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املكرس  القدس شاهد تذكاري »ياد ڤاشيم«  هناك يف 
لستة مــاليني يهـودي قتلهم النازيون خــالل الحرب 
املنطقة  تلك  ُسّمى شارع مير يف  الثانية. وقد  العاملية 
تحّده 600 شجرة زرعت الحياء  الصالحني«  بـ »جاّدة 
ذكرى األشخـاص غري اليهــود الذين خاطروا بحياتهــم 
إلنقاذ يهـود من الجـالدين النازيـني. وتحمل واحدة من 

هذه األشجار اسم راؤول ڤالينبريج. 

واحد من القالئل الذين حصلوا على المواطنة 

الفخرية األمريكية

قليـل هـم السويـديـون الذين حصلـوا عىل الرتحيب 
واالنتباه الدويل الذي حظى به راؤول ڤالينبريج، ففي 
عام 1981، أصبح ثاين ما مجموعه فقط سبعة أشخاص 
سموا مواطنني فخريني يف الواليات املتّحدة األمريكية. 
ومن بينهم وينسنت ترششل واألم ترييزا. كام أصبح يف 

عـام 1985 مـواطنـاً فخـريـاً يف كندا، ويف عــام 1986 
مواطناً فخرياً يف إرسائيل. 

كان سيبلغ المائة من العمر في عام 2012 

هناك حول العامل معامل ومتاثيل وغـريهـا من األعمـال 
الفنيــة التي تكرم ڤالينبــريج. وذكراه محفـوظـة يف 
الكتب واملوسيقى واألفالم، وتحمل اسمه العديد من 
البنايات وامليادين والساحات واملدارس وغري ذلك من 

املؤسسات. 
تصـادف يف العــام 2012 الذكرى املئـويـة لـوالدة 
ڤالينبريج. وعىل الرغم من ذلك، فإن إنجازاته اإلنسانية 
ما زالت تعارصنا، وهي رسالة تذكري مستمرة إىل أن كّل 
شخص يحمل مسؤولية يف املعركة ضّد التمييز العنرصي. 
وهي تبني أهمية الشجاعة الشخصية واتّخاذ املواقف إذ 

ميكن لشخص واحد أن يحدث فرقاً وتأثرياً. 

تقديم المأوى في »البيوت السويدية«

عنّي الدبلومايس ورجـل األعمـال ڤالينبــريج سكرتـرياً 
للبعثة الدبلوماسية السويدية يف بودابست يف يونيو/
حــزيــران 1944. كانت مهمته اطالق عمليــة إنقــاذ 
لليهود، وأصبح رئيس قسم خاّص. وعن طريق إصدار 
جــــوازات سفر ســويدية للحــــامية وتأجري مبـــاين 
"بيوت ســويدية" حيث متكن اليهـــود من االلتجـــاء 
إليها والحصول عىل مالذ آمن فيها، أنقـــــذ عشـــرات 

اآلالف من األرواح.
سجن ڤالينبــريج يف يناير/كانــون الثاين 1945 من 
قبل قّوات سوفيتية. وبقي مصريه مجهوالً لغاية اآلن. 
ويزعم االتحاد السوفيتي بأنّه مات يف سجن سوفيتي 
يف 17 يوليو/متوز 1947. إال أن العـديـد مـن التقــارير 

n .تفيد بأنه لرمبا كان حياً إىل ما بعد ذلك

راؤول ڤالينبيرج

يمكن لشخص واحد أن يحدث اختالفًا
أنقذ راؤول ڤالينبيرج عشرات اآلف اليهود من المحرقة متسلحًا فقط بشجاعته وجرأته األخالقّية. 

وكانت قصة ألهمت العالم بأجمعه. إن إنجازات ڤالينبيرج رسالة تذكير الستمرار الحاجة إلى 

محاربة التمييز العنصري. 

إن إبداع شارلوت جيلينهامار في غوتبورغ هو واحد من عّدة معالم أثرية لراؤول ڤالينبيرج حول العالم.
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راؤول ڤالينبيرج )إلى اليمين( يحيط به زمالؤه في بودابست في عام 1944. 

أنشأت الـواليـات املتحــدة األمـريكية يف العــام 1944،  
مجلس الجئـي الحــرب )WRB(، وهو منظمـة تتمثل 
مهمتها يف إنقــاذ اليهــود من االضطهــاد النازي. وحاملا 
أدرك املجلس )WRB( أن السويد تبذل محاوالت جادة 
إلنقاذ اليهود يف هنغاريا، رشعت يف العثور عىل شخص 
يستطيــع أن يطلق عمليـة انقــاذ كــربى يف بودابست. 

وعرضت هذه الوظيفة عىل ڤالينبريج وقبل بها. 
قبـل وصـول ڤالينبـريج إىل بودابست، كان ڤالدميـار 
الصليب األحمر السويدي  النجليت، وهو مندوب من 
يقــوم مبساعـدة املفـوضيـــة السويـديـة. كان النجيت 
يستأجر املباين باسم الصليب األحمر ويضع الفتات عىل 
أبوابهـا مثل »املكتبـة السويـديـة« و »املعهـد السويدي 
للبحـوث«. واستخـدمت هـذه املباين فيمـا بعـد مـأوى 

لليهود لالختباء بها. 

طبع اآلالف من جوازات السفر

كان أول يشء فعلـه ڤالينبـريج هـو تصميم جــواز سفر 
سويدي للحامية. 

كان لـدى البـريوقـراطينّي األملـان و املجـرينّي ضعف 
يف دراسة الرموز، لذا طُِبَعْت الجوازات باللونني األزرق 
واألصفر والشعار السويدي يف املنتصف . وزّود الجوازات 
بالطّوابـع و اإلمضـاءات املناسبة. ومتّكن ڤالينبــريج من 
إقنــاع وزارة الخارجيـة املجريّة أن تـوافـق عىل 4,500 
جواز حامية. إال أنه يف الحقيقــة أصدر ثـالثـة أضعـاف 

ذلك العـدد. ونحو نهايـة الحرب، عندمـا كانت الظّروف 
يائسـًة، أصـدر ڤالينبـريج نسخـًة مبّسطـة مــن جــوازه 
الحامي الّذي حمل إمضاءه فقط. وقد نجح هذا األمر 

أيضاً يف ظل الفوىض القامئة. 
واستخدم ڤالينبــريج لتحقيق أهـدافـه أي يشء من 
الـرّشـوة إىل تهــديـدات االبتــزاز. وكان الدبلوماسيّون 
اآلخرون يف املفـوضيـة الّسويـديـة متشّككني يف البداية 
لطرقـه غــري التقليديّــة. ولكّن عندما أمثرت مجهـودات 
ڤالينبريج، تلّقى املساندة برسعة. وقد كرب قسمه، حيث 
كان هناك عـدة مئات من األشخـاص يعملـون هناك يف 

أوقات ذروته. 
ويف 20 نوفمـرب/ترشين الثاين 1944، حـرك أدولـف 
أيشامن سلسلة من مسريات املوت أجرب فيها اآلالف من 
اليهـود أن يرتكوا املجر ســرياً عىل األقــدام تحت رشوط 
صعبة جداً. إال أن ڤالينبريج ساعدهم بتوزيع الجوازات 
الثاين 1945، وصل  الّدواء. ويف يناير/كانون  والطّعام و 
الجيش األحمر إىل بودابست. ويف 17 يناير/كانون الثاين، 

اعتقل ڤالينبريج من قبل القّوات الّسوفييتيّة. 

البحث عن راؤول ڤالينبيرج

يبقى قــدر ڤالينبريج لغزاً محـرياً. ليس هناك حتّى اآلن 
صورة واضحة ملا حدث له بعد اعتقاله. 

ويف إبريل/نيسان 1945، أصبح واضحاً أن ڤالينبريج 
قد اختفى فعالً.

جوازات سفر للحماية تنقذ يهودًا

عن طريق إصدار جوازات سفر للحماية وإقامة مساكن آمنة، 

حفظ ڤالينبيرج حياة عشرات اآلالف من اليهود في بودابست. 

تعرف إلى المزيد

راؤول ڤالينبيرج 

عام 2012 

لكان بلغ راؤول ڤالينبيرج المائة من العمر 

في عام 2012. وسيتم االحتفال بالذكرى 

المئـويـة له فـي السـويـد والخــارج. اقـرأ 

المزيد حول ما سيحدث خالل السنة في: 

 www.raoulwallenberg2012.se

 (Raoul معهد راؤول ڤالينبيرج

 WallenbeRg InstItute)

ومهمــة المعهــد هــو تعــزيــز االحـترام 

العالمي لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني 

من خـالل األبحـاث والتعليــم األكاديمــي 

ونشر المعلومات والتطوير المؤسسي. 

www.rwi.lu.se

مؤسسة راؤول ڤالينبيرج العالمية 

 (the InteRnatIonal Raoul
 WallenbeRg FoundatIon)

وهـي منظمـة غير حكــوميـة تتمثـــل 

مهمتهـا في تطــوير البرامــج التعليمية 

وحمالت التوعية العامة على أساس قيم 

التضامن والشجاعـة المدنيـة، وهـي حجر 

الزاوية األخالقي لمنقذي يهود المحرقة. 

www.raoul-wallenberg.org.ar

أكاديمية راؤول ڤالينبيرج 

 (Raoul للقيادات الشابة

 WallenbeRg academy FoR
young leadeRs)

تـأسـست األكاديميـــة فـي عـــام 2001. 

وتتمثـل مهمتهـا فـي تدريب الشبــــاب 

السويديين على القيادة، وذلك باستخدام 

راؤول ڤالينبيرج وإنجازاته نموذجًا. 

www.rwa.se

البحث عن راؤول ڤالينبيرج

البحث عن راؤول ڤالينبيرج هي عبارة عن 

شبكة من الباحثين المستقلين في محاولة 

لتحـديـد ما حـدث لــه. إنهم يعتقــدون أن 

هناك الكثير من عالمات االستفهام التي 

تستدعي اجراء تحقيق شامل قبل أن يتم 

حسم مسألة مصير ڤالينبيرج.

www.raoul-wallenberg.eu

طابع بريدي أمريكي لالحتفاء براؤول ڤالينبيرج. 
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تعرف إلى المزيد

 ميدالية ڤالينبيرج 

(the WallenbeRg medal)

إن ميدالية 

ڤالينبيرج 

هي جائزة 

أمريكية 

للمجهودات 

اإلنسانية. 

وتمنح منذ 

عام 1990 

بهبة ڤالينبيرج 

من جامعة 

ميتشيغان 

للمجهودات 

اإلنسانّية غير 

العادية. وعلى 

واجهة الميدالية صورة راؤول ڤالينبيرج، 

والّشعار »يمكن لشخص واحد أن يحدث 

اختالفًا«. وفي 2010، ذهبت الجائزة إلى 

دينيس مكويج، طبيب النساء الكونجولي 

و مدير المستشفى الذي قد جلب االنتباه 

لقضية ضحايا النساء للعنف الجنسي في 

مناطق القتال.

 (Raoul لجنة راؤول ڤالينبيرج

 WallenbeRg commIttee)

 )The شكلت جمعيــة راؤول ڤالينبيــرج

 Raoul Wallenberg association)

في عام 1979، بهـدف إيجـاد الحقيقــة 

حــول مصير ڤالينبيرج وتأمــين تحـريـــره 

ونشر المعلومــات عن أعمالـه اإلنسانيــة. 

وأصبحت جمعيــة راؤول ڤالينبيرج لجنــة 

راؤول ڤالينبيرج في عام 2000 . وتبقى 

األهداف ذاتهـا مع الطمــوح اإلضافـــي 

إللهام األجيال األصغر أن يتخذوا ڤالينبيرج 

كقدوة وإظهار أنه يمكن لرجل واحد أن 

يحدث اختالفًا.

www.raoulwallenberg.se

الّتعليم بنهج ڤالينبيرج المتميز

سميت العديد من المدارس حــول العالم 

نسبــة لراؤول ڤالينبيرج، ولمــن استلهمت 

تعاليمها من إنجازاته. وهناك في السويد 

مدرسـة مستقلـة باسـم راؤول ڤالينبيرج. 

وروح ڤالينبيرج بمـا يجسـده من األمـانـة 

والّتعاطف والّشجاعة والقدرة على اّتخاذ 

األفعال جزء مكّمل ألنشطتها. وتتمثل 

فلسفة المدرسة بأن: »ال يتوجب أن ُيْكَبح 

أي شخص وال يتوجب أن يترك أي شخص 

بمنأى«. ومن األمثلة على المدارس خارج 

السويد المدرسة الثانوية لراؤول ڤالينبيرج 

فـي بروكلين فـي نيويورك، ومـدرسـة 

راؤول ڤالينبيرج للتعليم الثانوي المهنـي 

في بودابست في المجر، ومدرسة راؤول 

ڤالينبيرج الثانوية في برلين في ألمانيا.

بينت املعلومات من موسكو أن ڤالينبريج مل يكن يف 
االتحاد السوفيتي.

ويف أوائـل الخمسينيــات، أفــادت شهــادات أرسى 
الحرب العائدون أنهم قد قابلوا ڤالينبريج يف السجن يف 
السويدية.  الجهود  تجدد  إىل  أدى  الذي  األمر  موسكو، 
ويف عـام 1957، أعطـى االتحـاد السوفيتي رداً جـديـداً. 
فقـد وجـدوا وثيقة مكتوبة باليد بتاريخ 17 يوليو/متوز 
1947 يرّصح فيها »أن ڤالينبريج الّسجني ]عىل حّد قول 

الكاتب[... مات اللّيلة املاضية يف زنزانته«.
كانت السـويــد متشككة والتزم االتحـاد السوفيتي 
بهـذه الروايـة ملا يزيـد عن 30 عامـاً. ويف أكتوبر 1989، 
أدت الطلبات من الحكومة السويدية وعائلة ڤالينبريج 
إىل إنجاز مثمر، وتم دعوة ممثلو العائلة ملوسكو إلجراء 
حـوار ومنـاقشـة. ويف تلك املنـاسبـة، سلـم جــواز سفر 
ڤالينبـريج ومفكرة الجيب الخاصـة به وأمـالكه األخرى 
للعائلـة. وفيمـا يبـدو أنها وجـدت أثناء اإلصــالحات يف 

 .)KGB( أرشيف املخابرات السوفيتية كيه جي يب
بعـد سنتـني من التاريـخ أعــاله، اتفقت الحكومتـني 
السوفيتية والسـويـديـة عىل تعيني لجنـة عمـل مشرتكة 
لتنظيم الحقـائـق بشـأن مصـري ڤالينبــريج. وتــم نرش 
تقـاريـرهمـا يف يناير/كانـون الثاين 2001. ولكن مل يـؤّد 
العمـل الجامعي إىل أي إجـابـات حاسمـة، واُْستُْنِتج أن 
األسئلـة املهّمـة الكثـرية كانت غــري مجـابــة حتّى اآلن، 

وعليه ال ميكن إغالق ملف ڤالينبريج. 

فشل دبلوماسّي

عينت الحكومة السويـديـة يف أكتوبر 2001  لجنة تحقيق 
 )Eliasson Commission( »رسميــة »لجنــة إليــاسون

للتحقيق يف نشاطات منظومة السياسة الخارجيّة للّسويد 
فيام يختص بقضية راؤول ڤالينبريج. ويف عام 2003، صدر 
تقرير لخصت فيه التحركات السياسية السويدية تحت 

n .»عنوان »فشل دبلومايس

قاعة األسماء في ذكرى المحرقة ياد فاشيم في القدس. 

أونج سان سو كايي، الفائزة 

بميدالية ڤالينبيرج في عام 

. 2011
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سلمت الممتلكات الشخصية لڤالينبيرج باالتحاد السوفيتّي 

السابق في عام 1989 . 
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مل يكن راؤول ڤالينبــريج من النـــوع البطـويل باملعنى 
التقليدي، ولكنه كان شجاعاً ومفاوضاً ماهراً ومنظاّمً. 
وهـذا كمـا وصفـه الدبلـومـاسـّي السويـدي بري أنجر 
)1913-2002(. وكان قد تم تعيني أنجر يف بودابست 
أثنـــاء الحـرب كمستشـار للمفــوضيــة السـويـديـة. 
وإضافـة إىل ذلك، فإن بيئـة ڤالينبـريج وتربيته زّودتاه 

باملهارات الفريدة.

دراسة العمارة في الخارج

إن عائلة ڤالينبريج من أحد أبرز العائـالت يف السـويـد، 
مع أجيـال من كبار املرصفيـني والدبلـومـاسيني ورجال 
الدولـة. وكان والـد راؤول ابن عـم يعقـوب ومـاركوس 
ڤالينبريج، وهام اثنان من رجال املال والصناعيني األكرث 
شهـرة يف السـويـد يف القـرن العرشيـن. وكانت الخطّة 
لراؤول الدخــول فـي املجــال املرصيف، لكنه كان أكرث 
اهتاممـاً بالعمـارة والتجــارة. حيث سـافــر يف العــام 
1931 لدراسة الهندسة املعامرية يف جامعة ميتشيغان 
يف الـواليـات املتحـدة األمريكية. ودرس هنــاك أيضــاً 

اللغات اإلنجليزية واألملانية والفرنسية. 
وعندمـا عـاد إىل السـويـد يف عـام 1935، وجد أن 
درجته الجامعية األمريكية ال تخولـه العمـل كمهندس 
معامري يف السويد. وعمل ڤالينبـريج بني عامي 1935 
و1936 يف فرع بنك هولندا يف حيفا. ويف ذلك الوقت، 

قابل اليهود الذين هربوا من أملانيا وهتلر. وقد حركت 
قصتهم مشاعر ڤالينبريج وتأثر كثرياً بها. 

شّق الطريق حتى القمة

حصل ڤالينبريج يف ستوكهومل عىل وظيفة يف رشكة أوربا 
 )Central European Trading الـوسطــى للتجـــارة
)Company وهي رشكة استريادة وتصدير مع أعامل يف 
كاملان  قبل  من  ومملوكة  الوسطى،  وأوروبا  ستوكهومل 
الوير وهو يهودي مجري. وجعلت مهـارات ڤالينبــريج 
اللغـويـة وحقيقـة كونه يستطيـع السفر بحـريـة حـول 
أوروبّا الرشيك األمثل يف األعامل لالوير. ومل ميض وقت 
طـويـل حتى أصبح مساهامـً رئيسياً يف الرشكة واملـديـر 
الدويل لها. وعلمته أسفـاره إىل فرنسـا املحتلـة من قبل 
النـازيـة وإىل أملانيا كيف تعمـل البريوقراطيّة األملانيّة، 

وهي معرفة أثبتت قيمة كبرية فيام بعد. 

محمي بموقعه الدبلوماسي

كان ڤالينبريج أيضاً ممثالً موهوباً وكان ذلك عوناً كبرياً 
له عنـد التصـادمـات مـع النـازيـني. وكان بإمكانـه أن 
يكون هادئاً وظريفـاً ووديعـاً، أو عدوانياً ومخيفاً. كام 
كان يتملـق ويـرشـو أو يصيـح ويهــدد يف املنـاسبـات 
والسياقـات املختلفـة. وقد أثار إعجاب النازيني وغالباً 
ما رضخـوا لطلباتـه. وكان العـامـل الهام اآلخر وضعـه 

الدبلومـاسـي السـويـدي والـذي مل يجـرؤ األملان عىل 
انتهاكه. 

وطلب بري أنجر من ڤالينبـريج يف آخـر مرة رآه بها 
فـي 10 ينـاير/كانـون الثاين 1945 أن يتخـذ لـه مـأوى 
للحامية. وقد رد عليه ڤالينبريج: »بالنسبة يل، ال يوجد 
من خيـار آخـر. لقـد قبلت هـذه املهمـة وال أستطيـع 
العـودة إىل ستـوكهـومل مـن دون أن أتـأكد بأنني قــد 
فعلت ما يف وسعي وما يف مقدريت البرشية إلنقاذ أكرب 

n .»عدد ممكن من اليهود

الرجل األمثل للمهمة

كيف يمكن لرجل واحد إنقاذ عدد هائل من األرواح؟ كان راؤول ڤالينبيرج الرجل المناسب في 

المكان المناسب وفي الزمان المناسب.

السيرة الذاتية باختصار

تاريخ الوالدة: 4 أغسطس/آب 1912.

مكان الوالدة: ليدينجو، استوكهولم.

التحصيل العلمي: درجة في الهندسة 

المعمارية من جامعة ميتشيغان في عام 1935.

الوصول إلى بودابست: يوليو/تموز 1944.

الحبس: يناير/كانون الثاني 1945.

تاريخ الموت المزعوم من قبل السلطات 

الّسوفيتية: 17 يوليو/تموز 1947.
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ذهب راؤول ڤالينبيرج في عام 1931 إلى الواليات المّتحدة لدراسة فّن العمارة واللغات اإلنجليزّية واأللمانية والفرنسية. 
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آثار ڤالينبيرج حول العالم

وضعت النْصب والشواهد التذكارية لراؤول ڤالينبيرج في العديد 

من البلدان. وفيما يلي بعض منها.

 أفالم حول راؤول ڤالينبيرج 

)أفالم منتقاة(.

2006

 )Raoul راؤول ڤالينبيرج مالك بودابست

 Wallenberg, L’ange de Budapest)

للمخرج مارسيل كوليت. فيلم وثائقي.

2005

تهاوي راؤول ڤالينبيرج

(Der Fall Raoul Wallenberg( للمخرج 

كالوس ديكسيل. فيلم وثائقي.

2004

أسرار المتوفين - ما الذي حدث لراؤول 

 )Dead Men’s Secrets –  ڤالينبيرج

 Whatever Happened To Raoul

(?Wallenberg قناة األحداث التاريخية 

فيلم وثائقي.

2001

 )Searching البحث عن راؤول ڤالينبيرج

(for Raoul Wallenberg للمخرج روبرت 

ل. كيميل. فيلم وثائقي.

1994

 )Wallenberg, ڤالينبيرج وتقٍص الختفائه

(autopsie d’une disparition للمخرج 

جين تشارلز دينياو. فيلم وثائقي.

1990

 )God afton, مساء الخير سيد ڤالينبيرج

(herr Wallenberg للمخرج شل جريدي. 

فيلم سيرة ذاتية.

1985

 )Wallenberg: A ڤالينبيرج: قصة بطل

(Hero's Story للمخرج المونت جونسون. 

فيلم سيرة ذاتية.

 www.raoul-wallenberg.eu/references/films 

ستيالن سكارسجارد )إلى اليسار( كراؤول 

ڤالينبيرج في فيلم مساء الخير سيد ڤالينبيرج 

 .)God afton, herr Wallenberg(

باّتجاه عقـارب السـاعـة من اليســار: حقيبـة من البرونز من قبـل أوال وغـوستــاف كرايتز ْتشير الـى مــكان والدة ڤالينبيرج فـي 

ستوكهولم. شقيقة راؤول ڤالينبيرج، نينا الجيرجرين، تزور نصب أخيها في بودابست. خمسة أعمدة من صخر الديابيز األسود 

نقبت من صخر األديم السويدي، نصبت في نيويورك كتقدير لراؤول ڤالينبيرج. 

جوني موزير 

»لقـد كنت سـاعـي ڤالينبيرج. وبمـا أننـي أتـكلم 

األلمانية إضافـة إلـى الهنغاريـة أمكنني ذلك من 

عبـور الحـواجـز وكنت مجّهزًا بشكل جيد جدًا ألن 

أكون مرسااًل«. ويتحدث مـوزيـر عـن اليـوم الـذي 

علم به ڤالينبيرج عـن العمـال اليهـود الثمـانمـائـة 

الذين ُسّيروا إلى ماوتهاوزن. وذهب مع ڤالينبيرج 

إلى هناك. طلب ڤالينبيرج ممن يحملون الجوازات 

السويـديـة رفــع أيديهــم. »وبنـاء علـى أمـر منــه، 

ركضت بين الصفـوف وأخبـرت الرجـال أن يرفعـوا 

أياديهــم سـواء كان لديهـم جـواز سفـر أم ال. 

ومن ثم أخـذ ڤالينبيرج علـى عـاتقـه رعـايـة كّل 

الـذين رفعت أياديهم، وكان لـه تأثيره بحيث أنه 

ال أحـد من الحّراس الهنغاريين عارضوه. لقد كان 

الشيء االستثنائي فيه القّوة المقنعة للغاية في 

سلوكه.« 

تيبور وأجنيس ڤاندور

كان تيبـــور وزوجتـــه أجنيــس مستخـدمــين عنــد 

ڤالينبيرج. وكانت أجنيــس علــى وشّك الــوالدة. 

وفي ذلك الوقت منعت كّل المستشفيات اليهود 

وكانت البيـوت مكتظـة ازدحـامـًا. وجد ڤالينبيرج 

طبيبًا وأخذ الزوجين ڤاندور إلى شّقتـه في شارع 

أوستروم. وهنـاك، أعطـى أجنيس الشابـة سريره 

ونام هو عند المدخل. وفي وقت مبّكر صباحًا، 

أعلن الطبيب وصول الطفلة إيڤون ماريا إيڤا. وسأل 

الزوجين ڤاندور ڤالينبيرج أن يكون عّراب طفلتهما، 

وقبل ڤالينبيرج بكل لطف.

اقرأ المزيد من الشهادات حول راؤول ڤالينبيرج: على 

www.raoulwallenberg.org الموقع اإللكتروني

شهادات شخصية
أّثر ڤالينبيرج في حياة العديد من االشخاص خالل حياته في 

بودابست.  وفيما يلي اثنان من العديد من الشهادات:

www.sweden.se/arحقائق حول السويد | راؤول ڤالينبيرج
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شّن الحمالت ضد عنف الشارع 

انخرط أنتون أبييل املـولـود عـام 1992 يف حملـة ضد 
عنف الشارع وذلك بعدمـا تعرض املراهـق السـويـدي 
ريكاردو كامبوجيـاين إلــى الرضب حتـى املـوت فــي 
ستوكهـومل يف 6 أكتوبر/ترشين األّول 2007. وقـد أنشأ 
أبييل مجمــوعــة عىل الفيسبــوك أطلـق عليهـا اسـم 
 )Bevara oss från »أنقـذونــا مـن عنـف الشــارع«
)gatuvåldet والتي رسعـان ما انضـم إليـها 100,000 
عضـو. ويف 12 أكتوبر/ترشين األول 2007، نظـم أبييل 
مظاهـرة اشـرتك بهـا أكرث من 10,000 شخـص. وأسس 
يف نفس ذلك العـام منظمـة »أوقفـوا عنف الشــارع« 

.)Stoppa gatuvåldet(
ويف أكتـوبر/ترشين األّول 2010، أصبـح أبييل ثاين 
أصغر أعضـاء الربملان السـويـدي عامـة وأخذ مقعده 

ضمن حزب املحافظني. 

حركة الـ 12 إاّل 5 دقائق

تعمـل حركة الـ 12 ااّل 5 دقـائــق عىل تحشيـد الـّرأي 
العاّم ضّد العنصـريـة وكره األجانب. وتشكلت الحركة 
يف هارنـوسـانـد يف الســويــد يف عــام 1988، من قبل 
الشبــاب كرد فعــل عىل العنف واملضــايقــات التي 
يتعرض لهـا الالجئـون. وقـد اشتق االسـم مــن الوقت 

الذي عقـدت فيـه مظاهراتهم، أي خمس دقـائـق إىل 
الساعة 12 من يوم األحد. 

وكان قـائـد الحـركة ستيـج ڤالني )2009-1943(. 
وشاركت ابنته سارة يف الحركة أيضاً إال أنها قتلت مع 
صـديقـة لهـا يف عـام 1989. وكان القاتل الجئأً يافعـاً. 
وأصبحت مهمـة ڤـالـني يف الحيـاة اإلبقـاء عىل تعهـد 
ابنته. ومن هذه املأسـاة، وجـد قوتـه الدافعـة، واتخذ 
موقفاً من أجل املصالحة بدالً من الكراهية واالنتقام. 

 

إعطاء الصوت لمكافحة الفاشية

يعــرف الصحفـــي واملــؤلــــف ستيــــج الرســــون 
)1954-2004( بثالثيـة ألفيّتـه. وهـو معـروف أيضـاً 

بالتزامـه القوي بالدميقراطيّة ومعارضة الفاشيّة. 
ويف منتصف الثامنينــات، كان الرسـون مشرتكاً يف 
إنشاء مرشوع وقف العنرصية. ويف عام 1988، بدأ هو 
وآنا-لينا لودينيس وهي صحفية رفيقة ومؤلفة بتصوير 
ووضع تفاصيل العنرصيّة املنظّمة والتي تعد األشمل يف 
السـويـد. وكانت النتيجـة كتاب »اليمــني املتــطرف« 

)Extremhögern( الذي نرش يف عام 1991.
وكان الرســون أيضــاً واحـداً من مؤسيس مؤسسة 
 )Expo Foundation and إكسبــو ومجلــة إكسبـو
)Expo magazine. وتقــــوم املـؤسسة باملتــابعــة 

واملراقبــة وتزويد املعلومــات حــول امليـول اليمينيّة 
املتطرفة والعنرصيّة يف املجتمــع . وهدف املجلـة هو 
الدفـاع عـن الدميقراطيـة وحـريـة التعبــري ومحاربــة 
النزعات العنرصيـة واملعادـية للساميـة والشمولية يف 
املجتمع. ويف عام 1999، أصبح الرسون رئيس التحرير 
وهو املنصب الّذي تواله حتى موته. وتويف أثر نوبة 

قلبية يف 9 نوفمرب/ترشين الثاين 2004. 

الريادة في مجال حقوق اإلنسان

كرست الصحفيـــة واملـؤلفــة والسيــاســية إنجــرد 
سيجريستيدت ڤيبــريج )1911-2010( حياتهـا للنضال 
مـن أجـــل حقــوق اإلنســان والحــريــة والســالم 
تورجنــي  الصحف  محــرر  وكابنــة  والدميقراطيــة. 
سيجريستيدت خصم النازية، انخرطت يف وقت مبكر 
من حياتها ألعمـال الالجئني وملعارضـة النازيـة. وأدى 
اشرتاكها يف القضايا الدولية إىل توكيلها مهـام مع األمم 
املتحــــدة ومجلــس الشمـــــال األورويب ومنظمـــة 

n .اليونيسيف

الفرق يصنعه الشجعان

ناضـل العـديـد من األبـطال اآلخرين بالطريقـة نفسها كراؤول 

ڤالينبيرج، الى جانب الضعفاء، ضّد الظلم والعنف واالضطهاد. 

وأربعة منهم هم أنتون أبيلي، وستيج ڤالين، وستيج الرسون، 

وإنجرد سيجيرستيدت ڤيبيرج. 

روابط مفيدة:

www.expo.se   مجلة إكسبو ومؤسسة إكسبو 

www.levandehistoria.se   منتدى تاريخ حي

www.raoulwallenberg.org   لجنة راؤول 

ڤالينبيرج للواليات المّتحدة

www.skma.se   اللجنة السويدية ضد معاداة 

السامية 

www.umr.nu   الشباب ضد العنصرية 

 وهي أكبر منظمة للشباب في السويد لمناهضة 

العنصرية

www.wallenbergdatabase.ud.se  قاعدة 

بيانات يمكن البحث بها عن الشهادات والوثائق 

التي تتعلق براؤول ڤالينبيرج

www.wallenbergfoundationofnj.org  مؤسسة 

ڤالينبيرج لوالية نيوجيرسي
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من اليمين إلى اليسار: عضو البرلمان أنتون أبيلي، وزعيم حركة 5 دقائق إلى 12 ستيج ڤالين، والصحفي والمؤلف ستيج الرسون، 

والصحفية والمؤلفة والسياسية إنجرد سيجيرستيدت ڤيبيرج.

www.sweden.se/arحقائق حول السويد | راؤول ڤالينبيرج

منشورات المعهد السويدي،

.FS 25 في أبريل/نيسان 2012 إف إس

ويمكن معرفة المزيد بالرجوع إلى الموقع 

.)sweden.se/ar)

 .)sweden.se/ar( حقوق الطبع: نشر بالمعهد السويدي في موقع

إن كّل المحتوى محمي بقانون حقوق الطبع السويدي. ويسمح بإعادة إنتاج النّص أو نقله أو عرضه أو نشره أو إذاعته 

في أّي وسيلة إعالمية لالستعمال غير التجارّي وذلك باإلشارة إلى موقع )sweden.se/ar(. وعلى أية حال، ال يمكن 

استخدام أي من الصور أو الوسائل اإليضاحية.

إّن المعهد السويدي )إس آي - SI( هـو وكالـة عمـوميـة ترّوج 

االهتمام والثقة بالسويد حول العالم. ويسعى المعهد السويدي 

إلى إقامة التعاون والعالقات الدائمة مع البلدان األخرى من خالل 

االّتصال االستراتيجي والتبادل في حقول الثقافة والتعليم والعلوم 

واألعمال.

للمعلومات األخرى حول السويد:

موقع )sweden.se/ar(, أو السفارة أو القنصلية السويدية في 

بالدك، أو المعهد السويدي. 

صندوق بريد Sweden, Stockholm , SE-103 91 ,7434، هاتف 

00 78 453 8 46+، بريد إلكتروني )si@si.se(، موقع إلكتروني 

.)www.swedenbookshop.com( و )www.si.se)

www.expo.se
www.levandehistoria.se
www.raoulwallenberg.org
www.skma.se
www.umr.nu
wallenbergdatabase.ud.se
www.wallenbergfoundationofnj.org
www.sweden.se/ar
http://sweden.se/ar
http://sweden.se/ar
sweden.se/ar
http://sweden.se/ar

