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الكومبس " : 

" جمهوري في السويد 
نخبوي ذواق "

المالكم رسكال اسماعيل 
التلميذ الذي تفوق على 

معلمه

عودة موسم رحالت الموت 
إلى الشواطئ األوربية

ــوت  ــم امل ــاص: موس ــس - خ الكومب
املســتمر عــى األرايض الســورية، مينــع 

أيضــا توقــف مواســم رحــات املــوت يف 

البحــار املشــاطئة للحــدود مــع أوروبــا. 

وبعــد توقــف نســبي لهــذه الرحــات، 

بســبب فصــل الشــتاء املــايض، عــاد 

نشــاط املهربــن مــرة اخــرى، ليلبــي 

ــن  ــات اآلالف مم ــل مئ ــة آالف ب حاج

بلدانهــم،  يف  بالبقــاء  األمــل  فقــدوا 

وذاقــوا مــرارة الهجــرة والنــزوح داخــل 
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أو األب برعايــة أطفالهــم، وانتزاعهــم مــن 

عوائلهــم، هــو أمــٌر قانــوين وشــائع اىل حــد ما 

يف الســويد، تلجــأ إليــه الســلطات اإلجتامعية، 

ــن، أو إحداهــام،  عندمــا تقــرر أن كا الوالدي

ــال،  ــة األطف ــة وتربي ــن عــى رعاي غــر قادري

فتقــوم الدولــة بتدبــر أمــور تربيــة األطفــال 

ــة. ــات بديل والبحــث عــن عائ

وعندمــا يكــون األطفــال ينتمــون إىل عائــات 

رشقيــة، تصبــح هــذه الظاهــرة أكــر تعقيــدا، 

ويظهــر عــى الســطح اإلختــاف الكبــر بــن 

قيــم املجتمــع القديــم والجديــد، وتــزداد 

تداعيــات عــدم الفهــم الصحيــح لقوانــن 

وحقــوق األطفــال، إضافــة إىل عوامــل أخــرى 

عديــدة، تنتــج قصصــاً مأســاوية تفككــت مــن 

ورائهــا عــدة عوائــل. 

الكومبــس – ســتوكهومل: كــُر يف األونــة 
ــار املتعلقــة بتحــركات  ــداول األخب األخــرة، ت

الجامعــات النازيــة الجديــدة، يف مختلــف 

ــار  ــن التي ــة م ــويدية، املدعوم ــق الس املناط

العنــري الــذي يســتمد أفــكاره مــن اليمــن 

ــذي  ــداء ال املتشــدد ، كان آخرهــا، خــر اإلعت

تعــرض لــه يســاريون يف ماملــو عــى يــد تلــك 

الجامعــات، ومــا تــاه مــن تظاهــرات أمتــدت 

ــادر  ــر ص ــص تقري ــام خل ــدن. في ــدة م اىل ع

عــن مؤسســة Expos اىل تزايــد نشــاط هــذه 

الحــركات واملنظــامت النازية قبــل اإلنتخابات 

الرملانيــة املقــررة يف أيلــول )ســبتمر( القــادم.

ــويدية  ــة س ــي مؤسس ــة Expos، ه ومؤسس

بحثيــة خاصــة تتســم بالرصانــة واملهنيــة، 
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SKÅNE
N.Grängesbergsg. 5
214 44 m Malmö
Kotada Ab Younes
Tel:
072-337 11 05
E-post:
kotada@alkompis.com

STOCKHOLM
Finlandsgatan 64, 3 tr
164 74 KISTA
Mahmmud Agha
Tel:
08-124 10 531
E-post: 
info@alkompis.com

ANNONSAVDELNING
Samer Alssadi
076-298 98 92
Zainab Witwit
073-738 07 48 
 
GRAFISK AVDELNING
David Alsabty
Basem Monaor

كلمة العدد

الكومبس 
AL KOMPIS

SVERIGES STÖRSTA TIDNING PÅ ARABISKA

رئيس التحرير
د. محمود صالح آغا

072-971 88 98
Ma@alkompis.com

سكرتير التحرير
نزار عسكر 

073-764 14 89
nazar@alkompis.com

مدير مكتب سكونة
قتادة أبو يونس

072-337 11 05
kotada@alkompis.com

التصميم واالخراج الفني

ديفيد السبتي
www.alsabty.se

مسؤولة اإلعالنات
زينب وتوت

 073-738 07 48
zainab@alkompis.com

شبكة الكومبس اإلعالمية

   Mars 2014 العدد الخامس السنة االولى

تصدر عن شبكة الكومبس االعالمية 
ستوكهولم

www.alkompis.se

نادر عازر
nader@alkompis.com

فاروق سّلوم 
farok@alkompis.com

هيئة التحرير

لينا سياوش
lena@alkompis.com

الكومبــس: تكشــف عــدة رســائل واتصــاالت مــع شــبكة الكومبــس، عــن تــورط 
الجئــن أو قادمــن جــدد، مبشــاكل كان ميكــن تفــادي الوقــوع بهــا، يف حــال عــدم 

األخــذ "بنصائــح شــفهية" مــن املحيــط القريــب بهــم.

ــهم  ــوا أنفس ــن نّصب ــمعوا م ــم س ــا ألنه ــوا فع ــد تورط ــم ق ــؤالء أنه ــد ه ويج

ــط   ــم فق ــة، ألنه ــة والقانوني ــويد االجتامعي ــؤون الس ــن بش ــارين وعارف مستش

يتمتعــون باإلقدميــة، وهــذه األقدميــة ميكــن ان تكــون عــدة ســنوات أو أشــهر، 

ســبقت الضحيــة، والــذي يضطــر لســامعهم واالنقيــاد إىل نصائحهــم، ألنــه قــادم 

ــب أن  ــن الصع ــه، وم ــدة علي ــدات جدي ــم تعقي ــه يف خض ــد نفس ــد، وج جدي

ــا. ــل معه ــتوعب التعام يس

ــة،  ــداث الحالي ــر األح ــل تفج ــوريا، قب ــن س ــويد م ــن إىل الس ــن القادم ــدد م ع

ورطــوا أنفســهم باإلدعــاء أنهــم مــن بلــد آخــر، مثــل العــراق، وبعــد قــرار قبــول 

طلبــات لجــوء الســورين، شــعروا بحجــم الخطــا الــذي اقرتفــوه، مثــن هــذا الخطــأ 

هــو تركهــم دون إقامــة ملــدة 4 ســنوات منــذ إصــدار آخــر رفــض لطلبهــم. 

أن تنتظــر 4 ســنوات دون وضــع قانــوين واضــح أو رعايــة اجتامعيــة يف بلــد مثــل 

الســويد، هــو قصــاص بــكل معنــى الكلمــة، والقصــاص هنــا ليــس ألن الســويد 

تريــد معاقبــة مــن يخفــي معلومــات هامــة عــن هويتــه الشــخصية، بقــدر مــا 

يتطلبــه هــذا التصحيــح مــن إجــراءات قانونيــة. 

بالنســبة للســويد وكــام هــو واضــح لــكل متابــع لشــؤون الهجــرة واللجــوء، يعتــر 

ــكان  ــة م ــوء، خاص ــي اللج ــخصية لطالب ــة الش ــات الهوي ــن معلوم ــاح ع اإلفص

وتاريــخ اإلقامــة والجنســية، مــن األمــور التــي ال يســتهان بهــا، وال ميكــن التاعــب 

مبعطياتهــا.

أغلــب مــن تــورط بســامع مثــل هــذه "النصائــح الشــفهية" مــن املحيطــن بهــم، 

يشــعرون اآلن بالنــدم، حتــى وإن اســتطاعوا الحصــول عــى اإلقامــة، ألنهــم 

يجــدون صعوبــات كبــرة جــدا يف املســتقبل للحصــول عــى الجنســية، هــذا إىل 

ــة الخــوف الدائــم مــن اكتشــاف أمرهــم. جانــب حال

ثقافــة االعتــامد عــى أقــوال الغــر، واالســتامع إىل النصائــح الشــفهية غــر 

املوثوقــة، تســتمر إىل مــا بعــد الحصــول عــى اإلقامــة، ودامئــا يوجــد مــن هــو 

ــي  ــاق الوهم ــح الط ــل نصائ ــة، مث ــد الضحي ــادم الجدي ــن الق ــم وأدرى م أفه

)هنــاك تنــاول للموضــوع يف هــذا العــدد( أو الحكــم املســبق عــى املــدارس يف 

الســويد انهــا تعلــم األطفــال أشــياء تتناقــض مــع القيــم الرشقيــة، وتطــول قامئــة 

ــل  ــارة مث ــح بعب ــذه النصائ ــة ه ــه عنون ــن في ــد ميك ــل إىل ح ــن" لتص "الناصح

ــه". ــوق علي ــويدي وتتف ــع الس ــدى املجتم ــف تتح "كي

ســهولة الوقــوع يف رشاك هــؤالء الناصحــن تتزايــد، عندمــا ال يــرى القــادم الجديد 

أن هــذا املجتمــع، هــو "مجتمــع معلومــات"، واملعلومــة هــي ثــروة لــكل مــن 

هــو جاهــل بهــا، وأن البحــث والتعامــل مــع هــذه املعلومــة هــو املهمــة التــي 

تســعى الدولــة لتقدميهــا دامئــا للمواطــن.

ــد  ــي ميكــن أن تفي ــس نفســها ضمــن الوســائل الت ــك تجــد شــبكة الكومب وبذل

رشائــح واســعة مــن الناطقــن بالعربيــة يف الســويد، لــي ال يقعــوا ضحيــة 

ــا  ــة ومنه ــا الصحاف ــي تقدمه ــات الت ــة. واملعلوم ــفهية االرتجالي ــات الش املعلوم

شــبكة الكومبــس، ال تقتــر عــى رسد وتقديــم االرشــادات القانونيــة الرســمية، 

بــل ميكــن ان يحمــل خــر مــا مهــام كان بســيطا بطياتــه معلومــات هامــة، ميكــن 

ــا اســتنتاجها واســتخاص العــر منه

رئيس التحرير
د. محمود صالح آغا

ضحايــا ثقافــة المعلومــات 
الشــفهية االرتجاليــة

قسم اإلعالنات
مازن

 073-6690378
mazin@alkompis.com

ترقبوا راديو الكومبس

دورة برامجية جديدة
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الكومبــس - خــاص: مصــادرة حــق األم أو األب برعايــة أطفالهــم، وانتزاعهــم مــن عوائلهــم، هــو أمــٌر قانــوين وشــائع 
اىل حــد مــا يف الســويد، تلجــأ إليــه الســلطات اإلجتاعيــة، عندمــا تقــرر أن كال الوالديــن، أو إحداهــا، غــر قادريــن 

عــى رعايــة وتربيــة األطفــال، فتقــوم الدولــة بتدبــر أمــور تربيــة األطفــال والبحــث عــن عائــالت بديلــة.

ــة،  ــات رشقي ــون إىل عائ ــال ينتم ــون األطف ــا يك وعندم

تصبــح هــذه الظاهــرة أكــر تعقيــدا، ويظهــر عــى 

ــم  ــع القدي ــم املجتم ــن قي ــر ب ــاف الكب ــطح اإلخت الس

الصحيــح  الفهــم  والجديــد، وتــزداد تداعيــات عــدم 

ــرى  ــل أخ ــة إىل عوام ــال، إضاف ــوق األطف ــن وحق لقوان

ــا  ــن ورائه ــت م ــاوية تفكك ــاً مأس ــج قصص ــدة، تنت عدي

ــل.  ــدة عوائ ع

ــل،  ــس اطلعــت عــى قصــة جــامل عقي ــدة الكومب جري

والتــي تعــد  واحــدة مــن هــذه القصــص التــي تعكــس 

ــدم  ــن ع ــج ع ــي تنت ــة الت ــدات االجتامعي ــدى التعقي م

االطفــال، ومنــع  تربيــة  الخلــل يف  لتفاقــم  التصــدي 

ــال مــن  ــل إىل حــد "اختطــاف" األطف وصــول هــذا الخل

ــو كان هــذا االختطــاف رشعــي ومــن  ــى ل عوائلهــم، حت

ــون. ــب القان ــة وبحس ــات الدول ــل مؤسس قب

قبــل عــرشة أعــوام، قــررت دائــرة الخدمــات اإلجتامعيــة 

Socialtjänsten يف لونــد جنــوب الســويد، أخــذ األطفــال 

ــن،  ــن وصبي ــام فتات ــه، وه ــامل وأرست ــن ج ــة م األربع

لتوصــل هــذه الدائــرة الحكوميــة، اىل قناعــة تفيــد بــأن 

جــامل غــر قــادر عــى تربيــة أطفالــه بالشــكل الصحيــح. 

جــامل رب األرسة يرفــض متامــا هــذه التهمــة، حيــث 

يواصــل حتــى اآلن، محاوالتــه مــن أجــل إســرتجاع أوالده 

ــة، لكــن دون جــدوى! ــق املحكم عــن طري

يقــول لـــ " الكومبــس " إن جميــع املحــاوالت التــي بذلهــا 

ــك، إســتلم  ــدالً عــن ذل ــه ب ــل أن مل تُثمــر عــن نتيجــة، ب

ــأوالده  ــال ب ــه اإلتص ــع عن ــراراً مين ــهر، ق ــتة أش ــل س قب

األربعــة، بــأي طريقــة مــن الطــرق، لكــن وبحســب 

قولــه، مل يرضــخ للقــرار وال يــزال يواصــل إتصالــه بــأوالده 

ــة. ــات املختص ــة الجه دون معرف

ويتابــع جــامل  لـــ "الكومبــس"، أن دائــرة الخدمــات 

االجتامعيــة )السوســيال( انتزعــت أبنــاءه" عــى عجلــة، 

دون ان تبــن هــذه الدائــرة ، ســبباً واحــداُ جيهــاً لذلــك، 

وإنهــم يف كل مــرة كانــوا يتذرعــون بــيء مختلــف، 

وإنهــم مينعــون أطفالــه مــن اإلتصــال بــه رغــم رغبتهــم 

ــك". بذل

إال أن املوظفــة آن غارديســرتوم مــن الوحدة اإلســرتاتيجية 

تؤكــد  ســتوكهومل،  العاصمــة  يف  اإلجتامعيــة  للقضايــا 

لـــ "الكومبــس"، ان قــرار أخــذ األطفــال مــن رعايــة 

ــة، وإن  ــم بعــد تحقيقــات ونقاشــات طويل ــن، يت الوالدي

التفكــر بأخــذ طفــل مــن رعايــة والديــه آخــر يشء ميكــن 

ان تُقــدم عليــه الخدمــات اإلجتامعيــة )السوســيال(، وان 

هــذا األمــر، يحــدث فقــط عنــد عــدم التوصــل اىل اتفــاق 

ــكل  ــيئة بش ــاع س ــون األوض ــا تك ــة، وعندم ــع العائل م

حقيقــي عــى األطفــال.

ــا  ــة م ــاء جــامل ملعرف ــس"، حــاول اإلتصــال بأبن "الكومب

يجــري معهــم، لكنهــم مل يرغبــوا باإلفصــاح عــن يشء أو 

التحــدث مــع الصحافــة.

قصة جمال عقيل مع السوسيال
ــه  ــاء جلب ــام أثن ــه فوجــىء يف أحــد األي يقــول جــامل، إن

ألطفالــه مــن الروضــة واملدرســة، أن السوســيال قــد 

ــم.  أخذه

وعنــد ســؤاله عــن الســبب الــذي دفــع بالسوســيال 

لــدي ديــون  كانــت   " أجــاب:  لإلقــدام عــى ذلــك، 

مرتاكمــة، لكنــي متكنــت مــن دفعهــا ومل يكــن لــدي 

مشــكلة يف ذلــك، بعدهــا تحجــج السوســيال، بأننــي 

وزوجتــي ال نعــرف كيــف نــريب أطفالنــا، وبأننــا نرضبهــم، 

ثــم قالــوا بــأن األوالد مــرىض وإنهــم بحاجــة اىل رعايــة، 

ــك". ــر ذل ــت غ ــة أثبت ــر املحكم ــم ان تقاري رغ

الذيــن  األربعــة  أبنــاءه  اىل  باإلضافــة  لديــه  جــامل 

أطفــال  أربعــة  آخــرى،  عوائــل  عنــد  اآلن  يعيشــون 

آخريــن، يتــوىل رعايتهــم مــع زوجتــه التــي هــي أم 

األطفــال الثامنيــة، لــذا فهــو يتســاءل: ملــاذا كان سيفشــل 

ــى  ــادراً ع ــة، اذا كان ق ــاءه األربع ــة أبن ــة ورعاي يف تربي

رعايــة وتربيــة األربعــة اآلخريــن؟ 

بأبنــاءه  لإلتصــال  يُضطــر  فأنــه  جــامل،  وبحســب 

واإللتقــاء بهــم، خفيــة دون علــم السوســيال الــذي منعــه 

ــون  ــال يخاف ــأن األطف ــن ب ــرار، متذرع ــم بق ــن لقاءه م

الحديــث لــه كــام يقــول، فيــام يؤكــد أن أبنــاءه يبكــون 

عنــد الحديــث إليــه بالهاتــف، وإنهــم يرغبــون بالعيــش 

معــه.

ــم  ــن يرعاه ــة الذي ــل األربع ــاء عقي ــامر أبن ــغ أع  وتبل

ــاً،  ــن 18 و17 عام ــل آخــرى فتات ــدى عوائ ــيال، ل السوس

رعايــة  مــن  أخــذوا  وقــد  عامــاً،   14 و   15 ويافعــن 

والديهــام قبــل عــرشة أعــوام.

ويعتــر جــامل وهــو مســلم، ان التقاليــد الدينيــة والســر 

وفقــاً ألحــكام الرشيعــة، خــط أحمــر ال يجــوز تجــاوزه، 

ــه الحجــاب، معتــراً  ــداء بنات ــذا فهــو حريــص عــى إرت ل

ــام اذا  ــؤاله في ــول س ــه. وح ــد من ــاً الب ــاً ديني ــك فرض ذل

كان قــد عــرّض إبنتيــه للضغــط يف ســبيل اتــداء الحجــاب، 

ــايت مل يكــن  ــك، اال ان بن ــّي ذل أجــاب: " السوســيال يدع

معارضــات لوضــع الحجــاب".

 المحكمــة تحكــم لجمــال والسوســيال 
يســتأنف

ــل ان املحكمــة، كانــت قــد حكمــت بإعــادة  يؤكــد عقي

أطفالــه إليــه، إال ان السوســيال، إســتأنف القــرار وكســب 

ــراض  ــيئة واألم ــة الس ــاع الصحي ــاً اىل األوض ــم، الفت الحك

التــي آملــت بــه نتيجــة بُعــد أبنــاءه عنــه. 

ويعتقــد عقيــل ان جــار ســويدي لــه، ميتــاز مبيــول 

عنريــة، يقــدم تقاريــر كاذبــة عنــه وعــن ترفــه مــع 

أبنــاءه، حتــى إنــه يف مــرة كان يف طريقــه لزيــارة شــقيقه 

ــت  ــا إتصل ــن، عندم ــه وأوالده األربعــة االخري مــع زوجت

ــرك أوالده  ــد ت ــام اذا كان ق ــه في ــة من ــة، متحقق الرشط

ــواب.  ــم األب ــل عليه ــزل، واقف ــة يف املن األربع

رأي السوسيال
يف حديــث خــاص لـــ "الكومبــس"، قالــت آن غارديســرتوم 

يف  اإلجتامعيــة  للقضايــا  اإلســرتاتيجية  الوحــدة  مــن 

ــة،  ــات اإلجتامعي ــون الخدم العاصمــة ســتوكهومل، ان قان

وحاميتهــم  األطفــال  رعايــة  عــى  وأخــراً  أوالً  يركــز 

ومســاعدة األهــل، موضحــة إن التفكــر بأخــذ طفــل 

مــن والديــه، اخــر يشء ميكــن ان تقــدم عليــه الخدمــات 

اإلجتامعيــة )السوســيال( وان هــذا األمــر، يحــدث فقــط 

عنــد عــدم التوصــل اىل اتفــاق مــع العائلــة وعندمــا 

ــال. ــى األطف ــي ع ــيئة بشــكل حقيق ــون األوضــاع س تك

وتــرشح غارديســرتوم، ان السوســيال، مســؤول عــن بــدأ 

التحقيــق يف مثــل هــذه القضايــا عندمــا يتقــدم شــخصاً 

مــا لطلــب الدعــم، ســواَء أكان أحــد الوالديــن او كاهــام 

او شــخص ثالــث، يشــك بوجــود خطــورة عــى الطفــل، 

وذلــك وفقــاً للفصــل 14 مــن قانــون الرعايــة اإلجتامعيــة 

يفعلــه  مــا  وان   ،)kap 1 § Socialtjänstlagen  14(

السوســيال هــو تطبيــق القانــون.

لـــ غارديســرتوم، فــإن مهمــة أخــذ األطفــال  ووفقــاً 

ــا لقــاء  مــن عوائلهــم، متــر مبراحــل عــدة، يجــري خاله

أصحــاب الشــأن جميعهــم، األبنــاء والوالديــن واملقربــن 

التــي  إليهــم والتأكــد بشــكل دقيــق مــن األوضــاع 

ــر  ــة اىل أن األم ــه، الفت ــف والدي ــل يف كن ــها الطف يعيش

ــوين  ــع القان ــا، وان الترشي ــة وضحاه ــن ليل ــدث ب ال يح

وضــع ليحمــي االطفــال ويقــدم الدعــم للوالديــن أيضــاً. 

الســويد بشــكل  تربيــة األطفــال يف  تختلــف أســس 

جــذري عــن مثياتهــا يف البلــدان األخــرى، وباألخــص 

الرشقيــة والــرشق أوســطية، لــذا فــإن كثــر مــن الاجئــن 

املنحدريــن مــن تلــك األصــول، يواجهــون صعوبــات 

حقيقيــة يف التكيــف مــع تلــك األســس والتــاميش معهــا، 

اذ يبقــون متمســكن باألعــراف املوروثــة مــن أجدادهــم 

والتــي مــن الصعــب ان تجــد قبــوالً يف مجتمــع كاملجتمع 

ــة يف تنشــئة  ــب أحــدث الطــرق الرتبوي الســويدي، يواك

األطفــال وال يكتفــي باملــوروث، رغــم الكثــر الــذي ميلكــه 

مــن ذلــك. 

تقــول غارديســرتوم، ان جميــع العاملــن يف مجــاالت تتيح 

ــكاك مــع األطفــال، كاملــدارس واملستشــفيات  لهــم اإلحت

تقــع عليهــم مســؤولية اإلبــاغ اذا مــا وجــدوا أن طفــاً 

مــا يتعــرض لــأذى او هنــاك مخاطــر مــن تعرضــه لذلــك، 

ــه  ــر، ميكن ــاً باألم ــح تحقيق ــك، يُفت ويف حــال حــدوث ذل

ــر يف حــال وجــود  ــة أشــهر أو أك ــه أن يســتغرق أربع ل

أســباب قويــة لذلــك.

وتبــن غارديســرتوم، إنــه وخــال مــدة التحقيــق، يلتقــي 

ــن  ــن املحيط ــن م ــخاص املهم ــع األش ــيال بجمي السوس

حــول  فكــرة  ألخــذ  واالقــارب،  كالوالديــن  بالطفــل، 

ــي  ــل والظــروف البيئــة واألرسيــة الت إحتياجــات الطف

يعيشــها ونوعيــة الدعــم الــذي يحتاجــه وقــدرة الوالديــن 

تُقــدم الخدمــات اإلجتامعيــة  عــى تربيتــه، بعدهــا 

مقرتحاتهــا يف شــكل املســاعدة التــي ميكن تقدميهــا، ويتم 

ــال  ــاء )األطف ــن واألبن ــع الوالدي ــك م ــث حــول ذل الحدي

واملراهقــن دون ســن الثامنــة عــرش( حــول املقــرتح الذي 

ــرار. ــه مناســباً، ألخــذ الق يرون

ماذا لو رفضت العائلة؟
ــن او  ــض الوالدي ــال رف ــه يف ح ــرتوم، إن ــب غارديس تجي

األطفــال الذيــن تزيــد أعامرهــم عــن 15 عامــاً، املقــرتح 

ــه  ــي السوســيال إتصال ــه السوســيال، يُنه ــدم ب ــذي تق ال

بهــم، لكــن فقــط يف حــال مل يكــن هنــاك مخاطــر 

كبــرة عــى األطفــال مــن بقاءهــم عــى حالهــم، حينهــا 

يكــون مــن الــرضوري إتخــاذ إجــراء مــا، حيــث تتقــدم 

ــوص  ــة بخص ــب اىل املحكم ــة بطل ــات اإلجتامعي الخدم

 ،LVU ــداث ــة األح ــون رعاي ــق قان ــال، وف ــة األطف رعاي

ــك. ــرار يف ذل ــة الق وللمحكم

وتوضــح غارديســرتوم مــا يحــدث يف املحكمــة بعــد 

ــن  ــال والوالدي ــرف، األطف ــكل ط ــون ل ــف يك ــك وكي ذل

ــم،  ــث عنه ــول بالحدي ــاً مخ ــاً قانوني ــيال، ممث والسوس

اذ يتحــدث كل طــرف مبــا لديــه، فيــام تــرز السوســيال 

الخدمــات اإلجتامعيــة، تحقيقاتهــا، مبينــة األســباب التــي 

ــة الطفــل/ األطفــال، رغــم  ــا الحاجــة لرعاي تُرجــىء إليه

ــدر  ــك تص ــد ذل ــك، بع ــم بذل ــم ووالديه ــدم إعتقاده ع

ــتئناف.  ــاً لإلس ــامً، قاب ــة حك املحكم

ــرات  ــض امل ــن يف بع ــه ميك ــتورم اىل إن ــت غارديس وتلف

ــام  ــوري، في ــرار املحكمــة بشــكل ف ــق ق ان يجــري تطبي

ــون  ــرد، كأن يك ــى الف ــي ع ــر حقيق ــاك خط اذا كان هن

معرضــاً للعنــف او اإلعتــداء الجنــي او الجرائــم الجنائية 

او اإلدمــان. مــا يعنــي ان اللجنــة اإلجتامعيــة او سياســيي 

ــاك  ــام اذا هن ــرار في ــة او رئيســها، ميكنهــم أخــذ ق اللجن

حاجــة فوريــة للمســاعدة، وحينهــا يتطلــب تطبيــق 

القــرار أربعــة أســابيع، لحــن قيــام الخدمــات اإلجتامعيــة 

بتحقيقاتهــا والتوصــل اىل مقــرتح بهــذا الخصــوص.

وســحب حضانــة األطفــال مــن والديهــم يف الســويد، أمــٌر 

ــى  ــق ع ــل ينطب ــط، ب ــن فق ــد الاجئ ــاً ض ــس موجه لي

ــة  ــأن تربي ــوراً بش ــاك قص ــت ان هن ــا ثب ــع. اذ م الجمي

األطفــال ورعايتهــم مبــا يضمــن لهــم حقوقهــم اإلنســانية، 

لكــن بفــارق إختــاف األســباب، ففيــام ترتكــز األســباب 

لــدى غالبيــة الســويدين املنحدريــن مــن إصــول رشقيــة 

ورشق أوســطية بالضغــط عــى األبنــاء يف إلتــزام العــادات 

والتقاليــد، تتمثــل لــدى الســويدين املنحدريــن مــن 

إصــول ســويدية باإلدمــان واملخــدرات وأمــور عــى هــذه 

الشــاكلة. 

وتؤكــد غارديســرتوم عــى أن غالبيــة األطفــال واملراهقــن 

اإلجتامعيــة  الخدمــات  مــع  إتصــال  لديهــم  الذيــن 

)السوســيال(، ال يُوضعــون خــارج منازلهــم، بــل يتلقــون 

ــاء  ــع ويل أو أولي ــزل م ــهم يف املن ــاء عيش ــاعدة أثن املس

ــم. اموره

هل يمكن إسترجاع األطفال؟
تجيــب، غارديســرتوم "نعــم". وتوضــح قائلــة: " الترشيــع 

القانــوين يهــدف اىل إعــادة األطفــال اىل منازلهــم اذا 

كان ذلــك ممكنــاً وبــأرسع وقــت ممكــن. حيــث إن 

ــم املســاعدة  ــة مســؤولة عــن تقدي الخدمــات اإلجتامعي

لأطفــال وأوليــاء األمــور، لخلــق أفضــل وضعيــة مناســبة 

ــروا  ــاء أن يع ــن واألبن ــى الوالدي ــزل وع ــال يف املن لأطف

ــاً  ــا يحصــل أحيان ــن م ــم، لك ــباً له ــه مناس ــا يرون ــن م ع

ــن  ــم م ــة العــودة اىل منازله ــال ال ميلكــون رغب ان األطف

ــد".  جدي

ــال  ــل/ األطف ــحب الطف ــات أن س ــض العائ ــد بع وتعتق

مــن حضانــة الوالديــن هــو تدخــل ســافر يف حيــاة الفــرد 

ــاء األمــور ان يربــوا  العائليــة والشــخصية، وان عــى أولي

أبناءهــم بالطريقــة التــي يجدونهــا مناســبة.

وحــول ذلــك، تجيــب غارديســرتوم، قائلــة: ان العاملــن يف 

السوســيال كأفــراد ليســوا مــن أوجــدوا ذلــك. بــل الجهــة 

ــذة للقانون.  املنف

وتعتقــد غارديســرتوم، ان األمــر ليــس ســهاً. حيــث مــن 

املهــم إحــرتام حقيقــة ان النــاس قــد يشــعرون باإلهانــة 

اذا مــا تدخــل احــد مــا يف محيطهــم الخــاص، لــذا يجــب 

العوائــل  تلــك  تشــعر  كيــف  اىل  بتواضــع  اإلســتامع 

وإعطاءهــم الفرصــة للتوضيــح ورشح نظرتهــم حــول 

ــل. تنشــئة الطف

لكنهــا ومقابــل ذلــك، تؤكــد مجــدداً أن األمــر ال يجــري 

ــرار،  ــتنئاف الق ــق إس ــا ح ــاك دامئ ــهولة، وهن ــذه الس به

لكــن مــن الــرضوري ان نتذكــر دامئــاً ان لأطفــال حقوقــاً 

ــم.  ــاً بحاميته ــع إلتزام ــى املجتم وع

ظواهر اجتماعية

" اإلختطاف الشرعي"
متــى تأخذ الدولة األطفال من عوائلهم؟

لينا سياوش
lena@alkompis.com
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الكومبــس - خــاص: "هــذا عيــب، وذلــك ال يجــوز، أمــا تلــك فمحرمــة، وسلســلة املمنوعــات تســتمر حتــى ضــاق 
صــدري عــن احتــال هــذا املجتمــع، فأنــا لســت منــه وال حتــى منفصلــة عنــه، أنــا عربيــة بجلــد ســويدي، فعــى 

أهالينــا أن يكفــوا عــن تحجيــم هويتنــا".

كلــامت اختــرت بهــا مــاري حالهــا والــراع الــذي 

عاشــته بــن املبــادئ الرتبويــة لعائلتهــا الســورية وطريقة 

ــه. ــدت في ــذي ول ــاة يف املجتمــع الســويدي ال الحي

التــي ُولــدت بالســويد  التناقــض دفــع مــاري  هــذا 

لانفصــال عــن أهلهــا والعيــش وحيــدة لتعــر عــن 

حياتهــا الجديــدة بنــرة مــن الحــزن قائلــة :" أنــا لســت 

ســعيدة باالبتعــاد عــن عائلتــي، لكننــي إضطــررت لذلــك، 

فلطاملــا كــررت أن املبــادئ الرتبويــة واحــدة بــن ســوريا 

ــط،  ــذا الضغ ــاوف وه ــذه املخ ــي له ــا داع ــويد ف والس

ــب". ــن مجي ــاك م ــس هن ــن لي لك

تبتســم فجــأة مــاري وتتابــع القــول: " عائلتــي غــر 

متفقــة بطريقــة تربيتــي فكيــف يريــداين أن أتفــق 

ــد  ــدي ال يري ــا ســمعتهم يتشــاجرون، فوال معهــم، فطامل

أن أضــع مســاحيق التجميــل بعمــر باكــر وأمــي تــرخ 

قائلــة لنســمح لهــا بهــذه األمــور ونــرتك املمنوعــات ملــا 

هــو أهــم، وشــجارات تتعلــق بالســامح يل أو منعــي مــن 

ــل يل  ــم أفض ــتقال عنه ــذا االس ــايت، ل ــدى زمي ــوم ل الن

ــم". وله

وخلــف  كعربيــة  أتصــرف  "أمامهــم 
" كســويدية!  ظهرهــم 

مــاري ليســت الوحيــدة التــي تعــاين مــن هــذه الفجــوة 

ــه خصوصــا يف  ــم ذات ــن يشــاركها اله ــاك م ــة فهن الرتبوي

ــه  ــكٍل طريقت ــات، ول ــات الثقاف ــم مئ ــع يض ــل مجتم ظ

بالتعامــل مــع هــذه الهــوة، فميســاء عســاف )17 عــام(  

ــا  ــدم اقتناعه ــة إىل "ع ــر حازم ــل وتش ــل بالتفاصي تدخ

مبــا تعتــره عائلتهــا مّســلامت، فالعاقــة مــع مــن تحــب 

بالنســبة لهــا حريــة وشــأن خــاص ووحدهــا مــن يؤطــر 

شــكل هــذه العاقــة، أمــا إجبارهــا عــى زيــارة األقربــاء 

عــن  بعيــد  متملــق  ســلوك  هــو  تحبهــم  ال  الذيــن 

ــى  ــة ع ــذه الدوام ــرت ه ــذا اخت ــدق، ل ــادئ الص مب

ــاش  ــي بنق ــب نف ــاذا أتع ــت: " مل ــا، وقال ــد تعبره ح

ــم وهــي أين  ــل معه ــدة بالتعام ــت إىل قاع ــم فوصل عقي

عربيــة أمامهــم أتبــع التقاليــد وأوافــق عليهــا أمــا خلــف 

ظهرهــم فأنــا ســويدية أفعــل مــا يناســب تفكــري وليــس 

ــم". تفكره

االختافــات مل تنحــر فقــط بــن األجيــال بــل بــن 

ــه  الجيــل الواحــد أيضــا، فعــزام )24 عــام( الــذي أغضبت

أن  يعتــر  وتفصيــا  جملــة  فخالفهــا  الســابقة  اآلراء 

ــدك  ــا بل ــي إليه ــي ينتم ــة الت ــادئ الرتبوي ــزام باملب "االلت

ــدة  فاالندمــاج ال  ــف اندماجــك بالقواعــد الجدي ال يخال

يعنــي االنصهــار أو الذوبــان، بــل املغــزى منــه أن يُبقــي 

ــه ويقتبــس مــا يامئــه  الشــخص عــى الجيــد مــن ثقافت

ــد". ــع الجدي ــن املجتم م

بلــده  إلــى  بالعــودة  يفكــر  البعــض 
!" األبنــاء  تربيــة   " لـــ  األصلــي 

ــف  ــا تختل ــاء رمب ــا األبن ــن خاله ــي ينظــر م ــة الت الزاوي

عــن اآلبــاء، فلأهــل مخــاوف دفعــت بعضهــم إىل التفكر 

جديـّـا بالعــودة إىل بلدانهــم األصليــة، حتــى يربــوا أبنائهم 

عــى طريقتهــم، ومنهــم أم مــرام التــي تعــّر عــن قرارهــا 

بالقــول " دخلــت ابنتــي ســن املراهقــة وبــات لهــا أســئلة 

تقلقنــي ومقارناتهــا مــع زمياتهــا ترعبنــي، وحقيقــة 

ليــس لــدي إجابــات مقنعــة تجعلهــا تقــرر الســر بخطنــا 

العــريب، وحينــام أقــول هــذا عيــب تجيبنــي "عندمــا 

تعجزيــن عــن اإلجابــة تختمــي النقــاش بكلمــة عيــب". 

تقــف أم مــرام أثنــاء الحديــث وكأنهــا تريــد إقنــاع 

نفســها بقرارهــا النهــايئ قبــل اآلخريــن وتضيــف "ال 

ميكننــي أن أريب ابنتــي كــام أشــاء ألنهــا تقــي وقتهــا يف 

املدرســة أكــر مــن البيــت فاألخــرة تــزرع املبــادئ أكــر 

ــذا  فكــرت بالحــل مطــوال وقــررت مــع والدهــا  ــي ل من

أن نقــي ســنن مراهقتهــا يف بلــد عــريب لتقــارن ســلوكها 

مــع زميــات رشقيــات يشــرتكن معنــا فيــام تربينــا عليــه".

 أمــا عــي ســلامن )أب ألربعــة أطفــال(  يقــول" غريــب 

هــذا القلــق الــذي يخيــم عــى الرشقيــن فــأروع القيــم 

ــة  ــي طريق ــويد ويعجبن ــن الس ــي م ــايئ ه ــا أبن أخذه

تعاملهــم مــع الطفــل مبــا يف ذلــك مــن احــرتام شــخصيته 

ــويدية  ــادئ الس ــويه املب ــدا تش ــي ج ــه، ويزعجن وقرارات

ـم للطفــل والتــي رُســخت باملجتمــع بعــد  التــي تعلَـّ

ســنن مــن العلــم والدراســة، كــام أن الســويد تتيــح لــكل 

ــد رشط أن  ــي يري ــم الت ــه القي ــقي أبنائ ــخص أن يَس ش

تكــون بعيــدة عــن العنــف، ومــن يرغــب أن يــريب ابنــه 

رشقيــا فليخلــق دائرتــه الخاصــة ويــريب أوالده بإطــار 

ــوال". ــامم واألخ ــرة كاألع ــة الكب العائل

تعطينــي  الطــاب  "أســئلة  ُمّدرســة: 
التربــوي" الصــراع  حجــم  علــى  فكــرة 
ــي  ــي تلتق ــى اآلراء الت ــا ع ــد إطاعه ــس" وبع " الكومب

أهــل  إىل  توجهــت  أخــرى  أحيانــا  وتتباعــد  أحيانــا 

االختصــاص والذيــن هــم عــى متــاس مبــارش مــع األطفال 

والشــباب املنتمــن  إىل األصــل العــريب، ومنهــم مدرســة 

ــي  ــدااليت الت ــاء ال ــول( ملي ــش م ــة ) املودي ــة العربي اللغ

وضحــت هــذه الفجــوة الرتبويــة بقولهــا: " يف بدايــة 

قــدوم الطفــل إىل الســويد يكــون منبهــرا ببعــض األمــور 

ولــكل طالــب طريقتــه بالتعبــر عــن اســتغرابه، لكــن يف 

الحقيقــة أســئلة  بعــض الطــاب التــي يطرحهــا تعكــس 

ــل  ــا: ه ــونه ومنه ــذي يعيش ــوي ال ــراع الرتب ــم ال حج

ــل أن  ــل يعق ــن، وه ــا دي ــون ب ــب أن يك ــمح للطال يُس

تصبــح زميلتــي يف الصــف حامــل مــن دون زواج .. الــخ، 

ويف املقابــل ال ميكــن أن ننكــر أن هنــاك طابــا يعيشــون 

بســام وتقبــل للواقــع الجديــد، وتعــود هــذه االختافــات 

ــال إىل طريقــة تعامــل األهــل مــع طفلهــم". ــن األطف ب

تربيــة  لألهــل  إجتماعــي:  مســؤول 
ــن  ــدوه لك ــذي يري ــكل ال ــم بالش أطفاله

عنــف بــدون 
ــة  ــر شــؤون الرعاي ــد الشــاين مدي ــه يقــول فري مــن جهت

ملدينــة  التابعــة  أنكريــد  منطقــة  يف  االجتامعيــة 

ــدر  ــويد وينح ــش يف الس ــذي يعي ــل ال ــوري" الطف يوتوب

مــن عائلــة رشقيــة يُقــارن يف الغالــب بــن محيطــه 

الضيــق املتمثــل بالعائلــة والدائــرة األوســع املقصــود 

ــه ســواء  ــاة في ــذي يســتقي طــرق الحي ــع ال ــا املجتم به

املدرســة أو األصدقــاء أو النشــاطات التــي يقصدهــا، 

وأحيانــا هــذا التناقــض رمبــا يخلــق لــدى البعــض أزمــات 

يعــرون عنهــا إمــا بالتمــرد أو بالخضــوع ".

يتابــع الشــاين: "مهــام اختلفــت الثقافــات واملبــادئ 

الرتبويــة، لأهــل الحــق يف تربيــة أبناءهــم كــام يشــاؤون 

ــر  ــف ألن األخ ــتعامل العن ــدون اس ــو ب ــم ه ــن األه لك

ــال  ــع  رضب األطف ــذي من ــويد ال ــون الس ــف لقان مخال

منــذ عــام 1979. وهــذا يعنــي أن القانــون ال يوافــق عــى 

تعريــض األطفــال لعقوبــة جســدية بغــرض الرتبيــة ال بــل 

يعتــر الصفــع أو الــرضب جرميــة جنائيــة، فمــن يعيــش 

ــه أن يخضــع ألحكامــه". ــد علي يف هــذا البل

ــوة  ــردم الفج ــى ل ــة املث ــخيص بالطريق ــه الش ــن رأي وع

الرتبويــة أو عــى األقــل تقليصهــا يقــول " للوالديــن 

املســؤولية الكــرى يف خلــق أجــواء تضمــن للطفــل النمــو 

ــية،  ــي، الحس ــع النواح ــن جمي ــليم م ــد وس ــكل جي بش

أجــد  لــذا  والعاطفيــة،  الذهنيــة  البدنيــة،  العقليــة، 

ــب  ــاء الح ــة وإعط ــوار يف الرتبي ــلوب الح ــاع  أس أن إتب

ــرض  ــع وف ــن القم ــر م ــة أك ــي إىل نتيج ــان يف والحن

ــكار، ألن  ــب ســيؤدي إىل تقــارب األف اآلراء، وهــذا بالغال

ــار  ــا الكب ــم أشــياء رمبــا يســتفيد منه ــاء أيضــا لديه األبن

والعكــس صحيــح".

سالف يعقوب إبراهيم

إختالف قيم التربية:
أبنــاء يأكلــون الحصرم وآباء يتضرســون
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 Ryssen "ــادم ــرويس ق ــارة "ال ــنوات، عب ــات الس ــر مئ ــى م ــادة، وع ــويديون ع ــردد الس ــاص: ي ــس – خ الكومب
ــات  ــذ موج ــوارث من ــر مت ــق، خط ــر البلطي ــر بح ــرق ع ــة ال ــن جه ــادم م ــر ق ــارة إىل خط ــد اإلش kommer عن

الحــروب التــي خاضهــا أجدادهــم مــع الجــار الــرويس، والتــي بــدأت يف القــرن الرابــع عــر وانتهــت عمليــا بالحــرب 

الفنلنديــة 1808 و1809.

إىل  قــادم"  "الــرويس  عبــارة  عــادت  األيــام  هــذه  يف 

ــاب  ــن ب ــد، م ــن جدي ــويدية م ــة الس ــة اإلعامي الواجه

الكنايــة عــن  التحذيــر مــن نفــس الخطــر، وذلــك بعــد 

ــرويس العســكري  ــة والدخــول ال ــة األوكراني ــم األزم تفاق

ــة. ــذا األزم ــارش يف ه ــكل مب بش

ــامل  ــويد، واحت ــى الس ــة ع ــة األوكراني ــات األزم انعكاس

بشــكل  الــرويس  الــدب  اســتفزاز  تداعيــات  تطــور 

مقصــود أو غــر مقصــود، كانــت دامئــا يف مركــز اهتــامم 

السياســين واالعاميــن يف الســويد، خاصــة بعــد اإلعــان 

ــرم. ــم الق ــا موســكو ضــم إقلي ــن نواي ع

"هــل التدخــل الروســي فــي القــرم أخطــر 
مــن وصــول النازييــن إلــى الســلطة فــي 

كييــف"؟
وزيــر الخارجيــة الســويدي كارل بيلــدت، أعلــن عــن 

وقــوف الســويد بشــكل قاطــع مــع كييــف، وإىل جانــب 

ــابق  ــس الس ــرار الرئي ــد ف ــا، بع ــدة فيه ــة الولي الحكوم

بيلــدت  تريحــات  وأخــدت  فيكتور يونوكوفيتــش. 

ــا  ــة عندم ــر جدي ــى أك املتشــددة تجــاه موســكو، منحن

زار كييــف، بعيــد اإلعــان عــن دخــول قــوات عســكرية 

ــرم. ــنفاروبل يف الق ــار س ــة إىل مط ــر معروف غ

ــل كارل  ــو الســويدي، قل ــه أجرهــا معــه الرادي ويف مقابل

بيلــدت مــن خطــورة وصــول جامعــات لهــا نزعــات 

ــل  ــا، مقاب ــم يف أوكرني ــة إىل الحك ــة متطرف ــة ومييني نازي

ــه للتدخــل  ــادم وإدانت ــرويس الق ــزه عــى الخطــر ال تركي

موســكو عســكريا يف األرايض األوكرانيــة.

ــة كارل  ــر الخارجي ــة لتســأل وزي ــادت املقدم ــا ع وعندم

بيلــدت، للمــرة الثالثــة عــن رأيــه حــول وصــول النازيــن 

للســلطة يف أوكرانيــا، عــاد وأكــد عــى أن الخطــر األهــم 

ــكلة  ــم مش ــن ه ــرويس، وأن النازي ــل ال ــو التدخ اآلن ه

ــة األوكرانيــة. مــن عــدة مشــاكل محيطــة بالدول

حلــف  فــي  تدخــل  أن  يجــب  "الســويد 
لناتــو" ا

ــية  ــة الروس ــدوا الحج ــويدين، وج ــة الس ــض الساس بع

للتدخــل يف القــرم لحاميــة األقليــة الروســية، ذريعــة 

ميكــن أن تتكــرر يف دول البلطيــق املجــاورة للســويد، 

ال  بالروســية  ناطقــة  أقليــات  هنــاك  يعيــش  حيــث 

يســتهان بعددهــا، خاصــة يف التفيــا أكــر هــذه الــدول.

عضــو الرملــان الســويدي الركســداغ، عــن حــزب الشــعب 

الليــرايل فريدريــك مــامل، قــال يف 3 مــارس/ آذار الجــاري 

ــرويس،  ــر ال ــرة الخط ــن دائ ــا ضم ــع فع ــويد تق إن الس

ــى  ــن ع ــر بوت ــرويس فادمي ــس ال ــدم الرئي ــال أق يف ح

ــامل  ــك م ــب فريدري ــق، وطال ــن دول البلطي ــزو دول م غ

يف حديــث مــع محطــة التلفزيــون التابعــة لصحيفــة 

ــة،  ــا الدفاعي ــادت، أن تعــزز الســويد مــن قدراته افتونب

ملواجهــة الخطــر الــرويس، خاصــة ان الســويد ال تنتمــي 

اآلن إىل حلــف الناتــو، وســتكون جزيــرة غوتانــد منطقــة 

الروســية،  الجبهــة  مــع  اســرتاتيجية وخــط مواجهــة 

حســب تعبــره، مبينــا الحاجــة لعضويــة الســويد يف 

ــو. ــف النات حل

"الروسي غير قادم"
محطــة  مــع  اللقــاء  نفــس  ويف  املقابلــة،  الجهــة  يف 

االشــرتاكين  نفــت عضــو حــزب  "أفتونبــادت يت يف" 

الدميقراطيــن والخبــرة بالشــؤون العســكرية مــاي بريت 

ــة:  ــويد، قائل ــى الس ــر رويس ع ــود أي خط ــورن، وج تي

ــك، ألن  ــق بذل ــب أن نث ــن يج ــادم، نح ــر ق ــرويس غ "ال

البرشيــة تعلمــت الكثــر مــن الحربــن العامليتــن، وحــل 

النزاعــات ال يكــون بالرصــاص والســاح، الســبيل الوحيــد 

إلنهــاء االزمــة هــي املحادثــات واملفاوضــات السياســية".

لكــن فرديريــك مــامل عضــو حــزب الشــعب عــاد ليؤكــد 

ــد التحــدث  ــن ال يجي ــاده أن بوت ــن خــال اعتق ــه م رأي

لــي  كاف  ســبب  االوكرانيــة  األزمــة  وأن  واالســتامع، 

ــاده. ــب اعتق ــو، حس ــف النات ــويد إىل حل ــم الس تنض

ــو مســتعد لدخــول الحــرب إىل  ــف النات ولكــن هــل حل

جانــب أوكرانيــا ضــد روســيا؟ تتســاءل مــاي بريــت 

ــتبعاد  ــارة إىل اس ــا، يف إش ــى محدثه ــا ع ــورن، يف رده تي

ــيناريو. ــذا الس ه

وعــى الرغــم مــن أن القــوات املســلحة الســويدية، 

ــن  ــرتض ضم ــدو" املف ــي "الع ــيا ه ــر روس ــزال تعت ال ت

العقيــدة الدفاعيــة للســويد، إال أن البلديــن يرتبطــان 

حاليــا بعاقــات اقتصاديــة وثقافيــة وثيقــة، وهنــاك 

ــى  ــل ع ــرة تعم ــويدية الكب ــرشكات الس ــن ال ــات م مئ

التجاريــة  التبــادالت  إىل  إضافــة  الروســية،  األرايض 

الواســعة. والســياحية 

ــي  ــة، والت ــا الفاصل ــة بالتاف ــة يف أن معرك ــى املفارق وتبق

الســويد  بــن  العســكرية  النزاعــات  مصــر  حــددت 

ــوم  ــاح ي ــة، صب ــى األرايض األوكراني ــت ع ــيا، وقع وروس

27 يونيو/حزيــران عــام 1709 .

شيء من التاريخ
ــرب  ــة يف الح ــر معرك ــد أك ــي تع ــا الت ــة بولتاف يف معرك

فــرض  أجــل  مــن  والســويد  روســيا  بــن  الشــاملية 

 –  1700 أعــوام   ( البلطيــق  منطقــة  عــى  الســيطرة 

1721(، أدى االنتصــار الحاســم للجيــش الــرويس فيهــا إىل 

وضــع نهايــة للهيمنــة الســويدية بصفتهــا قــوة عســكرية 

ــا. ــائدة يف أوروب س

بحلــول عــام 1700 كانــت الســويد قــوة ضاربــة وســائدة 

ــن أهــم  ــر نفســها م ــت تعت ــام كان ــق ك يف بحــر البلطي

اراضيهــا قســام  املؤثــرة يف أوروبــا. وضمــت  الــدول 

كبــرا مــن شــاطئ البلطيــق والســاحل كلــه للخليــج 

ــت دول  ــة. وكان ــق الحالي ــدي وأرايض دول البلطي الفنلن

مثــل هولنــدا وبروســيا وبولندا وإمــارة هانوفــر تشــارك 

ــا وهانوفــر فقــد كانــت  إىل جانــب روســيا، أمــا بريطاني

ــويد. ــب الس ــارك إىل جان تش

ــف  ــاء يف التحال ــدول االعض ــن ال ــة م ــكل دول ــت ل وكان

الســويد.  مــع  الحــرب  لدخــول  الشــاميل مرراتها 

امــا روســيا فــرأت يف ترســيخ وجودهــا عــى ســاحل 

هامــة.  واقتصاديــة  سياســية  مهمــة  البلطيــق  بحــر 

ــن  ــة  م ــلة متتالي ــام 1700 سلس ــتاء ع ــهدت بداية ش ش

االنتصــارات الســويدية برئاســة امللــك كارل الثــاين عــرش، 

ــيا يف  ــدت روس ــارك. وعق ــى الدمن ــار ع ــا االنتص ــا فيه مب

ــع  ــة القســطنطينية للســام م ــام 1700 اتفاقي ــف ع صي

تركيــا لتتفــرغ لخــوض الحرب ضــد الســويد  مثبتــة 

بذلــك تعهداتهــا التي ســبق لهــا ان قدمتها للدمنــارك. ثم  

فــرض القيــر الــرويس بطــرس األول حصــارا عــى مدينــة 

نارفــا لكنــه انهــزم وانســحب. ومل تتــاح لروســيا فرصة ألن 

ــنتن. ــي  س ــد م ــويد اال بع ــن الس ــأر م ــذ الث تأخ

متكــن بطــرس األول مــن االســتياء عــى بعــض األرايض  

الســويدية الواقعــة عــى ســاحل بحــر البلطيــق لينشــئ  

يطرســبورغ  ســان  اســم  عليهــا  أطلــق  قلعــة  فيهــا 

وحملــت نجاحــات بطــرس، امللــك الســويدي كارل الثــاين 

ــر الهجــوم عــى العاصمــة  عــرش عــى اتخــاذ قرار بتدب

الروســية  موســكو. ويف اثنــاء حملتــه الحربيــة قــرر امللك 

الســويدي  بــان يوجــه جيشــه اىل أوكرانيــا التــي  انتقــل 

ــه مل  ــك الســويدي،  لكن ــا اىل معســكر املل ــا مازيب زعيمه

ــا.  ــوزاق يف اوكراني ــة الق ــب غالبي ــن جان ــام م ــق دع يتل

توفــرت يف املعســكرين املتجابهــن غــداة وقــوع معركــة 

ــويدي  ــدى الجيش الس ــة:  كان ل ــوات التالي ــا الق بولتاف

ــش  ــدى الجي ــام كان ل ــا، في ــدي و39 مدفع ــف جن 35 ال

ــرويس 42 الــف جنــدي و102 مدفــع. وفشــل كارل يف  ال

فــرض الحصــار عــى مدينــة بولتافــا واضطــر اىل ماقــاة 

ــة حيــث حدثــت  ــرويس عــى مشــارف املدين الجيــش ال

املوقعــة. واســفرت املعركــة عــن هزميــة ســاحقة للجيــش 

االمراطوريــة  اىل  كارل  قائدهــا  وهــروب  الســويدى 

ــة.  العثامني

السياسة الحديثة وعقدة الثأر
ــن  ــأر م ــة للث ــاك ني ــويد أن هن ــد يف الس ــد يعتق ال أح

خســارة لحقــت ببادهــم، أمــام روســيا يف معركــة بالتافــا، 

عــى األرايض األوكرانيــة، قبــل حــوايل 300 ســنة. وال 

أحــد يف روســيا ميكنــه أن يفكــر يف إعــداة أمجــاد روســيا 

القيريــة أو ذكريــات قــوة اإلتحــاد الســوفيتي الســابق.

ــن  ــوف مل يك ــا خروش ــابق نيكيت ــوفيتي الس ــم الس الزعي

ــرم  ــم الق ــم اقلي ــى ض ــه ع ــدو أن توقيع ــام يب ــم ك يعل

ألوكرانيــا، وانتزاعــه مــن روســيا ليــس شــأنا إداريــا داخــل 

دولــة واحــدة، وأن هــذا التوقيــع ســيتحول لســبب أزمــة 

دوليــة، ألن خروشــوف وقيــادة الحــزب الشــيوعي مل 

يكــن يتوقعــوا أصــا أن تتفــكك دول االتحــاد الســوفيتي 

ــام. بهــذه الرسعــة، يف يــوم مــن األي

ــن أن  ــويد، ميك ــى الس ــا ع ــة وتداعياته ــة األوكراني األزم

تبقــى ضمــن تجاذبــات القــوى الدوليــة وتناقضاتهــا، 

ــة  ــن الجغرافي ــة لقوان ــتبقى خاضع ــد س ــا  بالتأكي لكنه

السياســية أيضــا، فيــام ســتبقى الســويد قويــة بحيادهــا 

ــا  ــذا م ــكرية، ه ــاف عس ــن أح ــا ضم ــن دخوله ــر م أك

ــوايل  ــذ ح ــويدية من ــاد الس ــة الحي ــة سياس ــه تجرب اثبتت

200 ســنة. 

هل "الروس قادمون"؟
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الكومبــس - خــاص: قــال لنــا كاظــم الســاهر يف بدايــة 
الحــوار: " أنــا فنــان ســاكن يف املطــارت والطائــرات 

واإلســتوديوهات وقاعــات املوســيقى"، يف أوىل العبــارات 

التــي تُّعــر عــن تعبــه، وتعــدد رحالتــه التــي التتوقــف، 

وهــو يســتجيب ملحبيــه يف كل بــالد العــامل، وتُّعــر عــن 

ــه  ــهرته وإبداع ــن ش ــع مث ــن يدف ــان ح ــؤولية الفن مس

ــئلة  ــى اس ــب ع ــا كان يُجي ــاً، في ــاً وارهاق ــاً وعرق تعب

ــم  ــاص، رغ ــاء الخ ــذا اللق ــس " يف ه ــدة " الكومب جري

ــي التتوقــف. ــو وســام الت إنشــغاالت اب

 لقــد كان مــن الصعــب أن أجــد الفنــان كاظــم الســاهر 

ــال  ــر اإلتص ــن ع ــاعديه املبارشي ــن مس ــاء م أو األصدق

ــروت  ــدّي، يف القاهــرة وب ــي ل ــام الهواتــف الت ــكل أرق ب

وكنــدا وعمــّــان وامريــكا، وكــدت ايــأس، ولكــن مســاعد 

ــال  ــاواليت اإلتص ــر مح ــف يف آخ ــامعة الهات ــع س ــه، رف ل

بــه، حيــث كان الســاهر يف اإلســتوديو يتابــع العمليــات 

الفنيــة لعملــه الكبــر "ملحمــة جلجامــش" يف أحــد 

اســتوديوهات دولــة اإلمــارات رفقــة املوســيقي واملــوزع 

ــه  ــذي رافــق أعامل ــه احمــد، ال ــح الل ــور فت ــر الدكت الكب

ــة. ــة الفني ــع قــرن مــن التجرب طــوال رب

كنــت أحــس مــن نرتــه انــه متعــب، ومــع كاظم الســاهر 

ــه برسعــة مــن خــال كلمــة او  ــاج ان تفهــم دواخل تحت

صــوت او عبــارة، ولذلــك فــأن الــذي يتابــع لغــة الجســم 

عنــده، وحــركات رأســه ويديــه عــى املــرسح، ويف الحيــاة، 

ــه الفنــي،  يحــس بأنــه فنــان إيجــايب يف قلقــه عــى عمل

ــي  ــج الفن ــنوات النض ــت س ــد تابع ــوره، وق ــى حض وع

التــي يظهــر فيهــا الســاهر فنانــا كبــراً و تلميــذاً متجــدداً 

باحثــاً عــن األفــكار والكلــامت الجديــدة، بشــكل تزيــده 

ــك  ــذ بدايت ــه: من ــت ل ــا. قل شــبابا ونضجــا وطموحــا فني

وأنــت ابــن الوســط الثقــايف تتابــع كل نتــاج اديب وفنــي 

حتــى أصبــح لديــك اختيــار الكلمــة هاجســاً. 

كاظــم الســاهر: كنت منــذ البدايــة كثر القــراءة يف 
الروايــة والشــعر، وكانــت إهتاممــايت يف الكتابــة والرســم 

ــن  ــاء. وح ــيقى والغن ــرت يف املوس ــا تفج ــرة، ولكنه مبك

تعلمــت الغيتــار والعــود عرفــت كيــف أترجــم إحســايس 

الوجــداين وصــار اختيــار الكلمــة هاجــي وحساســيتي.

الشــعراء  بعــض  أســمع   : لــه  قلــت 
يقولــون إن العمــل مــع كاظــم الســاهر 

الوقــت. نفــس  فــي  وجميــل  متعــب 
نعــم معهــم حــق فقــد كانــت إختيــارايت منــذ البدايــة يف 

قــراءايت الشــعرية لكبــار الشــعراء، او مســموعايت للكبــار 

ــيدة  ــاب، والس ــد الوه ــد عب ــم، ومحم ــد الحلي ــل عب مث

ــاع  ــة اإليق ــة عالي ــموعات نوعي ــم، مس ــوم وغره أم كلث

يف الكلمــة واألداء، ويف عمــي صــارت الكلمــة تتغــر 

ــأيت  ــا ي ــن هن ــدي، وم ــع اللحــن عن ــدة م ــاء القصي يف بن

تعــب الشــعراء، ولذلــك عرفــت ان الكلمــة التــي أحــب 

أن أغنيهــا .. المعــة ومكثفــة وغــر مكــررة ومضيئــة 

ــى.  باملعن

من هم أقرب الشعراء اليك؟
ــا  ــن، وغالب ــرب وعراقي ــن ع ــعراء كثري ــن ش ــذت م أخ

تتفــوق الكلمــة عنــدي يف اإلختيــار أي أختــار النــص قبــل 

ــعراء  ــع الش ــا م ــز به ــة وأعت ــارب مهم ــاعر، ويل تج الش

واســعد  جويــدة،  وفــاروق  العتيبــة،  ســعيد  محمــد 

الغريــري، وكريــم العراقــي وصقــر الكعبــي ومحمــد 

ــاين.  ــزار القب ــاعر ن ــوم والش ــد آل مكت ــل ومحم الفيص

واألغنيــة  اللحــن  تطلــق  ال  انــك  يقــال 
ــذا  ــل ه ــن .. ه ــا الزم ــول عليهم ــى يح حت

واإلتقــان؟ التجويــد  هاجــس  ام  قلــق 
هــذه حقيقــة تعــر عــن قلقــي اإليجــايب، وعــن تجربتــي، 

ــا أســجلها وال اطلقهــا  فقــد كنــت اكمــل األغنيــة وأحيان

حتــى بعــد فــرتة لــي اعتادهــا واطورهــا، ثــم يســتقبلها 

النــاس بهــدوء وانســجام، ألنهــا اختــرت عندي كمســتمع 

انتقــايئ. خــذ مثــا احبينــي اخــذت اكــر مــن ســنتن ثــم 

ــة  ــة ناضج ــى أغني ــا ولي ــت أن ــل كان ــن قب ــا وم اطلقته

لحنــا ونصــاً.

 وكعادتــه كان كاظــم لطيفــاً وبســيطاً ومليئــاً بالعاطفــة، 

ــت لهــم  ــد غني ــال: " أحــب جمهــوري يف الســويد، وق ق

اكــر مــن مــرة، وكان تفاعلهــم رائعــاً وهــم جمهــور 

ــت  ــد كان ــارة أخــرى، وق ــوي، وأعدهــم بزي نوعــي ونخب

ــمعهم  ــة اس ــارة قادم ــداً لزي ــابقتان متهي ــان الس الزيارت

ــدة". ــات جدي ــان اغني ــدي وهــي مث ــا جدي فيه

آخــر مــرة رأيتــك فــي حفــل صيفــي فــي 
ــك  ــون الي ــاعدوك يحمل ــي، وكان مس دب
اكياســا مــن الثلــج تضعهــا علــى رأســك 
بالجميــع  ترحــب  كنــت  ذلــك  وبرغــم 

وتبتســم برغــم القلــق والتعــب!
ميتــزج القلــق باملــرض وبالتعــب جــراء الرحــات الطويلــة 

ــق  ــا قل ــك أن ــان، ولذل ــايل واحــب اإلتق ــي مث ــا بطبع وان

ــج تســاعدين عــى خفــض  ــاس الثل ــة، واكي قبــل كل حفل

الحــرارة والشــعور بالراحــة قبــل كل ظهــور عى املســارح 

الصيفيــة خصوصــا وقبــل مواجهــة الجمهور. 

ــاء  ــدار البيض ــاج وال ــي قرط ــورك ف جمه
متحمــس،  جمهــور  وبيــروت  والقاهــرة 
كيــف وجــدت جمهــور ربيــع ســوق واجــف 

ــباط 2014؟  ــر ش ــي فبراي ف
ــة،  ــيقى والكلم ــاس إزاء املوس ــي حس ــور الخليج الجمه

وهــو جمهــور ايقاعــات ايضــا، وقــد اخــرتت اغــاين 

محــددة يف حفــل ســوق واجــف، مــن اجــل انتظــام تطور 

اإلحســاس لــدى الجمهــور، وبرغــم تعــدد الطلبــات 

كاظم الساهر لـ " الكومبس " : 

" جمهــوري فــي الســويد نخبــوي ذواق "
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اســتطعت ان اقــدم اغــاين احيــت الحفــل وامتعــت 

الجمهــور وأنــا راض عنهــا.

وممثــا  لألغنيــة  ســفيرًا  اختيــارك  تــم 
محبــوك  واطلــق  العــرب  للمطربيــن 
عليــك الكثيــر مــن الصفــات كيــف تفهــم 
ذلــك وكيــف تتعامــل مــع تلــك الصفــات 

القيصــر؟  مثــل تســمية 
ــة، او  ــمية حكاي ــكل تس ــاً ل ــمًا: طبع ــم مبتس كاظ
ــات  ــدد اإلهتامم ــع ومتع ــوري واس ــن جمه ــع، ولك داف

ــا  ــم وكله ــدد خياراته ــتطيع ان اح ــا ال أس ــامر، وأن واألع

ــك  ــم وكل تل ــي منه ــي تقربن ــم وه ــمياتهم وصفاته تس

الشــهادات التقديريــة والتامثيــل واألســامء امنــا هــي 

ــك  ــول ل ــي اق ــؤوليتي، لكن ــن مس ــد م ــف يل تزي ترشي

ــن  ــث ع ــان يبح ــاة، وفن ــب الحي ــيط أح ــان بس ــا انس ان

اإلســتقرار، لذلــك أجــد اننــي أتنفــس هــواءاً حــراً وطليقــاً 

حــن اكــون يف مزرعتــي، وأســعد كل يــوم يف قاعــة 

الرياضــة حيــث أحــس بالحيويــة وبأننــي أرمــي عنــي كل 

ــاء  ــرسح والغن ــببه يل امل ــذي يس ــر ال ــد والتوت ــك الش ذل

ــور. ــة الجمه ومواجه

كنــت أحــس انــك فــي The Voice أو - 
أحلــى صــوت- كنــت مشــدودًا أول األمــر
طبعــا فأنــا احــرتم الفنانــن رشكايئ يف الرنامــج ولكنــي مل 

اكــن اعرفهــم عــن قــرب وحــن اندمجنــا يف العمــل ويف 

يوميــات الرنامــج مــع الشــباب املتقدمــن وجــدت فيهــم 

عائلتــي وعــرشيت واصدقــايئ.

ــرة  ــك األخي ــي تزكيات ــورك ف ــض جمه بع
ــك ؟ ــف عن ــق مختل ــار الفري ــي اختي او ف

بعــد  ذلــك وبخاصــة  انــا ســمعت  كاظــم:  يضحــك 

ــذا  ــة، وه ــة واملجموع ــة خول ــابة املغربي ــي بالش اهتامم

ــي يف  ــات النظــر واألذواق لكن ــف وجه طبيعــي ان تختل

ــذوق  ــة والعقــل وال ــم الخــرة الفني ــي احّك اي عمــل فن

وال انحــاز ألحــد وكل شــباب الرنامــج حبايبــي واصدقايئ.

ملحمــة  تلحينــك  عــن  كثيــرا  ســمعنا 
اليــس  صعــب  اختيــار  انــه   .. جلجامــش 

كذلــك؟
دون شــك انــه عمــل صعــب فهــو عمــل ملحمــي نــري 

ــم الســومرية القدميــة، ولكننــي اجــد  مرتجــم عــن الرُقــُ

ــرا يف  ــت كث ــك تروي ــن، ولذل ــاد الرافدي ــة ب ــه هوي في

وانتظــرت ســنن  امللحمــة وعانيــت  تلحــن مقاطــع 

طويلــة. وكنــت ادون كل مقطــع واعيــد النظــر فيــه 

ــيقاه  ــع موس ــد بتوزي ــه احم ــح الل ــور فت ــوم الدكت ويق

ــن  ــا وح ــا مقطع ــام أنجزن ــو كل ــعر بالزه ــت أش .. وكن

ــة  ــا الفرق ــي عزفته ــة والت ــيقى كامل ــجيل املوس ــم تس ت

ــي  ــت انن ــة احسس ــرا املري ــة لأوب ــمفونية التابع الس

انجــزت شــيئا يل ولتاريخــي الفنــي حتــى لــو بقــي العمــل 

يف مكتبتــي، ولذلــك انــا هنــا يف اإلمــارات ) يف يــوم إجــراء 

ــاً طويــاً  املقابلــة معــه (، اســجلها بصــويت وســتأخذ وقت

ــل. ــى تكتم حت

كمســرحية  يومــا  ســتنتجها  وهــل 
؟ فلــم  او  غنائيــة 

ســجلت العمــل عــى حســايب الشــخيص وقــد كلــف 

ــة  ــد دول ــاج اىل جه ــاً يحت ــه فني ــول إن انتاج ــرا، واق كث

وميزانيــة دولــة وهــو مــا اليســتطيع ان يتحملهــا فــرد ألن 

امللحمــة عمــل انســاين وتاريــخ ميثــل البرشيــة .. وهنــاك 

ــوزارات  ــة وال ــا بعــض مؤسســات الثقاف اتصــاالت اجرته

ومانــزال نفكــر ونأمــل ان نشــهد يومــاً هــذا العمــل 

ــر. الكب

بعــد أغنيــة اســتفزيني ومشــتاق وإلــى 
وعيــد  النــوم  صــح  نــاس  ويــا  تلميــذة 
وأنــا  وأحبينــي  الليلــة  هــذي  وحــب 
وليلــى وزيدينــي عشــقا واشــهد وانــي 
علــى  تنويعــات  مــن  وغيرهــا  خيرتــك 
والفصحــة  العاميــة  وعلــى  الــذوق 
والنغــم  الراقــص  النغــم  وعلــى 
الهــاديء مــاذا ســيقدم كاظــم الســاهر 

الجديــد؟ علــى  تقلــق  اال  جديــدا، 
ــت  ــاس، وكن ــي واىل اإلحس ــش اىل الرق ــور متعط الجمه

اعــرف ان اإلحتفــاظ بالجمهــور عمليــة صعبــة وتتطلــب 

ــط  ــة من ــذ البداي ــرتت من ــد اخ ــا. وق ــا وعرق ــداً ونزف جه

ــرة  ــدة الذاك ــون ع ــي تك ــة الت ــة الحميم ــة الرفيق األغني

والوجــدان عنــد املســتمع، وكان ذلــك طريقــاً صعبــاً، 

ــب  ــان صع ــي فن ــيط ولكن ــان بس ــا انس ــك أن ــت ل وقل

كانــت  يســتطرد:  ثــم  قليــا  ويصمــت   .. وانتقــايئ 

محطــات حيــايت سلســلة تحديــات منــذ عــام 1988 

وماتــزال كذلــك.

ــول  ــة واق ــرت املعادل ــر تغ ــي واملط ــوم حبيبت ــذ الب  من

صــارت اصعــب ألن ماتــاه اغنيــات قصائــد وادب رفيــع 

ودامئــا كنــت اقــول لنفــي دع النــاس تعتــاد ســامع 

ــرض  ــة اح ــر الفني ــذه املعاي ــق ه ــاة ووف ــدة مغن القصي

البومــي الجديــد ومبدئيــا لــدي منــه مثــاين اغنيــات ورمبــا 

تصبــح عــرشة لعــرشة شــعراء بنفــس الــروح والحساســية 

ــة.  ــة املنتخب ــم والكلم ــة والنغ الفني

وماهو آخر ماتقوله لمحبيك؟
اننــي أحلــم باإلســتقرار ملنطقتنــا، وأحلــم أن يعــم الســام 

ويتمتــع املواطــن بالحريــة والخــر دون اي تفرقــة يف 

الطائفــة او الديــن او العقيــدة وجميعــا نحتــاج اىل وقفــة 

ــتقراً  ــاً ومس ــداً وجمي ــاً جدي ــس عامل ــر لنؤس ــع الضم م

 " ولقــراء  محبتــي  الســويد  يف  ولجمهــوري  وســعيداً 

ــزازي. ــامي وإعت ــس " س الكومب
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ــون  ــن يف التلفزي ــا بابتســاماتهن وازياءهــن وحواراته ــل علين ــا كل مســاء. تطّ ــس – خــاص: وجــوه نعرفه الكومب
الســويدي عــر برامــج اجتاعيــة وثقافيــة عــن اإلبــداع والحيــاة واألزيــاء والكتــب. وغالبــا يســتقبلن وجــوه املجتمــع 

والسياســة وصنــاع الحــدث، يــرن اإلنتبــاه بحركتهــن وحضورهــن اإليجــايب املعــر.. تــرى مــن هــن وكيــف جمعــن كل 

تلــك املميــزات والخــرة ليحــاورن رجــال سياســة وأدبــاء وفنانــن ومخرجــن مبدعــن؟

إبا فون سيدو
املذيعــة إبــا فــون ســيدو1981 هــي كاتبــة عمــود مميــزة 

يف الصحــف الســويدية، وتديــر ابــرز موقــع لأزيــاء، 

وووجــه تلفزيــوين بــارز تقــدم العديــد مــن الرامــج 

ــق  ــة وبرامــج الحــوار، وتعتمــد دامئــا ضمــن فري الثقافي

املذيعــن واملذيعــات لتقديــم حفــل توزيــع جوائــز 

نوبــل يف شــهر نوفمــر ترشيــن اول مــن كل عــام، وهــي 

ــة  ــن بوالي ــة بوس ــة  يف جامع ــت الصحاف ــة درس صحفي

ماسوشوســتس عملــت يف فرايــدي مغازيــن وجريــدة 

ــام. ــريس وغره اإلكس

ــة  ــا يف املكتب ــال ضيافته ــا خ ــم تجربته ــول يف تقدي  تق

ــس اســتعراضيا،  ــة لي ــل املذيع ــة الســويدية : "عم امللكي

ــة  ــالة ومعلوم ــل رس ــة توص ــي اعامي ــاً، فه ــل معرفي ب

ــف  ــكل اس ــن وب ــاطة، لك ــرا وببس ــائل تعب ــر الوس بأك

ــف واإلســتعراض يف محطــات  ــن التكل ــر م ناحــظ الكث

كثــرة، وهــذا يعــر عــن جهــل باملطلــوب منــا كمذيعــات 

ــرف  ــة والت ــاطة والثقاف ــروح البس ــي ب ــن التح واجبه

كفــرد يف عائلــة املتلقــي، واهــم كل يشء هــو التحضــر".

ــون  ــد ونك ــية الب ــخصية سياس ــا ش ــف: " إذا حاورن تضي

قــد مررنــا عــى اخبــار اليــوم التــي تخــص مواقفــه وان 

حاورنــا روائيــا قــرأن ادبــه وســرته وكــذا الحــال بالنســبة 

للفنانــن واملخرجــن والشــخصيات العامــة. وغالبــا خــال 

تجربتــي يف تقديــم الرامــج والحــوارات فأنــا احــرّض واقرأ 

لــي اتآلــف مــع مــن التقيهــم واتفاعــل مــع حضورهــم 

وذلــك هــو املطلــوب مــن ظهورنــا ومانقدمــه مــن 

برامــج" .

جيسكا غيدن
ــدو  ــي تب ــدن 1970، الت ــكا غي ــكالية جيس ــة اإلش املقدم

ــا  ــال ادارته ــاخنة خ ــاط الس ــدل والنق ــارة للج ــر اث اك

لرامــج الحــوار فقــد بــدأت نــارشة للكتــب عــر تأسيســها 

داري نــرش كــواال ودار تيفــويل للنــرش وهــي مرتجــة 

وعضــوة يف لجــان تحكيــم الجوائــز ومتحدثــة يف الرامــج 

اإلذاعيــة، ومــن اشــهر الرامــج التــي تقدمهــا للتلفزيــون 

حــوارات الصيــف وعــى الرصيــف وهــي معروفــة اآلن يف 

ــاب والرنامــج الحــواري  ــل : كاتــب وكت عــدة برامــج مث

الشــهر بابــل الــذي تبــدأ دورتــه الجديــدة نهايــة شــهر 

.2014 اذار 

 تقــول : يتهمنــي البعــض بالعدوانيــة وال اظــن ذلــك 

صحيحــا فأنــا صديقــة لضيــويف مــن الكتــاب واملوســيقين 

واملخرجــن ولكنــي افاجئهــم بأســئلة عــن طبائعهــم 

ــتقوا  ــي اس ــم الخاصــة والغامضــة الت ــم وتجاربه وميوله

منهــا اعاملهــم ولذلــك يحــذر البعــض مــن تلــك اللحظــة 

ــل  ــج باب ــق. ويف برنام ــى بالعم ــأين اعن ــة واال ف املفاجئ

الحــواري يف موســم 2014 الــذي يبــدأ يف 16 مــارس 

ــون  ــيقية ومبدع ــا موس ــا فرق ــتكون معن ــايل س اذار الح

وترافقنــا دامئــا شــخصيات ادبيــة وفكريــة وفنيــة مبدعــة. 

ــودودة. ــزة املذيعــة ثقافتهــا وروحهــا ال ويف رايــي ان مي

آن ماري رويير
املذيعــة الجنوبيــة آن مــاري رويــر – 1964 عاشــت 

ــر الحــوارات املتخصصــة  ــة ماملــو، تدي ودرســت يف مدين

ــري  ــتوديوهات وتج ــات واألس ــزور املكتب ــون وت للتلفزي

ــا لســت ارى  ــول : ان ــع املبدعــن تق ــة م حــوارات مطول

يف املقــدم غــر شــخصية يوميــة تتعامــل مــع النــاس 

ببســاطة ولكــن وجودهــم الــرضوري مــرشوط بالفائــدة 

ومايئــره حضورهــم مــن اضافــة ومعلومــات بحيــث 

تتابعهــم النــاس وتكــرتث لحضورهــم او غيابهــم مبعــزل 

ــاءات. ــر او ادع ــن اي مظاه ع

آنا هيدنمو
ــي  ــو – 1961 وه ــا هيدمن ــج آن ــة الرام ــة ومقدم املذيع

صحفيــة ســويدية عملــت يف بعــض الصحــف واإلذاعــات 

ثــم انتظمــت يف العمــل للتلفزيــون الســويدي منــذ عــام 

ــام حــوارات – ديبــات وبرنامــج نحــن  1995 وتقــدم برن

ــدا .. وغرهــا، تختــر تعبرهــا يف  النســاء وبرنامــج اجن

ــز النســاء  ــز تركي ــة وجــه املجتمــع ومرك ــول : املذيع الق

والفتيــات يــرون يف حركتهــا وازيائهــا وحضورهــا نومذجــا 

ــة  ــرة وانتقائي ــيطة ومع ــت بس ــام كان ــه وكل ــن ب يحتذي

كلــام عكســت ثقافتهــا ومايحملــه تفكرهــا مــن طاقــات 

تجعــل النســاء مركــز فخــر اجتامعــي وثقــايف واعامــي.

مقدمــة الرامــج التشــكيلية ايفــا هاملتــون تــرى ان 

والحقائــق  املعلومــات  لربــط  عنــر  هــي  املذيعــة 

تفكــرة  طريقــة  ليختــار  للمتلقــي  داللــة  وتشــكل 

ايضــا. وذوقــه  الثقافيــة  ومقتنياتــه  وعاقاتــه 

ــان كاظــم  ــامل الفن ــر أع ــم مدي ــذر كري الشــاعر من

واملتابعــة  والتواصــل  العــون  كل  قــدم  الســاهر 

ليكــون هــذا اللقــاء ممكنــا فلــه كل الــود والعرفــان 

ــس. ــن الكومب ــان م واإلمتن

مذيعات البرامج التلفزيونية:

ابا فون سيدو

جيسكا غيدن

انا هي

ان ماري

نجمات حكي ام نساء مثقفات؟
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ــو ) الجــات ( التــي  ــات الفيدي الكومبــس- خــاص: مــع اإلنتشــار الرسيــع لوســائل التواصــل اإلجتاعــي، ومحادث

باتــت ممكنــه عــن طريــق العديــد مــن االجهــزة املتوفــرة حاليــا، تزايــد الحديــث يف األونــة األخــرة، عــن وقــوع 

العديــد مــن الرجــال والنســاء يف رشك، عصابــات خطــرة، أو حتــى أفــراد عاديــن، تورطــوا بشــكل أو بآخــر يف عــرض 

أجســامهم وأداء حــركات جنســية، أمــام كامــرات الويــب، دون أن يعرفــوا أن املقابــل يقــوم بتســجيلهم، ليقــوم بعــد 

ذلــك بإبتزازهــم مــن أجــل الحصــول عــى املــال، أو التشــهر بهــم.

ــب  ــال طل ــاة بإرس ــوم فت ــأن تق ــادة ب ــة ع ــدأ القص وتب

صداقــة عــى الفيســبوك، تحمــل صــورة منطقيــة لفتــاة 

ــامء  ــن بإس ــة، لك ــب حقيقي ــى األغل ــون ع ــة، تك جميل

ــتدراج  ــوم بإس ــة، فتق ــر صحيح ــات غ ــة، ومعلوم وهمي

ــة لهــم بإحتــامالت إســتخدام  ــن ال معرف االشــخاص الذي

صورهــم ومحادثاتهــم بطريقــة ال يفكــرون بهــا إطاقــا.

ــاءات  ــائل واإليح ــث الرس ــع، وب ــارف الرسي ــد التع وبع

الجنســية، تطلــب الفتــاة إضافتهــا عــى الســكايب مقابل 

ــة،  عــرض مفاتــن الجســد وأداء حــركات جنســية حقيقي

لتســتدرج الضحيــة بهــدوء الن يقــوم بفعــل نفــس 

ــه  ــل ل ــره، لرتس ــوم بتصوي ــرا، فتق ــام الكام ــركات ام الح

بعــد ذلــك مقطــع الفيديــو، وهــو يقــوم بلحمــه ودمــه 

ــل  ــا ترس ــية، وأيض ــركات جنس ــورة بح ــوت والص وبالص

مــع الفيديــو قامئــة أصدقائــه يف الفيســبوك التــي تكــون 

حصلــت عليهــا قبــل ذلــك، لتهــدده بإرســال املقطــع اىل 

ــارب، يف  ــت أو األق ــة أو األخ ــم الزوج ــا فيه ــع، مب الجمي

ــغ  ــال مبل ــو إرس ــا، وه ــر لطلبه ــتجب األخ ــال مل يس ح

ــو. ــع الفيدي ــم حســاب ترســله م ــايل اىل رق م

لكــي يســتمروا  الدفــع  يريــدون منــك 
فــي اإلبتــزاز

محمــد عمــران 37 عامــاً هــو إســم وهمــي لشــاب أصبــح 

ضحيــة هــذا العمــل، تحــدث لـــ " الكومبــس " عــن 

تجربتــه يف هــذا املجــال فقــال: " أصبــت بصدمــة رهيبــة 

ــاك  ــر للحظــة أن هن ــي، مل أفك ــك مع ــا حــدث ذل عندم

ــام  ــه أم ــوم ب ــا اق ــج تســتطيع تســجيل صــوريت وم برام

الكامــرا، وكانــت الصدمــة أكــر عندمــا جــرى تهديــدي 

بدفــع مبالــغ طائلــة ال قــدرة يل عــى تحملهــا، فعشــت 

ــت  ــع نفــي، وكان ــاً م ــاً رهيب ــل حــوايل ســنتن رصاع قب

فكــرة ان يــراين أهــي وأصدقــايئ ومعــاريف تدمــرين، 

ــًة". ــدي حقيق ــش جس وتنه

ــن  ــغ، لك ــع املبل ــة أردت دف ــران: " يف البداي ــف عم يضي

أصدقــايئ نصحــوين بعــدم فعــل ذلــك، الن ذلــك ســيدفع 

ــك  ــوا يل إن ذل ــد، وقال ــب املزي ــا، طل ــاة ومــن معه بالفت

ســوف لــن ينتهــي، وبعــد طــول عــذاب وتفكــر، قــررت 

عــدم الدفــع، والحمــد للــه مل ينتــرش الفيديــو لكــن ذلــك 

كان درســاً قاســيّاً يل إســتفدت منــه الكثــر".

ــاً  ــن عام ــن أربع ــر م ــر أك ــن العم ــغ م ــر يبل ــل آخ رج

ــام  ــل اي ــا قب ــع أيض ــال، وق ــه أطف ــزوج ولدي ــاً، مت تقريب

ــه بنفــس الطريقــة،  ــد عــريب، أغرت ــاة مــن بل فريســة فت

ــوال  ــى أم ــرات ع ــدة م ــه لع ــول من ــتطاعت الحص وإس

متفاوتــة، ويقــول إنهــا " تحلبــه " وأصبــح ال يعلــم مــاذا 

ــن  ــه " م ــه، " تقتل ــا ل ــي تطلقه ــدات الت ــل، فالتهدي يفع

ــوف. الخ

ــخاص،  ــت الش ــاالت وقع ــذه الح ــن ه ــد م ــاك العدي هن

تحولــت حياتهــم اىل جحيــم، وهــم يعيشــون رعــب 

ــق. ــا القل ــم وأصابه ــرت حياته ــم، فتغ ــاح أمره إنفض

هل من حل؟

الكومبــس تحدثــت مــع املهنــدس يف مجــال الكومبيوتــر 

وبرمجــة الحاســبات يف ســتوكهومل منــر فــارس الــذي قلــل 

مــن إمكانيــة عــاج أو تفــادي هــذه املشــكلة، بعــد 

وقوعهــا مــن خــال قرصنــة كومبيوتــر الفتــاة أو الجهــة 

ــال: " مــن يقــوم بهــذه االعــامل  ــك، وق ــي تقــوم بذل الت

يســتطيع بــكل ســهولة حفــظ امللــف يف جهــاز اخــر، أو 

يف قــرص مســتقل، ناهيــك أن ليــس مــن الســهل قرصنــة 

ــر". الكومبيوت

وشــدد فــارس عــى أهميــة أن يــدرك كل مــن يســتخدم 

ــا،  ــات حوله ــن املعلوم ــة الحــد األدىن م ــزة الحديث األجه

فاملوضــوع يتعلــق بثقافــة اســتخدام هــذه األجهــزة، 

ــة  ــات الكافي ــرون اىل املعلوم ــاس يفتق ــن الن ــد م فالعدي

يف هــذا املجــال.

تحميــل  أو  ملــف  أي  إســتام  بعــدم  فــارس  ونصــح 

برنامــج غــر معــروف، وتنصيبــه يف الكومبيوتــر إلحتــامل 

ــج  ــد وجــود برام ــام أك ان يكــون برنامجــا للتجســس. ك

تســتطيع التجســس عــى محادثــات الجــات ونســخ 

ــا. ــخ منه نس

د. محمد عزيز

شــبكات دعــارة تقــوم بتصويــر محادثات 
الفيديــو الجنســية لتبتــز ضحاياها



اخبار السويدالكومپس | 12 العدد الخامس
Mars 2014

ــت واملستشــفى والتشــخيص  ــن البي ــة ب ــا دامــر متنقل ــا فالري ــس - خــاص: ســتة أشــهر مــن األمل  قضته الكومب
الــذي حصلــت عليــه مــرارا وتكــرارا أنهــا مريضــة نفســيا وآالم الجســد ليســت إال وهــم، لكــن إتضــح فيــا بعــد أن 

ذلــك غــر صحيــح.

ــكو  ــت تش ــا، وكان ــا إلبنته ــد إنجابه ــا بع ــدأت حكايته ب

دامئــا مــن أمل يف بطنهــا ينتقــل اىل ظهرهــا وأطرافهــا، 

ذهبــت حينهــا اىل مركــز الرعايــة فــكان الجــواب أن 

هــذا األمل طبيعــي بعــد الــوالدة، لكــن األمل أخــذ باإلزدياد 

ــد  ــة، وبع ــل الازم ــا التحالي ــارة وأجــروا له ــررت الزي فك

فحــص الــدم تبــن وجــود إلتهــاب، وأعطوهــا عــى هــذا 

ــام مــن الراحــة  ــاً، بعــد بضعــة أي ــار مضــاداً حيويّ اإلعتب

عــاد األمل مضاعفــا، فاعتقــد الطبيــب أن املشــكلة تكمــن 

ــاء التنظــر أخــذت  ــرر إجــراء تنظــر، أثن ــدة، فق يف املع

فالريــا بالــراخ والبــكاء لــذا إعتقــد الطبيــب عــى 

ــية،  ــة نفس ــن حال ــج ع ــا نات ــأن أمله ــا، ب ــاس رصاخه أس

النــه يعتقــد بانــه اليوجــد مريــض لديــه مثــل تلــك ردة 

الفعــل ملجــرد فحــص تنظــر، وذلــك بحســب مــا روتــه لـــ 

ــة. ــس " املريض " الكومب

تســتذكر فالريــا املقيمــة يف مدينــة فيســرتوس لحظــات 

األمل وتقــول "أقــرب النــاس يل بــدؤوا  يشــّكوا أين أتوهــم، 

لكــن إرصاري أجــر زوجــي عــى مرافقتــي اىل املستشــفى 

وهنــاك طلــب غاضبــا مــن الطبيــب أن أخضــع لتصويــر 

ــب  ــن الطبي ــم، لك ــزاء الجس ــة أج ــور لكاف ــي مح طبق

اعتــر أن زوجــي ميــي عليــه مايجــب فعلــه ورفــض مــا 

أراده".

ــا: " بعــد ذلــك اســتلم ملفــي طبيــب آخــر  تتابــع فالري

واألخــر وافــق عــى تصويــري، وبعــد عودتنــا اىل البيــت 

ــا  ــا من ــب طالب ــل الطبي ــدة واتص ــاعة واح ــت إال س ليس

ــا أن  ــاك أعلمن القــدوم بشــكل فــوري للمستشــفى، وهن

اإللتهــاب يف الجســم تجمــع وشــكل كيــس ميــاه تحــت 

ــر  ــو خط ــه ه ــه ألن بقائ ــب إزالت ــارشة ويج ــب مب القل

ــك". عــى حيات

ــاة  فقــدت الثقــة  ــا وبعــد ســتة أشــهر مــن املعان فالري

يف الطــب فرفضــت إجــراء العمليــة وطلبــت العــاج 

ــدة. ــة جي ــوم بصح ــي الي ــا أرادت وه ــة وكان م باألدوي

أن  لــي  وقــدر  حياتــي  أنقــذت  الســويد 
أحفــادي  أوالد  أرى 

يف مقابــل ذلــك هنــاك تجربــة أخــرى ملريــم حنــا البالغــة 

مــن العمــر 83 عامــاً، تعتــر أن الطــب والرعايــة الصحيــة 

يف الســويد أنقــذا حياتهــا.

ــذ  ــوريا من ــتوكهومل زارت س ــش يف س ــي تعي ــم الت فمري

إحــدى عــرش عامــا، هنــاك شــعرت بــأمل شــديد فشــخص 

لهــا الطبيــب الســوري أن لديهــا رسطــان يف الرحــم 

ويجــب أن تســتأصله قبــل الســفر اىل الســويد، رفضــت 

ــق.  ــادرت دمش ــم وغ مري

ــر  ــدو أن العم ــة ويب ــل الدقيق ــم يف التفاصي ــل مري تدخ

ــل أن  ــول: "قب ــدها فتق ــى جس ــا والحت ــق ذاكرته مل يره

أضــع حقائــب الســفر يف البيــت ذهبــت اىل املستشــفى 

وعرضــت عليهــم الصــور وكان جوابهم التخــايف ألن حجم 

الرسطــان يف الرحــم صغــر للغايــة والتحتاجــن لعمليــة 

ــرق  ــروا ح ــلبا، وآث ــيؤثر س ــار س ــذا الخي ــة ألن ه جراحي

ــاث ســنوات مــن املراقبــة والعنايــة  مكانــه، وبعــد ث

الشــديدة قــال يل الطبيــب أنــت بخــر ومل يعــد للمــرض 

ــر". أي أث

ــاً  ــدة 35 عام ــخصية مل ــا الش ــى خرته ــاء ع ــم وبن مري

أمضتهــم يف ســتوكهومل ترفــض رفضــا قاطعــا أي نقــد 

للطــب يف الســويد وتعبــرت أن العنايــة التــي يتلقاهــا 

املريــض اليوجــد لهــا مثيــل يف أي دولــة أخــرى.

أســعفت فــي اإلســعاف شــخص حياتــه 
فــي خطــر 

ــب  ــن جوان ــر م ــل الكث ــويد مث ــي يف الس ــام الطب النظ

ــاك مــن  ــداً وهن ــاك مــن يجــده جي ــاة األخــرى، هن الحي

يعتــره متأخــراً ومنهــم الدكتــور عــامد الــذي وفــد حديثــا 

ــوء  ــره بس ــد تعب ــى ح ــىء ع ــذي فوج ــويد وال اىل الس

ــي. ــع الطب الوض

 " ويقــول  بحــدة  قناعتــه  ســبب  عــامد  ويوضــح 

ــكاوي،  ــزة لل ــا كري ــل ولديه ــي الحام ــت زوجت اصطحب

ــة  ــاعات بحج ــع س ــار أرب ــى اإلنتظ ــا ع ــاك أجرون وهن

عــدم وجــود إال طبيــب منــاوب واحــد، وأثنــاء اإلنتظــار 

رأيــت رجــل أربعينــي عليــه أعــراض احتشــاء يف القلــب 

للممرضــة وقلــت هــذا  ففحصتــه وذهبــت مرسعــا 

الشــخص إن مل يتــم عاجــه ســيموت خــال دقائــق، 

حينهــا فقــط اهتمــوا بحالتــه كثــراً ".

رأي الدكتــور عــامد تخالفــه مــاري التــي أمضــت 10 

ســنوات يف الســويد وتقــول " أنــا أتفهــم العــرب الوافدين 

مــن الــرشق ألنهــم اعتــادوا عــى الخدمــة الرسيعــة ألن 

ــر مــن دول الــرشق هــو تجــارة فيتنافــس  الطــب يف كث

ــرضورة  ــي بال ــذا اليعن ــن ه ــا، لك ــار متام ــاء كالتج األطب

ــي اىل  ــرة تف ــا كث ــفاء، وأحيان ــؤدي للش أن الرسعــة ت

ــوت". امل

المرضــى  "غالبيــة  مختــص  طبيــب 
الــدواء" شــفائه  مــرض  كل  أن  اعتــادوا 
كشــفت الدراســات األخــرة أن الســويد تعــاين مــن 

ــي  ــكل رئي ــد بش ــاء وتعتم ــدد األطب ــاد يف ع ــص ح نق

عــى األجانــب منهــم حيــث بلــغ العــدد  وفقــاً لأرقــام 

الصــادرة عــن مكتــب االحصــاء املركــزي يف الســويد 

أربعــة عــرش ألــف طبيــب أجنبــي، مــن أصــل 36 ألــف 

طبيــب يعملــوا يف أنحــاء الســويد، والدكتــور محمــد 

الخطيــب )إختصــايص بالطــب عــام ( واحــدا مــن األطبــاء 

الوافديــن وهــو عــى صلــة مبــارشة بالعــرب فيــرشح لـــ 

ــي وســبب تعــدد  ــس " أكــر عــن النظــام الطب " الكومب

اآلراء حيالــه فيقــول: " النظــام والتدقيــق يف الفحــص 

ــويد  ــة أن الس ــن الحقيق ــن لك ــره روت ــن يعت ــاك م هن

تهتــم بصحــة اإلنســان اىل الحــد الــذي تتــأىن بالتشــخيص 

ــرشق  ــن ال ــن م ــن القادم ــه، لك ــازف بحيات ــى التج حت

ــس مــن الســهولة  ــي معــن فلي ــادوا عــى نظــام طب اعت

اإلقتنــاع بغــره ، وعــى ســبيل املثــال الكثــر مــن املــرىض 

ــة  ــا وصف ــن تعطين ــادة يســألوين ل ــادرو العي ــل أن يغ قب

ــدواء  ــاد أن كل مــرض شــفائه ال ــض اعت ــة، ألن املري طبي

وهــم اليعلمــون أن بعــض األطبــاء يف الــرشق لهــم نســبة 

ــا مرضاهــم،  ــوا  إليه ــي يحيل ــات الت ــاح مــن الصيدلي أرب

لــذا يخــرج املريــض ومطلــوب منــه أن يشــرتي 3 علــب 

ــر". ــا أك دواء ورمب

يــرشح" هــذه مشــكلة  اإلســعاف  الرسعــة يف  وعــن 

املــرىض اليلتزمــوا  أخــرى نعــاين منهــا فالكثــر مــن 

ــاك  ــفى وهن ــورا اىل املستش ــوا ف ــويد ويتجه ــام الس بنظ

يضطــروا لإلنتظــار لســاعات، فبالطبــع الطبيــب املنــاوب 

ــن يتمكــن مــن فحــص مايزيدعــن 30 مريــض بوقــت  ل

واحــد، لــذا األفضــل اإلتصــال مســبقا عــى الرقــم 1177 

ــة وحاجتهــا لإلســعاف  ــم الحال ــم  تقي وعــى الهاتــف يت

ويتــم حجــز موعــد إســعايف عندهــا لــن ينتظــر املريــض".

وختــم الخطيــب ان الســويد تعــاين مــن نقــص يف عــدد 

األطبــاء ورغــم ذلــك هــي تقــدم عنايــة كبــرة  للجميــع 

ــأت اىل الســويد يخضــع لفحوصــات  فاألجنبــي عندمــا ي

ــة   ــه عملي ــرى ل ــر يج ــب األم ــة وإذا تطل ــة مجاني كامل

ويعامــل األجنبــي معاملــة الســويدي متامــا، ولــه حــق يف 

ــن". ــل اآلخري ــة مث ــة الطبي العناي

سالف يعقوب ابراهيم

األجانب منقسمون في تقييم 

النظام الصحي السويدي 
بين منتقد ومؤيد
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ــة  ــم ثالث ــن بينه ــويدية، م ــوري الس ــة يوتوب ــون يف جامع ــباب يدرس ــن ش ــف م ــن لفي ــاص: متك ــس – خ الكومب
عراقيــن مــن تصنيــع ســيارة مرمجــة إلكرتونيــاً، لهــا القــدرة عــى قيــادة نفســها بنفســها، بالشــكل الــذي ُيكّنهــا مــن 

تخطــى عقبــات املــرور، بكفــاءة وقــدرة عاليتــن، تفــوق قــدرة ســائق الســيارة العاديــة.

باســل  حســام  تحــدث  الثامنيــة،  الشــباب  وعــن 

وأحــد  عراقــي  شــاب  وهــو  العــزاوي،  عبدالوهــاب 

ــاً: "  ــس"، قائ ــدة "الكومب ــرشوع، لجري ــاركن يف امل املش

ان الجامعــة هــي مــن إقرتحــت املــرشوع، وتــم إختيــار 

مثانيــة شــباب مميزيــن يف هــذا املجــال، للقيــام بــه، 

ــاب  ــة ط ــم ثاث ــه Team Tetrix، ض ــاً ان فريق موضح

عراقيــن، هــام باإلضافــة إليــه، كل مــن ريــم حيــدر 

ــوب  ــب مــن جن ــراين وطال ــل وســويدين وإي ــد نبي ومهن

أفريقيــا وأخــر مــن رصبيــا، عملــوا معــاً ملــدة ســتة أشــهر 

ــرشوع". ــاز امل ــم إنج ــى ت حت

فكرة رائدة
يضيــف العــزاوي الــذي يــدرس وزمــاءه يف الفريــق 

الرمجيــات  هندســة  يف  واألخــر  الثالــث  عامهــم 

Software Engineering & Management، بجامعــة 

وترحيبــاً  إهتاممــاً   " القــى  املــرشوع  أن   ،Göteborg

واســعين وإشــادة كبــرة بجهودنــا مــن الجامعــة، وبنــاء 

عــى ذلــك قــرروا، إرســالنا اىل املانيــا، للمشــاركة يف 

مســابقة CaroloCups 2014، وكانتقــد جــرت يف مدينــة 

Braunschweig، ومبشــاركة 16 جامعــة منافســة أخــرى 

ــرشوع". ــس امل ــول نف ح

يفــز  فريقنــا مل  أن  " رغــم  قائــاً:  العــزاوي،  ويتابــع 

ــا  ــت متلكه ــي كان باملســابقة، نظــراً للخــرة الواســعة الت

 5-3 بــن  تراوحــت  والتــي  املنافســة  الفــرق  بقيــة 

أعــوام، باإلضافــة اىل ان املشــاركن فيهــا، كانــوا مــن 

طلبــة املاجســتر، فيــام فريــق جامعتنــا كان مــن طلبــة 

ــامم اإلعــام  ــا إســتحوذنا عــى إهت ــوس، اال إنن البكالوري

الســويدي واإلملــاين، بشــقيه املــريئ واملكتــوب".

ــق  ــد كان فري ــوري، فق ــة يوتوب ــن جامع ــب قوان وبحس

ســيارات  إســتخدام  مــن  ممنــوع  يوتوبــوري  عمــل 

حقيقيــة يف إخرتاعهــم، لضــامن ســامة الطلبــة، لــذا جرى 

إســتخدام ســيارة Mini Cars التــي يجــري التحكــم بالـــ 

.Remote Control

وحــول ذلــك، يقــول العــزاوي، ان فكــرة العمــل الرئيســية 

هــي نفســها، تنطبــق عــى الســيارتن الصغــرة والكبــرة، 

لكــن مــع إضافــات غــر جوهريــة، تأخــذ بنظــر اإلعتبــار 

حجــم الســيارة وســعتها.

ــن  ــوع م ــذا الن ــل ه ــة مث ــزاوي، أن أهمي ــح الع ويوض

الســيارات، تكمــن يف قدرتهــا عــى تقليــل حــوادث 

الطــرق مبقــدار قــد يصــل اىل 95 باملائــة، لجهــة مــا 

للكومبيوتــر مــن قــدرة رسيعــة وعاليــة عــى إتخــاذ 

ــم  ــن توعــز إليه ــرش الذي ــرار أكــر مــام يســتطيع الب الق

غالبيــة حــوادث الطــرق.

تخطيط مسبق 
ويعتقــد العــزاوي ان البحــث عــن العمــل، ميكــن أن 

ــث إن  ــها، حي ــة نفس ــة الجامعي ــة الدراس ــدأ يف مرحل يب

اإلجتهــاد والتمييــز قــد يضيفــان اىل ســجل الطالــب، 

نقــاط متكنــه مــن الحصــول عــى عــروض عمــل وهــو ال 

ــرج. ــن التخ ــار لح ــدل اإلنتظ ــاً، ب ــزال طالب ي

ويؤكــد العــزاوي، أن العديــد مــن رشكات الســيارات، 

قدمــت لــه ولزمــاءه يف املجموعــة، عروضــاً للعمــل 

معهــم بعــد التخــرج، بســبب التمييــز الــذي وجــدوه يف 

مرشوعهــم.

ويــرى العــزاوي ان هنــاك الكثــر مــن األفــكار التــي 

ميكــن تجربتهــا، لكنهــا تحتــاج اىل الوقــت والجهــد واملــال 

ــا يفكــرون  ــل كل م ــه وزمــاءه تحوي ــذا يصعــب علي ، ل

ــه اىل واقــع.  ب

وحــول تجربــة العمــل مــع فريــق، ينحــدر أعضــاءه مــن 

ثقافــات ومجتمعــات مختلفــة، قــال العــزاوي ان يف األمــر 

إثــراء للتجربــة وألعضــاء الفريــق أيضــاً، حيــث ميكــن لكل 

عضــو نقــل خــرة مجتمعــه يف هــذا املجــال، مــا يُغنــي 

التجربــة ويجعلهــا متكاملــة بأكــر مــن جهــة. 

عراقيون ضمن فريق سويدي 
يصنعون سيارة تقود نفسها بنفسها

لينا سياوش
lena@alkompis.com

حسام العزاوي

اثناء تسليمهم لشهادات االعرتاف

السيارات مع الفرق املختلفة
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جريــدة  أجرتــه  لقــاء  يف  خــاص:   – الكومبــس 
ُخصــص  حاتــم،  ناديــا  املحاميــة  مــع  "الكومبــس" 

ــات  ــدوق التأمين ــا صن ــي يرفعه ــة الت ــا الحقوقي للقضاي

ارتكبــوا  أشــخاص  بحــق  للمحاكــم  االجتاعيــة 

ــن  ــوع م ــذا الن ــبب وراء ه ــدت أن الس ــات، أك مخالف

القضايــا القانونيــة، يرجــع إمــا إىل الجهــل بالقانــون، أو 

عليــه. والتالعــب  اســتغالله  محاولــة 

املحاميــة  فتقــول  القضايــا  هــذه  طبيعــة  عــن  امــا 

ــاعدة  ــن مس ــتفادة م ــي لاس ــاق الوهم ــة: الط موضح

الســكن ومســاعدة رعايــة األطفــال، هــي عــى رأس 

قامئــة هــذه القضايــا، حيــث يلجــأ الزوجــن إىل اإلعــان 

ــان  ــر يعيش ــة األم ــن يف حقيق ــن ولك ــام مطلق ــن أنه ع

ســوية، لاســتفادة مــن ازدواجيــة دفــع املســاعدات، 

أو حتــى الحصــول عــى شــقة جديــدة مــن دائــرة 

التأمينــات االجتامعيــة، ويف العــادة تقــوم العائلــة بتأجــر 

ــال. ــام يق ــود" ك ــقة "باألس ــذه الش ه

ــا  ــول إىل قضاي ــن أن تتح ــي، ميك ــاق الوهم ــا الط قضاي

جنائيــة، إضافــة إىل قــرارات املحاكــم املدنيــة التــي 

تحكــم عــادة بإعــادة املبالــغ التــي يشــعر صنــدوق 

التأمينــات االجتامعيــة أنهــا "رسقــت" منــه بــدون أســاس 

قانــوين، حســب مــا تقولــه املحاميــة ناديــا، والتــي تشــدد 

ــأ  ــن أن يلج ــي ميك ــة والت ــذه الطريق ــى أن ه ــا ع أيض

ــال ال  ــن امل ــة م ــن أجــل حفن ــا بعــض األشــخاص م إليه

تتجــاوز األلــف أو األلفــن كــرون، هــي طريقــة قصــرة 

النظــر، وميكــن أن تــؤدي إىل عواقــب قضائيــة، هــذا 

ــي ميكــن  ــم الت ــة، والقي ــب األخاقي ــة إىل الجوان باإلضاف

ــك.  ــن وراء ذل ــال م ــا األطف أن يتعلمه

يخــص  أمــر  هــو  الرشعيــة،  باألمــور  الدخــول  وألن 

املعتقــدات التــي ينتمــي إليهــا أصحــاب العاقــة، إال أن 

ــي  ــة الت ــات الدول ــام مؤسس ــاق أم ــهار الط ــالة إش مس

ــدة  ــا ع ــألة له ــون مس ــد يك ــن، ق ــا الزوج ــش فيه يعي

ــر. ــات نظ وجه

ــع  ــش م ــن يعي ــر م ــاف أم ــن اكتش ــف ميك ــن كي ولك

ــت  ــويدي، تح ــون الس ــب القان ــة" حس ــه "املطلق زوجت

ــا؟ ــن نظري ــن منفصل ــا، ويف عنوان ــد، عملي ــقف واح س

"رســالة مــن مجهــول" هــي الوســيلة األكــر اتباعــا 

لكشــف هــذه الحــاالت، تقــول املحاميــة ناديــا. مضيفــة 

بأيــة  يؤخــذ  ال  االجتامعيــة،  التأمينــات  أن صنــدوق 

ــم  ــد يت ــه ق ــة، لكن ــن الرســائل املجهول ــه م ــاية تصل وش

ــد  ــرى، ق ــات أخ ــن ورود معلوم ــا، إىل ح ــاظ به االحتف

ــائل. ــذه الرس ــوى ه ــع محت ــق م ــع أو تتطاب تتقاط

يف حــاالت أخــرى ميكــن اكتشــاف هــذا األمــر عــن طريق 

خطــأ ترتكبــه العائلــة، مــن خــال تعبئــة اســتامرة مــا، أو 

ــب معن. طل

املحكمــة املدنيــة هــي الجهــة التــي تســتلم مثــل هــذه 

القضايــا، وعــادة مــا تحكــم بإعــادة تســديد املبلــغ. ويف 

حــال رفــض االمتثال إىل الحكــم واإلرصار عى االســتئناف، 

ميكــن أن يكلــف صاحــب القضيــة، أضعــاف املبلــغ الذي 

مــن املفــروض أن يســرتده صنــدوق التأمينــات. املحاميــة 

ناديــا ال تنصــح باســئناف الحكــم، إذا كان ال يوجــد لــدى 

املــدان وثائــق تثبــت براءتــه بشــكا قاطــع.

بعــد  براءتــه،  القضيــة  صاحــب  يثبــت  مل  حــال  يف 

االســتئناف، يتغــرم بدفــع تكاليــف املحامــي، وتكاليــف 

ــة عــى  ــدة املرتتب ــف ســعر الفائ الطــرف اآلخــر، وتكالي

املبلــغ. ومــع أن هنــاك حــاالت ميكــن أن يســتفيد منهــا 

املســتأنف للحكــم يف تغطيــة جــزء مــن مصاريــف 

ــا. ــة قامئ ــارة القضي ــر خس ــى خط ــة، يبق املحكم

مــن بــن هــذه الحــاالت، االســتفادة مــن التأمــن املنــزيل، 

 Rättskydd ــمه ــن أس ــد التأم ــد يف عق ــود بن ــد وج عن

التكاليــف.  مــن  التأمــن 80%  تدفــع رشكــة  حيــث 

هنــاك أيضــا مســاعدة تقدمهــا الدولــة، ملــن لديــه دخــل 

محــدود، هــذه املســاعدة تســمى Rätthjälp وهــي 

تتحــول إىل ديــن عــى مقــدم الدعــوة يف حــال خســارة 

ــة. ــام توضــح املحامي ــة. ك القضي

الطــاق الوهمــي هــو حالــة مــن حــاالت عديــدة تصــل 

إىل املحاكــم، بســبب إمــا الجهــل بالقانون، واالســتامع إىل 

نصائــح املحيــط مــن األصدقــاء واملعــارف "الناصحــن" أو 

بســبب االحتيــال عــن عمــد واســتغال القانــون.

ــد  ــح ألح ــي متن ــن الت ــاعدة الوالدي ــن مس ــتفادة م االس

ــتمرار  ــال، واالس ــع األطف ــوس م ــبب الجل ــن، بس الوالدي

ــذه  ــدى ه ــو إح ــود" ه ــل "األس ــة العم ــل خاص بالعم

ــاالت. الح

ومــن هــذه الحــاالت االســتفادة مــن املعــاش التقاعــدي 

االســايس، مــن خــارج الســويد، أي اإلعــان أن الشــخص 

ــش يف  ــة يعي ــويد، ويف الحقيق ــش يف الس ــد، يعي املتقاع

بلــده، كــام حــدث مــع زوج وزوجتــه، وهــام فــوق 

الســبعن مــن عمرهــام قــررا العــودة إىل شــامل العــراق، 

دون العلــم بــأن القانــون مينــع االســتفادة مــن املعــاش 

التقاعــدي االســايس إذا مل يكــن يعيــش يف الســويد أو يف 

ــدان اإلتحــاد األورويب. ــد مــن بل بل

ــغ يتجــاوز 300  ــا بارجــاع مبل املحكمــة حكمــت عليمه

ــدة مــن  ــا متأك ــا أنه ــة نادي ــول املحامي ــرون، تق ــف ك ال

ــو  ــن ه ــام بالقوان ــن جهله ــن، لك ــا الزوج ــن نواي حس

ــكلة. ــذه املش ــام به ــبب وقوعه س

ــعبات  ــروع وتش ــه ف ــوع ل ــذا املوض ــول ه ــث ح الحدي

ــا، أن  ــة نادي ــن املحامي ــد م ــا وع ــك أخذن ــدة، لذل عدي

ــرى. ــبات اخ ــوع  يف مناس ــذا املوض ــع ه نتاب

المحامية ناديا حاتم في حديث مع الكومبس:

الطالق الوهمي بين االحتيال والجهل بالقانون

املحامية ناديا حاتم
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عشتار محمد من العراق - بوروس
الســويد دولــة ذات مجتمــع معتــدل، يتوافــر فيهــا مــا يلــزم لحيــاة تناســب الجميــع، 

ــن  ــرص إىل م ــن الف ــر م ــدم الكث ــدوء واالســتقرار الصخــب عــى حــد ســواء. تق اله

يســعى لتحقيــق أهدافــه. قــد يختلــف البعــض معــي ولكنــي أعتقــد أنــه عــى كل 

شــخص إيجــاد طريقــة تناســبه للعيــش لــي يصبــح فــرداً فعــاالً عــى صعيــد فــردي 

واجتامعــي.

ثائر محمد - فلسطيني من يوتبوري
ــع شــعبها بانســانيته  ــث يتمت ــامل حي ــدان الع ــى بل ــل وارق ــن اجم ــر الســويد م تعت

واخاقــه العاليــة واحرتامــه لاجانــب. تتمتــع البــاد مبســاحات كبــرة مــن الغابــات 

والبحــرات والطبيعــة الخابــة وهــي دولــة مســاملة مــع كل الــدول، ولهــا طابــع خــاص 

حيــث تعتــر الحيــاة فيهــا ذات طابــع رومانــي وكاســيي.

برشنك سليمان من العراق - مالمو 
ــن  ــر ســبع ســنوات أجــد أن الســويد م ــي يف الســويد وعــى م ــن خــال تجربت " م

الــدول املتقدمــة التــي تهتــم وتحــرتم اإلنســان و حقوقــه وحريتــه الفرديــة والدينيــة، 

ــا بعــض اإلنتهــاكات مثــل الحــاالت التــي يتــم فيهــا طــرد طالبــي  وان ظهــرت احيان

اللجــوء قــرساً..

ــم ليســوا  ــع األســف تشــعر ان أغلبيته ــن م الشــعب الســويدي بســيط ومســامل لك

ــا.  ــش فيه ــي تعي ــة الت ــب املدين ــف حس ــا يختل ــذا ايض ــن وه ــن ومنغلق إجتامعي

شــخصياً أحــب جــو الســويد البــارد واملظلــم والــذي قــد ال يفضلــه الكثــرون.. امتنــى 

ــراق  ــان واألع ــات واألدي ــة املكون ــن اآلن كاف ــي تحتض ــويد الت ــام للس ــر والس الخ

وتعيــش يف ســام وتســامح وهــذا يــدل اننــا نحــن جميعــاً بغــض النظــر عــن 

ــا". ــانية تجمعن ــإن اإلنس ــا، ف اختافاتن

عبير فرج من لبنان
ــاة فيهــا، وأعتقــد ان  ــا أحبهــا كثــراً، وتأقلمــت مــع الحي يل يف الســويد 18 ســنة، وأن

ــن. يف الفــرتة  ــاة ومســاعدة اآلخري ــة الشــعب الســويدي إنســاين ومحــب للحي أكري

ــا  ــم، وم ــامم به ــال واإلهت ــة األطف ــغلت برتبي ــويد، إنش ــويل اىل الس ــن وص األوىل م

ــل يف  ــة، والجمي ــدأت يف الدراس ــن، واالن ب ــد كبري ــت وجه ــن وق ــك م ــه ذل يتطلب

ــا  ــتطيع إكامله ــة ويس ــن الدراس ــرا ع ــح كب ــه أصب ــعر ان ــان ال يش ــويد ان االنس الس

ــغ مــن العمــر. مهــام بل

الكومبــس - خــاص: الفنــان طــارق الخزاعــي املعــروف يف العديد من اإلعانــات التلفزيونية، اصبح لديــه الكثر من 

املعجبــن واملتابعــن مــن الســويدين والعــرب املقيمــن جــراء ماتتميــز بــه شــخصيته الفنيــة واإلعانيــة مــن ظُرف 

وقــرب وبســاطة، وقــد خــّص " الكومبــس " بآخــر أخبــاره الفنيــة فقــال: " أصــور اربــع اعانــات جديــدة بشــخصية 

وحــوارات ومكونــات فنيــه جديــدة، ويف شــهر ابريــل – نيســان وشــهر مايــس القادمــن ســأقوم مــع صديقــي 

املمثــل كرســرت بجولــة ترويجيــة واعانيــة اىل مــدن الســويد وملــدة شــهرين مــع توزيــع هدايــا رشكــة الكومفيــك 

للصغــار والكبــار واجــراء مســابقات وســوف نعلــن خطــة حركتنــا واســامء املدن، عــر قنــوات التواصــل اإلجتامعي 

ــو والتلفزيون". والرادي

نيــة  هنــاك   " وأضــاف: 

األعــامل  لرجــل  ورغبــة 

أرتــن  هــاروت  الســويدي 

ــن  ــاً م ــامً كوميديّ ــج فل ان ينت

ــرت  ــان كرس ــع الفن ــي م بطولت

وســويدين  عــرب  وفنانــن 

وهــو مايتــم التخطيــط لــه 

وكتابــة الســيناريو املناســب 

لــه، وأشــارك اآلن مبرسحيــة 

ــد  ــعد راش ــداد د . أس ــن أع م

حامــد  أيــاد  د.  وأخــراج 

ــي  ــا وأل ــي هن ــوان : ) أل بعن

هنــاك( مــع املمثــل نضــال 

فــارس وأســعد راشــد وفــارس 

ومــوىس  ونبيــل  الســليم 

شــهد  واملمثلــة  صاحــب 

وتتحــدث عــن أزمــة املثقــف 

وهــو يواجــه اشــكاالت نظــام 

وقمعــي". رجعــي 

تتمنــى   " الكومبــس   "

التوفيــق  طــارق  للفنــان 

عملــه. يف  والنجــاح 

السويد في عيونهم

طارق الخزاعي بطل فلم كوميدي سويدي قريبًا

الفنان طارق الخزاعي
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الكومبــس – خــاص: عــى الرغــم مــن صغــر اململكــة الســويدية كدولــة إال أن رجالهــا السياســيون بســمعة طيبــة 
وبتأثــر معنــوي عــى املســتوى العاملــي بســبب سياســة الحيــاد والســالم التــي جــرت الســويد عليهــا خــالل القرنــن 

ــذ  ــا من ــم تعليمه ــي يت ــا، الت ــة دولي ــة، واملعروف ــويدية العريق ــة الس ــة الديقراطي ــا الرتبي ــاف إليه ــن، يض املاضي

ــاة اإلنســان يف املنــزل ويف ريــاض األطفــال ويف املــدارس عــى مســتويات والجامعــات. الســنوات األوىل مــن حي

ــمية  ــويدية الرس ــات الس ــايت للسياس ــال متابع ــن خ فم

وتطــور الــرأي العــام تعرفــت شــخصيا، ومــن خــال 

القــراءة، عــى شــخصيات عديــدة ومتنوعــة اإلختصــاص 

كانــت فاعلــة عــر الســنن. منهــا مــن قــى ومنهــا 

ــة بشــكل أو بآخــر، كل حســب موقعــه، يف  ــزال فاعل الت

مجريــات القضيــة الفلســطينية. 

ــه  ــق أعامل ــن وث ــخصيات م ــذه الش ــض ه ــد كان بع لق

مــن خــال الكتــب واملقــاالت أو كُتــب عنهــم مــن 

قبــل اآلخريــن،  ومنهــم مــن مل يفعــل ذلــك. فمــن كان 

ــن  ــت م ــفته، متكن ــم أرش ــه، وت ــب عن ــب أو كُت ــد كت ق

ــن  ــن املمك ــل. وكان م ــم بالتفصي ــى أعامله ــاع ع اإلط

إصــدار كتــاب كامــل عــن بعضهــم يف دورهــم يف أحــداث 

ــطينية.  ــة الفلس القضي

كان مــن هــذه الشــخصيات الدبلوماســية مــن كان مؤثــرا 

عــى املســتوى العاملــي مثــل بــاول مــون الــذي قام برســم 

الخرائــط التــي تــم اعتامدهــا يف قــرار الجمعيــة العامــة 

لأمــم املتحــدة رقــم 181 لعــام 1947 الخــاص بتقســيم 

فلســطن. 

ــل  ــن قب ــه م ــم تعين ــذي ت ــادوت ال ــه برن ــر فولك واألم

وســيطا  ليكــون  املتحــدة  لأمــم  العامــة  الجمعيــة 

يف الحــرب التــي دارت بــن العــرب واإلرسائيليــن يف 

العــام 1948، وطالــب يومهــا بإعــادة كافــة الاجئــن 

ــدس  ــة الق ــص منطق ــم، وتخصي ــطينين إىل دياره الفلس

لتكــون تابعــة للدولــة العربيــة بــدال مــن أن تكــون 

دوليــة، وكذلــك النقــب الفلســطيني. الرجــل الــذي قتلتــه 

ــة عــى أرض  ــة الصهيوني ــات اليهودي عــى إثرهــا العصاب

الســام، أرض القــدس الرشيــف. 

ــة العامــة لأمــم املتحــدة  ــاين للجمعي واألمــن العــام الث

داج همرشــولد الــذي أجــر اإلرسائيليــن والريطانيــن 

والفرنســين، أثنــاء العــدوان الثــايث عــى مــر يف العــام 

1956 مــن اإلنســحاب مــن ســيناء ومــن قطــاع غــزة. كــام 

ســاهم يف دعــم الكثــر مــن الشــعوب الفقــرة واملضهــدة 

ــا  ــد له ــتقال، ومه ــرر واإلس ــل التح ــن أج ــا م يف نضاله

ــة،  ــة األممي ــة يف املنظم ــاءاً فاعل ــح أعض ــق لتصب الطري

املعتقــد  ومــن  املتحــدة.  لأمــم  العامــة  الجمعيــة 

بــأن نضالــه هــذا مــع تلــك الشــعوب دفــع بالــدول 

الكولونياليــة ويف مقدمتهــا أمريــكا وبريطانيــا وإرسائيــل 

مــن إســقاط طائرتــه فــوق أرايض الكونغــوا يف العــام 

.1961

وكان بعضهــم اآلخــر فاعــا عــى املســتوى الــدويل وعــى 

ــس  ــل رئي ــمية مث ــويدية الرس ــات الس ــتوى السياس مس

ــاهم يف  ــذي س ــه ال ــوف بامل ــابق أول ــويد الس وزراء الس

أدخــال منظمــة التحريــر الفلســطينية إىل األمــم املتحــدة 

ــة  ــرات منظم ــا إىل مؤمت ــا أيض ــام 1974 وإدخاله يف الع

إعاميــا يف  مكتبــا  لهــا  وافتتــح  الدوليــة،  اإلشــرتاكية 

ــى  ــن دع ــو م ــام 1975، وه ــتوكهومل يف الع ــة س العاصم

قائــد منظمــة التحريــر الفلســطينية الســيد يــارس عرفــات 

إىل ســتوكهومل ومهــد لــه يومئــذ اللقــاء مــع رؤســاء 

ــامل. كل  ــة يف دول الش ــرتاكية الدميقراطي ــزاب اإلش األح

هــذه األمــور جعلتــه "عــى األرجــح" فريســة للصهيونيــة 

ــا.  ــا له ــه مثن ــع الرجــل حيات ــا ليدف وأحبائه

ومنهــم الرملــاين والكاتــب والصحــايف إيفــرت سفنســون، 

ــه  ــن حيات ــرون م ــة ق ــن أربع ــوف ع ــا ين ــذر م ــذي ن ال

واليــزال مــن أجــل دعــم الشــعب الفلســطيني عــى 

ــه.  ــويدي ويف كتابات ــان الس ــد الرمل مقاع

والكاتــب والصحــايف والســيايس الرملــاين الدكتــور بــر 

جارتــون الــذي يعمــل منــذ نهايــة الســتينات عــى 

ــال  ــن خ ــطينية م ــة الفلس ــق يف القضي ــف الحقائ كش

كتبــه التــي زادت عــن الثاثــن، ومــن خــال مقعــده يف 

الرملــان الســويدي والرملــان األوريب، ممثــا عــن احــزاب 

ــركات  ــن ح ــه ضم ــال نضال ــن خ ــا، وم ــرض يف أورب الخ

التضامــن الســويدية مــع الشــعب الفلســطيني، املســامة 

"مجموعــات أنصــار فلســطن يف الســويد"، التــي ترأســها 

ــة. ــرتة طويل لف

ــى املســتوى املحــي  ــرا ع ــث كان مؤث ــض الثال ــا البع أم

ــة الفلســطينية  ــل الرملاني ــط مث الســيايس الســويدي فق

سودركفيســت  أوســفالد  والرملــاين  رويــدا  إيفــون 

والرملــاين ياكــوب يونســون وغرهــم. 

ــل  ــه عــر العمــل األكادميــي مث ــع فعــل فعل ــق راب وفري

والروفســور ســيجرت أكسيلســون والروفســور يــان 

بارميــان اللــذان خرّجــا مــن الجامعــات العديــد مــن 

أجيــال الطلبــة الســويدين، وأرشفــا عــى أطروحــات 

ــة  ــطيني، إضاف ــع الفلس ــن الوج ــي ع ــي تح ــة الت الطلب

ملــا قامــا بتأليفــه مــن كتــب بهــذا الخصــوص، كــام كانــا 

رائــدان يف تشــكيل حــركات التضامــن مــع الشــعب 

الفلســطيني منــذ بدايــة الســبعينات مــن القــرن املــايض، 

الفلســطيني"  الــراث  عــى  الحفــاظ  مثــل "جمعيــة 

و"األرشــيف الســويدي الفلســطيني" و"اللجنــة املســيحية 

ــطيني". ــعب الفلس ــرة الش لن

الفنــي  املســتوى  عــى  عمــل  قــد  خامــس  وفريــق 

التوثيقــي مثــل مخــرج ومنتــج األفــام الوثائقيــة الســيد 

بــر أوكــه هوملكفيســت، الرجــل الــذي أنتــج خــال 

ــي  ــة الت ــام الوثائقي ــن األف ــد م ــة العدي ــود الطويل العق

شــملت مخيــامت الفلســطينين يف لبنــان، كــام وغطــت 

شــامل فلســطن، أو مــا يســمي  بداخــل الخــط األخــرض، 

ــدس، وأخــرا قطــاع  ــا الق ــة ويف مقدمته ــة الغربي والضف

غــزة الــذي نالــه القســم األكــر مــن تلــك األفــام. 

ــد مــن دول  األفــام التــي عرضــت يف الســويد ويف العدي

ــة  ــز عاملي ــى جوائ ــام ع ــذه األف ــض ه ــاز بع ــامل. ح الع

وأثــارت حفيظــة الطــرف اإلرسائيــي ومحبيــه، وأشــعلت 

الجــدل الواســع يف الســويد، كونــه قــام بفضــح إرسائيــل 

ــدم  ــطينين وه ــن الفلس ــة األرايض م ــاليبها يف رسق وأس

املنــازل القــرى والقصــف العشــوايئ عــى املدنيــن وغــر 

ــك. ذل

وفريــق ســادس مــن اشــتغل عــى املســتوى الشــعبي يف 

ــاءات  ــويد أو يف الفض ــى أرض الس ــن ع ــركات التضام ح

األخــرى، عــى ســبيل املثــال ال الحــر – ألن كثريــن مــن 

ــا يف املؤسســات  ــاء واملمرضــن مــن اشــتغلوا طوعي األطب

ــد هنــي والطبيــب  ــال الطبيــب دافي الفلســطينية – أمث

هرنيــك بيللينــج اللــذان بــدأ أعاملهــم يف مخيــامت لبنــان 

مــن أواخــر الســبعينات من القــرن املــايض والزاال يعمان 

ــرأي  ــكيل ال ــي، وتش ــايث الطب ــال اإلغ ــذا املج ــد يف ه بج

ــة  ــم يف الصحاف ــم ومقاالته ــن خــال محارضاته ــام م الع

الســويدية والعامليــة. وكان آخــر أعاملهــام املؤمتــر الطبــي 

الــذي أقيــم يف املستشــفى األكادميــي يف مدينــة أوبســاال 

ــة يف  ــاول األضــاع الصحي يف 22 أيلول/ســبتمر 2013 ليتن

كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة. 

وأخــرا منهــم مــن عمــل يف مجــال تأليــف الكتــب 

الكبــر  والصحــايف  الكاتــب  مثــل 

الصحفــي  والكاتــب  يــان جييــو، 

يــوران  اليهــودي  الفيلســوف 

والكاتــب  واملصــور  روســنباري، 

بوســرتوم،  دونالــد  والصحــايف 

أولــف  والروفيســور  والكاتــب 

بياريلد، والكاتب اليســاري ســتيفان 

بيكــامن، والكاتــب الصحــايف بــر 

ــب الصحــايف بنكــت  ــن، والكات فرت

نيلســون، والكاتــب الكبــر إنجــامر 

الصحافيــة  والكتابــة  كارلســون، 

ــا شولكفيســت وغرهــم  ــال لوت أمث

ــر.  ك

ــويدية  ــخصيات الس ــن الش وكان م

القليــل  خلفــه  تــرك  مــن  أيضــاً 

ثــم  دوره  عــن  الكتابــات  مــن 

ــل  ــل القــايض إميي ــاة مث غــادر الحي

لجنــة  تــرأس  الــذي  ساندســرتوم 

الندســكوب التــي اقرتحــت مــرشوع 

قــرار تقســيم فلســطن عــام 1947. 

ــوران  ــس ي ــاين هان ــي الرمل واملحام

فرانــك، وقائــد القــوات الدوليــة، 

الدولــة  مابــن  انتــرشت  التــي 

الصهيونيــة والــدول العربيــة املجــاورة، يف خمســينات 

القــرن املــايض الجــرنال كارل فــون هــورن.

 ويف هــذا الكتــاب عمــدت عــى توثيــق مامتكنــت مــن 

ــا عــرش شــخصية ســويدية  ــن إثن ــاذج م ــن من ــه ع جمع

متنوعــة التخصــص، مثــل الدبلوماســين والسياســين 

والكتــاب والصحافيــن والفنانــن ورجــال العلــم وغرهــم. 

ــا  لقــد كانــت هــذه الشــخصيات وقضــت، والزال بعضه

الوطنــي  املســتوى  فاعلــة عــى  الحيــاة،  قيــد  عــى 

ــة  ــص قضي ــا يخ ــي مب ــتوى العامل ــى املس ــويدي وع الس

ــطن.  فلس

 تلــك شــخصيات متكنــُت مــن جمــع النــذر اليســر 

ــق مبــا يخــص  ــا وإعطائهــا حقهــا يف التوثي ــا لتكرميه عنه

ــن  ــويدية، وم ــاحة الس ــى الس ــطينية ع ــة الفلس القضي

ــم.  ــي به ــدم معرفت ــع لع ــر الجمي ــي مل أذك ــد بأنن املؤك

كــام عمــدت أال اتبحــر يف الكتابــة عــن كل منهــم ليتســع 

ــي  ــب الت ــن الكت ــث م ــاب، وهــو الجــزء الثال هــذا الكت

ــون  ــطينية لتك ــة الفلس ــويد والقضي ــن الس ــا ع أصدرته

ــرة. ــوعة مصغ ــكل موس ــى ش ع

وهنــا البــد مــن اإلشــارة مــرة أخــرى بــأن معرفتــي البــد 

محــدودة، والكــامل للــه وحــده. وآمــل ممــن يعايشــون 

ويقــرأون عــن الســويد مــن األجيــال الحاليــة والقادمــة 

أن يتــم إيفــاء املوضــوع حقــه، كل قــدر معرفتــه، وعــن 

ــن  ــا م ــرف عليه ــن التع ــن م ــرى مل أمتك ــخصيات أخ ش

ــات الشــخصية. كــام آمــل ان  ــات أو العاق خــال الكتاب

أكــون قــد أســهمت بشــيئ مــن املعرفــة.

وأخــراً آمــل مــن أبنــاء الجاليــة العربيــة يف الســويد ككل، 

رســمياً وشــعبياً، أن تبحــث يف دور الســويد والســويدين 

يف املجتمعــات العربيــة األخــرى. فالســويد الرســمية 

والشــعبية تعتــر، حســب ماقرأتــه واطلعــت عليــه، غنيــة 

مــن الناحيــة الثقافيــة والفنيــة والسياســية واإلقتصاديــة 

والعســكرية والرياضيــة وحتــى اللغويــة باحتكاكهــا مــع 

املجتمعــات العربيــة. فســاحة الســويد تعتــر خامــة 

ميكــن اســتخراج الكثــر منهــا.

رشيد الحجة
كاتب وصحافي فلسطيني- أوبساال 

نبذة تعريفية لكتاب
" السويد والقضية الفلسطينية "
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الكومبــس – ســتوكهومل: كــُر يف األونــة األخــرة، تــداول األخبــار املتعلقــة بتحــركات الجاعــات النازيــة الجديــدة، 
يف مختلــف املناطــق الســويدية، املدعومــة مــن التيــار العنــري الــذي يســتمد أفــكاره مــن اليمــن املتشــدد ، كان 

آخرهــا، خــر اإلعتــداء الــذي تعــرض لــه يســاريون يف ماملــو عــى يــد تلــك الجاعــات، ومــا تــاله مــن تظاهــرات 

أمتــدت اىل عــدة مــدن. فيــا خلــص تقريــر صــادر عــن مؤسســة Expos اىل تزايــد نشــاط هــذه الحــركات واملنظات 

النازيــة قبــل اإلنتخابــات الرملانيــة املقــررة يف أيلــول )ســبتمر( القــادم.

بحثيــة  ســويدية  مؤسســة  هــي   ،Expos ومؤسســة 

خاصــة تتســم بالرصانــة واملهنيــة، تأسســت يف العــام 

1995، هدفهــا دراســة النزعــات العنريــة املتطرفــة 

املجتمــع.  يف  للدميقراطيــة  واملعاديــة 

وإعتمــدت املؤسســة يف إحصاءاتهــا عــى أرقــام تلــك 

نشــاطات  عــدد  ان  موضحــة  نفســها،  الجامعــات 

ــام  ــة يف الســويد خــال الع املنظــامت والحــركات النازي

ــام  ــدد للع ــع الع ــام إرتف ــاطاً، في ــغ 1824 نش 2012، بل

2013، ليبلــغ 2333 نشــاطا، مــا يعنــي زيــادة مبقــدار 28 

ــة. باملائ

تصاعد حاد
وذكــرت املحققــة يف مؤسســة Expos آنــا صوفيــا يف 

الحــركات  تلــك  نشــاطات  أن  صحفيــة،  تريحــات 

العــام  خــال  حــاداً  تصاعــداً  شــهدت،  واملنظــامت 

الجــاري 2014، مــن خــال إنتشــار الدعايــة وزيــادة 

عــدد التظاهــرات وطــرق أخــرى متعــددة، هدفهــا نــرش 

أهدافهــم ووجهــات نظرهــم.

وبينــت املحققــة أن هنــاك زيــادة كبــرة يف الدعايــة 

اإلعانيــة لتلــك الحــركات واملنظــامت، مــن خــال توزيــع 

املنشــورات وامللصقــات الدعائيــة. وقالــت إنــه قبــل 

ــة 40 منظمــة  ــاك قراب خمســة أعــوام مــن اآلن، كان هن

نازيــة مختلفــة، فيــام يوجــد اآلن عــدد قليــل منهــا، 

ولكــن بزيــادة شــعبية، ميكــن ان ينظــر إليهــا يف كل 

مــكان، أهــم هــذه املنظــامت: حــزب الســويدين وحركــة 

ــويدية. ــة الس املقاوم

واســعاً  إنتشــاراً  هنــاك  ان  صوفيــا،  آنــا  وأوضحــت 

لنشــاطات تلــك الحــركات، ورغــم انــه ليــس هنــاك الكثر 

ــا  ــتوكهومل، اال إنه ــة س ــاطات يف العاصم ــك النش ــن تل م

كبــرة جــداً يف مناطــق املحافظــات الصغــرة.

اىل  الحــركات  تلــك  نشــاط  تزايــد  املحققــة،  وتعــزو 

النجــاح الــذي حققــه حــزب ســفاريا دميوكراتنــا، املعــادي 

لأجانــب بعــد متكنــه مــن املشــاركة يف القــرار الســيايس 

ــات 2010.  بالســويد، أثــر صعــوده اىل الرملــان يف إنتخاب

ــس  ــحاً يف مجال ــن مرش ــويدين، ثاث ــزب الس ــدى ح ول

ــة. ــات القادم ــويد لإلنتخاب ــات الس بلدي

ــزاب  ــك األح ــاط تل ــد نش ــة اىل ان تصاع ــت املحقق ولفت

مل يــأت مبــارشة بعــد إنتخابــات 2010، لكنــه بــدأ بعــد 

ذلــك، وتصاعــد يف العــام 2013، فيــام يبــدو اآلن يف 

ــامت  ــركات واملنظ ــك الح ــة ان تل ــاد، موضح ــد ح تصاع

ــل  ــرتة قب ــا، وتجــد يف الف ــع مســار ســفاريا دميوكراتن تتب

ــا. ــرش أفكاره ــباً لن ــاً مناس ــات، وقت اإلنتخاب

الشــعارات النازيــة علــى المــدارس بعــد 
الجوامــع والكنائــس

مــن جهــة ثانيــة،  تفاجــأ طلبــة عــدد مــن مــدارس 

وكتابــات  برمــوز  أيــام،  قبــل  اإلعداديــة،  ســتوكهومل 

عنريــة، نُقشــت عــى جــدران مدارســهم. ويعتقــد 

واليســارية  اليمينيــة  الحــركات  يف  والخبــر  الكاتــب 

املتطرفــة أنــدش برمــان، ان تلــك الخربشــات والكتابــات، 

ميكــن ان تكــون بتأثــر مــن الهجــوم العنــري الــذي وقع 

ــد  ــامل املزي ــك األع ــهد تل ــن ان تش ــذراً م ــو، مح يف مامل

ــد. ــن التصعي م

و   Vasa Real مدرســتي  طلبــة  وإســتقبل 

بكتابــات  الــدرايس،  يومهــم   Cybergymnasiet

ــة،  ــعارات نازي ــوز وش ــت برم ــة، متثل ــومات عنري ورس

إنتــرشت برسعــة عــر موقــع تويــرت للتواصــل اإلجتامعــي.

ــة،  ــوز النازي ــات والرم ــان الخربش ــان، ف ــب برم وبحس

ميكــن ان تكــون رد فعــل للتاثــرات التــي خلفهــا الهجــوم 

العنــري الــذي وقــع يف ماملــو، حيــث " يريــد القامئــون 

ــار إنهــم جامعــات منظمــة". ــك األعــامل، إظه بتل

وكان الحــادث الــذي وقــع يف ماملــو، وأدى اىل إصابــه 

أربعــة أشــخاص، أصابــة ثاثــة منهــم خطــرة فيــام 

ــف ردود  ــد خلّ ــوت، ق ــاة وامل ــن الحي ــارع ب ــع يص الراب

فعــل غاضبــة جــداً بــن املنظــامت املناهضــة للحــركات 

اليمينيــة املتطرفــة. ومتكنــت الرشطــة مــن إعتقــال ثاثــة 

ــل. ــرشوع بالقت ــة ال ــخاص، بتهم اش

الجمعــات  دور  فــي  المبالغــة  عــدم 
وجودهــا  إغفــال  وعــدم  العنصريــة 

يــرى كريــم العــي وهــو أحــد املتابعــن لنشــاط الحركات 

الــدول  اليمينيــة املتطرفــة يف الســويد وغرهــا مــن 

األوربيــة، انــه ال يجــب املبالغــة يف دور تلــك الجامعــات، 

كــام ال يجــب إغفــال وجودهــا، فبغــض النظــر عــن 

ــا،  ــن منطلقه ــرك م ــي تتح ــة الت ــات العنري اإليدلوجي

متكنت تلك الجامعات من خلق موطىء قدم لها.

ويستشــهد العــي يف حديــث لـــ "الكومبــس" عــن الــدور 

الــذي لعبتــه تلــك الحــركات يف األزمة األوكرانية وإســقاط 

رئيســها يانكوفيتــش، والــدور املهــم الذي ميثلونــه اآلن يف 

ــوي  ــد الق ــاً، والتأيي ــة حديث ــدة املؤسس ــة الجدي الحكوم

الــذي وجــدوه لــدى الجامعــات والحــركات اليمينيــة 

املتطرفــة الناشــطة يف الســويد.

ــري يف  ــف العن ــامل العن ــرة أع ــي، ان وت ــح الع ويوض

الســويد، تزايــدت يف اآلونــة األخــرة، وان منحــى تصاعــد 

تلــك األعــامل كــام يبــدو، يتجــه نحــو املزيــد مــن 

ــة يف  ــات الرملاني ــد اإلنتخاب ــرتاب موع ــع إق ــد م التصعي

ــادم. ــبتمر( الق ــول )س ــا يف أيل ــرر أجراءه ــويد، املق الس

ــرة  ــد وت ــول تصاع ــه ح ــي يف رأي ــان الع ــارك برم ويش

ــويد،  ــبة للس ــامل بالنس ــك األع ــتثنائية تل ــف، وإس العن

ــا  ــد م ــد بع ــن التصعي ــد م ــامل املزي ــن إحت ــّذراً م مح

جــرى يف ماملــو. ويــرى برمــان، ان رســم رمــوز وأشــكال 

ــل ان  ــة، ب ــض صدف ــس مح ــدارس، لي ــى امل ــة ع عنري

ــات تحــاول  ــك الجامع ــك، ان تل ــه ذل ــا يعني ــن م ــن ب م

ــاس. ــف الن ــة وتخوي ــد الطلب تجني

ــاس عــى  ــاد الن ــه مــن أن يعت ــان مخاوف وال يخــف برم

ــة،  ــف والعنري ــاز بالعن ــي متت ــامل الت ــذه األع ــل ه مث

ــود يف  ــن الجه ــد م ــذل املزي ــه يجــب ب ــى ان مشــدداً ع

ــك. ــاف ذل ســبيل إيق

العنف وسيلة
ــم  ــة ورغ ــة املتطرف ــات اليميني ــرى العــي، ان الجامع وي

الفروقــات األيديولوجيــة الواســعة التــي متيزهــا عــن 

الجامعــات اإلســامية املتشــددة، اال إنهــا تتوحــد يف 

إســلوب العنــف، كطريقــة تعــر فيهــا عــن أفكارهــا 

وأراءهــا، وإن رصح قياديــو اليمــن بغــر ذلــك.

ويعــزز العــي رأيــه يف ذلــك، باإلعرتافــات األخــرة التــي 

ــم،  ــاء محاكمته ــون أثن ــباب نازي ــام ش ــل أي ــا قب أدىل به

كانــوا قــد تســببوا يف إحــداث فــوىض عارمــة بالتظاهــرة 

يف  ســتوكهومل،  بالعاصمــة   Kärrtorp جــرت يف  التــي 

ــروا  ــم أج ــف إنه ــايض، وكي ــمر( امل ــون األول )ديس كان

عــى أســتخدام القنــاين الزجاجيــة وأدوات جارحــة يف 

ــلمية. ــون س ــا ان تك ــرتض به ــي كان يف ــرة الت التظاه

ــوف  ــاس وزرع الخ ــب الن ــرة ترهي ــي، إن فك ــول الع يق

يف نفوســهم، قــد تجــذب الكثــر مــن الشــباب، وخاصــة 

مــن هــم دون ســن الثامنــة عــرش، الذيــن يجــدون 

ــرز وجودهــم وتظهــر قوتهــم  ــك الطــرق، وســيلة، ت بتل

وســلطتهم عــى اآلخريــن، متامــاً كــام يحــدث عنــد 

تأثرهــم بأفــام العنــف األمريكيــة والجرائــم التــي يقــدم 

البعــض منهــم عــى إرتكابهــا بســبب ذلــك، كــام نســمع 

ــن الحــن واآلخــر. ــه ب عن

ــة،  ــات اليميني ــه الجامع ــي، توج ــزو الع ــك، يع واىل ذل

إلســتقطاب الشــباب ملــا ميكــن ان يشــكلونه مــن قاعــدة 

هجوميــة، تتــوىل بغــر درايــة مســؤولية تأجيــج الشــارع 

وتخويــف النــاس، فيــام تتــوىل الحــوار، جبهــة اخــرى هي 

يف الحقيقــة النــواة الفعليــة لتحريــك الجبهــة الهجوميــة.

الكومبس

تصاعد النشاط النازي

بيــن خطــر التجاهل ومحاذيــر التهويل
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ــو  ــارشة نح ــكار مب ــرف األف ــة، تن ــول ثقاف ــا نق عندم

مــن  كاملــة  منظومــة  الثقافــة  ان  والحــق  األدب، 

ــاء  العاقــات واألهتاممــات والترفــات والتقاليــد واألزي

ــل  ــام ميث ــا م ــة وغره ــة والحروفي ــات البري والجاملي

معنــى شــمويل للثقافــة ، وألين لســُت ممــن يحــب لغــة 

) التبعيـــض ( حــن نســتعمل كلمــة )البعــض( كثــرا 

لنتحــاىش غضــب مــن نســميهم باألســامء او الصفــات ، 

ولكنــي – ايضــا - ابــن مجتمــع مجامــل اضطــر ان احتــال 

ــارة او اكتــب  عــى اللغــة والــوي مفرداتهــا يك اقــول عب

ــودا. ــاً او عم نص

ــق  ــش القل ــا اعي ــذه وان ــي ه ــت بكتابت ــذ ان رشع  ومن

ــازي للشــباب كيــف اعــر  ــه ، كيــف اعــر عــن انحي ذات

الشــباب يف  اندفاعاتهــم. وســؤال  عــن حــذري مــن 

ــا هــو ســؤال البقــاء وســؤال املواجهــة  ــا ومهاجرن بلدانن

بــن اجيــال امســكت صولجــان القــرار والتبغــي توزيــع 

ســلطته، وبــن اجيــال تريــد تحــدي القواعــد كلهــا 

وتهدميهــا تحــت مســميات التغيــر والحداثــة واألبــداع، 

ــم  ــه اياه ــذي منحت ــامل ال ــهولة الع ــى س ــن ع معتمدي

ــا وتســهياتها واختصارهــا  ــات واجهزته ــة اإللكرتوني ثقاف

ــاة . ــراءات الحي ألج

ــر  ــات غ ــر اإللكرتوني ــاه ع ــم اي ــن ان منحه ــا اظ  وان

كاف ليشــعر الشــباب يف الحيــاة ويف البيئــة الثقافيــة 

ــام  ــكل يشء .. ك ــاحهم ل ــات اكتس ــوا مؤه ــم امتلك انه

ان ذلــك المينــع ان نتأمــل احامهــم واختصاصاتهــم 

ونصوصهــم ومرشوعاهــم بعــن األعجــاب والحــامس.

ــة يف  ــحا وبخاص ــا كاس ــدون ربيع ــم يري ــرف انه ــا اع  ان

مياديــن الثقافــة والنــرش ويف مياديــن اإلعــام، تلــك 

حقوقهــم فقــد تكــرّس يف هــذه املياديــن انــاس واســامء 

ــى اصبحــوا  ــا حت ــن اربعــن عام ــد م ــذ ازي ــات من وصف

حاجــزا امــام الشــباب وثقافتهــم وامكاناتهــم. الصحــف 

لشــيوخ  الرثــاء  بعبــارات  متتــيء  العربيــة  واملواقــع 

الثقافــة ورواد املعرفــة وقــد انتقلــوا اىل األبديــة، لكنــي 

باملقابــل ال اجــد تهليــا بــوالدة جديــدة او قــدوم بديــل 

ــاب. ــوت ش ــور ص اوحض

 وحــن ارى يف دول اإلتحــاد األوريب وزراَء ونوابــا وخــراء 

وادبــاء مكرســن وهــم يف الثاثــن مــن اعامرهــم يقودون 

ــر  ــه اتذك ــش عرهــا ومنجزات ــم وشــعوبهم لتعي بلدانه

كــم نحتــاج لنمنــح شــبابنا الثقــة والدعــم ليصلــوا 

ببلداننــا العربيــة وشــعوبنا ومجموعاتنــا يف املهاجــر لــي 

نعيــش العــر ونــري حياتــه وثقافتــه بطاقــة الشــباب 

ــق . ــة الخل وطاق

الكومبــس - القاهــرة: اســتعاد فنانــو مــر اإلحتفــال 
بعيدهــم عيــد الفــن بعــد توقــف ملــدة 33 عامــا، 

ــة أعــادت مــر  ــرا املري ــدار األوب ويف حفــل أقيــم ب

االحتفــال بعيــد الفــن املــري بعــد  أكــر مــن ثالثــة 

عقــود عــى توقفــه خــالل ايــام حكــم الرئيــس حســني 

ــد الفــن اىل الرئيــس الراحــل  ــارك. وتعــود فكــرة عي مب

أنــور الســادات، إذ قــرر عــام 1976 تنظيــم يــوم ســنوي 

لاحتفــال بالفــن املــري وتكريــم الفنانــن وابداعهــم 

ملــا لهــم مــن دور ثقــايف وفنــي، واســتمر االحتفــال بهــذا 

ــس حســني  ــى عــام 1980، إذ اســتبدل الرئي ــد حت العي

ــجيعية  ــة التش ــز الدول ــن بجوائ ــد الف ــم عي ــارك اس مب

ــة. ــون والثقاف ــة يف مجــاالت الفن والتقديري

ويف عــام 2014 تعــود مــر لاحتفــال بعيــد الفــن 

ــال  ــهد االحتف ــا. اذ ش ــا ومبدعيه ــرم رواده ــة لتك ثاني

ــن مــن بينهــم املوســيقار  ــم أســامء لفنانــن راحل تكري

واملطــرب محمــد فــوزي واملخــرج الســيناميئ عــز الديــن 

ذو الفقــار واملمثــل رشــدي أباظــة والسيناريســت عبــد 

ــب. ــويب أحمــد مني ــي الن ــب واملغن الحــي أدي

 مــن الفنانــن األحيــاء كــرم الرئيــس عــديل منصــور 

ســيدة الشاشــة العربيــة فاتــن حاممــة وناديــة لطفــي 

وســميحة أيــوب وحســن يوســف وعــزت العايــي 

ومحمــود ياســن وماجــدة الصباحــي واملصور الســيناميئ 

ــة  ــة املعتزل ــة واملمثل ــة إىل املغني ــر، إضاف ــن ن محس

ــور. ــة إىل الحض ــالة صوتي ــت برس ــي بعث ــادية الت ش

ــروف  ــأن الظ ــوه ف ــري حض ــان امل ــتعيد الفن  واذ يس

ــوص  ــة النك ــن موج ــا م ــر وجهه ــتعيد م ــر وتس تتغ

ــر  ــه شــعب م ــن خال ــدم م ــا يق ــي طقســا فني لتحي

العرفــان لفنانيــه ورواد اإلبــداع. ويصــادف عــادة هــذا 

العيــد الثالــث عــرش مــن اذار مــارس مــن كل عــام وهــو 

ــد  ــر محمــد عب ــان الكب ــاد الفن ــوم مي ــع ي يصــادف م

الوهــاب كــام ذكــر الفنــان هــاين مهنــا نقيــب الفنانــن 

املريــن، حيــث اختــر يومــا لتكريــم الفــن والفنانــن.

 حــرض رواد الفــن املــري اىل قاعــة اإلحتفــاالت الكبرة 

يف دار األوبــرا املريــة تتقدمهــم الفنانــة فاتــن حاممــة 

.. ثــم تبعتهــا الفنانــة ماجــدة الصباحــي وحفيــدة نادية 

ــد  ــة واحم ــدي اباظ ــة رش ــن عائل ــن م ــي وممثل لطف

ومحمــود ياســن وعــزت العايــي ومجموعــة مــن 

مبدعــي الجيــل األول والجيــل التــايل مــن فنــاين مــر.

 وشــهد احتفــال عيــد الفــن، بــدار األوبــرا، حضــور 

عــدد مــن الفنانــن واإلعاميــن والشــخصيات السياســية 

والعامــة، ظهــوًرا ثــايث األبعــاد لــكل مــن الفنانــن 

عبدالحليــم حافــظ، وشــادية، ومحمــد عبدالوهــاب 

يف أوبريــت »عــاش الجيــل الصاعــد«، أعقبــه عــرض 

ملرسحيــة رســالة الفــن، وذلــك عقــب انتهــاء املستشــار 

ــه،  ــاء كلمت ــن إلق ــت، م ــس املؤق ــور، الرئي ــديل منص ع

ــري. ــن امل ــد الف ــن عي ــي ع ــم وثائق ــرض فيل ــام ع ك

اىل جانــب  األوبــرا،  دار  الفــن يف  احتفــال   وحــرض 

رئيــس  مــن  كل  منصــور   عــديل  املؤقــت  الرئيــس 

الــوزراء ونوابــه والــوزراء واملوســيقار هــاين مهنــى، 

رئيــس االتحــاد العــام للنقابــات الفنيــة، والدكتــورة 

ــة، وأرسة  ــرا املري ــم، رئيــس دار األوب ــاس عبدالداي إين

املوســيقار الراحــل محمــد عبدالوهــاب، الــذي يتزامــن 

االحتفــال بعيــد الفــن مــع ذكــرى مولــده وجمــع غفــر 

ــور. ــن والجمه ــن الفنان م

 بــدأت وقائــع االحتفــال بكلمــة  املوســيقار هــاين 

مهنــى، و كلمــة الفنانــن ألقاهــا الفنانــان نــور الرشيــف 

وحســن فهمــي، تضمنــت تقديــم الشــكر ملر وشــعبها 

ــن. وخــال االحتفــال، كــرّم  ــم الفــن والفنان عــى تكري

الرئيــس عــديل منصــور 14 رمــزًا مــن رمــوز الفــن، وكان 

قــد أصــدر قــراًرا جمهوريًــا مبنحهــم وســام العلــوم 

والفنــون مــن الدرجــة األوىل، وهــم: املطــرب الراحــل، 

ــار،  ــن ذو الفق ــوزي، املخــرج الراحــل، عزالدي محمــد ف

واألديــب الراحــل، عبدالحــي أديــب، والفنــان الراحــل، 

منيــب،  أحمــد  الراحــل،  واملطــرب  أباظــة،  رشــدي 

ــادية«،  ــاكر »ش ــامل ش ــة ك ــة، فاطم ــة واملطرب والفنان

والفنانــة عفــاف الصباحــي »ماجــدة«، ومديــر التصوير، 

حســن نــر، والفنانــة، ســميحة أيــوب، والفنان، حســن 

يوســف، والفنــان عــزت العايــي، والفنانــة بــوال محمــد 

ــود  ــان محم ــي«، والفن ــة لطف ــفيق »نادي ــى ش مصطف

ياســن، والفنانــة فاتــن حاممــة.

ــن،  ــن واملبدع ــمة للفنان ــس األوس ــح الرئي ــب من  وعق

ألقــى كلمــة بهــذه املناســبة، أكــد فيهــا عــى دور 

ــرًا إىل »دور  ــي، مش ــا اإلقليم ــي يف محيطه ــر الفن م

الفنانــن املريــن يف التأريــخ لحقبــة مــن تاريــخ مــر 

املعــارصة«، كــام نــوه »بأهميــة مراعــاة منظومــة القيــم 

املريــة بالتواكــب مــع تطــور مســرة الفــن التــي 

تلعــب دوًرا محوريًــا يف تشــكيل الوعــي املــري يف 

ــورة«. ــد الث ــا بع ــة م مرحل

الرديئــة  لأعــامل  التصــدي  »أهميــة  إىل  وأشــار   

ــم الحفــل  ــاج الفنــي الراقــي«. واختُِت ومكافحتهــا باإلنت

ــاين  ــان ه ــام، والفن ــة أنغ ــه الفنان ــايئ قدمت ــل غن بفاص

شــاكر، حيــث عــر الفنانــون عــن حبهــم لبادهــم 

وانتامئهــم اىل ارضهــا.
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الكومبــس - رياضــة: هــل هــو حلــم رؤيــة أكــر مــن منتخــب عــريب يف نهائيــات كأس العــامل؟ أم اننــا تعودنــا عــى 
ــدم  ــط! وع ــاركة فق ــو املش ــت، ه ــة، إذ تأهل ــات العربي ــدف األول للمنتخب ــن األدوار األوىل، أم أن اله ــروج م الخ

املنافســة؟ وهــل ســيقدم املنتخــب الجزائــري املســتوى الــذي يعيــد للكــرة العربيــة هيبتهــا العامليــة؟

الــذي  الوحيــد  العــريب  املنتخــب  أن  املعــروف  مــن 

ســيمثل العــرب يف  نهائيــات كاس العــامل يف الصيــف 

ــاذا  ــري ولكــن مل ــل هــو املنتخــب الجزائ ــل بالرازي املقب

فقــط الجزائــر؟ هــل اختفــت هيبــة الفراعنــة وهــي مــن 

ميتلــك أفضــل فريــق افريقــي وعــريب عــى مــر العصــور؟ 

التونــي؟  املنتخــب  قرطــاج،  نســور  ذهــب  وأيــن 

ــي،  ــدوري املح ــرض ال ــم م ــج اصابه ــوم الخلي ــل نج وه

واســتقطاب النجــوم بأســعار مرتفعــة؟ ومنتخــب اســود 

ــاذا  ــيا .. مل ــؤؤس اس ــال  يف ك ــال وج ــذي ص ــن ال الرافدي

ــة؟ ــخ املاضي ــرب يف النس ــازات الع ــى انج ــايس ع التن

الكثــر مــن األراء طرحــت حــول املوضــوع خصوصــاً بعــد 

انتهــاء التصفيــات، وكان أبــرز النقــد موجهــاً لاعــام  

ــؤولية  ــن املس ــزءاً م ــل ج ــذي يتحم ــريب ال ــايض الع الري

عــن تدهــور الفــرق العربيــة، فهــو يرفــع العبــن درجــة 

ثالثــة ملصــاف األبطــال، فيصــاب الاعــب بالغــرور وعــدم 

ــرة. ــب املســتمر واألنقطاعــات الكث اإلنتظــام يف التدري

لماذا التذبذب في نتائج المنتخبات؟
املؤهلــة  اآلســيوية  التصفيــات  مواجهــات  كشــفت 

البوصلــة  ضيــاع  عــن   ،2014 العــامل  كأس  لنهائيــات 

ــإن  ــي،  ف ــل العامل ــة للمحف ــيوية املؤدي ــة - اآلس العربي

غيــاب العــرب اآلســيوين عنهــا قصــة عرفــت البدايــة ومل 

تعــرف النهايــة، فحضــور العــرب اآلســيوين كان خجــوال 

ــي  ــل العامل ــرضت يف املحف ــعودية ح ــا الس ــداً، وحده ج

أربــع مــرات ابتــداء مــن مونديــال كأس العــامل 94، مــرورا 

بنســختي 98 و2002، وانتهــاء مبونديــال أملانيــا يف 2006، 

لتقــف عنــد هــذا الحــد وتنضــم للركــب العــريب اآلســيوي 

ــة  ــى الخريط ــيان ع ــاب النس ــع يف غي ــات يقب ــذي ب ال

الدوليــة رغــم مايــن الريــاالت التــي تــرف عــى تلــك 

ــات. املنتخب

ــر  ــة يعت ــات العربي ــذب املســتويات للمنتخب ــرى تذب ون

مــن أحــد األســباب، فاملنتخــب األردين فــاز عــى اليابــان 

وعــاد ليلعــب مــع أســرتاليا وينهــزم بنتيجــة ثقيلــة، 

هــذا  خلــف  تقــف  التــي  األســباب  تحديــد  رافضــاً 

التذبــذب، فنحــن عندمــا نتكلــم عــن كأس العــامل فذلــك 

ــون  ــم ميثل ــن النه ــد الاعب ــي عن ــس الوطن ــرك الح يح

ــة  ــات الوطني ــب املنتخب ــده أغل ــذه ماتفتق ــن وه الوط

العربيــة التــي التلعــب للمنتخــب بــل مــن أجــل الشــهرة 

ــاالت. ــود واإلنتق والنق

هل سيكون الجمهور العربي 
موحدًا خلف المنتخب الجزائري في 

المونديال؟
كل نســخة جديــدة نتوقــع وصــول منتخــب عــريب جديــد 

ــن  ــدم املســؤؤلية م ولكــن ننصــدم بســوء التحضــر وع

الاعبــن وملــاذا النــرى الحــس الوطنــي عنــد الاعبــن كام 

رأينــا العــراق عندمــا حققــت كأس اســيا وهــي  تعيــش 

يف ظــروف الحــرب وعــدم وجــود معســكرات تدريبيــة؟ 

ــور العــريب مــع املنتخــب  ــى وقــوف الجمه ــا نتمن ولكنن

العــريب الوحيــد الــذي ميثلنــا يف العــرس املونديــايل ألن اي 

إنجــاز يحققــه هــو إنجــاز للعــرب جميعهــم .

فــي  تحصــل  التــي  المشــاكل  هــل 
عالمنــا العربــي لهــا تأثيــر علــى نتائــج 

؟ ت لمنتخبــا ا
مــن املؤكــد ان مايحــدث يف عاملنــا العــريب لــه تأخــر كبر 

عــى املنتخبــات وأغلــب االســباب تعــود لهجــرة الاعبــن 

اىل األنديــة الكبــرة وعــدم وجــود املباريــات األســتعداية 

وغيــاب املنشــأت الرياضيــة التــي تقــام عليهــا املباريــات 

والتدريبــات وغيــاب الدعــم املــادي للمنتخــب وخــوف 

أغلــب الاعبــن مــن األوضــاع وغيــاب األمــن والظاهــرة 

األهــم هــي عــدم تجمــع الاعبــن اإل قبــل املبــاراة بيــوم 

أو يومــن وايظــاً اختــاف منــط األنديــة والدوريــات 

التــي يحــرتف بهــا هــؤالء الاعبــن وكل هــذا يرتابــط مــع 

ــى  ــه ع ــدم قدرت ــق وع ــكك الفري ــؤدي اىل تف ــه لي بعض

تقديــم األداء املرجــو منــه.

تأثيــر علــى  لــه  المــدرب األجنبــي  هــل 

؟ المنتخــب 
الحظنــا يف األونــة األخــرة أن اغلــب املنتخبــات العربيــة 

تربــط مصرهــا باملــدرب األجنبــي ولكــن مل نــرى اي 

تغيــر باملحصلــة النهائيــة ووجــود املــدرب األجنبــي 

ــه  ــدرب املحــي ل ــام امل ــدم وجــوده هــو واحــد ببين وع

علــم بالاعبــن وطريقــة لعبهــم ونفســيتهم ولكــن ملــاذا 

ــة  ــوال الطائل ــع األم ــي ودف ــدرب األجنب ــى امل األرصار ع

دون الحصــول عــى النتائــج املتوقعــة وأذا عدنــا للــوراء 

فــرنى أن اغلــب املنتخبــات العربيــة التــي حققــت 

رأســها  عــى  كان  العــامل  لــكأس  ووصلــت  انجــازات 

ــي . ــريب املح ــدرب الع امل

مخيــف  الحديــث  العالــم  كأس  تاريــح 
الســيئ؟ العربيــة  المنتخبــات  بنتائــج 
منــذ عــام 1998 مل يحقــق اي فريــق عــريب  اي فــوز 

عــى اي منتخــب بــكأس العــامل .... ملــاذا هــذه الكارثــة... 

منــذ 2006 حتــى اآلن مل نســجل أي هــدف يف أي مبــاراة 

مــن املباريــات التــي خاضتهــا املنتخبات العربيــة واآلن يف 

اخــر مونديــال نــرى فريــق عــريب فقــط مشــارك وتأهــل 

بشــق األنفــس فهــل هــذه هــي بدايــة ســقوط املنتخبات 

العربيــة ونهايــة التألــق العــريب.

هــل حجــم االنفــاق المالــي يؤثــر علــى 
المنتخبــات؟

الــرف  ظــل  وذلــك يف  هــو كل يشء،  ليــس  املــال 

البــاذخ مــن قبــل بعــض املنتخبــات  العربيــة وخصوصــاً 

بعضهــام  مــع  إذا وجــدا  واملــال  فالعلــم  الخليجيــة، 

البعــض وصلــت لــكأس العــامل وحققــت مــا تريــد، 

ــن  ــا لك ــن رصفن ــل م ــرف أق ــا ت ــان رمب ــة كالياب فدول

ــح يف  ــان تطم ــدى، فالياب ــة امل ــرتاتيجية طويل ــا اس لديه

2050 لتحقيــق كأس العــامل، أمــا نحــن فالوصــول لــكأس 

ــداف،  ــرشة أه ــا بع ــو خرسن ــى ل ــا حت ــوح لن ــامل طم الع

ــرة ونحــن  ــورا كث ــدم تشــمل أم ــرة الق ــة ك ــي النهاي فف

ــكأس  ــل ل ــا نص ــا رمب ــا عليه ــداً، إذا حصلن ــا ج نفتقده

العــامل ونســتمر لســنوات كثــرة ونصــدر العبينــا ألوروبــا، 

لكــن تظــل قاعــدة املــال ليــس كل يشء، فنحــن يف ظــل 

مــا نرفــه وانعــدام الفائــدة يعتــر ذلــك هــدراً أو مــاالً 

ــرضون  ــذي يح ــون ال ــون والاعب ــى املدرب ــاً، فحت ضائع

للعمــل لدينــا يخرجــون دون أن نســتفيد منهــم، وحتــى 

ــم  ــد لديه ــرضون ال توج ــن يح ــب الذي ــون األجان الاعب

ــر الاعــب العــريب والخليجــي. ــة لتطوي إمكاني

ماهو رأي الجمهور العربي على 
اخفاق المنتخبات بالوصول للمونديال؟

حســب اإلســتطاعات التــي أجريــت بتصفيــات كأس 

العــامل قبلهــا وبعدهــا فــإن أبــرز ردود األفعــال مــن 

الجمهــور العــريب كانــت غــر متفائلــة بتأهــل منتخبــات 

بادهــم لعــدم وجــود الدافــع لاعبــن وعــدم اهتاممهــم 

بكــرة القــدم يف الــدوري املحــي وأغلــب الاعبــن همهــم 

الوحيــد هــو النقــود وعــدم األســتعداد الجيــد للتصفيــات 

وافتقادهــم للمباريــات الوديــة بينــام تحــدث عــدد 

بســيط مــن الجمهــور عــن وجــود حظــوظ للمنتخبــات 

خصوصــا املــري والســعودي وبعــد التصفيــات الحظنــا 

ــات . ــب املنتخب ــن األداء ألغل ســخط الجامهــر م

ــم  ــري رغ ــب الجزائ ــى املنتخ ــر ع ــول الجامه واألن تع

ــة  ــري بصعوب ــاً الجزائ ــور خصوص ــب الجمه ــة أغل معرف

املهمــة او اســتحالتها ولكــن يبقــى منتخــب الوطــن فــوق 

كل يش .

الجزائــري  المنتخــب  يســتطيع  هــل 
الوصــول للــدور الثانــي وتحقيــق حلــم 

العــرب؟
مــن ناحيــة املنطــق املنتخــب الجزائري وقــع يف مجموعة 

تســمى مجموعــة املــوت لصعوبة التكهــن بنتائجهــا نظراً 

لوجــود املنتخــب البلجيــي والــرويس والكــوري الجنــويب 

ولكــن املنتخــب الجزائــري وعــد بالوصــول للــدور الثــاين 

وعــدم القوقعــة يف منطقتــه الدفاعيــة كــام رأينــا يف 

ــاً  ــة نقــف صف ــال األخــر ونحــن كجامهــر عربي املوندي

ــه  ــى من ــراء ونتمن ــب الصح ــب ثعال ــع منتخ ــداً م واح

ــة. تحقيــق انجــازات تليــق باســم الكــرة العربي

لماذا انحصرت المشاركة العربية 

بكأس العالم بمنتخب الجزائر ؟

ايلي لولي
Elielole@alkompis.com
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الكومبــس – رياضــة: رســكال اســاعيل بطــل مالكمــة ولــد عــام 1977 يف كردســتان العــراق، وانتقــل إىل الســويد 
منــذ كان عمــره 10 ســنوات، وبــدأ يتــدرب عــى مختلــف الفنــون القتاليــة، ومــن أبــرز مدربيــه، بطــل العــامل يف 

.BK Amatör املالكمــة أرمانــد كرانــج، أحــرتف الرياضــة ســنة 2001 مــع فريــق

ــث  ــه حي ــوق عــى معلم ــذ رســكال اســتطاع التف التلمي

إعجــاب  لينــال  املباريــات،  يف  كرانــج  أرمانــد  نــازل 

اإلتفــاق  إىل  معلمــه  دفــع  مــا  الرياضيــه،  األوســاط 

ــى  ــا ع ــل بعده ــام 2011 ليحص ــذ ع ــه من ــل مع للعم

رخصــة املاكمــة للمحرتفــن. ميلــك رســكال مــن الصفــات 

التــي تجعلــه اســام المعــا يف الســويد، فهــو اليحتــاج اىل 

أكــر مــن جولتــن للقضــاء عــى خصمــه. " الكومبــس " 

ــر: ــاء القص ــذا اللق ــه ه ــكان مع ــه، ف إلتقت

لم اخترت ان تصبح ماكما ؟
يف البدايــة أهــم ســبب أن املاكمــة كانــت رغبتــي وميويل 

منــذ الصغــر، ودامئــا كنــت اتخيــل نفــي ســأصبح مــن 

أولئــك االبطــال الذيــن كنــت اتابعهــم، وبعــد انتقــايل إىل 

ــد يدعــم  الســويد شــعرت اين محظــوظ لتواجــدي يف بل

ــر  ــر كان االك ــذا االث ــرد وه ــد الف ــا عن ــة وينميه املوهب

طبعــا عــى تطويــر موهبتــي وتحويلهــا اىل احــرتاف 

ــة . ومهن

 هل لعبة الماكمة مجدية ماديًا ؟
بالتأكيــد، ولكــن مل يكــن هــذا الســبب الرئيي ملامرســتي 

هــذا النــوع مــن الرياضــة ولكــن عشــقي وشــغفي بهــا 

هــام املحــرك الرئيــي باالضــاىف لرغبتــي يف ان ارّشف 

ــة ووطنــي وعائلتــي. هويتــي الكردي

ــل  ــه قب ــرص علي ــذي تح ــي ال ــو الش ماه
ــاراة ؟ ــد كل مب وبع

 قبــل املبــاراة ابتعــد عــن التوتــر واالرتبــاك، وبعــد 

املبــاراة أحــاول دامئــا الســيطرة عــى انفعــااليت وأهمهــا 

ــرة  ــات مق ــذه الصف ــة ألن ه ــرور والغطرس ــب الغ تجن

ــي  ــر ألن حلم ــد أك ــر بالتأكي ــاح، أشــعر بالفخ ــكل نج ل

ــة. ــة ملموس ــح حقيق أصب

صفاتــك  علــى  الماكمــة  توثــر  كيــف 
؟ لشــخصية ا

ــى  ــد ع ــب الجس ــل تدري ــا، قب ــر منه ــم الكث ــا أتعل ان

الحــركات هنــاك التدريــب العقــي واملونولــوج الداخــي 

والحديــث الدائــم مــع النفــس: "انــا اســتطيع ... انــا 

اســتطيع ... التيــأس ... امنــح نفســك فرصــة اخــرى ...." 

ــجيع واالرادة. ــس رضوري للتش ــع النف ــوار م ــذا الح ه

كذلــك الصــر وايضــا الــروح الرياضيــة وتقبــل ربــح 

الغــر متامــا كــام الحيــاة ال تســر عــى وتــرة واحــدة بــل 

هنــاك دومــا الربــح والخســارة، األهــم هــو عــدم اليــأس 

ــام.  واالستس

والمحتــرف  الموهــوب  بيــن  ماالفــرق 
؟ برأيــك 

 بــدون املســاعدة والتدريــب الجــاد، وبــدون وجــود 

قــدوة يحتــذى بهــا تبقــى املوهبــة كــام هــي وال تتطــور 

أبــدا،  كل البــرش موهوبــون ولكــن الفــرق ليــس الجميــع 

ــط  ــى املحي ــا، حت ــه ويســعى لتغذيته يلتفــت إىل موهبت

الطفــل  هوايــة  دعــم  عــن  مســؤولون  هــم  واألرسة 

وتشــجيعه أو إخامدهــا مــن خــال إحباطــه وعــدم 

اإلميــان بــه.  أنــا انصــح الجميــع بعــدم تجاهــل مواهــب 

ــذه  ــور ألن ه ــه للظه ــا الفرص ــم وإعطائه ــراد عائلته أف

ــا. ــة الحق ــان الحقيق ــة االنس ــتكون هوي ــة، س الفرص

كيــف تحافــظ علــى لياقتــك، وماهــي 
التــي التســتغني عنهــا ؟ النشــاطات 

األمــر  يتطلــب  االخــرى  القتاليــة  الفنــون  كل  مثــل 

ــوم  ــي كل ي ــتمرة، أن ام ــن مس ــرا ومتاري ــودا كب مجه

صباحا ثــاث مــرات يف االســبوع حــوايل 10 كيلومــرتات، 

ــد ان  ــبوعيا وال ب ــرات اس ــس م ــة خم ــدرب يف الحلب وات

ــغ. ــن 83 و84 كل ــوزن ب ــى ال ــظ ع أحاف

ــة  ــى كمي ــول ع ــة والحص ــي للغاي ــام صح ــزام بطع االلت

مــن الروتن واالســتعداد دومــا نفســيا وجســديا.

المالكم رسكال اسماعيل

رسكال اسامعيل

التلميذ الذي تفوق 
على معلمه
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الكومبــس - ثقافــة: ماريــو فارغــاس يوســا الــروايئ 
البــرويف الحائــز عــى جائــزة نوبــل لــآداب، عــام 2010 

البروفيــة عــام 1990 واملشــغول  للرئاســة  واملرشــح 

دامئــا بدراســة التجــارب الدكتاتوريــة والكتابــة عنهــا 

زار العــراق بعــد احتاللــه ) أواخــر  حزيــران   وأوائــل 

ــوص  ــن .. واللص ــاس العادي ــى الن ــوز 2003( .. وألتق مت

ــة  .. والنهابــن .. والصحفيــن والسياســين وقــادة املرحل

ــداد ومحطــات اخــرى ..  ــورد .. يف بغ ــرب والك ــن الع م

ــن  ــن معروف ــال دي ــاء والنجــف رج ــى يف كرب ــام التق ك

وناقــش واســتعلم ثــم ســافر اىل الســليامنية واربيــل 

ــع عــى  ــق واطل ــرأ وثائ ــا يف كردســتان .. وق وامــى وقت

شــهادات مهمــة .. رافقتــه ابنتــه املصــورة الصحفيــة 

املعروفــة مورجانــا التــي وثقــت رحلتــه بالصــور.. فلــامذا 

ــب ؟ ــت الصع ــراق يف الوق ــا يف الع يوس

 كان يومهــا ظرفــا اســتثنائياً يــوم وصــل بغــداد ومل يكــن 

ــه جلــس  ــه رغــم ان يتســّنى ألي اديــب عراقــي ان يلتقي

يف مقهــى الشــابندر، فقــد كان العــراق يف دوامــة القتــل 

ــاوة  ــط حف ــاء وس ــأل اللق ــه مل يس ــام ان ــدوى ، ك والاج

اإلدارة املدنيــة وصديقــه الســفر بيــدرو كــردوين منســق 

وزارة الثقافــة مــع اإلدارة األمريكيــة يومــذاك.. بــل مل 

ــد الخــروج  ــذي يري ــدرس ال ــن ال يكــن يبحــث ســوى ع

بــه وهــو درس الدكتاتوريــة .. همــه األول منــذ طفولتــه .

ــي يف  ــود األمري ــة للوج ــه الداعم ــروف مبواقف ــه مع ان

امريــكا الاتينيــة حتــى لــو تــم ذلــك عــى حســاب 

الحضــارات القدميــة ودمارهــا، مقابــل رهانــه عــى الــدور 

األمــريك لتطويــر مجتمعــات الهنــود والقدامــة والتخلــف 

يف دول امريــكا الاتينيــة.. وللخــروج مــن املعتقــدات 

ــول. ــوارق واملجه ــى الخ ــة ع القامئ

ــى  ــوم ع ــة تق ــات مبهم ــن مقدس ــاص م ــه خ ــام ان ك

ويوســا  يقــول.  كــام  والاعقانيــة،  بالغيــب  األميــان 

مهتــم بدراســة الدكتاتوريــات ليــس فقــط ألنهــا دّمــرت 

عائلتــه وافلســتها يف طفولتــه يــوم كان الدكتاتــور اودريــا 

يحكــم البروبــل ألنهــا مضمــون املعانــات التــي يحملهــا 

ــا  ــام انه ــم، ك ــم ومعاناته ــا تداعياته ــم عنه ــه وتن ابطال

ــل  ــام فع ــردي ك ــم الف ــن الحك ــة ع ــوع للكتاب ــط متن من

اســتورياس يف ) الســيد الرئيــس(،  وماركيــز يف ) خريــف 

البطريــرك( ويوســا يف ) حفلــة التيــس (، وكتابــات اخــرى 

ــة. ــركا الاتيني ــة يف ادب ام معروف

وكان يوســا قــد امــى يف عــام 1975 مثانيــة اشــهر 

لدراســة تجربــة الدكتاتــور رافائيــل تروجيللــو الــذي 

حكــم الدومينيــكان احــدى وثاثــن عامــا مــن 1930 اىل 

ــم هــي  ــت اىل فيل ــة ُحول ــة مهم 1961م .. وخــرج برواي

ــروايئ يف  ــا ال ــول عنه ــي يق ــس ( والت ــة التي ــة ) حفل رواي

ــرت مــاك روم" لقــد كان  ــر، روب حديــث ملحــرر األوبزرف

الدومينيــكان  يف  يشء  كل  ميلــك  فرجيللــو  الدكتاتــور 

األبقــار  وتربيــة  والســكر  والــن  والطــران  التجــارة 

ــط  ــن والنف ــور والتأم ــح والخم ــكار املل ــول واحت والكح

ــدرات  ــة واملخ ــق واألحذي ــت والدقي ــمنت والكري واألس

والخبــز والفضائــح".

ولقــد كانــت حياتــه اوبــرا ســاخرة مــن تأليفــه واخراجــه 

ومتثيلــه .. ومل يكــن شــعب الدومينيــكان فيهــا غــر دور 

املنشــد والكومبــارس .. ويــرى ان دراســة الدكتاتوريــة 

ــر  ــور يف القه ــخصية الدكتات ــردة لش ــة مف ــي دراس التعن

واإلذالل .. بقــدر ماهــي دراســة لإلنهيــار البطــيء ملجتمع 

بأكملــه. ولذلــك فأنــه خــرج مــن بغــداد بتجربــة غنيــة 

تحولــت يف آب 2003 اىل سلســلة مقــاالت يف جريــدة 

بالجنســية  متمتعــا  يقيــم  حيــث  اإلســبانية  الباييــز 

األســبانية التــي منحهــا لــه الرملــان اإلســباين اعتــزازا بــه 

ــبانية. ــون بأإلس ــن يكتب ومب

ــص  ــع املتخص ــب املوق ــكا .. صاح ــوالس مافي ــول نيك يق

ــه اىل  ــه حــول تجربت ــة: " رغــم ان ــكا الاتيني ــأدب امري ب

مقــاالت متسلســلة عــن زيارتــه للعــراق وبطابــع روايئ االّ 

ــا  ــه هن ــة .ومــن خــال متابعــة لقاءات ــه يخطــط لرواي ان

ــي  ــتمع اىل رشح تفصي ــم واس ــر الحكي ــى  باق ــد التق فق

حــول معانــاة األغلبيــة مــن ابنــاء الشــعب العراقــي مــن 

القتــل والترشيــد واإلبــاده كــام اســتمع مــن الســيد جال 

الطالبــاين اىل رشوح تفصيليــة عــن األنفــال وحلبجــة 

ومــا تعــرض لــه الشــعب الكــوردي مــن حمــات القتــل 

ــة. والتهجــر والعنري

وهنــاك اشــخاص عاديــن التقاهــم يوســا يف بغــداد 

تفصيــات  اىل  منهــم  اســتمع  والنجــف  والســليامنية 

مرافقــوه  اســعفه  مثلــام  متنوعــة  وقصــص  وحكايــا 

بروايــات عــن  املرافقــن  العراقــي وبعــض  والســائق 

مقاالتــه  يوســا  نــرش  وقــد  والدكتاتوريــة.  الفرديــة 

ــة  ــة والربري ــن الحري ــا ع ــدث فيه ــن تح ــت عناوي تح

والنــاس يف بغــداد واملتدينــن والنهابــن والكتــب والكــرد 

وموضوعــات اخــرى القــى فيهــا الضــوء عــى ثقافــة 

ــر  ــذي ع ــي ال ــار القيم ــى األنهي ــي، وع ــعب العراق الش

عنــه املجتمــع بعــد الســقوط مــن مظاهــر الســلب 

ــيء  ــار البط ــميه ) اإلنهي ــو مايس ــة وه ــب والجرمي والنه

ملجتمــع بأكملــه (.

 ويعطــي اهميــة أللقــاء الضــوء عــى الفســاد والرشاســة 

ــر  ــي تدم ــة الت ــامد الدكتاتوري ــكل ع ــي تش ــر الت والقه

ــد  ــو يعتق ــعوب .. وه ــي روح الش ــدان وتدم ــخ البل تاري

رغــم الخــراب ان التجربــة األمريكيــة ســتعن عــى خلــق 

اتجاهــات ثقافيــة وفكريــة رغــم ماتعرضــت لــه الحضــارة 

القدميــة لبــاد وادي الرافديــن مــن اخطــار ونهــب .. 

فهــل ســيكتب روايتــه عــن الدكتاتوريــة يف العــراق بعــد 

روايتــه ) حفلــة التيــس ( .. دكتاتوريــة رافاييــل فرجيللــو 

ــوى الظــام ؟ ــة ق ــكان ام دكتاتوري يف الدوميني

ــن  ــويدي م ــروايئ الس ــزال ال ــة: ماي ــس - ثقاف الكومب
ــن  ــاءل: " م ــري يتس ــن خم ــس حس ــي يون ــل تون أص

هــو الســويدي األصيــل؟ ويكــرر مــا كان هاجــس خليــل 

األســود بطــل روايتــه األوىل )عــن حمــراء( ومحــور 

ــاء.  ــئلة البق ــة واس ــة والهوي ــول املواطن ــئلته ح اس

ــرا أليصــال صــوت  ــر تعب ــن الطــرق األك ــه يبحــث ع ان

والجــدل  التناقــض  مواجهــة  يف  واســئلته  املغــرتب 

والصعوبــات التــي تعرتضــه يف طريــق اإلندمــاج مــع 

ــس  ــد يون ــت، ول ــس الوق ــة يف نف ــى الهوي ــاظ ع الحف

ــويدية.  ــي وأم س ــام 1978 ألب تون ــري ع ــن خم حس

وكان يف نشــأته األوىل قــد واجــه مشــكات عديــدة جــراء 

احساســه ان الرتكيــز يتــم عــى التباينــات الثقافيــة وليــس 

ــويد  ــاين يف الس ــرتاب اإلنس ــابه واإلق ــارص التش ــى عن ع

املتعــدد املنفتــح، والراغــب يف توفــر فــرص الحيــاة 

ــه.  ملوطني

وكان خمــري يف روايتــه األوىل )عــن حمــراء( التــي فــازت 

عــام 2003 بجائــزة الروايــة التــي تخصصهــا صحيفــة 

ــر اللغــة  ــق لغــوي يظه ــه مــن بري ــع ب ــا تتمت ــوراس مل ب

ــق بحســب  ــر والخل الســويدية اكــر طاقــة عــى التصوي

ــزة. ــي تقدمــت اعــان منحــه الجائ الديباجــة الت

 والروايــة تحــي قصــة الشــاب خليــل ذي الخمســة عــرش 

عامــا، الــذي يحــاول عــر تســجيل يومياتــه، أن يحتفــظ 

لنفســه بخــواص هويتــة العربيــة املمتزجــة بدم ســويدي. 

وكانــت معرفتــه عــن وطنــه الــذي يف مخيلتــه تنبــع 

ــه  ــت والدت ــي درج ــث الت ــن األحادي ــايس م ــكل أس بش

عــى ايرادهــا ونقــل صــور وطــن بعيــد ومتخيــل .. فيــام 

يواجــه يف الحيــاة اليوميــة عنــارص الجــدل والــراع بــن 

والــده الســويدي وبــن املجتمــع الــذي يعيــش فيــه حتــى 

ــاد  ــويد والب ــع الس ــع املجتم ــح م ــة التصال ــل لحظ يص

كوطــن ايضــا.

 كيــف يكــون الســويدي األصيــل؟ ذلــك هــو ســؤال 

روايتــه األوىل. يقــول خمــري وكان خليــل يتســاءل: هــل 

ــقته  ــات ش ــه ومتطلب ــا اثاث ــن إيكي ــرتي م ــن يش ــو م ه

ــاين  ــبع بأغ ــذي تش ــاديء ال ــل اله ــقر الطوي ــو األش ام ه

ــاح  ــوس ويلســرتوم ، وغرهــا مــن اســئلة تجت ــا وماغن آب

.. وقــد وجــدت لجنــة  الشــخصية الشــابه املهاجــرة 

التحكيــم يف الروايــة منوذجــا لعــرض الراعــات الداخليــة 

ــر. للمهاج

 امــا روايــة خمــري ) مونتــي كــور ( فقــد حصلــت عــى 

الجائــزة األدبيــة املرموقــة – رومــان بريــس – التــي 

تقدمهــا مؤسســة اإلذاعــة الســويدية لأعــامل اإلبداعيــة، 

ــروايئ الشــاب  ــزة ان هــذا ال ــة الجائ ــد اوضحــت هيئ وق

هــو مهنــدس لغــة جديــدة يــرتك ملســته عــى كل مفــردة 

كتبهــا يف الروايــة وابطالهــا واحداثهــا بشــكل يظهــر 

الســويد كبلــد ومجتمــع متنــوع وفريــد مــن نوعــه، 

ولكنــه مجتمــع متجانــس ومنســجم مــع نفســه يف نفــس 

ــت.  الوق

انــه كتــاب جــريء ويســتحق القــراءة بحســب بيــان 

هيئــة الجائــزة، وحــن اســتضافته ميكايلــا نيمــي يف 

برنامــج كاتــب وكتــاب قبــل ايــام قــال ردا عــى ســؤالها 

حــول مايضمــره اســلوبه مــن نقــد للمجتمــع الســويدي: 

ــل ردة  ــل ميث ــي خلي ــذي اتخــذه بطــل روايت "املوقــف ال

فعــل جــراء قلقــه ازاء اســئلة مــن هــو الســويدي وهــل 

هــو ســويدي ام الجــيء حــن يُذكّــر املــرء مــراراً وتكــراراً 

بأنــه ال يبــدو ســويدياً". لكــن أكــر مــا أشــغل بــه نفــي 

ــخصيايت ان  ــب وش ــي ككات ــو محاولت ــري، ه ــول خم يق

نجيــب عــى األســئلة لرنســم صــورة الســويدي يف دواخلنــا 

ــا. او خارجه

ــال : املشــكلة  ــق الحضــور حــن ق ــار الكاتــب تصفي  وأث

انــه مل يعــد اآلن هنــاك مــن يســال كيــف ندمــج األجانب 

عنــد  الســؤال  اصبــح  بــل  الســويدي؟  املجتمــع  يف 

ــع  ــها املجتم ــي ميارس ــات الت ــي الصعوب ــا ه ــض: م البع

الســويدي والتــي تعيــق إندمــاج املهاجريــن. وكنــت 

ــس حســن خمــري  ــروايئ يون ــث لل ــول دامئــا، والحدي اق

واطــرح الســؤال يف روايتــي واطرحــه اليــوم: هــل نحــاول 

ان نقــول كيــف يندمــج الســويديون يف عــامل يتصــف 

ــدر  ــة . واص ــق ثاني ــة بالتصفي ــت القاع ــة؟ وضج بالعومل

ــا اتصلــت بأخــويت،  ــة : ان يونــس الخمــري الكتــب التالي

ــات  ــاح ومرسحي ــط واكتس ــويل بالضب ــت ح ــك تحدث وان

ــب اخــرى  ــزال ينشــغل يف انجــاز نصــوص وكت وهــو ماي

ــة. مختلف

سارا ستيال: 
عارية 

القدمين 
في يناير 
.. درس 
لكل فتاة

الكومبــس - ســتوكهومل: الكتــاب الــذي اطلقتــه ســارا 
ســتيال ابنــة التاســعة عــر بعنــوان )عاريــة القدمــن يف 

ينايــر(  بتاريــخ الرابــع عــر مــن فرايــر شــباط 2014 

ــاة،  ــا كل فت ــح ان تقرأه ــاة تصل ــرة حي ــة وس ــو قص ه

ــادر  ــاة تغ ــة فت ــذا قص ــرة ه ــاب الس ــروي كت ــث ي حي

منزلهــا مرغمــة تحــت ظــروف املنــزل وانفصــال والديهــا 

وهــي يف الثالثــة عــرة مــن العمــر. تغــادر الهثــة 

ووحيــدة  تلــوذ بالشــوارع وباملكتبــة واألســواق والتجــد 

مــن يؤويهــا، انهــا وحيــدة يف شــوارع املدينــة، وتعجــز 

ان تجــد مــن تلجــأ اليــه لكنهــا يف نهايــة املطــاف التجــد 

ســوى ان تلجــأ اىل صديــق العائلــة )غاســر( الرجــل ذي 

ــدا.  ــذي يعيــش وحي الخامســة والعريــن، ال

غاســر الرجــل الــذي يقــدم لهــا الرعايــة اول األمــر 

ــر لديهــا  ــى بهــا ويهــديء مــن روعهــا، مل يكــن يث ويعن

الشــك ولكنهــا بعــد وقــت تجــد نفســها يف الرسيــر 

البــارد عاريــة القدمــن والصــدر اال مــن جوربهــا الطويــل 

ــا  ــاعتها انه ــرف س ــور، لتع ــارد مهج ــر ب ــدة يف رسي وحي

اغتصبــت او استســلمت او وقعــت يف الخطيئــة وعارشت 

ــا.  ــذي يؤويه الرجــل ال

 تكتــب ســارا ســتيا : " كانــت وحيــدة وتشــعر بوحشــة 

غريبــة ورمبــا كان وجــوده اىل جانبهــا هــو الــيء الوحيد 

ــامال لإلســتمرار.  ــك احت ــة ومتتل ــا حي ــذي يشــعرها انه ال

ويف فصــول الكتــاب الــذي يبلــغ 250 صفحــة تــروي ســارا 

كيــف صــار اإلستســام للخطــأ تكــرارا للشــعور بالتبكيــت 

والحــزن والنــدم . لكنهــا تعــود وتستســلم لنــزوة العاقــة 

هــذه كــام لــو انهــا تبحــث عــن انتــامء او ارض ! وتكتــب 

: ) فجــأة وجــدت نفســها عاريــة يف الرسيــر وهــي شــبه 

مصدومــة التعــرف مــن ايــن تبــدأ الخطــوة التاليــة(.

 وكلــام كانــت متــي األيــام وهــي يف عهــدة كاســر وهــو 

ــارا، كانــت تفكــر يف  يكــرر اغتصابهــا وهــي المتتلــك خي

ــل  ــم ب ــر املبه ــا املص ــتقبلية وكان يقلقه ــا املس خياراته

ــة  ــي النهاي ــذه ه ــرة ان ه ــام لفك ــا اإلستس كان يرعبه

الوحيــدة املتاحــة لحياتهــا. كانــت الفتــاة تفكــر بالحريــة 

ــذاك،  ــه يوم ــاين من ــذي تع ــا ال ــارج حارضه ــاة خ والحي

ــي  ــة الت ــة تسرتســل احامهــا وافكارهــا الحي وبلغــة ادبي

كانــت متنحهــا القــوة لتنهــض وتأمــل ان هنــاك غــد اخــر 

حتــام. 

وتقــرر اإلتصــال بالجهــات املختصــة حيــث تجــد العنايــة 

ــب  ــدأ سلســلة مــن الحــوارات حيــث يطل ــة وتب والرعاي

منهــا املحامــي الكثــر مــن التفاصيــل مبــا يف ذلــك 

ــول : ان  ــا وتق ــد اغتصابه ــه عن ــت ترتدي ــس وماكان املاب

اســئلة املحقــق واملحامــي املختــص هــي التــي اوحــت يل 

بعنــوان الكتــاب الــذي يــروي قصتــي. ويتواصــل الكتــاب 

ــد  ــه بع ــي مل تنت ــا الت ــا ومعاناته ــل خاصه ــروي تفاصي ي

ــاع. ــا شــبح اإلغتصــاب والضي ــث ياحقه حي

القانــون  لتســاعد   وتتجــه ســارا ســتيا اىل دراســة 

الفتيــات اللــوايت يتعرضــن اىل مثــل هــذه الفاجعــة. 

ــد  ــون الســويدي : اري ــا للتلفزي ــة حديثه ــول يف نهاي وتق

ان اســاعد مــن يتعــرض ملثــل هــذه التجربــة املــرة واريــد 

ــاب  ــاة تتعــرض لظــروف ضاغطــة ان تقــرأ الكت ــكل فت ل

ــا  ــاة تجره ــة كل فت ــاة وحكاي ــاة ومعان ــة حي ــه قص ألن

ظروفهــا العائليــة او الخاصــة ان تواجــه الحيــاة وحيــدة 

ومضطــرة . ورمبــا يشــكل ضــوءا رضوريــا ليعرفــن طريــق 

ــاص. الخ
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ــوان  ــري، الدي ــا رصت غ ــرة : أن ــس - القاه الكومب
الصــادر عــن الهيئــة املريــة العامــة لقصــور الثقافــة، 

للشــاعر املــري محمــد فريــد أبــو ســعدة، مجموعــة 

الشــعرية  الدراميــة واملعــادالت  مــن االشــتباكات 

التــي تتعلــق بالــذات واآلخــر واألرض والعــامل، داخــل 

النــص الشــعري.

 يف قصيدتــه متتــزج الحيــاة باألســطورة، واأليــرويس 

ــتعاري  ــاع االس ــى روح اإليق ــويف، فتتج ــاين الص بالعرف

ــد  ــعة. فري ــه الواس ــه األوىل وأمكنت ــريئ يف أزمنت بالام

أبــو ســعدة يجنــح يف أعاملــه الشــعرية الســابقة 

لكــرس آفــاق التوقــع لــدى املتلقــي مــن خــال ركــوب 

جناحــي الشــعر املجــاز واللغــة، والداللــة املتحركــة يف 

ــذا  ــه يف ه ــلم نفس ــد أس ــه ق ــر أن ــعري، غ ــه الش نص

ــب  ــوان للحيــاة بــكل مــا فيهــا مــن نــزق وح الدي

ــق مرشوعــه الشــعري بطــن  ــه وثّ ــي أن ــاة، أعن ومعان

األرض الغاضــب أيضــا.

 أنــا رصت غــري” يف مجموعــة مــن العتبــات النصيــة، 

أوالهــا العنــوان " أنــا رصت غــري "، وثانيهــا الغــاف 

ــل  ــو يحم ــوان فه ــبة إىل العن ــداء. بالنس ــا اإله وثالثه

ــا الخــاص جــدا  ــدالالت املفتوحــة، منه ــن ال ــر م الكث

الــذي ميكــن أن نحيلــه إىل الشــاعر الــذي تحــّول، 

فأصبــح إنســانا جديــدا بعــد تجربــة املــرض التــي 

ــر متــردا ووضوحــا. ــه، وصــار أك أملّــت ب

ــامل  ــب الع ــه يخاط ــول: إن ــل لنق ــى والتأوي  ويف املعن

الخارجــي الكــوين الــريء، فقــد تحــّول الخطــاب 

الشــعري لــدى فريــد أبــو ســعدة مــن النقــر عــى وتــر 

ــرات  ــدد النق ــر اتســاعا ومتع ــوت إىل الخــارج األك امل

ــذي  ــري ال ــان امل ــب اإلنس ــث يخاط ــة، حي الانهائي

رفــض كل أنــواع الظلــم، ورصخ يف املياديــن معــّرا عــن 

رأيــه، وحريتــه، وكــرس حاجــز الخــوف، وعــادت روح 

االنتــامء إليــه بعــد أن قــد كرستهــا الســلطة السياســية 

منــذ قيــام ثــورة يوليــو 1952، وحتــى 2011، فأصبــح 

إنســانا جديــدا، يبحــث عــن العدالــة التــي يرغــب يف 

ــاعر  ــر، ش ــون م ــامل، وتك ــاء الع ــر أنح ــارها ع انتش

املعــادالت اليوميــة يف كتابــة القصيــدة النريــة املرية 

بصفــة خاصــة، حيــث إنــه انشــغل برتكيــب املشــاهد 

الشــعرية يف صيغــة املعــادالت الرياضيــة التــي تجعــل 

النــص الشــعري لديــه نصــا يحمــل الكثــر مــن املعــاين 

ــدى القــارئ. املختلطــة ل

ــع  ــرأ يف مطل ــايئ. وإذ نق ــل الانه ــى التأوي ــه ع  ترغم

امليــاْه/  جالــٌس يف  أنــا حجــٌر/   "  : قولــه  الديــوان 

ــادالت  ــي صــورة املع ــي“، نلق ــًة/ يف دم ــُب أحصن أراق

الشــعرية واضحــة مــن خــال صــوت الــذات الشــاعرة 

التــي تقــف عــى ضمــر املتكلــم “أنــا” ترقــب العــامل 

الخارجــي مــن خــال الوجــوه التــي متــّر عــى طريــق 

النــص الشــعري الريــايض الــذي اختــاره الشــاعر، 

ــات  ــب جراح ــي، لرتاق ــق اليوم ــرق املنط ــذات تخ فال

الــذي  العــامل املخــرتع  األحصنــة الشــعرية داخــل 

ــا. ــي أيض ــا اليوم ــب وجعه ناس

 ترتكــز البنــى اللغويــة التــي اعتمــد عليهــا فريــد أبــو 

ــال  ــن خ ــردة م ــة املف ــى حركي ــه ع ــعدة يف ديوان س

التوافــق الدرامــي بينهــا وبــن الصــورة التــي تلبســت 

املناجــاة  روح  فتحمــل  نفســه،  الشــعري  النــص 

الداخليــة أحيانــا وروح امليلودرامــا أحايــن أخــرى، مــام 

ــي.  ــة يف التلق ــراءة، ورمزي ــص اتســاعا يف الق ــح الن مين

ــو  ــد أب ــوص فري ــر يف نص ــكل كب ــاّص بش ــى التن يتج

ــة،  ــة مهم ــة تأويلي ــن دالل ــو م ــذا ال يخل ــعدة وه س

ــه الثقــايف، مــن  ــه عــى تراث ــح بكتابت ــه منفت وهــي أن

ذلــك منحــه مــن مقــوالت املتصوفــة الكبــار، وهــو مــا 

ــايل:  ــه الت ــوه نّص يجل

“أدركــُت مــا يب/ وأدركــُت أن املدينــة َ تركــُض/ تحــت 

ــِه/  ــَه الــذي أســتجُر ب ــَه الرحيــم َ/ اإلل ثيــايب/ وأن اإلل

عرشــُه هــا هنــا/ تحــت جلــدي/ أنــا!”. املتصــّوف 

ــها  ــة يعيش ــرة فني ــل ظاه ــعدة" ميث ــو س ــعر "أب يف ش

ــي.  ــق اإلله ــن العش ــو م ــذي ال يخل ــه ال ــه وقلب ببدن

النــص عنــده محّمــل تأويــات مبــارشة وغــر مبــارشة 

ــة  ــة والحداث ــروح القدام ــا ب ــل محم ــل التأوي يف تأوي

يف آن وكأن الحــب عنــد ايب ســعدة هــو الــذي يحقــق 

الكــامل البــرشي للــذات ويجعلهــا تطفــو فــوق ســطح 

ــدة. ــاق بعي ــاة لتعــرج إىل آف الحي
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فيــه  شــارك  بحــٌث  أظهــر  ســتوكهومل:   - الكومبــس 

ــوم الجمعــة، ان  ــون، صــدر الي خــراء ســويديون ودولي

املهاجريــن يشــكلون عامــاً مهــامً يف الســويد، وان مــن 

ــي  ــايب، ه ــكل إيج ــا بش ــرون به ــي يؤث ــور الت ــن األم ب

ــة. ــة الدول ــم رفاهي ــادرات ودع ــادة الص زي

والبحــث هــو عبــارة عــن تجميــع لبحــوث ســابقة، قــام 

بهــا خــراء ســويديون ودوليــون حــول الهجــرة وآثارهــا. 

وجــرى متويــل القامئــن عــى البحــث ضمــن إطــار 

ــامح". ــوع والتس ــويد – للتن ــادرة "كل الس مب

حــول  ُمشــاعة  "خرافــات"  عــرشة  التقريــر  وفنــّد 

وهــي: الســويد،  يف  املهاجريــن 

للبلــدان  إقتصاديــة  خســائر  اىل  تــؤدي  الهجــرة   •

الدوليــة  الدراســات  مــن  العديــد  ان  إذ  املســتقبلة. 

ــا  ــرة، وم ــايب للهج ــو اإليج ــار النم ــرت آث ــرة، أظه األخ

تســاهم بــه مــن زيــادة الصــادرات والتخصــص يف العمل 

والحيلولــة دون نقــص األيــدي العاملــة واملهــارات.

• الهجــرة تشــكل عبئــاً كبــراً عــى املوازنــة العامــة 

للدولــة. تبــن البحــوث ان التاثــر املــايل للهجــرة قليــل 

ــر  ــد كب ــدد اىل ح ــه، يتح ــك او إيجابيت ــلبية ذل وان س

عــى مــدى نجــاح ســوق العمــل يف إســتقبال املهاجريــن 

وإيجــاد وظائــف لهــم، وهــذا مــا تؤكــده البحــوث 

ــة. ــاون والتنمي ــة التع ــل منظم ــويدية وتحلي الس

اإلقتصاديــة.  املعونــات  عــى  يعيشــون  الاجئــون   •

ــن  ــك الذي ــن أولئ ــر م ــزء كب ــات ان ج ــرت الدراس أظه

ــون للعمــل أو الدراســة، وان  يهاجــرون إىل الســويد يأت

كثريــن يحصلــون عــى حــق اإلقامــة يف البلــد بســبب 

ــه. ــه في ــى وظيف ــم ع حصوله

• الاجئــون يؤثــرون عــى خفــض الرواتب ويســتحوذون 

عــى فــرص عمــل الســويدين. بحســب الدراســات، 

ــة، قليــل او  فــإن تأثــر الاجئــن عــى الرواتــب والبطال

ــت دراســة ســويدية ان ان الهجــرة  ــام اثبت ــدوم، في مع

ــل  ــن داخ ــل للمولدي ــوق العم ــرص س ــى ف ــر ع ال تؤث

الســويد.

• الهجــرة أدت اىل زيــادة الجرميــة. أظهــرت الدراســات 

ان غالبيــة املولوديــن خــارج الســويد حالهــم حــال 

عــى  يقدمــون  ال  البلــد  داخــل  املولوديــن  غالبيــة 

بذلــك هــم  يقــوم  ان مــن  بــل  الجرائــم،  إرتــكاب 

األشــخاص ضعيفــي املــوارد واملعرضــن ملواقــف صعبــة.

• صعوبــة الحصــول عــى األمــان اإلجتامعــي يف البلــدان 

أظهــرت  بهــم.  ترحيبهــا  رغــم  لاجئــن  املســتقبلة 

البحــوث ان الــدول ان تتمتــع بشــبكة أمــان إجتامعــي 

ــواب  ــح أب ــاً لفت ــر مي ــب أك ــون يف الغال ــعة، تك واس

الهجــرة مــن البلــدان التــي تضعــف فيهــا تلــك الشــبكة.

ان  البحــوث  بينــت  التشــابه.  يتطلــب  التضامــن   •

ــر ال  ــي كب ــوع عرق ــز بتن ــي تتمي ــدان الت ــي البل مواطن

يعتــرون أنفســهم أقــل إنتــامًء ملجتمعاتهــم الجديــدة، 

مقارنــة مــع األشــخاص الذيــن يعيشــون يف بلــدان يقــل 

ــي. ــوع العرق ــا التن فيه

إســتعداداً  أكــر  يكونــوا  ان  يجــب  املهاجــرون   •

لإلندمــاج. األشــخاص الذيــن لديهــم صلــة وصــل بأكــر 

ــوارد  ــى م ــول ع ــة الحص ــون بإمكاني ــد، يتمتع ــن بل م

ــم. ــة إندماجه ــهل عملي ــا يس أكــر م

• الســويد يف طريقهــا اىل ان تصبــح بلــداً إســاميّاً. عــى 

ــات  ــن الدراس ــد م ــرت العدي ــك، أظه ــن ذل ــس م العك

ان اإلنتــامء الدينــي قــد يســهل اإلندمــاج يف الكثــر 

ــول  ــن ان تتح ــال ميك ــبيل املث ــى س ــي، فع ــن النواح م

الكنيســة او الجامــع أو املعبــد اىل ملتقــى يف البلــد 

ــد. الجدي

• األســباب اإلقتصاديــة تقــف ســبباً وراء هجــرة غالبيــة 

ــة  ــل الجغرافي ــوث ان العوام ــرت البح ــن. أظه املهاجري

والعاقــات البرشيــة مــن أكــر العوامــل الحاســمة 

ــارون  ــن يخت ــن الاجئ ــر م ــرة وان الكث ــب الهج يف طل

إليهــا. وانــه فقــط  الــدول األقــرب منهــم للهجــرة 

ــا اىل  ــأ أفراده ــروب، يلج ــن ح ــاين م ــي تع ــزاء الت األج

ــث  ــة، كــام يحــدث اآلن يف الســويد، حي ــدول األوربي ال

ــن مــن  ــة الاجئــن هــم مــن الســورين الفاري ان غالبي

ــم. ــهدها باده ــي تش ــة الت ــرب األهلي الح

دعــوات لفــرض القيــود علــى إســتخدام الهواتــف 
أثنــاء قيــادة الســيارة

الكومبــس - ســتوكهومل: يســعى الرملــان الســويدي اىل فــرض املزيــد مــن التشــدد عــى ســائقي الســيارات الذيــن 
ــاد ( و ) سامســونج تــاب (، واألجهــزة  ــواح اإللكرتونيــة للتصفــح مثــل ) آي ب ــة، واألل يســتخدمون الهواتــف النقال

األخــرى، او يتابعــون مواقــع التواصــل اإلجتامعــي وكتابــة الرســائل النصيــة أثنــاء قيادتهــم لســياراتهم.

وكانــت الحكومــة وبطلــب مــن الرملــان، فرضــت جملــة تشــديدات بهــذا الخصــوص، نهايــة العــام املــايض، اال ان 

الرملــان يــرى ان تلــك اإلجــراءات غــر واضحــة وكافيــة، داعيــاً الحكومــة اىل تقديــم مقــرتح جديــد بشــأن ذلــك.

ــع  ــن الترشي ــادة، لك ــاء القي ــول أثن ــف املحم ــث بالهات ــى اآلن الحدي ــع حت ــن الســويدية ال متن ــروٌف ان القوان مع

األخــر الــذي بــدأ العمــل فيــه قبــل عــدة أشــهر، شــدد مــن املســؤولية يف حــال تســبب أحــد الســائقن بحــادث 

ناجــم عــن عــدم إنتباهــه أثنــاء الســياقة بســبب إســتخدام الرســائل النصيــة، وهــو ماتعــده الكثــر مــن مؤسســات 

الرشطــة والدولــة، ترشيعــا ناقصــا ومعقــدا.

مبالــغ طائلــة إلبعــاد طالبــي اللجــوء المرفوضــة 
تهم طلبا

ــن عــى الرفــض يف  ــي اللجــوء الحاصل ــاد طالب ــات إبع ــة لعملي ــف املالي ــس - ســتوكهومل: إزدادت التكالي الكومب
ــك. ــن يتلقــون قــرارات بذل الســويد، رغــم إنخفــاض عــدد األشــخاص الذي

ــون  ــل 192.7 ملي ــون كــرون، مقاب ــة ســويدية أن كلفــة اإلبعــاد بلغــت حــوايل 241.6 ملي ــر صحفي وذكــرت تقاري

كــرون للعــام 2011، فيــام إرتفــع عــدد الطائــرات املؤجــرة لذلــك خــال عــام واحــد فقــط مــن 100 اىل 170 طائــرة.

ويف شــهر شــباط )فرايــر( مــن العــام 2013، ســجلت رحــات اإلبعــاد أعــى تكاليــف لهــا. حيــث أجــرّت طائــرة مــن 

ــة بلغــت 271000  ــول، بكلف ــة كاب ــل خمســة أشــخاص فقــط اىل العاصمــة اإلفغاني ــك 737-800، لرتحي ــوع بوين ن

للشــخص الواحــد، مضافــاً إليهــا رواتــب املوظفــن وبــدالت الســفر.

الحكومــة توظــف المزيــد مــن المعلميــن فــي 
ضواحــي المــدن

الكومبــس - ســتوكهومل: أعلــن وزير التعليم الســويدي 
يــان بيوركلونــد، أن الحكومــة ســتقوم بتوظيــف املزيــد 

مــن املعلمــن األكفــاء يف ضواحــي املــدن التــي يعــاين 

طلبتهــا مــن ضعــف او تراجــع يف مســتواهم الــدرايس. 

وبحســب الوزيــر، فــأن الحكومــة ســتوظف 175 معلــاً 

جديــداً يف حــوايل 40 مدرســة.

وقــال إن غالبيــة طلبــة مــدارس تلــك املناطــق يعانــون 

مــن نتائــج دراســية ســيئة، لجهــة ان الكثــر مــن الطلبــة 

هــم مــن القادمــن الجــدد اىل الســويد، مــا يعنــي 

ــة  ــن مواكب ــوا م ــة ليتمكن ــود مضاعف ــم اىل جه حاجته

ــويدية. ــة الس ــتهم للغ ــع دراس ــية م ــم الدراس مناهجه

وبــّن الوزيــر، ان الرتكيــز ســيجري عــى هــؤالء الطلبــة 

وســيحصلون عــى افضــل املعلمــن، الفتــاً اىل نظــام 

املعلمــن الجــدد، ســيرتكز عــى إختيــار أفضــل املعلمــن 

الذيــن ســيحصلون نتيجــة لعملهــم عــى زيــادة يف 

ــهرياً. ــة ش ــدار 5000 كرون ــب مبق الرات

وأوضــح بيوركلونــد، ان مجالــس املحافظــات هــي مــن 

ســتقوم بتوظيــف املعلمــن الجــدد اال ان مســتحقاتهم 

املاليــة ســتدفعها الحكومــة. ومــن ضمــن املناطــق 

املشــمولة بالنظــام الجديــد، تينســتا يف ســتوكهومل، رونــا 

يف ســودرتاليا، هرغــوردن يف ماملــو، كرونوغــوردن يف 

ــان. ترولهيت

وكان عــدد املعلمــن املخصصــن لهــذا الرنامــج قــد بلــغ، 

العــام املــايض 3000 معلــم يف جميــع مــدارس الســويد، 

اال أن العــدد ســرتفع بحســب بيوركلونــد ليصــل اىل 

ــامً. 15000 معل

مشــروع لمنــح اإلقامــة لحاملــي الدكتــوراه مــن 
الجامعات الســويدية

الكومبــس - ســتوكهومل: قــال وزيــر الهجــرة الســويدي توبيــاس بيلســرتوم إن الحكومــة الســويدية قدمــت مــرشوع 
قانــون مينــح اإلقامــة الدامئــة للحاصلــن عــى شــهادات الدكتــوراه ، بعــد أربــع ســنوات مــن الدراســة يف الجامعــات 

السويدية.

ــس  ــته مبجل ــن دراس ــاء م ــال االنته ــه. ويف ح ــت علي ــويدي للتصوي ــان الس ــه إىل الرمل ــون، يف طريق ــرشوع القان م

Lagrådet الــذي يعمــل عــى التأكــد مــن توافــق مــرشوع القانــون، مــع القوانــن والترشيعــات القامئــة يف البــاد، 

والتصويــت عليــه يف الرملــان فإنــه يحــق للطالــب الــذي ينهــي دراســة الحصــول عــى درجــة الدكتــوراه يف الســويد 

الحصــول عــى اإلقامــة الدامئــة.

يذكــر أن هنالــك أكــر مــن 5 آالف طالــب أجنبــي يف الســويد يدرســون الدكتــوراه، حســب آخــر اســتطاع أجــري 

ــم  ــب عليه ــث يتوج ــب، حي ــاب األجان ــبة للط ــة بالنس ــألة هام ــة مس ــد الدراس ــة بع ــة اإلقام ــام 2013 وقضي ع

ــوا عــى عمــل. ــزا ومل يحصل ــاد إن انتهــت مــدة الفي مغــادرة الب

ند عشرة " خرافات " حول  بحث ُيفَّ
المهاجرين ويقول إنهم يدعمون 

رفاهية السويد
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الكومبــس - خــاص: موســم املــوت املســتمر عــى األرايض الســورية، ينــع أيضــا توقــف مواســم رحــالت املــوت يف 
البحــار املشــاطئة للحــدود مــع أوروبــا. وبعــد توقــف نســبي لهــذه الرحــالت، بســبب فصــل الشــتاء املــايض، عــاد 

نشــاط املهربــن مــرة اخــرى، ليلبــي حاجــة آالف بــل مئــات اآلالف ممــن فقــدوا األمــل بالبقــاء يف بلدانهــم، وذاقــوا 

مــرارة الهجــرة والنــزوح داخــل ســوريا أو إىل الــدول املجــاورة لهــا.

ــدا يف 17  ــدد، وتحدي ــذا الع ــة ه ــن طباع ــام م ــل أي قب

ــن  ــر م ــس تقاري ــارس تلقــت شــبكة الكومب ــن آذار/م م

مصــادر مختلفــة تؤكــد وجــود قــارب وســط البحــر 

املتوســط يف امليــاه اإلقليميــة اإليطاليــة، يحمــل العديــد 

ــارب  ــطينن، الق ــورين والفلس ــوء الس ــي اللج ــن طالب م

وحســب التقاريــر، كان يف حالــة مزريــة، ويحتــاج اىل 

ســاهمت  إنســاين  منطلــق  ومــن  عاجلــة.  مســاعدة 

ــع  ــن م ــرات إىل العامل ــاق تحذي ــس بإط ــبكة الكومب ش

ــى  ــال ع ــر لإلتص ــب األحم ــانية والصلي ــامت اإلنس املنظ

ــاة  ــاذ حي ــر الســواحل اإليطــايل النق ــة بخف وجــه الرسع

ــارب. ــن يف الق م

وبعــد يــوم تناقلــت وكاالت األنبــاء خــر انقــاذ البحريــة 

اإليطاليــة 323 مهاجــرا ســوريا وفلســطينيا يف وقــت 

ــر  ــرون البح ــوا يع ــارس، كان ــاء 17 م ــن مس ــدم، م متق

ــظ. ــارب مكت ــن ق ــى م ــط ع املتوس

وأضافــت الــوكاالت أن طائــرة كانــت تقــوم بدوريــة 

فــوق البحــر املتوســط يف إطــار عمليــة "مــاري نوســرتوم" 

ــف  ــة الخري ــلطات اإليطالي ــا الس ــي أطلقته ــا( الت )بحرن

ــول  ــب حص ــن، لتجن ــؤالء املهاجري ــدت ه ــايض، رص امل

ــات  ــاة املئ ــد مــن املــآيس بعــد غــرق ســفينتن ووف مزي

ــر. ــام يف أكتوب ــن ركابه م

مل ينــى بعــد الــرأي العــام األوريب والعاملــي، بعــض نتائج 

رحــات املــوت الكارثيــة، يف العــام املــايض، خاصــة عندمــا 

ــة  ــار، دفع ــض املص ــب بع ــئ حس ــر 200 الج ــل أك قت

ــر  ــف أوكتوب ــة منتص ــة الليبي ــاه اإلقليمي ــدة، يف املي واح

املــايض. فينــا أعلــن عــن انتشــال 7 جثــث لســورين قبــل 

حــوايل اســبوعن مــن الشــواطئ اليونانيــة.

" لــم يعــد هنــاك شــيٌء يســتحُق الحيــاة 
بعــد اآلن " !

ــه موقــع  ــذي قابل ولعــل قصــة الشــاب عــامد محمــد ال

الكومبــس بدايــة هــذا العــام )9 ينايــر( خــر دليــل عــى 

فظاعــة مــا ميكــن ان يعانيــه ركاب قــوارب املــوت، مــن 

ــة. اجــل الوصــول إىل شــواطئ األمــان األوروبي

" مل يعــد هنــاك يشٌء يســتحُق الحيــاة بعــد اآلن " ! هــذا 

مــا قالــه لـــ " الكومبــس " الشــاب الســوري عــامد شــيخ 

ــل  ــذي وص ــاً (، ال ــر ) 31 عام ــن العم ــغ م ــد، البال محم

ــاين ) نوفمــر ( املــايض، بعــد  ــن الث ــويد يف 26 ترشي الُس

أن فقــد 11 فــرداً مــن أفــراد أرستــه أمــام عينيــه يف ميــاه 

ــغ مــن العمــر ســنة  ــه البال ــه وطفل البحــر، منهــم زوجت

وخمســة شــهور.

عــامد كان يف القــارب الــذي غــرق قبالــة الســواحل 

 ،2013  ) إكتوبــر   ( األول  ترشيــن   11 يــوم  املالطيــة 

وفقــد فيــه زوجتــه الحامــل التــي كادت أن تضــع طفلهــا 

ــه مــع زوجاتهــم  ــه الصغــر، وشــقيقن ل ــد، وطفل الجدي

وأطفالهــم. وقــد أصيــب يف رأســه بجــروح، وأغمــي 

ــل أن  ــه، قب ــه وطفل ــاذ زوجت ــه إنق ــاء محاولت ــه، أثن علي

يتــم إنقــاذه، بعــد ذلــك مــن خفــر الســواحل املالطيــة.

يقــول لـــ " الكومبــس ": " حاولــت إنقــاذ زوجتــي وطفي 

عندمــا بــدأت امليــاه تتســلل اىل غرفتنــا، مــن جهــة 

ــي، ومل  ــدت الوع ــرأيس ووفق ــت ب ــي أصب ــن، لكنن اليم

ــم". ــى منه ــداً تبق ــد أح أج

يضيــف عــامد بتأثــر شــديد، والحــزن طــاغ عليــه: " 

فقــدت كل يشء، مل يعــد هنــاك مــا يتســحق بعــد اآلن، 

كل مــا أريــده هــو أن أحصــل عــى اإلقامــة ألســتطيع أن 

ــا، وأبحــث عــن جثــث أفــراد عائلتــي،  أســافر اىل إيطالي

كذلــك أريــد تقديــم دعــوى قضائيــة ضــد القــوات 

ــرتة  ــد ف ــا، بع ــى قاربن ــار ع ــت الن ــي أطلق ــة الت الليبي

وجيــزة مــن إبحارنــا مــن بلــدة زوارة يف 10 ترشيــن األول 

) إكتوبــر ( 2013".

مثــل هــذه القصــة املريعــة، ميكــن أن تكــون رادعــا ملــن 

ــه، لكــن حصــاد املــوت  يفكــر باملجازفــة بنفســه وأطفال

ــل  ــن أج ــرة م ــاس للمغام ــع الن ــوريا يدف ــتمر يف س املس

أمل ما بالحصول عى األمان.

العديــد ممــن وصلــوا عــى مــن قــوارب املــوت، يقولــون 

إنهــم غــر نادمــن عــى هــذه املغامــرة لكــن هنــاك مــن 

يقــول "لــو دفعــوا يل املايــن مل اجــازف مــرة أخــرى 

بركــوب مثــل هــذه الرحــات".

األشــخاص األكــر ندمــا هــم مــن تحملــوا مشــاق واتعاب 

ــا  ــة إيطالي ــة بصم ــدوا لعن ــوت، ليج ــارب امل ــرة ق مغام

ــة ذاق األمريــن  تنتظرهــم. يقــول تيســر وهــو رب عائل

ــا  ــد ذهب ــب والجه ــذا التع ــويد: " كل ه ــل إىل الس ليص

أدراج الريــاح، فبعــد أن بقــي 5 أشــهر يف الســويد، صــدر 

ــا". قــرار ترحيــي إىل إيطالي

ــوازي بــن خطــورة ومشــقة الوصــول إىل  ــاك مــن ي وهن

الشــواطئ األوروبيــة وبــن الوصــول إىل الســويد دون أن 

يــرتك بصامتــه يف إيطاليــا أو دولــة أخــرى.

الشــواطئ  نحــو  القــوارب  رحــات  موســم  عــودة 

األوروبيــة بــدأت كــام يبــدو هــذا العــام مــن الشــواطئ 

ــا  ــد خيوطه ــبكة متت ــن ش ــا ع ــث هن ــة، والحدي اإليطالي

ــل  ــا لتص ــا إىل ايطالي ــرورا بليبي ــورية م ــن األرايض الس م

ــويد. ــى الس حت

الســويد مــن جهتهــا تتوقــع قــدوم موجــات هجــرة 

جديــدة، لكنهــا أيضــا تقــوم بإجــراءات عديــدة لتحصــن 

األوروبيــة  الــدول  حدودهــا، وتســعى لاتفــاق مــع 

األخــرى مــن أجــل صيــغ عمــل مشــرتكة للحــد مــن 

ــة. ــر الرشعي ــرة غ ــات الهج ــق موج تدف

عودة موسم 
رحالت الموت إلى 
الشواطئ األوربية

عامد محمد
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افقي
1. بيض السمك o مجموعة جزر يف جنوب املحيط 

الهادي استقلت عن بريطانيا 1970

2. القارة التي تحوي اسرتاليا وما حولها من الجزر

3. متساو لآلخر يف القيمة أو الفضل )معكوسة( o نوع 

من الشجر القديم الطيب ابرائحة

4. حيوان منقرض يشبه الفيل o متشابهان

 o 5. صفحات انرتنتية متاحة ملن يحب تدوين أفكاره

خبت حامسته أو برد املاء بعد سخونة

6. التحدث باإلشارة أو باإلمياء o من حاالت البحر

7. مصادر التزود باألشياء

8. معظم األرايض الروسية o اسم إشارة

9. اسم جائزة سينامئية أمركية

10. بان o شخص يؤمن بالدولة التي ال تنتمي لدين 

معن

رأسي
1. عاصمة صقلية o يف تسجل األسامء واألحداث

2. جبل عظيم o عنيف فيه إراقة للدم

3. سكنوا وقطنوا o مثار النخل

4. أجمل فرتة وأكرها تفتحا o لباس موحد

5. نهايات o أخاف

6. نقي نحبا o توجهات لعمل يشء نحبه

7. فم o أوقات تتكرر خال السنة يرز فيها نشاط معن

8. عكس عرس o تضحية o نصف كارس

9. يف أجسامنا مسؤولة عن صفاتنا الوراثية o تحد يف 

موضوع ما

10. من أغنيات فروز البديعة

كلمات متقاطعة

حل الكلمات المتقاطعة

افقي
1. بطارخ • فيجي

2. اوقيانوسيا 

3. متعادل • رند

4. ماموث • ا ا

5. مدونات • فرت

6. وما • مد

7. موارد

8. سيبريا • هو

9. اوسكار

10. الح • علامين

رأسي
1. بالرمود • سجل

2. طود • دموي

3. اقاموا • بلح

4. ريعان  • زي

5. خامتات • راع

6. منوت • ميول

7. فو • مواسم

8. يرس • فدا • كا 

9. جينات • رهان

10. يا داره دوري
10        9         8        7        6         5        4        3        2         1

1
         
2 
       
3
        
4
        
5
         
6
        
7
        
8
         
9
        
10

المتاهة
ساعدك نفسك يف الخروج من هذه املتاهة, ابتدأ بالسهم االعى

الَحديقة
يف بيتنا حديقٌة صغرة

زُهورُها كثرة

فزَهرٌة زراقاء

وزهرٌة صفراء

وزهرٌة ثالثة بيضاء

يُعنى بها الجميع

يف الصيف والربيع

أيب ، وأمي ، وأنا ، وأخويت الصغار

فيها من األشجار

َخوٌخ وكُمرى ، وبُرتقال

بإرتفــاع  تعلــو  الرُمــان  ُشــجرُة 

لســور ا

تُحطَّ فوقها الطُيور

ومًتا الحديقة

بالُحب ، والرسور

أبو ميام
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