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14 سالي النجار وصلت من العراق الجئة وأصبحت اآلن قاضية في محاكم السويد  

OM SVERIGE PÅ ARABISKA

حقيقة تخوف السويد من
وصول الحرب نحو حدودها 

 Foto: Magnus Wennman
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تصــدر صحيفــة الكومبــس الورقيــة منــذ شــباط/ فبرايــر 2013، مــن ســتوكهولم، وتــوزع بواســطة االشــتراكات إلــى جميــع أنحــاء 
ــا، فــي عــدة مــدن ومقاطعــات كبيــرة، مثــل ســتوكهولم، وســكونة  الســويد، إضافــة الــى أماكــن ثابتــة توضــع بهــا الجريــدة مجان

ومدينة يوتوبوري، وبكميات أقل في أوبساال ونورشوبينغولينشوبينغ وكالمار وغيرها.
كما توجد بأكثر من 100 مكتبة وطنية.

صحيفــة »الكومبــس« الورقيــة هــي مــن إنتــاج مؤسســة الكومبــس اإلعالميــة، التــي تأسســت فــي العــام 2012، واســتطاعت بفترة 
قصيرة اثبات تواجد الفت ومهم بين جميع الجاليات الناطقة بالعربية في السويد.

بعــد النجــاح الــذي حققتــه فكــرة تأســيس جريــدة عربيــة إخباريــة تغطــي أخبــار الســويد، وتناســب وتلبــي حاجــات المجموعــة الكبيــرة 
الناطقــة بالعربيــة، وتعتمــد المعاييــر المهنيــة بأســلوب مميــز ومفيــد، أصبــح موضــوع االنتقــال مــن اإلصــدار الشــهري، الــى 

األسبوعي ضرورة ملحة خاصة أنها ستكون ضمن مشروع مدروس وله جدوى اقتصادية كبيرة.
ويعتمــد نجــاح هــذا المشــروع علــى األســس الواقعيــة التاليــة: الخبــرة التــي اكتســبتها مؤسســة الكومبــس فــي تحديــد محتــوى 

الجريدة ومضمونها.
االســم والشــهرة التــي اســتطاعت المؤسســة تحقيقهــا مــن خالل كســب الثقــة والمصداقية مــن قبــل المجموعة المســتهدفة، 

ومن قبل مؤسسات الدولة السويدية المعنية.

• Alkompis är ett svenskt mediehus 
som startade i integrationssyfte 
år 2012. Vår vision är att fylla 
informationsgapet mellan nya 
svenskar och det svenska samhället. 
Det gör vi genom att bevaka svenska 
nyheter samt målgruppsanpassa och 
sprida viktig samhällsinformation 
på olika språk. Vi samarbetar med 
företag, myndigheter och andra 
organisationer för att hjälpa dem 
sprida information till våra läsare. Vi 
har även in-house produktion av TV, 
reklamannonser, mm. 
• Alkompis papperstidning utkommer 
månadsvis, består av 28 sidor 
och trycks i ca 25 000 exemplar. 

Tidningen har prenumeranter över 
hela Sverige samt finns tillgänglig på 
ca 100 utvalda ställen i invandrartäta 
områden i Stockholm, Göteborg 
och Malmö. Vill du prenumerera på 
Alkompis? Skicka ett mejl till info@
alkompis.se. 
•  Alkompis finns även online på 
alkompis.se. Webben har cirka två 
miljoner besök i månaden. Alkompis 
finns även på sociala medier: Youtube, 
Instagram och en Facebook-sida med 
över 2,2 miljoner följare. 

• Grundades 2012.
• Ett svenskt mediehus på arabiska, 
inte ett arabiskt mediehus i Sverige.
• Innehållet består av 
nyhetsrapportering och 
samhällsinformation.
• Helt etniskt, religiöst och politiskt 
obunden.
• In-house produktion.

Om Alkompis
• Riksbevakning med huvudkontor i 
Stockholm.
• Olika kanaler, olika målgrupper
• Enda gemensamt: språket arabiska. 
Officiellt språk i 27 länder, talas i hela 
världen.
• 600 000 personer arabisktalande i 
Sverige

Alkompis - media för integration
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الكومبــس  مؤسســة  مواقــع 
اإلعالمية على اإلنترنت

موقع الكومبس بالعربية
alkompis.se

موقع راديو الكومبس
alkompis.se/radio

جريدة الكومبس الورقية
alkompis.se/magazine

صفحة الكومبس على الفيسبوك
facebook.com/alkompis

المؤسس ورئيس التحرير
د. محمود صالح آغا

0729718898
mahmoud@alkompis.com

المبيعات أحمد الزيان
0725587444

ahmed@alkompis.com
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رأي

حرب المعلومات وقودها هم 
أنفسهم ضحاياها

ال يوجــد حــرب تقتصــر فقــط علــى أرض معــارك الدبابات أو ســماء 
ــزال  ــات وال ت ــرب المعلوم ــت ح ــرات، كان ــخ والطائ ــق الصواري تحلي
ــاليبها  ــرت أس ــورت وغي ــارك، تط ــوض المع ــن خ ــياً م ــزءاً أساس ج
تمشــياً مــع تطــورات وســائل النشــر والتأثيــر علــى المجتمعــات 

البشرية.

نحــن هنــا ال نريــد الغــوص عميقــاً فــي مفهــوم حــرب المعلومــات، 
مــا يهمنــا هــو جانــب واحــد مــن هــذا الســاح الفتــاك، وهــو كيــف 
التلــوث  مــن  وعقولنــا  أنفســنا  نحمــي  البســيطة  وبإمكاناتنــا 
لنيــران  وقــوداً  نكــون  أن  نتجنــب  وكيــف  المضللــة،  بالمعلومــة 

الفتن التي يشعلها ساح حرب المعلومات.

ــتعلة،  ــى مش ــي تبق ــران، ل ــي الني ــب ف ــون الحط ــا يضع ــاً، كم تمام
يتــم وضــع النــاس الســذج وزجهــم فــي أتــون حــرب المعلومــات، 
هــم  المضللــة،  المعلومــات  يصدقــون  الذيــن  الســذج  هــؤالء 
ــهمون  ــا ويس ــاً، يصدقونه ــا أيض ــم ضحاياه ــن وه ــار الفت ــود ن وق
فــي نشــرها وبالتالــي يحترقــون بهــا، فيمــا النــار تطلــب المزيــد لــي 

تبقى مشتعلة بدخانها األسود القاتل.

ــي أن  ــم ف ــدور الحاس ــب ال ــي تلع ــي الت ــط ه ــذاجة فق ــت الس ليس
المعلومــات  حــرب  لنيــران  وضحيــة  وقــوداً  الشــخص  يكــون 
المضللــة ودخانهــا األســود، بــل هناك أشــخاص يتبنــون المعلومة 
التــي تــروق لهــم وتطربهــم ويعجبــون بهــا، حتــى لــو كانــت كاذبــة 
أو  خبــر  لســماع  حاجتهــم  غليــل  تشــفي  فهــي  صحيحــة،  وغيــر 

معلومة توافق توجهاتهم العاطفية.
ــا، إذا  ــال الحــرب الدائــرة اآلن بيــن روســيا وأوكراني علــى ســبيل المث
كان الشــخص متعاطفــاً مــع روســيا مثــًا، فهــو قابــل لتلقــي 
وهضــم ونشــر أي معلومــة تؤكــد علــى نجــاح الهجمــات الروســية 
ــن  ــل م ــي المقاب ــم. وف ــن وتراجعه ــود األوكرانيي ــام الجن واستس
المؤكــد أن يصــدق المتعاطفــون مــع أوكرانيــا أخبــاراً أو فيديوهــات 

أو تصريحات حول فشل العملية الروسية وتعثرها.

ــروف  ــن المع ــس م ــام ولي ــل أي ــدأت قب ــي ب ــرب الت ــذه الح ــي ه ف
ــن  ــق م ــن التحق ــاس العاديي ــى الن ــب عل ــن الصع ــتنتهيـ م ــى س مت
صحــة أخبــار ســير المعــارك، ومــع أن الجميــع أصبــح يملــك هواتــف 
مــزودة بكاميــرا وأن الجميــع يســتطيع نشــر مــا يريــده مباشــرة 
ــن  ــة م ــورة الحقيقي ــإن الص ــي، ف ــل االجتماع ــائل التواص ــى وس عل
مرافقــة  غيــاب  مــع  خصوصــاً  تختفــي،  تــكاد  القتــال  جبهــات 

المراسلين الصحفيين المحايدين لقوافل الجنود والدبابات.

فــي ظــل هــذا الفــراغ، قامــت وســائل التواصــل االجتماعــي بــدور 
رئيســي فــي حــرب المعلومــات القائمــة، خصوصــاً أنهــا تعتبــر مجااًل 
ــح  ــم، تصب ــر المعلومــات دون التحقــق منهــا. ومــن ث مهمــاً لتدوي
ــة علــى كل طــرف. وفــي  أداة مهمــة إللقــاء المســؤولية المتبادل
ــور  ــات والص ــر الفيديوه ــى نش ــرف إل ــابق كل ط ــار، تس ــذا اإلط ه

ن اتهامات مباشرة للطرف اآلخر. التي تتضمَّ

مــن هنــا نــرى أن تفاعــات التواصــل االجتماعــي أخــذت الحيــز 

تمامًا كما يضعون 
الحطب في 

النيران، ليك تبقى 
مشتعلة، يتم 

وضع الناس 
السذج وزجهم في 

أتون حرب 
المعلومات.

في ظل هذا الفراغ، 
قامت وسائل 

التواصل االجتماعي 
بدور رئيسي في 

حرب المعلومات 
القائمة، خصوصًا 

أنها تعتبر مجااًل 
مهمًا لتدوير 

المعلومات دون 
التحقق منها



الكومبس  5 مارس /آذار  2022 العدد 100

Mahmoud Agha
 Chefredaktör

أوالده وأســرته ونفســه، هــو نفســه مــن ُيســتخدم كوقــود لنيــران 
بالظلــم  يشــعرون  الذيــن  الضحايــا  هــؤالء  الحارقــة.  التجهيــل 
لفقــدان أوالدهــم هــم مــن يجــري اللعــب بمشــاعرهم مــن قبــل 

شخصيات كرتونية انتهازية.

ــن  ــف يمك ــي كي ــه، ه ــع كل ــؤرق المجتم ــب أن ت ــي يج ــكلة الت المش
ألشــخاص انتهازييــن بتاريــخ عنصــري مقيــت وبســجل إجرامــي 
واضــح أن تلعــب بمشــاعر النــاس وأن تجيــش قســماً منهــم، هــذا 
القســم يركــع ويمجــد هــؤالء الظامييــن بطريقــة تدعــو إلــى 

القلق، على المجتمع ككل.

ــى حــزب  ــى مــدار 10 ســنوات ينتمــي إل شــخص كان باألمــس وعل
عنصــري، وبعــد أن طــرده الحــزب بســبب مواقفــه األكثــر عنصريــة 
مــن الحــزب نفســه، يعلــن اآلن وبوقاحــة، أنــه لــم يكــن يعــرف أن 
بجانــب  يقــف  أن  يريــد  اآلن  وأنــه  لألجانــب،  معــاد  الحــزب  هــذا 
األجانــب وعائاتهــم. احتــاج إلــى 10 ســنوات كان يمــارس فيهــا 
عنصريــة مقيتــة ضــد الاجئيــن، لــي يكتشــف أنــه كان يمــارس 
عنصريتــه مــن خــال حــزب عنصــري. ورغــم أنــه يمكن ألي شــخص 
يعيــش فــي الســويد أن يعــرف بالتفاصيــل عــن هــذه الشــخصية 
مــن  التحقــق  عــدم  لألســف،  منهــا،  البعــض  اختــار  العنصريــة. 
تــروج  لشــخصية  والتصفيــق  التمجيــد  اختــاروا  بــل  المعلومــة، 
آذان توجهاتهــم  ُيطــرب  الكــذب  النــوع مــن  للكــذب ألن هــذا 

العاطفية واالنفعالية.

األكبــر، فــي مــلء الفــراغ. خصوصــاً أن وســائل إعــام مرموقــة 
أخــذت تنقــل عنهــا مــع إشــارة خجولــة إلــى "أننــا لــم نســتطيع 
التحقــق مــن صحــة الصــور"، أو تمريــر مــواد تحــت عناويــن لبرامــج 
تلفزيونيــة علــى محطــات رئيســية مثــل: آخــر الترنــدات، أو صــور 

متناقلة على وسائل التواصل ...إلى ما هناك.
الخطــر الــذي قــد يتهــدد الســويد جــراء هــذه الحــرب القائمــة حاليــاً، 
وفــي حــال توســعها وانتشــارها، يتمثــل فــي إمكانيــة تقبــل النــاس 
لشــائعات عــن وصــول الحــرب إلــى الســويد، وهــذا مــا شــاهدناه 
عندمــا بــدأت النــاس فعــًا تخزيــن مــواد غذائيــة ودوائيــة إضافيــة 
فــي بيوتهــا، مــا ســاهم أيضــاً فــي نفــاذ مــادة اليــود مــن الصيدليات 

في السويد خال أول يومين لبدء الحرب.

لمؤسســة  مضــاد  حــراك  بــدء  ومنــذ  ولألســف  اآلن  نــراه  مــا 
الشــؤون االجتماعيــة السوســيال وتحديــداً ضــد قانــون ســحب 
األطفــال، أن هنــاك مجموعــة اســتجابت وبشــكل عفــوي إلــى 
االنجــرار وراء معلومــات مضللــة عــن الســويد كمجتمــع وعــن 
ضمــان  فــي  بواجبهــا  تقــوم  كمؤسســة  االجتماعيــة  الشــؤون 
منظومــة األمــن المجتمعــي، ضــد الفقــر وفــي مســاندة المرضــى 
وكبــار الســن وإنقــاذ األطفــال الذيــن يواجهــون مخاطــر فــي 

حياتهم الخاصة.

ــات  ــرب المعلوم ــي ح ــل ف ــة التجهي ــود حمل ــت أن وق ــة أثبت التجرب
ضــد الســويد ومؤسســاتها هــم أنفســهم الضحايــا، الضحيــة الــذي 
ــي  ــرف ويحم ــتطيع التص ــة ليس ــة الصحيح ــوة المعلوم ــك ق ال يمل

هناك مجموعة 
استجابت وبشكل 
عفوي إلى االنجرار 

وراء معلومات 
مضللة عن السويد 

كمجتمع وعن 
الشؤون االجتماعية 

كمؤسسة تقوم 
بواجبها في ضمان 

منظومة األمن 
المجتمعي.

هناك أشخاص يتبنون المعلومة التي تروق لهم 
وتطربهم ويعجبون بها، حتى لو كانت كاذبة وغير 

صحيحة، فهي تشفي غليل حاجتهم لسماع خبر أو 
معلومة توافق توجهاتهم العاطفية.

هناك من اختار 
التمجيد والتصفيق 

لشخصية تروج 
للكذب ألن هذا 

النوع من الكذب 
ُيطرب آذان 

توجهاتهم 
العاطفية 

واالنفعالية.

رئيس تحرير مؤسسة الكومبس اإلعالمية
mahmoud@alkompis.se

د. محمود أغا
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ــدد  ــن تم ــي م ــل االجتماع ــائل التواص ــى وس ــويد عل ــكان الس ــض س ــا بع ــر عنه ــرة يعب ــاوف كثي مخ
وانتشــار الحــرب الدائــرة رحاهــا فــي أوكرانيــا اآلن ووصولهــا إلــى الســويد. فهــل يمكــن أن تصــل هذه 
ــة أن  ــق، خاص ــي القل ــي دواع ــا ه ــويد؟ وم ــل الس ــن مث ــد آم ــاحات بل ــوارع وس ــى ش ــاًل إل ــرب فع الح
البعــض أخــذ يخــزن المــواد الغذائيــة والدوائيــة؟ وبعــد اإلعــالن عــن نفــاذ مــادة اليــود التــي تســاهم 

في الحماية من االشعاعات النووية من الصيدليات في السويد؟

موضوع الغالف

هل يمكن أن تصل الحرب الى السويد؟
واقع تخوف السويد من توسع 

المعارك نحو حدودها 

الحكومة السويدية وبالتعاون مع االتحاد األوروبي تنسيق الدعم لكييف
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بيــن  العالقــات  عــن  تاريخيــة  لمحــة 
السويد وروسيا

بيــن  بريــة  حــدود  وجــود  عــدم  مــن  الرغــم  علــى 
الجغرافيــا وفــرت مســرحاً  إلــى أن  الدولتيــن حاليــاً، 
متكامــا ألحــداث تاريــخ حافــل مــن تداخــات تجاريــة 
وثقافيــة وبطبيعــة الحــال غــزوات وحــروب بلغــت 11 
حربــاً طاحنــة بيــن الدولتيــن منــد القــرن الثانــي عشــر، 
والمقصــود هنــا حــروب حقيقيــة طويلــة وليــس 

مجرد معارك. 

مــع  بالحــروب  حافــل  بتاريــخ  الســويد  ترتبــط  إذا 
علــى  تقــع  التــي  بولتافــا  معركــة  وتعــد  روســيا، 
1709 المعركــة  األراضــي األوكرانيــة الحاليــة، العــام 
الشــرق  نحــو  الســويدي  النفــوذ  مــن  حــّدت  التــي 
الروســي. الســويد وبشــكل أو بآخــر تجــاور روســيا 
وتشــاطؤها علــى بحــر البلطيــق، وال تــزال روســيا 
حتــى اآلن هــي العــدو العقائــدي للجيــش الســويدي، 
قــد يكــون ذلــك لــه عاقــة بــإرث الحــروب التاريخيــة 

بين البلدين

التاريخ يعيد نفسه
ــوام 1725-1600  ــن أع ــر بي ــي للعص ــوع الرئيس الموض
أجــل  مــن  وروســيا  الســويد  بيــن  الصــراع  كان 
الســيطرة علــى بحــر البلطيــق، فضــًا عــن المناطــق 
كقــوة  مكانتهــا  الســويد  وفقــدت  بــه.  المحيطــة 

كبرى العام 1709.
قبــل ذلــك وفــي عــام 1610 زحــف الجيــش الســويدي 
ــاردي".  ــوب دي ال ج ــادة "جاك ــت قي ــكو تح ــى موس إل
مــن عــام 1623 إلــى عــام 1709، شــجعت السياســة 
ــف  ــتاف أدول ــد غوس ــي عه ــيما ف ــويدية، وال س الس
 ،)1718-1697( عشــر  الثانــي  وشــارل   )1632-1611(
للمعارضــة  عســكريا  دعمــاً  الســويد  وقدمــت 
األوكرانيــة ضــد هيمنــة موســكو الروســية. تمامــاً 
حيــث  نفســه  يعيــد  التاريــخ  وكأن  اآلن  نــرى  كمــا 
دعمــت الســويد ودول الغــرب المعارضــة األوكرانيــة 
اســتام  اســتطاعت  والتــي  لروســيا  المناهضــة 

السلطة في كييف بعد أحداث 2014.

وقعت 11 حربًا طاحنة وطويلة 
األمد بين السويد وروسيا 

مند القرن الثاني عشر وتبادل 
البلدين عالقات تجارية وثقافية 
على الرغم عدم وجود حدود برية 

بينهما

العلمان السويدي واألوكارني ليس 

فقط مجرد تشابه ٔالوان.

 السويد دعمت انفصال ٔاوكرانيا 

عن روسيا القيصرية قبل ٔاكثر من 

400 عام
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أدولــف  الســويدي، غوســتاف  الملــك  أن  نجــد  للتاريــخ  بالعــودة 
 1617 عــام  فــي  وانتهــت  روســيا.  ضــد  اإلنغريــة  الحــرب  خــاض 
بمعاهــدة ســتولبوفو التــي اســتبعدت روســيا مــن بحــر البلطيــق. 
جــاءت الهزيمــة األكثــر دراماتيكيــة للســويد علــى أرض معركــة 

بولتافا في أوكرانيا الحالية العام 1709. 

غالبــا عــدد القــوات الروســية كان يفــوق عــدد القــوات الســويدية. 
لكــن الســويديين كانــوا يصمــدون فــي المعــارك ويتفقــون علــى 
قــوة الجيــوش الروســية التــي كانــت تفــوق عددهــم بأضعــاف 
بســبب قــدرة التنظيــم العســكري الســويدي...لكن النهايــة كانــت 

لكثرة العدد.
عليهــا  أطلــق  التاريــخ  مــن  ومفيــدة  ممتعــة  صفحــات  هنــاك 
بطوليــة  صفحــات  فيهــا  نجــد  العظمــى،  الشــمال  حــروب 

للسويديين الذين حاربوا دول كبرى دخلت بتحالفات ضدهم.

ــداد  ــويديين بأع ــرب الس ــرى الح ــلت أس ــيا أرس ــااًل أن روس ــد مث نج
كبيــرة إلــى ســيبيريا، حيــث بلــغ عددهــم ربمــا 25 ٪ مــن ســكان 
توبولســك، عاصمــة ســيبيريا، واســتقر بعضهــم بشــكل دائــم فــي 
ســانت بطرســبرغ، التــي تقــع فــي نفــس المــكان الــذي كانــت فيــه 
ــم  ــد، ت ــة إنجرمانان ــي مقاطع ــن ف ــة ني ــويدية األصلي ــة الس المدين

موضوع الغالف

بناؤها أيضاً إلى حد كبير من قبل أسرى الحرب السويديين.

لدى السويد ما تخشاه من روسيا بوتين الحالية
إذا لــدى الســويد مــا تخشــاه مــن روســيا بوتيــن الحاليــة، طالمــا لــدى 
روســيا أســبابها التــي شــنت مــن أجلهــا الحــرب مــع جارتهــا أوكرانيــا، 
ربمــا تمتــد إلــى دول البلطيــق والســويد، خاصــة أن روســيا تشــعر 
ــكك  ــن تف ــان ع ــور اإلع ــيئة، وف ــة س ــة تاريخي ــا وبلحظ ــا بأنه حالي
االتحــاد الســوفيتي، قــد خســرت الكثيــر مــن األراضــي والنفــوذ 
الــذي حققــه لهــا األباطــرة الــروس والزعمــاء الشــيوعيين أيــام 

االتحاد السوفيتي.

ــال  ــي ح ــة وف ــي األوكراني ــى األراض ــوم عل ــرة الي ــرب الدائ ــذه الح ه
توســعها، ســتكون األســوأ فــي تاريــخ البشــرية، خاصــة بعــد تهديد 
وخيمــة  بعواقــب  بالحــرب  بالمشــاركة  تفكــر  دولــة  أي  بوتيــن، 

حسب ما جاء في خطاب بوتين إلعان الحرب.

هــذا الخطــر تزايــد بعــد أوامــر أصدرهــا بوتيــن فــي اليــوم الرابــع لبــدأ 
ــات، إلــى قيادتــه العســكرية بوضــع قــوات الــردع الروســية  العملي
االســتراتيجية ومنهــا الوحــدات التــي تضــم أســلحة نوويــة، فــي حالــة 
تأهــب قصــوى بســبب التصريحــات "العدائيــة" لزعمــاء حلــف الناتــو، 

في عهد ملك 
السويد شارل 

الثاني عشر 
 )1718-1697(

قدمت السويد 
دعمًا عسكريا 

للمعارضة 
األوكرانية ضد 

هيمنة موسكو 
الروسية، تمامًا 

كما نرى اآلن 
وكأن التاريخ 
يعيد نفسه.

 مضادة للدروع من صنع السويد ٔاثناء التدريب NLAW جندي ٔاوكرايني يطلق قذيفة
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متحــدث باســم الجيــش الســويدي: خطــر تعــرض 
السويد لهجوم ال يزال منخفضًا

وال تخلــو تقاريــر جهــاز األمــن مــن المخاطــر التــي يمكن أن تســببها 
روســيا فــي اســتهداف أمــن الســويد. الحكومــة الســويدية اعتبــرت 
أوروبــا  أمــن  يهــدد  خطيــراً  تصعيــداً  ألوكرانيــا  الروســي  الغــزو 
األخيــرة فــي  الفتــرة  فــي  تــردد كثيــراً  الســويد  اســم  والســويد. 
ــا  ــي قدمته ــب الت ــة المطال ــرب. قائم ــيا والغ ــن روس ــات بي التجاذب
ــى  ــدة إل ــم دول جدي ــدم ض ــت ع ــا تضمن ــزو أوكراني ــل غ ــيا قب روس
حلــف شــمال األطلســي )ناتــو( بمــا فيهــا الســويد وفنلنــدا. ويحضــر 
مســؤولون ســويديون اليــوم اجتمــاع الحلــف لمناقشــة التطــورات 
فــي أوكرانيــا. ال أحــد يعــرف علــى وجــه الدقــة نوايــا الرئيس الروســي 
فاديميــر بوتيــن العســكرية، وإن كانــت حربــه ســتقف عنــد حــدود 
أوكرانيــا. رســمياً تحــدث بوتيــن عــن عمليــة فــي شــرق أوكرانيــا 
الوقائــع علــى األرض تشــي بغيــر ذلــك. قــوات  بدايــًة، غيــر أن 
الدفــاع الســويدية زادت تأهبهــا بعــد الهجــوم الروســي يــوم الـــ 24 

فبراير.

 غيــر أن متحدثــاً باســم القــوات قــال إن خطــر تعــرض الســويد 
لهجوم ال يزال منخفضاً، وأن التدابير المتخذة احترازية.

مــع  الفــردي  التعامــل  بكتيــب  أيضــاً  ذّكــر  الســويدي  اإلعــام   
وحمايــة  الطــوارئ  هيئــة  أصدرتــه  الــذي  والحــروب  األزمــات 
المجتمــع فــي العــام 2018. الكتيــب يشــرح مــا علــى الفــرد أن يفعلــه 
فــي هــذه الحــال والمــواد التــي يجــب تخزينهــا ليكــون قــادراً علــى 
إعالــة نفســه دون الحاجــة لمســاعدة المجتمــع مــدة أســبوع علــى 

األقل. 

قــد يثيــر ذلــك بعــض القلــق غيــر أن المخاطــر ال تبــدو قريبــة إال إن 
تطورت الحرب بشكل يفلت من كل الحسابات.

ــى  ــر عل ــي أي مخاط ــفافة وال تخف ــة ش ــويد دول الس
شعبها 

المطمئــن فــي األمــر أن المؤسســات الســويدية اعتــادت التعامــل 
مــع الشــعب الســويدي بشــفافية وســتطلعه علــى أي تطــورات 
أو مخــاوف فــي هــذا الخصــوص فــور حدوثهــا. يقــال إن الذعــر ألــد 
أعــداء المــرء فــي األزمــات، ألنــه يمنعــه مــن التفكيــر الصحيــح 
ــر تصديقــاً للشــائعات. الهــدوء ومتابعــة المعلومــات  ــه أكث ويجعل

من مصادر موثوقة يعتبران حاجة ملحة في الوقت الراهن.

العقوبات 
األوروبية 

والغربية على 
موسكو وإغالق 

المجال الجوي 
األوروبي في 

وجه الطائرات 
الروسية، 

وإرسال أسلحة 
إلى أوكرانيا، 

إجراءات يمكن 
أن تستفز أكثر 
الدب الروسي.

مشيرا أيضا إلى العقوبات االقتصادية ضد موسكو.

الحــدود  علــى  موقوتــة  قنبلــة  البلطيــق  دول 
السويدية

العقوبــات األوروبيــة والغربيــة علــى موســكو وإغــاق المجــال 
ــرات الروســية، وإرســال أســلحة  الجــوي األوروبــي فــي وجــه الطائ
إلــى أوكرانيــا، تصنــف إلــى اآلن علــى أنهــا دفاعيــة، إجــراءات يمكــن 
أن تســتفز الــدب الروســي، ويمكــن فــي حــال شــدت الخنــاق عليــه 
مســرح  خــارج  المعــارك  نطــاق  توســيع  فــي  يفكــر  تجعلــه  أن 

العمليات العسكرية الحالية في أوكرانيا.

الخطــر الروســي األكبــر قــد يأتــي فــي حــال فكــر بوتيــن اســتعادة 
الســيطرة علــى دول البلطيــق الثــاث، التــي كانــت مــن جمهوريات 
االتحــاد الســوفيتي الـــ 15اإلتحاديــة، والقريبــة جغرافيــاً مــن الســويد. 
ــي  ــت اآلن ف ــا أصبح ــا وليتواني ــتونيا والتفي ــي: إس ــدول وه ــذه ال ه
االتحــاد األوروبــي منــذ عــام 2004، وكذلــك حلف شــمال األطلســي 
"الناتــو"، ومنطقــة اليــورو، ومنظمــة التعــاون االقتصــادي والتنمية 

بين األعوام 2011 و2015

ــام 2014،  ــي ع ــا ف ــرم له ــرة الق ــبه جزي ــيا ش ــت روس ــد أن ضم وبع
ــد أن  ــه بع ــر نفس ــي المصي ــن أن تاق ــق م ــت دول البلطي توجس
تمتعــت باســتقالها عــن االتحــاد الســوفييتي ألكثــر مــن ثاثــة 

عقود.

أوكرانيــا، وفــي حــال تحقيــق روســيا  الهجــوم علــى  اآلن وبعــد 
روســيا  مــن  بالقلــق  الثــاث  الــدول  تشــعر  هنــاك،  ألهدافهــا 
للتفــرغ لهــا خاصــة مــع وجــود قــدرة روســية علــى عــزل هــذه 
الــدول عــن بقيــة أوروبــا عبر فجــوة ســوالي "Suwalki"  الخطيــرة، 
ــا 65  ــغ طوله ــي يبل ــة الت ــة الضيق ــة الليتواني ــدود البولندي ــي الح وه
ــاط  ــر نق ــن أكث ــدة م ــا واح ــى أنه ــا عل ــر إليه ــي ُينظ ــراً، والت كيلومت
ــال  ــر لصحيفــة  وول ســتريت جورن الناتــو ضعفــاً، كمــا يقــول تقري
المنطقــة  هــذه  مــن  الغــرب  إلــى  يقــع  حيــث  األمريكيــة، 
تعتبــر  والتــي  بكثافــة،  المســلحة  مقاطعة كالينينغراد الروســية 

رأس حربة روسيا في خاصرة الناتو.

ــل من الســكان  ــدول مــا زال يســكنها عــدد ليــس بالقلي وهــذه ال
الناطقيــن بالروســية، وهــذا مــا يجعــل مــن هــذه المنطقــة بــؤرة 
قابلــة لانفجــار فــي أي لحظــة، خصوصــاً عندمــا تتقاطــر قــوات 
مــن حلــف الناتــو فــي كل لحظــة تشــعر فيهــا أن الــدب الروســي 
ــق  ــر البلطي ــوض بح ــواطئ ح ــى ش ــه إل ــل قدمي ــى أن تص ــوق إل يت

مرة أخرى.

اسم السويد 
تردد كثيرًا الفترة 

األخيرة في 
التجاذبات بين 

روسيا والغرب، 
خاصة تحذيرها 

من قبل 
موسكو 

لالنضمام إلى 
حلف الناتو.

يجب الحذر من 
االشاعات 

السويد بلد 
يتمتع 

بالشفافية 
والحكومة ال 

تخفي أي حقائق 
عن شعبها

قسم التحرير
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وزير الضمان االجتماعي لـ"الكومبس": 
إدخال مزيد من المهاجرات لسوق العمل

لقــاء

وزير الضمان االجتماعي ٔاردالن شكارابي

شكارابي يؤكد أهمية الخطط التقاعدية 
للمولودات في الخارج

ــر الضمــان االجتماعــي أردالن شــكارابي إن  قــال وزي
الحكومــة تعمــل علــى دخــول مزيــد مــن النســاء 
المولــودات فــي الخــارج إلــى ســوق العمــل. وأكــد 
الوزيــر فــي تصريــح لـ"الكومبــس" أهميــة الخطــط 

المستقبلية التقاعدية للمولودات خارج السويد.

وتجــول شــكارابي األثنيــن 28 فبرايــر فــي منطقــة 
ــدد  ــن ع ــن ع ــى ممثلي ــتوكهولم، والتق ــي س ــا ف يارف
فــي  والنقابــات  والجمعيــات  المؤسســات  مــن 
المنطقــة، فــي زيــارة امتــدت 12 ســاعة، وهــي واحدة 
مــن أولــى جوالتــه منــذ رفــع القيــود التــي كانــت 

مفروضة بسبب جاحة كورونا.
للمتقاعديــن  المحلــي  بالمجلــس  الوزيــر  والتقــى 
فــي  "كومونــال"  العمــال  نقابــة  عــن  وممثليــن 

شيستا.  

وزار شــاكارابي، خــال جولتــه، مؤسســة "يــا رينكيبي" 
وهــي واحــدة مــن المؤسســات االجتماعيــة التــي 
تهــدف إلــى توفيــر فــرص عمــل للنســاء المولــودات 
خــارج الســويد لتســاعدهن فــي االندمــاج ودخــول 
ــادة  ســوق العمــل مــن خــال تعريفهــن بمجــال ري

األعمال.

وقــال الوزيــر لـ"الكومبــس" إن ســبب زيارتــه لقــاء 
ــا  ــى قضاي ــز عل ــع التركي ــم، م ــاس وممثليه ــة الن عام
ــر  ــن، وكذلــك توفي التقاعــد بهــدف دخــل المتقاعدي

بيئة اقتصادية أفضل لألطفال. 

وعــن خطــط الحكومــة لمواجهــة عزلــة المناطــق 
الضعيفــة، أكــد شــاكارابي أهميــة حصــول النــاس 
علــى تعليــم وعمــل يوفــر لهــم دخــًا كافيــاً للحصــول 
ــة  ــة يحظــى فيهــا األطفــال بالرعاي علــى ســكن وبيئ
زار ضمــن جولتــه  الوزيــر  الســويد.  المطلوبــة فــي 
مؤسســة "يلــا رينكيبــي" واعتبرهــا نموذجــاً جيــداً فــي 
دخــول  علــى  وتحفيزهــن  افتصاديــاً  النســاء  دعــم 
ــه  ــة ألهمت ــى أن المؤسس ــيراً إل ــل، مش ــوق العم س

شخصياً.

ليندا الجنابي
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إلى مصلحة الهجرة مع أطيب التمنيات

" يجب أن تفتح الهجرة عيونها عند 
معالجة ملفات المكفوفين"

ــال واضــح علــى تعســف تطبيــق قانــون الهجــرة  مث
ــة  ــة المؤقت ــل اإلقام ــروط تحوي ــة ش ــد، وخاص الجدي

إلى دائمة. 
الســويد،  فــي  كفيفــان  يعيشــان  وهديــل  أحمــد 
ــم  ــل ل ــد وهدي ــوريا ،  أحم ــن س ــن م ــان جامعيي خريج
بســبب  باالســتقرار  الشــعور  منهمــا  أًي  يســتطع 
دائمــة  إقامــة  علــى  الحصــول  شــروط  صعوبــة 

وباألخص لألشخاص الذين في وضعهم،
 أحمــد وصــل إلــى الســويد قبــل 7 ســنوات، ورزق 
أحمــد فــي الســويد بطفــل  بعــد 14 ســنة من الــزواج، 
لكــن الظــروف التــي واجههــا أحمــد وعائلتــه فــي 
الســويد لــم تــدع لهــم فرصــة الفــرح بالمولــود الجديد 
ــول  ــتحالة حص ــبه اس ــة وش ــة المؤقت ــبب اإلقام بس
الشــخص الكفيــف علــى فرصــة عمــل ثابتــة وتحويــل 

إقامتهم المؤقتة إلى دائمة

هديــل وصلــت إلــى الســويد قبــل ثــاث ســنوات 
وتعانــي مشــكلة األقامــة المؤقتــة مــع أنهــا مــن 

فئة فاقدي الوطن كونها فلسطينية من سوريا
أحمــد وهديــل عبــر هــذا الفيديــو يرويــان معاناتهمــا 
وكيــف  خاصــة  احتياجــات  ذوي  مــن  كأشــخاص 

يتحدون الظروف في السويد 
األدب  كليــة  خريجــة  فتــاة  وهــي  هديــل  تقــول 
ــي  ــي أن ألب ــف ل ــق: كي ــة دمش ــن جامع ــزي م اإلنجلي
شــروط تحويــل إقامتــي إلــى دائمــة والحصــول علــى 
وظيفــة بــدون مســاعدات مكتــب العمــل الخاصــة 
بأصحــاب الشــركات، حيــث أن هنــاك العديــد مــن 
الشــرط،  هــذا  تلبيــة  يســتطيعون  ال  المبصريــن 
رســالتي لمصلحــة الهجــرة أن تفتحــوا عينكــم علــى 
وضــع المكفوفيــن عنــد تطبيــق قانــون الحصــول 

على إقامة دائمة

"الســويد قدمــت لنــا الكثيــرة مشــكورة 
لكنها لم تقدم لنا الشعور باالطمئنان"

أمــا أحمــد وهــو أيضــا خريــج جامعــي مــن ســوريا، 
فيؤكــد أنــه عمــل كل مــا بوســعه لــي يلبــي شــروط 
اإلقامــة الدائمــة، ويقــول إن الســويد قدمــت لنــا 
المســاعدة  وســائل  مــن  الكثيــر  مشــكورة 
كمكفوفيــن، ولكنهــا إلــى اآلن لــم تقــدم لنــا األمــان 

واالطمئنان بأننا سنبقى على أراضيها.
بالنظــر  واألحــزاب  الهجــرة  مصلحــة  أيضــا  وناشــد 
لديهــم  إلــى حالــة مــن  الواقــع واإلنســانية  بعيــن 
إعاقــات خاصــة بصريــة، عنــد تطبيــق قانــون الهجــرة 

والشق المتعلق بمنح اإلقامات الدائمة

أحمد وهديل كفيفان من سوريا  يعيشان في السويد
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تعرف على السويد

معلومة عن السويد:

تعرف على بلدية من بلديات السويد في كل عدد من أعداد الكومبس الورقية

ــي  ــاحة ف ــدول مس ــر ال ــن أكب ــا 58 بي ــي ورقمه ــاس األوروب ــرة بالمقي ــع كبي ــم مرب ــة 447435 ك ــويد البالغ ــاحة الس ــد مس تع
العالم. 

فــي كل عــدد مــن أعــداد جريــدة الكومبــس ســوف نتعــرف علــى بلديــة أو أكثــر مــن بلديــات الســويد، الســويد ُتقســم إداريــاً 
إلــى 21 مقاطعــة )محافظــة( وكل مقاطعــة تقســم بدورهــا إلــى عــدة بلديــات، عــدد البلديــات فــي الســويد 290 بلديــة، تعــد 

جزيرة غوتاند بلدية ومحافظة بنفس الوقت. 

بلدية كيرونا: مكانة مميزة

تعــرف علــى بلديــة مــن بلديــات الســويد فــي كل عــدد مــن أعــداد 
الورقيــة الكومبــس 

- Det finns 290 kommuner och 
21 regioner i Sverige

- Gotlands kommun räknas 
in både under kommuner och 
regioner. 

علــى بعــد 200 كــم عــن الدائــرة القطبيــة الشــمالية، تقــع كيرونــا وهنــاك ســتجد تبايــن 
ــًا  ــتجد أيض ــاك س ــل، وهن ــف اللي ــمس منتص ــى ش ــمالية إل ــواء الش ــن األض ــل م جمي
أعلــى جبــل فــي الســويد وأكبــر منجــم لخــام الحديــد تحــت األرض، وثقافــة شــعب 
الســامي القديمــة وستشــهد تحــوالت حضاريــة مســتمرة. تتمتــع كيرونــا بضــوء 
شــمس النهــار أكثــر مــن ســتوكهولم خــالل 7 مــن أشــهر الســنة. بيــن 8 مــارس و7 
أكتوبــر، تشــرق الشــمس فــي كيرونــا ســاعات أكثــر ممــا تشــرق فــوق العاصمــة، مــع 
ــث  ــن حي ــالد م ــي الب ــة ف ــر بلدي ــا أكب ــد كيرون ــجلة، تع ــة مس ــي 400 جمعي ــود حوال وج

كثافة الجمعيات.
تقــع كيرونــا فــي محافظــة Norrbotten وهــي المحافظــة الوحيــدة فــي الســويد التــي 

لها حدود مع دولتين النرويج وفنلندا، يوجد بالمحافظة 14 بلدية هي: 
 Arjeplog, Arvidsjaur, Boden, Gällivare, Haparanda, Jokkmokk, Kalix,

.Kiruna, Luleå, Pajala, Piteå, Älvsbyn, Överkalix och Övertorneå
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كيرونا مكانة مميزة
تتمتــع بلديــة كيرونــا بمكانــة خاصــة مــن نــواح عديــدة. 
الســويد، هنــاك  تقــع فــي أقصــى شــمال  فهــي 
يوجــد العديــد مــن األماكــن التــي تســتهوي الســائح، 
ناحيــة  فــي   Icehotel الجليــد  مــن  فنــدق  مثــل 
Jukkasjärvi كمــا يوجــد أعلــى جبــل فــي الســويد 
ــر  ــا أكب ــم أيض ــة تض ــلKebnekaise ، البلدي ــو جب وه
 – العالــم  فــي  األرض  تحــت  الحديــد  لخــام  منجــم 
ــل  ــى نق ــل عل ــى العم ــا إل ــم دع ــذا المنج ــاف ه اكتش
المدينــة بأبنيتهــا الحاليــة إلــى مــكان آخــر. تقــع مدينــة 
الدائــرة  شــمال  كيلومتــر   200 بعــد  علــى  كيرونــا 
حوالــي  المدينــة  وتشــهد  الشــمالية،  القطبيــة 
شــهرين مــن شــمس منتصــف الليــل فــي الصيــف 
الشــمالية  األضــواء  لمشــاهدة  مثاليــة  وظــروف 
تســمية  تــم  مــارس.  إلــى  ســبتمبر  مــن  الســحرية 
محطــة Aurora Sky فــي Abisko فــي بلديــة كيرونا 
فــي  مــكان  كأفضــل   Lonely Planet قبــل  مــن 

العالم لتجربة ظواهر الضوء.

ثانــي أكبــر بلديــة فــي العالــم مــن حيــث 
المســاحة علــى الرغــم مــن عــدد ســكانها 

القليل

فــي حيــن أن كيرونــا مدينــة صغيــرة نســبياً، حيــث 
يبلــغ عــدد ســكانها حوالــي 23000 نســمة فقــط، 
ــراً مربعــا،  ــغ 19447 كيلومت ــرة تبل لكــن مســاحتها كبي
ــر  ــا أكث ــش فيه ــي يعي ــدا الت ــاحة هولن ــف مس أي نص
مــن 16 مليــون نســمة، ممــا يجعلهــا ثانــي أكبــر بلديــة 
فــي العالــم. حــدود كيرونــا مــن الغــرب هــي الحــدود 
ــرقية  ــا الش ــج وحدوده ــع النروي ــويد م ــة للس الوطني
فــي  فنلنــدا.  مــع  للبــاد  الوطنيــة  الحــدود  هــي 
ــج  ــويد والنروي ــة: الس ــدان الثاث ــي البل ــمال، تلتق الش
ــة  ــي نقط ــة Treriksröset وه ــي منطق ــدا ف وفنلن
علــى  ومعلــم  العالــم  شــمال  أقصــى  فــي  ثاثيــة 

طريق North Calotte Trail الدولي.
كيرونــا مــن نــواح كثيــرة بلديــة أقصــى الحــدود. بــدأت 
معظــم التجمعــات الســكنية تاريخهــا كبــذرة صغيــرة 
ونمــت ببــطء لتصبــح علــى مــا هــي عليــه اآلن. يمكــن 
ــذ  ــا من ــي كيرون ــكن ف ــذور للس ــر أول ب ــون عم أن يك
تطــورت  الحيــن  ذلــك  ومنــذ  عامــاً   120 مــن  أكثــر 

كيرونا بسرعة لتصبح مدينة حديثة.

هنا يكون الضوء أكثر إشراًقا، والبرودة أكثر شدة، 
وقمم الجبال هنا هي األعلى، في أقصى موقع 

في الشمال أكثر من أي مكان آخر في السويد...في 
كيرونا

مركز مدينة كيرونا الجديد

بلدية العدد Kiruna kommun: أكبر منجم 
للحديد بالعالم وأعلى قمة جبال في السويد

فــي بلديــة كيرونــا، يعيــش 23.000 نســمة، بكثافــة 
ــع.  ــر مرب ــاحة كيلومت ــى مس ــد عل ــرد واح ــكانية، ف س
يعيــش حوالــي 18000 فــي وســط المدينــة والباقــي 
ــة. قــرى بثــاث لغــات، حيــث  ــى 50 قري موزعــون عل
تعيــش الثقافــات الســويدية والســامي والتورنيداليــة 

جنبا إلى جنب.
المناطــق  إلــى  الوصــول  ســهولة  كيرونــا  توفــر 
الكبيــرة ذات الجمــال الطبيعــي الرائــع الــذي يدعــو إلى 
ممارســة األنشــطة فــي الهــواء الطلــق فــي الصيــف 
االســكندنافية  الجبــال  رؤيــة  يمكــن  والشــتاء. 
وحــول  المدينــة  وســط  مــن  بالثلــوج،  المغطــاة 
كيرونــا، ســتجد الغابــات الشــمالية وغابــات البتــوال، 
غيــر  أنهــار   7 مــع  الرطبــة،  واألراضــي  والتنــدرا، 
منتظمــة المســارات، وأكثــر مــن 6 آالف بحيــرة. منتزه 
Vadvetjåkka الوطنــي  Abisko الوطنــي ومنتــزه 
مــن أشــهر المنتزهــات فــي كيرونــا، كمــا هــو الحــال 
ــرب  ــرف U بالق ــكل ح ــى ش ــهير عل ــوادي الش ــي ال ف
بالنســبة   .Lapporten المســمى   Abisko مــن 
البالــغ   Kungsleden يتبعــون  الذيــن  للمتنزهيــن 
طولــه 400 كيلومتــر، فــإن كيرونــا هــي إمــا بدايــة 

الرحلة أو نهايتها.

ــزور أيضــاً أرض شــعب  ــا، فإنــك ت ــزور كيرون عندمــا ت
ســامي األصلــي أوSápmi. تشــترك كيرونــا فــي تاريخ 
طويــل مــع شــعب ســامي األصلــي، كمــا أن ثقافــة 
ولغــة ســامي واضحــة جــداً فــي المجتمــع هنــاك جنبــاً 
والتورنيداليــة،  الســويدية  الثقافــة  مــع  جنــب  إلــى 
تســاهم ثقافــة ســامي فــي جعــل كيرونــا وجهــة 
القطــب  فــي  لاهتمــام  ومثيــرة  فريــدة  ســفر 
ــا مــا يســتخدم  ــي، غالب ــد الدول ــى الصعي الشــمالي. عل
الــدول  شــمال  لوصــف  "البانــد"   Lapland اســم 
االســكندنافية بالكامــل، ولكنــه أيضاً االســم الرســمي 
تقــع  حيــث  الســويد،  شــمال  أقصــى  لمقاطعــة 

كيرونا.
البانــد   Lapland مقاطعــة  فــي  إذاً  تقــع  كيرونــا 
الســويدية وهــي وجهــة ســفر رئيســية، بهــا العديــد 
مــن مناطــق الجــذب الرئيســية. فــي الوقــت نفســه، 
إنهــا وجهــة تقــدم نــوع فريــد مــن الســياحة الحقيقية 
واألصليــة. البلديــة تدعــو الضيــوف مــن جميــع أنحــاء 
العالــم لمشــاركة أســلوب حيــاة منطقــة القطــب 
الشــمالي - بالقــرب مــن الطبيعــة وبعيــدا عــن روتيــن 

الحياة اليومية.
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سالي النجار 
وصلت من 

العراق الجئة

وأصبحت 
اآلن قاضية 

في محاكم 
السويد

قصص نجاح

سالي النجار قاضية سويدية من أصول عراقية 

لــم تكن ســالي النجــار، تلــك الشــابة الحالمــة التــي هربــت مــن جحيــم الحــرب فــي بلدها 
العــراق قبــل حوالــي عشــرين عامــًا، تتوقــع أن يتحقــق حلمهــا وتحمــل بيدهــا مطرقــة 
العدالــة فــي محاكــم الســويد، لكنهــا وبفضــل جهدهــا ومثابرتهــا، بــات حلمهــا هــذا، 

حقيقة واقعة، وها هي اآلن قاضية في محكمة سودرتورن

ــح  ــلكته لتصب ــذي س ــق ال ــن الطري ــالي ع ــدث س تتح
علــى مــا هــي عليــه اآلن، وتســتذكر مــا جــرى فــي 
ــرة  ــا وأختــي الصغي ــة، “كنــت أن صيــف عــام 2009 قائل
جالســتين بانتظــار نــداء اســمي، لمعرفــة فيمــا إذا 
فــي  لــي  احتياطــي  مقعــد  علــى  ســأحصل 

برنامج القانون في جامعة ستوكهولم”.

وتتابــع، “عندمــا ســمعت اســمي من بيــن المقبولين، 
ــككت  ــور ش ــى الف ــن عل ــاٍل، ولك ــوت ع ــت بص صرخ
تــم ذكــر أســمي  إذا كان هــذا صحيًحــا وإنــه  فيمــا 
أختــي  رأيــت  ذلــك،  بعــد  اســتدرت  فعــًا. وعندمــا 
واقفــة وهــي تهتــف بــأن أســمي ذكــر مــن بيــن 
المقبوليــن فــي البرنامج…كانــت هــذه أول خطــوة 

في طريقي ألصبح قاضًية”.

تعلم اللغة هي المفتاح
قبــل أكثــر مــن ســت ســنوات بقليــل مــن ذلــك 
تمكنــت   ،2003 عــام  ربيــع  فــي  وبالتحديــد  التاريــخ 
ســالي وشــقيقتها، مــن الحصــول علــى لم شــملهما 
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إلــى الســويد، لتكــون بجانــب والدتهــا وشــقيقتها الكبــرى، بعــد أن 
ــي  ــل ه ــاة أفض ــن حي ــاً ع ــداد بحث ــب بغ ــي تح ــا الت ــادرت مدينته غ

وعائلتها.

وتشــير إلــى أنــه مــع بــدء حياتهــا الجديــدة فــي الســويد، انكبــت علــى 
تعلــم اللغــة الســويدية، مدركــة حينهــا، وهــي فــي الســابعة عشــر 
ــواب  ــا األب ــتفتح له ــي س ــي الت ــة ه ــرعة، أن اللغ ــا وبس ــن عمره م
كثيــًرا،  وقتــي  اســتثمرت  “لقــد  وتتابــع،  الجديــد.  البلــد  هــذا  فــي 
فلطالمــا طلبــت مــن أســاتذتي واجبــات منزليــة إضافيــة للدراســة، 
ــات  ــع واجب ــا م ــا منزلًي ــذ ملًف ــت آخ ــاد كن ــد المي ــة عي ــال عطل وخ

منزلية إضافية لتعلم اللغة السويدية”.
بــدأت ســالي التفكيــر فيمــا يجــب أن تدرســه بعــد أن تتقــن اللغــة 
الســويدية، وتقــول فــي هــذا اإلطــار، “كان القانون دائًمــا فــي 
ــي  ــاة عائلت ــن حي ــزءاً م ــه كان ج ــيء ألن ــل كل ش ــا قب ــي وربم ذهن
لعــدة أجيــال. كانــت جدتــي وكيــل نيابــة فــي بغــداد ووالدتــي حاصلة 
علــى شــهادة فــي القانــون. لقــد كانــوا يقولــون لــي منــذ أن كنــت 
ــي  ــن قضيت ــاع ع ــد الدف ــي أجي ــة ألنن ــأصبح محامي ــي س ــرة أنن صغي

ولن أستسلم حتى أقنع اآلخرين”.

نصحوها بأن تدرس غير هذا المجال
بــأن  برغبتهــا  مدرســتها  إدارة  أخبــرت  عندمــا  أنهــا  إلــى  وتشــير 
تدرس القانون قدمــت لهــا نصائــح بــأن تــدرس شــيئاً آخــر أكثــر 
ــا  ــى ظروفهــا كم ــاًء عل ــه بن ــيء يســهل الوصــول إلي ــهولة، ش س

تقول.  
لكــن هــذا الشــيء لــم يحــل دون اســتمرار ســالي فــي العمــل مــن 

أجل تحقيق حلمها.
وفــي فصــل الخريــف لعــام 2009، كانــت ســالي مؤهلــة بفعــل 
التقــدم للحصــول علــى دراســة  أجــل  المدرســية مــن  درجاتهــا 
التعليــم العالــي ليتــم بالفعــل قبولهــا فــي برنامــج القانــون، الــذي 
كانــت تحلــم بــه. وتعبــر ســالي عــن شــعور باليــأس ألــم بهــا، عندمــا 
اللغويــة  المفــردات  صعوبــة  دراسة القانون بســبب  بــدأت 
المســتخدمة فــي علــم القانــون، رغــم أنها درســت لمدة 6 ســنوات 
اللغــة الســويدية بكفــاءة ، وتقــول، “ســادني شــعور باليــأس بعــد 
األيــام األولــى مــن بدئــي برنامــج القانــون. كأن أحــداً ســكب المــاء 
فــوق رأســي. مــن المســلم بــه أننــي قــد درســت اللغــة الســويدية 
ــن  ــًدا، لك ــا جي ــن إتقانه ــت م ــنوات وتمكن ــت س ــن س ــر م ــذ أكث من
كلمــات مثــل )المدعــي، والمطالبــة، وعــبء اإلثبــات( والمزيــد لــم 
الحيــاة  فــي  تســمعها  ال  كلمــات  وهــي  قبــل،  مــن  علــي  تمــر 

اليومية”.
أدرك ســالي الحًقــا ضــرورة التعمــق باللغــة المتخصصــة بعلــم 

القانون.
ــل  ــال الفص ــتي خ ــت دراس ــن وق ــًرا م ــزًءا كبي ــت ج ــع، “قضي وتتاب
للمصطلحــات  الخــاص  قاموســي  صنــع  فــي  األول  الدراســي 

والمفردات القانونية التي يمكنني استخدامها في الدراسة.
درجات عالية

عندمــا حصلــت ســالي علــى نتيجــة االمتحــان بعــد الــدورة األولــى، 

شــعرت بخيبــة أمــل، حيــث تلقــت   درجــات متوســطة بينمــا حصــل 
معظم أفراد صفها على درجات جيدة جًدا.

أثــرت هــذه النتيجــة علــى طموحهــا، حتــى أنهــا فكــرت بدراســة 
مجــال آخــر، ولكــن عندمــا تقدمــت ســالي بطلــب لمراجعــة إجاباتهــا 
ــع  ــن أن معلمهــا قــد أخطــأ فــي احتســاب جمي فــي االمتحــان، تبي
ــالي  ــل س ــا، لتحص ــح امتحانه ــادة تصحي ــره إلع ــا أضط ــات، م الدرج

بعد ذلك على أعلى درجة بين الطلبة في ذلك االمتحان.
كتبــت ســالي رســالتها الجامعيــة فــي قانــون الضرائــب وفــي نفس 
ــركات  ــر ش ــن أكب ــدة م ــي واح ــي ف ــب داخل ــت بتدري ــت، التحق الوق

التدقيق في السويد.
تمكنــت بعــد التخــرج، مــن العمــل فــي نفــس الشــركة كمستشــار 

ضرائب.
تقــول فــي هــذا اإلطــار، “لقــد اســتمتعت بهــذا العمــل كثيــًرا، 
ــد  ــون، لق ــي القان ــل ف ــي العم ــه فاتن ــعرت أن ــرة ش ــد فت ــن بع ولك

عملت في مجال التمويل أكثر من القانون نفسه”.
وتتابــع، “فــي بعــض األحيــان، تجــد مــا يجــب عليــك القيــام بــه، عندما 
يتعيــن علــى الحيــاة أن تأخــذ مســاراتها وهكــذا كان الحــال فــي 
وضعــي. لفتــرة طويلــة كنــت أهــدف إلــى أن أصبــح محامًيــة، لكننــي 

لم أكن متأكدة مما سأعمل معه بالضبط”.

سيادة القانون ألهمتني ألن أصبح قاضية
فــي المراحــل األولــى مــن عملهــا كمحاميــة فــي المحكمــة، تمكنت 
ســالي مــن الحصــول علــى نظــرة ثاقبــة حــول كيفيــة ســير إجــراءات 
المحكمــة، وأتيحــت لهــا الفرصــة للعمــل علــى نطــاق واســع مــع 
مجــاالت مختلفــة مــن القانــون، وهــذا مــا دفعهــا نحــو الخطــوة 

األخرى في مسيرتها المهنية وهي أن تصبح قاضية.
ــة، هــو ذلــك  ــا، “مــن بيــن مــا جذبنــي ألن أصبــح قاضي وتقــول هن
ضامنــة  أكــون  أن  كقاضــي  العمــل  جوهــر  بــأن  الشــعور 
لســيادة القانون وأنه يمكننــي مــن خــال عملــي أن أســاهم فيمــا 
ــي  ــش ف ــن العي ــو أن أم ــه وه ــن أجل ــا م ــي وطنن ــا وعائلت ــت أن ترك
مجتمــع يحكــم بالقانــون. لقــد ألهمنــي ذلــك ولذلــك قــررت أن 

أصبح قاضًية”.

ال شيء مستحيل
تؤكــد ســالي، أنــه ال شــيء مســتحيل حتــى ولــو تطلــب تحقيــق 
ــاح  ــعون للنج ــن يس ــالي مم ــح س ــًا. وتنص ــول قلي ــاً أط ــم وقت الحل
بحياتهــم باالســتثمار فــي أنفســهم مــن خــال المدرســة والتعلــم 

وأن يتجرؤوا على طلب المساعدة.
وتقــول، “ستشــعر بصعوبــة وســتواجه المحنــة، ولكنــك عليــك أن 
ــا  تثابــر ألنــه ال يوجــد شــيء مســتحيل، والمســتحيل يســتغرق وقًت

أطول قليًا. وصدقوني هذا شيء يستحق العناء”.

 سارة سيفو

"سادني شعور 
باليأس بعد األيام 

األولى من بدئي 
برنامج القانون. 
كأن أحدًا سكب 

الماء فوق رأسي 
ولكن ..."

“في بعض األحيان، 
تجد ما يجب عليك 

القيام به، عندما 
يتعين على الحياة 

أن تأخذ مساراتها 
وهكذا كان الحال 

في وضعي"

"أنصح من 
يسعون للنجاح 

بحياتهم 
باالستثمار في 

أنفسهم من خالل 
المدرسة والتعلم 
وأن يتجرؤوا على 

طلب المساعدة"
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نبني الموظفين لتلبية احتياجات سوق 
العمل

مقال من الشركاء: لكل الناس الحق في عمل هادف! ومن خالل نهج يضمن رضى كلٍّ من أصحاب العمل 
والموظفين، حققت شركة التوظيف TrimTab نجاحًا كبيرًا في ذلك. وذلك ليس من قبيل المصادفة، لكن ما 

 Dagens industri هو الوجود الشخصي والسرعة والمستوى العالي من الخدمة. هكذا بدأت TrimTab يميز
مقالها عن شركة TrimTab الرائدة في مجال التوظيف واالندماج في السوق العمل.

مقاالت الشركاء

أكاديمية TrimTab من أجل التعلم 
مدى الحياة

شــركة  إنشــاء  فــي  الرغبــة  مــن  الشــركة  نشــأت 
علــى  للحصــول  األشــخاص  ولمســاعدة  توظيــف 
القــادم  محمــد  داوود  المؤسســان  كان  وظائــف. 
الجديــد إلــى الســويد الــذي اســتطاع بجهــده وإصــراره 

ــي  ــاً ف ــل أيض ــذي كان يعم ــري ال ــاندرو كاه ــو وس ه
مجــال التوظيــف، عندمــا التقيــا ألول مــرة واكتشــف 
الشــغف  نفــس  فــي  يشــتركان  أنهمــا  االثنــان 

إلشراك الناس في سوق العمل. 

تطوير المجتمع

عــن  الباحثيــن  بيــن  جســراً  ومحمــد  كاهــري  كــون 
ــال داوود  ــال. وق ــع األعم ــركات ومجتم ــل والش عم
TrimTab “هــذه  التنظيمــي فــي  المطــور  محمــد 
ونطــور  نــدرب  إننــا  عملنــا،  مــن  مهمــة  أجــزاء 
علــى  بنــاًء  الموظفيــن  ونبنــي  لألفــراد  المهــارات 

احتياجات عمائنا”.
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عیادة صحة الفم واألسنان

Malmö Tandläkarna تعلن عیادة 
عن تقدیم عرض ممیز للمراجعین الجدد
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فحص وتقییم األسنان باألشعة الدیجیتال
دراسة شاملة لحالة األسنان وتقدیم تقریر کامل ومجاني لخطة 

العالج والتکالیف توضیح کیفیة حصول املریض یلع مساعدة الضمان الصحي
نقدم خدماتنا: باللغة العربیة الکردیة، اإلنجلیزیة، السویدیة، الدنمارکیة، األملانیة و األفغانیة

زراعة األسنان  - إزالة الترسبات الکلسیة - حشوات خزفیة
عـالج أمراض اللثــة - حشوات األعصـاب - تبیـض األسـان

تجمیل األسنان

إعالن إلی جمیع مرضانا االعزاء 

بکل سعادة وسرور  تدعو  عیادة طب األسنان ماملو 
تاند لیکرنه کافة املرضی تنظیف االسنان وإزالة الکلس من 

تحت اللثة وتلمیع األسنان  بأقل من نصف السعر األصلي 
٣٥٠ کرون بدال من ٩٥٠ کرون.

ATB طع تص السغادة لستإ الـ

الشــركة،  عمــاء  نجاحــه.   TrimTab نهــج  وأثبــت 
التخزيــن  فــي  أساســي  بشــكل  يعملــون  الذيــن 
واللوجســتيات واإلنتــاج والصيانــة، يقدمــون لهــم 

إطراءات إيجابية جداً. 

ــركة  ــذي لش ــس التنفي ــري، الرئي ــاندرو كاه ــال س وق
TrimTab “مــن تفســيرات نتائجنــا الجيــدة للخدمــة 
ــارينا  ــدى مستش ــوم، ل ــل. كل ي ــا للعمي ــي نقدمه الت
الموقــع،  فــي   TrimTab مــن  مســؤول  شــخص 
شــخص يتحــدث إلــى العميل ويســاعد المستشــارين 
كل  إن  الحقيقــة  فــي  ماحظاتهــم.  ويقدمــون 
شــخص فــي TrimTab، بغــض النظــر عمــا إذا كنــت 
الرئيــس التنفيــذي أو موظــف المســتودع، موجــود 
ــا بهــذه  ــا. وبتوفرن ــراً علــى األرض وهــذا مــا يميزن كثي

الطريقة، فإننا نزيد القيمة لعمائنا”.

إطالق أكاديمية TrimTab اآلن

يعــد التوظيــف واالندمــاج فــي ســوق العمــل جــزءاً 
مهمــاً مــن عمــل TrimTab، لكــن الشــركة لديهــا 
المزيــد فــي مجــاالت العمــل. كالعمــل أيضــاً مــع 
ــاركة  ــام والمش ــكل ع ــل بش ــوق العم ــات س متطلب
فــي العديــد مــن مشــاريع المســاواة بيــن الجنســين 
والتنميــة الدوليــة داخــل االتحــاد األوروبــي، كل ذلــك 

يمنح الشركة اتساعاً قيماً.

ويجــري حاليــاً العمــل المكثــف علــى تطويــر أكاديميــة 
ــيتم  ــي س ــم اإللكترون ــق للتعل ــو تطبي TrimTab، وه

ليــس  معنــا،  المتعاونيــن  الشــركاء  أحــد  مــن  إعــالن  هــذا  إعــالن: 
ــس  ــة الكومب ــع سياس ــادة م ــذه الم ــوى ه ــق محت ــرورة أن يتواف بالض

التحريريــة.

إطاقــه فــي الربيــع وســيعزز مهــارات الباحثيــن عــن 
ــام.  ــدء المه ــل ب ــى قب ــا، حت ــا ويزيده ــل ويطوره عم
الفكــرة هــي أن التطبيــق ســيصبح جــزءاً مــن التعلــم 

مدى الحياة.

وقــال كاهــري “ألصحــاب العمــل الذين يســتخدمون 
عليكــم  سيســهل  هــذا   ،TrimTab Academy
التطبيــق ويبســط العمليــات التــي تســتغرق وقتــاً 
انضممنــا  وقــد  بهــذا  كثيــراً  نؤمــن  نحــن  طويــًا. 
بالفعــل إلــى كثيــر مــن الشــركات المهمــة للغايــة 

 .“TrimTab التي ترى فوائد أكاديمية
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مجتمع

رهف: أشجع 
العديد ممن 

لهم أصول 
شرقية على 
الدخول إلى 

وظائف 
السوسيال

مجتمع: لعل أهم نقاط التقصير 
التي تم اكتشافها بعد إثارة موضوع 

تطبيق قانون سحب األطفال 
والمراهقين في الفترة األخيرة هي، 

نقص العاملين في مجال 
السوسيال الذين لهم معرفة أكثر 
بثقافات وعادات وتقاليد األقليات 

العرقية والدينية في السويد، خاصة 
األقلية العربية والناطقة بالعربية.

وســائل  علــى  المكثــف  اإلعامــي  الظهــور  بعــد 
اإلعــام الســويدية والعالميــة، لشــخصيات تحــاول 
تعريــف المجتمــع الســويدي بمطالــب عائــات تعتبــر 
ســحب  قانــون  تطبيــق  فــي  مظلومــة  نفســها 
األطفــال، مثــل مــا قامــت بــه مديــرة الكومبــس، 
عــن  تعبــر  محــددة  مواضيــع  بطــرح  والمطالبــة 
العائــات التــي تشــعر بالظلــم نتيجــة أخــذ أطفالهــم 
منهــم حســب قانــون LVU تعالــت عــدة أصــوات 
حتــى مــن داخــل مؤسســة الشــؤون االجتماعيــة 

تطالــب بضــرورة توظيــف عــدد أكبر مــن الموظفين 
المؤهلين الذين لهم أصول غير سويدية.

ــدى  ــي إح ــتضاف ف ــاس" اس ــس والن ــج "الكومب برنام
حلقاتــه، ســيدة ســورية تعــد مــن القادميــن الجــدد، 
اســتطاعت بالمثابــرة الحصــول علــى وظيفــة فــي 
دراســتها  أتمــت  أن  بعــد  االجتماعيــة  الشــؤون 

الجامعية في إحدى جامعات السويد 
رهــف رمضــو ســيدة تركــت بلدهــا األم ســوريا، بعــد 

اشــتداد المعــارك واألحــداث وبعــد أن خســرت هــي 
ممــا  الماديــة،  مواردهــا  كل  الصغيــرة  وعائلتهــا 
اضطرهــا هــي وزوجهــا إلــى اتخــاذ قــرار الســفر مــع 
لــم يكــن يتجــاوز عمرهــا الشــهر،  طفلــة رضيعــة 
البحــث عــن األمــان واالســتقرار وتحقيــق حلــم كانــت 
ــب  ــى جان ــوف إل ــو الوق ــوريا وه ــي س ــه ف ــعى ل تس
ــال،  ــوق األطف ــن حق ــاع ع ــات والدف ــاء المعنف النس
فــي  حاليــاً  وتعمــل  الجامعــة  مــن  رهــف  تخرجــت 
االجتماعيــة  الشــؤون  مؤسســة  وظيفــة 

رهف قادمة جديدة وموظفة في الشؤون االجتماعية
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)السوســيال(، رهــف رمضــو تتحــدث عــن وظيفتهــا 
الجديــدة بالسوســيال وتتحــدث أيضــا عــن مســيرة 
شــقته  الــذي  والطريــق  الســويد،  فــي  حياتهــا 

للوصول إلى حلمها.  

خطواتي األولى والدافع نحو رفض 
اليأس 

الرضيعــة  وطفلتــي  زوجــي  مــع  الســويد  وصلــت 
جديــد  بلــد   إلــى  القــدوم  وبالطبــع   ،2013 ســنة 
مــا  كل  وفقــدوا  الحــرب  مــن  خرجــوا  ألشــخاص 
يملكــون لــم يكــن شــيئاً ســهًا، وربمــا كان ســيتحول 
مــن  ويقلــل  بداخلــي  الكثيــر  ليدمــر  ســبب  إلــى 
عزيمتــي، لكننــي علــى العكــس جعلــت مــن هــذه 
الخســارات دافعــاً للوقــوف مجــددا، وبعــد أن أتمــت 
ابنتــي ســنتها األولــى مــن العمــر ودخلــت روضــة 
األطفــال، بــدأت خطوتــي األولــى نحــو تحقيــق حلمــي 
ــى  ــول إل ــر لدخ ــاب األكب ــاح الب ــي مفت ــة ه وألن اللغ
كان  لذلــك  لاندمــاج،  األقــوى  والوســيلة  حلمــي، 
الســعي علــى الدراســة بشــكل مكثــف، هــي طريقــة 
قياســية  بفتــرة  الســويدية  اللغــة  مراحــل  لتجــاوز 

واستطعت إتقانها بفترة وجيزة. 

لم أختر الطريق األقصر ألنني كنت 
أفكر في طريقة مختلفة 

ــة  ــا المجتمعي ــي القضاي ــة ف ــرة وفعال ــون مؤث أن أك
خاصــة دعــم الطفولــة ومســاندة النســاء المعنفــات، 
ــي كل  ــؤال ف ــى الس ــي إل ــذي دفعن ــس ال كان الهاج
مــكان عــن الطريــق إلــى تحقيــق هــذا الحلــم، وتلقيــت 
اإلجابــة مــن أكتــر مــن جهــة، اإلجابــة هــي أننــي يجــب 

أن أتوجه لدراسة علم االجتماع. 
وهنــا كان يجــب أن أفكر بشــكل جدي، هل أســتجيب 
الطريــق  وأختــار  المدرســي  التوجيــه  مرشــدة  إلــى 
األقصــر؟ أي أعــدل شــهادتي الجامعيــة مــن ســوريا 
للغــة  كمدرســٍة  وأعمــل  االنجليــزي،  األدب  فــي 
ــرة فــي التدريــس  ــة؟ وباألخــص أن لــدي خب االنجليزي

كونها كانت مهنتي لسنوات عديدة في سوريا. 
ــي  ــات ف ــاء المعنف ــاعدة النس ــي مس ــي ف ــن رغبت لك
ــن  ــال المحتاجي ــب األطف ــى جان ــوف إل ــوريا والوق س
ــار دراســة  جعلنــي أتخــذ الطريــق األطــول وهــو اختي
فــرع جديــد فــي الســويد للدخــول فــي مجــال عمــل 
أتواصــل مــن خالــه مــع الفئــات المســتضعفة فــي 

المجتمع، التي أرغب بالفعل العمل معهم. 

عملت قبل دخولي إلى الجامعة 
ألطور لغتي السويدية

تدريبــي   بعمــل  قمــت  الجامعــة  دخــول  وقبــل 
)البراكتيــك( لمــدة ثاثــة اشــهر فــي مدرســة اعدادية 
كمســاعد مــدرس  وبعــد ذلــك عملــك لمدة ســنتين 
الســويد  الــى  الجــدد  للقادميــن  داعــم  كمســؤول 
واالشــخاص الباحثيــن عــن العمــل. ثــم التحقــت فــي 
عــام 2018 فــي الجامعــة لدراســة علــم االجتمــاع وفــي 
اثنــاء دراســتي حصلــت علــى عمــل  الثانيــة  الســنة 
ــتطعت  ــجينات. واس ــاح الس ــز إص ــي مرك ــي ف صيف
معظمهــن،  مــع  ومفيــدة  جيــدة  عاقــة  تكويــن 
ألتمكــن بعدهــا مــن الحصــول علــى عقــد عمــل 
دخــول  قبــل  بالعمــل  قــراري  أن  وأعتبــر  جزئــي، 
لغتــي  لتطويــر  موفقــة  خطــوة  كانــت  الجامعــة 
الســويدية، وبالفعــل اســتطعت بعدهــا الحصــول 
أحــد  فــي  جيــد  وبراتــب  ثابــت  بعقــد  عمــل  علــى 
ــن الجــدد بالحصــول  ــي تســاعد القادمي الشــركات الت
ــبة  ــة بالنس ــة مؤقت ــك المرحل ــت تل ــل، وكان ــى عم عل

لي. 

كنت الوحيدة التي عليها 
مسؤوليات عائلية ومن أصول 

أجنبية بين فتيات سويديات 
بالتفــرغ  القــرار  اتخــذت  العمــل  بعــد ســنتين مــن 
للدراســة والعمــل بشــكل جزئــي، وأكملــت المــواد 
الازمــة إلــي لدخــول الجامعــة، ودخلــت كليــة العلــوم 
كان   ، أوربــرو  مدينــة  فــي   2018 ســنة  االجتماعيــة، 
واإليــاب  الذهــاب  بيــن  الجامعــة  إلــى  الطريــق 
ــود  ــى وج ــة إل ــوم باإلضاف ــاعات كل ي ــتغرق 3 س يس
أواجــه  كنــت  لذلــك  وطفلتــي  العائلــة  مســؤولية 
 ، اإلحبــاط  التعــب وحتــى حــاالت مــن  الكثيــر مــن 
ــة  ــي الجامع ــف ف ــض الوظائ ــود بع ــى وج ــة إل إضاف
وكانــت  مجموعــة،  مــع  العمــل  تتطلــب  التــي 
فتيــات  كلهــا  ســويًة  نعمــل  التــي  المجموعــة 
ســويديات فــي بدايــة العشــرين أي فــروق ليســت 
ــؤوليات  ــم مس ــس لديه ــا، ولي ــا بينن ــن م ــة بالس قليل
الدراســة  أن  وبالطبــع  عنــدي،  كان  كمــا  عائليــة 
بلغتهــم األم جعــل فهــم كل شــيء أســرع منــي، 
لذلــك وجــدت بعــض العقبــات فــي التفاهــم مــا بيننا، 
ــة العمــل  ــق إلــى حــد مــا آلي ــي أعي ألنهــم شــعروا أنن
أطــول  وقتــاً  احتاجــي  بســبب  المجموعــة،  ضمــن 
لفهــم الوظائــف وذلــك بالطبــع بســبب اللغــة، لكننــا 
اســتطعنا فيمــا بعــد الوصــول إلــى حــل وســط وفي 

نهاية الجامعة تخرجنا كلنا سويًة. 

أشعر بالسعادة عندما أساعد 
الناس مع أن بعضهم يعتبرونني 

"عميلة للسوسيال"   

 بالطبــع العمــل مــع أشــخاص يشــعرون بالتعــب 
ومنهــم مــن يشــعر باإلحبــاط، ومنهــم مــن لديــه 
ظــروف إنســانية قاســية، يجعلــك تحزنــي لحزنهــم 
وتــودي بالفعــل أن تســاعديهم ليصبحــوا أفضــل 
حــاال، لكــن بالطبــع أنســى كل تعبــي عندمــا أســاهم 
براحــة كبيــرة  فــي حــل مشــكلة أحدهــم، وأشــعر 
ــك  ــف يعطي ــكراً ره ــارة: ش ــمع عب ــن أس ــا، وحي حينه
ــت  ــي الوق ــا، وف ــت الدني ــي امتلك ــعر أنن ــة، أش العافي
ــن  ــوم م ــن الل ــر م ــت الكثي ــي تلقي ــر أنن ــه ال أنك نفس
الاجئيــن الجــدد ألننــي أعمــل ضمــن مؤسســة هيئــة 
الشــؤون االجتماعيــة )السوســيال(، ويعتبــرون أننــي 
أعمــل مــع أنــاس يخطفــون أطفالهــم ويعتبروننــي 
)عميلــة(، وألننــي أم وأتفهــم  كــم مــن الصعــب علــى 
الوالديــن أن يفترقــوا عــن أبنائهــم ، وأن لــدى العديــد 
نقــص فــي المعلومــات والقوانيــن الســائدة فــي 
الســويد والتــي تعتبــر المســبب األكبر لوقــوع البعض 
ــن  ــد م ــيس العدي ــت بتأس ــك قم ــاء، لذل ــي األخط ف
ــن  ــي م ــل االجتماع ــائل التواص ــى وس ــات عل الصفح
آليــة  فهــم  فــي  والمســاعدة  التوعيــة  نشــر  أجــل 
الــرد علــى  أقــوم مــن خالهــا  عمــل السوســيال، 
ــذون  ــل يأخ ــؤال ه ــص س ــدة وباألخ ــاؤالت عدي تس

أبنائنا من غير أي أسباب كافية . 

أصبحت كلمة "سوسيال" ترند في 
السويد وخارجها 

كلمــة  أصبحــت  كيــف  رأينــا  جميعــاً  أننــا  أعتقــد 
سوســيال )ترنــد( وانتشــرت بشــكل كبيــر بعنــوان 
أنهــا مؤسســة تقــوم بخطــف األطفــال وباألخــص 
أطفــال المســلمين، لذلــك أرغــب فــي توضيح بعض 
األمــور وأفضــل طريقــة لذلــك هــي توضيــح عمليــة 
ســحب األطفــال كيــف تتــم، مــن المهــم جــداً أن 
ــت  ــا قل ــاج كم ــيال يحت ــي السوس ــل ف ــر أن العم أذك
العلــوم  دراســة  مثــل  علمــي  تأهيــل  إلــى  ســابقاً، 
االجتماعيــة، ألن دراســة هــذا الفــرع تتضمــن العديــد 
مــن األمــور التــي تجعــل الشــخص مؤهــًا للتعامــل 
ــراق  ــيات واألع ــف الجنس ــن مختل ــخاص م ــع األش م
واألديــان، مثــل دراســة علــم النفــس، واآلن نأتــي 
علــى  لألهــل  تأتــي  التــي  الطفــل  ســحب  لعمليــة 
ــاً  ــى باغ ــيال تلق ــك ألن السوس ــالة ، وذل ــكل رس ش
ــيال  ــى السوس ــل إل ــذي يص ــق" وال ــاغ القل ــى "ب يدع
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أحــد  مثــل  للطفــل،  المقربــة  الدائــرة  قبــل  مــن 
ــل،  ــب الطف ــن طبي ــة أو م ــن المدرس ــارب أو م األق
ويتضمــن وجــود شــكوك لتعــرض الطفــل إلــى أذى 

معين. 

في حاالت خاصة جدًا يقوم 
السوسيال بسحب الطفل 

مــن  الرســالة  هــذه  تلقــى  حيــن  األهــل  أنصــح 
السوســيال الحفــاظ علــى هدوئهــم والتواصــل مــع 
مســؤول السوســيال الــذي تتضمــن الرســالة رقمــه 
وعنوانــه البريــدي، لمعرفــة ســبب االســتدعاء الن 
ليــس كل اســتدعاء يســتوجب ســحب الطفــل، او 

حتى فتح تحقيق.
ــيء  ــرح كل ش ــب ش ــة يج ــى المقابل ــاب إل ــد الذه عن
تقــوم  أن  يمكــن  كيــف  وتبيــان  وبصــدق،  بهــدوء 
المشــكلة،  بحــل  البعــض  بعضهــا  بيــن  العائلــة 
وبالطبــع يقــوم السوســيال بالتحقــق مــن األدلــة 

المقدمــة وفــي حــال عــدم وجــود أي دليــل قــوي، إما 
أن تغلــق القضيــة أو أن يجــري فتــح تحقيــق، بالطبــع 
فــي هــذه الحــاالت ال يتــم ســحب الطفــل، وفيمــا اذا 
تقــوم  عندئــذ  المحكمــة  الــى  القضيــة  انتقلــت 
حــاالت  وفــي  لألهــل،  محامــي  بتعييــن  المحكمــة 
خاصــة جــداً يقــوم السوســيال بأخــذ الطفل مباشــرة، 
مثــل حــاالت األذى الجســدي أو النفســي أو الجنســي 
ــل  ــق أو الطف ــوم المراه ــاالت يق ــد ح ــا يوج أو عندم
بإيــذاء نفســه بنفســه، مثــل تعاطــي المخــدرات أو 

الكحول أو االنضمام إلى عصابة. 

أنصح األهالي في اتباع دورات 
توعوية   

 أعلــم تمامــاً أنــه قــد يقــع أحــد موظفيــن السوســيال 
بالخطــأ وقــد يــؤدي هــذا الخطــأ إلــى نتائــج كارثيــة 
بالنســبة للعائلــة أنــا أم وأتفهــم معنــى خــوف األهــل 
مــن فقــدان أطفالهــم، لذلــك أريــد القــول ال تنجــروا 

المعلومــة،  الشــائعات، وتأكــدوا مــن مصــدر  وراء 
وأياكــم أن تأخــذوا الــكام قيــًا عــن قــال وبــداًل عــن 
ذلــك، ابتعــوا الحــل األمثــل لحمايــة الشــخص مــن أي 
شــيء وهــو التعــرف علــى قوانيــن البلــد، ويتــم ذلــك 
طريــق  عــن  مجانيــة  توعيــة  دورات  طريــق  عــن 
الــدورات،  هــذه  باتبــاع  األشــخاص  أنصــح  البلديــة. 
ليكونــوا علــى درايــة كافيــة بالقوانيــن، وأنصــح األهــل 
أيضــاً باللجــوء إلــى مختصيــن باألطفــال فــي حــال 
كان لــدى األهــل مشــكلة معينــة مــع أطفالهــم 
العدائيــة،  أو  النــوم  وعــدم  القلــق  ماحظــة  مثــل 
وبشــكل  أيضــاً  الخدمــة  هــذه  البلديــات  وتؤمــن 

مجاني. 
كمــا أنصــح العديــد ممــن يريــدون تكميــل دراســتهم 
ــل  ــن أج ــة م ــوم المجتمعي ــال العل ــى مج ــول إل بالدخ
ــاهم  ــي نس ــيال، ل ــف بالسوس ــى وظائ ــول عل الحص
وتقليــل  واإلجــراءات  للقوانيــن  أكثــر  فهــم  فــي 

الفجوة بين األقليات والمجتمع السويدي.

مجتمع
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تضمــن الســويد حــق التظاهــر ويجــب علــى الشــرطة 
أن تحمــي المظاهــرات وتضمــن األمــن، في الســويد 
يمكنــك التظاهــر ضــد أي شــيء أو ضــد اي جهــة أو 
كان  لــو  حتــى  اعتباريــة،  أو  سياســية  شــخصية  أي 
ــبيل  ــى س ــدة عل ــركات عدي ــاك ح ــه، هن ــك نفس المل
ــويد  ــي الس ــة، ف ــام الدول ــر نظ ــب بتغيي ــال تطال المث
تمنــح  جمهــوري،  نظــام  إلــى  ملــي  نظــام  مــن 
متــى  بالتظاهــر  تصاريــح  عــادة  هــؤالء  الشــرطة 

أرادوا.
 بهــذه المقدمــة بــدأ حــوار أجرتــه الكومبــس مــع 
الناشــط االجتماعــي أنــور العقــاب، وذلــك للتأكيــد 
التــي  األدوات  اســتخدام مثــل هــذه  أهميــة  علــى 
حريــة  عــن  للتعبيــر  الســويدي  المجتمــع  يضمنهــا 
الــرأي، إلــى جانــب الوصــول إلــى الصحافــة وتوظيــف 
وصناعــة  عــام  رأي  لبنــاء  منظــم،  شــعبي  حــراك 
حــول  اليــوم  الحاصــل  الحــراك  ضمــن  القــرارات، 
ــي وردت  ــاط الت ــم النق ــذه أه ــحب. وه ــوع س موض

باللقاء:
إن التظاهر والتعبير عن الرأي حق دستوري لكل 

إنسان في السويد. لكن هل فعا تستطيع 
المظاهرات الخاصة بموضوع السوسيال اليوم أن 

تحدث فارقاً؟ أم أنها كغيرها من المظاهرات الكثيرة 
التي تحدث في السويد وال تشكل أي فرق؟

وناجحــة،  مؤثــرة  حركــة  المظاهــرات  تكــون  حتــى 
ومحــددة  واضحــة  مطالــب  ذات  تكــون  أن  يجــب 
أو  الســويدي  للناخــب  ســواء  ومقنعــة  وعقانيــة 
التظاهــرات  للسياســيين. ويجــب أن يتصــدر هــذه 
بالنزاهــة  ويتمتعــون  مقنعيــن  أشــخاص 

ويستخدمون كلمات مقبولة والئقة.
إن اســتخدام كلمــات وتعابيــر غيــر دقيقــة أو عدائيــة 
مثــل " خطــف األطفــال" وأيضــا نشــر إحصائيــات 
خاطئــة عــن عــدد األطفــال الذيــن يتــم ســحبهم 
ســنويا، طريقــة ال تفيــد أصحــاب القضايــا العادلــة 
الذيــن يريــدون إيصــال صوتهــم للمجتمــع، ألنهــا 
ــة  ــة، وعقب ــن جه ــر م ــويه لآلخ ــل وتش ــة تظلي عملي
كبيــرة أمــام تحقيــق أهــداف هــذه الحملــة مــن جهــة 
أخــرى. إضافــة إلــى خطــورة وعــدم جــدوى مهاجمــة 
المؤسســات والصحافــة وتكميــم أفــواه كل مــن 
اآلن  نشــهده  مــا  وهــذا  برأيــه،  المســاهمة  يريــد 

لألسف.

مؤسســات الدولــة تســحب األطفــال مــن ذويهــم 
مــن أجــل رعايتهــم وفقــاً للقانــون، لكــن الخطــف 
هــم عمــل إجرامــي تقــوم بــه العصابــات. وبالتالــي 
ــرص  ــيئين والح ــن الش ــن هذي ــط بي ــدم الخل ــب ع يج
صــوت  يكــون  يك  راقيــة  لغــة  اســتخدام  علــى 

المعترضين مسموعا بشكل أفضل.
وبرغــم اســتبعاد وجــود أي حــاالت ســحب أطفــال 
بشــكل غيــر قانونــي إال أنــه ومــن الممكــن أن يكــون 
بعــض  قبــل  مــن  وتجــاوزات  أخطــاء  هنــاك 
الموظفيــن عنــد تنفيــذ إجــراءات معينــة، يجــب علــى 
إلــى  التوجــه  بالظلــم  تشــعر  أم  أو  أب  أو  عائلــة  أي 
الصحافــة وإلــى القضــاء وإلــى الهيئــات الحقوقيــة 
أي  أن  أي  عنهــا،  للكشــف  المدنيــة،  والمؤسســات 
شــخص يمكــن أن يبيــن مظالمــه باألدلــة والوثائــق 
ومحاســبة  األعمــال  هــذه  وقــف  أجــل  مــن 
المســؤولين عــن ذلــك، خاصــة أن الصحافــة فــي بلــد 
مثــل الســويد تتبنــى الكشــف عــن التجــاوزات كمحــور 

أساسي لعملها.

ما حقيقة رقم الـ 30 ألف طفل 
الذين يتم سحبهم سنويا حسب 

بعض المحطات والصفحات؟
اســتعرض اللقــاء أيضــا دقــة ومصداقيــة األرقــام 
التــي تتداولهــا بعــض وســائل اإلعــام وصفحــات 

 30 التواصــل االجتماعــي مــن ان الســويد تســحب 
ألف سنويا من أهلهم. 

ينشــرها  التــي  اإلحصائيــات  علــى  االطــاع  وبعــد 
المجلــس الوطنــي للصحــة والرعايــة ســنويا يتضــح 
اننــا نتكلــم عــن أرقــام أقــل بكثيــر ممــا تــم تداولــه. ألن 
رقــم الـــ 30 ألــف رقــم يشــمل كل ملفــات األطفــال 
والمراهقيــن التــي يعمــل عليهــا السوســيال ويقــدم 
الاجئيــن  األطفــال  مثــل  لهــم،  خدماتــه  بالتالــي 
القادميــن مــن دون ذويهــم إلــى الســويد، وحــاالت 
يقــوم بهــا األهــل لاســتعانة بخدمــات السوســيال 

لمدة حتى يوم واحد.
او  األطفــال  معانــاة  عــن  نتحــدث  حيــن  لذلــك 
ألن  األرقــام.  لتهويــل  نحتــاج  ال  فنحــن  عائاتهــم 
تعــرض طفــل واحــد ألذى هــو مأســاة بحــد ذاتــه 

ويستدعي جهود الجميع من أجل نصرته.

التركيز على معاناة حتى طفل واحد 
يمكن أن يخلق راي عام يساعد على 

تغيير القانون
معانــاة طفــل واحــد تكفــي لخلــق رأي عــام وتغييــرات 
قانونيــة كبيــرة كمــا حــدث فــي الســويد مــرات كثيــرة. 
إذاً فنحــن ال نحتــاج لتهويــل األرقام ونشــر معلومات 
ــل  ــواء. التهوي ــر س ــدو أكث ــع يب ــل الوض ــة لجع خاطئ
يأتــي بنتيجــة عكســية ويفقــد الحملــة مصداقيتهــا 

ومشروعيتها على عكس ما يعتقد البعض.
ــح  ــورة أوض ــس ص ــراء الكومب ــاء ق ــل إعط ــن أج وم
ــن  ــا كان م ــة وإذا م ــذه الحمل ــاح ه ــة نج ــن احتمالي ع
تــم  ال،  ام  القســرية  الرعايــة  قانــون  تغييــر  الــوارد 
التطــرق أيضــاً لـــ آليــة صياغــة وتشــريع القوانيــن فــي 

السويد.

وبنــاًء علــى ذلــك يعتقــد أنــور العقــاب أن معطيــات 
تغييــر هــذه القوانيــن غيــر متواجــدة اليــوم لغيــاب 
أو  والقاعــدة  السياســية  واإلرادة  العــام،  الــرأي 

األرضية القانونية التي تجعل األمر ممكناً.
لكــن هنــاك دائمــا أمــل بعــودة كل طفــل إلــى أهلــه، 
هــذا مــا يقولــه القانــون ويؤكــده الواقــع. يوجــد دائماً 
حــق عــودة الطفــل ألهلــه، وال يوجــد مــا يســمى 

بسحب نهائي للطفل.

مجتمع

هل يمكن فعال ًتغيير أو تعديل قانون 
سحب األطفال في السويد؟

أنور عقاب ناشط ومختص في الشوؤن االجتماعية

التظاهر والتعبير عن الرأي حق دستوري 
لكل إنسان في السويد. لكن كيف يمكن أن 

تحدث المظاهرات الخاصة بموضوع 
السوسيال اليوم فارقاً؟ 
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ثقافة

متاهة "رقعة الشطرنج" 
اسم اطلقه الكاتب  عمدًا على كتابه

الكومبس - ثقافة: كيف يمكن 
لرواية قصيرة ال تتجاوز المائة 

صفحة أن تبقى أثرها على من 
يقرأها ألعوام وأعوام؟ كيف يمكن 

لكاتب أن يحفر أسمه في التاريخ 
بين أهم األدباء الكالسيكيين 

وأغلب رواياته قصيرة؟.. إنها رواية 
العب الشطرنج للكاتب النمساوي 

ستيفان زفايغ، نشرت للمرة 
األولى عام 1941، أي قبل وفاة 

كاتبها انتحارًا بمدة وجيزة.

مــع  معاناتــه  شــديدة  بعبقريــة  يختزل"زفايــج" 
ــاراة شــطرنج" بيــن بطــل  اإلنســانية فــي صــورة "مب
العالــم فــي اللعبــة والغريــب الــذي يقابلــه علــى متــن 
ســفينة متجهــة مــن نيويــورك إلــى بوينــس آيــرس، 
أن  يمكنــك  بالــكاد  حيــث  المركــب  ســطح  وعلــى 
ــل  ــا البط ــوم به ــة يق ــع كل حرك ــك م ــظ أنفاس تلف
متحديــاً بطــل العالــم وســط البحــر وطاقــم الســفينة 
ــب،  ــب مهي ــي ترق ــرة ف ــاراة المثي ــاهد المب ــذي يش ال
ــوز  ــة الف ــن كيفي ــة ع ــول الرواي ــاءل ط ــك تتس يجعل
فــي لعبــة الشــطرنج ولعبــة الحيــاة بأكملهــا.. بــل 
إنــك ستتســاءل بعــد أن تغلــق الروايــة عــن تعريــف 

الفوز نفسه.

عــن  قاســية  شــهادة  زفايــغ  روايــة  تغــدو  هكــذا 
الاعبيــن فــي هــذا العالــم وعــن المتفرجيــن الذيــن ال 
يعرفــون أســرار اللعبــة أو مكامــن النجــاح والخســارة 
الخلفــي  الغــاف  علــى  جــاء  كمــا  فزفايــغ  فيهــا، 
للروايــة، قــد كتــب لصديقــه هرمــان كيســتن مــن 

ــاره:  ــن انتح ــابيع م ــة أس ــل خمس ــي قب ــاه البرازيل منف
أقولــه عــن نفســي، كتبــت  “هنــاك شــيء مهــم 
قصــة قصيــرة حســب أنموذجــي المفضــل البائــس، 
ــة،  وهــي أطــول مــن أن تنشــر فــي صحيفــة أو مجل
وأقصــر مــن أن يضّمهــا كتــاب، وأشــد غموضــا مــن 
أن يفهمهــا جمهــور القــراء العريــض، وأشــد غرابــة 

من موضوعها في حد ذاته”.

الكاتب في سطور

ســتيفان زفايــغ» 1881-1942« هــو كاتــب نمســاوي 
فــي  أوروبــا  كّتــاب  أبــرز  مــن  يهــودي  أصــل  مــن 
بدراســاته  اشــتهر  وقــد  الفائــت  القــرن  بدايــات 
المســهبة التــي تتنــاول حيــاة المشــاهير مــن األدبــاء 
أمثــال: تولســتوي، وديستوفســي وبلــزاك ورومــان 
ويكشــف  بحياديــة  الشــخصية  فيتنــاول  روالن 
الوقــت  وفــي  رتــوش  دون  هــي  كمــا  حقيقتهــا 
أو  مجهولــة  حقائــق  عــن  اللثــام  يميــط  نفســه 

هــؤالء  حيــاة  فــي  ضيــق  نطــاق  علــى  معروفــة 
المشاهير الذين ذاع صيتهم. 

كتــب زفايــغ، العديــد مــن المســرحيات والروايــات 
والمقــاالت. صــدر لــه عملــه الــذي تنــاول فيــه ســيرته 
الذاتيــة "عالــم األمــس" بعــد انتحــاره. حصــل علــى 
الجنســية البريطانيــة بعــد تولــي النازييــن للســلطة 
فــي ألمانيــا. عــاش متنقــا فــي أمريــكا الجنوبيــة منــذ 
العــام 1940. مــن رواياتــه المعروفــة نذكــر: 24 ســاعة 
وآمــوك،  الخطيــرة،  والشــفقة  امــرأة،  حيــاة  فــي 
وتعنــي هــذه الكلمــة باللغــة الماليزيــة الجنــون الــذي 

يخرج المرء عن طوره.

قــرر ســتيفان التخلــص مــن الحيــاة وهــو يشــهد 
الحــرب العالميــة  انهيــار الســلم العالمــي وويــات 
أعصابــه  وتوتــرت  شــديدة  بخيبــة  فشــعر  الثانيــة 
المرهفــة فأقــدم علــى فعلتــه دون وجــل ولــم ينــس 
أن يشــكر حكومــة البرازيــل - حيــث انتحــر - على حســن 
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نخبة من األطباء األكفاء المتحدثين بلغات عديدة العربية والسويدية واإلنجليزية والفارسية وغيرها

الطبي بورلوف  مستوصف 
العائلة كل  مستوصف 

الدكتورة

 إعتدال حميد
التوليد النساء و  خبرة طويلة في أمراض  األولى أولويتنا  عائلتك هي  صحتك وصحة 

طاقم متكامل من األطباء والممرضين واألخصائيين النفسيين وأخصائيي التغذية وأخصائيي العالج الطبيعي

لتوفير الخدمة الطبية األفضل لك ولعائلتك

المستوصف يقع داخل مركز بورلوف التجاري الذي يبعد بالسيارة حوايل عشر دقائق من سنتر الروزنجورد 

وله مدخل من داخل المركز التجاري ومدخل مستقل من جهة موقف السيارات
ســـجل عبر موقعنـــا اإللكتروني

أو البار كود باألســـفل
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ــل  ــد حص ــل كان ق ــاً أن الراح ــة علم ــة والرعاي الضياف
على الجنسية البريطانية قبل أنتحاره بمدة وجيزة.

اقتباسات من الرواية

خطــر  فــإّن  مــا  لهــوس  فريســة  تكــون  عندمــا   -
االنتكاسة قائم دائماً حتى بعد الشفاء منه.

ــّر أفــكاري، حتــى تخنقنــي، وأضّطــَر  - كاَن علــّي أن أجت
إلى لفِظها.

علــى  بالهواجــس  حياتــي  فــي  انبهــرت  لطالمــا   -
اختــاف أنواعهــا، وباألشــخاص المهووســين بفكــرة 
واحــدة، إذ كّلمــا ضــاق أفــق أحدهــم، اقتــرب أكثــر 

ــداً،  ــخاص تحدي ــؤالء األش ــة. وه ــن الانهاي ــر م فأكث
ــهم،  ــون بأنفس ــم، يبن ــوا العال ــم اعتزل ــدو أّنه ــن يب م
تفعــل  مثلمــا  مصّغــراً  عالمــاً  الخاصــة  وبأدواتهــم 

ديدان الخشب، عالماً متفرداً وال نظير له.
ــة  ــي الحال ــرَت ف ــدى فّك ــى أّي م ــل إل ــا أجه ــناً أن - حس
الذهنيــة التــي يمكــن أن تثيرهــا فيــك ملكــة األلعــاب 
ــدرك أن  ــة لت ــت كافي ــدة كان ــة واح ــن ثاني ــذه. ولك ه
فيهــا  والحــظ  خالصــة  فكريــة  لعبــة  الشــطرنج 
ضــد  تلعــب  أن  الســخف  ومــن  تمامــاً.  مســتبعد 
أن  فــي  يكمــن  الشــطرنج  لعبــة  فســحر  نفســك، 
القطــع  تجهــل  أن  مختلفــان،  عقــان  يتواجــه 
ــع  ــتعتمدها القط ــي س ــوم الت ــة الهح ــوداء خط الس
ــم  ــزع دون توقــف إلــى كشــفها ومــن ث البيضــاء وتن

إحباطهــا. أمــا إذا كان الشــخص نفســه يمّثــل كا 
الفريقيــم فــإن الوضعيــة ســتصيح متناقضــة. كيــف 
آن  فــي  ويجهلــه  شــيئاً  يعلــم  أن  ذاتــه  للعقــل 
واحد؟كيــف يمكــن لــه وهــو يلعــب بالقطــع البيضــاء 
بكامــل إرادتــه أن ينســى تمامــاً مــا غايتــه ومخططاته 
ــة  ــل دقيق ــوداء قب ــع الس ــدى القط ــك إح ــن تحري م
التفكيــر  فــي  االزدواجيــة  هــذه  مثــل  إن  واحــدة؟ 
وتقتضــي  الوعــي،  فــي  كاملــة  ازدواجيــة  تفــرض 
عــن  العقــل  وظائــف  بعــض  عــزل  علــى  القــدرة 
بعــض بــإرادة تامــة كمــا لــو أن األمــر عبــارة عــن آلــة 
ضــد  الشــطرنج  لعــب  فــي  الرغبــة  إن  ميكانيكيــة. 
نفســك أشــّد تناقضــاً مــن الرغبــة فــي القفــز فــوق 

ظلك.. 

اختــاف  علــى  بالهواجــس  حياتــي  فــي  انبهــرت  لطالمــا 

أنواعها، وباألشخاص المهووسين بفكرة واحدة
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صحة وجمال 

هل سمعت 
بصيام الجلد؟ 

آخر الصيحات 
في عالم الجمال 
والعناية بالبشرة  
Foto: freepik.com

صحة وجمال: الجميع يسعى إلى بشرة صحية ونضرة وهو هدف ليس محصورًا بفئة عمرية أو جنس معين. 
تعتمد طرق العناية بالبشرة بحسب خبراء الجلد والتجميل، على عدة عوامل أهمها نوع البشرة، وال يصلح بحسب الخبراء 

تطبيق روتين عناية واحد على أنواع البشرة المختلفة.   
وبحسب الخبراء أنه هذه النقطة بالتحديد ربما ستجعل من الصيحة الجديدة )صيام الجلد( منتشرة بشكل أكبر وأسرع من 

الصيحات األخرى، ألنها تناسب الجميع على اختالف أنواع بشرتهم سواًء دهنية، مختلطة، جافة، عادية، أو حساسة.  

ماذا يعني صيام الجلد؟  
الفكــرة   األساســية   مــن   صيــام   الجلــد   هــي   إعطــاء  
 البشــرة   اســتراحة   مــن   العاجــات   والمنتجــات  
 المختلفة،   ووفقــاً   للمدونــة   وخبيــرة   التجميــل   عراقيــة  
 األصــل   هــدى   قطــان،   فــإن   أول   مــن   صــاغ   مصطلــح  
 "صيــام   الجلــد  " كان   الدكتور كاتايامــا،   الــذي   يعمــل  
    Mirai   Clinical، لصالــح   ماركــة   التجميــل   اليابانيــة 
 حيــث   قــال   إن   لهــذه   الطريقــة   أثــراً   ســحرياً   علــى  

 تعزيز   حاجز   الحماية   الطبيعي   للبشرة    . 

كيف يطبق صيام الجلد على البشرة؟ 
وما هي المدة الالزمة لتطبيقه؟  

تختلــف   المــدة   الازمة لتطبيــق   صيــام   الجلد مــن  
 شــخص   آلخــر   وفقــاً   للطريقــة   التــي   تتفاعــل   بهــا  
 بشــرتك   مــع   صيــام   الجلــد،   لكــن   بالشــكل  
 العام تســتغرق   البشــرة   28   يومــاً   لتجديــد   نفســها،   أي  
 نفــس   الوقــت   الذي   يســتغرقه تأثير   بعــض  
 المنتجات البشــرة،   وبعــد   مــرور   هــذه   المــدة   تبــدأ  
 النتائــج   بالظهــور  . ونــف   الشــيء   بالنســبة   لنتائــج  

 روتين   صيام   البشرة     . 

 
تطبيق روتين صيــام الجلــد علــى البشــرة يعتبر فــي 
المبــدأ بســيط، ومــن الســهل تطبيقــه علــى عكــس 
التــي  بالبشــرة  من الروتينات األخرى للعنايــة  الكثيــر 
تعتبــر إلــى حــد مــا صعبة بالنســبةللبعض، بســبب 
الروتيــن،  أثنــاء تطبيــق  الكثيرة الخطــوة  الخطــوات 
والحاجــة إلــى الكثيــر مــن المنتجات، وقــد ال تكــون 

متوفرة بالنسبة للجميع. 
وغيــر  بســيط  الجلــد  صيــام  روتيــن  يعتبــر  لذلــك 
البشــرة الوقت  طريق إعطــاء  عــن  ويتــم  معقــد، 
تلقائــي،  بشــكل  وتتجــدد  نفســها  لتصلــح  الكافــي 
وتعــود إلــى حالتهــا الطبيعيــة، فوفقــاً لمناصري هــذا 
ــى الترطيــب  ــد قــادر عل ــام فــإن الجل النــوع مــن الصي
والتقشــير مــن تلقــاء نفســه مــن خــال التحكــم فــي 
إنتــاج الزيــت ودوران الخايــا. نقــًا عــن )موقــع عربــي 
بوســت(، وال يشــمل صيــام الجلــد االســتغناء عــن 
ببشــرتك  تضــر  قــد  التــي  المنتجــات 

مثل الفاونديشن والباشر . 

طرقيتين يمكن اتباعهما لتطبيق صيام 
الجلد على البشرة: 

التخلــي عــن جميــع  األولــى: مــن خــال  الطريقــة 
لبشــرتك،  عــادة  تســتخدمينها  التــي  المنتجــات 

واالكتفاء بتنظيف البشرة بالماء فقط. 
الطريقــة الثانيــة: مــن خــال التخلــص مــن المنتجــات 
خــال  مــن  آخــر  بمعنــى  فقــط،  الضروريــة  غيــر 
ــي  ــرة. احتفظ ــة بالبش ــيط روتينك اليومي للعناي تبس
فقــط بالمنتجــات الرئيســية مثــل واقــي الشــمس 

والمنظف والمرطب فقط.
 

مــدة  انتهــاء  االطباء بعــد  ينصــح  بمــاذا 
الصيام؟ 

البشــرة أثناء  يجب مراقبــة  الجلــد  ألطبــاء  وفقــاً 
الصيــام، وعند الشــعور بأنها ُمنحــت الوقــت الكافــي 
الممكن حينها العــودة  تلقائياً،  مــن  لتتجــدد 
يســتخدمها  المنتجات التــي  الســتخدام 
الشــخص مرة أخــرى، لكــن بشــكل تدريجــي، وليــس 
إلــى  العــودة  أو  الوقــت  نفــس  فــي  شــيء  كل 

الروتين السابق بشكل كامل. 
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األشــخاص  إلــى  النصائــح  بعــض 
الذين يطبقون الطريقــة الثانيــة لصيــام 

الجلد  
أذا كنــت مــن االشــخاص الذيــن قــرروا تبــاع الطريقــة 

الثانية، لصيام الجلد قد تساعدك هذه النصائح:   
1 - تخلص من منتجات التطهير والتقشير. 

تقــوم  التــي  المتنوعــة  المنتجــات  مــن  تخلــص   -  2
ــوع  ــن ن ــر م ــتخدم أكث ــت تس ــرض )إذا كن ــس الغ بنف
اكتفــي  المثــال  ســبيل  علــى  المرطبــات  مــن 

باستخدام منتج واحد فقط(. 
مثل الرتينويــدات،  الفعالــة  المــواد  ابتعد عــن   -  3

خاصة إذا كانت بشرتك حساسة. 
 

هل يعتبر صيام الجلد ضروريًا للبشرة؟
 وفقاً ألطباء الجلد فإن هذا النوع من الصيام ال 

يعتبر ضرورة لبشرتك، خاصة إذا كان روتين العناية 
بالبشرة الخاص بك يعطي نتائج فعالة. لك مع ذلك 

قد يكون صيام الجلد مفيداً في الحاالت التي تكون 
فيها المنتجات التي تستخدمينها قد أخلت بالحاجز 

الطبيعي لبشرتك، فأصبحت ال تملك الوقت الكافي 

لتجديد هذا الحاجز. 

علــى ســبيل المثــال إذا كنــت قــد اســتخدمت الكثيــر 
مــن العناصــر النشــطة أو كنــت قــد أفرطــت فــي 
اســتخدام الريتينول، قــد تحتــاج بشــرتك بعــد ذلــك 

إلى صيام الجلد. 

الحاالت التي يجب االنتباه لها  
ــتخدمون  ــن يس ــخاص اللذي ــى األش ــب االنتباه عل يج
ــة، مثل اإلكزيمــا أو حــب  أدويــة لعــاج أمــراض جلدي
الورديــة  المتقدمــة، أو  الحــاالت  الشــباب في 
ــام  أو الكلف، وفــي هــذه الحاالت يجــب أن تجنب صي
يجــب  وال  بالطبع ضروريــة  ألن األدويــة  الجلــد، 
دائمــاً  إلى الطبيــب  عنها ويجب الرجــوع  االســتغناء 
منتجــات  أيــة  عــن  والســؤال  الحــاالت،  هــذه  فــي 

أو روتين يريد الشخص تطبيقه أو استخدامه.  

طبيبة الجلد دوريس 
داي تشرح للمدونة األمريكية 

العراقية Hudabeauty فوائد صيام لجلد 
للمدونــة  دوريــس  الطبيبــة  تقــول 
هدى بيوتي : "يمكــن أن يســاعدك صيــام الجلــد فــي 

لبشــرتك،  ضــارة  تكــون  قــد  منتجــات  أي  تحديــد 
العنايــة  روتيــن  تبســيط  تســتطيعين  وبالتالــي 
بالبشــرة عــن طريــق إزالــة أي عناصــر غيــر ضروريــة أو 

زائدة عن الحاجة". 
 

جيــدة  فرصــة  ويعطــي  الجلــد  ويناســب صيام 
من تهيجات فــي  عانوا مؤخــراً  الذيــن  لألشــخاص 
الجلــد أو حساســية مفاجئة، فحســب بعــض خبــراء 
البشــرة يكون صيــام الجلــد هــو الوســيلة األنســب 
صيــام  دور  المشــاكل. يأتي  هــذه  مــن  للتخلــص 
الجلد أيضــاً ليحــدد لــك الطريقــة التي تتفاعــل بهــا 
التــي  بالبشــرة  منتجات العنايــة  مــع  بشــرتك 
يســتخدمها الشــخص وماذا ســيحدث إذا اســتغنى 
فعالية هــذه  مــدى  يحــدد  البشــرة  فصيــام  عنهــا، 
ومناســبة  جيــدة  بالفعــل  كانــت  وإذا  المنتجــات 

للبشرة.   

Burlöv Center
Kronetorpsvägen 2
Ingång 3, 23237 Arlöv
Tel: 040-133330

مركزنا يقدم الفحص

 

السعر العادي للفحص � 899 كرونة سويدية

مجانا
                يتضمن:                       

 • اربعة اشعات ديجيتال لكل ا��سنان  
ا• استشارة ��خصائي زراعة ا��ٔسنان 

ا• فحص شامل ل��ٔسنان واللثة والفكين 
ا• تقييم كامل  لتكاليف الع��ج 

  

�من 7 إلى 28 فبراير�

احجز موعدك هنا

بسبب موقعنا المميز في بارلوف سنتر وتعاوننا

مع فورد سنترال بارلوف سوف نضمن لك ا��هتمام 

بصحة جسمك واسنانك على ايدي افضل ا��طباء 

ا��خصائيين ؤاطباء ا��سنان الذين لديهم خبرة طويلة 

بمجال زراعة وتجميل ا��ٔسنان 

نستقبلكم من 7 فرباير!ر

ع(علما بان المركز مفتوح ايام السبت وا��حد�
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الكلمات 
المتقاطـعة

علــى  شــعبيًة  المنطقيــة  األلعــاب  أكثــر  مــن  الســودوكو  إن 
اإلطــالق. الهــدف مــن الســودوكو هــو مــلء جــدواًل مكوًنــا مــن 
9×9 خانــات بأرقــام بحيــث يحتــوي كل صــف وعمــود وقســم مــن 
3×3 خانــات علــى كل األرقــام مــن 1 إلــى 9. كونهــا أحجيــة منطقية 
فــإن الســودوكو لعبــة ممتــازة لتمريــن العقــل. إذا حرصــت علــى 
قــوة  فــي  تحســٍن  برؤيــة  فســتبدأ  يومًيــا  الســودوكو  لعــب 

تركيزك وقواك العقلية بشكل عام. ابدأ اللعب اآلن.

97

139

8265

16

4

6352

958

29

76

سودوكو 
SUDOKU

استراحة

أفقيًا:
1 – ممثــل مصــري بــرع فــي ٔاداء الشــخصيات ذات الطابــع 

الدرامي من ٔاعماله »المجهول« 
2 – ركيزة - وقت 

3 – تحليق في الفضاء – كبر وازدياد
4 – هرب – مرفٔا تجاري وسياحي ٕايطالي

5 – متشابهان - علبة من قش 
6 – تلقى الشيء-قفز

 7 - براق – ٔاب )معكوسة(
8 – اسم موصول – سقي – شعر بعض الحيوانات

9– مــن مــدن اإلســالم التاريخيــة علــى بحــر قزويــن – شــاب ال 
خبرة له )معكوسة(

رأسيًا:
1 -  مخرج مصري شهير من ٔابرز ٔاعماله »خان الخليلي« 

2 – سجين – ما تصلح به ا ألرض
3 – منزل - جاء

4 – معجم في اللغة  بن منظور
5 – ضمير متصل – عملة آسيوية 

6 – سائل يجري في العروق - قط
7 – عاصمة جزر هاواي 

8  – مصنع – واظب على أ مر
9 – مدينة ٔالمانية فيها ٔاكبر مرفٔا نهري في العالم
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“

”

غمضظضط شتص
أجظاظضط وإسطائضط
الظخغتئ افشدض

لسقجعا

سمطغات زرع افجظان بأتثث
افجعجة شغ السعغث والسالط

إسقن إلى جمغع طرضاظا اقسجاء 

Digital Impression Technology
دون التاجئ فخث الطئسات
واجاثثام افجعجة الصثغمئ

reception.smarttandvard@hotmail.com
smarttandvard@hotmail.se

www.smarttandvard.se

+ 46 40 265640 /+46 40260025 +46 737517752

Smart Tandvård - Tessins vägen 4A - 217 58 - Malmö 

بضض جسادة وجرور  تثسع  
سغادة ذإ افجظان جمارت 

تاظث شعرد  ضاشئ المرضى 
لسمض تظزغش اقجظان وإزالئ 

الضطج طظ تتئ الطبئ وتطمغع 
افجظان  بأصض طظ ظخش 

السسر افخطغ
 

350 ضرون بثق طظ 
950 ضرون.

ATB طع تص السغادة لستإ الـ
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