تصـدر عـن شـبكة الكومبـس
العدد الثالث والسبعون صديقك الناطق بالعربية في السويد
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PÅ ARABISKA FRÅN SVERIGE
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الهجرة تساهم في بقاء السويد
دولة قوية
هــل يمكـ ُـن لدولــة مثــل الســويد ،أن تتعــرض لخطــر
التالشــي واالنقــراض؟ مســألة زوال أمــم وبلــدان
ّ
تاريخيــا،
وحضــارات ،هــي حقيقــة واقعــة ،ومثبتــة
واألســباب يمكــن أن تكــون نتيجــة الكــوارث
الطبيعيــة والحــروب ،أو الوهــن الــذي يصيــب عــادة
اإلمبراطوريــات التــي حققــت توس ـعًا وامتــدادًا
كبيرًا ،خاصة خالل فترات قصيرة.
فكمــا توســعت ُ
وكبــرت ،ســقطت وانحســرت
وتفككت.
ً
اآلن توجــد مؤشــرات علــى أن دوال حديثــة معرضــة
لخطــر التالشــي ،بعــد تناقــص حــاد فــي عــدد
سكانها.
دول لديهــا مشــكلة ديموغرافيــة ،يعنــي الشــعب
يتناقــص ،نســبة المواليــد منخفضــة ،عــدد المســنين
فــي ارتفــاع ،ممــا يخلــق أزمــات اقتصاديــة حــادة.
فــا توجــد مشــاريع واســتثمارات لخلــف فــرص
عمــل جديــدة ،ألنــه أصــا ال يوجــد عــدد كاف مــن
االيــدي العاملــة ،وال يوجــد اســتهالك ،أي ال يوجــد
من يشتري ليساهم بتقوية اقتصاد البلد.
مــن هــذه الــدول ،بلغاري ـا ،التــي تتعــرض لخطــر
التالشــي ،بــكل مــا تعنيــه الكلمــة مــن معنــى ،بحســب
وصــف لتقريــر إذاعــي نشــره برنامــج ســتوديو 1
على راديو إيكوت.
التقريــر ذكــر أن عــدد ســكان هــذه الدولــة،
يتناقــص بشــكل حــاد ،فبعــد أن كان عــدد ســكان
البــاد  10مالييــن ،قبــل أن تتحــرر بلغاريــا ودول
أوروبــا الشــرقية مــن المنظومــة االشــتراكية فــي
بدايــة التســعينات يبلــغ عــدد ســكان بلغاريــا حاليـا،
 6ماليين نسمة فقط.
طبعــا فــي هــذه الدولــة ،ال توجــد اآلن مشــكلة
البطالــة ،ألن أغلــب ســكانها مــن الشــباب مــن
الجنســين ،هاجــروا منهــا للبحــث عــن فــرص عمــل
أفضــل ،فــي دول االتحــاد األوروبــي ،خاصــة اســبانيا،
والمملكة المتحدة.
ســبب آخــر لتناقــص الســكان ،هــو ســوء الخدمــات
والرعاية الصحية.
المؤشــرات تتنبــأ بــزوال دولــة بلغاري ـا ،حســب
تســارع اســتمرار تناقــص ســكانها ،تمامــا كمــا
تمــوت القــرى والبلــدات الصغيــرة بســبب هجــرة
ً
الشــباب أوال منهــا نحــو المــدن األكبــر ،ويمكــن أن
تموت دول لنفس هذا السبب.

الســويد

ســكان بلغاريــا  10مالييــن نســمة ،أن عــدد ســكان
الســويد كان أقــل بقليــل مــن  9مالييــن نســمة ،واآلن
أصبــح العــدد  10مالييــن ،أي أن الزيــادة هــي فقــط
مليون نسمة خالل  30عاما.
مــن خــال إحصائيــة نشــرت مؤخــرا ،تبيــن أن 20
بالمئــة مــن ســكان الســويد الحالييــن هــم ممــن ولدوا
خــارج الســويد ،أي أنــه لــو ال هــؤالء العشــرين بالمئــة،
المولوديــن خــارج الســويد ،لكانــت البلــد اآلن مــن
الدول التي قد تتعرض لخطر التالشي.
هــذه الحقيقــة ،ال يريــد اليميــن المتطــرف،
االعتــراف به ـا ،وال يريــد أن يــرى كيــف يســاهم
هــؤالء المهاجــرون ،بتقويــة االقتصــاد الســويدي مــن
ناحيــة المشــاركة ،فــي ســوق العمــل ،ودفــع
الضرائــب ،ومــن ناحيــة تقويــض القــوى الشــرائية
واالستهالكية.

صحيــح أن لــكل ظاهــرة مهمــا تكــن إيجابيــة
عــوارض ســلبية مرافقــة لهـا ،لكــن معالجــة عــوارض
كثــرة عــدد الالجئيــن والمهاجريــن فــي فتــرة مــن
الفتــرات يجــب أن تتــم بشــكل جــذري ،ألن المشــكلة
ليســت بوجــود المهاجريــن والالجئيــن ولكــن بطــرق
اســتيعابهم الصحيحــة ،ليصبحــوا جــزء مــن
المجتمــع ،ويســاهموا برفــع اقتصــاد البلــد وحمايتــه،
من خطر التالشي.

يتذكــر العديــد ممــن وصلــوا الــى هــذا البلــد بدايــة
التســعينيات بنفــس الفتــرة التــي كان فيهــا عــدد
د .محمود صالح آغا
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تصــدر مــرة واحــدة فــي الشــهر ً
حاليــا ،وتــوزع مجانــا بالبريــد
وعبــر مراكــز ثابتــة فــي عــدة مناطــق منهــا :ســكونة
وســتوكهولم ويوتيبــوري ونورشــوبنغ ولينشــوبنغ
واسكليســتونا ،وهــي خدمــة إعالميــة باللغــة العربيــة هدفها
المســاهمة فــي تلبيــة الحاجــة إلــى وجــود وســيلة إعالميــة
تتفاعــل مــع الجاليــات العربيــة فــي الســويد وأوروبــا حــول كل
مــا يجــري مــن أخبــار ومســتجدات تهــم الجاليــات الناطقــة
بالعربية.
صحيفــة الكومبــس وســيلة إعالميــة جــادة تحــاول التركيــز
علــى القضايــا التــي تهــم االندمــاج بالمجتمــع والتعريــف

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

مواقع مؤسسة الكومبس اإلعالمية على اإلنترنت

المؤسس ورئيس التحرير
د .محمود صالح آغا
0729718898
ma@alkompis.com

تركيــز الخطــاب الشــعبوي اليمينــي ،فقــط علــى
صعوبــات االندمــاج ،والظواهــر الســلبية المرافقــة
لفشــل إيجــاد موقــع للقادميــن مــن الــدول األخــرى
فــي المجتمــع الســويدي ،لــه أهــداف عنصريــة
فقــط ،تعتمــد علــى إثــارة المشــاعر القوميــة
والعرقية ،ضد األجانب بشكل عام.
لألســف نحــن إلــى اآلن ال نجــد خطابــا قويــا يشــكل
بديــا ،أو يقــف فــي وجــه مــا ينشــر مــن قبــل اليميــن
المتطــرف ،مــن كراهيــة ضــد المهاجريــن واألجانــب،
وال نجــد أيضــا مــا يكفــي للقيــام بــه إلشــراك الالجئيــن
والمهاجريــن ،بالتعريــف عــن أنفســهم وعــن
مســاهماتهم ،وبالتالــي شــرح مشــاكل اندماجهــم
الصحيحة.

ولكن ماذا عن السويد؟
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جائزة «الصحافة السويدية الجديدة»

اعتراف بدور الصحافة الناطقة بغير السويدية في تعزيز
الديمقراطية وتقوية المجتمع

د .محمود آغا  :الجائزة حافز ومسؤولية

يقــول نيلســون مانديــا :إذا تحدثت
الــى شــخص بلغــة يجيدهــا فإنــك
ســتدخل الــى عقلــه ،أمــا إذا تحدثــت
إليــه بلغتــه األم فإنــك ســتدخل إلــى
قلبه ووجدانه.
مــن وحــي ومعنــى هــذه الكلمــات ،بنــت مؤسســة
الكومبــس عالقتهــا مــع المتابعيــن مــن قــراء
ومســتمعين ومشــاهدين ،عالقــة صداقــة تمامــا كمــا
تعني كلمة «الكومبس» باللغة السويدية.
اســتخدام اللغــة األم فــي مشــروع إعالمــي يحافــظ
علــى خصائــص الصحافــة ومبادئهــا الســامية ،لنقــل
األخبــار والمعلومــات المجتمعيــة لمجموعــة لغويــة
كبيــرة ،إضافــة إلــى خلــق منصــة حــوار ،كانــت الفكــرة
التي تأسست عليها الكومبس.
التكريــم الــذي نالــه مؤســس الكومبــس يــوم  21مــن
نوفمبــر /تشــرين الثانــي  ،2019هــذا العــام بمنحــه
«جائــزة الصحافــة الســويدية الجديــدة» جــاء نتيجــة
وثمــرة إعمــال جماعيــة متراكمــة قامت بهــا الكومبس
منــذ تأسيســها أوائــل العــام  .2012ونتيجــة تفاعــل
المتابعين معها.
قبــل ذلــك بســنة فــي العــام  2018نالــت الكومبــس
كمؤسســة نفــس الجائــزة التــي كانــت مخصصــة
للمؤسســات .بذلــك تصبــح الكومبــس قــد نالــت
جائزتيــن علــى التوالــي األولــى للمؤسســة والثانيــة
للمؤسس.
الجاليــات العربيــة والناطقــة بالعربيــة تســتحق أن

يكــون لديهــا وســائل إعــام تناســب حجمهــا وتأثيرهــا
وتفاعلهــا بالمجتمــع ،لذلــك جــاءت الكومبــس لكــي
تلبــي هــذه الحاجــة األساســية ،الحاجــة لمعرفــة
األخبــار وتفاصيلهــا لكــي يســتطيع المتابــع أخــذ
ُ
فكــرة عــن وكيــف تــدار الســويد ومــا هــي المؤثــرات
والعوامــل والمؤسســات التــي تســاهم بصنــع القــرارات
فيها .وينشر بنفس الوقت المعلومات المجتمعية.
الحاجــة إلــى إعــام ناطــق بالعربية يتمتــع بالمصداقية
والمهنيــة ويكــون جــزء مــن قيــم الصحافــة الســويدية
العريقــة ،ويكــون بنفــس الوقــت قــادر علــى التعامــل
مــع احتياجــات المغتربيــن والمهاجريــن ومتفهــم
لخصوصياتهــم الثقافيــة ،ألن هــذا اإلعــام ليــس
عبــارة عــن قنــوات إليصــال المعلومــة ،بــل يجــب أن
يكــون منصــة للتالقــي والحــوار والنقــاش ،وهــذا مــا
تحاول دائما الكومبس القيام به.
حصــل رئيــس تحريــر ،مؤسســة الكومبــس اإلعالميــة،
د .محمــود اآلغ ـا ،علــى جائــزة الصحافــة الســويدية
(Nya
2019
للعــام
الجديــدة
 ،) 2019 journalistprisetكأفضــل كاتــب
صحفــي فــي الســويد ،تنــاول فــي كتاباتــه قضايــا تهــم
المجتمــع الســويدي ومنهــا موضــوع االندمــاج،
ومكافحــة الكراهيــة والعنصريــة ،والحــد مــن العنــف
والجريمة في المجتمع.
جــاء ذلــك فــي حفــل توزيــع الجوائــز الــذي جــرى بعــد
ظهــر الخميــس  21نوفمبــر /تشــرين الثانــي 2019
في ستوكهولم.

أمــا جائــزة أفضــل مؤسســة صحفيــة غيــر ناطقــة
بالســويدية فكانــت مــن نصيــب مؤسســة KB
 Mosaikفي مقاطعة سكونة في جنوب السويد.
وتنظــم جائــزة الصحافــة الجديــدة ،جريــدة فوكــوس
 Fokusومؤسسة الرنيا التعليمية في السويد.
وقــال محمــود اآلغــا فــي تصريــح لعــدة وســائل إعــام
مــن بينهــا “الكومبــس” إنــه ســعيد ج ـدًا بحصولــه
علــى الجائــزة ،ألنهــا بمثابــة اعتــراف بأهميــة دور
الصحافــة الناطقــة بغيــر الســويدية معتب ـرًا أنهــا
ســتكون” حاف ـزًا ودافعــا لــه مــن أجــل تقديــم
المزيــد” ،مضيفــا” حصولــي علــى هــذه الجائــزة
القيمة هو شرف كبير”.
وكانــت مؤسســة “الكومبــس” اإلعالميــة ،قــد نالــت
العــام  2018جائــزة الصحافــة الســويدية الجديــدة
( ،)Nya journalistprisetوذلــك لتميزهــا فــي
تنــاول قضايــا االندمــاج ،ودورهــا فــي التكامــل مــع

العملية الديمقراطية في السويد.
وجــرى تســليم الجائــزة التــي ُمنحــت ألفضــل مؤسســة
إعالميــة ســويدية غيــر ناطقــة باللغــة الســويدية ،مــن
قبــل مؤسســة ليرنيــا الســويدية ،فــي مهرجــان أســبوع
يارڤــا السياســي الــذي أقيــم صيــف العــام الماضــي فــي
ستوكهولم.
والشــكر دائمــا لمتابعــي الكومبــس فــي كل مــكان علــى
دعمهــم ،وعلــى ثقتهــم ب ـ الكومبــس ،وبطبيعــة
الحــال الشــكر أيضــا لــكل أســرة العامليــن فــي الكومبــس
لجهودهم الكبيرة في تحقيق هذا النجاح .
وذكــرت مؤسســة ليرنيــا أن وســائل اإلعــام بلغــات
أخــرى تعتبــر جـ ًـزء ا ً
مهمــا مــن هــدف االندمــاج
والتكامــل ومــن العمليــة الديمقراطيــة فــي الســويد.
هــذه الوســائل موجهــة بشــكل خــاص لألشــخاص فــي
الســويد الذيــن ال يســتطيعون اســتخدام اللغــة
الســويدية في مطالعة الصحف واالســتماع ومشــاهدة
وسائل اإلعالم األخرى.

جانب من الحضور في حفل تسليم الجائزة
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د .محمود آغا :الجائزة اعتراف بدور الصحافة الجديدة

اللقاء المزيد من الضوء حول أهمية هذه الجائزة في الظرف الراهن تحدثت الكومبس مع الزميل رئيس التحرير في نص
الحوار التالي:
ما أهمية منح جائزة «الصحافة
السويدية الجديدة» لصحفي ناطق
بالعربية في بلد مثل السويد
يشهد ّ
تناميًا غير مسبوق ،للتيار
اليميني المتطرف؟
الحصــول علــى هــذه الجائــزة يزيــد من الشــعور بتحمل
المســؤولية ،خاصــة بهــذا الوقــت الــذي يتطلــب منــا
نحــن كصحفييــن أن نكشــف الحقائــق ونعــرض الواقــع
أمــام المتابعيــن ،بغــض النظــر عــن اللغــة التــي
نســتخدمها .صحيــح التيــار اليمينــي المتطــرف فــي
صعــود ،والســبب قــد يكــون تقصيــر أيضــا مــن اإلعــام
فــي التصــدي للدعايــات واإلشــاعات والخطــاب
الشعبوي بشكل عام.

خالل الفترة القليلة الماضية،
نشاهد تشجيع مؤسسات المجتمع
والدولة ،على النشر باللغة
العربية ،وأيضا بلغات المهاجرين
األصلية األخرى ،هل ُيعتبر ذلك
برأيك ،مؤشرًا على سياسة اندماج
جديدة ،وإعادة النظر في
السياسة السابقة التي كانت
تحصر إيصال المعلومات األولية
عن المجتمع؟

األفــراد الناطقيــن به ـا ،الزيــادة الســريعة ،بعــدد تطرقت في كتاباتك الى قضية
الناطقيــن بالعربيــة تــدل علــى قــدوم أعــداد كبيــرة
بوقــت واحــد مــن القادميــن الجــدد ،الذيــن هــم بحاجــة المجتمع المتعدد الثقافات،
إلــى معلومــات مجتمعيــة وأخبــار ،كمــا هــم بالضبــط ورفضت مجتمعات الظل ،التي
بحاجــة إلــى عمــل ودراســة وســكن ،لذلــك تعمــد يؤسس لها بعض األشخاص الذين
العديــد مــن المؤسســات علــى التواصــل مــع هــؤالء عــن
يطرحون أنفسهم أوصياء أو
طريق لغتهم األم.
ناطقين باسم دين معين ،الى أي
تصديت في عملك المهني لعدة مدى تعتقد أن المجتمع الجديد،
قادر على ضمان أن يبقى بالفعل
قضايا تتعلق باالندماج
والعنصرية والكراهية ،وكان الفتا مجتمعا متعدد الثقافات ،ال يلغي
أنك خالل ذلك ،تناولت قضية
ثقافة اآلخر بذريعة االندماج
هل تشعر بالقلق من تنامي شعبية
العنصرية بين المهاجرين أنفسهم واالنصهار في اآلخر؟
اليمين المتطرف؟
من جهة ،ما سبب تركيزك على
هذه النقطة الهامة؟ من يتحمل
إن تنــادي بمجتمــع «متعــدد الثقافــات» يعنــي أنــك مــع طبعــا أشــعر بالقلــق ،ولكــن بنفــس الوقــت أنــا مؤمــن
مسؤولية هذه العنصرية
المجموعــة الكبيــرة التــي تريــد أن يكــون الســويد بالســويد وأثــق بــأن النــاس هنــا ليســوا عنصرييــن،
المنتشرة لألسف بين تجمعات
المهاجرين؟

أنــا اعتبــر أن أغلــب أو حتــى كل األجانــب ومــن هــم مــن
أصــول مهاجــرة ،هــم ضحيــة محتملــة للعنصريــة
والكراهيــة ،مــن قبــل تيــارات يمينيــة تحــاول تقســيم
المجتمــع علــى أســس عرقيــة ،وتعتبــر كل مــن هــو
غيــر ســويدي أو أوروبــي آري المالمــح هــو شــخص
غريــب ومســتهدف ،لذلــك مــن الطبيعــي أن ال تمارس
الضحيــة دور الجــاد علــى نفســها ،ويقــوم جــزء منــا
بممارســة العنصريــة والكراهيــة علــى أنفســنا ،هنــا
اللغــة العربيــة أصبحــت ثانــي أكبــر لغــة فــي الســويد ،سنخســر مصداقيــة كفاحنــا وكفــاح غالبيــة المجتمــع
بعــد اللغــة الســويدية ،وهــذا يعنــي زيــادة بعــدد السويدي الذي يقف معنا.

مجتمعــا قويــا ومتماســكا ومحصنــا ضــد الفتــن
واالنقســامات الطبقيــة والعنصريــة ،هنــاك قلــة تــرى
أن التعــدد الثقافــي هــو خطــر علــى الســويد كبلــد
بثقافــة واحــدة يجــب أن يحافــظ علــى «نقــاء» عرقــه،
هــذا يناقــض ويتعــارض مــع توجهــات الســويد وحتــى
مــع مبادئهـا ،فــي أن تكــون دولــة فاعلــة فــي محيطهــا
اإلقليمــي وحتــى الدولــي ،ويكــون لديهــا اقتصــاد قــوي،
وأن تكــون مــن الــدول التــي تحــارب التمييــز
والعنصريــة وتنــادي بحقــوق المــرأة وبحقــوق الطفــل،
وبحقــوق اإلنســان إجمــاال ،فهــذا الربــط بيــن شــكل
الســويد الخارجــي وكيــف يجــب أن يكــون مــن الداخــل
مهم جدا إلظهار أهمية «التعددية الثقافية».
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ولكــن فشــل األحــزاب التقليديــة بالكثيــر مــن القضايــا
ومهــارة الخطــاب الشــعبوي زاد مــن فــرص اليميــن
المتطــرف ،أنــا مؤمــن أيضــا بمؤسســات الســويد،
وبديمقراطيتها العريقة.
نحــن نعلــم أن تنامــي اليميــن المتطــرف فــي الســويد
مرتبــط بتنامــي ظاهــرة التطــرف وتصاعــد قــوة
األحــزاب المتطرفــة فــي أوروبــا والعالــم عمومـا ،لكــن
فــي مقابــل ذلــك هنــاك مســؤولية تقــع علــى عاتــق
المؤسســات والمنظمــات وجمعيــات المهاجريــن،
وكذلــك هنــاك دور كبيــر للمؤسســات الدينيــة فــي
مواجهة هذا المد.
يجــب أن نقــوم كلنــا بواجــب الدفــاع عــن الســويد كبلــد
ديمقراطــي وكبلــد قــوي خـ ِـال مــن الجريمــة ومــن
الفقر ومن التطرف.

هناك من يتهم أحزاب الحكومة
الحالية وكذلك الحكومات السابقة
التي كانت تقودها أحزاب يمين
الوسط ،باتباع سياسة اندماج
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فاشلة ،ما تعليق على ذلك؟ وإذا
كنت تتفق ان سياسة االندماج
فاشلة ،أين يكمن الخلل فيها
بالتحديد؟ وماهي السياسة
الناجحة برأيك؟
مــن الطبيعــي أن تتهــم أحــزاب المعــارض الحكومــة
بالفشــل ،أنــا لســت بصــدد الدفــاع عــن الحكومــة أو عــن
المعارضــة ،انتقــاد الحكومــة هــو واجــب ،ولكــن يجــب
أن يكــون نقــد واضــح ونقــد يرتكــز علــى أســس،
ويجــب أيضــا إعطــاء بديــل ،ليــس النقــد فقــط مــن
أجل النقد.
مــا هــو ثابــت أن هنــاك تقصيــر بموضــوع االندمــاج،
تقصيــر عمــره مــن عمــر بــدء الســويد فتــح أبوابهــا
للهجــرة ،هنــاك مشــاريع كثيــرة ومــوارد وأمــوال
طائلــة خصصــت ألهــداف االندمــاج لكــن كلهــا مشــاريع
كجــز صغيــرة ،حتــى وإن نجحــت يبقــى نجاحهــا
محصور بمياه العزلة المحيطة بها.
اعتقــد أن االندمــاج يجــب أن يكــون سياســة عامــة فــي

الراديو بلغة السامي كان أحد المرشحين إلى الجائزة المخصصة للمؤسسات

كافــة األصعــدة والقطاعــات ،وأن يكــون هناك تنســيق
أفضــل بيــن القائميــن علــى مشــاريع االندمــاج ،ويجــب
اشــراك مؤسســات يقودهــا أجانــب للتفاعــل مــع
سياســة االندمــاج ألن هــذه المؤسســات ،أو أغلبهــا ال
تقــوم بعمــل يتوافــق ويتــاءم مــع التوجهــات العامــة
لالندمــاج ،الحديــث هنــا يطــول ،ونحــن فــي الكومبــس
لدينــا تجاربنــا المباشــرة مــع قضايــا االندمــاج ،مــن

الممكــن أن نتحــدث بهــا مفصــا ،بمناســبات أخــرى.
خاصــة أن الكومبــس أصبحــت منصــة تجمــع هــذا
الموزاييــك الواســع مــن المهاجريــن وتســاهم فــي
تســهيل الدخــول إلــى المجتمــع الجديــد هــذا مــن
جهــة ،ومــن جهــة أخــرى يمكــن أن تكــون الكومبــس
أيضــا جس ـرًا بيــن ثقافــة المجتمعــات العربيــة
والمجتمع السويدي.
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ُ
الفائز بجائزة البنائين الجدد عمل بداية في
فندق وروضة أطفال قبل امتالك مصنع
الخوف من المجتمع الجديد والتواجد بين
األشخاص السلبيين كفيل بإحباط الموهوبين
تهاني عبود – عمر سويدان ( قسم التحقيقات)

الكومبــس – لقــاء :نظــم القصــري الملكــي فــي العاصمــة ســتوكهولم ،حفــل توزيــع جوائــز
«البنــاؤون الجــدد» لعــام  2019فــي الــدورة العشــرين وهــو الحفــل الــذي يقــام ســنويًا
فــي الرابــع مــن نوفمبــر /تشــرين الثانــي ،لإلعــان عــن الفائزيــن الثالثــة ،مــن بيــن 12
مرشــحًا علــى مســتوى البلديــات الســويدية ،ضمــن فئــات :البنــاؤون الجــدد ،رجــال
األعمال ،رواد األعمال الناشئين.
تــم تكريــم الفائــز األول عــن فئــة
البنائيــن الجــدد ،بجائــزة تقديريــة،
ممثلــة فــي مجســم زجاجــي وصــك
بقيمة  100ألف كرون سويدي.
الفائــز األول لهــذا العــام ،كان
(أحمــد عبــا)،
الوافــد الســوري
األصــل ،الــذي نــال
جائــزة البنائيــن

أحمد عبال في القصر الملكي بستوكهولم بعد وقت قصير من حصوله على الجائزة

الجــدد ،عــن نجاحــه فــي مجــال األعمــال ،فارضــا بــدأت تنفيــذ مشــروعي عمليــا ،خــال شــهر
اســمه بقــوة داخــل مجتمعــه الجديــد وســوق العمــل أغسطس/آب ،سنة .2016
الســويدي ،مرتقيــا ســلم النجــاح بثبــات وإصــرار
واجتهــاد ،حتــى بلوغــه مرحلــة اســتالم
جائــزة ما أهم المراحل التي مررت بها،
مرموقــة لتكريمــه مــن الملــك (كارل غوســتاف
ً
مثــاال يحتــذى قبل استطاعتك تأسيس شركتك
الســادس عشــر) ،غاديــا بهــذا
للمهاجريــن اآلخريــن تتــداول أخبــاره العديــد مــن الخاصة؟
وســائل اإلعــام كمثــال للنجــاح الــذي يحققــه مثــل أي وافــد جدي ـد ،كان تعلــم اللغــة الســويدية
المهاجرون في سوق العمل.
مفتــاح اندماجــي فــي المجتمــع ،كمــا أنــي لــم أســتطيع
لمعرفــة المزيــد مــن التفاصيــل ،حــول طبيعــة
ً
البقــاء عاطــا عــن العمــل لوقــت طويــل ،ســواء فــي
أعمالــه ومشــواره المهنــي الناجــح داخــل الســويد،
مجــال تخصصــي ،أو حتــى ضمــن مجــاالت العمــل
أجــرت «الكومبــس» ،حــوارًا حصريــا مــع أحمــد عبــا،
األخــرى ،موقنــا أن دخولــي ســوق العمــل ،ســيغدو
جاء في نصه:
وســيلتي إلــى فهــم ثقافــة بيئتــي الجديــدة بشــكل
ســليم واكتســاب مزيــد الخبــرات المهنيــة ،مــا
كيف تصف شعورك لحظة
سيقودني الحقًا إلى تحقيق أهدافي ،هكذا.
ً
عملــت أوال مــدة  4أشــهر فــي إحــدى الفنــادق ،ثــم
استالم الجائزة؟
هــو شــعور جميــل ج ـدًا ،يمــأه الفخــر واالعتــزاز ،أتيحــت لــي فرصــة عمــل أخــرى فــي روضــة أطفــال،
كونــي مواطنــا ســوريًا يمثــل أبنــاء جاليته في الســويد ،التــي اعتبرهــا شــخصيًا ،تجربــة ناجحة جدًا ،اســتطعت
خاصــة أهالــي منطقــة التــل ،مســقط رأســي في ســوريا ،مــن خاللهــا تطويــر لغتــي الســويدية كثي ـرًا ،حتــى
لقــد كانــت لحظــة ال توصــف ،حيــن وجــدت نفســي تســنى لــي أخيـرًا شــغل وظيفــة مشــرف عمــال ،بعقــد
كوافــد جديـد ،لــم يمــض علــى وجــوده بالســويد إال  6دائــم ،فــي ذات المصنــع الــذي بــت اليــوم مالكــه ،إال أنــي
ســنوات فقــط ،أقــف شــخصيًا إلــى جــوار الملــك (كارل لــم أســتمر فــي شــغل هــذه الوظيفــة أيضــا أكثــر مــن
غوســتاف الســادس عشــر) ،لقــد شــعرت حينهــا أنــي  3أشــهر ،نتيجــة لعــدم التفاهــم بينــي وبيــن صاحــب
المصنــع ،مــا جعلنــي أفتتــح مغســلة ســيارات أديرهــا
حصدت أخيرًا ثمار جهودي.
حدثنا عن مشروعك الذي كان وراء فوزك بالجائزة؟ لحســاب نفســي .بعــد  7أشــهر تقريبــا ،قــرأت فــي
مشــروعي عبــارة عــن شــركة أو مصنــع للرخــام إحــدى الصحــف المحليــة ،إعالنــا عــن إقامــة مــزاد لبيــع
والحجــر الطبيعــي ،يختــص بتجهيــز متطلبــات كل مــا ذات مصنــع الرخــام القديــم ،فســعيت جاه ـدًا إلــى
ينضــوي فــي مجالــه ،مثــل المطابــخ والحدائــق شــراءه ،بمشــاركة إخوانــي الثالثــة ،حتــى تحقــق لنــا
ذلك.
واألعمال الفنية.

متى بدأت تنفيذ مشروعك؟

كيف استطعت الجمع بين ثقافتك
العربية والثقافة السويدية في
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أحمد عبال مع الملك السويدي كارل غوستاف السادس عشر

إنجاح عملك؟

إن الــذوق العــام هنــا فــي الســويد ،مختلــف كليــا عمــا
هــو عليــه فــي ســوريا ،كمــا أن طبيعــة عملــي هنــا
تجبرنــي علــى اإلنتــاج وفــق األســلوب الغربــي ،لكنــي
نجحــت رغــم ذلــك ،فــي خلــق مزيــج ثقافــي يرضــي
أذواق جميــع زبائنن ـا ،إضافــة إلــى وضعنــا لمســاتنا
الفنيــة المميــزة ،التــي كانــت تفتقــر إليهــا صناعــة
الرخــام والحجــر فــي الســويد ،نتيجــة إلــى ظروفهــم
الطبيعيــة الخاصــة ،التــي تحــد مــن اســتخدامهم لمثــل
ّ
هــذه الخامــات عمومــا .إال أنــا نجحنــا فــي إدخــال
منتجاتنــا تدريجيــا إلــى الثقافــة الســويدية ،حتــى
أمســت لدينــا نمــاذج أعمــال كثيــرة ،تشــهد نجاحنــا
وحجم قدراتنا في بلديات عدة.

كيف يمكن للوافدين الجدد
ترجمة مواهبهم وقدراتهم إلى
إنجازات ملموسة في السويد؟

إن الخــوف مــن التعامــل مــع الثقافــة والقوانيــن
الجديــدة والتواجــد بيــن األشــخاص الســلبيين ،يلعــب
دون شــك ،دورًا رئيســا فــي إحبــاط أولئــك الموهوبيــن.
لــذا ،يتوجــب علــى الراغبيــن فــي النجــاح ،تحديــد
أهدافهــم المســتقبلية ومواجهــة مخاوفهــم،
متناســين كل قناعاتهــم المســبقة ،التــي كونوهــا بنــاء
علــى آراء الوافديــن الســابقين لهــم ،فبيئــة العمــل هنــا
ليســت بتلــك الصعوبــة التــي يتخيلهــا أكثــر الوافديــن،
كمــا أنــه ال يعيــب اعتــراف اإلنســان بجهلــه واللجــوء إلــى
مــن يفوقونــه خبــرة للتعلــم منهــم واستشــارتهم فــي
شــتى المجــاالت ،تالفيــا للوقــوع فــي األخطــاء .لقــد
واجهتنــي فــي بدايــة حياتــي المهنيــة بالســويد،
مشــاكل عــدة ،تورطــت بهــا نتيجــة خجلــي وإحجامــي
عــن الســؤال حــول بعــض قضايــا العمــل التــي كنــت
أجهلهـا ،لــذا ألجــأ اليــوم إلــى استشــارة أهــل االختصاص

والخبــرة قبــل اتخــاذي أي قــرار ،كمــا مــن األهميــة
بمــكان ،تعلــم اللغــة ،إذ رغــم كونــي ال أتحــدث
الســويدية بشــكل مثالــي ،إال أنــي صــرت قــادرًا علــى
اســتخدام جميــع المصطلحــات الخاصــة بمهنتــي
وفهمهــا لتجــاوز أيــة عقبــات يمكــن أن تعترضنــي
أثنــاء عملــي ،البــد مــن امتــاك الجــرأة علــى التحــدث
بالســويدية إليصــال األفــكار ،دون الخــوف مــن الخطــأ
وسخرية الناس ،ألن من ال يخطي ال يتعلم أبدًا.

ماذا قال لكم ملك السويد عند
حديثه معكم على انفراد بعد
تسلمكم الجوائز؟

البد من امتالك الجرأة على التحدث
بالسويدية إليصال األفكار ،دون الخوف
من الخطأ وسخرية الناس.
بيئة العمل هنا ليست بتلك الصعوبة التي
يتخيلها أكثر الوافدين

ً
أســعى مســتقبال إلــى توســيع مجــال عملــي بافتتــاح
صالــة عــرض فــي مدينــة (هلســنبوري) ،كونهــا أكبــر
كان مجمــل كالمــه دعمــا معنويــا لن ـا ،حفزنــا فيــه مســاحة وتعــدادًا ســكانيًا مــن مدينــة (هالمســتاد)
وشــجعنا علــى االســتمرار وبــذل المزيــد مــن الجه ـد ،التــي انطلــق منهــا مشــروعنا ،كمــا ننــوي إنشــاء عــدة
ً
كمــا طلــب منــا أن نغــدو قــدوة ومثــاال يحتــذى لــكل فــروع لنشــاطنا فــي أكثــر مــن مدينــة ســويدية أخــرى،
الوافديــن الجــدد ،لتشــجيعهم علــى دخــول ســوق
العمل السويدي.

كيف تنوي التصرف بجائزتك
النقدية؟

حتــى قبــل فوزنــا بالجائــزة ،قررنــا حــال نيلنــا له ـا،
توزيــع المبلــغ بالتســاوي علــى جميــع العامليــن فــي
المصنــع ،كعربــون شــكر منــي لهــم ،ألنــي أعتبرهــم
جنودًا مجهولين في معركة نجاحنا.

ماذا يعني لك الفوز بالجائزة؟

إنــه تحفيــز وتشــجيع لــي علــى اإلصــرار لتقديــم شــيء
أكبر على الصعيدين الشخصي والمهني.

ما أبرز خططك المستقبلية؟

أحمد عبال في مكتب الكومبس بستوكهولم

أمــا علــى صعيــد المســابقات ،تــم ترشــيح اســمي
مؤخ ـرًا ،للمشــاركة فــي مســابقة مماثلــة أكبــر ،يجــري
تنظيمهــا علــى مســتوى الــدول اإلســكندنافية ،حيــث
سأسعى إلى تحقيق الفوز فيها كذلك بإذن الله.
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دورالجمعيات الدينية في مكافحة العنف بين أوساط الشباب
الكومبــس – لقــاء :يتصاعــد العنــف
ســويدية ،خاصــة مالمــو ،غيــر أن الحــل
فهنــاك حلــول أخــرى ال تقــل أهميــة
يمكــن للجمعيــات الدينيــة أن تلعــب
لمناقشــة هــذا الملــف شــديد الحساســية
الجريمــة والعنــف فــي أوســاط الشــباب،
األقليــات ،الســيد حســان موســى ،فــي اللقــاء
مكافحــة العنــف ،ودورهــا فــي التأثيــر
انحصار دور المؤسســة الدينية
لهــذه
يمكــن

بطريقــة متزايــدة فــي اآلونــة األخيــرة داخــل عــدة مــدن
ليــس دائمــا أمنيــا ،أو عــن طريــق تجديــد القوانيــن،
عــن هــذا المنحــى ،مثــل األســرة والشــارع والمدرســة ،كمــا
دورًا كبي ـرًا فــي معالجــة هــذه اإلشــكالية.
ومعرفــة دور الجمعيــات والقيــادات الدينيــة فــي مكافحــة
اســتضافت «الكومبــس» خبيــر القضايــا الدينيــة وشــؤون
التالــي ،الــذي تنــاول قــدرة الجمعيــة الدينيــة فــي
علــى اآلبــاء واألمهــات ،وســبب
فــي دور العبــادة ،ومــا الــذي
الجمعيــات فعلــه اليــوم:

حسان موسى :الجمعيات الدينية متقوقعة على
نفسها عاجزة عن التواصل مع الشباب
حاوره رئيس تحرير ”الكومبس” د .محمود اآلغا

ما مدى مقدرة الجمعيات الدينية
على مكافحة العنف؟

هنــاك العشــرات مــن شــبابنا الذيــن لــم تتجــاوز
أعمارهــم بعــد ســن السادســة عشــرة ،فقــدوا حياتهم
غــدرًا ،مخلفيــن الكثيــر مــن األلــم ألســرهم ،نتيجــة
إطــاق الرصــاص عليهــم فــي أماكــن عامــة .ليتحــول
األمــر فيمــا بعــد إلــى سلســلة جرائــم قتــل منظمــة
ومتعمــدة ،تقودهــا ذئــاب منفــردة هنــا وهنــاك بــدم
بارد.
لقــد كنــت فــي زيــارة إلــى مدينــة مالمــو ،التقيــت
خاللهــا بعــض القيــادات الدينيــة المهتمــة بهــذا
الشــأن ،الحظــت منهــا ضعــف هــذه المؤسســات
وتقهقرهــا فــي التصــدي لظاهــرة الجريمــة المنظمــة
ومعالجتهــا عــن طريــق الخطــاب الدينــي أو البرامــج
التربويــة الثقافيــة .األخطــر مــن ذلــك ،أنهــا ال تملــك
اســتراتيجية مبنيــة علــى إحصــاءات أو دراســات

متعلقــة بعلــوم اإلجــرام أو الجوانــب االجتماعيــة أو لماذا ينحصر دور هذه الجمعيات ناقــوس خطــر ،تمــر عليــه خطــب ومواعــظ رجــال
الديــن مــرور الكــرام ،فيمــا يشــكل ظاهــرة خطيــرة
حيثيــات هــذه الجرائــم .ناهيــك بغيــاب دور األســرة
فقط؟
العبادة
دور
داخل
تهــدد الســلم واالســتقرار والمجتمــع بأســره ،خاصــة
في كثير األحداث والجرائم السابقة.
ألنهــا متقوقعــة علــى نفســها داخــل إطــار مؤسســاتي
فــي العاصمــة ســتوكهولم وبعــض مناطــق جنــوب
ضيــق .جعلهــا عاجــزة تمامــا عــن التواصــل مــع معظم
الســويد ،تبعــث رســالة ســلبية للســويديين واليميــن
الشباب الذين ماتوا في هذه األحداث األليمة.
هل توجه الجمعيات الدينية
المتطــرف ،مفادهــا أن مجتمعهــم ينضــوي علــى آفــة
مصدرهــا الوافديــن الجــدد ،ســيما أن جميــع القتلــى
خطابات لآلباء تتعلق بتربية
إذا لم تكن الجمعيات الدينية
تعــود أصولهــم إلــى دول الشــرق األوســط والــدول
أبنائهم؟
اإلسالمية.
هنــاك خطابــات موجهــة أيــام الجمعــة داخل المســاجد قادرة على الوصول للشباب
ومثلهــا أيــام اآلحــاد فــي الكنائــس لمــن يرتادونهـا ،إال مباشرة ،فلماذا ال توجه التوعية
أضــف إلــى ذلــك أن اليميــن المتطــرف اليــوم كشــر عــن
ً
أنهــا ال ترتقــي لمســتوى هــذه األحــداث اإلجراميــة لهم عن طريق عائالتهم؟
أنيابــه وبــدأ يمــارس صلفــه مســتغال هــذه األحــداث
الجاريــة فــي الســويد ،كمــا ال تصــل إال إلــى قلــة ،ال هــذا ناتــج عــن غيــاب الرؤيــة لــدى كثيريــن مــن لينمــو ويكبــر وينشــر ثقافــة الخــوف بيــن مكونــات
تتجــاوز نســبها  %7مــن أبنــاء الجاليــات الوافــدة ،القيــادات الدينيــة اإلســامية والمســيحية ،كمــا إن المجتمــع .كذلــك فــإن هــذه الحــوادث تبعــث رســالة
فيمــا يســتوجب األمــر أيضــا نــزول أفــراد هــذه غيــاب المتابعــة الميدانيــة اليوميــة للجريمــة ســلبية أخــرى إلــى أجهــزة األمــن التــي باتــت عاجــزة
المؤسسات إلى الشارع لالحتكاك بالناس مباشرة.
المنظمة ،جعلها تستشري في المجتمع.
عــن التعامــل معه ـا ،مطالبيــن بزيــادة ميزانياتهــم
إن مقتــل  38شــابًا خــال هــذه المــدة الوجيــزة يمثــل وأعدادهــم والتعامــل مــع القيــادات الدينيــة وفتــح
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الجمعيات الدينية ال تملك استراتيجية
مبنية على إحصاءات أو دراسات متعلقة
بعلوم اإلجرام أو الجوانب االجتماعية
حــوارات مجتمعيــة .إن مــن ال يــدرك أبعــاد خطــورة
األمــر ،إمــا دفــن رأســه فــي الرمــل ،أو يوجــد فــي عينيــه
رمد.

ما الذي يمكن للجمعيات الدينية
اليوم فعله ولم تفعله سابقًا؟

ً
أوال عليهــا االرتقــاء بخطابهــا الدينــي إلــى مســتوى
األحــداث وتكــرار الحديــث حولهــا إللــزام اآلبــاء علــى
االهتمــام بأبنائهــم ..ثانيــا ال بــد مــن توقفهــا االنشــغال
بالقضايــا السياســية العربيــة المختلــف عليه ـا،
باســتثناء القضيــة الفلســطينية التــي تعــد قضيــة
مشــتركة بيــن الجميــع ،مكثفيــن الجهــود فــي برامــج
وأنشــطة تســتوعب هــؤالء الشــباب ..ثالثــا ال بــد مــن
إيجــاد آليــات حديثــة للتعامــل مــع الشــباب وعــدم
االكتفــاء بالطــرق التقليديــة القديمــة ،مــع قيــام اآلبــاء
بالتواصــل مــع المؤسســات الدينيــة لمعرفــة تلــك
الطــرق .مــا المانــع مــن تنظيــم نــدوات أو مؤتمــرات أو
دورات تدريبيــة للقيــادات الدينيــة حــول كيفيــة
التعامــل مــع الجريمــة المنظمــة؟ مــا المانــع مــن إقامــة
حــوار مجتمعــي نتحــدث فيــه بصراحــة عــن كوننــا
ُ
كأقليــات بتنــا نشـ ِـعر المجتمــع الســويدي أننــا نشــكل
خطرًا على أمنه واستقراره؟

هل تتوافق كل الجمعيات
اإلسالمية مع بعضها ومع قيم
المجتمع السويدي؟

لألســف الشــديد ،فــإن الجمعيــات اإلســامية تتفــاوت
فــي الفهــم واإلدراك والممارســة والســلوك ،هنــاك
بعــض الجمعيــات ،حاولــت بــذل جهــد مــن خــال عمــل
منظــم حزبــي إلرســال رســالة إلــى هــؤالء الشــباب،
لكنهــا لــم تحقــق أهدافهــا إال مــرات قليلــة ،كمــا لــم
تــؤد إلــى ذلــك التفاعــل الــذي يحمــي الشــباب مــن
األفــكار المتطرفــة والجرائــم المنظمــة .هنــاك أيضــا
عــدة جمعيــات ال يــزال أعضائهــا يعيشــون فــي القــرن
الثانــي أو الثالــث الهجــري ،يعتنقــون طرحــا الهوتيــا
جام ـدًا ،ال يمــت لواقعنــا الحالــي بصلــة .كذلــك توجــد
بعــض الجمعيــات المتشــددة التــي ترفــض فكــرة
االندمــاج فــي المجتمــع باعتبارهــا خروجــا عــن الديــن،
واضعــة كل مــن يحملــون أفــكارًا مختلفــة فــي خانــة
المنبطحيــن والمتســاهلين البعيديــن عــن جوهــر
الدين.

يرفض بعض اآلباء فكرة االندماج
داخل المجتمع السويدي ،كيف
ينعكس ذلك على أبنائهم
ً
مستقبال؟

ســينعكس ذلــك عليهــم بالســلب حتمــا ،فالديــن
ســلوك إنســاني داخــل المجتمــع ال مجــرد مظهــر.
عندمــا أنقــل إلــى ابنــي نظــرة ســلبية أو تكفيريــة تجــاه
مجتمعــه ،أو عندمــا أزجــره علــى اإلتيــان بأمــور تافــه
ثــم أتغاضــى عــن ارتكابــه ألمــور أكبــر مثــل الســرقة
والتحايــل ،فأنــي أبنــي لديــه شــخصية ازدواجيــة فــي
ممارســاتها األخالقيــة والســلوكية ،تفقــده شــخصيته
الحقيقــة ،مــا يجعلــه يعيــش لــدى اختالطــه بمجتمعــه
حالــة فصــام بيــن هويتــه فــي البيــت التــي تقــوم علــى
الغلــو والتشــدد فــي بعــض األحيــان ،أو الميوعــة
والتســيب أحيانــا أخــرى ،وبيــن مجتمــع تتصــارع
وتتدافــع فيــه األفــكار .نحــن بحاجــة إلــى شــخصية
منســجمة ،متوازنــة ،وســطية ،تحافــظ علــى هويتهــا
وتكــون قــادرة علــى االندمــاج مــع األخريــن فــي آن
معــا ،ليــس مــن المنطقــي أن نبقــى دائمــا فــي جــدال
حــول ارتــداء الحجــاب وإعفــاء اللحية وتنــاول الجيالتين
والحــال والحــرام فقــط ،فمــن المفــروغ منــه أن تلــك
األشــياء مفيــدة ،البــد مــن تعليمهــا ألبنائنــا وفــق
معتقداتنــا الدينيــة ،غيــر أنهــا ال ينبغــي أن تشــغلنا
عــن قضايانــا األكبــر مثــل الجرائــم المنظمــة والتطــرف
والعنــف واالنحــراف والفشــل فــي الدراســية والحيــاة
االجتماعيــة ،مقدميــن صــورة ســيئة جـدًا عــن الديــن
وقيمــه .مــا نفــع كونــك شــخصًا عاب ـدًا زاه ـدًا صالحــا
ً
بينــك وبيــن نفســك ،إذا كنــت خامــا ســلبيًا داخــل
مجتمعك ،تسكت عن الجريمة أو تشجعها؟

خــال المعلومــات المتوفــرة لديه ـا ،أي الشــخصيات
الدينيــة مناســبة للتعامــل معهــا ومــا قدراته ـا ،كمــا
يركــزون جيـدًا علــى قــدرة الشــخصيات المنتقــاة فــي
فهــم الجريمــة والجريمــة المنظمــة ،ألن مرتكبــي
الجرائم المذكورة شــبان مراهقين يعتدون بأنفســهم
ويملكــون نظــرة ســلبية لمجتمعهــم ،يحتاجــون إلــى
مخاطبتهــم مــع التركيــز علــى تثميــن االعتــزاز فيهم
ضمــن محاولــة جذبهــم وتقويمهــم .أعتقــد أن
الشــرطة ال تتعامــل مــع جميــع القيــادات الدينيــة،
لكنهــا تحــاول االســتفادة مــن الــكل ،أمــا حيــن يلــزم

مقتل  38شابًا خالل هذه المدة الوجيزة
يمثل ناقوس خطر ،تمر عليه خطب
ومواعظ رجال الدين مرور الكرام
األمــر ،فإنهــا تختــار الشــخصيات االعتباريــة التــي مــا ســبب لهــا الحيــرة والعجــز .هنــا ينبغــي علــى
يمكنهــا أن تؤثــر بهــؤالء الشــباب وتوصــل لهــم القيــادات الدينيــة التدخــل إلفهــام هــؤالء المراهقيــن
الرسالة بالصورة األمثل.
عدة نقاط:

هل حضرت إحدى هذه المحاوالت
بشكل شخصي؟

لقــد بذلــت مــع بعــض الشــخصيات الدينيــة جهــودًا
عــدة لمســاعدة أجهــزة األمــن الســويدية ،محاوليــن
مــن خاللهــا تقديــم آراء نــا وأفكارنــا وخبراتنــا ونصائحنا.
لــذا أعتقــد أن الشــرطة اهتمــت باألمــر ،مــا ســيجعل
الفكــرة تتوســع لتشــمل مدينــة مالمــو ،إضافــة إلــى
عدة مدن أخرى.

هل تشجع الجمعيات الدينية
هل تستفيد السلطات السويدية الشباب على التعاون مع األجهزة
بالصورة األمثل من المكون الديني األمنية لإلبالغ عن الجرائم
ومرتكبيها؟
لمكافحة الجريمة؟

أعتقــد أن أجهــزة األمــن الســويدية وبعــض
المتخصصيــن فــي مكافحــة اإلجــرام ،توصلــوا إلــى
قناعــة مفادهــا أن المكــون الدينــي جــزء أصيــل فــي
معالجــة ظاهرتــا الجريمــة المنظمــة والتطــرف
الفكــري ،لــذا بــدأت الشــرطة تنفتــح فــي تواصلهــا
بشكل كبير مع القيادات الدينية.

ما هي المعايير التي وضعتها

الجرائــم .كذلــك لدينــا مشــكلة تكمــن فــي ثقافــة
بعــض الذكــور القادميــن مــن منطقة الشــرق األوســط،
تجعلهــم يرفضــون التعــاون مــع الشــرطة مــن بــاب أن
اإلبــاغ عــن الجرائــم ومرتكبيهــا وشــاية تنتقــص
رجولتهــم ،ناهيــك بامتنــاع البعــض عــن التعــاون إمــا
خوفــا مــن العواقــب ،أو نتيجــة التعــرض للتهديـد ،أو
شــراء ســكوتهم بالمــال .جميــع هــذه العراقيــل أدت
إلــى مشــاكل جمــة للشــرطة ،التــي ال يخــدم القانــون
الســويدي تحقيقاتهــا كثيـرًا فيمــا يخــص القاصريــن،

عندمــا كانــت الشــرطة تحــاول التصــدي للجريمــة
المنظمــة ســابقًا ،اســتعانت ببعــض المرشــدين
لتزويدهــا بالمعلومــات عنه ـا ،أمــا اآلن لدينــا مشــكلة
خطيــرة ج ـدًا فــي الســويد ،أال وهــي انتشــار أســلوب
الذئــاب المنفــردة ،التــي تتألــف عــادة مــن شــخصين أو
ثالثــة فــي ســن السادســة عشــرة أو أقــل ،يحمــل
بعضهــم أســلحة ناريــة ،يعلمــون لصالــح أشــخاص
بالغيــن غيــر مســلحين يجوبــون بهــم فــي الســيارة

بعض الجمعيات المتشددة ترفض فكرة
االندماج في المجتمع باعتبارها خروجًا عن الدين
أرجــاء المدينــة ويرتكبــون الجرائــم معــا ،فــإذا
األجهزة األمنية لتمييز الجمعيات
اســتوقفتهم الشــرطة وفتشــت الســيارة ،ثم ســألتهم
الدينية المناسبة للتعاون معها
عمــن يملــك المســدس ،ينكــر البالــغ حيازتــه ألي
ســاح ،فيمــا يدعــي الفتــى القاصــر أن المســدس لــه،
من عدمه؟
برأيــي إن األجهــزة األمنيــة تــدرك وتعلــم جي ـدًا مــن رغــم اســتعمال البالــغ لــه وحــده دائمــا عنــد ارتــكاب

ً
أوال قيمــة الــروح البشــرية وجســامة إزهاقهــا مــن
الناحيــة الدينيــة واألخالقيــة ..ثانيــا إن الشــاهد علــى
جريمــة القتــل اليــوم قــد يجــد مــن يشــهد علــى
جريمــة قتلــه غـدًا ..ثالثــا إن الرصاصــة إذ انطلقــت لــن
تتوقــف وال تعــود علــى صاحبهــا إال برصاصــة مماثلــة
يســددها شــخص أخــر نحــوه ..رابعــا إن القاتــل
سيســجن ُويحـ َـرم مــن أهلــه ،ثــم يمســي بنظــر
المجتمــع منبــوذًا ،جنــى المــال لقــاء جريمتــه إال أن
الثمــن كان مســتقبله وذكريــات جريمتــه التــي
سترافقه بقية حياته.
هــذه هــي الرســائل العاطفيــة التــي تســتطيع القيادات
الدينيــة توجيههــا للمراهقيــن ،مــع األخــذ بعيــن
االعتبار ثالث نقاط هامة:
ً
أوال أن هــؤالء المراهقيــن تــم غســل أدمغتهــم مــن
بعــض قــادة الجريمــة المنظمــة ..ثانيــا أنــه تــم
إغرائهــم بالمــال كثيـرًا ..ثالثــا أن بعضهــم دخلــوا نفقــا
مظلمًا يحتاجون جهدًا كبيرًا إلعادتهم منه.
بالتالــي يلــزم علــى محدثهــم التســلح بالعلــم الشــرعي
والفهــم الســليم للديــن والقيــم األخالقيــة ،مــع امتالكه
قــدرة اإلقنــاع وتذكيرهــم بقيمــة األشــياء التــي
سيفقدونها إذا ما دخلوا السجن أو تعرضوا للقتل.
كلمة أخيرة سيد حسان.
فــي الختــام ،أطالــب اآلبــاء أن يهتمــوا بأبنائهــم والســؤال
دائمــا عــن أحوالهــم ،كمــا أطالــب بعــض المــدارس التي
تصــف نفســها باإلســامية أو العربيــة ،االهتمــام بهــذا
الجيــل وعــدم االنشــغال بتوفيــر الميزانيــات وســرقة
واختــاس األمــوال ،مقدميــن صــورة ســيئة عنــا داخــل
المجتمــع الســويدي ،كذلــك علينــا التفكيــر مليــا فــي
معضلــة صعــود اليميــن المتطــرف واالنتخابــات
القادمة ،حتى ال نندم بعد فوات األوان.
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علي الحسن :نستثمر تناغم المشتركات في
صياغة نموذج متوازن للتعدد الثقافي
الكومبــس – مجتمــع :مثلــه فــي ذلــك ،مثــل مئــات آالف المهاجريــن ،غــادر المعلــم الخمســيني ،علــي
مجحــم الحســن ،ســوريا عبــر األراضــي التركيــة ،ناشـدًا حمايــة فــي الســويد ،ســنة  .2015اســتقر بــه
ً
المقــام أوال فــي إحــدى مســاكن الالجئيــن داخــل بلديــة (فنشــبوري) ،التابعــة لمحافظــة (فســترا
غوتاالند).
كان ســبق لــه العمــل فــي بــاده ضمــن مجــال األنشــطة الطالبيــة ،مــا يزيــد عــن  25عامــا ،قضاهــا وســط
المعســكرات اإلنتاجيــة والمعــارض والحفــات والمخيمــات التطوعيــة لطلبــة الجامعــات والمعاهــد ،لــذا
عزم في قرارة نفسه على نقل التجربة إلى موطنه الجديد عند أقرب فرصة.
بعــد  6أشــهر مــن االنتظــار ،صــدر قــرار مصلحــة الهجــرة بحــق طلــب لجوئــه ،قاضيــا منحــه حــق اإلقامــة
الدائمــة ،كمــا جــرى نقــل محــل ســكنه إثــر ذلــك إلــى مدينــة (كونــغ إلــف) .هكــذا زالــت كبــرى العقبــات
مــن طريــق طموحاتــه ،مقــررًا بدء ما أســماه «شــكر دولة الســويد» على اســتقبالها وحســن اســتضافتها
لبني شعبه.

أخطط إلى تنظيم
معرض للحرف
اليدوية السورية
الصيف القادم

قسم التحقيقات
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نشــاطات اجتماعيــة محــط
انظار الصحف المحلية

يــروي علــي ل ـ «الكومبــس» ،تفاصيــل أنشــطته
العديــدة التــي جعلتــه محــط أنظــار الصحــف المحليــة
ً
الســويدية ،قائــا« :فــور انتقالــي لإلقامــة فــي مدينتــي
الجديــدة ،شــدت انتباهــي قلعتهــا العتيقــة ،لتتبــادر
إلــى ذهنــي فكــرة إقامــة معــرض صــور حــول أبــرز
المعالم السياحية واألثرية في بلدي (سوريا).
مــن هنـا ،شــرعت أجمــع الصــور مــن مواقــع البحــث على
شــبكة اإلنترنــت ،مدونــا عليهــا المعلومــات ،ثــم
راســلت البلديــة بهــذا الخصــوص ،فنقلــت طلبــي
ســريعًا إلــى بيــت الثقافــة ،الــذي وافــق دون تــردد،
واضعــا قاعــة عــرض كاملــة تحــت تصرفــي ،شــاملة
كافــة تجهيزاتهـا ،مــدة  30يومــا ،كمــا طبــع لــي 40
صــورة باأللــوان ألقــوم باســتخدامها ضمــن
المعروضــات .لقــد القــى عملــي هــذا إعجابــا كبيـرًا بيــن
أهالــي المدينــة ،حتــى أن صحيفــة (كونــغ إلفز بوســتن)
المحلية ،خصصت نصف صفحة لتغطية الخبر.
بعــد انقضــاء  6أشــهر علــى المعــرض ،أتيحــت لــي
فرصــة العــودة للعمــل مجــددًا كمعلــم ،فــي إحــدى
المــدارس االبتدائيــة بالمدينــة ،هنــاك ،لفتــت نظــري
معلمــة شــابة ترتــدي زيــا تقليديــا ســويديًا بديعــا،
الحظــت تلــك المعلمــة شــدة إعجابــي واهتمامــي
بمالبســها ،فشــرعت تحكــي لــي بفخــر عــن تاريخــه
وسبب ارتداءه ،شارحة تفاصيل كل جزء منه.
حينهــا تذكــرت أن فــي ســوريا  14محافظــة ،لــكل
واحــدة منهــا أيضــا ثــوب شــعبي مميــز ،مــن هــذا
المنطلــق ،خطــرت ببالــي فكــرة تنظيــم معــرض
لألزيــاء الشــعبية الســورية بالتعــاون مجــددًا مــع بيــت
الثقافــة ،الــذي أكــدت لــي إدارتــه ،إثــر نجــاح المعــرض
الماضــي ،اســتعدادها الســتضافة أي نشــاط ثقافــي
ً
أخــر أعتــزم تنظيمــه مســتقبال .عندمــا قمــت بتنفيــذ
الفكــرة ،راق العمــل لألهالــي بشــدة كمــا ســابقه،
لتستمر فعالياته  20يومًا متتاليًا.
لطالمــا ســعيت منــذ األيــام األولــى التــي تلــت وصولــي
إلــى الســويد ،لخلــق ألفــة اجتماعيــة بينــي وبيــن
األهالــي ،كمــا ســبق وفعلــت فــي بلــدي األم ،ألمســي
معروفــا مــن الجميــع ويحيونــي باســمي حيــن يرونــي،
ســواء كانــوا وافديــن جــدد ،أو ســويديين ،لــذا أسســت
أول جمعيــة للوافديــن الجــدد مــن أبنــاء الجاليــات
العربيــة ،القاطنيــن ضمــن نطــاق المدينــة وضواحيهـا،
تضــم  150عائلــة ،أســميتها (جمعيــة الثقافــة
العربيــة) ،هادفــا مــن خاللهــا إلــى عكــس ثقافتنــا
وحضارتنــا وعاداتنــا وتقاليدنــا العربيــة األصيلــة داخــل

ً
المجتمــع الســويدي ،أمــا فــي مــد جســور التواصــل حوالــي  400متفــرج ،أي مــا يزيــد عــن عــدد المقاعــد
والصداقة بيننا وبين بقية العائالت السويدية.
المتاحــة ،قدمنــا لهــم مــن خــال عرضنــا قصــة ســوريا،
قبــل ،أثنــاء وبعــد الحــرب ،ثــم هجــرة بعــض الالجئيــن
الســوريين إلــى الســويد يرافقهــا فــي الخلفيــة النشــيد

«حكاية صغيرة من سوريا»

كانــت أولــى أنشــطة الجمعيــة التــي أرأس إدارته ـا،
تنظيــم عــرض مســرحي غنائــي ،مدتــه  30دقيقــة،
أســميناه (حكايــة صغيــرة مــن ســوريا) ،حرصــت فيــه
ً
علــى اختيــار  20طفــا مــن أبنــاء الجاليــات العربيــة،
دربتهــم علــى األداء المســرحي ،كمــا أشــرفت بنفســي
علــى اختيــار األغانــي التــي قامــوا بأدائهـا ،فيمــا خصص
بيــت الثقافــة لنــا بــدوره مســرحًا كامــل المعــدات،
ســعته  350مقع ـدًا ،إضافــة إلــى قاعــة تدريــب
لألطفــال ،مجانــا ،مــدة  3أســابيع ،كذلــك نشــرت
صحيفــة (كونــغ إلفــز بوســتن) عــن نشــاطنا هــذه
ً
المرة تقريرًا كامال.
يــوم عــرض المســرحية ،عمــدت إلــى إيقــاف صبيتيــن
َّ َ
مــن بنــات جاليتنــا أمــام مدخــل المســرح ،تحمــان َدلــة
(إبريــق) قهــوة عربيــة ،تســقيان منهــا الحاضريــن،
عربــا وســويديين ،مــن ذات الفنجــان ،دون غســله أو
اســتبداله .حيــن اســتفهم الســويديون فــي حيــرة عــن
المغــزى وراء ذلــك ،أجبتهــم أني أود جعلهم يحتســون
القهــوة مــع الوافديــن مــن ذات الوعــاء ،وفــق العــادات
العربيــة ،داللــة علــى زوال أيــة حواجــز أو مخــاوف
تفصــل بينهــم ،لقــد أمســى هــذا الموقــف فيمــا بعــد
ً
حديث أهالي المدينة من السويديين ردحًا طويال.
إن أعــداد مــن حضــروا المســرحية يومه ـا ،بلغــت

سعيت منذ األيام األولى
التي تلت وصولي إلى
السويد ،لخلق ألفة
اجتماعية بيني وبين
األهالي
الوطني السويدي.
لقيــت المســرحية تعاطفــا كبيـرًا مــن جميــع الحضــور،
خاصــة الســويديين ،الذيــن لمحــت أكثرهــم يكفكفــون
الدموع تأثرًا.
أمــا ثانــي أنشــطة جمعيتنـا ،تمثلــت بتنظيــم معــرض
للمأكــوالت الشــرقية ،كلفنــا فيــه كل عائلــة مــن
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أعضائنــا بإعــداد أكلــة شــرقية مختلفــة ،كمــا حجزنــا
ألجلــه قاعــة خاصــة مــن البلديــة ،بســعر رمــزي،
ســعتها  500مقع ـد ،ثــم حرصنــا علــى دعــوة
العائــات الســويدية إليهــا لمشــاركتنا الطعــام .مجــددًا
لقيــت مبادرتنــا هــذه رضــا واستحســان الســكان
السويديين.
لقــد تســنى لــي مــن خــال تنظيــم كل األنشــطة ســالفة
الذكــر ،تحقيــق حلمــي بــأن أصبــح معروفــا لــدى جميــع
أهالــي المدينــة ،كمــا بــات األطفــال مــن تالميــذي فــي
المدرســة متعلقيــن بــي كثيـرًا ،حتــى شــعرت بنفســي
فــي وطنــي مــرة ثانيــة ،إال أن ضيــق وقتــي وإنهاكــي
الشــديدَ ،جـ َّـراء توظيفــي للعمــل فــي المدرســة بــدوام
رســمي طويــل ،أبقانــي عاج ـزًا عــن تنظيــم أنشــطة
جديــدة ،إلــى أن صــادف تعييــن مديــرة جديــدة
للمدرسة.
فــي اجتمــاع للتعــارف بينــي وبينه ـا ،دار قبــل أيــام
قليلــة مــن عطلــة الخريــف ،حدثتهــا عــن أنشــطتي فــي
المدينــة ،ثــم اقترحــت عليهــا اســتغالل فرصــة عــدم
وجــود تالميــذ وتوقــف مطبــخ المدرســة عــن العمــل
مؤقتــا بإقامــة حفــل لتنــاول الفالفــل ،كونــي بــارع جـدًا
فــي إعداده ـا ،ندعــو إليهــا كل أوليــاء األمــور رفقــة
أبنائهــم .لــم تقتنــع المديــرة بدايــة األمــر بمقدرتــي
علــى تجهيــز كميــات كبيــرة مــن الطعــام وحــدي،
لكنهــا ســرعان مــا وافقــت إزاء رؤيتهــا مــدى إصــراري
وحماســي ،هكــذا نفــذت الفكــرة علــى أكمــل وجــه،
بمســاعدة ولــداي فقــط ،لتالقــي إعجــاب الجميــع بمــن
فيهــم أوليــاء األمــور ،الذيــن أثنــوا علــي بعبــارات
الشــكر والمديــح ،صحبتهــا تغطيــة إعالميــة ثالثــة
من صحيفة (كونغ إلفز بوستن)».
عــن أنشــطته المســتقبلية ،يختــم (علــي) حديثــه،
ً
قائــا« :حتــى رغــم انشــغالي ،ســأعمل دائمــا علــى
تنظيــم األنشــطة كلمــا أتيحــت لــي الفرصــة .أمــا اآلن،
فإنــي أخطــط إلــى تنظيــم معــرض للحــرف اليدويــة
الســورية الصيــف القــادم ،إضافــة إلــى عــرض مســرحي
لألطفــال عــن العــرس الشــامي ،لكــن طموحــي األكبــر،
العمــل كموظــف لــدى البلديــة فــي مجــال تنظيــم
األنشطة الثقافية والفنية واالجتماعية للبالغين».
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منصور محمد جابر:
مهاجر إرتيري يؤسس لـ «زراعة المستقبل» في السويد

مشروعه قائم على الزراعة المائية بدون تربة
الكومبــس – تحقيقــات :منصــور محمــد جابــر ،إرتيــري الجنســية ،فــي  39مــن عمــره،
جــاء إلــى الســويد أواخــر ســنة  ،2014قادمــا مــن المملكــة العربيــة الســعودية ،حيــث
كان يدير شركة خاصة لتوريد معدات ومواد النظافة.
منصــور شــخص طمــوح ،واضــح األهــداف،
تحركــه عزيمتــه وثقتــه بقدراتــه وحلــم
كبيــر ،لــم تثنــه غربتــه وضعــف إمكاناتــه
الماديــة عــن الســعي لنيــل مــراده ،بــات
ً
اليــوم قــدوة ومثــاال يحتــذي لــكل وافــد
يســعى إلــى تحقيــق ذاتــهُ ،وحجــة قائمــة
علــى أي شــخص اتخــذ تبايــن الثقافــات
ذريعــة لتبريــر فشــله فــي االندمــاج داخــل
مجتمعه الجديد.
فــور انهــاءه مشــوار ترســيخه مــع مكتــب
العمــل ،أخــذ منصــور زمــام المبــادرة،
عارضــا علــى مســؤوليه فكــرة مفادهــا
تمويلهــم لــه ماديــا ،إلنشــاء مشــروع
زراعــي حديــث ،لــم يجــر تطبيقــه ســابقًا
فــي مملكــة الســويد .لــم يســتوعب موظفو
مكتــب العمــل فكرتــه بدايــة األمــر ،لكــن
شــدة حماســه لهــا دفعتهــم إلــى تكليــف
شــركة استشــارية مختصــة لالجتمــاع
ومناقشــتها معــه .علــى ضــوء االجتمــاع،

قدمــت اللجنــة تقريرهــا إلــى مكتــب العمل،
مؤكــدة فائــدة المشــروع ودرايــة صاحبــه
التامة به.
هكــذا ،مــا إن حصــل (منصــور) علــى إشــعار
الموافقــة ،حتــى انطلــق باحثــا عــن موقــع
مالئــم لتطبيــق فكــرة مشــروعه .بعــد
عــدة أشــهر مــن االســتقصاء ،وجــد ضالتــه
أخي ـرًا فــي عقــار ،واقــع ضمــن نطــاق
مدينــة  Sågmyraالتابعــة لبلديــة
 ،Faluتبلــغ مســاحته اإلجماليــة 500
متر مربع.
بمجــرد توقيعــه عقــد اإليجــار مــع الجهــة
المالكــة ،ســارع (منصــور) إلــى اســتكمال
إجــراءات تأســيس شــركته الخاصــة .خــال
أقــل مــن ثالثــة أشــهر ،حول شــكل شــركته
القانونــي إلــى ذات مســؤولية محــدودة،
ليب ـدًا إثــر ذلــك عمليــا ،أولــى خطــوات
تنفيذ المشروع.

فكــرة المشــروع
علــى
تقــوم
الزراعية المائية

يحكــي (منصــور) حصريًا ،لشــبكة
(الكومبــس) اإلعالميــة ،فكــرة
ً
مشــروعه ،قائــا« :خطــرت
الفكــرة ببالــي منــذ وقــت
طويــل ،بعــد معايشــتي
تطبيقهــا بشــكل ناجــح ،عــن
طريــق إحــدى الشــركات
الهولنديــة المختصــة فــي
إنتــاج النباتــات الورقيــة ،مــا
جعلنــي أبــادر بأخــذ عــدة
دورات تدريبيــة عنهــا فــي المملكــة
العربيــة الســعودية .عندمــا هاجــرت إلــى
الســويد ،اســتأنفت الدراســة أكثــر حــول
هــذا الموضــوع ،مــن خــال مشــاركتي فــي
دورات تدريبيــة أخــرى علــى شــبكة

خالل أقل من ثالثة أشهر ،حول شكل
شركته القانوني إلى ذات مسؤولية
محدودة
اإلنترنت.
تقــوم الفكــرة أساســا علــى الزراعــة
ُ
المائيــة ،حيــث تغمــر جــذور النبــات بالمــاء
فقــط ،لتبقــى عائمــة فيــه ،دون تغطيتهــا
ُ
بالتربــة ،ثــم تتــم تغذيــة النبــات مــن خــال
حــل األســمدة فــي المــاء بنســب محســوبة.
يمكــن إجــراء هــذه العمليــة فــي الهــواء
الطلــق ،أو حتــى داخــل األماكــن المغلقــة،
شــريطة توفــر إضــاءة اصطناعيــة كافيــة
ُ
لتعويــض نــور الشــمس ،تعــرف هــذه
الطريقة باسم (نظام الهيدروبونيك).
لقــد جهــزت مســاحة ( )640متـرًا مربعــا
للزراعــة ،داخــل األماكــن المغلقــة ،بطريقة
الرفــوف (الزراعــة العموديــة) ،إال أنــي لــم
أجــد مناصــا مــن اســتخدام نصــف هــذه

المســاحة فقــط ،نظ ـرًا لمشــكلتي مــع
التمويــل ،كمــا ســأعمل خــال شــهر
فبرايــر القــادم ،علــى تجريــب زراعــة
( )70متـرًا مربعــا للتأكــد مــن عــدم وجود
أيــة مشــاكل فــي اإلضــاءة ،أمــا اآلن ،فأنــا
أنتظــر ارتفــاع حــرارة الموقــع إلــى ()20
درجة مئوية لبدء اإلنتاج».

آفاق المستقبل

وعــن تطلعاتــه المســتقبلية ،يضيــف:
«الخطــوة القادمــة بالنســبة لــي ،بــدء
اســتخدام نظــام زراعــي مشــابه ،نلــت
دورات تدريبيــة عديــدة فيــه كذلــك،
يدعــى (أكوابونيــك) ،يعتمــد هــذا النظــام
أيضــا ،علــى غمــر جــذور النبــات فــي ميــاه
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تحتــوي علــى مخلفــات األســماك (أمونيــا) ،ثــم تمريــر
تلــك الميــاه داخــل مصفــاة (فلتــر) تحــوي بكتيريــا
نافعــة ،تتفاعــل مــع مــا فيهــا مــن مخلفــات ،محولــة
إياهــا إلــى نتــرات ،تغــذي النبــات بالنيتروجيــن
والفوســفور والبوتاســيوم ،بصــورة تغنــي عــن الحاجــة
إلى األسمدة».
كمــا ذكــر بعــض أهــم مزايــا أنظمــة الزراعــة المائيــة،

من مزايا النظام
الجديد ،عدم الحاجة
إلى استخدام المبيدات
الحشرية لحماية
المحاصيل
ً
قائــا« :يوفــر هــذا النظــام حوالــي  85إلــى  %90مــن
الميــاه المســتخدمة ،ألن جــذور النبــات العائمــة تأخــذ
حاجتهــا منهــا فقــط دون إهــدار الفائــض فــي التربــة
كمــا يحــدث عنــد الزراعــة باألســاليب التقليديــة ،أيضــا
إن نســبة اإلنتــاج فــي هــذه الحالــة تكــون أســرع وأكثــر
وفــرة ،حيــث يمكــن زراعــة مــا بيــن  6إلــى  7آالف
شــتلة داخــل مســاحة قدرهــا ( )35متـرًا مربعــا عنــد

اســتخدام (نظــام الهيدروبونيــك) ،بينمــا تلزمــك
مســاحة دونــم كامــل لزراعــة حوالــي ( )4000شــتلة
وفق األنظمة المتبعة حاليًا داخل السويد.
مــن المزايــا األخــرى لهــذا النظــام ،عــدم الحاجــة إلــى
اســتخدام المبيــدات الحشــرية لحمايــة المحاصيــل،
كونهــا محفوظــة داخــل أماكــن مغلقــة ال تصــل لهــا
الحشــرات ،أو غيرهــا مــن اآلفــات الزراعيــة ،ناهيــك
ً
عــن عــدم وجــود تربــة أصــا تكمــن فيهــا تلــك
األخيرة.

إن أســلوب الزراعــة المغلقــة عملــي جـدًا بشــكل خاص
داخــل الســويد ،المعروفــة بقســوة بردهــا وطــول
شــتائها ،الحائــان دون إمكانيــة الزراعــة فــي الهــواء
الطلــق أكثــر فصــول الســنة ،ألجــل كل ذلــك أعتبرهــا
شخصيًا زراعة المستقبل.
أمــا عيبهــا األبــرز ،التكلفــة العاليــة للطاقــة الكهربــاء
المســتخدمة فــي توفيــر اإلضــاءة الصناعيــة ،لــذا ،أحــث
الحكومــة علــى توفيــر الدعــم الــازم إلــى المشــاريع
الزراعيــة المماثلــة ،حرصــا علــى اســتمرارها ،لمــا فيهــا

من منافع اقتصادية كثيرة للبالد.
أمــا أنــا ســأعمل بــدوري علــى تنظيــم دورات تدريبيــة
متخصصــة فــي هــذا المجــال ،بلغــات خمــس ،أجيــد
التحــدث بهـا ،حتــى تعــم الفائدة علــى الناس وأنفعهم
بعلمــي وتجربتــي ،لعلــي أســاهم بقــدر قليــل ،فــي
تنميــة مهاراتهــم وفتــح آفــاق جديــدة لهــم للعمــل
واالستثمار داخل سوق العمل السويدي».
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ALKOMPIS IPTV

اول ﺟﻬﺎز اﺳﺘﻘﺒﺎل )رﺳﻴﺮﻓﺮ( ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﻮﻳﺪ وﺷﻤﺎل اوروﺑﺎ
 ﻻ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ أو ﻓﻨﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻴﻮم ﻓﻲ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻗﻨﻮاﺗﻜﻢ اﻟﻤﻔﻀﻠﺔ ﻛﻔﺎءة ﻋﺎﻟﻴﺔ وﺧﺪﻣﺔ زﺑﺎﺋﻦ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ وأﺳﻌﺎر ﻣﻌﻘﻮﻟﺔﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ زوروا ﻣﻮﻗﻌﻨﺎ:
www.alkompis.se

ﻣﺮﺣﺒ ًﺎ ﺑﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺼﺤﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ
Nydala vårdcentral
ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻤﻮ

ﻧﺤﻦ ﻧﻬﺘﻢ ﺑﺼﺤﺘﻚ






اﻟﻤﺴﺘﻮﺻﻒ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ
ﺣﻜﻮﻣــﺔ ﻣﻘﺎﻃﻌــﺔ ﺳﻜـــﻮﻧﺔ

18:00 - 13:00


www.nydalavc.se
.ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻄﺎرﺋﺔ ﻳﻤﻜﻨﻜﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻋﻴﺪ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻴﻮم

:اﻟﻤﺮﻛﺰ ﻣﻔﺘﻮح ﻃﻴﻠﺔ أﻳﺎم اﺳﺒﻮع
:أﻳﺎم اﻟﺴﺒﺖ واﺣﺪ
20:00 - 08:00

Västra Hindbyvägen 10, Malmö 58 214
Telefonnummer: 040-700 30

:ﻣﻦ اﺛﻨﻴﻦ إﻟﻰ اﻟﺠﻤﻌﺔ

ﻳﻘﻊ ﻣﻘﺮ اﻟﻤﺮﻛﺰ ﺑﻴﻦ اﻛﺸﻮن ﻧﻴﺪاﻻ وﻣﻄﻌﻢ اﻟﺒﻼم

الكومبس |20

ديسمبر  /كانون األول  | 2019العدد 73

مهاجر سوري يصبح حالق أبرز نجوم كرة القدم في السويد

عثمان في صحبة نجم نادي برشلونة آرتورو فيدال.

الكومبــس – تحقيقــات :محمــد حــاج عثمــان ،الشــهير بـ(عثمــان) ،شــاب ثالثينــي ،ســوري الجنســية ،مــن مدينة جبلــة بمحافظة
الالذقيــة .وصــل أوروبــا الجئــا قبــل عــدة ســنوات ،غريبــا ال يملــك ســوى حقيبــة صغيــرة علــى ظهــره وأحالمــا غيــر كبيــرة.
لكنه بالعمل والمثابرة والثقة بالنفس ،استطاع أن يغدو اسمًا المعًا في مجال الحالقة.
فــرض نفســه بقــوة ،بيــن رمــوز الزينــة واالناقــة فــي حلمت بامتالك مقهى على الطراز اإليطالي.
الســويد ،مــن خــال أعمالــه التــي لفتــت لــه األنظــار،
جاعلــة منــه مطلبــا لعديــد نجــوم كــرة القــدم حدثنا باختصار عن بعض تفاصيل
الســويدية والعالميــة ،وضيفــا دائمــا علــى وســائل
اإلعــام المحليــة ،غــزا القلــوب بفنــه ،صانعــا نموذجــا رحلتك إلى أوروبا؟
مشــرفًا يقتــدى لــكل وافــد تــرك وطنــه مكرهــا ،ينشــد بدايــة ســنة  ،2015انطلقــت مــن مدينــة مرســين
التركيــة متجهــا إلــى إيطالي ـا ،علــى متــن باخــرة نقــل
حياة جديدة في أوروبا.
للحديــث أكثــر حــول موهبتــه المميــزة ،ومســيرته بضائــع كبيــرة تقــل فــي مســتودعها حوالــي 500
االســتثنائية( ،الكومبــس) ،حلــت ضيفــا علــى (عثمان) ،مهاجــر غيــر شــرعي ،خــال األيــام الثالثــة األخيــرة
ُ
فــي صالونــه الــذي أمســى محرابــه الفنــي ،مجريــة معــه واجهنــا شـحًا فــي المــاء والطعــام ،كمــا أصابنــا الضغــط
العصبــي والتوتــر واإلرهــاق ،ناهيــك أن كثي ـرًا مــن
مقابلة حصرية ،في نص الحوار التالي:
النــاس كانــوا يركبــون البحــر للمــرة األولى فــي حياتهم،
مــا أصابهــم بالتوعــك ،لكنــا وصلنــا وجهتنــا فــي الوقــت
كيف كانت خطواتك األولى مع مهنة
المناسب ،قبل وقوع كارثة أكبر.

الحالقة في بلدك؟

فــي صغــري ،أرســلني والــدي رحمــه اللــه للعمــل عنــد
خالــي فــي صالــون الحالقــة الــذي يديــره ،لكنــي لــم أحــب
المهنــة بدايــة األمــر ،لــذا تركتهــا بعــد وقــت قصيــر،
متفرغــا للدراســة ،كان حلمــي آنــذاك التخصــص فــي عندمــا اســتقر بــي الحــال أخي ـرًا فــي الســويد ،أقمــت
مجــال المالحــة البحريــة ألصبــح قبطــان ســفينة ،كمــا مــدة  15شــهرًا بمدينــة (فيشــروم) التابعــة

كيف بدأت مسيرتك المهنية في
السويد؟ وما العوائق التي واجهتها؟

لمقاطعــة كالمــار ،هنــاك بــدأت أحــاول االختــاط
بالســويديين ومصادقتهــم لتعلــم لغتهــم ولعــب كــرة
القــدم معهــم ،كمــا تعلمــت بعــض مبــادئ الحالقــة.
كان طموحــي ذلــك الوقــت اســتكمال دراســتي ،إال أن
فتــرة انتظــاري لقــرار إقامتــي طالــت كثي ـرًا ،مــا
اضطرنــي إلــى التفكيــر باســتغالل هــذا الوقــت فــي
العمــل ،بحثــت حتــى وجــدت فرصــة للتدريــب علــى
العمــل كحــاق ،مــدة ســتة أشــهر ،فــي صالــون أحــد
أصدقائــي بمدينــة (فمربــي) ،البعيــدة عــن محــل
ســكني ســاعتين تقريبــا .تعلمــت خاللهــا أصــول فــن
الحالقــة وأســلوب التعامــل مــع الزبائــن وأجــدت اللغــة
السويدية أكثر.
بعــد أن أصــدر مكتــب الهجــرة قــراره بمنحــي حــق
اإلقامــة ،قضــى مكتــب العمــل نقــل محــل ســكني إلــى
مدينــة ســتوكهولم .شــعرت حينهــا بالتــردد والحيــرة
خوفــا مــن فكــرة االنتقــال ،لكنــي حزمــت فــي النهايــة
أمــري ،موافقــا علــى االنتقــال للعيــش بالعاصمــة ،حيــث
الناس أكثر والطموح يصبح أكبر.
فــي ســتوكهولم انتهــزت فرصــة ثانيــة أتيحــت

للتدريــب علــى الحالقــة وتصفيــف الشــعر داخــل
إحــدى الصالونــات بتوصيــة مــن صديــق أخــر ،ذلــك إن
قصــات الشــعر الرائجــة هنــا شــبابية وأكثــر عصريــة
ومتعــددة األشــكال ،خالفــا لمدينــة (فمربــي) ،التــي
كان أغلــب زبائنهــا مــن فئــة كبــار الســن ،الذيــن
يفضلــون دائمــا قصــات شــعر تقليديــة ،مــا جعلنــي
أحــرز تطــورًا كبيـرًا فــي عملــي ،حتــى أعجــب صاحــب
الصالــون بأدائــي ج ـدًا ووظفنــي للعمــل معــه بشــكل
دائم.

كيف ذاع صيتك بين نجوم كرة القدم
السويديين؟

أنــا أحــب لعبــة كــرة القــدم كثي ـرًا وأتابــع مباريــات
الــدوري الســويدي باســتمرار ،مــا جعلنــي أفاجــأ لــدى
رؤيتــي كثيــر نجــوم كــرة القــدم الســويدية الذيــن
أشــاهدهم علــى التلفــاز يأتــون للحالقــة عندنـا .بــدأت
أحلــق لالعبيــن شــعورهم فتبــدوا عليهــم أمــارات
الســعادة والرض ـا ،ثــم يعــودون للحالقــة عنــدي مــرة
أخــرى ،جالبيــن معهــم مزيـدًا مــن زمالئهــم ،طالبيــن
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منــي دون غيــري ،أن أحلــق لهــم شــعورهم بنفــس واضحــة علــى وجوههــم وغمرونــي بالشــكر ،مردديــن
الطريقــة ،أو بطــرق أخــرى جديــدة .هكــذا اســتمر كالمًا طيبًا كثيرًا في حقي.
الالعبــون يوصــون ويدلــون بعضهــم إلــى الصالــون
الــذي أعمــل فيــه ،جــراء ســمعتي الطيبــة ،قائليــن :لمــا رأى العبــي أنديــة كــرة القــدم الســويدية الممتــازة
«اذهــب للحالقــة عنــد عثمــان ..إنــه ماهــر» ،حتــى ذاع فــي ســتوكهولم صــوري علــى اإلنســتغرام رفقــة نجــوم
َ
صيتــي بينهــم وأمســى أشــهر نجــوم كبــار أنديــة كــرة منتخــب تشــيلي إذ أ ّحلــق لهــم وأقــف إلــى جوارهــم،
القــدم فــي ســتوكهولم اليــوم يأتــون للحالقــة عنــدي بــدأوا يتوافــدون عنــدي بدورهــم أكثــر مــن ذي قبــل،
حتــى تطــور األمــر وباتــت تردنــي اتصــاالت لحجــز
شخصيًا.
كيف بدأت للتعامل مع نجوم كرة القدم مواعيــد حالقــة مــن العبيــن ســويديين يقيمــون
خارج البالد كذلك.

العالمية كذلك؟

كان مــن أبــرز نجــوم كــرة القــدم الذيــن يقصــون
شــعورهم عنــدي ،العــب نــادي (همربــي) الســابق،
نجــم المنتخــب العراقــي ومحتــرف الــدوري الكرواتــي
حاليــا (جيلــوان حمــد) .فــي أحــد األيــام جــاء بطــل
(كوبــا أمريــكا) آنــذاك ،منتخــب تشــيلي األول لكــرة
القــدم إلــى مدينــة ســتوكهولم لخــوض مبــاراة وديــة
أمــام نظيــره الســويدي ،فقصــد (جيلــوان) الفنــدق
الــذي يقيــم فيــه العبــو تشــيلي بغيــة زيــارة زميلــه
الســابق بنــادي (مالمــو) ونجــم نــادي (هانوفــر األلمانــي)
حاليــا (ميكــو البورنــوز) ،عندمــا الحــظ هــذا األخيــر
قصــة شــعر (جيلــوان) الجديــدة راح يثنــي عليهــا
كثي ـرًا ،مستفس ـرًا عــن صاحبه ـا ،ثــم ســأله عــن
إمكانيــة حضــوري إلــى الفنــدق وعمــل قصــات شــعر
جديــدة لالعبــي الفريــق .مــا كاد (جيلــوان) يتصــل بــي
عارضــا الفكــرة ،حتــى قبلــت علــى الفــور وانطلقــت
مباشــرة نحــو الفنــدق ،حالقــا شــعر جميــع الالعبيــن
كمــا طلبــوا .عندمــا انهيــت عملــي ،تبــدت الســعادة

َمن أبرز نجوم كرة القدم الذين تعاملت
معهم؟

أبــرز أولئــك النجــوم ،أليكســيس سانشــير (إنتــر ميــان
اإليطالــي) ،كالوديــو برافــو (مانشســتر ســيتي
اإلنجليــزي) ،آرتــورو فيــدال (برشــلونة اإلســباني)،
ميكــو البورنــوز (هانوفــر األلمانــي) ،تشــارليز أرانجيــز
(بايــر ليفركــوزن األلمانــي) ،إيريــك بولغــار (فيورنتينا
اإليطالــي) ،ماوريســيو إيســا (فناربخشــة التركــي)،
غــاري ميــدل (بولونيــا اإليطالــي) ،إدواردو فارغــاس
(تيجريــس أونــال المكســيكي) ،جيلــوان حمــد
(جوريتســا الكرواتــي) ،إضافــة إلــى كثيــر نجــوم
الــدوري الســويدي الممتــاز ،علــى رأســهم العبــي
أنديــة النخبــة فــي ســتوكهولم ،مثــل (أيــك ســولنا)،
(يورغودينس) و(همربي).

ما الذي ينشده نجوم كرة القدم في

عثمان في صحبة نجم نادي برشلونة آرتورو فيدال.

ِّ
حالقهم ووجدوه عندك؟
إن أغلــب نجــوم الرياضــة عمومــا يريــدون قصــات
شــعر ملفتــة لالنتبــاه ،تظهرهــم بشــكل جميــل
ومميــز أمــام عدســات التصويــر ،لــذا قمــت باســتغالل
هــذه النقطــة بالــذات وركــزت علــى االهتمــام بدقــة
التفاصيل إلرضائهم.

ما طموحاتك وأحالمك المستقبلية على
الصعيد المهني؟

أنــا أعشــق كــرة القــدم وأتمنــى أن تبقــى لــدي تلــك
الحماســة والطاقــة اإليجابيــة الســتمرار علــى نفــس
المنــوال دائمــا ،ألن الحالقــة بالنســبة لــي ليســت مجــرد
عمــل ،إنهــا هوايــة ممتعــة اســتيقظ باكـرًا لممارســها
ً
متجاهــا طــول الوقــت ،دون الشــعور بــأي ضغــوط أو
َّ
تعــب أو ملــل ،حتــى أجــرؤ علــى القــول إن اســتمتاعي
ما الذي يميز أسلوبك ليجعلك حالق
بعملــي يجعلنــي أتمنــى عــدم انتهــاء ســاعات دوامــي.
نجوم كرة القدم المفضل؟
أمــا حلمــي ،الحالقــة لالعبــي منتخــب الســويد األول
أكثــر مــا جعــل الالعبيــن يفضلــون الحالقــة عنــدي هــو لكــرة القــدم ،قبــل مشــاركتهم فــي إحــدى التظاهــرات
مهارتــي وســمعتي الطيبــة وذيــوع صيتــي بينهــم ،مــع الرياضيــة الكبــرى ،مثــل نهائيــات كأس العالــم ،أو
التزامي كامل الدقة واالحترافية في العمل دائمًا.
كأس أمــم أوروبـا ،ليشــاهد النــاس مــن كل بــاد الدنيــا
حجم موهبتي.
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تمزج عبق الشرق بروح العصر من
خالل االستعراضات الفلكلورية
الكومبــس – تحقيقــات( :كاريســما) ،فرقــة شــبابية واســم بــرز خــال الســنوات األخيــرة ،عبــر العديــد مــن المــدن
فــي الســويد ،مقدمــة مزيجــا فنيــا فريـدًا ،يعبــق بســحر الشــرق وتراثــه مــن األغانــي والرقصــات الشــعبية متعــددة
الجنسيات ،نال استحسان متابعيه من األوروبيين والجاليات العربية.
البعــض يعتقــد أن الفرقــة غــدت ســفيرًا غيــر رســمي ،يحكــي للعالــم جمــال الثقافــة الشــرقية
وثرائهــا وتنــوع أشــكالها دون تكلــف ،حتــى أمســت عروضهــا ضيفــا دائمــا ،ينتظــره الجميــع فــي
شــغف ،كمــا أصبــح أدائهــا محــط أنظــار العديــد مــن الفنانيــن الذيــن ينــوون إحيــاء حفــات
داخل السويد.
للحديــث أكثــر حــول فرقــة (كاريســما) وتفاصيــل مشــوارها الفنــي« ،الكومبــس»  ،اســتضافت
قائــد الفرقــة ومؤسســها ،الفنــان الفلســطيني حمــادة العقــر ،مجريــة معــه مقابلــة حصريــة،
أجاب من خاللها عن تساؤالتها واستفساراتها ،كما ورد في نص الحوار التالي:
قسم التحقيقات

حدثنا
ً
قليال عن
نفسك وخطواتك األولى عبر
عالم الموسيقا؟

أنــا الجــئ فلســطيني مــن ســكان مخيــم اليرمــوك فــي الكشــاف الفلســطيني ،كمــا شــاركت بالعــزف ودق
ســوريا ،مواليــد ســنة  .1986بــدأت االهتمــام الطبــل كثيـرًا خــال الحفــات والســهرات التــي أحياهــا
بالعــزف والموســيقا فــي ســن مبكــرة ،تزامنــت مــع أهالي مخيمنا.
فتــرة إقامتــي داخــل المخيــم ،حيــث كنــت أعــزف
تحيــة العلــم تلمي ـذًا ضمــن أعضــاء فرقــة الموســيقا
المدرســية ،ثــم عزفــي الحقــا كعضــو فــي فرقــة كيف كانت بداية مشوارك الفني في

المهجر؟
ِقدمــت إلــى الســويد رفقــة عائلتــي عــام ،2006
ليســتقر بنــا المقــام فــي مدينــة مالمــو ..فــي مدرســتي،
حيــث شــرعت دراســة اللغــة الســويدية ،كانــت لدينــا
حصــة إضافيــة لتعليــم الموســيقا ،تعــزف لنــا المعلمــة
فيهــا عــددًا مــن األغانــي الســويدية ،مســتخدمة
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الفن بالنسبة لي أسلوب
حياة ،أما الموسيقا
فروحي التي تبقيني حيًا
ألستمر عليه
إيقاعــات قريبــة مــن إيقاعاتنــا الشــرقية ،كمــا علمتنــا
عــزف ألحــان وأداء أغنيــة «أهــواك» للفنــان العربــي
الراحــل (عبــد الحليــم حافــظ) بعــد ترجمتهــا لمعانــي
كلماتهــا بالســويدية ،أعجبنــي األمــر كثي ـرًا ورغبــت
بالمشــاركة فيــه علــى طريقتــي ،فاســتعرت طبلــة
شــرقية مــن أحــد معارفــي وأحضرتهــا معــي إلــى حصــة
الموســيقا ،لمــا الحظــت المعلمــة حيازتــي لطبلــة،
طلبــت منــي مشــاركتها العــزف أثنــاء الــدرس عــن
طريــق ضبــط اإليقاعــات .بعــد االنتهــاء ،نالــت الفكــرة
استحســان المعلمــة بدوره ـا ،مــا جعلنــا نتشــارك
العــزف ســويًا فتــرة مــن الزمــن ،فــي عــدة مهرجانــات
نظمتها المدينة الحقًا.

ما العقبات التي اعترضت مسيرتك
الفنية في السويد؟

أكبــر العقبــات حتمــا ،أن تجــد نفســك وحيـدًا فــي بلــد
أجنبــي ،يختلــف جذريــا مــع مــا عهدتــه فــي وطنــك مــن
عــادات وثقافــة ولغــة ،إضافــة إلــى صعوبــة بــدء
مســيرتك الفنيــة والمهنيــة مــن الصفــر ،دون وجــود

أحــد يقــف إلــى جانبــك ويدعمــك فــي مجتمعــك العامــة ،نــرى عالمــات الســرور والرضــا باديــة علــى
الجدي ـد ،كمــا كانــت تفعــل الجمعيــات والمؤسســات وجــوه الســويديين ،الذيــن يســارعون إلــى إبــراز
هواتفهــم المحمولــة ،لتصويــر اســتعراضنا فــي كل
الموجودة في بلداننا.
مناســبة ،كمــا أنهــم دائمــا مــا يشــجعونا علــى تقديــم
المزي ـد ،معبريــن عــن إعجابهــم الخــاص بعزفنــا
كيف تم تكوين فرقة (كاريسما)؟
تعرفــت فــي أحــد األيــام علــى شــاب يجيــد عــزف أزيائنا الشعبية.
ِالقربــة ،يطلــق علــى نفســه اســم «المايســترو» ،نتيجــة
الهتمامنــا المشــترك بالموســيقا ربطــت بيننــا الصداقــة لماذا اخترتم أداء اللون الشعبي
وتفاهمنــا علــى العمــل معــا كعازفيــن ،ثــم أهدانــي الشرقي؟
طبلتــه الشــرقية ،لنبــدأ بعدهــا إحيــاء حفــات األعراس اخترنــا أداء اللــون الشــعبي ألنــا فــي دولــة تضــم جاليــات
والجمعيــات ،مرتديــان زيــا موح ـدًا يميزن ـا .علــى إثــر كبيــرة وعديــدة مــن مختلــف الــدول العربيــة ،كمــا
نجاحنــا الــذي حققنــاه فــي هــذا المجــال ،قررنــا اختيــار نهــدف مــن وراء ذلــك إلــى إحيــاء التــراث العربــي
اســم (كاريســما) لفرقتنــا الناشــئة ،كمــا شــرعنا نجمــع العريــق فــي أوروب ـا ،محاوليــن إيصــال صــورة مشــرقة
الشــبان الموهوبيــن ليعملــوا معنــا ونشــتري عــددًا مــن عن عاداتنا وتقاليدنا.
اآلالت الموســيقية الالزمــة وبعــض مالبــس الزفــة
زهيــدة الثمــن .بمضــي الوقــت ،تطــور نشــاطنا وأدائنــا ما أبرز إنجازاتكم ومشاركاتكم الفنية؟
حتــى أصبحنــا نشــارك فــي إحيــاء الحفــات
لقــد شــاركنا أكثــر مــن مــرة فــي مهرجــان مالمــو ،عبــر
والمهرجانــات ،ال ســيما الســويدية منهــا كذلــك ،مــا اســتعراض فعاليــات العــرس الفلســطيني ،أيضــا
جعــل النــاس يعرفونــا لتغــدو لدينــا شــبكة عالقــات تواصــل معنــا عديــد المغنييــن المشــهورين العــرب،
قويــة ،حتــى بلــغ تعــداد األشــخاص المنضميــن إلــى الذيــن شــاركناهم الحقــا ،وفــق مــا طلبــوا ،إحيــاء
فرقتن ـا ،حوالــي  400شــاب وفتــاة ،بيــن عــازف حفالتهــم الخاصــة فــي الســويد ،كذلــك شــاركنا إحيــاء
وراقص ومغني.
معظــم المهرجانــات الكبــرى المقامــة فــي أغلــب مــدن
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ُ
ّ
عندما نحيي زفات
األعراس والحفالت في
األماكن العامة ،نرى
عالمات السرور والرضا
بادية على وجوه
السويديين
ينبغــي علــى كل الوافديــن الجــدد التمســك بأحالمهــم
والســعي جاهديــن إلــى تحقيقهــا مهمــا عاكســتهم
الظــروف ُوو ِضعــت أمامهــم العقبــات ،األهــم مــن ذلــك
كلــه ،أال يستســلموا يومــا لليــأس ،أو ينــال منهــم
اإلحباط.

ما هي خططكم للمستقبل؟

الســويد باســم عــدة بلــدان وثقافــات شــرقية ،إضافــة
إلــى مشــاركتنا الناجحــة والمتميــزة فــي مهرجــان نحــن نطمــح دومــا ونســعى كادحيــن لنغــدو فرقــة
بماذا اختص أداء فرقتكم؟
عالميــة مشــهورة تطــرق أبــواب النجوميــة ،ناشــرة
لقــد تميزنــا وانشــهرنا بأدائنــا للرقصــات الشــعبية تونس.
ثقافتنــا وفنوننــا الشــرقية العريقــة فــي كل أرجــاء
الشــرقية ،إضافــة إلــى تقديمنــا ألوانــا مــن فنــون التــراث
الدني ـا ،كمــا أحلــم بافتتــاح مدرســة خاصــة للفنــون
الفلسطيني.
ماذا قدمت الموسيقا لك كوافد جديد الشــعبية ،أنتشــل بهــا شــبابنا وبناتنــا مــن مشــاكلهم
وعاداتهــم الســيئة ومخاطــر الحيــاة اليوميــة ،التــي
في مهجرك؟
ِّ
كيف رأيتم تجاوب السويديين مع ما
الفــن بالنســبة لــي أســلوب حيــاة ،أمــا الموســيقا فروحــي تورطــوا فيهــا باكـرًا ،دون أن يجــدوا مــن يوعيهــم ،أو
التــي تبقينــي حيــا ألســتمر عليــه ،كمــا أنهــا لغــة يمد يد العون ليساعدهم على النجاة منها.
تقدمونه من فن؟
ُ
عندمــا ن ّحيــي زفــات األعــراس والحفــات فــي األماكــن التواصــل بيــن المجتمعــات الشــرقية والغربيــة .لــذا
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الكلــــــــمات المتقاطـــــــعة
1

أفقيًا:

3

2

4

5

6

7

8

9

1

 -1مدينة مصرية تاريخية أنشأها عمرو بن العاص
- 2صغير األسد  -يقوم باألمر
 - 3أطراف األصابع  -مدينة أردنية قرب الحدود السورية
- 4سجن  -للندبة
 - 5جمع  -ركيزة
 - 6يفوز  -ضد حلو
 - 7نعجة (معكوسة)  -أقدم كهف حضاري في العالم
 - 8سخر  -طعام حلو المذاق
 - 9شاعر هجاء عباسي

2
3
4
5

عموديًا:

 -۱مدينة أسبانية قديمة كانت عاصمة منطقة أندلوسيا
 - 2حليب  -مدينة أثرية في المغرب
 - 3مزارع  -خبر سار
- 4عواء  -ما يكتمه اإلنسان
 - 5ضمن الشئ  -متشابهان
- 6جاء  -الطمأنينة
- 7سلسلة جبال كلسية في األناضول  -رف من الطيور
 - 8استجاب للنداء  -تقدم في السن
 - 9رجع  -جزيرة سورية في البحر المتوسط

6
7
8
9

ﻻ ﺗﻨﺘﻈﺮ وأﻧﺖ ﻣﺘﺄﻟﻢ ﻣﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ واﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎﺗﻨﺎ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰﻧﺎ اﻟﺠﺪﻳﺪ

ﻧﺤﻦ ﻧﻬﺘﻢ ﺑﺼﺤﺘﻚ

ﻣﺮﺣﺒ ًﺎ ﺑﻜﻢ ف اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺼﺤﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ  Tulpanenﻓﻲ ﺷﻴﺘﺎﺑﻴﺮي ﻣﺎﻟﻤﻮ

ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰﻧﺎ اﻟﻄﺒﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺗﺠﺪون أﻓﻀﻞ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮﻳﺪ ،ﻛﺎدرﻧﺎ اﻟﻄﺒﻲ اﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﻳﻠﺒﻲ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﻄﺒﻴﺔ :أﻣﺮاض
اﻟﺴﻜﺮي  ،ارﺗﻔﺎع ﺿﻐﻂ اﻟﺪم ،أﻣﺮاض اﻟﻘﻠﺐ  ،واوﻋﻴﺔ اﻟﺪﻣﻮﻳﺔ ،اﻣﺮاض اﻟﺒﺎﻃﻨﻴﺔ ،اﻣﺮاض اﻟﺠﻠﺪﻳﺔ ،أﻣﺮاض اﻃﻔﺎل ،أﻣﺮاض اﻟﻌﻈﺎم واﻟﻤﻔﺎﺻﻞ ،اﻣﺮاض اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ.
ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ أﻳﻀ ًﺎ ﻃﺒﻴﺐ اﺳﺘﺸﺎري ﻣﺨﺘﺺ ﻓﻲ ﻃﺐ وﺟﺮاﺣﺔ اﻟﻌﻴﻮن ،ﻳﻤﻜﻨﻜﻢ اﻟﺤﺠﺰ ﻟﺪﻳﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮة .ﻟﻠﺤﺠﺰ اﺗﺼﻞ ﺑﺎﻟﺮﻗﻢ اﻟﻤﻮﺟﻮد أﺳﻔﻞ اﻟﺼﻔﺤﺔ أو ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺼﻔﺤﺔ
اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ اﻟﻄﺒﻲ tulpanenvc.se
ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻄﺎرﺋﺔ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻋﻴﺪ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻴﻮم ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺧﺪﻣﺔ Dropin

اﻟﻤﺮﻛﺰ ﻣﻔﺘﻮح ﻃﻴﻠﺔ أﻳﺎم اﺳﺒﻮع

أوﻗﺎت اﻟﺪوام

ﻣﻦ ا·ﺛﻨﻴﻦ إﻟﻰ اﻟﺠﻤﻌﺔ:

اﻟﻤﺴﺘﻮﺻﻒ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ
ﺣﻜﻮﻣــﺔ ﻣﻘﺎﻃﻌــﺔ ﺳﻜـــﻮﻧﺔ

20:00 - 08:00

أﻳﺎم اﻟﺴﺒﺖ واﺣﺪ:

18:00 - 13:00

Norra Bulltoftavägen, Malmö 212 43
Telefonnummer: 040 - 619 1000

ﺑﺎﻟﻮن اﻟﻤﻌﺪة ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ اﻟﻮزن ﺑﺪون ﺟﺮاﺣﺔ
 ﻋﻦGastriball  ﺗﻌﻠﻦ ﻋﻴﺎدة.. ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻓﺘﺘﺎح ﻓﺮﻋﻬﺎ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻫﻠﺴﻨﺠﺒﻮري
٢٠١٩  وذﻟﻚ ﻓﻘﻂ ﺧﻼل ﺷﻬﺮ دﻳﺴﻤﺒﺮ٪١٥ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﺎﻟﻮن اﻟﻤﻌﺪة
 ﻛﺮون ﺳﻮﻳﺪي ﻟﺒﺎﻟﻮن اﻟﺴﺘﺔ أﺷﻬﺮ٢٧٫٠٠٠ : اﻻﺳﻌﺎر ﻗﺒﻞ اﻟﺨﺼﻢ
 ﻛﺮون ﻟﺒﺎﻟﻮن اﻟﺴﻨﺔ٣٦٫٠٠٠


Camilla-GLHWLFLDQ

Mirja-GLHWLFLDQ

THOMAS- SURGEON
Camilla-GLHWLFLDQ

Mirja-GLHWLFLDQ

Mai-britt-1XUVH

Mai-britt-1XUVH

Bahir-6XUJHRQ

LONE - SECRETARY

Hanne-1XUVH

MAI-BRITT - NURSE

Lone-6HFUHWDU\

HANNE - NURSE

Hanne-1XUVH

PIA - NURSE

STEEN- SURGEON

NANNA - NURSE

Bahir-6XUJHRQ

MIA - NURSE
Mia
1XUVH

Gruppe-0433

Gruppe-0433

WIAM-DOCTOR ASSIST

MIRJA-DIETICIAN
Camilla-GLHWLFLDQ

RANA - NURSE

Gastriball Göteborg
Nordanvindsgatan 2A
417 17 Göteborg
Sverige
Mia
Tlf +46101600670
1XUVH

Mai-britt-1XUVH

Bahir-6XUJHRQ

Lone-6HFUHWDU\
Mia
1XUVH

اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺑﺎﻫﺮ ﻫﺎدي

Mirja-GLHWLFLDQ

LISA - DEITCIAN

Gastriball Helsingborg Gastriball Oslo
Rådmann Halmrasts vei 18,
Drottninggatan 42,
1337 Sandvika,
Helsingborg.
Norge
Gruppe-0433
+47 46672033
Tlf +46101600670
Hanne-1XUVH

mail@kirurgen.dk

Lone-6HFUHWDU\

BAHIR - SURGEON





Gastriball Danmark:
Hans Edvard Teglers Vej 9, 1
2920 Charlottenlund
+45 919 18888
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هل عالج داء السكري مجاني في السويد؟

كل شيء عن المرض في سؤال وجواب مع أخصائي طب األسرة،
الدكتور صالح فاروق

الكومبــس – صحــة :فــي الرابــع عشــر مــن نوفمبر/تشــرين الثانــي ،يحتفــل العالــم باليــوم العالمــي للســكري ،الــذي
يتــم إحيــاؤه ســنويًا ،لتســليط الضــوء علــى أهميــة احتــرام المرضــى لقواعــد التغذيــة الصحيــة ،وأن العــاج
كاف للحفاظ على توازن نسبة السكر في الدم.
باألدوية وحده غير ٍ
بــدأ االحتفــال باليــوم العالمــي لمــرض الســكري عــام
 ،1991وفــق التاريــخ الــذي حــدده كل مــن االتحــاد
الدولــي للســكري ومنظمــة الصحــة العالميــة ،إلحيــاء
عيــد ميــاد فريديريــك بانتيــن ،الــذي أســهم مــع
شارلز بيست في اكتشاف األنسولين ،عام .1922
حســب إحصــاءات االتحــاد الدولــي لمــرض الســكري،
يوجــد فــي عالمنــا اليــوم أكثــر مــن ( )425مليــون
مصــاب بالمــرضُ ،يتوقــع ارتفــاع عددهــم مــع حلــول
عــام  ،2045إلــى ( )693مليــون مصــاب ،كمــا يمــوت
ســنويًا نتيجــة هــذا المــرض ،نحــو ( )3.4مليــون
إنســان ،كذلــك تتوقــع منظمــة الصحــة العالميــة ،أن
داء الســكري ســيصبح عــام  ،2030ســابع عامــل
مســبب للوفــاة .الالفــت للنظــر أن ثلــث المصابيــن
بالمــرض ال يعلمــون ذلــك ،مــا يــؤدي إلــى وفــاة كثيريــن
منهم نتيجة التأخر في التشخيص.
للحديــث أكثــر حــول داء الســكري ،مســاهمة منهــا فــي
جهــود التوعيــة ،للتذكيــر بإرشــادات مكافحتــه،
اســتضافت الكومبــس أخصائــي طــب األســرة ،الدكتــور
صــاح فــاروق ،الــذي أجــاب بأســلوب علمــي موجــز
وســلس ،علــى اســئلة متابعــي الكومبــس ،كمــا ورد فــي
نص الحوار التالي:

ما هو داء السكري؟

الســكري داء مزمــن ،يصيــب اإلنســان ،جـ َّـراء عجــز غــدة
البنكريــاس عــن إنتــاج هورمــون اإلنســولين الــذي
دخــل الجلوكــوز مــن الــدم إلــى خاليــا الجســم إلنتــاج
ُي ِ
الطاقــة ،كمــا قــد يحــدث أيضــا نتيجــة مقاومــة تلــك
الخاليــا لإلنســولين ،مــا يــؤدي إلــى ارتفــاع شــاذ فــي
تركيــز ســكر الــدم ،بينمــا تبقــى الخاليــا متعطشــة
للطاقــة ،األمــر الــذي يتطــور مــع مــرور الســنين إلــى
حالــة مــن فــرط ســكر الــدم ،مســببًا أضــرارًا بالغــة
لألعصاب واألوعية الدموية.

ما أنواعه ،وأيها األخطر؟
لقــد تــم تصنيــف داء الســكري إلــى ثالثــة أنــواع
رئيسية:
النــوع األول :يصيــب األطفــال والشــباب حتــى ســن
العشرين ،بنسبة تتراوح ما بين  5إلى .%10
النــوع الثانــي :يصيــب كبــار الســن والكهــول ،ويعــد
أكثرها شيوعًا ،بنسبة تصل حتى .%95
النوع الثالث :سكري الحوامل.
ويمكــن اإلصابــة أحيانــا بالنــوع األول أو الثانــي ،نتيجــة
وجود عوامل وراثية.
أمــا أشــد األنــواع خطــورة ،فهــذا يعتمــد أحيانــا علــى

ســرعة تشــخيص المــرض ،إال أن النــوع الثانــي عمومــا ،الكامــل بتعاطــي العــاج ،ســواء كان اإلنســولين ،أو
يعــد برأيــي أشــدها فت ـكًا ،كونــه أكثرهــا شــيوعًا كمــا األقــراص ،أو كالهمـا ،حســب مــا تســتدعي حالتــه ،كمــا
أســلفت ،ال ســيما أن مضاعفاتــه تصبــح خطيــرة جـدًا ،أن الكشــف الــدوري ،خاصــة للمعرضيــن باإلصابــة
نتيجــة أســباب وراثيــة ،يســاعد دائمــا على التشــخيص
حال عدم إخضاع المريض للعالج المناسب.
والعــاج المبكــر للمــرض ،مــا يحــول دون حــدوث أيــة
مضاعفات ،قد تؤدي الحقًا إلى الوفاة.

ما أهم أعراض المرض؟

يعتمــد نــوع األعــراض علــى نســبة ارتفــاع الســكر فــي
دم المصــاب ،إال أنهــا تتمثــل غالبــا فــي العطــش
الشــديد ،التعــب واإلرهــاق ،كثــرة التبــول وضعــف
إن عــاج داء الســكري باإلنســولين مجانــي تمامــا فــي
النظر.
الســويد ،أمــا العــاج باألقــراص فتدعمــه الحكومــة
السويدية ويباع للمرضى بأسعار رمزية.

هل عالج داء السكري مجاني في
السويد؟

ما مدى خطورة داء السكري على
اإلنسان؟

هل يجب على الطفل المصاب االمتناع
نهائيًا عن تناول السكر؟

يــؤدي ارتفــاع الســكر الشــديد فــي الــدم ،إلــى اإلصابــة
بالســكتات الدماغيــة القاتلــة ،العمــى ،النوبــات القلبيــة،
ال ،ليــس بشــكل نهائــي ،فاألطفــال عامــة يحتاجــون
الفشل الكلوي وبتر األطراف.
الســكر إلنتــاج الطاقــة أثنــاء فتــرة نموهــم ،لــذا يمكــن
للطفــل المصــاب تنــاول النشــويات أو الحلويــات قبــل
كيف يقي المريض نفسه من هذه
أداء التماريــن الرياضيــة ،ليتمكــن مــن حرقهــا الحقــا.
المشاكل الصحية الخطيرة؟
أمــا منعــه مــن تنــاول الســكريات بشــكل كامــل ،أمــر
ينبغــي علــى مريــض الســكري ،التركيــز دائمــا علــى خاطئ ،يؤثر سلبًا على نموه وصحته.
نشــاطه البدنــي ونظامــه الغذائــي الصحــي ،مــع التزامــه
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