نتعاون مع السويد في
تفكيك الخطاب الديني
المتطرف لمكافحة
العنف واإلرهاب

RADIO

ON AIR

ﺗﺎﺑﻌﻮﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺟﺎت  FMﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮددات  101.1و 95.3
اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ

تصـدر عـن شـبكة الكومبـس
العدد الرابع والخمسون صديقك الناطق بالعربية في السويد
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السفير العراقي في ستوكهولم:

السويد ساعدت العراق في دحر اإلرهــــاب

االشتراكي الديمقراطي
إلى اليمين درُ
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االشتراكي الديمقراطي
إلى اليمين
درُ
مــع تزايــد التصريحــات واالقتراحــات التــي يطلقهــا
االشــتراكيون الديمقراطيــون ،قبيــل االنتخابــات
المقبلــة ،والتــي تغــازل المتعاطفيــن مــع تشــديد
شــروط االندمــاج وتقنيــن كــرم سياســة الهجــرة
واللجــوء ،أصبــح البعــض يعتقــد أن هــذا الحــزب العريــق
والمعــروف بمواقفــه وسياســاته التضامنيــة يصطــف
إلــى جانــب األحــزاب اليمينيــة! بــل وحتــى إلــى جانــب
اليمين المتطرف.
وقــد يتســاءل البعــض ،فيمــا إذا تبقــى شــيء مــن
يســارية هــذا الحــزب؟ الــذي نشــأ وتطــور وحكــم باســم
العمــال والكادحيــن ،وباســم الدفــاع عــن الفئــات
االجتماعية الضعيفة.
أكثــر مــا يقلــق فــي خطابــات الحــزب الجديــدة والتــي
كان آخرهــا اقتــراح يســعى إلــى تشــديد متطلبــات
تعلــم اللغــة علــى طالبــي اللجــوء ،والقادميــن الجــدد،
ّ
والالجئيــن الذيــن يتلقــون دعمــا ّ
حكوميــا
ماليــا
للمعيشــة ،هــو اقتــراب هــذا الخطــاب مــن اللهجــة
الشــعبوية ،التــي تعتمــد علــى مخاطبــة المشــاعر
لكسب وزيادة الشعبية.
وقــد تكــون تصريحــات جيمــي أوكيســون رئيــس حــزب
ســفيريادمكرتنا حــول إعجابــه ورضــاه عــن سياســة
االشــتراكيين الديمقراطييــن فيمــا يتعلــق بسياســة
الهجــرة واللجــوء ،خيــر دليــل علــى هــذا التقــارب غيــر
المتجانــس ،مــع أن حــزب االشــتراكيين الديمقراطييــن
ورئيســه ســتيفان لوفيــن يرفضــون حتــى مجــرد
الجلــوس مــع أي شــخص يمثــل حــزب ســفيريادمكرتنا،
الموصوف من قبلهم بالتطرف وحتى بالنازية.
قــد نتفهــم بــأن الحــزب بحاجــة إلــى اســترجاع قســم
مــن شــعبيته التــي فقدهــا أثنــاء موجــة الهجــرة التــي
خلقــت مــا يشــبه األزمــة فــي عــدد مــن مؤسســات
الدولــة والبلديــات ،ولكــن هــل الســباق االنتخابــي
يتطلــب التخلــي عــن بعــض المبــادئ؟ حتــى إذا كان
الثمن االقتراب من شعبوية أحزاب اليمين؟

المداخيــل العاليــة والشــركات الكبــرى لتمويــل
الخدمــات االجتماعيــة ورفــع مســتوى الرفاهيــة
السويدية.
فيمــا انتهــج الحــزب الــذي يشــارك حــزب البيئــة
بتشــكيل الحكومــة الحاليــة ،سياســة متســاهلة فــي
البدايــة فيمــا يتعلــق بالهجــرة واللجــوء واالندمــاج،
اآلن يحــاول اســترجاع جــزء مــن شــعبيته عــن
طريــق زيــادة التشــدد تجــاه سياســات اللجــوء
والهجرة واالندماج.
الئحــة تطــول مــن التصريحــات والمواقــف
واالقتراحــات ،تطلقهــا مــن الحيــن إلــى اآلخــر
أحــزاب تتنافــس علــى أصــوات المعارضيــن بشــكل
أو بآخــر للهجــرة والمتشــددين تجــاه قضايــا
االندمــاج ،أحــزاب تشــترك فيمــا بينهــا بتجســيد
سياســة يمكــن اعتبارهــا جديــدة تعتمــد علــى
”المتاجــرة” بجــزء مــن الفئــات الضعيفــة فــي
المجتمع وهم القادمون الجدد.
حذرنــا فــي مقــاالت ســابقة ،مــن محــاوالت تصويــر
الالجئيــن والقادميــن الجــدد علــى أنهــم ”مشــكلة”
ومــن اســتخدام تقديــم الحلــول لهــا مــن قبــل
معظــم األحــزاب المتنافســة بهــدف فقــط احتــال
مقاعد أكثر في البرلمان المقبل.
نحــن نفهــم بــأن اليســار اجمــاال قــد تراجــع فــي
العالــم وخاصــة فــي أوروبــا ،وأن معظــم أحــزاب
اليســار اقتربــت إلــى اليميــن ضمــن مصطلــح
االقتــراب مــن الوســط الذهبــي ،إال أن تصريحــات
ومواقــف حــزب كبيــر وعريــق مثــل االشــتراكي
الديمقراطــي الســويدي يمكــن اعتبارهــا اســتدارة
كبيرة نحو اليمين.
يبقــى أن نعــول دائمــا علــى أهميــة أن يعــرف القــادم
الجديــد والالجئيــن والمهاجريــن إجمــاال
مســؤولياتهم وحقوقهــم وأهميــة أن يظهــروا
أيضــا كقــوة انتخابيــة لهــا تأثيــر فــي كل األحــزاب
الســويدية ،وأن ال يحكــم عليهــم اإلعــام
والسياســيين وكأنهــم مجــرد ”مشــكلة” يتــم
تــداول وضــع الحلــول لهــا .وهــذه مهمــة أعضــاء
منتميــن ومؤثريــن فــي جميــع األحــزاب الســويدية،
خاصــة أعضــاء الحــزب االشــتراكي الديمقراطــي،
لكــي يبقــى الــدوران نحــو اليميــن مجــرد منــاورة
وليس تغيير للمبادئ.

يقــدم حــزب االشــتراكيين الديمقراطييــن نفســه
دائمــا ،مدافعــا عــن الفئــات الضعيفــة فــي المجتمــع،
ويرفــع شــعارات مثــل التضامــن والدفــاع عــن القيــم
اإلنســانية التــي ال تفــرق بيــن شــخص وآخــر ،كمــا
يدافــع الحــزب عــن سياســة رفــع ضرائــب أصحــاب

د .محمود صالح آغا
رئيس تحرير شبكة الكومبس اإلعالمية
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تصــدر مــرة واحــدة فــي الشــهر ً
حاليــا ،وتــوزع مجانــا بالبريــد
وعبــر مراكــز ثابتــة فــي عــدة مناطــق منهــا :ســكونة
وســتوكهولم ويوتيبــوري ونورشــوبنغ ولينشــوبنغ
واسكليســتونا ،وهــي خدمــة إعالميــة باللغــة العربيــة هدفها
المســاهمة فــي تلبيــة الحاجــة إلــى وجــود وســيلة إعالميــة
تتفاعــل مــع الجاليــات العربيــة فــي الســويد وأوروبــا حــول كل
مــا يجــري مــن أخبــار ومســتجدات تهــم الجاليــات الناطقــة
بالعربية.
صحيفــة الكومبــس وســيلة إعالميــة جــادة تحــاول التركيــز
علــى القضايــا التــي تهــم االندمــاج بالمجتمــع والتعريــف

بحقــوق كل األشــخاص والجماعــات حســب وضعهــا القانونــي
في السويد وأوروبا ،إضافة إلى التواصل مع ما يجري في
البــاد العربيــة والعالــم والتشــجيع علــى االســتفادة مــن
التجــارب وتنــوع الثقافــات بيــن الشــعوب ،مــن خــال
التعريــف باآلخــر واالطــاع علــى نمــط الحيــاة التــي اختارتهــا
الشــعوب وطريقــة وضعهــا للحلــول التــي تحتاجهــا فــي إدارة
المجتمع وتطوير المؤسسات وزيادة الرفاهية.
هيئــة تحريــر الكومبــس تضــم العديــد مــن الصحفييــن
واإلعالمييــن المتعاونيــن معهــا مــن داخــل السويـــد
وخارجها.

مواقع شبكة الكومبس اإلعالمية على اإلنترنت

المؤسس ورئيس التحرير
د .محمود صالح آغا
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موقع الكومبس بالعربية
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موقع راديو الكومبس
alkompis.se/radio
جريدة الكومبس الورقية
alkompis.se/magazine
موقع الشبكة الرئيسي
alkompismedianetwork.com

المبيعات
أحمد الزيان
٠٧٠٠٧٤٤٩٥١
ahmed.a@alkompis.com

صفحة الكومبس على الفيسبوك
facebook.com/alkompis
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Sverige idag. Vi på Al Kompis är övertygade
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PÅ ARABISKA FRÅN SVERIGE
صديقك الناطق بالعربية في السويد

CARPET WEEKEND

20%

Gäller .
. t .o.m
27.04 4.
29.0
2018

PÅ MODERNA
MATTOR
Gäller ej reducerade varor eller kampanjvaror. Ytterligare rabatt ges ej. Priser gäller vid
avhämtning. Kampanjen gäller 27 t.o.m. 29 april 2018. Gäller endast ny beställning.
Gäller ej produkter märkta Low Price.

CARPET WEEKEND

50 - 70%
Gäller .
. t .o.m
27.04 4.
29.0
2018

PÅ ÄKTA
HANDKNUTNA
ORIENTALISKA
MATTOR

Gäller ej reducerade varor eller kampanjvaror. Ytterligare rabatt ges ej. Priser gäller vid
avhämtning. Kampanjen gäller 27 t.o.m. 29 april 2018. Gäller endast ny beställning.
Gäller ej produkter märkta Low Price.

XXXLUTZ MALMÖ, CEDERSTRÖMSGATAN 2, 212 39 MALMÖ | TEL.: 0406555-000
19.04.18 10:22

الكومبس | 04

مايو  /أ َّيار  | 2018العدد 54

ﻻ ﻟﻺرﻫﺎب
ﻻ
ﻟﻠﺘﻄﺮف ﻟﻺرﻫﺎب
ﻻ
ﻟﻠﺘﻄﺮفﻟﻺرﻫﺎب
ﻻ ﻻ
ﻻ
ﻟﻠﺘﻄﺮفﻟﻺرﻫﺎب ﻻ ﻟﻺرﻫﺎب ﻻ ﻟﻺرﻫﺎب
ﻻ
ﻻ ﻟﻠﻌﻨﻒ
ﻻ ﻟﻺرﻫﺎب
ﻻ
ﻟﻠﻌﻨﻒﻟﻠﻌﻨﻒ
ﻟﻠﺘﻄﺮفﻟﻠﺘﻄﺮف ﻻ ﻻ
ﻻ ﻟﻠﻌﻨﻒ ﻻ
ﻟﻠﺘﻄﺮف ﻻ ﻟﻺرﻫﺎب
ﻻ ﻟﻺرﻫﺎب ﻻ ﻟﻠﺘﻄﺮف ﻻ ﻟﻠﻌﻨﻒ
ﻻ ﻟﻺرﻫﺎب
ﻟﻺرﻫﺎبﻟﻺرﻫﺎب
ﻻ
ﻻ ﻟﻺرﻫﺎب ﻻ

الخبير المغربي المصطفى الرزرازي أستاذ العالقات الدولية وإدارة األزمات:

ﻻ ﻟﻠﺘﻄﺮف

ﻻ ﻟﻠﺘﻄﺮف

ﻻ ﻟﻠﻌﻨﻒ

ﻻ ﻟﻠﻌﻨﻒ

ﻻ ﻟﻺرﻫﺎب

ﻻ ﻟﻺرﻫﺎب

ﻻ ﻟﻠﻌﻨﻒ

ﻻ ﻟﻠﺘﻄﺮف

ﻻ ﻟﻺرﻫﺎب

ﻻ ﻟﻠﻌﻨﻒ

ﻻ ﻟﻠﺘﻄﺮف

ﻻ ﻟﻠﻌﻨﻒ

ﻻ ﻟﻠﻌﻨﻒ

ﻻ ﻟﻠﻌﻨﻒ

ﻻ ﻟﻺرﻫﺎب

ﻻ ﻟﻺرﻫﺎب

ﻻ ﻟﻺرﻫﺎب

ﻻ ﻟﻠﺘﻄﺮف

ﻻ ﻟﻺرﻫﺎب

ﻻ ﻟﻠﻌﻨﻒ

ﻻ ﻟﻠﻌﻨﻒ

ﻻ ﻟﻠﻌﻨﻒ

ﻻ ﻟﻠﻌﻨﻒ

ﻻ ﻟﻠﻌﻨﻒ

ﻻ ﻟﻺرﻫﺎب

ﻻ ﻟﻺرﻫﺎب

ﻻ ﻟﻺرﻫﺎب
ﻻ ﻟﻠﻌﻨﻒ

ﻻ ﻟﻠﻌﻨﻒ

ﻻ ﻟﻺرﻫﺎب

ﻻ ﻟﻠﻌﻨﻒ

ﻻ ﻟﻠﻌﻨﻒ

ﻻ ﻟﻠﻌﻨﻒ

ﻻ ﻟﻠﻌﻨﻒ

ﻻ ﻟﻠﻌﻨﻒ

ﻻ ﻟﻠﺘﻄﺮف

ﻻ ﻟﻺرﻫﺎب

بالتأكيــد ليــس هنــاك بلــد بالقطــع ممتنــع بالكامــل عــن فتــح
الحــوار مــع أي بلــد آخــر لمكافحــة اإلرهــاب ،إذا توفــرت النيــة
الحســنة ،كمــا أن هنــاك عــدة ممارســات عنــد الدولــة والمجتمــع
الســويدي بالتأكيــد لــن تكــون إال مفيــدة إلغنــاء تجــارب
المغرب وكل التجارب العربية.

ﻻ ﻟﻠﺘﻄﺮف

ﻟﻺرﻫﺎبمــة لتقــارب وجهــات النظــر خــارج المؤثــرات اإلعالميــة غيــر الجــادة التــي قــد
ـذه المنتديــات مه
أجــد ان هـﻻ
ﻟﻺرﻫﺎب
ﻟﻠﺘﻄﺮف
ﻻ
ﻻ
ـاحة للخبــراء للتعــارف وتبــادل الخبــرات وقــد
ﻟﻺرﻫﺎبـاد مسـ
ـات ،إضافــة إلــى إيﻻجـ
تشــوش أحيانــا علـﻻـى العالقـ ﻻ
ﻟﻠﻌﻨﻒ
ﻟﻺرﻫﺎب
ﻻ
ﻟﻺرﻫﺎب
ﻻ
ﻟﻠﺘﻄﺮف
تتطــور إلــى مبــادرات بيــن الــدول المشــتركة ،إضافــة إلــى أن الســويد كدولــة لديهــا القــدرة علــى
ﻻ
ﻟﻠﻌﻨﻒﻟﻠﻌﻨﻒ
ﻟﻠﺘﻄﺮفـمح بالتعـ ﻻـاون فــي ﻻ
ﻟﻠﻌﻨﻒ
ﻟﻠﺘﻄﺮفمــا انهــا تسـ
تأثرهــا بالجانـﻻـب العاطفــي ك
ﻻـة وعــدم
الحيــاد والعمــل بعقالنيـ
ﻟﻠﺘﻄﺮف ﻻ ﻟﻺرﻫﺎب
ﻟﻠﺘﻄﺮف ﻻ ﻟﻠﻌﻨﻒ
برامج معقدة قد تأخذ وقت طويل على عكس ﻻباقي الدول.
ﻻ ﻟﻺرﻫﺎب
ﻟﻺرﻫﺎبﻟﻺرﻫﺎب
ـويديينﻻولهــذا تــم ﻻ
ﻟﻺرﻫﺎب
وأمــا المغــرب فهــو يحظــى باهتمــام خــاص داخــل مجتمــعﻻ الخبــراء السـ
تحديــد هــذا اللقــاء ،لوجــود تبــادل ثنائــي حــول الخبــرات والتعــاون األمنــي فــي
مكافحة التطرف واإلرهاب بين الدولتين.

هــل يمكــن للمغــرب االســتفادة مــن تجــارب الســويد
في مكافحة اإلرهاب؟
ﻻ ﻟﻺرﻫﺎب

ﻻ ﻟﻠﺘﻄﺮف

ما فائدة عقد مثل هذه المنتديات المشتركة مع السويد في مكافحة التطرف واإلرهاب؟

ﻻ ﻟﻠﺘﻄﺮف
ﻻ ﻟﻺرﻫﺎب

ﻻ ﻟﻠﻌﻨﻒ

ﻻ ﻟﻺرﻫﺎب

ﻻ ﻟﻠﻌﻨﻒ

وانضــم أيضــا للحــوار الدكتــور المصطفــى رزرازي ،أســتاذ إدارة األزمــات وكبيــر زمــاء مركــز سياســة OPC Policy
Centerكمــا أدلــت ســفيرة المغــرب لــدى الســويد الســيدة أمينــة بوعيــاش بمالحظــات ومداخــات .فيمــا أدار
هــذا المنتــدى الدكتــور  ، Niklas Swanströmالمديــر التنفيــذي لـــ .ISDPمعهــد سياســات األمــن
ﻻ ﻟﻺرﻫﺎب
والتنمية السويدي.
ﻻ ﻟﻠﻌﻨﻒ
ﻟﻺرﻫﺎب
ﻻ
حضر المنتدى عدة سفراء عرب وأجانب وشخصيات سياسية وأكاديمية.
ﻻ ﻟﻠﻌﻨﻒ
على هامش هذا المنتدى تحدثت الكومبس مع الدكتور المصطفى الرزرازي ،وأجرت معه اللقاء التالي:

المقاربــة الشــاملة التــي تشــمل تفكيــك الخطــاب الدينــي
المتطــرف والمقاربــة المرتبطــة فــي آليــات التعامــل النفســي
والحقوقــي مــع الســجناء .وحتــى إن كانــت الــدول العربيــة هــي
دول جنــوب أوروبــا فليــس بالضــرورة أن نتميــز عــن أوروبــا
بالديــن ،إنمــا لدينــا خبــراء مــن الجانــب النفســي والحقوقــي
قادريــن علــى التبــاري وعلــى تقديــم خبــرات ال يوجــد منهــا
حتــى بالــدول الغربيــة ،كمــا يمكــن التعــاون فــي وقــف تصديــر
الفكــر المتطــرف داخــل الجاليــات العربيــة أو داخــل الجاليــات
السويدية ذات األصول العربية.

ﻻ ﻟﻺرﻫﺎب

ﻻ ﻟﻠﻌﻨﻒ

” لدينا خبراء من
الجانب النفسي
والحقوقي قادرين
على التباري وعلى
تقديم خبرات ال
يوجد منها حتى
بالدول الغربية”

ﻻ ﻟﻠﻌﻨﻒ

ﻻ ﻟﻠﻌﻨﻒ

ﻟﻺرﻫﺎبهــي أهــم الجوانــب التــي مــن الممكــن أن تســتفيد
ﻻ مــا
منهــا الســويد فــي مكافحــة التطــرف واإلرهــاب بعيــدا
عن الجانب األمني ،في التجربة المغربية؟

ﻻ ﻟﻺرﻫﺎب

ﻻ ﻟﻠﻌﻨﻒ

ﻻ ﻟﻠﺘﻄﺮف

ﻻ
ﻟﻠﺘﻄﺮف ﻟﻺرﻫﺎب
ﻻ
ﻟﻠﺘﻄﺮفﻟﻺرﻫﺎب
ﻻ ﻻ
ﻟﻺرﻫﺎب
ﻻ
ﻻ ﻟﻺرﻫﺎب ﻻ ﻟﻺرﻫﺎب
ﻻ ﻟﻠﺘﻄﺮف
ﻻ ﻟﻠﻌﻨﻒ
ﻟﻠﺘﻄﺮف
ﻻ
ﻟﻠﺘﻄﺮف
ﻻ
ﻟﻠﻌﻨﻒﻟﻠﻌﻨﻒ
ﻻ ﻻ
ﻻ ﻟﻠﻌﻨﻒ
ﻟﻠﺘﻄﺮف ﻻ ﻟﻺرﻫﺎب
ﻻ ﻟﻺرﻫﺎب ﻻ ﻟﻠﺘﻄﺮف ﻻ ﻟﻠﻌﻨﻒ
ﻻ ﻟﻺرﻫﺎب
ﻟﻺرﻫﺎبﻟﻺرﻫﺎب
ﻻ
ﻻ ﻟﻺرﻫﺎب ﻻ

ﻻ ﻟﻺرﻫﺎب

ﻻ ﻟﻺرﻫﺎب

ﻻ ﻟﻠﻌﻨﻒ

ﻻ ﻟﻠﻌﻨﻒ

ﻻ ﻟﻠﺘﻄﺮف
ﻻ ﻟﻺرﻫﺎب
ﻻ ﻟﻠﻌﻨﻒ

ﻻ ﻟﻺرﻫﺎب

ﻻ ﻟﻺرﻫﺎب

ﻻ ﻟﻺرﻫﺎب

ﻻ ﻟﻺرﻫﺎب

ﻻ ﻟﻠﻌﻨﻒ

” المغرب يحظى باهتمام
ﻻ ﻟﻠﺘﻄﺮفخاص داخل مجتمع الخبراء
ﻻ ﻟﻺرﻫﺎب
السويديين”

ﻟﻺرﻫﺎبشخص سافروا من السويد
ﻻ ﻟﻠﻌﻨﻒ” نحوﻻ300
الى ﻻ
ﻟﻺرﻫﺎب
ﻟﻺرﻫﺎبوسوريا في السنوات ﻻ
األخيرة
العراق
ﻻ ﻟﻠﻌﻨﻒ
ﻻ ﻟﻺرﻫﺎب
اإلرهابية”
ﻻ ﻟﻠﻌﻨﻒ لاللتحاق بالجماعات
ﻻ ﻟﻠﻌﻨﻒ
ﻻ ﻟﻺرﻫﺎب

ﻻ ﻟﻺرﻫﺎب

ﻻ ﻟﻠﻌﻨﻒ

ﻻ ﻟﻠﺘﻄﺮف

ﻻ ﻟﻠﺘﻄﺮف

ﻻ ﻟﻠﻌﻨﻒ

ﻻ ﻟﻠﻌﻨﻒ

ﻻ ﻟﻺرﻫﺎب

ﻻ ﻟﻠﻌﻨﻒ

ﻻ ﻟﻠﻌﻨﻒ

ﻻ ﻟﻠﻌﻨﻒ

ﻻ ﻟﻺرﻫﺎب

ﻻ ﻟﻠﻌﻨﻒ

ﻻ ﻟﻠﻌﻨﻒ

ﻻ ﻟﻺرﻫﺎب

ﻻ ﻟﻠﺘﻄﺮف

ﻻ ﻟﻠﺘﻄﺮف

ﻻ ﻟﻠﺘﻄﺮف
ﻻ ﻟﻺرﻫﺎب

ﻻ ﻟﻺرﻫﺎب

ﻻ ﻟﻠﻌﻨﻒ

ﻻ ﻟﻠﻌﻨﻒ

ﻻ ﻟﻠﻌﻨﻒ

ﻻ ﻟﻺرﻫﺎب

ﻻ ﻟﻠﻌﻨﻒ

ﻻ ﻟﻺرﻫﺎب

ﻻ ﻟﻺرﻫﺎب

ﻻ ﻟﻺرﻫﺎب

ﻻ ﻟﻠﻌﻨﻒ

ﻻ ﻟﻠﻌﻨﻒ

ﻻ ﻟﻠﺘﻄﺮف
ﻻ ﻟﻺرﻫﺎب

ﻻ ﻟﻺرﻫﺎب

الكومبــس – الغــاف :بدعــوة مــن الســفارة المغربيــة فــي الســويد،
ﻟﻠﻌﻨﻒومعهــد سياســات األمــن ﻻ ﻟﻺرﻫﺎب
ﻻ
والتنميــة الســويدي ،أقيــم فــي العاصمــة ســتوكهولم ،منتــدى بعنــوان :كفــاح مــن أجــل العاطفــة
ﻻ ﻟﻠﻌﻨﻒ
ﻻ ﻟﻺرﻫﺎب
والعقل لمواجهة التطرف ذات الطابع العنيف.
ﻟﻠﻌﻨﻒ
ﻻ
وجــاء فــي نــص الدعــوة :مــع انتشــار الهجمــات اإلرهابيــة فــي جميــع أنحــاء العالــم ،هنــاك حاجــة
ﻻ ﻟﻠﻌﻨﻒ
أكثــر مــن أي وقــت مضــى لمعرفــة محــركات التطــرف ذات الطابــع العنيــف .محــركات
التطــرف قــد تكــون مزيجــا بيــن عوامــل فرديــة واجتماعيــة واقتصاديــة ،لكنهــا تتمتــع
بخصوصيات السياق المحلي األيديولوجية.
ﻻ ﻟﻺرﻫﺎب
البروفيســور محمــد تــوزي قــدم عرضــا اســتعرض بــه اســقاطات علــم االجتمــاع
التاريخــي علــى الحــركات اإلســامية ،هــذا االسـ ﻻ
ﻟﻺرﻫﺎب
ﻟﻠﻌﻨﻒـرأي البروفيسـﻻـور محمــد
ـتعراض وبـ
ﻻ ﻟﻠﻌﻨﻒ
توزي يمكن أن يساهم في تفكيك خطابات المتطرفين الالهوتية والسياسية.
ﻻ ﻟﻺرﻫﺎب
ﻟﻠﻌﻨﻒفريدريــكا أورنبرانــت،
بعــد عــرض البروفيســور تــوزي ،انضمــت للنقــاش ﻻالســيدة
الســفيرة ومنســقة مكافحــة اإلرهــاب فــي وزارة الخارجيــة الســويدية ،التــي عرضــت
ﻟﻺرﻫﺎب
تشــديد
اإلجــراءات التــي قامــت وتقــوم بهــا الســويد لمكافحــة التطــرف ﻻمــن خــال
ﻟﻠﺘﻄﺮفﻟﻺرﻫﺎب
ﻻ ﻻ
ﻟﻺرﻫﺎب
ﻻ
ﻻ ﻟﻺرﻫﺎب ﻻ ﻟﻺرﻫﺎب
والحــركات التــي تتعاطــفﻻمــع الفكــر
األشــخاص
ﻟﻠﺘﻄﺮف
ﻟﻠﻌﻨﻒ
القوانيــن وزيــادة الرقابــة علــى ﻻ
ﻟﻠﺘﻄﺮف
ﻻ
المتطرف إلى جانب التعاون مع الدول األوروبية وغيرها.
ﻻ ﻟﻠﻌﻨﻒ ﻻ ﻟﻠﺘﻄﺮف
ﻟﻠﻌﻨﻒﻟﻠﻌﻨﻒ
ﻻ ﻻ
ـإن
ـ
ف
ـيبو»،
ـ
«س
ــ
ـ
ب
ـروف
وبحســب تقديــرات جهــاز األمــن الســويدي المعـ
ﻟﻠﺘﻄﺮف ﻻ ﻟﻺرﻫﺎب
ﻻ ﻟﻺرﻫﺎب ﻻ ﻟﻠﺘﻄﺮف ﻻ ﻟﻠﻌﻨﻒ
ﻟﻺرﻫﺎب
ﻻ
 300شــخص ســافروا مــن الســويد الــى العــراق وســوريا
هنـﻻـاك نحــو
ﻟﻺرﻫﺎبﻟﻺرﻫﺎب
ﻻ
ﻻ ﻟﻺرﻫﺎب ﻻ
ﻟﻺرﻫﺎب
فــي الســنوات األخيــرة لاللتحــاق بالجماعــات اإلرهابيــة وخاصــة
تنظيــم الدولــة اإلســامية ،داعــشُ ،ويعتقــد أن  50شــخصًا
منهــم لقــوا مصرعهــم فيمــا عــاد  140شــخصًا اخــر الــى البــاد
ﻻ ﻟﻠﻌﻨﻒ
من جديد.
وقالــت االســتخبارات الســويدية ،إن العشــرات ممــن كانــوا يقاتلــون فــي صفــوف
تنظيــم الدولــة اإلســامية داعــش أو علــى صلــة بــه ،عــادوا إلــى الســويد بعــد
القضاء على التنظيم في سوريا والعراق.
ﻻ ﻟﻠﻌﻨﻒ

ﻻ ﻟﻠﺘﻄﺮف

ﻻ ﻟﻠﻌﻨﻒ

ﻻ ﻟﻠﻌﻨﻒ

ﻻ ﻟﻺرﻫﺎب

ﻻ ﻟﻠﺘﻄﺮف

ﻻ ﻟﻠﻌﻨﻒ

ﻻ ﻟﻠﻌﻨﻒ

ﻻ ﻟﻠﻌﻨﻒ

ﻻ ﻟﻠﻌﻨﻒ

ﻻ ﻟﻺرﻫﺎب

نتعاون مع السويد في تفكيك الخطاب الديني
المتطرف لمكافحة العنف واإلرهاب
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السفير العراقي في ستوكهولم:

السويد ساعدت العراق في دحر داعش

الكومبــس – لقــاء خــاص :قــال الســفير العراقــي فــي
الســويد أحمــد الكمالــي ،إن المستشــارين
العســكريين الســويديين فــي العــراق ،لعبــوا دورًا
كبي ـرًا فــي دحــر داعــش ،مــن خــال تقديــم الخبــرة
العسكرية للقوات العراقية.
وشـ ّـدد الســفير فــي لقــاء خــاص مــع ”الكومبــس”
علــى قــوة العالقــات التــي تربــط بــاده مــع الســويد،
مشــيرًا الــى مســاعي عراقيــة جديــدة لجــذب
الشــركات الــى العمــل واالســتثمار فــي العــراق ،بعــد
اإلعالن عن هزيمة داعش.
وتنــاول اللقــاء أيضــا العديــد مــن القضايــا التــي تهــم
الجالية العراقية في السويد.
معــروف أن الســويد والعــراق يرتبطــان بعالقــات
تاريخيــة ،أيــن تضــع مســتوى هــذه العالقــة فــي الوقــت
الراهن؟

العالقــات بيــن العــراق والســويد ممتــازة ج ـدًا .خصوصــا فــي
مجــال مكافحــة اإلرهــاب ،وهنــاك العديــد مــن المستشــارين
العســكريين الســويديين فــي العــراق ،لهــذا الغــرض ،بالتنســيق
مــع وزارة الدفــاع العراقيــة ،وكان لهــم دور مهــم فــي دحــر
داعــش ،ونحــن كســفارة عراقيــة ،نســهل ســمات الدخــول
لهم.
أمــا فــي الجانــب االقتصــادي فنحــن نشــجع الحكومــة الســويدية
علــى تعزيــز هــذه العالقــات وتطويره ـا .وكمــا هــو معــروف،
هنــاك عالقــات قديمــة بيــن الشــركات الســويدية مثــل ســكانيا
و ABBالتــي لهــا عقــود حاليــا فــي العــراق ،وغيرهــا العديــد
من الشركات.
كمــا الســويد حاضــرة فــي العــراق فــي مجــال العمــل اإلنســاني
مــن خــال منظمــة ســيدا التــي تصــرف مبالــغ كبيــرة جـدًا علــى
العمليات اإلنسانية.
وللســويد خطــة اســتراتيجية تمتــد الــى عــدة ســنوات قادمــة
لتقديم المساعدات الى العراق.
وفــي إطــار العالقــات االقتصاديــة نســعى الــى جــذب المزيــد
مــن الشــركات الســويدية الكبــرى للعمــل فــي مشــاريع إعــادة
اعمــار العــراق ،وأنــا خــال األيــام القليلــة القادمــة ســوف التقــي
بممثليــن عــن شــركة إيركســون المعروفــة لتحقيــق هــذا
الهدف.

الملك السويدي غوستاف السادس عشر يستقبل السفير العراقي أحمد الكمالي
تاريخهــا الــى  20أو  30ســنة ،لكــن الشــخص الــذي ال تتوفــر
لديــه هــذه الوثائــق ،يمكــن لــه مراجعــة الســفارة العراقيــة
ونحــن ســوف نتســاهل معــه ج ـدًا ونمنحــه الفيــزة ،بشــكل
سلس وسهل وفوري.
جميــع الموظفيــن فــي الســفارة يمكــن لهــم معرفــة وتقييــم
عراقية شخص من لغته ولهجته.

الجــوازات المطبوعــة المنتهيــة ،ويأخذهــا الــى الدائــرة
القنصليــة ،وعندمــا يكــون هنــاك موفــد او أحــد موظفــي منــذ ســنوات طويلــة يعانــي األشــخاص الذيــن يراجعون
السفارة يتم جلبها كلها الى السويد.
مبنــى الســفارة العراقيــة مــن ضيــق المــكان ،ورغــم
الن
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وفــي الفتــرة األخيــرة حــدث تأخيــر
الوعــود الكثيــرة بشــراء بنايــة جديــدة إال أن ذلــك لــم
دائــرة الجــوازات العامــة كان لديهــا نقــص فــي الجــوازات
يتم حتى اآلن!
الخامــة ،حيــث تقــوم الدائــرة بطلــب التجهيــز لكــن الطلــب كان
منــذ بدايــة مباشــرتي للعمــل قمــت بجهــود مــن اجــل الحصــول
متأخرًا.
علــى موافقــة البنايــة الجديــدة وبالفعــل حصلنــا ألول مــرة علــى
الموافقــة .ونحــن االن فــي طــور إعــداد العقــد مــع الشــركة
مؤخــرًا يعانــي العراقيــون الذيــن يريــدون اســتخراج السويدية.

فــي هــذه الحالــة ،إذا كان هنــاك عائلــة عراقيــة تتكــون
مــن عــدة أشــخاص ،هــل يتطلــب حضــور جميــع أفــراد
بيــان الــوالدة او ارســال وثائــق ســويدية للعــراق مــن
األسرة الى السفارة للحصول على فيزة؟
شــرط ترجمــة كل وثيقــة ممــا يكلفهــم مبالــغ ليســت
كال ،يستطيع رب العائلة القيام بذلك لوحده فقط.
قليلــة .هــل تــرون ضــرورة لترجمــة هــذه الوثائــق رغــم
وهــل المواطــن الســويدي ،يحتــاج أيضــا الــى فيــزة انهــا معروفــة وصــادرة مــن مؤسســات حكوميــة
ســويدية؟ اال يكفــي تصديــق الوثيقــة مــن قبل الســفارة
هــل العــراق يوافــق علــى اســتقبال طالبــي اللجــوء للدخول الى العراق؟
العراقييــن المرفوضــة طلباتهــم ،مــن الذيــن يتــم نعــم المواطــن الســويدي يحتــاج الــى ســمة دخــول مــن الســفارة فقط؟
تطلــب الســفارة ترجمــة الوثائــق الســويدية الــى العربيــة ،ألننــا
العراقيــة قبــل الســفر الــى العــراق .حيــث نقــوم باســتالم
تسفيرهم قسرًا؟

نحــن نرفــض رفضــا قاطعــا اســتقبال أي عراقــي يتــم إبعــاده
بشــكل قســري .عندمــا يأتــي المواطــن العراقــي الــى الســفارة
نســأله هــل يريــد العــودة للعــراق طوعــا أم ال؟ إذا كان يرفــض
العــودة الطوعيــة ،ال نجبــره علــى ذلــك وال نمنحــه جــواز مــرور
للعــراق ،وهــذا الموقــف هــو الموقــف
الرسمي للحكومة العراقية.

أي مواطن عراقي،
يعيش في السويد،
ويحمل الجنسية السويدية ،ال يحتاج
الى فيزة للدخول الى العراق ،في حال
توفرت له أية وثيقة عراقية
هــل المواطــن العراقــي الــذي يحمــل الجنســية
الســويدية ،وال تتوفــر لديــه وثائــق عراقيــة تثبــت
هويته ،يحتاج الى فيزة للدخول الى العراق؟

أي مواطــن عراقــي ،يعيــش فــي الســويد ،ويحمــل الجنســية
الســويدية ،ال يحتــاج الــى فيــزة للدخــول الــى العــراق ،فــي حــال
توفــرت لــه أيــة وثيقــة عراقيــة حتــى لــو كانــت قديمــة ويعــود

الطلــب وارســاله الــى وزارة الداخليــة العراقيــة فــي
بغــداد ،وبعدمــا نتلقــى الجــواب نمنــح موافقــة الدخــول.
لكــن إذا كان المواطــن دبلوماسـ ّـيًا ونســتلم مذكــرة مــن
وزارة الخارجيــة العراقيــة حــول موافقــة دخولــه بالطبــع ال
يحتاج الى سمة دخول.

العديــد مــن العراقييــن يشــتكون مــن تأخــر تجديــد
الجــوازات مــن قبــل الســفارة العراقيــة ،كيــف تتــم هــذه
العملية؟

تتــم عمليــة تجديــد الجــوازات العراقيــة مــن خــال جمــع
الوثائــق المطلوبــة ،حيــث توجــد شــروط لتجديــد الجــواز
منشــورة فــي موقــع الســفارة العراقيــة علــى اإلنترنــت ،وبدايــة
يجــب علــى صاحــب الطلــب ســحب اســتمارة خاصــة مــن الموقــع،
وتعبئته ـا ،وارفاقهــا مــع صــور شــخصية وشــهادة الجنســية
العراقيــة او هويــة األحــوال المدنيــة أو البطاقــة الموحــدة،
وهــذه الوثائــق يجــب ان تســتوفي الشــروط ،والشــخص الــذي
لديــه البطاقــة الموحــدة ال يحتــاج الــى الجنســية العراقيــة أو
هوية األحوال المدنية.
مــن ضمــن الشــروط التــي تنطبــق علــى الشــخص الــذي لديــه
هويــة األحــوال المدنيــة والجنســية العراقيــة ،يجــب واحــدة
منهما ال يزيد عمرها عن  10الى  15سنة.
عندمــا تكتمــل جميــع األوراق نقــوم بإرســال المعاملــة الــى
بغــداد ،وهنــاك يتــم التحقــق مــن األوراق ،وبعــد التحقــق يجري
طباعــة الجــواز ،وبعــد طباعتــه ،لدينــا معتمــد مــن وزارة
الخارجيــة ودائــرة القنصليــة يراجــع دائــرة الجــوازات ويســتلم

ألم يكن هناك عقد سابق لشراء البناية؟

أنــا ال أقصــد عقــد لشــراء البنايــة ،فالبنايــة تعــود ملكيتهــا لنــا
لكــن الخدمــات المرتبطــة بهــا كانــت مشــتركة مــع بنايــة أخــرى
تعــود للشــركة المالكــة للعقــار ،وإلشــكاالت وضوابــط قانونيــة،
تأخــر حســم المشــكلة ،وقــد بذلنــا جهــودًا كبيــرة مــن أجــل
حلهــا وبالفعــل خطونــا خطــوة عمليــة كبيــرة مؤخ ـرًا ،وأنــا
اســتلمنا تعليمــات مــن وزارة الصحــة العراقيــة،
تشــترط ان تكــون بيانــات الــوالدة المرســلة لهــا وعــدت ممثلــي الجاليــة العراقيــة أننــا فــي نهايــة الســنة الحاليــة
مترجمــة الــى العربيــة ،حيــث ان الطفــل أو فــي بدايــة الســنة المقبلــة علــى أبعــد تقديــر ،ســوف نتحــول
الى البناية الجديدة.

ﻧ
ﺴ
ﻌ
ﻰ
إ
ﻟ
ﻰ
ﺟ
ﺬ
ب
ا
ﻟﻤ
اﻟ
ﺰ
ﺸ
ﻳ
ﺮ
ﻛ
ﺪ
ﺎ
ت
ﻣ
ا
ﻦ
ﻟﺴﻮ
ﻳ
ﺪ
ﻳ
ﺔ
ا
ﻟ
ﻜﺒ
ﺮى ﻟﻠﻌﻤﻞ
ﻓﻲ
ﻣ
ﺸ
ﺎ
ر
ﻳ
ﻊ
إ
ﻋ
ﺎ
د
ة إﻋﻤﺎر اﻟ
ـتخراجﻌبيﺮـاـانق
العراقــي المولــود فــي الســويد حتــى يتــم اسـ

والدة عراقــي لــه يجــب ان يتــم ارســال بيــان والدة
ســويدي مترجــم الــى العربيــة للــوزارة ،وال يكفــي
مصادقة السفارة وحدها.
ونحــن كســفارة قمنــا قبــل عــدة أيــام بتوجيــه
كتــاب الــى وزارة الخارجيــة ،شــرحنا فيــه ان
هــذا اإلجــراء يكلــف المواطــن العراقــي فــي
الســويد مبالــغ كبيــرة للترجمــة ،وســألنا
الســلطات المختصــة العراقيــة مــا إذا كان
هــذا اإلجــراء ضروريــا أم ال ،ونحــن
بانتظــار الجــواب منهــم .ونأمــل ان
نتلقــى جوابــا إيجابيــا يفيــد المواطــن
العراقي في السويد.

أجرى الحوار :نزار عسكر

الكومبس | 06

مايو  /أ َّيار  | 2018العدد 54

Foto: TT

حكومة من كال الكتلتين
الكومبس – يال انتخب:
ُ
يتطلــع العديــد مــن الناخبيــن الســويديين الــى تشــكيل حكومــة ائتالفيــة جديــدة الخريــف المقبــل ،يشــارك فيهــا كل مــن أحــزاب كتلــة يميــن الوســط المعــارض ،وكتلــة أحــزاب الحمــر الخضــر،
بحسب مسح أجراه معهد  ،SOMخالل النصف األخير من العام الماضي .2017
وهنــاك عــدم وضــوح كبيــر حــول االئتالفــات التــي قــد تشــكلها األحــزاب الســويدية البرلمانيــة
بعد االنتخابات المقررة في شهر أيلول /سبتمبر القادم.
وكان للناخبيــن رأيهــم فــي ذلــك ،حيــث عبــروا عــن رغبتهــم فــي تشــكيل حكومــة تضــم كل
CM BUSINESS FLOW AB
من أحزاب المعارضة وأحزاب الحمر الخضر.

وكان نحــو  20400شــخصًا مــن ضمــن الفئــة العمريــة  84-16عامــا قــد اختيــروا للمشــاركة
في المسح ،استجاب  55بالمئة منهم.
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مستغرب
ومتوقع!
وقــال أســتاذ العلــوم السياســية فــي جامعــة يوتوبــوري هنريك
إيينغريــن أوسكارســون ،إن النتيجــة التــي خــرج بهــا
االســتطالع حــول أن العديــد مــن النــاس يريــدون أن يــروا
ً
بديــا حكوميــا مشــتركًا مــن كال الكتلتيــن ،هــو أمــر مســتغرب
ومتوقع في نفس الوقت.
وجــرى قيــاس رغبــة الناخبيــن فــي شــكل الحكومــة التــي
يتطلعــون الــى رؤيتهــا منــذ عــام  ،1968حيــث فــاز حينهــا
الحزب االشتراكي الديمقراطي باألغلبية في البرلمان.
وكان  36بالمئــة مــن المســتطلعين أنــذاك أرادوا حكومــة
تتألــف بشــكل حصــري مــن االشــتراكي الديمقراطــي لوحــده،
فيمــا تراجعــت النســبة اآلن فــي هــذه القضيــة تحديـدًا الــى 6
بالمائة فقط.
ً
وبــدال عــن التركيــز علــى حــزب واحــد فقــط ،يعبــر الناخبــون
اآلن عــن رغبتهــم فــي رؤيــة أنــواع مختلفــة مــن التحالفــات
في الحكومة الجديدة.
يقــول أوسكارســون« :التوقعــات حــول القضايــا الحكوميــة
خــال العــام الماضــي كانــت بــا نتيجــة .العديــد مــن الحكومــات
التــي تشــتهر بأنهــا كانــت مثيــرة الهتمــام الناخبيــن ،تشــترك
جميعهــا اآلن فــي أنهــا تنــال نســبة قليلــة مــن ثقــة الناخبيــن
عند السؤال عن رغباتهم».

مقترح أوكسون:
المحافظون+
الديمقراطي
المسيحي +سفاريا
ديموكراتنا

أحــد اشــكال المتغيــرات الحكوميــة التــي تــم تقديمهـا ،مقتــرح
لرئيــس حــزب ســفاريا ديموكراتنــا جيمــي اوكســون ،الــذي دعــا
الــى حكومــة ائتالفيــة بيــن أحــزاب ،المحافظيــن والديمقراطــي
المســيحي وحزبــه ،فيمــا ذكــر  2بالمائــة فقــط مــن الناخبيــن
انهم يريدون رؤية مثل هذه الحكومة.
وحصــل مقتــرح تشــكيل ائتــاف حكومــي مؤلــف مــن االشــتراكي
الديمقراطــي والبيئــة والوســط والليبرالييــن نســبة واحــد
ً
بالمائــة فقــط .وبــدال عــن ذلــك يريــد الناخبــون ،التخلــص مــن
حــزب البيئــة وأن يقــوم االشــتراكي الديمقراطــي بتشــكيل
حكومة بالتعاون مع حزبي الوسط والليبراليين.
حتــى فيمــا يتعلــق بالبدائــل الحكوميــة ضمــن أحــزاب كتلــة
يميــن الوســط المعــارض ،حصــل هنــاك تغييــر واضــح .ففــي
عــام  2010عبــر  40بالمائــة مــن الناخبيــن عــن رغبتهــم فــي
رؤيــة حكومــة مؤتلفــة مــن أحــزاب برجوازيــة مختلفــة ،فيمــا
تراجعــت تلــك النســبة اآلن الــى  13بالمائــة ،بحســب
استطالع .SOM
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رئيس غرفة التجارة الســويدية
العراقيــة فــي جنــوب الســويد
حيدر الحبوبي لـ «الكومبس»:

الكومبــس – لقــاء :تعمــل العديــد مــن الجمعيــات العراقيــة –
الســويدية فــي الوقــت الراهــن ،بعــد إعــان العــراق القضــاء علــى تنظيم
داعــش ،تعمــل علــى تنشــيط وتعزيــز العالقــات التجاريــة بيــن العــراق
والســويد ،وذلــك مــن خــال تفعيــل التنســيق بيــن ممثلــي وادارات
هــذه الشــركات والمؤسســات الحكوميــة والقطــاع الخــاص العراقــي.
ومــن المنظمــات التــي تقــوم بهــذا العمــل ،غرفــة التجــارة العراقيــة
السويدية في جنوب السويد ،التي يترأسها حيدر الحبوبي.
«الكومبــس» تحدثــت مــع الحبوبــي الــذي يمــارس عملــه بيــن الســويد
والعراق ،فكان معه هذا اللقاء:

جذب الشركات السويدية للعراق أهم هدف لمنظمتنا
متــى تأسســت غرفــة التجــارة الســويدية العراقيــة ،ومــا الهدف
منها؟
الغرفــة تأسســت فــي  2013وســجلت بشــكل رســمي كمنظمــة فــي
الســويد ،وتــم تســجيلها فــي العــراق أيضــا فــي العــام  ،2014والهــدف
منهــا هــو تعزيــز العالقــات التجاريــة والصناعيــة بيــن العــراق
والســويد ،وتفعيــل هــذه العالقــات ،وتشــجيع الشــركات الســويدية
وجذبها للعمل واالستثمار في بالدنا.
العــراق كمــا هــو معــروف ،بلــد غنــي ،وفيــه فــرص كبيــرة
لالســتثمار ،والســويد كانــت مــن أكبــر الــدول ُالمصــدرة للعــراق،
وبعــد ســقوط النظــام الســابق ،تراجعــت الســويد ،وتقدمــت دول
أخرى.
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فــي الحقيقــة هنــاك مؤشــرات علــى زيــادة هــذا التبــادل فــي هــذه الفتــرة بعــد اإلعــان
الســابقة ايفــا بورلينــغ ،التــي قدمــت لنــا الدعــم فــي هــذا عــن القضــاء علــى تنظيــم داعــش ،وتوجــد اآلن العديــد مــن الشــركات الســويدية
المجال ،وساعدتنا في تأسيس هذه الجمعية.
تعمــل فــي مشــاريع مختلفــة فــي العــراق ،وكمــا هــو معلــوم عندمــا ســيطر داعــش
علــى عــدد مــن المــدن العراقيــة ،وكان قــد أصبــح قريبــا مــن بغــداد ،تراجــع حجــم هــذا
ماهــي أبــرز النشــاطات التــي قمتــم بهــا منــذ التبادل ،كما مع بقية الدول األخرى.
تأسيس جمعيتكم وحتى اآلن؟
نحــن نأمــل ان نمــارس دورًا مهمــا فــي جــذب الشــركات الســويدية للعــراق ،خصوصــا
بعــد مؤتمــر المانحيــن فــي الكويــت ودور الســويد الفعــال فيــه ،حيــث تــم التأكيــد
شــاركنا فــي الكثيــر مــن المعــارض التجاريــة ،وســاعدنا علــى أهميــة عمــل الجمعيــات والمنظمــات التجاريــة فــي أطــار التنســيق مــع الشــركات
بعــض الشــركات الســويدية ،فــي الولــوج الــى الســوق التي يتوقع ان يكون لها دور في إعادة اعمار العراق.
العراقيــة ،حيــث أخــذت إحــدى الشــركات مستشــفى فــي محافظــة واســط ،بواقــع
 200سرير.
كيــف تقيــم عمــل الســفارة الســويدية فــي العــراق بخصــوص منــح
كمــا شــاركنا فــي نشــاطات فــي إطــار العمــل اإلنســاني ،ولدينــا اتصــاالت ولجــان تقــوم تأشيرات الدخول الى السويد لرجال األعمال العراقيين؟
بترتيــب وتنســيق لقــاءات بيــن محافظــي المــدن العراقيــة والجهــات المســؤولة ،مــع
ممثلــي الشــركات الســويدية ،وكذلــك قمنــا ونقــوم بتنظيــم العمــل والجهــود مــن اجــل الســفارة الســويدية فــي العــراق متعاونــة ج ـدًا فــي هــذا المجــال ،وحتمــا التجــار
مشاركة الطرف العراقي في النشاطات التجارية في السويد أيضا.
العراقييــن الذيــن لديهــم عقــود عمــل ،او دعــوات مــن الشــركات الســويدية يتــم
منحهــم تأشــيرات دخــول ،وهــذا مــا لمســناه علــى أرض الواقــع مــن الســفارة مــن خــال
هــل تتوفــر لديــك أرقــام ومعطيــات حــول حجــم التبــادل التجــاري بيــن تســهيل عمــل دخــول مســؤولين عراقييــن مــن محافظــة واســط الــى الســويد فــي
العراق والسويد في الوقت الحالي؟
إطار مشروع تجاري سويدي لبناء مستشفى لألمراض السرطانية في الكوت.
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الكومبس – االنتخابات العراقية:
مــن المقــرر أن تجــري فــي  10و11
مــن شــهر أيــار /مايــو 2018
انتخابــات مجلــس النــواب العراقــي،
والتــي تجــري كل أربــع ســنوات.
وبحســب الدســتور العراقــي ،يحــق
لــكل عراقــي مقيــم فــي الخــارج
المشــاركة فــي هــذه االنتخابــات،
حيــث فتحــت المفوضيــة العليــا
المســتقلة لالنتخابــات العراقيــة ،وهــي مؤسســة مســتقلة ،عــددًا مــن المكاتــب فــي عــدد مــن الــدول التــي تتواجــد فيهــا
الجالية العراقية ،وبضمنها السويد.
ولتقديــم المعلومــات المهمــة للعراقييــن الراغبيــن فــي الســويد مــن الذيــن يرغبــون المشــاركة فــي االنتخابــات ،أجــرى الزميل
نزار عسكر اللقاء التلفزيوني التالي ،مع مدير مكتب السويد لمفوضية االنتخابات العراقية ضرغام جواد الحيدري.

وال بــد مــن الشــخص المنتخــب إحضــار وثيقــة واحــدة مــن الوثائــق األساســية وأخــرى
ساندة إلثبات أنه عراقي وإال ال يحق له االنتخاب.

ّ
انتخابيًا سيكون هناك في السويد
كم مركزًا
يومي العاشر والحادي عشر من شهر أيار
القادم؟

حســب االنتشــار األولــي ســيكون التوزيــع كالتالــي فــي ســتوكهولم  6مراكــز ،أوربــرو
مركزيــن ،مالمــو  3مراكــز أمــا فســتروس وهلســنبوري ولينشــوبينغ
ســيكون مركــز واحــد لــكل منهمــا إضافــة إلــى  8مراكــز فــي
فنلندا و 5في النرويج.

كيف يتم اختيار الموظفين
المحلين لإلشراف على عملية
االقتراع؟

إﻧﺘﺨﺎﺑﺎت

هل يحق لجميع العراقيين في الخارج
المشاركة في انتخابات
مجلس النواب
العراقي؟
حرصــت المفوضيــة العليــا المســتقلة
لالنتخابــات العراقيــة علــى عــدم
هــدر أي صــوت انتخابــي مــن أبنــاء
الجاليــة العراقيــة المتواجديــن فــي
الخــارج وبضمنهــا الســويد وذلــك ووفــق
القانون رقم  45لسنة  2013المعدل.
وقــد فتحــت المفوضيــة  13مكتبــا
فــي  13دولــة إضافــة إلــى
وجــود مراكــز
تابعة
إلى
هذه

لدينــا كادر متقــدم ج ـدًا يديــر العمليــات الفنيــة
واللوجســتية ،ويتــم اختيــار الموظفيــن مــن خــال نشــر
إعــان خــاص بالتوظيــف ،حيــث تقــوم لجنــة متخصصــة
بمقابلــة الموظفيــن واختيارهــم وفــق معاييــر خاصــة ،مــع األخــذ بعيــن االعتبــار
الرقعــة الجغرافيــة للموظفيــن ،وبعدهــا نقــوم بتدريبهــم مــن قبــل مجموعــة مدربــة
في إستانبول بتركيا.

هل عملية االقتراع ستكون إلكترونية أم
بطريقة عادية؟

الــدول مــن بينهــا الســويد .كمــا أن هــذه المكاتــب ســتقوم بفتــح مراكــز اقتــراع فــي
اماكــن تواجــد أبنــاء الجاليــة العراقيــة وســيتم اســتقبال الناخبيــن يومــي  10و 11مــن ال .ســتكون عمليــة االقتــراع عاديــة نفــس الســنوات الســابقة ،مــا عمليتــي العــد
شهر أيار للمشاركة في التصويت لمجلس النواب العراقي.
والفــرز ســتكون الكترونيــة بحضــور كافــة ممثلــي األحــزاب السياســية والــوكالء
والمؤسسات والمراقبين الدوليين الذين سوف يراقبون سير االنتخابات.

ماهي الوثائق المطلوبة النتخابات مجلس
النواب العراقي بالنسبة للعراقيين في
الجاليات العربية؟

ما هي اإلجراءات التي اتخذتها المفوضية
لضمان نزاهة هذه االنتخابات خارج العراق؟

هنــاك عــدة إجــراءات مــن خــال فتــح بــاب المراكــز والمحطــات لــوكالء الكيانــات
السياســية إضافــة للمراقبيــن ومنظمــات المجتمــع المدنــي وكذلــك المؤسســات
هنــاك نوعــان مــن الوثائــق (أساســية وســاندة) ،وبالنســبة الــى الوثائــق اإلعالميــة وبالتالــي دخــول المســؤولين يعطــى لهــم أحقيــة فــي رفــع التقاريــر
األساســية ال بــد أن تكــون النســخ فيهــا أصليــة ،وهــي تشــمل هويــة األحــوال وتقديم الشكاوى.
المدنيــة العراقيــة أو البطاقــة الموحــدة أو جــواز ســفر أو الجنســية العراقيــة
أو دفتر نفوس  47أو إجازة السوق.
أمــا بالنســبة إلــى الوثائــق الســاندة
فهــي تتضمــن بطاقــة الناخــب فــي
العــراق وال يحتــاج إلــى صــورة
أو بطاقــة تموينيــة أو التمســنا التعــاون مــن كافــة المســؤولين فــي الحكومــة الســويدية ،الســفارة العراقيــة،
بطاقــة ســكن أو األحــزاب وأبنــاء الجاليــة العراقيــة المتشــوقين كلهــم إلجــراء انتخابــات عراقيــة حــرة،
كمــا أن هنــاك تعــاون عالــي مــن قبلهــم ،والهــدف مــن وراء ذلــك توعيــة كافــة أبنــاء
استمارة تسجيل.
الجاليــة العراقيــة بالمشــاركة فــي االنتخابــات وتثقيــف الناخبيــن مــن خــال عقــد
الندوات واللقاءات وتوزيع النشرات الخاصة بالمفوضية.

هل هناك تعاون حقيقي من قبل ممثلي
األحزاب بتسهيل مهمتكم؟

كلمة أخيرة؟

متشــوق ج ـدًا لاللتقــاء مــع المؤسســات اإلعالميــة ،وأدعــو كافــة العراقييــن فــي
المملكــة الســويدية علــى إحضــار كافــة الوثائــق إلثبــات شــخصية وهويــة الناخــب حتــى
يستطيعون ممارسة حقهم االنتخابي.
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معلومات بالعربية بصوت نورس علي عن قلعة مالمو

يقــول نــورس «تحمســت جــدا لهــذا المشــروع خصوصــا انــه
بنفــس المجــال الــذي احبــه ويمثــل شــغفي فــي الحيــاة وهــو
فهــم التاريــخ ووافقــت علــى المشــاركة ولــم أكــن وقتهــا اطمــح
بالكثيــر فــي تلــك المرحلــة المبكــرة مــن وصولــي للســويد،
عملــت علــى دراســة وجمــع المعلومــات وتحليلهــا وقدمــت
لهــم دراســة باللغــة الســويدية بعــد ان حصلــت علــى مســاعدة
مــن صديــق لــي فــي الترجمــة ،وبعــد اطالعهــم علــى تلــك
الدراســة أعجبتهــم جــدا واقترحــوا تمديــد العــرض لمــدة ســنة

قلعة مالمو في اللغة العربية

وصــل نــورس علــي كيلــو الــى
الســويد مــن ســوريا ،قبــل حوالــي ســنة
وثالثــة أشــهر ،حصــل علــى اإلقامــة بعــد شــهرين مــن وصولــه،
ومثــل كل القادميــن الجــدد ،التحــق بالمدرســة لتعلــم اللغــة
الســويدية ،وحصــل علــى شــهادة التخــرج مــن مدرســة ال ـ SFI
بعد أربعة شهور.
وخــال تلــك الفتــرة ،وبصفتــه متخــرج مــن كليــة اآلثــار فــي
جامعــة حلــب حصــل علــى اقتــراح مــن متحــف مالمــو لالشــتراك
بمشــروع يتحــدث عــن تاريــخ ســكونة بشــكل عــام ومقارنــة
تاريــخ هــذه المنطقــة باألحــداث التــي حدثــت فــي مناطــق
اخــرى مــن العالــم بنفــس الفتــرة الزمنيــة قبــل حوالــي 6000
عــام ،تســاؤالت مثــل كيــف كان يعيــش االنســان فــي ســكونة
آنذاك؟ ماذا يأكل؟ الخ.

إضافية للعمل على مشاريع جديدة أخرى».
اليــوم أصبــح فــي قلعــة مالمــو معلومــات باللغــة
العربيــة يقدمهــا نــورس بصوتــه المســجل
بصيغــة مقاطــع صوتيــة توفــر لمتحــدث
اللغــة العربيــة مجموعــة مــن الحقائــق حــول
القلعــة مــن حيــث تاريــخ بنائهــا وكيــف تحولــت
الى سجن ثم اصبحت مكان لسك العمالت
ومــن ثــم عــادت للتحــول الــى ســجن وكيــف
كانــت تمثــل مكانــا يثيــر اطمــاع الدنماركييــن
ليســتولوا عليهــا ويعــود الســويديين
النتزاعهــا وســط غضــب جماهيــري دنماركــي
كل هــذا بصــوت نــورس الــذي يتحــدث باللغــة
العربيــة فــي عــدة أماكــن فــي قلعــة مالمــو
يســتطيع الزائــر ان يعمــل مســح للكــود
الموجــود عنــد كل معروضــة ليســتمع الــى
الشرح.

ولكــن كيــف يســتطيع نــورس ان يضيــف شــيئا
وتفســيرا مغايــرا مــن وجهــة نظــره لمنطقــة
جديدة بالنسبة اليه ويفسر أحداثها؟
يجيــب نــورس عــن هــذا الســؤال قائــا« :علــى ســبيل المثــال
يقــول التاريــخ ان الدنماركييــن بعــد ان خســروا القلعــة قامــوا
باالتفــاق علــى هدنــة ســام مــع الســويديين لفتــرة مــن الزمــن،
ووجهــة نظــري هــي ان الحــرب لــم تهــدأ وكانــت مســتمرة بيــن
الطرفيــن رغــم اعــان تلــك الهدنــة بــل كانــت هنــاك محــاوالت
مســتمرة مــن قبــل الدنماركييــن الســتعادة القلعــة ،وهــذا اثــار
إعجــاب الســويديين ألنهــم كان يعتقــدون فعــا ان الســام قــد
حل لفترة من الزمن.
ويضيــف « :الســويديون الذيــن عاشــوا فــي بلــد لــم تحــدث فيــه
أي حــرب منــذ اكثــر مــن  200عــام قــد ال يخطــر علــى بالهــم
هــذا التفســير الــذي أفكــر بــه انــا القــادم مــن الشــرق األوســط
واعــرف ان الحــروب علــى مــر التاريــخ ال تتوقــف والصراعــات
تبقــى مســتمرة حتــى لــو لــم تكــن واضحــة للعيــان ،هنالــك أمــر
اخــر أيضــا قدمــت فيــه تحليــا شــخصيا لــي وهــو ان التاريــخ
يقــول ان مأمــور مدينــة مالمــو يــوكان كــوك فــي الفتــرة التــي
كانــت فيهــا القلعــة مــكان لســك العمــات قــام بنقــل العمــات

الذهبيــة بالكامــل الــى بيتــه خوفــا عليهــا مــن التلــف
والضيــاع اثنــاء نشــوب الحــرب وهــذا األمــر هــو الــذي اعتقــد بــه
الســويديين ولكــن انــا أخبرتهــم انــي اعتقــد انــه اخذهــا بدافــع
الطمــع المحالــة وليــس خوفــا علــى ضياعهــا وهــو األمــر الــذي
اخبروني بانه قد يكون بالفعل كما انا اعتقدت».
يثابــر نــورس اليــوم علــى إتقــان اللغــة الســويدية مــن خــال
االحتــكاك مــع زمالئــه بالعمــل فــي المتحــف وهــو مؤمــن بــان
تعلــم اللغــة مــن خــال العمــل افضــل مــن المــدارس «كل يــوم
أقوم بعمل قائمة بالكلمات الجديدة وأترجمها «.
لــم يكــن نــورس يعــرف الكثير عن تاريخ الدول اإلســكندنافية
خصوصــا انــه يعتقــد ان الدراســة فــي ســوريا لــم تقــدم لــه
الكثيــر مــن المعلومــات غيــر الڤايكنــغ ولكــن عندمــا وصــل الــى
الســويد تفاجــأ بــان هنالــك حضــارة عريقة تمتد ل 6000ســنة
ق.م
وخلــق هــذا فضــوال جديــدا لديــه فيقــول« :دراســة التاريــخ هنــا
تمكنهــم مــن معرفــة جميــع الحضــارات العالميــة مــن ضمنهــا
الحضــارة اإلســامية رغــم انــه ليــس لديهــم اســام لذلــك
قــررت اكمــال دراســة الماجســتير هنــا فــي الســويد باختصــاص
الحضارة اإلسكندنافية».
يقــول نــورس« :اول امــر يجــدر بالقــادم الجديــد
ان يقــوم بــه هــو التعــرف علــى تاريــخ وحضــارة
البلــد الــذي ســيعيش فيــه ألن معرفــة التاريــخ
تجعــل االندمــاج والتعايــش واالنغمــاس
بالمجتمــع الجديــد أســهل وأفضــل ،انــا اعتقــد ان
اإللمــام بالتاريــخ يــوازي أهميــة تعلــم اللغــة
بالضبــط وإال لــم تكــن مــادة التاريــخ ســترافقنا
فــي جميــع مراحــل دراســتنا ،االطــاع علــى
التاريــخ يمكــن الشــخص مــن مواكبــة التطــورات
التــي حدثــت فــي الســويد وأنهــم قبــل 1600
عــام لــم يكونــوا بالتقــدم الــذي هــم عليــه
اليوم».

التاريخ مفتاح االندماج

التاريخ
مفتاح
االندماج

ُ
ّ
تاريخيــا علــى حقبــة زمنيــة هامــة مــن تاريــخ الصراعــات والحــروب بيــن الســويد وجارتهــا الدنمــارك .وتعتبــر
الكومبــس – ثقافــة :تعــد قلعــة مالمــو ،شــاهدًا
هــذه القلعــة معلمــا أثريــا بــارزا ومهمــا فــي الســويد .ونظـرًا ألهميتهـا ،وبهــدف إيصــال تاريخهــا الــى الناطقيــن بالعربيــة ،اســتحدث متحــف مالمــو خدمــة باللغــة
العربية عن تاريخ سكونه بشكل عام وقلعة مالمو بشكل خاص ،وذلك بصوت نورس علي القادم حديثًا من سوريا.
«الكومبس» التقت علي وتحدثت معه عن هذه التجربة:

الكومبس – مالمو
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كيف ومتى تعلمت الحديث باللغة لمن كتبت هذا الكتاب؟
لطالمــا أردت ان أصبــح كاتبــا لذلــك كتبــت هــذا الكتــاب األدبــي
العربية؟
وجميــع االشــخاص المعنييــن بــاألدب يمكنهــم االطــاع علــى

تعلمــت أثنــاء وجــودي فــي الشــرق األوســط لمــدة عشــر
ســنوات ،ولــم اكــن اعتقــد انــي ســأبقى كل تلــك الفتــرة ،فــي
البدايــة ذهبــت الــى مدينــة رام اللــه فــي عــام  2005وكنــت
أعمــل أســتاذ فــي اللغــة اإلنكليزيــة ولكنــي بقيــت هنــاك لمــدة
ســنتين ثــم عشــت ايضــا فــي بيــروت وعملــت هنــاك فــي
المخيمــات الفلســطينية فــي لبنــان لمــدة عاميــن باإلضافــة الــى
تحضيــري الــى الماجســتير فــي األنثروبولوجيـا ،وبعدهــا انتقلــت
الــى العيــش فــي األردن ألن زوجتــي حصلــت علــى عمــل هنــاك
وهنــاك قــررت ان اكتــب روايــة وهــو األمــر الــذي طالمــا أردت
القيــام بــه مــن قبــل وكانــت الفرصــة مناســبة فــي الفتــرة التــي
بقيــت فيهــا فــي البيــت اعتنــي بطفلنــا وكانــت زوجتــي تذهــب انــا أعتقــد إننــي عرفــت الكثيــر عــن األحــداث السياســية
الى العمل.
فــي تلــك البلــدان بفعــل احتكاكــي بالنــاس هنــاك.
ربــع حياتــي قضيتهــا فــي الشــرق األوســط ،عمــري اليــوم  40فــي لبنــان إذا بــدأت الحديــث علــى ســبيل المثــال فــي
عامــا قضيــت منهــا نحــو عشــر ســنوات فــي عــدة بلــدان عربيــة الطعــام ســينتهي الــكالم فــي النهايــة بنقــاش سياســي الن
وهذا خلق عندي االهتمام بقضايا الشرق األوسط.
السياســة تدخــل فــي جميــع تفاصيــل الحيــاة اليوميــة،
وحتــى لــو إنــي عرفــت كل شــيء فأنــي ايضــا ســيكون لــدي
رؤيتــي وانتقاداتــي الخاصــة بــي ،شــخصية يوســف فــي
الروايــة تلقــي باللــوم علــى اإلســرائيليين وعلــى المارونييــن
واألحــزاب الدينيــة الشــيعية والســنة.
علــى ســبيل المثــال لــدي صديقــة مســيحية مارونيــة
الكتــاب عبــارة عــن مذكــرات فلســطيني فــي ســجن لبنانــي،
واســمها يحمــل تلــك الهويــة لــم تتمكــن مــن العمــل فــي
متهــم باغتيــال رفيــق الحريــري ،يقــوم بكتابــة يومياتــه خــال
منطقــة اخــرى ال تنتمــي لنفــس االتجــاه ،وبمــا إنــي شــخص
تســع ســنوات فــي الســجن ،تتضمــن احــداث عــن الحــرب
مــن الخــارج ال انتمــى ألي جهــة فهــذا يعطينــي حريــة
األهليــة وعائلتــه ومــرض اختــه فــي الســرطان وعالقتــه بأخيــه
التعليــق واالنتقــاد.
وبوالدته من أصل إغريقي أرثوذكسي ووالده الفلسطيني.
هــذا مضمــون نصــف الكتــاب ،أمــا النصــف الثانــي مــن الكتــاب
يتضمــن رســائل الــى بنــت خالتــه التــي تعيــش فــي الســويد
والتي طلبت منها ترجمة تلك الرسائل الى اللغة السويدية.
وهــذا مــا قامــت بــه بالفعــل وهــي بدورهــا بحثــت عــن ناشــر
ليقــوم بنشــرها فــي اللغــة الســويدية وكل رســالة كانــت تحمــل
كنــت فــي فلســطين وســوريا ولبنــان ومصــر ،واتمنــى الذهــاب
قصــة عــن أحــد أفــراد عائلتــه ويوضــح ويشــرح براء تــه مــن
الــى بغــداد بالتأكيــد هنالــك العديــد مــن األمــور علــى ســبيل
التهمــة التــي انســبت اليــه ،مــع تــرك مســاحة الشــك عنــد القــارئ
المثــال الحيــاة االجتماعيــة ،هنــاك يمكــن بســهولة البــدء
والتحليل لمعرفة ما إذا كان فعال بريء او مذنب.
بالحديــث مــع النــاس حــول أي موضــوع ،حتــى مــع األشــخاص
هــذا الكتــاب وليــس لهــدف تحقيــق أكبــر نســبة مبيعــات ،كمــا
أنــي أردت ان يطلــع الســويديين عــن معلومــات ال يملكــون
عنهــا فكــرة بشــكل جيــد علــى ســبيل المثــال الحــرب األهليــة
في لبنان او النكبة او وعد بلفور.

ألم يراودك القلق من الخوض في
الشأن العربي الشائك وانت غير
عربي؟ هل أنت واثق أنك مدرك
تعقيدات هذا الوضع؟

الكومبس – حوار :ولد الكاتب السويدي ،لينوس دي فاير
دي فاري في ستوكهولم سنة  ،1977ومنذ صغره كان
مهتمًا بالكتابة .وخالل مراحل الدراسة األولية ،كان يريد أن
يصبح مخرج افالم ،لكن اهتمامه بالكتابة بدأ بالنمو حين
ّ
شجعه ُمدرسه في المدرسة ،بعد ان قرأ مقالة كتبها
لينوس .وخالل تلك السنوات كتب العديد من القصص
القصيرة ،والشعر السيء كما وصفه هو.
كان عمره  26عامًا ،عندما طلب صديقه منه القدوم إلى رام
الله ،والعمل مدرسا للغة االنكليزية ،كان يعتقد انه سيبقى
لمدة شهرين ،لكنه بقي هناك سنتين ،عاش في أماكن
مختلفة من الشرق األوسط ،في فلسطين ،ثم في لبنان
وأخيرًا في األردن.
وصف نفسه لبعض وسائل االعالم السويدية بانه ّ
«ربة بيت
تقليدية لكن مع لمسة عصرية»! فساعات قليلة كل يوم،
أثناء رعايته لطفله كانت مهمة لتكريس مشروع الكتابة
لديه.
يقول الكاتب «وقع اغتيال رفيق الحريري عندما كنت
أعيش في رام الله .تابعت التغطية على التلفزيون ،وعندما
انتقلت إلى لبنان ،قرأت كتب التاريخ التي عالجت القتل
وتبعت التطورات الالحقة في السياسة اللبنانية وأدى ذلك
إلى قرار استخدامي اغتيال الحريري كخلفية في كتاب
«يوسف».
ً
يضيف« :من البداية ،ظننت أنني سأجعل رجال من حزب الله
الشخصية الرئيسية للكتاب ،لكنني شعرت أنني ال أستطيع
فهم ثقافة الشيعة أكثر من الالزم لذلك أصبح البطل ً
سنيا
ً ً
مسلما بدال من ذلك”.
وكشف أن العمل في كتاب «يوسف» استغرق سنتان من
العمل المتواصل.

عن ماذا يتحدث كتاب «يوسف»
ومن أين جاءت فكرة الكتاب؟

يتحدث
العربية
ويغوص في
تعقيدات املشهد
السياسي
العربي:

الذين تقف معهم بانتظار الباص.
وايضــا الجــو والشــمس والطعــام والضيافــة العربيــة رغــم إنــي
َ ِّ
الحقــا بــدأت اشــعر بأنهــا قــد تكــون مميــزة ألنــي أحظــى
بمعاملــة خاصــة جــدا بســبب لــون بشــرتي وشــعري وعيونــي
علــى ســبيل المثــال فــي عمــان بــاألردن ،كنــت أحظــى بالكثيــر
مــن المجامــات ومعاملــة كأنــي ملــك ،وهــو امــر قــد يكــون
مختلــف عــن مــا هــو الحــال عليــه هنــا فــي الســويد ،حيــث ال
يتلقــى األجنبــي هنــا اي مجامــات ال داعــي لهـا ،ولكــن فــي لبنــان
كنــت اشــعر انــي شــخص طبيعــي اكثــر ولــم اكــن اثيــر اهتمــام
اللبنانيين حقًا.

هل تحاول بطريقة ما معالجة
الصورة النمطية لدى السويديين
عن العرب؟
بالتأكيــد احــاول ذلــك وأتحــدث ألصدقائــي عــن بعــض المواقــف
اليوميــة التــي صادفتهــا اثنــاء عيشــي فــي الشــرق األوســط التــي
توضــح االختــاف والتنــوع الــذي قــد ال يالحظــه بعــض
الســويديين حتــى أنــي حرصــت فــي كتابــي ان ال اذكــر شــيئا
غيــر متعــارف عليــه فــي العالــم العربــي حتــى انقــل الــى
السويديين أمور واضحة.
جعلــت اثنيــن مــن اصدقائــي الســويديين مــن أصــل لبنانــي ان
يطلعــوا علــى كتابــي قبــل النشــر للتأكــد مــن ان كل شــيء هــو
معقــول فكانــت لديهــم مالحظــات بســيطة فقــط ،ولكنــي مــا
زلــت اعتقــد ان طريقــة تنــاول األحــداث بالنســبة للعــرب تأتــي
تحــت مظلــة جذورهــم الدينيــة والثقافيــة يعنــي طريقــة
نظرتــك وتفســيرك علــى ســبيل المثــال لألحــداث السياســية
تأتــي مــن منطلــق هويتــك الدينيــة إذا كنت مســيحي ســتتحدث
عــن الحــرب األهليــة فــي لبنــان بطريقــة تختلــف عــن مــا لــو
ّ
مسيحيًا.
كنت لست

ما هو الشيء الذي أعجبك أكثر في
الشرق عندما عشت في فلسطين
هل هنالك نية لترجمة كتابك الى
ولبنان؟
اللغة العربية؟

بالتأكيــد أتأمــل ذلــك ولكنــه أمــر مكلــف جــدا لكنــي حقــا فضولــي
لمعرفــة رأي العــرب بمــا يكتبــه كاتــب عنهــم بالضبــط كمــا
ســيكون لــدى الســويديين فضــول لمــا يكتبــه كاتــب عربــي
عنهم ايضا.

أجرى الحوار :زينب وتوت

الكاتب السويدي لينوس دي فاير:
أحاول تفكيك الصورة النمطية
للسويديين
عن العرب
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لماذا ال يتعب
األطفال أبدًا من
الحركة ؟!
الكومبــس :أنجــز الباحثــون الفرنســيون
واألســتراليون دراســة شــيقة حــول النشــاط
الزائــد الــذي يملكــه األطفــال والحركــة
المســتمرة التــي يقومــون بهــا ،حيــث ال
يتوقــف غالبيتهــم عــن القفــز مــن مــكان الــى
آخر.

ً
أخــذ األوكســجين مــن العضــات ،فــي حيــن أن اآلخــر وبــدال عــن
العمليــة الهوائيــة ،وبســبب نقــص األوكســجين فــي العضــات،
يتشكل حمض اللبنيك.
وقامــت المجاميــع الثالثــة بتماريــن ركــوب الدراجــة علــى دراجة
التمريــن .وجــرى أثنــاء وبعــد االختبــار قيــاس معــدل ضربــات
القلــب ومســتويات الحمــض ،وقــدرة العضــات علــى نقــل
حامــض اللبنيــك لــدى المشــاركين لمعرفــة مــدى ســرعة تعافــي
المجموعات المختلفة بعد بذلهم الجهد.

وذكــر الباحثــون أن األطفــال وفــي الكثيــر مــن النواحــي يتحلــون
بالصفــات الجســمانية التــي يتمتــع بهــا الرياضيــون النخبــة ،مــن وصنــف األطفــال ضمــن فئــات البالغيــن غيــر المدربيــن فــي
حيث الحركة المستمرة وعدم الشعور بالتعب.
جميــع النواحــي .واكتشــف الباحثــون أيضــا أن األطفــال لديهــم
نســبة أعلــى مــن األيــض الهوائــي أكثــر مــن معظــم البالغيــن،
وحــاول الباحثــون الغــوص الــى القــاع مــن أجــل معرفــة مصــدر لذلــك يشــعرون بالتعــب بشــكل أقــل أثنــاء األنشــطة التــي
الطاقة التي يتمتع بها األطفال.
تتطلــب جه ـدًا كبي ـرًا .كمــا أنهــم يتعافــون مــن تعــب ذلــك
الجهــد بســرعة ويرجعــون الــى وضعهــم الطبيعــي حتــى أســرع
وقــارن الباحثــون ثالثــة مجاميــع مــن األشــخاص :األطفــال من األشخاص الرياضيين النخبة المدربين بشكل عالي.
الصبيــان العادييــن بيــن ســن  12-8عامــا ،األشــخاص البالغيــن
غيــر المدربيــن ،والنخبــة الرياضييــن الــذي شــاركوا فــي أنــواع ووجــد الباحثــون ذلــك مــن خــال مالحظتهــم أن معــدل ضربــات
مختلفــة مــن الرياضــة التــي تتطلــب التحمــل مثــل الجــري القلــب يعــود الــى طبيعتــه بســرعة كبيــرة ج ـدًا والــى قــدرة
لمسافات طويلة أو ركوب الدراجات.
العضــات علــى نقــل حامــض اللبنيــك .وهــذا مــا قــد يفســر أن
األطفــال يبــدون قادريــن علــى اللعــب لوقــت طويــل ،فيمــا
وخــال النشــاط البدنــي ،يمكــن للجســم توليــد الطاقــة يشــعر الكبــار بالتعــب ،وفقــا ل ـ سيباســتيان راتــل أحــد الباحثين
ُ
بطريقتيــن :واحــدة تســمى بالعمليــة الهوائيــة عندمــا يتــم القائمين على الدراسة.

ترجمة وتحرير  :الكومبس
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َ
مــــاذا عـن جرتك؟
وقــف المحاضــر أمــام طالبــه ومعــه بعــض الوســائل
التعليميــة ،ودون أن يتكلــم بــدأ المحاضــرة األولــى
بتنــاول جــرة زجاجيــة كبيــرة فارغــة ،وأخــذ يمألهــا
بالحجــارة الكبيــرة ،ثــم ســأل الطــاب أتــرون ..إنهــا
ممتلئة أليست كذلك؟ فأجابوا نعم ،هي كذلك.
ثــم تنــاول وعـ ًـاء صغي ـرًا مــن الحصــى ،وســكبه داخــل
الجــرة ثــم رجهــا بشــدة حتــى تخلــل الحصــى الحجــارة
الكبيــرة ومــأ الفراغــات بينهــا ثــم ســألهم نفــس
الســؤال؟ فكانــت نفــس اإلجابــة مــن الطــاب ...ثــم
تنــاول كيســا مــن الرمــل وســكبه فــوق محتويــات
الجــرة فمــأ الرمــل باقــي الفراغــات فيه ـا ،فكــرر
الســؤال وبالتالــي تكــررت نفــس اإلجابــة ..ســكب
المحاضــر بعدهــا فنجانــا مــن القهــوة داخــل الزجاجــة
فضحــك الطــاب ،وبعــد أن هــدأ الضحــك شــرع
المحاضــر فــي الحديــث قائــا :اآلن أريدكــم أن تعرفــوا
أن هــذه الجــرة تمثــل حيــاة كل واحــد منكــم ،والحصــى
تمثــل األشــياء الضروريــة فــي حياتــك مثــل :قيمــك،
مبادئــك ،أخالقــك ،عائلتــك ,أطفالــك ،صحتــك ..وهــذه
تعتبــر الركائــز األساســية لحياتــك وصحتــك النفســية
وبالتالي أي خلل فيها يحدث أثرًا كبيرًا.

الدعــم الصحيــح لتســتطيع أن تســتجمع قــواك
هــل اختلفــت
وتســتعيد نشــاطك لتتعــود علــى محيطــك الجديــد
اهتماماتك
وبالتالــي تكــون قــادرًا علــى التفكيــر والتركيــز بشــكل
وتغيرت
احتياجاتــك فــي أفضل.
البلد الجديد؟
باتــت ليــس بمقــدور كل شــخص أن يكــون داعمــا لآلخــر إن
هــل
ســاعات اليــوم لــم يكــن منفتحــا عليــه مجــردًا نفســه مــن أي حكــم
الواحــد قليلــة مســبق ،وقــادرا علــى اإلصغــاء لــه هــذا مــا قالــه فيصــل
أوغيــر منتظمــة لتنجــز كل مــا خططــت لــه لدرجــة بنعلــي أحــد المتطوعيــن فــي مشــروع ســامة الجســد
أنك افتقدت لفنجان القهوة بصحبة أصدقائك؟
هــل حاولــت إدراك مــا اختلــف ولمــاذا باتــت حياتــك
الحالية مختلفة عن حياتك في الماضي ؟

وماذا عن
جرتك
أنت؟

و الــذي كان مشــاركًا فــي أحــد تداريــب التواصــل
الداعم في منظمة الصليب األحمر في هيلسينبوري
يقــول فيصــل :إن هــذا التدريــب ســاعدني فــي عملــي
التطوعــي وجعــل مــن طريقــة تواصلــي مــع األخــر
أكثــر إتقانــا وأكثــر تأثيــرا وخاصــة عندمــا أقــوم
بترجمــة كالم أحدهــم فأنقــل االستفســار بشــفافية
مجــردًا نفســي مــن أي حكــم مســبق وبنفــس الوقــت
مؤثرًا بالشخص المتلقي.

مهارات التواصل الشخصي المتبادل ـ اإلصغاء واالستجابة

بالطبــع إن اختــاف العوامــل البيئيــة واالجتماعيــة فــي
البلــد الجديــد يــؤدي إلــى اختــاف نمــط حياتــك إال أنــه
علــى الرغــم مــن الظــروف المحيطــة بــك فــي بلــدك
الجديـد ،يبقــى دومــا متسـعًا لترتيــب حياتــك وتنظيم
يومــك وإعــادة ترتيــب جرتــك بمــا يتناســب مــع
أولوياتك واهتماماتك.
عبــرة جديــدة تســتطيع أن تســتقيها مــن المثــل
الســابق ليكــون بمقــدورك التركيــز علــى أولوياتــك فــي
الحيــاة مــع األخــذ بعيــن االعتبــار أنــه ليــس بالضــرورة
أن تتشــابه جرتــك مــع جــرة اآلخــر  ،فببســاطة مــا
تعتبــره أوليــا وضروريــا فــي حياتــك ليــس بالضــرورة
أن يكون كذلك بالنسبة لآلخر.

أمــا الحصــى فتمثــل األشــياء المهمــة فــي حياتــك مثــل:
أصدقائــك ،بيتــك ،ســيارتك ،هواياتــك ..والرمــل يمثــل
األمــور الثانويــة مثــل :الســفر ،أثــاث المنــزل ،وســائل
الترفيه...
ً
فلــو كنــت قــد وضعــت الرمــل فــي الزجاجــة أوال فلــن
يتبقــى مكانــا للحصــى أو الحجــارة ،وهــذا يســري علــى
قــد تختــل جرتــك
حياتــك الواقعيــة كله ـا ،قلــو صرفــت كل وقتــك
أحيانــا بحســب
وجهــدك فــي هوامــش األمــور فلــن يتبقــى حي ـزًا
الظــروف المحيطــة
للمهــام الجســيمة التــي تهمــك  ..حــدد أولوياتــك
بــك وخاصــة عندمــا
فالبقية مجرد رمل .لذلك
تكــون ظروفــا غيــر
وحيــن انتهــى المحاضــر مــن حديثــه الرائــع رفــع أحــد
ً
اعتيادية،
الطــاب يــده متســائال :إنــك لــم تبيــن لنــا مــا تمثلــه
فتتشــتت أفــكارك
القهــوة؟  ..ابتســم المحاضــر وقــال :أنــا ســعيد جــدا
وال تقــوى علــى
بســؤالك ..أضفــت القهــوة فقــط ألوضــح لكــم أنــه مهما
كانــت حياتــك مليئــة فســيبقى هنــاك دائمــا مســاحة التركيــز والتخطيــط بالشــكل الصائــب وهنــا تكــون
لفنجان من القهوة مع صديق او مع من تحب!!
بحاجــة للتواصــل مــع أشــخاص قادريــن أن يقدمــوا لــك

التواصل
الداعم
والصليب
األحمر:

قــد يتعــرض أي شــخص لظــروف حياتيــة صعبــة وبالتالــي يكــون بحاجــة لدعــم األشــخاص مــن حولــه ،فمــن
أجل أن تكون داعمًا لآلخراتبع ما يلي:
ـ اإلصغاء بمهارة هي أكثر من مجرد إيالء اهتمام لما يقال.
ـ كن مستجيبا.
ُ
ـ السعي أوال إلى الفهم ثم إلى أن تفهم.
ـ ركز على ما يقال.
ـ كن مستمعًا نشطًا من خالل إعطاء إشارات ال لفظية (تعطي اهتمام ،تهز الرأس،تؤكد القول).
ـ كن على علم بما تتحيز له أو ضده ،وبالقيم الموجودة لديك فهي قد تشوه ما تستمع إليه.
ـ استمع وابحث عن المشاعر واالفتراضات األساسية التي تكمن وراء المالحظات والتعليقات.
ـ ال تفكر بإجابتك وتتدرب عليها أثناء تحدث الشخص األخر.
ـ ال تقاطع كالم االخرين من أجل تصحيح األخطاء او إثارة بعض النقاط.
ـ اصمت لبرهة من الوقت للتفكير قبل اإلجابة.
ـ ال تصدر أحكامًا على األخرين.
ـ استخدم بعض األسئلة أو العبارات االستيضاحية للتأكد من فهمك لما يقال.
ـ ال تصرعلى أن تكون أخر المتكلمين.
ـ حاول أن تكون معظم أسئلتك من النوع ذات اإلجابات المفتوحة.
ـ أطلب مزيدًا من التفاصيل واألمثلة واالنطباعات.
إن كنــت الشــخص الداعــم أو الشــخص المدعــوم فــا تهمــل جرتــك بــل اعتــن بهــا ورتبهــا كمــا ترغــب
وال تستغني عن فنجان القهوة بصحبة من تحب.
تستطيع التعرف على كل نشاطات الصليب األحمر عبر الرابط:
https://www.redcross.se
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Hur ser din kanna ut?

vara ett stöd för någon annan om den
personen inte är öppen och ärlig mot
sig själv och vill ta emot stöd. Det anser
Faisal Albinali, volontär i Röda Korsets
projekt ”En hälsosam kropp” i
Kannans balans kan av olika Helsingborg som deltog i en kurs hur
omständigheter förändras, speciellt du bäst kommunicerar med människor
om du upplever en oro i din vardag. som du stöttar.
Det gör att dina tankar splittras och du
tappar fokus och inte kan planera väl. I
det läget behöver du komma i kontakt - Den här utbildningen har hjälpt mig
med människor som kan ge dig rätt
i mitt frivilliguppdrag och gjort min
stöd för att du ska kunna samla din
kommunikation med andra mer
styrka och vänja dig vid din nya
öppen och effektivare, särskilt när
omgivning och därmed kunna tänka
jag tolkar vad någon säger på ett
och fokusera bättre.
transparent och öppet sätt som gör
att jag inte påverkar det som sägs.
Det är inte möjligt för alla att kunna

Kommunikation
som stöttar

Föreläsaren stod framför sina elever
med sitt utbildningsmaterial, innan
han började tala tog han fram en stor
tom kanna och började fylla den med
stora stenar. Föreläsaren ställde en
fråga till sina elever

spenderar all din tid och ansträngning
i de små sakerna kommer du sakna
utrymme för de mer viktiga och
stora. Därför behöver du prioritera i
livet för resten är bara sand.

När föreläsaren avslutade sitt tal
- Ser ni att kannan är full? De svarade sträckte en av eleverna upp handen
ja, det är den.
och frågade.
- Du förklarade inte vad kaffet
symboliserar?
Efter det tog han fram en liten tallrik
full med grus och hällde gruset i
kannan samt började skaka den hårt så Föreläsaren log och svarade.
att gruset kunde falla ner mellan de - Jag är glad över att du frågar. Kaffet
stora stenarna och fylla i tomrummet.
hällde jag endast i för att visa att
Sen ställde han samma fråga och
oavsett hur upptagen man är så finns
elevernas svar var detsamma. Han tog
det alltid utrymme för en kopp kaffe
sen fram en påse sand och hällde
med nära och kära.
sanden i vasen. Sanden fyllde hela
vasen och täckte alla utrymmen som Hur ser din kanna ut? Har dina intressen
fanns kvar. Han ställde sedan samma och dina behov förändrats i det nya
fråga och fick samma svar. Sen hällde landet?
föreläsaren kaffe i kannan och eleverna
började skratta. När det till slut blev Räcker inte dagens timmar? Saknar du
tyst började föreläsaren förklara:
tid för umgänge med dina närmaste?
Har du försökt förstå vad som har
- Nu vill jag att ni ska förstå att den förändrats och varför ditt nuvarande
här kannan symboliserar varje liv skiljer sig från ditt tidigare?
individs liv. De stora stenarna
symboliserar de viktiga sakerna i ert De olika miljömässiga och sociala
liv som värderingar, principer, etik, faktorerna i det nya landet leder till en
familj, barn och hälsan. Det är de annan livsstil, men trots de
viktigaste i ditt liv, för ditt välmående omständigheterna som du nu lever
och din hälsa och som i sin tur kan under finns det alltid utrymme för att
ordna ditt liv och organisera din dag
påverkas hårt om de skadas.
De små stenarna symboliserar de utifrån dina prioriteringar.
viktiga aspekter i ditt liv såsom dina
vänner, ditt hem, din bil och din Utifrån exemplet med kannan kan man
identitet. Sanden symboliserar annat lära sig att fokusera på vad som är
i ditt som resor, möbler och de roliga viktigt i livet. Det är inte nödvändigt
händelserna. Om du först hade fyllt att just din kanna liknar någon annans.
kannan med sand skulle det inte Det som är viktigt för just dig i livet
finnas plats för grus eller stenar som betyder inte att det viktigt för någon
handlar om ditt verkliga liv. Om du annan.

Varje människa kan uppleva svåra levnadsförhållanden och
behöver därför stöd ifrån människor runt omkring si och när
man kommunicerar är det viktigt att:
Vara lyhörd.
Vara mottaglig
Sträva efter ömsesidig förståelse.
Fokusera på vad som sägs.
Vara en god lyssnare genom att ge icke-verbala signaler
(uppmärksamma, skaka på huvudet och bekräfta orden som
sägs).
Vara medveten på vad som kan göra relationen mellan dig
och någon annan spänd samt de värderingar som finns.
Lyssna och vara uppmärksam på känslor.
Inte tänka på ditt svar medan den andra personen pratar.
Vänta en kort stund innan du svarar.
Inte döma andra.
Använd frågor för att förstå vad som sägs.
Var inte rädd för att vara den som talar sist.
Ställ öppna frågor.
Be om mer information, exempel och intryck.
Om du är en stödjande person eller en person i behov av
stöd, fokusera på din kanna och ta hand om den, ordna den
som du vill och glöm inte att ta en kopp kaffe med nära och
kära.
Du kan ta del av Röda Korsets aktiviteter via nedan länk:
https://www.redcross.se/
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أنشطة الجمعيات واألندية
االجتماعية والرياضية لشهر مايو/أيار
الجمعية اللبنانية
في لينشوبينغ:

ترفيهي
نشاط
ألعضاء الجمعية بمناسبة عيد العمال
( 1أيار)  -رحلة ترفيهية إلى ستوكهولم
( 12أيار)  -إفطار جماعي في األسبوع
األول من شهر رمضان  -نشاط رياضي
كل سبت.

دوري
الدرجة
الثالثة

نادي السريان اسكلستونا :دوري الدرجة الثالثة للرجال بكرة القدم
2018-05-19

		Älta IF - Syrianska Eskilstuna IF
2018-05-05
		 Syrianska Eskilstuna IF - Tyresö FF
2018-05-12
FC Stockholm Internatzionale - Syrianska Eskilstuna IF
		 Syrianska Eskilstuna IF - Boo FK
2018-05-26

النادي السويدي الفلسطيني :دوري الدرجة السادسة للرجال بكرة القدم
2018-05-04
2018-05-13
2018-05-18
2018-05-25

جمعية كريستنافوربوند
موتاال:

دوري
الدرجة
السادسة
رحلة بحرية ألعضاء الجمعية ( 12أيار).

Svensk-Palestinska FF - Grödinge SK
		Örby IS - Svensk-Palestinska FF
Svensk-Palestinska FF - Irakiska Vårby IF
Aspuddens FF - Svensk-Palestinska FF

النادي العراقي في فوربي :دوري الدرجة السادسة للرجال بكرة القدم
2018-05-05
2018-05-09
2018-05-18
2018-05-23

		Rapa Nui FK - Irakiska Vårby IF
		Irakiska Vårby IF - Tudor Arms FC
Svensk-Palestinska FF - Irakiska Vårby IF
Irakiska Vårby IF - Pappas Pojkar FF

نادي بالستينسكا :دوري الدرجة السادسة للرجال بكرة القدم
2018-05-06
2018-05-13
2018-05-20
2018-05-27

نادي الجزيرة العائلي
لينشوبينغ:

دوري
الدرجة
السادسة
يستعد للمشاركة في كأس الشركات (الكوربن).

الجمعية الثقافية
السورية في أرفيكا:

ملتقى نسائي عربي-سويدي كل يوم أحد.

		Palestinska FF - Vassunda/LLBK
		Uppsala Inter FC - Palestinska FF
			Palestinska FF - SK Wigör
		Fanna BK 2 - Palestinska FF

دوري
الدرجة
السادسة

نادي أرفيكا يونايتد :دوري الدرجة السادسة للرجال بكرة القدم
2018-05-06
2018-05-11
2018-05-20
2018-05-25

		Arvika United BK - SK Sifhälla 2
		FK Maskinen - Arvika United BK
		Arvika United BK - Mangskogs SK
Gunnarskog/Bortan - Arvika United BK

نادي أوربرو يونايتد :دوري الدرجة السابعة للرجال بكرة القدم
2018-05-05
2018-05-12
2018-05-20
2018-05-23

دوري
الدرجة
الثامنة

دوري
الدرجة
السادسة

		Örebro United FC - Röfors IF
			Fall IF - Örebro United FC
		Finnerödja IF - Örebro United FC
		Örebro United FC - IF Nerike

دوري
الدرجة
السابعة

نادي ماشتا سيرانسكا :دوري الدرجة الثامنة للرجال بكرة القدم
2018-05-05
2018-05-11
2018-05-13
2018-05-20
2018-05-27

Enköping United FK - Märsta Syrianska FC
		Märsta Syrianska FC - Åsunda IF
		Märsta Syrianska FC - SK Wigör 2
Örsundsbro IF 2 - Märsta Syrianska FC
Märsta Syrianska FC - Järlåsa Vittinge FF
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دﻟﻴﻞ

اﻟﻤﻬـــﻦ
اﻟﻜﻮﻣﺒﺲ ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻤﻬﻦ :ﺗﻘﻮم ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻜﻮﻣﺒﺲ ﺑﻨﺸﺮ ﺳﻠﺴﻠﺔ
ﺗﻌﺮﻳﻔﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﻬﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻮﻳﺪ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻟﺘﻌﺮﻳﻒ
اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﺑﻤﻌﻈﻢ
اﻟﻤﻬﻦ اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﻮﻳﺪي وﺷﺮوط اﻟﺤﺼﻮل
ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻛﻴﻔﻴﺔ دراﺳﺘﻬﺎ .وﺑﺬﻟﻚ ﺗﻜﻮن اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ
ﻧﻮﻋﻬﺎ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.

٠٣

اﺳﺘﺸﺎري رﻋﺎﻳﺔ ﺻﺤﻴﺔ
Friskvårdskonsulent
Hälsopedagog

ﻣﻬﻤﺘﻪ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻸﻓﺮاد وإﺟﺮاء
اﻟﻤﺤﺎدﺛﺎت ﻣﻌﻬﻢ ﺣﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺘﻬﻢ ﻓﻲ
اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺜﻼ ،أو ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻤﻂ ﺣﻴﺎة اﻟﺸﺨﺺ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﺸﺠﻴﻊ
ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻨﺼﺎﺋﺢ ﻓﻲ ﻧﻈﺎم ﻏﺬاﺋﻲ ﻣﻌﻴﻦ وﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ واﻻﺑﺘﻌﺎد
ﻋﻦ اﻟﺘﺪﺧﻴﻦ ،وﻳﺸﻤﻞ اﻟﻌﻤﻞ أﻳﻀﴼ ﻗﻴﺎس اﻟﻮزن وﺿﻐﻂ اﻟﺪم وإﺟﺮاء
ﻓﺤﻮﺻﺎت اﻟﻠﻴﺎﻗﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ.
ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ أن ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺠﻤﺒﺎز واﻟﺘﻤﺎرﻳﻦ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ
واﻟﺘﺪﻟﻴﻚ ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻵﻻم واﻟﻀﻐﻮﻃﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ اﻟﺸﺨﺺ ﺟﺮاء
ً
اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺜﻼ.
ﻳﺠﺮي ﻣﺴﺘﺸﺎر اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻏﺎﻟﺒﴼ ﻣﺨﻄﻄﺎت ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛﻦ
ً
ﺻﻐﻴﺮة ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﺜﻘﻴﻒ اﻟﺼﺤﻲ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت
واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت.
ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻟﻤﻬﻨﺔ ً
ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﺤﻞ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ .واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ إدارة اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺼﺤﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ آﺧﺮﻳﻦ.
ﻏﺎﻟﺒﴼ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻣﻜﺎن اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﺒﻠﺪﻳﺎت
واﻟﻤﻘﺎﻃﻌﺎت.

اﻟﺪراﺳﺔ:
ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻬﻨﺔ اﺳﺘﺸﺎري اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ دراﺳﺔ ﻟﻤﺪة ٣
ﺳﻨﻮات ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت واﻟﻜﻠﻴﺎت اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﻓﻲ
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﻣﺎﻛﻦ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد.
ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ:
http://www.utbildningsinfo.se
http://www.gymnasieinfo.se

٠٢

٠١

ّ
 Frisörﻣﺼﻔﻒ ﺷﻌﺮ/ﺣﻼق

اﻟﺘﺠﻤﻴﻞ واﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎﻟﺠﺴﻢ

ﻣﻬﻤﺘﻪ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻗﺺ وﺗﺼﻔﻴﻒ اﻟﺸﻌﺮ ﻋﺒﺮ اﺳﺘﺨﺪام
اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻌﻼﺟﺎت
اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﺮ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﺮﺟﺎل واﻟﻨﺴﺎء .وﻳﺸﻤﻞ
اﻟﻌﻤﻞ أﻳﻀﴼ ﺻﺒﻎ اﻟﺸﻌﺮ وﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻤﺴﺘﻌﺎر ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
ﺑﻴﻊ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ وﻣﻐﺬﻳﺎت اﻟﺸﻌﺮ ﻣﺜﻞ اﻟﻜﺮﻳﻤﺎت وﺗﻘﺪﻳﻢ
اﻟﻨﺼﺎﺋﺢ ﻟﻠﺰﺑﺎﺋﻦ ﺑﺸﺄن اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎﻟﺸﻌﺮ.
ﻳﻌﻤﻞ اﻟﺤﻼﻗﻮن ﻏﺎﻟﺒﴼ ﻟﺤﺴﺎﺑﻬﻢ اﻟﺨﺎص أو ّ
ﻳﺄﺟﺮون اﻟﻤﺤﻞ
ﻟﻤﺼﻔﻒ ﺷﻌﺮ آﺧﺮ ﻹدارة اﻟﺼﺎﻟﻮن أو اﻟﻌﻤﻞ ﻛﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻓﻲ
اﻟﺸﺮﻛﺎت.
اﻟﺪراﺳﺔ:
ﺗﺘﻄﻠﺐ دراﺳﺔ وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﺪرﻳﺐ ﻣﻬﻨﻲ وﺗﺘﻮﻓﺮ  ٣ﻃﺮق:
 -١دراﺳﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺤﺮف اﻟﻴﺪوﻳﺔ Gymnasieskolans
 Hantverksprogramﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ واﺧﺘﻴﺎر
ﺗﺨﺼﺺ ﻣﺼﻔﻒ ﺷﻌﺮ.
 -٢دراﺳﺔ ﺗﺼﻔﻴﻒ اﻟﺸﻌﺮ ﻋﺒﺮ دورات/ﻣﻌﺎﻫﺪ/ﺻﺎﻟﻮﻧﺎت ﺧﺎﺻﺔ
.Privat frisörutbildning
 -٣دراﺳﺔ ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ  traineeutbildningﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
ﺷﺮﻛﺎت/ﺻﺎﻟﻮﻧﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ.
ﺑﻌﺪ اﻹﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺔ ﻳﺘﻢ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻤﻬﻨﺔ ﻛﻤﻮﻇﻒ ﻓﻲ
ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺸﻤﻞ  ٣٠٠٠ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻤﻞ )ﺳﻨﺔ وﻧﺼﻒ ﺗﻘﺮﻳﺒﴼ( .وﻣﻦ
ﺛﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻓﺤﺺ ﻣﻬﻨﻲ ﻳﺴﻤﻰ .gesällprovet
وﻳﻤﻜﻦ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ دراﺳﺔ ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﻠﺪ آﺧﺮ إﺟﺮاء
ﻧﻔﺲ اﻹﻣﺘﺤﺎن ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻣﻬﺎراﺗﻬﻢ.
ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ:
http://www.gymnasieinfo.se
http://www.frisor.se/utbildning-sff/bli-frisor

٠٤

ُ Massörﻣﻌﺎﻟﺞ ﺑﺎﻟﺘﺪﻟﻴﻚ
ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ:
http://www.studera.nu
http://www.gymnasieinfo.se
https://www.yrkeshogskolan.se

ﻣﻬﻤﺘﻪ وﺿ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻊ ﻣﺴﺘﺤﻀـ ـ ـ ـ ــﺮات اﻟﺘﺠﻤﻴﻞ
ّ
”اﻟﻤﻜﻴﺎج“ ﻟﻠﺰﺑﺎﺋﻦ أواﻟﻔﻨﺎﻧﻴﻦ اﻟﻤﺸﻬﻮرﻳﻦ ﻣﺜﻞ اﻟﻤﻤﺜﻠﻴﻦ
ً
واﻟﻤﻐﻨﻴﻴﻦ وﻋﺎرﺿﺎت اﻷزﻳﺎء .ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻨﺼﺎﺋﺢ
ﻟﻠﺰﺑﺎﺋﻦ ﺑﺸﺮاء اﻟﻤﻜﻴﺎج واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﺠﻤﻴﻠﻴﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ.
ُ
وﻳﺴﺘﺨﺪم أﺧﺼﺎﺋﻲ ﻣﻜﻴﺎج أدوات ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺜﻞ ﻓﺮش
ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ وﻣﺨﺘﻠﻔﺔ.
وﻳﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻼت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﺴﻴﻨﻤﺎ واﻟﻤﺴﺮح
واﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن.
ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻟﻤﻬﻨﺔ ﻗﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻋﺪة ﻣﺠﺎﻻت واﻣﺘﻼك
اﻟﻤﻌﺎرف ﺣﻮل اﻟﺸﻌﺮ واﻟﻤﻼﺑﺲ واﻷﻇﺎﻓﺮ أي اﻟﻤﺠﺎﻻت
اﻟﺘﺠﻤﻴﻠﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻬﺎرات ﺟﺬب اﻟﺰﺑﻮن
ﻓﻲ ﺑﻴﻊ اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﺘﺠﻤﻴﻠﻴﺔ.
اﻟﺪراﺳﺔ:
ﻳﻤﻜﻦ دراﺳﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ واﻟﻜﻠﻴﺎت اﻟﻤﻬﻨﺔ وﻓﻲ
اﻟﻤﻌﺎﻫﺪ اﻟﺨﺎﺻﺔ ،وﻣﺪﺗﻬﺎ ﺑﻴﻦ  ٣و  ٦أﺷﻬﺮ.
ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ:
http://www.gymnasieinfo.se
http://www.seyf.se
https://www.yrkeshogskolan.se

ﻣﻬﻤﺘﻪ ﻋﻼج اﻷﺷﺨﺎص ﻋﺒﺮ اﻟﺘﺪﻟﻴﻚ ﺑﺎﻷﻳﺪي ﻹزاﻟﺔ
اﻷوﺟﺎع واﻵﻻم اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﻐﻂ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﻮﺗﺮ،
ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﺮاﺣﺔ واﻻﺳﺘﺮﺧﺎء ﻟﻠﺰﺑﻮن .وﻳﻘﻮم اﻟﻤﻌﺎﻟﺞ
ﺑﺘﺪﻟﻴﻚ اﻟﻌﻀﻼت واﻟﻤﻔﺎﺻﻞ وأﻧﺴﺠﺔ اﻟﺠﺴﻢ اﻟﺮﺧﻮة
واﻟﻌﻤﻮد اﻟﻔﻘﺮي .أﺣﻴﺎﻧﴼ ﻳﺘﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ
ﻣﻌﺎﻟﺠﻲ اﻟﻄﺐ اﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻲ naprapater
واﻟﺘﺪﻟﻴﻜﻲ  .kiropraktorerﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻞ
اﻹداري ﻣﺜﻞ أﺧﺬ ﻣﻮاﻋﻴﺪ زﻳﺎرة ﻟﻠﺰﺑﺎﺋﻦ وإﺟﺮاء
اﻟﻤﺤﺎدﺛﺎت ﻣﻌﻬﻢ ﺣﻮل أﻧﻮاع اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺎﻧﻮن
ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﺴﻢ.
ﺗﻮﺟﺪ أﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺘﺪﻟﻴﻚ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺘﺪﻟﻴﻚ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻲ
اﻷﻛﺜﺮ اﺳﺘﺨﺪاﻣﴼ ﻓﻲ اﻟﺴﻮﻳﺪ واﻟﺘﺪﻟﻴﻚ اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ
واﻟﺘﺎﻳﻠﻨﺪي وﺗﺪﻟﻴﻚ اﻟﻮﺟﻪ.
ّ
ﻳﻌﻤﻞ ﻣﺪﻟﻚ اﻟﻤﺴﺎج ﻏﺎﻟﺒﴼ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺑﻪ اﻟﺨﺎص أو ﻓﻲ
ّ
ﻋﻴﺎدات ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﺪﻟﻜﻴﻦ أو ﻣﻌﺎﻟﺠﻴﻦ آﺧﺮﻳﻦ أو
ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻠﻴﺎﻗﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ.
اﻟﺪراﺳﺔ:
ّ
ﺗﺘﻮﻓﺮ دراﺳﺔ ﻣﺪﻟﻚ ﻣﺴﺎج ﻓﻲ اﻟﻜﻠﻴﺎت اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ
 yrkeshögskolanواﻟﻤﺪارس/اﻟﻤﻌﺎﻫﺪ اﻟﺨﺎﺻﺔ
 .privatägda skolorﻳﻤﻜﻦ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺪراﺳﺔ
واﺧﺘﻴﺎر اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻌﻴﻦ ﻣﺜﻞ ﻋﻼج إﺻﺎﺑﺎت
واﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻌﻀﻠﻲ.
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العب كرة اليد السوري السابق والمدرب وليد السويحة:

الرياضة بوابة لدخول المجتمع

رحلة
العودة
بالنادي
الجديد

خــال وجــودي بالمدينة
شــعرت بمــدى االهتمــام
باللعبــة كونهــا عريقــة
ونــادي كاتريناهولــم كان
بطــل الســويد فــي عــام
 1992لكــن خــال
الفتــرة الماضيــة تراجــع
مســتوى اللعبــة كثي ـرًا
ممــا أدى الــى هبــوط
النــادي للدرجــة الثالثــة
نتيجــة انتقــال أبــرز

الالعبين الى أندية أخرى.
فتــم التواصــل مــع إدارة النــادي واالتفــاق علــى أن
اتولــى تدريــب الفريــق ،وليــس مــن الســهل أن تعهــد
مهمــة التدريــب لمــدرب مــن خــارج الســويد ،لكــن
علمــت فيمــا بعــد ان مــدرب الفريــق الســابق هــو الــذي
رشــحني لتولــي هــذه المهمــة بعــد متابعتــي واقتناعــه
بقدراتــي وكفاء تــي ،ثــم اجتمعــت مــع االدارة
وأطلعتهــم علــى خطــة اعــداد للفريــق بشــكل كامــل
ولتســهيل عملــي تــم تعييــن مســاعدين لــي ،وقامــت
إدارة النــادي بتأميــن كافــة المســتلزمات التــي
نحتاجه ـا ،واالجــواء تبشــر بإعــادة بريــق اللعبــة فــي
هــذا النــادي العريــق الــى ســابق عهدهــا وبوجــود 3
العبين مميزين من سورية والعب عراقي.

الرياضة
بوابة
لدخول
المجتمع

يصــف وليــد الشــعب
الســويدي بالشــعب
ويقــول:
اللطيــف
الشــعب الســويدي
بســيط وطيــب لكنــه
انعزالــي نوعــا م ـا ،لكــن
خــال الفتــرة التــي
قضيتهــا هنــا اســتطعت
ان اكــون عالقــات
اجتماعيــة جيــدة مــع
العائــات
بعــص
الســويدية بســبب دخــول الجــو الرياضــي واالحتــكاك
بالســويديين عــن قــرب وتطــور ذلــك إلــى تكويــن
عالقــات حتــى مــن خــارج الوســط الرياضــي وهنــاك
زيارات عائلية متبادلة.
وعــن االندمــاج ومفاتيحــه يقــول وليــد :يحــب ان تكون
هنــاك قواســم مشــتركة حتــى نســتطيع أن نحقــق
التشــاركية ،كمــا يحــب أن نتعلــم لغتهــم بشــكل جيــد
حتــى نســتطيع التعبيــر عمــا يجــول فــي خاطرنــا
ونســتطيع إيصــال االفــكار التــي نريــد مشــاركتهم
بهــا بشــكل صحيــح ،كمــا ينبغــي أن تكــون اهتماماتنــا

مشــتركة فــي كثيــر مــن االمــور كالفنــون والموســيقا
والرياضــة وغيره ـا ،عــاوة علــى ذلــك الشــعب
الســويدي منظــم ويحــب القانــون لذلــك يجــب أن
نحتــرم االشــياء التــي يقدرونهــا حتــى نكســب
احترامهم.
والرياضــة بشــكل عــام وســيلة مهمــة جــدا لالندمــاج
معهــم مــن خــال العمــل ســوية والتعــاون لتحقيــق
التفوق واالنجاز.

العوائق
واالختالفات
موجودة

تعتبــر الســويد مــن المــدارس العالميــة فــي لعبــة كــرة اليــد ،ال ســيما مــع  4ألقــاب لمنتخــب
الرجــال كبطــل للعالــم ومثلهــا ألوروبــا والوصــول للنهائــي األوروبــي هــذا العــام والحصــول علــى
الفضيــةّ ،
وخرجــت الســويد العبيــن عــدة أصبحــوا رمــوزًا فــي اللعبــة ،كل هــذا يجعــل المــرء
يعتقــد بــأن الدخــول إلــى عالــم كــرة اليــد فــي الســويد للقادميــن الجــدد أمرًا أشــبه بالمســتحيل،
لكن على عكس ذلك المهاجرون دخلوا إلى الميدان ليضعوا بصمتهم في بلدهم الجديد.
الكومبــس التقــت وليــد الســويحة ( 55عامــا) أحــد نجــوم ســورية فــي الثمانينــات وفــي رصيــده
 3بطــوالت لــكأس ســورية كالعــب وتــرك بصمــة كمــدرب فــي بلــده األم ،وهــو أحــد الذيــن
دخلــوا عالــم كــرة اليــد فــي الســويد مــن بوابــة التدريــب وتحــدث لنــا عــن تجربتــه :وصلــت
الســويد عــام  2014وكغيــري مــن القادميــن الجــدد انشــغلت بتصريــح االقامــة ولــم الشــمل
والبــدء بتعلــم اللغــة ،وبعــد أن أنجــزت القســم األكبــر مــن أوراقــي ،عــدت لمتابعــة ممارســة
هوايتــي الرياضيــة وخاصــة فــي حقــل التدريــب حيــث بــدأت بإقامــة دورة تدريبيــة لألطفــال مــن
ســن  6الــى  12ســنة فــي المــدارس مــع بعــص النشــاطات الرياضيــة المتنوعــة ،وبعــد هــذا
النشــاط قمــت بزيــارة رئيــس دائــرة الرياضــة فــي مدينــة كاتريناهولــم التــي أقيــم فيهــا
وتحدثنــا عــن ســبل تطويــر فــرق المدينــة ،ثــم اتصــل بــي وطلــب منــي التواصــل مــع إدارة
فريق البنات في حال لدي رغبة بتدريب ذلك الفريق

Waleed med KAIK

وعــن الصعوبــات
التــي واجههــا
يقــول :أكثــر األشــياء
صعوبــة كانــت اتقان
اللغــة وتعلمهــا
بشــكل كامــل،
الســيما مــن هــم فــي
مراحــل عمريــة
متقدمــة ،وحتــى لــو تعلمناهــا يبقــى ذلــك محــدودًا إذ
ينقصنــا الكثيــر حتــى نســتطيع التعبيــر مــن خاللهــا
عمــا نريــد ايصالــه للســويديين ،كمــا أن بــرودة
الطقــس أثــرت علــى ســرعة االندمــاج بشــكل أو بآخــر
فهناك صعوبة للتكيف معه بسرعة.
وعــن اوضــاع المهاجريــن بشــكل عــام يقــول :الحكومــة
الســويدية وفــرت العيــش الكريــم للجميــع مــن حيــث
المســكن ومســتلزمات الحيــاة وكافــة الضروريــات
وبعــض الكماليــات وأهــم شــيء قامت الســويد بتوفيره
لنــا هــو األمــان وحريــة الــرأي والمعتقــد وممارســة
الطقــوس بــكل حريــة ودون أيــة مضايقــات ،كمــا
وفــرت لنــا مســالة التعليــم عالــي الجــودة لألطفــال
وهذا يشعرنا بالراحة وضمان مستقبل أوالدنا.

غياب
روح
المنافسة

مــن الســلبيات التــي
الحظتهــا هــي ردود
األفعــال أثنــاء التدريــب
فــي
والمشــاركة
المباريــات ضعيفــة،
وتوجــد المبــاالة واضحــة
فــي هــذا الجانــب وغيــاب
المنافســة،
حافــز
فالجميــع يلعــب الرياضــة للتســلية وقضــاء وقــت ممتــع
فقــط وليــس لديــه أي حافــز آخــر ،لذلــك تجــده يغيــب
عــن المبــاراة وعــن التدريــب دون أي ســبب ضــروري
وال يهمه مبدأ الفوز والخسارة.

الكومبس
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مالمو تحتضن معرض
الكتاب العربي الثاني
الكومبــس – مالمــو :شــهدت مدينــة مالمــو فــي جنــوب الســويد ،فــي الفتــرة مــن
 20الــى  22مــن نيســان /ابريــل ،المعــرض الثانــي للكتــاب العربــي الــذي أقامتــه
مؤسســة أبــن رشـد ،بمشــاركة العديــد مــن دور النشــر التــي عرضــت المئــات مــن
عناوين الكتب باللغة العربية والسويدية ولغات أخرى.
وكانــت شــبكة الكومبــس أحــد الرعــاة اإلعالمييــن للمعــرض للســنة الثانيــة علــى
التوالي.
كمــا شــهد المعــرض نــدوات ومحاضــرات ونشــاطات اجتماعيــة وفنيــة لألطفــال،
وكذلــك حــوارات حــول قضايــا اإلعــام والتطــرف شــارك فيهــا رئيــس تحريــر

شبكة الكومبس د .محمود األغا وكتاب وصحفيين آخرين من عدة بلدان.
وكانــت مؤسســة أبــن رشــد ذكــرت فــي بيــان لهــا « أن المعــرض يريــد إنشــاء
منصــة مشــتركة لمحبــي قــراءة الكتــب مــن كافــة األنــواع ،وذلــك كجــزء مــن عمــل
المؤسســة فــي مجــال الديمقراطيــة ،ومــن أجــل أن تلبــي هــذه المنصــة القــدرة
علــى تبــادل األفــكار والخبــرات ،إضافــة إلــى تكويــن رغبــة أكبــر لــدى المتابعيــن
للمعــرض ،للتعليــم وتطويــر اللغــات ،ليــس فقــط عــن طريــق االشــتراك بســوق
الكتــب العربيــة المتناميــة فــي أوروبــا ككل ،ولكــن أيضــا مــن خــال التفاعــل مــع
األعمال المترجمة إلى العربية من السويدية أو اإلنجليزية».

أشرف سليم

فاطمة الحجي

دار هيجاس :كتب بلغة
سهلة لألطفال
مــن ضمــن دور النشــر الســويدية المشــاركة فــي
المعــرض ،دار هيجــاس التــي تقــدم الكتــب بلغــة ســهلة
القــراءة ،كمــا تقــول فاطمــة الحجــي « :معــرض الكتــاب
العربــي فــي مالمــو هــو فرصــة جيــدة للتعريــف بــدار نشــر
هيجــاس الموجــودة منــذ اكثــر مــن  35عام ـا ،وتعتمــد علــى
قصــص المغامــرات المشــوقة واألشــباح وطريقــة الســرد التــي
تحفــز الطفــل علــى القــراءة وخصوصــا لألطفــال الذيــن لديهــم
صعوبــة فــي التعلــم ومؤخـرًا ركزنــا علــى ترجمــة بعــض الكتــب
الســويدية الــى اللغــة العربيــة ولدينــا  19كتابــا موجــه خصوصــا
لألطفــال الجــدد فــي الســويد والراغبيــن فــي تعزيــز لغتهــم
الســويدية وكذلــك اللغــة العربيــة لمــن بــدأ يشــتكي مــن ضيــاع
المفــردات العربيــة لــدى األطفــال الذيــن يكبــرون هنــا حيــث أن
اإلصدارات متوفرة بصيغة ثنائية اللغة العربية والسويدية.
أضــف إلــى ذلــك أن سلســلة القصــص هــذه تحمــل معنــى تراثــي
ثقافــي عربــي للطفــل الــذي يقرأهــا وبنفــس الوقــت يتعــرف
علــى القصــص الشــعبية التــي تقتــرب مــن أصــل مســقط رأس
والديه».

شاكر األنباري

حسين السكاف

العربية.
ً
يضيــف قائــا :العــرب الذيــن يعيشــون فــي المهجــر
يعانــون مــن صعوبــة الوصــول للكتــاب العربــي وحتــى لــو
وصــل فــإن ســعره يصــل الــى ثــاث أضعــاف الســعر
الحقيقــي ،لذلــك اعتقــد ان فكــرة معــرض الكتــاب
العربــي فكــرة رائعــة لذلــك انــا اطمــح الــى رؤيــة
المزيــد مــن دور النشــر المعروفــة ،ومــن الممكــن ان
يكــون معــرض الكتــاب معــرض ربحــي ويكــون لديــه
نســبة مــن مبيعــات الكتــب وبالتالــي القــدرة علــى
اســتقطاب المزيــد مــن الــدور والشــخصيات األدبيــة،
فالناس ال يزالون يقرأون الكتاب».

«في حضرة االنتظار»

الروائي شاكر األنباري:
«تراجع في وجــــود الوجـــوه
الثقافية»

الجمهــور اقــل اقبــاال ،عناويــن الكتــب فيهــا نقــص فــي نوعيــة
ً
الكتــب الثقافيــة واألدبيــة والروايــات والشــعر ،اقتــرح مســتقبال
ان يراجــع القائميــن علــى المعــرض تجربــة هــذه الســنة مــن كتــاب المعــرض الذيــن شــاركوا فيــه أشــرف ســليم صاحــب
ويعقــدون مقارنــات مــع المعــارض العربيــة الجــادة واكتشــاف كتــاب « فــي حضــرة االنتظــار» ،يقــول« :الشــعر موهبــة ولكــن
الغربــة ومصاعبهــا قــادرة علــى ان تصقــل هــذا األمــر أكثــر
الفعاليات التي تنقص المعرض» .
لذلــك اعتبــر فرصــة معــرض الكتــاب فــي مالمــو مناســبة لــي
لتكــون لــدي مشــاركة فيــه بكتابــي األول تحــت عنــوان «فــي
الروائــي شــاكر األنبــاري الــذي جــاء لزيــارة المعــرض مــن
حضــرة االنتظــار» ،الــذي كتبتــه بعــد وصولــي للســويد ،اعتقــد
الدنمــارك قــال عــن المعــرض ل ـ «الكومبــس» « :كنــت موجــودا
ان قــراءة الشــعر تربــط المغتــرب اكثــر بلغتــه ووطنــه ،جئــت
فــي الســنة الماضيــة لحضــور فعاليــة معــرض الكتــاب ولذلــك
من ستوكهولم لحضور هذا النشاط المهم».
البــد مــن عقــد مقارنــة ،بشــكل عــام المبــادرة جيــدة ولكنــي
االحــظ تراجعــا حيــث اليوجــد وجــوه ثقافيــة معروفــة مثــل «الكتــاب العربــي فــي أوربــا هــو عملــة نــادرة» هــذا ماقالــه
الكومبس  -مالم ــو
العــام الســابق وفقــرة توقيــع الكتــب تــكاد تكــون نــادرة كمــا ان الروائــي حســين الســگاف الحاصــل علــى جائــزة كتــارا للروايــة

الكتاب العربي في أوربا هو
عملة نادرة»
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ن ـ ـ ــادر ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــازر

مقاالت الرأي تعبر عن أصحابها وليس بالضرورة عن الكومبس

تداخل الهجرة بالهوية والثقافة

وفقــا لليندربــوري فــإن
الســبب الثالــث الــذي
لعــب دورًا مهمــا فــي
اليميــن
صعــود
المتطــرف وتشــتيت
الطبقــة العاملــة هــو
تركيــز األحــزاب
اليســارية والنشــطاء
علــى سياســات الهويــة
كالنسـ ّـوية والدفــاع
عــن حقــوق المثلييــن
العرقيــة
واألقليــات
والقضايــا القوميــة ومعــاداة
ووضعهــا
العنصريــة،
كالصــراع الوحيــد الــذي
تناضــل مــن أجلــه ،أدى إلــى
تقســيم الطبقــة العاملــة،
بــدل التركيــز علــى الصــراع
الطبقــي ،الــذي ســيحل كل
هــذه القضايــا األصغــر منــه،
ويجمــع الطبقــة العاملــة دون أن
يفرقه ـا ،مــع التأكيــد علــى مســاواة
جميع البشر.

خيبة أمل الطبقة العاملة

المكانة االجتماعية والمستوى التعليمي

من
اليمين
أكثــر مــن اليســار).
أدى هــذا التكتــل إلــى صعوبــة إثــارة حمــاس الناخبيــن ووســائل
االقتصــادي االجتماعــي جــرت
اإلعــام ،وبالتالــي فــإن البعــد ُ
إزاحتــه مــن الســاحة السياســية ،وأفســح الطريــق أمــام قضايــا
الثقافــة االجتماعيــة التــي تخلــق بســهولة صراعــات بيــن أفــراد
المجتمع.
ّ
إن مــا يحــدث اآلن مــن صعــود لليميــن المتطــرف حــذر
منــه اليســاريون والماركســيون منــذ مطلــع ثمانينيــات
القــرن الماضــي ومنــذ ازدهــار الليبراليــة الجديــدة ،كمــا
تشــير ليندربــوري ،لكــن رغــم ذلــك فــإن كل نتيجــة
انتخابــات فــي أي بلــد متقــدم ،كانــت تصــدم الليبرالييــن
وكأنهــم يعيشــون فــي قوقعــة معتقديــن بــأن كل شــيء
يســير علــى مــا يــرام ،حتــى أزمــة  2008الماليــة لــم
ّ
تجعلهم َيشكون ولو للحظة بما تسببته سياساتهم.

قوقع ــة الليــبرالييـن

ويعــود الســبب ألن الدراســة ورأس المــال الثقافــي
تعطــي منزلــة عاليــة للشــخص فــي المجتمــع الحالــي ،إلــى
جانــب المعيشــة فــي عواصــم الثقافــة العالميــة ،مــا
يــؤدي إلــى نمــو اســتياء ضــد هــذه النخبــة المتعلمــة
والنافــذة إلــى ســلطات القــرار مــن قبــل الناخبيــن الذيــن
لــم يحققــوا هــذا المســتوى ويــرون أنهــم مســتضعفين
ّ
ثقافيــا ،إلــى جانــب «الصــراع الخفــي» بيــن ُســكان األرياف
ّ
والمــدن الصغيــرة وبيــن ُســكان المــدن الكبــرى ،أو مــا
يســمى النــاس العاديــون مقابــل الطبقــة والمؤسســة
الحاكمــة ،حيــث يملــك ،وبشــكل عــام ،ســكان الريــف
والمدن الصغرى ،ثقة ضعيفة بالمؤسســات السياســية،
ويميلــون إلــى أن يكونــوا أقــل تســامحًا مــع المهاجريــن
واألقليــات ،وبالتالــي فــإن تعبئتهــم مــن قبــل األحــزاب
العنصريــة ضــد المؤسســة الحاكمــة ليــس باألمــر
الصعب.
كمــا أن مســتوى التعليــم يحــدد نــوع الصحــف والوســائل
اإلعالميــة التــي يســتخدمها الشــخص ،مــا يؤثــر بشــكل كبيــر
في وعيه السياسي.

لهذه الأ�سباب
نه�ضت �أحزاب
اليمني املتطرف
يف �أوروبا

بيــن مواضيــع الهجــرة والهويــة
ومســتوى التعليــم واالقتصــاد،
فإنــه هنــاك أســباب تحتــاج إلــى
تســليط ضــوء أكثــر كالهيمنــة
الفكريــة عبــر وســائل اإلعــام واإلنتــاج المرئــي بكافــة
أشــكاله حتــى فــي األلعــاب اإللكترونيــة ،التــي تشــتت
النــاس وتلهيهــم عــن معرفــة جــذور مشــاكلهم األصليــة،
وحتــى المناهــج التعليميــة المصممــة لنحــت النــاس كــي
يتناســبون مــع المهــن الموجــودة فــي ســوق العمــل ،وبالتالــي
تمنــع النــاس مــن التفكيــر النقــدي وفهــم مــا يجــري حولهــم
ُ
وتضــع لهــم األثريــاء ُكمثــل عليــا عليهــم الســعي للوصــول
إليها.

خاتمة

بحســب ريدغريــن فــإن ســبب آخــر لزيــادة شــعبية اليميــن
المتطــرف هــو هبــوط منزلــة األوروبييــن االجتماعيــة ،مقارنــة
بأمثالهــم فــي المجتمــع ،أي أن مكانتهــم يجــب أن تكــون دومــا
ً
أفضــل مــن المهاجريــن أو الســود مثــا .وبالنســبة للرجــال كان
هبوطــا لمكانتهــم مقارنــة بالنســاء ،وهــذا التهديــد أدى بهــذه
الفئات إلى دعم األحزاب اليمينية المتطرفة.
يشــير البروفيســور الســويدي إلــى أن المســتوى التعليمــي ،كان
لــه دورًا واضحــا أكثــر مــن االقتصــادي ،ألنــه وفقــا لإلحصــاءات
فــإن أكثريــة ناخبــي اليميــن المتطــرف هــم األقــل تعليمــا،

وتقــارن ليندربــوري مــا يحــدث اآلن بمــا جــرى مطلــع ثالثينيات
القــرن الماضــي ،وقبــل الحــرب العالميــة الثانيــة ،مــن ناحيــة
َ ِّ
الفجــوة الكبيــرة فــي الدخــل بيــن األغنيــاء والفقــراءُ ،مذكــرة بــأن
اإلجــراءات الليبراليــة للمؤسســة الحاكمــة لــم تنفــع فــي عــاج
الظلــم االقتصــادي الموجــود ،وســط اســتمرار خصخصــة
الحقــوق االجتماعيــة وضــرب الطبقــة العاملــة والتجاهــل
األعمــى لألزمــة ،دون االســتماع للنــاس أو إيجــاد حلــول للظلــم
والمشــاكل االجتماعيــة التــي أوجدوهـا ،حتــى هتلــر ّ
تعجــب مــن
رفــض النخبــة ورجــال األعمــال تلبيــة ولــو مطلــب واحــد مــن
مطالب الطبقة العاملة ،وهنا رأى فرصته.

سياسات الهوية

عامــل مهــم آخــر ،بحســب ريدغريــن ،فــي زيــادة
شــعبية اليميــن المتطــرف كان خيبــة أمــل الطبقــة
العاملــة مــن عــدم تحســن وضعهــا المــادي مــع الوقــت،
وتعبيرهــا عــن هــذه الخيبــة بطــرق مختلفــة ،بــدل أن
تطالــب بزيــادة المســاواة االقتصاديــة فــي المجتمــع.
وهكــذا عبـ ّـر جــزء مــن الطبقــة العاملــة عــن غضبــه إمــا
ضــد النخبــة السياســية ،أو عبــر إلقــاء اللــوم علــى
المهاجريــن واألقليــات العرقيــة التــي «تنافســهم علــى
مواردهم االقتصادية».

ســبب آخــر لنمــو أحــزاب اليميــن المتطــرف ،وجــد مكانــا
صغي ـرًا فــي مقــال ريدغريــن ،هــو غيــاب سياســة
اقتصاديــة وطنيــة مســتقلة ،نتيجــة عولمــة االقتصــاد،
وإنشــاء بنــوك مركزيــة مســتقلة ،ووضــع أهــداف اســتقرار
وتضخــم دولــي ثابــت .وهــذا أدى إلــى زيــادة التقــارب بيــن
األحــزاب المترســخة فــي البنيــة السياســية األوروبيــة
(محافظــون واشــتراكيون ديمقراطيــون) وتســبب بتجمــع
العديــد مــن الناخبيــن فــي الوســط وإلــى
جانــب األحــزاب االشــتراكية
الديمقراطيــة (المقتربــة

العولمة

يذكــر بروفيســور علــم االجتمــاع فــي جامعــة
ســتوكهولم «ينــس ريدغريــن» فــي مقــال أكاديمــي له
أن قضايــا الهجــرة واللجــوء هيمنــت بشــكل هائــل علــى
سياســة األحــزاب اليمينيــة المتطرفــة ليــس فقــط فــي
أوروبا الغربية ،بل في دولها الشرقية أيضًا.
لكــن وبحســب ريدغريــن فــإن المجتمــع األوروبــي
منفتــح ونظامــه معق ـد ،لذلــك فــإن إيجــاد تفســيرات
واضحــة أمــر صعــب ،لكــن أحــد العوامــل المهمــة فــي
زيــادة شــعبية أحــزاب اليميــن المتطــرف ،كان تشــابك
قضايــا الهجــرة واللجــوء مــع قضايــا الثقافــة والهويــة
َ
والقيــم ،لتأخــذ مكانــا أكبــر فــي الســاحة السياســية
علــى حســاب الصــراع السياســي التقليــدي بيــن اليميــن
واليســار ،ويكــون الخــوف علــى القيــم الهويــة
األوروبيــة ،مــن المهاجريــن ،الفزاعــة التــي
هرعــت بالناخبيــن لالرتمــاء فــي أحضــان اليميــن
المتطــرف ،وكانــت ،أحيانــا ،أهــم بالنســبة للناخــب
اليمينــي مــن عوامــل االقتصــاد االجتماعــي ،رغــم
أن ســوء الحالــة االقتصاديــة تولــد ســخطًا كبي ـرًا
يتــم التعبيــر عنــه مــن خــال قضايــا الثقافــة
والهوية.
ووفقــا لريدغريــن فــإن نظــرة شــاملة علــى
وضــع الناخبيــن فــي معظــم الــدول األوروبية
تظهــر أن الذيــن يعــادون المهاجريــن ،إمــا
لــم يرتفــع عددهــم ،أو انخفــض خــال العقــود
األخيــرة ،وأنــه بالرغــم مــن
رغبــة العديــد مــن
الناخبيــن األوروبييــن
تقييــد الهجــرة ،إال أنها
لــم تكــن الســبب الحاســم لكــي
يختــاروا حزبــا آخــر ،وأن قضايــا االقتصــاد
االجتماعــي مــا زالــت مهمــة للكثيريــن فــي تحديــد
مواقفهــم ،أي أن مــن صــوت لليســار كان مــع سياســة إعــادة
توزيــع االقتصــاد ،ومــن صـ ّـوت للمحافظيــن أو الليبرالييــن كان
مع سياسة خفض الضرائب.

مقــاالت الــرأي :كثــرت فــي اآلونــة األخيــرة محــاوالت تفســير صعــود
األحــزاب اليمينيــة المتطرفــة فــي أوروبــا ،بيــن يميــن يــرى ”صحــوة”
أوروبيــة بيضــاء ضــد مــا ســببته سياســة االنفتــاح الليبرالــي علــى الهجــرة،
وضــد ترويــج الحكومــات لـــ ”المجتمــع متعــدد الثقافــات” ،وبيــن
ليبرالييــن يتباكــون علــى مــا يجــري ويــرون أن الشــعب ”الــذي ال يعــرف
مصلحتــه” لــم يعــد يصــدق وال يســتمع لـــ ”النخبــة المســتنيرة” ،وبيــن
يســار أوروبــي مشــتت فــي ”سياســات الهويــة” يــرى بعضــه أن صراعــه
األساســي هــو لــون البشــرة ومكافحــة العنصريــة والدفــاع عــن قضايــا
المثليين ،ضاربًا مصالح الطبقات الفقيرة والمهمشة بعرض الحائط.

جديــر بالذكــر أيضــا الهيمنــة الغربيــة علــى بالدنــا وحروبهــا
المباشــرة وغيــر المباشــرة ،ووقوفهــم مــع المســتبدين
ومحاربتهــم لــكل محاولــة اســتقالل وتحــرر وبنــاء حقيقــي
لمجتمعاتن ـا ،مــا تســبب بتوليــد تربــة خصبــة صعــدت فيهــا
التنظيمــات المتطرفــة ،التــي تشــوه صورتنــا وتحــرق ُوت ِّ
دمــر
كل شيء ،عدا العدو الحقيقي لبالدنا.
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المخرج المسرحي سالم الصكر

في
غربــــــاء
الوطن
في
غربــــــاء
الوطن

كردســـــــتان

ً
الســنة الثالثــة ســنة التخصــص« ،قدمــت فصــا مــن مســرحية
(الملــك ليــر) ،وكنــت مســاعد مخــرج فــي (رثــاء أور) مع األســتاذ
(عونــي كرومــي) فــي نــص ســومري .الســنة الرابعــة ســنة
تقديــم أعمــال التخــرج« ،قدمــت (تألــق جــواكان موريتــا
ومصرعــه) ،للشــاعر (بابلــو نيــرودا) ،رفــض النــص مــن قبــل
إدارة األكاديميــة للفكــر الــذي يحملــه ،فقدمــت نصــا آخ ـرًا
التجربــة فــي كردســتان كانــت فاصلــة بالنســبة إلــى الصكــر ،فــي
(ثمــن الحريــة) للكاتــب (غارســيا لــوركا) ،ورفــض أيضــا ألنــه
ظــل الفقــر الشــديد ألي شــيء أســمه مســرحًا فــي تلــك البقعــة
يحمــل وضوحــا فكريــا أكثــر مــن النــص األول» .وأخي ـرًا تمــت
مــن العالــم ،بيــن الجبــال الجــرداء والوديــان الســحيقة وبعــض
الموافقــة علــى النــص األول وكان فيــه أكثــر مــن خمســين
البيوتــات المتناثــرة علــى الســفوح ،التــي تفتقــر إلــى أبســط
ً
ممثال ،وقدم مرتين على مسرح األكاديمية.
مســتلزمات الحيــاة اليوميــة مثــل الكهربــاء والمــاء .والمســرح
هنــاك يفتقــر إلــى النــص والممثــل وخشــبة المســرح واإلنــارة
كان أمــام الصكــر ثالثــة خيــارات بعــد التخــرج وإنهــاء الخدمــة
والصــوت وإلــى أي شــيء مــن مقوماتــه ،حتــى الجمهــور فهــو ال
العســكرية (( :)1977الدراســة خــارج العــراق ،العمــل فــي
ُ
يفهــم اللغــة التــي يتحــدث بهــا الممثلــون .فكيــف تخلــق تلــك
الفرقــة القوميــة للفنــون المســرحية ،ومعيـدًا فــي األكاديميــة.
األدوات والعناصــر التــي ُيقــدم بهــا مســرحًا؟ ولكــن مــن خــال
«اختــرت العمــل مــع الفرقــة القوميــة ،وقدمــت الطلــب إلــى
البحــث والتجريــب تمكــن الصكــر مــن إيجــاد أســلوب جديــد
رئيــس الفرقــة وذيلــه بعبــارة (نحــن بحاجــة إلــى خدماتــه)،
لتقديــم العــرض المســرحي« .هــذه التجربــة بالغــة األهميــة
وأحالنــي إلــى وزارة اإلعــام وســألوني هنــاك فيمــا إذا كانــت لــدي
لجميــع المســرحين األنصــار ،فتحيــة للذيــن شــاركوا معن ـا ،أو
ً
ً
ميــوال سياســية فأجبتهــم( :مســتقال) ،فقالــوا( :ال توجــد لدينــا
ً
الذيــن قدمــوا أعمــاال فــي مناطــق أخــرى ،أو الذيــن لــم تتــح لهــم
منطقــة وســطى) .عــدت إلــى الفرقــة فوجــدت رئيســها قــد
فرصــة المشــاركة هنــاك ،وتحيــة إجــال وإكبــار ووفــاء للشــهداء
ً
شــطب عبارتــه األولــى ،وكتــب بــدال عنهــا (نحــن لســنا بحاجــة
المســرحين األنصــار ،منهــم( :شــهيد عبــد الرض ـا ،أبــو ســرمد،
إلــى خدماتــه) .فعملــت فــي مهنــة الصياغــة وهــي مهنــة
أومي ـد ،هيمــن ،أبــو ســام ،جكــر خويــن ،مــام علــي ،روبــرت،
والــدي ،بعدهــا غــادرت العــراق لظــروف سياســية عــام
وســمير حنــاوي) .إنهــا تجربــة الفنــان عندمــا يكــون مالحقــا
( )1979إلــى ســوريا ومــن ثــم إلــى اليمــن» .فــي اليمــن أخــرج
وغيــر مســتقر ،ولديــه قضيــة يريــد أن يطرحهــا وأن يؤثــر بها
الفنــان ســام الصكــر ثــاث مســرحيات لفرقــة الصداقــة ،التــي
علــى الجمهــور .فكيــف ُيكيــف الفنــان نفســه؟ وكيــف يطـ ّـوع
شــكلتها فنانــة الشــعب العراقــي الراحلــة (فخريــة عبــد الكريــم
األدوات بمحيطــه ليقــدم مســرحًا؟ فبدأنــا بتدريــب الممثــل
 /زينــب) وهــي( :فــي غــرف التعذيــب  /للكاتــب صبــاح
وكتابــة النــص واختيــار المــكان الــذي يقــدم فيــه العــرض
المنــدالوي ،ثــورة الزنــج  /للكاتــب معيــن بسيســو ،واألم /
المســرحي ،وبتشــجيع مــن الجمهــور الــذي يحضــر إلــى المــكان
للكاتــب بيرتولــت بريخــت عــن األديــب  /مكســيم غوركــي) .ثــم
وهــو لــم يشــاهد المســرح وال حتــى التلفزيــون فــي حياتــه .بدأنــا
توجه إلى كردستان العراق لالنضمام إلى حركة األنصار.
ُ
بتقديــم أعمالنــا باللغــة العربيــة وبمســاعدة الكتــاب الكــرد
معنــا فــي الترجمــة ،وأنهلنــا مــن التــراث الكــردي وطرحنــاه
بشكل معاصر وجميل وقريب من الناس».

كردســـــــتان

والمســــــرح

والمســــــرح
الفقـ ـ ـ ــير
الفقـ ـ ـ ــير

تتطلــب هــذه األعمــال أقــل عــدد مــن الممثليــن وقليــل مــن
األدوات والســينوغرافيا واإلنــارة ،لكــي يســهل حملهــا علــى
األكتــاف واالنتقــال بهــا مــن منطقــة إلــى أخــرى مش ـيًا علــى
األقــدام .معانــاة حقيقيــة لكنهــا تتالشــى عنــد ترحيــب األهالــي
ومســاعدتهم فــي اختيــار المــكان وبنــاء المنصــة ،واالســتفادة
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ممــا تجــود بــه الطبيعــة مــن أشــجار وأغصــان وصخــور وأحجــار
وطيــن« .يجــب علــى المســرح والمســرحين الكردســتانيين
اليــوم أن يفتخــروا بتلــك المســارح ،التــي قدمــت عليهــا أجمــل
العــروض المســرحية ،ومــا زالــت شــاخصة بقاياهــا فــي العديــد
مــن القــرى النائيــة فــي جبــال كردســتان .كمــا نفتخــر نحــن بأننــا
قدمنــا لهــؤالء النــاس المتعــة والمعرفــة بــكل تجلياتهـا ،وأهــم
مــا قدمنــاه( :مذكــرات نصيــر ،الضــوء ،وضجيــج عنــد الغجــر)،
ومــن التــراث الكــردي عــن كاو الحــداد (نحــن أم أنتــم أم نحــن
جميعــا ،وقصــة حــب) ،وعــن الشــاعر مظفــر النــواب (حجــام
البريس) إعداد الشاعر أسماعيل محمد أسماعيل».
أينما كانوا يعيشون محنة العراق
فــي ســوريا قــدم المخــرج ســام الصكــر مســرحية (حلبجــة)،
ومســرحية (نعناعــة) تأليــف وتمثيــل الفنانــة زينــب،
ومســرحية (قســمة والحلــم) أعــداد (محمــد المنصــور) عــن
روايــة (الذاكــرة والغضــب) للدكتــور (فائــز الزبيــدي) ،تمثيــل
الفنانتيــن الراحلتيــن (زينــب وســهام علــوان) ،وقدمــت هــذه
األعمــال علــى مســرح القبانــي فــي دمشــق .فــي الســويد الــذي
تشــح فيــه إمكانيــة الممثــل والمــكان والجمهــور ،قــدم
مســرحية لألطفــال (تذكــروا إنهــم يلعبــون) ،تنــاوب علــى
موســيقاها الراحليــن (كمــال الســيد وفــاح صبــار) ،ومســرحية
(مملكــة الكريســتال) إعــداد (حيــدر أبــو حيــدر) ،تمثيــل
الفنانيــن (نضــال عبــد الكريــم وحيــدر أبــو حيــدر) ،ومســرحية
(جداريــات ســعدي يوســف) ،ومســرحية (عنــد الحافــة)
تمثيــل (نضــال عبــد الكريــم وســومة ســامي كمــال) ،وآخــر
عمــل للصكــر تأليفــا وإخراجــا كان (المركــب) .قــدم ســام
ثالثيــة عــن الشــهيدات (أم ذكــرى ،أم لينـا ،وفاتــن) وجميعهــا
مــن تأليــف (آشــتي) .وكــرم الفنــان ســام الصكــر علــى جهــده
اإلبداعــي فــي التأليــف واإلخــراج والتمثيــل مــن جهــات عديــدة،
وتلقــى العديــد مــن الدعــوات مــن مهرجانــات أخــرى .وتبقــى
مــن أولويــات الفنــان المســرحي هــو الوعــي بأهميــة المســرح،
ولمن يقدم المسرح ،وماذا يقدم للمسرح؟

 | 25الكومبس

مايو  /أ َّيار  | 2018العدد 54

الكومبــس – رياضــة :رياضــي ســوري أبــدع وتألــق
فــي رياضــة الدراجــات عندمــا كان فــي ســورية،
وســاهم بإحــراز مراكــز متقدمــة لبلــده فــي ســباقات
كثيــرة ،هاجــر إلــى الســويد بحثــا عــن عمــل ،وهنــا
تابــع حياتــه االجتماعيــة والعمليــة والرياضيــة بــكل
ً
ســهولة ليكــون مثــاال للمهاجــر الناجــح الــذي
استطاع أن يترك بصمته في مجتمعه الجديد.

البدايات

( )2008/8/4واســتمرت الرحلــة  /28/يومــا قطعــت خاللها
مســافة  /4650/كــم ومــررت بــدول بولوني ـا ،ســلوفاكيا،
هنغاري ـا ،روماني ـا ،بلغاري ـا ،تركيــا وختــام الرحلــة كان عنــد
مدخــل بــاب الهــوى فــي محافظــة “حلــب الســورية ،وخــال
الرحلــة كنــت أمــر بظــروف صعبــة مختلفــة ،ورغــم التعــب
واإلعيــاء الــذي رافقنــي أكملتهـا ،وكنــت أحظــى بالتشــجيع فــي
كل األماكــن التــي توقفــت فيه ـا ،وكانــوا دائمــا يســألونني عــن
البلــد الــذي أنتمــي لــه ،وكانــوا يقدمــون لــي الضيافــة مجانــا فــي
االســتراحات وكانــت فرحتــي كبيــرة عندمــا عبــرت بــاب الهــوى
ووصلــت إلــى مشــارف حلــب وتلقيــت أول اتصــال مــن عائلتــي
زوجتــي وأبنائــي “آالن” و “رونــي” الذيــن كانــوا يرغبــون
االطمئنــان علــي وأجمــل كلمــة تشــجيعية ســمعتها كانــت مــن
ابنــي األصغــر “رونــي” عندمــا قــال لــي “برافــو” وكررهــا
ثالث مرات.

يتحــدث البطــل الســابق سربســت ســعيد قائــا :بدأت مســيرتي
الرياضيــة مــع كــرة القــدم فــي بدايــة الثمانينــات ،ثــم اتجهــت
للدراجــات ونجحــت بتحقيــق مراكــز متقدمــة فيه ـا ،ثــم
دعيــت للمنتخــب الوطنــي عــام  1985وشــاركت معــه فــي
مختلــف االســتحقاقات الخارجيــة وحققنــا مراكــز متقدمــة
فيهــا حينــذاك وســط مشــاركة أفضــل أبطــال أوروبــا فيهــا
أحــب اإلشــارة إلــى الدعــم المعنــوي الــذي كنــت أتلقــاه خــال
وكانت من أبرز األلعاب في سورية.
وفــي عــام  1987فــي دورة المتوســط العاشــرة التــي جــرت الرحلــة مــن مديــر المطــار فــي مدينــة “بورالنغــه” والــى
فــي “الالذقيــة” حققــت أفضــل نتيجــة لــدراج ســوري فــي صحيفــة “بورالنــغ -تيدنينــغ” الســويدية التــي تابعــت الرحلــة
بطــوالت المتوســط حيــث كنــت فــي مقدمــة الســباق حتــى منــذ انطالقتهــا وكانــت علــى اتصــال دائــم معــي حتــى نهايــة
األمتــار األخيــرة لكــن خاننــي الحــظ ،وتأخــرت قليـ ًـا ،حيــث الرحلة .
جئــت بالمركــز الخامــس بعــد أبطــال فرنسـا ،واســبانيا ،وايطاليا ،وبعــد عودتــي للســويد وانتهــاء الرحلــة باشــرت بالتدريــب
اســتعدادا للمشــاركة فــي ســباق للمســافات الطويلــة بيــن
وكنت العربي الوحيد الذي نافسهم في هذه البطولة.
الدنمــارك والســويد والنــروج ولمســافة  1200كــم فقطعــت
المسافة ب  83ساعة.
وبعدهــا شــاركت أيضــا فــي ســباق التحمــل الــذي كان يقــام كل
 4ســنوات فــي فرنســا ”باريــس بريــس” ،حيــث كانــت البدايــة
عــن مســيرته بعــد االعتــزال والهجــرة إلــى الســويد يقــول مــن باريــس إلــى برســت ولمســافة  ٦٠٠كــم ذهــاب وإيــاب
سربســت ســعيد ،فــي الســويد ابتعــدت بعــض الوقــت عــن وتــم قطــع هــذا المســافة ب ٦٧ســاعة علــى مــدى ثــاث أيــام
ممارســة الرياضــة النشــغالي بعملــي الخــاص ،وتعلــم اللغــة متواصلــة ،حيــث بلــغ عــدد المشــركين فــي الســباق ٥٠٠٠
الســويدية ،لكــن بعــد زيــادة وزنــي عــدت للتدريــب وراودتنــي آالف متســابق مــن جميــع أنحــاء العالــم .كذلــك اســتطعت أن
فكــرة القيــام بجولــة علــى الدراجــة مــن الســويد إلــى ســورية ،اجتــاز الســويد كلهــا ولمســافة  ٢١٠٠كــم مــن أقصــى الشــمال
ووضعــت مــن أجــل ذلــك برنامجــا مكثفــا للتدريــب اســتمر إلى أقصى الجنوب خالل سبعة أيام.
لمــدة عــام كامــل حتــى أصبحــت قــادرًا علــى القيــام بهــذه
المهمة على أكمل وجه.
بدايــة الرحلــة كانــت مــن المدينــة التــي
أقطــن فيهــا بالســويد
وعــن الجديــد فــي نشــاطاته الرياضيــة يقــول :فــي عام ٢٠١٧
بتاريخ
بــدأت أتــدرب فــي ميــدان لعبــه التزلــج علــى الثلــج واســم هــذا
اللعبــة فــي الســويدي ( )längdskidorوهــي
ركــوب الخيــدور لمســافات
طويلــة ،ويقــام

بطاقة شكر

الرحلة األجمل

تجربة رياضية جديدة

البطل
الدولي السوري
بالدراجات سربست سعيد:
وجدت كل الحفاوة في
السويد ،وتابعت حياتي
العملية والرياضية

هــذا الســباق كل ســنه فــي بدايــة الشــهر الثالــث فــي يــوم األحـد،
ويتطلــب التكنينــك والتــوازن ويشــترك فيــه حوالــي  ١٦ألــف
متســابقًا ،ولــم يحالفنــي الحــظ وشــاركت مــرة أخــرى وجــاء
ترتيبــي بالمركــز  ٥٠٩٩بزمــن ٧ســاعات و ٥٢دقيقــة،
وكانــت هــذه النتيجــة مفرحــة لــي بشــكل عــام وشــاركني بهــا
جميــع أصدقائــي مــن الســويديين الذيــن كانــوا يشــجعونني
ويتابعــون مراحــل وتفاصيــل الســباق عبــر االنترنــت ،وســبب
فرحتهــم كونــي الســوري الوحيــد الــذي شــارك بهــذا الســباق
المهــم وعلــى ضــوء مــا حققتــه مــن نتيجــة سأســتمر بمتابعــة
التدريــب اســتعدادا للمشــاركة فــي كافــة الســباقات القادمــة
ألنني أحببته كثيرا.

أعيش هكذا

المقربين لي ،وال يبخلون بتقدم المساعدة.
وبــكل صــدق لــم ألمــس أي تعصــب عنصــري ضــد الســوريين
بــل علــى العكــس الشــعب الســويدي بحــب اإلنســان المنتــج
والنشــيط والــذي يمــارس العمــل ،وهــذا مــا شــاهدته ولمســته
أيضــا بمســاعدتهم ألبنــاء بلــدي الــذي جــاؤوا مؤخ ـرًا إلــى
الســويد بســبب الحــرب ،الحكومــة الســويدية والشــعب
الســويدي بشــكل عــام يحبــون الشــعب الســوري كثيــرا ،وخاصــة
ً
فئــة الشــباب ألنهــم اســتطاعوا بســرعة وخــال فتــرة قصيــرة
التكيــف واالندمــاج مــع المجتمــع الســويدي ســواء فــي العمــل أو
الدراســة ،ونســبة كبيــرة منهــم حصلــوا علــى فــرص عمــل
وأثبتوا تفوقهم وتركوا بصمتهم في مختلف المجاالت.
ويمكــن أن يعـ ّـول علــى الشــباب فــي أن يعــودوا فــي المســتقبل
إلــى ســورية ليســاهموا فــي إعــادة اإلعمــار بعــد الخبــرة الكبيــرة
التــي اكتســبوها بإقامتهــم هن ـا ،ونقــل التجــارب الحضاريــة
والتقنية إلى بلدنا األم.

وعــن وضعــه وعملــه الحالــي يقــول :أملــك مطعمــا فــي مطــار
“بورلنغــا” ،وأنــا ســعيد بإقامتــي وال أجــد صعوبــة حاليــا فــي
إقامتي
العيــش فــي الســويد ،ألن
انصــح كل المغتربيــن ممارســه الرياضــة فــي الســويد الن الجــو
الطويلــة جعلتنــي أندمــج بشــكل
متعــب وبــارد وخاصــة فــي فصــل الشــتاء حيــث تغيــب الشــمس
جيــد مــع المجتمــع الســويدي،
بشــكل مســتمر وجربــت ذلــك شــخصيًا فعندمــا انقطعــت عــن
وفــي المجــال
ممارســة الرياضــة كنــت اذهــب للعمــل وأنــا فــي حالــة نفســية
الرياضي
متعبــة لكــن عندمــا عــدت لممارســة الرياضــة شــعرت
لــدي أصدقاء
بتغير كثير من مختلف النواحي .
سويديين
كثــر وهــم
من
حسام حمادة

نصيحة
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واصــل زيلــوان حمــد مهاجــم هاماربــي صدارتــه
لترتيــب الهدافيــن برصيــد خمســة أهــداف بعــد
مضــي ســت جــوالت مــن عمــر الــدوري الســويدي
الممتاز للموسم الحالي .2018
زيلــوان البالــغ مــن العمــر  27عامــا كان افتتــح
التهديــف هــذا الموســم بتســجيله ثالثــة أهــداف
فــي الجولــة األولــى فــي مرمــى ســيريوس ،أتبعهــا
بهــدف فــي مرمــى يوتيبــوري فــي الجولــة الثانيــة
وهــدف فــي مرمــى بورمــا بويكرنــا فــي الجولــة
الثالثة.
ويحمــل زيلــوان شــارة القيــادة فــي فريقــه
هاماربــي الــذي يلعــب معــه موســمه الثانــي ،وفــي

Foto Erik Simander TT

زيلوان حمد في صدارة
هدافي الدوري السويدي
الموســم الماضــي كان برصيــد حمــد  4أهــداف مــن
 25مباراة.
وأعلــى رصيــد تهديفــي فــي جعبــة حمــد كان مــن
ناديــه الســابق مالمــو الــذي لعــب فــي الفتــرة مــا
بيــن  2008و 2013وســجل معهــم  22هدفــا
وحصــل معهــم علــى بطولــة الــدوري الســويدي
عامــي  2010و 2013وكأس الســويد 2013
قبــل ان ينتقــل إلــى الــدوري األلمانــي ليلعــب مــع
هوفنهايم.
زيلــوان حمــد مــن أصــول كرديــة عراقيــة ويحمــل
الجنســيتين الســويدية والعراقيــة ،وســبق لــه أن ارتــدى
قميص المنتخب السويدي في العام .2011

ذهبية الجودو
في يوتوبوري
لغيث التميمي
أحــرز الطفــل العراقــي غيــث التميمــي ( 12عامــا) بطولــة
يوتوبــوري فــي الجــودو التــي شــارك فيهــا  86العبــا وحصــل
علــى الميداليــة الذهبيــة رفقــة مواطنــه رامــي ثائــر (6
ســنوات) الــذي أحــرز بــدوره الميداليــة الذهبيــة علــى الفئــة
العمرية التي شارك فيها.
غيــث الــذي وصــل إلــى الســويد عندمــا كان عمــره ســنتين،
يلعــب اآلن فــي نــادي ســاكورا كلــوب فــي يوتيبــوري ،وكان قد
حصــل العــام الماضــي علــى المركــز األول أيضــا والميداليــة
الذهبيــة متفوقــا علــى  154العبــا وكان الالعــب العربــي
الوحيد المشارك في البطولة.
ويملــك غيــث فــي جعبتــه  8ميداليــات فضيــة و 5برونزيــة،
ويأمــل أن يشــارك فــي بطــوالت خــارج الســويد وينــوي
المشــاركة فــي البطولــة االســكندنافية هــذا العــام ألنــه لــم
يتمكــن مــن المشــاركة فــي البطولــة التــي أقيمــت العــام
الماضي في الدنمارك لظروف عائلية.
يتابــع غيــث دراســته وهــو فــي الصــف الســادس حاليــا
ومتفــوق بدراســته وخاصــة مــادة الرياضيــات التــي يحبهــا
كثي ـرًا ،ويطمــح لمواصلــة مشــواره الرياضــي فــي األلعــاب
القتالية الفردية إلى جانب دراسته.
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