مختــص اجتماعــي :عــدد مــن
أوليــاء األمــور فــي الســويد
يعانــون بصمــت

تغيرات قانونية جديدة حول
خطط الترسيخ وتعلم اللغة
السويدية للقادمين حديث ًا
الى السويد
صفحة 5

أسيريســكا نــادٍ ســويدي
الكومپس
|1
بنكهــة شــرقية
يبحــث عــن المجــد رغــم
شــحة الدعــم المــادي
صفحة 24

صفحة 10
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صديقك الناطق بالعربية في السويد
أخبار السويد
www.alkompis.se

قانون جديد ومحاولة أخرى من اجل :

بأســم شــخص آخــر وضعــت مصلحــة
جبايــة الديــون نقطــة ســوداء عــى أســمه،
مــا يعنــي وجــوده ضمــن قامئــة املطالبــن
بديــون مرتاكمــة ،ال يســتطيع ســدادها .إذ
ال تتمكــن الجهــات املختصــة مــن الوصــول
إىل أصحــاب أســاء القامئــة الســوداء لعــدم
أمتالكهــم أصــا عنوانــا ثابــت  ،وبالتــايل كل
مــا يرتتــب عــى الســيارة املســجلة بأســمه
مــن غرامــات ومخالفــات مروريــة تضــاف
البــر عنهــا للمزايــا العديــدة التــي توفرهــا إىل رصيــده مــن الديــون التــي تبقــى بذمتــه
"الســيارة باألســود" .
ألجــل غــر معلــوم.
ماهي السيارة باألسود !
بكــرة ،وحســب بلديــة ماملــو فــإن خســائر
هــي الســيارة التــي يقودهــا شــخص وتســجل كبــرة تتكبدهــا البلديــة بســبب هــذه

تبييض " سيارات األسود "
الكومبــس – ماملو " :خُذ ســيارة باألســود " !
هــي جملــة يكررهــا البعــض كنصيحــة
لآلخريــن .وبالتاكيــد صاحــب هــذه األق ـراح
اليقصــد رشاء ســيارة لونهــا أســود،

ولكن هــي توصيــة يتلقاهــا العديــد مــن
األشــخاص الذيــن ينــوون رشاء ســيارة يف
الســويد ،وهــي نصيحــة تحمــل يف طياتهــا
الكثــر مــن املخاطــر التــي يغــض أصحابهــا

صفحة 6

كوستي مقديس " :تعرضت
للسرقة والضرب في اليونان
واختبأت أسفل شاحنة 11
ساعة"
الكومبــس – خــاص :تــرك "كوســتي
مقديــس" (  ) 16عام ـاً مقعــد دراســته
يف حلــب الســورية ،وودّع عائلتــه
بترشيــن الثــاين  ،2012لينطلــق يف رحلة
الهجــرة املجهولــة ،غــر مــدرك حجــم
املتاعــب التــي تنتظــره ،فتعــرض إىل
محــاوالت خطــف فاشــلة يف مدينتــه،
أدت إىل إصابتــه بعقــدة يف اللســان مــا
ت ـزال بعــض آثارهــا باقيــة.
صفحة 8

Reklam

sida 3

sida 7

أرشف أحمد

شــركات " اللوتــس " تنافــس علــى حســاب النوعيــة
الكومبــس  -خــاص :منــذ ثــاث ســنوات والغايــة منهــا مســاعدة الالجــئ خــال ســنتي
إســتحدث وســيط العمــل مــا يســمى برشكات الرتســيخ عــى الدخــول يف النظــام الســويدي،
اإلرشــاد أو مايعــرف بـــ "إتيبلريينــغ لوتــس" ،وســوق العمــل بــأرسع وقــت ممكــن ،لكــن

الخدمــة فقــط ،بــل بالرتغيــب املــادي ،إمــا
عــن طريــق تقديــم موبايــل أو البتــوب،
املنافســة بــن مكاتــب اإلرشــاد ،ح ّرفــت تجتهــد بعــض الــركات إليجــاد مخــارج
الغايــة مــن اللوتــس عــن املســار الصحيــح ،قانونيــة ملنحهــا إىل مــن يختــار رشكــة بعينهــا
وبــات جــذب الزبائــن ليــس بتقديــم دون أخــرى ،وتحويلهــا مــا يشــبه الرشــوة
صفحة 25

sida 18

sida 11
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تصدر عن شبكة الكومبس االعالمية
ستوكهولم
www.alkompis.se

شبكة الكومبس اإلعالمية

رئيس التحرير

العدد السادس السنة االولى April 2014

د .محمود صالح آغا
072-971 88 98
Ma@alkompis.com

كلمة العدد

"يــا غريــب كن أديــب" حكمة
غيــر صالحة في الســويد

الكومبــس :متابعــة ومطالعــة تعليقــات وتفاعــات املتابعــن ملــا تنــره شــبكة
الكومبــس ،كان وال ي ـزال أحــد أهــم األســس التــي نعتمــد عليهــا لــي نكــون
أقــرب وأكــر مالمســة الهتاممــات الجميــع ،ومــن أجــل تطويــر عملنــا وتوجيــه
انتــاج موادنــا اإلعالميــة ،بشــكل دائــم.
بعــض التعليقــات ،خاصــة عــى صفحــات الفيســبوك ،تخــرج عــن نطــاق اللباقــة
وقــد تســاهم أيضــا يف إثــارة ،مواضيــع نحــن نعتــر تجاوزهــا خطــا أحمــر ،وألننــا
يف األصــل نســعى إىل محاربتهــا ،ال ميكننــا أن نقبــل بهــا.
مواضيــع الشــتائم والكراهيــة والعــداء لآلخــر ،واســتخدام تعابــر ومصطلحــات
تحمــل نفســا عنرصيــا أوطائفيــا ،قــد تطــرح لألســف بعــدة أشــكال ،كــا أن
دوافعهــا قــد تختلــف وتـراوح بــن رسعــة انفعــال أصحابهــا وترسعهــم باطــاق
األحــكام املســبقة ،وبــن حملهــم أفــكار وأحقــاد التعصــب بشــكل مــوروث
ومنهجــي.
وألننــا نعــرف أننــا ال نســتطيع الســيطرة الكاملــة ،ومنــع مثــل هــذه التعليقــات،
مــع أننــا ننبــه ونحــذف ونحظــر ،بشــكل دائــم املتجاوزيــن ،إال أن هــذه
التعليقــات تبقــى محــدودة وال ميكنهــا أن تعيــق فوائــد التواصــل الطبيعــي بــن
املتابعــن مــع بعضهــم ،وال ميكنهــا أن تحجــب أهميــة فتــح قنــوات حــوار بــن
النــاس ،عــى صفحاتنــا ،حــول مواضيــع مشــركة تهمهــم يف الغربــة.
فيــا تطالعــك بــن الحــن واآلخــر حكــم وأقــول مأثــورة ،يف ســياق تعليقــات عــى
أخبــار أو مقــاالت او أي مــواد إعالميــة أخــرى ،ال تناســب بــل تتناقــض مــع واقــع
ومقــام ســياق مــا يـراد منهــا.
مــن هــذه الحكــم عبــارة "يــا غريــب كــن أديــب" التــي تســتخدم بكــرة عندمــا

يشــك صاحــب التعليــق مجــرد الشــك أن مهاجــر أو الجــئ أو غــر ســويدي
باملعنــى اإلثنــي للجنســية ،اقــرف جرميــة أو مخالفــة مــا .فهــو بذلــك حــدد
"الغريــب" باملعنــى العنــري للتصنيــف ،ألنــه اعتــر أن هنــاك أنــواع للبــر يف
الســويد "الغربــاء" و "أصحــاب البلــد”.
هــذا التصنيــف يخالــف مبــادئ الدولــة واملجتمــع الســويديني ،ألن القانــون
الســويدي يعطــي حقــوق إنســانية متســاوية ألي شــخص يعيــش يف هــذه البــاد
بغــض النظــر عــن عرقــه ولونــه ودينــه ومعتقداتــه وبغــض النظــر عــن وضعــه
القانــوين أمــام مؤسســات الدولــة .كــا تبقــى مســألة فــرض أمــر "األدب" عــى
مجموعــة مــن النــاس وكأنهــم ضيــوف ،تربي ـرا ً ملجموعــة أخــرى بــأن ال تكــون
ملتزمــة بصفــات األدب.
هنــا يف الســويد ،وكــا هــو معــروف النــاس سواســية ،والشــعور باملواطنــة هــو
املقيــاس ،وال داعــي بــان تشــعر أنــك غريــب لتكــون أديبــا ،بــل يجــب أن يكــون
الجميــع مؤدبــن باملعنــى الــذي متليــه القوانــن واألع ـراف املتبعــة باملجتمــع،
ومــن املهــم أيضــا ان يشــعر الجميــع مبعنــى الحريــة والتحــرر مــن عقــد خطــرة،
منهــا عقــد الشــعور بالنقــص أمــام اآلخريــن .فاإلنســان يحتــاج إىل هــذه الحريــة
لــي يبــدع ويقــدم أفضــل مــا لديــه ،وبالتــايل يخــدم املجتمــع الــذي يحتضنــه.
مقولــة "يــا غريــب كــن أديــب" ال تصلــح يف الســويد ،النــه ال يوجــد هنــا غربــاء
أوال ،واألدب ليــس فرضــا عــى مجموعــة دون أخــرى.
رئيس التحرير
د .محمود صالح آغا

سكرتير التحرير

نزار عسكر
073-764 14 89
nazar@alkompis.com

هيئة التحرير

فاروق س ّلوم
farouq@alkompis.com

لينا سياوش
lena@alkompis.com

نادر عازر
nader@alkompis.com

مدير مكتب سكونة

قتادة أبو يونس
072-337 11 05
kotada@alkompis.com

مسؤولة اإلعالنات

Al-Kompis online har
funnits i 15 månader och
har redan 20000 unika
besökare varje dag, 86 000
följare på dess Facebook
sida och en medieräckvidd på 420 000 personer. Och vi bara växer och
växer. Al-Kompis åtnjuter
mycket högt förtroende
av läsare som ser oss som
“Sverige på arabiska”.

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

ANNONSAVDELNING
Mazen Akram
073-669 03 78
Zainab Witwit
073-738 07 48
GRAFISK AVDELNING
David Alsabty
Basem Monaor

tagit med sig till Sverige.
AlKompis papperstidningen bestå av 28 sidor
och tryckas i 20000 exemplar. Den kommer att
distribueras av utdelare
och på 40 speciellt utvalda
platser i Stockholm län,
och i 32 platser i Helsingborg och Landskrona.
Alkompis beslutar att
skicka tidningen med
post till vem som helst,

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

Al-Kompis är ett Media
Network med ambitionen
att underlätta integrationen mellan de människor och kulturer som idag
finns i Sverige och det
svenska samhället. Vi på
Al-Kompis är övertygade
om att integration är ömsesidig och inser att det är
viktigt att majoritetssamhället får möjlighet att
lära sig mer om de vanor,
traditioner och kulturer
som de nya svenskarna

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

زينب وتوت
073-738 07 48
zainab@alkompis.com

قسم المبيعات

مازن كلسلي
073-6690378
sales.skane@alkompis.com

التصميم واالخراج الفني

ديفيد السبتي
www.alsabty.se
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التلفزيون السويدي يُ طلق مبادرة
لتشجيع المشاركة في اإلنتخابات
الكومبــس – ســتوكهومل :أطلــق التلفزيــون الســويدي
مبــادرة مهمــة ،عــر مكاتبــه املتعــددة يف املــدن
الســويدية ،تهــدف اىل نقــل مقرتحــات وأراء النــاس،
حــول إنتخابــات الربملــان األورويب املقــررة يف  25آيــار
( مايو ) القادم ،والربملان السويدي ،يف  14أيلول
( سبتمرب ) ُ ،2014عرفت بإسم " صوتك ".
وقالــت إدارة املبــادرة إن مالــي التلفزيــون واإلذاعــة
الحقيقيــن هــم الســويديون انفســهم دافعــو الرضائــب
الخاصــة للتلفزيــون والراديــو ،وليــس الرشكــة املســتثمرة
او املســاهمة ،ولذلــك بحســب التوضيــح فــأن مــن حــق
اي مواطــن او ســاكن يف الســويد ،ان يكتــب فكرتــه
ويقــول رأيــه ،ويوصــل مالحظاتــه عــر مواقــع الحملــة
عــى شــبكة اإلنرتنيــت او مواقــع التواصــل اإلجتامعــي او
الهواتــف او الربيــد".
وأكــدت الحملــة أنهــا معنيــة بــكل األراء مــن اجــل

الشــفافية والدميوقراطيــة التــي يشــكل الصــوت الواحــد
قيمتهــا ومرتكزهــا األســاس ،كــا اكــدت انهــا ســتحذف
كل تعليــق او رســالة تحمــل تهديــدا ً او إعالنـاً او ميــوالً
عنرصيــة.
وإســتطاعت املبــادرة أن تســتقطب إهتــام املســؤولني
يف وزارات الرتبيــة والخدمــات اإلجتامعيــة والعــدل
والهجــرة ،كــا انهــا متكنــت ان تنقــل الكثــر مــن
اســتطالعات الــرأي التــي اجرتهــا يف املــدارس والجامعات
ويف الشــوارع واوســاط الشــباب.
تدعــو "الكومبــس" كل الشــباب واملثقفــن واملهتمــن
مــن ابنــاء الجاليــات العربيــة واألجنبيــة ،مــن الذيــن
يحــق لهــم التصويــت ،املشــاركة يف اإلنتخابــات ،وكذلــك
يف تلــك املبــادرة ،أليصــال اصــوات املهاجريــن ،مــن
اجــل الدميوقراطيــة ومــن أجــل الغــد املــرق الســعيد
للجميــع.

تقديرات وطنية سويدية تقول إن
القوات المسلحة ال تستطيع حماية
البالد

Wikimedia Commons

الكومبــس – ســتوكهومل :كشــف تقرير رســمي ســويدي
صــادر عــن مكتــب التدقيــق الوطنــي ،Riksrevisionen
أن قــدرة القــوات املســلحة الســويدية ضعيفــة وســتبقى
كذلــك يف الســنوات املقبلــة ،كــا انتقــد التقريــر
الحكومــة إلدارتهــا الغامضــة لــوزارة الدفــاع ،مــا يجعــل
مــن أهــداف عملهــا غــر واضحــة.
وبحســب مكتــب التدقيــق ،الــذي راجــع بيانــات وزارة
الدفــاع منــذ العــام  ،2010فإنــه مل يتــم تنظيــم مهــات
القــوات املســلحة للصمــود يف وجــه أصعــب املهــات
الوطنيــة ،مثــل الهجــوم املســلح ،أو حاميــة الســويد مــن
أي هجــوم.
وشــملت النتائــج نقــص مــن  5-3مليــار كــرون ســنوياً
يف مخططــات األعــوام املقبلــة ،وشــدد املكتــب عــى أن

إدارة الدفــاع غــر واضحــة ،وأن متابعــة وزارة الدفــاع
لألهــداف املوضوعــة مــن قبــل الربملــان ضعيفــة.
وأشــار املدقــق  Jan Landahlإىل مجموعــة مــن
التحديــات ،كخســارة العاملــن ،والنقــص املــايل الــذي
يقــدر بـــ  50-30مليــار يف الســنوات العــرة القادمــة،
عــدا عــن الضعــف يف التخطيــط.
وقــال" :ق ـرار التوجيــه الــذي صــدر عــام  ،2009افــرض
أن تقــوم الســويد مبنــح وتلقــي الدعــم مــن الــدول
األخــرى ،لكــن مــا رأينــاه يف تدقيقنــا بأنــه مل يحصــل أي
تخطيــط يف هــذه املســألة".
وبحســب  Landahlفــإن الربملــان ســيتخذ قـرارا ً توجيهيـاً
العــام القــادم ،لتحســن النظــام الدفاعــي ،وأنهــم
كمدقيــن أنهــوا عملهــم ،ليرتكــوا األمــر للسياســيني للقيــام

بدورهــم.
لدينا استعداد كاف للدفاع عن البالد
مــن ناحيــة أخــرى قــال  Peter Sandwallالقائــد العــام
للقــوات املســلحة يف بيــان صحفــي" :لدينــا عــى ســبيل
املثــال اســتعداد ٍ
كاف للدفــاع عــن البــاد ،هنــا واآلن،
بالنظــر إىل الوضــع الحــايل الســائد ،وإن القــوات املســلحة
اســتجابات للمهــات الدوليــة املطلوبــة".
مــن جهتهــا قالــت وزيــرة الدفــاع :Karin Enström
"علينــا أن نتذكــر أن وزارة الدفــاع تنفــذ إصالح ـاً شــامالً
الغــرض منــه تعزيــز قدرتنــا الدفاعيــة ،ولدينــا طمــوح
كبــر لكــن ال ميكننــا تنفيــذه بــن ليلــة وضحاهــا ،وإن
تقييمــي هــو أننــا يف طريقنــا الصحيــح ،بالرغــم مــن
وجــود الكثــر مــن العمــل".
وأكّــدت الوزيــرة عــى أن إدارة الدفــاع تحســنت،
واملخصصــات ارتفعــت ،وأنــه ميكــن تحســينها أكــر،
مشــرة إىل أن اإلصــاح املقــرر ســيتم تنفيــذه "وفــق
اإلمكانــات املتاحــة".
وبحســب وزيــرة الدفــاع فإنــه ويف العــام القــادم ســتتخذ
قــرارات جديــدة حــول توجيهــات وأهــداف الدفــاع،
آخــذة بعــن االعتبــار زيــادة املخصصــات بالتزامــن مــع
تصاعــد األزمــة يف أوكرانيــا.
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تغيرات قانونية
جديدة حول
خطط الترسيخ
وتعلم اللغة
السويدية
للقادمين حديثًا
الى السويد
الكومبــس – خــاص :وصلــت موقــع "الكومبــس"
رســائل عديــدة مــن القــراء ،تســتفرس عــن التغيــرات
الحاصلــة يف اللوائــح القانونيــة التــي تشــمل الحاصلــن
مؤخــرا ً عــى ترصيــح باإلقامــة الدامئــة يف الســويد
واملســتمرين بالســكن يف دور مصلحــة الهجــرة ،ومــدى
تأثــر ذلــك عــى خطــة التأهيــل التــي يقــوم بوضعهــا
مكتــب العمــل.
ومتابعــة لألمــر ،طــرح موقعنــا هــذه التســاؤالت عــى
مصلحــة الهجــرة ،التــي أوردت اإلجابــات الرســمية
التاليــة حولهــا:
تغيـرات للحاصلــن حديثـاً عــى اإلقامــة يف الســويد مــن
الذيــن ال زالــوا يقيمــون يف مســاكن مصلحــة الهجــرة
أجــرت الحكومــة الســويدية ،تغــرات عــى اللوائــح
القانونيــة الخاصــة بخطــط التأهيــل للحاصلــن حديثــاً
عــى اإلقامــة يف الســويد واملســتمرين باإلقامــة يف
مســاكن مصلحــة الهجــرة.
وتنــص التغيـرات الجديــدة التــي دخلــت حيّــز التنفيــذ،
اعتبــارا ً مــن األول مــن نيســان (إبريــل) الجــاري ،عــى
أن مكاتــب العمــل لــن تقــوم بوضــع خطــة تأهيــل
 Etableringsplanلألشــخاص الحاصلــن عــى اإلقامــة
حديثـاً خــال فــرة إقامتهــم يف مســاكن مصلحــة الهجــرة
إىل حــن انتقالهــم للســكن ضمــن مجلــس مــن مجالــس
بلديــات الســويد.
لقاءات التأهيل:
ســيواصل مكتــب العمــل خطتــه يف إجــراء لقــاءات

Fotograf Camilla Veide
التأهيــل مــع األشــخاص الحاصلــن مؤخـرا ً عــى تصاريــح
اإلقامــة يف الســويد ،بعدهــا ســركز املكتــب جهــوده
يف إيجــاد ســكن للمقيمــن الجــدد يف إحــدى مجالــس
املحافظــات.
خطة التأهيل بعد إيجاد السكن:
لــن تقــوم مكاتــب العمــل بوضــع خطــة تأهيــل
 Etableringsplanللمقيمــن الجديــد ،طاملــا كانــوا
يقيمــون يف مســاكن مصلحــة الهجــرة ،وســيتم وضــع
الخطــة حــال انتقالهــم إىل مســاكنهم الخاصــة بعــد أن
يتــم قبولهــم بإحــدى املجالــس البلديــة.
ولــن يحصــل املقيمــن الجــدد املشــمولني بالقــرار
عــى التعويضــات النقديــة لخطــة التأهيــل ،طاملــا كان
ســكنهم يف دور مســاكن الهجــرة ،وســترصف لهــم بــدالً
عــن ذلــك اإلعانــة اليوميــة  Dagersättningمــع إعانــة
خاصــة ،مبوجــب قانــون اســتقبال طالبــي اللجــوء .LMA
وســترصف تعويضــات خطــة التأهيــل حــال إســكان
املقيــم الجديــد يف مجلــس مــن مجالــس املحافظــات.
وتوضــع خطــة التأهيــل يف غضــون عــام بعــد أن يقــوم

املقيــم الجديــد بتســجيل نفســه لــدى مصلحــة الرضائــب
 ،Skatteverketوتنطبــق هــذه الحالــة أيضــاً عــى
الحاصلــن ،مؤخ ـرا ً عــى اإلقامــة ،واملســتمرين بالســكن
يف دور مصلحــة الهجــرة.
جديــر ذكــره ،إنــه ميكــن للشــخص الحاصــل عــى ترصيح
اإلقامــة الدامئــة يف الســويد ،تســجيل نفســه مبــارشة
لــدى مصلحــة الرضائــب .Skatteverket
تعليم اللغة السويدية لألجانب
يحــق للشــخص الــذي ال يجيــد اللغــة الســويدية
واملســجل يف مجلــس مــن مجالــس املحافظــات ،دراســة
اللغــة الســويدية لألجانــب  ،SFIوفقـاً لقانــون اســتقبال
طالبــي اللجــوء .ويكــون مجلــس املحافظــة الــذي ُســجل
فيهــا املقيــم الجديــد نفســه ،مســؤوالً عــن دعوتــه
ملدرســة تعلــم اللغــة.
وميكــن للمقيــم الجديــد اإلنخــراط يف مدرســة تعلــم
اللغــة خــال ثالثــة أشــهر مــن تســجيله يف مجلــس
املحافظــة.
تكلفة مدرسة تعلم اللغة

تتــوىل مصلحــة الهجــرة عــى عاتقهــا دفــع التكاليــف
املاليــة ملــدارس تعلــم اللغــة يف مجالــس املحافظــات
التــي عملــت عــى إســكان املقيمــن الجــدد والذيــن
خرجــوا مــن نظــام اســتقبال مصلحــة الهجــرة.
وكانــت الحكومــة قــد ضمنــت مــروع ميزانيتهــا ،الــذي
ســيقدم بشــكل كامــل يف  9نيســان (أبريــل) الجــاري،
مقرتحــاً حــول منــح دعــم حكومــي ،يجعــل مبقــدور
األشــخاص الحاصلــن عــى اإلقامــة ،مؤخـرا ً ،واملســتمرين
بالســكن يف دور مصلحــة الهجــرة بانتظــار توزيعهــم
عــى مجالــس املحافظــات ،اإلنخــراط مبــدارس تعلــم
اللغــة الســويدية لألجانــب  ،SFIحيــث مــن املتوقــع ان
يدخــل املقــرح حيّــز التنفيــذ يف األول مــن متــوز (يوليــو)
القــادم.
وسيشــمل مقــرح مــدارس تعلــم اللغــة الســويدية
لألجانــب ،الحاصلــن عــى ترصيــح باإلقامــة الدامئــة بعــد
 31مــارس (آذار) املــايض.
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قانون جديد
ومحاولة أخرى
من اجل :

تبييض "
سيارات
األسود "

الكومبــس – ماملــو " :خُــذ ســيارة باألســود " ! هــي
جملــة يكررهــا البعــض كنصيحــة لآلخريــن .وبالتاكيــد
صاحــب هــذه األقــراح اليقصــد رشاء ســيارة لونهــا
أســود ،ولكن هــي توصيــة يتلقاهــا العديــد مــن
األشــخاص الذيــن ينــوون رشاء ســيارة يف الســويد ،وهــي
نصيحــة تحمــل يف طياتهــا الكثــر مــن املخاطــر التــي
يغــض أصحابهــا البــر عنهــا للمزايــا العديــدة التــي
توفرهــا "الســيارة باألســود" .
ماهي السيارة باألسود !
هــي الســيارة التــي يقودهــا شــخص وتســجل بأســم
شــخص آخــر وضعــت مصلحــة جبايــة الديــون نقطــة
ســوداء عــى أســمه ،مــا يعنــي وجــوده ضمــن قامئــة
املطالبــن بديــون مرتاكمــة ،ال يســتطيع ســدادها .إذ ال
تتمكــن الجهــات املختصــة مــن الوصــول إىل أصحــاب
أســاء القامئــة الســوداء لعــدم أمتالكهــم أصــا عنوانــا
ثابــت  ،وبالتــايل كل مــا يرتتــب عــى الســيارة املســجلة
بأســمه مــن غرامــات ومخالفــات مروريــة تضــاف إىل
رصيــده مــن الديــون التــي تبقــى بذمتــه ألجــل غــر
معلــوم.
تغــزو الســيارات الســوداء مقاطعــة ســكونة بكــرة،
وحســب بلديــة ماملــو فــإن خســائر كبــرة تتكبدهــا
البلديــة بســبب هــذه الســيارات ،ففــي عــام 2013

لوحــده رصــد مبلــغ  42مليــون كــرون غرامــات مروريــة
غــر مدفوعــة مــن قبــل اصحــاب تلــك الســيارات هــذا
باألضافــة للخطــورة البالغــة التــي مــن املمكن ان تســببها
هــذه الســيارات كالجرائم وحتــى حــوادث الدهــس.
الحصــول عــى ســيارة باألســود ليــس بأالمــر الصعــب،
كل مايتطلبــه األمــر هــو رشائــك للســيارة ومــن ثــم
تســتطيع بعــد اجـراء بحث بســيط بــن أوســاط معارفك
الحصــول عــى اي أســم ممــن يشــتهرون بانضاممهــم
لقامئــة األســود ،ومــن ثــم تتواصــل معــه وتكتــب أســمه
يف الورقــة الصفــراء الخاصــة بالتســجيل ،بعــد االتفــاق
طبعــا عــى مبلــغ معــن تدفعــه لــه ،ويــراوح هــذا
املبلــغ بــن  300و 600كــرون كحــد أقــى ومــن ثــم
تنتظــر اىل ان تصلــه هــو ورقــة امللكيــة عــى صنــدوق
بريــد يضعــه هــو لنفســه ،بالتأكيــد ليــس مقــر إقامتــه،
ليقــوم بعــد ذلــك بتســليمك وثيقــة تســجيل الســيارة

بعد الدفع له.
ينتقــد العديــد مــن املســؤولني القانــون الســويدي
املعمــول بــه لهــذا النــوع مــن الســيارات ،الــذي يصفــه
البعــض باالجــوف ألنــه مل يتوصــل اىل حــل رغــم قــدم
املشــكلة ،واســتمرارها ألكــر مــن عــر ســنوات.
ويحملــون مرشعــي القوانــن مســؤولية انتشــار هــذه
النوعيــة مــن الســيارات التــي تطــول قامئــة ســلبياتها بدأ
باالزدحــام الــذي تســببه بســبب انتشــارها بكــرة ،حيــث
أن العائلــة الواحــدة مــن املمكــن ان متلــك اكــر مــن
ســيارة ،مــرورا بالحــوادث املروريــة التــي يتســبب
بهــا الســائق بــدون أن يتحمــل عواقبهــا ،وقــد اليتســن
ملــن يقــوده حظــه العاثــر بإرتــكاب حــادث مــع ســائق
الســيارة باألســود أن يحصــل عــى تعويــض ،وذلــك
بســبب عــدم وجــود تأمــن يدفــع لــه االرضار التــي
لحقــت مبركبتــه.

وبحســب آخــر تقرير قامت بــه جريــدة Sydsvenskan
فــان هنــاك  14137ســيارة باألســود يف ماملــو .وميكــن
اإلســتدالل عــى هــذه الســيارات من خــال أســعارها
التــي تكــون منخفضــة التكلفة  تــراوح اســعارها مــن
 20000 - 3000الــف كــرون كحــد أقــى ،بســبب أنهــا
تكــون معرضــة للســحب واملصــادرة يف بعــض االحيــان
ومــن ثــم بيعهــا ملقــرة الســيارات واالســتفادة مــن املبلــغ
املحصــل منهــا يف دفــع الديــون املرتاكمــة عليهــا ،لذلــك
يختــار اصحابهــا ان تكــون رخيصــة نســبيا تحســبا ألســوء
التوقعــات رغــم أن القانــون الحــايل يســمح بإســرداد
املركبــة املســحوبة بعــد دفــع غرامــة ماليــة قدرهــا 2500
كــرون .ومــن ثــم تعــود املركبــة اىل الشــارع لتــارس
حقهــا املــروع بالتجــول بحريــة دون حســيب أو رقيب!
سيارتي باألسود  ...لم سأهتم !
ســألنا الســيد عــاء  .ق لمــاذا توقــف
ســيارتك هنــا فــي مــكان المعوقيــن وانــت
ســليم؟ أال تخــاف مــن تعرضهــا لمخالفــة
ماليــة ؟
 سياريت باألسود  ...مل سأهتم !لم أخترت هذا الحل؟
 عندمــا فكــرت بـراء ســيارة نصحنــي أصدقــايئ بـراءواحــدة رخيصــة باألســود وذلــك ألين أعمــل يف مطعــم
وســط املدينــة وتذكــرة املوقــف هنــا غاليــة جــدا وانــا
اعمــل ملــدة  8ســاعات يوميــا مــا يعنــي  200كــرون
يوميــا فقــط تكلفــة الوقــوف وهــذا يبلــغ ثالثــة اربــاع
دخــي اليومــي ،اآلن انــا أوقفهــا يف أي مــكان أجــده وال
التــزم بدفــع الغرامــات النهــا ال تســجل بأســمي.
يبــدو هــذا الســبب مقنعــا جــداً لعــاء
 .ق رغــم إنزعاجــه مــن التعــرض الدائــم
للتوقيــف مــن قبــل الشــرطة لكنــه يضيــف
مازحــا
" ألحلو ميكملش ".
أشتريتها اليوم.
هــذه هــي الجملــة املتداولــة بــن أصحــاب الســيارات
باألســود يف حــال تعرضهــم للمســائلة مــن قبــل الرشطــة،
وبذلــك يــرأ الســائق نفســه مــن كل التزامــات ســابقة
تخــص املركبــة ويبــدأ صفحــة جديــدة ويــدون تاريــخ
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اليــوم فيهــا ،لتعتقلــه الرشطــة بســبب هــذه الثغــرة يف
القانــون ،ســألنا الســيد كريــم  .ب:
اال تشــعر بأنــك تحتــال علــى القوانيــن فــي
الســويد بقيادتــك ســيارة باألســود ؟
أجابنــا بأســتغراب :احتيــال ! اذا احتيــال ملــاذا تســمح
الحكومــة بــه ؟
يقصــد كريــم ان القانــون مل يتوصــل لحــل وبالتــايل
اليرتتــب عليــه عواقــب فهــو ال يخالــف القانــون،
و يضيــف
" هــذه هــي ســياريت الثانيــة باألســود خــرت االوىل يف
حــادث ســيارة مل أمتكــن بالطبــع مــن الحصــول عــى
تعويــض الن الســيارة مل تكــن مؤمنــة وأشــريت واحــدة
أخــرى االن ولكنــي ســأتوخى الحــذر هــذه املــرة فلــن
اتعمــد إلفــات النظــر اليهــا او ايقافهــا عــى الرصيــف او
يف االماكــن املمنــوع الوقــوف بهــا حتــى التجــذب أنظــار
الرشطــة وال تتعــرض للســحب وبالتــايل أضطــر اىل دفــع
مبلــغ  2500كــرون إلســردادها".
وعندمــا ســألناه مالــذي ســتفعله لــو عملــت حــادث
وكنــت انــت الســبب الرئيــي بــه ! أجابنــي بأنــه ســيرتك
املــكان النــه ســيكون معــرض لســحب اجــازة القيــادة .
ال اريد اي ممتلكات بأسمي !
حتــى النســاء اليتورعــن عــن امتــاك الســيارة باألســود
وعنــد ســؤالنا للســيدة زه ـراء  .ت عــن الســبب قالــت:
"الســبب الرئيــي ألمتــايك الســيارة باألســود هــو أين ال
اســتطيع تســجيلها بأســمي ألين حاليــا ال أعمــل واعتمــد
يف دخــي عــى املســاعدات االجتامعيــة وبالتــايل الميكــن
ان اكــون صاحبــة ســيارة بأســمي الن هــذا ســيعرضني
اىل قطــع املســاعدات بيــد ان االولويــة هــي بيــع الســيارة

واالســتفادة مــن مردوهــا يف دفــع تكاليــف العيــش لفــرة
معينــة ،والســبب الثــاين أن تكاليفهــا اقــل بالنســبة يل
وال اضطــر اىل دفــع تأمــن باإلضافــة اىل ســهولة ركــن
الســيارة".
يمتلــك مئــات الســيارات وليــس لديــه
أجــازة قيــادة !
الطريــف يف األمــر ان اشــهر خمــس اشــخاص مــن الذيــن
يقومــون بتســجيل اكــر عــدد مــن الســيارات بأســائهم
قامــو بتســجيل احــدى عــر الــف ســيارة باالســود يف
عــام  2012تبلــغ ديونهــم غــر املدفوعــة أكــر مــن مثانية
وســبعني مليــون كــرون وان اشــهرهم الميتلــك حتــى
إجــازة القيــادة وهــم زبائــن دامئــن يــرددون بشــكل
متكــرر عــى مركــز فحــص الســيارة Bilprovningen
والــذي أهتــزت االوســاط الســويدية مؤخــرا بفضيحــة
قضيــة رشــوة كــرى تــورط بهــا شــخص ذو مركــز يعمــل
يف مركــز الفحــص ويقــوم بإنجــاح الســيارات غــر املؤهلة
االمــر اليتعلــق باألســم الــذي ســجلت بــه الســيارة وامنــا
للســر بالتعــاون مــع أولئــك االشــخاص وأشــهرهم ،القانون الجديد حول السيارات باألسود
تقــع كل الديــون عــى الســيارة نفســها واســتقبل االقـراح
بحســب مــا ورد يف صحيفــة " :" Sydsvenska
وبعــد تصاعــد اإلنتقــادات واملحــاوالت ملكافحــة مشــكلة
الســيارات باالســود جــاء اقــراح رجــل القانــون  Björnبالرتحيــب بــل وتقــرر البــدء بتطبيقــه يف االول مــن شــهر
عدد السيارات العمر    االسم
 Hanssonبأقرتاحــه قانونـاً ينــص عــى" عليك دفع ايــار املقبــل ،وبذلــك يأمــل املســؤولني بوضــع حــد لهــذه
Adnan Abdulaziz, 41 år, 3 8668
جميــع الغرامــات والضرائــب المتأخــرة
للســيارة وأال ســتصادر مصلحــة تحصيــل املشكلة.
Majid Wandi, 53 år, 3 8353
Jalal Baltaj, 52 år, 2 5696
الديــون ســيارتك" .مــا يعنــي أن الســيارة التــي لكــن يبقــى الســؤال أيــن ســتذهب كل تلــك الســيارات
Ibrahim Sabih, 29 år, 1 9296
تكــون عليها ديــون مرتاكمــة غــر مدفوعــة فأنهــا
باألســود ! وهــل ســيبحث أصحابهــا عــن أســاء جديــدة
Yousif al-Itabi, 24 år, 8177
تســحب فــورا عنــد قيــام الرشطــة بإيقافهــا ألي ســبب
وتحــول جميــع املســتحقات عــى املركبــة نفســها وليــس باألبيــض لتســجيل ســياراتهم عليــه وبالتــايل قــد ينتعــش
Mayssam Al Hellani, 30 år, 5585
Ibrahim Mahmoud, 28 år, 3526
عــى صاحبهــا وبالتايل تعطــى مهلــة ثــاث شــهور ســوق آخــر !
Kamal Hussain, 30 år, 1052
ليتمكــن صاحــب العالقــة مــن دفــع الديــون وان مل
Ahmad Kahlid, 51 år, 802
يفعــل فلــن يعــود بأمكانــه اسـراد املركبــة مطلقــا ،ولــن
يعــود بأمكانــك تجاهــل دفــع الغرامــات بســعادة ألن
" الكومبس "
Bilal Diab, 31 år, 161
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كوستي مقديس " :تعرضت للسرقة
والضــرب في اليونان واختبأت
أســفل شاحنة  11ساعة"
الكومبــس – خــاص :تــرك "كوســتي مقديــس" (  ) 16عامــاً مقعــد دراســته يف حلــب الســورية ،وودّع عائلتــه
بترشيــن الثــاين  ،2012لينطلــق يف رحلــة الهجــرة املجهولــة ،غــر مــدرك حجــم املتاعــب التــي تنتظــره ،فتعــرض إىل
محــاوالت خطــف فاشــلة يف مدينتــه ،أدت إىل إصابتــه بعقــدة يف اللســان مــا ت ـزال بعــض آثارهــا باقيــة.
متمسك بصخرة لـ  12ساعة
يقــول لـــ " الكومبــس"" :وصلــت إىل تركيــا مبســاعدة
مهربــن ،والتقيــت يف اســطنبول بأبنــاء عمــي ،يك ننطلــق
يف اليــوم التــايل إىل اليونــان بحــرا ً ،فانطلقنــا يف رحلــة
اســتغرقت  4ســاعاتُ ،رمــي فيهــا ابــن عمــي ( 26عامـاً)
يف البحــر ليبقــى مــع  4أشــخاص متمســكني بصخــرة
ريثــا تــم انقاذهــم يف اليــوم التــايل بالصدفــة عــن
طريــق صياديــن ،وبعــد أن قبضــت علينــا الرشطــة يف
إحــدى الجــزر ،أرســلونا إىل أثينــا ،دون أن أعــرف حجــم
املشــاكل التــي تنتظــرين هنــاك".
يتابــع" :طلــب منــي والــدي أن أســكن لــدى أحــد
املهربــن ،ريثــا يســفرين ،فوضــع أيب املــال عنــد شــخص
ثالــث هــ ّرب ســابقاً عائلــة صديقــه ،ويعرفــه املهــرب
أيضــاً ،لكــن بعــد شــهرين مــن الوعــود اليوميــة ،بــدأ
املهــرب باملامطلــة ،ثــم طلــب منــي تــرك املنــزل ،قائ ـاً
بأنــه ســيعيد املــال الحقـاً ،لكنــي عندمــا خرجــت علمــت
بــأن أبنــاء عمــي وصلــوا إىل الســويد ،فبقيــت وحيــدا ً يف
الشــارع!".
بعــد جهــود مكثفــة عــر كوســتي عــى مهــرب آخــر كان
ميلــك الكثــر مــن البيــوت يؤجرهــا للنــاس ،وعــده بــأن
يهتــم بــه ريثــا يســتعيد املــال.

حاجيــات للعائــات املوجــودة يف املنــزل ،وأســاعد
بالتنظيــف ،فاســتغلوا أن الرشطــة ال توقفنــي لصغــر
ســني ،فأوكلــوين بنقــل جــوازات ســفر مــزورة ومبالــغ
ماليــة كبــرة تصــل إىل  5000يــورو مــن منــزل إىل آخــر،
باإلضافــة إىل املرشوبــات الكحوليــة ،ورشاء الدخــان
املهـ ّرب ،حتــى أرســلوا معــي مــرة قطعــة مــن الحشــيش،
باإلضافــة إىل أنــه كان يطلــب منــي جلــب أثــاث قدميــة
مرميــة عنــد الحاويــات ،لنقلهــا إىل املنــزل وتوزيعهــا
عــى املســتأجرين.
وأضــاف" :اتصــل والــدي بعــد شــهرين وقــال بــأن املــال
ذهــب ولــن يعــود ،ويف كل مــرة يســألني عــن حالتــي
كنــت أقــول إين بخــر يك ال يقلــق ،فرميــت رقــم هاتفــي
املحمــول واختفيــت مــن املنطقــة".

ضربوني وكسروا يدي
يقــول كوســتي" :يف أحــد األيــام كنــت أســر يف الشــارع،
فاعرتضنــي  6شــبان عنرصيــن ورمــوين أرضــاً بعــد أن
علمــوا بــأين مــن ســوريا ،ورضبنــي أحدهــم بعــى عــى
يــدي فانكــرت ،ونُقلــت إىل املستشــفى وبقيــت يــدي
أكــر مــن شــهر ونصــف بالجبــس ،وال تـزال تؤملنــي حتــى
اآلن".
بعدهــا قــام أحــد الذيــن تعــرف عليهــم بنقلــه إىل مركــز
لرعايــة األطفــال املهاجريــن يتبــع للحكومــة اليونانيــة
"المال ذهب ولن يعود"
يقــول كوســتي" :كنــت أنــام يف منزلــه الكبــر داخــل والكنيســة ،بقــي فيــه  3أشــهر.
كيــس للنــوم بــدون وســادة ،وكنــت أشــري صباحــاً تابــع كوســتي" :عشــت هنــاك أجمــل أيامــي يف اليونــان،
حيــث كنــت أنــام عــى وســادة ويف رسيــر أســتطيع
التقلــب ،مــا مل أمتكــن مــن فعلــه يف كيــس النــوم،
وعاملــوين بشــكل جيــد ،وذهبــت إىل مدرســة ،حتــى
تعلمــت اللغــة إىل حــد معــن".
وأضــاف" :ثــم اتصــل والــدي يب وقــال بأنــه متكــن مــن
جمــع  4500يــورو لتســفريي ،فوضعتهــا لــدى مكتــب
آخــر معــروف جــدا ً وقــام بتهريــب الكثرييــن".
غــادر كوســتي املركــز الــذي كان فيــه ،وانطلــق إىل مدينة
 Gomenizzaالتــي تبعــد مســافة  9ســاعات عــن أثينــا،
يك يســافر إىل إيطاليــا بالباخــرة ،فأمســكته الرشطــة،
وعــاد إىل أثينــا ،لكــن مل يعــد باســتطاعته العــودة إىل
املركــز ألنــه أصبــح هاربـاً ،فذهــب إىل املكتــب ليســتعيد
املــال ،حتــى واجــه مامطلــة أخــرى.

كوستي مقديس

تشــردت ونمــت علــى المقاعــد وفــي
الحافــات
يقــول كوســتي" :مل أعــد أعــرف أيــن أنــام ،رصت أذهــب

إىل كنائــس تســاعد الالجئــن وتقــدم الطعــام ،وكنــت
أنــام عــى املقاعــد يف فــرة توزيــع الطعــام ،لعــدم وجــود
أمكنــة ،فأصبحــت متــردا ً أجلــس يف الحافــات حتــى
الصبــاح وبعــد أن أصــاب باإلنهــاك أعــود لتنــاول الفطــور
يف الكنيســة وأنــام عــى املقاعــد".
بقــي كوســتي يطالــب املكتــب باملــال دون جــدوى،
وكان الجميــع يخافهــم بســبب نفوذهــم ،حتــى أغلقــوه
واختفــوا ،بعدهــا توجــه كوســتي إىل رشيــك املهــرب،
الــذي عــرض عليــه العــودة إىل غومينيــزا يك يســافر،
لكــن بطريقــة خطــرة تتمثــل بالصعــود إىل الشــاحنة
دون معرفــة الســائق ،فوافــق كوســتي ألنــه ال ميلــك حـاً
آخــر ،خاصــة بعــد استفســار والــده اليومــي عــن عــدم
ســفره حتــى اآلن رغــم وجــود املــال.
يقــول كوســتي" :ســافرت إىل املدينــة ووصلــت إىل
جبــل بالقــرب مــن املينــاء ،ووجــدت الكثــر مــن النــاس
واملهربــن ،وكنــت أعيــش عــى قطعــة خبــز واحــدة
يف اليــوم أشــريها بـــ  90ســنت ،باإلضافــة إىل جلبــي
الحاجيــات لباقــي النــاس بســبب خوفهــم مــن النــزول.
وكانــت النــاس تجــول يف الجبــل ريثــا تغيــب الشــمس،
حينهــا يبــدأ وقــت التهريــب ليتجمــع النــاس بالقــرب
مــن الشــاحنات املنتظــرة دخــول ســاحة املينــاء قبــل أن
تنقلهــا الباخــرات إىل إيطاليــا".
يُكمــل" :مل يرســلني املهربــن ألين ال أملــك املــال ،ومل
يدفــع لهــم صاحــب املكتــب ،فكانــوا يرســلون مــن
يدفــع فقــط ،فبقيــت يف الجبــل البــارد مــدة  15يومــاً
دون اســتحامم ،وأنــام يف كيــس للنــوم عــرت عليــه مــن
بقايــا الذيــن ســبقوين".

الشــاحنات متذكــرا ً مــا علمونــا إيــاه املهربــن حــول
كيفيــة التعلــق يف أرضيــة الشــاحنة والتثبــت ريثــا
تدخــل الســفينة ،لكنــي مل أ َر مثلــا وصفــوا يل ،فعــرت
عــى قاعــدة تثبيــت عجــات االحتيــاط مــن الجهــة
األماميــة للشــاحنة ،وتشــبثت فيهــا بصعوبــة إىل أن
دخلنــا الباخــرة ،فأصبــت بــأمل يف قدمــي ال أزال أعــاين
منــه حتــى اآلن".
بقــي كوســتي متشــجناً مكانــه حتــى الســاعة  11قبــل
الظهــر ،ومتســخاً بالشــحم مــن رأســه حتــى أخمــص
قدميــه ،وخائف ـاً مــن أن تعــر عليــه دوريــات الرشطــة
بكالبهــا البوليســية داخــل الباخــرة.
بعــد صمــت ...ابتســم كوســتي قائ ـاً" :وأخ ـرا ً وصلــت
إىل ايطاليــا ،وشــاهدت لوحــات الســيارات اإليطاليــة،
وبعــد أن توقفــت الشــاحنة ،زحفــت وهربــت طالبـاً مــن
النــاس أن أجــري مكاملــة هاتفيــة ،دون أن يقبــل أحــد،
حتــى عــرت عــى شــاب يتكلــم العربيــة فأعطــاين خبـزا ً
ولبنــاً وأكلــت بنهــم ،وقــال يل بــأين يف مدينــة "بــاري"
فاتصلــت بابــن عمــي الــذي وصــل الســويد ،وتفاجــئ
مــن وصــويل إىل إيطاليــا ،فأرســل يل املــال ،وطلــب منــي
الســفر إىل مدينــة ميالنــو".

اختالف التوقيت أضاع يومي
يتابــع كوســتي" :أضعــت الكثــر مــن القطــارات يف
املحطــة حتــى حــل الليــل دون أعــرف ملــاذا! إىل أن
أدركــت أن ســاعتي تســر بتوقيــت اليونــان ،فضبطهــا
وصعــدت القطــار املتوجــه إىل ميالنــو ،وبعــد طــردي مــن
قبــل املفتشــن وركــويب القطــار مــرة أخــرى يف املحطــات
رحلوني وعدت مجدد ًا
يتابــع" :تشــققت ثيــايب مــن األشــجار واألشــواك أثنــاء املختلفــة ،وصلــت صباحــاً بعــد  9ســاعات إىل ميالنــو،
الركــض والهــروب ،واتســخت كثــرا ً ،حتــى أمســكتني حيــث التقيــت بشــاب يعرفــه ابــن عمــي ،اشــرى يل
الرشطــة واحتجزتنــي يف زنزانــة الســيارة لصبــاح اليــوم طعامــاً وثيابــاً ،وأعطــاين صبــاح اليــوم التــايل هويــة
التــايل ،وألين مل أملــك املــال جمعــوا يل  10يــورو مــن مــزورة ،فمشــيت يف املطــار مثلــا رشح يل ،ومل يكشــفي
باقــي املحتجزيــن ،يك يرحلــوين إىل مــكان آخــر ،فأرســلوين أحــد ،ودخلــت وراء النــاس".
إىل جزيــرة تعرفــت فيهــا عــى آخريــن ،جمعــوا يل املــال يتابــع كوســتي بســعادة" :طــارت الطائــرة! ووصلــت
مجــددا ً وعــدت إىل غومينيــزا".
إىل بروكســل صباح ـاً ،وانتظــرت طائــرة ســتوكهومل وأنــا
بعــد عــودة كوســتي ،راقــب املينــاء فوجــد شــاطئاً ســعيد جــدا ً ،فــكان هنــاك الكثــر مــن الطعــام يف املطــار
بقربــه ســياج يطــل عــى الســاحة التــي تتجمــع فيهــا باإلضافــة إىل الدفــئ".
الشــاحنات ،فقفــز عــر الســياج وجرحــت يــداه ،لكنــه وصــل كوســتي إىل الســويد شــهر آذار املــايض ،بعــد
متكــن يف النهايــة مــن الدخــول ظُهـرا ً دون أن يـراه أحــد،
مغامــرة قــد يرويهــا يومــاً مــا ألحفــاده.
ليختبــئ يف مركــب صغــر حتــى الحاديــة عــرة ليــاً،
وعندما سألتُه هل أنت خائف اآلن؟ أجاب" :ال".
دون أن يتحــرك خوفــاً مــن أن متســكه الرشطــة.
بقيت متشنج ًا بالشاحنة لـ  11ساعة
يتابــع كوســتي" :يف الســاعة  11لي ـاً بــدأت الشــاحنات نادر عازر
بالتجمــع ،وعرفــت أن الباخــرة ســتميش يف متــام الســاعة nader@alkompis.com
 ،12فقفــزت إىل الســاحة ،ودخلــت تحــت إحــدى
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الدكتور توفيق آلتونجي لـ " الكومبس ":

مؤتمــر المحافظيــن شــدد على أهمية
العمل

الكومبــس -يوتوبــوري :يأمــل حــزب املحافظــن الــذي
يقــود حكومــة ميــن الوســط الحاليــة يف الســويد ،الفــوز
باإلنتخابــات الربملانيــة القادمــة ،املقــررة يف أيلــول
( ســبتمرب ) القــادم ،رغــم أن إســتطالعات الــرأي تفيــد
بتقــدم كتلــة املعارضــة التــي يقودهــا الحــزب اإلشـرايك
الدميقراطــي.
وتجــددت آمــال الحــزب قبــل أيــام ،بعــد أن لّــم فردريــك
راينفيلــدت شــمل الحــزب يف املؤمتــر التحضــري
لإلنتخابــات يف يوتوبــوري بحضــور حــوايل  2800مــن
أعضــاء وكــوادر الحــزب وقياديــه.
وقــال عضــو املجلــس البلــدي لثــاث دورات إنتخابيــة
متتاليــة يف مدينــة يونشــوبينك ،الدكتــور توفيــق
آلتونجــي ،الــذي رشــحه الحــزب لإلنتخابــات القادمــة،

د.توفيق آلتونجي

لـــ " الكومبــس " ،إن " املؤمتــر شــدّد عــى لســان
راينفيلــدت يف اليــوم الثــاين منــه ،عــى أهميــة العمــل،
وتســهيل الحصــول عليــه يف مؤسســات القطــاع الخــاص،
مبــا يضمــن تعــن وتشــغيل املواطنــن ،ورفــع حالتهــم
املعاشــية" ،مشـرا ً اىل أن " العمــل يعطــي مثــاره آجــا أو
عاجــا ،بتحســن الحالــة اإلقتصاديــة للمواطنــن ،وتأمــن
الرفــاه اإلجتامعــي ،كــا أكــد عــى أهميــة التعليــم
والتعليــم األســايس ورفــع الدرجــة العلميــة وإمكانيــات
الطلبــة".
وتحــدث وزيــر املاليــة  Anders Borgعــن سياســات
النمــو ،وتأمــن االســتقرار االقتصــادي ،كــا انتقــد قــادة
أحــزاب املعارضــة اليســارية.
وأكّــد الوزيــر عــى أن املعرفــة هــي حجــر األســاس يف
املجتمــع الســويدي ،قائـاً" :نعيــش يف زمــن توجــد فيــه
ـر يغــر
فــرص كثــرة للتعلّــم ،ونشــهد فيــه كيــف التحـ ّ
العــامل ،مــا يفتــح فرص ـاً للنمــو".
وقــارن وزيــر املاليــة بــن الســويد والصــن اقتصاديــاً،
وأشــار إىل أن التنميــة التــي حصلــت يف الصــن ،جــرت
برسعــة كبــرة ،قائــاً" :ماحققنــاه يف  100عــام بحلــول
العــام  ،2014حققتــه الصــن بـــ  40عامــاً ،وإن متكنــوا
مــن تحقيــق منــو بـــ  7%يف الســنوات القادمــة فســيصبح
مســتوى املعيشــة يف الصــن كالســويد ،وكل ذلــك بأكــر
مــن مليــار إنســان لديهــم".
وأردف مازح ـاً" :عــى راينفيلــدت أن يفهــم أن مســتقبل

تســعة من كل عشــرة تالميذ
ســعداء في مدارسهم
الكومبــس – كرامفــوش :أجــرى باحثــون متخصصــون،
بحثـاً لقيــاس الــرأي لــدى طلبــة اإلعداديــة يف عــدد مــن
املــدارس الســويدية ،إثــر موجــة النقــد التــي ُوجهــت
للنظــام التعليمــي يف البــاد ،مــن ناحيــة املســتوى
املتــدين ،وقلــة أعــداد املعلمــن يف بعــض املــدارس،
وانــواع الطعــام والخدمــات األخــرى.
وتوجــه البحــث الجديــد نحــو طلبــة األعداديــة تحديــدا ً
ملعرفــة آراء الطــاب األكــر سـ ّناً ،وجــاءت نتائــج البحــث
مشــجعة هــذه املــرة .إذ ت ّبــن أن كل  9مــن  10مــن
طــاب اإلعداديــة يشــعرون بالرضــا عــن مســتوى
التعليــم والخدمــات.
وتفاوتــت النســب الالحقــة بالنســبة لبيئــة الدراســة
ونوعيــة املعلمــن ومســتوياتهم وماتقدمــه املــدارس مــن
وجبــات غذائيــة وخدمــات.

وقــد اشــتملت العينــة التــي اســتهدفها البحــث عىل 800
طالــب وطالبــة مــن مختلــف مــدار األقاليــم الشــالية.
وحضيــت اعداديــة غودمنــدرو يف مدينــة كرامفــوش يف
فيســرنورالند اىل الشــال الغــريب مــن الســويد بأعجــاب
الباحثــن حيــث ابــدى املســاهمني يف البحــث مــن
الطــاب رغبتهــم اإليجابيــة للتطويــر والتفاعــل مــع
مبــادرات الباحثــن ومجموعــات اســتقصاء الــرأي مــن
اجــل تطويــر املســتوى التعليمــي يف الســويد.
وبــن الباحثــون الذيــن انجــزو البحــث ان الخدمــات
التــي تقــدم يف املــدارس اإلعداديــة هــي افضــل دون
شــك ألن املســتويات العمريــة للطــاب تســمح بأيصــال
اصواتهــم اىل الجهــات املختصــة كونهــم شــبابا يعــون
مســؤولياتهم ويعرفــون حقوقهــم وحدود اســتحقاقاتهم.

الســويد يدعــى أفريقيــا ،لذلــك عليــه أن ال يتذمــر
ألين أســافر إىل هنــاك" .مشــرا ً إىل العديــد مــن الــدول
اإلفريقيــة التــي شــهدت تنميــة اقتصاديــة رسيعــة يف
الســنوات األخــرة ،ومشــددا ً عــى أهميــة االســتثامر يف
دول كإثيوبيــا وأوغنــدا.
وقــال" :نحــن عــى أعتــاب دخــول  4-3مليــار إنســان إىل
الســوق العامليــة يف الســنوات القادمــة ،وهــم ســيصبحوا
زبائن ـاً لكــن منافســن أيض ـاً ،مــا يتطلــب منــا الحفــاظ
عــى قدرتنــا التنافســية".
وحــول موضــوع الرضائــب تحــدث وزيــر املاليــة:
"أخفضنــا الرضائــب يف الســنوات العــرة األخــرة ،لكننــا
مل نخفضهــا لتصبــح األدىن يف العــامل ،ومــا زال لدينــا قطــاع
عــام كبــر ،باإلضافــة إىل أن فــارق األجــور صغــر جــدا ً".

وانتقــد  Anders Borgللمتحــدث الرســمي باســم حــزب
البيئــة املعــارض "  ،"Gustav Fridolinقائ ـاً بــإن رفــع
الرضائــب عــى الوقــود الــذي يطالــب بــه حــزب البيئــة،
يؤثــر ســلباً عــى األريــاف.
وأردف" :يســتند التامســك الحقيقــي عــى أهميــة أن
يعمــل النــاس ،أمــا الدميقراطــي االش ـرايك يريــد فــرض
الرضائــب عــى الوظائــف".
وختــم بالقــول" :الســويد عــى مفــرق طــرق ،إمــا أن
نتابــع بنــاء دولــة الرفاهيــة الحديثــة ،أو نعــود إىل الــوراء،
وهــذه مهمتنــا املشــركة .لدينــا ســتة أشــهر فقــط،
وســنكرس كل وقتنــا للحصــول عــى حكومــة تحالــف
جديــدة يف البــاد".

العدد السادس تحقيقات
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مختص اجتماعي :عدد من أولياء األمور في السويد يعانون بصمت

تصوير/سنان منصور داوود
الكومبــس – خــاص :مل يتوقــع عامــر أن تصــل األمــور اىل هــذا الحــد ،وأن تســتدعيه إدارة املدرســة عــى عجــل،
للحديــث معــه بشــأن إبنتــه هنــد ،بســبب املخــاوف التــي تنتابهــا مــن العــودة اىل املنــزل ،وأن تطلــب منــه الجهــات
الرســمية اإلجتامعيــة ،بإعــادة دراســة أوضــاع أف ـراد عائلتــه ،بشــكل ينســجم مــع أســس وقيــم املجتمــع الجديــد،
الــذي بــات يعيــش فيــه اآلن.
تناقضات قد تحدث شرخ بالعائلة
يقــول عامــر ،لـــ "الكومبــس" " : ،اســتغربت جــدا ً عندمــا يقــول نضــال بريبــايب املســؤول اإلجتامعــي لشــوؤن
طلبــت منــي مديــرة املدرســة الحضــور ،توقعــت ان الالجئــن يف بلديــة  Värmdöالتابعــة ملقاطعة ســتوكهومل
يكــون أذى مــا قــد لحــق بإبنتــي .وإزدادت غرابتــي يف حديــث لـــ "الكومبــس" ،إن الرتكيــز فقــط عــى مــا
عندمــا اكتشــفت وأنــا هنــاك ،إننــي يف موقــف تســاؤل يبــدو تنافــرا كبــرا بــن اإلرث الثقــايف واإلجتامعــي
حــول األوضــاع التــي نعيشــها يف املنــزل ،وكنــت أعتقــد الــذي تــرىب عليــه الوالديــن يف موطنهــا األصــي وبــن
إننــا ال نعــاين مــن مشــاكل عائليــة غــر طبيعيــة ،وأن األســاليب الرتبويــة املتطــورة املتبعــة يف الســويد ،تجعــل
مــا يحــدث مــن مشــادات كالميــة يف عائلتنــا ،ميكنــه ان مــن الصعــب عــى أوليــاء األمــور يف الكثــر مــن األحيــان،
يحصــل يف أيــة عائلــة أخــرى".
مواكبــة التطــورات والتغــرات التــي ميــر بهــا األبنــاء
اال أن هنــد ،البالغــة مــن العمــر  14عامــاً ،لهــا رأي يف مجتمعهــم الجديــد ،مــا يتســبب بحــدوث رشخ يف
مغايــر لــرأي والدهــا ،يناقضــه متامـاً .تقــول يف حديثهــا لـــ العائلــة ،قــد يتفاقــم يف املســتقبل اذا مل يســارع الوالديــن
"الكومبــس" ،إن لغــة الــا حــوار وأســاليب الرتبيــة التــي خطاهــم يف إصالحــه".
تعتمدهــا أرستهــا معهــا ،ال تتــاىش مــع األجــواء التــي ولألطفــال واملراهقــن يف الســويد مكانــة مميــزة يف
تعيشــها يف املدرســة ،وإنهــا يف املنــزل تفتقــر اىل إســلوب املجتمــع ،خاصــة يف مجــال الرتبيــة والتعليــم .فهــم
الحــوار واإلســتامع لآلخــر ،وان عائلتهــا تــرخ يف وجههــا يحظــون بأكــر الطــرق واألســاليب الرتبويــة الحديثــة،
ألتفــه األســباب مــا يثــر لديهــا شــعورا ً بالقلــق والخــوف ،حتــى لــو اعتربهــا البعــض غــر ذلــك .كــا ان مــا
وهــا أمــران ال يفــرض تواجدهــا عنــد فتــاة بعمــر يطرحونــه مــن معوقــات ومشــاكل ،تؤخــذ عــى محمــل
هنــد ،وفق ـاً إلصــول الرتبيــة يف الســويد.
الجــد ،ويجــري اإلســتامع ملــا يتحدثــون بــه برحابــة صدر،
يُحســدون عليهــا ،لــذا فــإن أي تــرف او قــول او ألفــاظ
كالميــة ،يجدهــا الوالديــن طبيعيــة وغــر مؤذيــة ،مــن
شــأنها أن تثــر مشــاعر الخــوف والقلــق لــدى األبنــاء،
مــا يشــكل ســبباً لــدق ناقــوس الخطــر يف املدرســة،
يســتدعى مــن إجلــه الوالديــن ،لتقــي الحقائــق.

نضال بريبايب

فهمهــم املتأخــر لألمــور.
ومــن خــال تجربتــه املهنيــة ،يقــول بريبــايب :ان "الكثــر
مــن أوليــاء األمــور ،يعانــون بصمــت .إلنهــم يحبــون
أبناءهــم ويختلفــون يف طريــق تنشــئتهم ،فينشــأ شــبه
رصاع بــن الق ّيــم التــي تربــوا عليهــا وق ّيــم املجتمــع
املضيــف" ،الفتــاً اىل ان كل عائلــة مهاجــرة تعــاين مــن
ذلــك ،لكــن ضمــن مســتويات مختلفــة.
ويوضــح ،ان معانــاة أوليــاء األمــور املغرتبــن يف تربيــة
أبناءهــم ال تتوقــف فقــط عــى رصاع األجيــال الــذي
يحســه أوليــاء األمــور ضمــن مجتمعاتهــم األصليــة،
بــل أيضــاً عــى رصاع الثقافــات الفاصــل بينهــم وبــن
أبناءهــم.

قيم مركزية
ّ
يقســم بريبــايب ،القيــم الســلوكية لــدى اإلنســان اىل قيــم
مركزيــة ،وتشــمل منظومــة األفــكار واملعتقــدات التــي
ينشــأ عليهــا الفــرد منــذ نعومــة أظافــره يف مجتمعــه
األصــي وتعمــل عــى تشــكيل شــخصيته ،وهــي قيـ ّم من
الصعوبــة جــدا ً تغيريهــا ،كفكــرة بعــض املجتمعــات عــن
رشف املــرأة ،وقيـ ّم الحاشــية ،التــي ال تكــون أساســية وال
تــيء كثــرا ً اىل جوهــر املــوروث الثقــايف واإلجتامعــي
للفــرد.
ويــرى بريبــايب ،ان الكثــر مــن أوليــاء األمــور يعتــرون
األمــر ،خطــرا ً اذ أحســوا ان التغــرات الســلوكية لــدى
أبناءهــم ،متــس القي ـ ّم املركزيــة التــي تربــوا عليهــا.
ويوضــح ،إن مــا تتميــز بــه ثقافــة املجتمــع الســويدي،
هــو أن محاســبة الفــرد ال تجــري عــى أســاس جنســه
او لونــه او دينــه او ق ّيمــه ،بــل عــى أعاملــه ،فإمــور
متظلبــات التأقلــم وضــرورات المحافظة كإختــاس أمــوال الدولــة او الكــذب او التحايــل ،تعــد
علــى قيــم التقاليــد والعادات
قيــاً مركزيــة رفيعــة يف املجتمــع الســويدي.
وينظــر البعــض اىل ان جــزءا ً مــا يعنيــه "التأقلــم" يف
املجتمــع الجديــد ،قــد يعنــي إعــادة النظــر باملنظومــة هــل مــن الســهل إزالــة عقــود طويلــة
الســلوكية اإلجتامعيــة والرتبويــة التــي نشــأ عليهــا الفــرد مــن الثقافــة اإلجتماعيــة فــي أعــوام
يف مجتمعــه األصــي ،وبالتــايل التخــي وبقــدر املســتطاع قليلــة؟
عــن مــا ال يناســب ســلوكيات املجتمــع الجديــد ،وهــو ليــس مــن شــك يف أن جميــع أوليــاء االمــور ،يســعون اىل
أمــر قــد ال يفلــح الجميــع يف إدراكــه باك ـرا ً .ورمبــا هــذا مصلحــة أبناءهــم ويتطلعــون اىل نجاحهــم ،لكــن لــكل
مــا يفــر ان الكثــر مــن أوليــاء األمــور وبعــد وقــت طريقتــه وأفــكاره يف ذلــك ،ويــرى بريبــايب ،أن اإلختــاف
مــن حــدوث رشخ يف عالقتهــم العائليــة واألرسيــة ،الثقــايف قــد يتســبب يف بعــض األحيــان بوقــوع مشــاكل،
يســرجعون املــايض بــأىس وحــزن ويندبــون حظهــم يف بــل حتــى األلفــاظ التــي إعتــاد أوليــاء األمــور عــى

إســتعاملها ،نق ـاً عــن ذويهــم يف املجتمعــات األصليــة،
قــد تحتــم إعــادة النظــر فيهــا والتفكــر فيــا اذا كان
يصلــح الحديــث بهــا.
وينصــح بريبــايب العوائــل التــي تصادفهــا مشــاكل مــع
أبناءهــا ،املراهقــن بشــكل خــاص ،طلــب املســاعدة مــن
املعــارف او األصدقــاء ،الذيــن لهــم خــرة ومعرفــة خاصــة
يف هــذا املجــال ،موضحـاً ،إنــه يف مـرات كثــرة ،يكــون كل
مــا يحتاجــه الوالديــن ،القليــل مــن التوعيــة بأســاليب
الرتبيــة الحديثــة مــن جهــة او شــخص ينحــدر مــن نفــس
ثقافــة األبويــن ،حيــث تلعــب الثقافــة املشــركة دورا ً
كب ـرا ً يف ذلــك ،رغــم الكفــاءة الكبــرة التــي يتمتــع بهــا
الســويديون يف هــذا املجــال.
ويدعــو مجالــس البلديــات اىل إنشــاء شــبكات عمــل مــن
اإلعضــاء الفاعلــن ذوي الخــرة يف إتحــادات وجمعيــات
املهاجريــن ،تســاعد اللجــان اإلجتامعيــة يف تلــك
املجالــس عــى حــل املشــاكل اإلجتامعيــة التــي تحــدث
بــن أوليــاء األمــور وأبناءهــم ،تحســباً مــن إيصــال األمــور
اىل مرحلــة يصعــب الرتاجــع عنهــا ومحاولــة خلــق حالــة
مــن التــوازن بــن إرث العــادات وســلوكيات املجتمــع
الجديــد ،للحفــاظ عــى األبنــاء ضمــن نطــاق العائلــة.
هل المجتمع الجديد نعمة أم نقمة؟
عنــد هــذا الحــد ،قــد يقــول قائــل " :هــل املجتمــع
الجديــد الــذي جئنــا للعيــش فيــه هربــاً مــن أوضــاع
بلداننــا والحــروب فيهــا ،نعمــة أم نقمــة"؟
قــد يعتــر البعــض أن ذلــك بالفعــل أصبــح " نقمــة "
لكــن العديــد مــن العوائــل املهاجــرة ،نجحــت يف تنشــئة
أطفالهــا بشــكل أســتطاعوا فيــه احتــال أماكــن مناســبة
يف املجتمــع ،محافظــن عــى التــوازن بــن مــا هــو جيــد
وأصيــل يف ثقافتهــم الخاصــة وبــن مســتلزمات مواكبــة
املجتمــع الجديــد ،متصالحــن بذلــك مــع ذواتهــم
وعوائلهــم ومجتمعاتهــم االصليــة والجديــدة.

لينا سياوش
lena@alkompis.com
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بين مطرقة البطالة وسندان االستغالل
الكومبــس  -تحقيقــات :يحــرك فريــد قدميــه بــن فــرة
وأخــرى محــاوالً ضــخ الــدم مجــدداً بهــا ،فــاألمل الــذي
يشــعر بــه ناتــج عــن وقوفــه املتواصــل ملــدة  9ســاعات
يف املطعــم ،يقــدم خاللهــا الطعــام للزبائــن ،إضافــة
للتنظيــف وغســل الصحــون.
فريــد ال يعــرف حتــى اليــوم طبيعــة عملــه عــى الرغــم
مــن أن العقــد الــذي وق ّعــه يف ظــل برنامــج "الدخــول
إىل ســوق العمــل" ( ،)Instegsjobbيوضــح أن عملــه
رب العمــل
ينحــر بتقديــم الطعــام يف املطعــم ،لكــن ّ
يجــره عــى أن ينجــز كل مــا يُطلــب منــه ،حتــى وان
مل يكــن مــن ضمــن مهــام عملــه بحســب العقــد ،وإال
ســيكون مصــره الطــرد بحســب تعبــره.
يتضمــن برنامــج "الدخــول إىل ســوق العمــل" املعمــول
بــه لتســهيل حصــول القادمــن الجــدد عــى وظائــف،
عــى أن يدفــع مكتــب العمــل حــوايل  80باملئــة مــن
كلفــة راتــب املوظــف ،وماتبقــى يدفعــه صاحــب العمل،
ولكــن هــذه االتفاقيــة ال تتيــح تســجيل املوظــف يف
صنــدوق تعويضــات البطالــة أو مايسمى(األكاســا) والتــي
تعنــي أن املوظــف يف حــال فقدانــه العمــل بعــد عــام،
يتــوىل صنــدوق البطالــة دفــع نســبة مــن راتبــه ملــدة
عــام آخــر عــى أن يكــون الســقف  680كــرون باليــوم.
وهنــاك برنامــج ثــاين تحــت مســمى()Nystartsjobb
وفيــه يدفــع مكتــب العمــل  63%مــن كلفــة راتــب
املوظــف وعــى رب العمــل الباقــي ويســجل املوظــف يف
صنــدوق البطالــة ونقابــة العــال التــي تضمــن حقــوق
العامــل.
يقــول فريــد محــاوال رشح حكايتــه " :غايــة مكتــب
العمــل تشــجيع صاحــب املطعــم أو الرشكــة عــى
توظيــف الوافديــن الجــدد ،ومــن لــه فرتةطويلــة عاطــا
عــن العمــل ،إال أن التطبيــق يختلــف عــن النظريــة،
فهــذه القوانــن ســمحت باســتغالل املوظــف وأنــا أكــر
مثــال فصاحــب املطعــم يجــرين عــى العمــل  9ســاعات
مــن دون اســراحة أو حتــى الجلــوس لتنــاول الغــداء
وميكننــي فقــط األكل واقفــا ،ومل يتوقــف األمــر عنــد
هــذا الحــد بــل اختــر عطلتــي األســبوعية مــن يومــن
إىل يــوم واحــد وهــذا مخالفــا ملــا كُتــب بالعقــد ،ولــدى
ســؤايل مــا ســبب ذلــك يكــون جوابــه مخت ـرا ً وحازم ـاً
(يف ألــف شــخص غــرك إذا مــو عاجبــك اللــه معــك)".
ويف استفســارنا عــن إمكانيــة صاحــب العمــل طــرده يف
ظــل وجــود قوانــن متنــع الطــرد التعســفي ومســائلة
صاحــب العمــل يف حــال حــدوث ذلــك يقــول مبتســا" :
كل قانــون لــه مــن يلتــف عليــه وصاحــب العمــل ميكــن
اختــاق  100ذريعــة".

"لــكل ِقانــون هنــاك مــن يســتغله لكنــي
أتعرض الســتغالل االســتغالل"
حاتــم شــاب آخــر يجاهــد للعمــل يف الســويد وجــل
غايتــه تحصيــل املــال إلرســاله لعائلتــه التــي فقــد جميــع
أفرادهــا عملهــم يف ســوريا ،هــذه الحاجــة دفعتــه
للقبــول بالعمــل يف رشوط أقــل مــا يقــال عنهــا غــر
إنســانية فيمــي يومــه يف صيانــة أجهــزة الكومبيوتـرات
والهواتــف املحمولــة مــن دون أن يُحــر عملــه بتوقيــت
أو حتــى عطلــة فيبقــى يعمــل حتــى ميــل العمــل مــن
منــه وفــق تعبــره .
يــرح حاتــم ظــروف عملــه " راتبــي يف العقــد مايقــارب
 20ألــف كــرون يدفــع مكتــب العمــل  17ألــف وأدفــع
ي للدولــة إضافــة لجــزء مــن
الرضيبــة املفروضــة عــ ّ
الرضيبــة الواجبــة عــى صاحــب العمــل فيبقــى يل فقــط
 9000كــرون ،وتتــم هــذه العمليــة عــن طريــق وضــع
صاحــب املحــل راتبــي كامــا يف حســايب البنــي ويف اليــوم
التــايل أســحب الرضيبــة وأعيدهــا إليــه بشــكل شــخيص،
ناهيــك عــن أوقــات العمــل التــي تتجــاوز أحيانــا 11
ســاعة يف اليــوم وعطلــة واحــدة يف األســبوع وهــذا

مرهــق للغايــة خصوصــا أين أعمــل بقطــع صغــرة تحتــاج ســتة أشــهر يســبقها أربعــة أشــهر تدريــب (براكتيــك)
وبعــد هــذه الفــرة أبحــث عــن شــخص آخــر".
لتدقيــق وتركيز".
هــذا الوضــع الــذي يعيشــه حاتــم ترفضــه متامــا ربــا
الحريــري فتقــول " قبــول االســتغالل هــو مشــاركة البراكتيك عندما يتحول الى إستغالل
بالجرميــة ومثــل هــؤالء أصحــاب العمــل مكانهــم يف الرباكتيــك أو فــرة التدريــب العمــي ،الــذي يُفــرض أن
الســجن وببســاطة ميكــن للشــخص الــذي يتعــرض ملثــل يكــون مــن أجــل التدريــب والدخــول اىل جــو العمــل،
تلــك األمــور أن يشــتيك ويــرك العمــل ،والسوســيال والتمهيــد لــي يكــون املوظــف جــزءا منتجــا وفعــاالً يف
ســيتوىل معيشــته فالخــوف مــن الجــوع أو العطــش فلــا الرشكــة التــي ســوف يعمــل فيهــا ،يصبــح أحيانـاً وجهــة
أخــرى "للتوفــر املــادي" !
قبــول اإلســتغالل".
ليــس عــار فقــط يعتمــد عليــه بــل هنــاك العديــد
مــن أربــاب العمــل يتبعــون الطريقــة ذاتهــا إلختصــار
صاحب العمل "كل يفكر بمصلحته"
رمبــا الزاويــة التــي ينظــر منهــا صاحــب العمــل مختلفــة التكاليــف ،لكــن هــذا التوفــر هنــاك مــن ينظــر إليــه
اســتغالل ويرفــض متامــا العمــل تحــت لوائــه حيــث
متامــا عــن املوظــف ولــكلٍ الحــق يف اختيــار مــا يريــد"
تقــول مــرال اســحق" :الرباكتيــك يجــب أن يعطــي
هــذا مــا عــر عنــه عــار الســيد صاحــب محــل لبيــع
الشــخص خــرة جديــدة أو عــى األقــل تعليــم لغــة
املالبــس ،الــذي يقــول لـــ " الكومبــس "  " :أنــا شــخصيا ال
جديــدة ويجــب أن يكــون ضمــن توقيــت منطقــي فأنــا
اســتغل املوظــف لكــن ال أوظــف مــن هــم خــارج خطــة
أرفــض أن أتــدرب ملــدة ســتة أشــهر خصوصــا ضمــن
الرتســيخ فــإن كان أمامــي خيــار التوفــر فلــا ال ".
مجــايل ففــي بلــدي العـراق عملــت ملــدة عرشيــن عامــا
ـا
ـ
أن
ـول"
وباستفســارنا عــن مصــر املوظــف بعــد ذلــك يقـ
يف مختــر أســنان فهــل مــن املنطقــي أن أجــري براكتيــك
ال أخــدع أحــد وأتفــق معــه مســبقا عــى عقــد مدتــه يف مختــر ملــدة تزيــد عــن الشــهرين".
أمــا رأي الجهــة الرســمية نقلنــاه عــن لســان أولريــكا
واهلبــري مســؤولة قســم الرتســيخ يف مدينــة فســروس
التــي أكــدت ان حقــوق العامــل محفوظــة ومكتــب
العمــل اليقبــل اإلســتغاللـ بغــض النظــر عــن الربامــج
التــي يعمــل مــن خاللهــا املوظــف ،لكــن عــى الوافــد
واملوظــف أن يشــارك يف الحفــاظ عــى القانــون وضــان
أن يكــون ســائدا عــى الجميــع وعــى أي شــخص يف حــال
ملــس اســتغالل أن يتقــدم بشــكوى واليخــاف ان يطــرد
مــن العمــل ألن الســويد فيهــا نظــام يحمــي الجميــع ،
لكــن إن صمــت املوظــف كيــف ســنعرف مــاذا يتعــرض
لــه".
يذكــر أن مكتــب العمــل وقبــل توقيــع عقد ضمــن برامج
"الدخــول إىل ســوق العمــل" ينظــر هــل أن صاحــب
العمــل لديــه اتفاقيــة مــع نقابــة العــال وتأمــن ،وهــل
لديــه نقطــة ســوداء أم ال  ،أمــا بقانــون Nystartsjobb
ينظــر مكتــب العمــل اىل العقــد ويعطــي معلومــات يف
حــال كان للرشكــة تأمــن أم ال.
سالف يعقوب ابراهيم

حوار العدد السادس
April 2014
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المفكر المصري يوسف زيدان:

ال تستعجلوا الطريق
يا أهل مصر  ..إنها
طويلة

الكومبــس  -القاهــرة :املفكــر والــروايئ املرصي يوســف
زيــدان ،هــو وميــض حركــة انســان موجــوع ومتمــرد
واشــكايل ،ميــور داخلــه بالكثــر مــن الفكــر والروايــة.
انــه املخلــوق الــذي يــرى الضــوء ويخــرج مــن تحــت
الزمــن نحــو نهــارات موحشــة ،لكنــه يصنــع الحيــاة .انــه
مفكــر وروايئ اشــكايل بطبيعــة املفــردات التــي يثريهــا يف
الحيــاة واألدب ويف السياســة.
مجلســه الثقــايف يف مقصــد الكثرييــن ممــن حــارت
يف قلوبهــم األســئلة .وكتاباتــه يف الصحافــة طريــق
لحــوار مــري انســاين يعــر عــن القلــق ازاء الحــارض
واملســتقبل.
نتــاج الربوفســور يف الفلســفة والتاريــخ واملحقــق
واألكادميــي والكاتــب غزيــر جــاوز الســتني كتاب ـاً ،يعــر
فيــه عــن عمقــه وهويتــه .وقــد قادتــه غـزارة انتاجــه اىل
جوائــز البوكــر العامليــة وجوائــز عربيــة أخــرى ،ألعاملــه
الروائيــة وبخاصــة روايتــه األوىل عزازيــل ثــم النبطــي،
وقــاده نتاجــه الغزيــر ايضــا نحــو العامليــة ،اذ ترجمــت
اعاملــه اىل  40لغــة.

أن العمــل الروائــي يحتــاج إلــى جــرأة
أمــام المجتمــع والديــن والسياســة؟
العمــل الــروايئ واإلبداعــي هــو منــط مــن الولــوج يف
املحظــور واملمنــوع واملنــي ،انــه يحتــاج اىل شــجاعة
يف الخــروج عــن املألــوف ،ليــس املألــوف الدينــي
واملجتمعــي فحســب ،بــل حتــى فيــا يتعلــق باملألــوف
اللغــوي والنمــط الــردي والحكــوايت ..لدينــا كعــرب
منــط محفــوظ مــن الصعــب تخطيــه ،وهنــا تكمــن بداية
التحــرر مــن قيــود الســائد ..وبرأيــي فــأن النــص الــروايئ
هــو مــن يصيــغ نفســه ويبنــي هندســته ،ولــو مل يكــن
يحمــل هندســته الخاصــة فهــو نــص ال يســتحق القـراءة
وروايتــى الثالثــة (النبطــي) تــدور أيضً ــا ىف مرحلــة زمنيــة
منســية ،هــى العــرون ســنة الســابقة عــى فتــح مــر،
أو غــزو مــر كــا يحــب األقبــاط أن يســموه  ،ظ ًنــا
منهــم بــأن كلمــة (غــزو) كلمــة كريهــة عنــد املســلمني!
مــع أن حــروب الفتــح معروفــة يف التاريــخ اإلســامي
باســم الغــزوات.

"الكومبس " أجرت الحوار التايل معه:
هــل روايــة عزازيــل هــي اركولوجيــا
وحفريــات فــي فهــم الماضــي ام انهــا
منقطعــة عــن اي زمــن؟
عزازيــل روايــة عميقــة وبســيطة يف آن معــا ،انهــا ال
تعنــي فهــم املــاىض يف ذاتــه فحســب ،وإمنــا الوعــي بــه
لفهــم الحــارض ومكوناتــه املعقــدة املتداخلــة املمتــدة
خــال مئــات الســنني .فمــن غــر املمكــن أن نفهــم
واقعنــا العــام دون إمعــان النظــر يف التعاقــب التاريخــي
والتقلبــات الفكريــة والثقافيــة التــي متــت خــال التاريــخ
البعيــد والقريــب .وروايــة عزازيــل ال تكتفــي بالكشــف
عــن مرحلــة منســية يف التاريــخ العــام لهــذه املنطقــة
القدميــة التــي نعيــش فيهــا ،وإمنــا تســعى الروايــة أيضً ــا
للكشــف عــن اإلنســان املطمــور يف التاريــخ ،خلــف
الوقائــع املروعــة التــي جــرت يف أزمنــة التعصــب املقيت.

المبــدع مثــل شــجرة ترمــى بالحجــر وقــد
قيــل فــي عزازيــل مايشــبة الحجــارة
التــي ترمــى علــى شــجرة الثمــر؟
نعــم لقــد احالوهــا اىل وثائــق ونصــوص يف محاولــة
للتشــويه ،ولكــن ال توجــد وثيقــة أو مخطوطــة أصــاً،
والذيــن قالــوا ذلــك ال يعرفــون مــا هــو األدب ،وال
أظنهــم قــرأوا يف حياتهــم روايــة أخــرى غــر عزازيــل.
ولذلــك مل أجــد عنــدي أي ســبب للــرد عــى توهامتهــم،
فظلــوا يرددونهــا معتقديــن أنهــم وقعــوا عــى ىشء!
يقولــون إن املخطوطــة األصليــة لعزازيــل هــي مخطوطــة
لراهــب نســطوري ،وإنهــم ســوف يــردون عليهــا
مبخطوطــات قبطيــة ..ويقولــون إن الراهــب هيبــا مل
رصا لألســقف الســكندرى كريلُّــس! ألنهــم ظنــوا
يكــن معــا ً
أن بطــل الروايــة الــذي اتخــذ لــه اســا كنســيا خاصــا
هــو النصــف األول مــن اســم (هيباتيــا) التــى قتلهــا
املتشــددون املســيحيون ىف اإلســكندرية بعدمــا ســحلوها

فــي ســردياتك يتداخــل اإلنســاني
بالغرائبــي ويتقــدم الوحشــي علــى
ا لعا طفــي ؟
هــذه أســئلة كثــرة ،مرتاكبــة .واإلجابــة عليهــا جميعــا
ـس الجوهــر اإلنســاين يرتبــط بالكشــف
باإليجــاب .ألن َمـ َّ
عــن جــذور املحبــة الفطريــة يف اإلنســان ،أي إنســان.
وهــذا بــدوره طريــق الســرجاع العاطفــة اإلنســانية
الجوهريــة ،بعيــدًا عــن الطمــس املتعمــد الــذي قــام
بــه ىف املــاىض متعصبــون أظلمــوا واقعهــم والزمــن
التــايل عليهــم ،بدعــوى أنهــم يؤسســون ملكــوت الســاء
ويعلــون بــه يف األرض .وبالتــايل ،فــإن اإلطــال عــى
التاريــخ هــو أمــر الزم للوعــي بالواقــع املعــارص .وان
كتــاب الالهــوت العــريب كان محاولــة ألضفــاء اضــاءات
عــى مــامل تقــوم بأيضاحــه الروايــة او كتابــايت األخــرى.
تكتــب وفــي خيالــك تداعيــات الحقائــق
وجــدل الواقــع والفكــر والديــن
والسياســة ولكــن الــى أي مــدى تعتقد

يوسف زيدان
ـروا جلدهــا عــن لحمهــا ،يظنــون
ىف شــوارع املدينــة وقـ َّ
أنــه أســقف الرهــا املســمى (إيبــاس ،إيبــا ،هيبــا) مــع
أن هــذا األخــر عــاش بعــد أحــداث الروايــة بأكــر مــن
نصــف قــرن ،وال صلــة بــن الرجلــن ،التاريخــي منهــا
والــروايئ ،إال يف خيــال هــؤالء الصاخبــن يف وجــه الروايــة
بغــر علــم وال هــدى وال كتــاب مبــن.
روايــة "عزازيــل" واجهــت انتقــادات حــادة
مــن قبــل الكنيســة ولكــن هــل كنــت
تتوقــع مهاجمــة مــن قبــل المؤسســة
الدينيــة اإلســامية؟
مــن الطريــف أن هنــاك رجــال ديــن ورهبــان ومــن
الكنيســة األرثوذكســية نفســها قــرأوا الروايــة وأشــادوا
بهــا ومل يعرتضــوا ،لكــن هنــاك مــن هاجمهــا وحــاول
أن يوهــم النــاس بأنــه يدافــع عــن الديانــة القبطيــة..
كــا أن هنــاك رجــال ديــن مســلمني هاجمــوا الروايــة
يف بــادئ األمــر ،وقــد بلغنــي بــأن أحدهــم كتــب كتاب ـاً
بعنــوان "كشــف البهتــان عــن تلبيســات يوســف زيــدان"
وكان الكتــاب يف املطبعــة ،إال أن هجــوم املســيحيني قلــب
املعادلــة وقــرر صاحــب الكتــاب أن يســحب كتابــه مــن
املطبعــة ،وتحــول الهجــوم إىل دفــاع ،إىل درجــة إنهــم
ســاندوين يف الرتشــيح لنيــل جائــزة الدولــة ووقفــوا معــي
حــن اقــام البعــض دعــوى عــي بتهمــة التجــاوز عــى
املقــدس.
نالحــظ انــك لم تحــظ بعنايــة الدولــة كما
يتحقــق لــدى البعــض فــي مناســبات
رســمية ؟
ال أعــرف شــيئًا عــن التكرميــات (الرســمية) وال أهتــم
ـت لقــارئ
بهــا .فقــد كتبــت للنــاس ال للحكومــات .كتبـ ُ
مبــدع قــادر عــى توليــد الــدالالت ،ومل أكتــب ملوظفــن
حكوميــن كبــار أو صغــار أمــاً يف أن يحتفــوا يب يو ًمــا
إذا بــدا لهــم ذلــك مناسـ ًبا .والتكريــم (الرســمي) يوضــع
عــادة بــن القوســن ،وهــو ليــس مطلبًــا عزي ـ ًزا عنــدي.

يف صالــون الشــموع كان دفء األصدقــاء ،وكانــت
الفرحــة الحقيقيــة بجائــزة البوكــر وماتالهــا مــن جوائــز
اخــرى ،بعيــدًا عــن التداعيــات السياســية لالحتفــاالت
واالحتفــاءات الرســمية .وبالدنــا ليســت هــي الحكومــات
أو أولئــك الذيــن نســميهم (الرســميني) وإمنــا هــي النــاس
الحقيقيــون الذيــن يعطــون للوطــن معنــى ويقــرأون
الحــرف املبــدع ويعرفــون تاريــخ البــاد الحــق.
فــي بداياتــك انــت اكاديمــي وباحــث
ومحقــق نصــوص قديمــة كيــف
اســتدرجتك الروايــة ؟
أنــا شــغيل أساســاً يف األدب الصــويف وبدايتــي كانــت
أدبيــة خالصــة ،ويف أواســط التســعينات أصــدرت كتاب ـاً
نقديـاً بعنــوان "التقــاء البحريــن" صــدر بطبعــة واحــدة،
تحدثــت فيــه عــن منهــج جديــد يف النقــد ،طرحــت مــن
خاللــه بــأن النــص النقــدي يقــوم بإيــذاء النــص اإلبداعــي
وليــس تذييــاً عليــه وال رشحــاً هامشــياً ،بــل ال بــ ّد أن
يكــون النــص النقــدي أن ميتلــك لغتــه الخاصــة والتــي ال
تقــل أهميــة عــن لغــة النــص اإلبداعــي نفســه.
الوضــع المصــري الحالــي تقــف انــت
وســطه فــي حــوارات وجــدل وتصريحــات
ومســاهمات مالــذي تقولــه فــي
المســتقبل المصــري؟
اقــول للمرصيــن مــن النــاس العاديــن ومــن السياســيني
التســتعجلوا طريــق الوصــول فهنــاك صعوبــات
ومواجهــات تســتدعي التــأين وعــدم اقصــاء اي فئــة
مرصيــة واقــول ان األســتعانة بالتاريــخ خطــوة نحــو
الوعــي بالواقــع ومتطلبــات الغــد واحيانــا اقســو يف
القــول لكنــي محــب لوطنــي وللشــعب الــذي يريــد ان
يعيــش بســام وكرامــة.
اجرى الحوار  :فاروق سلوم
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احتفــاء شــخصي بصديقــي الشــاعر
ســام صادق وفــا ًء لجمــال القصيدة

أبت".
"كل مثقف يف املهجر إنسان َ
اســرعت انتباهــي ،هــذه الجملــة ،يف أول زيــارة
يل قبــل أكــر مــن عرشيــن عامــاً لصديقــي الشــاعر
ســام صــادق إىل داره الكبــرة يف الريــف الســويدي.
الجمل ـ ُة هــذه مــن لوح ـ ٍة مؤطــرة بزجــاج ومعلقــة
عــى الحائــط يف الزاويــة املفضلــة للكتابــة عنــد ســام.
ونصهــا:
التــي دونهــا عــامل اإلجتــاع األملــاين أدورنــوُّ ،
"كل مثقــف يف املهجــر انســان أبــر  ،وال أحــد يســتثنى
مــن ذلــك  .ويحســن بــه أن يعــرف بذلــك يف ق ـرارة
نفســه  ،إذا مــا ابتغــى تفــادي وحشــة اكتشــاف ذلــك
بــكل قســوة  ،وراء جــدران كرامتــه  ،فهــو يعيــش
يف بيئــة مســتغلقة عليــه  ،ومهــا تضلّــع يف معرفــة
التنظيــات النقابيــة وحركــة ســر الســيارات فســيبقى
عــى الــدوام  ،تائهــاً  ،ذلــك أن بــن إعــادة انتــاج
أســباب عيشــه يف ظــل احتــكار الثقافــة الجامهرييــة
 ،والعمــل الجــدّي املســؤول مثــة فجــوة ســحيقة
مســتحيل عبورهــا .فقــد صــودرت لغتــه واســتنزف
نســغ البعــد التاريخــي الــذي كان يغــذي معرفتــه .
وتشــتد وطــأة العزلــة
عليــه بتكوينــه مجموعــات مغلقــة وخاضعــة لرقابــة
سياســية  ،التثــق باعضائهــا  ،وتعــادي كل مــن
يوصم باالختالف.
ســألت ســام :هــل تؤمــن بجملــة اودرنــو هــذه
ُ
ـح
ياصديقــي؟ رفــع رأســه يتأمــل اللوحــة ـ النــص .نبـ َ
"شَ ْسـ َـر" الكلــب الــويف الــذي يعيــش مــع الشــاعر يف
ذاك الريــف األعـ َزل .ضحــك ســام .قــال :نبــاح "شً ْسـ َـر
ـاح حــق.
فيــه بعــض مــن املوافقــة .نباح ـ ُه نبـ ٌ
الالئحــة ـ اللوحــة ،مازالــت معلقــة عــى حائــط
مكتــب الشــاعر ســام صــادق منــذ ثالثــة عقــود.
لوحــة اودرنــو ،هــذه ،بُ ْرجــي .يقــول ســام صــادق.
بُ ْرجــي الــذي أصطفيتــه من ـ ُذ وضعــت أوىل خطــوايت
يف املنفــى .أنــا أعلقهــا كأيقونــة أو ناقــوس تذك ـرٍ يل
كلــا ســهوت أو راودين الحنــن إىل الســا ُء األوىل
"وأثقــل ُ ســا ٍء تلــك التــي التط ـ ُر فيهــا".
القصيدة يف ال ُعزلةْ ،بتاء ،ياصديقي سالم.
وعزل ُة األبرت ،فتنة.
نكتب القصيدة لتفادي الوحشة.
ُ
يعيش ال َب ْت يف املنفى
هكذا قُ ِّي َض للمثقف أن َ
إث ٌم مل نخرت ُه بإرادتنا..
الو ْع َد يف ال ِف ْر َد ْوس.
الفردوس قصيدتنا،
ُ
ياصديقي سالم.
مختــارات مــن ديــوان "ايقونــات عاريــة" للشــاعر
ســام صــادق

إىل أيب:

أغادرتَ حقًّا
وماأورثتَني شيئاً

حسناً ..
إىل أين متيض بتلك األحزان؟
يت ورافدان.
ٌ
عطش ُي ُ
*****
كنت ي َد الرحيل
ُ
وانتهاء الحكاية
ِ
كنت بد َء الحكاية
وانتهاء الرحيل
أيقونة الصرب الجميل.
******
من يأتيني بالحرب
نضب دمي؟
فقد َ
واستقوى م ُّد الريقانِ
عىل قلمي.
****
املرأة أدعوها كام املنايف
فتؤثر التجايف
واألرض أكنيها بأسامء آبايئ ال ُحسنى
فال تعبأُ يب.
****
حال القوم:
وأ َّما عنهم فأح ِّدثُ وال َحرج
نسيج وحدهم
قو ٌم َ
فالذي درى كأمنا مادرى
والذي مادرى إفرتى
والذي ق َّدرا
ماعرف البتة ماجرى
ثم انربى ُمش ِّمرا ً
وفجأ ًة تناهبت ُه القَهقرى
خطو ٌة إىل أمام
رش إىل ورا!
وع ٌ
****
لخطوي الواضح خلفي
م َّرة أرشتُ
َ
أنت ت ُشري إىل َ
نفسك
فقالوا َ
وحني أرشتُ إليهم
قطَّعوا يل أصابعي.

وليد هرمز

مقاالت الرأي العدد السادس
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الروائي عبد الرحمن منيف وأنا كيف ضيعنا اللبن ؟!
الكومبــس – مقــاالت :يف شــتاء  1993كتــب يل الــروايئ
الراحــل عبــد الرحمــن منيــف مــن دمشــق رســالة جــاء
فيهــا " :أعــر عــن تقديــري لجهــدك يف التعامــل مــع
روايتــي ( رشق املتوســط ) ســينامئيا مــن حيــث االعــداد
والتحضــر ومل يبــق اال أن تخــرج  ..بــودي أن أطلــع
عــى معالجاتــك يف املراحــل املتعــددة وتضعنــي بالجــو
والتفاصيــل ورمبــا االقرتاحــات أيضــا فقــد يأخــذ هــذا
العمــل صــورة أضافيــة غــر كونــه نصــا أدبيــا.
وبعــد عامــن عــاد وكتــب يل وهــو أكــر حامســا ملــروع
الفلــم يقــول  :يبــدو أن رشق املتوســط قــد اصبــح
الهاجــس الــذي يرافقنــا طــوال الفــرة املاضيــة والبــد
أن تكــون قــد انتهيــت اىل نتائــج مرضيــة ؟ ..أرســل يل
املعالجــة الصوريــة وعــى ضوئهــا ســوف نــرى مــا ميكــن
عملــه وان كانــت توقعــايت مواجهتنــا صعوبــات كثــرة
آلن املوضــوع شــديد الحساســية يف بالدنــا !  ..االمــر
الــذي يســتدعي البحــث عــن خيــارات بديلــة يف حــال
تعــذر االمــر يف املنطقــة العربيــة !
أخــذين الحــاس أكــر حامــا عمــي كامــا ويتضمــن
املعالجــة والحلــول التشــكيلية للفلــم املقــرح وتوجهــت
اىل االمــارات العربيــة وعرضــت هنــاك العمــل عــى
تلفزيــون ديب فوافقــوا مبدئيــا وأبــدوا اســتعدادهم
لتبنــي املــروع !
حــال عــوديت اىل ســتوكهومل اتصلــت تلفونيــا بعبــد
الرحمــن منيــف أزف لــه الخــر وكان مــرورا وغــر أمــا ملــاذا أخــرت هــذه الروايــة بالــذات ملــروع
مصــدق !  ..ذكــر يل بأنــه ســبق أن رغــب أكــر مــن
واحــد يف التعامــل مــع هــذا النــص ومنهــم املخــرج
توفيــق صالــح يف الســبعينات وكذلــك ســيدة فرنســية
وبالتعــاون مــع احــدى املنظــات االنســانية لكنهــا مل
تصــل اىل نتيجــة !
كان الــروايئ عــى حــق عندمــا مل يصــدق مــا وصلــت
اليــه  ..فقــد اعتــذرت االمــارات الحقــا ورحــل عنــا عبــد
الرحمــن منيــف وحلمــه مل يتحقــق !
روايــة الكاتــب كانــت اطروحتــي املاجســتري  ..كتبــت
لهــا الســيناريو املتعلــق باختصــايص وأنجــزت تصاميــم
الديكــورات واملشــاهد والــكادرات املتسلســلة اضافــة
اىل املعالجــات املتعلقــة برســوم الشــخصيات واملالبــس
واملاكيــاج والحيــل الســينامئية ومل يتبــق ســوى التنفيــذ
مــن ناحيــة االنتــاج واالخ ـراج !
ليــس هــذا العمــل وحــده فقــد اســتمرت أعــايل الفنيــة
تكــر وترتاكــم يف املهجــر يك تخــزن !  ..أتأملهــا ويلــح
عــي الســؤال  :أمــا كان مــن املفــروض أن تــرى النــور
أعاملنــا يف الوطــن ؟!
كــم مــن املبدعــن يف الغربــة أرهقهــم الحلــم والرجــاء
؟ ..يف وقــت ثقيــل يتفــرد ويتســيد يف الوطــن كل جاهــل
ومتطفــل وغريــب ؟!  ..ال فائــدة !  ..ففــي الصيــف
ضيعنــا اللــن !!

العيــش فــي الســويد يتطلــب
ان تكــون محاربــً عني ـدًا

الكومبــس -مقــاالت :شــبّه وزيــر املاليــة الســويدي
أنــدرش بــوري ،مــا ســيكون عليــه الوضــع اإلقتصــادي
يف الســويد ،خــال األعــوام القليلــة القادمــة ،بحالــة
الطقــس املتقلــب يف شــهر نيســان (أبريــل) :يــزخ مطـرا ً
وثلوجــاً رسيعــة يف منطقــة مــن مناطــق البــاد ،فيــا
الشــمس تكــون مرشقــة يف مناطــق ثانيــة!
التشــبيه الــذي أطلقــه بــوري أثنــاء تقدميــه ميزانيــة
الحكومــة يف  9نيســان ( إبريــل ) ،يقــدم فكــرة موجــزة
حــول التحديــات اإلقتصاديــة املنتظــرة التــي ستشــهدها
الســويد خــال األعــوام القادمــة ،وأيضــا حــول
التغ ـرات يف السياســة املاليــة واإلقتصاديــة ،والتــي مــن
أبرزهــا زيــادة مخصصــات مجالــس البلديــات املاليــة
للمهاجريــن بقيمــة  90مليــون كــرون ،ورفــع ميزانيــة
الهجــرة للعــام الجــاري .2014
لكــن يف مقابــل ذلــك ،كشــف األرقــام بقــاء نســبة
البطالــة مرتفعــة ،وصــوالً اىل العــام  .2018وبحســب
امليزانيــة ،فــإن نســبة البطالــة لهــذا العــام ســتكون
 7.7%وســتنخفض العــام القــادم إىل  ،7.3%وسيســتمر
االنخفــاض بأجـزاء عرشيــة يف كل عــام ،وصــوالً إىل العــام
 ،2018إذ ســتنخفض البطالــة حينهــا وألول مــرة إىل مــا
دون الســتة باملئــة ،محققــة نســبة قدرهــا  5.9باملئــة.
مــن هــذا التشــبيه الواضــح ،واألرقــام املعلنــة ،ميكــن
بســهولة اإلســتدالل أن الحصــول عــى عمــل يف الســنوات
القليلــة القادمــة ،عــى األقــل لرشيحــة واســعة مــن
النــاس منهــم املهاجريــن الجــدد خاصــة ،لكــن يكــون
ســهالً ومتاحــاً ،لحــن أن يكــون مبقدورهــم خلــق
موطــىء قــدم لهــم يف الســويد والدخــول يف النظــام
املؤسســايت للمجتمــع ،وهــي إمكانيــة توفرهــا مكاتــب
العمــل اىل ٍ
حــد مــا مــن خــال خطــة الرتســيخ التــي
تعتمدهــا مــع املقيمــن الجــدد ومدتهــا عامــان ،مــا
يعنــي إســتغالل هــذه املــدة بشــكل دقيــق ومــدروس،
وتحديــد األهــداف التــي يســعى إليهــا الفــرد والســعي
اىل تحقيقهــا ،مــا يضــع املهاجريــن أمــام تحــدي كبــر.
ٌ
معــروف أن املعونــات املاليــة التــي ترصفهــا مجالــس

البلديــات للعاطلــن عــن العمــل ،تــكاد ال تســد الرمــق،
وهــي مقننــة بشــكل دقيــق ،بحيــث تســد إحتياجــات
الحــد األدىن الرئيســية للفــرد يف الطعــام والســكن وليــس
غــر ذلــك ،لــذا فــإن التفكــر باإلعتــاد عــى تلــك
املعونــات ،تفكــر فاشــل ،ت ُجنــى مثــاره الســلبية بعــد
حــن ان مل يكــن مبــارشة .هــذا ناهيــك عــن التقييــدات
الحياتيــة التــي ت ُفــرض عــى الشــخص عندمــا يكــون
املجلــس البلــدي مصــدر إعالتــه.
لذلــك يخطــأ مــن يظــن ان العيــش يف الســويد ،أمــر
ســهل .ويُفــرض بالقادمــن الجــدد والراغبــن يف العيــش
بالبلــد ،ان يدركــوا ان عليهــم العمــل كمحاربــن،
ـي
والتســلح بطــرق رشعيــة وقانونيــة ،متكّنهــم مــن املـ ً
قدم ـاً ،ومتنحهــم مزايــا دخــول ســوق العمــل واملنافســة
فيــه بقــوة تفــوق أبنــاء البلــد األصليــن ،الذيــن يحققــون
أولويــة يف الحصــول عــى العمــل.
عليــه فــان دراســة التوقعــات ومــا ينبنــي عليهــا بعــد
ذلــك مــن نتائــج ،أمــر مهــم للغايــة ،لــذا ويف مقابــل
توقعــات زيــادة البطالــة وقلــة فــرص العمــل ،تصبــح
الحاجــة اىل التســلح بأكــر مــن تخصــص وشــهادة ،أمــر
ال بــد منــه ،خاصــة ان العمــل يف الســويد ،مبنــي عــى
التخصــص ،اي الحصــول عــى شــهادة أكادمييــة يف أكــر
مــن مجــال ،متنــح الشــخص القــوة يف دخــول ســاحة
املنافســة الشــديدة عــى العمــل.
والنبــه هنــا مــن يُــدرك الوقــت قبــل أن يُدركــه .وأن
يســتثمر "ســنوات الكســاد" التــي تبــدأ مــع البعــض
مــن األيــام االوىل للوصــول اىل الســويد ،وفــرة البطالــة،
بالدراســة والتعلــم والحصــول عــى مــا ميكــن اإلتــكال
عليــه يف رحلــة طويلــة ال تخلــو مــن ّصعــاب.

لينا سياوش
lena@alkompis.com

مقدمتــه بســطور مــن شــعر نــرودا تقــول  :ليحتفــظ
دمــي بنكهــة الظــل الــذي ال يســتطيع الســاح بالنســيان
!
 د  .عبــد الرحمــن منيــف  2004 - 1933ولــد يفاألردن مــن أب ســعودي وأم عراقيــة درس الحقــوق
يف بغــداد تخصــص يف مجــال اقتصاديــات النفــط تــوىل
تحريــر مجلــة النفــط والتنميــة يف العــراق تنقــل بــن
القاهــرة ودمشــق وبــروت وباريــس بــدأ كتابــة الروايــة
يف ســبعينات القــرن املــايض صــدرت لــه  15روايــة مــن
بينهــا روايــة مــدن امللــح يف خمســة اج ـزاء روايــة رشق
املتوســط هــي الثالثــة لــه وصــدرت عــام 1975
 د  .فــؤاد الطــايئ فنــان تشــكييل ســيناميئ عمــل يفمجــال التلفزيــون كمصمــم ومقــدم برنامــج مــارس النقد
التشــكييل والتصميــم يف الصحافــة العراقيــة مصمــم
ديكــورات للســينام واملــرح أفــام  11معرضــا شــخصيا
يف مجــاالت الرســم والنحــت والتصويــر الفوتوغــرايف .

فلــم روايئ ذلــك ألننــي وجدتهــا تتحــدث عــن أنــاس
عاشــوا للوطــن وذابــت كل خصوصياتهــم يف رحابــه
وألن الكاتــب كان يريــد لهــذه الروايــة أن تــرى النــور
وال تحجــب مــن قبــل االنظمــة الحاكمــة فهــو مل يحــدد
لهــا زمنــا معينــا فأرادهــا أن تكــون املــايض أو الحــارض
أو املســتقبل وكذلــك مل يحــدد لهــا مكانــا لكنــه وجــه
بوصلتــه يف الخارطــة صــوب رشق املتوســط يك تعنــي أي
جــزء يقــع يف حــدوده وهــو مــا ســهل يل كمبــدع عمليــة
االختيــار الناجــع واملعالجــة الحــرة النجــاز النــص االديب
تشــكيليا بلغــة ســينامئية فــكان البــد مــن أن أحــدد
املــكان والزمــان فآخــرت العـراق منوذجــا اذ بــدون ذلــك
مــن غــر املمكــن تنفيــذ مشــاهد الفلــم التــي تتطلــب
بالطبــع الدقــة يف الواقعيــة واالقنــاع فاملمثــل ال يتحــرك
كفــرد أو مجاميــع يف الفــراغ وهــو جــزء مــن املحيــط
والحيــز وكل مفــردات الحيــاة الطبيعيــة اليوميــة املاديــة
واملحسوســة يف الزمــان املحــدد.
ثبــت الكاتــب يف مقدمــة روايتــه ســبعة بنــود مــن الئحة
االعــان العاملــي لحقــوق االنســان كجــزء أســاس مــن
مضمــون الروايــة مثــل املــادة االوىل التــي تنــص  :يولــد
جميــع النــاس أح ـرارا متســاوين يف الكرامــة والحقــوق
وقــد وهبــوا عقــا وضمـرا وعليهــم أن يعامــل بعضهــم د  .فؤاد الطائي
بعضــا بــروح اآلخــاء  ..ويف مادتــه الرابعــة عــرة تقــول
 :لــكل فــرد الحــق يف أن يلجــأ اىل بــاد أخــرى أو يحــاول
االلتجــاء اليهــا هربــا مــن االضطهــاد  ..وأخــرا اختتــم مقاالت الرأي املنشورة يف شبكة الكومبس تعرب عن رأي كتابها.
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هل سئمت من الحديث
فقط حول حالة الطقس
مع جريانك؟

مع  Amigosمينك التحدث عام هو مهم بالفعل
مع كل أقاربك ومعارفك.
الهاتف الجوال
كرونة سويدية/
دقيقة

الهاتف األريض
كرونة سويدية/
دقيقة

 0كرونة/الدقيقة
لالتصال بـ Comviq
و.Tele2

1,41

0,67

Irak

1,19

0,69

Syrien

1,65

0,65

Libanon

0,85

0,64

Egypten

1,85

0,25

Tyskland

0,75

0,65

Jordanien

1,35

1,52

Palestina

1,95

0,35

Frankrike

رسم فتح الخط  0.99كرونة سويدية/مكاملة.

للمزيد من املعلومات حول إجراء املكاملات
الخارجية ،يرجى زيارة املوقع اإللكرتوين
comviq.se/amigos

العدد السادس حوار
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عصمان فارس  ..الغربة عنوانه والمسرح
بيته
الكومبــس – ســتوكهومل :مرسحــي متجــدد حمــل
هــواه مــن كردســتان اىل بغــداد .واختــار طريــق املنــايف
ملواجهــة كل حيــف  .وحــن يعتــم املــرح اليجــد
املرسحــي عصــان فــارس غــر البحــث يف جغرافيــا
العــامل عــن فضــاء يؤســس فيــه عشــقه ونبــض وجدانــه
 .لقــد تــرك عصــان فــارس وراءه تجاربــه الشــبابية
والتجريبيــة والحديثــة عــى مســارح املــدن التــي جالهــا
صحبــة رفــاق الطريــق هنــاك لكنــه ماي ـزال يحملهــا يف
قلبــه ويف ارشــيفه بحــب  ..قــال للكومبــس الكثــر مــن
همــوم اإلبــداع بنــرة املرسحــي حــن يــرى بقلبــه ،فــكان
معــه اللقــاء التــايل:

مــن خــال املــرح واملدرســة ان اتعلــم اللغــة الســويدية
والعمــل مــع املــرح والفــرق الســويدية ومبســاعدة
مخــرج وكاتــب وممثــل مرسحــي مــن فرقــة مــرح
مدينــة يونشــوبينك وقــد شــجعني الفنــان روالنــد ســتني
ســروم رافقتــه لســنني واشــتغلت معــه كممثــل ومغنــي
ومســاعد مخــرج يف مقاطعــة ســموالند ويف مدينة إكشــوا
وعملنــا مــع مجاميــع ســويدية .واملــرح الصيفــي
يف مرسحيــة مابــن نــار ونــار ،وتعلمــت لغــة الحــوار
الســويدي واالســتامع واالنصــات وعمليــة االندمــاج مــع
املجتمــع الســويدي وكانــت الغربــة تعنــي يل غربــة
املواقــف واملشــاعر واالفــكار والحنــن اىل الوطــن .االم
وذكريــات الوطــن الــذي اعنــي بــه املــرح ،وقــد وجدته
هنــا وبــدات أتحــرك واحلــق يف مســاحات فضاءأتــه.

كيف يرسم المسرحي صورة الغربة؟
الغربــة تعنــي بالنســبة يل االبتعــاد عــن املــكان والزمــان
والنــاس الذيــن عشــت معهــم ســنني العمــر الحلــوة تركــت وراءك تجــارب مســرحية مهمــة
واملــرة  .تعنــي القلــق والخــوف مــن املجهــول .وفــق كيــف تنظــر اليهــا فــي الحاضــر؟
هــذه املســميات رمبــا عشــت بعضهــا يف بلــدي الع ـراق عملــت يف املــرح العراقــي منــذ كنــت طالبــآ يف أكادميية
ويف الســويد شــعرت بهــا مــن خــال ذاكــرة الحنــن الفنــون الجميلــة يف الســبعينات كنــت احلــق يف مســارح
اىل وطنــي .املــرح حاولــت مــن البدايــة رغــم حالــة العـراق مــن شــاله اىل جنوبــه ومســارح بغــداد وكنــت
التوجــس والخــوف بســبب عائــق اللغــة ولكنــي ثابــرت اغنــي االغــاين السياســية ذات املضامــن االنســانية مــع

مع الفنان طارق الخزاعي

قيثــاريت واشــارك يف معظــم املرسحيــات وبعــض الدرامــا
التلفزيونيــة واخــرت افضــل مطــرب ســيايس يف برنامــج
مــع الهــواة كان يقدمــه الفنــان كــال عاكــف وعملــت
ممثــآ يف اغلــب العــروض املرسحيــة واخرجــت فلمــن
ضمــن اطروحتــي لقســم الســينام وعملــت يف مســارح
كربــاء كممثــل ومخــرج لعــروض مرسحيــة وعملــت
ممثـاً يف الفلــم العراقــي املنفــدون وفلــم املواطــن عنــاد
وقــد حجــب الفلــم ومل يــرى النــور.
وبعــد ذلــك عملــت رئيــس لقســم املــرح يف معهــد
الفنــون الجميلــة يف مدينــة الســليامنية واخرجــت اكــر
مــن عرشيــن مرسحيــة وكنــت يف ريعــان وعنفــوان
الشــباب واالن بــدأت بأرشــفة كل مرسحيــايت مــن خــال
مســاعدة مــن عملــوا معــي يف موقعــي يف الفيــس بــوك
والزلــت اعيــش ذكريــات بغــداد وكربــاء والســليامنية
واملــرح التــي لــن تغــادر ذاكــريت أبــدا ً.
امضيــت هنــا قرابــة  25ســنة كيــف
تلخــص تجربتــك فــي الســويد؟
ال اعــرف حالــة الســكون وقــد أدركــت مــن البدايــة ان
العمــل يف الوســط الثقــايف يتطلــب الوعــي واملتابعــة
لزيــادة مســاحة الوعــي والعمــل مــع النخبــة الســويدية.
درســت مــادة الدراماتــورج املرسحــي ومــادة التحليــل
املرسحــي يف جامعــة ســتوكهومل النهــا مــن العنــارص
املهمــة يف املــرح الحديــث وهاتــن املادتــن مل أدرســهام
وغــر موجودتــان يف الدراســات الجامعيــة واالكادمييــة يف
الع ـراق.
يف وقتنــا كنــا نســمع بهــا ونقــرأ رتــوش عنهــا يف بطــون
الكتــب وقــد ســاعدتني كثـرا ً يف عمليــة تعميــق الوعــي
ونقــدي وكل مشــاهدايت املرسحيــة
اجــي
ً
املرسحــي اخر ً
اليوميــة واملتكــررة ملــرح الريربتــوار الســويدي طــوال
العــام ولقــايئ بالفنانــن الســويديني رمبــا وصلــت بعــض
الســنني كنــت اشــاهد اكــر مــن  200عــرض مرسحــي
واوبــرا وباليــه ورقــص حديــث وكنــت احــاول الكتابــة
تقريــب ملئــة عــرض يف الصحافــة
والنقــد املرسحــي
ً
العربيــة الورقيــة واملواقــع العنكبوتيــة يف االنرتنيــت،
واشــتغلت ممثــا يف املسلســات الســويدية يف القنــاة
الســويدية االوىل والقنــاة الرابعــة عملــت ممثــل دوبــاج

يف الفلــم العاملــي تــن تــن وعملــت يف العديــد مــن
االعالنــات الريــكالم كممثــل وفنــي وقــد اســتفدت مــن
معرفــة التقنيــات وطريقــة التعامــل مــع الكامـرا واعتــر
كل حالــة التحفــز واملتابعــة تزيــد مــن وعــي الفنــان.
وكانــت يل محــاوالت عديــدة مــن خــال العمــل مــع
البيــت الثقــايف وبيــت الشــعب يف ســتوكهومل والفــرق
االهليــة يف ســموالند وســط الســويد.
كيــف تختــار نصوصــك التــي تخرجهــا أو
تمثلهــا؟
يبقــى املــرح هــو فــن االنســان وهــو لقــاء حــي بــن
اجســاد حيــة ودمــاء حيــة عــى خشــبة املــرح يف
مواجهــة الجمهــور والتواصــل مــع املتلقــي وتعتــر عملية
ـي أصعــب مخــاض يعيشــه الفنــان
اختيــار النــص اخراجـ ً
املخــرج املرسحــي والبــد مــن وجــود وجهــة نظــر فكريــة
مشــركة ومتطابقــة مابــن املخــرج واملؤلــف كاتــب النص
لــي يحصــل االتفــاق وتبقــى اهميــة ســلطة الجمهــور
احيانـاً تجــد الجمهــور هــو الــذي يتــوج الفنــان ويصنعــه
ويجعــل منــه عنــوان مرحلــة معينــة  .لذلــك ابحــث عــن
النــص الــذي يحفــز الجمهــور ويالمــس حريتــه و اختــار
مرسحيــة تالمــس حريــة االنســان واملوقــف مــن الحيــاة
وبــكل تعقيداتهــا ودامئــآ احــاول العثــور عــى معنــى
الحريــة .
فــي ضــوء تجربتــك مــاذا تنصــح الشــباب
فــي المهجــر وفــي الســويد خصوصــا؟
نصيحتــي ووصيتــي للشــباب الالجئــن هــي املثابــرة
والجديــة يف التعلــم والتخصــص يف الدراســات الجامعيــة
وتعلــم اللغــة الســويدية واالندمــاج مــع املجتمــع
الســويدي واالنخــراط يف كافــة مجــاالت ســوق العمــل
بــا تــردد او الــروط ألن الحيــاة العمليــة هنــا تتطلــب
منــك ان تكــون مرنــا وعمليــا ومحاولــة فهــم القوانــن
الســويدية واحرتامهــا لغــرض إعطــاء صــورة ايجابيــة عــن
الشــباب املهاجريــن.

حوار العدد السادس
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الشاعرة اإلماراتية ميسون القاسمي:

كنت مثل اي
امرأة تكتب الشعر
يفتشون قصائدها
الكومبــس  -خــاص :األديبــة اإلماراتيــة املتنوعــة
اإلهتــام ميســون القاســمي ،تواصــل طريــق اإلبــداع
يف الشــعر والرســم والروايــة .نصهــا تأويــل للمبــارش
وعبارتهــا رنــن معنــى خفــي .ومــذ حملــت اوراقهــا
لتقيــم يف القاهــرة امنــا اختــارت لــرى اكــر حقائــق
العــامل .ولتتواصــل مــع بالدهــا واهلهــا وعــر جســور
اآلخــر لتبلــغ املعرفــة والرؤيــا الجامليــن حــن تكتــب.
التقتهــا " الكومبــس " فــكان معهــا هــذا الحــوار:
حصلت اخير ًا على جائزة كفافيس ،هل
ِ
ُمنحت لك ازاء مجمل اعمالك ام لعمل
ادبي معين وانت غزيرة اإلنتاج ؟
غالبــا ال اعــرف جيــدا عــامل الجوائــز واملســابقات ألن
املبــدع بالنســبة ايل هــو مــن يكــرس جهــده للكتابــة،
والحــق انــا منحــت الجائــزة عــن مجمــل االعــال عــى
مــا اظــن وكل مــن منــح قبــي كان عــى هــذا املنــوال
بالطبــع منحــت الكــر مــن شــاعر مــري وبعــض
الشــعراء العــرب مثــل محمــود درويــش وســعدي
يوســف وصدقنــي اننــي فوجئــت بهــا وارتبكــت ايضــا اذ
اننــي مل اتقــدم بهــا ومل اعلــم بوقتهــا ايضــا ،واعــر عــن
اعتــزازي بنظــرة اآلخــر وتقييمــه ألبداعــي األديب.
ـت منتجــة ومتنوعــة فمــا هــي اقــرب
انـ ِ
كتاباتــك اليــك؟

ميسون القاسمي

كانــت مجموعــة (البيــت) اقربهــا اىل نفــي لكــن بعــد و كامــرأة كنــت مثــي مثــل كل شــاعرة يتــم تفتيــش
ذلــك اقرتبــت مــن كتــايب ( رجــل مجنــون ال يحبنــي ) قصائدهــا للعثــور عــى ارسار مــا لكــن تظــل القصيــدة
كمجموعــة اقــرب ايل كثـرا ثــم اقرتبــت اىل (امــرأة قاطــع الجيــدة حاميــة وحاملــة مضمونهــا دامئــا ويظــل كل منــا
طريــق) و(جــايل يف الصــور) ورمبــا كل فــرة االحــداث ينظــر اىل االمــام وال يهمــه ســوي انجــاز كتابــة جيــدة
ميثــل حالتــك القريبــة منــك االن لكــن يظــل مثلــث تســتحق التقييــم حــن يحقــق املــرء ذاتــه بعيــدا عــن
البيــت رجــل مجنــون وامــرأة قاطــع طريــق ميثــان نضــج تــاء التأنيــث مــن عدمهــا  .ودامئــا هنــاك تجربــة تكتمــل
بكتابتهــا والبــد ان يظهــر فيهــا مــا يــي بخصوصيــة
تجربتــي.
الكاتــب او الشــاعر حــن انظــر لقصيــدة الكول ـرا مثــا
المــرأة وقصيــدة النثــر يمثــل حضورهمــا للشــاعرة الكبــرة نــازك املالئكــة هــل تعــرف مــن الــذي
تحديــا فــي المواجهــات األدبيــة  ..هنــا كتبهــا ســواء كان رجــا او امــرأة انــه الشــعر يف اجمــل
تجليــات كاتبــه اذن ال يهمنــي ان تظافــرت قصيــديت دون
كيــف ترســمين تجربتــك ؟
مــن الصعــب ان ارســم تجربتــي بعيــدا ً عــن التحــدي قصــد مــع االنوثــة او تباعــدت مايهمنــي مــدي قيمــة
االرسي اذ كان والــدي شــاعر قصيــدة عموديــة وتفعيليــة .القصيــدة وجاملهــا واكتاملهــا.
ومل يتقبــل والــدي يف البدايــة تجربتــي بصــدر رحــب
وكان عــي ان ابــدأ املواجهــة مــن البيــت  .كــا بــدأت مــن الشــارقة الــى القاهــرة تحمليــن
مــن القاهــرة ومــن االمــارات .وكانــت نصــويص ضيفــة هــم الشــعر وهــم الذاكــرة بــكل معنــى
متوجســه يف كال املكانــن مل تحســب قصيــديت عــى الماضــي  ..كيــف يتفاعــان معــا فــي
احداهــا اال مؤخـرا ولكنــي ال انكــر االحتفــاء بهــا الــذي وجــدان شــاعرة حداثيــة؟
كل تجربــة حياتيــة هــي مفصــل اســايس داخــل الشــعر
عــر عنــه يف الوســط األديب.
لقــد ظلــت قصيــدة شــاعرة مــن االمــارات يف القاهــرة لكــن تظــل كل هــذه التجــارب واالالم واالح ـزان مثلهــا
تقــرب تجربتهــا اىل التجربــة الحــرة للكتابــة ومــا ميثلــه مثــل كل مــن يحمــل الحيــاة الوارفــة داخلــه  .رمبــا
ذلــك مــن ثنائيــة ثقافيــة ومــا تتطلبــه مــن اعتــاد عــى عنــد غــري هنــاك تجربــة مرضيــة يف املــكان اهــم مــن
الــذات يف محاولــة الطـران خــارج الــرب دامئــا ســواء يف تجربتــي ولكــن ســاقول ان كل مــكان جديــد ياخــذ
منــك ويضيــف اليــك  .وانــا ال أدعــي اننــي فعلــت
االمكنــة او بــن املجموعــات او التقســيامت.

الكثــر ولكنــي اواصــل و القصيــدة الحديثــة غنيــة يف
قدرتهــا عــى اســتيعاب كثــر مــن االشــكال واالمنــاط التي
تســتوعب تجــارب عريضــة وانســانية خاصــة  .الشــعر
يعطــي مســاحة كبــرة للــذات يف تعبريهــا عــن نفســها
و يســمح مبــا هــو خــاص جــدا وانســاين جــدا والقصيــدة
املشــهدية قامشــة عريضــة للتعبــر عــن ماهــو روايئ
وقصــي وفنــي وفوتوغ ـرايف يف قصيــدة قــد ال تتجــاوز
بضعــة ســطور شــعرية.
انظــر اذن لتجربتــي نظــرة قيمــة فلوالهــا مــا عرفــت هذا
التواصــل الواســع ولوالهــا مادخلــت محـراب الشــعر مــن
منطلــق قصيــدة النــر  .وكنــت وقفــت عنــد محمــود
درويــش ون ـزار قبــاين ولــوال القاهــرة ودخــويل جامعــة
القاهــرة وتعــريف عــى تجــارب قصائــد جيــل الســبعينات
ثــم معرفــة جيــل الثامنينــات ومتابعــة االجيــال الســابقة
والجديــدة ملــا اتســعت الرؤيــا كــا ان األطــاع عــى
تجــارب عربيــة كبــرة مثــل انــي الحــاج واق ـرايب مــن
شــعراء عــرب اتــاح يل فرصــة لــي امتلــك رؤيــا مختلفــة
للقصيــدة واال لبقيــت منكبــة عــى تحســن قصيــديت
التفعيليــة ولذلــك اقــول دامئــا :ان التنــوع املــكاين هــو
بالقطــع اتســاع معــريف وحــريك.
الكومبس

برج يبحث عن من يشتريه
التحفــة املعامريــة يف ماملــو املعروفــة بأســم بــرج توشــو ،الــذي بنــاه خــال خمــس ســنوات  2005 – 2001املعــاري
ســانتياغو كالرتافــو بأرتفــاع  190م ـرا معــروض للبيــع منــذ وقــت وليــس هنــاك مــن يشــريه علــا بــأن الســعر
املعــروض بــه الــرج لل ـراء هــو  70مليــون كــرون فقــط.

ساعة كيرونا متوقفة
الســاعة الحديديــة العتيــدة يف مدينــة كريونــا متوقفــة .وقــد تنبــه كبــار الســن مــن ابنــاء املدينــة انهــا مل تعــد تصــدر
اشــارة الوقــت عــى رأس الســاعة كــا الحظــو ان اوجههــا األربعــة شــاال وجنوبــا ورشقــا وغربــا تتوقــف عــى ازمــان
مختلفــة ومتفاوتــه مــا جعلهــم يظنــون ان موعــد نقــل مدينــة كريونــا املهــددة بخســوفها بســبب التنقيبــات قــد
حــان اىل موقعهــا الجديــد.

العدد السادس ثقافة
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رؤيا الطوفان من ملحمة جلجامش الى فلم نوح 2014

حاشية

الحداثــة العربيــة فــي المهجــر
وتحديــات البقــاء والهويــة

إنَّا مرسلون طوفاناً من املطر
فيقيض عىل بني اإلنسان
ذلك حك ٌم وقضا ٌء مجمع اآللهه
ملحمة جلجامش

يتســاءل املثقــف العــريب يف بلــدان املهجــر عــن الكيفيــة التــي ميكــن
فيهــا أن يتعايــش الـراث والحداثــة والهويــة واإلختــاف يف ظــل العوملــة
العابــرة للحــدود ويف عــر املعلوماتيــة والتقنيــات.
وبقــدر الرغبــة يف تحــايش النقــد وحــس التيئيــس غــر ان املثقــف يف
بلــدان املهجــر يتســاءل عــن الطريقــة التــي ميكــن لشــعوب منطقتنــا
الخــروج بهــا مــن دول األســيجة الدوغامتيــة املغلقــة نحــو فضاءالعــر
ومنج ـزات العقــل اآلن  .تلــك الــدول التــي تهــاوت كياناتهــا السياســية
يف موجــة عارمــة مــن الفــوىض والـراع املميــت لإلنســان العــريب وامالــه
ومنجــزه البســيط.
ويبــدو اننــا مان ـزال يف منطقــة التك ـرار يف النــص واملعنــى حيــث يبــدو
املثقــف العــريب بعــد قــرن مــن الزمــن يــردد نفــس األفــكار والطروحــات
التــي شــغلت املفكريــن العــرب النهضويــن مثــل ســامة مــوىس وطــه
حســن وقاســم أمــن وشــبيل شــميل وفــرح أنطــوان وبعــض التنويريــن
مــن التيــار اإلســامي مثــل رفاعــة الطهطــاوي والكواكبــي واألفغــاين
والطاهــر الحــداد ،أي ان املثقــف مايـزال يــدور يف حلقــة قضايــا تجديــد
الخطــاب الدينــي وتحديــث ال ـراث وتحريــر املــرأة واإلصــاح الســيايس
والنهــوض اإلقتصــادي التــي قيلــت قبــل قــرن مــن الزمــن اىل اليــوم يف
ظــل أوضــاع سياســية وثقافيــة واجتامعيــة معقــدة التبعــث عــى األمــل .
ان املقارنــة او الحديــث عــن تقــدم الغــرب يبــدو مشــوبا بالريبــة عنــد
املهاجــر املتلقــي وهــو يصغــي اىل صــوت املثقــف يدعــو اىل تكريــس
الخــط اإلصالحــي يف الثقافــة والرتبيــة واملجتمــع وكأنــه يدعــو اىل الكفــر
وليــس اىل اإلصــاح وعيــش العــر الحــارض وليــس املــايض .انهــا دعــوة
نحــو التغيــر والتأســيس وليــس اىل تكــرار مافعلــه اآلخــر او تكــرار
ماقلنــاه مــن قبــل.
ان مســؤولية املثقــف يف بلــدان املهجــر تبــدو مســؤولية تجديــد العقــل
وتجريــده مــن تلــك امليــول املغلقــة التــي حملهــا معــه املهاجــر والتــي
تدعــو اىل انــواع العنرصيــة والطائفيــة وهامعنــرا اصطــدام وتناقــض
داخــل مجتمعــات الالجئــن العــرب واملســلمني يف اوربــا.
ويبــدو احيانــا املثقــف هنــا عاجـزا عــن الفعــل ازاء التطــرف واإلنغــاق
عنــد فئــات كثــرة مــن املهاجريــن اتخــذت الغيتــوات املغلقــة ومحــات
الســكن املحرمــة ومتــارس فيهــا درجــات مــن التشــدد والنكــوص تبــدو
ازاءه اســئلة املثقــف الحــدايث اســئلة مرتفــة غــر واقعيــة.

كان اإلنســان ســيد األســئلة وهــو يلــج عــامل املجهــول يف حيــاة متتــد
مخاطرهــا وال تتوقــف حتــى امتــأت ال ُرقــ ُم الطينيــة والنقــوش واألغــاين
والرقصــات واألســاطري والديانــات والعقائــد والكتــب بتلــك الرؤيــا التــي
تحــاول اج ـراح طريقــة مســتحيلة لبقــاء الجنــس البــري اىل األبــد عــى
األرض  .وقــد ســبقت ملحمــة جلجامــش يف ذكرهــا الطوفــان قبــل الكثــر
مــن نصــوص األمــس ومكتشــافاتها.
إن الصيغــة األقــدم مللحمــة جلجامــش ترجــع بتاريخهــا إىل العــر البابــي
القديــم ( 1600-2000ق.م) ،وهــو العــر الــذي دونــت خاللــه امللحمــة.
ولكــن النــص قــد مــر عــر سلســلة مــن التغ ـرات خــال مــا ينــوف عــى
ألفيــة كاملــة ،عاشــت خاللهــا امللحمــة وجــرى تداولهــا واستنســاخها
وترجمتهــا يف معظــم ثقافــات الــرق القديــم.
فباإلضافــة إىل الصيغــة البابليــة القدميــة ،هنالــك صيغــة بابليــة وســيطة
ترجــع إىل الفــرة مابــن  1600و  1000ق.م ،وصيغــة بابليــة متأخــرة ترجــع
إىل نهايــات العــر اآلشــوري يف القــرن الســابع قبــل امليــاد وتــم العثــور
عــى نســختها الرئيســية يف مكتبــة آشــور بانيبــال بالعاصمــة نينــوى.
ووردت قصــة الطوفــان الكبــر يف امللحمــة عــى لســان بطــل الطوفــان
نفســه ،واملدعــو هنــا أوتنابشــتيم ،عندمــا وصــل إليــه جلجامــش يف نهايــة
رس
رحلتــه الطويلــة التــي رشع بهــا للبحــث عــن الخلــود ،وســأله عــن ّ
الحيــاة واملــات وكيــف اســتطاع الحصــول عــى الحيــاة الخالــدة مــن
دون بقيــة البــر .فقــال لــه أوتنابشــتيم بــأن خلــوده كان حدثـاً اســتثنائياً
لــن يتكــرر مــرة أخــرى ،وأنــه نالــه عقــب الطوفــان العظيــم مكافــأة لــه
عــى إنقــاذ بــذرة الحيــاة عــى األرض .وقــد تكــرر نــص الطوفــان يف الكثــر
مــن األســاطري الرشقيــة والروايــات وكتــب الديانــات القدميــة والديانــات
املوحــدة.
وكــا قــال مخــرج فلــم نــوح – داريــن اونوفســي " :ان الطوفــان بالنســبة
الينــا يف روايــة اللــم امــا كان حقيقــة او كان تحذيــرا للبرشيــة وذلــك
مااردنــا ايصالــه" ،والحــق ان املخــرج الــذي اســهم يف كتابــة الســيناريو اىل
جانــب اري هانيــل هــو مخــرج افــام مميــزة حــازت افالمــه عــى األوســكار
وبخاصــة فلــم بريديتــور والبجعــه الســوداء وغريهــا  .وبرغــم موجــة
الســخط واإلع ـراض التــي عــر عنهــا رجــال ديــن واعضــاء هيئــات علــاء
ودول ووزارات ودوائــر رقابــة اال ان الفلــم واصــل عروضــه الكاســحة يف دول
امريــكا واوربــا منــذ  29مــن اذار  2014ويف اقــل مــن شــهر حقــق ايـرادات
جــاوزت مائــة مليــون دوالر يف اســبوعني اولــن .
وبرغــم ان الفلــم منــع مــن العــرض يف دول الخليــج والقاهــرة وبعــض
الــدول اإلســامية اال ان وجهــات نظــر ودعــوات انطلقــت مــن مخرجــن
وفنانــن وروائيــن عــرب طالبــو األزهــر وهيئــة علــاء املســلمني بالســاح
لألصغــاء اىل وجهــة نظــر تقتبــس مــن التــوراة ومــن القــرآن فكــرة وتطورهــا
يف موجــة مــن الخيــال الطافــح والعمــل الســيناميئ املذهــل للتعبــر عــن

فاروق سلوم

ميلسا هورن:

أستمع الى الموسيقى الشرقية
واستلهم الكثير
الكومبــس – ثقافــة :تواصــل الفنانــة والشــاعرة
واملوســيقية واملغنيــة الســويدية الشــابة الصاعــدة
ميلســا هــورن (  ( 1987مشــوارها الفنــي منــذ عــام
 ،2008وهــو العــام الــذي اطلقــت فيــه البومهــا (
 -Långa nättarليــال طويلــة ) ،الــذي قــدم لنــا صوتـاً
ممي ـزاً ،وكاتبــة نصــوص غنائيــة نرثيــة وملحنــة رقيقــة
ألول مــرة بــكل صفــات املقــدرة الفنيــة والوعــي واألداء
وكأنهــا مغنيــة طالعــة الينــا مــن عــر الرومانســية يف
ثيــاب الزمــن الــذي نحيــاه.
ثــم اعقبتهــا بأصــدار البومهــا (Sag ingenting till
 – migمل يقــل يل شــيئا ) ،الــذي رشــحت فيــه اىل جائــزة
غرامــي عــام  2009ثــم البومهــا الواســع اإلنتشــار
( – Innan Jag kände digقبــل ان اتعــرف اليــك عــام

.) 2011
معـ ٌ
ـروف ان ميليســا هــورن هــي ابنــة الفنانــة ماريســا
هــورن التــي انتجــت بعــض اغانيهــا يف الســبعينيات
والثامنينيــات مــن القــرن املــايض ،ثــم تفرغــت للحيــاة
حيــث تعلمــت ابنتهــا مليســا الغنــاء والعــزف منــذ
طفولتهــا يف بيــت فنــي يســهم فيــه الوالــدان ايــدي
وايتســبريغ و ماريتســا هــورن يف خلــق اجــواء الوعــي
الفنــي والتدريــب واآلالت والحــوار ،كــا قالــت هــي
لصحيفــة داغنــز نهيــر اخــرا ً.
وتقــول ميليســا انهــا امضــت الوقــت تحــر أللبومهــا
منــذ ليلــة اعيــاد امليــاد والســنة الجديــدة  2014وقــد
افرحتهــا الهدايــا التــي وصلتهــا اىل منزلهــا ،وهــي تقــي
الوقــت اآلن بالكتابــة واألســتامع اىل املوســيقى العربيــة
والرشقيــة والعامليــة وتســتلهم اجــواء البومهــا الجديــد.

ميلسا هورن

رغبة األنسان بالبقاء.
وقــد حــرص املخــرج يف عــرض فلمــه اوال مــرة ان يدعــو رجــال ديــن مــن
مختلــف الديانــات وطالبــا وشــيوخا ومشــاهدين مــن مختلــف األعــار
ملشــاهدة الفلــم وابــداء الــرأي فيــه  .وتشــر التقاريــر اىل ان الفلــم حقــق
يف اســبوعه األول يف دور العــرض األمريكيــة واردا قــدره  44مليــون دوالر يف
اســبوعه األول كــا حظــي بحــوارات هادئــة وعقالنيــة ازاء الرؤيــة التــي اراد
املخــرج توكيــدا عــر انتــاج ضخــم لفلمــه الجديــد .
والحــق اننــا ميكــن ان نالحــظ ان موجــة األفــام التــي انتجتهــا هوليــود
ورشكاتهــا اإلنتاجيــة تقــرب جميعهــا مــن موضوعــة فلــم نــوح ويف الغالــب
تأخــذ تلــك املوجــة يف افالمهــا ملحــات األمــل من النصــوص الدينيــة وبخاص
األفــام التــي تعــرض اىل جانــب فلــم نــوح مثــل  :الــرب حــي الميــوت
وايكــزوداس وفلــم الجنــة ،انهــا حقيقــة وفلــم شــمس الــرب وغريهــا .ولكــن
فلــم نــوح انتاجــا ورؤيــا يعــر عــن ابــداع طافــح وخيــال ايجــايب يفتــح افــاق
الغــد لإلنســان عــر حكايــة تلخــص رغبتــه بإبقــاء ثــروات األرض مــن بــر
وحيــوان ونبــات ومــن موجــودات تعــزز وجــوده اإلنســاين اإليجــايب الخــاق.

ثقافة العدد السادس
April 2014

|23الكومپس

الكومبــس  -ثقافة :قبــل خمســن ســنة كتبــت "باربــرو لندغريــن" إىل الكاتبــة الســويدية الكبــرة "اســريد لندغريــن"
يــوم كانــت تعيــش يف مدينتهــا الجنوبيــة يف أقليــم كاملــار وتســألها كيــف ميكــن ان تكــون كاتبــة ناجحــة لألطفــال ،وكان
رد اســريد لهــا :كــوين انــت طفلتــك وامتعــي نفســك مبــا تكتبــن تجديــن ماتريديــن مــن أدب مالئــم.
ومنــذ تلــك الوصيــة والكاتبــة الســويدية باربــرو لندغريــن
مل تتوقــف عــن الكتابــة لألطفــال حيــث امتــأت رفــوف
مكتبــات األطفــال بقصصهــا وحكاياتهــا وتحولــت بعــض
تلــك القصــص اىل مرسحيــات وافــام ومسلســات مــن
افــام الكارتــون.
وقــد توجــت باربــرو لندغريــن بجائــزة اســريد لندغريــن
ألدب األطفــال يف  25آذار مــارس  2014وهــي الجائــزة
املعروفــة اختصــارا بجائــزة – املــا – وتعتــر مــن ارفــع
جوائــز ادب األطفــال يف العــامل وتســمى نوبــل األطفــال
ايضــا ألهميتهــا ودورهــا يف تكريــس ابداعــات ادب
األطفــال يف العــامل.
وكانــت باربــرو لندغريــن قــد كتبــت لألطفــل مبكــرا
اي منــذ عــام  1960واختــارت ارسار الحيــاة واملــوت
كموضــوع مثــر ألســئلة الطفــل وهــو يــرى غيــاب مــن
كان يحــب مــن النــاس مثــل الجــد او الجــد او حتــى احــد
الوالديــن  .وكانــت تلــك املوضوعــات يف ذلــك الوقــت
تبــدو كموضوعــات محرمــة للكتابــة عنهــا ولكــن كتابهــا
الوحــش الــري الــذي عالــج موضــوع املــوت والحيــاة كان
باكــورة اعاملهــا الفائــزة بجائــزة الكتــاب عــام  1970عندما
علقــت لجنــة التحكيــم يومــذاك عــى فوزهــا قائلــة :ان
باربــرو لندغريــن تعالــج ارسار الحيــاة والبقــاء واملــوت
بــروح واقعيــة تعلــم قراءهــا بأســلوب رسدي كالســييك
ارسار حياتنــا.
ومنــذ الســتينات وباربــرو لندغريــن تكتــب لألطفــال
بالقلــم والورقــة ،طــوال األيــام ،وحتــى اآلن فأنهــا مل
تســتخدم الــة الطابعــة وال الكومبيوتــر يف كتابــة نصوصهــا
وقــد بلغــت كتبهــا لألطفــال مائــة كتــاب هــذا اىل جانــب
كتبهــا للكبــار وكتبهــا الشــعرية والنصــوص املختلفــة

األخــرى التــي أصدرتهــا.
ولــدت باربــرو لندغريــن عــام  1936وتعلمــت يف مدينتهــا
بومــا وعملــت يف مجــال األعــان وتوجيــه املعلومــات نحــو
املــرىض ولكنهــا اختــارت فيــا بعــد الكتابــة والرســم :
وكانــت تكتــب وترســم كتبهــا بنفســها حتــى عــام 1980
حيــث التقــت بالرســامة ايفــا ايريكســون وبــدءا معـاً رحلة
العمــل املشــرك وظهــرت لهــا طبعــات متعــددة مــن
الكتــب الجميلــة .ويعتــر كتابيهــا املشــرك حكايــة العــم
الصغــر مــن اكــر الكتــب ق ـراءة ومبيعــا .وقــد اصــدرت
باربــرو لندغريــن كتبــا مهمــة لجميــع األعــار ولكنهــا
اخ ـرا تقــول ان كتابيهــا ( قبعــة مــن طــارت ) وكتــاب (
اندريــاس لوغنــغ ) هــا مــن كتبهــا املفضلــة.
وحــن اعلنــت الجائــزة باســمها اتصلــت بهــا اإلذاعــة
الســويدية وابلغتهــا الخــر وقالــت يف حديثهــا لإلذاعــة:
انهــا فوجئــت بإعالنهــا فائــزة بالجائــزة وهــي تعيــش
عزلتهــا يف اوالنــد يحيــط بهــا عــدد قليــل مــن الجــران
الذيــن اجتمعــوا حولهــا واحتفلــوا معهــا بالفوز وشــاركوها
نخــب الجائــزة يف بيتهــا الريفــي القديــم املنعــزل.
وحــن ســألها املتحــث مــن اإلذاعــة الســويدية عــن كتبهــا
الجديــدة لألطفــال قالــت :ال ال أظــن اننــي ســأكتب
مزيــدا مــن كتــب األطفــال فقــد كــرت وتجــاوزت ســنوايت
الســبعني عامــاً وحــن يبلــغ املــرء هــذا العمــر ســيفكر
بواقعيــة الحيــاة وواقعيــة احداثهــا وواقعيــة فلســفتها ..
وســأعيش متناغمــة مــع الطبيعــة كــا بــدأت ومــا ازال
حيــث تلهمنــي الحيــاة والطبيعــة فــن البقــاء ..

جائــزة اســتريد لندغريــن تعــادل
نوبــل فــي ادب الطفــل 2014
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يبحث عن المجد رغم شحة الدعم المادي

الكومبــس– رياضــة :يعــد نــادي أسرييســكا الــذي
يتخــذ مــن مدينــة ســودرتاليا مقــراً لــه ،مــن أوائــل
األنديــة التــي أسســها مهاجــرون يف الســويد عــام ،1974
ميتــاز بعــدة ميـزات مت ّيــزه عــن باقــي الفــرق الســويدية،
كــا أنــه يُصــدّ ر اىل الخــارج العبــن محرتفــن مــن الطراز
العــايل ،لكــن نقــص الدعــم املــادي ،يجعــل مــن الصعــب
تحمــل بقــاءه يف الدرجــة املمتــازة.
صعــد النــادي مــرة واحــدة إىل دوري الدرجــة املمتــازة
 Allsvenskanعــام  ،2005لكنــه مل يتمكــن مــن تحمــل
أعبــاء الــدوري املمتــاز ،فهبــط للدرجــة األوىل.
التقــت "الكومبــس" يف مركــز النــادي بســودرتاليا عــددا ً
مــن كــوادر الفريــق والالعبــن ،منهــم مــدرب الشــباب
"نينــوس" ،والالعــب العراقــي الســابق "غســان رؤوف"
الــذي كــر وتألــق مــع النــادي ،بالــدوري الســويدي
املمتــاز ليصبــح مدرب ـاً لفئــة الـــ  17عام ـاً ،كــا احــرف
مــع نــادي الصفاقــي التونــي.
لــو نملــك ربــع مــا تملــك األنديــة
الســويدية لكنــا أبطــال الــدوري
نينــوس وغســان قــاال لـــ "الكومبــس" إن طموحهــم
يف هــذه املرحلــة هــو املراكــز الخمســة األوىل ،وليــس
الــدوري املمتــاز ،بســبب نقــص الدعــم املــادي ،والحاجــة
إىل أكــر مــن  40مليــون كــرون للمنافســة.
يقــول غســان" :لــو منلــك ربــع مــا متلــك األنديــة
الســويدية لك ّنــا أبطــال الــدوري ،ولكــن حــال كــرة القــدم
يجعــل مــن اإلمكانيــات املاديــة هــي املســيطرة".
وحــول آخــر مبــاراة خرسوهــا بهــدف مقابــل ال يشء،
أمــام  ،Hammarbyيعلّــق قائ ـاً" :أضعنــا العديــد مــن
الفــرص ،ومل نســتغل أي منهــا ،وجــاء الهــدف الوحيــد
لنــادي هامــاريب بالوقــت القاتــل ،فخرسنــا املبــاراة
االفتتاحيــة ،إن هامــاريب فريــق عظيــم ،لكــن الخســارة
جعلتنــا أقــوى ،وسنســعى يف املباريــات القادمــة إىل
العــودة للمســتوى الطبيعــي للنــادي وتحقيــق نقــاط
تســاعدنا عــى املنافســة".
ويضيــف" :أسرييســكا قــدم الكثــر لألنديــة الســويدية،
وأغلــب أنديــة الــدوري املمتــاز اســتعاروا منــا العبــن،
وتألقــوا معهــم ،وحتــى انتقــل بعــض العبينــا إىل الــدوري
اإليطــايل يف أنديــة مثــل بارمــا".
االهتمام بالجاليات العربية
وحــول الفــرق الرياضيــة العربيــة يف الســويد ،يقــول
نينــوس" :إننــا نســاعدهم بــكل يشء ،وال نأخــذ النقــود
إال نــادرا ً ،ونقــدم لهــم املالبــس ،لكــن اختــاف البنيــة،
والعــادات الغذائيــة ،تصــب يف صالــح املولوديــن
بالســويد ،وأمتنــى مــن القادمــن الجــدد تعلــم اللغــة
الســويدية ألنهــا مفتــاح الحيــاة هنــا".
النادي الجار سيريانسكا

املدرب البوسني

اثناء التدريبات
أمــا بخصــوص عالقتهــم بنــادي سرييانســكا ،الــذي يتخــذ
هــو اآلخــر مــن ســودرتاليا مقــرا ً لــه ،قــال نينــوس:
"تربطنــا عالقــة جيــدة بالنــادي ،وهــم أخــوة لنــا ،وكل
الالعبــن يتبادلــون التحيــات ،حتــى أننــا نشــرك بامللعــب
وغــرف املالبــس والتدريــب".
وحــول ســبب غيــاب النجــوم العــرب واملحرتفــن
األجانــب يف النــادي ،يؤكــد نينــوس أنهــم اســتدعوا
أكــر مــن العــب مــن مــر وســوريا ولبنــان ،لكنهــم مل
يتأقلمــوا مــع النــادي وأجــواء الســويد البــاردة.
يضيــف" :لدينــا كــم هائــل مــن الالعبــن املحرتفــن
وأغلبهــم ســويديني ،وليســوا عرب ـاً ،وأكــر مثــال يف آخــر
مبــاراة لنــا أمــام هامــارايب مل يشــرك ســوى العــب عــريب
واحــد ويف آخــر  4دقائــق".
يتابــع" :الحــارس ســويدي ،ومــدرس الح ـراس أرجنتينــي،
ولدينــا مدافــع يونــاين ،والعــب برازيــي مميــز ،أمــا أبــرز
مــن لدينــا مــن بالدنــا هــم فيليــب كوركيــس ويوســف
يوســف وجــورج مقــديس وكلهــم مــن ســوريا ،ونعامــل
كل الالعبــن بنفــس األهميــة والجميــع هــم أبنــاء
النــادي".
" الكومبــس " ســألت النــادي عــن ســبب عــدم تعاقــده
حتــى اآلن مــع العــب مــن الطــراز الرفيــع ،أجــاب
غســان رؤوف بالقــول" :أي العــب يريــد عقــد لســنتني
أو ثالثــة ،باإلضافــة إىل ضعــف الراتــب الــذي يأخــذه
الالعــب املحــي ،وإذا صعدنــا للدرجــة األوىل وهبطنــا يف
نفــس املوســم ،فســيصاب النــادي بعجــز مــادي كبــر،
ولــن نســتطيع تقديــم املــال لالعبــن ،مــا سيتســبب لنــا
مبشــاكل مــع الالعبــن املحرتفــن ،ومثلــا هــو معــروف
فــإن الدولــة تق ـدّم ألنديــة الــدوري املمتــاز  3أضعــاف
مــا تقدمــه ألنديــة الدرجــة األوىل".
وعــن رواتــب الالعبــن املحليــن ،يقــول نينــوس" :ال
تتعــدى الـــ  25ألــف كــرون".

جوائز

بيــت واحــد ،وقــد بنــاه أفــراد مــن الشــعب وليــس
البلديــة أو الحكومــة ،وبالنســبة يل أود أن أســتمر مــع
النــادي ،ألننــا نلعــب بطريقــة مميــزة وأريــد أن تعــرف
الجامهــر مــن نحــن ومــا هــو التكتيــك الــذي نتبعــه".
مــن جهتــه قــال أفضــل العــب يف النــادي وقائــد الوســط،
الســويدي  Christopher Brandeborn (23عامـاً)" :إن
صحتــي جيــدة وكنــت انتظــر انطــاق الــدوري ألقــدم مــا
لــدي مــن إمكانيــات".
وحــول الشــعور الــذي ينتابــه وهــو ســويدي يلعــب يف
نــادي أسســه مهاجريــن ،قــال" :أول مــرة لعبــت ضــد
أسرييســكا أحسســت بشــعور جميــل ،وأين أود أن ألعــب
للنــادي ،وأنــا أملــك أصدقــا ًء عــرب لعبــوا معــي يف
منتخــب الســويد للشــباب ،لذلــك أردت خــوض هــذه
التجربــة ،وأنــا أحلــم بالوصــول إىل املنتخــب األول
ومتثيــل بــادي ،وهــذا النــادي يقــدم يل الكثــر وهــم
عائلتــي وال يوجــد اختــاف بــن العــب ســويدي أو عــريب
النــادي بنــاه أفــراد مــن الشــعب وليــس أو إفريقــي".
والتقــت "الكومبــس" بالالعــب الســوري جــورج مقــديس،
بلديــة أو حكومــة
يقــول مــدرب فريــق الرجــال ،البوســني  Azrudinمــن مواليــد  ،1991الــذي تلقــى عرضــاً مــن أكادمييــة
" :Valenticيوجــد يف النــادي حــب وتعاطــف ،كأنــه تشــيليس ،ومثّــل منتخــب الشــباب الســويدي ،فقــال

لهــا" :أريــد متثيــل منتخــب ســوريا للرجــال ،لكــن إن
اســتدعاين املنتخــب الســويدي بنفــس الوقــت فســأمثل
الســويد ،الن الوضــع يف ســوريا صعــب والتحديــات مــع
الســويد أكــر".
ويف النهايــة متنــى الــكادر الفنــي والالعبــن أن يتــم دعــم
النــادي مــن كل االطــراف والوقــوف بجانبــه لتحقيــق
أمجــاد املــايض والصعــود إىل الــدوري املمتــاز ،وعــودة
أغلــب الالعبــن املحرتفــن إليــه ،وأن تســتمر املحبــة
بــن أبنــاءه ،كــا وعــدوا جمهورهــم يف الســويد والــدول
العربيــة وأســراليا وشــيكاغو أن يكونــوا عنــد الوعــد،
وأنهــم ســيمثلوا بلدانهــم األصليــة وشــعوبهم أفضــل
متثيــل يف بلدهــم الســويد.

ايلي لولي
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شركات " اللوتس " تنافس على حساب النوعية
الكومبــس  -خــاص :منــذ ثــاث ســنوات إســتحدث
وســيط العمــل مــا يســمى بــركات اإلرشــاد أو مايعــرف
بـــ "إتيبلريينــغ لوتــس" ،والغايــة منهــا مســاعدة الالجــئ
خــال ســنتي الرتســيخ عــى الدخــول يف النظــام
الســويدي ،وســوق العمــل بــأرسع وقــت ممكــن ،لكــن
املنافســة بــن مكاتــب اإلرشــاد ،ح ّرفــت الغايــة مــن
اللوتــس عــن املســار الصحيــح ،وبــات جــذب الزبائــن
ليــس بتقديــم الخدمــة فقــط ،بــل بالرتغيــب املــادي،
إمــا عــن طريــق تقديــم موبايــل أو البتــوب ،تجتهــد
بعــض الــركات إليجــاد مخــارج قانونيــة ملنحهــا إىل مــن
يختــار رشكــة بعينهــا دون أخــرى ،وتحويلهــا مــا يشــبه
الرشــوة غــر املرشوعــة إىل هديــة أو أدة ملســتلزمات
العمــل.

ويعتقــد العديــد مــن املنتقديــن للحكومــة الحاليــة،
أن أحــزاب كتلــة ميــن الوســط الحاكمــة ،هــم مــن
يتحملــون الخروقــات الحاصلــة يف نظــام اإلرشــاد
االجتامعــي للقادمــن الجــدد ،كونهــم ّشعــوا إلســتحداث
هــذه الــركات الخاصــة ،التــي يهــم البعــض منهــا الربــح
أوالً وأخ ـرا ً ،وليــس العمــل عــى دمــج الالجــئ الجديــد
بســوق العمــل ،ومســاعدته يف إيجــاد فرصــة للعمــل.
"جعلت اللوتس يعمل دلي ً
ال سياح ّي ًا"
هنــاك مــن يقــول إن هــذه الــركات التــي تحركهــا
املنافســة أكــر مــا يوجههــا القانــون ،جعلــت حســان
الوافــد مــن ســوريا حديثــا ،يســتغل هــذا الســباق عــى
الالجــئ فيقــول مبتســاً " :ملســت املنافســة القويــة
بــن الــركات فقلــت ملرشــدي تركــت الرشكــة املاضيــة
ألنهــا مل تعرفنــي عــى الســويد ومــا أحتاجــه لإلندمــاج
أن تكــون دليــي الســياحي وتطلعنــي عــى املدينــة التــي
أعيــش فيهــا ،والغريــب أنــه وافــق واصطحبنــي بجولــة
ودعــاين اىل تنــاول وجبــة الغــداء يف املطعــم وأعطــاين
البتــوب تحــت مظلــة أين ســأحتاجه ألن الســويد تعتمــد
يف نظامهــا عــى شــبكة اإلنرتنــت".
ميــادة كبــة التــي دخلــت عــى النقــاش متأخــرة وكأن
املوضــوع أثارهــا قالــت بلهجتهــا العاميــة " :باختصــار
نحنــا شــغل أللــون ،وعــى الرغــم مــن أننــا مصــدر رزقــه
فاللوتــس اليهتــم كثـرا بالوافديــن ألن الــركات توظــف
أشــخاص ليــس لديهــم خــرة أو عالقــات ،وغــر قادريــن
عــى تأمــن براكتيــك أو عمــل إال يف إطــار املطاعــم".
يعارضهــا عدنــان البلحــي مؤكــدا أنــه حصــل عــى
براكتيــك يف مجــال مختــر األســنان  ،وخدمــة املرشــد
اإلجتامعــي أفضــل فكــرة يف الســويد ألنهــا تتيــح اإلندماج
الرسيــع وتقــرب الثقافــات".
لوتــس " النظــر الــى الســاعة يؤخــر مــن
مســاعدة الشــخص"
هــذا النقــاش نقلنــاه اىل ســمرية حســان التــي تعمــل يف
إحــدى رشكات اللوتــس فعلقــت عــى األمــر قائل ـ ًة لـــ "
الكومبــس " " :مهمتنــا ترتكــز يف تعليــم الصيــد وليــس
إعطــاء الســمكة ،فنحــاول تعليــم الوافــد الجديــد النظــام
الســويدي وطريقــة التعامــل مــع األوراق فذلــك أفضــل
مــن إنجــاز األمــر لهــم ،وبالطبــع كل شــخص وفــق قدرته
وخلفيتــه الدراســية ،ألن أصحــاب الجامعــات هــم أقــل

ميادة كبة

حاجــة للمســاعدة مــن ناحيــة التأقلــم لكنهــم باملقابــل
أكــر طلبــا إليجــاد براكتيــك أو عمــل ضمــن اختصاصهــم،
وهــذا الــذي نســعى إليــه لكــن ليــس يف كل مــرة نوفــق
يف إيجــاد املــكان املناســب للشــخص املناســب".
وحــول مــا إذا كانــت ثــاث ســاعات يف الشــهر كافيــة
ملســاعدة الالجــئ قالــت " :نحــن الننظــر اىل الســاعة
عندمــا نقــدم املســاعدة بــل نفكــر باحتياجات الشــخص،
فالجلســة األوىل نحــاول التعــرف عــى خطتــه يف الســويد
ونعمــل عــى توجيــه هــذه الخطــة مبــا يناســب الواقــع،
ونقــدم لــه النصائــح وبعــد ذلــك نســعى إلدخالــه
مبجــاالت تطــور لغتــه وقدراتــه ليكــون جاهـزا للدخــول
يف ســوق العمــل ،وإنجــاز هــذه املهــام يتطلــب مــن
املرشــد اإلجتامعــي جهــد ووقــت ،والتقيــد بالســاعات
الثــاث ســيؤخر مــن هــذه املســاعدة ".
خــال إســتطالع اآلراء بــدا جليــاً أن جميــع املرشــدين
اإلجتامعــن ليــس هدفهــم تعليــم الصيــد ،فرمبــا تقديــم
الســمك يجــذب ربحــا أكــر ووافديــن أكــر ،وهــذا
مــا أكدتــه هبــة التــي ال تعتمــد عــى اللوتــس إال يف
الرضوريــات ،ألن اإلتــكال يؤخــر تطويــر الــذات وبعــد
ســنتني ســيجد الشــخص اإلتــكايل نفســه وحيــدا ً بــن كتلة
مــن األوراق التــي لــن يفهــم منهــا شــيئا".
وتضيــف هبــة " عندمــا نتحــدث عــن املرشــد اإلجتامعــي
يجــب ان ال نعمــم ألن هــذه املهنــة مثــل كل األعــال
إمــا أن تنجــز بضمــر أو تكــون الغايــة هــي جمــع املــال،
وهنــا تكمــن رضورة رقابــة مكتــب العمــل عــى رشكات
اللوتــس ".
مكتــب العمــل " يتــم توقيــف شــركة
اللوتــس عــن العمــل فــي حــال اكتشــاف

سمرية حسان

مخالفة "
حــول مهــام املرشــد اإلجتامعــي واإلجـراءات القانونيــة يف
حــال مخالفــة بنــود اإلتفاقيــة التــي عقــدت بــن وســيط
العمــل ورشكات اللوتــس قالــت أولريــكا واهلبــري
مســؤولة عــن قســم الرتســيخ يف مدينــة فســروس لـــ "
الكومبــس " " :رشكات اإلرشــاد اإلجتامعــي تعمــل يف ظــل
مكتــب العمــل ،والغايــة منهــا مســاعدة مكتــب العمــل
والوافــد الجديــد لجمــع الخــرة الالزمــة والدخــول يف
ســوق العمــل ،وذلــك خــال فــرة مؤقتــة مدتهــا ســنتني،
وليســت الغايــة اإلعتــاد الــكيل مبــا يؤخــر التطــور .أمــا
يف حــال اكتشــاف مكتــب العمــل مخالفــة ملهــام اللوتــس

هبة

أو ترغيــب الوافــد بإعطــاء البتــوب او موبايــل لإلنضــام
اىل الرشكــة نتواصــل مــع املكتــب الرئيــي ملكتــب
العمــل الــذي يقــوم بإيقــاف الرشكــة".
تضيــف أيضــا واهلبــري " :عــى الوافــد أن يختــار
الرشكــة التــي تســاعده يف تنفيــذ طموحــه ألن رشاء
املوبايــل والالبتــوب أمــر يف غايــة الســهولة يف حــال
حصــل الشــخص عــى عمــل ونتمنــى مــن الوافديــن
أن يســاهموا يف مســاعدتنا يف تطبيــق القانــون وذلــك
بتقديــم شــكوى يف حــال اكتشــافهم مخالفــة للمرشــد
اإلجتامعــي".
سالف يعقوب ابراهيم

أولريكا واهلبريي

العدد السادس تسالي
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كلمات متقاطعة
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1
2
3
4
5
6
7
8

افقي
 .1مخرتع الطباعة
 .2مخرتع الرباشوت  oجسم
 .3نصف رتبت  oمخرتع املفاعل النووي
 .4دكاكني صناعة خفيفة  oجوال
 .5تجنح للسلم  oمرشد
 .6لعبة من لعبات الطاولة
 .7عصا يف األرض تشد بها الخيمة  oمن الساحل الرشقي
للمتوسط قدميا
 .8ادخرت  oمن الحيوانات ذات الجلد املرتفع الثمن
 .9اسم مؤنث (معكوسة)  oحرف عطف
 .10مكتشف املوجات الكهرومغناطيسية  oمخرتع قلم
الرصاص

رأسي
 .1قوة طاغية  oمحب إىل درجة الوله
 .2أول من اخرتع ماكنة الخياطة
 .3نصف تامر  oمخرتع الحرير االصطناعي
 .4متشـابهان  oمتشابهان  oكسب مسابقة
 .5اظهر وجها مرحبا ومبتسام  oبيت الدجاج  oفصل
وصنف
 .6يلبس ثيابا جميلة ومريحة وطويلة  oمخرتع ساعة
اليد (معكوسة)
 .7من عنارص ماء البحر
 .8مخرتع ماكنة التصوير امللون
 .9مادة الحياة الحمراء  oخشوع وهدوء يف الصالة
 .10مخرتع سامعة الطبيب

9
10

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

ستوكهومل بعدسة سنان منصور داوود

حل الكلمات المتقاطعة
افقي
 .1جوتنربج
 .2بالنرش• بدن
 .3رت • فريمن
 .4ورش • خلوي
 .5تهادن • دليل

 .4ن ن • د د • فاز

 .10هرتز • كونتي

 .3تا • شاردونت

 .9نازر • او

 .2ولرتهنت

 .8وفرت • منك

 .1جربوت • واله

 .7وتد • فينيقي

رأسي

 .6نرد

 .5بش • خن • فرز
 .6يرفل • هيرتك
 .7يود
 .8جربيل ليامن
 .9دم • قنوت
 .10رنيه لنيك
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