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ويعد قطاع الغاز والنفط الهائل في
الـــنـــرويج وبـــشـــكل واضـح الـــقــوة
الـدافـعـة وراء االزدهـار االقـتـصـادي
في البالد عـلى مدى الـعقـود الثالثة
ـاضـية في أعـقـاب اكـتـشـافات ا
الـنـفط والغـاز في بـحـر الـشـمال
(رغـم أن انـــخــــفــــاض أســــعـــار
الـطـاقـة في الـسـنـوات األخـيرة

كان له بعض األثر).
لـــكن كــــمـــا تــــشـــرح هــــيـــلـــدا
بيورينـلند أستـاذة االقتصاد
بــكـلــيــة بي آي لـلــتــجـارة في
هـم هو حجم أوسلـو ليس ا
األمـــــــوال الـــــــتـي حتـــــــصل
هم النـرويج علـيـها ولـكن ا

هو ماذا تفعل بها.
وتـــــضـــــيف: "لـــــقــــد أدارت
(الــنــرويـج) أمــوال الــنــفط
بــطـريــقــة جـيــدة إذ أنــهـا
تدخـرهـا وتسـتخـدم جزءاً
مـــنــهـــا الســـتــثـــمــاره في
اجملــــتـــمع الــــنـــرويـــجي.
ولـــذا بـــدالً من تـــركـــيـــز
الـــثـــروة في أيـــدي عــدد
قــلــيـل من الــنــاس فــإن
الـكثـيـرين يـستـطـيـعون
ـــــشــــاركـــــة في هــــذه ا

الثروة".
وقــد نـــفــذت الـــنــرويج

ذلك عن طـــريـق إيــداع

أمـــوالـــهـــا في أكــــبـــر الـــصـــنـــاديق
ــسـتــقــلـة لــلــثـروة في الــســيـاديــة ا
الــعــالم. وبــكــلــمـات بــســيــطــة تـلك
الصناديق عبـارة عن حافظات نقود
هــائـلــة تـزيـد كــمـيــتـهـا بــاسـتــثـمـار
األمـوال في أكـثر من  9,000شـركة.
وهي تـقـدر حـالـيـاً بـنـحـو تـريـلـيـون

دوالر.
وعـلى الـرغم من صـنـاديق الـتـوفـيـر
هـــذه  اإلبـــقـــاء عــلـى الــضـــرائب
مـرتـفـعــة. ولـدى الـبالد هـيـكل فـريـد
لــلـرواتب يــتـحــدد فــيه احلـد األدنى
ـفــاوضـات مع لألجــور بـنـاء عــلى ا
االحتــادات الــعـمــالــيــة والـنــقــابـات

هنية. ا
تـــقـــول بـــيـــوريـــنـــلـــنـــد: "الـــشـــبــان
والـعـامـلـون في مـجـاالت ذات أجـور
مـتـدنـيــة يـحـصـلـون عـلى زيـادة في
مـعدالت رواتـبـهم كل عـام والـفروق
بــ أولـئك الــذين يــكـســبـون قــلـيالً
والــذين يـكــســبـون الــكـثــيـر لــيـست
شاسعة كما هو في بلدان أخرى".
وقـــد تــــوصل تـــقــــريـــر مــــؤســـســـة
"ريــزولـيــوشن" الــبـريــطــانـيــة حـول
مــســتــوى الــدخل إلـى أن الــتــفـاوت
الــكـــبــيــر بــ الــدخــول يــؤدي إلى
تــراجـع صــافي الــدخـل لــدى أبــنــاء
جـيل األلـفــيـة في بـلـدان أخـرى ذات
تحدة اقتصاد قوي مثل الواليات ا
ــانــيــا. فـفـي هـذه وبــريــطــانــيــا وأ

الـبـلـدان حـيـث تـتـسع الـفـجـوة في
مـعــدالت األجـور يــتـحـمل الــشـبـان
عبء عدم زيادة الـرواتب والتفـكير

في االنتقال من عمل آلخر.

وعـلى الـنقـيض من
ذلك تقول بيـورينلند
إن الــــــعـــــمل وفـــــقـــــاً
ـــســـاواة لـــقـــواعـــد ا
وعدم التـفاوت الكـبير
في الـــدخـــول والـــذي
يــعـني تــوزيع الــثـروة
بــــشـــــكل جـــــيـــــد بــــ
األجـــــيـــــال أســـــهم في
وجـــود شـــعـــور كـــبـــيــر
بـالـرضـا عن احلـيـاة في
الــــــنــــــرويج وغــــــيــــــاب
االضطرابات االجـتماعية

فيها.
كــــمــــا أن مـــخــــصــــصـــات
رتـفعـة ونظام الرفـاهيـة ا
ـدعوم الـرعايـة الـصـحيـة ا
بـشكـل كبـيـر من احلـكـومة
ـهـمـة في مـا من الـعـوامـل ا
قارنة مـا هو متاح يتعلـق 
أمــــام جـــــيل األلـــــفــــيـــــة في
ـا هــو مــتـاح في الــنـرويـج 
بقية بلدان القارة األوروبية.
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فـــاألمــوال الـــتـي يـــتـــلـــقـــاهــا
الــــنــــرويـــجــــيــــون في صـــورة
تـعويض أو بـدل لـلـبطـالـة تـعد
سـخيـة جـدا فـهي تـتيـح للـكـثـيرين
ئة احلصـول عـلى حوالي  60في ا
ـدة عـامـ من رواتـبـهم الـسـابـقـة 

خالل رحلة البحث عن عمل جديد.
وكـمــا هـو احلــال في جـمــيع بـلـدان
شـــمــال أوروبـــا تــؤدي الـــتــكـــلــفــة
ـنــخــفــضــة لــلـرعــايــة الــصــحــيـة ا
لألطـفـال ونـظـام إجـازات الوالـدين
لرعاية األبنـاء إلى مشاركة واسعة
لــلـــنــســاء في الــقــوة الــعــامــلــة في

البالد.
كمـا أن التـعـليم مـجاني في غـالبـية
دارس واجلامعات احلكومية مع ا
ســـهــولـــة احلـــصــول عـــلى قــروض
ا (والـتي ال تدفع عـلـيـها فـوائـد طـا
كـان الطـالب مـنـتظـمـاً في الـدراسة)
إلى جانب نسـبة التـوظيف العـالية
لـــلــطالب وكــلــهـــا أيــضــاً جــزء من

شهد في النرويج. ا
"ليس من العسيـر العثور على عمل
هـــنـــا وهـــذه الـــوظـــائف ذات دخل
جـيــد. لـهـذا فــاألمـر يـسـاعــد كـثـيـراً
لتتمكن من تغطية تكاليف دراستك
واجلــانب الــتـرفــيــهي من حــيـاتك"
كـمـا تـقــول جـبـريـيال سـانـزانـا (27
عـــامـــاً) وهي من تـــشـــيـــلي وتـــعــد
ـــاجـــســتـــيـــر في حـــقــوق دراســـة ا
اإلنـــســـان وتـــعـــمـل نـــادلـــة بــدوام

جزئي.

وتـضيف: "عـلي أن أدفع الـكـثـير من
الضـرائب لكن ذلك ال يـهمـني ألنني
أعرف أن الدولة تعطيني الكثير في

الوقت ذاته".
ورغـم ذلك الــــســــجـل الــــنــــرويــــجي
الــبــراق هـنــاك قــلق من اســتــمـرار
وتــــــوا

صل هــذا االزدهـار االقــتــصـادي في
البالد.

ــرتــفــعــة بـ فــنــســبــة الـوظــائف ا
الـشــبـان تـشـهـد انـحــسـاراً طـفـيـفـا
طــبــقـــاً لــتــقـــريــر (االســتـــثــمــار في
الـــشـــبــاب: الـــنـــرويج) الـــذي صــدر
حــديـــثـــاً عن "مـــنــظـــمـــة الــتـــعــاون
االقتـصادي والـتنـميـة" والذي يـقول
ن هم ب 15 إن عدد فـرص العـمل 
ـسـتوى الـعدد و 29عامـاً ال يـرتقي 
طلوب في شعب يتضخم فيه عدد ا
الـشـبـان والــذي ارتـفع بـنـسـبـة 18
ئة ب عامي  2007و .2016 في ا
والــهــجــرة مــســؤولــة عن أكــثــر من
أربـعـة أخمـاس تـلك الـزيـادة وتـبلغ
نسـبة الـبطالـة ب الـنرويـجي من
أصل أجنبي من الـذين ولدوا خارج

ئة. البالد حوالي  10في ا
يـقـول كريـسـتـيان هـيـجـيبـوا كـبـير
الـبـاحـثـ في مـركـز أبـحـاث الـعـمل
والـــرفــاهـــيــة في جـــامــعـــة أوســلــو
ـيل مــيـتـروبــولـيـتــ إنه بـيـنــمـا 
الــــــطـالب األجــــــانب والــــــعــــــمــــــال
ــهـــاجــرون من مــنـــاطق أوروبــيــة ا
أخــرى "إلى األداء اجلــيـد فـي سـوق
الـعـمل" فـإن هنـاك مـعـدالت مـرتـفـعة
بــشــكل مـســتــمـر "من الــتــمـيــيـز في
سوق العمل ضد األقليات العرقية".
ويـضــيف هـيــجـيـبــوا: "إلى حـد مـا
ـــــكن أن يـــــعـــــود ذلك إلى نـــــقص
ــؤهالت لـكن ال يــوجــد لـدي أدنى ا
ــشــكــلــة تــكــمن في جــانب شك أن ا

الطلب وليس في العرض".
ويــقــول هــيــجـيــبــو إن هــنــاك "أدلـة
قاطـعـة" علـى أنه بالـرغم من ارتـفاع
معـدالت الهـجرة عـلى مدى الـعقدين
ـاضـيـ إال أن الـكـثـير مـن أرباب ا
الــعـــمل الــنـــرويــجـــيــ ال يـــزالــون
"مـــتـــشـــكـــكـــ ومـــتـــرددين إزاء أي
شـــخص لـــيس لـه خـــلـــفـــيـــة غـــيـــر

نرويجية". 
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ـهـاجـرين حـتى اجلـيل الـثـاني من ا
الـــذيـن ولـــدوا وتـــعـــلـــمـــوا في دول
ـكن أن يواجهوا شمال أوروبــــــا 
مــشــقـة فـي سـوق الــــــــــعــمل كــمـا

يقول.
ويــعـني هــذا أن اســتـخــدام الـســيـر
الذاتـيـة اجملهـولـة (أي التي ال يـذكر
تـقدم مكان والدته أو أصوله فيها ا
الــعـرقــيـة) لــلـمـتــقـدمــ لـلــعـمل في
راحل األولى من عملية التوظيف ا
ـــكن أن يـــكـــون جــزءاً مـــهـــمــا من
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بـعـد شيـئـاً نـتيـجـة جـهـوده في هذا
اجملـال لــذا فـهـو يــوفـر نــفـقـاته من
خـالل الـــعــــمل مـــرة أو مــــرتـــ في
ــــتــــاجـــر في األســــبــــوع في أحـــد ا
كــورسـفــول وهي ضــاحــيـة هــادئـة
تــنـتـشــر فـيــهـا الـبــيـوت اخلـشــبـيـة

بألوانها الزاهية.
ويعيش أرنيـس في شقة مع صديق
له في ضـاحيـة أخـرى عـلى بـعد 20
ـديـنة. دقـيـقـة بـاحلـافـلـة من مـركـز ا
ويقـول: "أنا في احلـقـيقـة على وعي
بالوضع احملظـوظ الذي أعيشه فال
يتـعـ علي الـتـضحـية بـالـكثـير من
ــــهــــنــــة الــــتي أجـل أن أعــــمل فـي ا

أريدها".
—uł« l œ

ويـــتـــقـــاضى أرنـــيس  164كـــرونــة
نـرويـجـيـة في الـسـاعـة (حـوالي 20
دوالرا) تزيد خالل العـمل في عطلة
نـــهــايـــة األســبـــوع وأوقــات الــدوام
ـســائـيـة. وبــعـد خــصم الـضـرائب ا
(والـتي تـعـتـبر مـرتـفـعـة نـسـبـياً في
الدول االسكـندنافيـة عمومـا) يتبقى
مــــــعه حــــــوالي  14,000كــــــرونـــــة
( 1,700دوالر) في الــشــهــر والــتي
يخصص نصفها لدفع أجرة السكن
ـواصـالت والـفـواتــيـر والــبـاقي وا
لإلنــفـاق عــلى "أمــور أخــرى" يـرغب

فيها.

في نـهــايـة الـطـريـق في كـورسـفـول
وقف مــحــلل اقــتــصــادي عــمـره 31
أل سـيارته عـاماً يـدعى أويـسـتـ 
ـستلزمات من طراز "بي أم دبليو" 
الــشـواء. وهــو ال يــرغب في الــبـوح
بــــاســــمـه كــــامالً ويــــقــــول: "مع أن
النرويج ثرية فإن الناس ال يريدون

احلديث عن ثرائهم الشخصي".
لكنه يعـترف بأنه جـمع ما يكفي من
ـال لـشـراء شـقـة من غـرفـتـ تـطل ا
عـلى الــبـحـر عـنــدمـا كـان عـمـره 27
عـاماً وهـو يـذهب بانـتـظام لـقـضاء
ــتـــحــدة الـــعــطـالت في الــواليـــات ا

وبعض دول آسيا.
ما هو اخملتلف في النرويج?

يـعـود جزء كـبـيـر من أسـلـوب حـياة
الــشـبـاب الــنـرويــجـيــ الـرائع إلى
النمو االقـتصادي السـريع. فبعد أن
شهـدت البـالد أكبـر زيادة في مـعدل
الــــدخـل بــــ االقـــــتـــــصــــادات ذات
رتفعة ب عامي  1980 الدخول ا
و  2013 تتبوأ اآلن أكـثر من مكانة
ــؤشـرات ــيــة في مــا يــتــعــلق  عــا
الــثــروة والـســعــادة. وقـد تــعــامـلت
ي بــشـكل أيــضـا مع الــكـســاد الــعـا
اضي قائمة جيد. وتصدرت العام ا
"مـــــؤشــــر لـــــيــــغـــــاتــــوم لـالزدهــــار
االقتصـادي" والذي يـحلل األوضاع
االقـــتـــصـــاديـــة في  110دول حــول

العالم.
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ال جديـد في أن األقـسـاط اجلامـعـية
ـرتفـعة ـنازل ا رتـفعـة وأسـعار ا ا
ن تــشــكل مــصــدر قــلق مــشــتــركــا 
ولـــــدوا في الـــــفـــــتـــــرة بـــــ أوائل
الثمانيـنيات وأوائل األلفيـة الثالثة
الـــذين يــــعـــيـــشــــون في الـــواليـــات
ـتـحـدة وبـريـطـانـيـا والـعـديـد من ا
البـلدان األوروبـية األخـرى. وتشـير
دراسات مـتعـددة إلى أن هـذه الفـئة
من الـــشـــبــاب ســـتــكـــون األولى في
طاف التـاريخ التي سيـنتـهي بهـا ا
إلى أن تـكـون أفــقـر من أقـرانـهـا من

األجيال السابقة.
ا لـيس بالضـرورة أن تكون لكن ر
تــلك الــنــتــيـجــة مــحــســومـة أو أن
تـنـطـبق عــلى اجلـمـيع فـاألمـور في

بلدان شمال أوروبا مختلفة جدا.
ـــعــــروفـــة بــــتـــاريخ فـــالــــنـــرويـج ا
الـفايـكـنغ وألـعاب اجلـلـيد والـقـفز
ــائـيـة من ارتـفـاعـات ـسـاقط ا في ا
شاهقة تـخط لنفـسها نهـجا جديدا
في أنها البـلد األوروبي الوحيد ذو
االقـتــصـاد الــقـوي الــذي يـزداد فـيه

الشبان ثراءً.
فـــشـــبــان الـــنـــرويج الـــذين هم في
أوائل الــثالثـيــنــيـات من أعــمـارهم

يبـلغ معـدل صافي دخـلهم
الـــســـنـــوي حـــوالي 460
ألف كـــرونــة نــرويـــجــيــة
(حوالي  56,200دوالر).
ويــــتـــــمــــتـع الــــشـــــبــــان
الــنــرويـجــيــون بــزيـادة
ئة على قدرها  13في ا
صــافـي دخــلــهـم (بــعــد
خــــــصم الــــــضـــــرائب)
مـقارنـة بـأبـنـاء اجليل
الذي يـسـبقـهم (الذين
ولـــدوا بـــ  1966و
 (1980عنـدما كـانوا

في نفس العمر. 
ـذهـلة هـذه األرقـام ا
تـــــأتي مـن كـــــبــــرى
ـقـارنة الـدراسـات ا
للـثـروة في الـعالم
وهـي "قـــــــــاعـــــــــدة
مــــــعـــــــلـــــــومــــــات
لـــوكــــســـمـــبـــورغ
لـــــلـــــدخـل" وقــــد
وردت في تـقـريـر
صــــدر مــــؤخـــراً
حــــــــــــــــول "دخـل
األجيـال" والذي

نـــــشــــرتـه مـــــؤســــســـــة األبـــــحــــاث
والـــدراســــات الـــبــــريـــطــــانـــيـــة "ذا

ريزوليوشن فاونديشن".
ـكن مـقـارنـة ذلك مع الـشـبان في و
اقــتـــصــادات أخــرى قــويــة: فــجــيل
ـتحدة يواجه األلفيـة في الواليات ا
انخـفـاضا في دخـله بـلغ خمـسة في
ــئـة بــيـنــمـا بــلغ انـخــفـاض دخل ا
ـانـيـا تـسعـة في جـيل األلـفـيـة في أ
ن يـعيشون في ئة أمـا بالنـسبة  ا
جـنوب أوروبـا فـقـد هـوت دخـولهم
ـئـة (وهي بـنــسـبــة بـلـغت  30في ا
ـنـطـقــة الـتي تـعـاني وطـأة األزمـة ا
ــيــة مــنــذ عــام االقــتــصــاديــة الــعــا
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ويـعـد مـعـدل الـبـطـالـة بـ الـشـباب
الـنـرويـجـي (تـتـراوح أعـمـارهم بـ
 15و 29عـامـاً) مـنـخـفـضـا نـسـبـياً
ـئـة مـقـارنـة حـيث يـبـلغ  9.4 في ا
ـئــة الـسـائـد في ـعـدل  13.9في ا
دول "مـنـظمـة الـتـعـاون االقـتـصادي

والتنمية".
يقول ألكساندر أرنيس وهو خريج
جـامــعي عــمـره  25عـامــاً: "ال أفــكـر
حقيـقةً في كـيفيـة إنفـاق ما لدي من
ـــســـرح مـــرة في مـــال. أذهـب إلى ا
الــشــهــر وإلى الــســيــنــمـا مــرة في
ـكـننـي أن أخرج الـشـهـر أيـضـاً. و
لـألكل والـــــشــــرب مـع أصــــدقـــــائي

وأسافر لقضاء العطالت".
ويـسـعى أرنـيـس المـتـهـان الـكـتـابـة
وسـيقي لكـنه لم يكسب للمـسرح ا
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ــصـارع الـهـنـدي جـاسـكـانـوار انـسـحب ا
سـيـنغ جـيل من بـطـولـة دولـيـة في تـركـيـا
نافسة وهو بعد إبالغه أنه ال يستطـيع ا
يرتدي عـمامة طـائفة الـسيخ التي يـنتمي

لها.
وقــال جــيل الــبـنــجــابــيـة إنه رفـض خـلع
عـمامـته فـهي مصـنـوعة من الـقـماش ولن
تـؤذي مـنـافـســيه مـشـيـرا إلى أنه فـخـور

بقراره وغير نادم عليه.
وأضاف قـائال:" إنها تـبقي شـعري بـعيدا
عن وجهي وعيني ولذلك تساعدني خالل

باريات." ا
وقــد غـردت وزيــرة اخلــارجـيــة الــهـنــديـة
سوشمـا ساواراج مطـالبة سـفارة بالدها
في تـركـيـا بــتـقـد تـقـريـر عن هـذا األمـر.
ولـدت ديـانـة الـسـيخ في إقـلـيم الـبـنـجاب
الـذي يــقع حـالـيــا في بـاكـسـتــان والـهـنـد
نطقة وكانت الديانتـان الرئيسيـتان في ا

الهندوسية واإلسالم.
وتبع نـاناك خـلـفاؤه الـتسـعة من الـغورو
الذين نـشروا ديـانة الـسيخ خالل الـقرون

التالية.
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ـعـلم. أما ولـقب غـورو يـعنـي بالـهـنـديـة ا
كلمة سيخ فتعني التابع.

وللعمامة أهمية خـاصة لهذه الديانة منذ
الـبدايـة فـاألتبـاع ال يـقـصون الـشـعر وهم

يغطونه بها.
وأتـبـاع هـذه الـديـانـة ال يـقـصـون الـشـعـر
ألسبـاب عدة فـهم يـرون أن إطالق الشـعر
به مــســـحــة روحـــيــة ورمــز لـــلــبـــســاطــة
والــقــداســة والـقــوة كــمــا أنه يــشــيـر إلى
ا خلقه الـله ورمز للعضوية في القبول 
اجلماعـة كمـا أن السيـخي ال يحني رأسه
لــغـــورو وبــالــتــالي ال يــحــنــيــهــا حلالق.

والتعلق بهذا العالم والغضب والغرور.
وهــنـاك خـمــسـة تـقــالـيــد لـلـســيخ تـعـرف
بــالــكـافــات اخلــمس فـهـي جـمــيــعـا تــبـدأ
بــحـرف الــكــاف وهي كـيش وتــعــني عـدم
حالقـة الـشـعـر إطالقـا وكـانـغـا أو كـنـاها
وتـــعــني وضع مــشط صـــغــيــر لــتــهــذيب

وحتــمل الــعــمـامــة اسم داســتــار.ويــعـود
الفضل للغورو اخلامس غورو أرجان في
التأسيس الـقوي للديانـة حيث أكمل بناء
أرمـيـتــسـار عـاصـمـة لــلـسـيخ وجـمع أول

كتاب لهذه الديانة وهو أدي غرانث.
وقد اعتبـرت الدولة السيخ مـصدر تهديد
حينئذ وانتهى األمر بإعدام غورو أرجان

عام 1606. 
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وقد بدأ الـغورو السـادس هارغوبـيند في
تـأسيس قـوة عـسكـريـة لـلدفـاع عن أتـباع

الديانة ضد أي قمع.
وعــاش الــســيخ في سالم نــســبــيـا حــتى
ـغـول الذي عـصر أورانـغـزب إمـبراطـور ا
اسـتـخـدم الـقـوة ضـدهم وفي عـهـده أعدم
الغورو التاسع تيغ ب هادور عام .1675
وقد كـون الـغورو الـعاشـر غـوبيـند سـينغ
قــوة عـســكـريـة قــويـة من أتــبـاع الــديـانـة
رجـال ونـسـاء أطـلق عـلـيـهـا خـالـصـا عام
 1699بـهـدف تـمــكـ الـسـيخ من الـدفـاع
عن دينـهم لألبـد.وكان غـوبيـنـد سيـنغ هو
آخر غورو بشري فالسيخ اليوم يعاملون
ـقـدسـة بـاعـتـبـارهـا الـغورو الـنـصـوص ا

اخلاص بهم.
عقـائـد السـيخـيـرى السـيخ أن اإلله واحد
وهـو بـدون شكـل أو جنـس ولكـل شخص
القـدرة على االتـصال مـباشـرة باإلله فـهو
داخل كل شخص واجلميع سواسية أمام
الــله واحلـيــاة الـطــيـبــة تـكــون بـااللــتـزام

باألمانة والعطف داخل اجملتمع.
والــتـابع لــهــذه الـديــانـة يــجب أن يـلــتـزم
بـثالثـة أمـور وهـي نـام جـبـنـا أي أن الـله
في العقل دائما وكيرت كارنا أي االلتزام
باألمانة دائما وفاد شاكنا اقتسام الرزق
مع اآلخــرين. كـمـا أن عــلـيه االبــتـعـاد عن
الـشرور اخلـمـسـة وهي الشـهـوة والـطمع
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ومن عــقــائــدهم أيــضــا رفض الــرهــبــنـة
ورفض الــتـــعــدد في الــزواج وال تــوجــد
طبقـية لـديهم كمـا يحرمـون حلم األبقار.
ومن أعــيـادهـم عـيــد مـيـالد غـورو نــانـاك
وعـيد بـيـساكي (رأس الـسـنة الـسـيخـية)

الذي يوافق  15 نيسان من كل عام.

احلل.
ويقـول أوفي جورج وهـو نيـجيري
األصل وعاطل عن العمل حالياً إنه
يـعـتـقد أن بـنـاء الـعالقـات غـالـبـاً ما
فـتـاح لـلـحـصـول علـى عمل يـكـون ا
ــكن أن في الـــنـــرويج وهـــو أمـــر 
يــكـون مــعـقــداً بـالــنــسـبــة لألجـانب
الــــــذيـن لــــــيس لــــــهم
عـالقــــــــــات مـع
. نـــرويـــجـــيـــ
ويـــــشـــــرح ذلك
قــــــائـالً: "آخــــــر
عـــمل حـــصـــلت
عــــلـــيـه كـــان من
خـالل صــــــــــديـق
نـرويــجي وبـعـد
ذلـك لـم أحــــــــصل
عــــــــلى أي عــــــــمل

جيد".
ويـــــقـــــول كـــــايــــاد
مـحــمـد الــبـالغ من
الــعـــمــر  19ســنــة
الـــــــــــذي ولــــــــــد فـي
جـــيـــبــوتـي ويــعـــمل
حـــالــــيـــاً في شـــركـــة
إعالمية في النرويج
إنه ال يواجه صـعوبة
في العـثـور عـلى عمل.
لكنه يضيف أنه يعتقد
"أنـه من الـــــصـــــعب أن
ـهـاجـر ثـريـاً"; يـصـبح ا
ــــهـــاجـــر حــــيث جتـــد ا
يتشبث بـالعمل في مهن
بـسيـطـة خـشيـة أن يـنـتـهي به األمر

عاطالً عن العمل مرة أخرى.
وعـلى الـرغم من أن الـنـرويج كـدولة
ساواة إال اسكـندنـافيـة تتـباهى بـا
أن هــنــاك عالمــات عــلى زيــادة عـدم
ساواة على صعيـد السكان بشكل ا
عــــام. فــــاألرقـــام الــــتي صــــدرت عن
مــنـــظــمـــة الـــتــعـــاون االقــتـــصــادي
والـــتـــنـــمـــيــة تـــفـــيـــد بـــأن نـــســـبــة
النرويجـي الذين يـكسبون أقل من
ـعـدل القـومي لـلدخل بـلغت نصف ا
ئة في عام  2015مقارنة  8.1 في ا
ـــــئـــــة فـــــقـط في عـــــام بـ  6.9 فـي ا
 ?2004مع احـتـمـال أن تـعـاني فـئة
الشباب من الـبطالة أكـثر من غيرها

من الفئات.
لــــكـن إذا وضـــعــــنــــا ذلك األمــــر في
ســـيـــاقـه ال تـــزال تــــلك الـــنــــســـبـــة
مــنـــخـــفـــضـــة في الـــنـــرويج وفـــقــا
ــيـة فـالـنـسـبـة في لـلــمـعـايـيـر الـعـا
ــتـحــدة مـثـال تـصل إلى الــواليـات ا
ئة وفي بريطانيا 10.9  16.8في ا

ئة. في ا
ن يـنـتـهي بـهم األمر أمـا بـالنـسـبـة 
إلى البـطـالة فـإن فرصـهم في تـلقي
ـكن أن الـتـدريب أو الـتـعـلـيم مـعـاً 
تـكــون قـلـيــلـة في الـنــرويج مـقـارنـة
ببلدان أخرى كما يـقول سباستيان
ـشاركـ في كـتـابة كـونيـغـز أحـد ا
تقـرير مـنظـمة الـتعـاون االقتـصادي
والـتنـمـية "االسـتـثـمار في الـشـباب:
تـقــريـر الـنـرويج".ويـقــول كـونـيـغـز:
"بالـنسـبـة للـشبـاب النـرويجي األقل
حـــظـــاً والــذين يـــعـــانــون مـــشــاكل
اجتـماعـية فـإن العـثور عـلى موطئ
كن أن يكون أمرا قدم في اجملتمع 
صــعــبــا" مـضــيــفــاً: "وألن اجلــمـيع
بشكل عـام يعيش في أوضـاع جيدة
في اجملتمع تصبح الـبطالة وصمة
عار".وتـقول بـيوريـنلـند إن الـنرويج
بحاجـة إلى أن جتتهـد أكثر لـتنويع
صــنـاعــاتـهــا لـكـي تـظل قــادرة عـلى

ستقبل.  نافسة في ا ا
ـــــا يـــــشـــــمل ذلـك قـــــطـــــاعــــات ور
ـــواد اخلــام الــتـــكــنـــولــوجـــيــا وا
تـجـددة إلى جـانب دعم والـطـاقـة ا

الشركات الناشئة.
ويـــتـــعـــ عـــلى أربـــاب الـــعـــمل أن
يـكونـوا كـذلك أكـثـر انفـتـاحـاً جلذب
ـــيــة لــشــغل مــواهب أجــنــبـــيــة عــا
الـــوظــائف اجلـــديــدة الــتي تـــظــهــر
خــارج قــطــاع الـنــفط والــغــاز كــمـا

تقول بيورينلند.

ياس الثروة والسعادة
متقدمة في مؤشرات ق

النرويج عدة مراتب 

و االقتصادي السريع
 الشباب النرويجي جزئيا إلى النم
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ن ال يـعـرف الــعـراق وقـدراته االقـتـصـاديـة  والـعـسـكـريـة بـدايـة نـود ان نـبـ 
والـسكانـية .مـساحـة العراق  436 الف كم 2 ولـديه  احتـاطي نفـطي يتـجاوز
علن بشكل رسمي وتشير الدراسات التي لم تعلن توقعاتها  143 مليار ا

بشـكل رسـمي  ان االحتـياطي احلـقيـقي يتـجاوز  500 مـليـار ولذلك ال يـؤخذ
عنيـة اضافة الى الغاز وان لم يكن بالكميات بهـا مالم تعلن  من قبل الدوائر ا
الـتـجـاريـة لـكنـه ال باس به  .وفي الـعـراق  48 مـلـيون دو  صـاحلـة لـلـزراعة
ـا تـأثـر جـزء مـنــهـا بـسـبب االحـداث الـتي تــعـرض لـهـا الـعـراق من حـروب ر
متـعددة وعدوانـية من جـهات مـتعـددة ال تريـد للعـرق االستـقرار وبـالتـالي تأثر
القـطاع الـزراعي بـسبب  انـشغـال الـقوى الـعامـلـة  في احلروب وانـعكس ذلك
ــا ادى الى تـوقف هـذا الـقــطـاع  وشـيـوع ظـاهـرة عـلى الـقـطــاع الـصـنـاعي 
فــقـدان االمن وغــيـاب االســتـقــرار وهـذا يــنـعــكس بـشــكل سـلــبي عـلـى قـطـاع
الـسـيـاحـة . وكـان الحتـالل العـراق من الـقـوات االمـريـكـيـة والـبـريـطـانـيـة  عام
ر الذي  فكك دني سيء الصيت والسمعة بر  2003 و ما قام به احلاكم ا
ؤسـسات العـسكريـة واالمنـية واشاع الـفوضى في كل مفـاصل الدولة . ولم ا
تـكن الـتشـكيـالت التي تـولت السـلـطة في الـعـراق بعـد هذا الـتـاريخ موفـقة في
ـال الـعام ـا ادى الى هـدر ا ادارة الـدولـة عـلى الـنـحـو الـصـحـيح والـرشـيـد 
ـواطن ـرتــفـعـة والـتي جتـاوزت  تـرلـيـون دوالر  ..لم يـشـهـد ا رغم االيـرادات ا
العـراقي شيء مـلـمـوس منـهـا عـلى االرض .وتراجـع اخلدمـات  بـشـكل شامل

اء .الصحة .التعليم .السكن .النقل واالتصاالت) . (الكهرباء .ا
ـكـن الـقـول انـهـا بـنـيت خالل لـيس هـنـاك مـصـنـع او مـسـتـشـفى او مـدرسـة 
الـفـتـرة الـتي اعـقـبت عـام االحـتالل .ومن الـغـرابـة ان مـا انـفق عـلـى الـكـهـرباء
جتـاوز  39 ملـيار ومـصر الـشـقيـقة بـنت ثالث مـحطـات تلـبي احـتيـاجات 45
ا مـلـيـار مـواطن مـصري بـ  7.5مـلـيـار .اي ان هـذه احملـطات الـثـالث تكـفـي 

يزيد عن سكان العراق .
اي ان  مـا انفق عـلى الكـهرباء فـي العراق يـكفي لـ  12  مـحطـة  وليس ثالث
نشـآت الصنـاعية .اي محـطات ومازالت الـكهربـاء  في تراجع تام مع تـوقف ا
ـنشئـات لو عمـلت سيتـأثر قـطاع الكـهرباء وسـيكون احلـال مأساوي ان هذه ا
ـــالي الــذي حتــدث ويــتــحــدث عــنه اغــلب الــســادة .لــكن الــفــســاد االداري وا
ال العام  وبالتالي تراجع الكهرباء سـؤول هو السبب االساسي في هدر ا ا
ـا ء الــصـالح لــلـشـرب والــصـحــة والـتـعــلـيم ........الخ .   ولـو كــان هـنـاك وا
ـا حـصل مـا حـصل ولـكـان بـإمـكـان الـدوائـر اخملـتـصة مـحـاسـبـة للـفـاسـدين 
بالكهرباء ان ال جتعل العراق يحتاج الى  االستيراد  للطاقة ال من هذه الدولة
ـوارد  وال الـوقــود من تـلك .احلــاجـة الى ادارة كـفــؤة وحـريـصــة عـلى ادارة ا
االقتـصادية .و لو توفرت مـثل هذه االدارة  لكا نت حريصـة على بناء محطات
كهربـاء كمـا فعلت مـصر و دولة االمـارات العربـية  باتـفاق مع شركـة سيمـينز
ـا احـتـاج الـعراق الـى االخرين ـانـيـة  وهي شـركـة مـعروفـة ولـهـا تـا ريخ و اال

ـا احتاج الـعراق اقولهـا واكررها قـولها الـعراق بلد .نعم .
ثـري والـعـالم يــعـرف ذلك . وامـلـنـا بـالـوطـنـيـ من ابـنـاء
العـراق في تبني سياسـات مخلصة ومـؤثرة في معاجلة
الــفـســاد واعــادة  اعــمـار وبــنــاء مــا خـربه احملــتل ومن

ساعده على احتالل العراق .

يعـيش العالم اليوم ثورة كبرى في وسائل االتـصال نتج عنها توسع كبير في
ـعـلـومـات حـتـى أن الـعـالم أصـبح قـريــة صـغـيـرة.. كـمــا يـقـال. كـمـا اصـبح ا

عتقدات والثقافات.  زيد من االفكار وا االنسان متعرضاً الى ا
تباينة الغرض منها اعادة تشكيل العقل البشري وجمـلة من االراء واالفكار ا
قدرات االنسان اينما يكون وفي (اجلمـعي) الحكام السيطرة عليه والتحكم 
كل ما يـتعلق بحياته.بل اعادة صيـــــاغة جديدة توجهه الى احلكم الذي يراد
ـصـــــيـرية لألفـــــراد واجلـماعـات أن يـؤطر تـوجـهاتـهم اخلـاصة مــــــنهـا وا
ـتـعلـقـة باوطـانـهم وشعـوبـهم.وقـد نتج عن سـيـطـرة تلك الـوسـائل االتصـالـية ا
وبلـوغها حداً كـبيراً من الـقوة والتأثـير أن اصبح االنـسان يرى نفـسه محاطاً
فعالً بـشبكـة من الوسائـل ال يستـطيع الفـرار منـها مهـما حاول او بـذل جهداً
في ذلك.ان هـذا التطـور في وسائل االتـصال رافـقه تطـور في االعالم قد بات
ــكن ان تـسـتــوعـبه تــلك الـثــورة االتـصــالـيـة يــؤشـر الى مــولـد اعالم جــديـد 
الكبرى وسرعان ما واكب االعالم عملية السباق بينه وب وسائل االتصال
ثل حـجر الـزاويـة في كل عمـليـة اتصـالـية يـحتـاج فيـها ـتـطورة بل أصـبح  ا
االنسان ألن يتصل بغيره من أجل غايات وأهداف محددة مخطط لها بعد أن
ـنـافـســة الـكـبــيـرة بـ االفـراد دخـل الـتـخـطــيط االعالمي الـســاحـة بـدخــول ا
ـيـة من اجل السـيـطـرة على ـذاهب وقـوى الـضغـط العـا والـشـعـوب والدول وا
اآلخرين. واصـبح التـخطيط االعالمي حـقيـقة بارزة  واصـبح االعالم العامل
تعلقة بحياة البشـر أنه يؤثربالعقولويحركها ويتالعب ؤثر في كـافة االمور ا ا

ا شاء فهو يضع االحداث ويتحكم بها. بها يوجهها كبوصلة اجتاه ا
ومع ذلك فقـد نتج عن تـلك الـثورة االتصـاليـة ان بدأت وسـائل االتـصال تـفقد
باشر بعض مكـانتها الراديو امام التلفاز التـلفاز امام الفديو  وامام البث ا
من االقـمـار الــصـنـاعــيـة. وايـضــاً تـعـاقب االجــيـال اجلـديــدة من احلـواسـيب
وانـتـشـارهـا عـلى الـسـاحـة.وهـو بـذلك سـاهم في والدة االعالم احملـلـي لـيـقدم
ـشاهـد اعالماً يـتسم بـاخلصـوصيـة تمـخض عنه ايـضاً االعالم للـمسـتمع وا
النـوعي من اجل مزيد من اخلصـوصية. ومن اجل حاجـات يستشـعرها ابناء
عالم الـغد ابناء العـالم الثالث الذين ال يـطالهم اليـوم ذلك التطور الـتكنلوجي
العظيم في وسائل االتصال لكنهم في امس احلاجة الى اعالم خاص بهم.
ولكن االعالم الـنوعي االكثر ضرورة بالنسبة لدول العالم النامي. هو االعالم
الذي يـعبـر عن حياتـهم ويؤدي دوراً فـيهـا ويأخـذ بأيـديهم نـحو حـياة أفضل.
تعلقـة بالعمليات واالعالم النـوعي اعالم يحمل جميع اخلصائص والـقواعد ا
االتصالـية بصفة عامة ولـكنه اعالم نوعي تخصصي  فرضه تـعقد العمليات
االتصـالية عندمـا تتناول جانبـاً محدداً من جوانب النـشاط االنساني واصبح
لديـنا االعالم العمالي واالعالم الرياضي واالعالم الزراعي واالعالم التربوي
والصـحي والصـناعي وغـيره من الـتخـصصـات االخرى.ولـنا أن نـضيف الى
هـذه االنـشطـة االتـصـاليـة االعالمـيـة اية أنـشـطـة اعالمـية نـوعـيـة متـخـصـصة
اخــرى ومــنــهــا هــذه الــدراســة وهــو االعـالم الــتــعــاوني.لــقــد اصــبح االعالم
التـعاوني ضرورة بـعد أن تأكـد أن احلركة الـتعاونـية ذاتها ضـرورة.مع العلم
ان احلــركـة الـتـعـاونـيــة في الـعـراق انـبـثــقت مع انـبـثـاق الــدولـة الـعـراقـيـة في
نـصرم وال زالت لم حتقـق كامل اهدافـها والـسبب يرجع عشـرينـيات القـرن ا
اسـاسـاً الى قـصـور اعالمـي كـسبـب مـبـاشـر مضـاف الـى االسـبـاب االخرى
ـواً سليماً التي يـطول احلديث عنهـا. واذا أردنا للحركـة التعاونـية أن تنمو 
نشود في ينـبغي لنا أن نهتم بها اعالمياً وان يلعب االعالم التعاوني دوره ا
العمـل على ترسيـخ مباد التـعاون وقيـمه. فالتـعاون يعـتمد عـلى قيم ومباد
قـبل ان يـعـتمـد عـلى امـوال وحاجـات وهـذه الـقيــــــم يـحـمـلهـا اشـــــــــخاص
يؤمنـون بها ويدافعـون عنها. فالتـعاون مثله مثل الـتنمية الـبشــــــرية في كافة
صورهـا يقوم على األنسان ومن أجل األنسان. (ويـكفي أن نشير أن التعاون
ــشـروعـات االقـتـصـاديــة األجـتـمـاعـيـة في اسـاسه وعـمق فـلــسـفـته نـوع من ا
سـتهلك). ـنتج وا التنـمويـة التي تسـتهدف الـقضاء عـلى أرباح الـوسيط ب ا
كـمـا تـسـتـهـدف أن يـكـون تـوزيع مـا يــتـحـقق من الـربح عـلى اعـضـائه حـسب
ـشـروع التـعــــــــاوني ولـيس بـحسب مـقـدار رأسمـالهم مقـدار تعـامـلهم مع ا
كمـا يحدث مع الشركات العادية اضافة الى مـزايا عديدة للمشروع التعاوني
قـــــراطـية االدارة وتـــــــقد اخلـدمات الـثـــــقافـية واالجـتمـاعية يتـمثل بـد
لـالعـضـاء وتــوفـيـر الــسـلع االســتـهالكـيــة واالسـكـان الــتـعــاوني وتـــــــسـويق
االنـتــاج. ان احلـركـة الــتـعـاونـيــة خـطـوة مـهــمـة وجـريــئـة عـلى طــريق الـعـدالـة
االجتـماعية الـتي ينشدهـا اجلميع وهـكذا وجدنا ان احلـركة التعـاونية تزداد
تـحدة أتسـاعاً فـي الدول الـرأسـمالـيـة الكـبرى مـثل بـريـطانـيا  – والـواليـات ا
االمـريـكـية  – والسـويـد والتي بـدأت فـيهـا احلـركة الـتـعاونـيـة عام  1904 قـبل
النـظام االشتراكي في االحتـاد السوفيـتي السابق في عام  1917 بـعد الثورة
االشــتـراكـيــة.بل أن سـقـوط احلــكم الـشــمـولي وسـقــوط الـشـيــوعـيـة لم يــفـقـد
الشـعوب رغبـتها في حتـقيق الـعدالة االجـتماعـية والـوقوف بوجه االحـتكارات
تقدمة ـال و األستغالل وهذا مـا تسعى اليه الـدول ا الكـبرى وسيطرة رأس ا
والنـامية فـي مواجهـة تلك االنـعطـافات الـتي اشرنـا اليـها وخـصوصـاً العراق
الذي يـشهد حتوالً في نـظامه السيـاسي نحو اقتـصاد السوق. وهو في امس
احلـاجـة الى تفـعـيل الـنظـام الـتعـاوني لـيخـفف من ضـغط هـذا التـحـول. الذي
يــؤدي الى سـحق الـطـبـقـة الـفـقـيـرة.اوقـد رأيــنـا في الـعـراق سـبـيـلـنـا الـوحـيـد
لـتـحـقـيق الـعـدالـة االجـتمـاعـيـة وحتـقـيق الـتـقـدم والـتـنـميـة الـشـامـلـة بـشـقـيـها
االقتـصادي والبشري هو بأيقاظ الوعي بأهمية التعاون. عبر اعالم نوعي هو
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