيــة الســفر إلــى
الســويد أثنــاء فتــرة انتظــار قــرار الحصــول علــى
تصريــح اإلقامــة ،أجــاز للشــخص خــال فتــرة انتظــار
صــدور قــرار بشــأن تصريــح اإلقامــة ،التقــدم بطلــب
ً
للحصــول علــى تأشــيرة لزيــارة الســويد مؤقتــا .حتــى
إذا كنــت فــي انتظــار صــدور قــرار بشــأن تمديــد ◄الســويد تبدأ بتطبيق
تصريــح إقامتــه وكان متواجـ ًـدا خــارج الســويد قانـ ًـون جديد لفحص الثدي
فلديــه اإلمكانيــة لتقديــم طلــب للحصــول علــى مجانا
تأشــيرة للعودة إلى الســويد خالل فترة االنتظار .بــدأت الســويد فــي  1تمــوز  /يوليــو تطبيــق قانــون
جديــد فــي مختلــف أنحــاء البــاد ينــص علــى إجــراء
◄ ًالبرلمان الســويدي يقر
النســاء ممــن تتــراوح أعمارهــن بيــن  40و 70
ً
رســميا تغيير قانون الهجرة
عامــا ،تصويــر شــعاعي مجانــي للثــدي بهــدف
واللجــوء بأغلبية كبيرة
الكشــف المبكر عن حاالت ســرطان الثدي.
مــن أهــم القــرارات التــي اتخذهــا البرلمــان الســويدي وبحســب القانــون الجديــد فــإن جميــع النســاء ممــن
ً
ً
فــي العــام  2016كان القــرار الــذي اقــره فــي  21بلغــوا  40عامــا ولغايــة  74عامــا ،تــم اســتدعائهم
حزيــران  /يونيــو بأغلبيــة كبيــر عندمــا وافــق علــى ابتـ ً
ـداء مــن  1تمــوز /يوليــو إلجــراء فحــص وتصويــر
مقترحــات الحكومــة ت ًشــديد سياســة الهجــرة واللجــوء مجاني للثدي عن طريق األشــعة الســينية.
وجعلهــا أكثــر صرامــة مــن الســابق ،ومنــح طالبــي
ً
اللجــوء تصاريــح إقامــة مؤقتــة بــدال مــن الدائمــة
والحــد مــن إمكانيــة ّلم شــمل الالجئيــن مع عائالتهم.
وبالرغــم مــن امتنــاع كل مــن حــزب الليبرالييــن
ً
“الشــعب ســابقا” والحــزب المســيحي الديمقراطــي
عــن التصويــت ،باإلضافــة إلــى رفــض أربعــة أعضــاء
مــن حــزب البيئــة ،حيــث صوتــوا ضــد القــرار ،إال أن
المقتــرح نجــح فــي النهايــة مــن الحصــول علــى أغلبيــة
األصــوات الالزمــة إلقراره مــن قبل البرلمان.

◄الكومبس تشــارك في
◄الشــرطة السويدية تبدأ
ألميدالين أكبــر ملتقى للحوار
إخــاء الكامبات من طالبي
السياســي والديمقراطي في
اللجــوء المرفوضة طلباتهم
وصــوت كل مــن أعضــاء الحــزب االشــتراكي
بــدأت الشــرطة الســويدية اعتبـ ًـارا مــن األول مــن الديمقراطــي وأحــزاب المحافظيــن والبيئــة وســفاريا السويد

شــهر حزيــران /يونيــو ،بإخــاء الكامبــات مــن طالبــي ديمكراتنــا ،بالموفقــة علــى قانــون جعــل شــروط للمــرة الثانيــة علــى التوالــي شــاركت شــبكة الكومبــس
اللجــوء الحاصليــن علــى قــرارات بالرفــض النهائــي ،الهجــرة واللجــوء فــي الســويد أكثــر صرامـ ًـة ،فــي حيــن فــي مهرجــان ألميداليــن الــذي يقــام بدايــة تمــوز
مــن الذيــن لــم يتبقــى لديهــم الحــق فــي البقــاء صوت كل من حزبي الوســط واليســار ضد القرار .مــن كل عــام في جزيرة فيســبي.
بالسويد.
ويعــد المهرجــان اكبــر كرنفــال سياســي وثقافــي فــي
وتأتــي هــذه الخطــوة بعــد تعديــل قانــون اســتقبال
طالبــي اللجــوء ،حيــث يتــم وفــق اإلجــراءات الجديــدة
طــرد كل طالــب لجــوء ( فــوق  18عامــا ) ،مرفــوض
طلبــه ،مــن مســاكن ومراكــز الهجــرة ( الكامبــات )،
وحرمانــه مــن تلقــي المســاعدة الماليــة ،وذلــك
إلجبــار آالف مــن طالبــي اللجــوء علــى تــرك الســويد◄ ،الســويد تفوز بمقعد في
وتوفيــر األماكــن لألشــخاص الذيــن لــم يجــر البــت مجلس األمن
كمــا أقــام رئيــس تحريــر شــبكة الكومبــس محمــود
فــي طلباتهــم حتى اآلن.
نجحــت الســويد فــي الفــوز بمقعــد فــي مجلــس األمــن آغــا نــدوة علــى هامــش المهرجــان ،حــول القادميــن
الدولــي التابــع لألمــم المتحــدة ،حيــث حصلــت علــى الجدد.
 134صــوت وذلــك يــوم  28حزيــران /يونيــو
.2016
الســويد ،يشــهد المئــات مــن النــدوات والنقاشــات
والحــوارات حــول مختلــف القضايــا .وكان المهرجــان
هــذا العــام شــهد نشــاطا متميــزا لفريــق الكومبــس
حيــث اجــري العديــد مــن الحــوارات اإلذاعيــة
والتلفزيونيــة مــع وزراء فــي الحكومــة ومســؤولين
في عدة مؤسســات ســويدية.
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وتركــزت هــذه الحــوادث فــي المناطــق التــي تســكنها
غالبيــة مهاجــرة ،وادت إلــى تذمــر شــديد فــي
صفــوف الســكان وفتحــت مــن جديــد نقاشــا فــي
أوســاط المجتمــع الســويدي والصحافــة حــول
األســباب الحقيقيــة التــي تقــف وراء هذه الظاهرة.

أيلول /سبتمبر

◄الســويد تقرر وقف ترحيل
الالجئيــن األتراك المعارضين
إلى تركيا
ورغــم اإلجــراءات التــي اتخذتهــا الشــرطة الســويدية

وشــمل القــرار حتــى األشــخاص الذيــن حصلــوا علــى
رفض نهائي.

قــررت مصلحــة الهجــرة الســويدية ،بدايــة آب إيقــاف إال أنهــا لــم تلــق القبــض ســوى علــى عــدد محــدود
ترحيــل طالبــي اللجــوء األتــراك المرفوضــة طلباتهــم جدا من األشــخاص.
إلــى تركيــا ،مــن الذيــن يعارضــون الحكومــة التركيــة ،وكانــت الشــرطة أعلنــت مــرارا أنهــا اتخــذت كل مــا
وذلك إلى إشــعار آخر.
يلــزم مــن إجــراءات لكنهــا شــددت أن حــل المشــكلة
وقالــت مصلحــة الهجــرة إن الفئــات المعرضــة للخطــر
والتــي يشــملها قــرار المصلحــة هــم ،األشــخاص
الذيــن لديهــم صلــة وثيقــة باالنقــاب الفاشــل الــذي
حصــل فــي تركيــا فــي  15تمــوز /يوليــو الماضــي مــن
أنصــار زعيــم المعارضــة فتح اهلل غولن.
ً
كمــا شــمل القــرار أيضــا ،األشــخاص الذيــن لديهــم
صلــة بأنشــطة المعارضــة السياســية ضــد الحكومــة
التركية.
وأوضحــت المصلحــة ،أن قضايــا اللجــوء المتعلقــة
بهــذه الفئــة مــن األشــخاص لــن يتــم الحســم فيهــا
حتــى إشــعار آخــر ،وذلــك ألن تقييمــات المصلحــة
تشــير إلــى حاجتهــا للمزيــد مــن المعلومــات حــول
الوضــع الراهــن في تركيا.

فقــد أصــدرت مصلحــة الهجــرة الســويدية تقيمــا
ً
قانونيــا جديــدا ،حــول األوضــاع فــي قطــاع غــزة،
اعتبــرت فيــه انــه ال يمكــن تســفير طالبــي اللجــوء
القادميــن مــن هنــاك ،مــن الذيــن حصلــوا علــى رفــض
نهائي ،لذلك ســيتم منحهم إقامة لمدة ســنة

بالنســبة لمعبــر رفــح بعــد ســنة عندمــا يقــوم
◄الســويد توقف عمل شركة الشــخص بتجديــد إقامتــه وإذا تبيــن أن إمكانيــة
التســفير أصبحــت ممكنــة فســيتم إعــادة األشــخاص
ANT
إلــى هنــاك ،أمــا إذا كان األمــر ال يــزال كمــا هــو عليــه
هــو مــن اختصــاص مؤسســات المجتمــع باعتبــار أن
فــي أيلــول تفجــرت فــي الســويد مــا بــات يطلــق عليــه
فســيتم التجديد.
الظاهــرة لهــا جذور وامتــدادات مجتمعية.
بقضيــة شــركة  ATNالمشــتبه بانتهاكهــا حقــوق
ملكيــة بــث بعــض القنــوات التلفزيونيــة حيــث
تفاعلــت علــى المســتوى القضائــي ،ومــن ضمــن
اإلجــراءات القانونيــة التــي أثيــرت ،طالــب المدعــي
العــام بتجميــد أصــول للشــركة بقيمــة  250مليــون
كــرون ،معتمــدا علــى مــادة بالقانــون تنــص علــى
إرجــاع جميــع األمــوال التــي تــم تحصيلهــا مــن
◄أصغر وزيرة في الســويد الشــركات عبــر أعمــال غير قانونية.
◄جائزة نوبل للســام 2016

تســتقيل بعد ضبطها وهي
وكان المدعــي العــام هنريــك راسموســين طالــب
تقود ســيارتها تحت تأثير
مصــادرة  200مليــون كــرون ،أخــرى ،غيــر ال ـ 250
الكحول
مليــون األولــى وهــو المبلــغ الــذي يعــادل قيمــة
أعلنــت لجنــة جائــزة نوبــل النرويجيــة فــي الســابع مــن
األضــرار التــي تطالــب بهــا القنــوات التــي قدمــت
أكتوبــر عــن منحهــا جائــزة نوبــل للســام للعــام
فــي  13آب /أغســطس أعلنــت وزيــرة التعليــم
البالغــات بحــق الشــركة بحجــة أنها متضررة.
 2016للرئيــس الكولومبــي خــوان مانويل ســانتوس.
الثانــوي ورفــع الكفــاءات فــي الســويد ،عايــدا
◄تذمــر لبناني من احتمال
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الحكو
المثابــرة فــي إحــال الســام فــي بــاده ،وفقــا لمــا
حصتها مــن الالجئين عن طريق
شــهد العــام  2016انتقــادات لبنانيــة متكــررة وهــي تقود الســيارة تحــت تأثير الكحول.
تحدثــت بــه رئيســة لجنــة نوبــل النرويجيــة كاســي
للســويد بســبب وجــود العشــرات مــن العائــات وذكــرت أن نســبة الكحــول فــي دمهــا كانــت عندمــا األمـ ّـم المتحدة إلى  5اآلف
كولمــان فيــف لوكالة األنباء الســويدية.
اللبنانيــة المهــددة بالطــرد مــن الســويد .وفــي آب تــم ضبطهــا مــن قبــل دوريــة للشــرطة  0,2سنويا
ً
ً
وأوضحــت أيضــا ،أن الجائــزة منحــت أيضــا كتحيــة
انتقــد وزيــر الخارجيــة اللبنانــي جبــران باســيل
انتقــد ـ ” قــرار الســلطات الســويدية إبعــاد  70بروميــل ،وهــي نســبة قليلــة لكن غير مســموح بها .كــررت الســويد فــي العــام  2016رغبتهــا فــي للشــعب الكولومبــي ،الــذي ورغــم الظــروف الصعبــة
عائلــة لبنانيــة لــم تحصــل علــى اإلقامــة ،كانــت أجبــرت وقالــت الوزيــرة أنــا أعــرف أن العديــد يشــعر بخيبــة زيــادة إمكانيــة وصــول الالجئيــن إلــى الســويد التــي عاشــها لــم يتخــل عــن األمــل فــي الســام
أمــل مــن ذلــك ،وأنــا نادمــة جـ ًـدا علــى مــا فعلــت“ ،بطــرق قانونية وآمنة”.
العــادل ولجميــع األطــراف التــي ســاهمت فــي نيــل
علــى مغــادرة لبنــان خــال حــرب تمــوز (يوليــو)
وغيــر راضيــة عــن نفســي ،وأننــي اتخــذت القــرار ومــن أجــل ذلــك ،طلبــت الحكومــة زيــادة حصتهــا مــن الجائزة.
.2006
ً
واعتبــر الوزيــر أن «إبعــاد تلــك العائــات التــي بنفســي بعــد مشــاورات مــع رئيــس الحكومــة الالجئيــن الذيــن يتــم اســتقبالهم ســنويا مــن خــال ورغــم رفــض االســتفتاء الشــعبي الــذي جــرى فــي
ســتيفان لوفين.
منظمــة  UNHCRالدوليــة التابعــة لألمــم المتحــدة كولومبيــا لعقــد اتفــاق وطنــي مــع حركــة القــوات
نجحــت فــي اندماجهــا فــي المجتمــع الســويدي ،فــي
والمعنيــة بشــؤون الهجــرة والمهاجرين.
المســلحة الثوريــة الكولومبيــة Farc-
وقــت نســتقبل هــذا الكــم الهائــل مــن
الالجئسيـــاطـن◄ ،الملك األردني يســتقبل
وأعلنــت الحكومــة زيــادة حصتهــا مــن  1900الجئـ ًـا  ،gerillanإال أن ذلــك لــم يؤثــر علــى قــرار
ســيكون
اللبنانية».لــه صــدى غيــر إيجابــي فــي األو رئيس الحكومة الســويدية
ســنويا فــي الوقــت الحالــي إلــى  3400الجئـ ًـا فــي لجنــة نوبل.
ً
ً
ســتيفان لوفين في عمان
العــام  2017و  5000الجئــا اعتبــارا مــن العــام
وكانــت الســويد ردت علــى لبنــان بالقــول أن مشــكلة
مــن الزيــارات المهمــة التــي قــام بهــا رئيــس الحكومــة .2018
هــذه العوائــل هــي قانونيــة تخضــع إلجــراءات
ً
الســويدية إلــى الــدول العربيــة فــي العــام  2016هــي وســيتم تمويــل تلــك الزيــادة جزئيــا مــن خــال
وضوابــط قانون اللجوء.
الزيــارة الرســمية إلــى األردن التقــى فيهــا الملــك خفــض المســاعدات الدوليــة التــي تقدمهــا الســويد
عبــداهلل الثانــي ،فــي قصــر الحســينية ،وعــدد مــن مقابــل زيــادة حصتهــا مــن عــدد الالجئيــن ،وبقيمــة
المســؤولين ،كمــا زار لوفيــن مخيمــات الالجئيــن فــي  367مليــون كــرون حتــى العام .2020
األردن وأطلــع علــى أوضاعهم فيها.
◄فــوز األمريكي بوب ديالن
◄إحراق المئات من
السيارات في 2016
فــي أواســط آب بــدأت أحــدث موجــة مــن جرائــم
إحراق الســيارات في العديد من المدن الســويدية.

للرئيــس الكولومبي خوان مانويل
سانتوس

لوفيــن أكــد “خــال اللقــاء الــذي اســتعرض أوجــه
التعــاون بيــن البلديــن الصديقيــن ،حــرص األردن
علــى تعزيــز العالقــات مــع الســويد فــي مختلــف
المجــاالت ،وفتــح آفــاق جديــدة تســهم فــي االرتقــاء
بهــا إلى مســتويات متقدمة”.

تشرين األول /أكتوبر

◄الســويد تقرر منح
الفلســطينيين القادمين من
غزة إقامة لمدة ســنة

بجائــزة نوبل في اآلداب لعام
2016

فــاز األمريكــي بــوب ديــان فــي  13اكتوبــر /تشــرين
األول ،بجائــزة نوبــل فــي اآلداب لعــام .2016
وأعلنــت أكاديميــة جائــزة نوبــل ،منــح ديــان الجائــزة
قــرار هــام جــدا صــدر فــي الســويد فــي العــام  2016بســبب “إبداعاتــه الشــعرية فــي الموســيقى
يتعلــق بشــروط جديــدة فــي منــح اإلقامــات األمريكية”.
للفلســطينيين
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وتعــد هــذه أول مــرة يفــوز مغنــي بجائــزة نوبــل فــي
اآلداب منذ تأسيســها.
يذكــر أن بــوب ديلــن وأســمه الحقيقــي روبــرت ألــن
زيمرمــان  ،مولــود فــي  24آيــار -مايــو 1941
،هــو مغنــي وملحــن وشــاعر و يعــد شــخصية مؤثــرة
فــي الموســيقى والثقافــة الشــعبية ألكثــر مــن خمســة
عقود

◄قــرار جديد حول طالبي
اللجوء اليمنيين في الســويد
فــي  14أكتوبــر /تشــرين األول أصــدرت مصلحــة
ً
ً
ً
الهجــرة الســويدية تقيمــا قانونيــا جديــدا حــول
الوضــع فــي اليمــن ،أوضحــت فيــه طريقــة تعاملهــا
مــع قضايــا اللجــوء التــي يتقــدم بهــا األشــخاص
القادميــن من هناك.
ً
وذكــرت المصلحــة ،أنهــا ســتقوم أوال بدراســة مــا إذا
كان المتقــدم بطلــب اللجــوء يحمــل أســبابا كافيــة
للحصــول علــى الحمايــة ،وســتقوم بإجــراء تقييــم
ً
فــردي لــكل قضيــة ،بشــكل منفــرد ،وفقــا للفصــل
الرابــع مــن القانــون الســويدي ،المــادة األولــى مــن
قانــون األجانب (.)2005:716
وســيتم النظــر فــي التقييــم الفــردي لصاحــب
الطلــب ،وفيمــا إذا كان ينتمــي إلــى الجماعــات
المعرضــة للخطــر ويفتقــر إلــى وجــود حمايــة
رســمية مكفولــة لــه في جميــع أنحاء اليمن.

كانون األول /ديسمبر

وكان آخــر موقــف قانونــي ،أصــدره القســم ،حــول
العــراق ،فــي العــام  ،2014وكان األســاس الــذي
تعمــل عليــه مصلحــة الهجــرة ،عنــد اتخــاذ
القــرارات .وبعــد صــدور الموقــف القانونــي الجديــد◄ ،إجراءات جديدة قبل
ســيتم اعتمــاد الموقــف الجديــد ،مــع التأكيــد أن مــا نهاية العــام لترحيل المرفوضة
صــدر ،هــو “موقــف قانونــي” إلرشــاد الموظفيــن طلباتهم
ً
◄رئيس الحكومة ســتيفان فــي مصلحــة الهجــرة ،وليس قرارا.
قدمــت الشــرطة الســويدية ومصلحــة الهجــرة،
ً
لوفين في زيارة رســمية
وبموجــب هــذا الموقــف ســينال عــدد أكبــر مــن تقريــرا إلــى الحكومــة تضمــن حزمــة مقترحــات
للمملكة العربية الســعودية
حــول تشــديد إجــراءات تنفيــذ عمليــات الترحيــل
العراقييــن اإلقامات.
القســري ضــد طالبــي اللجــوء المرفوضــة طلباتهــم،
فــي أكتوبــر /تشــرين األول زار رئيــس الــوزراء
وذلــك مــن أجــل ضمــان ترحيــل أكبــر عــدد ممكــن
ســتيفان لوفيــن المملكــة العربيــة الســعودية فــي
من أولئك األشــخاص.
زيــارة اســتغرقت يوميــن أجــرى خاللهــا لقــاءات
ومــن بيــن المقترحــات ،أن تقــوم الشــرطة بعمليــات
مهمــة والتقــى فيها العاهل الســعودي.
مداهمــة وتفتيــش لمنــازل طالبــي اللجــوء مــن أجــل
ورغــم االنتقــادات التــي جوبهــت الزيــارة إال أن
الحصــول علــى الوثائق الثبوتيــة المخفية.
لوفيــن دافــع عنهــا وقــال أنهــا تأتــي لتطويــر

◄الســويد لم تفرح بفوز
ترامب

العالقــات بيــن البلديــن وتعزيــز التبــادل التجــاري،
كمــا شــدد علــى أهميــة مــا بحثــه مــع القــادة
الســعوديين حــول تطــورات األوضــاع فــي ســوريا
والعــراق والمنطقــة ،خصوصــا مــع احتــال الســويد ســادت خيبــة األمــل والقلــق األوســاط السياســية
الســويدية بعــد اإلعــان عــن فــوز ترامــب فــي
لمقعــد فــي مجلــس األمن الدولي.
االنتخابــات األمريكيــة ،وعبــر غالبيــة السياســيين
والمواطنيــن الســويديين عــن خيبتهــم بالنتائــج،
ووصــف رئيــس الحكومــة ســتيفان لوفيــن ووزيــرة
الخارجيــة مارغــوت فالســتروم تلــك النتائــج
بالمقلقة.
ً
وأســتدرك لوفيــن ،قائــا للتلفزيــون الســويدي بعــد
ظهــور نتائــج االنتخابــات بوقــت قليــل“ :لكننــا فــي
◄لوفين في بغداد
الوقــت نفســه أعددنــا أنفســنا بشــكل جيــد لهــذا
مــن الســعودية توجــه لوفيــن إلــى بغــداد والتقــى الوضــع” ،وأن الحكومــة وخــال الخريــف ،أعــدت
رئيــس الــوزراء العراقــي حيــدر العبــادي معلنــا ،عــن ســيناريوهات مختلفة.
ً
“وقــوف الســويد مــع العــراق في مواجه اإلرهاب” .وأضــاف لوفيــن ،قائــا“ :أعتقــد أنهــا نتيجــة
وقــال لوفيــن ،فــي زيارتــه التاريخيــة إلــى العــراق انتخابــات مقلقــة للكثيــر مــن األشــخاص علــى
“ان الســويد تولــي أهميــة للعــراق وتطويــر المســتوى الفردي وكذلك األســواق”.
العالقــات الثنائيــة معــه  ،وقــد بحثنــا التعــاون ضــد
داعــش ونرحــب بالتقــدم العســكري فــي الموصــل” ،
معربــا عــن تعازيــه ألســر العراقييــن الذيــن يضحــون
فــي هذه الحرب .

◄بابا الفاتيكان في الســويد وأضــاف :أننــا ننــوي مضاعفــة الدعــم والتدريــب
لضمــان تحقيــق النصــر ألنــه ســيؤدي إلــى اســتقرار
في زيــارة تاريخيــة وصــل بابــا الكنيســة الكاثوليكيــة ،المنطقــة ،وندعــم اإلصالحــات السياســية
البابــا فرنســيس مطــار مالمــو فــي  31أكتوبــر ،وســط واالقتصاديــة التــي اطلقهــا الدكتــور العبادي .
اســتقبال مهيــب واســتعدادات أمنيــة كبيــرة ،وكان فــي
اســتقباله حشــد كبيــر مــن الشــخصيات الدينيــة
والسياســية ،أبرزهــا رئيــس الحكومــة الســويدية
ستيفان لوفين.
◄موقــف قانوني هام حول
وانشــغلت كبــرى وســائل اإلعــام الســويدية وعلــى قضايا العراقيين
صــدر صفحاتهــا األولــى ،بنقــل وقائــع االســتعدادات
الكبيــرة الجاريــة فــي الســويد قبيــل وصــول البابــا ،كمــا لعــل اهــم مــا صــدر فــي الســويد بخصــوص
نقــل التلفزيــون الســويدي وراديــو (إيكــوت) وقائــع العراقييــن فــي العــام  2016كان الموقــف
استقباله في المطار ،في زيارة ُوصفت بالتاريخية .القانونــي الــذي اصــدره القســم القانونــي ،فــي مصلحــة
وهــذه هــي الزيــارة التاريخيــة الثانيــة التــي يقــوم بهــا الهجــرة الســويدية ،فــي  15تشــرين الثانــي/
نوفمبــر الــذي ســيكون بمثابــة “المرشــد” أو
بابا الكنيسة الكاثوليكية إلى السويد.
ووصفــت مديــرة دار الراهبــات فــي ديــر “ Rögleالدليــل” ،الــذي سيســتخدمه المحققــون فــي
خــارج لونــد ،الزيــارة ،قائلــة“ :إنهــا زيــارة كبيــرة جـ ًـدا .مصلحــة الهجــرة ،عنــد دراســة ملفــات طالبــي اللجــوء
العراقيين.
إنه ألمر رائع”.

نوفمبر /تشرين الثاني

◄مغربــي ينال مع تركية
جائــزة «البناؤون الجدد» لعام
2016

ّ
ســلم الملــك الســويدي كارل غوســتاف الســادس
الجــدد”
“البنــاؤون
جائــزة
عشــر
 Nybyggareللعــام الحالــي ،2016
المخصصــة ألصحــاب المشــاريع مــن أصــول أجنبيــة،
إلــى كل مــن محمــد همــان (مــن أصــول مغربيــة)
ومــوا غوربوزيــر( ،مــن أصــول تركيــة) وذلــك ضمــن
حفــل خــاص بالقصــر الملكــي أقيــم الثالثــاء 1
نوفمبــر /تشــرين الثانــي ،شــاركت شــبكة الكومبــس
بتغطيتــه ونقــل أجزاء منه مباشــرة.

◄الحكم بســجن وطرد الجئ
من الســويد بعد نشره صور له
مــع عناصر من داعش مقطوعي
الرؤوس
وفــي بدايــة ديســمبر قضــت محكمــة كارلســكرونا
الســويدية جنــوب البــاد بســجن الجــئ لمــدة ســتة
أشــهر ،وطــرده مــن الســويد بعــد أن كان نشــر
ً
صــورا علــى موقــع التواصــل االجتماعــي فيســبوك
ظهــر فيهــا إلــى جانــب جثــث مقطوعــة الــرأس
لعناصــر مــن تنظيــم “الدولــة اإلســامية” ويزعــم
هــذا الالجــئ أنــه كان يشــتغل فــي جيــش بــاده
ً ً
العــراق ،وأنــه التقــط هــذه الصــور مجبــرا وفقــا لمــا
نقلتــه وكالــة الصحافة الفرنســية .

◄السالم مع إسرائيل
وقضايا حقوق اإلنســان على
أجندة زيارة فالســتروم إلى
فلسطين
قامــت وزيــرة الخارجيــة الســويدية مارغــوت
فالســتروم ،بزيــارة لفلســطين مــا بيــن  15و17
كانون األول ديسمبر.
والتقــت فالســتروم فــي هــذه الزيــارة الرئيــس
الفلســطيني ،محمــود عبــاس ،ونظيرهــا وزيــر
الخارجيــة الفلســطيني ريــاض المالكــي ،حيــث تركــزت
المحادثــات علــى تعزيــز عالقــات الدولتيــن ،بعــد
اعتراف السويد بالدولة الفلسطينية.
كمــا تناولــت الوزيــرة خــال لقاءاتهــا مــع المســؤولين
الفلســطينيين ،مســاع التوصــل إلــى حــل لقيــام دولتيــن
ً
تعيشــان جنبــا إلــى جنــب فــي أمــن وســام  ،والــدور
الــذي يمكــن أن تلعبــه الســويد فــي ذلــك فــي إطــار
المبادرة الفرنســية للســام في الشــرق األوســط .
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رئيسات برلمانات عالمية:
إعالن أبو ظبي القيادة النسائية تشارك في ضمانة ازدهار العالم
الكومبــس – دوليــة :قمــة عالميــة فريــدة مــن
نوعهــا وتعــد األولــى جمعــت رئيســات برلمانــات
 30دولــة فــي دولــة اإلمــارات ( 12و 13ديســمبر)
نتــج عنــه إعالن أبو ظبي.
اإلعــان وضــع خطــط عمــل برلمانيــة تضمنــت فــي
صميمهــا تحقيــق ســامة العالــم وازدهــاره
ومواجهــة التحديــات الجيوسياســية واالجتماعيــة
واالقتصاديــة والبيئيــة والتكنولوجيــة مــن أجــل بنــاء
عالــم أشــمل وأكثــر مراعــاة للجنســين يكفــل نوعيــة
حيــاة أفضل لألجيــال المقبلة.
الدكتــورة أمــل عبداهلل القبيســي رئيســة المجلــس الوطني االتحادي

القمــة أثبتــت إلــى جانــب القــرارات الرســمية التــي

صــدرت عنهــا ،خصوصيــة القيــادة النســائية خاصــة
ومــا ميــز هــذه القمــة أيضــا اســتضافتها للشــباب
للعمــل البرلماني،
فــي أول حــوار بيــن رئيســات البرلمانــات وشــباب
وعقــدت أعمــال القمــة تحــت رعايــة الشــيخة العالــم يؤكــد أن القمــة نمــوذج رائــد فــي الطــرح
فاطمــة بنــت مبــارك رئيســة االتحــاد النســائي العــام والنتائــج ومنصــة للحــوار بمــا يتماشــى مــع تطلعــات
الرئيســة األعلــى لمؤسســة التنميــة األســرية رئيســة شــعوب ودول العالم.
المجلــس األعلــى لألمومــة والطفولــة «أم اإلمــارات» القمــة أرســلت رســالة إلــى العالــم مفادهــا أن دور
تحــت شــعار «متحــدون لصياغــة المســتقبل» ،المــرأة فــي البرلمانــات لــم يعــد يقبــل القوالــب
ونظمهــا المجلــس الوطنــي االتحــادي بالتعــاون مــع التقليديــة مثــل المســاواة بيــن الجنســين أو إدمــاج
االتحــاد البرلمانــي الدولــي ،بمشــاركة برلمانييــن المــرأة فــي العمــل البرلمانــي ،بــل أصبحــت تتولــى
وقــادة سياســيين وممثلــي حكومــات وعلمــاء صياغــة حاضــر ومســتقبل الــدول بجــدارة وتولــي
ورؤســاء منظمــات دوليــة وقطــاع خــاص ومجتمــع مهمــة صياغــة مــا يعيــن المجتمعــات حــول العالــم
وشــباب ومخترعين.
في االســتعداد للمســتقبل ومواجهة التحديات

تجديل شعرة معاوية !
ُ
الكومبــس – مقــاالت الــرأي :عــدت إلــى دمشــق بعــد غيــاب قســري عنهــا  ..دام
أكثــر ُمــن ثالثيــن عامــا.
ُ
رجعــت إلــى المدينــة التــي هربــت منهــا ببطاقــة هويـ ُـة مــزورة إلــى بيــروت فــي
منتصــف الســبعينيات الجئــا فلســطينيا شــابا ،ورجعــت إلــى مطارهــا بعــد هــذه
الســنوات الطويلــة فلســطينيا كهــا بجــواز ســفر ســويدي!
فــي مطــار دمشــق  ..أدركــت أن قلــب العروبــة
النابــض هــو قلبــي الــذي كان ينبــض خوفــا وضابــط
ّ
الجــوازات يــوزع نظراتــه بيــن جــواز ســفري
الســويدي ،ومالمــح وجهــي ،وختــم الدخــول يمــارس
تــردده بيــن يديــه ،رغــم أنــي حصلــت علــى موافقــة
مــن الســفارة الســورية فــي ســتوكهولم بالدخــول
اآلمن.
ال أدري كــم مضــى مــن الوقــت قبــل أن « يطــج }
ضابــط الجــوازات ختمــه الميمــون علــى جــواز
ســفري ،ألدخل الشــام مقطوع األنفاس!
لــم أكــن أدري ،وأنــا أبحــث فــي دمشــق عــن مــا بقــي
عالقــا فــي الذاكــرة مــن دمشــق التــي تركتهــا مرغمــا
كل هــذه الســنوات الطويلــة  ..أن زيارتــي هــذه
ســتكون األخيــرة قبــل أن يندلــع الحريــق الســوري
الــذي يلتهــم الشــام ،وان شــرفات الياســمين التــي
كانــت تســهر مطمئنــة فــي أحضــان قاســيون ..
ســتتحول إلــى شــرفات القناصــة ،تطــارد حمامــة
بيضــاء بيــن دمــر والهامــة ،ولــم يخطــر ببالــي أن
حــرارة صيــف آب اللهــاب الــذي كان يتصبــب عرقــه
تحــت التيشــرت فــي بــاب تومــا هــو إنــذار مبكــر
للحريــق الذي ينتظر الشــام.

تحــت قشــرة واهيــة مــن الهــدوء الــذي يســبق
العاصفــة  ،وكنــت أبحــث فــي ســوق الحمديــة عــن
دهــاء معاويــة  ،حيــن يحــاول تجــار الشــام تجديــل
شــعرته بتناقــض عجيب !
كنــت أحــاول تفســيره ،وأنــا أتفــرج علــى بــدالت
الرقــص إلــى جانــب مالبــس الصــاة تعــرض بطالقــة
فــي « فاتــر ينــات } ســوق الحمديــة ،وكنــت أرى
صــورة كبيــرة علقتهــا دمشــق للزعيــم الشــيعي
حســن نصــر اهلل علــى جــدار الجامــع األمــوي ،تحــت
بصــر الخليفــة يزيــد ابــن معاويــة ،وتجــار الشــام
يمارســون حياتهــم ،ويصطــادون الزبائــن بمهــارة
شــامية ال يتقنهــا غيرهم!

اليــوم والحريــق الســوري يدخــل عامــه الخامــس ،
وفــق معادلــة دوليــة حكمــت هــذا الصــراع  :أن ال
يســقط النظــام وان ال تنتصــر المعارضــة اإلســامية
فــي حــرب التدميــر الذاتــي التــي يمارســها النظــام
والمعارضــة  ..التــي لــن تخــرج منهــا ســوريا واحــدة
موحــدة بعــد أن صــار التقســيم واقعــا علــى األرض
بيــن شــمال ســوريا وجنوبهــا ،وبعــد إرادة إقليميــة
ترســم خرائــط جديــدة للمنطقــة ،هــل ينتصــر
دهــاء تجــار الشــام ومهــارة ســوق الحمديــة علــى
المؤامــرة الدوليــة بزعامــة إســرائيل فــي المنطقــة
وقلــب الطاولــة ،وإعــادة تجديــل شــعرة معاويــة مــن
جديــد بيــن أطراف الصراع ؟!

وكنــت أعتقــد أن صــور ابتســامة الرئيــس الســوري
الشــاب التــي تغــص بهــا شــوارع دمشــق قــد تعيــد
لســوريا شــبابها ،وتجــدد حياتهــا السياســية بعــد
ســنوات طويلــة مــن حكــم أجهــزة المخابــرات بيــن
ّ
القصــر الجمهــوري وســجن المــزة ،وكنــت أطــل مــن
قاســيون مبهــورا بأضــواء دمشــق التــي تتراقــص
علــى أنغــام قــدود صبــاح فخــري ،ولــم أكــن ادري أن
دمشــق ســتمضي ليلهــا حــول الشــموع التــي ولكــن دمشــق هــذه خــارج ســوق الحمديــة  ..كانــت هــي دمشــق ،التــي تبحــث عــن دمشــق وســط بحــر
تتراقــص حــول دموعهــا المفجوعــة برحيــل األحبــة دمشــق ثانيــة  ..لــم تعــد دمشــق العلمانيــة التــي الدمــاء هــل هــي دمشــق التــي عــدت إليهــا قبــل ان
!
عرفتهــا قبــل أن يتحــول المســجد إلــى حــزب يشــتعل حريقها ؟ !!
ولكــن دمشــق ...لــم تعــد دمشــق التــي غبـ ُـت عنهــا سياســي ،يجهــز الثــورة اإلســامية التــي تحلــم
كل هــذا الغيــاب  ..كانــت دمشــق فــي متنــاول اليــد بعــودة ُالســنة إلــى القصــر الجمهــوري ،الــذي غابــت
قبــل أن أغادرهــا قبــل أن تنتفــخ المدينــة ،ويزحــف عنــه أكثــر مــن نصــف قــرن مــن حكــم الحــزب
خالد عيســى
اإلســمنت ويقضــم غوطتهــا قطعــة قطعــة ،الواحــد ،كنــت أســمع فــي ســيارات األجــرة التــي كنــت
كاتــب وصحافــي مقيم في الســويد
وتصعــد دمشــق إلــى قاســيون بأحيــاء ســكنية أتنقــل بهــا تســجيالت الشــيوخ والدعــاة  ..لــم تعــد
أغانــي صبــاح فخــري تليــق بالصحــوة اإلســامية التــي
جديــدة ،لــم تكــن علــى أيامــي ،لتجعــل مــن الربــوة كانــت تنهــض بهــدوء فــي شــوارع دمشــق ،وتحجــب المقــال يعبــر عــن رأي صاحبــه وال يعبــر عن رأي
التــي كنــا نســافر إليهــا ببــاص الرحــات  ..أذهــب
الكومبس
إليها اليوم من ســاحة المرجة مشــيا على األقدام! نســاء دمشــق شــيئا فشــيئا ،وتنمــو لدمشــق لحيــة ..
تعـ ّـد ثورتهــا اإلســامية التــي انتظــرت الربيــع
ثمــة شــيء آخــر ،كان يجــري فــي دمشــق التــي كانــت العربــي لتعلــن ثورتهــا من درعا !
تخفــي تحــت هــذه الســكينة بركانــا تتجمــع حممــه
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تصرفات ترامب
ال تزال تثير
المزيد من القلق
في السويد
وأوروبا
الكومبــس -تحليــل إخبــاري :منــذ وصــول دونالــد ترامــب إلــى ســدة الرئاســة فــي
الواليــات المتحــدة ،والشــغل الشــاغل فــي عواصــم القــرار األوروبــي ومــن بينهــا
ســتوكهولم هــو مصيــر العالقــات األمريكيــة األوروبيــة حــول قضايــا دوليــة عــدة،
مــن الشــرق األوســط إلــى روســيا مــرورًا باتفاقيــات األمــن والتجــارة بيــن واشــنطن
والمجموعــة األوروبيــة وكذلــك المنــاخ.

فالســتروم :وزيــر الخارجيــة
الجديــد فــي أمريــكا يفتقــد
للخبرة السياسية

فبعــد مــرور أكثــر مــن شــهر علــى االنتخابــات
األمريكيــة ،مــا زال المســؤولون األوروبيــون
يواجهــون صعوبــات فــي فهــم مــا ســيفعله ترامــب
بالضبــط عندمــا يدخــل البيــت األبيــض الشــهر وهنا نســتذكر أول ردة فعل من الحكومة الســويدية
المقبــل ،باســتثناء توقــع أن يكــون تركيــزه الرئيســي علــى تعييــن تيلرســون فــي منصــب وزيــر الخارجيــة
علــى األولويات الداخلية.
عندمــا علقــت رئيســة الدبلوماســية الســويدية
ومــن أســباب هــذه الحيــرة كمــا تنقــل وكالــة رويتــرز مارغــوت فالســتروم علــى ذلــك بالقــول إنــه علينــا
ً
فــي تحليــل إخبــاري مطــول لهــا ،أن شــغل المناصــب االنتظــار لكــي نحكــم علــى األشــخاص وفقــا ألعمالهم،
فــي حكومــة ترامــب أصبــح عمليــة مطولــة يتــم لكنهــا أعربــت فــي الوقــت نفســه عــن خشــيتها علــى
فيهــا اســتعراض مرشــحين وهــم يدخلــون مقــر السياســة واألمــن فــي أوروبــا ،باعتبــار أنــه شــخص
ً
الرئيــس المنتخــب فــي بــرج (ترامــب بنيويــورك) يفتقد للخبرة السياسية وفقا لتعبير فالستروم.
ويلقــون إشــادة منــه ثــم يكــون مصيرهــم النبــذ أو وأضافــت فــي تصريحــات نقلتهــا اإلذاعــة الســويدية
النســيان بعد أيام ليظهر مرشــحون جدد.
“إن تعييــن شــخص لديــه الخلفيــة التــي يتمتــع بهــا
وتــم قبــل أيــام ،شــغل أهــم منصــب تهتــم بــه كثيــر تيلرســن ســتجعل مــن مهمتــه صعبــة ،الســيما وأن
مــن العواصــم األوروبيــة بإعــان تعييــن ريكــس منصــب وزيــر الخارجيــة يعنــى بالحــروب واألزمــات
تيلرســون الرئيــس التنفيــذي لمجموعــة اكســون السياســية فــي مختلــف دول العالــم ،وهــي خبــرة
ً
يفتقدها وزير الخارجية االميركية القادم“
عمــاق صناعــة النفط وزيــرا للخارجية.
وقــد أثــار تعييــن تيلرســون مجموعــة مــن ردود
األفعــال ،إذ أبــدى بعــض المســؤولين األوروبييــن
قلقهــم مــن العالقــات الوثيقــة التــي تربطــه بروســيا
وبرئيســها فالديميــر بوتيــن بينمــا شــعر آخــرون
باالطمئنــان أن رئيــس شــركة كبــرى يتمتــع بخبــرة
ً
دوليــة ســيصبح مســؤوال عــن السياســة الخارجيــة
للواليــات المتحدة.

وقــد أثــارت مواقــف ترامــب مــن روســيا مخــاوف والعــرف عــرض الحائــط ،حســب وصــف تحليــل
عميقــة لــدى الدائــرة المحيطــة بالمستشــارة وكالة رويترز.
األلمانيــة أنغيــا ميــركل ،فقــد قــادت المستشــارة
األلمانيــة الــرد القــوي مــن جانــب االتحــاد األوروبــي
علــى ضــم روســيا لشــبه جزيــرة القــرم ودورهــا فــي دعــم ترامــب لخــروج بريطانيــا
شــرق أوكرانيــا وســايرت الرئيــس بــاراك أوبامــا فــي مــن االتحــاد األوروبــي ووصــول
اليميــن المتطرف إلى الحكم
فــرض عقوبــات دولية على موســكو.
ويســلم المســؤولون األوروبيــون بــأن اإلجمــاع وال يمكــن مــن جهــة أخــرى تجاهــل موقــف ترامــب
األوروبــي قــد ينهــار ،إذا مــا قــرر ترامــب التخلــي مــن مســتقبل االتحــاد األوروبــي وخــروج بريطانيــا
عــن العقوبــات األمريكيــة لتنهــار سياســة ميــركل منــه ،فقــد ســارع ترامــب إلــى اإلشــادة بنتيجــة
بخصــوص روســيا ولتصبــح أوكرانيــا أكثــر انكشــافا االســتفتاء فــي بريطانيــا علــى الخــروج فــي يونيــو
ً
ً
حزيــران الماضــي ،كمــا أبــدى ودا خاصــا تجــاه نايجــل
ممــا هي اآلن.
فــاراج أحــد الشــخصيات الرئيســية المؤيــدة
وال يقتصــر األمــر علــى الموقــف مــن روســيا ،فثمــة لالنفصــال عــن االتحــاد األوروبــي ،األمــر الــذي أثــار
قلــق متنامــي أيضــا بشــأن االتفــاق النــووي بيــن تســاؤالت حــول مســلكه فــي حمــات الدعايــة
القــوى الغربيــة وإيــران وخاصــة بعــد تعييــن مايــكل االنتخابيــة المقبلــة فــي بعــض الــدول ،مثــل
فليــن ،وهــو مــن القيــادات المنتقــدة إليــران انتخابــات الرئاســة الفرنســية التــي يتوقــع أن يكــون
مستشــارا لألمــن القومــي في فريق ترامب.
أداء ماريــن لوبــان زعيمــة الجبهــة الوطنيــة المنتميــة
والخــوف فــي أوروبــا ،أن يلتــزم ترامــب بهــذه ألقصــى اليميــن قويــا فيهــا ،بنــاء علــى برنامــج يقــوم
الصفقــة وفــي الوقــت نفســه يزيــد العقوبــات فــي علــى التشــكيك فــي الوحدة األوروبية.
المجــاالت غيــر النوويــة ،األمــر الــذي قــد يــؤدي إلــى ويختصــر تشــارلز جرانــت مديــر مركــز اإلصــاح
ردود انتقاميــة مــن جانــب طهــران وهــو مــا قــد األوروبــي الــذي تحــدث لرويتــرز عــن موقــف
يقضــى فــي النهايــة على االتفاق النووي.
األوروبيــن مــن وجــود ترامــب فــي البيــت األبيــض

وتتجــاوز قائمــة نقــاط الخــاف بيــن أوروبــا بقولــه «األوروبيــون في حالة صدمة”.
مخــاوف مــن انهيــار اإلجمــاع والواليــات المتحــدة روســيا وإيــران بكثيــر ،فمواقــف وأضــاف «إذا أيــدت شــخصا يريــد تدميــر اليــورو
األوروبي
ترامــب مــن المســتوطنات اإلســرائيلية فــي الضفــة واالتحــاد األوروبــي والنظــام الليبرالــي الغربــي
ً
وينقــل التحليــل االخبــاري لرويتــرز عمــا وصفتــه الغربيــة وتخفيــف القيــود الماليــة والصيــن والتجــارة وصديقــا لروســيا ،فأنــت ال تعيــد العالقــات بيــن
بدبلوماســي أوروبــي شــرقي كبيــر ،تتطلــع بــاده إلــى والتغيــر المناخــي كلهــا مصــادر قلق ألوروبا.
جانبي األطلســي للوراء فحســب بل تدمره.
الواليــات المتحــدة وحلــف شــمال األطلســي لحمايتهــا وكان قــراره اســتقبال مكالمــة مــن الرئيســة
ً
مــن طموحــات موســكو اإلقليميــة تنقــل قولــه «البادي التايوانيــة مشــككا بذلــك فــي سياســة «الصيــن
للعيــن أن هــذا ليــس أمــرا طيبــا علــى اإلطــاق  ...الواحــدة» التــي انتهجتهــا الواليــات المتحــدة علــى
المحلل السياســي
ً
ً
غيــر أن فكــرة وجــود وزيــر خارجيــة أمريكــي يعــرف مــدى مــا يقــرب مــن أربعــة عقــود مؤشــرا مبكــرا
ً
روســيا فعليا تســتحوذ على التفكير”.
علــى أنــه ســيضرب بالبروتوكــول الدبلوماســي
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بعد الحصول على رفض اللجوء:

هل يوجد حل أم هي نهاية المطاف ؟

الكومبــس  -مســاحة للشــركاء  :كثيــر مــن األشــخاص الذيــن تقدمــوا بطلبــات اللجــوء صراحــة قبولــه لحكــم محكمــة الهجــرة ووقتهــا تأكــدت مــن أن جميــع الشــروط متوافــرة ســوف
وحصلــوا علــى رفــض قــد ال يعرفــون أن هنــاك حــل بعــد الرفــض أو انهــم يعرفــون يحســب مــدة األســبوعين ســواء مــن تاريــخ قبولــه تمنح الشــخص اإلقامة .
الحــل ولكــن ال يعرفــون شــروط ذلــك واإلجــراءات.
للحكــم أو مــن تاريــخ انتهــاء مهلــة الطعــن علــى
الحكم.
مدة اإلقامة:
اليــوم ســنحاول أن نوضــح للســادة القــراء عــن إقامــة هنــا يجــب التنويــه إلــى عــدة نقــاط هامــة
 - 3كل حكــم يصــدر مــن محكمــة الهجــرة العليــا القانــون ينــص علــى أن تمنــح اإلقامــة لمــدة ســنتين
العمــل لمــن تقــدم بطلــب لجــوء وتم رفض طلبه .يقــع الكثيرون في الخطأ بســببها:
ال يجــوز الطعــن فيــه وبنــاء علــى ذلــك ال يكــون أمــام ولكــن فــي بعــض األحيــان اإلقامــة تمنــح بأقــل مــن
القانــون األساســي لألجانــب ينــص علــى أن كل أوال :البــد أن يكــون هنــاك قــرار بالرفــض حتــى الشــخص غيــر أســبوعين للتقديــم علــى إقامــة ســنتين كاألتي:
شــخص يطلــب إقامــة عمــل فــي الســويد ،يجــب أن يقــدر الشــخص التقديــم بالطلــب للحصــول علــى العمــل مــن تاريخ الحكم.
 - 1ال تمنــح اإلقامــة لمــدة أكثــر مــن مــدة عقــد
يكــون خــارج الســويد ،ولكــن هــذا الشــرط لــه إقامــة العمــل وذلــك يعنــي أنــه ال يجــوز لشــخص أن
ماهــي شــروط إقامــة العمــل العمــل بمعنــي إذا كان العقــد مدتــه ســنة فــا يمنــح
اســتثناءات ومــن ضمــن هــذه االســتثناءات ،هــي يتقــدم بطلــب بســحب لجوئــه ويتقــدم بطلــب
للشــخص الــذي حصــل علــى رفــض العامل أكثر من ســنة.
إمكانيــة الحصــول علــى إقامــة العمــل لالجــئ الــذي الحصــول علــى إقامــة العمــل وإذا قــام الشــخص
لجوئه؟
طلب
 - 2ال يمنــح الشــخص إقامــة لمــدة أكثــر مــن مــدة
حصــل علــى رفــض .ولكــن هــذا ال يعنــي أن كل بذلــك ســيتم رفــض طلبــه ألنــه لــم يحصــل علــى
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صالحيــة جــواز ســفره بمعنــى إذا كانــت مــدة جــواز
الالجئيــن لديهــم فرصــة الحصــول علــى إقامــة رفــض طلــب لجوئه .
الرفض.
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ع
ســفر الشــخص ســتة أشــهر فــا يجــوز للهجــرة أن
العمل من داخل الســويد.
ثانيــا  :التقديــم بطلــب الحصــول علــى إقامــة العمــل
ثانيــا  :يكــون صاحــب العمــل قــد أعلــن عــن هــذه تعطيــه أكثــر من هذه المدة.
مــن هــو الالجــئ الــذي ال يســتطيع البــد أن يتــم خــال أســبوغين مــن بعــد أن يصيــر
الوظيفــة عــن طريــق مكتــب العمــل ويشــمل
التقــدم بطلــب إقامــة العمــل مــن القــرار أو الحكــم نهائي.
اإلعــان الســويد وكل دول االتحــاد األوروبــي وهــذا مــاذا عــن الشــخص الــذي تقــدم
داخل السويد:
مــن المهــم للشــخص أن يعــرف اإلعــان يظــل فــي مكتــب العمــل اقــل شــي عشــرة بطلــب لجــوء وحصــل علــى رفــض
 - 1كل شــخص ملفــه يــدرس ضمــن ملفــات دبلــن
أيام.
ولديــه عمــل ولكــن قــد ينقصــه
أو لديــه قــرار دبلــن ليــس لديــه الحــق فــي التقديــم متــى يكــون القــرار أو الحكــم
ثالثــا  :يكــون األجــر الــذي يتقاضــاه العامــل مطابــق أحد هذه الشــروط ؟
نهائي؟
إلقامة عمل من داخل الســويد.
القــرار أو الحكــم يكــون نهائــي بمعنــى أنــه ال يجــوز للرواتــب المنصــوص عليهــا مــن قبــل النقابــات مــع كل األســف ال يكــون لديــه حــل غيــر أن يغــادر
العماليــة  ،وال يقــل عــن  13ألــف كــرون فــي حــال الســويد ويتقــدم بالطلــب مــن الخــارج ولكــن يجــب
 - 2كل شــخص الجــئ ليــس لديــه تصريــح بالعمــل الطعــن عليه باالســتئناف .
ال يحــق لــه التقديــم إلقامــة عمــل مــن داخــل
العمــل الجزئي .
االنتبــاه إلــى أن ال يكــون هنــاك قــرار بمنــع دخــول
 - 1كل قــرار يصــدر مــن الهجــرة الشــخص لديــه
السويد.
رابعــا  :يكــون لــدى رب العمــل التأمينــات العماليــة الشــخص لالتحــاد األوروبــي ألنــه لــو هنــاك منــع
الحــق بالطعــن فيــه خــال ثالثــة أســابيع مــن تاريــخ
ســوف ترفــض مصلحــة الهجــرة منــح الشــخص
علــى العامــل وهــذه التأمينات هي:
لكــن كيــف لشــخص مــا يعــرف أن لديــه الحــق فــي علمــه بالقرار.
تأميــن المــرض ،تأميــن الحيــاة ،تأميــن إصابــة إقامــة عمــل إال بعــد زوال المنع.
العمــل أم ال ؟ الجــواب هــو أن ذلــك يتــم عــن طريــق يكــون قــرار الهجــرة نهائــي إذا مــرت مــدة الثــاث
بطاقــة  LMA kortفــإذا كانــت خانــة الرقــم  7أســابيع والشــخص لــم يســتأنف أو أن الشــخص يعلــن العمــل ،وتأميــن التقاعــد ولكــن بمــا أن الشــخص
فارغــة ،فهــذا يعنــي أنــه ال يحق للشــخص العمل .صراحــة للهجــرة قبولــه للقــرار ووقتهــا يحســب مــدة الالجــئ ليــس مثبــت فــي ســجل قيــد النفــوس فعلــى فــي النهايــة الشــخص الــذي حصــل علــى إقامــة عمــل
األســبوعين ســواء مــن تاريــخ قبولــه للقــرار أو مــن األغلــب شــركات التأميــن ترفــض التأميــن علــى لمــدة مــن الوقــت يتطلــب منــه قبــل انتهــاء اإلقامــة
متــى يمكــن التقــدم بطلــب
تاريــخ انتهــاء مهلــة الطعــن على القرار .
الشــخص وهــذا الشــيء مصلحــة الهجــرة متفهمــة لــه أن يتقــدم بطلــب تجديــد اإلقامــة وهــذا مــا ســوف
للحصــول على إقامة العمل ؟
ويجــب االنتبــاه إذا قــدم الشــخص الطلــب للحصــول ومــا علــى صاحــب العمــل إال أن يتعهــد بانــه فــور نقــوم بتوضيحــه فــي عــدد آخر من الجريدة.
مــن أهــم الشــروط للتقديــم علــى إقامــة العمــل هــو علــي إقامــة العمــل قبــل أن يصيــر القــرار نهائــي يأتــي حصــول العامــل علــى اإلقامــة ســوف يقــوم بالتأميــن
أن الشـ
عليه.
ـخص يحصــل علــى قــرار بالرفــض والقــرار قــرار الهجــرة برفض طلــب إقامة العمل.
ّ
يصبــح نهائيــا وبعــد أن يصبــح القــرار نهائيــا يكــون  - 2كل حكــم يصــدر مــن محكمــة الهجــرة يكــون خامســا  :البــد أن يكــون عقــد العمــل مدتــه علــى
المحامــي روماني بطرس
لدى الشــخص مهلة أســبوعين فقط للتقديم.
للشــخص الحــق بالطعــن فيــه خــال ثالثــة أســابيع األقل ســنة .
سادســا  :موافقــة النقابــة علــى عقد العمل.
مــن تاريــخ العلم بالحكم .
يكــون حكــم المحكمــة نهائــي إذا مــرت مــدة الثــاث بعــد أن يحصــل العامــل علــى موافقــة النقابــة يتقــدم
أســابيع والشــخص لــم يســتأنف أو أن الشــخص يعلــن بالطلــب لمصلحــة الهجــرة وفــي حــال الهجــرة
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استطالع رأي حول مشاكل السكن في السويد

جاري البحث
عن مأوى في السويد
الكومبــس -تحقيقــات :تــكاد تكــون أزمــة الســكن ،واحــدة من أهــم وأعقد المشــاكل
التــي يعانــي منهــا القــادم الجديــد الــى الســويد ،كمــا يعانــي منهــا حتــى عــدد ممــن
أمضــوا فيهــا ســنوات طويلة.
وقــد ال تختلــف هــذه المشــكلة ،عــن عائــق تعلــم مواقــع التواصــل االجتماعــي أو عبــر «وســطاء»،
اللغــة ،وأحيانــا كثيــرة توازيهــا وتفوقهــا مــن األمــر الــذي أتــاح عمليــات إســكان خــارج رقابــة
ناحيــة األضــرار والضغــوط النفســية التي تولدها.
الشــركات المعنية أو حتى الســلطات.
العديــد مــن النــاس ،عندمــا يأتــون الــى الســويد ،ال
يتصــورون الحجــم الحقيقــي لهــذه المشــكلة ،التــي ال
تنتهــي لمجــرد الحصــول على أوراق اإلقامة.

مرهــف :وســائل التواصــل
االجتماعــي لمحاربة «الفروغ»

يتــم اســتئجار وحــدات الســكن فــي الســويد كمــا هــو
معــروف ،مــن أحــد مــاك العقــارات ،وهــذا قــد
ً
ً
يكــون مالــكا خاصــا أو شــركات تملكهــا فــي العــادة
البلديــات .بالمقابــل ،يمثــل العثــور علــى ســكن
ً
«حلــم» نســبة كبيــرة مــن القادميــن الجــدد حاليــا .ال
ً
ســيما فــي المــدن الكبــرى ،وتحديــدا فــي قطاعــي
الوســط والجنوب.

مرهــف .شــاب يديــر إحــدى مجموعــات التواصــل
المخصصــة لمســاعدة الالجئيــن علــى إيجــاد البيــوت
عبــر اإلنترنــت يــرى أن صعوبــات الســكن كبيــرة،
ويذكــر أن الــدور الــذي تؤديــه مجموعــات التواصــل
عبــر «فيســبوك» هــو تأميــن فــرص أكبــر للباحثيــن
عن مســكن ،مــع محاربة «الفروغ».

ســميرة :الدفــع بـــ «األســود}
مقابل الحصول على شــقة
ً
«هربنــا مــن الظلــم لنجــد عبئــا آخــر »!!..بهــذا
تفتتــح ســميرة القــول ،وهــي الجئــة تقيــم فــي
مدينــة نورشــوبنغ الحديــث عــن الطريــق الــذي
وصلــت مــن خاللــه إلــى تأجيــر شــقة فــي ضواحــي
المدينــة ،بعــد اضطرارهــا لدفــع مبلــغ  15ألــف
كرون.
تضيــف ســميرة« :نــدرة المســاكن هــو مــا دفعنــي
لذلــك .وإال عليــك أن تنتظــر دورك فــي مكتــب
العمــل ،وهــذا األمــر يعنــي أن تبقــى تعيــش فــي
كامــب ال تتوفــر فيــه مقومــات الحيــاة ،أو أن يأتــي
دورك ثــم ينقلونــك لمــكان مقطــوع .لــدي أقــارب
فــي الســويد حاولــوا أن يســاعدوني إليجــاد مســكن
ً
بعقــد (أبيــض) ،لكــن األمــر كان مســتحيال.
اضطــررت لهــذا الحل ألســكن قربهم».
تعتمــد معظــم البلديــات مكاتــب مرتبطــة بشــركات
تعــرض المســاكن .وعلــى المــرء وضــع اســمه فــي
طابــور انتظــار دوره لمــدد قــد تناهــز ثــاث
ســنوات .كمــا يمكــن للشــخص التفتيــش عــن
مســكن فــي مواقــع إلكترونيــة أخــرى متاحــة علــى

وفيمــا تشــير البلديــات لصعوبــات تواجههــا فــي
ســبيل توفيــر المســاكن ،يلقــي بعــض الالجئيــن
ً
ومنهــم عبــد الحميــد العلــي 29 ،عامــا ،باللــوم علــى
ً
«المؤسســات المعنيــة» ،ويعتبــر أن الالجئيــن أيضــا
يقــع علــى عاتقهم مســؤوليات مقابلة.

عبد الحميد
العلي :الحكومة
قادرة على
محاسبة تجار
المساكن
يقــول عبــد الحميــد« :تعــود أزمــة الســكن القائمــة
إلــى كثــرة القادميــن خــال العــام  2015وتمركــز
ً
غالبيتهــم فــي مناطــق معينــة .فضــا عــن عــدم
توفــر خطــط لمعالجــة الضغــط القائــم .الحكومــة
قــادرة علــى إيجــاد الحــل ومحاربــة الظواهــر الســلبية
والتوصل لتجار المســاكن ومحاســبتهم».
ً
كمــا تؤيــده بذلــك هديــل جربــوع 23 ،عامــا،
وتضيــف أن «قلــة األبنيــة وعــدم إقامــة مشــاريع
إســكان  -بالرغــم مــن توفــر مســاحات واســعة -
عامل يزيد من اســتفحال أزمة الســكن».
ً
ويؤكــد محمــود قاســم 26 ،عامــا ،لجــوء البعــض
مــن المهاجريــن لتقاضــي مبالــغ ماليــة ،حيــث

ً
ـببا لألزمــة الســكنية ،مــا ّ
صعــب بأنــه «إذا لــم يدفــع الشــخص لــن يســتطيع الحصــول
أصبحــوا برأيــه «سـ
علــى بيــت .تلــك طريقــة غيــر قانونيــة ،لكــن مــا
الحيــاة علــى القادمين الجدد».
الحل!!؟

إيرلينغ
هيننسون:
نقص المساكن
يفتح الطريق
لـ»السوق
السوداء»

وتدعــو حنيــن علــي ،وهــي الجئــة تقيــم فــي مالمــو
الســلطات لمالحقــة وتعقــب المخالفيــن وتوفيــر
مســاكن كافيــة ،وتضيــف «عــدة شــكاوى قدمــت إلــى
البلديــات ،إال أن األخيــرة تعالــج تلــك الشــكاوى
ََ
بنفــس طويلــة وهــذه كارثة» على حــد تعبيرها.

إياد يعقوب:
إبرة في كومة
قش !

مــن جانبــه ،يــرى إيرلينــغ هيننســون ،وهــو عامــل
فــي قضايــا االندمــاج ومســاعدة الالجئيــن فــي
مدينــة نيبــرو أن نقــص المســاكن فــي الســويد وجــد
قبــل موجــة الالجئيــن عــام  .2015ويقــول:
«حينهــا بنــي مــا يكفــي مــن المســاكن .هنــاك اآلن
عــدد كبيــر مــن الوافديــن ،أزمــة الســكن أضحــت اآلن
ً
إيــاد يعقــوب 30 ،عامــا ،يعيــش وعائلتــه فــي أحــد
طارئة حقا».
الكامبــات .يقــول« :أقيــم أنــا وابنتــي وزوجتــي
ويعتبــر أن «نقــص المســاكن يســهم فــي ارتفــاع الحامــل فــي غرفــة  12متــر مربــع .الوضــع مــزري
ً
ً
أســعار العقــارات .كمــا يفتــح مجــاال للتأجيــر بالســوق للغايــة .أبحــث حاليــا عــن بيــت .األمــر وكأنــك تبحــث
ً
ّ
الســوداء ،وهــذا يعطــي فرصــا ألولئــك الذيــن لديهــم عــن إبــرة في كومة قش».
ً
المــال وعبئــا مقابــا علــى الذيــن ال يملكونــه ..إنــه
ويضيــف «لــن أدفــع مــال مقابــل الســكن ،ألنــه بقــدر
ً
فعــا أمــر خطــر وهــو بــدأ يســود كامــل البــاد
مــا نقــوم بذلــك كالجئيــن ،بقــدر مــا نشــجع هــذه
ً
تقريبا».
الظاهــرة .الحكومــة غيــر مقصــرة ،لكنهــا وحدهــا ال
ويلقــي هيننســون باللــوم علــى السياســيين الذيــن لــم يمكنهــا فعــل شــيء ،نحــن يفتــرض أن نتعــاون
يأخــذوا هــذه القضيــة علــى محمــل الجــد ،علــى معهــا ونرحــم بعضنــا البعض» علــى حد تعبيره.
ً
ً
الرغــم مــن أنــه تــم التنبيــه إليهــا تكــرارا ،داعيــا
مجمــوع اآلراء المســتطلعة تــرى فــي تأميــن المســكن
لإلســراع فــي تطويــق هــذه اإلشــكالية مــن قبــل
لالجئيــن الجــدد «مشــكلة الســاعة» ،وتعتبــر أن
كافــة البلديات.
ً
الخطــط المعمــول بهــا فــي هــذا المجــال عامــا قــد
يحــل اإلشــكالية ،لكــن علــى المســتوى الزمنــي
جهاد خليل :البعيــد .ويــرى هــؤالء أن األزمــة ســتبقى قائمــة مــا
لــم تتدخــل الحكومــة نفســها لحــث البلديــات علــى
«الفروغ»
توفيــر إمكانيــات الســتقبال عــدد أكبــر مــن
طريقة غير
الالجئيــن ،األمــر الــذي يخفــف مــن الضغــط القائــم،
قانونية ،لكن
ً
فضــا عــن توفيــر ســبل لمعالجــة المظاهــر الســلبية
ما الحل!؟
القائمــة ومنهــا مــا وصفوهــا بـ»عمليــات االســتغالل
في الســوق السوداء».
الجئــون آخــرون ال يــرون فــي عمليــات الدفــع المالــي
إشــكالية مــع االعتــراف لمخالفتهــا القانــون ومنهــم
ً
أسامة مهدي
جهــاد خليــل 26 ،عامــا ،الــذي يشــير إلــى أنــه قــد
يضطــر لدفــع مبلــغ للحصــول علــى مســكن .ويعلــل
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قلق بعض العائالت من تدريس التربية
الجنسية في المدارس السويدية
الكومبــس – مقــاالت :مــرة أخــرى تلعــب المعلومــة الناقصــة وغيــر الصحيحــة دورًا
ســلبيًا فــي التأثيــر علــى فهــم المجتمــع الــذي نعيــش بــه ،العديــد مــن العائــات
خاصــة القادمــة حديثــا إلــى الســويد تتخــوف علــى أبنائهــا مــن المناهــج المدرســية
الســويدية التــي تتضمــن معــارف عــن الجنــس والتربيــة الجنســية ،ممــا يضــع
فــي قلــوب البعــض مــن هــؤالء األهــل الخــوف والتوجــس مــن هــذه الكلمــة ،كلمــة
«الجنــس» مــع أن معظــم األخصائييــن التربوييــن فــي الــدول الغربيــة وحتــى فــي
الــدول العربيــة تطالــب بضــرورة تثقيــف األطفــال تدريجيــا فــي إطــار التربيــة
الجنســية التــي هــي جــزء مــن التربيــة العامــة ،هــذه المقالــة تتحــدث عــن التربيــة
الجنســية بشــكل عــام ،المقالــة مــن موقــع (فضفــض) المختــص بالشــؤون النفســية
واالجتماعيــة.
ُ
«الجنــس» كلمــة مــا زالــت تحـ ِـدث فــي نفوســنا
االرتبــاك ،والخــوف ،والخجــل .فموضــوع الجنــس
يرتبــط بالقدســية والعيــب والتعتيــم والصمــت فــي
مجتمعاتنــا العربيــة .فينســدل ســتار الجهــل ليحجــب
المعلومــة الصحيحــة ليــزداد ارتبــاط الحديــث عــن
الجنــس بالقدســية والحــرج .الحقيقــة التــي ال يمكــن
انكارهــا هــي ان التربيــة الجنســية جــزء مــن التربيــة
العامــة .وعلــى الرغــم مــن أن التطــور الجنســي هــو
ً
ً
تطــور بيولوجــي إال أنــه يرتبــط ارتباطــا مباشــرا
بالصفــات للفــرد ،بوعيــه ونضجــه االجتماعــي
وتهيئته النفسية.
لــو بدأنــا ســؤالنا األول :هــل يوجــد تربيــة جنســية فــي
مجتمعاتنــا العربيــة؟ لتهافتــت اإلجابــات ب (ال).
ً
لكــن فــي حقيقــة األمــر لــو توقفنــا قليــا هنــا لوجدنــا
أن انطباعاتنــا ومواقفنــا وتعاملنــا مــع موضــوع
ً
التربيــة الجنســية ينعكــس تمامــا علــى أطفالنــا بإرادة
منــا أو ال ،بتخطيــط منظــم او بشــكل عشــوائي
وبالنتائــج التــي نرغــب بهــا أو ال .ومــن ذا الــذي ال

النفســي الــذي يســتطيع أن يقــدم لنــا إرشــادات
مختلفة نحتاجها لنتعامل مع أطفالنا.

تختلــف المصــادر والمواقــف التــي نكتســب فيهــا
ً
المعلومــات الجنســية .تلعــب هــذه المصــادر دورا
ً
اساســيا فــي تكويــن وبلــورة هويتنــا الجنســية
ومعتقداتنــا .وهنــا تتجلــى أهميــة أن تكــون أنــت
بذاتــك مــن يــزود طفلــك بــأي معلومــة دقيقــة تلزمــه
بالطريقــة التــي تتناســب وعمــره وضــرورات معرفتــه
ً
آخــذا بعيــن االعتبــار اعتبــارات المجتمــع الــذي
يريــد البنــه او البنتــه تربيــة ســليمة شــاملة وافيــة نعيــش فيــه ،ال تقتصــر التربيــة الجنســية علــى
ً
تقيــه ممــا قــد يتعــرض لــه وتعــده إعــداد ســليما معلومــات يتــم ســردها للطفــل وإنمــا تتعــدى ذلــك
ليخوض حياة طبيعية بما فيها حياته الجنسية .لتســاهم فــي بنــاء شــخصية طفــل يثــق بنفســه وبمــن
حولــه ،ويتملــك القــدرة علــى التعبيــر عــن نفســه
معظــم األخصائييــن التربوييــن ومشــاعره دون خــوف أو تــردد ،وتجعــل منــك كأب
ً
منك كأم المرجع األول األكثر أمانا لطفلك.
فــي الــدول الغربيــة وحتــى فــي أو ِ

تحــدث مــع طفلــك بمــا يتناســب وعمــره وقدراتــه،
تأكــد أنــه يفهــم مــا تقــول وال حاجــة للكثيــر مــن
ً
المعلومــات ،وال بــد لإلشــارة هنــا أيضــا ان هنالــك
أســس لإلجابــة علــى تســاؤالت الطفــل بمــا يتــاءم
ً
وعمــره وهنــا أيضــا يمكــن استشــارة االخصائــي
النفسي.
اجعــل حديثــك مــع الطفــل يأخــذ شــكل الحــوار،
عندمــا يوجــه أي ســؤال أطــرح عليــه ذات الســؤال
لتعلــم مــا لديــه مــن معلومــات عــن الموضــوع فــإن
حصــل علــى معلومــة خاطئــة مــن الضــروري
تصحيحها ،ومعرفة مصدرها.
ً
كــن صادقــا مــع طفلــك ،إذا عــرف الطفــل أنــك لــم
ً
تكــن صادقــا معــه ســوف تفقــد ثقتــه واحترامــه،
يمكنــك إخبــار الطفــل أنــك ال تمتلك/تمتلكيــن إجابــة
كاملــة وأن ســؤاله فكــرة جديــدة و أنــك ســتبحث
عنها معه مما يؤجل اإلجابة عن السؤال.

الــدول العربيــة تطالــب بض ًــرورة هنــا نــدرج بعــض ًالنصائــح التــي
القــراءة :هنالــك الكثيــر مــن الكتــب لألطفــال والوالدين
تثقيــف األطفــال تدريجيــا فــي قــد نحتاجهــا جميعــا للتعامــل مــع
تتحدث عن الجنس بما يناسب عمر الطفل.
إطــار التربيــة الجنســية التــي هــي أطفالنا:
ً
ً
ً
ال تبــدأ متأخــرا ،أبــدأ مبكــرا وتدريجيــا مــع طفلــك ،ال تنتظــر الســؤال :بعــض األطفــال خجوليــن وال
ً
جــزء مــن التربيــة العامــة.
ال تنتظــر حتــى ســن المراهقــة فتكــون مجبـ ًـرا فيــه يسألون كثيرا بادر بالحديث أنت.
وهنــا يظهــر الســؤال اآلخــر :هــل يوجــد تربيــة
جنســية منظمــة فــي مجتمعاتنــا العربيــة؟ عــل
اإلجابــة األكيــدة هــي ال ،فتظهــر الحاجــة لمزيــد مــن
المعرفــة فــي هــذا المجــال .قــد نقــف حائريــن مــن
أيــن نبــدأ وكيــف نبــدأ والعديــد مــن األســئلة التــي ال
نعــرف اجابتهــا ،هنــا ال بــد مــن اإلشــارة إلــى األخصائي

إلعطاء كم كبير من المعلومات مرة واحدة.
اختــار المــكان والوقــت المناســب لتعليــم الطفــل ان
تذكــر نفســك عندمــا كنــت بعمــر طفلــك تذكــر هــذا الموضــوع لــه خصوصيتــه ،وحافــظ علــى هدوئــك
أفــكارك وتســاؤالتك عــن الجنــس وحــاول ان تجــد وال تظهر التوتر.
الطريقــة التــي تريــد/ي لطفلــك ان يتعلــم بهــا عــن تذكــر أن تربيــة طفلــك الجنســية مــن مســؤوليتك
الموضوع.
وقــد تحتــاج لتكــرار المعلومــة أكثــر مــن مــرة لتتأكــد
أن طفلك تمكن من فهمها.
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المراهقة السويدية مارلين بطلة جديدة لقصص متشابه:

من عالم المخدرات واالنحراف المبكر إلى
االنضمام لصفوف داعش

الكومبــس  -متابعــة :قصــة مارليــن ســتيفاني ،المراهقــة الســويدية ذات الـــ 15
عامــا والتــي تــم تحريرهــا مــن قبضــة تنظيــم الدولــة اإلســامية (داعــش) ،لــم
تحظــى فقــط علــى اهتمــام وســائل اإلعــام ،بــل أيضــا تركــت العديــد مــن األســئلة
واالستفســارات لــدى الــرأي العــام ولــدى المهتميــن بقضايــا المجتمــع وســامته،
فمــا الــذي دفــع ويدفــع مراهقيــن ســويديين مــن أصــول مختلفــة ولــدوا وترعرعــوا
فــي بلــد مثــل الســويد إلــى التطــرف والمغامــرة بحياتهــم للتمــرد علــى الواقــع
الــذي يعيشــون بــه؟
العديــد يذكــر قصــة هــذه المراهقــة التــي رجعــت للخــروج من هناك».
ً
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ـ
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ـ
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ـ
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ـ
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أخيـ
ويصــف الوالــدان خــال اللقــاء ،مشــاعر األلــم والخــوف
إلرجاعهــا بــاءت بالفشــل ،وهــي التــي كانــت وصلــت التــي اعترتهمــا عندمــا يســمعان صــوت ابنتهمــا
ُ
ســوريا مــع صديقهــا الجزائــري مختــار فــي أيــار /علــى الهاتــف ،وهــي تبكــي وتطلــب المســاعدة
مايــو  2015حيــث أقنعهــا حينهــا بالذهــاب إلــى للخروج.
هنــاك بعــد أن قــرر القتــال فــي صفــوف التنظيــم
اإلرهابي.
وتقــول األم آنكــي « :لــم يكــن هنــاك أحد لمســاعدتنا
ً
فــي هــذا اإلطــار أجــرى التلفزيــون الســويدي مؤخــرا علــى إنقــاذ ابنتنــا حتــى هنــا فــي الســويد لقــد نلنــا
لقــاء مــع مارليــن ووالديهــا تحدثــوا فيــه بالتفصيــل مــا فيــه الكفاية مــن المعاناة واأللم».

عندمــا انغمســت فــي وقــت مبكــر بتعاطــي
المخــدرات مــع مجموعــة مــن رفــاق الســوء،
تصرفاتهــا تلــك ســببت لهــا خالفــات مــع والديهــا
أكثــر مــن مــرة ،مــا دفعهــا لقضــاء معظــم أوقاتهــا
خــارج المنــزل حتــى تعرفــت علــى شــاب جزائــري
يدعــى مختــار مقيــم فــي مدينــة يوتوبــوري يكبرهــا
بثمــان ســنوات ،وكان جــاء إلــى الســويد منــذ أكثــر
مــن عاميــن ،لتبــدأ عالقة معه.
ً
ً
وتقــول مارليــن « :لقــد كان شــخصا جيــدا معــي
فــي البدايــة ويعاملنــي بلطــف لكــن ســرعان مــا
ً
ً
تغيــر ،فقــد بــدأ الحقــا منغمســا بفــروض دينيــة
وتوقــف عــن تعاطــي الممنوعــات والمخــدرات»،
كمــا فــرض عليهــا عــدم رؤيــة أصدقائهــا وطلــب
منهــا ارتــداء الحجــاب حتــى أنــه منعهــا مــن التحــدث
مــع شــقيقتها ،التــي كان يصفهــا بالعاهــرة ألنهــا ال
ترتــدي الحجاب.

عــن المعانــاة التــي عاشــوها خــال الفتــرة الماضيــة
بعــد فشــل محــاوالت إنقاذهــا أكثــر مــن مــرة
وصرفهــم لهــذه الغايــة الكثيــر مــن األمــوال مــا
اضطرهــم حينهــا لرهــن منزل العائلة.

تتعاطــى المخــدرات وهــي فــي ســن
الـــ  12من عمرها

ً
يقــول والدهــا باســي الــذي يعمــل موظفــا فــي
ً
مطبعــة« :تخيــل لــو أنــك تلقيــت اتصــاال مــن ابنتــك
تقــول لــك إنهــا قــررت الســفر بصحبــة حبيبهــا
خــارج الســويد ،لتعلــم بعــد ذلــك بأيــام بأنهــا باتــت
بقبضــة الدولــة اإلســامية (داعــش) ،أخطــر تنظيــم
ً
إرهابــي فــي العالــم وأنهــا ليــس لديهــا فرصــة أبــدا

ّتصــرف مارليــن الخطــر ،وقرارهــا الســفر إلــى
ســوريا ،حيــث الحــرب والدمــار ســيدا الموقــف لــم خــال تواجــد مختــار فــي أحــد مراكــز الرعايــة
ّ
ً
ً
ـتغربا ،نظـ ًـرا لحيــاة مارليــن المليئــة لتعاطــي المخــدرات انكــب ،كمــا تقــول مارليــن علــى
يكــن أمــرا مسـ
بالمشــاكل كمــا يقــول تقرير التلفزيون الســويدي .مشــاهدة العديــد مــن الفيديوهــات الخاصــة
بتنظيــم الدولــة اإلســامية (داعــش) ،ومــا تنشــره
فمشــاكلها بــدأت عندمــا كانــت فــي  12مــن عمرهــا مــن دعايــة حــول الجهــاد فــي ســبيل الديــن ،حتــى

صديقهــا يقنعهــا بالذهــاب إلــى
سوريا

جــاء ذلــك اليــوم الــذي قــال فيــه مختــار لمارليــن
الحامــل بجنينهــا ،إنــه ســيذهب إلــى ســوريا ويريــد
منهــا اللحــاق بــه ،وإن التنظيــم ســوف يســاعدهما
علــى الدخــول إلــى ذلــك البلــد وتأميــن كل
المســتلزمات لهما.
انقطعــت أخبــار مارليــن لفتــرة كمــا تقــول والدتهــا،
لتتفاجــئ هــي وزوجهــا بوجــود ابنتهمــا فــي العــراق
مــن خــال بعــض الصــور التــي أرســلتها لهمــا ،والتــي
عبرهــا طلبــت مارليــن المســاعدة فــي إخراجهــا مــن
هنــاك .وتضيــف األم « :كانــت الصــور تدلــل إلــى أن
مارليــن ال تعــرف أيــن هــي بالتحديــد ،ليتبيــن
ً
الحقــا أنهــا فــي بلــدة تلكيــف العراقيــة بالقــرب مــن
مدينــة الموصل».
البلــدة التــي كانــت تحــت الســيطرة الكاملــة لتنظيــم
(داعــش) ،منــع ســكانها مــن الخــروج خــارج البلــدة
بــدون تصريــح مســبق منــه ،وقــد حدثــت إعدامــات
عديــدة بحــق بعــض الســكان الذين حاولوا الهرب.

وتوضــح الوالــدة آنكــي أنهــا وزوجهــا لــم يعرفــا مــا
عليهمــا فعلــه لكــن كان عليهمــا التصــرف بــأي
طريقــة إلنقاذ مارلين.
تدخــل جهــاز األمــن الســويدي «ســيبو» وقســم
العمليــات فــي الشــرطة الســويدية بالموضــوع ،ومــع
ذلــك كان كل مــا يحصــل عليــه الوالــدان مــن أجوبــة
ً
بــأن عليهمــا االنتظــار ،جــواب لــم يكــن كافيــا
للوالديــن اللذيــن لــم يســتطيعا التحمــل أكثــر ،فقــد
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قــررا فعــل كل مــا يقــدران عليــه الســتعادة الفتــاة
ً
لكــن مــن أيــن يبــدأن وهمــا اللذيــن ال يعرفــان شــيئا
عــن الشــرق األوســط والدولــة اإلســامية؟ ســؤال
كان يــدور فــي ذهنــي الوالدين بشــكل يومي.

عشــر ســنوات وتواصــل مــع عائلــة مارليــن ووعدهــم مــرض جنينهــا وأنــه البــد مــن نقلــه إلــى مشــفى بعــد فتــرة هــي وطفلها إلى حضــن عائلتها.
بالمســاعدة دون أي تعويــض خاصــة أنــه علــى األطفــال فــي الموصــل ،حيــث ســيكون هنــاك
درايــة أكثــر بتلــك المنطقــة ولــه اتصاالتــه ومعارفــه بانتظارهــا المهربون.
هناك.
فــي تلــك األثنــاء بــدأ الجيــش العراقــي عمليــة االنحــراف المبكــر والشــعور
اســترجاع الرمــادي مــن ســيطرة (داعــش) ،بينمــا
أرســلت الدولــة اإلســامية تعزيــزات مــن عناصرهــا
إلــى المدينــة ،كان مــن بينهــم صديــق مارليــن ووالــد
طفلهــا الجزائــري مختار.

ســفر الوالديــن إلــى العــراق وفشــل قــرر الوالــدان الســفر إلــى شــمال العــراق ومقابلــة
أولــى محــاوالت الهــرب مــن فتــاة ايزيديــة كانــت تحــررت مــن قبضــة تنظيــم
(داعــش) ،وأبلغــا بذلــك الجهــات الخاصــة الســويدية
(داعش)
الموكلــة بمتابعــة قضيــة مارليــن ،والتــي اعتبــرت أن
كان المــكان الــذي تواجــدت فيــه األم آنكــي وداوود
فكرة ســفرهما ســتكون ســيئة وفيها مخاطرة.
يقــول الوالــدان فــي حديثهمــا للتلفزيــون الســويدي ،لكــن ذلــك لــم يــردع والــدة مارليــن “آنكــي” التــي يبعــد مســافة  3أميــال فقــط عــن البلــدة التــي
إنهمــا دأبــا علــى دراســة مــا يتعلــق بالمنطقــة التــي ســافرت مــع العراقــي داوود إلــى بلــدة الفتــاة تتواجــد فيهــا مارليــن ،مســافة مليئــة بالحواجــز
توجــد ابنتهمــا فيهــا ،وحــاوال إيجــاد أي شــخص االيزيديــة ،حيــث أخبرتهمــا أنهــا اســتطاعت أن األمنيــة التابعــة لـ (داعش).
داخــل العــراق يمكنــه مســاعدتهما فــي إخــراج
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مارليــن مــن تلــك البلــدة بمقابــل مــادي ،تراســلوا
بــدأ تنفيــذ الخطــة بنقــل مارليــن وابنهــا إلــى أحــد
أخريات.
ـاء
ـ
س
ن
ثالث
مع
عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي مــع أشــخاص
مشــافي الموصــل بهــدف عالجــه ،وكان مــن المقــرر
ً
داخــل العــراق يمكــن أن يقودهمــا إلــى أي ســبيل كان الطريــق الــذي قــرر المهربــون ســلوكه أن تخــرج مــن المشــفى عنــد الســاعة  11ليــا كمــا
ً
ّ
للوصــول إلــى ابنتهمــا ،حتــى عثــروا علــى أحــد إلنقاذهــا مغلقــا ،فتــم تأجيــل المهمــة لعــدة أيــام ،اتفقــت مــع المهربيــن إال أنــه لــم يظهــر أي أثــر
ً
المهربيــن الــذي وصــف لهــم األمــر بأنــه مجازفــة األمــر الــذي اعتبرتــه مارليــن نوعــا مــن الخديعــة مــا لمارليــن رغــم انقضــاء بعــض الوقــت ،األمــر الــذي
زاد مــن قلــق والديهــا علــى مصيرهــا ،ليــدركا
وتهديــد لحيــاة مارليــن ،ومــع ذلــك لــم ينقطــع أمــل دفعهــا للفرار مــن المهربين.
ً
الوالديــن حيــث أعطيــاه الضــوء األخضــر للقيــام بمــا
الحقــا أن ابنتهــم كانــت تحــت مراقبــة امــرأة مــن
ـد
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يلــزم مــن إجــراءات واتصــاالت للنجــاح فــي هــذه
الدولة اإلســامية داخل المشــفى.
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المهمة.
ً
مولدهــا الــذي ســمته ايميليــو ،لتنقطــع أخبارهــا  5مارلين فــي أحضان أهلها مجددا
فــي  28تشــرين األول أكتوبــر أخبرهمــا المهــرب أســابيع عن والديها.
انقطعــت أخبــار مارليــن لفتــرة مــن الزمــن ،حتــى
أنــه ســيؤمن نقــل مارليــن التــي اقتــرب موعــد
والدتهــا مــن بلــدة تلكيــف ثــم ســيأخذها مجموعــة مارليــن تقــرر العــودة طواعيــة تلقــت األم التــي اضطــرت العــودة إلــى الســويد
ً
ً
مــن األشــخاص إلــى مــكان ســري ،علــى أن يعبــروا إلــى (داعــش) وبــدء خطــة ثانيــة خائبــة ومكســورة القلــب ،اتصــاال هاتفيــا مــن ابنتهــا
تخبرهــا فيــه ،وهــي تبكــي بــأن صديقهــا مختــار قــد
بعــد ذلــك الحــدود العراقيــة تحت جنح الظالم .للفرار
قتــل فــي إحــدى المعــارك وأنهــا غيــر قــادرة علــى
لكــن خطــأ مــا حــدث فــي هــذه األثنــاء كمــا يقــول
االســتمرار بالعيش هناك.
الوالديــن ،فقــد اختفـ ًـى أي تواصــل مــع مارليــن وجــراء محاولتهــا الفــرار تــم اســتدعاؤها إلــى
والــذي كان يتــم أحيانــا فــي حــال توافــر اتصــال المحكمــة الشــرعية للدولــة اإلســامية ،التــي بعــد محاولتيــن فاشــلتين للهــرب
بشــبكة اإلنترنــت ،ومضــت أيــام دون أن يعلــم أهلهــا عاقبتهــا بمنعهــا مــن اســتخدام اإلنترنــت والتواصــل ال زال لــدى الوالديــن أمــل بعــودة
أي شــيء عنهــا ،هــل هــي نجحــت فــي الفــرار مــع مــع أهلهــا ،مهــددة إياهــا بالســجن فــي حــال محاولــة ابنتهما سالمة
ً
المهــرب ،أم أنهــا ميتــة ،أم تــم إلقــاء القبــض الهروب مجددا.
عليها؟!
أمــام عجــز الســلطات الســويدية فــي إنقــاذ مارليــن ،فأتــت المحاولــة الثالثــة ،فــي  17مــن شــباط فبرايــر
دخــل علــى خــط هــذه القضيــة شــاب عراقــي قــرر الوالــدان وضــع خطــة جديــدة بمســاعدة هــذا العــام ،مكللــة بالنجــاح ،بعــد التغيــرات التــي
يدعــى داوود خلــف ،كان جــاء إلــى الســويد قبــل الشــاب العراقــي داوود تقضــي بــأن تدعــي مارليــن احدثتهــا المعــارك فــي المنطقــة لتعــود مارليــن

بالذنــب مــن أهــم عوامــل االلتحــاق
بالمنظمــات المتطرفة

تــدل عــدة وقائــع ســابقة علــى انخــراط شــبان مــن
الســويد أو مــن أوروبــا اجمــاال فــي تنظيمــات
متطرفــة ،علــى أن أغلــب هــؤالء الشــباب عانــوا مــن
عقــدة الذنــب بســبب انحرافهــم المبكــر وانغماســهم
بعالــم المخــدرات والجرائــم الصغيــرة أو الكبيــرة،
وهــذا مــا يســهل مهمــة الجهــات واألشــخاص
الموكليــن بتنظيــم شــباب جــدد إلــى التنظيمــات
المتطرفــة ،وتركــز هــذه الجهــات عــادة علــى
تنميــة عقــدة الذنــب أوال لــدى المنحرفيــن وتعدهــم
بالغفــران والتكفيــر عــن الذنــوب كحــل بديــل
ووحيــد لهــم ،مــن أجــل وضعهــم أمــام خيــار واحــد
هــو الدخــول إلــى واحــة التوبــة والعــودة إلــى الصــواب
مــن خــال فقــط االنضمام إلى هــذه التنظيمات.
وهــذا مــا حصــل للشــاب مختــار علــى األغلــب ومــا
حصــل مــع العديــد مــن الشــبان الســاخطين علــى
مجتمعهــم ومحيطهــم بعــد أن تحــول هــذا
الســخط إلى انحراف مبكر بســلوكهم.
مــا هــو مطلــوب دائمــا هــو االهتمــام بالمراهقيــن
وعــدم إعطاءهــم أي شــعور بالنقــص أو بأنهــم
منبــوذون حتــى وان اخطــؤوا وســلكوا طريــق
االنحــراف المبكــر ،مهمــة تتطلــب تظافــر للجهــود
بيــن األهل والمدرســة والمجتمع.

محمــود صالــح وهاني نصر

السويديون يدخنون أقل من األوروبيين
أظهــر تقريــر أعــده مكتــب اإلحصــاء
األوروبــي أن الســويد تعــد أقــل البلــدان
األوروبيــة فــي عــدد المدخنيــن ،بنســبة
تقــل عــن  17فــي المائــة مــن عــدد
الســكان.

أكثــر مــن عقــد ،ففــي عــام  2005قــررت الدولــة
حظــره فــي المطاعــم ،بينمــا تتعالــى أصــوات حاليــا
لمنــع التدخيــن في األماكــن المفتوحة.

وأرجعــت الدراســة تدنــي نســبة المدخنيــن فــي
الســويد فــي جانــب منهــا إلــى وجــود منتــج محلــي مــن
وأضــاف أن  7.61فــي المائــة مــن األشــخاص الذيــن النيكوتيــن النظيــف غيــر المخلــوط بالمــواد
تزيــد أعمارهــم علــى  15عامــا ،هــم فقــط مــن الكيماويــة الموجــودة فــي الســيجارة ،ويتــم
يلجــأون للتدخين.
اســتهالكه عــن طريــق وضعــه فــي لثــة الفــم حيــث
وإضافــة إلــى كونهــا أقــل البــاد تدخينــا فــإن الســويد يــزود الجســد بالنيكوتيــن دون الحاجــة إلى تدخينه.
أيضــا األقــل فــي نســبة التدخيــن الســلبي التــي تصــل وبالمقارنــة مــع غيرهــا مــن الــدول فــإن  35فــي
إلــى  5.9فــي المائــة فقــط ،بينمــا ً تصــل نســبة المائــة مــن البلغارييــن فــي الفئــة العمريــة نفســها
ً
المدخنيــن الســلبيين فــي اليونــان مثــا إلــى الثلثيــن ممــن تزيــد أعمارهــم علــى خمســة عشــر عامــا
بواقــع  64.2فــي المائة ،بحســب التقرير.
يدخنــون ،بينمــا تصــل نســبة المدخنيــن فــي القــارة
وحظــرت الســويد التدخيــن فــي األماكــن العامــة منــذ األوروبيــة فــي المتوســط إلــى  24في المائة.
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أوسلو:
مشاكل «الزواج المبكر»
في مؤتمر
سويدي  -نرويجي
الكومبــس -أوســلو :شــهدت العاصمــة النرويجيــة أوســلو ،فــي  29تشــرين الثانــي/
نوفمبــر  ،2016مؤتمــر حــول حمايــة األطفــال والمراهقيــن ،مــن ظاهــرة «الــزواج
المبكــر» ،بحضــور الســفير الســويدي فــي النرويــج ،اكســل فيــرن هــوف ،بالتعــاون
مــع مجالــس المحافظــات اإلداريــة الســويدية والصليــب األحمــر النرويجــي.
شــارك فــي هــذا المؤتمــر ،عــدد كبيــر مــن الخبــراء تنشــأ المعضــات األخالقيــة والمعنويــة ويصبــح
والمختصيــن والباحثيــن فــي مجــال الشــؤون تطبيــق القانــون فيــه غاية مــن التعقيد.
االجتماعيــة مــن مختلــف المــدن الســويدية ناقــش المؤتمــر أيضــا الشــروط القانونيــة بيــن
والنرويجيــة ومــن بلــدان أخــرى ،منهــم الباحــث البلديــن وكيفيــة تطبيــق القوانيــن مــن قبــل الدوائــر
االجتماعــي الســويدي مــن أصــول عراقيــة ،فريــد الحكوميــة والمنظمــات المختصــة وكيفيــة تبــادل
باســيل الشاني.
الخبــرات بين البلدين.
وكان محــور المؤتمــر األساســي ،هــو تبــادل كل مــن الســويد والنرويــج لديهمــا خبــرة فــي
الخبــرات بيــن الســويد والنرويــج ،في هذا المجال .العمــل بنشــاطات مــع موضوعــة المســاواة بيــن
وطيلــة جلســات المؤتمــر ،ناقــش الحضــور ،مــن الجنســين وكالهمــا دولتــان لهمــا التــزام إنســاني
جوانــب مختلفــة ،مشــكلة الــزواج المبكــر ،وطرحــوا وأخالقــي كبيــر أمام العالم.
تصوراتهــم وأفكارهــم حــول الظاهــرة ،وأســبابها ،ومــن الجديــر بالذكــر بــان غالبيــة الــدول فــي األمــم
وكيفيــة معالجتهــا ،والحــد مــن تداعياتهــا المتحــدة صادقــت علــى االتفاقيــة بشــكل كامــل
ومخاطرهــا علــى األفــراد والمجتمــع بصورة عامة .وقــد وافقــت الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة
واتفــق المؤتمــر علــى ضــرورة تحمــل الــدول
المســتقبلة للمهاجريــن ،مســؤولية تأميــن الحمايــة
واألمــن للكثيــر مــن ضحايــا هــذه الظاهــرة ،خاصــة
ً
الفتيــات والنســاء ،مشــيرا إلــى أن الكثيــر مــن النــاس
الذيــن يفــرون مــن بالدهــم ( تكــون فيهــا ثقافــة
الشــرف هــي جزء من القاعــدة االجتماعية).
تحــت عمــر الثامنــة عشــر لــم يكــن بلــغ ســن الرشــد
قبــل ذلــك بموجب قانون الدولة.
عواقــب الزواج المبكر
أيضــا علــى إدراج االتفاقيــة مــن ضمــن القانــون
الدولــي فــي  20تشــرين الثانــي /نوفمبــر 1989
ودخلــت ّحيــز التنفيــذ فــي  2أيلــول /ســبتمبر
 ،1990بعــد أن صادقــت عليهــا الــدول الموقعة.
بحســب االتفاقيــة ُيعــرف الطفــل بأنــه كل شــخص

أكــد المؤتمــر علــى أن الــزواج المبكــر أو زواج
األطفــال دون ســن البلــوغ لــه عواقــب وخيمــة علــى
األطفــال وفــي المقدمــة علــى الفتيــات واألكثــر
خطــورة فــي ذلــك هــو إنجــاب أطفــال فــي الوقــت
الــذي ال يزالــون فيه أطفاال.
ولهــذا يشــكل زواج األطفــال انتهــاكا لحقــوق
الطفــل ويتعــارض مــع اتفاقيــة األمــم المتحــدة
لحمايــة حقوق األطفال.
يحظــر زواج األطفــال والــزواج القســري فــي كل مــن
الســويد والنرويــج .إال أنــه فــي الممارســة العمليــة

تطبيــق االتفاقيــات الدوليــة البروتوكــول االختيــاري بشــأن اشــتراك األطفــال فــي
النزاعــات المســلحة والبروتوكــول االختيــاري بشــأن
بعيــد عن أرض الواقع!
علــى الرغــم مــن أن معظــم الحكومــات فــي جميــع بيــع األطفــال واســتغالل األطفــال فــي البغــاء وفــي
أنحــاء العالــم قــد وقعــت علــى هــذه االتفاقيــة المــواد اإلباحية.
وغيرهــا مــن االتفاقيــات الدوليــة التــي تعــزز تزويــج األطفــال فــي ســن مبكــرة أمــر شــائع جــدا
وتحمــي حقــوق الطفــل ،إال أن الوفــاء بهــا ال يــزال فــي جنــوب آســيا وأفريقيــا .ويوجــد هــذا التقليــد
بعيــدا عــن التنفيــذ فــي أجزاء واســعة من العالم .فــي الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا وأجــزاء أخــرى
تعتــرف االتفاقيــة أن لــكل طفــل حقــوق أساســية ،مــن آســيا .وتضطــر بعــض الفتيــات علــى الــزواج
تتضمــن الحــق فــي الحيــاة ،حــق فــي الحصــول علــى قبــل ســن البلــوغ بســبب الفقــر واألســباب األخــرى
اســم وجنســية ،الحــق فــي تلقــي الرعايــة مــن والديــه المعروفــة ،حيــث يقــوم كثيــر مــن الوالديــن بتزويــج
والحفــاظ علــى صلــة معهــا حتى لو كانــا منفصلين .بناتهــم فــي وقــت مبكــر مقابــل المــال بســبب الفقــر،
متناســين أن هــذا النــوع مــن الــزواج غالبــا مــا يــؤدي
كمــا تعتــرف االتفاقيــة بحــق الطفــل بالتعبيــر عــن
أو ينتهــي إلــى اإلجبــار على ممارســة البغاء.
الــرأي ،بحمايــة مــن التنكيــل واالســتغالل ،أن يتــم
ولألســف يعتقــد الكثيــرون أيضــا أن الــزواج المبكــر
حمايــة خصوصياتــه وال يتــم التعــرض لحياته.
يوفــر حمايــة للبنــت مــن العنــف واالعتــداء الجنســي.
ّ
تلــزم االتفاقيــة الموقعــة أن توفــر تمثيــا قانونيــا
وينظــر إلــى الــزواج المبكــر أيضــا علــى أنــه
ّ
فــي أي خــاف قضائــي متعلــق برعايتهــم وتطلــب
اســتراتيجية لتجنــب حصــول الحمــل خــارج إطــار
أن يتــم ســماع رأي األطفــال فــي تلــك الحــاالت.
الــزواج والــذي لــه عواقــب مثــل وصــم أو عــار
تمنــع االتفاقيــة إعدام األطفال.
لألسرة.
تتمحــور االتفاقيــة حــول حقــوق الطفــل :حقوقــه
وتؤكــد أكثــر التقاريــر عــن أن الفقــر هــو الســبب
واحتياجاتــه .وتطلــب أن تتصـ ّـرف الدولــة بمــا
الرئيســي للــزواج المبكــر حيــث يختــار اآلبــاء تزويــج
يتوافــق مــع مصلحــة الطفل المثلى.
أبنائهــم وبناتهــم خاصــة .وينظــر إلــى الفتيــات
لالتفاقيــة برتوكــوالن إضافيــان تبنتهمــا الجمعيــة كعــبء اقتصــادي ويعتبــر الــزواج المبكــر باعتبــاره
العامــة فــي أيــار  /مايــو  2000ويســري مفعولهمــا اإلمكانيــة الوحيدة لبقاء األســرة.
علــى الــدول التــي وقعتهــا وصادقــت عليهمــا:
فمــن الصعــب جــدا معرفــة العــدد الدقيــق للــزواج
األطفــال فــي العالــم بســبب عــدم وجــود اإلحصــاءات
الدقيقــة لذلــك أو تكــون عقــود الــزواج خــارج
اإلطــار الرســمي .ولكــن وفقــا ألحــدث اإلحصــاءات،
تزوجــت أكثــر مــن  700مليــون امــرأة ،فــي جميــع
أنحــاء العالــم ،وهــم أطفــال ونحــو  250مليــون
منهــم تقــل أعمارهــم عــن  15عاما (.)1
Ending Child
●
Marriage: Progress and
)2014 prospects (UNICEF, juli
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بعد دخولهن عالم الشهرة وحصد ماليين المشاهدات على اليوتيوب
الشقيقات نارين وسيدرا وشيرين:

التصميم واإلرادة تصنع المعجزات

الكومبــس -خــاص :ناريــن وســيدرا وشــيرين عمــارة ،ثــاث شــقيقات فــي ريعــان
الشــباب ،اختــرن التحــدي شــعارًا لهــن بعــد أن فــرض عليهــن ذلــك واقــع الحيــاة
الجديــدة فــي الســويد ،التــي أتيــن إليهــا قبــل ســنتين تقريبــا مــع العائلــة بحثــا
عــن األمــن والســام وهربــا مــن الحــرب الدائــرة فــي بلدهــم ســوريا ،تاركيــن خلفهن
فيــه أجمــل ذكريــات الطفولــة وأصدقــاء المدرســة والحــي.
ّ
ورغــم صغــر ســن تلــك الشــقيقات إال أن ذلــك لــم
ً
يحــل دون أضرارهــن علــى أن يكــن جــزءا مــن هــذا
المجتمــع الــذي دخلــن إليــه مــن بابــه العريــض عبــر
تعلــم اللغــة ،فمــا هــي إال فتــرة قصيــرة وبتــن
يجــدن اللغــة الســويدية بشــكل جيــد ،ويحققــن
ً
نجاحــا فــي مدارســهن ،ولــم يتوقــف األمــر عنــد
هــذا الحــد فولعهــن بعالــم الميديــا والتواصــل
االجتماعــي وحبهــن للشــهرة دفعهــن لفتــح قنــوات
خاصــة لهــم علــى موقــع اليوتيــوب ،يقدمــن فيهــا
فقــرات مختلفــة ذات مضاميــن وموضوعــات
متنوعة.

الكومبــس فــي هــذا اإلطــار :إن لــكل منهــن قناتهــا
الخاصــة علــى اليوتيــوب ،حيــث يطرحــن عبرهــا
ً
أمــورا عــدة تهــم أبنــاء جيلهــن مثــل مواضيــع
التجميــل للصبايــا ،تصويــر رحــات للتعريــف
ً
بالمناطــق الســويدية ،فضــا عــن الكثيــر مــن
المقالــب المضحكــة ،والمقاطــع التمثيليــة فــي
إطــار كوميــدي ،ويقمــن بعمليــات تصويــر ومونتــاج
هــذه الحلقــات بأنفســهن رغــم الجهــد الشــاق
ّ
والوقــت الطويــل المبــذول لذلــك ،إال أن متابعــات
المشــاهدين وتفاعلهــم مــع مــا يقدمهــن جديــر
بهــذا التعــب والجهــد ،خاصــة عندمــا يصنفــن فــي
المراتــب األولــى بيــن نجوم اليوتيوب في الســويد.

والملفــت لالنتبــاه أن مــا يقدمهــن جلــب لهــن
العديــد مــن المتابعيــن مــن الســويديين والعــرب  45مليــون مشــاهدة علــى
حتــى بــات الفيديــو الواحــد لهــن يحصــد المالييــن اليوتيوب
مــن المتابعــات ،األمــر الــذي أثــار اهتمــام اإلعــام
وعــن الغايــة ممــا يطرحهــن مــن أفــكار فــي
الســويدي فيهــن عبــر التلفزيون والصحف.
تقــول األخــت الكبــرى ناريــن ذات ال ـ  16ربيعـ ًـا ل ـ قنواتهــم الخاصــة علــى اليوتيــوب تعتبــر ناريــن ،أن

الرســالة بســيطة وتتلخــص بــأن علــى المــرء عــدم
اليــأس واالستســام لمجــرد دخولــه فــي واقــع حيــاة
مختلفــة عمــا كان يعيشــه ،وأنــه البــد مــن تحقيــق
نجــاح مــا فــي أي مجــال يبــدع الشــخص فيــه.
وتضيــف وهــي تتحــدث عــن نفســها قائلــة« :إن
الشــهرة هــي حلــم مــن أحالمــي منــذ كنــت صغيــرة
واآلن الحمــد هلل هــذا الشــيء بــدأ بالتحقــق» ،لدرجــة
أن قناتهــا علــى اليوتيــوب اســتقطبت عــدد
مشــاهدات بلغــت  45مليــون مشــاهدة ،ولــم
ينهيهــا ذلــك هي وأختيهــا عــن متابعــة دراســتهن
بجــد ونشــاط ،مؤكــدة أن مــا قمــن بــه مجــرد بدايــة
لمستقبل أكبر.
وتعبــر الشــقيقات الثالثــة عــن ســعادتهن باهتمــام
اإلعــام الســويدي بمــا يقمــن بــه ،وهــو مــا دفــع
تلفزيــون  svtالســتضافتهن فــي أحــد برامجــه
وتقديمهــن للمشــاهد الســويدي علــى أنهــن نجمــات
اليوتيوب األوائل في السويد.
ويعتبــرن فــي حديثهــن ل ـ الكومبــس ،أن هــذا الشــيء
يزيدهــن مســؤولية وفــي الوقــت نفســه يعطيهــن
الثقــة بالنفــس «عندمــا تجــد أن هنــاك مــن يهتــم
لموهبتــك ويدفعــك ويشــجعك علــى تطويرهــا»،
وهــذه إحــدى مقومات النجاح حســب رأيهن.

«نعكــس صــورة جميلــة عــن
شــعبنا وبلدنا سوريا»
وتؤكــد الشــقيقات الثــاث ،أن عوائــق االندمــاج
فــي المجتمــع الجديــد قلــت وبــدأت تتالشــى مــع بــدء
تعلمهــن للغــة الســويدية ،وهــذا مــا كســر لديهــن
حاجــز الخجــل للتواصــل مــع اآلخريــن ،مشــيرين إلــى
أن معاملــة الســويديين لهــن فــي الحــي والشــارع
والمدرســة بشــكل راقــي قربهــم أكثــر مــن هــذا
المجتمع.
وتعبــر ناريــن وشــقيقاتها عــن فخرهــن بأنهــن
يعســكن صــورة جميلــة عــن بلدهــن وشــعبهن فــي
ســوريا ،داعيــن كل الالجئيــن والقادميــن الجــدد إلــى
اغتنــام كل الفــرص المتاحــة لتحقيــق النجــاح فــي
الشــيء الــذي يبدعــون فيــه ،والعمــل علــى التقــرب
أكثــر مــن المجتمــع الجديــد ،وإنهــاء حالــة الخــوف
التــي يشــعرون بهــا كونهــم جــاؤوا إلــى مجتمــع
مختلــف عــن مجتمعهــم وثقافتهــم ،مــع التأكيــد
علــى أن التصميــم واإلرادة تصنــع المعجزات.
هاني نصر
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«هذه قصتي مع رجل حطمني وال يزال يمارس حياته بدون عقاب»

حتى ال تتحول المرأة في الكامبات إلى فريسة لالبتزاز
الكومبــس – تحقيــق :مــن الصعــب أن يقــرر أي صحفــي يســتلم ملــف تتداخــل بــه
أمــور عديــدة الســياق الــذي مــن المفتــرض وضــع تسلســل القصــة التــي أمامــه
حســب ادعــاء طــرف واحــد ،ولكــن وألن القصــة تتعلــق بموضــوع يــكاد أن يكــون
نمطيــا ومتكــررًا كان ال بــد مــن قبــول تناولــه.
التحــرش واالغتصــاب ومحاوالت االغتصاب وممارســة
العنــف باتــت لألســف حــاالت متكــررة تحــدث
بالكامبــات تختلــط أحيانــا بحــاالت ضعــف وتغريــر
بارتــكاب «الخطيئــة» ،ولكــن وبــكل الحــاالت تكــون
ً
المــرأة هــي الضحيــة دائمــا ،بينمــا يبــرر المجتمــع
ســلوك وتصرفــات وربمــا جرائــم الرجــل ،والســبب
عدم كفاية األدلة.
فــي المجتمــع الســويدي نتابــع عــدة حــاالت اتهــام
باالغتصــاب تقــدم إلــى المحاكــم قــد تكــون حججهــا
ضعيفــة ،ونتابــع أيضــا حــاالت أخــرى تتوفــر فيهــا كل
عوامــل وأدلــة «الجــرم» ولكــن ال يتــم تقديمهــا
للمحاكم.
فمــا بالــك إذا كانــت القضيــة تتعلــق بقادميــن جــدد،
أغلبهــم ال يعرفــون حيثيــات قوانيــن البلــد الجديــد
وال أعرافه وضوابطه االجتماعية.
رســائل عديــدة وصلتنــا عــن طريــق بريــد الكومبــس
مــن داخــل الكامبــات ،يتحــدث بهــا أصحابهــا عــن
حــاالت ظلــم وعــدم إنصــاف لنســاء تحولــن إلــى فرائــس
مــن قبــل الجهــة األقــوى التــي تمتلــك الحــق بافتــراس
الضعيــف فقــط مــن أجــل االفتــراس بعيــدا عــن أي
عالقة إنسانية أخرى.
وألن بعــض النســاء بطبيعتهــن تميــل عــادة إلــى
التغاضــي عــن طلــب المســاعدة فــي حــال تعرضهــا
لحــاالت العنــف أو التحــرش بجميــع أشــكاله ،قــد
يتمــادى الرجــل إلــى لحظــة يكــون فيهــا هنــاك حاجــة
إلــى صــراخ المــرأة لطلــب المســاعدة ،لحظــة حاســمة،
قــد تنقــذ المــرأة مــن مرحلــة الوصــول إلــى فقــدان
الثقة بالنفس ،واإلحساس بالعجز والخوف والكبت.
إحــدى هــذه الرســائل التــي وصلــت إلــى الكومبــس
تطلــب صاحبتهــا أن نعرضهــا علــى القــراء ،ولكــن ومــن
ً
أجــل إغنــاء الموضــوع ســعينا أيضــا إلــى االتصــال
بأصحــاب االختصــاص لتقديــم المشــورة وإســداء
النصيحــة ،كمســاهمة فــي تنويــر اآلخريــن وإيضــاح
اإلجــراءات التــي يجــب أن تتبعهــا كل مــن تشــعر أنهــا
ضحيــة للعنــف أو للتحــرش لطلــب المســاعدة فــي
الســويد ،خاصــة أن صاحبــة الرســالة ال تــزال طالبــة
لجوء .سندرج أوال نص الرسالة كاملة كما وردتنا:
نص رسالة المرأة الشابة
كانــت جســد مفعــم باألمــل بالحيــاة بالحــب فتــاة
ســاذجة تملــك قلبــا طاهــرا ال يليــق بخبــث البشــر .فــي
الرابعــة والعشــرين مــن العمــر كانــت روحهــا بيضــاء
كزهــر البيلســان وســط الغابــات الموحشــة هــذه الفتــاة
هــي أنــا متزوجــة ولــدي أطفــال هــم أملــي فــي الحيــاة،
عبــرت بحــرا وبــرا وأنــا أحمــل معــي كل األمــل وكل
الحيــاة وصلــت إلــى الســويد وكباقــي الالجئيــن جلســت
فــي كامــب ،وســط العديــد مــن أبنــاء بلــدي ســوريا ،لــم
أكن أعلم بأن هذا المكان سيمحو كل آمالي.
نعــم هــذا المــكان قضــى علــى كل آمالــي عندمــا قــام
أحــد أبنــاء بلــدي بالتحــرش بــي أوال ثــم بممارســة
االبتــزاز ضــدي ،فــإن لــم أوافــق علــى مــا يطلبــه منــي
ســيخبر زوجــي بأنــي فتــاة ســيئة الســمعة وينشــر لــي
فضيحــة بيــن أهلــي وأهــل زوجــي ،وألنــي فتــاة شــرقية

تخــاف الفضيحــة ،كان لــدي شــعور بالخــوف مــن أن
أحد ما سيقتلني أحد من أفراد أسرتي وأنا بريئة.
إلــى أن جــاء وقــت تحــرش بــي واغتصبنــي ،عندهــا
تمــردت علــى خوفــي لــم أعــد أصغــي لــه وال لمطالبــه.
ومــع ذلــك فقــد حــدث مــا كنــت أخشــاه عندمــا أخبــر
زوجــي وأهــل زوجــي بأنــي امــرأة ســيئة الســمعة ،وبأنــي
كنــت علــى عالقــة معــه ،وبأنــي أقمــت عالقــات مــع
شبان كثر.
عنــد هــذا تحولــت حياتــي إلــى جحيــم ،ومــع ذلــك لــم
يكتــف ابــن بلــدي بهــذا فقــد واصــل الكــذب والقــذف
بكلمــات دونيــة ال يســتوعبها عقــل وال ديــن وال
إنســانية .تعرضــت لإلهانــة والضــرب وحاولــت أن أدافــع
عــن نفســي واشــرح الظــروف التــي قادتنــي إلــى هــذا
الوضــع ،لكــن بــا فائــدة ،فمــن يصــدق امــرأة؟ والمــرأة
في مجتمعي ال تملك حق الدفاع عن نفسها.
الجميــع تقريبــا مقتنــع ويــرددون ويتهامســون :إنهــا
هــي ...هــي مــن أغوتــه بجمالهــا هــي مــن دفعــه لذلــك
هــي وهــي أمــا هــو فــا يــام علــى مــا يفعلــه ألنــه رجــل
يحق له فعل ما يريد.
عندهــا لجــأت لمركــز الشــرطة وقدمــت شــكوى نظــرا
لبعــد المســافات وعــدم إمكانيتــي مــن التواصــل مــع
المركــز وكثــرة المشــاكل واألقاويــل مــن أهلــي وأهــل
زوجــي ،وزوجــي انتظــرت  7اشــهر وأنــا أطلــب
المســاعدة مــن دائــرة الهجــرة لالستفســار عــن
الشــكوى لحيــن ذهابــي لمركــز الشــرطة ألجــد خيبــة
أمــل جديــدة تنتظرنــي شــلت تفكيــري وأجهضــت مــا
تبقــى مــن أمــل ،فقــد أخبرونــي بــأن الشــكوى قــد
سقطت وأغلق الملف ؟؟! الن أدلتي لم تكن كافية !!!

„
„

ابتزنــي اغتصبنــي شــوه
ســمعتي ودفــن مســتقبلي وفــي
الختــام أدلتــي لــم تكــف أيعقــل
هذا؟؟

إلــى كل أنثــى :أنــت حلــم مؤقــت لــكل رجــل ،فاحــذري
خبثهــم وعواطفهــم المزيفــة ،يمكنــك أن تحققــي
ً
أحالمــك بعيــدا عــن المزيفيــن وال تفتحــي للخــوف
قلبــك مهمــا كانــت الظــروف ،فمســتقبلك أهــم مــن
أكبــر رجــل ،ويمكنــك التغلــب علــى أصعــب الظــروف
لكي ال تصبحي جسد بال روح.
شــكرا لــكل القــراء المتفهميــن لوضعــي ،وأتمنــى تلقــي
المســاعدة عــن طريــق جهــات رســمية إلعــادة
االعتبار لي وإنصافي.

الناشــطة النســائية وســيلة
عثمــان :القصــة إنســانية عامــة
ومــن الصعــب الحكم علــى مصداقية
التفاصيل

وفــي ظــل محاولتنــا إلــى إيصــال رســالة المــرأة الشــابة،
إلــى أحــد المحاميــن الســتالم قضيتهــا ،وإلــى محــاوالت
عــرض القضيــة أمــام المنظمــات النســائية المختصــة
ً
لمســاعدتها حقوقيــا كامــرأة تتعــرض للعنــف
الجنســي ،قالــت الناشــطة النســائية وســيلة بــن عثمــان
إن موقــف صاحبــة الرســالة ضعيــف لجهــة عــدم كفايــة
األدلــة كمــا جــاء فــي تقريــر الشــرطة ،لــذا ســيكون مــن
الصعــب تقديــم المســاعدة لهــا ،لبــروز عامــل الشــك
فــي ادعــاء مــا تقولــه ،والــذي يمكــن أن يكــون فقــط
مــن أجــل الحصــول علــى اإلقامــة فــي البــاد لكونهــا
طالبــة لجــوء غيــر مقيمــة .وهــذا مــا حــدث لألســف فــي
حاالت سابقة.
وأردفــت بــن عثمــان عــن قصــة صاحبــة الرســالة قائلــة:
هــي قضيــة إنســانية نمطيــة وعامــة ،أكثــر منهــا
قضيــة شــرف محــددة وواضحــة المعالــم ،لكــن بــن
عثمــان وعــدت بمتابعــة قضيتهــا وتقديــم مــا يلــزم
من مساعدة ممكنة.

أيــن حقــوق المــرأة؟ وأنــا
نفســيتي متعبــة ابتســامتي
ذهبــت ولــن تعــد أمنياتــي لهــا
معنــى ،ولــم أســتطع تحقيــق
حلمــي بــأن أصبــح صحفيــة كمــا
كنت احلم.
د .زيــاد يانــس :مشــكلتها

تتطلب عالج نفسي
هــذا فيمــا هــو الجانــي الحقيقــي فــي الجانــب اآلخــر اجتماعية
ً

ســعيد فــي عملــه ودراســته وزواجــه فقــط ألنــه رجــل
أم أنا وألني امرأة فقد طالبني القضاء بأدلة كافية!!
أنــا متعبــة جــدا ال معنــى لحياتــي تنقلــت فــي البــاد
مــن شــمالها لجنوبهــا مــن كامــب لمنــزل ألعــود إلــى
كامــب مراحيضــه مشــتركة يجــب علــي تعقيــم المــكان
عنــد حاجــة أطفالــي الســتخدامه ،وبعــد كل هــذا
التعــب والضغــط النفســي .حتــى اآلن انتظــر مــن ســنة
وســبعة أشــهر ،قــرار البقــاء فــي الســويد هــو األمــل
الوحيد للهروب من الموت في قضية شرف ...
مــا أود أن أقولــه مــن خــال تجربتــي هــذه هــو نصيحــة

ولعــل مــا يظهــر جليــا فــي الرســالة المدرجــة أن
صاحبتهــا ال تعانــي فقــط مــن قلــة الحيلــة لتوكيــل
محامــي ،بــل أيضــا مــن آالم نفســية تؤثــر علــى حياتهــا
اليوميــة .وألن العنايــة الطبيــة النفســية تفتــح لهــا
مجــال الحصــول علــى مســاعدة تعــزز موقفهــا
القانونــي ،عرضنــا رســالتها علــى الطبيــب النفســي د.
زيــاد يانــس ،الــذي أدرجهــا تحــت المشــاكل
االجتماعيــة بالدرجــة األولــى ،ونــوه عــن ضــرورة
لجوئهــا إلــى طلــب المســاعدة مــن مرشــد اجتماعــي
تؤمنــه لهــا البلديــة التــي تحــوي مركــز إيواءهــا .ومــن

ثــم يأتــي دور المختــص النفســي الــذي بــدوره يحيلهــا
إلى طبيب نفسي إذا لزمها األمر.
وقــال د .يانــس إنــه مــن الضــرورة إيضــاح الفــرق بيــن
دور المختــص النفســي والطبيــب النفســي ألن النــاس
عــادة ال يميــزون بيــن االثنيــن ويخلطــون بيــن
دورهمــا ،فــاألول يعمــل علــى تعديــل ســلوك ومعالجــة
مشــكلة نفســية مثــل مضاعفــات التحــرش واالغتصاب
المتكــرر ،أمــا الطبيــب فهــو المســؤول عــن إعطــاء
العقار للمرض الذي يعاني منه المريض.
وعــودة الــى صاحبــة الرســالة ،قــال د .يانــس إن الكثيــر
مــن طالبــات اللجــوء ال يســتجبن لضــرورة طلــب
المســاعدة النفســية بدافــع الخــوف وبــروز عنصــر
الحيــاء فــي الدفــاع عــن حقوقهــن ضــد العنــف ،بخاصــة
إذا مــا كان االغتصــاب أو العنــف الممــارس ضدهــن
مــن قبــل أزواجهــن او شــركاء مقربيــن .وألن هــؤالء مــن
طالبــات اللجــوء فهــن يخشــين مــن تأثيــر شــكواهن
علــى طلباتهــن ،وهنــا أكــد يانــس أن مــا يبحــن بــه
ً
لألخصائــي النفســي أو الطبيــب النفســي يبقــى محفوظــا
فــي ملفاتهــن بشــكل ســري وال يتــم البــوح بــه ألحــد
وال حتى لسلطات البالد إال بموافقتها الخطية.
الطبيــب زيــاد يانــس أضــاف أيضــا أن طالبــي اللجــوء
يتســاوون مــع المقيميــن فــي البــاد فــي الحصــول علــى
العالجــات الطبيــة العاجلــة كالعمليــات باســتثناء
الحــاالت التــي تتطلــب إجــراءات طبيــة غيــر إســعافيه.
وفــي حالــة صاحبــة الرســالة ،فقــد دعاهــا إلــى محاولــة
االتصــال بالعيــادات الطبيــة النفســية لوجــود خــط
هاتفــي يتلقــى مكالمــات مــن أنــاس فــي حاجــة إلــى
معالجــة نفســية بغــض النظــر عــن كونهــم طالبــي
لجــوء أو مقيميــن ،وفــي حــال التأكــد مــن صحــة
حاجتهــا إلــى مســاعدة ســيتم إحالتهــا للعــاج الفــوري،
األمــر الــذي ســيمكنها مــن تعزيــز موقفهــا القانونــي
أمام السلطات المعنية.
مهمــا يكــن مــن أمــر فأننــا نــرى أن نشــر رســالة هــذه
المــرأة الشــابة ونشــر تعليقــات مختصيــن حولهــا،
يعــد أمــرا مهمــا لنقــل صــورة حقيقيــة عــن واقــع
يعيشــه العديــد ممــن اضطــروا إلــى تغييــر
مجتمعاتهــم التــي ولــدوا وتربــوا بهــا صــورة قــد
تعطــي فكــرة عــن حســاب الخطــوات التــي يقدمــون
عليهــا ،قبــل التفكيــر بالقوانيــن المكتوبــة وغيــر
المكتوبة التي تحكم المجتمع.
ديما الحلوة
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بطل كمال األجسام السوري محمد رجوب:

أطمح إلى تمثيل السويد في البطوالت العالمية

الكومبــس  -رياضــةُ :يعتبــر العــب كمــال األجســام الســوري ،محمــد حســام ناظــم
الرياضيــة العربيــة التــي لجــأت إلــى الســويد ،هربــا من
رجــوب ،واحــد مــن المهــارات
ُ
أوضــاع الحــرب ،وعــدم االســتقرار ،ليكمــل مشــواره الرياضــي مــن جديــد فــي ظــل
ظــروف صعبــة ،ناجمــة عــن التنقــل إلــى بلــد جديــد مختلــف تمامــا فــي كل شــيء.

مــا هــي أولــى مشــاركاتك فــي
الســويد ومــا هــي األلقــاب التــي
حققتهــا في البطوالت؟

لكــن رجــوب يــدرك أن الظــروف المحيطــة بــه قــد
ً
ً
تكــون عامــا مســاعدا فــي تحقيــق أحالمــه
الرياضيــة ،ويعتــرف أن رياضــة كمــال األجســام
بحاجــة لصبــر كبيــر ،وعــدم الوقــوف عنــد الفشــل أول مشــاركة كانــت لــي فــي الســويد فــي الشــهر
واليأس.
بطولــة
فــي
2015
الســادس
الكومبــس التقــت رجــوب وتحدثــت معــه عــن  Alströmerpokalenالتــي تقــام
بدايــة مســيرته فــي ســوريا ،والصعوبــات التــي بشــكل ســنوي في مدينة  Alingsåsالســويدية،
واجهتــه فــي الســويد ،وعــن ظــروف اســتمراره فــي وكانــت أول تجربــة لــي تعلمــت الكثيــر منهــا ،وكانــت
ممارســة كمــال األجســام فــي الســويد وعــن تجربــة صعبــة لشــخص قــادم جديــد إلــى الســويد،
البطــوالت التــي شــارك فيــه وكيــف ينظــر إلــى خصوصــا أن التحضيــر لبطولــة شــيء ليــس ســهال
ويحتــاج إلــى صبــر وتدريــب شــاق ونظــام غذائــي
المستقبل.
لفترات طويلة.
ّ

هــل لــك أن تعــرف نفســك لقــراء
الكومبس؟

أنــا مــن ســوريا مــن مدينــة حمــص ،وعمــري 26
ســنة ،جئــت إلــى الســويد فــي عــام  ،2015اختــرت
الســويد ألنــي اعــرف أنهــا ســتوفر لــي الفــرص،
ً
وخصوصــا فــي مجال الرياضة.

 kvarnhammerوأخــي الدكتــور عبــد
كيــف تقيم هذه المرحلة؟
تقيمــي أننــي حققــت شــيء جيــد فــي وقــت قصيــر البــاري رجــوب هــو مســؤول التغذيــة فــي مــا يخــص
ً
فــي الســويد ،ودخلــت إلــى عالــم االحتــراف هنــا برامــج الحميــة وهــو يقيم أيضا في الســويد.
وأتمنــى أن اســتطيع تجهيــز نفســي للمشــاركة هــل تعتقــد أن قدومــك بســن
ببطــوالت خــارج الســويد أو أن أمثــل منتخــب مبكــرة كان ســيغير الكثيــر فــي
الســويد فــي بطــوالت أوروبيــة وربمــا عالميــة حياتك؟
الحقــا إذا وجــد الدعــم المطلــوب ،وأتمنــى أن يكــون
اســتطعت تحقيــق االندمــاج كونــي شــخص أهدافــه
هنــاك اهتمــام في المســتقبل القريب.
واضحــة للجميــع اســتغرقت فتــرة طويلــة حتــى
ّ
هــل شــكلت اللغــة الســويدية اســتطعت كســب ثقــة الجميــع هنــا ،لكــن كمــا
ً
عائقــا لــك؟ وكيــف اســتطعت ذكــرت ســابقا أهدافــي واضحــة و طموحــي واضــح و
ً
التغلــب علــى هــذا الحاجــز الــذي معاملتــي جيــدة مــع الجميــع علمــا أنــي شــخص
يعانــي منــه الكثيــر مــن النــاس فــي خجــول لكــن اجتماعــي إلــى حــد مــا ،واســتطعت
كســب االحتــرام مــن الســويديين و كان همــي هــو
البدايات؟
تحســين صــورة القادمين الجدد.
موضــوع اللغــة لــم يكــن عائقــا كبيــرا بالنســبة لــي،
واســتطعت خلــق عالقــات فــي فتــرة قصيــرة ،أتمنــى لــو كنــت قــد أتيــت إلــى الســويد فــي ســن
أتكلــم االنجليزيــة بطالقــة والمجتمــع الســويدي مكبــرة متأكــد كنــت حققــت الكثيــر ،كونــي الجــئ
ً
ً
بشــكل عــام يتكلــم االنجليزيــة مثــل لغتهــم األم طبعــا فــي ضغوطــات خصوصــا أنني بال إقامة.
لقــد كنــت أتواصــل مــع الجميــع عــن طريــق اللغــة
ماهــي ً نصيحتــك للقادميــن
اإلنجليزية.

فــي بطولــة bodybuilding open
 classالتــي حققــت فيهــا المركــز الثالــث بفئــة
الرجــال  Decembercupenوزن مفتــوح
وطــول مفتــوح (وهــذه أعلــى فئــة فــي المســابقة) اآلن أتكلــم الســويدية بشــكل جيــد حاولــت أن خصوصــا في مجال الرياضة؟
التــي تعــد مــن أهــم البطــوالت فــي الســويد ،ويشــارك
أنــا انصــح القادميــن الجــدد باســتغالل فتــرات
بهــا العبــون مــن مســتوى عالــي وأيضـ ًـا تقــام بشــكل أدرس بنفســي ،لكــن فتــرات االنتظــار طويلــة
االنتظــار للحصــول علــى اإلقامــة بممارســة الرياضــة
للدخــول إلــى مــدارس اللغــة الســويدية هــذا كان
سنوي في شهر ديسمبر.
ألنهــا تزيــل التوتــر والضغــط وتوصــل الشــخص
العائــق الوحيد لي.
لمراحــل كبيــرة مــن اإلبــداع والراحــة النفســية
هــل صادفتــك أخطــاء في المشــاركة
باإلضافــة إلــى أن الرياضــة هي روح الشــخص.
وكيف تحاول تالفيها مستقبال؟

أمــارس رياضــة كمــال األجســام منــذ حوالــي 6
ســنوات اخترتهــا ألنهــا رياضــة مختلفــة عــن
ً
الرياضــات أوال ،وألنهــا رياضــة فرديــة وثانيــا ،ألنهــا
ً
تحتــاج إلــى شــخص صبــور ،طبعــا كنــت انــوي إكمــال
مســيرتي فــي ســوريا لكــن اعلــم أن الفــرص جـ ًـدا تداركــت األخطــاء التــي وقعــت بهــا فــي المشــاركة
األولــى ،لقــد تعبــت كثيــرا فــي النظــام الغذائــي
ضعيفة.
ً
والتدريــب وحاولــت فــرض نفســي وطبعــا كل هــذا
مــن خــال العمــل المنظــم والدخــول فــي صــراع مــع
نفســي إلثبــات أننــي مازلــت قــادر علــى تحقيــق
البطوالت والســير نحو األمام.

ماهــو النــادي التــي تتــدرب معــه
ومــن هــو مدربــك الــذي تعتقــد
انه ســيوصلك للنجاح؟

العــب باســم نــادي JK fitness
 Hässleholmالمتواجــد فــي المدينــة التــي
اســكن فيهــا  Hässleholmمدربــي هــو
بطــل الســويد للمحترفيــن  6مــرات Jesper

ايلي لولي
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هكذا تمنع سرقة
بيتك قبل السفر في
عطلة رأس السنة

ُ
الكومبــس  -منوعــات :تشــكل ســرقة المنــازل أثنــاء الســفر ،مشــكلة حقيقيــة
للكثيــر مــن النــاس ،الذيــن يرغبــون بقضــاء وقــت خــارج البلــد ،خصوصــا في الشــتاء،
أثنــاء فتــرة عيــد الميــاد ورأس الســنة الجديــدة.

تشــير إحصائيــات المجلــس الوطنــي لمنــع الجريمــة
فــي الســويد إلــى أن شــهر كانــون األول /ديســمبر
مــن العــام الماضــي  ،2015كان أكثــر األشــهر التــي
جــرى فيهــا اإلبالغ عن عمليات ســطو.
وعـ ّـدد المســؤول اإلعالمــي لشــرطة ســتوكهولم
تــوي هيــغ لصحيفــة “ميتــرو” عــدد مــن الحيــل
البســيطة التــي يمكــن مــن خاللهــا أن يقــوم
الشــخص بحمايــة منزلــه مــن الســرقة خــال هــذه
الفترة.

اللصــوص الدخــول مــن خاللهــا الــى المنــزل ،كأن الــذي يبــدو فيــه المنــزل وكأن أشــخاص يعيشــون
يكــون بــاب الفنــاء الجانبــي أو نافــذة فــي الجــزء فيه.
الخلفــي من المنزل.
 -3األمــور التــي ســنذكرها اآلن قــد ال تحمــي مــن
خمســة حيــل لحمايــة منزلــك مــن الســرقة لكنهــا تســاعد فــي حالــة حدوثهــا ،وهــي أن
ً
تقــوم بتصويــر األشــياء الثمينــة التــي تملكهــا
الســرقة ،وفقا للشرطة:
واحفــظ اإليصــاالت ،فذلــك يســهل االتصــال بشــركة
 -1أغلــق األبــواب والنوافــذ .أخبــر جيرانــك أن كنــت التأميــن الخاصة بك.
ً
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 -4إتــرك بصمــات مــن الحمــض النــووي علــى
علــى المنزل.
أشــيائك الثمينــة ،والتــي يمكــن رؤيتهــا مــن خــال

وشــدد علــى ضــرورة أن يقــوم الشــخص بإخبــار
جيرانــه ،بأنــه سيســافر خــال فتــرة األعيــاد
والطلــب منهــم علــى ســبيل المثــال ،فتــح صنــدوق
البريــد وجــرف الثلــوج لجعــل المنــزل يبــدو وكأن
أشــخاص يعيشــون فيــه ،واالهتمــام بمعالجــة
األمــور التــي تحتــاج إلــى رعايــة ،كــي يظهــر المنــزل
 -2احــرص علــى وجــود إضــاءة تلقائيــة خــارج
وكأن هناك أشــخاص يســكنون فيه.
ونصحــت الشــرطة مــن خــال موقعهــا اإللكترونــي المنــزل ،بمعنــى أن األضــواء تضــيء مــن نفســها وقــت
علــى التفكيــر بعقليــة اللــص ،وأن ذلــك قــد يكــون الغــروب وعنــد حلــول الظــام .وأن يكــون لــك
أمـ ًـرا مفيـ ًـدا .والتفكيــر بالمداخــل التــي يفضــل توقيــت علــى األضــواء ،الراديــو ،التلفــاز وبالشــكل

مصطلحــات
ســــــويدية

Bilhandeln

مصطلــح مؤلــف مــن كلمتيــن Bil .تعنــي ســيارة ،ويرافقهــا  enفــي حالــة
النكــرة ،وتصبــح  bilarفــي حالــة الجمــع .كلمــة  handelتعنــي
تجارة أو متجر ،ويرافقها  enفي حالة النكرة.
المعنى الكامل يصبح :تجارة السيارات.
فــي الســويد ،ازدادت مبيعــات الســيارات فــي شــهر حزيــران /يونيــو
 2015بنســبة  % 12,6مقارنــة بالشــهر نفســه مــن العــام الماضــي ،كمــا
ازدادت نســبة الســيارات المســجلة ب ـ  % 11,7هــذا العــام مقارنــة بالعــام
الماضي.
ً
وكانــت أكثــر الســيارات الخاصــة مبيعــا فــي الســويد عــام  2015هــي:
 Volvo V70IIب ـ  15040ســيارة ،تليهــا  VW Golfب ـ
 10626ثم  VW Passatبـ  8015سيارة.

للمزيد:

www.alkompis.se

Grundvattennivå

Fyrverkeripjäser

مصطلــح مؤلــف مــن كلمتيــن Fyrverkeri .تعنــي ألعــاب
ناريــة ،ويرافقهــا  ettفــي حالــة النكــرة ،وتصبــح
 fyrverkerierأثنــاء الجمــع .كلمــة  pjäsتعنــي قطعــة أو
مســرحية أو حجــر شــطرنج ،ويرافقهــا  enفــي حالــة النكــرة،
وتصبح  pjäserأثناء الجمع.
المعنى الكامل يصبح :قطع ألعاب نارية.
يشــار إلــى أن األلعــاب الناريــة وصلــت إلــى أوروبــا مطلــع القــرن
الخامــس عشــر ،فيمــا ســبقه البــارود فــي القــرن الثالــث عشــر.
ويعــود أصــل األلعــاب الناريــة إلــى الصيــن ،التــي تعــرف البــارود قبـ ًـل
الفتــرة المذكــورة بكثيــر ،حيــث كانــت تســتعمل المفرقعــات قديمــا
فــي الصيــن مــن أجــل إخافــة وطــرد األرواح الشــريرة فــي العديــد مــن
المناسبات واالحتفاالت واألعراس وحتى الجنازات.

Konjunkturutveckling
مصطلــح مؤلــف مــن كلمتيــن Konjunktur .تعنــي
وضــع اقتصــادي ،ويرافقهــا  enفــي حالــة النكــرة ،وتصبــح
 konjunkturerفـ ّـي حالــة الجمــع .أمــا كلمــة
 utvecklingتعنــي تطــور أو نمــو ،ويرافقهــا  enفــي
حالــة النكــرة ،وتصبــح  utvecklingarفــي حالــة
الجمع.
المعنى الكامل يصبح :نمو اقتصادي أو تنمية اقتصادية.
ويصــف الوضــع االقتصــادي تطــور حالــة االقتصــاد الكلــي ،أي
الحالــة االقتصاديــة الراهنــة ،ويشـ ًـمل المصطلــح البطالــة
يرافقــه
مــا
وغالبــا
والنمــو.
والتضخــم
 högkonjunkturوتعنــي وضــع اقتصــادي مرتفــع،
أو  lågkonjunkturوتعني ركود اقتصادي.

مصطلــح مؤلــف مــن ثــاث كلمــات Grund .تعنــي أســاس أو
قاعــدة أو ســبب ،ويرافقهــا  enفــي حالــة النكــرة ،وتصبــح
 grunderأثنــاء الجمــع .كلمــة  vattenتعنــي مــاء،
ويرافقهــا  ettفــي حالــة النكــرة ،فيمــا تبقــى نفســها أثنــاء الجمــع.
وكلمة  grundvattenتعني مياه جوفية.
كلمــة  nivåتعنــي مســتوى ،ويرافقهــا  enفــي حالــة النكــرة،
وتصبح  nivåerأثناء الجمع.
المعنى الكامل يصبح :مستوى المياه الجوفية.
وتعــرف الميــاه الجوفيــة ،كمــا ورد فــي موســوعة ويكيبيديــا ،بأنهــا
ميــاه موجــودة فــي مســام الص ًخــور الرســوبية ،تكونــت عبــر أزمنــة
مختلفــة ،حديثــة أو قديمــة جــدا تعــود إلــى مالييــن الســنين .مصــدر
هــذه الميــاه غالبــا المطــر ،أو األنهــار الدائمــة أو الموســمية ،أو
الجليــد الذائــب ،وتتســرب الميــاه مــن ســطح األرض إلــى داخلهــا
فيما يعرف بالتغذية.
عمليــة التســرب تعتمــد علــى نــوع التربــة الموجــودة علــى ســطح
األرض التــي تالمــس الميــاه الســطحية (مصــدر التغذيــة) فكلمــا
كانــت التربــة مفككــة وذات فراغــات كبيــرة ومســامية عاليــة
ســاعدت علــى التســرب األفضــل للميــاه وبالتالــي الحصــول علــى
مخــزون ميــاه جوفيــة جيــد بمــرور الزمــن .وتتــم االســتفادة مــن
الميــاه الجوفيــة بعــدة طــرق منهــا حفــر اآلبــار الجوفيــة أو عبــر
الينابيع أو تغذية األنهر.

األشــعة فــوق البنفســجية وليــس بالعين المجردة.
 -5تجنــب الكتابــة فــي مواقــع التواصــل االجتماعــي
مــن أنــك ستســافر خــارج البــاد ،كمــا ال تتــرك
رســالة حــول ذلــك في المجيــب اآللي للهاتف.

Konsumentskydd

مصطلــح مؤلــف مــن كلمتيــن Konsument .تعنــي ُمســتهلك،
ويرافقهــا  enفــي حالــة النكــرة ،وتصبــح konsumenter
فــي حالــة الجمــع .كلمــة  skyddتعنــي حمايــة أو وقايــة أو دفــاع،
ويرافقهــا  ettفــي حالــة النكــرة ،فيمــا تبقــى نفســها فــي حالــة
الجمع.
حماية المستهلك.
يصبح:
الكامل
المعنى
ُ
وفــي القانــون الســويدي ،تعـ ّـرف حمايــة المســتهلك ،بأنهــا مجموعــة
مــن التدابيــر التشــريعية تهــدف إلــى حمايــة المســتهلكين عندمــا
يجــرون أي اتفــاق أو عقــد مــع التجــار ،فيمــا ال يمكــن تطبيقهــا
عندمــا يتفــق أو يتعاقــد شــخصين خــارج عملهــم أو مهنتهــم مــع
بعضهم البعض.
وأهــم القوانيــن فــي الســويد حــول حمايــة المســتهلك هــي ،قانــون
االســتهالك  ،konsumentköplagenوقانــون
الخدمات االســتهالكية ،konsumenttjänstlagen
وقانــون التعاقــد عــن ُبعــد ،distansavtalslagen
المســتهلك
ائتمــان
وقانــون
وقانــون
،konsumentkreditlagen
( )1994:1512حول شروط العقد في حاالت االستهالك.

Namninsamling
مصطلــح مؤلــف مــن كلمتيــن Namn .تعنــي اســم أو لقــب،
ويرافقهــا  ettفــي حالــة النكــرة ،فيمــا تبقــى نفســها أثنــاء الجمــع.
َ
كلمــة  insamlingتعنــي َجمــع أو تبـ ّـرع ،ويرافقهــا  enفــي
حالة النكرة ،وتصبح  insamlingarأثناء الجمع.
المعنى الكامل يصبح :عريضة أو جمع تواقيع أو جمع أسماء.
وتعتبــر العريضــة وســيلة إلظهــار تأييــد النــاس لقضيــة معينــة أمــام
ّ
صنــاع القــرار ومــن أجــل زيــادة االهتمــام بالموضــوع مــن قبــل وســائل
اإلعــام .ويمكــن أن يتــم جمــع التواقيــع علــى أوراق عاديــة أو عبــر
شبكة اإلنترنت.
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أفقي

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

قواعد اللعبة

هواتف هامة

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

 -1إحــدى الحــواس  -البحرية األميركية
 -1المطربــة البدوية الملقبة بســمراء الباديه
(معكوسة).
 -2فــراش الطفــل الرضيع  -عكس خير
 -2مجمــوع الحيــل والقدرات الفردية في
عمــل مــا  -ما يوضــع على الثور لجر محراث
 -3قاصدة مع ســبق االصرار  -ثلثا توت.
أو تدوير ساقية.
 -4تغذية الماشــية في المناطق العشــبية
 -3يبكين  -أعســر (معكوسة).
 متشابهة -4شــبل الدب  -خالف نفس (معكوســة).
 -5متشــابهة  -وضع في شــكل قوالب
 -5فراشــة االغنية (من لبنان).
 -6يعطي وعدا  -طمع شــديد
 -6ثلثــا بيت  -في المقدمة.
 -7صــات (فيهــا همزة مقلوبة ياء)  -في
رغد من العيش.
 -7يســتخدمه العب كرة التنس مثال
 -8هــرب  -إذا أغضــب االبن والدته فيجب
 -8فنان مصري من أصل ســوري اســمه
عليه ســريعا أن ....
الحقيقــي أنور يحيى النقاش.
 -9نصف اســم أحد أفالم احمد الســقا ومنى
 -9االســم الســابق للفنان المصري العالمي عمر زكــي وهالــة فاخر وجميل راتب - .نصف
وميض
الشريف.
 -10ريفــي  -فنانــة كوميدية مصرية
 -10نجم النجوم الســوبر ســتار (من لبنان) اســمها الحقيقي نونيا نوشكا
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مستوى مبتدئ

الكلمات المتقاطعة
رأسي
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العب كرة قدم فرنسي من اصل جزائري
( يدزنا )
طبق طعام عراقي مشهور
( لودام )

من أقدمُ 10مدن مأهولة باستمرار في العالم

( شقدم )
مخترع الديناميت
(رفألد بولن)
عالم عربي في العصر الحديث
( دمحأ يلوز )

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

أميــن المظالــم
لشــؤونالتمييــز

يعمــل أميــن المظالــم لشــؤون التمييــز  ODمــن أجــل منــع التمييــز بيــن أفــراد المجتمــع،
يحــدث التمييــز عندمــا يتعــرض أحــد األشــخاص إلى معاملة أســوأ من اآلخرين.
Diskrimineringsombudsmannen
3686 Box
Stockholm
59 103
رقم الهاتف
اإللكتروني
ـد
ـ
ي
البر
do@do.se
08 - 120 20 700
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