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في انتظار نتائج التحقق بوفاة طفلة كارلسكرونا:

من قتل يارا ومن المسؤول عن عدم منع قتلها
الكومبــس – مقــاالت :يبــدو أن نتائــج التحقيقــات يف
وفــاة الطفلــة يــارا النجــار ،ال تـزال بعيــدة عــن موعــد قــرب
إعالنهــا ،حســب ترصيحــات املدعيــة العــام برينيــا اوســروم
التــي أكــدت أن "هنــاك الكثــر مــن العمــل غــر املنجــز" يف
إشــارة إىل أن االدعــاء العــام قــد يطلــب متديــد فــرة احتجــاز

الزوجــن ،أقــارب الطفلــة يــارا ،عــى ذمــة التحقيقــات ،يف
انتظــار إم توجيــه الئحــة اتهــام بحقهــا أو إخــاء ســبيلهام.
وقبــل أن تنجــز الرشطــة عملهــا وتقــدم تقريرهــا املتضمــن
نتائــج الطــب الرشعــي إىل جانــب أدق التفاصيــل ،تفاعلــت
تحقيقــات مــن نــوع آخــر يف وســائل اإلعــام الســويدية ولــدى

الــرأي العــام وحتــى يف عــدد مــن املؤسســات الحكوميــة
واملدنيــة.
هــذه التحقيقــات كانــت تــدور حــول ســؤال واحــد ،مــن
ســاهم يف عــدم وقــف جرميــة قتــل الطفلــة ذات الثامنيــة
أعــوام؟ طاملــا كانــت هنــاك دالئــل ومشــاهدات عديــدة تؤكــد
صفحة 5

مسجد رينكبي يربح معركة
الحصول على التصاريح ويبدأ
بحمالت جمع التبرعات
الكومبــس – ســتوكهومل :قــال إبراهيم
بوراليــه رئيــس الرابطــة اإلســامية
يف منطقــة يارفــا ،التابعــة للعاصمــة
ســتوكهومل ،إن كل الوثائــق واألوراق
الرســمية أصبحــت اآلن جاهــزة لبنــاء
املركــز الثقــايف واملســجد الجامــع يف
رينكبــي ومل يبقــى أمامنــا إال أيجــاد
التمويــل للبــدء يف البنــاء ،وذلــك بعــد
أن منحتنــا الســويد مشــكورة قطعــة
أرض مبســاحة  5آالف مــر مربــع يف
صفحة 5

Reklam

sida 3

sida 28

أرشف أحمد

صالحيات متزايدة للبرلمان األوروبي والممتنعون عن التصويت قوة صامتة عن حقوقها
مل يعــد الربملــان األورويب مجــرد هيئــة األورويب ،الــذي يجمــع ممثــي الــدول
استشــارية فقــط ،بــل أصبــح هيئــة ُمرش ٌعــة األعضــاء يف االتحــاد ،كــا أصبــح للربملــان
ومشــاركٌة بحــد ذاتهــا مــع مجلــس االتحــاد األورويب كلمــة حاســمة حــول الترشيعــات

األوروبيــة التــي تؤثــر علينــا كمواطنــن يف
دول االتحــاد.
أهميــة هــذه االنتخابــات ،الجاريــة مــن 22

إىل  25مايو/أيــار يف كل دول االتحــاد األورويب،
تتمثــل بأهميــة الربملــان األورويب الــذي يعــد
الهيئــة الوحيــدة يف االتحــاد الــذي يُنتخــب
صفحة 2
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sida 15
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د .محمود صالح آغا
072-971 88 98
Ma@alkompis.com

كلمة العدد

صالحيات متزايدة للبرلمان األوروبي

سكرتير التحرير

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

والممتنعون عن التصويت قوة صامتة
عن حقوقها
مل يعــد الربملــان األورويب مجــرد هيئــة استشــارية فقــط ،بــل أصبــح هيئــة ُمرش ٌعــة
ومشــاركٌة بحــد ذاتهــا مــع مجلــس االتحــاد األورويب ،الــذي يجمــع ممثــي
الــدول األعضــاء يف االتحــاد ،كــا أصبــح للربملــان األورويب كلمــة حاســمة حــول
الترشيعــات األوروبيــة التــي تؤثــر علينــا كمواطنــن يف دول االتحــاد.
أهميــة هــذه االنتخابــات ،الجاريــة مــن  22إىل  25مايو/أيــار يف كل دول االتحــاد
األورويب ،تتمثــل بأهميــة الربملــان األورويب الــذي يعــد الهيئــة الوحيــدة يف االتحاد
الــذي يُنتخــب مبــارشة ،فقــد توســعت صالحياتــه منــذ العــام  1979وهــو
التاريــخ الــذي تــم فيــه انتخــاب أعضــاء الربملــان األورويب للمــرة األوىل باالقـراع
العــام املبــارش.
مــا يعنــي أن أعضــاء الربملــان األورويب ،الذيــن سنســاهم نحــن بانتخابهــم،
ســيكون لهــم رأي وتأثــر يف القضايــا األوروبيــة الداخليــة والخارجيــة ،مثــل
التبــادالت التجاريــة والحريــات املدنيــة والحقــوق األساســية ،وكلِ مــا لــه عالقــة
باألزمــة االقتصاديــة وكيفيــة إنفــاق ميزانيــة االتحــاد األورويب واالســتثامر يف
التنميــة اإلقليميــة ،والبحــوث ،والطاقــة ،والنقــل ،والبيئــة وغــر ذلــك.

انتخابات مختلفة للبرلمان األوروبي هذه المرة:
لقــد تغــرت قواعــد االنتخابــات األوروبيــة منــذ االنتخابــات األخــرة .اآلن وللمــرة
األوىل ،يصبــح للمواطنــن األوروبيــن رأي حــول مــن ســيكون الرئيــس املقبــل
للمفوضيــة األوروبيــة ،ألن الــدول األعضــاء يجــب أن تأخــذ بعــن االعتبــار نتائــج
االنتخابــات عنــد ترشــيح رئيــس املفوضيــة األوروبيــة الجديــد ،الــذي يجــب أن
يؤيــده أغلبيــة أعضــاء الربملــان األورويب املنتخــب.
إضافــة إىل االتحــاد األورويب يكافــح يف هــذه اللحظــة ملعالجــة األزمــة االقتصادية،
وللحفــاظ عــى كيــان االتحــاد وتقويتــه وتقرير مســتقبله.

هيئة التحرير

مــن هنــا تــأيت أهميــة صــوت كل ناخــب ،مــا يتناســب مــع تطلعاتــه ضمــن
القضايــا التــي تهمــه وتهــم مســتقبل أطفالــه.

الممتنعــون عــن التصويــت قــوة صامتــه قــد تغيــر مــن
توجهــات االتحــاد
مــن املفــرض أن يذهــب نحــو  400مليــون مواطــن أوريب لهــم حــق االنتخــاب،
إىل اختيــار  751مــن أعضــاء الربملــان أو النــواب األوربيــن لتمثيلهــم للســنوات
الخمــس املقبلــة.
اإلقبــال عــى االنتخابــات األوروبيــة مل يســجل معــدالت مرضيــة ،يف الســابق،
فهــل ســيبقى املمتنعــون عــن التصويــت ميثلــون أكــر كتلــة سياســية خــارسة ،يف
هــذا االنتخابــات أيضــا؟ قــد يكــون عــدم االكـراث أو عــدم معرفــة أهميــة هــذه
االنتخابــات هــو الســبب يف تشــكل هــذه القــوة الصامتــة ،لكــن هنــاك مــن يريــد
أن يعــر أيضــا عــن الســأم مــن االتحــاد األورويب وفكرتــه وعــدم وجــود الشــفافية
املطلوبــة لعمــل مؤسســاته .لكــن هــذا التعبــر عــن اليــأس قــد ال يكــون مفيــدا،
ألن معظــم القوانــن الوطنيــة الخاصــة يف كل دولــة أوروبيــة عــى حــدا تعمــل
وفقــا لتوجيهــات بروكســل ،مبوجــب معاهــدة لشــبونة ،لذلــك شــئنا أم أبينــا
يبقــى للربملــان األورويب قــوة تأثــر وصالحيــات عــى مجمــل حياتنــا اليوميــة.
وعــدم الذهــاب إىل االنتخابــات ،يفســح املجــال لظهــور قــوى غــر مرغــوب بهــا
يف بروكســل تســتطيع التحكــم مبواطــن يف أي مدينــة أو قريــة أو ضاحيــة مــن
ضواحــي الســويد ،فهــل نــرك قـرار االختيــار لآلخريــن ،ليقــرروا عنــا؟
رئيس التحرير
د .محمود صالح آغا

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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الحكومة تريد تسهيل قوانين دعم العناية بصحة األسنان
الكومبــس – وكاالت  :أعــاد صنــدوق التأمينــات العامــة
 Försäkringskassanحــوايل مليــار كــرون مــن األمــوال املخصصــة ملســاعدة
مــرىض األســنان ،حيــث كشــفت معطيــات جديــدة أظهرهــا الصنــدوق أن
جــزءا كبــرا مــن هــذه األمــوال تعــود دون أن تســتخدم ،بســبب عــدم
وضــوح القوانــن التــي تتيــح للمــرىض االســتفادة منهــا ،فيــا بينــت نفــس
املعطيــات أن حجــم املســاعدات مــن هــذا النــوع والتــي مل تســتخدم بلــغ
أكــر مــن  7مليــارات كــرون منــذ العــام .2008
وتظهــر التقاريــر أن عــدم معرفــة املــرىض مــن الالجئــن خصوصــا لحقوقهــم
يف االســتفادة مــن املســاعدات ،يحــول دون قيامهــم بزيــارة عيــادات األســنان.
ووجهــت انتقــادات للســلطات الطبيــة ملــا اعتــر تعقيــدا بقواعــد رصف
املســاعدات عنــد ارتفــاع كلفــة العــاج عــن الحــد الزائــد ،مــا دعــا إىل
وضــع خطــط جديــدة إلحــداث تغيـرات تســاهم يف تســهيل هــذه القواعــد
وتقديــم مســاعدات إضافيــة ،هــذه التغــرات ســيتم مناقشــتها يف مطلــع
أيلــول ســبتمرب املقبــل مــن هــذا العــام .
و كشــفت إحصائيــة أجراهــا الصنــدوق أن جــزءا كبــرا مــن األمــوال
الحكوميــة لدعــم العنايــة باألســنان ،ال يتــم اســتخدامه ،حيــث متــت إعــادة
مبالــغ كبــرة مــن األمــوال املخصصــة لهــا إىل الخزينــة العامــة ،ج ـراء عــدم

اســتعاملها يف ابــواب الــرف املحــددة لرعايــة صحــة األســنان يف
ميزانيــة العــام املــايض.
ودفعــت الحكومــة الســويدية العــام املــايض  5.2مليــار كــرون،
كدعــم للعنايــة باألســنان ،وهــو أقــل بـــ  20%مــن مــا تــم دفعــه
يف العــام  ،2009أي بعــد عــام مــن إصــاح القانــون .وأعيــد منــذ
العــام  2008إجــايل  6.8مليــار كــرون إىل الخزينــة.
وفــرت الدراســة الســبب إىل أن الكثرييــن يجهلــون وجــود
هــذا النــوع مــن الدعــم ،وأن الحكومــة تدعــم تكاليــف العنايــة
باإلســنان إىل  50%إن تجــاوز املبلــغ  3000كــرون خــال عــام
واحــد ،كــا يصــل الدعــم إىل  85%إن تجــاوزت التكلفــة أكــر مــن
 15ألــف كــرون يف العــام.
لكــن الســلطات أيض ـاً تلقــت الكثــر مــن االنتقــادات ألن قوانــن
الدعــم معقــدة للغايــة ،وبحســب مســؤولني فإنــه اعتبــارا ً مــن
األول مــن أيلــول (ســبتمرب) القــادم ســتجري تغي ـرات تنظيميــة،
تزيــد مــن اإلعانــات املاليــة يف حــال كــرة الزيــارات إىل طبيــب
األســنان ،باإلضافــة إىل تبســيط القوانــن.

برنامج تلفزيوني سويدي يكشف
الجذور الحقيقية للعنف في البالد

الكومبــس – ســتوكهومل :يثــر الربنامــج التلفزيــوين الشــهري
(  " ) uppdrag granskningمهمــة تحقيقيــة " الــذي يعــده
ويقدمــه الصحفــي الشــهري "يانــه يوزيفســون" عــى القنــاة
التلفزيونيــة األوىل ،يثــر لغطــا كب ـرا ج ـراء اخرتاقــه الرسيــة
التــي تُــرب حــول الكثــر مــن القضايــا الســاخنة يف الســويد.
وغالبــا مــا يتعــرض الربنامــج بالكشــف والقــاء الضــوء الرسار
وزوايــا معتمــة يف الفضائــح وقضايــا ســوء اإلدارة والفســاد
والعنــف يف البــاد.
وقــد تعــرض اخــرا يف حلقتــن متتاليتــن اىل العنــف الــذي
ميارســه املتطرفــون اليمينيــون والعنرصيــون ازاء الالجئــن
والســويديني انفســهم وعــرض افالمــا توضــح تلــك العمليــات
الغامضــة.
ويف الحلقــة األوىل شــاهد املتابعــون كيــف يقتــل هــؤالء
املتطرفــون اجنبيــا او كيــف يــكادون يفتكــون بأجنبــي اخــر.
ويف الحلقــة الثانيــة تحــدث عــن العنــف املضــاد الــذي يــأيت
مــن يســاريني متشــددين ضــد اعضــاء يف األح ـزاب املتشــددة
والعنرصيــة يف الســويد حيــث يهاجمــون بيوتهــم او مصالحهم
ويوجهــون اليهــم التهديــدات الشــخصية.
وبينــا مــرت الحلقــة األوىل دون اشــادة او تقييــم ،اثــارت
الحلقــة الثانيــة حفيظــة البعــض ومنهــم النجمــة اإلذاعيــة
مــن اصــول ايرانيــة الصحفيــة "اميتيســت اذارداغــان" التــي
اتهمــت مقــدم الربنامــج بالنازيــة.

ولكــن الصحفــي ومقــدم الربامــج " يانــة يوزيفســون " مل
يتأخــر يف الــرد قائــا " ان مهمــة الصحفــي هــي الكشــف
عــن الحقيقــة وانــا اســتغرب كيــف مل تــر الحلقــة األوىل التــي
تنتقــد املتشــددين رأي البعــض  .ولكــن عندمــا اقرتبــت اضــواء
الحقيقــة مــن العنــف املقابــل فأنهــم ينزعجــون ويرمــون
بالتهــم هنــا وهنــاك ".
ويتابــع " يانــه يوزيفســون" معــد ومقــدم برنامــج "مهمــة
تحقيقيــة" قائــا " اننــي ســأواصل مهمتــي الصحفيــة يف
التنويــر وكشــف الحقيقــة اينــا تكــون مواطنهــا ".
هــذا وعرضــت الحلقــة الثالثــة مــن الربنامــج وهــي تــروي
بالصــوت والصــورة حــوادث احـراق الســيارات التــي حدثــت
يف  2013واســبابها يف بعــض أحيــاء العاصمــة التــي تســكنها
غالبيــة مهاجــرة وبخاصــة يف احيــاء رنكبــي وهوســبي
فليمينغســري وشييســتا وغريهــا.
وعرضــت الحلقــة تفاصيــل يوميــة للعنــف الــذي مارســه
شــباب تقــع اعامرهــم بــن  15و 30ســنة اثــر وفــاة مســن
تحــت ظــروف مــن العنــف .
ويظهــر احــد الرشطــة قائــا إن املحتجــن أدركــوا -عــى مــا
يبــدو -أنــه ال ميكــن حــل املشــاكل بتدمــر مــا حولهــم.
وتركــز الحلقــات الثــاث الخاصــة بالعنــف عــى كشــف
الحقائــق الخاصــة مبامرســة العنــف والعنــف املقابــل
واق ـراح الحلــول عــر اللقــاءات التــي يجريهــا الربنامــج مــع
املتخصصــن.
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في انتظار نتائج التحقق بوفاة طفلة كارلسكرونا:

من قتل يارا ومن المسؤول عن عدم منع قتلها
الكومبــس – مقــاالت :يبــدو أن نتائــج التحقيقــات يف
وفــاة الطفلــة يــارا النجــار ،ال ت ـزال بعيــدة عــن موعــد
قــرب إعالنهــا ،حســب ترصيحــات املدعيــة العــام برينيــا
اوســروم التــي أكــدت أن "هنــاك الكثــر مــن العمــل
غــر املنجــز" يف إشــارة إىل أن االدعــاء العــام قــد يطلــب
متديــد فــرة احتجــاز الزوجــن ،أقــارب الطفلــة يــارا،
عــى ذمــة التحقيقــات ،يف انتظــار إم توجيــه الئحــة
اتهــام بحقهــا أو إخــاء ســبيلهام.
وقبــل أن تنجــز الرشطــة عملهــا وتقــدم تقريرهــا
املتضمــن نتائــج الطــب الرشعــي إىل جانــب أدق
التفاصيــل ،تفاعلــت تحقيقــات مــن نــوع آخــر يف
وســائل اإلعــام الســويدية ولــدى الــرأي العــام وحتــى
يف عــدد مــن املؤسســات الحكوميــة واملدنيــة.
هــذه التحقيقــات كانــت تــدور حــول ســؤال واحــد،
مــن ســاهم يف عــدم وقــف جرميــة قتــل الطفلــة ذات
الثامنيــة أعــوام؟ طاملــا كانــت هنــاك دالئــل ومشــاهدات
عديــدة تؤكــد تعرضهــا لســوء املعاملــة وحتــى التعذيــب.
مقتــل طفلــة بريئــة أرســلها أهلهــا مــن قطــاع غــزة ،لــي
تنقــذ العائلــة مــن جحيــم الحصــار الصامــت والجائــر،
هــو جانــت واحــد مــن هــذه الجرميــة ،لكــن الجانــب
اآلخــر ،والــذي ركــز عليــه الــرأي العــام يف الســويد،
هــو هــذا اإلهــال يف منــع وفــاة الطفلــة ،يف بلــد كان
وال ي ـزال يعتــر الرائــد يف قــوة مؤسســاته التــي تحمــي
الطفــل حتــى مــن العنــف املنــزيل.
قصــة وفــاة ،أو مقتــل طفلــة كارلســكرونا ،قــد تشــبه
"قصــة مــوت معلــن" .إعــان عــن املــوت تلــو إعــان،

وال أحــد يبــادر لوقفــه ومنعــه .األب واألهــل الحظــوا
وجــود عالمــات زرقــاء عــى جســد الطفلــة الصغــر،
أثنــاء محادثــات مرئيــة عــر الســكايب ،وهــم يف قطــاع
غــزة ،الطفلــة كانــت تقــول أو أنهــا كانــت تجــر عــى
القــول :إنهــا ســقطت وهــي تلعــب عــى األرض ،وانتهــى
األمــر ،عنــد ذلــك.
مكتــب إدارة الشــؤون االجتامعيــة يف املنطقــة ،تلقــى
عــدة بالغــات عــن ســوء معاملــة مفــرض للطفلــة،
بــل أن أحــد املــارة وجدهــا يف إحــدى أمســيات الشــتاء
القــارص ،خــارج املنــزل وهــي ترتــدي مــن املالبــس مــا
يــكاد يغطــي جســدها ،وجدهــا ترتجــف مــن الــرد ،ال
أحــد يعلــم أيــن انتهــت هــذه البالغــات.
إعــان رصيــح وواضــح عــن تعــرض الطفلــة الضحيــة،
جــرى التبليــغ عنــه قبــل وفاتهــا بليلــة واحــدة فقــط،
وهــذه املــرة ذهــب هــذا التبليــغ إىل الرشطــة نفســها،
ومــن ســوء حــظ الطفلــة ،كانــت هــذه الليلــة30( ،
نيســان /أبريــل) ليلــة عيــد ،عيــد فالبــوري .الرشطــة
تقــول إنهــا تعاملــت مــع البــاغ بشــكل روتينــي ،فقــد
أرســلت فاكــس إىل مكتــب الشــؤون االجتامعيــة ،لــي
يحقــق يف البــاغ .ملــاذا مل تتــرف الرشطــة وتذهــب
إىل املنــزل الــذي تســكن بــه يــارا؟ كــا تفعــل بالعــادة.
هــل ألنهــا كانــت يف حالــة طــوارئ ملكافحــة مــا قــد
ينتــج مــن أعــال شــغب أثنــاء األعيــاد؟ أم أن الرشطــي
املنــاوب أســاء تقديــر جديــة البــاغ؟ ال أحــد يــدري،
طاملــا ال توجــد نتائــج للتحقيــق ،ولكــن يبقــى هــذا أحــد
إعالنــات مــوت مبكــر لطفلــة بريئــة.
مــكان آخــر كان ميكــن أن يســاهم يف منــع الجرميــة،

مسجد رينكبي يربح معركة الحصول على التصاريح
ويبدأ بحمالت جمع التبرعات

الكومبــس – ســتوكهومل :قــال إبراهيــم بوراليــه رئيــس
الرابطــة اإلســامية يف منطقــة يارفــا ،التابعــة للعاصمــة
ســتوكهومل ،إن كل الوثائــق واألوراق الرســمية أصبحــت
اآلن جاهــزة لبنــاء املركــز الثقــايف واملســجد الجامــع يف
رينكبــي ومل يبقــى أمامنــا إال أيجــاد التمويــل للبــدء يف
البنــاء ،وذلــك بعــد أن منحتنــا الســويد مشــكورة قطعــة
أرض مبســاحة  5آالف مــر مربــع يف املنطقــة الواقعــة
شــال غــرب ســتوكهومل.
وأوضــح إبراهيــم بوراليــه أهميــة التوافــق الســيايس
بــن معظــم األح ـزاب الســويدية الربملانيــة عــى تفهــم
حاجــة املســلمني يف املنطقــة لهــذا املــروع ،إضافــة
إىل عــدم اعــراض أي أحــد مــن الســكان عــى إقامــة
املســجد.

مــامل" الــذي بنــي عــام 1990م ،وأدى إىل تطويــر البلــدة.
وبحســب اإلحصــاءات الرســمية فــإن أعــداد املســلمني يف
الســويد تزيــد عــن  200ألــف نســمة مــن بــن الســكان
البالــغ عددهــم  9ماليــن ،بينــا يقــول مســؤولون يف
األقليــة املســلمة أن تعــداد جاليتهــم يصــل إىل 400
ألــف.

وللمســلمني يف الســويد مســاجد يف كل املحافظــات
الســويدية ،وآخــر مســجد كبــر بنــي يف الســويد هــو
املســجد الكبــر يف ســتوكهومل الــذي ســاهم يف بنائــه
الرئيــس الراحــل لدولــة اإلمــارات الشــيخ زايــد بــن
ســلطان آل نهيــان ،ويؤمــه مئــات املصلــن يوميــا ،إضافــة
إىل الزيــارات اليوميــة مــن قبــل ســويديني للتعــرف عــى
اإلســام.
وقالــت ممثلــة حــزب الخــر "يفــون رويــدا" إن الحاجــة للراغبني بالتربع يف بناء مسجد رينكبي:
إىل وجــود مســجد يف شــال ســتوكهومل قدميــة ،وأن هــذا تحول املساعدات عىل الحساب البنيك التايل
املســجد ســيكون مكســبا للجميــع.
Bidrag inom Sverige kan sättas in på bankgiro:
وأعــرب الساســة الســتة عــن أملهــم يف أن يســاهم وجــود :eller insamlingskonto 2393-605
املســجد يف تحفيــز االقتصــاد املحــي ،وتوطيــد األمــن يف SWEDBANK ,7-469 721 914 ,9-8327
املنطقــة ،كــا حــدث مــن قبــل مــع مســجد "ســويدر Association: Islamiska Förbundet i Järva

هــذا املــكان هــو مدرســة الطفلــة ،املتعــارف عليــه هنــا
يف الســويد ،أن املدرســة واملدرســن واإلدارة واملمرضــات
واملوظفــن ،مجنديــن لرعايــة الطفــل ومراقبــة مــا قــد
يتعــرض لــه ،حتــى لــو تطلــب ذلــك التدخــل بشــؤون
تربيتــه املنزليــة ،ولكــن ويف حالــة يــارا ،يقــول املدرســون
إن مســؤولية تبليــغ إدارة الشــؤون االجتامعيــة عــن
حــاالت تعــرض األطفــال لإلســاءات مــن قبــل عوائلهــم،
هــي مســؤولية مديــر املدرســة .مديــر مدرســة يــارا أبلــغ
الشــؤون االجتامعيــة شــفهيا ،ومل يقــدم بــاغ رســمي،
وهــو اآلن موقــوف عــن العمــل إىل حــن االنتهــاء مــن
التحقيقــات ،ولكــن بعــد مــاذا؟ بعــد أن تجاهلــت حتــى
املدرســة قصــة يــارا" ،قصــة مــوت يــارا املعلــن".
الجميــع ينتظــر انجــاز الرشطــة لعملهــا وإعــان نتائــج
التحقيقــات ،خاصــة أن املحتجزيــن ،أقــارب الضحيــة
ينكــران إىل اآلن عالقتهــا بالجرميــة ،والرشطــة ترفــض
اإلفصــاح عــن روايتهــا حــول الجرميــة.
العديــد مــن التعليقــات التــي أرســلها ق ـراء الكومبــس
عــى اإلنرتنــت ،المــت أو حتــى أدانــت الوالديــن ،ألنهــا
ارســا ابنتهــا إىل مصريهــا ،للحصــول عــى اإلقامــة يف
الســويد ،لكــن هنــاك أيضــا مــن تفهــم لجــوء أهــل يــارا،
والعديــد مــن العائــات خاصــة مــن ســوريا إىل هــذه
الطريقــة ،مــن أجــل خالصهــم ومــن أجــل البحــث عــن
مســتقبل أفضــل لهــم وألطفالهــم ،فهــل هــذا الغايــة
تــرر وســيلة اســتخدام لجــوء األطفــال للــم شــمل
العائلــة؟ هــذا ســؤال
نتمنى أن نثريه الحقا.
وكانــت الصحافــة الســويدية تناقلــت خــر مقتــل الطفلة

يــارا ( 8ســنوات) ،التــي عــر عليهــا دون حـراك يف منــزل
خالهــا يــوم األربعــاء املــايض ،مصابــة بإصابــات بالغــة يف
جميــع أنحــاء جســدها ،بســاح مل يتــم تســميته ،فنقلتهــا
ســيارات اإلســعاف لتتــوىف يف املستشــفى ،يف كارلســكرونا
التابعــة ملحافظــة بليكينــغ ،اقــى جنــوب رشق الســويد.
فيــا صــدم الخــر الــرأي العــام املحــي يف املنطقــة،
وأجــرى مجلــس البلديــة اجتامع ـاً طارئ ـاً.
وتفيــد معلومــات حصلــت عليهــا الكومبــس مــن مصــادر
فلســطينية يف الســويد ،أن الطفلــة كانــت تقيــم يف بيــت
خالهــا منــذ حــوايل تســعة أشــهر ،بعــد أن وصلــت مــن
قطــاع غــزة عــن طريــق اإلمــارات بــدون أهلهــا وقدمــت
لجــوء ،عــى أمــل أن يســتطيع أهلهــا االلتحــاق بهــا
بواســطة قوانــن مل الشــمل ،وذلــك بعــد اتفــاق بــن
والديهــا وعائلــة خالهــا املقيمــة يف الســويد.
د .محمود صالح آغا
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" النساء يندمجن
بالمجتمع الجديد أسرع
من الرجال" ! ..
الكومبــس  -تحقيقــات :تعكــس " منتهــى " صــورة
املــرأة املهاجــرة الناجحــة ،إذ مل ميــض عــى وجودهــا يف
الســويد ،التــي وصلتهــا مــع طفليهــا وزوجهــا ،غــر ســتة
أعــوام ،حتــى متكنــت خاللهــا مــن معادلــة شــهادتها
الجامعيــة يف التدريــس ،والحصــول عــى عمــل يف إحــدى
املــدارس اإلبتدائيــة.
وبالتأكيــد مــا حققتــه " منتهــى" البالغــة مــن العمــر 39
عامــاً ،يف هــذه املــدة ،يختلــف إختالفــاً شــديدا ً لــدى
اآلخريــن ،ســواء كانــوا نســاءا ً أو رجــاالً ،الن قابليــة األفراد
عــى التكيــف واإلندمــاج يف مجتمعاتهــم الجديــدة،
تتابــن ،حيــث تؤثــر عــى ذلــك جملــة عوامــل وأســباب،
بيئيــة وإجتامعيــة وســلوكية ونفســية وإقتصاديــة ،يقارن
مــن خاللهــا املغــرب يف الغالــب بــن مــا كان عليــه ومــا
آل إليــه ،فيــا يعلــق كثــرون يف الهــوة التــي تفصــل بــن
الوضعــن ،إذ يبقــون مشــدودين اىل مــا كانــوا عليــه ،وال
يحاولــون التقــدم نحــو اإلمــام لتجــاوز تلــك الهــوة ،األمــر
الــذي يؤخــر مــن رسعــة إندماجهــم.
يــرى البعــض ان تكييــف املهاجــر ،يعتمــد بشــكل أو
بآخــر عــى مقــدار املكتســبات الجديــدة التــي يحصــل
عليهــا يف مجتمعــه املضيــف ،حيــث تبقــى أوجــه
املقارنــة بــن مكتســبات املــايض والحــارض ،تــازم املغرتب
وتشــغل مســاحة واســعة مــن تفكــره ،لــذا فأنــه فكلــا
زادت املكتســبات التــي مينحهــا البلــد املضيــف ،كلــا
زادت قابليــة الفــرد عــى التوغــل فيــه والتكيــف معــه.
تقــول منتهــى لـــ "الكومبــس" :وصلــت الســويد وأنــا يف
الـــ  33عامـاً ،وأدركــت بعــد وقــت قصــر ،أن الوقــت لــه
مثــن يف هــذا البلــد ،وأنــه ليــس أمامــي ســوى اإلســتفادة
بأقــى حــد ممكــن مــن الخيــارات املتاحــة والعمــل
بجــد ،للمشــاركة يف تأمــن مســتقبل العائلــة.
أكملــت منتهــى دراســة اللغــة الســويدية لألجانــب
بوقــت قيــايس مل يتعــد العــام ،واصلــت بعدهــا إكــال
املــواد املطلوبــة منهــا ،متهيــدا ً لدراســتها الجامعيــة ،فيــا
كانــت يف الوقــت نفســه تعمــل لبعــض الوقــت يف إحــدى
دو ّر رعايــة املســنني ،مــا مكنهــا مــن تحســن دخلهــا
وتطويــر لغتهــا وإطالعهــا عــى عــادات وتقاليــد البلــد
الجديــد مــن خــال املســنني الذيــن تتعامــل معهــم.
تضيــف أن زوجهــا ،حاصــل عــى شــهادة جامعيــة يف
الهندســة ،اال أنــه مل يعمــل عــى معادلتهــا مثلــا فعلــت
هــي ،وأختــار لنفســه العمــل كســائق بــاص .وهنــاك
مــن يعتقــد إن الرجــال يتأخــرون أكــر مــن النســاء يف
الدخــول اىل املجتمــع الجديــد ،قياســا اىل النســاء.
ورغــم عــدم وجــود أرقــام أو إحصائيــات رســمية ،تبــن
رسعــة اإلندمــاج والتكييــف عــى أســاس جنس الشــخص،
رجــاً كان أم إمــرأة ،اال أن العديــد مــن الناشــطات
النســويات يعتقــدن ان املــرأة بشــكل عــام أكــر تكييف ـاً
وأرسع إندماج ـاً يف مجتمعهــا املضيــف مــن الرجــل.
مرونة أكثر لدى النساء
تقــول مســؤولة الجمعيــة النســائية العربيــة العامليــة يف

عصام ميزر

ماملو Internationella Arabiska Kvinnoföreningen
إخــاص رمضــان ،إنــه وبشــكل عــام ،فــأن قــدرة النســاء
عــى اإلندمــاج والتكيــف مــع مجتمعاتهــن املضيفــة،
أكــر مــن قــدرة الرجــال عــى ذلــك ،موضحــة ان
الطبيعــة الطيّعــة للمــرأة ،املكتســبة بفعــل الســلوكيات
الرتبويــة التــي نشــأت عليهــا ،وخاصــة النســاء الرشقيــات
والــرق أوســطيات ،او الطبيعــة البايولوجيــة ،تجعلهــا
أكــر ليونــة يف تقبــل املتغـرات التــي تطــرأ عــى حياتهــا
وحيــاة عائلتهــا.
وال تعتمــد رمضــان حكمهــا هــذا عــى واقــع كونهــا
إمــرأة ،بــل توضــح يف حديــث لـــ "الكومبــس" :أن العمــل
هــو الخطــوة األوىل لتحقيــق اإلندمــاج والتكييــف مــع
املجتمــع الجديــد ،وأن املــرأة متلــك مــن املرونــة واآلرث
الرتبــوي ،مــا يجعلهــا غــر متمســكة باملنصــب الوظيفــي
او اإلجتامعــي الــذي كانــت عليــه ،لــذا نراهــا تــرىض
بأعــال قــد ال ترقــى اىل مســتوى األعــال التــي كان
تؤديهــا يف بلدهــا ،ســعياً منهــا لتحقيــق الخطــوة األوىل،
فيــا يصعــب عــى الرجــل بشــكل عــام ،النــزول عــن
مســتوى العمــل الــذي كان يعمــل بــه يف الســابق".
بعيد ًا عن اإلتهام
تقــول رمضــان ،إن الفكــرة ليســت إتهــام الرجل بالكســل،
قــدر مــا يتعلــق األمــر باملفاهيــم الرتبويــة والســلوكية
التــي تــرىب عليهــا الرجــل واملــرأة يف مجتمعاتهــم األصليــة
مــن جهــة واإلختالفــات البايولوجيــة بــن الجنســن،
حيــث متتــاز النســاء بشــكل عــام ،بأنهــن أكــر طاعــة
واقــل متــردا ً مــن الرجــال ،لذلــك يحققــن نجاح ـاً أكــر
مــن الرجــل يف هــذا املجــال.
وتــرى رمضــان ،أن اإلســتقالل اإلقتصــادي الــذي تحققــه
املــرأة ،وخاصــة تلــك التــي مل تعمــل يف بلدهــا األصــي
مطلقــاً ،يجعلهــا ت ُقــدم بشــهية عــى العمــل ،دون

الوقــوف كث ـرا ً عنــد نوعــه ،خاصــة ان أهميــة املــرء يف ســوا ًء رجــاً كان إمــرأة ،لكــن بشــكل عــام ويف حالــة
الســويد ويف أوربــا بشــكل عــام ،تتحــدد مــن خــال تقــارب هــذه الظــروف ،فأنــا أرى ان النســاء املهاج ـرات
العمــل وليــس نوعــه.
أرسع إندماجــاً وأكــر تكيفــاً يف املجتمــع ،مقارنــة
بالرجــال ،كــا أنهــن أكــر تواضع ـاً يف قبــول وظائــف مل
مجاالت عمل أوسع للمرأة
وتعتقــد رمضــان ان قطاعــات العمــل الناشــطة يف يزاولهــن يف الســابق".
الســويد ،كالتعليــم والصحــة ودور رعايــة املســنني،
تجعــل مجــاالت فــرص العمــل املتوفــرة للمــرأة ،أوســع ،نوافذ إجتماعية
خاصــة أن هــذه القطاعــات ،تســتقطب النســاء أكــر مــن ويــرى ميــزر الــذي يفضــل مفــردة "التكامــل" عــى
الرجــال ،وال تتأثــر كثـرا ً بالتذبــذب الــذي يعيشــه ســوق اإلندمــاج ،أن اإلنخــراط بالدراســة او العمــل يوفــر
العمــل يف الســويد ،لحاجــة املجتمــع اىل تلــك الوظائــف للنســاء ،نوافــذ إجتامعيــة ،يختلطــن مــن خاللهــا
يف كل األوقــات ،فيــا ينشــط الرجــال يف قطاعــات عمــل،
بأشــخاص مــن جنســيات وثقافــات مختلفــة ،ويكســن
تالقــى صعــودا ً وهبوطـاً بــن الحــن واآلخــر ،كالعمــل يف
املنشــأت الصناعيــة والهندســية وأعــال البناء والســياقة .املزيــد مــن الخ ـرات اإلجتامعيــة التــي تقــوي صلتهــن
ويــرى متابعــون ،أن البعــض مــن الرجــال املغرتبــن ،باملجتمــع ،فيــا تــرى رمضــان أن رغبــة املــرأة يف إكــال
ينظــرون اىل املجتمــع الجديــد مــن أنــه يُشـكّل خطــورة دراســتها او معادلــة شــهادتها او حتــى دراســة تخصــص
عليهــم ،وأول مــا يعكســه ذلــك يف نظرهــم ،تراجــع جديــد مختلــف عــن دراســتها الســابقة ،يجعلهــا أكــر
قيمتهــم اإلجتامعيــة ،مــا يولــد اإلحبــاط يف نفســيتهم إنفتاحــاً عــى الخيــارات املتوفــرة لهــا.
ويجعلهــم غــر متقبلــن للتحديــات التــي ال بــد منهــا ،وليــس األطفــال مبعــزل عــن الصــورة ،إذ يؤكــد رمضــان
أهمهــا تعلــم اللغــة والقبــول بالوظائــف املتوفــرة يف
وميــزر عــى دورهــم يف زيــادة إحتــكاك إمهاتهــن
ســوق العمــل ،وهــذا مــا يؤخــر مــن عمليــة اإلندمــاج،
وعــى العكــس مــن ذلــك ،تنظــر النســاء بشــكل عــام باملجتمــع ،حيــث تتــوىل غالبيــة النســاء التواصــل مــع
اىل اإلمكانيــات املتوفــرة لهــا يف املجتمــع الجديــد ،لــذا أطفالهــن يف الحضانــة او املدرســة واملراكــز الصحيــة
يكــون مــن الســهل عليهــا البــدء بخطــوات أكــر ثبات ـاً .واملستشــفيات ،مــا يســهل عليهــن ،كــر حاجــز الــردد
ويبــدو أن فكــرة ،أن املــرأة تندمــج أرسع مــن الرجــل يف ورمبــا الخــوف مــن اللغــة والتعامــل مــع اآلخريــن.
مجتمعهــا الســويدي ،ليســت نســائية فقــط ،اذ يتفــق
رئيــس الجمعيــة الثقافيــة العراقيــة يف ماملــو عصــام
ميــزر مــع رمضــان يف ذلــك.
ويقــول عصــام لـــ " الكومبــس "  " :هنــاك جملــة مــن لينا سياوش
األســباب ،كالخــرة الحياتيــة واملســتوى الثقــايف والعلمــيlena@alkompis.com ،
ميكــن أن نرجــأ إليهــا رسعــة إندمــاج املــرء يف مجتمعــه،
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تجاربهم مع االندماج:

من هو صاحب الخطوة األولى؟
الكومبــس  -تحقيقــات :يــده ال تفــارق جهــاز التحكــم
الخــاص بالتلفــاز حيــث ينتقــل عــر القنــوات إىل بلــده
ســوريا ،فهنــاك تــرك حيــاة مليئــة باملجــد عــى حــد
تعبــره ،حيــث كان نجــارا يقصــد محلــه كل مــن
ســمع بجــودة قطعــه الخشــبية ،لكــن الحــرب الدائــرة
هنــاك أجــرت أبــو حســان الرجــل الســبعيني عــى تــرك
انجازاتــه وأصدقائــه ومجتمعــه ،فاختــار " العزلــة " يف
الســويد التــي يصفهــا بأنهــا "اضطراريــة ال اختياريــة"،
ويــرر ذلــك بقولــه" أنــا رجــل كبــرال لغــة لــدي والحتــى
أصدقــاء فيبــدو أن الجميــع منشــغل بعملــه ،فلــم يعــد
يل إال نافــذيت املطلــة عــى ســوريتي املرهقــة" قاصــدا
بذلــك التلفــاز.
يتنهــد أبــو حســان ويتابــع " أمــس وأنــا أشــاهد األخبــار
ظهــرت صــورة ملحــي مهدمــا ألن القذائــف واملعــارك
طالــت حتــى ذاكــريت مــازاد جرحــي عمقــا وقلبــي
نزيفــا ،فعــن أي اندمــاج تتكلمــن فهــل بقــي لدينــا
رغبــة لالختــاط أصــا".
رمبــا الحــزن الــذي يشــعر بــه البعــض بعــد لجوئهــم
نتيجــة أوضــاع بالدهــم هــي أحــد أســباب ضعــف
االندمــاج يف املجتمــع الســويدي وعــى األقــل يف
املرحلــة األوىل .أماهالــة تبــي التــي عملــت كمحاميــة
يف ســوريا تضيــف أســبابا أخــرى ":اللغــة هــي الســبب
األول والحاجــز العــازل بيننــا وبــن املجتمــع الــذي
وفدنــا إليــه ،فبالقــدر الــذي تجاهــد لتتعلــم الســويدية
تقــرب بالــرورة مــن تحطيــم هــذا الحاجــز ،وأنــا ال
أتفــق نهائيــا مــع مــن يعتــر الســويديني شــعبا خجــوال ال
يخالــط اآلخريــن ،فلــو عرفنــا لغتهــم بالتأكيــد ســنتمكن
مــن التحــدث إليهــم ".
توافقهــا صديقتهــا يف الصــف الــدرايس بجانــب وتخالفهــا
بآخــر فتعتــر هنــادي أن املســتضيف هــو الــذي يبــادر
ويســاعد الوافــد عــى االندمــاج وتقــص يف ذلــك تجربتهــا
" لــدى قدومــي إىل الســويد ســكنت يف مدينــة صغــرة
جــدا حيــث يقطنهــا غالبيــة ســويدية ،وهنــاك كان
الجــران يزوروننــي ويســألون عــن احتياجــايت ليصــل
األمــر بالبعــض أن بــادر بتعليمــي اللغــة الســويدية ،أمــا
هنــا يف مدينــة فســروس شــعرت باختــاف كبــر فبعــد
ســتة أشــهر مــن ســكني مل أعــرف مــن يقطــن يف البنــاء
وحتــى يف الكنيســة التــي أقصدهــا ســاعية لإلندمــاج ال
أحــد يتحــدث إيل ،عــى عكــس املصلــن يف آفســتا ".
تقاطعهــا النــا الوافــدة مــن إريترييــا والتــي تفهــم اللغــة
العربيــة لكنهــا تعــر عــن رأيهــا بالســويدية قائلــة "

ملــاذا ننتظــر مــن اآلخريــن املبــادرة ،فاالندمــاج ال ميكــن
أن يحــدث مــن جهــة واحــدة ،ومبــا أننــا نحتــاج لهــذا
اإلختــاط علينــا أن نبــادر ونتجــرأ وإال ســنبقى نلقــي
اللــوم عــى اآلخريــن ".
تســمع مــاري (معلمتهــم للغــة الســويدية) نقاشــهم
فتتطلــب أن يرشحــوا لهــا لتبــدي رأيهــا كســويدية
وبعــد أن حاولــوا إيصــال الفكــرة أكــدت أن الســويديني
يف القــرى يختلفــوا عــن املــدن وهــذا حــال جميــع
الــدول ،ولتســهيل االندمــاج عــى الوافــد االنتــاء
إلىجمعيــات أو منظــات أو أحــزاب ،وهــذه األجــواء
هــي التــي تؤمــن الدخــول الصحيــح ،لكــن أن
يبقــى األجنبــي منتظــرا مبــادرة اآلخريــن باعتقــادي
ذلــك ســيؤخر تطــوره باللغــة أوال واالندمــاج ثانيــا".
عوامل أساسية تساعد على االندماج
وألهــل اإلختصــاص رأي حيــث تؤكــد أليســار فنــدي
األخصائيــة االجتامعيــة أن "العــادات والتقاليــد الســلوكية
واملرتبطــة بحضــارة وثقافــة املجتمــع واملختلفــة عــن
الوافــد تخلــق لديــه إحســاس بالتوتــر خاصــة إذا امتــد
االختــاف للقيــم األخالقيــة وطريقــة التفكــر ،وعوامــل
الدمــج يكونهــا أكــر مــن عامــل ،أوال الشــخص ذاتــه
وجرأتــه باملبــادرة وقدرتــه عــى التميــز بــن االندمــاج
واالنصهــار فهنــاك مــن يفضــل أن يبقــى معــزوال خوفــا
مــن الذوبــان يف املجتمــع الجديــد لكــن الشــخص
بإمكانــه أن يأخــذ مــا يناســبه ويــرك مــا اليتفــق مــع
مبادئــه  ،والثانيــة تكــون مــن خــال قبــول اآلخريــن لــه
ويســاعده بذلــك وجــود العنــر العــريب أو املطابــق
النتامئــه وهــذا يوفــر لــه املســاعدة لرسعــة التكيــف
وفهــم قوانــن املجتمــع الجديــد".
"أوراق المعامــات الســويدية جعلتنــي
أستســلم واللوتــس مــن أخــر دخولــي
بالمجتمــع ".
جميــع العوامــل الســابقة التــي ذكرتهــا االختصاصيــة
االجتامعيــة تطبقهــا عليــاء أبــو عيــى ،لكــن مشــكلتها
ليســت مــع الجــرأة بالدخــول إىل املجتمــع بــل مــع
األوراق التــي تحبــط الوافــد عــى حــد وصفهــا خصوصــا
أنهــا مكتوبــة بلغــة غريبــة عــن االجــىء ،مــا يســبب
هــذا األمــر مشــاكل يف املعامــات وتســتذكر عليــاء
ماحــدث معهــا" كنــت أشــعر بالقلــق عندمــا يرمــي
ســاعي الربيــد الرســائل التــي تــأت بالجملــة عــر الطاقــة

املطلــة عــى البيــت ،وأحــاول فهــم مــا بدخلهــا مبســاعدة وخاصــة الكبــار منهــم ،يضــاف إىل ذلــك اللغــة الجديــدة
املرتجــم اآليل مــن دون نتيجــة ،فــكان ينتابنــي شــعور أين واملجتمــع الجديــد بثقافتــه وعاداتــه.
لــن أمتكــن مــن مواكبــة النظــام الســويدي باملعامــات
والدوائــر ،وحقيقــة خــرت الكثــر مــن املبالــغ بســبب
عــدم فهمــي لهــا أو التعامــل مــع النظــام الحديــث
كحجــز القطــارات مثــا ،لــذا استســلمت وســلمت أمــري
للوتــس مــا أخــر اندماجــي".
جابــر الــذي يرفــض تســليم أمــره للوتــس وجــد أن
األوراق الكثــرة ســاعدته عــى تعلــم اللغــة حيــث قــرر
أن يحفــظ مفــردات كل ورقــة تأتيــه عــر الربيــد وبعــد
عــام بــات يفهــم تقريبــا جميــع األوراق".
ويعتــر جابــر" أن الــدورة التــي تنجزهــا دائــرة االندمــاج
كانــت الســبب األكــر بانخراطــه باملجتمــع حيــث تعــرف
فيهــا عــى القوانــن وطريقــة التفكــر الســويدية".
جريــدة " الكومبــس " بهــدف اإلق ـراب أكــر مــن واقــع
األجانــب ورسعتهــم باالندمــاج كان لهــا لقــاء مــع انكفــار
ويديــل وهــو مــن املوظفــن الرئيســن يف دائــرة االندمــاج
مبدينــة فيســروس والــذي يعنــى كثـرا بأمورهــم.
مــاذا تقــدم دائــرة االندمــاج لمســاعدة
األجانــب؟
تحــاول خــال مــدة قصــرة أقصاهــا شــهر تقريــب
األجنبــي مــن املجتمــع الســويدي وذلــك مــن خــال
محــارضات عــن القوانــن الســويدية الخاصــة باملــرور
والبيئــة ..الــخ إضافــة اىل تعريفهــم بالعــادات والتقاليــد
وأهــم املعــامل الســياحية والثقافيــة التــي نفتخــر بهــا
كســويدين ،وبالتأكيــد النهمــل تعريفهــم بحقوقهــم
وواجباتهــم كمواطنــن يف البلــد الســويدي".
كيــف يكــون الشــعور األولــي لهــم فــي
بدايــة الــدورة؟
يف البدايــة يعتقــد الوافــد أن املحــارضات ســتكن بلغتــه
األم ،وبالحقيقــة نتمنــى نحــن ذلــك ،لكــن غالبيــة
امللمــن بالقضايــا الســويدية ال يجيــدون اللغــات األم
لألجانــب لــذا نســتعني مبرتجمــن ،والالفــت باألمــر أن
األجانــب بدايــة ال يتجــرؤون عــى طــرح األســئلة لكــن
ليســت إال أيــام قليلــة فيشــارك الغالبيــة املحارضيــن
ســواء مبخاوفهــم أوأســئلتهم".

املعلمة ماري

ماهــي معوقــات االندمــاج بحســب
تعاملــك مــع األجانــب لســنين عديــدة؟
يشــعر القــادم الجديــد بإحبــاط وتشــويش بســبب
الزيــارات العديــدة التــي يجريهــا منــذ وصولــه كمكتــب
العمــل ودائــرة الهجــرة ودائــرة االندمــاج ،وهــذا النظــام
رمبــا غريــب عــى البعــض مــا يســبب لهــم القلــق

انكفار ويديل
هــل للســويديين دور بمســاعدة األجانــب
علــى االندمــاج؟
بعــض الســويديني لديهــم نظــرة مســبقة عــن الالجئــن
ويعتقــدوا أن لديهــم ثقافــة غريبــة لــن يتخلــوا عنهــا لــذا
تنقصهــم املبــادرة وأنــا أدعــو هــؤالء أن يفكــروا كالطفــل
الــذي ال يســأل عــن جنســية اآلخــر الــذي أمامــه بــل
يتعــرف عليــه مــن دون قيــود مســبقة يضعهــا لنفســه.
ولألســف الســويدي اليثــق كثــرا بشــهادة األجانبــي
فنجــد أن أصحــاب الشــهادات العاليــة مــن الوافديــن مل
يحصلــوا عــى عمــل والعكــس صحيــح فكلــا انخفضــت
الشــهادة الدراســية تزيــد فرصــة العمــل ،وأنــا برأيــي أن
الكثــر مــن الــدول لديهــا مســتوى تعليــم عــايل وعلينــا
كســويديني أن نســتفيد مــن هــذه الخــرات الكبــرة
الوافــدة إلينــا وعــدم إحباطهــا وعزلهــا ،وأكــر مثــال عــى
قــويل رشكــة ( ) ABBوالتــي تضــم أكــر مــن  100لغــة
وحصلــت عــى شــهرة كبــرة ورس نجاحهــا االســتفادة من
خ ـرات األجانــب  ،وأعتقــد أن هــذه التجربــة أيقظــت
الكثــر مــن أصحــاب العمــل ".
سالف يعقوب ابراهيم
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مؤتمر القدس تحت قبة البرلمان السويدي:

محاولةإلحياءملفالمدينةالمقدسةمنخاللالبرلماناتاألوروبية
الكومبــس – تحقيقــات :اللجــوء إىل الربملــان
الســويدي /الركســداغ ،لطــرح موضــوع القــدس ،اعتــر
نقلــة نوعيــة إلعــادة تحريــك ملــف املدينــة املقدســة ،يف
ظــل الجمــود الــذي تشــهده العمليــة الســلمية ،خاصــة
أن هــذا امللــف يعتــر أحــد أهــم ملفــات الــراع يف
الــرق األوســط.
مؤمتــر القــدس لــدول شــال أوروبــا يف العاصمــة
ســتوكهومل ،انعقدعــى مــدار يومــي التاســع والعــارش
مــن أيــار /مايــو ،وذلــك بتنظيــم مــن لجنــة القــدس
الســويدية والجمعيــة الربملانيــة الســويدية الفلســطينية
ومبشــاركة ممثلــن عــن منظمــة التحريــر الفلســطينية
واملجلــس الترشيعــي الفلســطيني واملجتمــع املــدين،
وعــدد مــن ســفارات الــدول العربيــة منهــا مــر
والعــراق واإلمــارات العربيــة والكويــت والجزائــر
وســفارة دولــة فلســطني ،وأعضــاء برملانــات ونشــطاء
مــن الســويد وايســلندا والرنويــج والدمنــارك وفنلنــدا.
ألقيــت يف املؤمتــر عــدة كلــات ونوقشــت أوراق عمــل
بالقضايــا الصحيــة والتعليميــة واالجتامعيــة وحقــوق
اإلنســان يف املدينــة املحتلــة واتخــذ املؤمتــر عــدد
مــن التوصيــات والقــرارات الهادفــة لتعزيــز صمــود
املقدســيني يف مدينتهــم.
الخارجيــة الســويدية :إثــارة المواضيــع
المتعلقــة حــول القــدس يســاهم فــي
عمليــة الســام
اعتــر تومــاس برونديــن املستشــار يف وزارة الخارجيــة
الســويدية انعقــاد مؤمتــر للقــدس يف الربملــان الســويدي،
حدثــا هامــا يف مســرة الســام يف الــرق األوســط ،ويف
ايجــاد حــل للن ـزاع الفلســطيني اإلرسائيــي ،موضحــا أن
إثــارة املواضيــع املتعلقــة حــول املدينــة املقدســة مــن
شــأنه أن يســاهم يف تفعيــل محادثــات الســام.
ويف ســؤال مــن الكومبــس حــول معنــى أن يعقــد
الجانــب الفلســطيني مؤمت ـرا للقــدس ،يجمــع فعاليــات
مــن الســويد ودول الشــال األورويب تحــت قبــة الربملــان
الســويدي الركســداغ ،نظــرا لحساســية ملــف القــدس
للطرفــن ،أجــاب املستشــار برونديــن :مــن املهــم أن
يكــون الربملــان مكانــا يجمــع قــوى سياســية ومدنيــة
ودينيــة للنقــاش والحــوار ،حــول مواضيــع السياســة
الخارجيــة ،مؤكــدا أن وزارة الخارجيــة الســويدية تحــرص
عــى حضــور مثــل هــذه الفعاليــات لــي تتابــع وتســتمع
إىل مختلــف اآلراء والتوجهــات .كــا أوضــح املستشــار
املختــص بشــؤون الــرق األوســط وشــال افريقيــا
أن لجنــة القــدس الربملانيــة يف الســويد تضــم معظــم
األحــزاب الربملانيــة الســويدية.
"دخــول دول مــن أوروبــا الشــرقية لالتحاد
يعيــق بلــورة موقــف أوروبــي موحد"
وركــزت كلمــة املشــاركة الدمناركيــة يف املؤمتــر عــى
التضليــل الــذي يتبعــه االعــام االرسائيــي يف أوروبــا
والــذي ال يســتند اىل اي حقائــق ،ويحاول قلــب املفاهيم،
حســب تعبريهــا.
وأوضــح ممثــل أيســلندا أن هنــاك العديــد مــن األحـزاب
والقــوى املســاندة واملتفهمــة للحقــوق الفلســطينية
يف بــاده ،أمــا فيــا يتعلــق بعــدم نجــاح االتحــاد
األورويب يف بلــورة موقــف جــدي وواضــح مــن الحقــوق
الفلســطينية ،فهــو دخــول دول جديــدة مــن رشق أوروبــا
إىل االتحــاد ســاهمت يف عرقلــة تبلــور راي موحــد مــن
القضيــة الفلســطينية.
فيــا اعتــر ممثــل القــوى املشــاركة مــن فلنــدا أن هنــاك
تطــورا واضحــا يف تعــرف الــرأي العــام الشــعبي يف أوروبــا

عــى حقائــق القضيــة الفلســطينية ،مــن خــال الــدور
الــذي تقــوم بهــا الجاليــات والقــوى املســاندة للحقــوق
الفلســطينية.

" القــدس هــي أكبــر مــن اســمها ولهــا
خصوصيــة عالميــة"
وكان فيكتــور ســاعنة ،رئيــس لجنــة القــدس ،قــد
افتتــح املؤمتــر مرحبــا بالضيــوف خاصــة القادمــن مــن
فلســطني املحتلــة لــي يرشحــوا معانــاة الفلســطينيني
تحــت االحتــال وخصوصــا يف مدينــة القــدس ،ورحــب
بانضــام املزيــد مــن القــوى الربملانيــة باملشــاركة يف
مؤمتــر القــدس.
عضــوة اللجنــة التنفيذيــة يف منظمــة التحريــر حنــان
عـراوي قالــت إن القــدس هــي أكــر مــن اســمها ولهــا
خصوصيــة عامليــة فهــي ترمــز للســام الــدويل ولكنهــا جــاء نتيجــة ومثــرة لنضــال الشــعب الفلســطيني،
االن مختطفــة بعــد أن كانــت عــى مــر التاريــخ مدينــة ومــؤازرة لــه حتــى يحصــل عــى حقوقــه ،وأكــد أن هناك
مفتوحــة للجميــع ،مشــددة عــى أن القــدس جــزأ مــن تحــوال مالحظــا لــدى الــرأي العــام العاملــي يف تفهــم
تاريــخ الشــعب الفلســطيني وحضارتــه.
واقــع القضيــة الفلســطينية ،وأن االســتمرار يف دعــم
االحتــال لــه فاتــورة ثقيلــة عــى املســتوى األخالقــي
"يجــب أن تتحــول القــدس إلــى قضيــة
والســيايس ،وقــال إن االحتــال اإلرسائيــي يقــوم بــإدارة
عدالــة دوليــة"
دينيــة للمدينــة املقدســة ويتدخــل حتــى باختيــار رجــال
وتنــاوب عــى القــاء الكلــات ممثلــن عــن أحــزاب
الديــن املســيحيني يف املدينــة.
ســويدية منهــم توربيورنبيوركلنــد مــن حــزب اليســار
الــذي شــكر كل مــن ســاهم يف إنجــاح هــذا املؤمتــر
بيــان المؤتمــر :دعــوة إلــى تغييــر االتحــاد
وطالــب بــان تكــون القــدس قضيــة عدالــة دوليــة تحــث
األوروبــي لــدوره مــن ممــول الــى العــب
عــى التعــاون يف دول الشــال األورويب ،تكــون رمــزا
يدعــوا املشــاركون يف مؤمتــر القــدس يف دول الشــال اىل
للتضامــن مــع الشــعب الفلســطيني.
وربطــت ســفرية فلســطني لــدى الســويد هالــة فريــز دور فاعــل لالتحــاد األورويب يف الــرق األوســط وأكــدوا
بــن مناســبة انعقــاد مؤمتــر القــدس وبــن حلــول ذكــرى عــى رضورة ان يغــر االتحــاد األورويب دوره مــن كونــه
النكبــة وأكــدت عــى أن القــدس ســتبقى عاصمــة ممــول اىل العــب وذلــك بتعزيــز دورة واتخــاذ خطــوات
فلســطني رغــم أعــال االســتيطان والتهويــد وتدمــر فعليــة لجمــع الفرقــاء بهــدف الوصــول اىل اتفــاق يتــاءم
املنــازل ،مطالبــة بــان ينتبــه العــامل إىل ترصفــات االحتــال مــع القانــون الــدويل والقانــون الــدويل اإلنســاين وبرغبــة
اإلرسائيــي التــي تــرب بعــرض الحائــط كل الق ـرارات وإرادة الشــعوب األوروبيــة.
ان الهــدف ال يقتــر عــى تحســن ظــروف الفلســطينيني
الدولية.
وأوضحــت الســفرية فريــز ان املجتمــع الفلســطيني تحــت االحتــال بــل يف إنهــاء االحتــال بشــكل نهــايئ
مجتمــع متعــدد األديــان ومل يحــدث اي اســتهداف بــن تنفيــذا لقــرارات االمــم املتحــدة ومجلــس األمــن
الفلســطينيني لدوافــع دينيــة عــى مــدار االف الســنني .وخاصــة قــرارات  242،338،194تللــك القــرارات التــي
تــم االجــاع عليهــا كأســس يف القانــون الــدويل وعــى
إرسائيــل االلتــزام بهــا كقــوة احتــال.
" تحول واضح لدى الرأي العام
ان قضيــة فلســطني مرتبطــة بقضيــة القــدس ودون
العالمي في تفهم القضية
القــدس كعاصمــة لدولــة فلســطني ال ميكــن الوصــول اىل
الفلسطينية"
وأوضــح الســفري عفيــف صافيــة للكومبــس أن نقــل حــل عــادل ونهايئ ونحــن كممثلــن لربملانات ومؤسســات
عمليــة التضامــن مــع القــدس إىل الربملانــات األوروبيــة حقــوق إنســان يف دول أوروبــا ندعــو املجتمــع الــدويل

مبــا يف ذلــك مجلــس الكنائــس العاملــي العمــل عــى ان
تواصــل القــدس مكانتهــا كقبلــة للمؤمنــن.
السالم في القدس هو مفتاح
التعايش بين الفلسطينيين
واإلسرائيليين
كــا دعــا املؤمتــر الربملانيــن األوروبيــن واألحــزاب
السياســية ومنظــات املجتمــع املــدين اىل تشــكيل لجــان
للقــدس عــى غـرار لجنــة القــدس الســويدية يف مختلــف
الــدول األوروبيــة.
واكــد املؤمتــر انــه ال ميكــن تطبيــق القانــون الــدويل يف
ظــروف االحتــال لذلــك ندعــو الهيئــات الدوليــة التخــاذ
التدابــر الالزمــة إلنهــاء االحتــال الــذي بــدا عــام 1967
عــى األرايض الفلســطينية مبــا ميكــن الفلســطينيني مــن
حريــة الحركــة والتملــك والتعليــم وكل الحريــات التــي
كفلهــا القانــون الــدويل.
ان الســام يف القــدس هــو مفتــاح التعايــش بــن
الفلســطينيني واإلرسائيليــن وندعــو املجتمــع الــدويل
لزيــارة القــدس ليكونــوا شــهود عيــان عــى الوجــود
العســكري اإلرسائيــي ومتتــن أوارص العالقــة مــع املجتمع
الفلســطيني مبختلــف طوائفــه املســيحية واإلســامية.
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مليارات الكرونات تصرف على اإلعالنات...

هل تحقق غرضها المطلوب؟ أم تشتت المهاجر؟
الكومبــس – خــاص :تشــغل اإلعالنــات حيــزاً كبــراً
يف حيــاة اإلنســان الحديــث بشــكل عــام ،واملواطــن
الســويدي بشــكل خــاص ،حيــث تبــدأ مــن لحظــة
جلوســه أمــام التلفــاز ،أو ســاعه للراديــو ،أو تلقيــه
الصحيفــة مــن فتحــة الربيــد ،حتــى خروجــه إىل العمــل
ورؤيتــه لإلعالنــات يف الطرقــات ،ومواقــف الحافــات،
والحافــات نفســها ،وأنفــاق امليــرو ،إىل أن يتصفــح
جهــازه املحمــول لتظهــر لــه إعالنــات أخــرى ،قــد ميقتهــا
البعــض ويراهــا مزعجــة ،فيــا يحبهــا آخــرون ،ويرونهــا
جذابــة ومفيــدة.
تــرف مليــارات الكرونــات ســنوياً عــى اإلعــان
يف الســويد ،مبختلــف أشــكاله ،فهــل يــؤدي الغــرض
املطلــوب منــه يف بلــد متعــدد الثقافــات كالســويد؟ ومــا
هــو الحــال بالنســبة للمهاجريــن املوجوديــن يف الســويد
الوافديــن قدميـاً أو حديثـاً؟ هــل يفهمــون اإلعــان أم ال؟
هــل يجذبهــم؟ هــل يحاولــون ترجمــة محتــواه؟ وكيــف
يتلقونــه بشــكل عــام؟
يقــول عدنــان سـ ّـان ،الــذي يعيــش يف الســويد منــذ 24
عامــاً" :أنــا بشــكل عــام ال أتابــع اإلعالنــات ،وأتســ ّوق
مــن املتجــر الــذي أعمــل فيــه دامئـاً ،أمــا باقــي اإلعالنــات
التــي تصادفنــي فهــي تجذبنــي أحيان ـاً وتذكــرين بأشــياء
أخــرى ،لكنــي أتابعهــا إن كنــت أنــوي الســفر يف عطلــة
مثـاً ،أو إن أردت رشاء ســيارة ،أ ّمــا باقــي أنــواع اإلعالنات
كاالتصــاالت فهــي مزعجــة جــدا ً وتعجيزيــة".
ويضيــف عدنــان" :نحــن األجانــب بشــكل عــام ال نثــق
باإلعالنــات كالســويديني ،فهــم يثقــون بهــا جــدا ً ،لكــن إن
أردت تصنيــف فائــدة اإلعالنــات وجاذبيتهــا بالنســبة يل
فأعطيهــا  2أو  3مــن أصــل ."10
تــرى ماريــان الدليمــي التــي تعيــش يف الســويد منــذ مــا
يقــارب مثانيــة أشــهر ،أن اإلعــان الســويدي جيــد مــن
ـص لغــوي فيــه ميكــن للشــخص قراءتــه،
ناحيــة وجــود نـ ّ
إال أنــه هنالــك أيض ـاً إعالنــات غالب ـاً ال ترتبــط مبوضــوع
الســلعة نهائي ـاً وتكــون غامضــة لدرجــة امللــل.
وتضيــف ماريــان أنهــا ال تســتحبذ رؤيــة األشــخاص
الذيــن يقفــون يف الشــارع ويوزعــون اإلعالنــات ألن
ذلــك مزعــج أكــر مــا هــو مفيــد لتســويق املنتــج ،إال
أنهــا تــرى إعــان  Comviqلالتصــاالت ممتــع وجيــد
حيــث ميثــل فيــه شــخص عراقــي ،مــا يجعــل العــرب
والســويديني يقرتبــون مــن بعضهــم أكــر ،حســب وجهــة
نظرهــا.
مــن جهتــه يقــول خالــد إبراهيــم ،الــذي يعيــش يف
الســويد منــذ أكــر مــن عامــن ونصــف ،إنــه ال يجــد
اإلعــان الســويدي جذابــاً لذلــك يحــاول دامئــاً تج ّنــب

ماريان الدليمي

مشــاهدتها خــال تصفــح موقــع  ،Youtubeعــدا أنــه
يــرى أن بعــض املواقــع تفتــح تلقائي ـاَ صفحــات خاصــة
بالتعــ ّرف عــى نســاء ،غالبــاً مــا تكــ ّن شــبه عاريــات،
وهــذا مــا
يخــدش الحيــاء العــام وال يتناســب مــع عاداتنــا
وتقاليدنــا .ولكــن يســتثني خالــد بعــض اإلعالنــات
منهــا اإلعــان الــذي صــوره الالعــب الســويدي "زالتــان
إبراهيموفيتــش" لصالــح ســيارة فولفــو ويضعهــا ضمــن
اإلعــان املــر ّوج والجيــد.
وحــول نســبة وضــوح اإلعــان الســويدي ،أجــاب خالــد:
"ليــس لــدي مشــكلة يف معرفــة مــا يريــده اإلعــان ،لكــن
أحيانـاً ال أفهــم اللغــة املحكيــة بنســبة  40%ألن املمثلــن
يتكلمــون الســويدية برسعــة وبلهجــة محليــة بحتــة".
لولــو ناشــد ،مد ّرســة ،تعيــش يف الســويد مــن أكــر مــن
 23عامــاً ،تجــد اإلعــان الســويدي مفيــد ومحبــب.
وتلفــت نظرهــا اللوحــات الطرقيــة التــي يســهل أخــذ
املعلومــة والفكــرة منهــا ،لكــن تســتفزها اإلعالنــات
التلفزيونيــة التــي تقاطــع األفــام أو املسلســات أثنــاء

الصحف املوزعة مجاناً  2347مليون.
املجالت  1511مليون.
ملحقات إعالنية صغرية  433مليون.
الكاتالوكات (الربوشورات)  328مليون.
اإلعالن املبارش  3746مليون.
التلفزيون  5938مليون.
النص التلفزيوين  7مليون.
الراديو  608مليون.
السينام  117مليون.
اإلنرتنت  8352مليون.
التسويق املحمول  901مليون.
الدعاية الخارجية  992مليون.
إعالنات املتاجر  99مليون.
إجــايل االســتثامرات يف اإلعــان للعــام  31 :2013مليــار
و 352مليــون كــرون ســويدي.

املشاهدة.
تقــول ناشــد إنــه غالب ـاً مــا يشــعر القادمــون الجــدد أن
اإلعالنــات يف الســويد ليســت مفهومــة ،والســبب يعــود
إىل أن اللهجــة املحليــة املســتخدمة والتعابــر اللغويــة
الســويدية ال يفهمهــا إال مــن يتقنهــا.
وتضيــف ناشــد أن اإلعــان الســويدي يحقــق غايــة
الســلعة ال ســيام تلــك التــي تصــل إىل بريــد املنــزل،
وتشــاطرها الــرأي ســوزان ،وهــي ربــة منــزل وتســكن يف
ســتوكهومل منــذ قرابــة ســنتني ونصــف.
وتــرى ســوزان يف هــذا النــوع مــن اإلعالنــات أنهــا
تســاعدها عــى اختيــار املنتــج األفضــل والبحــث عــن
التخفيضــات ومعرفــة املتجــر الــذي ســتتوجه إليــه
وبذلــك توفــر الكثــر مــن الوقــت.
أرقام وحقائق:
االســتثامرات يف اإلعــان لعــام  2013بحســب أرقــام
"معهــد إحصائيــات الدعايــة ووســائل اإلعــام" يف
الســويد:
نادر عازر nader@alkompis.com
الصحافة اليومية  5972مليون كرون.
أسبيد وانيس asbed@alkompis.com

عدنان سامن

خالد ابراهيم

حوار العدد السابع
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احالم مستغانمي لـ " الكومبس ":

تصلني حوالي 300
رسالة يوميا واحتاج
الى عمر للرد

ان هنالــك ظــاال اخــرى مــن السياســة
والفكــر اإلجتماعــي والموقــف مــن الرجــل
تنطــوي عليهــا كتابتــك ؟
إنّنــا نحتــاج إىل أن نســتعيد عافيتنــا العاطف ّيــة ،كأ ّمــة
عربيّــة عانــت دو ًمــا مــن قصــص حبّهــا الفاشــلة ،مبــا
ـب .حينهــا
يف ذلــك حبّهــا ألوطــان مل تبادلهــا دامئًــا الحـ ّ
فقــط ،عندمــا نشــفى مــن هشاشــتنا العاطف ّيــة املزمنــة
 ،بســبب تاريــخ طاعــن يف الخيبــات الوجدانيّــة  ،ميكننــا
مواجهتهــم مبــا يليــق باملعركــة مــن صالبــة ورصامــة .
ذلــك أنّــه مــا كان بإمكانهــم االســتقواء علينــا لــوال أ ّن
ـب
الخـراب يف أعامقنــا أضعفنــا ،فقــد أ ّرقتنــا قصــص الحـ ّ
الفاشــلة وأنهكتنــا.

الكومبــس – جنيــف  :احــام مســتغامني الكاتبــة
التــي اصبحــت كتبهــا صديقــة النســاء ،تنحــت العبــارة،
وتكتــب خــارج األنوثــة وعــر اعامقهــا لــروي حقيقــة
امــرأة .انهــا تختــر حكايــا النســاء وتجاربهــن ونزواتهن
وحكمتهــن ايضــا ،وهــي كاتبــة متــأ دفاترهــن الرسيــة،
ويومياتهــن املكتومــة عــر رمــز خــاص او عبــارة غامضة.
انهــا كاتبــة ،بــل نافــذة تقــول مــن خاللهــا املــرأة مــامل
تقلــه  ..ومــاال تســتطيع ان تقولــه .ولكــن اغلــب الــذي
قالتــه احــام مســتغامني يف كتبهــا " ،ذاكــرة الجســد
وكتــاب النســيان وفــوىض الحــواس وعابــر رسيــر
واألســود يليــق بــك " ماهــو اال تكثيــف لعبــارة املــرأة يف
بالدنــا ومنطقتنــا ،وهــي تقــول الحقيقــة عــن املجتمــع
وعــن الرجــل بعذوبــة رسديــة خاصــة.
هــي التــي تقــول كل يــوم وتكتــب ايضــا افكارهــا يف فــي كتابــك " النســيان دوت كــوم" دعــوة
املقــاالت ويف الزوايــا التــي تنرثهــا عــى صفحاتهــا يف للنســيان ام للتذكــر ؟
موقعهــا الشــخيص عــى الشــبكة لــروي دامئــا مشــاهد قالــت مبتســمة :اليــوم كتبــت عــى موقعــي العبــارة
مــن حيــاة امــرأة واعيــة مبــرة  ..كتومــة ولكنهــا تقــول التاليــة واجدهــا تلخــص الــرد عــى الســؤال وقــد كتبــت :
جوهــر الحقيقــة الكاشــفة.
كل يوم حني أستيقظ أقول :
ّ
اســتغلت جريــدة "الكومبــس" وجــود الكاتبــة احــام سأنساك اليوم أيضً ا
مســتغامني يف معــرض جنيــف للكتــاب والصحافــة
كل يوم
ّ
بدورتــه الثامنــة والعرشيــن املنعقــد للفــرة مــن  30و منذ أيّام
نيســان ابريــل لغايــة  4مايــو ايــار  2014لتجــري معهــا مل يحدث أن نسيت
الحــوار التــايل:
أن أنساك
حاولنــا اإلتصــال طويــا والكتابــة اليــك مــذ
وصلــتِالــى جنيــف لكنــك كنــت مشــغولة
جــد ًا ؟
يعلــم اللــه كــم أعطــي مــن وقتــي للــرد عــى كل مــن
يقصــدين لكــن الحــق اننــي مثقلــة اذ تصلنــي يوميــا اكــر
مــن  300رســالة وأحتــاج إىل عمــر لقراءتهــا فقــط والــرد
عليهــا كــا ان املكاملــات التنقطــع يف زمــن محــدود
هنــا قوامــه اربعــة ايــام مــن الجهــد والشــغل والنــدوات
ّ
وحضــور توقيــع كتبــي يف املــكان املخصــص يل يوميــا  .حتــى بعــد أن ينتهــي الحــبّ ويتوقــف
زلزالــه ؟
الحــب كان دائمــا محــور كتاباتــك واظــن إن كانــت اله ـ ّزات العاطفيّــة قــد ًرا مكتوبًــا علينــا  ،كــا
كُ ِتبَــت الــزالزل عــى اليابــان  ،فلنتعلّــم مــن اليابانيّــن
إذًا  ،الذيــن هزمــوا الــزالزل باالســتعداد لهــا ،عندمــا
اكتشــفوا أنّهــم يعيشــون وســط حزامهــا ..
ـرب قلوبنــا
واعــود واقــول  :مــع ّ
ـب  ،علينــا أن نـ ّ
كل حـ ّ
عــى توقّــع احتــال الفـراق  ،والتأقلــم مــع فكــرة الفراق
قبــل التأقلــم مــع واقعــه  ،ذلــك أ ّن شــقاءنا يكمــن يف
الفكــرة .

قلنــا :ومــع ذلــك فهــو كتــاب ملــيء
بذاكــرة امــرأة مــع ثــراء فــي المعانــي
األدبيــة العاليــة ؟
العاطفــي ،
املرشــد
دور
حياتنــا
ان مل يكــن لــأدب يف
ّ
ـوله إذًا ؟ ومــن يُعدّنــا لتلــك املغامــرة الوجدانيّــة
فمــن يتـ ّ
الكــرى ،التــي ســته ّز كياننــا عندمــا ال نكــون مهيّئــن لهــا
 ،وســتواصل التأثــر يف أقدارنــا وخياراتنــا بقــوة .

مــاذا لــو جرّبنــا االســتعداد للحــبّ بشــيء
مــن العقــل ؟ لــو قمنــا بتقويــة عضلــة
القلــب بتماريــن يوميّــة علــى الصبــر علــى
مــن نحــبّ ؟
لــو قا َومنــا الســقوط يف فخــاخ الذاكــرة العاطفيّــة  ،التــي
الحــب بقلــب
فيهــا قصاصنــا املســتقبيل ؟ أن نَدخــل
ّ
مــن « تيفــال » ال يعلــق بجدرانــه يشء مــن املــايض .أن
ـب كــا نغــادره دون جـراح  ،دون ًأس ،
نذهــب إىل الحـ ّ
محصنــون مــن األوهــام العاطف ّيــة.
ألنّنــا َّ

احالم مستغامني
نحــن نعيــش وســط حــزام الحــب اذن فهــل
الحــب اعمــى ام هــو مخلــوق مبصــر ؟
ـب
ـب يحـ ُّ
ـب أعمــى ..ال يحــذر االصطــدام بــه والحــ َّ
الحـ ّ
املعجــزات  .وأل ّن فيــه الكثــر مــن صفــات الطُّغــاة ،
يُبالــغ إذا وهــب  ،ويُبالــغ إذا غضــب  ،ويُبالــغ إذا عاقــب
 .وهــو كالطُّغــاة الذيــن نكـ ِ
ـر خوفنــا منهــم  ،بإطــاق
الحــب
النــكات عليهــم  ،نُحــاول تصديــق نكتــة أ ّن
ّ
اليجــب وهاجســنا ُ ،منكريــن  ،ونحـ ُن نحجــز مقعــدا ً يف
 ،أن يكــون ضمــن أولويــات ســفرنا  ،أو أن يكــون لــه
وجــود بــن الحاجــات التــي ينبغــي الترصيــح بهــا. ..
يقــول جــــان جـــاك روســو  " :املــرأة التــي تدَّعــي أنهــا
ـب  ،شــأنها شــأن الطفــل الــذي يُغنــي ليـاً يك
تهــزأ بالحـ ّ
يطــرد الخــوف عنــه ".

انت في فوضى الحواس امرأة مكتشفه
وعارفة ودقيقة ؟
األســئلة غال ًبــا خدعــة  ،أي كذبــة مهذّبــة نســتدرج بهــا
اآلخريــن إىل كذبــة أكــر  .هــو نفســه قــال هــذا يف يــوم
ـاش معــي األســئلة .
بعيــد  ،قبــل أن..تذكُــر قولــه  ":تحـ َ ْ
يك ال تجربينــي عــى الكــذب  .يبــدأ الكــذب ح ًّقــا عندمــا
ـكل مــا
نكــون مرغمــن عــى الجــواب  .مــا عــدا هــذا  ،فـ ّ
ســأقوله لــك مــن تلقــاء نفــي ،هــو صــادق".
والرجولة من خالل رؤيتك؟
الرجولــة ..تؤمــن بــأ ّن العــذاب ليــس قــدر املحبّــن ،وبــأ ّن
كل امــرأة
حــب ،وال ّ
الدمــار ليــس ممــ ًّرا حتميًّــا ّ
لــكل ّ
ميكــن تعويضهــا بأخــرى ،وأ ّن النضــال مــن أجــل الفــوز
بقلــب امــرأة والحفــاظ عليــه مــدى العمــر ،هــا أجمــل

يف جنيف
برغــم كل العاطفــة فــي كتاباتــك اال اننــا
نقــرأ نضجــا فــي رؤيــة امــرأة للرجــل؟
الرجــل هــو مجموعــة خــرات املــرأة النظريــة غالبــا
ولكننــا نعــرف كــم مـ ّر ٍة ســنقع يف ح ّبهــم بالــدوار ذاتــه  ،انت على عجل واعطيتنا الكثير ولكن وانت
باللهفــة نفســها  ،غــر معنيّــات برمــاد شــعرهم  ،وبزحف تذهبين الى الندوة لتسهمين بألقاء ورقتك
الســنني عــى مالمحهــم .
في الحوار مالذي تقولينه حول ظروف
ليشــيخوا مطمئ ّنــن  .ال الزمــن  ،ال املــرض  ،ال املــوت  ،الكاتب العربي اليوم؟
ســينال مــن بهائهــم يف قلوبنــا  ،نحــن « النســاء النســاء" .اليــوم النــدوة تطــرح اســئلة كيــف يكتــب الكاتــب
العــريب تحــت تلــك الظــروف ..وقــد كنــت مــن قبــل
فــي روايــة األســود يليــق بــك يبــدو احيانــا اعلنــت اننــي مل اعــد اســتطيع الكتابــة امــام الفظاعــات
هــو مثــل عاشــق  ..معلــم  ..مثــال؟
التــي تحيــط بالكاتــب العــريب لكنــي مؤمنــة دامئــا ان
اقــول لــه انــك تعلّمــي الغنــاء مــن اإلصغــاء إىل حفيــف
هنالــك دور كبــر لهــذا الكاتــب الــذي ينطلــق فكــره
الكائنــات  ،كــا اآلن ..أصغــي إىل صمتــك وأنــت متشــن
مثــل طائــر الرمــاد كل يــوم  .انــه الفينيــق الكــوين
يف هــذه الغابــة ..بالصمــت نعــرف متــى يكــون الوقــت
العجيــب.
صحي ًحــا أو خاطئًــا يف املوســيقى ..كــا يف الحيــاة .
ال ميكــن أن متــي بعيــدًا يف الحيــاة  ،إن مل تضبطــي
إيقاعــك  .اإليقــاع مينعــك مــن أن تنشّ ــزي أو تلهثــي ،
كل صــوب  .النــاس الذيــن ترينهــم تائهــن
أو متــي يف ّ
فاروق سلوم
يف الحيــاة  ،مل يأخــذوا الوقــت الــكايف لضبــط إيقاعهــم farouq@alkompis.com
قبــل أن ينطلقــوا  .أي إنّهــم مل يخلــدوا قليـ ًـا إىل صمتهــم
العميــق  ،ل ُيدوزنــوا خطاهــم قبــل االنطــاق الكبــر .
قضايــا الرجــل.
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مالك بن جلول يرحل في قمة مجده
عــن عمــر  36عامــا تــويف املخــرج الســويدي مالــك بــن
جلــول منتحــرا ،حيــث عــرت الرشطــة عــى جثتــه يف
وقــت متأخــر مــن يــوم  13آيــار ( مايــو ) .وقــد أكــد
شــقيقه جوهــر بــن جلــول لوســائل اإلعــام حادثــة
االنتحــار .وتشــر األنبــاء املرسبــة أن املخــرج بــن جلــول
كان يعــاين اكتئابــا حــادا يف أيامــه األخــرة وهــذا مــا
أيدتــه عائلتــه.
دامئــا مــا أشــارت وســائل اإلعــام بفخــر واعتــزاز ملــا
قدمــه بــن جلــول للســينام الوثائقيــة ،ليــس فقــط يف
الســويد وإمنــا تخطــى املحليــة نحــو العامليــة بأفالمــه
التــي حــازت الكثــر مــن الجوائــز الدوليــة واإلطــراء
واملديــح مــن املختصــن يف مجــال الســينام وبالــذات
التســجيلية والوثائقيــة منهــا.
حقــق مالــك بــن جلــول للســينام الســويدية تكرميــا
دوليــا بحصولــه عــى جائــزة األوســكار عــام  2013عــن
أفضــل فيلــم وثائقــي باســم ( البحــث عــن رجــل الســكر
) .والفلــم يتنــاول رحلــة بحــث لصحفيــن مــن اجــل
تتبــع مســرة حيــاة مطــرب وكاتــب أغــاين أمريــي أســمه
سيكســتو رودريجيــز اختفــى مــن الحيــاة العامــة بعــد
أن أصــدر ألبومــا غنائيــا يف أوائــل الســبعينات مــن القــرن
العرشيــن ،ولكــن املطــرب مل ينــال وقتــذاك حظــوة لــدى
املســتمعني واختفــى بعدهــا دون أن يظهــر لــه أثــر ،
ولكــن املفاجــأة بــرزت عندمــا نــال ألبومــه الغنــايئ بعــد

فــرة طويلــة مــن اختفائــه مــا يســتحق مــن الفخــر
والتقديــر يف جنــوب أفريقيــا  .مثــل املخــرج بــن جلــول
يف الفلــم دور املطــرب سيكســتو رودريجيــز .
رصــد إلنتــاج هــذا الفلــم ميزانيــة متواضعــة مــا أضطــر
ابــن جلــول يف أجــزاء الفلــم األخــرة عــى اســتخدام
كامــرة اآلي فــون بعــد أن نفــذت النقــود لديــه.
ســبق ملالــك بــن جلــول أن فــاز عــام  2012بجائــزة أفضل
فيلــم وثائقــي يف مهرجــان جوائــز الســينام الربيطانيــة (
البافتــا ) وحصــد كذلــك جائــزة أفضــل فيلــم وثائقــي يف
مهرجــان الدوحــة ســنة  2012بفلــم وثائقــي مختلــف.
وعــن فلــم البحــث عــن رجــل الســكر فقــد ســبق أن
تلقــى تحيــة خاصــة عــام  2012مــن مهرجــان صندانــس
التــي حقــق فيهــا املخــرج مالــك بــن جلــول جائــزة
الجمهــور الــدويل.
ودامئــا مــا كان بــن جلــول قريبــا جــدا مــن عــامل الفــن
منــذ نعومــة أظفــاره ،فبعيــدا عــن الشــهرة التــي حصــل
عليهــا بعــد نيلــه جائــزة األوســكار فقــد كان حــارضا يف
الســاحة الفنيــة حــن عــرف يف ســن العــارشة بتمثيلــه
لشــخصية فيليــب يف فلــم ( إيبــا و ريدريــك ) الــذي
أخرجــه خــال بــن جلــون املخــرج بيــر شــميت عــام
 1990كذلــك ســبق ملالــك بــن جلــول أن عمــل يف برنامــج
كوبــرا يف التلفزيــون الســويدي .
رحــل مالــك بــن جلــول وهــو يف قمــة مجــده وعطائــه

بعــد أن كان مرشفــا ومنتجــا ألعــال تلفزيونيــة ووثائقيــة
كثــرة ومنهــا قصــص عــن املطــرب إيلتــون جونــس و رود
ستيواك.
ولــد بــن جلــول عــام  1977يف مدينــة يســتاد الواقعــة
جنــوب الســويد مــن أب جزائــري وأم ســويدية وترعــرع
يف العاصمــة الســويدية ســتوكهومل حيــث درس الصحافــة
وكذلــك اإلخــراج يف جامعــة لينيونــس ليعمــل بعدهــا
كمراســل لهيئــة اإلذاعــة الســويدية .بعــد ذلــك اســتقال
بــن جلــول مــن عملــه وتــرك الصحافــة ليتحــول لعــامل
الفــن الســابع وراح يف جــوالت طويلــة عــر العــامل موثقــا
مشــاهداته .
وفــاة املخــرج الشــاب أحدثــت صدمــة كبــرة داخــل
األوســاط الثقافيــة والفنيــة وكانــت ردود األفعــال
واســعة بعــد ورود خــر وفاتــه وبالــذات بــن العاملــن
واملهتمــن يف مجــال الفــن والثقافــة وبالــذات منهــم
مــن كان يعــرف بــن جلــول أو عمــل معــه عــن قــرب،
حيــث كان الجميــع يتكهــن لــه الكثــر مــن النجاحــات
املســتقبلية ومســرة كان مــن املمكــن أن تقــدم لعــامل
الفــن الســيناميئ مــا يفخــر ويعتــز بــه.
فرات المحسن
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فريق بابل بكرة القدم في إسكلستونا:

تجربة جريئة تستحق الدعم وتطلع لتحقيق
األفضل
الكومبــس  -رياضــة :تأسســس نــادي بابــل عــام 2004
يف مدينــة إسكلســتونا ،مــن قبــل عــدد مــن املدربــن
الســابقني ،والداعمــن للفريــق ،والذيــن ميلكــون تاريــخ
حافــل بكــرة القــدم ،يف خطــوة كانــت تهــدف اىل مل
الشــمل وجمــع الطاقــات الرياضيــة ،وتنظيــم إلتقــاء
الجاليــة رياضيــا وإجتامعيــا ،إال أن الفريــق يواجــه
مشــكلة الدعــم املــادي الفعــال ،لتطويــر ذاتــه ،كــا انــه
ال ميلــك إمكانيــات جلــب أي العــب محــرف ،بــل إن
كل الذيــن يلعبــون معــه ال يتلقــون أجــوراً ،وإن تلقــوا
فهــي قليلــة جــداً.
وقــال أحــد مؤســي نــادي بابــل ومدربــه ســابقاً "رسود
جميــل حلويــا" ( 43عامــاً) لـــ ” الكومبــس ” " :بــدأت
مســرة النــادي يف الدرجــة الســابعة ،بعــد تأسيســه
إىل جانــب أبنــاء مــن الجاليــة العراقيــة أمثــال "صائــل
غــازي" و"ســنان جوهــر" و"رساب جميــل حلويــا"
شــقيقي ،ليكــون مــن أوائــل تجــارب الجاليــات الحديثــة
التــي وفــدت اىل الســويد يف فــرة التســعينات مــن القــرن
املنــرم”.
وأضــاف ” :رغــم ان نــادي بابــل ميــارس اللعــب منــذ عدة
ســنوات لكنــه مل يصــل حتــى االن ،الســباب كثــرة اىل
مصــاف الدرجــة االوىل ،ووفــق االمكانــات املتاحــة متكــن
فقــط الصعــود اىل الدرجــة الخامســة ،بجهــود ذاتيــة” .النادي".
وحــول طموحــات النــادي يف الدرجــة الخامســة ،أجــاب:
هــل يوجــد لديكــم العبيــن مــن غيــر "نريــد أن منثــل بلدنــا العــراق ومدينتنــا عنــكاوا،
وطموحنــا حالي ـاً الوصــول إىل الدرجــة الرابعــة ،وهمنــا
ا لعر ا قييــن ؟
بالطبــع ،يوجــد العبــن مــن تشــييل واإلكــوادور وإيـران ،األن هــو تأســيس النــادي الريــايض ،ونقــوم حاليــاً
لكننــا ال ندفــع لهــم ،فهــم يلعبــون طوعيـاً دون مقابــل ،بتدريــب األطفــال مــن  10إىل  16عامــاً ،واألجيــال
وهــم مــن أصدقــاء النــادي ،إال أن أغلــب الالعبــن هــم القدميــة لنقــوي بهــا النــادي ،ونحقــق يشء مهــم ،ونضمن
عراقيــن وتحديــدا ً مــن مدينــة عنــكاوا ،ويدعــى مــدرب اســتمرارية تدفــق الالعبــن".
النــادي "هوشــنك يوســف" الــذي كان العبــاً بالنــادي وحــول الدعــم املــادي ،أجــاب" :كان نــادي بابــل
لفــرة جيــدة ،ثــم أصبــح مدربــاً ،وقبلهــا كان مســاعد االجتامعــي الداعــم الرئيــي لنــا عــى مــر الســنني،
مــدرب بالنــادي ،وكان يوجــد لدينــا مــدرب مــن تشــييل ،إال أننــا مل نعــد نتبــع لهــم ،وتوقــف الدعــم هــذا
ومــن إيـران أيضـاً ،وكان يتلقــون رواتبـاً رمزيــة أي تقريباً املوســم ،أمــا الداعمــن اآلن فهــم أصحــاب الــركات،
لكــن لدينــا خطــط للمســتقبل يك نكــون أقــوى".
 10000كــرون باملوســم فقــط.
وعــن مجريــات الــدوري قــال رسود" :انطلــق الــدوري
هــذه املوســم ،وحققنــا فــوز وتعادلــن ،ومنلــك  5نقــاط ،مــا هــي أفضــل وأســوأ اللحظــات التــي
وإن هــداف الــدوري بشــكل عــام هــو "نائــل غــازي" عاشــها النــادي منــذ انطالقــه؟
عراقــي الجنســية وهــو النجــم املميــز بالنــادي ،وكان أجملهــا عندمــا صعدنــا مــن الدرجــة السادســة إىل
العــب درجــة ثانيــة ،لكنــه عــاد إلينــا وال يأخــذ أيــة الخامســة موســم  ،2007حيــث تحدثــت الصحــف
نقــود وعمــره  27ســنة ،وهــو العــب مقتــدر ،ومــن أبنــاء املحليــة عــن اإلنجــاز ،وأســوأها عندمــا خرسنــا مبــاراة

التأهــل للدرجــة الرابعــة أمــام بيســرنا نيشــوبينغ.
ماذا تقدمون للقادمين الجدد؟
لدينــا اتصــاالت خاصــة مــع الســوريني القادمــن
حديثــاً ،باإلضافــة إىل تواصلنــا مــع "رسغــون خايــو"
الــذي لعــب يف دوري الدرجــة األوىل الســوري،
إال أن الدعــم املــادي قليــل كوننــا يف مرحلــة
تأســيس ،لكننــا ســنحاول تقديــم مــا بوســعنا.
مــا هــي األنديــة المنافســة فــي
ا لمد ينــة ؟
النــادي الرسيــاين ونــادي  BKســبورت ،وهــم معنــا يف
نفــس الدرجــة الخامســة ،وأيضــاً هنــاك أنديــة قريبــة
مــن املدينــة نحــن وهــم يف منافســة مســتمرة بالــدوري.
ويف النهايــة ختــم رسود" :إن صعودنــا للدرجــة الخامســة
وبقائنــا فيــه هــو أمــر ليــس بالقليــل ،مــع األخــذ بعــن
االعتبــار صعوبــة تشــكيل نــادي يف املغــرب ،لكننــا نعــد
بتحقيــق إنجــازات تليــق بســمعتنا وبالرياضــة العربيــة
بشــكل عــام والعراقيــة بشــكل خــاص".

مــن جهتــه تحــدث هــدّاف النــادي "نائــل غــازي"
للكومبــس ،قائــاً" :احرتفــت مــع نــادي اسكلســتونا
ســودرا ملوســم واحــد عــام  ،2011حينــا كان يلعــب يف
الدرجــة الثانيــة ،لكــن عندمــا هبــط إىل الثالثــة عــدت
للنــادي األصــي بابــل وســجلت العديــد مــن األهــداف،
ويف هــذه املوســم ســجلت أربعــة أهــداف ولكــن حلمــي
األول ليــس كــرة القــدم بشــكل خــاص ولكــن التحكيــم
هــو األفضــل ،أنــا إنســان رصيــح واعــرف اننــي يف

التحكيم أفضل بكثري".
وحــول معيشــته دون أن يقبــض النقــود مــن النــادي،
أجــاب" :أنــا أعمــل مدرس ـاً للغــة الســويدية  ،SFIحتــى
الســاعة  ،16:00ثــم أتــدرب لوحــدي أو مــع النــادي ،إن
الحيــاة يف الســويد متــر بصعوبــات كثــرة ،فأنــا اعمــل
كحكــم يف الدرجــة الثالثــة وأقبــض مــن املبــاراة الواحــدة
 1000كــرون".
وتابــع غــازي القــول" :أريــد أن أكمــل مســريت الرياضيــة،
ســواء كــرة القــدم يف النــادي أو التحكيــم بشــكل عــام،
وأريــد أن أســاعد النــادي يف الصعــود إىل الدرجــات
املتقدمــة".
والتقــى الكومبــس مبــدرب الفريــق "هوشــنك يوســف"
( 29عــام) وقــال" :لعبــت مــع النــادي حتــى عمــر ،26
لكــن كــرة اإلصابــات جعلــت منــي مدربــاً أكــر مــن
العــب ،وقبــل أن أكــون مدربــاً للفريــق األول ،عملــت
كمســاعد للمــدرب الســابق ،وأنــا أتعامــل مــع باقــي
الفريــق كعائلــة واحــدة".
وحــول التدريبــات قــال" :نتــدرب مرتــن أســبوعياً،
وبعــض الالعبــن لديهــم مســؤوليات كبــرة غــر كــرة
القــدم ،وبســبب ضعــف اإلمكانيــات املاديــة فهــم
يتجهــون نحــو العمــل يف مجــال آخــر ،ونحــن نقــدر
هــذه الوضــع لكــن مــن ال يتــدرب ،ال يلعــب يف املبــاراة
الرســمية .نحــن لســنا كالدرجــة األوىل أو املمتــازة ،بــل
فريــق صغــر العهــد نحــاول الوصــول إىل القمــة لكــن كل
هــذه بحاجــة إىل الوقــت واملــال".
وأضــاف "يوســف"" :نتمنــى الدعــم مــن كل األطيــاف
وليــس فقــط الدعــم املــادي بــل املعنــوي واملســاعدة يف
كل يش ،فنحــن يف مرحلــة مهمــة نريــد الرتويــج للنــادي
بشــكل عــام ويجــب عــى الجميــع اللعــب الســم النــادي
أوالً" .

ايلي لولي
Elie@alkompis.com
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المقدادي:
حكومات الغرب متواطئة في التستر على إستخدامها األسلحة المشعة
الكومبــس  -خــاص :تعتــر تجربــة األكادميــي والباحــث
البيئــي الدكتــور "كاظــم املقــدادي" مميــزة ورائــدة
يف مجــال التأثــرات الخطــرة الســتخدام األســلحة
املشــعة عــى صحــة اإلنســان ،ليــس فقــط لجهــة جهــود
الســنوات الطويلــة التــي بذلهــا يف بحوثــه ودراســاته
ومؤلفاتــه الواســعة والعميقــة يف هــذا الجانــب ،بــل
لحساســية املوضــوع الــذي يدفــع بحكومــات الــدول
املتنفــذة إىل تضليــل تلــك املعلومــات وعــدم الكشــف
عنهــا ،ملــا فيهــا مــن تقاطــع مــع مصالحهــا السياســية
واالقتصاديــة والعســكرية.

يقــول املقــدادي الــذي أطلــق مــن الســويد منــذ ســنوات
حملــة واســعة لفضــح هــذه املامرســات ،لـــ "الكومبــس"،
إن اهتاممــه بتداعيــات اســتخدام أســلحة اليورانيــوم
املنضــب بــدأت منــذ العــام  1993عندمــا الحــظ كطبيــب
التأثـرات الخطــرة التــي خلفهــا اســتخدام تلــك األســلحة
مــن قبــل الواليــات املتحــدة األمريكيــة عــى الشــعب
العراقــي يف العــام  ،1991حيــث جــرى تجربــة تلــك
األســلحة ألول مــرة يف مياديــن املعــارك ” الحيــة ” يف
الع ـراق ،رغــم إنهــا كانــت موجــودة منــذ العــام ،1945
مســتخدمني الشــعب العراقــي كمختــر تجــارب.
عمــل املقــدادي ولســنوات طويلــة ،طبيبــاً لألطفــال يف
العـراق وبلغاريــا وليبيــا والســويد ،فيــا مكّنتــه الحــرب
التــي شــنتها أمريــكا عــى العـراق عامــي  1991و ،2003
واألســلحة املشــعة التــي اســتخدمت فيهــا ،باالطــاع عــى
الكثــر مــن األمـراض التــي انتــرت بفعــل ذلــك ،ويقــول
إن تأثــرات تلــك األســلحة يف الهــواء واألرض والرتبــة،
تبقــى ملئــات الســنني وتهــدد أجيــاالً.
حتــى العلمــاء الســويديين والحكومــة
الســويدية لــم ترحــب بالبحــوث
يقــول املقــدادي ،إن طــرق البحــث املتطــورة يف الســويد،
مكنتــه مــن متابعــة بحوثــه يف هــذا املجــال ،كــا دفعــه

ذلــك إىل االنضــام إىل مجموعــة مــن العلــاء والباحثــن
الدوليــن والعــرب لحركــة عامليــة مناهضــة الســتخدام
تلــك األســلحة ،لكنــه مقابــل ذلــك ،يوضــح أن تلــك
البحــوث والدراســات مل تجــد اســتجابة وترحيبـاً مــن قبل
العلــاء الســويديني والحكومــة الســويدية.
يتابــع :أقولهــا برصاحــة ،إن العلــاء والباحثــن
الســويديني متأثريــن جــدا ً مبــا يُنــر يف املجــات العلميــة
األمريكيــة التــي تخضــع لتأثــر البنتاغــون وتضليلــه أو
تقليلــه مــن شــأن مخاطــر تلــك األســلحة .وأن الوســط
العلمــي الســويدي مل ينتبــه إىل مخاطــر تلــك األســلحة
إال بعــد االصابــات التــي لحقــت بالعديــد مــن الجنــود
الســويديني بعــد مشــاركتهم يف عمليــات حفــظ الســام
يف مناطــق النــزاع التــي اســتخدمت فيهــا أســلحة
اليورانيــوم املنضــب.
ويقــول إن أول مؤمتــر علمــي دويل عقــد يف العاصمــة
ســتوكهومل حــول مخاطــر أســلحة اليورانيــوم املنضــب،
كان يف العــام  ،2004حيــث عقــد يف معهــد كارولينســكا
ويف مبنــى الربملــان الســويدي ويف مؤسســة  ،ABFانضــم
إليــه العديــد مــن الربملانيــن الســويديني ،وســط مقاطعــة
األوســاط الحكوميــة ،كــا فُــرض تعتيــم إعالمــي ومل
يتــم إبــراز نشــاطات املؤمتــر إال يف صحيفــة أو اثنتــن
مــن الصحــف غــر الواســعة اإلنتشــار .ونظمــت املؤمتــر
وتكفلــت بنفقاتــه إحــدى منظــات املجتمــع املــدين
الســويدية التــي ترأســتها الســيدة الفاضلــة أنيتــا
ليلبــورن.
بعــد ذلــك عقــدت يف ســتوكهومل ،عــام  ،2006نــدوة
علميــة شــارك فيهــا العــامل الربيطــاين "كريــس باســبي"
الســكرتري العلمــي للمؤسســة األوروبيــة للوقايــة مــن
اإلشــعاعات ،وأخــرى يف العــام  2008شــارك فيهــا املديــر
التنفيــذي لربنامــج األمــم املتحــدة للبيئــة "كالوس
تويفــر" ،وكانــت مخصصــة لليورانيــوم املنضــب وأرضاره.
وذكــر املقــدادي ،أنــه ويف حزيــران  2011ومببــادرة

مــن الربملانيــن املهتمــن بالشــأن البيئــي لحــزب البيئــة
واليســار ،نُظــم يف الربملــان الســويدي مؤمتــر علمي شــارك
فيــه كبــر خ ـراء اإلشــعاع يف منظمــة الصحــة العامليــة
الســابق والعــامل الفنلنــدي "كيــث بافرســتوك" ،الــذي
أرشف عــى دراســة علميــة رصينــة أنجــزت يف العــام
 ،2001كشــفت الخطــورة الكبــرة إلشــعاع تلــك األســلحة
عــى حيــاة اإلنســان ،إال أن قيــادة منظمــة الصحــة
العامليــة ،وتحــت ضغــط اإلدارة األمريكيــة ،منعــت نــر
الدراســة ،مــا دفعــه إىل االســتقالة مــن منصبــه.
ويضيــف املقــدادي :بجهــود مشــركة مــع زميلــه
الربوفســور "نظــر األنصــاري" وبدعــم الربوفســور "ســفني
كنتســون" نظمــت الجامعــة التكنولوجيــة يف ليليــو يف
ترشيــن الثــاين  2011ورشــة عمــل علميــة عامليــة كرســت
ألرضار اليورانيــوم املنضــب وســبل التخلــص مــن نفاياتــه.

د.كاظم املقدادي
األسلحة.
ومؤخــرا ً ،صــدر للمقــدادي الجــزء األول مــن مؤلفــه
"التلــوث اإلشــعاعي يف العـراق بــن الحقائــق والتضليــل"،
املتضمــن ألربعــة أج ـزاء.
يقــول املقــدادي :الحكومــة األمريكيــة تضغــط يف كل
مــكان ،ولكــن جهودنــا عــى الصعيــد الــدويل ،أفلحــت يف
قيــام الجمعيــة العموميــة لألمــم املتحــدة يف عــام ،2013
بعقــد جلســة خاصــة ملناقشــة أرضار اليورانيــوم ،وفيــه
صوتــت  148دولــة مــن أصــل  193دولــة ،لصالــح ق ـرار
منــع اســلحة اليورانيــوم عــى نطــاق العــامل ،فيــا صوتت
أمريــكا وفرنســا وبريطانيــا وإرسائيــل ضــد الق ـرار.
ورغــم الجهــود اإلنســانية الرائعــة التــي يبذلهــا املقــدادي
منــذ عقــود مــن الزمــن يف مواجهــة أســلحة اليورانيــوم
املنضبــة إال أنــه وبتواضــع جــم ،يعــرف بــأن مــا تــم
تحقيقــه حتــى اآلن ليــس إال جــزءا ً بســيطاً مــن األهــداف
املبتغــاة يف هــذا املجــال والتــي تحتــاج إىل الكثــر مــن
الجهــد واملثابــرة والعمــل الجامعــي.
تجربــة املقــدادي تلقــى تأييــدا ً مــن أوســاط واســعة
مــن الجاليــة العراقيــة واملنظــات غــر الحكوميــة ،فهــي
بالفعــل تجريــة إنســانية قبــل أن تكــون مرتبطــة بقضيــة
سياســية أو مهنيــة.

محاولــة إخفــاء الحقائــق دفعتنــي
للمو ا صلــة
يبــن املقــدادي أن "محاولــة الحكومــات املصنعــة لتلــك
األســلحة التضليــل عليهــا ،واإلدعــاء بــأن ال أرضار لهــا
عــى البيئــة والصحــة ،دفعــاين للمواصلــة يف بحــويث
واملســاهمة يف تفنيــد مزاعــم تلــك األكاذيــب ،حيــث
عملنــا يف الحركــة العامليــة التــي تــم تشــكيلها مــن
أجــل فضــح اســتخدام هــذه األســلحة بعــد أن جــرى
اســتخدامها يف الصومــال ولبنــان وفلســطني ويوغوســافيا
القدميــة وكوســوفو ورصبيــا وأفغانســتان".
ومل يتوقــف املقــدادي عــن نشــاطه رغــم ســنني عمــره
التــي تجــاوزت الرابعــة والســبعني ،إذ أطلــق حملــة
لتنظيــف البيئــة العراقيــة مــن املخلفــات الحربيــة
املشــعة انضــم لهــا مئــات العلــاء مــن مختلــف دول
العــامل ،وشــكل مــع زمالئــه مــن الباحثــن ،تحالفـاً عراقيـاً لينا سياوش
ســويدياً ملنــع أســلحة اليورانيــوم عــى نطــاق العــاملlena@alkompis.com ،
مــا ســاعد يف حشــد الــرأي الــدويل حــول مخاطــر تلــك
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اين كانت تختفي غريتا غاربو
الكومبــس – خــاص  :بالرغــم ان بيتهــا يقــع قــرب
مدينــة نيشــوبنغ اال ان بيتــا اخــر اخــر اللــون يحتمــي
خلــف مبنــى ســويدي عتيــق يف قريــة ماملشــوبنغ
يحمــل الفتــة مكتــوب عليهــا " بليفناغــورد " كان مــاذا
رسيــا تختفــي فيــه بعيــدا عــن األضــواء عنــد عمتهــا،
كــا فعلــت نجمــة هوليــود الســويدية غريتــا غاربــو
آلخــر مــرة عــام  1954حــن اختفــت وهــي يف قمــة
شــهرتها الفنيــة.
الســلم الخشــبي القديــم ونقــش الخشــب وواجهــة
املنــزل يش ـران اىل األحســاس بــاين يف عــر النهضــة ملــا
يحمــل املــكان مــن داللــة وحســن معــار وإلفــة ضافيــة
 .فتحــت البــاب ودخلــت الصالــة الصغــرة  ،يف زاويتهــا
بيانــو قديــم وهــو صناعــة يدويــة منــذ القــرن التاســع
عــر  .ومثــة اريكــة طويلــة ظهريتهــا اصبحــت مكتبــة
لكتــب قدميــة مرصوفــة وبضعــة كــرايس وطاولةومثــة
لوحــات لرســامني واقعــن اعتنــوا برســم الطبيعــة
والبورتريهــات حــد األتقــان املذهــل .
جعلــت اتجــول يف املنــزل ،الســت وحيــدا  ،الســت
ُ
احمــل موافقــة الفتــاة مديــرة النــزل عــى البقــاء بعــض
الوقــت  ،حســنا فألكشــف رس هــذا املبنــي املنعــزل
الــذي يهمــس برفــق بوجــه زائريــه كلــا خطــوت اليــه .
قــرأت وانــا اتقــدم خطــوات قطعــة خشــبية صغــرة
مكتــوب عليهــا بأناقــة باديــة غــرون صالــون – الصالــون
األخــر ومــاأن تقدمــت مزيــدا حتــى توقفــت مصعوقــا
امــام لوحــة خشــبية تحمــل عبــارة ســحرية غــر
متوقعــة " جنــاح غريتــا غاربــو الغرفتــان  201و" 202
ياملصادفــات الــرب يف عليائــه وهــو يأخــذين يف لحظتــه
الســحرية هــذه و رمبــا اليعنــي هذااملوقــف احــد اليــوم
 ،لكــن غريتــا غاربــو النجمــة تاريخيــا هــي بالنســبة الينــا
نجمــة الســينام وصــورة فتــاة جميلــة ومعشــوقة حلــوة
تحمــل األوســكارات ومتثــل دور امللكــة ودور العاشــقة
ودور الفتــاة اللعــوب حتــى مل يعــد احــد مــن جيلنــا مل
يحــب وجــه غاربــو الجميــل الغامــض الحزيــن.
وحــن اعتزلــت فجــأة وغابــت عــن الجميــع عــام1954
وهــي يف الثالثــن مــن العمــر ويف قمــة عطائهــا  ،فأنهــا
اختــارت العزلــة هنــا يف املنــزل األخــر الــذي متتلكــه
عمتهــا ايفــا .
لقــد ســئمت الشــهرة واألضــواء وتفجــرت لديهــا الرغبــة
الســويدية بالعزلــة ،وبقيــت هنــا يف البيــت األخــر
ســنوات ولكــن غاربــو كانــت تعــود اىل امريــكا يف فيلتهــا
يف نرباســكا او فيــا دلفيــا ..او هوليــود وهــي متنكــرة
يف ازيــاء رجاليــة وبشــكل اليلفــت انتبــاه الصحفيــن
واملصوريــن الفضوليــن الذيــن جعلــوا حياتهــا جحيــا .
دخلــت غرفتهــا ؛ رسيرهــا األنيــق كــا هــو  ..ومرآتهــا

القدميــة مــن خشــب الـزان  ..ومثــة كرسـ ّـن قبالــة النافذة
 ..وحــام صغــر ومــكان لتعليــق املالبــس مات ـزال تلــك
العالقــات الخشــبية فارغــة  ،اذن هنــا اختفــت غاربــو
لفــرة مــن الزمــن كــا تقــول الوثائــق املوجــودة يف
الغرفــة وعنــد آلــة البيانــو يف صالــة الجلــوس او عنــد
مائــدة الطعــام وماتــزال النوتــات املوســيقية لشــوبان
وفــردي ..وبــاخ بطبعاتهــا القدميــة ألربعينــات القــرن
املــايض  ..وكنــت اتســاءل مــا الــر الــذي جعــل غاربــو
تختفــي بهــذا الشــكل ..
صحيــح ان الفشــل النســبي الــذي واجهــه فيلمهــا
املعــروف ( املــرأة ذات الوجهــن ) عــام 1954
لكنهــا برشوطهــا يف العمــل او يف اختفائهــا تريــد الحفــاظ
عــى الخصوصيــة الذاتيــة واألســتقالل الفــردي اللــذان
يقدســهام الســويديون  ،حتــى انهــا كانــت تــردد دامئــا
للمصوريــن  :اتركــوين وحيــدة ..اشــارة اىل عــدم اهتاممهــا
بالحيــاة العامــة التــي تتطلبهــا حيــاة نجمــة ..لقــد كانــت

لقــد طاردهــا املصــورون ومل يفلحــوا ولكــن املصــور
الوحيــد الــذي حظــي بفرصــة تصويرهــا هــو مصــور
العائلــة املالكــة الربيطانيــة سيســيل بايتــون حيــث رافقها
يف فـرات كثــرة مــن حياتهــا ..لكنــه مل يصــور شــيخوختها
بــل ان الســويد وفرنســا وبريطانيــا والواليــات املتحــدة
األمريكيــة وهــي الــدول التــي احتفلــت بالذكــرى املؤيــة
لغاربــو وكرمتهــا يف كتــب واصــدارات وطوابــع بريديــة
ومعــارض صــور شــتى عــام  2005جعلــوا مــن صــورة
النجمــة رمــزا لخلودهــا يف الذاكــرة متحاشــن حياتهــا

غريتا مع عمتها

رسير نومها
تريــد ان تظــل تلــك الفتــاة الســويدية البســيطة التــي
حالفهــا الحــظ وهــي يف الخامســة عــرة وســاهمت
يف عــرض للقبعــات كعارضــة وممثلــة هاويــة حتــى
التقطتهــا هوليــود واصبحــت نجمــة الســينام العامليــة.

الفال الخرضاء وقد اصبح فندقا

داخــل غابــة تشــبه غابــة ماملشــوبنغ حيــث كانــت
تقــي الســاعات يف الغابــة مشــيا او عــى ظهــر احــد
الخيــول  .لقــد اعتزلــت غاربــو زهــدا  ..ومزاجيــة .
وكانــت وهــي فنانــة شــابة تعلمــت مــن عمتهــا ايفــا
األصغــاء اىل صمــت الغابــة القريبــة  ..وعصــف الريــح
عــى وجــه البحــرة الرشقيــة القريبــة حيــث كانــت
غاربــو يف مخبئهــا متــارس عزلتهــا الغنيــة .

عاشــت غاربــو يف امريــكا كــا تشــاء ووفــق الطريقــة
الســويدية اي انهــا مل تحتمــل الطبيعــة الذاتيــة لألمريــي
يــوم كانــت هنــاك حتــى وصفتهــا احــدى الصحفيــات
بأنهــا تتــرف كموظفــة  ..تســتيقظ باكــرا  ..وتتنــاول
الفطــور ثــم الذهــاب اىل األ ســتوديو ثــم رياضــة وســياقة
ســيارتها البويــك القدميــة لبعــض الوقــت ثــم العشــاء
وكل يشء ينتهــي لديهــا الســاعة الخامســة مســاءا كــا
يحصــل يف حيــاة الســويديني جميعــا.
ولذلــك كانــت غاربــو قــد اختــارت منزلهــا يف هوليــود

قربها يف نيشوبنغ
الخاصــة التــي عاشــتها بعــد األعت ـزال عــام  1954وهــي
يف قمــة مجدهــا الســيناميئ .
وقــد حــرص الجميــع عــى التكتــم الطويــل عــى ارسارهــا
وعــدم فتــح أرشــيفها الخــاص .. وكان معــرض " صــور
لغريتــا " مــن املــع مظاهــر األحتفــاء الــذي اقيــم يف
املعهــد الســويدي لألفــام  ..حــن اختــارت الســويد ان
تحتفــي مبؤيتهــا وتنفــذ وصيتهــا بنقــل رفاتهــا لتدفــن يف
املدينة ..
كانــت الفيــا الخــراء مليئــة بــكل مايخــص هــذه
النجمــة مــن وثائــق وكتــب وافــام  ..ومثــة مصــورات
منقولــة ايضــا وبخاصــة كتــاب " غاربو  ..صور  ..اســطورة
" الصــادر عــن دار فالميــون يف
باريــس وكتــاب املؤلفــة" فرانســوازدوكو " يــوم أصــدرت

غريتا غاربو
كتاباً عنوانه " غريتا غاربو ,املستيقظة يف نومها "
واســمتها فيــه النجمــة املضــادة النهــا كانــت تصفــف
شــعرها دون عنايــة  ,وترتــدي مالبــس رياضيــة ومتــي
دون تكلــف متبعــة فطرتهــا الطبيعيــة "  ..ويف البيــت
األخــر كانــت ملصقــات افالمهــا متــأ املــكان بذكريــات
عابقــة ملجــد قديــم
كانــت صورهــا مــع الخيــول تشــر اىل ولعهــا األثــر
بركــوب الخيــل لوحدهــا حيــث كانــت تقطــع مســافات
طويلــة عــر الغابــة املجــاورة  .بينــا علّــق متحــف الربيد
يف ســتوكهومل صــورة عــن غاربــو حيــث قــدم للمنــزل
األخــر مصــورات مــن خطاباتهــا التــي كانــت أغلبهــا
تعــر عــن حنينهــا لوطنهــا بعــد انتقالهــا لهوليــوود.
ويضــم املنــزل منــاذج مــن طابــع بريــدي أصدرتــه
هيئــة الربيــد الســويدية و يحمــل صورتهــا و كتــاب
"صــور شــخصية مــن مجموعــة غاربــو الخاصــة" وهــي
الصــور التــي جمعتهــا النجمــة بنفســها  .وكان الكاتــب
تــن أندرســون قــد ألــف روايــة اســتمد أحداثهــا مــن
الخطابــات التــي تبادلتهــا غاربــو مــع املمثلــة ميمــي
بــوالك صديقتهــا املقربــة حيــث تعــرض نســختني مــن
الكتــاب خلــف واجهــة زجاجيــة .
وتعــرض شــهادات شــخصية عــن غاربــو ألصدقــاء مثــل
ســكوت رايســفيلد احــد اقــارب غاربــو و صــورة مــن
دراســة شــهرية اعدهــا روبــرت دانــس الخبــر يف الســينام
الصامتــة والتصويــر يف هوليــوود ،يف اســتعادة الحيــاة
الخاصــة واملهنيــة لغاربــو وصعــود نجمهــا وغيابــه اثــر
انســحابها نهائيــا مــن هوليــوود وانغامســها يف العزلــة،
وهــي يف السادســة والثالثــن مــن العمــر اذ بلغــت ذروة
مجدهــا مــع افــام دخلــت تاريــخ الســينام
وغاربــو التــي غــادرت هــذا العــامل يف  15نيســان1990
عــن  84عامــا ونقلــت رفاتهــا الحقــا اىل مدينــة صغــرة،
نجحــت يف اخــر مهامتهــا :احــرام ارادتهــا حتــى بعــد
املــوت كــا كتــب احــد الصحفيــن يومــا .
املنــزل األخــر الــري ميتــيء بأشــارات لحيــاة غاربــو
"الحاصلــة عــى جائــزة أوســكار عــام  "1954والتــي
اختــارت وهــي يف السادســة والثالثــن اعتــزال األضــواء
واالبتعــاد عــن عــامل الشــهرة والفــن حتــى رحيلهــا يف
الخامــس عــر مــن أبريــل عــام  1990عــن عمــر ناهــز
الرابعــة والثامنــن عامــا .وتعــد أفــام «أنــا كارنينــا وغــادة
الكاميليــا» مــن أشــهر وأنجــح أعاملهــا الســينامئية.
حيــث يطــل املنــزل األخــر عــى حيــاة عريضــة لفنانــة
وممثلــة وانســانة بقيــت يف ذاكــرة الســنني .
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الروائية آسيا جبار..

المرأة قضيتي
الكومبــس – ثقافــة  :قالــت الروائيــة اســيا جبار وهي
تحــر حفــل تكرميهــا يف جامعــة وه ـران الجزائريــة "
املــرأة واحوالهــا ورصاعاتهــا هــي قضيتــي ولذلــك متتــي
روايــايت بصــور معاناتهــا ".
الروائيــة الفرنســية الجزائريــة األصــل آســيا جبــار،
التــي ولــدت يف الجزائــر عــام  ،1940وأمضــت جــل
حياتهــا يف فرنســا ،حتــى أصبحــت عضــواً يف األكادمييــة
الفرنســية وهــي أعــى مؤسســة فرنســية متخصصــة يف
علــوم اللغــة ،تحصــل عــى تكريــم مــن بالدهــا بعــد
أن أصــدرت أربعــن روايــة وترشــحت إىل جائــزة نوبــل
وشــكلت عالمــة فارقــة يف الدفــاع عــن حقيقــة معانــاة
املــرأة وحياتهــا عــر الروايــة والــرد .
رواياتهــا " واســ ٌع ســجني " و " ممنوعــة يف بيــت ايب
" وغريهــا عناويــن لبحــث يف محنــة املــرأة وحياتهــا
الصعبــة .
وبعــض رواياتهــا تحولــت إىل أفــام وإىل أفــام وثائقيــة
تعــر عــن انحيــاز هــذه الروائيــة اىل قضيــة املــرأة .
وقــد انتهــت مؤخــرا فعاليــات امللتقــى الــدويل حــول
الكاتبــة الجزائريــة آســيا ج ّبــار الــذي عقــد يف جامعــة
وه ـران الجزائريــة ،تحــت عنــوان "آســيا جبّــار :مســرة
أديبــة .الكتابــة واملقاومــة واالنتقــال"
ونضــم امللتقــى بدعــوة مــن "مركــز البحــث يف اللغــات
والخطابــات والحضــارات واألدب" يف الجامعــة.
املشــاركة الجزائريــة والدوليــة الواســعة يف أعــال
امللتقــى ،عــى مــدى يومــن ،أكـدّت مســاهامت جبّــار يف

التاريــخ والذاكــرة والكفــاح الوطنــي الجزائــري ،ودورهــا
يف النضــال مــن أجــل حقــوق املــرأة ،كــا أكـدّت املكانــة
التــي حازتهــا كتاباتهــا يف العــامل.
الباحثــة الرتكيــة ســيزا ييالنســيوغلو ،مــن "جامعــة قلعــة
رساي" ،ذهبــت إىل اعتبــار الكتابــة عنــد صاحبــة "ال مكان
يف بيــت أيب" محــركاً للتاريــخ ،والحظــت مزجـاً وثيقـاً بــن
املؤلفــة وشــخصياتها ،مــا مكّنهــا مــن "تصويــر وضعيــة
املــرأة التــي تواجــه النظــام االســتعامري" يف روايــة
"الحــب والفانتازيــا".
وركّــزت الباحثــة كريســن نوســونج عــى كتــاب "امــرأة
دون قــر" حيــث مزجــت جبّــار خيالهــا بشــهادات
الشــخصيات ،مــا حقــق حســب نوســونج "إدماجــاً
للتاريــخ يف الذاكــرة الجامعيــة".
مــن جهتهــا ،قدّمــت مرتجمــة آســيا جبــار إىل اللغــة
اليابانيــة ،كيوكــو إيشــيكاوا ،مداخلــة حــول "العطــش"،
روايــة الكاتبــة األوىل التــي أنجزتهــا وكانــت ال تـزال دون
ســن العرشيــن.
تجــدر اإلشــارة إىل أن تجربــة آســيا جبّــار األدبيــة ،مثــل
كل التجــارب اإلبداعيــة املهمــة ،تنطلــق مــن الخــاص
إىل العــام ،ومــن معانــاة اإلنســان يف الجزائــر إىل معانــاة
اإلنســان يف العــامل أجمــع.
وحــن اختــرت آســيا جبــار عــام  ،2005عضــوا ً يف
"األكادمييــة الفرنســية"،امنا تكرمياملســاهمتها الف ّعالــة يف
الحيــاة الثقافيــة ،ولعبهــا دور الرابــط يف الحــوار والوعــي
بــن ثقافتــن ولغتــن عــى حــد تعبــر بيــان األكادمييــة
الفرنســية.

آسيا جبار

من رسائل القراء:
هــل موظفــون فــي الســفارة الســويدية تــودع بدائــرة الهجــرة ومثــن لخمــس بطاقــات طائــرة
وأتعــاب املكتب.
متورطــون باالحتيــال علينا
الكومبــس – رســائل القـراء :األوضــاع اإلنســانية القاســية
التــي ميــر بهــا ســكان ســوريا ،أغــرت خيــال البعــض
ممــن بــاع ضمــره ،لــي ينســج ويؤلــف طــرق مبتكــرة
الســتغالل حاجــة النــاس يف الهجــرة واللجــوء ،هربــا مــن
األوضــاع املتفاقمــة يف بالدهــم.
بــن الفــرة واألخــرى يصــل إىل بريــد الكومبــس ،رســائل
تكشــف جوانــب مــن هــذه القصــص التــي يقــف املــرء
أمــام بشــاعتها محتــارا .فاســتخدام العنــف وطــرق
النصــب التقليديــة أصبحــت مــن األمــور شــبه العاديــة،
إضافــة إىل مــا نســمعه مــن قصــص تعجــز هوليــود عــن
ابتكارهــا قصصــا إلنتــاج أفالمهــا.
يقــول رمــزي (أســم مســتعار) يف سلســلة رســائل أرســلها
لـــ الكومبــس :قاربــت اقامتــي يف الســعودية عــى
االنتهــاء ،وأصبــح مجــرد التفكــر بالعــودة مــع العائلــة
إىل ســوريا ،كابوســا ثقيــا ال أســتطيع أن أتحمــل مجــرد
التفكــر بــه.
إىل أن جــاء الفــرج ،حســب مــا كنــت اعتقــد ،فقــد
وصلتنــي رســالة إمييــل عشــوائية ،مــن رشكــة فرنســية
تقــدم عروضــا للحصــول عــى الفيـزا إىل أوروبــا وادعــت
أنهــا رشكــة محامــاة.
قمــت باالتصــال بهــم ،وتكلمــت مــع شــخص ســوري قــد
نفســه باســم رامــي ورشح يل أنهــم مختصــن بتحصيــل
الفيــز وقضايــا اللجــوء .عندهــا أرســلت لهــم مبلــغ 5500
يــورو قــال يل رامــي إنــه يشــمل ،كفالــة ماليــة مســردة،

اســتمرار التواصــل معــي مــن عنــوان
مصلحــة الهجــرة
يتابــع رمــزي قائــا ،لقــد اســتمر مكتــب املحامــاة
الفرنــي املزعــوم بالتواصــل معــي بطريقــة مهنيــة جــدا
وكان يرســل يل رســائل حتــى مــن نفــس بريــد مصلحــة
الهجــرة الســويدية ،عــدم انقطــاع التواصــل مــع املكتــب
بعــد دفــع املبلــغ ،وقناعتــي بــأن الربيــد الــذي يصلنــي
مــن الســويد ،هــو نفــس عنــوان مصلحــة الهجــرة (وهــذا
مــا أكدتــه مصلحــة الهجــرة نفســها يل الحقــا ،بانــه نفــس
العنــوان) إضافــة عــى ضغــط الحاجــة ،كل ذلــك جعلنــي
أشــعر باالطمئنــان إىل املكتــب ،وهــذا مــا دعــاين إىل
توريــط أصدقــاء جــدد معــي ،بإرســالهم مبالــغ مامثلــة،
بــل أين قمــت بإرســال دفعــات أخــرى لهــم.
املشــكلة أن املكتــب املزعــوم ،مل يقطــع التواصــل معــي،
لــي أجلــب لــه املزيــد مــن الضحايــا ،واملشــكلة األكــر
أنــه طلــب منــا أن نلغــي اقاماتنــا يف الســعودية ،لــي
تقبــل الســويد طلبــات اللجــوء الخــاص بنــا.
وفعــا قمنــا بإلغــاء اقاماتنــا بالســعودية وتوجــب علينــا
مغــادرة االرايض الســعودية خــال شــهر ومل نهتــم ألننــا
موعوديــن بالســفر بعــد اســبوع إىل الســويد.
املفاجئــة كانــت برســالة مــن ســفارة الســويد بــاألردن،
ال تــدل عــى ان هنــاك فيــز بالطريــق ،بــل تطلــب منــا
صورعــن اقاماتنــا بالســعودية لــي نســتطيع التقديــم
عــى الفيـزا ،ودفعنــا مبالــغ ضخمــه لكفالئنــا الســعوديني
حتــى تلغــى طلبــات خروجنــا نهائيــا.

الســؤال هــو :كيــف
اســتطيع اســرجاع
حقــي بالحصــول عــى
الفيــزا مــن مصلحــة
الهجــرة الســويدية
طاملا ان كل املراسالت
كانــت تصلنــي مــن
املصلحــة
اميــل
الرســمي واملعتمــد
بــكل ســفارات العــامل
ويف تلــك الحالــة
هــي املســؤولة األوىل
واألخــرة تجاهنــا
ســواء ادعــت انهــا مل
ترســل لنــا أو أنكــرت
بهــذه
معرفتهــا
الرســائل هــل هــذا
يعنــي أن يف مكاتبهــا
موظفــون فاســدون
رشكاء مــع الرشكــة
الفرنســية ،أم أن هــذه
الرشكــة أوهمــت
الســفارة مبراســات
مضللــة حتــى ترســل لنــا رســائل عموميــة ،ال تــدل عــى
موافقــات واضحــة ملنــح الفيــزا.
أنــا أفكــر بتقديــم شــكوى بحــق مصلحــة الهجــرة
الســويدية وســفارة الســويد بــاألردن التــي اعرتفــت
بالرســائل االلكرتونيــة "االميــات" وانكــرت أنهــا ارســلت

لنــا رســائل ،ولكــن هــل ســتكون لهــذه الشــكوى صــدى
يحمــل الفائــدة أم اين ســأقحم نفــي ب ـراب الوهــم،
وهــم الوصــل إىل الســويد.
انتهت الرسالة

العدد السابع ثقافة
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الناقد دنيس داهلكفيست:

كثير من السياسة
في ثقافة اليوم

ازعــم ان الفكــر الســيايس ماهــواال منج َزَثقافةجدليــة يف عقــل املجتمعات
الحيــة .وان األحـزاب السياســية عمومــا مل تتشــكل اال مــن تلــك الشــعلة
الثقافيةالباهــرة يف ثقافــة املجتمع.وبرغــم ذلــك فــأن بعدالشــقة بــن
الســيايس واملثقــف يف بلداننــا تتســع بأســتمرار  .ولكــن الثقافةواملثقــف
يظــان يثمـران مواقــف ومؤثـرات.
ومعــروف طــوال الوقــت صعوبــة تحديدشــكل ٍثابــت لعالقةمســتقرة
بــن املثقــف والســيايس اوالثقافــة والســلطة،وذلك بســبب الطابــع
املتغــر للســلطةوهمينتهاعىل مياديــن حركةاالنســان،بل يعــود ايضــااىل
غمــوض الدورالــذي يؤديــه املثقــف وانشــباكه يف الواقــع ومؤثــرات
وجــوده الحيــوي اجتامعياوسياســيا.
وبحســب ادوارد ســعيد فــأن املثقــف ليــس ذلــك الشــخص الــذي ينتمــي
إىل طبقــة فاعلةومميــزةيف التفكريالنقــدي والتقوميــي فقط،امناهــو
الشــخص امللتــزم الواعــي اجتامعياالــذي مبقــدوره رؤيةاملجتمــع والوقوف
عــى مشــاكله وخصائصــه واشــكاالته بحيــث يــودي دورا اجتامعيــا فاعــا
يف تصحيــح مســارات مجتمعيــة خاطئــة.
بعبــارة أخــرى يبدواملثقــف يف منطقتنــا بحســب تفســرادوارد ســعيد
اصالحيا،وليــس الســيايس املحــرف وال الخطيــب وال القــوة املؤثــرة
امنــا ميثــل الفئــات الشــعبية مــن األغلبيــة الصامتــة يف موقــف مقاومــة
اســتبداد الســلطة وظلمهــا وتعســفها.يكرس حياتــه للدفــاع عــى قيــم
إنســانية كليــة وينتــر لحريةالتعبــر ونبــذ والعبوديــة والوصايــة.
ويف منطقتنــا تتداخــل اج ـراءات الســيايس وموقفــه مــن املنــع والحبــس
والرقابــةاىل منــع تــداول املعلومــة وغلــق مواقــع التواصــل األجتامعــي
والثقــايف ،وبالرغــم مــن مواقــف املثقــف التــي تواجــه الوضــع اال
الســيايس اليتــورع عــن منــع شــاعر مــن نــر قصائــده او دعــم تصويــت
يف مســابقة لتوجيــه رســالةاىل دولــة اخــرى او غلــق معــرض كتــب
اســهمت فيــه دور لهاوجهــة نظــر مغايــرة
ووســط هــذاوذاك يلــوح يل خطراختفــاء مكانةاملثقــف ،واحتجــاب
صورتــه يف خضــم هــذه الرصاعات،التــي تــؤدي اىل انحســار دور املثقــف
يف منطقتناواعتبــاره فــردا عاجــزا،أو مجردرقــم يف حســاب التيــارات
األصالحيــة وان دوره يف الحيــاة اليعــدو مرتبــ ًة دونيــة تختــزل مهمتــه
التنويريةالرســالية اىل صــورة مهنــي مجهــول الدوروالهويــة.

فاروق سلوم
farouq@alkompis.com

حياتنا نتاج رؤيا التصميم

دنيس داهلكفيست foto/SVT
الكومبــس – ثقافــة  :بعــد ان عمــل الناقــد دنيــس داهلكفيســت يف
الصحافــة األدبيــة يف جريــدة اكســريس وجريــدة داغنــز نهيــر ،تفــرغ
للعمــل اســتاذا ومحــارضا يف عــدد مــن الجامعــات واملعاهــد املتخصصــة
يف الفــن والتصميــم مثــل كليــة باكــان للفنــون العريقــة التــي تأسســت
يف ســتوكهومل عــام  1939وتخــرج منهــا اجيــال مــن الفنانــن واملبدعــن
واملصممــن يف مختلــف الفنــون .
ومــع انــه يواصــل حضــور املعــارض التشــكيلية ومعــارض التصميــم
املعــاري واألزيــاء واألثــاث يف اوربــا واملــدن الســويدية ،اال انــه يعطــي مــن
وقتــه الكثــر اآلن بعــد ان اعتمــد كمثقــف مختــص بالتشــكيل والتصميــم
والعــارة واملوضــة  ،مرشفــا ثقافيــا يف رشكــة الراديــو والتلفزيــون الســويدي
.
ولــد دنيــس داهلكفســت عــام  1961وواصــل دراســته يف ســتوكهومل
وحصــل عــى املاجســتري يف الفــن  ،وهــو كمحــارض وانســان وتربــوي يتميــز
داهلكفيســت بأســلوبه الشــيق البســيط وهــو يقــدم اعــاال فنيــة او يعلــق
عــى معــارض اوفعاليــات فنيــة او ثقافيــة كبــرة .
طالبــه يف كليــة الفنــون يف ســتوكهومل ويف كليــة باكــان للتصميــم والفــن
يقولــون عنــه انــه اكــر اســاتذتنا قــدرة عــى ايصــال املــادة الثقافيــة يف
تاريــخ الفــن او النقــد ويف التــذوق الفنــي .
وقــد عــرف عنــه انــه اثــار موجــة مــن األهتــام باملعــرض اليابــاين األول

خــارج اليابــان والــذي اقيــم يف ســتوكهومل عــام  2012يف غالــري اونكليغاتان
 1حيــث جعلــت مالحظاتــه املهتمــن يقتنــون الكثــر مــن األعــال كــا
لفــت النظــر اىل مايعرضــه متحــف الفــن التشــكييل يف العاصمــة بشــكل زاد
مــن مبيعــات اللوحــات والكتــب التــي يعرضهــا املتحــف .
محارضاتــه وكتاباتــه عــى حــد ســواء غنيــة ومســلية .فهــو يبــدو مربيــا
ممتــازا بطريقتــة الطبيعيــة والســهلة يف الحديــث عــن كل مــا لــه عالقــة
بالثقافــة.
يتحــدث عــن الفــن والتصميــم بطريقــة ظريفــة ورمبــا فكاهيــة وبســيطة
 ،ويكــون لهــا القــدرة عــى رشح تاريــخ الفــن بطريقــة يفهمهــا الجميــع.
دنيــس داهلكفيســت املــرف عــى النشــاط الثقــايف يف رشكــة الراديــو
والتلفزيــون الســويدي الــذي يحمــل شــهادة املاجســتري يف النقــد الفنــي هــو
محــارض ناجــح  ،ومــرف ومتابــع جيــد وبخاصــة يف األرشاف عــى ورشــات
العمــل الفنــي والثقــايف ويتميــز بقــدرة كبــرة عــى ادارة املجموعــات
وتركيــز انتباههــم .
وهــو ضيــف دائــم يف الربامــج األجتامعيــة والثقافيــة ويعتــر وجهــا مقبــوال
وقريبــا مــن الجمهــور يف الســويد .معــروف عنــه انــه يقــول دامئــا :ان
حياتنــا هــي نتــاج رؤيــا التصميــم الفنــي .

الرش فورشيل عضو األكاديمية السويدية :الكتابة معنى
الكومبــس – ثقافــة :اإلضــاءة اإلبداعيــة يف النــص هــي
لحظــة مــن التجــي الخــاص  ،انهــا لحظــة الخــروج مــن
العــادي اىل الســحري ومــن اليومــي اىل الدائــم ،ومــن
األريض اىل الكــوين  ،فكيــف نضــع تواريــخ كتاباتنــا ،اليس
ذلــك هــو املــرح ،اذن كيــف يطلــب منــا ان نفــر تلك
املعــاين لجمهــور عاقــر معرفيــا ،تســكنه روح العــادي
واملقلــد ،فيــا تكــون املوســيقى اكــر ثــراء والكتابــة
نهـرا كاســحا لكــن دون قـ ّراء ؟؟
بهــذه الفكــرة يفتتــح الرش فورســيل عضــو األكادمييــة
الســويدية حديثــه للقنــاة الثقافيــة الثانيــة مميـزا موقفه
الثقــايف عــن موقفــه الســيايس املســاند للحــزب اإلشـرايك
الدميوقراطــي الــذي يتبنــى قضايــا املجتمــع وينتقــد
خطــاب اليمــن واؤلئــك الذيــن يســميهم :منغلقــن
وانانيــن وعدميــي الشــجاعة.

األطعمــة الرسيعــة ســاعة الغــداء  ،يســهم يف الحيــاة
وســط النــاس دون عــزالت كــا يلتقــط موضوعاتــه،
ولذلــك فهــو يبتســم حــن يـراه صديقــه "ميكائيــل فــان
ريــس" لحظــة الغــداء ويقــول لــه ":انــه ملــن املضحــك
ان تتوقــف الحيــاة طــوال ســاعة مملّــة ،ســاعة ملجــرد
اننــا نقــدس لحظــة الغــداء "  ، Lunchenتذكــر هــذا
العنــوان ملرسحيــة خاصــة يف كل يشء  ،كنــت يومهــا
متأثــرا بأحــداث اكتوبــر يف ثــورة شــباب اوربــا 1968
وكنــت اســخر مــن كل هــذا التقديــس األبلــه ،لكنــي ارى
نفــي مجـرا عــى فعــل ذلــك كل يــوم مثــل اي مخلــوق
عــادي  ،مثــل آلــة تحتــاج اىل طاقتهــا املحركــة ،ألين حقــا
مــن هــذا الكــون األريض الــذي اســمه الســويد  ،فــاذا
افعــل ؟"

ان الرش فورشــيل شــخصية ثقافيــة
شــعبية ارتبــط بالفولكلــور يف اعاملــه
املرسحيــة والغنائيــة كــا ارتبــط بــكل
نــادر ومغايــر  ،تقــول عنــه وزيــرة
الثقافــة الســويدية " :كان واحــدا مــن
بــن األكــر متيــزا يف حياتنــا الثقافيــة
لتنوعــه وثرائــه ،كان كاتبــا متنوعــا يف
النــص املرسحــي الشــعري ذو الطبيعــة
األحتفاليــة ،كــا كان مــن اكــر اعضــاء
األكادمييــة الســويدية تعريفــا بنــا".

الرش فورشيل

ولــد الرش فورشــيل يف العرشينــات "  " 1928ودرس
يف جامعــة ســتوكهومل كــا درس يف الواليــات املتحــدة
األمريكيــة ،وابتــدا اواخــر األربعينــات مرسحيــة العائــد
يضيــف " :اننــي اجــد ايضــا يف صــورة النــاس وطعامهــم التــي كانــت صوتــا مختلفــا ،وكأنــه تشــيخوف ميــارس
وحركتهــم مضامــن حياتيــة مهمــة وانعكاســات مرسحيــة نقــدا  ،لكــن بخصوصيــة تتميــز عــن ماهــو شــائع
كان الرس فورســيل عضــو األكادمييــة الســويدية منــذ جوهريــة كــا يف "ليــل يائــس  . "1980تلــك املرسحيــة وواقعــي عنــد تشــيخوف  .كــا قــدم "الدخيــل" عــام
 1952وهــي صيحــة يف فضــاء معتــم مــن التقليديــة
 1970رجــا يومــي تجــده يف املقهــى او عنــد مقاصــف التــي اثــارت الكثــر مــن النقــد والقبــول ايضــا .

الراســخة يف األدب والحيــاة  ،وكان مــن بــن خمســن
كاتبــا ســويدا ميثلــون طليعــة الكتابــة مثــل مجايلــه آرثــر
اندفســك ..ويــان آرنولــد وايرنــا ديــل وآخــرون ممــن
جعلــوا اي قبــول للحيــاة دون اســئلة هــي عمليــة مقيتة.
يرتبــط الرش فورشــيل بخصوصيــة مميــزة  ،برغــم
تواضعــه فهــو كاتــب متنــوع ومؤســس ثقــايف عاملــي
الحضــور كــا ورد يف توطئــة اختيــاره لعضويــة األكادمييــة
الســويدية يومــذاك .
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الكسندر حداد:

النحت محاولة
مغايرة لرؤية
مخلوقات العالم
الكومبــس – خــاص :الفنــان الكســندر حــداد فنــان
رؤيــوي يعيــش يف الســويد ،لــه نظرتــه الخاصــة اىل دوره
كفنــان ،ولديــه وجهــة خاصــة يف النظــر اىل طريقتــه
بابتــكار األشــكال كنحــات مرهــف برغــم ان مــادة
النحــت تتعامــل مــع الكتلــة.
درس التصويــر والغرافيــك والرساميــك (الخــزف) يف
الســويد عــام  1993واختــص ملــدة ســنتني يف املدرســة
الفنيــة (قســم النحــت) يف الســويد  ، 1997شــارك يف
أكــر مــن معــرض يف الســويد وخارجهــا.
شــارك يف تصميــم اِلبطاقــة الســنوية ملعهــد عــام
 2000وشــارك يف عمــل جــداري عــام 2004
تحــت عنــوان ( تحيــة إىل الكاتبــة الســويدية مــوا
مارتينســون)  ،وحصــل عــى جوائــز املدرســة الفنيــة
عــام  1999والجائــزة الثقافيــة عــام  2001وهــو
عضــو اتحــاد الفنانــن الســويديني .التقتــه جريــدة
" الكومبــس " يف حــوار خــاص اليكــم نصــه أدنــاه:
عرفــت بمنهجــك الحديــث فــي النحــت،
كيــف تضــيء ذاكــرة المتلقــي بالمراحل
والتحــوالت التــي اجتزتهــا مــن قبـ ُ
ـل؟
العمــل الفنــي هــو النتيجــة الحتميــة ملــا ميــر بــه الفنــان
مــن تجــارب ومشــاهدات وتراكــات فكريــة
وبرصيــة مــن خــال تلقــي املشــهد إىل
اإلنتــاج الفنــي  ،ولهــذا تأثــر عــى
اإلنتــاج الفنــي وشــكله الظاهــر
وبالتــايل تاثــر عــى قــراءة
املتلقــي لهــذا املنجــز الفنــي
 .ولكــن املوضــوع والكتلــة
واللــون يســهامن يف صياغة
وتكثيــف هــذه املراحــل
لــدى الفنــان ليكمــل
انجــاز مرشوعــه.

تــكاد ان تــازم التجريبيــة عمــل النحــات
وهــو يشــتغل علــى كتلتــه ..هــل تعتبــر
تجريبيتــك تنويعــا علــى وتــر األســلوب
ام طريقــا للكشــف ؟
التجربــة والتجريــب هــا أســس اإلســتمرارية اإلبداعيــة،
وأنــا مــن خــال تجريبيتــي أحــاول تحريــر االنطبــاع
األول مــن املبارشيــة والظاهــر (مــع االخــذ بعــن االعتبــار
مصداقيــة التوثيــق والتعبــر) اىل مرحلــة إعــادة صياغــة
هــذا األنطبــاع بقالــب جديــد يســاهم يف طــرح أســئلة
أو حلــول للموضــوع املطــروح نحتيــا او فنيــا او يف
الكسندر حداد
العمليــة الثقافيــة برمتهــا.
فــي اســلوبك الكثيــر مــن الســحرية يف التعامــل مــع الكتلــة لخلــق فراغــات تتيــح للعمــل
رغــم تشــخيصية فــي األشــكال وفــي الفنــي الحيــاة والحركــة .ان هنالــك رصاع دائــم بــن
المخلوقــات  ..كيــف نتعــرف الــى هــذه الكتلــة والف ـراغ والحالــة الفنيــة اآلتيــة التــي غالب ـاً مــا
الســحرية ؟
تكــون الفيصــل يف هــذا ال ـراع حــن تتبلــور شــخصية
ان الطبيعــة والطفولــة واملشــهد اليومــي هــي بعــض العمــل .الهــدف مــن تجزيــيء الــكل هــو إلســقاط
مصــادر إلهامــي الفنــي  .امــا الســحرية فلهــذا عالقــة الحالــة الكليــة يف الجزئيــة كنــوع مــن التفكيــك الواعــي.
بخصوصيــة الرمــز مــن خــال أســتخدام العنــر وإلســقاط حالــة عــدم الثبــات الفكــري لبلــوغ حالــة
الحيــواين بأســقاطات إنســانية يوميــة معــارصة .
تفجرييــة تصــل آثارهــا مســاحات أبعــد .واإلســقاط يف
نفــس الوقــت هــو إطاللــة عــى املســاحات العــذراء
معارضــك المتعــددة تشــير الــى رســوخ مــن الفكــر اإلنســاين يف الفضــاء املحيــط بالكتلــة.
اســلوبي وقــدرة علــى منــح خامتــك
حيــاة موحيــة .متــى يجــد النحــات كتجربــة نجــاح فــي الغربــة كيــف
اســلوبه ام انــه يفضــل
تصــف لنــا تجربتــك فــي الغربــة وكيــف
اســاليب َمتعــددة؟
يجــد النحــات اســلوبه عندمــا
ينظــر بعــن الناقــد  .وهــو اذ
ينحــت أو يرســم يف غيــاب
ذلــك الناقــد فأنــه قــد
اليبلــغ نفــس املكانــة او
الشــكل لنفــس العمــل
الفنــي .لكــن هنــا يف
النحــت تكــون املعادلــة

اســتطاع النحــات ان يؤســس حضــوره
كمــا فــي تجربتــك الثريــة؟
الطبيعــة لهــا دور هــام يف هــذة الحضــور كلــا اقرتبــت
مــن الطبيعــة اقرتبــت أكــر مــن املصالحــة مــع الــذات.
فالفــن وســيلة للتعبــر عــن خلجــات الــروح مــن فــرح
وحــزن وأحــام وذكريــات ومهــا كانــت هــذه التأثـرات
ســلبية او إيجابيــة فــأن الفنــان هــو ســيد املوقــف يف
تســخري هــذة الشــحنات و تحويلهــا اىل عمــل ابداعــي.
وتجربتــي يف الغربــة هــي تجربــة انســان لديــه قيمــه
الجامليــة واســعى اىل تأكيدهــا باإلتقــان واملواصلــة
والعاطفــة الواعيــة.
للدخول عىل موقع الفنان عىل االنرتنت:
www.alexanderhadad.se
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مصطلحات سويدية
رغبــة مــن " الكومبــس" يف تعريــف القــراء بأهــم
املصطلحــات املتداولــة بكــرة يف الحيــاة العامــة ،والتــي
أصبحــت جــزءاً ال يتجــزأ مــن التعامــات اليوميــة مــع
الدوائــر واملؤسســات الســويدية ،ننــر لكــم يف هــذا
العــدد ســت مصطلحــات متداولــة بكــرة ،وهــي:

المصطلح األول:
 Arbetsmiljöverketمصطلــح مؤلــف مــن ثــاث
كلــات Arbete .تعنــي عمــل ،و  miljöتعنــي بيئــة أو
محيــط ،و  verketتعنــي مصلحــة أو ســلطة مركزيــة.
ويصبح املعنى الكامل :مصلحة بيئة العمل.
وهــي مؤسســة حكوميــة تهــدف إىل تقليــل املخاطــر
الصحيــة يف مــكان العمــل ورفــع مســتوى الســامة،
وتحســن شــامل يف بيئــة العمــل النفســية والجســدية
واالجتامعيــة.
تأسســت مصلحــة بيئــة العمــل عــام  2001بعــد اندمــاج
مفتشــية العمــل  Yrkesinspektionenواملجلــس الوطني
لحاميــة العــال .Arbetarskyddsstyrelsen
ولديهــا تكليــف حكومــي وبرملــاين لضــان أن بيئــة
وترشيعــات العمــل تــري بالشــكل الصحيــح ،باإلضافــة
إىل مســؤوليتها عــن اإلحصــاءات املتعلقــة ببيئــة وســامة
العمــل والعــال يف الســويد.
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الكامل :هيئة الجرائم االقتصادية.
ومــن مهــام الهيئــة هــو مكافحــة ومنــع الجرائــم املاليــة.
وينقســم العمــل فيهــا ،إىل العمــل عــى منــع الجرميــة
والتحقيــق ،واملالحقــة القضائيــة.
وتقــوم الهيئــة بالتحقيــق يف مــا يقــارب  35000جرميــة
مشــتبه بهــا كل عــام ،ويــؤدي مــا يقــارب ربعهــا إىل
محاكــات.

المصطلح الرابع:
 Folkhälsomyndighetenمصطلــح مؤلــف مــن ثــاث
كلــات Folk .تعنــي شــعب أو نــاس ،و  hälsaتعنــي
ص ّحــة ،و  myndighetتعنــي ســلطة أو وكالــة.
ليصبح املعنى الكامل :وكالة الصحة العامة.
وهــي وكالــة حكوميــة ،تعمــل عــى متابعــة الحالــة
الصحيــة للمواطنــن والعوامــل التــي تأثــر عليهــا ،مــن
خــال نــر املعرفــة لتعزيــز الصحــة والوقايــة مــن
األمــراض واإلصابــات.
تأسســت مطلــع العــام الحــايل  ،2014ويعمــل فيهــا
مايقــارب  450موظفـاً ،وتولــت مهام الســلطتني الســابقتني
"معهــد األمـراض املعديــة" و "معهــد الصحــة الحكومــي"،
باإلضافــة إىل تــويل جــزء مــن مهــام "مجلــس الخدمــات
االجتامعيــة" املتعلقــة بتأثــر البيئــة عــى الصحــة العامــة.

المصطلح الخامس:
 Hyresgästföreningenمصطلــح مؤلــف مــن كلمتــن.
 Hyresgästتعنــي ُمســتأجر ،و  föreningتعنــي جمعيــة
أو اتحــاد .ليصبــح املعنــى الكامــل :جمعيــة املســتأجرين.
وهــي جمعيــة ســويدية ،مســتقلة سياســياً ،ومبنيــة عــى
العضويــة ،وتعمــل عــى دعــم املســتأجرين ومســاعدتهم،
المصطلح الثاني:
 Brottsoffermyndighetenمصطلــح مؤلــف مــن ثــاث والعمــل عــى زيــادة نفوذهــم عــى مســاكنهم ،والتفــاوض
كلــات Brott .تعنــي جرميــة ،و  offerتعنــي ضحيــة ،و مــع مالــك الســكن حــول قيمــة اإليجــار وظــروف الســكن.
 myndighetتعنــي ســلطة .ليصبــح املعنــى الكامــل:
ســلطة ضحايــا الجرائــم.
وهــي ســلطة ســويدية ،تهــدف إىل تعزيــز حقــوق
الضحايــا ،وإيــاء االهتــام باحتياجاتهــم ومتطلباتهــم،
ويتمتــع موظفيهــا بدرجــات أكادمييــة عاليــة ،ونســبة
املحامــن الذيــن يعملــون فيهــا .90%
ولديهــا مســؤولية عــى املســتوى الوطنــي يف ثالثــة
مجــاالت:
الجنائية.
اإلصابات
عن
تعويض
قضايا
مع
• التعامل
المصطلح السادس:
• إدارة صنــدوق ضحايــا الجرميــة.
 Tullverketمصطلــح مؤلــف مــن كلمتــن Tull ،تعنــي
• العمل كمركز تعليمي.
ُجمــرك أو رســم جمــريك ،و  verketتعنــي مصلحــة أو
ســلطة .ليصبــح املعنــى الكامــل :مصلحــة الجــارك.
وهــي ســلطة حكوميــة ســويدية ،مجمــوع موظفيهــا
يقــارب  2100موظــف ،تراقــب تدفــق البضائــع مــن
وإىل الســويد ،لضــان املنافســة املحايــدة .ومــن مهامتهــا
جبايــة الرســوم والرضائــب الصحيحــة عــن البضائــع ،مــع
األخــذ بعــن االعتبــار القيــود عــى االســترياد والتصديــر.
وخالل العام  ،2012قامت مصلحة الجامرك بـ:
• جنــي  64.5مليــار كــرون ،كجمــرك ،ورضائــب ،ورســوم
المصطلح الثالث:
أخــرى.
 )Ekobrottsmyndigheten (EBMمصطلــح مؤلــف
مــن ثــاث كلــات Eko .هــي ســابقة تســتعمل قبــل • مصادرة أكرث من  7500مادة مخدرة ومنشطة.
الكلــات وتعنــي بيئــي ،أو مــايل ،و  brottتعنــي جرميــة • ،تنفيذ  99000فحص يدوي كتفتيش بضائع وأشخاص.
و  myndighetتعنــي ســلطة أو هيئــة .ليصبــح املعنــى • تعاملت مع  5.2مليون ترصيح.

العدد السابع تسالي
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كلمات متقاطعة
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1
افقي
 .1كلام كرث غال وكلام نقص رخص  oشخص يرى عدوه
وصديقه بعني واحدة.
 .2لوصف اللون بأنه شديد السواد  oأخرض يف األرض
وأسود يف السوق وأحمر يف البيت
 .3نصف مغري  oمجموعة الحيوانات التي منتطيها
 .4نفري  oمن املعجنات التي نأكلها
 .5تكلمت حتى بانت رغوة فمها (معكوسة)  oنصف
وخيم
 .6حرف يقرتن باللغة العربية ويوصف بها ( معكوسة)
 oال يغرق
 .7نصف دواء  oاختالف لون الجلد بعد تعرض للشمس
 oليس اختي وال أخي ولكن ابن أمي وأيب
 .8يخيش الله  oاسم الجزء العلوي من الكرس يف
الرياضيات.
 .9يقع يف املنتصف بني األرض و القمر
 .10خارج عن املألوف وفيه حداثة وتجديد ( معكوسة )
 oله اربعة ارجل وال يستطيع امليش

2
3
4
5
6
7
8
9
10

محطات من تاريخ السويد:

رأسي
 .1محال كرسه  oقيظ
 .2صغار الجراد  oهجم يف الحرب (معكوسة)
 .3امتنع عن املغريات احرتاما للنفس  oقضم وقرط o
يحول إىل فتات
 .4نهض  oخري جليس يف األنام
 .5بالغ النبوغ والذكاء (معكوسة)  oيكتب بكل لغات
العامل ولكنه ال يستطيع قراءة كلمة
 .6ابعد ونحى وأزاح  oقليل باالنجليزية.
 .7فلسطيني من مدينة يافا  oنصف هواك
 .8ال ميكن تناوله عند الفطور أو الغداء  oصف من
الناس يف االنتظار
 .9نصف واحد  oشخصية خيالية من شخصيات الرسوم
املتحركة (معكوسة).
 .10يغطي الطري  oأفكاري الصغرية املتناثرة

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

• امتــد عــر الڤايكنــغ مــا بــن أعــوام  800إىل  1050واتســم بتوســع بــارز نحــو الــرق ،حيــث انطلقــت العديــد مــن
الغــارات والرحــات االستكشــافية مــن الســويد ،بهــدف الســطو أحيانــا أو التجــارة أو االثنــن معــا ،ووصلــت إىل طــول
ســواحل البلطيــق وأنهارهــا ،التابعــة اليــوم لروســيا ،بــل وصلــت أقــدام الڤايكنــغ إىل البحــر األســود وبحــر قزويــن
جنوبــا ،وأقامــوا عالقــات مــع اإلمرباطوريــة البيزنطيــة واملاملــك العربيــة.
• وصلــت املســيحية إىل الســويد عــن طريــق بعثــة قادهــا "أنســغار" الــذي قــام بزيــارة للســويد قادمــا مــن امرباطوريــة
الكارولنجيــة ،يف القــرن التاســع امليــادي ،لكــن الســويد مل تصبــح دولــة مســيحية إال يف القــرن الحــادي عــر .ويف حقبــة
امللــك غوســتاف فاســا وضعــت أساســات الدولــة الســويدية وحولــت الكنيســة إىل معهــد وطنــي واســتوىل البــاط عــى
ممتلكاتهــا وبــدأت اإلصالحــات الربوتســتانتية.
• عــام  ،1389ونتيجــة الوراثــة والروابــط العائليــة ،اتحــدت كل مــن ماملــك الرنويــج والدمنــارك والســويد تحــت حكــم
امللكــة الدمناركيــة مارغريتــا .ويف عــام  1397تأســس اتحــاد كاملــار .وقــد تضمــن معاهــدة وضعتهــا الــدول االســكندنافية
الثــاث بــأن تخضــع هــذه الــدول مللــك الدمنــارك .ويف اعقــاب مــا يطلــق عليهــا "مذبحــة ســتوكهومل" ســنة  ،1520حيــث
أعــدم  80شــخصا مــن النبــاء الســويديني بتحريــض مــن ملــك الدمنــارك كريســتيان الثــاين اســتقلت الســويد عــى يــد
أحــد النبــاء الــذي يدعــى غوســتاف فاســا.

عناوين وهواتف مهمة

حل الكلمات المتقاطعة
افقي
 .1العقل
 .2فاحم• شاي
 .3مغ • مطايا
 .4بوق • فطائر
 .5ارغت • وخ

 .4قام • الكتاب

 .10مبتكر • كريس

 .3عف • قرض • يفت

 .9حرف الواو

 .2غوغاء • كر

 .8يتقي • بسط

 .1املبتدا • حر

 .7اء • كلف • انا

رأسي

 .6الضاد • يطفو

يف حــال التعــرض لحــوادث خطــرة ولطلــب
املســاعدة الفوريــة مــن اإلســعاف ودائــرة
اإلطفــاء والدفــاع املــدين والرشطــة ،يجــب
االتصــال عــى الرقــم  112والذي ميكــن االتصال
عليــه الهواتــف األرضيــة أو النقالــة (املوبيــل)
مجانــا ومــن أي منطقــة يف الســويد .العاملــون
يتقنــون اللغتــن الســويدية واإلنجليزيــة ،وعنــد
االتصــال يــرد عليــك أحــد العاملــن ويســألك:
مــاذا حــدث؟ مــكان وقــوع الحــادث؟ رقــم
الهاتــف الــذي تتكلــم منــه؟

 .5فطحل • القلم
 .6ماط • فيو
 .7يايف • اك
 .8عشاء • طابور
 .9وا • سنفور
 .10ريش • خواطري

رقم الطوارئ في الســويد

مركــز  1177للخدمــات والرعايــة الصحيــة ،هــو
خدمــة إلعطــاء اإلرشــادات واملعلومــات عــن
الرعايــة الصحيــة بواســطة الهاتــف أو اإلمييــل
عــى مــدار الســاعة ،ميكــن للمتصــل أن ال
يفصــح عــن شــخصيته فيــا ميكنــه أن يتلقــى
اإلجابــات مــن األطبــاء واملمرضــن مبــارشة،
خدمــة  1177ترشــدك تلقائيــا إىل األماكــن
املختصــة لتلقــي العــاج يف حــدود املنطقــة
الجغرافيــة التــي تعيــش فيهــا ،كــا يتــم تزويــد
املتصــل بكافــة الروابــط واملعلومــات املتعلقــة
بعالجــه.
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