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الكومبــس – خــاص: يف محاولــة إلطــاع القــارئ العــريب يف 

الســويد، عــى أهــم مواقــف وسياســات األحــزاب الســويدية، 

ــة 6  ــس اإلعامي ــبكة الكومب ــت ش ــات، وجه ــل االنتخاب قبي

ــان الســويدي.  ــة يف الربمل ــع األحــزاب املمثل أســئلة، إىل جمي

ــدا  ــا ع ــع هــذه األحــزاب م ــات مــن جمي ــد تلقــت إجاب وق

ــا. حــزب ســفرييا دميوكراتن

مــن الطبيعــي أن تكــون اهتاممــات املجموعــة اللغويــة 

ــع  ــة م ــية، متوافق ــزاب السياس ــه األح ــام تطرح ــة في العربي

ــاك أيضــا  ــات املجتمــع الســويدي إجــامال، ولكــن هن اهتامم

ــا اللجــوء  ــة تفــرض نفســها، تتعلــق بقضاي ــات معين خصوصي

جانــب  إىل  الخارجيــة،  والسياســات  واالندمــاج  والهجــرة 

قضايــا االنتخابــات التقليديــة مثــل العمــل والبطالــة والســكن 

ــا. ــب وغريه والرضائ

ــس أن  ــت الكومب ــتطالع حاول ــذا االس ــئلة ه ــع أس ــد وض عن

ــة  ــذ الخصوصي ــع أخ ــة، م ــات العام ــب االهتامم ــي أغل تغط

بالحســبان، والهــدف هــو دامئــا تكويــن صــورة عــن مــن 

ــة ــرة املقبل ــيحكمنا يف الف ــن س ــايل م ــننتخب وبالت س

ولســهولة قــراءة هــذا التقريــر، حــول اســتطالع مواقــف 

ــات الســبع التــي  ــه اإلجاب األحــزاب، ســنضع كل ســؤال وتحت

ــدى. ــى ح ــزب ع ــكل ح ــود ل تع

أربيل حُبلى بالمفاجأت ومعبر 
للحالمين بالهجرة

الكومبــس ـ خــاص: إمتــأت أربيــل 
بالالجئــن، وأضحــت واحــدة مــن كربيات 

ــالذ  ــي امل ــا، فه ــرة اىل أوروب ــع الهج مناب

ــال  ــن القت ــون م ــه الهارب ــوذ ب ــذي يل ال

والتهجــري القــري يف عــدة مــدن عراقيــة 

خصوصــا مــن ســهل نينــوى وســنجار 

ــة  ــة، إضاف ــدن العراقي ــن امل ــد م والعدي

فيلتقطــون  ســوريا،  مــن  مناطــق  اىل 

ــا، ويعــدون العــدة للســفر  األنفــاس هن

ــا اىل دول  ــا أوال، ومنه ــا بإتجــاه تركي منه

ــم ". ــوء " الحل اللج
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Al-Kompis är ett Media 
Network med ambitionen 
att underlätta integra-
tionen mellan de männis-
kor och kulturer som idag 
finns i Sverige och det 
svenska samhället. Vi på 
Al-Kompis är övertygade 
om att integration är öm-
sesidig och inser att det är 
viktigt att majoritetssam-
hället får möjlighet att 
lära sig mer om de vanor, 
traditioner och kulturer 
som de nya svenskarna 
tagit med sig till Sverige.

AlKompis papperstid-
ningen bestå av 28 sidor 
och tryckas i 20000 ex-
emplar. Den kommer att 
distribueras av utdelare 
och på 40 speciellt utval-
da platser i Stockholm 
län, och i 32 platser i Hel-
singborg och Landskrona, 
samt i  Göteborg, Nör-
rköping, Eskilstuna och 
Linköping.

Alkompis beslutar att 
skicka tidningen med 

post till vem som helst, 
var som helst. Helt gratis. 
Beslutet kom efter att vi 
hade fått så många mail 
från våra läsare som sa 
att de ville ha tidningen. 
Beslutet togs också för 
att visa solidaritet med de 
arabiska läsarna i norr. Vi 
i Alkompis administra-
tion anser att det är ett bra 
sätt för att hjälpa till att 
skapa ett bättre samhälle. 
Du kan skicka ditt adress 
till: adress@alkompis.se

Al-Kompis online har 
funnits i 18 månader och 
har redan 20000 unika 
besökare varje dag, mer 
än 97 000 följare på dess 
Facebook sida och en 
medieräckvidd på 420 
000 personer. Och vi bara 
växer och växer. Al-Kom-
pis åtnjuter mycket högt 
förtroende av läsare som 
ser oss som “Sverige på 
arabiska”.

صوتك االنتخابي
قيمة تتسابق عليها األحزاب

ــل حــوايل أســبوعن  ــة، قب ــدة الكومبــس الورقي يصــدر العــدد العــارش مــن جري

ــات الســويدية، املقــررة يف 14 مــن ســبتمرب الجــاري. وكــام  مــن موعــد االنتخاب

ــذا  ــق به ــة تتعل ــواد مختلف ــدد م ــذا الع ــات ه ــوي صفح ــراء، تحت ــظ الق يالح

ــراء واســتطالع آخــر لأحــزاب  ــرأي بعــض الق ــا اســتطالع ل ــام، منه الحــدث اله

الربملانيــة عــن أهــم القضايــا التــي ميكــن أن تجــذب الناخــب املنتمــي للمجموعة 

اللغويــة العربيــة يف الســويد، والتــي هــي جــزء مــن املجتمــع الســويدي.

ــول  ــن أص ــن م ــاركة املواطن ــف مش ــن ضع ــت تب ــابقة، كان ــاءات س وألن إحص

أن  الكومبــس  شــبكة  يف  أردنــا  املاضيــة،  االنتخابــات  يف  اجــامال  مهاجــرة 

نســاهم يف نــر املعلومــات التــي قــد تســاعد يف زيــادة نســب املشــاركة.

ســلطة االنتخابات الســويدية، وهي ســلطة حكومية مســتقلة ومســؤولة عن ســري 

وتنفيــذ االنتخابــات، وضعــت إعالنــات لــدى وســائل إعــالم مختلفــة منهــا شــبكة 

الكومبــس ضمــن خطــة ترويجيــة تهــدف إىل إيصــال معلومــات محــددة، أهمهــا 

القيــام بواجــب التعريــف بالحــق االنتخــايب ومبواعيــد وأماكن وطريقــة التصويت.

لوضــع  األحــزاب  جميــع  أمــام  أيضــا  املجــال  فتحــت  الكومبــس  شــبكة 

والتقــت  الحواريــة،  واملســاهامت  املقــاالت  وإرســال  الخاصــة،  إعالناتهــم 

ــات واملحافظــات  ــس البلدي بعــدد مــن املرشــحن للربملــان )الركســداغ( وللمجال

كل  عــن  تعريفيــة  مــادة  أعــدت  كــام  العربيــة،  اللغــة  يتكلمــون  ممــن 

األحــزاب الربملانيــة للتعــرف عــى تاريخهــا والخطــوط العامــة يف سياســاتها.

برملانيــة،  سياســية  أحــزاب   7 وســط  الكومبــس  أجرتــه  الــذي  االســتطالع 

ــكل حــزب مــن هــذه األحــزاب ليقــدم  واملنشــور يف هــذا العــدد، كان فرصــة ل

ــع  ــي يطل ــب ل ــذا الناخ ــا له ــة أيض ــة، وفرص ــق بالعربي ــب الناط ــه للناخ نفس

ــة. ــع ســنوات مقبل عــى سياســات ومواقــف مــن ســيمثله يف حكــم البــالد ألرب

ناصحــن  أو  حــكام  أو  مرشــدين  أنفســنا  ننصــب  أن  نســتطيع  ال  وألننــا 

وضــع  هــو  إعالميــة  كوســيلة  دورنــا  يبقــى  خياراتــه،  يف  ألحــد 

حــدى. عــى  خيــار  كل  تداعيــات  وبيــان  الجميــع،  أمــام  الحقائــق 

ولعــل أهــم هــذه الحقائــق، يتعلــق بقيمــة صوتــك، وتأثــريه عــى توجيــه دفــة 

الحكــم  يف الســويد، وارتباطــه بتوجهاتــك وتفاصيــل حياتــك اليوميــة واملصرييــة. 

ــمك. ــم باس ــأن يتكل ــه ب ــب ب ــن ال ترغ ــال مل ــح املج ــاركتك يفس ــدم مش وأن ع

وهــذا يتعلــق أيضــا يف ســؤال "ملــن ننتخب" وهــذا خيار آخــر واســع أمامك، ميكن 

أن تحســمه بعــد أن تكــون قــد تعرفــت عــى برامــج ومواقــف األحــزاب القريبــة 

مــن توجهاتــك، "ملــن ننتخــب" ســؤال مهــم ولكــن األهــم أن نذهــب وننتخــب.

رئيس التحرير
د. محمود صالح آغا

ma@alkompis.com
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الكومبــس ـ خــاص: إمتــأت أربيل بالاجئــن، وأضحت 
ــا، فهــي  ــع الهجــرة اىل أوروب ــات مناب واحــدة مــن كربي

املــاذ الــذي يلــوذ بــه الهاربــون مــن القتــال والتهجــري 

ــهل  ــن س ــا م ــة خصوص ــدن عراقي ــدة م ــري يف ع الق

نينــوى وســنجار والعديــد مــن املــدن العراقيــة، إضافــة 

اىل مناطــق مــن ســوريا، فيلتقطــون األنفــاس هنــا، 

ويعــدون العــدة للســفر منهــا بإتجــاه تركيــا أوال، ومنهــا 

ــم ". ــوء " الحل اىل دول اللج

 يصعــب هــذه األيــام وصــف مــا يحــدث هنــا، فاملنطقــة 

ُحبــى باملفاجــأت، ال بــل مليئــة بالتناقضــات ..! فعندمــا 

إقــرب مســلحو " داعــش " قبــل أيــام مــن منطقــة خــازر 

عــى مشــارف أربيــل، مل يكــن النــاس هنــا يصدقــون مــا 

يحــدث، أو يقــدرون حجــم الخطــر الــذي كان يهددهــم.

ــغ  ــور اىل تفري ــل األم ــع، أن تص ــا كان يتوق ــد هن ال أح

ــكانها  ــن س ــوى، م ــة نين ــن محافظ ــعة م ــق شاس مناط

األصليــن، الذيــن عاشــوا فيهــا منــذ عــدة آالف مــن 

الســنن.

ــذي  ــي، ال الكومبــس تحدثــت مــع الالجــئ شــمعون مت

ــا يف حديقــة  ال يتوقــف عــن التدخــن وهــو يتحــدث لن

مــزار مــار إيليــا يف بلــدة عنــكاوا بأربيــل، كنمــوذج 

ــريه: ــن غ ــري كثريي ــس تفك يعك

" التاريــخ يكتــب صفحــة جديــدة، عــن " وبــاء " و " 

ــن  طاعــون " إســمه " داعــش " ينــر املــوت املجــاين ب

ــخ، وكل  ــه يف التاري ــال ل ــدث مثي ــاء، مل يح ــاس األبري الن

ذلــك يجــري بإســم اإلســالم . تعايشــنا لقــرون  مــع 

ــي  ــن كان يختف ــاكل، فأي ــراق دون مش ــلمن يف الع املس

ــاء "؟   ــذا " الوب ه

ــرا بــل ال ميكــن  ــا عاب أضــاف: " مــا حــدث مل يكــن حدث

ضــامن عــدم تكــراره إال بتوفــري الحاميــة الدوليــة، أو 

املســيحيون  خــرج  أيــام  وقبــل  الجامعيــة".  الهجــرة 

ــرة  ــوى بتظاه ــهل نين ــم يف س ــن بيوته ــوا م ــن هرب الذي

أمــام القنصليــة األمريكيــة يف أربيــل، رفعــوا شــعار: " إمــا 

ــة ".  ــرة الجامعي ــة أو الهج ــة الدولي الحامي

ــة، كان  ــن املدين ــراب م ــش " اإلق ــة " داع ــل محاول وقب

عــرات آالف الســورين، وقبلهــم آالف آخريــن مــن كــرد 

ــران يعيشــون يف مخيــامت ومناطــق مختلفــة  ــا وإي تركي

ــن الفلوجــة  ــن م ــا آالف آخري ــم الحق ــا، إنضــم إليه فيه

ــة. واملحافظــات الغربي

ســنجار،  يف  لإليزيديــن  حــدث  مــا  هــول  لكــن 

التوقعــات،  وللمســيحين يف ســهل نينــوى، فــاق كل 

ــة، بحيــث مل تتوقعــه  ــن يف املدين وزاد مــن عــدد الالجئ

حتــى األمــم املتحــدة واملنظــامت اإلنســانية، التــي وقــف 

أفرادهــا مذهولــن يف األيــام األوىل مــن إنــدالع املعــارك، 

ــع. ــعاف الجمي ــرك إلس ــن التح ــن ع عاجزي

ــوارع  ــردا يف ش ــه م ــد نفس ــرب وج ــتطاع اله ــن إس م

األماكــن  أن  املدينــة وســاحاتها وحدائقهــا، خصوصــا 

العامــة والكنائــس إمتــأت عــى آخرهــا بهــم.

هل هي حرٌب دينية؟
ــام حــدث، يتســارع  ــرء، في ــن امل ــا يتمع للحظــات عندم

اىل الذهــن ســؤال كبــري: هــل مــا يحــدث حــرب دينيــة؟ 

فالصحفيــون األجانــب الذيــن يغطــون الحــرب وتداعياتها 

ــا  ــم م ــة يف فه ــدون صعوب ــراق، يج ــامل الع ــا يف ش هن

الديانــات  وأبنــاء  واملســيحيون  فاملســلمون  يجــري! 

األخــرى مهجــرون ونازحــون، والكنائــس والجوامــع يتــم 

تفجريهــا معــاً!! والالجئــون مــن كل القوميــات واألديــان 

ــل ضــد مــن؟ ــكان. فمــن يقات يف كل م

يف املقهــى الــذي أجلــس فيــه، وأنــا أكتــب هــذا التقريــر، 

عــى مســافة أمتــار مــن كنيســة مــار يوســف يف عنــكاوا، 

ــال اىل  ــد مــن األطف ــم العدي دخــل نســاء ورجــال ومعه

ــوا  ــم، فأحدث ــو مطع ــى ه ــم أن املقه ــا منه ــكان، ظن امل

ــج. ــة وبعــض الضجي بأصواتهــم جلب

ــن  ــان، ويلبس ــن الصلب ــيحيات يحمل ــوة مس ــض النس بع

املالبــس الراثيــة القدميــة للنســاء املســيحيات، فيــام 

ــدو  ــال يب ــن الرج ــدد م ــات وع ــالث محجب ــن ث ترافقه

ــام إنشــغل الرجــال  ــم إنهــم مســلمون. وفي مــن حديثه

بالحديــث حــول " داعــش " ومــا يجــري يف املوصــل مــن 

ــرى يف  ــا ج ــول م ــث ح ــاء الحدي ــت النس ــم، تبادل جرائ

ــا  ــن فيه ــة ترك ــن بعــد هجــرة إجباري ــة له ــام املاضي األي

ــا ميلكــن. كل م

إقربــت منهــم بحــذر وعرفــت نفــي بأننــي صحفــي أود 

اللقــاء بهــم، فســاد عــى الفــور نــوع مــن الهــدوء الحــذر 

الطاولــة الطويلــة التــي كانــوا يجلســون عليهــا، فطلبــوا 

عــدم نــر صورهــم أو أســامئهم!

ســألتهم: مــن مــاذا انتــم خائفــون وقــد وصلتــم بأمــان 

ــل؟ إىل أربي

ــة )  ــة مصالوي ــة عربي ــيحية بلكن ــيدة مس ــي س ردت ع

ــا املســلمن  ــة جريانن لهجــة أهــل املوصــل (: هــذه عائل

مــن املوصــل، جــاؤوا لإلطمئنــان علينــا بعــد أن طردتنــا " 

داعــش " مــن بيوتنــا! ونخــاف عــى حياتهــم إذا تــم نــر 

صورهــم أو صورنــا، الننــا ســنعود إذا هــدأت األوضــاع.

الهجرة " حلم " الجميع تقريبا
ليــس مبالغــاً القــول، إن الهجــرة أصبحــت حلــم الجميــع 

ــن  ــن م ــدى النازح ــط ل ــس فق ــام، لي ــذه األي ــا ه تقريب

املوصــل وســهل نينــوى، بــل حتــى لــدى األقليــات الدينية 

والقوميــة التــي تعيــش يف أقليــم كردســتان العــراق 

ــا عــن الســفر واللجــوء اىل  والتــي كانــت توقفــت تقريب

ــة والسياســية  الخــارج، بســبب إســتقرار األوضــاع األمني

واإلقتصاديــة يف األقليــم. فبعــد ســنوات طويلــة مــن 

يف  األخــرية  األحــداث  ســاهمت  واإلســتقرار،  الهــدوء 

تعميــق مخــاوف هــذه األقليــات مــن املســتقبل، وعززت 

عــدم الشــعور باألمــان لديهــم، فأضحــى " الجميــع" 

ــفر. ــرى للس ــة أو أخ ــر بطريق يفك

ويف األيــام األوىل مــن محاولــة داعــش اإلقــراب مــن 

ــاص كل  ــل اىل إقتن ــن العوائ ــد م ــارعت العدي ــل، س أربي

فرصــة ســفر اىل أي مــكان ســياحي كان. والكثــري منهــم 

ــاك خــط جــوي مبــارش  ــا، حيــث هن توجهــوا اىل جورجي

ــل. ــن أربي ــا وب بينه

وقــال مســافرون لـــ " الكومبــس " إن بعــض املســافرين 

الرعــة شــقق ســكنية هنــاك،  عــى وجــه  إشــروا 

وكذلــك  كبــري،  بشــكل  العقــارات  أســعار  فإرتفعــت 

أسعار الفنادق والرحالت الجوية. 

ــا يف  ــا، خصوص ــا يف تركي ــيء إيض ــس ال ــدث نف ــام ح ك

أنتاليــا ويف لبنــان، رغــم أن األوضــاع هــي االخــرى فيهــا 

غــري مســتقرة متامــا.

ويعيــش النازحــون اىل كردســتان، عــى أمــل ان يتــم 

قبولهــم يف دول اللجــوء، بعــد الــذي حــدث لهــم، حتــى 

أن العديــد ممــن تحدثــت الكومبــس إليهــم، يتصــورون 

أن عمليــة اللجــوء تتــم مــن داخــل العــراق. ومبجــرد أن 

يجــدون وفــدا يزورهــم يســارعون اىل إعــالن رغبتهــم يف 

الهجــرة، وهــذا مــا حــدث عندمــا نــادى العديــد منهــم 

أمــام وزيــري الخارجيــة الفرنــي واألملــاين وبعدهــم 

ــاب  ــح ب ــا، بفت ــات الحق ــرت املعلوم ــام ذك ــويدي ك الس

ــم. ــا أمامه اللجــوء اىل أوروب

ســوف  أنهــا  أســابيع  قبــل  فرنســا  أعلنــت  وعندمــا 

تســهل اللجــوء إليهــا، تجمــع املئــات مــن النازحــن أمــام 

القنصليــة الفرنســية يف أربيــل، لتســجيل أســامئهم، فيــام 

ــة  ــذه الرغب ــتغالل ه ــة، بإس ــفر وهمي ــوم رشكات س تق

طائلــة  أمــوال  عــى  والحصــول  الســفر،  يف  العارمــة 

ــم  ــزة " له ــيوفرون " في ــم س ــة أنه ــن، بحج ــن النازح م

ــوء. ــم اللج ــون له ويضمن

ــود  ــي تس ــة الت ــة املعرف ــات قل ــذه املامرس ــس ه وتعك

ــادئ اللجــوء، فكــام هــو  ــا ومب أوســاط النازحــن بقضاي

معــروف أن مــن أهــم رشوط منــح اللجــوء، هــو وجــود 

ــول  ــد الحص ــي يري ــة الت ــل الدول ــب داخ ــب الطل صاح

ــة  ــا. والطريق ــن خارجه ــس م ــا، ولي ــة فيه ــى الحامي ع

الوحيــدة للحصــول عــى الحاميــة مــن الخــارج هــي عــن 

طريــق التســجيل يف املفوضيــة العليــا لشــؤون الالجئــن 

التابعــة اىل األمــم املتحــدة، التــي لديهــا برنامــج ســنوي 

ــادة التوطــن. إلع

أربيــل ُحبلى بالمفاجأت ومعبر للحالمين بالهجرة

نزار عسكر 
nazar@alkompis.com

من أربيل
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ــزاب  ــات األح ــف وسياس ــم مواق ــى أه ــويد، ع ــريب يف الس ــارئ الع ــاع الق ــة إلط ــاص: يف محاول ــس – خ الكومب
الســويدية، قبيــل االنتخابــات، وجهــت شــبكة الكومبــس اإلعاميــة 6 أســئلة، إىل جميــع األحــزاب املمثلــة يف الربملــان 

الســويدي. وقــد تلقــت إجابــات مــن جميــع هــذه األحــزاب مــا عــدا حــزب ســفرييا دميوكراتنــا.

مــن الطبيعــي أن تكــون اهتامــات املجموعــة اللغويــة العربيــة فيــا تطرحــه األحــزاب السياســية، متوافقــة مــع 

ــا  ــق بقضاي ــة تفــرض نفســها، تتعل ــات معين ــاك أيضــا خصوصي ــات املجتمــع الســويدي إجــاال، ولكــن هن اهتام

اللجــوء والهجــرة واالندمــاج والسياســات الخارجيــة، إىل جانــب قضايــا االنتخابــات التقليديــة مثــل العمــل والبطالــة 

والســكن والرضائــب وغريهــا.

ــت الكومبــس  ــد وضــع أســئلة هــذا االســتطالع حاول عن

أخــذ  مــع  العامــة،  االهتاممــات  أغلــب  تغطــي  أن 

الخصوصيــة بالحســبان، والهــدف هــو دامئــا تكويــن 

ــيحكمنا يف  ــن س ــايل م ــننتخب وبالت ــن س ــن م ــورة ع ص

ــة ــرة املقبل الف

ولســهولة قــراءة هــذا التقريــر، حــول اســتطالع مواقــف 

ــبع  ــات الس ــه اإلجاب ــؤال وتحت ــنضع كل س ــزاب، س األح

التــي تعــود لــكل حــزب عــى حــدى.

سؤال الكومبس األول: 
كيف تريدون المضي بشكل فعلي 

في طريق خفض البطالة في الضواحي 
المحرومة؟

إجابة حزب االشتراكيين الديمقراطيين
االشــرايك  الحــزب  يضــع 

الدميقراطــي هدفــاً بــأن يكــون 

نســبة  أدىن  الســويد  لــدى 

األورويب  االتحــاد  يف  بطالــة 

بحلــول عــام 2020، بإجــراءات 

ــالد. ــاء الب ــع أنح ــمل جمي تش

ال ميكــن للســويد املنافســة مــن خــالل أن تكــون األرخص 

أو األكــرب. فرصتنــا الوحيــدة للحصــول عــى فــرص عمــل 

ــا  ــز مكانتن ــاظ عــى مســتوى معيشــتنا هــو تعزي والحف

مــن خــالل الجــودة واالبتــكار والتميــز.

ــدة إليجــاد فــرص العمــل  ــاج سياســة جدي الســويد تحت

والقــدرة التنافســية. لذلــك يتخــذ االشــرايك الدميقراطــي 

سياســة وظائــف ترتكــز عــى ثالثــة مقرحــات وهــي:

االســتثامر مــن أجــل املســتقبل، بإجــراء اســتثامرات 

ــويدية.  ــية الس ــوة التنافس ــى الق ــاظ ع ــة للحف رضوري

تشــمل البنيــة التحتيــة والســكن واســتثامرات يف املنــاخ.

زيــادة الطلــب عــى القــوة العاملــة، مــن خــالل تنشــيط 

سياســة النشــاطات االقتصاديــة، والتفاعــل بــن السياســة 

ورشكاء  واألكادميــي  والصناعــي  التجــاري  والقطــاع 

ــركات  ــن ال ــكار، لتتمك ــز سلســلة االبت ــامل. وتعزي األع

ــم  ــر أفكاره ــن تطوي ــاريع م ــاب املش ــن وأصح واملبدع

ــة. ــات ناجح ــات وخدم ــا إىل منتج وتحويله

ــن أن  ــارات املناســبة، بالرغــم م ــن أجــل امله ــم م التعلي

الســويد لديهــا معــدل بطالــة مرتفــع، فــإن العديــد مــن 

أربــاب العمــل يجــدون صعوبــة يف العثــور عــى موظفن. 

ــام  ــؤ ه ــل كف ــوق عم ــة وس ــة فعال ــة تعليمي وإن سياس

بإجــراء  نرغــب  البطالــة.  ملعالجــة  حاســامن  أمــران 

اســتثامرات شــاملة يف املــدارس والكليّــات والتدريــب 

ــامل  ــى األع ــول ع ــن الحص ــاس م ــن الن ــي ليتمك املهن

املوجــودة والقادمــة.

إجابة حزب اليسار
نريــد خلــق فــرص عمــل حقيقيــة. 

إجتامعيــاً  املفيــدة  اإلســتثامرات 

التخفيضــات  مــن  فعاليــة  أكــر 

ــد،  ــف املزي ــد توظي ــة. نري الرضيبي

ــاء  ــة وحركــة النقــل العــام وبن ــر الســكك الحديدي تطوي

املزيــد مــن الوحــدات الســكنية. كــام يجــب توفــري 

املزيــد مــن مقاعــد التعليــم ونظــام أفضــل لتقييــم 

املهــارات التــي يحملهــا معهــم األشــخاص القادمــن مــن 

دول أخــرى.

وإن جــزء هــام مــن اســراتيجيتنا ســيكون مخصصــاً 

ــة  ــمى ضامن ــت مس ــاً، تح ــة اجتامعي ــق املحروم للمناط

الـــ 90 يومــاً. وتعنــي أن جميــع الشــباب الذيــن أصبحــوا 

عاطلــن عــن العمــل ســيحصلون عــى عمــل أو دراســة 

ــاً. ــالل 90 يوم ــب خ ــكان تدري أو م

إجابة حزب البيئة
التعليــم  الركيــز عــى  نريــد 

فتــح  وتســهيل  والعمــل، 

عــى  والركيــز  الــركات 

املؤسســة  الســكنية.  للوحــدات  الشــامل  التأهيــل 

أحــدى  هــي   )  Socialt företagande( اإلجتامعيــة 

املجتمــع  يف  ضعفــاً  األكــر  الفئــات  دمــج  خيــارات 

العمليــة. والحيــاة 

إجابة حزب 
المحافظين

بالنســبة للكثرييــن، فــإن األمــر 

يتعلــق بفرصــة الحصــول عــى 

مــن  لذلــك  أوال،  الوظيفــة 

ــف  ــن الوظائ ــد م ــق املزي ــود لخل ــة الجه ــم مواصل امله

ــة القيمــة  ــد خفــض رضيب ــك نري يف ســوق العمــل، كذل

اإلضافيــة عــى املطاعــم، وخفــض رضائــب أربــاب عمــل 

ــف. ــباب اىل النص الش

بعــض  هــي  الدخــل  عــى  الرضيبيــة  اإلعفــاءات  ان 

ــرب وأســهل  ــل أك ــاح يف العم ــت األرب ــي جعل ــة الت األمثل

للحصــول عــى أول وظيفــة.

إجابة  حزب الوسط
ــض  ــد خف ــل كل يشء، نري أوالً وقب

الشــباب  عمــل  أربــاب  رســوم 

وصــوالً اىل عــرة باملائــة. الشــباب 

ــم  ــويد، ه ــارج الس ــودون خ واملول

ــل  ــون العم ــة يف قان ــد األولوي ــن قواع ــرضراً م ــر ت األك

فيــه  تؤخــذ  بشــكل  القواعــد  تغــري  نريــد  وبالتــايل 

املهــارات قبــل فــرة التوظيــف. عــالوة عــى ذلــك نريــد 

توســيع فــرص العمــل املهنيــة، فــرص عمــل YA لتشــمل 

ــل والقادمــن  ــن عــن العمــل عــى املــدى الطوي العاطل

الجــدد والــركات الصغــرية دون إتفــاق جامعــي. نريــد 

أيضــاً الركيــز عــى زيــادة األعــامل )företagande( بــن 

ــة  ــتثامراً بقيم ــرية إس ــة األخ ــا يف اآلون ــن. قدمن املهاجري

ــاط  ــامل يف أوس ــادة األع ــز ري ــرون لتعزي ــون ك 80 ملي

ــن. املهاجري

إجابة الحزب 
المسيحي 

الديمقراطي
نرغــب بتســهيل بــدء وتشــغيل 

الــركات مــن خــالل خفــض 

العراقيــل القانونيــة والرســوم 

والحفــاظ  املنــازل.  ترميــم  رضائــب  نظــام  وتطويــر 

ــاب العمــل للشــباب.  ــي عــى أرب عــى الخفــض الرضيب

وتحســن أداء مكتــب العمــل وإعطــاء دعــم أفضــل 

للباحثــن عــن وظائــف يك يجدوهــا.

إجابة حزب 
الشعب

اإلعالــة الذاتيــة واملعارف 

الســويدية هــي مفتــاح 

االندمــاج يف املجتمــع الســويدي. ســيحصل كل قــادم 

ــم  ــى دع ــه ع ــن وضع ــا م ــويد وانطالق ــد اىل الس جدي

ــأرسع  ــويدية ب ــة الس ــم اللغ ــن تعل ــه م ــص مُيكن متخص

وقــت ممكــن، والحصــول عــى عمــل والقــدرة عــى 

ــات  ــوق وااللتزام ــن الحق ــزء م ــذ ج ــه وأخ ــة نفس إعال

ــويد. ــق يف الس ــي تطب الت

 

سؤال الكومبس الثاني:
 ما هي مقترحاتكم لحل أزمة السكن 

الحالية؟

إجابة حزب 
االشتراكيين 

الديمقراطيين
هــي  املســاكن  بنــاء  زيــادة 

ــرايك  ــداف االش ــن أه ــزء م ج

يف  بطالــة  معــدل  أدىن  عــى  للحصــول  الدميقراطــي 

االتحــاد األورويب حتــى العــام 2020. وإن أزمــة الســكن 

تخاطــر بالنمــو املســتقبي ومتنــع الــركات مــن التوســع 

ــت  ــة وتضعــف ســوق العمــل. ويف الوق وتخفــض الحرك

ــرى  ــويد، ال ن ــكن يف الس ــكلة الس ــه مش ــرى في ــذي ن ال

ــة تتحمــل مســؤوليتها. الكثــري مــن  أن الحكومــة اليميني

التحقيقــات والقليــل مــن القــرارات.

لذلــك نقــرح تحفيــز عــى شــكل مكافئــة مبليــار كــرون 

ــي مســاكن للطــالب ووحــدات إيجــار صغــرية،  ملــن يبن

وعمليــات تخطيــط مبســطة حقيقــة كأن تقــوم الدولــة 

مــن خــالل SBAB بإقــراض رأس املــال ملــن يرغــب ببنــاء 

وحــدات اإليجــار.

إجابة حزب اليسار
 يجــب القضــاء عــى أزمــة الســكن. 

ســيكون  اليســار  حــزب  هــدف 

ســكنية  وحــدة   40000 بنــاء 

ســنوياً. معظمهــا ســتكون وحــدات 

إســتئجار. نريــد وعــى النقيــض مــن الحكومــة، إســتثامر 

ــا  ــدف تأجريه ــاكن، به ــاء املس ــز بن ــام لتحفي ــال الع امل

للطاقــة وأفضــل  قليــل  مناســبة وإســتهالك  بأســعار 

ظــروف بيئيــة ممكنــة.

إجابة حزب البيئة
حزمــة  عــى  الركيــز  نريــد 

ــة الجــدد  ــاذ إلســكان الطلب إنق

باملــال(،  ســتتدخل  )الدولــة 

ســوق  يف  املنافســة  تعزيــز 

ــرية  ــركات الصغ ــاء لل ــهيل البن ــالل تس ــن خ ــاء م البن

واملتوســطة، خفــض الرضائــب عــى الشــقق املؤجــرة 

والركيــز بشــكل كبــري عــى حركــة النقــل العــام، بالشــكل 

ــة  ــر جاذبي ــق أك ــن املناط ــد م ــه املزي ــح في ــذي تصب ال

للبنــاء والعيــش والعمــل فيهــا.

إجابة حزب 
المحافظين

ــف،  ــزاب التحال ــع أح ــاً م  مع

ــويد  ــاء الس ــروع بن ــذ م ننف

التنظيمــي  اإلصــالح  مــع 

قطــارات  يف  واإلســثتامري 

ســكك الحديــد العاليــة الرعــة وغريهــا مــن البنــى 

التحتيــة التــي ميكــن البــدء بهــا مبــارشة بعــد إنتخابــات 

ــري 100000  ــي ســتجعل مــن املمكــن توف ــف والت الخري

وحــدة ســكنية جديــدة. باإلضافــة اىل ذلــك نعمــل عــى 

ــى  ــة حت ــكنية للطلب ــدة س ــري 20000 وح ــة توف إمكاني

العــام 2020 و30000 وحــدة ســكنية أخــرى يف إطــار 

إداري جديــد. برنامــج 

إجابة حزب الوسط
ــاء وحــدات ســكنية أكــر  ــد بن  نري

مــن  أفضــل  بشــكل  واإلســتفادة 

الوحــدات املوجــودة! نحتــاج اىل 

خفــض تكاليــف البنــاء، االمــر الذي 

نحصــل عليــه مــن خــالل زيــادة املنافســة ووضــع قواعــد 

ــالل  ــن خ ــا م ــر، وايض ــط أق ــات تخطي ــط وعملي أبس

خفــض الرضائــب املنقولــة وجعــل عمليــة اإلســتئجار 

ــاً، للحصــول عــى ســكن  ــر جــدوى إقتصادي أســهل وأك

ــن  ــد م ــدور املزي ــون مبق ــد أن يك بأســعار رخيصــة. نري

ــارات  ــد إدخ ــم ونري ــة به ــازل خاص ــالك من ــاس إمت الن

ــباب. ــب للش ــن الرضائ ــاة م ــة معف منزلي

إجابة الحزب 
المسيحي 

الديمقراطي
جعــل املســيحي الدميقراطــي 

سياســة  مــن  والحكومــة 

أمــراً  الســويدية  اإلســكان 

الكومبس تستطلع
ــات  ــل اإلنتخاب ــف األحــزاب السياســية قبي مواق
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ــل:  ــة مث ــرية ومتنوع ــري كث ــت تداب ــث أجري ــاً. حي عري

إلغــاء رضيبــة العقــارات لأبنيــة الجديــدة، تبســيط 

ــة الســكن،  ــع إعان ــاء للطــالب والشــباب، رف ــن البن قوان

متديــد فــرة اإليجــار االفراضيــة، تنظيــم قوانــن إحــداث 

التخطيــط،  قوانــن  تبســيط  والضوضــاء،  الضجيــج 

ــاء املشــركة، وتســهيالت يف نظــام التأجــري  ــة البن وأنظم

مــن الباطــن andrahand، إلــخ.

ــوى  ــرب وأق ــة اإلصــالح ستســمر بشــكل أك ــام أن عملي ك

ــة. ــة املقبل ــرة الربملاني خــالل الف

إجابة حزب 
الشعب

نريــد الحــد مــن العوائــق 

ــاء.  التــي تحــول دون البن

البســيطة  بالقوانــن  الســكني  البنــاء  تحفيــز  ســيتم 

وطويلــة األجــل، وليــس املنــح الحكوميــة قصــرية األجــل 

ومنــح اإليجــارات يجــب ان تكــون حــرة أكــر. نقــول ال 

لســوق اإليجــارات، ولكــن نعــم للســامح لإليجــارات بــأن 

تعكــس أكــر خيــارات املســتأجر. نريــد أن نــرى تنســيق 

أفضــل ببنــاء البنيــة التحتيــة واإلســكان. كــام نعتقــد أن

تزامــن توســع البنــى التحتيــة وحركــة النقــل العــام 

يســاعد عــى تعزيــز بنــاء مناطــق ســكنية جديــدة.

سؤال الكومبس الثالث:
ما الذي ينبغي على السويد فعله 

لمنع موت الالجئين الذين يُرغمون 
على التعامل مع المهربين عبر البحر 

المتوسط، هل تؤيدون إجراء تغيير 
في سياسة السويد في إطار إتفاقية 

دبلن؟

إجابة حزب 
االشتراكيين 

الديمقراطيين
الفجــوة  محاربــة  يجــب 

االقتصاديــة عــى ضفتــي البحر 

املتوســط. يتعــن عــى االتحــاد األورويب تقديــم مســاهمة 

أكــرب مللــئ الفجــوة مــن خــالل تســهيل التجــارة وإصــالح 

ــن  ــادالت واإلتصــاالت ب ــادة التب ــة وزي السياســة الزراعي

ــق  ــز التطــور الدميقراطــي مــن خــالل خل ــاس، وتعزي الن

تطــور اقتصــادي واجتامعــي يف إفريقيــا.

واليــوم تتخــذ العديــد مــن الــدول، مــن بينهــا الســويد، 

املســؤولية يف اســتقبال الالجئــن داخــل االتحــاد األورويب. 

ــالً،  ــا، مــن الحــرب الســورية مث ــة للضحاي لتوفــري الحامي

الــدول مبســؤولية  مــن  العديــد  تتحــى  أن  يتطلــب 

ــن يف  ــادة حصــص الالجئ ــرب. مــن خــالل زي ــة أك تضامني

دول االتحــاد األورويب عــرب برامــج إعــادة التوطــن.

ــى  ــل ع ــر نشــاطاً يف العم ــون أك ــى الســويد ان تك وع

اســتقبال الالجئــن داخــل االتحــاد حيــث تتحمــل جميــع 

الــدول مســؤولياتها.

إجابة حزب اليسار
يعمــل حــزب اليســار عــى سياســة 

نعــارض  نحــن  إنســانية.  لجــوء 

بنــاء  يف  األوريب  اإلتحــاد  سياســة 

حصــن أوربــا. حــزب اليســار يقــول 

وال  األوريب  لإلتحــاد  الخارجيــة  الحــدود  لعســكرة  ال 

لعمليــات فرونتكــس Frontex. يجــب تطبيــق تأشــريات 

اللجــوء مــن أجــل خلــق ســبل قانونيــة لطلــب اللجــوء.

إجابة حزب البيئة
مــن  املزيــد  نــرى  أن  نريــد 

لدخــول  القانونيــة  الطــرق 

اإلتحــاد األوريب. ينبغــي عــى 

ــدء  ــاد األوريب، الب ــدان اإلتح بل

ــب  ــن يف طل بإعطــاء تأشــريات إنســانية، ليتمكــن الراغب

ــون  ــرض أن يك ــن املف ــان. م ــول بأم ــن الوص ــوء م اللج

مــن املمكــن طلــب الحصــول عــى حــق اللجــوء يف دول 

اإلتحــاد األوريب مــن خــالل الســفارات املوجــودة خــارج 

ــوارد  ــات م ــد أولوي ــادة تحدي اإلتحــاد األوريب. يجــب إع

اإلتحــاد األوريب مــن إبقــاء النــاس خارجــاً اىل إنقــاذ 

أرواحهــم.

إجابة حزب 
المحافظين

ــل  ــخ طوي ــويد تاري ــدى الس ل

يف إظهــار التضامــن مــع العــامل 

اآلن  خصوصــاً  مهــم  وهــذا 

ــرية  ــداداً كب ــة أع ــف والكراهي ــا العن ــع فيه ــا يدف عندم

مــن النــاس عــى الفــرار مــن ديارهــم وبلدانهــم. نحــن 

ــر  ــن توف ــع عــن سياســة مفتوحــة وإنســانية لالجئ نداف

ــن. ــاً للفاري ــالذا آمن م

هنــاك حاجــة اىل املزيــد مــن الطــرق القانونيــة لدخــول 

ــة.  ــون الحامي ــن يلتمس ــخاص الذي ــاد األوريب لأش اإلتح

ــؤولية  ــل مس ــاء تحم ــدول األعض ــن ال ــد م ــى املزي وع

ــع  ــاون م ــن بالتع ــن القادم ــادة توطــن الالجئ ــرب إلع أك

ــن  ــادة التوط ــج UNHCR لإلع ــدة وبرنام ــم املتح األم

الــذي ميكــن مــن خاللــه األشــخاص الباحثن عــن الحامية 

ــر اىل  ــة باملخاط ــة املحفوف ــري الرعي ــرق غ ــب الط تجن

اوروبا.

إجابة حزب الوسط
قــدرة  إختبــار  نريــد  نعــم. 

املواطنــن األجانــب لطلــب اللجــوء 

يف الســفارات الســويدية يف الخــارج. 

ــراء  ــن إج ــيُمكن م ــذي س ــر ال األم

تتطلــب  أن  دون  فــردي  تقييــم 

ــة الوصــول اىل الســويد بالطــرق الخطــرة  حاجــة الحامي

وغــري القانونيــة.

إجابة الحزب 
المسيحي 

الديمقراطي
فــرص  خلــق  نريــد  نعــم. 

لالجئــن يك يأتــوا إىل أوروبــا 

فيــزا  عــرب  قانــوين  بشــكل 

ــاه  ــرية تج ــؤولية كب ــى مبس ــويد تتح ــوارئ. إن الس للط

الالجئــن، وستســتمر كذلــك. لكــن يتوجــب عــى العديــد 

مــن الــدول األورويب أن تتحــى باملســؤولية أيضــاً. لذلــك 

نرغــب بتطبيــق عقوبــات صارمــة عــى الــدول األوروبيــة 

االتحــاد  يف  املشــركة  اللجــوء  قوانــن  تنتهــك  التــي 

األورويب.

إجابة حزب 
الشعب

الجــواب  مــن  جــزء 

ــق طــرق  ــب الغــرق يف البحــر املتوســط، هــو خل ولتجن

أكــر قانونيــة لالجئــن للوصــول اىل اإلتحــاد األوريب. 

ومبدئيــاً توجــد حاليــاً طريقــة واحــدة اليــوم مــن خــالل 

برنامــج منظمــة UNHCR إلعــادة التوطــن، مــا يعنــي 

ــا ميكــن املــرور الحــر اىل  ــن. حينه نظــام حصــص الالجئ

اإلتحــاد األوريب وليــس الهــروب مبســاعدة املهربــن )عــى 

ــوارب يف  ــن ق ــى م ــرة ع ــالت الخط ــال الرح ــبيل املث س

البحــر املتوســط(.

ــدول  ــن ال ــد م ــذ املزي ــد أن تأخ ــعب يري ــزب الش إن ح

ــن. ــن الالجئ ــر م حصصــا أك

طريــق قانــوين آخــر، يكــون يف البحــث عــام اذا كان 

ممكنــا طلــب مــا يطلــق عليــه التأشــرية اإلنســانية خــارج 

اإلتحــاد األوريب. حــزب الشــعب يعتقــد ان الســويد 

ســتعمل بالتعــاون مــع اإلتحــاد األوريب لتجعــل مــن 

املمكــن الحصــول عــى تاشــرية دخــول لطلــب اللجــوء.

إنــه ســيكون مــن املمكــن تقديــم طلبــات  نعتقــد 

الحصــول عــى تاشــرية اللجــوء يف جميــع ســفارات اإلتحاد 

القنصليــة  املكاتــب  أو  العــامل  أنحــاء  األوريب بجميــع 

املؤقتة يف مخيامت الالجئن ومناطق الحرب.

سؤال الكومبس الرابع:
ما الذي تفكرون عمله بشكل فعلي 

لوقف التمييز ضد المهاجرين في 
سوق العمل؟

إجابة حزب 
االشتراكيين 

الديمقراطيين
يجــب أن يكــون التحقــق مــن 

صحــة الكفــاءات واإلمكانيــات 

ــتلبي  ــف س ــة كي ــويد، ملعرف ــر إىل الس ــن يهاج ــاً مل رشط

املعايــري  أو  التعليميــة  الســويد  مســتويات  مهاراتــه 

املوضوعــة األخــرى. وبالرغــم مــن زيــادة املتطلبــات 

التأهيليــة يف أماكــن العمــل. يوجــد العديــد مــن الذيــن 

ــة، دون  ــة واكتســبوا مهــارات مهني ــوا لفــرات طويل عمل

أي ميلكــوا وثيقــة مكتوبــة. لذلــك ميكــن أن يقــدم لهــم 

ــن  ــة وأماك ــام وظيفي ــال إىل مه ــة لالنتق ــم ومصادق تقيي

ــدة. جدي

ــث  ــة. حي ــة للمصادق ــط أولوي ــة مل تع ــة الحالي الحكوم

تراجعــت وانحــرت منــذ العــام 2007 ، ومل تصبــح 

الدميقراطيــون  االشــراكيون  ونحــن  واقعــة.  حقيقــة 

والتعديــل  املصادقــة  عــى  العمــل  بتطويــر  نرغــب 

وإنشــاء مراكــز وطنيــة لهــا.

إجابة حزب اليسار
مجتمــع  يريــد  اليســار  حــزب 

مــن  وخــال  ومنصــف  عــادل 

التمييــز،  وملعالجــة  العنريــة. 

طويــل  منهجــي  عمــل  يتطلــب 

املظــامل  ممثليــة  مــوارد  نزيــد  أن  نريــد  األمــد. 

Diskrimineringsombudsmannen ملنــع ومكافحــة 

التمييــز وزيــادة فــرص الحصــول عــى التعويضــات.

إجابة حزب البيئة
 نريــد الركيــز عــى مكاتــب 

بالشــكل  التمييــز،  مكافحــة 

الــذي يتمكــن فيــه املزيــد مــن 

املســاعدة يف  عــى  الحصــول 

حــال تعرضهــم للتمييــز، وأن يكــون مــن األســهل متابعــة 

ــف  ــى التعويضــات، وتثقي ــز والحصــول ع ــا التميي قضاي

الجهــات الفعالــة يف نظــام العدالــة بالتمييــز وأن ميتلــك 

الجميــع فرصــة إســتخدام اللغــة التــي يجيدونهــا بشــكل 

أفضــل لإلتصــال بالســلطات الســويدية.

إجابة حزب 
المحافظين

عملــت  التحالــف  حكومــة 

يف  املجــال.  هــذا  يف  الكثــري 

قانــون  قُــدم   ،2009 عــام 

املجــاالت  التمييــز يف جميــع  الــذي يحظــر  التمييــز 

تقريبــاً مــن بينهــا العــرق، الديــن، الجنــس والعمــر. 

ــة  ــري مختلف ــع تداب ــة م ــاً بفعالي ــة أيض ــل الحكوم وتعم

ضــد التمييــز والعنريــة مــن خــالل املشــاريع املدرســية 

أخــرى. مجتمعيــة  ومشــاريع 

إجابة حزب الوسط
ــل يف  ــون أفض ــا أن نك ــب علين يج

اإلســتفادة مــن املهــارات واملشــاريع 

األشــخاص  لــدى  املوجــودة 

األرسع  القــدرة  إلينــا.  القادمــن 

لتعلــم اللغــة والتعليــم أو العمــل، هــي رشوط أساســية. 

لكــن املســؤولية تقــع أيضــاً عــى أربــاب العمــل وســوق 

العمــل.
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الحكومــة تحقــق وتضــع التدابــري الفعالــة ضــد التمييــز. 

ــز  ــل حي ــذي دخ ــز ال ــون التميي ــاً قان ــت أيض ــام طبق ك

التــي  الضحيــة  وتعويــض   ،2009 العــام  يف  التنفيــذ 

تعرضــت لإلهانــة والتمييــز.

إجابة الحزب 
المسيحي 

الديمقراطي
لتريعــات  حاجــة  هنــاك 

فّعالــة يتوجــب رصــد تنفيذهــا 

ــاك  ــز أيضــاً، هن ــى التميي ــب ع بشــكل مســتمر. وللتغل

ــن  ــتفادة م ــري يف االس ــل بكث ــل أفض ــوق عم ــة لس حاج

مهــارات وقــدرات الجميــع. وميكــن للسياســة أن تســاعد 

مــن خــالل الدعــم الجيــد ملــن يبحــث عــن عمــل، ودعــم 

ــاس، وإال فســيكون  ــون الن ــن يوظف ــل الذي ــاب العم أرب

ــل. ــى عم ــول ع ــب الحص ــن الصع م

إجابة حزب الشعب
مقبــول  غــري  التمييــز 

أبــداً ال يف الحانــات وال يف 

ســوق العمــل.

سؤال الكومبس الخامس:
هل ينبغي على السويد إتخاذ 

إجراءات ضد إسرائيل، كوقف إتفاقية 
تجارة اإلتحاد األوربي او مقاطعة 

بضائعها، ردًا على إحتاللها األراضي 
الفلسطينية؟

إجابة حزب 
االشتراكيين 

الديمقراطيين
املهــم اآلن هــو وقــف إطــالق 

النــار، يليــه مبــارشة محادثــات 

ــت إرشاف  ــة تح ــالم حقيقي س

دويل، وهــي الطريــق الوحيــد للخــروج مــن الفــوىض 

الحاليــة والعنــف. إن إرسائيــل باعتبارهــا الطــرف األقــوى 

ــي  ــة، ويجــب أن تنه ــا مســؤولية خاص ــراع، عليه يف ال

ــاء الحصــار  ــالل وتوقــف سياســة االســتيطان، وإنه االحت

املفــروض عــى غــزة.

الفــرق  توضيــح  يشــرط  الدميقراطــي  االشــرايك  إن 

بــن البضائــع اإلرسائيليــة وبضائــع املســتوطنات. وإن 

املســتوطنات تشــكل تهديــداً ضــد حــل الدولتــن وضــد 

الوضــع  عــى  الحفــاظ  يف  وتســاهم  املنتجــات  بيــع 

الراهــن. إن اتفاقيــة االتحــاد األورويب مــع إرسائيــل ال 

تشــمل منتجــات املســتوطنات، لكــن املســتهلكن يجدون 

صعوبــة مبعرفــة أصــل املنتجــات التــي يشــرونها. لذلــك 

ــة  ــة أصــل املنشــأ تســهل عــى املســتهلك معرف إن كتاب

ــل  ــن التعام ــركات م ــذر ال ــن نح ــة. نح ــار املقاطع خي

ــة.  ــات املنتجــة يف املناطــق املحتل ــع والخدم ــع البضائ م

مينــع  أورويب  تريــع  قيــادة  أيضــاً  الســويد  وعــى 

ــتوطنات. ــع املس ــة م ــالت املالي التعام

اإلنســانية  للمســاعدات  غــزة  معابــر  فتــح  يجــب 

الوضــع  تحســن  ويجــب  والتجــارة.  واألشــخاص 

االقتصــادي يف غــزة. وإن الكارثــة اإلنســانية تهــدد الســالم 

الدميقراطيــة. والتنميــة 

إجابة حزب اليسار
هنــاك  يكــون  أن  يجــب  نعــم. 

ــل  ــاكات إرسائي ــى إنته ــب ع عواق

للقانــون الــدويل. ومــن بــن األمــور 

ــم  ــق يف الجرائ ــي نراهــا، التحقي الت

التــي ترتكــب ضــد قانــون الحــرب 

وتقديــم املســؤولن عنهــا للعدالــة، وأن ينفــذ العــامل 

حظــراً لأســلحة وأن توقــف األمــم املتحــدة فــوراً إتفــاق 

الراكــة مــع إرسائيــل، الــذي يتحــدث جــزء رئيــي فيــه 

ــل. ــع إرسائي ــاملة م ــارة الش ــهيل التج ــن تس ع

إجابة حزب البيئة

بــن  التجاريــة  العالقــات  ترقيــة  يتــم  لــن  نعــم. 

اإلتحــاد األوريب وإرسائيــل. ســنعمل عــى املقاطعــة، 

فــرض العقوبــات والضغــط عــى الــركات والبنــوك 

واملؤسســات لســحب إســتثامراتها الداعمــة لسياســة 

اإلحتــالل اإلرسائيــي. يجــب عــى الســويد الوقــف التــام 

إلســترياد أســلحة مــن إرسائيــل.

إجابة حزب 
المحافظين

القيــود  أن  هــو  موقفنــا 

منطقــة  عــى  املفروضــة 

طريقــة  ليســت  التجــارة 

الــراع. لحــل  مناســبة 

يعتقــد اإلتحــاد األوريب والســويد، بــإن املســتوطنات 

اإلرسائيليــة يف الضفــة الغربيــة مبــا فيهــا القــدس الرقيــة 

غــري قانونيــة مبوجــب القانــون الــدويل. ال يوجــد أي 

حظــر ضــد رشاء البضائــع مــن املســتوطنات. ولكــن 

ــن  ــد م ــب التأك ــام واج ــويد عليه ــاد األوريب والس اإلتح

ــة  ــد معفــاة مــن الرســوم الكمركي إنهــم ال مينحــون فوائ

او فوائــد كمركيــة مبوجــب إتفاقيــة الراكــة بــن اإلتحــاد 

األوريب وإرسائيــل، والتــي تقتــر عــى دولــة إرسائيــل يف 

ــام 1967. ــدود ع ح

ــأ  ــاد األوريب ومنش ــأن اإلتح ــركة بش ــد مش ــاك قواع هن

البضائــع وعالماتهــا، تقــول بــإن املعلومــات املوجهــة اىل 

ــة. ال توجــد  ــة أو مضلل املســتهلك يجــب أال تكــون كاذب

ــتوطنات أو  ــات املس ــري منتج ــة تأش ــول كيفي ــد ح قواع

ــة. ــة املحتل غريهــا مــن املنطق

ــركات  ــع ال ــام من ــاد األوريب ميكنه ــويد وال اإلتح ال الس

األوربيــة مــن العمــل او اإلســتثامر يف املســتوطنات. عــى 

كل حــال، ينبغــي عــى الــركات أن تضــع يف إهتاممهــا 

يف أن تفهــم عــى إنهــا جــزء فعــاّل مــن حالــة اإلحتــالل. 

عــى الــركات أيضــاً مســؤولية إحــرام حقــوق اإلنســان.

إجابة حزب الوسط
 مــن املهــم لحــزب الوســط البحــث 

عــن الحلــول. يف الوقــت الحــايل 

حــزب  املقاطعــة.  رشط  نرفــض 

ملبــادىء  قــوي  مدافــع  الوســط 

ــد حــان للنظــر  ــت ق ــد ان الوق ــدويل، ونعتق ــون ال القان

ــة يف كل  ــراءات اإلرسائيلي ــد اإلج ــدويل ض ــون ال يف القان

ــك  ــن تل ــزة. واذا مل تك ــاع غ ــة وقط ــة الغربي ــن الضف م

الوســيلة ممكنــة لتحقيــق العدالــة، ينبغــي العمــل عــى 

ــرى. ــرق أخ ط

ــري  ــري تأش ــم أن يج ــن امله ــه م ــد أن ــك، نعتق ــع ذل وم

البضائــع املنتجــة يف األرايض املحتلــة بشــكل واضــح، 

بالشــكل الــذي يتمكــن فيــه املســتهلكون مــن الحصــول 

عــى املعلومــة الصحيحــة عــن أصــل تلــك البضائــع 

ــة. ــارات مدروس ــاذ خي ــن إتخ ــايل ميك وبالت

إجابة الحزب 
المسيحي 

الديمقراطي

ــد  ــة ض ــد املقاطع ــن ال نؤي نح

إرسائيــل. مــن املهــم الركيــز عــى اســتئناف مفاوضــات 

الســالم، بســبب الحاجــة إىل الحــوار واإلجــراءات الالزمــة 

لدعــم املصالحــة والســالم.

إجابة حزب 
الشعب

نحــن نعــارض هــذا. ال 

نرى أن املقاطعة ميكن أن تنقل الوضع إىل األمام.

سؤال الكومبس السادس:
كيف يمكن للسويد المساهمة في 
مساعدة المسيحيين وبقية األقليات 

في شمال العراق؟

إجابة حزب 
االشتراكيين 

الديمقراطيين
هــي  اإلســالمية"  "الدولــة 

وتطــرد  وتالحــق  وتضطهــد  تقتــل  أصوليــة  حركــة 

ــي  ــاد الدين ــاس بالعنــف واإلرهــاب. ومتــارس االضطه الن

والتطهــري العرقــي. وهــذا يشــكل انتهــاكات خطــرية 

ميكــن  اإلنســانية،  ضــد  وجرميــة  اإلنســان،  لحقــوق 

اعتبــاره إبــادة جامعيــة. وإن العديــد مــن املجموعــات، 

وخاصــة املســيحين واأليزيديــن، عانــوا مــن اضطهــادات 

اإلســالمية". "الدولــة  وإرهــاب 

ــم املتحــدة واالتحــاد األورويب والســويد دعــم  عــى األم

ــم كردســتان بالعمــل  ــة وحكومــة إقلي الحكومــة العراقي

اإلنســاين واســتعادة الســيطرة عــى املناطــق التــي تحتلها 

الدولــة اإلســالمية والتشــجيع عــى حــل ســيايس شــامل.

نحــن االشــراكيون الدميقراطيــون نريــد أن نــرى تفويــض 

مــن األمــم املتحــدة لجهــد دويل يهــدف إىل وقــف 

ــالمية. ــة اإلس ــف للدول ــدم العني التق

إجابة حزب اليسار
يجــب عــى الســويد إثــارة القضيــة 

مــن  ونريــد  املتحــدة.  األمــم  يف 

األمــم املتحــدة تعيــن مقــرر خــاص 

لحقــوق اإلنســان يف العــراق. يجــب 

عــى الســويد وقــف إيصــال جميــع أنــواع شــحنات 

األســلحة التــي تقــع مــن خــالل بلــدان العبــور يف أيــدي 

الجامعــات املتطرفــة. يجــب وقــف جميــع عمليــات 

ــراق. ــري اىل الع ــل الق الرحي

إجابة حزب البيئة
ــط حــزب البيئــة يف قضيــة  خ

حاميــة األقليــات ثابــت. نحــث 

الحكومــة باســتمرار عــى عــدم 

يف  األقليــات  قضايــا  تهميــش 

القــرارات املتعلقــة ببلــدان يتــم فيهــا اضطهادهــم. كــام 

ــروا اىل الســويد  ــن ف ــا أيضــاً مــع املســيحين الذي تفاعلن

ــد  ــا نري ــد، م ــاء يف البل ــم بالبق ــامح له ــل الس ــن أج م

ــار  ــه هــو يجــب أخــذ االنتــامء الدينــي بنظــر االعتب قول

ــوء. ــة اللج يف عملي

إجابة حزب المحافظين
العــراق  يف  اإلنســاين  الوضــع 

ــة. الوضــع طــارئ  خطــر للغاي

كبــرية.  اإلنســانية  والحاجــة 

مــن  اآلن  وحتــى  الســويد 

يف  ســاهمت   ،2014 العــام 

الدعــم اإلنســاين بنحــو 70 مليــون كــرون. وبالنظــر 

ــح  ــرار مبن ــم إتخــاذ ق ــرب، ت لتدهــور األوضــاع بشــكل أك

ــور  ــل اإلنســاين عــى الف ــرون أخــرى للعم ــون ك 50 ملي

يف ســبيل توفــري أماكــن لأشــخاص الفاريــن مــن عنــارص 

تنظيــم الدولــة اإلســالمية.

وملتابعــة تطــورات الوضــع عــن كثــب يف شــامل العــراق، 

جهودهــا  مــن  الســويدية  الخارجــة  وزارة  عــززت 

اإلنســانية،  املســاعدات  اىل  باإلضافــة  الدبلوماســية، 

قدمــت الســويد خــالل العــام الحــايل نحــو 120 مليــون 

كــرون يف التنميــة مــع الركيــز عــى التنميــة الدميقراطيــة 

وحقــوق اإلنســان.

إجابة حزب الوسط
تتحمــل  الســويد  أن  املهــم  مــن 

مســؤوليتها يف املحافــل الدوليــة، 

واإلتحــاد  املتحــدة  كاألمــم 

ــدة  ــات املتح ــول الوالي األوريب. دخ

وتوجيههــا الرضبــات الجويــة ضــد أهــداف اســراتيجية، 

خطــوة هامــة لحاميــة املدنيــن، ولكــن يجــب أن يتبعهــا 

ــة. وال  ــة العراقي ــب سياســية واضحــة مــن الحكوم مطال

ينبغــي أن يحــل هــذا محــل تفويــض واضــح مــن مجلــس 

األمــن الــدويل، مينــح واجــب اإللتــزام بحاميــة األقليــات. 

ضمــن اإلتحــاد األوريب، يجــب علينــا دفــع اإلتحــاد األوريب 

اىل وضــع نهــج شــامل لسياســة املنطقــة، وفــوق كل يشء 

يجــب عــى إيــران والســعودية وبقيــة دول الخليــج 

ــة  ــود الرامي ــع الجه ــة يف جمي ــراف مهم ــاهمة كأط املس

ــراق. ــوريا والع ــر يف س ــدة التوت ــف ح اىل تخفي

إجابة الحزب المسيحي الديمقراطي
الســويد تســاهم اآلن باملساعدات اإلنســانية للمترضرين. 

مســؤولية  الســويد  وســتتخذ 

أكــرب لإلشــارة إىل احــرام جميــع 

ــة،  ــة يف املنطق ــان املتنوع األدي

وضــامن الحاميــة واألمــان ملــن 

ســيبقى مــن املســيحين وباقــي 

األقليــات. وعــى األمــم املتحــدة أن تتخــذ مســؤولية أكــرب 

ــراه يف  ــذي ن ــاد ال ــالد. وإن االضطه ــن يف الب لضــامن األم

املنطقــة، ضــد املســيحين أيضــاً، هــو أمــر فظيــع ويجــب 

ــف. أن يتوق

إجابة حزب الشعب
حــزب  اهتــم  لطاملــا 

وقــت  منــذ  الشــعب 

بحقــوق  طويــل 

وبالطبــع  املســيحين 

اإلضطهــاد. تواجــه  أخــرى  مجموعــات 

ــم  ــه تنظ ــعب )وفي ــزب الش ــي لح ــامع الوطن ويف اإلجت

ــرر  ــام 2011، ق ــد يف الع ــزب(، املنعق ــرارات الح ــى ق أع

الحــزب أن ســكان ســهل نينــوى، رشق املوصــل، ينبغــي 

أن يكونــوا قادريــن عــى إقامــة حكــم ذايت محــي. نأمــل 

ــزم بهــذا الخــط. ــدول تلت ــد مــن األطــراف وال أن املزي

األزمــة يف العــراق حــادة، والســويد رفعــت بشــكل كبــري 

دعمهــا اإلنســاين. وحتــى اآلن جــرى دفــع مــا مجموعــه 

العــراق وكردســتان  للعمليــات يف  كــرون  95 مليــون 

ــام 2014. ــالل الع خ

محــور الدعــم الســويدي، يركــز عــى إنقــاذ األرواح مــن 

ــي  ــرف الصح ــاه وال ــى املي ــول ع ــامن الحص ــالل ض خ

والحاميــة، وأيضــاً املســاهمة يف تعزيــز منظــامت األمــم 

ــاك وتنســيق الجهــود. ــة هن املتحــدة العامل

ــر  ــب األحم ــاً اىل الصلي ــب أيض ــويدي يذه ــم الس الدع

الــدويل وللجنــة الدوليــة لإلنقــاذ مــع دعــم خــاص 

الســويدية. والكنيســة  لأيزديــن 

قــرار اإلتحــاد األوريب يف إقامــة الجــر الجــوي اإلنســاين 

اىل شــامل العــراق مهــم أيضــاً. فــرق تقييــم مــن وكالــة 

الطــوارىء املــدين الســويدية MSB موجــودة يف العــراق، 

ــارشة او  ــواد املب ــق بامل ــام يتعل ــح اإلحتياجــات في لتوضي

دعــم املوظفــن.

وملتابعــة تطــورات األوضــاع يف شــامل العــراق وكردســتان 

عــن كثــب ومســاعدة املواطنــن الســويدين هنــاك، 

قامــت وزارة الخارجيــة بزيــادة تعزيــز موظفيهــا يف 

ــل. ــفارتنا يف أربي ــب س مكت

ــاً  ــتطيع أيض ــاد األوريب، تس ــالل اإلتح ــن خ ــويد وم الس

دعــم العــراق وكردســتان سياســياً. رحبنــا مبســاعدة 

ــا العســكرية  دول اإلتحــاد األوريب مثــل فرنســا وبريطاني

ــن. ــة اإلرهابي ــة لهزمي ــوات الكردي للق
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الكومبــس ـ تحقيقــات: بعــد أن كانــت يــداه تخطــان 
ــه إىل  ــاه تقودان ــوريا وقدم ــاء يف س ــاريع البن ــم مش أه

اســتطاع مواقــع تنفيــذ مــا خططــه هــو وزمائــه فجــأة 

تركــت يــداه القلــم والتصقــت مبقــود الســيارة، وقدمــاه 

تتنقــان فقــط بــن دواســتي الفرامــل والبنزيــن.

ــا  ــه بأنه ــي حيات ــامد املوص ــدين ع ــدس امل ــف املهن يص

شــبيهة بدواســتي قيــادة الســيارة، فبعــد أن كانــت 

مســرية حياتــه مرعــة نحــو مســتقبل مــرق اصطــدم 

بحاجــز األزمــة الســورية مــام أوقــف عجلــة حياتــه 

ــه مــن  ــة، فالحاجــة اىل العمــل واقراب ــة فــرام قوي برضب

العقــد الخمســن مــن العمــر منعــاه عــن االســتمرار يف 

ــق األســهل  ــار الطري ــا، فاخت ــي يحبه ــة الهندســة الت مهن

وهــو دورة يف قيــادة الســيارة العامــة لينحــرا طموحــه 

ــه. ــس علي ــذي يجل ــريس ال ــم الك ــى حج ــهادته ع وش

يقــول املوصــي" أنــا ال أقلّــل مــن شــأن ســائقي الســيارة 

ــي  ــه ونف ــد ذات ــى يج ــه حت ــش حيات ــرء يعي ــن امل لك

وجدتهــا بــن أوراق الهندســة، فكــام تُقتلــع الشــجرة 

مــن جذورهــا هكــذا انفصلــت عــن مهنتــي، ألن إمكانيــة 

العمــل بشــهاديت يف الســويد شــبه معدومــة يف ظــل 

وجــود مئــات املهندســن العاطلــن عــن العمــل والــذي 

ــي". ــر من ــة الســويدية أك ــون اللغ يتقن

شــهادة أخــرى لســامح شــيخ ياســن الــذي درس العلــوم 

ــتوكهومل  ــم يف س ــات مطع ــن جنب ــت ب ــراق، انته يف الع

ــب الطــاوالت " شــهاديت  ــول مازحــا وهــو يرت ــث يق حي

ــا  ــدو أن مفعوله ــكان ويب ــذا امل ــة ه ــا رائح ــت منه فاح

ــة. ــدود العراقي ــن الح ــروري م ــع م ــى م انته

قلــق األجانــب مل يخففــه عــى مــا يبــدو إعــالن مكتــب 

ــدد  ــاض ع ــتمرار انخف ــن اس ــايض، ع ــار امل ــل يف أي العم

العاطلــن عــن العمــل وخاصــة مــن فئــة الشــباب بعــد 

ــداد  ــن التع ــة م ــة اىل 11 باملئ ــبة البطال ــت نس أن وصل

ــويد. ــكاين يف الس الس

ــح  ــل أصب ــى عم ــور ع ــح أن العث ــذا التري ــد ه ويؤك

أســهل مــن الســابق خصوصــا بعــد حــذف 20 ألــف 

شــخص مــن قامئــة البطالــة يف العــام ملــايض. لكــن نتائــج 

ــل  ــيء وبأق ــض ال ــذرة بع ــت ح ــو( أت ــار )ماي ــهر أي ش

قــوة عــن أشــهر شــباط )فربايــر( وآذار )مــارس( ونيســان 

ــف. ــث التوظي ــن حي ــل( م )إبري

 

المشروع الخاص هو الحل البديل
ــت  ــي ليس ــا ه ــاؤل رمب ــو للتف ــي تدع ــام الت ــذه األرق ه

كذلــك بالنســبة للبعــض ومنهــم اليمنيــة فاتنــة عــز 

الديــن التــي تعمــل مدرســة للغــة األم العربيــة فتقــول 

ــة  ــب البطال ــاض نس ــن انخف ــام م ــت األرق ــام عرض "مه

ــع  ــه يف جمي ــي أن ــا آملن ــاش، وم ــو املُع ــع ه ــى الواق يبق

مقابــاليت مــع أربــاب العمــل ســابقا كنــت أتلقــى أســئلة 

عــن عمــي يف الســويد ضاربــن بعــرض الحائــط كل حيايت 

وشــهادايت الســابقة، لــذا كان الحــل بالنســبة لعائلتــي أن 

نلتجــئ إىل قوقعتنــا الخاصــة ونؤســس مروعنــا الخــاص 

اىل أن متكنــت أخــريا مــن الحصــول عــى عمــل مؤقــت 

ــة ". كمدرســة للغــة العربي

ــرة  ــد فك ــت تؤي ــة كان ــة املعلوماتي ــرى دالل مهندس ب

فاتنــة ســابقا لكــن مــع دخولهــا مجــال التدريــب العمــي 

ــة  ــا قائل ــل رأيه ــا، فتعــرب عــن ســبب تعدي غــريت فكرته

" كنــت أعتقــد أن الســويد ال تثــق بشــهاداتنا الســورية 

ــالل  ــن خ ــفيت م ــك، استش ــس كذل ــة لي ــن الحقيق لك

تدريبــي يف إحــدى رشكات املعلوماتيــة أن الســويدي 

ــه،  ــذي ال يعرف ــى ال ــه ع ــذي يعرف ــخص ال ــل الش يفض

وبالتــايل العالقــات هــي رقــم واحــد للحصــول عــى 

فرصــة عمــل ســواء كانــت شــهاديت ســورية أم ســويدية، 

فالخطــوة األوىل التــي تخلقهــا العالقــات هــي التــي 

ــل". ــن العم تؤم

ــي هــي احتياجــه اىل  ــد بــرى أن "مشــكلة األجنب وتؤك

فــرة طويلــة لــي يتعــرف عــى نظــام البلــد وخــالل هذه 

ــالمهم ال  ــويد الستس ــدون الس ــم ينتق ــري منه ــدة الكث امل

لعيــب يكمــن يف هــذا البلــد، فأبــواب املعرفــة مفتوحــة 

حتــى لــو عمــل صاحــب الشــهادة عمــال مؤقتــا كســائق 

أو يف مطعــم فهــذا اليعنــي أن الطمــوح وقصــص النجــاح 

التــي يعرضهــا موقــع الكومبــس تشــهد عــى كالمــي".

وتعــرض شــبكة الكومبــس باســتمرار قصــص تعكــس 

ــم  ــلم رغ ــود الس ــى صع ــب ع ــن األجان ــري م ارصار الكث

أو  درجــة  بالراجــع  أحيانــا  تجربهــم  التــي  الريــاح 

درجتــن، لكنهــا ال تكــر عزميــة مــن يريــد الوصــول إىل 

ــم . القم

 

الكثير من السويديين ال يثقون بشهادة 
األجانب

عــدم توظيــف أصحــاب الشــهادات العليــا مــن األجانــب 

ــل وهــو مــن املوظفــن الرئيســن يف  ــار ويدي ــرره انكف ب

ــة فيســروس يف لقــاء ســابق مــع  ــرة االندمــاج مبدين دائ

الكومبيــس أن "الكثــري مــن الســويدين ال يثقون بشــهادة 

األجانــب مــام يــؤدي اىل بقــاء أصحــاب الشــهادات 

العاليــة عاطلــن عــن العمــل، ويف املقابــل تزيــد فرصــة 

ــدت  ــة، ووج ــهادة العلمي ــت الش ــام انخفض ــل كل العم

مــن  الكثــري  أن  األجانــب  مــع  تعامــي  خــالل  مــن 

ــا كســويدين  ــم عــايل وعلين ــدول لديهــا مســتوى تعلي ال

ــا  ــدة إلين ــرية الواف أن نســتفيد مــن هــذه الخــربات الكب

ــا،  ــك ســيعود بالخــري عــى بلدن ــا ألن ذل ــدم إحباطه وع

وأكــرب مثــال عــى ذلــك رشكــة آ ب ب والتــي تضــم 

أكــر مــن 100 لغــة ، ونتيجــة الســتفادتها مــن الخــربات 

ــد أن  ــرية، وأعتق ــت عــى شــهرة كب ــا حصل ــدة إليه الواف

هــذه التجربــة أيقظــت الكثــري مــن أصحــاب العمــل ”.

 

سالف يعقوب ابراهيم

هــل هنــاك مشــكلة عندمــا يعمــل المهنــدس 
ســائقا والخريــج الجامعــي عامــل مطعــم؟
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ــاق  ــن إنط ــة م ــام قليل ــل أي ــاص: قب ــس - خ الكومب
اإلنتخابــات الربملانيــة الســويدية، إســتطلعت " الكومبس 

" أراء العديــد مــن األجانــب يف هــذه اإلنتخابــات، ومــا 

إذا كانــوا ســوف يشــاركون فيهــا أم ال، وكيــف ينظــرون 

اىل هــذه املارســة الدميقراطيــة ودورهــم فيهــا، فكانــت 

هــذه األراء:

فيرا سركيس - مرشدة ترسيخ لوتس:
 عــى الرغــم مــن متتــع الفــرد بحريــة املشــاركة أو 

االمتنــاع عــن االنتخــاب، إال أن اإلقبــال عــى عمليــة 

ــل  ــن أج ــة، م ــة ورضوري ــوة مهم ــرب خط ــت تعت التصوي

ــاركة  ــد مش ــويد، ولتأكي ــة بالس ــن الخاص ــق القوان تطبي

ــة  ــال، خاص ــكل فع ــاالت وبش ــع املج ــب يف جمي األجان

ــوت  ــري الص ــى تأث ــد ع ــة تعتم ــة الدميقراطي وأن التجرب

الواحــد يف النتائــج.

كنعان أونيسي - مدرس لغة سويدية 
: SFI  لألجانب في

املشــاركة يف االنتخابــات حــق دميقراطــي وطبيعــي لــكل 

ــار  ــة، باعتب ــة دميقراطي ــش يف دول ــد أن يعي ــان يري إنس

ــر  ــل تطوي ــا سياســيا، مث ــا نعيشــه يأخــذ طابع أن كل م

التعليــم، وتحســن الرعايــة الصحيــة، والطــرق والخدمات 

العامــة، لذلــك يتوجــب علينــا التصويــت واملســاهمة يف 

ــا  ــات وجودن ــبة، وإثب ــية املناس ــرارات السياس ــاذ الق اتخ

كأجانــب واملطالبــة بحقوقنــا، ألن عــدم التصويــت يعنــي 

أننــا نقــول للســويدين أنتــم قــرروا بالنيابــة عنــا.

سعاد جبل صابط - متقاعدة :
ــت هــو دعــم  ــة التصوي ــن املشــاركة يف عملي الهــدف م

ــي،  ــن رأي ــرب ع ــاعدة يل، ويع ــدم املس ــذي يق ــزب ال الح

ويعمــل لتحقيــق مطالبــي، فالجــو االنتخــايب هنــا يتســم 

بالحريــة واالنفتــاح و األمــان، فضــالً عــن املســاواة  بــن 

ــة  ــة، وعــدم هيمن ــة االنتخابي ــع األحــزاب يف الدعاي جمي

ــاة السياســية، وســعي األحــزاب  حــزب معــن عــى الحي

مــن أجــل تطابــق برامجهــا االنتخابيــة مــع مصالــح 

ــة. ــم الرضوري ــري حاجاته ــور، وتوف الجمه

سوزان توما- مرشدة ترسيخ لوتس: 
ــل وجهــة نظــري،  ــذي ميث ــد ســأصوت للحــزب ال بالتأكي

ــل،  ــوق العم ــن س ــد، ويحس ــر البل ــى تطوي ــل ع ويعم

ويخــدم املجتمــع، ألن االنتخابــات فرصــة لتجديــد الحياة 

ــاج الفعــال يف املجتمــع،  ــد عــى االندم السياســية، وتؤك

ــذه  ــن يف ه ــا كمواطن ــيخ وجودن ــة لرس ــا فرص ــام أنه ك

الدولــة، والتعبــري عــن الوعــي الســيايس، وتوطيــد العالقة 

ــور الناخــب. ــن مؤسســات املجتمــع املــدين والجمه ب

: komvux عنتر عنتر - موظف في
ــزاب،  ــن األح ــس ب ــن التناف ــو م ــق ج ــات تخل االنتخاب

مــن أجــل كســب ثقــة الناخــب، وتفســح املجــال لتوفــري 

ــتقرار،  ــان واالس ــش، واألم ــادر العي ــل، ومص ــرص العم ف

ــذي يناســبنا  ــار الحــزب ال ــات نخت ــن خــالل االنتخاب وم

ويحقــق طموحاتنــا، فاملشــاركة هــي أفضــل رد عــى 

تزايــد العنريــة والتطــرف القومــي.

إسراء أبو معيلق - ربة منزل:
ــات،  ــارك يف االنتخاب ــبة يل سأش ــرة األوىل بالنس ــذه امل ه

ألننــي فلســطينية األصــل وكنــت الجئــة بالعــراق ال أملــك 

هويــة أو جنســية، إال أن الســويد منحتنــي املواطنــة 

والجنســية، وقدمــت يل الكثــري، وعاملتنــي كإنســانة لــدي 

ــي املشــاركة  ــك مــن واجب ــاين، لذل ــي وكي ــي وكلمت حريت

ــات. يف االنتخاب

ريمون اسكندر - مدرس لغة سويدية 
:SFI لألجانب في

ــرد يف  ــر الف ــن أن يؤث ــوت ميك ــق اإلدالء بالص ــن طري ع

املجتمــع الســويدي، ألنــه مجتمع دميقراطي، وكل إنســان 

ــة الحــزب  ــه، ويســاند بحري يســتطيع أن يعــرب عــن آرائ

الــذي يريــد التصويــت لــه، فاألحــزاب الســويدية مبنيــة 

ــكل شــخص  ــة ل ــة، وتعطــي أهمي عــى أســس دميقراطي

موجــود يف الســويد، حتــى لــو كان أجنبــي، وتســعى 

لجذبــه إليهــا، كــام تحــرص عــى إيصــال أفكارهــا إليــه.

جورج أوسو - موظف استعالمات في 
مشفى كارولينسكا:

ــد  ــات، اعتق ــن خــالل مشــاركتي املتعــددة يف االنتخاب م

أن مفهــوم الدميقراطيــة تعنــي اســتجابة املرشــح ملصالــح 

ــه، ويف حــال تعارضــه مــع  ــذي أعطــاه صوت الجمهــور ال

مصالــح الجمهــور، فإنــه مينــع عنــه صوتــه، وتعتــرب 

ــع،  ــوع يف املجتم ــدأ التن ــز مب ــة لتعزي ــات فرص االنتخاب

خاصــة يف حــال فــوز أحــد املهاجريــن األجانــب يف 

االنتخابــات.

جاك رهاوي - صاحب محل:
ــل  ــن أج ــة، م ــود كاذب ــي وع ــزاب تعط ــد أن األح اعتق

سأشــارك  فــإين  ذلــك  ومــع  الســلطة،  إىل  الوصــول 

للقوانــن  وأخضــع  هنــا،  أعيــش  ألين  االنتخابــات،  يف 

الســويدية، وســأصوت للحــزب الــذي يســعى أكــر مــن 

ــه  ــا، ولدي ــاء به غــريه لتحســن مســتوى الســويد واالرتق

ــاً. ــدة دامئ ــكار جدي أف

أميرة غضبان - عاطلة عن العمل:
لــدي رغبــة يف املشــاركة باالنتخابــات، مــن أجــل مســقبل 

أفضــل ألوالدي، وتأمــن التعليــم الجيــد لهــم يف املــدارس، 

ــي  ــي وواجب ــن حق ــدي، وم ــويد بل ــعر أن الس ــام أش ك

ــع  ــاعد جمي ــة تس ــويد كدول ــت، ألن الس ــاً التصوي أيض

ــن وتوفــر لهــم كل مــا يحتاجــوه. املهاجري

نهيل كوريه
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ــا  ــا، فموقعه ــرية صعب ــابيع األخ ــال األس ــعداوي خ ــوال س ــورة ن ــى الدكت ــول ع ــاص: كان الحص ــس ـ –خ الكومب
ــد  ــا، بع ــا ممكن ــوار معه ــت الح ــا جعل ــة وحده ــن املصادف ــب، لك ــن تجي ــا مل تك ــاً وهواتفه ــخيص  كان مغلق الش

ــأيت اىل الســويد ســنويا وتلقــي  ــزا وحميــا كــا عهدناهــا، مذكــرًة أنهــا ت تذكريهــا بلقــاء ســابق، فــكان ردهــا ممي

ــا. ــا مختلف ــك افق ــرية وهــي تجــد يف ذل ــاءات كث ــد لق محــارضات وتعق

قرأت لك: ” الحكومة األمريكية، 
بعد المذابح، ال تطالب إسرائيل بنزع 

سالحها، ألن إسرائيل في نظرها تدافع 
عن حقها فى القتل، وإنما تطالب 

القتلى بأن ينزعوا سالحهم”، كيف 
تعلقين على هذا القول؟

ــذ  ــامل من ــم الع ــزدوج يحك ــوة الغاشــم امل ان منطــق الق

ــوي. ــي األب ــودي الطبق ــام العب ــوء النظ نش

ــدون  ــات يري ــراء والقارئ ــد ان الق ــي أج ــن جهت ــا م وان

منــي مواصلــة قصــة "الكاتبــة وفتــى أحالمهــا غــري 

املســبوق يف التاريــخ " التــي انــر فصولهــا هــذه األيــام 

، لكــن بعضهــم يــرون أن ال وقــت للحــب أيــام الحــرب 

بينــام الجيــش األمريــي واإلرسائيــي املتوحــش متتــد 

ــون  ــددة وذق ــامء متع ــل بأس ــارج والداخ ــه يف الخ أذناب

ولحــى مختلفــة األشــكال .. وبيانــات األمــم املتحــدة 

فقاعــات هــواء .. واألبريــاء يقتلــون واملجرمــون يكافــأون.

وصفت حاالت األلم اإلنساني حين يهب 
المرء موجوعا من فراشه في الليل 
المعتم .. وألسباب عديدة .. مالذي 

اردت ان تقوليه ؟
انــا معنيــة باإلنســان منــذ ان رايــت هــذا العــامل. كانــت 

األســئلة تســكنني وانــا اتخيــل اســباب نهوضنــا مــن 

ــا بســبب الوجــع  ــق ام ــأة األمل او القل ــا تحــت وط نومن

ــا  ــن نومن ــض م ــن ننه ــة او الفشــل نح او بســبب الخيب

لحظــات األرق منتصــف الليــل نهــب مــن النــوم ألســباب 

مختلفــة: املغــص او األمل املــربح القتــل والغــدر بالداخــل 

والخــارج .. امــرأة تتفحــص الجثــث وتــرخ ابنــي .. 

رجــل أعــامل مضــارب بالبورصــة يفقــد املليــارات وهــو 

ــجن،  ــاق للس ــأرسة يس ــد ل ــل الوحي ــرخ. األب املعي ي

ــق،  ــيارة بالطري ــا س ــة الجرجــري تقتله ــة بائع واألم املعيل

واألخ أو األخــت تصــاب بالرطــان أو الزهاميــر نحــن 

ــا .  ــا وآالمن ــش اوجاعن نعي

لكنك خصصت شيئا عن وجع الكتابة 
فهل الكتابة عندك هاجس ام وجع ام 

شكل من اشكال القلق ؟
الكتابــة لــدي هاجــس وطريقــة حيــاة، وعنــدي ان بعــض 

ــبه أمل  ــر، يش ــع آخ ــل بوج ــف اللي ــب منتص ــاس ته الن

املخــاض قبــل الــوالدة، ال تعرفــه إال األمهــات والكاتبــات 

أســامء  يحمــل  اإلبــداع  وكأن  املبدعــون.   والكتــاب 

مختلفــة: الهــوس، الهذيــان، الجنــون، أو مــرض منتصــف 

الليــل، بلغــة األطبــاء املتخصصــن يف األمــراض العصبيــة 

ــية.  والنفس

اسست طريقتك الخاصة في الكتابة 
والنشر وكنت مشروعا غير رسمي، هل 

هذا هو ما سلط عليك األعين وادوات 
اإلعتراض ؟

ــل  ــة مث ــة الحقيقي ــت أن الثقاف ــر أدرك ــت مبك ــذ وق من

تخضــع  ال  كلهــا  والثــورة  والتمــرد  واإلبــداع  الحــب 

لتوجيهــات الســيد الوزيــر أو الســيد الرئيــس أو الجهــات 

ــدع  ــاين املب ــل اإلنس ــى العق ــو ع ــال يشء يعل ــا، ف العلي

ــاس  ــول الن ــري عق ــي تغ ــة الت ــدة العظيم ــكار الجدي لأف

ــل  ــل. ومل أدخ ــلوكهم اىل األفض ــم وس ــم وأخالقه وحياته

يف حيــايت مكتــب وزيــر الثقافــة، كنــت اجــرح طريقــي 

ــر. ــأيت بأوام ــري ال ي ــة ألن التغي ــر والكتاب للن

الكثير من النساء يقرأن ما تكتبين 
ومعروف مستوى الجرأة والوضوح 

والمواجهة في كتاباتك .. هل تكتبين 
عن قصدية ام عن معاناة ؟

انــا هــديف املعرفــة دامئــا واملعرفــة فضيلــة الفضائــل 

ألنهــا تــزود العقــل بطاقــة األبــداع. وكلــام اقــرن اإلبــداع 

بالحريــة ازداد جــامال ومعرفــة ولهــذا كنــت كإمــرأة 

ودكتــورة وانســانة امنــح املــرأة فرصــا لــرى واقعهــا 

ومعاناتهــا واحفزهــا لــرى بشــكل اعمــق وتطــور ادواتهــا 

حــوارا وحضــورا لــي تعــرب عــن مشــكالتها وكانــت 

عمليــة مصــادرة كتابــايت التــى ُدمغــت بوصمــة املعرفة أو 

عــدم الخضــوع لقامئــة التوجيهــات العليــا هــي املكافــأة 

. انــا فعــل محّفــز للمــرأة وامكانيــة كشــفها عــرب الكتابــة 

ــون  ــي تك ــا ل ــا دامئ ــي ادعوه ــل . انن ــيق والتأم والتنس

قريبــة مــن نبــض الحيــاة والتكــون هامشــية .

من كتابك مذكرات طبيبة عام 1960 
الى اخر كتبك " ملك وامرأة واله " 

تكاد تبلغ اربعين كتابا وترجماتك الى 
اللغات المتعددة تصدر بشكل متواصل 

كما تكتبين اعمدة ومقاالت .. اين 
تجدين الريادة في تجربتك ؟

انــا امــرأة متفاعلــة دامئــا ومل اكــن اســعى اىل ريــادة مــا 

اطالقــا !!  ســوى كشــف الحقائــق امــام املــرأة .. كشــفت 

لهــا ارسار الجســد والجنــس وكشــفت لهــا ارسار العبودية 

ــن  ــا م ــه وحذرته ــى الحجــاب وانواع ــا معن وكشــفت له

حجــاب العقــل .. ومــا تــزال لــدي ارادة الكتابــة اليوميــة 

ألن املــراة ماتــزال اســرية املجتمــع والديــن والظالميــة يف 

ــر  ــوات لتحري ــا هــي دع ــوايت اىل حريته ــل وكل دع العق

عقلهــا.

لكن الحجاب يحقق حضورا في 
مجتمعاتنا المحافظة فهل ترتديه 

المرأة بإرادتها ام خضوعا إلرادة 
اجتماعية؟

ــام  ــة " ك ــادة اجتامعي ــه " كع ــل في ــم الفص ــاب ت الحج

ــن  ــن املعتدل ــال الدي ــادات رج ــن اجته ــري م ورد يف الكث

ــو يشء  ــزي ه ــاب ك ــت ارى ان الحج ــا كن ــر وان يف م

اختيــاري لكــن اخطــر يشء فيــه هــو حجــاب العقــل مــام 

يــؤدى اىل التجهيــل أو اىل نــوع الجهــل الســائد اآلن حتــى 

ــن  ــال، وب ــاء والرج ــن النس ــات م ــاتذة الجامع ــن أس ب

الكثــري مــن رشائــح املجتمــع واملــرأة اول تلــك الرائــح 

التــي تخضــع ليــس لضغــط الحجــاب كقامشــة بــل 

ضغطــه النفــي تحــت وطــاة التحريــم واملنــع والخــوف 

والوعيــد ودامئــا احفزهــا ملواجهتــه كنمــط مــن الســجون 

ــرى . الصغ

منذ كتابك المراة والجنس ونتجاتك 
ورواياتك وبحوثك تدور حول هذين 
المحورين .. فهل هما موضوعان 

متجددان ام ان لهما طبيعتهما 
الخاصة؟

اختالفاتهــا  الطفولــة.  منــذ  ذاتهــا  تكتشــف  املــرأة 

ــة ازاء نفســها  ــة والنفســية . مســؤولياتها األدبي الفيزيائي

الشــخصية  .. ومســؤولياتها  لهــا  العائلــة  وازاء تربيــة 

تجــاه ذاتهــا كل ذلــك محــاور ممكنــة البحــث والحديــث 

والتامــل ولكــن املحــور األهــم واألكــر تغــريا هــو موقــف 

ــة  ــل اخالقي ــت عوام ــرة تح ــرأة .. فم ــن امل ــع م املجتم

ومــرة قانونيــة ومــرة دينيــة ومــرة تحــت قوانــن التحريم 

تواجــه املــرأة يف مجتمعاتنــا اجــراءات قاســية ومحــددة 

وكنــت اجــد يف ذلــك بطــالت روايــايت املنكــرات او 

املنطويــات او الخائفــات واملتمــردات والجريئــات وهــن 

ــا  ــا لتتطــور معرفته ــرأة دامئ ــا امل ــكارا تحتاجه ــن اف يروي

ــرأة  ــس وامل ــة الجن ــة وموضوع ــى املواجه ــا ع وطاقاته

ــا . ــراع يف مجتمعاتن ــاور ال ــن مح ــور م مح

انت امرأة اشكالية بافكارك وقد 
تعرضت للكثير من المواجهات .. ماهي 

اقساها بالنسبة اليك ؟
كنــت دامئــا انجــز مروعــايت الفكريــة والكتابــة الروائيــة 

او البحثيــة دون ان اهمــل يف واجبــايت كطبيبــة لهــا 

مســؤولياتها . انــا مل ادخــل غرفــة وزيــر الصحــة وال وزيــر 

الثقافــة  ومل اقابــل مســؤوال ومل يســتقبلني الســيد الرئيس 

ــف  ــك املواق ــح كل تل ــكل واض ــر بش ــا اف ــت دامئ وكن

التــي منعــت بعــض كتبــي و منعــت عنــي بعــض انــواع 

التكريــم والعرفــان وحاولــت بعــض تلك اإلجــراءات عزيل 

او اقصــايئ بينــام كانــت تلــك تزيــدي بحثــا وجــرأة وكتابة 

حتــى صــدرت فتــوى التكفــري واملطالبــة مبحاكمتــي ويف 

ــدل  ــر الج ــي ان عن ــرية ألنتباه ــت مث ــك كان ــي تل ظن

اإلجتامعــي غــري ســوي وانتقامــي .. ولذلــك ســافرت اىل 

ــة  ــاء ومواصل ــتعادة الصف ــرد اس ــدة ملج ــات املتح الوالي

ــة .. الكتاب

كانت لديك افكار جريئة في الدين 
وطقوسه وفي الميراث في المعيار 

الديني وفي تعدد الزوجات .. هل 
استطعت ان توصلي رسالتك الفكرية 

واستنتاجاتك ؟
انــا مل اتعــب ابــدا مــن ايصــال وجهــات نظــر قويــة 

تســببت يف ايــذايئ بســبب ان اآلخــر اليريد ان يقــرأ النص 

ــة  ــس والهال ــا. ان التقدي ــن داخله ــة م ــرى الحقيق او ي

واملمنــوع قــد تســببت بــكل ذلــك الجهــل املعــريف . انــا 

ضــد الكثــري مــن الطقــوس وارى ان املــراة مغبونــة وفــق 

رشائــع املــرياث كــام ارى ان تعــدد الزوجــات وفــق النــص 

ــرأة  ــاف إلرادة امل ــدم اإلنص ــن ع ــري م ــه الكث ــي في الدين

ــا.  ووجوده

نوال سعداوي 
لـ ” الكومبس” : 

الكتابة بالنسبة لي 
هاجس وطريقة حياة

نوال سعداوي
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يف  العربيــة  الســينا  مهرجــان  خــاص:   – الكومبــس 

مدينــة ماملــو يف الســويد يتكــرس كمنجــز ثقــايف يعــرّف 

الجهــود  خاصــات  ويقــدم  العــريب  الســابع  بالفــن 

ــينائين  ــن الس ــال م ــة ألجي ــة واألدبي ــة والفني البرصي

العــرب امــام املشــاهد األجنبــي.

والحــق انــه بعــد ثــالث دورات ناجحــات منــذ عــام2011 

باهتــامم  يحظــى  واملهرجــان  التأســيس  عــام  وهــو 

األوســاط الثقافيــة الســويدية التــي تعتــربه واحــدا مــن 

اهــم ثالثــة مهرجانــات ناجحــة: مهرجــان افــالم الشــباب 

الســينام  ومهرجــان  الوثائقيــة  الســينام  ومهرجــان 

ــة. العربي

الكومبــس التقــت مديــر املهرجــان الفنــان واملخــرج 

الفلســطيني املقيــم يف الســويد " محمــد القبــالوي " 

ــن  ــة 2014 وع ــه الرابع ــن املهرجــان يف دورت ــا ع ليحدثن

املحطــات واآلفــاق القادمــة ..

مهرجان السينما العربية في مدينة 
مالمو السويدية يتكرس كنموذج 

للفعل الثقافي المثير لالهتمام بعد 
مغامرة التأسيس ... كيف تقيم الرؤية 

هذه للمهرجان ؟
العمــل االبداعــي هــو عمــل مغامــرة وتحديــات. والحــق 

اننــي مخــرج تلفزيــوين وســيناميئ أفكــر دامئــا بتلــك 

الحقيقــة التــي كلفتنــي مروعــات فنيــة ونصوصــا ورمبــا 

احالمــا ايضــا كانــت يف جعبتــي ولكنهــا تأجلــت.  فحــن 

تؤســس مروعــا ثقافيــا يف بلــدان املنــايف والهجــرات 

فأنــك تتخــى قبــل كل يشء عــن خصوصيــة منجــزك 

ــس  ــد تأس ــر . ولق ــز اآلخ ــك يف منج ــرى حلم ــذايت ل ال

املهرجــان عــام 2010 كجمعيــة اهليــة متواضعــه ولكنــه 

اصبــح فيــام بعــد مروعــا ثقافيــا بصيغــة مهرجــان 

الســينام يف دورتــه األوىل عــام 2011 بشــكل يتطلــب 

التواصــل والحضــور واملبــادرة . و كان امتــدادا ملشــاريع 

روح  مــن  خصوصيتــه  اشــتق  لكنــه  ســابقة  اخــرى 

اســكندنافيا حيــث يتوجــه بشــكل خــاص للمشــاهد 

ــا  ــع اىل منجزن الســويدي واألســكندنايف ليشــاهدنا ويتطل

ــي . لفن

تقول بداية متواضعة لكن دراسة 
الخطوات والمنجزات ترسم صورة 

ناضجة وتبدو لنا انها خطوات اكيده؟
ال شــك ان روح العطــاء والتطــوع واملبــادرة هــي ثالثيــة 

ــو  ــة يف مامل ــينام العربي ــان الس ــا. مهرج ــة عندن املطاول

ليــس فــردا كــام يتخيــل البعــض ، برغــم تــريف مبهمــة 

ــة  ــرة واربع ــة مصغ ــاك لجن ــن هن ــم لك األدارة والتنظي

ــوىل  ــن تت ــن املتدرب ــن وم ــن املهتم ــن العامل ــباب م ش

ــب مــع كل  ــا اىل جن ــذ جنب األتصــال واألســتجابة والتنفي

ــوغ لحظــة املهرجــان . ــه لبل ــي ابذل ــد يوم جه

ولكن ضيوفك غالبا من الفنانين 
وأحيانا يتجاوز عدد ضيوفك من 35 الى 

70 فكيف تهيئ لهم المستلزمات 
والخدمات والتنظيم؟

هــذا الســؤال الحيــوي ينقلنــي اىل حقيقــة ان املهرجــان 

ومعونــات  حــرة  وامكانــات  وتطــوع  مبــادرة  هــو 

محــددة. ولذلــك اقــول ان عــدد املتطوعــن احيانــا 

ــام  ــة خــالل اي ــال بأجــور رمزي ــا او عام ــغ 35 متطوع يبل

املهرجــان ممــن تهمهــم الخــربة واألتصــال وتقديــم افضل 

ــن واملخرجــن والســينامئين  ــا الفنان التســهيالت لضيوفن

ــل  ــه عم ــان ان ــن للمهرج ــاح املمك ــق النج ــكل يحق بش

ــدف  ــل يه ــي ســام ونبي ــدف فن ــؤازرة به ــوم عــى امل يق

ــة واطــالق تجــارب  ــرص الســينام العربي ــر ف نحــو تطوي

ــا. ــه فيه ــدة ومتنوع جدي

في الدورات السابقة تعامل المهرجان 
مع مضامين المرأة واألرهاب وسينما 

األطفال .. كيف تقيم تلك التجارب ؟
الحــق انهــا كانــت تجــارب غنيــة اســتطاع املخــرج العــريب 

والفنــان والكاتــب ان يجســدو عمــق تلــك املوضوعــات 

وتأثرياتهــا يف الحيــاة العربيــة اليوميــة كــام نقلــت تلــك 

التجــارب واألفالم للمشــاهد الســويدي واألوريب املســتوى 

الفنــي والتقنــي كــام نقلــت األجــواء والظــروف والحاالت 

األنســانية التــي تخــص املــرأة والطفــل واحــداث العنــف 

التــي متثــل واقعنــا التــي عالجهــا الســيناميئ العــريب 

ــث نجــح املهرجــان يف ايصــال رســالته اىل املشــاهد  بحي

الســويدي الــذي هــو هــدف املهرجــان.

وماطبيعة 
ومضمون مهرجان 

السينما العربية 
في السويد هذا 

العام؟
العمــل الفنــي هــو ابــن ظرفــه والفنــان هــو ابــن تلــك 

مــن  ومنطقتنــا  بلداننــا  لــه  وماتعرضــت  الظــروف. 

تركــت  األخــرية  الســنوات  متغــريات وفــوىض خــالل 

اثارهــا عــى الســينام . فــردت الفنــان واملبــدع وحامــل 

ــراءة  ــد مــن ق ــك كان الب الكامــريا ورشدت األنســان ولذل

ــي  ــج الت ــة . فالنتائ ــينام العربي ــات الس ــدة ألولوي جدي

افضــت اليهــا األحــداث العاصفــة والحــروب خلقــت 

ووســعت  مختلفــة  وموضوعــات  مختلفــة  اســئلة 

املعانــاة واآلالم خــارج منظومــة دولنــا ولذلــك ارتأينــا ان 

نســتضيف " الســينام العربيــة املهاجــرة " حيــث يلتقــي 

ــو  ــا يف مامل ــم هن ــم يف منافيه ــرب وه ــينامئيون الع الس

يف الــدورة الرابعــة ليعــرض كل فنــه ومنجــزه ورؤيتــه ..

عبر سيرة المهرجان .. ماهي العناصر 
المحفزة التي منحت المهرجان حيويته 

وخلقت تحدياته ؟
ــة  ــح او القضي ــا يســمى الســؤال املل ــاك م كان دامئــا هن

ملهرجاننــا.  مهمــة  حاضنــة  تشــكل  التــي  الســاخنة 

فحــن انطلــق املهرجــان يف دورتــه األوىل عــام 2011 

كانــت مدينــة ماملــو هــي العاصمــة الثقافيــة لــدول 

ــن  ــر م ــع اك ــو تجم ــت مامل ــا كان ــق .. ومل ــر البلطي بح

ــت  ــد تحقق ــامل فق ــاء الع ــن انح ــة م ــة ثقافي 176 هوي

للمهرجــان عنــارص حيويتــه وجمعــت معظــم مكونــات 

الســينام التــي يتطلبهــا نجــاح مهرجــان مــن عنــارص 

فنيــة او ثقافيــة . كــام كان هنــاك ظــروف ســقوط انظمه 

واختفــاء ساســة وظــروف مســتجده يف املنطقــة العربيــة 

ــاخنة  ــة الس ــح او القضي ــؤال املل ــاهمت يف اذكاء الس س

ــابقة ــدورات الس ــا يف ال ملهرجانن

ســأذكر مثــاال اخــر مختلــف قليــال: ففــي نفــس الوقــت 

الــذي يتحقــق للمهرجــان النجــاح عــام 2013 هنــاك 

ــد  ــهام الوف ــى اس ــرة ع ــوش م ــت ان تش ــارص حاول عن

واحــدة  اعتربهــا  وتلــك  الثالثــة  الــدورة  يف  املــري 

ــم  ــاء برغ ــى البق ــان ع ــارص اذكاء ارادة املهرج ــن عن م

اطالــب  وهنــا  يشء  كل 

ــر  ــة بالنظ ــات العربي الجالي

اىل املهرجــان كمنجــز ثقــايف 

عــريب ينبغــي االهتــامم بــه 

ــه. ــاظ علي والحف

مهرجان السينما العربية 2014 في 
مدينة مالمو يخطو جادا نحو موضوعة 

السينما المهاجرة ولكن ماهي 
النشاطات النوعية األخرى خالل ايام 

المهرجان الخمسة؟
تتنــوع نشــاطاتنا بــن العــروض الخاصــة باألفــالم واألفــالم 

تحظــى  عــروض  الوثائقيــة وهــي  واألفــالم  القصــرية 

ــع. ــور واس ــاهدة جمه مبش

ــالم  ــوان: اف ــت عن ــان تح ــان مهمت ــا ندوت ــام ان لدين  ك

الهجــرة .. ويقــدم فيهــا الضيــوف اوراقــا ومداخــالت 

وحــوارات

كــام لدينــا نــدوة اخــرى تحــت عنــوان: الحيــاة والســينام 

يف دول الشــامل.

وهــي نــدوة مفتوحــة اللتقــاء التجــارب الســينامئية. 

ولكــن لدينــا عمــل مشــرك بــن املعهــد الســويدي 

واملعهــد األردين للبنــات حيــث تقــام ورشــة عمــل تحــت 

عنــوان " سمـّــع صوتــك " يشــرك فيهــا خمــس مخرجــات 

ســويديات شــابات وخمــس مخرجــات شــابات اردنيــات 

ــة  ــك خمس ــل تل ــة العم ــالل ورش ــزن خ ــرر ان ينج املق

ــا  ــم عرضه ــق ويت ــس دقائ ــدود خم ــرية يف ح ــالم قص اف

ــن مــن  ــة األخــرية للمهرجــان يف الثالث ــا يف الليل وتقييمه

ــبتمرب 2014 ــول س ايل

وكم تتوقع هذا العام ان يصبح عدد 
الضيوف من الفنانين والمخرجين 

وصانعي األفالم؟
اتوقــع ان يصبــح ضيــوف مهرجــان الســينام العربيــة 

2014 حــوايل 75 ضيفــا وامتنــى ان تتوفــر الظــروف 

املناســبة لــي يحصلــوا عــى ســامت الدخــول والوصــول 

ــأن  ــوال ف ــن األح ــال م ــب .. ويف اي ح ــت املناس يف الوق

ضيوفنــا يف الســنوات املاضيــة دامئــا تجــاوز اكــر مــن 35 

ضيفــا مــن مختلــف الــدول العربيــة ودول العــامل . نحــن 

ــول  ــات لوص ــروف واألمكان ــري الظ ــى توف ــون ع حريص

ضيوفنــا اىل املهرجــان يف األوقــات املحــددة واملناســبة ..

وما هو الخاص الذي تريد ان تبلغه لنا 
من معلومات؟

ــة  ــة وســهرات غنائي ــم امســيات عربي ــا نقي اشــري اىل انن

خــالل املهرجــان ولكــن هــذا العــام أخــص " الكومبــس" 

ــا  ــة " ان املهرجــان ســيصبح 12 مهرجان ــة التالي باملعلوم

كتعبــري مجــازي عــن نجاحنــا يف األتفــاق مــع مــدن 

ــهر  ــن ش ــدءا م ــان ب ــروض املهرج ــم ع ــويدية لتنظي س

الســويدية  املــدن  يف   2014 الثــاين  تريــن  اوكتوبــر 

املختلفــة وســنبدأ يف مدينــة يوتوبــوري ومدينــة يــوروس 

ثــم ينتقــل اىل لينشــوبنغ ويتواصــل اىل مــدن اخــرى 

ــذا  ــة وه ــدورة القادم ــى ال ــل حت ــام كام ــدار ع ــى م ع

األمــر يوســع دائــرة املهرجــان ويوفــر فــرص العــرض 

واملشــاهدة للمتلقــي الســويدي.

فاروق سّلوم

مهرجان السينما العربي في السويد 2014: 

عين على السينما المهاجرة

محمد القبالوي: اقول لـ الكومبس 
ــا  ــدو مهرجان ــوف يغ ــاص: س ــكل خ "بش
مــدار  وعلــى  المــدن  كل  فــي  يتجــدد 

العــام"

مدير المهرجان محمد القبالوي لـ الكومبس:
"المهرجــان منجــز ثقافــي وهــو امانــة عنــد الجاليــات العربيــة مطلــوب 

حمايتهــا"
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ــات  ــد املقام ــوف عن ــض الوق ــاص: رف ــس ـ خ الكومب
ــن ســطورها،  ــدي، فأبحــر ب املوســيقية بأســلوبها التقلي

ــروح  ــر وال ــن الفك ــج م ــوار ينس ــل بح ــا لتدخ وطّوعه

ــك كان  ــاً، صــداه نغــات موســيقية، وبذل حــوارا عميق

ــع  ــض م ــذي ينب ــوري ال ــيقي الس ــد املوس ــب الجس قل

ــدول  ــن ال ــري م ــاء الكث ــائها وس ــق يف س األرض ويحل

التــي عرفــت ابداعاتــه، لكــن رجوعــه كان دامئــا اىل 

معشــوقه األول بلــده.

ــرت  ــي أمث ــجرة الت ــك الش ــكندر تل ــوري إس ــيقار ن املوس

ــرب  ــرق والغ ــا ال ــيقية عرفه ــا موس ــات وألحان مقطوع

الســويد  يف  عــدة  موســيقية  حفــالت  أجــرى  حيــث 

ــه  ــا، فحيات ــان وغريه ــس ولبن ــل وباري ــف وبروكس وجني

املوســيقية. ففــي  والتجــارب  بالســفر  مليئــة  كانــت 

الثامنينــات أجــرى تجــارب الثــاليث الوتــري حيــث حــاول 

إعــادة اكتشــاف مضامــن املقامــات لذلــك اســتخدم 

ثــالث آالت موســيقية كامنجتــن وتشــيلو للحصــول عــى 

ــوين(. ــا )هارم ــان وتوافقاته ــدد األلح ــات تع إمكاني

يعتــرب اســكندر مــن أكــر الباحثــن واملؤلفــن املوســيقين 

الســورين اهتاممــاً بتوثيــق املوســيقى الســورية القدميــة 

ــود  ــي تع ــة( الت ــية و املَدني ــة )الكنس ــيام الرياني والس

لــكل مــن مدرســة الرها "أورفــا" ومدرســة ديــر الزعفران، 

للضيــاع  تــراث شــفهي معــرض  حيــث حولهــا مــن 

اىل مدونــات جمعهــا يف كتابــن وفــق نظــام الكتابــة 

ــا  ــة املطــران يوحن ــط" برعاي ــة "التنوي املوســيقية الحديث

ابراهيــم، ولــه أعــامل هامــة بــدا فيهــا شــغوفاً بتحقيــق 

تداخــل األجنــاس والعالقــة بــن املقامــات الرقيــة 

والغربيــة ومــن أهــم أعاملــه »كونرتــو التشــيللو« 

ــام 1995،  ــة« ع ــوار املحب ــرة، و»ح ــرا الُحج ــع أوركس م

و»اآلهــات« 2003، و»يــا واهــب الحــب«، و»مدخــل 

إىل الصوفيــة« 2007، باإلضافــة إىل أعــامل املوســيقى 

التصويريــة لعــدد مــن األفــالم الســينامئية واملسلســالت.

ــل  ــة الســورية كل يشء جمي ــع األزم ــام تقتل ــوم ومثل الي

ــدأ  ــويد، ليب ــوء يف الس ــب اللج ــكندر اىل طل ــر إس أضطُ

هــذا الرجــل الســبعيني رحلــة جديــدة حالــه حــال 

ــزف  ــه يع ــالد، وقلب ــذه الب ــوا ه ــن وصل ــورين الذي الس

ــالده. ــودة ب إنش

" الكومبــس " حاورتــه يف الســويد فــكان معــه هــذا 

ــاء: اللق

الى أي حد كان قرار رحيلك عن سوريا 
قاسيا؟ 

كان صعبــاً جــداً أخذتــه بعــد ان ذقــت مــّر األزمــة 

وتجرعــت غصتهــا وقاومــت حتــى ملـّـت املقاومــة منــي، 

فبعــد أربــع ســنوات مــن  بطالتــي واإلعتــامد عــى راتبــي 

التقاعــدي لتأمــن خبزنــا كفــاف يومنــا، دفعتنــي ضيقتــي 

اىل الرحيــل.

هل وضعك المادي وحده يقف وراء 
قرار الهجرة؟

كال بــل طموحــي الــذي بــات يســابق عمــري أرص عــّي 

املغــادرة، فــامزال يف جعبتــي الكثــري مــن األبحــاث وأنــا 

قطعــت الســبعن مــن العمــر فأخــى أن تخوننــي قــواي 

ــة  ــل املوســيقى الرياني ــل أبحــايث يف تحلي ــل أن أكم قب

املقامــات  بــن  بالعالقــات  تجــاريب  وأمتــم  الراثيــة 

ــة  ــة، ولأســف برغــم التكاليــف القليل ــاس الرقي واألجن

التــي إحتجتهــا لإلســتمرار يف البحــث املوســيقي مل أجــد 

دعــامً يف بلــدي وال حتــى طلبــي بإســتئجار غرفــة تحــوي 

حاســبن آليــن وموظــف يعيننــي بأبحــايث، وأعتقــد 

أن الحــد األدىن مــن املعيشــة التــي تؤمنــه الســويد 

سيســاعدين عــى اســتمرار وتأمــن مــا أحتــاج اليــه 

ــات. ــى يل نتاج ــا تبق ــط م لتنوي

هل تناولت الوضع السوري الحالي من 
خالل موسيقاك؟

ــم جــرادة  ــدة للشــاعر ابراهي ــت قصي ــث لحن ــم، حي نع

تتحــدث عــن حــب الشــام ومأســاتها وقصيــدة للشــاعر 

الراحــل حديثــاً أنــي الحــاج  الــذي قــرأ مأســاة الحضــارة 

يف ســوريا منــذ القــدم وحتــى اآلن، لكــن كلتاهــام مل 

تريــا النــور، فيبــدو أن الحــرب خنقــت حتــى املوســيقى 

ــا. وأجــربت مشــاعرنا أن تبقــى مأســورة بصدورن

أتيت الى السويد منذ حوالي شهر 
وهي مدة ربما غير كافية لدراسة 

الواقع الموسيقي هنا، لكن من خالل 
جوالتك السابقة هل تجد أن األفق 

الموسيقي مفتوح لك؟
ــيقى  ــة واملوس ــاص يف الثقاف ــم الخ ــويدين برنامجه للس

ولديهــم أوركســرات مهمــة، لكــن يبــدو أن الجاليــة 

الريانيــة هنــا مل تجــد طريقهــا لإلندمــاج والحــوار 

ــيقانا  ــن يف موس ــا منغلق ــبب أنن ــا الس ــيقي، ورمب املوس

قوقعتنــا  يف  كريــان  فبقينــا  لدينــا  مبــا  وفرحــن 

املوســيقية،  لــذا غايتــي أن يكــون يل معــارف وعالقــات 

مــع املوســيقين واملؤلفــن الســويدين واألوركســرات  

عــى أن يخلــق الحــوار بيننــا ألعــامل مســتقبلية جيــدة 

ــان  ــداً للس ــت فاق ــو كن ــى ل ــه حت ــن  تحقيق ــذا ميك وه

ــي  ــيقى فه ــم باملوس ــاور معه ــي التح ــويدي فيمكنن الس

ــامل. ــركة بالع ــة املش اللغ

أسست عام 1986 كورال قوقوية 
هل سنجد في 2015 مثيال له في 

السويد؟
هــذا ســؤال ســابق ألوانــه فاألفــق حتــى اآلن غــري واضــح، 

وعالقــايت هنــا غــري ناضجــة، أمــا إذا تطرقنــا لأمــاين 

ســيكون هنــاك قوقويــة يف الســويد بعــد أن تبعــر 

حلمــي مــع تشــتت أعضــاء كــورايل بــن أوروبــا ودمشــق 

وحلــب، وبقــي منــه ذاكــرة زهوتــه بــن 2003 و2007 .

الموسيقى ال يحدها حدود جغرافيا 
فهل تنوي اإلستمرار بمجال 

الموسيقى التصويرية وإرسال األعمال 
لسوريا؟

يف  صعبــاً  كان  لعــن  عينــاً  التفاهــم  ألن  ال  بالطبــع 

ــق الشــبكة  ــن طري ــل ع ــف ســيكون التعام ســوريا فكي

اإلفراضيــة. 

جمعت في حفل حوار المحبة الترانيم 
السريانية الكنسية واألناشيد الدينية 

اإلسالمية هل هذا الحوار نغصته قليال 
ما يفعله الشاذون عن المحبة؟

لأســف نعــم،  لكــن علينــا اإلســتمرار واإلرصار لنقــل 

صــورة املحبــة الحقيقــة بــن أطيــاف املجتمــع الســوري.

قصيدة أنا الخالد المدجج بالموت 
)ديوان الوليمة( التي لحنها نوري 

اسكندر للشاعر أنسي الحاج  

أنا الخالد املدجج باملوت 

أنا اإلله املقنع بالعجز 

درت حول بلدي، حول بلدي املطعون 

درت دورة ملك املالكئة وأمري الظالم 

فإذا الرؤيا أكرب من الفم 

والسقوط أكرب مام تستوعب الهاوية 

وماخلقناه كأعجوبة تجمعت عليه املسوخ 

يتقدمها الخنزير الربي

متوجا بتقاليده 

ومنذ بدء تقاليديه 

وأنا كلام قتلني الخنزير الربي أقوم يف الشهر الثالث 

أو أقوم يف اليوم الثالث ملجد النور وألجل الظالل 

يف ظالم النهاية 

جلست أكتب البداية 

يف دم األرض غمست ريشة السامء 

وأقول للموت الداخل أدخل

لن تجد أحدا هنا غري بوابة 

مفتوحة عى الحب 

وحن يدخل املوت بجالله العظيم 

سينى جالله العظيم وسينى املوت 

وسيأكل معنا الخبز)من خبز املالئكة(

وسيرب معنا الخمر )من خمر الشياطن(

وسريقص ويغني ويضحك 

وسينتهي املوت ولن يعود املوت

وها أنا أقيم الغارق من مغيبه 

أعيد دماء الوهم املقدسة اىل عروق األشجار 

أنا وأنت 

ميالد إله جديد 

فوق أرض جديدة 

شعبها الحب 

وحبها حريق ال ينتهي

سالف يعقوب ابراهيم

الموسيقار نوري إسكندر لـ " الكومبس ":
لهذه األسباب تركت سوريا وجئت للسويد
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الكومبــس – ثقافــة: يســعى التوجــه األمريــي اىل اعــادة تشــكيل 
الحضــارات عــرب تفتيتهــا . وقــد اصبــح هــذا األمــر واقعــا ملموســا ميتلــك 

ــدة . ــة عدي امثل

ــة مــن  ــا عقــدة امــة حديث ــق يف تفســري األمــر عــى انه ــا الانطل ــا هن  وان

اصــول متعــددة ازاء حضــارات قدميــة وشــعوب راســخة كــام يحــب البعــض 

ان يفــر األمــر .

ان هــذا التفســري اليشــغلني ألنــه تفســري قبــي او يقــع ضمــن سوســيولوجيا 

ــارات  ــدم الحض ــن ه ــرى م ــرى ويج ــا ماج ــغلني حق ــن يش ــة . لك القبيل

ــد  ــة تقل ــكيل دول مرتبك ــرب تش ــي ع ــوذج األمري ــا بالنم ــة وربطه القدمي

ــة ودســاتري  ــة صوري ــم دميوقراطي النظــام األســتهاليك وتتعكــز عــى مفاهي

مائعــة وبرملانــات وحكومــات كســيحة تثمــر مجتمعــات مرهقــة وثقافــات 

كســيحة .

ــد  ــة تقل ــرة األرضي ــكن الك ــي تس ــعة الت ــن التس ــن البالي ــرية م ــبة كب نس

األســلوب األمريــي يف الحيــاة . هــذا األســلوب القائــم عــى  زيــادة الدخــل 

ــى  ــجع ع ــي تش ــربى الت ــواق الك ــة األس ــراء واقام ــرة ال ــراض وك اواألق

ــتهالكية  ــات األس ــن املنوع ــاة م ــكل حي ــام يش ــج م ــل املنت ــاء وتبدي األقتن

ــة. الريع

ــاط  ــار النش ــالل اعتب ــن خ ــى م ــذه الحم ــايف به ــاع الثق ــمل القط ــد ش وق

الثقــايف نشــاطا شــخصيا او خاصــا  يــروج لــه عــرب موجــة األعــالن  وتثمــري 

ــع . ــع والبي ــع نســب التوزي ــاح ورف ــق األرب ــة  وتحقي ــة الخفيف الثقاف

املنتــج الثقــايف األكــر توزيعــا وفــق هــذا املبــدأ هــو الكوميديــا .. األثــارة 

.. األلعــاب .. كتــب الكلــامت املتقاطعــة .. الكتــب املصــورة .. التســليات .. 

كتــب املغامــرة وقــراءات الطريــق .. واخــريا ملخصــات الروايــات الكــربى .

فمثــال انــت تجــد ان الــدون الهــادي او الحــرب والســالم او األخــوة 

ــخ األدب  ــدة يف تاري ــات الخال ــراس والرواي ــرع األج ــن تق ــازوف ومل كرام

ــه بأختصارهــا  ــر تجاري ــب صغــرية تقــوم رشكات ن ــب جي تتحــول اىل كت

واعــادة رسدهــا دون اعتبــار ألي قيــم فنيــة او جامليــة او ادبيــة او حتــى 

ــة . تاريخي

هــذا النمــوذج ميكــن ان نســميه ثقافــة الســندويش .. او ثقافــة املنوعــات 

ــات  ــة ورواي ــاب تجاري ــكل الع ــى ش ــة ع ــة معلب ــا ثقاف ــرت لن ــي امث الت

مختــرة  وافــالم مســلية  ذات ثالثــة ابعــاد مهمتهــا قضــاء الوقــت 

ــة  .. ــرو التالي ــة امل ــوغ محط ــى بل ــلية حت والتس

ــاء  ــالل بن ــن خ ــايف م ــي الثق ــوذج األمري ــوق النم ــة يتف ــذه الطريق وبه

اســواق كبــرية ألســتهالك األدب والفــن والروايــة مــن خــالل مقتنيــات 

يعرضهــا " مــول " الثقافــة يف معظــم دول العــامل عــى الطريقــة األمريكيــة .

تســمية " األمريكيــون" مل تعــد تعنــي ســكان امريــكا الشــاملية بــل كل تلــك 

املاليــن مــن البــر التــي تقلــد الطريقــة املريكيــة يف الحيــاة والثقافــة .

ف . س

حاشية

الكومبــس – ثقافــة : تبــدو املصممة الســويدية ثقافة معلبة

" ايلــن ايفــرة "  مكرّســة لدراســة ازيــاء املــايض 

واســتعادتها يدويــا برغــم كل صعوبــة . انهــا 

مخمــل  اختيــار  يف  الفخامــة  بتلــك  مفتونــه 

ــه  ــزت ب ــذي متي ــان املذهــل ال األقمشــة وباألتق

ــا .  خياطته

درســت  التــي  املصممــة  هــذه  مشــغل  ان 

التصميــم اكادمييــا يبــدو مزدحــام بــكل تلــك 

واشــكال  النقــوش  مــن  األقونيــة  التفاصيــل 

الحياكــة والتطريــز وانــواع عمــل األبــرة الفنــي . 

تقــول اننــي مولعــة باملــايض . درســت املصممــة 

املولــودة عــام 1981 يف مدينــة  ايفــرة  ايلــن 

ســتوكهومل يف كليــة باكــامن للفنــون يف العاصمــة 

ــيا  ــم دراس ــول التصمي ــت أص ــويدية وتعلم الس

ومهنيــا ، لكنهــا منــذ البدايــة كانــت تنكــب عــى 

دراســة أزيــاء املــايض بصفتهــا هويــة ثقافيــة 

ــة. وطني

ــل  ــرأ التفاصي ــي أق ــاتذتها "إنن ــول ألس ــت تق كان

ــك  ــن تل ــتلهم م ــايض ألس ــن امل ــم م يف كل تصمي

ــاة  ــل حي ــرأ أو نتخي ــن أن نق ــف ميك ــوز كي الكن

األمــس وثقافتهــا وأزيائهــا وعالقاتهــا االجتامعية".

ــا  ــب الدراســة تقــي جــل وقته ــت إىل جان وكان

ــدأب  ــزيل ب ــم املن ــش والتصمي ــة والنق يف الخياط

ودقــة وإرصار، حيــث تســنى لهــا دراســة النقوش 

القدميــة واإلضافــات املتنوعــة التــي ابتكرهــا 

ــدي. ــعبي والتقلي ــي الش ــم التاريخ املصم

لقــد كان هدفهــا أن تعيــش تلــك الحيــاة الريــة 

عــرب اإلحســاس مبخمــل قامشــة األمــس ومغــزى 

ــى  ــة حت ــة أو اليدوي ــها املعدني ــس ونقوش املالب

ــة . ــا الخاص ــل إىل تجربته تتوص

ــدة قصــرية أن تحــول  ــل اســتطاعت يف م وبالفع

تجربتهــا إىل منتــج تهتــم بــه مؤسســات البحــوث 

التقليديــة والدراســات التاريخيــة، مثلــام اهتمــت 

بهــا دور األزيــاء.

ــة  ــزيل اىل مجل ــل املن ــا يف العم ــت تجربته وتحول

ــام شــكلت  ــلويد" ، ك ــم س ــوان " هي خاصــة بعن

ــاركها  ــي تش ــا الت ــة به ــل الخاص ــة العم مجموع

االقتنــاع أن أزيــاء املــايض هــي كنــوز تلهــم 

األفــكار والتصاميــم والــرؤى يف كل عــر . ومــن 

ــاء  ــن ايفــره عــددا مــن ازي ــذ ايل املؤمــل ان تنف

األفــالم واملسلســالت الســويدية التــي تنتجهــا 

ــويدي .  ــون الس ــة التلفزي رشك

مــن  الكثــري  ينشــغل  ثقافــة:   – الكومبــس 
ورمبــا  الطبيعــة  بفــن  الســويدين  الرســامن 

يعــود ذلــك بســبب األقــراب مــن تلــك الطبيعــة 

والرغبــة يف متثلهــا وعــدم األكــراث بتيــارات 

الحداثــة . ومــن بــن الفنانــن املهتمــن بالتجريب 

وتنــوع األســاليب والخامــات الفنــان الســويدية » 

ــة  ــام 1955 يف مدين ــودة ع ــون ســوان » املول ايف

فينشــبوري .

تهتــم الفنانــة بالتجريــد كطريقــة ألقتنــاص لحظــة 

اال  الطبيعــة  يف  التــرى  فهــي  الفنــي.  الخلــق 

تكــرارا لأشــكال ولذلــك فأنهــا تنــزع نحــو النظــر 

اىل مكونــات العــامل والحيــاة مــن حولهــا عــرب 

تجريدهــا مــن صفاتهــا واألكتفــاء بعنــارص احالــة 

ــات . ــك املكون ــة اىل تل او دالل

ــرة  ــا مغام ــة بأنه ــة الفني ــة التجرب ــف الفنان وتص

وعــي جديــد للعــامل وانهــا اكتشــاف الجوهــر 

مشــغولة  هــي  ولذلــك   . لوجودنــا  الغامــض 

الفنــي  لعملهــا  مــواد جديــدة  بالبحــث عــن 

الجديــد رســام او نحتــا او عمــال يدويــا مبخلفــات 

الحديــد والقــامش واعــامل الخياطــة .

معرضهــا الــذي اقامتــه يف شــهر نيســان مــن العــام 

ــاول ان  ــك تح ــري ولذل ــا األخ ــايض كان معرضه امل

تســتجمع قوتهــا مــن اجــل معــرض جديــد هــذا 

العــام .

ــى  ــط ع ــامل التخطي ــري بأع ــا األخ ــز معرضه متي

ــرا مجســام  ــا حف ــدو تخطيطاته ــى لتب ــورق حت ال

ــة. ــه بعناي ــذي اختارت ــورق ال ــن ال ــواع م ــى ان ع

ــي  ــاءل ماه ــا وتتس ــة احيان ــر بالوظيف ــا تفك انه

ــك تنشــغل يف تكييــف مــواد  وظيفــة الفــن . لذل

اســتعامالتنا الحياتيــة مــن املعــادن واألقمشــة 

ــراض  ــا ألغ ــاول تكييفه ــددة وتح ــات املتع والخام

ــا . ــة ايض ــراض الوظيف ــي واغ ــل الفن العم

وهــي تــرى اىل عملهــا الفنــي كنمــط مــن تصويــر 

جــدل البقــاء وحــوار األنســان مــع ادوات العــامل 

ــبة  ــي بالنس ــل الفن ــه . والعم ــن حول ــرة م املتي

اليهــا مجــرد خلــق جديــد للعــادي بحيــث يبــدو 

العــامل اكــر تجــددا واقــل تكــرارا .

تصاميم تستعيد فخامة الماضي السويدي

الرسامة ايفون سوان: الفن تجريب واكتشاف
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مصطلحات سويدية
رغبــة مــن " الكومبــس" يف تعريــف القــراء بأهــم املصطلحــات املتداولــة بكــرة يف الحيــاة العامــة، والتــي أصبحــت 

ــر لكــم يف هــذا العــدد ســت  ــر واملؤسســات الســويدية، نن ــة مــع الدوائ جــزءاً ال يتجــزأ مــن التعامــات اليومي

مصطلحــات متداولــة بكــرة، وهــي:

المصطلح األول: 
ــح  ــر. ليصب ــي تقري ــاط، و rapport تعن ــي نش ــن، Aktivitet تعن ــن كلمت ــف م ــح مؤل Aktivitetsrapport مصطل

ــر النشــاط. املعنــى الكامــل تقري

وهــو تقريــر يقدمــه الباحــث عــن العمــل ملكتــب العمــل شــهرياً، ليــدون فيــه األمكنــة التــي بحــث فيهــا عــن عمــل 

وأيــة أنشــطة قــام بهــا خــالل هــذه الفــرة مــن مقابــالت أو تدريــب.

المصطلح الثاني:
Energimarknadsinspektionen مصطلــح مؤلــف مــن ثــالث كلــامت. Energi تعنــي طاقــة، و marknad تعنــي 

ســوق، و inspektion تعنــي تفتيــش أو تدقيــق.

ليصبح املعنى الكامل: هيئة تفتيش سوق الطاقة.

وهيــة ســلطة حكوميــة تأسســت عــام 2008، يعمــل فيهــا مــا يقــارب 100 موظــف، يف مجــاالت االقتصــاد والحقــوق 

والهندســة.

يقع مقرها يف مدينة إسكلستونا، ولها مكتب محي يف ستوكهومل. 

ــة الجــودة،  ــد أســعارها بالشــكل املعقــول، ومراقب ــاء، وتحدي ــا دراســة تكلفــة شــبكات الغــاز والكهرب ومــن مهامته

ــاء والغــاز  ــل تطــور ســوق الكهرب ــة وتحل ــرادات الــركات. كــام ترصــد الهيئ ــد ســقف إي ــرار الراخيــص وتحدي وإق

ــن. ــات واملســاعدة للزبائ ــري املعلوم ــة. وتعمــل عــى توف ــة املركزي والتدفئ

وتقوم الهيئة باقراح تعديالت عى القوانن عند الحاجة، وتتعاون عى املستوى االسكندنايف واألورويب والدويل.

المصطلح الثالث:
Valaffischer مصطلح مؤلف من كلمتن. Val تعني اقراع أو انتخاب أو اختيار، و affischer تعني ملصقات. 

ليصبح املعنى الكامل: ملصقات انتخابية.

المصطلح الرابع:
ــار أو انتخــاب، و sedel تعنــي ورقــة أو ورقــة نقديــة أو  Valsedel مصطلــح مؤلــف مــن كلمتــن. Val تعنــي اختي

الئحــة. ليصبــح املعنــى الكامــل: بطاقــة تصويــت، أو بطاقــة انتخــاب.

ويرادفها كلمة Röstsedel التي تعني ورقة اقراع.

المصطلح الخامس:
ــة  ــي آل ــة، و kamera تعن ــي مراقب ــن. Övervakning تعن ــن كلمت ــف م ــح مؤل Övervakningskamera مصطل

ــة. ــى الكامــل: كامــريا مراقب ــح املعن ــر. ليصب تصوي

المصطلح السادس:
ــح  ــة. ليصب ــي وزن أو أهمي ــد. و vikt تعن ــر، بع ــوق، أك ــي ف ــن، över تعن ــن كلمت ــف م ــح مؤل Övervikt مصطل

ــد. ــل: وزن زائ ــى الكام املعن
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يف حــال التعــرض لحــوادث خطــرية ولطلــب املســاعدة الفوريــة 

مــن اإلســعاف ودائــرة اإلطفــاء والدفــاع املــدين والرطــة، 

يجــب االتصــال عــى الرقــم 112 والــذي ميكــن االتصــال عليــه 

الهواتــف األرضيــة أو النقالــة )املوبيــل( مجانــا ومــن أي منطقــة 

يف الســويد. العاملــون يتقنــون اللغتــن الســويدية واإلنجليزيــة، 

وعنــد االتصــال يــرد عليــك أحــد العاملــن ويســألك:

ــذي  ــف ال ــم الهات ــادث؟ رق ــوع الح ــكان وق ــدث؟ م ــاذا ح م

ــه؟ ــم من تتكل

عناوين وهواتف مهمة

رقم الطوارئ في الســويد

تسالي العدد العاشر
September 2014

افقي
1. انصت o صوتها مالئي ولحنها رحباين

2. شاعر لبناين مهجري o فوق العن )معكوسة(

3. كلمة تستخدم لالسهاب يف املعنى o لقب اجتامعي 

انجليزي o زهر يذكر يف تحية الصباح

4. حيوان بحري يصنف من أذىك املخلوقات o وحدة 

العملة اللبنانية

5. متشابهان o حب

6. ما يئس وما استسلم o الجن o طرف

7. سهل يف لبنان o يسحب

8. مخيم فلسطيني شهري يف لبنان

9. اسم مؤنث مبعنى الخفيفة اللينة الهادئة o مدينة 

أثرية يف البقاع اللبناين مهمة

10. دولة عربية اصل اسمها مبعنى لون اللنب لكرة 

الثلوج يف جبالها o قرية يف قضاء املن بجبل لبنان

رأسي
 o 1. وصل درجة عالية من حسن األداء أو الصناعة

نصف صابر o ثلثا جبل

2. مبعنى طريق أو وسيلة أو ألجل يشء ما o حالة 

اإلصابة مبكروب أو عفونة يف الجسم

3. عكس حلو o مطرب راحل صاحب اغنية بنات املكال

4. عروس املصايف اللبنانية o – قرية لبنانية وقعت 

ضحية غدر املحتل

5. اسم حرف من حروف اللغة o – طاف يف املكان 

وبحث بنظره

6. غري متزوج

7. يضعون شيئا مكان يشء آخر o متشابهات

8. هز وخض o ثلثا سيد o يقرأ لنفسه أو لآلخرين

9. كثري وفائض o يشبك األشياء ببعضها

 o 10. قرية وقضاء يف البقاع اللبناين عند جبل صنن

متشابهان o هجم

كلمات متقاطعة

حل الكلمات المتقاطعة

افقي
1. اسمع • فريوز

2. جربان • بجاح

3. اي • لورد • فل

4. دلفن • لرية

5. ه ه • ود

6. صمد • جان • يد

7. البقاع • يشد 

8. تل الزعر

9. بهان • بعلبك 

10. لبنان • عوكر

رأسي
1. اجاد • صا • بل

2. سبيل • ملتهب

3. مر • فهد بالن

4. عالية • قانا

5. نون • جال

6. اعزب 

7. يبدلون • ع ع ع 

8. رج • يد • يتلو

9. وافر • يربك

10. زحلة • د د • كر

10        9         8        7        6         5        4        3        2         1

1
         
2 
       
3
        
4
        
5
         
6
        
7
        
8
         
9
        
10



27 | الكومپس



الكومپس | 28


