
OM SVERIGE PÅ ARABISKA

هل يحقق التحالف اليمني فعاًل 
الوعد بالقضاء على الجريمة؟

خطوات ما بعد الوعود االنتخابية
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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

دروس من نتائج االنتخابات 
السويدية

انتهــت االنتخابــات العامــة فــي الســويد وأُعلنــت النتائــج. وكمــا 
خاســرون  هنــاك  ديمقراطيــة  انتخابــات  عمليــة  أي  فــي 
ورابحــون، ومــع أن االشــتراكيين الديمقراطييــن حققــوا نتائــج 
ــذي  ــزب ال ــن الح ــر ع ــارق كبي ــز األول بف ــازوا بالمرك ــدة وف جي
اعترفــت  أندرشــون  مجدلينــا  الحــزب  رئيســة  فــإن  يليهــم، 
ــتقالتها  ــت اس ــط، وقدم ــار الوس ــة يس ــا، كتل ــة كتلته بهزيم
ــان  ــس البرلم ــام رئي ــال أم ــحة المج ــوزراء، فاس ــة ال ــن رئاس م
ليجــري محادثاتــه الراميــة إلــى تشــكيل حكومــة جديــدة، ضمــن 

عملية تبادل شرعية وانتقال للسلطة.
ومــع أن الفــارق بيــن الكتلتيــن يعتبــر ضئيــًا لكنــه فــارق يرجــح 
ــة، التــي يحتكــم لهــا  ــزان الديمقراطي كفــة عــن أخــرى فــي مي

ولقوانينها الجميع.
لعــل أهــم مفاجــأة متوقعــة فــي هــذه االنتخابــات كان النصــر 
النســبي، الــذي حققــه حــزب الـــ SD المحســوب علــى اليميــن 
ــزاب  ــة أح ــن بقي ــى م ــوذاً حت ــزب كان منب ــر لح ــرف، نص المتط
اليميــن، واآلن يصبــح الحــزب الثانــي فــي البرلمــان، واألول فــي 
كتلتــه، هــذا "النصــر" أفــزع ليس فقــط كثيريــن داخل الســويد، 
ــة  ــعوبية اليميني ــزاب الش ــار األح ــر انتش ــوس خط ــل دق ناق ب
فــي أوروبــا، خصوصــاً أن حــزب األخــوة اإليطالــي شــقيق حزب 
ــا بقيــادة جيورجيــا  الـــ SD  يتصــدر نتائــج االنتخابــات فــي إيطالي
لاتحــاد  مناهضــة  بطبيعتهــا  األحــزاب  وهــذه  ميلونــي، 
التســامح  قيــم  مــن  لعــدد  أيضــا  ومخالفــة  بــل  األوروبــي 

والديمقراطية األوروبية.
نقــول إن حصــول الحــزب الــذي يمثــل اليميــن المتطــرف علــى 
ــا،  ــاً أيض ــه متوقع ــاً لكن ــويد، كان مفاجئ ــي الس ــرة ف ــج كبي نتائ
علــى  الحــزب  هــذا  تركيــز  أهمهــا  لعــل  عــدة،  واألســباب 
مخاطبــة عاطفــة النــاس التــي ســئمت السياســات التقليديــة 
جرائــم  مكافحــة  فــي  خصوصــاً  ســريعة  تغييــرات  وتريــد 
مــن  نســبة  بالمئــة   20 أن  يعنــي  ال  قــد  وهــذا  العصابــات، 
هــم  الســويديين،  الناخبيــن  مــن   SD الـــ  لحــزب  صوتــوا 
عنصريــون وكارهــون لألجانــب. مــع أن هنــاك تخــوف واقعي 

مــن أن مــن كان يكــره الغيــر ســراً يمكــن أن يكشــف عــن 
ــة  ــوز كتل ــر بف ــه ظه ــح ل ــد أن أصب ــاً بع ــي علن ــه الحقيق وجه
الحــزب الــذي يمثــل أفــكاره، ومــن الممكــن أن يشــارك هــذا 
شــروطه  األقــل  علــى  ســيفرض  أو  بالحكومــة  الحــزب 
وسياســاته علــى مــن ســيحكم. الخــوف اآلن ليــس مــن جيمــي 
أوكيســون وال مــن حزبــه، بقــدر مــا هنــاك خــوف حقيقــي 
ــن  ــد مم ــزب للعدي ــذا الح ــوز ه ــا ف ــي منحه ــرعية الت ــن الش م
كانــوا يخبــؤون ميولهــم العنصريــة، واآلن يمكــن أن يتباهــوا 
بإظهــار كراهيتهــم علنــاً للغيــر، والخــوف مــن أن انتصــار هــذا 
الحــزب ووصولــه إلــى الحكــم  يمكــن أن يوفــر البيئــة المناســبة 

النتشار أوسع للعنصرية وكراهية األجانب.
هنــاك رســائل عــدة وصلــت لـ"الكومبــس"، يعبــر أصحابهــا 
عــن خوفهــم مــن المســتقبل فــي الســويد، وهنــاك مــن قرر 
فعــًا الرحيــل عن هــذا البلد خوفــاً على أطفاله ومســتقبلهم، 
وكأن الســويد انقلبــت مــن بلــد آمــن ومســالم ومتســامح إلــى 
بلــد للعنصريــة والكراهيــة، وهنــاك مــن أرســل لنــا يلوم بشــدة 
حــزب نيانــس الجديــد الــذي ســاهم بطريقــة أو بأخــرى بوصول 
مــن  وهنــاك  بالحكــم،  المشــاركة  إلــى  المتطــرف،  اليميــن 
انتخــب هــذا الحــزب لكنــه اآلن يشــعر بنــدم شــديد، الن النتائــج 
جــاءت عكــس مــا كان ينــادي بــه هــذا الحــزب مســتخدماً 

أساليب شعبوية ودعائية تثير الفزع لدى الناس.
الديمقراطيــون  تقــدم االشــتراكيون  بــات معروفــاً،  وكمــا 
بشــكل عــام فــي االنتخابــات البرلمانيــة، لكنهــم تراجعــوا فــي 
المناطــق التــي تعتبــر ضعيفــة بشــكل خــاص، حيــث تراجــع 
الحــزب بمعــدل 11 بالمئــة فــي هــذه المناطــق، فيمــا تقدمــت 
ــكل  ــس المش ــزب نيان ــار وح ــزب اليس ــرى كح ــزاب أخ ــا أح فيه
حديثــاً. لكــن حــزب اليســار وأصواتــه تصــب عــادة لصالــح كتلــة 

اليسار المناهضة لليمين.
وتعتبــر رينكيبــي تينســتا فــي ســتوكهولم مــن المناطــق التــي 
غالبيــة  علــى  الديمقراطيــون  االشــتراكيون  فيهــا  يحصــل 
األصــوات عــادة، لكــن االشــتراكيين تراجعــوا مــن 62.5 بالمئــة 
فــي انتخابــات 2018 إلــى حوالــي 33 بالمئــة حاليــاً. كمــا خســر 

مع أن الفارق بين 
الكتلتين يعتبر 

ضئيال لكنه فارق، 
يرجح كفة عن 

أخرى في ميزان 
الديمقراطية، التي 

يحتكم لها 
ولقوانينها الجميع.

هناك تخوف 
واقعي من أن من 

كان يكره الغير 
سرا يمكن أن 

يكشف عن وجهه 
الحقيقي علنا بعد 
أن أصبح له ظهر 
بفوز كتلة الحزب 

الذي يمثل 
أفكارهم.



الكومبس  5  أكتوبر / تشرين األول  2022 العدد 107

Mahmoud Agha
 Chefredaktör

دور المعارضــة عــن دور أحــزاب الســلطة، ألن جميــع األحــزاب 
التــي فــازت باالنتخابــات تجلــس تحــت قبــة برلمــان واحــد، 
والبرلمــان هنــا فــي الســويد الــذي يســمى ريكســداغ هــو 
ــة  ــا أن دور المعارض ــاد، كم ــي الب ــريعية ف ــلطة تش ــى س أعل
هــو دور مراقــب ومحاســب ألداء الحكومــة، وعندمــا تكــون 
فــرض  دائمــاً  الحكومــة  تســتطيع  ال  قويــة  المعارضــة 
اقتراحاتهــا، ومــن الطبيعــي أال يســتفرد أحــد بالســلطة أو 

يحتكرها أو يبقى فيها طويًا هنا في بلد مثل السويد.
فــي هــذه المرحلــة الجديــدة التــي ســتخوضها الســويد، نحــن 
فــي أشــد الحاجــة للتمســك بقيــم الديمقراطيــة والدفــاع عــن 

حقوق اإلنسان ورفع قيم التسامح.

والصحافــة هنــا تلعــب دوراً كبيــراً فــي العمليــة الديمقراطيــة، 
والتواصــل واالنفتــاح مــع وســائل اإلعــام الرزينــة والمحايــدة. 
لذلــك مــن الضــروري االبتعــاد عــن المواقــع والصفحــات التي 
تنشــر الســموم والشــائعات، دون أن ُتعــّرف عــن نفســها 
وعمــن يقــف وراءهــا ومــن يكتــب فيهــا، لدينــا أمثلــة عديــدة 
علــى هــذه المواقــع فــي الســويد، التــي تدعــي أنهــا صحفيــة، 
أخاقيــات  مبــادئ  أبســط  تخالــف  لكنهــا  رنانــة،  وبأســماء 
المهنــة وهــي تعريــف المتابعيــن بمــن هــو صاحــب التصريــح 
واالمتيــاز المعتمــد فــي الوســيلة لــدى الدولــة؟ ومــن هــو 
رئيــس التحريــر؟ ومــن هــم الكتــاب الصحفيــون الــذي يكتبــون 
ــذه  ــى كل ه ــات تبق ــذه المعلوم ــن دون ه ــع. م ــي الموق ف
غيرهــم  تعــب  يســرقون  لصــوص  عــن  عبــارة  المواقــع 

ويشوهون الحقائق وينشرون الشائعات.
الكومبــس كانــت وســتبقى جزءاً مــن الديمقراطية الســويدية 
تدافــع عــن الضعفــاء وتطــرح قضاياهــم بعقانيــة وواقعيــة 
بعيــداً عــن التهويــل والكــذب وتضليــل النــاس والمجتمــع. 
نحــن نســتعد لمرحلــة ليســت ســهلة، لكننــا مــا زلنــا نؤمــن 
بالســويد وبمجتمعهــا وبمنظماتــه.  نحــن كنــا وال نــزال نحتــرم 

عقول متابعينا ونؤمن بهم.

الحزب أصواتاً في روزينغورد بمالمو وفيفاال في أوربرو.
وقــال بروفيســور الرياضيــات ســفانتي لينوســون لداغينــز 
نيهيتــر “لــو حصــل االشــتراكيون الديمقراطيــون علــى 26500 
أندرشــون علــى  إضافيــاً، لحصلــت حكومــة مجدلينــا  صوتــاً 
مقعــد برلمانــي مــن حــزب المحافظيــن وآخــر مــن حــزب 

ديمقراطيي السويد SD، مما يعطيها أغلبية في البرلمان”.
وحصــل حــزب نيانــس بالمجمــل علــى 28 ألفــاً و352 صوتــاً مــا 
الناخبيــن، لكــن مــن غيــر  بالمئــة مــن أصــوات  يعــادل 0.4 
ــح االشــتراكيين  ــوا ســيصوتون لصال الواضــح عــدد الذيــن كان

الديمقراطيين.
تنتظــر  األحــوال هنــاك مرحلــة سياســية جديــدة  فــي كل 
أعطــوا  الســويدية  الصحــف  فــي  الكّتــاب  بعــض  الســويد، 
صــورة قاتمــة لمــا ســيجري، 3 أحــزاب مــن األحــزاب الكتلــة 
تحــول  بــأن  توعــدت  وعــدت،  ممــا  أكثــر  توعــدت  الفائــزة 
ــراً،  ــا فق ــر فيه ــزداد الفقي ــن أن  ي ــر، يمك ــد آخ ــى بل ــويد إل الس
والمنعــزل اجتماعيــاً يمكــن أن يــزداد انعــزااًل، وعلــى عكــس مــا 
وعــدوا بــه، صحيــح ممكــن أن يشــددوا العقبــات علــى مرتكبي 
الجرائــم، لكــن الفقــر والطبقيــة والفصــل اإلثنــي كلهــا عوامل 
ســتزيد مــن الجرائــم بــكل أنواعهــا. وأّثــر كل هــذا علــى انطبــاع 

بعض الكتاب بالصحافة السويدية.
§لكــن وكمــا نقــول دائمــاً مــن المهــم االنتســاب والتشــجيع 
علــى االنتســاب إلــى منظمــات العمــل المدنــي وإلــى األحــزاب 
التــي تدافــع عــن الســويد المتســامحة ومتعــددة الثقافــات إن 
ــة  كانــت فــي اليميــن أو الوســط أو اليســار. إضافــة إلــى تقوي
الواقــع وعــدم  باألمــر  والتســليم  الجمعيــات.  االستســام 
والدعــوات  أحــداً،  يفيــد  ال  وتطويرهــا،  اإليجابيــات  رؤيــة 
لمغــادرة الســويد أو التقوقــع أكثــر ســيزيد األوضــاع تدهــوراً، 

وهذا ما يسعى له المتطرفون على الجهتين.
ولــكل مــن يعتقــد بــأن صوتــه ذهــب هبــاًء ألنــه صــوت 
ألحــزاب اليســار والوســط، التــي خرجــت مــن الســلطة، نقــول 
لــه علــى العكــس، فــي بلــد مثــل الســويد ال يفــرق كثيــراً فيهــا 

ولكل من يعتقد 
أن صوته ذهب 
هباًء ألنه صوت 

ألحزاب اليسار 
والوسط، التي 

خرجت من 
السلطة، نقول له 

على العكس...

من الضروري 
االبتعاد عن 

المواقع 
والصفحات التي 

تنشر السموم 
والشائعات، بدون 

أن ُتعرف عن 
نفسها وعلى من 
يقف ورائها ومن 

يكتب بها

رئيس تحرير مؤسسة الكومبس اإلعالمية
mahmoud@alkompis.se

د. محمود أغا
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موضوع الغالف

القضــاء علــى الجريمــة كان مــن أهــم الوعــود االنتخابيــة التــي أطلقتهــا أحــزاب اليميــن واليميــن 
المتطــرف، أثنــاء حمالتهــا االنتخابيــة. اآلن وبعــد أن فــازت هــذه األحــزاب وتســتعد لتشــكيل حكومــة 
جديــدة، تتجــه األنظــار إلــى الخطــوات التــي ســتقوم بهــا لتحقيــق مــا وعــدت بــه الناخبيــن، مــع أن كثيرًا 
مــن الكتــاب الصحفييــن والمختصيــن حتــى بعالــم الجريمــة شــككوا بمــدى فعاليــة الطــرق التــي 
سيســلكها هــذا التحالــف للوصــول إلــى هدفــه، بــل هنــاك مــن توقــع العكــس، أي أن سياســات 

التحالف اليميني المتشددة يمكن أن تعمل على زيادة معدالت الجريمة.

ما بعد الوعود االنتخابية..
هل سينجح التحالف اليميني فعاًل 

في القضاء على الجريمة؟ 

Foto: Anders Wiklund /TTجرائم إطالق النار كانت من أهم المواضيع االنتخابية
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مــن أكثــر الملصقــات االنتخابيــة لحــزب الموديــرات )المحافظيــن(، 
انتشــاراً فــي شــوارع المــدن والبلــدات الســويدية، ملصــق عليــه 
 Nu får vi ” صــورة رئيــس الحــزب أولــف كريسترشــون مــع شــعار
ــي "اآلن  ــة، يعن ــى العربي ــعار إل ــة الش ordning på brotten” ترجم
نحــن ســنقوم اآلن بترتيــب الجريمــة" قــد ال يكــون مهمــا كيــف 
نترجــم هــذه العبــارة أو الشــعار إلــى لغــة أخــرى مثــل العربيــة، 
بالنســبة لســكان الســويد، طالمــا أن معناها مفهــوم، أو المقصود 
منهــا مفهــوم. ولكــن اتضــح أنهــا عبــارة غيــر موفقــة وتحمــل 
تحريــر  حســب Anders Svensson رئيــس  مــزدوج  معنــى 
مجلة Språktidningen المختصــة باللغــات، والــذي تســاءل فيمــا 
مــن  المجرمــون  يحســن  أن  يريــد  كريسترســون  إذا أولــف 
الشــيء،  تنظيــم  أو  ترتيــب  كلمة ordning تعنــي  أدائهــم؟  ألن 
وترتيــب شــيء مــا هــو تصحيــح أمــور فيــه لــم تكــن كمــا ينبغــي أن 
تكــون. كمــا لــو أن هنــاك عــدداً كبيــراً جــداً مــن اللصــوص الذيــن ال 
مــا  لمحــل  النقديــة  الكشــوفات  علــى  الحصــول  يســتطيعون 
ــن  ــداد م ــل أع ــم عم ــة لتنظي ــاك حاج ــرقة، أو أن هن ــرض للس مع
ــر الهاتــف مــن أجــل الحصــول علــى كشــف حســاب  المحتاليــن عب

ضحية احتيال محتملة. 

هذه العبارة غير الموفقة لغويًا قادت كثيرين إلى طرح 
السؤال األهم: ما الذي يريد أولف كريسترشون فعله 

حقًا وليس قوله من أجل مكافحة الجريمة؟ 

اللغــوي، نحــن  الجــدل  النظــر عــن  علــى كل األحــوال، وبغــض 
 Nu får vi" ــعار ــع ش ــي م ــق االنتخاب ــه الملص ــذي يعني ــا ال ــرف م نع

."ordning på brutten
نحــن نعلــم أن هنــاك عصابــات مســلحة ومســتعدة إلطــاق النــار، 
علــى  النــار  يطلقــون  العصابــات  هــذه  مــن  أفــراداً  هنــاك  وأن 
بعضهــم البعــض، إلــى حــد أصبحــت هــذه الجرائــم العنيفــة مصــدر 
قلــق للســكان ممــا جعــل هــذا النــوع مــن الجرائــم العنيفــة بالتحديــد 

يسيطر على النقاشات السياسية، ويتصدر التقارير اإلعامية.
ركــزت أحزاب اليميــن الثاثة، الموديــرات والليبراليون والمســيحيون 
الديمقراطيــون فــي حماتهــا  االنتخابيــة كليــاً أو جزئيــاً علــى االدعــاء 
رجــال  يتحملــه  خطــأ  هــو  العصابــات  النــار  إطــاق  جرائــم  بــأن 
مــع  التعامــل  فــي  الــازم  مــن  أكثــر  مقيــدة  ألنهــا  الشــرطة، 
المجرميــن، وأن هنــاك حاجــة ملحــة لتشــديد العقوبــات أكثــر، ممــا 

فعلته حكومة االشتراكيين المنتهية واليتها.
حســناً اآلن وكمــا تشــير الوقائــع، ســيحل الحكــم بيــد مــن كانــوا فــي 
المعارضــة، ومــن المؤكــد أنــه ســيكون مــن المثيــر جــداً لاهتمــام 
"ترتيــب  اليمينــي بوعــوده، فــي  التحالــف  نــرى كيــف ســيفي  أن 

السويد وترتيب الجريمة".

إذا كان هــذا التحالــف ســيتعامل مــع مكافحــة الجريمــة باألســاليب 
فمــن  المعارضــة،  فــي  وهــو  بهــا  ينــادي  كان  التــي  والطــرق 
ــره، بــل ومــن الممكــن أن  المحتمــل جــداً أن يكــون الفشــل مصي

تجري األمور نحو األسوأ عندما تأتي طرقهم بنتائج عكسية.
حســب كل علمــاء اإلجــرام وربمــا معظــم رجــال الشــرطة ومعهم 

ــجن  ــكام الس ــديد أح ــراءات تش ــإن إج ــون، ف ــون االجتماعي المختص
وجعلهــا أكثــر قســوة، هــي إجــراءات ال يمكنهــا أن توقــف إطــاق 

النار.

أفــراد العصابــات الذيــن يطلقــون النــار هنــا، ال يخافون مــن الوقوع 
فــي أيــادي الشــرطة أو مــن الذهــاب إلــى الســجن، إلنهــم يخشــون 
مــن المــوت، عندمــا تصبــح المعادلــة بينهــم إمــا حياتــك أو حياتــي، 
وخطــر المــوت هــو أكبــر بكثيــر مــن الوقــوع فــي يــد الشــرطة 

بقضية إطاق نار. 
لوائــح  ضمــن  الجريمــة  لقمــع  أخــرى  تشــديد  اقتراحــات  هنــاك 
فقــط  هــي  مــا  حــد  إلــى  لكنهــا  لليميــن،  االنتخابيــة  الوعــود 
لاســتهاك االنتخابــي ألنهــا رمزيــة، ولكــن مــن الممكــن فــي 
ــراً  ــل كثي ــا تحم ــلبية، ألنه ــرات س ــا تأثي ــون له ــا أن يك ــال تنفيذه ح
مــن المخالفــات والتجــاوزات التــي يمكــن أن تكــون عنصريــة أو 

ضمن ما يعتبر ممارسات تمييز.

لألطفــال  إجباريــة  اختبــارات  تقديــم  االقتراحــات  هــذه  مــن 
يمكــن  حيــث  معينــة،  مناطــق  يســكنون  ممــن  أو  المهاجريــن 
للشــرطة البحــث بحريــة عــن أصحــاب البشــرة غيــر البيضــاء، إضافــة 
إلــى اقتراحــات بمعاقبــة المجرميــن مــن أصــول مهاجــرة بقســوة 
ــددة  ــون مه ــب أن تك ــا يج ــات بأكمله ــض وأن عائ ــن البي ــر م أكث

بالترحيل الجماعي إذا ارتكب أي فرد من أفراد األسرة جريمة.
هــذه االقتراحــات وفــي حــال أصبحــت إجــراءات أو قوانيــن، قــد ال 
تســهم علــى االطــاق بوقــف نشــاطات العصابــات، لكنهــا بالتأكيد 
تزيــد مــن عــدم ثقــة الســكان المهاجريــن بالمجتمــع. وبالتالــي نــرى، 
ــن  ــي ل ــف اليمن ــه، أن التحال ــدوا ب ــا وع ــط م ــذوا فق ــال نف ــي ح وف

يقدم أي جديد خاق ومبتكر ضمن موضوع مكافحة الجريمة.
لكــن الخــوف أيضــاً ليــس باإلجــراءات المباشــرة المتعلقــة بمكافحة 
الجريمــة، بــل مــن سياســات أخــرى متشــددة اجتماعيــاً أعلنتهــا 
حــال  المتطــرف، وفــي  اليميــن  المتحالفــة مــع  اليمينيــة  الكتلــة 
تكريــس هــذه السياســات، ســيكون لهــا انعكاســات ســلبية كبيــرة 

على موضوع تفشي جرائم العنف وجرائم من نوع آخر.

مثــل تقنيــن المســاعدات االجتماعيــة وتقليــل تعويضــات البطالــة 
وتقليــل أو إلغــاء مســاعدات ســوق العمــل، إضافــة إلــى التخــوف 
يشــق  قــد  ممــا  والتمييــز،  للعنصريــة  علنيــة  أكثــر  ظهــور  مــن 
ــاً  ــد أيض ــد يزي ــا ق ــي مم ــر والغن ــن الفقي ــوة بي ــد اله ــع، ويزي المجتم

من حواجز العزلة االجتماعية.
التحالــف  حكــم  وأثنــاء  مبكــر،  بوقــت  حــّذرت  الدراســات  بعــض 
البرجــوازي مــن أن الجريمــة ســتزداد حســب مــا نشــهده اليــوم، 
ففــي العــام 2005  صــدر التقريــر التفصيلــي األول بعنــوان "شــبكة 
بوهــاكا  أولــي  أعــده  الــذي  اإلقصــاء"  ثمــن  اإلجراميــة  الشــبان 
بالتعــاون مــع شــرطة فيســتروس. بعــد خمــس ســنوات، أصــدرت 
شــرطة ســتوكهولم تحــت قيــادة كاريــن جوتبــاد تحقيقــاً مماثــًا. 

لكن لم ينتبه أي سياسي لمثل هذه التحذيرات.
ــدة 8  ــط، لم ــي وس ــف يمين ــويد تحال ــم الس ــال 2005 حك ــد وخ بع
ويســار  اليســار  فيهــا  حكــم  أخــرى  ســنوات   8 تبعهــا  ســنوات، 

حسنًا اآلن وكما 
تشير الوقائع، 

سيحل الحكم بيد 
من كانوا في 

المعارضة، ومن 
المؤكد أنه 

سيكون من المثير 
جدًا لالهتمام أن 

نرى كيف سيفي 
التحالف اليميني 

بوعود.

حسب كل علماء 
اإلجرام وربما 
معظم رجال 

الشرطة ومعهم 
المختصون 

االجتماعيون، فإن 
إجراءات تشديد 

أحكام السجن 
وجعلها أكثر 
قسوة، هي 

إجراءات ال يمكنها 
أن توقف إطالق 

النار
إذًا السياسيون لم 

يتعاملوا منذ 
البداية مع حل 
المشكلة من 

جذورها، أي 
بمعالجة أسباب 

اإلقصاء من 
المجتمع، إقصاء 

شبان في مقتبل 
أعمارهم لم يجدوا 

فرص عمل.



 أكتوبر / تشرين األول  2022 العدد 8107 الكومبس

الوسط.
إذاً السياســيون لــم يتعاملــوا منــذ البدايــة مــع حــل المشــكلة مــن 
جذورهــا، أي بمعالجــة أســباب اإلقصــاء مــن المجتمــع، إقصــاء 
شــبان فــي مقتبــل أعمارهــم لــم يجــدوا فــرص عمــل، بســبب 
لكنتهــم بالســويدية أو أشــكالهم أو بســبب تعليمهــم المتدنــي، 
لكــن السياســيون بالمقابــل، اســتغلوا مــا وصلــت إليــه الســويد 
بشــكل شــعبوي، مــن خــال بــث الذعــر بيــن الســكان خاصــة 
ــة  ــذ البداي ــه من ــم ينتبهــوا ل ــن، وتحويــل هــذا الواقــع الــذي ل الناخبي
إلــى رســائل ودعايــات انتخابيــة، تحويــل الذعــر والخــوف إلــى مــادة 
مغريــة للناخبيــن بــأن السياســيين لديهــم الحــل، والحــل هو تشــديد 

العقوبات.
هــذا الخطــأ الــذي وقــع بــه حــزب االشــتراكيين الديمقراطييــن أيضــاً 
ــرة، ركــز علــى مســألة تشــديد العقوبــات وكأنــه  ــه األخي ــاء حملت أثن
يستســلم لمــا يــروج لــه اليميــن بــأن المشــكلة وحلهــا يكمــن فقــط 

بتشديد العقوبات.
ومــع أن االشــتراكيين لديهــم برامــج بديلــة وموازية لحل المشــكلة 
مــن جذورهــا وبــدؤوا بهــا فعــًا، فــإن اغــراءات الدعايــة الســريعة 

لمنافســة اليميــن قــادت هــذا الحــزب إلــى الدخــول بنفــس المربــع 
والبقاء فيه.

صحيــح أن حــروب العصابــات بيــن بعضهــا قــد ازدادت بشــكل 
ــكل  ــف بش ــم العن ــاض جرائ ــم أن انخف ــكاره، رغ ــن إن ــر وال يمك كبي
عــام، بمــا فيهــا العنــف المميــت، منــذ الثمانينــات والتســعينات هــو 

حقيقة حسب اإلحصاءات.
التغاضــي عــن لــب المشــكلة، ســيبقي علــى الجريمــة بــل ربمــا 
ــة االقصــاء التــي يشــعر  ســيزيدها انتشــاراً، لــب المشــكلة هــو حال
بهــا مجموعــة مــن الشــبان المهمشــين، ولــب المشــكلة بالعــودة 
األولــى  الســنين  منــذ  الفــرص  وتكافــؤ  المســاوة  مبــادئ  إلــى 
للتعليــم، والتركيــز علــى نوعيــة المناهــج وليــس علــى األربــاح التــي 

يستفيد منها أصحاب هذه المدارس.
ــي  ــون ف ــف كريسترش ــد أول ــتطع حزب SD تقيي ــم يس ــال ل ــي ح ف
اتخــاذ إجــراءات لحــل المشــكلة مــن جذورهــا، ســيبقى التســاؤل 
حــول مــا الــذي يعنيــه ملصــق رئيــس الموديــرات مــع شــعار: "نحن 

سنقوم اآلن بترتيب الجريمة".

هذا الخطأ الذي 
وقع به حزب 
االشتراكيين 

الديمقراطيين أيضًا 
عندما ركز على 
مسألة تشديد 

العقوبات وكأنه 
يستسلم لما يروج 

له اليمين بأن 
المشكلة وحلها 

يكمن فقط 
بتشديد العقوبات.

كيف غيرت السياسة أولف 
كريسترشون؟ 

موضوع الغالف

Foto: Henrik Montgomery/TT رئيس حزب المعتدلين أولف كريسترشون وعائلته
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كان يحلــم بعالــم بــا حــدود، ويتعــاون اآلن مــع حــزب 
الـ SD  فكيف غيرت السياسة أولف كريسترشون؟  

ولــد أولــف كريسترشــون ســنة 1963  فــي مدينــة 
لونــد، جنــوب الســويد. وفــي عمــر الخامســة، انتقلــت 
ــتونا.  ــي إسكيلس ــة Torshälla  ف ــى منطق ــرته إل أس
بــدأ أولــف مســيرته السياســية فــي المدرســة، حيــث 
أســس مــع مجموعــة مــن أصدقائــه جمعيــة شــباب 

المحافظين المدرسية.    

فــي عمــر الخامســة والعشــرين أصبــح كريسترشــون 
رئيــس جمعيــة شــباب المحافظيــن. وســعى حينهــا 
مــن أجــل سياســة هجــرة أكثــر كرمــاً وكان لديــه 

رؤية لعالم بحدود مفتوحة.   
شــركة  مــن  التخلــص  أيضــاً  كريستيرشــون  أراد 
بيــع  تحتكــر  التــي  الحكوميــة   Systembolaget
المشــروبات الكحوليــة. كمــا ســعى ألن يكــون لــدى 
حــزب المحافظيــن سياســة أكثــر انفتاحــاً فيمــا يتعلــق 

بالمثليين.  
وفــي عــام 1992  دخــل كريسترشــون فــي منافســة 
مــع فريدريــك رايــن فيلــد، فــاز فيهــا رايــن فيلــد 

بسياســته األشــد محافظة مــن أفكار كريسترشــون 
الليبراليــة. ونتيجــة لذلــك، أصبــح كريسترشــون عضــًوا 
ــزب  ــاً لح ــد رئيس ــن فيل ــح راي ــا أصب ــان بينم ــي البرلم ف

المحافظين ثم رئيساً للوزراء.   
ُعيــن  فيلــد،  لرايــن  الثانيــة  الحكــم  فتــرة  وخــال 

كريسترشون وزيًرا للشؤون االجتماعية.   
وفــي العــام 2017  تولــى كريسترشــون رئاســة الحزب 
بعــد أن كان الحــزب فــي وضــع ســئ بالنظــر إلــى 
كريسترشــون  علــى  وأصبــح  الــرأي.  اســتطاعات 
حينهــا  يكــن  لــم  لكــن  الهجــرة،  سياســة  تشــديد 

التعاون مع حزب ديمقراطي السويد وارداً.   
مبادئــه  أن  مــرة  مــن  أكثــر  كريستيرشــون  صــرح 
تختلــف عــن مبــادئ حــزب ديمقراطــيي الســويد، وأنــه 
ال يفكــر فــي التعــاون معهــم، غيــر أن انتخابــات 2018 
حملــت خســارة جديــدة لكريسترشــون وحزبــه عندمــا 
اســتطاع ســتيفان لوفيــن تحقيــق أغلبيــة حاكمــة 

والبقاء في الحكم.  

أن  يمكــن  بأنــه  كريستيرشــون  صــرح   2021 فــي 
يتعــاون مــع حــزب ديمقراطــيي الســويد، بعــد أن 

بــدأت رئيســة حــزب المســيحيين الديمقراطييــن، إيبــا 
بوش، المحادثات مع SD في 2019.   

وفــي أســبوع ألميداليــن السياســي للعــام 2022 أشــاد 
 ،SD كريسترشــون بسياســة الهجــرة التــي يتبناهــا

االمر الذي كان تغيراً واضحاً في لهجته.   
و يســتعد كريسترشــون لتشــكيل حكومــة معتمــدة 
علــى دعــم حــزب ديمقراطــي الســويد، بعــد أن أصبــح 
األخيــر أكبــر حــزب فــي الكتلــة اليمينيــة متجــاوزاً حــزب 

المحافظين.   
عاصفــة،  فتــرة  أعتــاب  علــى  كريسترشــون  يقــف 
لكنــه مدعــوم مــن أســرته، فزوجتــه بريجيتــا، التــي 
تــدرس لتكــون قصــة، ظهــرت معــه فــي كثيــر مــن 
مقاباتــه خــال حملتــه االنتخابيــة، كمــا ظهــرت بناتــه 
الثاثــة بالتبنــي، وقامــت أحداهــن بالدفــاع عنــه علــى 
تعــرض لهجــوم  انســتغرام عندمــا  حســابها علــى 
ديمقراطــيي  حــزب  مــع  تعاونــه  بســبب  مؤخــرا 
الســويد. يحتفــل كريسترشــون العــام المقبــل بعيــد 
بتحقيــق  أيضــاً  ســيحتفل  فهــل  الســتين،  ميــاده 
أوضــاع  وســط  الســويدي  للشــعب  إنجــازات 

اقتصادية صعبة؟  
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“ماما.. عندما علمُت أنك مصابة 
بالسرطان غضبُت منك”

مجتمع

Emma Örtlund -. Foto: Cancerfonden

 Emma Örtlund أن الممثلة ، )Cancerfonden( الكومبــس – خاص:أعلنت مؤسســة مكافحــة الســرطان
 Rosa Bandet هــي مصممــة “الشــريطة الورديــة” لهــذا العــام. والشــريطة الورديــة هــي جــزء مــن حملــة
التــي ُتطلقهــا المؤسســة خــالل شــهر أكتوبــر مــن كل عــام، بهــدف جمــع األمــوال للبحــث ونشــر المعرفــة 

حول مرض السرطان ومكافحته المبكرة وكيفية تقليل مخاطر اإلصابة به.

منظمــة  هــي  الســرطان  مكافحــة  مؤسســة 
مســتقلة غيــر ربحيــة تعمــل علــى ضمــان بقــاء مزيــد 
مــن النــاس علــى قيــد الحيــاة وتقليــل عــدد المصابين 

بالمرض.
الشــخصيات  مــن  عــدداً  جمــع  غــداء  حفــل  وفــي 
ــة  ــور، المصمم ــة للجمه ــت المؤسس ــة، قدم العام
أيمــا والتــي هــي أيضــاً ممثلــة قامــت بــأداء الــدور 
 Catwalk – från Glada Hudik الرئيســي فــي فيلــم

.till New York
تواصــل  بعــد  إنــه  الحفــل  خــال  أيمــا  وقالــت 
ــور،  ــى الف ــت عل ــا، وافق ــرطان معه ــة الس مؤسس

ــا.  ــبة له ــداً بالنس ــم ج ــر مه ــرطان أم ــة بالس فالتوعي
ــرطان.  ــبب الس ــا بس ــرت أمه ــد خس ــا ق ــت أيم وكان
وفــي الكلمــة التــي ألقتهــا قالــت إنهــا ال تريــد أن 

يفقد أي شخص أمه أو أباه بسبب هذا المرض.

اختــارت أيمــا أن تكتــب علــى الشــريطة الورديــة كلمــة 
“Now” والتــي تعنــي أن التوعيــة بالســرطان يجــب أن 
إطــاق  فيديــو  وفــي  الحقــاً.  وليــس  "اآلن"  تتــم 
أنــك  علمــت  عندمــا  “مامــا،  أيمــا  تقــول  الحملــة، 
مصابــة بالســرطان، غضبــت منــك جــداً. كان مــن 
المفتــرض أن تعتنــي بــي وتكونــي أمــي لألبــد. وال 

لــن  بأننــي  اعتقــدت  وتموتــي.  بالســرطان  تصابــي 
أضحــك مجــدداً. لكــن فــي يــوم مــن األيــام، قــررت أن 

أعيش. أريدك أن تعرفي أنِك معي دائماً”.
شــارك فــي الحفــل عــدد مــن الشــخصيات العامــة، 
بينهــم أســتاذة طــب األورام فــي جامعــة لينشــوبينج 
ــي قدمــت محاضــرة عــن  Charlotta Dabrosin  الت
ســرطان الثــدي. وقالــت تشــارلوتا إن ســرطان الثــدي 
يصيــب 7500 ســيدة و50 رجــًا ســنوياً فــي الســويد، 
أي أنــه يصيــب واحــدة مــن كل ثمانــي ســيدات. كمــا 
أكــدت أن نســب النجــاة جيــدة وتصــل إلــى 90 بالمئــة، 

كلما كان الكشف عنه مبكرا.
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تاظث شعرد  ضاشئ المرضى 
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السسر افخطغ
 

350 ضرون بثق طظ 
950 ضرون.

ATB طع تص السغادة لستإ الـ
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نصائح 
أعجبتني

من رسائل القراء

ــياء  ــر 3 أش ــزل تذك ــراء من ــد ش ــا تري   عندم
مهمة : الموقع .. الموقع .. الموقع 

 وال تدفع ألحد أجره قبل أن يتم عمله 

 واختــر زوجتــك بعنايــة ألنهــا مســؤولة 
عن 90 % من سعادتك أو تعاستك

ــرص  ــت تح ــك .. إذا كن ــي نوم ــر ف  وال تتأخ
على يومك

 وال تترك عملك قبل أن تؤّمن غيره

 وعندمــا تســتعير ســيارة صديــق امألهــا 
بالوقــود قبــل إعادتهــا إليــه .. ) ومــن األفضل 

أن ال تعود نفسك على استعارة أي شيء(

اللحظــات  يقطــع  الهاتــف  تــدع  وال   
ــك ال  ــد لراحت ــد وج ــك .. فق ــن حيات ــة م الجميل

لراحة المتصل

 وحيــن تقــول والدتــك ســتندم علــى فعــل 
ذلك .. فإنك ستندم عليه غالباً

 وكــن شــجاعاً .. وإن لــم تكــن فتظاهــر ..!! 
فلن ياحظ أحد الفرق

ــرائه  ــم بش ــداً .. ق ــاً جي ــادف كتاب ــن تص  وحي
حتى ولو لم تقرأه

  وشــجع أبنــاءك علــى العمــل فــي أوقــات 
فراغهــم عندمــا يبلغــون السادســة عشــرة .. 

بل قبل ذلك أن أمكن

 وال تصــدق كل مــا تســمع .. وال تنفــق كل 
ما تملك .. وال تنم قدر ما ترغب

   ودلل زوجتك وليس أطفالك

  وإذا اســتعرت شــيئا أكثــر مــن مرتيــن .. 
قم بشرائه

 .. المشــبوهة  األماكــن  عــن  وابتعــد   
فاألحداث السيئة ال تحدث إال هناك

 والفاشــل فــي إنفــاق مالــه .. فاشــل فــي 
كل شيء في حياته

ــه ..  ــؤاال ال تحب ــم س ــألك أحده ــن يس  وحي
ابتسم وقل : ولماذا تريد أن تعرف ..!؟

 وثاثة أشياء ال تفقدها :
أعصابك .. ثقتك بنفسك .. مفاتيح سيارتك

 وال تتوقــع مــن أطفالــك أن يســتمعوا 
لنصائحك .. عندما يكون وضعك ُمزٍر 

 وكن أفضل صديق لزوجتك

ــي ..  ــت الكاف ــك الوق ــدا ال أمل ــل أب  وال تق
العظمــاء كان وقتهــم ٢٤ ســاعة  فجميــع 

ولم يزد

رصــاص  قلــم  ســريرك  بجانــب  واتــرك   
وورقــة بيضــاء .. فبعــض األفــكار الذهبيــة 

تطرق عقلك وإذا لم تدونها تفقدها

 والجميــع يحــب الثنــاء .. فــا تبخــل بــه .. 
ولكن حذار من النفاق 

دعهــم  أطفالــك  مــع  تلعــب  وعندمــا    
يفوزون عليك

  وتذكــر : نجاحــك غــداً يعتمــد علــى عملــك 
اليوم .. بعد توفيق هللا لك

  وال تنتقــد زوجتــك أمــام أطفالــك مهمــا 
حدث

  وعندمــا تدخــل غرفــة مــا .. أو اجتماعــاً مــا 
.. ادخــل وكأنــك تملــك المــكان .. يعنــي واثــق 

من نفسك

  وتعلــم كيــف ترفــض .. ولكــن ال تعتــد 
على ذلك

  وعندمــا يصمــت الجميــع خجــًا .. فقــم 
وعبر عن رأيك الجميل

  وال ُتضع الوقت في الرد على منتقديك 

مــن  مــع  الماديــة  أمــورك  تناقــش  وال   
يملك أكثر منك بكثير .. أو أقل منك بكثير 

.. أو   وال تقــس ثــروة المــرء بمــا يرتديــه 
يركبه

 وعندمــا تكــون ضيفــاً فــي مطعــم .. ال 
تطلب شيئا أغلى من طلب ُمضيفك 

 وتوقــف عــن النقــاش العقيــم .. مــن أجــل 
صحتك وال تكن متعصبا

الفاهــم فــي  العالــم   ال تجعــل نفســك 
النقاش .. يكرهك اآلخرون

.. وحافــظ علــى صحتــك   ارحــم نفســك 
بابتعادك عن النقاشات العقيمة

 اكسب الرجال .. ولو خسرت المواقف

وال   .. بأحــد  تســخر  وال   .. أحــًدا  تحتقــْر  ال   
تشتم .. أو تعير أحداً

تجــزم  أو  تعــرف  فكيــف   .. تتغيــر  نّيُتــك   
بنّيات اآلخرين ؟

النــاس  نّيــات  عــن  هللا  يســألك  لــن   
وأفعالهــم .. سيســألك عــن كامــك الســيء 

تجاههم

 ألن ُتخطــئ 100 مــرة وأنــت تحســن الظن 
.. خيٌر من أن تخطئ مرة بإساءة الظن

  ال ُتقّدم على والديك مخلوًقا

 وال  تنسب لنفسك شىء لم تفعله . 
 

  التكذب .. ال تكذب .. ال تكذب
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قرابة تجمع بين ملك السويد الحالي 
والملكة البريطانية الراحلة

منوعات

وكتبــت الصحافــة الســويدية عــن القرابــة التــي تجمــع 
ــة،  ملــك الســويد الحالــي مــع والملكــة إليزابيــث الثاني
وبينــت أنهمــا أحفــاد ألحفــاد الملكــة فيكتوريــا، وقــد 
عشــر  الســادس  كارل  الســويد  ملــك  وصــف 
"قريبــة  بأنهــا  الثانيــة  إليزابيــث  الملكــة  غوســتاف 
ــويدي  ــي الس ــوان المل ــره الدي ــان نش ــي بي ــزة" ف عزي
عقــب وفاتهــا حيــث جــاء فــي البيــان: "أنــا وعائلتــي 
حزينــون للغايــة علــى وفــاة قريبتــي العزيــزة صاحبــة 
الملكــة  الثانيــة". مضيفــا:  إليزابيــث  الملكــة  الجالــة 
إليزابيــث الثانيــة خدمــت بادهــا ودول الكومنولــث 
والمســؤولية.  بالتفــان  وإحســاس  كبيــر  بإخــاص 

فــي  فقــط  ليــس  دائمــاً،  حضــوراً  لهــا  كان  حيــث 
المجتمع البريطاني، ولكن على الصعيد الدولي. 

إضافــة إلــى أنهــا كانــت صديقــة جيــدة لعائلتــي علــى 
مــر الســنين، وصلــة تاريخيــة لعائلتنــا المشــترك. نقدم 

تعازينا ألسرة الملكة ولشعبها"
خــال فتــرة حكمهــا، قامــت الملكــة إليزابيــث الثانيــة 
ــي 1956  ــي العام ــويد، ف ــى الس ــميتين إل ــن رس بزيارتي
ســويديين  بملكيــن  فيهمــا  التقــت  حيــث  و1983، 
عشــر  الســادس  كارل  الحالــي  الملــك  مختلفيــن: 
الســادس  غوســتاف  الملــك  وجــده  غوســتاف، 

أدولــف. وقــد التقــى الملــك كارل الســادس عشــر 
غوســتاف بالملكــة إليزابيــث الثانيــة، خــارج الســويد 
ــر مــن المناســبات الرســمية والخاصــة علــى  فــي كثي

مر السنين.

للملكــة  الرســمية  الجنــازة  مراســم  مــع  بالتزامــن 
القصــور  فــي  األعــام  ُنِكســت  الثانيــة،  إليزابيــث 
كنيســة  أجــراس  وُقِرَعــت  الســويدية،  الملكيــة 
بيــن  ســتوكهولم  العاصمــة  فــي  ريدارهولمــن 

الساعة 12:00 و 13:00 حداداً على رحيل الملكة.

شــارك ملــك الســويد كارل الســادس عشــر غوســتاف والملكــة ســيلفيا، في لنــدن بتشــييع الملكة 
البريطانية إليزابيث الثانية في 19 من شهر سبتمبر 2011

أثناء زيارة الملكة إليزابيث الثانية للسويد العام 1983
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2000  شــخص هــو عــدد الوجهــاء والضيــوف الذيــن 
الجنــازة  لحضــور  وستمنســتر  قاعــة  فــي  تواجــدوا 
الرســمية، بــدءا مــن الملــك تشــارلز الثالــث وأفــراد 
العائلــة المالكــة اآلخريــن إلــى قــادة العالــم، بينهــم 
الرئيــس األميــريك جــو بايــدن والســيدة األميركيــة 
األولــى جيــل بايــدن، اللــذان ألقيــا نظــرة الــوداع علــى 
نعــش ملكــة بريطانيــا الراحلــة إليزابيــث الثانيــة فــي 
قاعــة وستمنســتر فــي لنــدن، إلــى جانــب البريطانييــن 
نهايــة  فــي  صمــت  دقيقتــي  ســيقفون  الذيــن 

الجنازة.
800  ضيــف شــاركوا فــي مراســم كنيســة ســانت 

جورج في قلعة وندسور.
ــم  ــاء المراس ــع أنح ــي جمي ــروا ف ــكريا انتش 5949  عس
المصممــة بدقــة والتــي بــدأت بوفــاة الملكــة فــي 8 

سبتمبر في بالمورال بالمرتفعات االسكتلندية.

ــا  ــا و847 ضابط ــن 4416 جندي ــدد م ــذا الع ــف ه ويتأل
ــى  ــة إل ــة، باإلضاف ــوات الجوي ــن الق ــة و686 م بالبحري
القــوات  أفــراد  مــن   175 حوالــي  شــارك  ذلــك، 

المسلحة من دول الكومنولث.
لنقــل  مهيــب  موكــب  فــي  شــاركوا  جنديــا   1650
نعــش الملكــة مــن وستمنســتر إلــى ويلينغتــون آرك 
بعــد جنازتهــا. اصطــف ألــف آخــرون فــي الشــوارع 
علــى طــول طريــق الموكــب عندمــا يصــل النعــش 
إلــى وندســور، وشــارك 410 عســكريين فــي الموكب، 
ــرف،  ــرس ش ــوارع، و150 ح ــي الش ــوا ف و480 اصطف

و130 آخرون أدوا مراسم أخرى.
أكثــر مــن 10000 ضابــط شــرطة أدوا مهمــة حفــظ 
ــخ  ــي تاري ــر ف ــي األكب ــة" وه ــدة للغاي ــن "المعق األم
شــرطة لنــدن، فــي عــدد يتجــاوز قــوات الشــرطة 

التي أمنت أولمبياد لندن 2012.

1000000 شــخص زاروا لنــدن يوم 19 ســبتمبر حســب 
ســلطات النقــل فــي لنــدن، كمــا تــم تشــغيل حوالــي 
250 خدمــة ســكك حديديــة إضافية لنقل األشــخاص 

من وإلى المدينة.
8 كيلومتــرات هــو طــول الصــف الــذي امتــد أمــام 
وامتــدت  وستمنســتر،  قاعــة  فــي  الملكــة  نعــش 
قائمــة االنتظــار الضخمــة مــن مجلســي البرلمــان 
إلــى  التايمــز  لنهــر  الجنوبيــة  الضفــة  طــول  علــى 

ساوثوارك بارك.
ــازة االثنيــن  125 دور ســينما فتحــت أبوابهــا لبــث الجن

على الهواء مباشرة.
2868 عــدد قطــع ألمــاس، إلــى جانــب 17 ياقوتــة و11 
ــال ســتيت  ــاج إمبري زمــردة و269 لؤلــؤة تتألــق فــي ت

الذي استقر على نعش الملكة.

باألرقام عن جنازة الملكة إليزابيث الثانية
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طبيعة وفن 

ــب  ــة وتح ــي الطبيع ــي ف ــواة المش ــن ه ــت م إذا كن
ــك  ــة، يمكن ــافات طويل ــة لمس ــي خاص ــة المش رياض
ــى  ــًا أو حت ــتراحة قلي ــبية لاس ــواخ خش ــة أك مصادف
ــة  ــروع للحماي ــبية مش ــواخ الخش ــة، األك ــت لليل للمبي

من العواصف وعوامل الطبيعة 

ــن  ــنوًيا م ــون س ــة  يجتمع ــة معماري ــاب هندس ط
جميــع أنحــاء الــدول االســكندنافية، صممــوا هــذه 
ــى  ــل عل ــل العم ــن أج ــاهدونها م ــي تش ــواخ الت األك
اســتراحات جديــدة مبتكــرة وصديقــة للبيئــة كجــزء 
أركنــاتArknat#   معتمديــن علــى  مــن مشــروع 
إلهام فــي  كمصــدري  والطبيعــة  المعمــار  مــزج 

البناء وسط الغابة وباألخشاب.
.

حتــى اآلن تــم بنــاء 9 أكــواخ فــي الســويد فــي كل 
مــن: الســاحل العالــي  Höga Kusten شــمال شــرق 

إبداع البناء وسط الطبيعة من 
األخشاب لراحة هواة المشي

Tommie Svanström Ohlson/ Arknat

Tommie Svanström Ohlson/ Arknat
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البــاد وفــي مقاطعــة ســكوناSkåne  فــي الجنــوب، 
حيــث يوجــد العديــد مــن المســارات الطويلــة كمســار 
 1300 طولــه  يبلــغ  الــذي   Skånelden ســكونه 

كيلومتر .
األكــواخ الخشــبية والســاحل العالــي فــي الســويد 
ــورك تايمــز  ــة نيوي ــا ضمــن قائمــة مجل ــن حالًي مدرجي

التــي تضــم 52 مــكان صديــق للبيئــة حــول العالــم 
يجب زيارتها عام 2022 .

Tel. 040 699 00 00
www.vcburlov.se

Burlöv center

Kronetorpsvägen 2, 232 37 Arlöv Lista dig hos oss

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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Tommie Svanström Ohlson/ Arknat
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ثقافة - قصة قصيرة

طائرة ورقية 

نشوان عزيز عمانوئيل

 ستوكهولم - خريف 2022
فــي داخــِل ُكل ِمنــا صــوٌت خــاص يظهــُر علــى شــكِل ومضــات خاطفــة مــن تريــاق الجنــون... أو األســى يأتــي أحيانــا علــى 
شــكل نــداء أو عصــارة وجــع لتاريــٍخ ُمهشــم.. أو َســِمِه مــا ِشــئت.. هــو فــي النهايــة صــوٌت خــاٌص ِبــْك وال ُيشــِبُه أحــد 

ِسواك.
  

ــاِوُل فيهــا أن  كانــت ِتلــَك هــي المــرة الثالثــة التــي اُح
أكتٌــَم هــذِه األنفــاس التعيســة...كنُت قــد ســئمُت 
حقــاً أن أكــون ِنصفيــن، ولكــن َقبــَل ذِلــَك ٌكلــُه اتذكــُر 
قبــَل دخولــَي الُمسَتشــفى ِبلحظــاْت قصيــرة كاَن 

ُهناَك صوت ُيناديني أنا ِمَن الغابة المجاِورة
خصوصيتــه  لــُه  األصــوات..  َكُكل  ليــس  صــوٌت 
ــة يســَحقني  ــات مجنون ــد بذبذب وأبعــادُه.. صــوٌت بعي

َسحقاً رغماً عني. 

موتــي  ِمــن  َفجــأة  أســتيقظ  أن  قبــَل  ذلــَك  كاَن 
المؤجــل وِمــن كابــوس حياتــي وِمــن َجحيــم االخريــن 
والوقــُت كاَن فيمــا بعــد منتصــف العمر...اتذكــُر جيــداً 

كيف أني قبَل ذلك 
ِعبــر  بجنــون  تجــري  ُمتهاِلكــة  نقالــة  علــى  كنــُت 
ممــراٍت بيضــاء طويلــة جــداً والنهائيــة وِمــن حولــي 

كائناُت غريبه ُتَحدُق في وجهي شبه الُمَمزق 

. وهنــاَك خلــَف النقالــة شــبٌح يدفعنــي بجنــون لألمام 
وُيَتمِتم ِبكلماٍت لم أُكن أفهمها. 

كل شــيء ليــس ككل شــيء.  وكأننــي كنــُت أركــُض 
واركــُض مثــَل إبليــس هــارب مــن فــردوٍس مفقــود 
صــوَب الغابــة وبوابــة الحلــم.. أو كأرملــة مذعــورة 

في زمِن الحروِب األهلية 
وال أنســى كيــَف أن ذلــك الصــوت كان َيــرُن فــي 

رأسي مثل جرس من أبواب الجحيم.. 

َحِلمــت كأنــي فــي غرفــة بلــون الُحلــم والــورد وكنــُت 
ــُت  ــماء... رأي ــون الس ــدٍة ِبل ــوق َمخ ــون ف ــي بجن ــا أب أن
عصافيــر َصغيــرة بيضــاء تحــاوُل الطيــران دوَن أن 
تقــِدر علــى التحليــق.. كأنهــا كانــت فــي ِســجٍن كبيــر...

ــَس  ــوم دوَن أن تلم ــوب النج ــا ص ــُد َيده ــة َتم وغيم
الضوء

ُرغــَم أننــي كنــُت علــى حافــِة الحيــاة إال أننــي رأيــُت 

اســاكاً كثيــرة ُتَغطــي َجَســدي...كنُت اســمُع نبضــات 
قلبــي علــى آلــة نحاســية ذات إطــار أبيــض تمتــُد ِمنهــا 

أساك ناعمة بألوان مختلفة 
 قلبي مازاَل ينبُض.. يا لُه ِمن قلب ُشجاع.. 

حقــاً كيــَف أننــي كنــُت ُمخَتلفــا عــن اآلخريــن إلــى هــذا 
الحد.

كانْت لدي أكثر من حياة.. وأكثر من موت 
حتى جنوني كان ُمختلفا.. كان جنونا من نوع آخر 

ــمس  ــاِطع كالش ــوء س ــي ض ــوَق رأس ــاَك ف كان هن
يمأل َعقلي الفاِرغ حينها بالنور 

لحظــات  لُرَبمــا  أو  طويلــة  ضوئيــة  ســنوات  مــرت 
قصيــرة حيــن وجــدُت نفســي فــي حالــة وســطى 
مــن الجنــون والحكمــة.. حالــة ضبابيــة.. فيهــا مســحة 

من الغموض. 
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بصعوبــة  المــُح  الَبيضــاء  الُغرفــة  تلــَك  فــي  كنــُت 
بعــض  وُمَشــتتة  بعيــدة  تبــدو  نــور  مــن  خيــوط 

الشيء..
كأنني للحظة كنُت انسلُخ عن ذاتي 

ــن  ــة م ــرة ورقي ــوق طاِئ ــن ف ــُر ِم ــُت أنظ ــا كن وكأنم
األعلــى.. وُخيــل لــي أنــي آرى كل األشــياء فــي ذاِت 

الوقت. 
كل شــيء هنــا هــو عكــس مــا نــراه ويتحــدى قوانيــن 
االخــرى  هــي  حواســي  حتــى  والطبيعــة.  الفيزيــاء 

استيقظت فجأة وبقوة..
خيَل لي أني 

كنت أشُم رائحَة الموت ُهناك.. ورائحة الوالدة.
مــن حولــي أجتمــع َحشــد ِمــن كائنــات بيضــاء ترتــدي 
ــدة  ــي الهاِم ــى ُجثت ــُق عل ــت تنزل ــة كان ــازات رمادي ُقف

والُمَكَبلة بألف عزرائيل فوق السرير. 

ُهنــاك فتحــة صغيــرة كنــُت  الســقف كانــت  فــي 
اتأمــل عبرهــا أرجوحــة تتدلــى مــن فــوق الغيــوم..  وانا 
طــول  وعلــى  الغابــة  يشــبه  مــكان  فــي  اركــض 
الطريــق تلمــُع أمامــي شــرائط مبهمــة ِمــن الذكرى.. 
أشــكال بشــرية وأخــرى ُمســوخ غيــر بشــرية ُخيــَل لــي 

جــاءوا كأنما  أولئــك 
ــن  ــأة م فيــه فج كنــت  زمــن 

ال  جــزء  يتجــزأ منــه وكنــت 
لــه  ليــس  معنــى.. الوقــت  أو  معيــار 

فجــأة كل شــيء يظهــر فجــأة..  ويختفــي 
وأنا 

ذلــك  فــي  أركــض  الــذي مازلــت  الممــر 
يشبه غابة نائمة.. 

تشــدني  حولــي  مــن  ذلــك األشــياء  إلــى 
الصوت الجميل. 

لكن الصــوت االعتيــادي نســمعه جميعــاً.. 
يقــرع  أنــا  أراه  كنــت  الصــوت  شبابيك ذلــك 

أشــم  كنــت   .. يــوم  كل  للغابــة  المجــاورة  غرفتــي 
رائحتــه.. كأنمــا كرائحــة صلــوات أو أزهــار ليليــة.. صــوت 

كحاوة الروح حينا.. وتارة مثل أبواب الجحيم. 

يومهــا وال اعــرف بــأي شــقاء وحــزن ولهفــة قــررت 
أن أفتح ذلك الباب في عقلي..

حيــن لمســُت ِمقبــض البــاب كنــت أنــا فــي قلــب 
الغابة.. 

رأيتهــا واقفــه هنــاك وراء البــاب مثــل بقايــا حلــم.. 

بشعرها الُمجعد..
 وعيون

مثل أساِور المرجان والفيروز 
قلت لها :

االشــجار كلهــا صــارت كبيــرة.. وكُبــر ُحــزن الغابــة 
وأنِت ماِزلِت صغيرة وكل العصافير ُتحُبِك

ــزوال  ــى ال ــاك.. يأب ــن هن ــرك الحزي ــذا عط ــازال ش وم
رغم تقادم األيام 

ومــازال ثوبــك يحتضــن النــوارس ويحتضــن ســريرِك 
الُمغطى باألعشاب والفراشات

هــل تعلميــن شــيئاً.. حيــن عــدُت مــن هنــاك.. عــدُت 
بجسدي.. روحي غلبها الُنعاس ِبُقربِك.

 
َمــدت يدهــا يك تســحبني هنــاك لكنهــا تاشــت مثــل 

صاة قصيرة 
حاولــت أن أدخــل وبقــوة لكــن ذلــك الصــوت ظــل 

يسحبها صوب الغابة. 
األلــة  ِتلــَك  صــوت  علــى  جديــد  مــن  اســتيقظت 
النحاســية اللعينــة.. قلبــي كان َلــم َيــَزل ينبــض بالنــور.. 

يا له من قلب شجاع. 
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مجتمع ـ مدارس

حقائق حول تحديث منهج التربية 
الجنسية في المدارس السويدية 

كانــت التربيــة الجنســية فــي المــدارس وال تــزال قضيــة مثيــرة للجــدل. دار النقــاش علــى مــدار التاريــخ حــول 
ــة  ــى ممارس ــجيع عل ــدون التش ــن ب ــية، ولك ــة الجنس ــس والصح ــالب بالجن ــة الط ــي توعي ــة ف ــة الحكوم رغب
ــة بهــذا  ــا ظهــرت أســئلة عديــدة، مثــل: متــى هــو أنســب عمــر للتوعي ــر. ومــن هن الجنــس فــي ســن صغي

الموضوع؟ وما الذي يجب أن يتم إدراجه في مناهج التربية الجنسية؟  

قامت المدارس السويدية بتحديث منهج التربية الجنسية، وسيتم استخدام المنهج الجديد بدًءا 
من هذا الخريف.

 لمحة تاريخية
لــي نفهــم أهميــة تدريــس مناهــج التربيــة الجنســية 
ــوم، مــن الضــروري إعطــاء لمحــة  فــي المــدارس الي

تاريخية عن بداية مناقشة وإقرار هذه المناهج.
في بداية القــرن العشــرين، كانت التربيــة الجنســية 
ــل  ــن الحم ــويد م ــي الس ــات ف ــة الفتي ــة لحماي طريق
بــه  قــام  لتقريــر  فطبًقــا  فيــه.  المرغــوب  غيــر 
ذاك  فــي  الســويد  عانــت  الســويدي،  التلفزيــون 
القانونيــة  غيــر  اإلجهــاض  عمليــات  مــن  الوقــت 

وكذلك من انتشار األمراض التناسلية. 
فــي عــام 1918 قــام البرلمــان الســويدي ألول مــرة 
ــن  ــة باألمــراض التناســلية، ومــن بي بمناقشــة التوعي
نقــاط عديــدة، قــام البرلمــان أيًضــا بمناقشــة مقتــرح 

بخصوص تناول التربية الجنسية في المدارس.  
  

ميــزة  الجنســية  التربيــة  عام 1942 أصبحــت  وفــي 
المــدارس  فــي  طوعًيــا  الطــاب  عليهــا  يحصــل 
مــادة  عام 1955 أصبحــت  فــي  ولكــن  االبتدائيــة، 

إجبارية. 
ورغــم أن الســويد قــد تبــدو للبعــض علــى أنهــا دولــة 
منفتحــة جــًدا فيمــا يتعلــق بالحديــث عــن الجنــس 
والعاقــات الجنســية، إال أنــه طبًقــا لتحقيــق أجرتــه 
ــد مــن  مفتشــية المــدارس عــام 2017 ، يشــعر العدي

المدرسين أن الحديث عن الجنس أمًرا صعًبا جًدا.  
ــة الجنســية  ــدًءا مــن العــام الماضــي، أصبحــت التربي ب
جــزء مــن مناهــج تعليــم كل مــن يريــد أن يعمــل 
وتخصصــه،  مادتــه  عــن  النظــر  بغــض  كمــدرس، 
ذلــك ألن تعليــم التدريبــة الجنســية أصبــح مســئولية 

مشتركة بين الجميع. 

مــادة  اســم  بتغييــر  حديًثــا  المــدارس  قامــت  كمــا 
ــة الجنســية مــن "الجنــس والمعاشــرة" لتكــون  التربي

"الجنسانية والرضا والعاقات".  
ــط،  ــوان فق ــى العن ــرات عل ــر التغيي ــم تقتص ــن، ل ولك
فالمــادة أيًضــا أصبحــت أشــمل. فهــي اآلن ال تتنــاول 
أيًضــا  تتنــاول  بــل  فقــط،  الجنســية  العاقــات 
ــرام  ــة والرضــا أو الموافقــة، واحت العاقــات العاطفي

حدود الطرف اآلخر.  
ــت  ــويدي، أوضح ــون الس ــع التلفزي ــا م ــوار له ــي ح ف
ــا رونــج أهميــة ذلــك التغييــر قائلــة إنــه إذا  الباحثــة نين
ــرف إن  ــف يع ــره، فكي ــن عم ــي ال 15 م ــا ف كان طالًب
كان مــا يتعــرض لــه يصنــف بأنــه عنــف أو تحــرش أو 
ال؟ فهــل يعتبــر النــداء بكلمــات مهينــة إيــذاء؟ أو 

الدفع أو الجذب من الشعر...إلخ.  
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الطــاب  مســاعدة  أيًضــا  الجديــد  المنهــج  يحــاول 
علــى تكويــن حــس نقــدي للعاقــات الجنســية التــي 
يمكــن أن يشــاهدوها فــي التلفزيــون أو الســينما، 
ــج  ــجع المنه ــة. وال يش ــام اإلباحي ــي األف ــك ف وكذل
ولكنــه  األفــام،  هــذه  مشــاهدة  علــى  الطــاب 
يحــرص علــى توعيتهــم فــي حــال تعرضــوا لذلــك، أن 
فــي  الجنســية  العاقــات  تمثــل  ال  األفــام  هــذه 
ــة  ــام اإلباحي ــاول األف ــر أن تن ــر بالذك ــع. والجدي الواق
بهــذا الوضــوح فــي مناهــج التربيــة الجنســية يحــدث 

ألول مرة في تاريخ السويد.  
ويأتــي ذلــك بعــد أن كشــفت دراســة أجرتهــا جامعــة 
أربعــة  كل  مــن  واحــد  أن    2018 عــام  لينشــوبينج 
شــباب وشــابات فــي عمــر الثامنــة عشــر، يشــاهدون 
األفــام اإلباحيــة يومًيــا. أمــا الشــباب علــى حــدى، 
فقــد حــدث ارتفــاع ملحوظ في نســبة مشــاهداتهم 
ــام 2004  ــن  ٪11,2 ع ــي زادت م ــر، والت ــذا العم ــي ه ف

إلى 26,1 % عام 2014.  
ــذا  ــون أدت له ــد تك ــي ق ــباب الت ــن األس ــن ضم وم
االرتفــاع، طبقــا لهــذه الدراســة، هــي مــدى ســهولة 

الوصول إلى هذه المواد اليوم.  
 

أثــار هــذا االنتشــار القلــق حــول اعتمــاد األطفــال 
والشــباب علــى هــذه األفــام كمصــدر للمعلومــات. 
الذيــن  األمــور  أوليــاء  مــن  العديــد  هنــاك  وألن 
يشــعرون بالحــرج مــن الحديــث مــع أطفالهــم فــي 
لعــب دور  المــدارس فــي  بــدأت  الموضــوع،  هــذا 

توعوي داعم. 
الجديــر بالذكــر أن التربيــة الجنســية فــي نظــام التعليــم 
مــن  ذلــك  الروضــة،  مرحلــة  مــن  تبــدأ  الســويدي، 
خــال أغنيــة "stopp min kropp" والتــي تهــدف إلــى 
الحديــث مــع األطفــال بطريقــة مبتكــرة عــن الجســد 
والحــدود. تســتخدم المــدارس أيًضــا هــذه األغنيــة 
لتعليــم األطفــال أنــه ليــس مــن حــق أي شــخص أن 
لتعليــم  تســعى  كمــا  إذنهــم،  بــدون  يلمســهم 
ــدون  ــًرا ب ــك س ــوا لذل ــروا إذا تعرض ــال أن يعب األطف

معرفة أولياء أمورهم.  
 Farsta مــن ناحيــة أخــرى، قامــت مدرســة بمنطقــة
بعمــل "أســبوع الحــب"، وفيــه حصــل الطــاب علــى 
محاضــرات عــن التربيــة الجنســية، كمــا قامــوا بتطبيــق 
مــا تعلمــوه بطــرق مبتكــرة، مثــل أن يقومــوا بفيلــم 

رسوم متحركة يشرح تعريف الجنس اآلمن.  
وال تكتفــي الســويد بالتوعيــة فــي المــدارس بهــذا 
الشــأن، بــل تقــوم أيًضــا بتوزيــع حوالــي مليــون واقــي 
ذكــري ســنوًيا علــى الشــباب والشــباب البالغيــن فــي 
المهــول  العــدد  هــذا  توزيــع  ويتــم  ســتوكهولم. 
بمســاعدة عــدة موزعيــن، مــن بينهــم المــدارس 
ــز  ــة ومراك ــات الترفيهي ــباب والمتنزه ــادات الش وعي

الرعاية الصحية.   
  

عــن  محتــوى  بإدخــال  أيًضــا  المــدارس  قامــت 
التربيــة  مناهــج  فــي  الجنســين  بيــن  المســاواة 
البرامــج  فــي  وكذلــك  الثانويــة  للمرحلــة  الجنســية 
التعليميــة للكبــار. وهــذه المــادة بالفعــل متاحــة فــي 

مناهــج المرحلــة االبتدائيــة منــذ عــام 2018 ولكــن تــم 
إدراجها حديًثا في المراحل الدراسية التالية.  

 
يركــز هــذا المحتــوى علــى إظهــار األنمــاط المرتبطــة 
ــاب  ــم الط ــن تعل ــد م ــن أن تح ــي يمك ــس والت بالجن
بعــض  هنــاك  أن  مثــل  وتطورهــم،  وخياراتهــم 
المجــاالت المناســبة لإلنــاث بينمــا هنــاك مجــاالت 

أخرى مناسبة للذكور...إلخ.  
وبــدًءا مــن هــذا الخريــف، ســيكون للمــدارس دوًرا 
فــي تطويــر فهــم الطــاب لتأثيــر هــذه األنمــاط 

عليهم وعلى خياراتهم في الحياة.   
 

ــر المرحلــة مســؤوال عــن ضمــان  كمــا ســيصبح مدي
بغــض  البعــض  بعضهــم  مــع  الطــاب  تعــاون 

النظر عن جنسهم. 

Foto: Hernried, Karl Heinz, Nordiska Museet.

سارة رفعت

التربية الجنسية بدأت في وقت مبكر في السويد
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مقاالت الشركاء

من لم يحصل على اللقاح يعرض نفسه 
واآلخرين لخطر متحورات جديدة 

مقال من الشركاء: العديد من 
األشخاص، تلقوا اللقاح في السويد ضد 

مرض كوفيد 19-، وهذا ما قلل من 
اإلصابات الخطيرة وقلل أيضًا من حاالت 

الوفاة بسبب هذا المرض. في الوقت 
نفسه، ومع ذلك ال يزال هناك حوالي 

مليون شخص فوق سن 12 عاما لم 
يتلقوا اللقاح.

هنــا يجيــب الطبيــب إبراهيــم الزعبــوط علــى 
بعض األسئلة حول اللقاح ضد كوفيد - 19 .

مــا هــو الســبب الــذي يجعــل مــن المهــم جــًدا 
الجرعــات  وتنــاول  النــاس  تطعيــم  يتــم  أن 

الموصى بها؟

الــذي يســتقبل  أنــا عملــت فــي جنــاح المشــفى   –
المعانــاة  مقــدار  وشــاهدت   -19 كوفيــد  مرضــى 
وحــاالت الوفــاة التــي يتســبب بهــا فيــروس كورونــا، 
فــي  المــرض  لتفشــي  أكبــر  خطــر  هنــاك  فيمــا 
المناطــق التــي ال يتــم فيهــا تطعيــم عــدد كاٍف مــن 
األشــخاص. هــذا هــو الســبب فــي أنــه مــن المهــم 
الجرعــات  وتنــاول  النــاس  تطعيــم  يتــم  أن  جــًدا 

الموصى بها.

لماذا يجب أن أتلقى أنا اللقاح كشخص؟
– يجــب أن يتــم تطعيمــك لحمايــة نفســك وعائلتــك 
ــن أن  ــرض. يمك ــون بالم ــد يصاب ــن ق ــن الذي واآلخري
ــتمر  ــد تس ــة األم ــاكل طويل ــد 19- مش ــبب كوفي يس

لفترة طويلة بعد الشفاء من المرض نفسه.

ــور  ــن أن يط ــر، ويمك ــا ينتش ــروس كورون ــزال في ال ي
متحــورات  وتخــرج  منــه  جديــدة  نســخ  الفيــروس 

جديــدة فــي أجــزاء مــن العالــم كان فيهــا اللقــاح أقــل 
واالنتشــار أوســع. قــد تكــون هنــاك متحــورات أخــرى 
ــر omikron فــي المســتقبل. لذلــك، مــن المهــم  غي
أن نحصــل علــى الحمايــة مــن خــال التطعيــم، لفتــرة 

طويلة، كما يشير الطبيب إبراهيم الزعبوط.

هل يمكننا الوثوق في أن اللقاحات آمنة؟
– تــم تطعيــم عــدة مليــارات مــن األشــخاص فــي 
العالــم ضــد مــرض كوفيــد 19- ، وتمــت متابعــة اآلثــار 
ــد  ــات. لق ــن الدراس ــد م ــي العدي ــات ف ــة للقاح الجانبي
ثبــت أن مخاطــر اآلثــار الجانبيــة الخطيــرة ضئيلــة جــًدا. 
ــا  ــراء اصابتن ــي ج ــي تأت ــر الت ــت بالمخاط ــة إذا قارن خاص
بالمــرض. ويؤكــد الطبيــب إبراهيــم علــى أن المــرض 
أكثــر خطــورة بكثيــر، مــن أعــراض اللقاحــات. أودى 
مــرض كوفيــد 19- حتــى اآلن بحيــاة آالف األشــخاص 

في السويد.

إبراهيم الزعبوط
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072 - 273 87 62 / 040 - 19 25 80
Nikolaigatan 14 - 214 12 Malmö 

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

المتعاونيــن  الشــركاء  أحــد  مــن  إعــالن  هــذا  الشــركاء:  مــن  مقــال 
ــا، ليــس بالضــرورة أن يتوافــق محتــوى هــذه المــادة مــع سياســة  معن

التحريريــة الكومبــس 

هل لقاحات كوفيد - 19 فعالة؟
– اللقاحــات ضــد كوفيــد 19- فعالــة وتحمــي نفســك 
ــم: إن  ــف د. إبراهي ــا يضي ــرض، كم ــن الم ــك م وعائلت
األشــخاص الذيــن لــم يتــم تطعيمهــم ضــد هــذا 
ــرة،  ــراض الخطي ــون باألع ــن يصاب ــم الذي ــرض، ه الم

وهم من يتعرضون للموت أكثر من غيرهم.

هل يجب على المرأة الحامل التطعيم؟
– بالنســبة للحامــل، مــن المهــم جــداً أن تحصــل علــى 

التطعيم. يتم اختبار اللقاحات واعتمادها للحوامل.

ــرأة  ــرض الم ــورة أن تم ــر خط ــب واألكث ــن األصع م
بمــرض كوفيــد 19- إذا كنــت حامــًا. كمــا أظهــرت 
األبحــاث أن تطعيــم المــرأة الحامــل يقــي الطفــل 

أيضاً من العدوى بعد الوالدة.

هــل أحتــاج إلــى التطعيــم، حتــى لــو أصبــت 
بفيروس كوفيد - 19؟

– نعــم، أنــت بحاجــة إلــى اللقــاح حتــى لــو كنــت مصابــا 
بفيــروس كوفيــد 19-. إذا كنــت مصابــاً بالمــرض، أنــت 

ــا ال نعــرف  ــة لنفســك، لكنن تكــون قــد طــورت حماي
أو  الجديــدة  المتغيــرات  ضــد  الحمايــة  قــوة  مــدى 

المدة التي تظل فيها الحماية في الجسم.

من الذي يمكن أن يتأثر بـ كوفيد - 19؟
ــي أي  ــخص ف ــد 19- أي ش ــب كوفي ــن أن يصي – يمك
عمــر. مــن خــال تلقــي اللقــاح فأنــت تحمــي نفســك 

خطــر  ومــن  الخطيــرة  األمــراض  مــن  واآلخريــن 
المــوت! نقــوم أيضــاً بتطعيــم أنفســنا لنحمــي عائلتنــا 
وأصدقائنــا. حتــى لــو كنــت أنــت نفســك ال تنتمــي إلــى 
أن  المهــم  فمــن  للخطــر،  معرضــة  مجموعــة  أي 
كمــا  اآلخريــن،  أجــل  مــن  التطعيــم،  علــى  تحصــل 

يؤكد الطبيب إبراهيم الزعبوط
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مقاالت الشركاء

من مصورة هاوية إلى صاحبة عمل 
خاص على طريقة التوظيف الذاتي

فيليسيا ماساال

مقال من الشركاء: بسبب طبيعة 
عملها تتنقل الفتاة فيليسيا ماساال بين 
مدن أوبساال وستوكهولم وبالي، فهي 

تعمل مصورة لصالح العديد من 
العالمات التجارية المعروفة. قبل 

عامين، لحقت فيليسيا حلمها في أن 
تعمل لصالحها الخاص، وتتولى مهامها 

األولى كشخص من خالل التوظيف 
Frilans Finans الذاتي من خالل شركة

تقول فيليسيا عن مهنتها كمصورة:
– أفضــل شــيء بالنســبة لــي مــن خــال عملــي فــي 
التأثيــر  أننــي أســتطيع  التصويــر الفوتوغرافــي هــو 
وإحــداث فــرق. الصــورة تقــول الكثيــر، والصــورة تتيــح 

الظهــور،  عــن  المغيبيــن  األشــخاص  رؤيــة  لنــا 
وتعطــي صــوت لمــن ال صــوت لهــم باإلضافــة إلــى 

أشياء أخرى.

ــا،  ــة أصدقاءه ــن مجموع ــيا، بي ــأت فيليس ــا نش عندم
كانــت لديهــا دائمــاً كاميــرا جاهــزة، وقامــت بالتقــاط 
ــال  ــة، خ ــي النهاي ــور. ف ــن الص ــن م ــدد ممك ــر ع أكب
دراســتها الثانويــة، بــدأت فــي تنفيــذ أول مهامهــا 

المدفوعة كعمل مستقل. تقول بهذا الصدد:

– كان يوجــد كافتيريــا، اعتــدت ريادتهــا أنــا وأصدقائــي، 
هنــاك تعرفــت علــى فتــاة تعمــل مصورة مناســبات. 
ــة  ــة رائع ــا وظيف ــي أنه ــدت ل ــا وب ــي وظيفته أعجبتن
جــًدا، جمعــت شــجاعتي وســألتها كيــف حصلــت علــى 
ــا  ــه، أخبرته ــت نفس ــي الوق ــي وف ــا أنن ــة. كم الوظيف

أنني أقوم بالتقاط الصور أيضأً.

كانــت  المحترفــة  المناســبات  مصــورة  أن  اتضــح 
تبحــث عــن مصــور لمناســبة قادمــة، لذلــك ســألت 
فيليســيا إذا كانــت تريــد االنضمــام إليهــا والعمــل 
ــم  ــق حل ــة تحقي ــه بداي ــدا وكأن ــب ب ــذا الطل ــا. ه معه
طالمــا حلمــت بــه فيليســيا، لذلــك قالــت نعــم، لكــن 
العمــل الحــر frilans كان شــيئاً جديــداً تمامــاً بالنســبة 
لهــا. لــم يكــن لديهــا شــركة خاصــة بهــا وشــعرت 
بالحــرج مــن احتمــال عــدم قدرتهــا علــى تلبيــة كل مــا 
هــو مطلــوب منهــا وتحتــاج إلــى تجهيــزه، لكنهــا 
 Frilans Finans ســمعت بعــد ذلــك عــن شــركة
توضــح فيليســيا كيــف اكتشــفت هــذا الشــركة التــي 

قدمت لها الحلول المطلوبة:

ــر  ــراً فــي جوجــل عــن نظــام الفواتي – لقــد بحثــت كثي
 Frilans Finans والمحاســبة، ثــم ظهــرت لي شــركة
الشــركة وعــن كيفيــة عملهــا، وعــن  قــرأت عــن 
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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�

المتعاونيــن  الشــركاء  أحــد  مــن  إعــالن  هــذا  الشــركاء:  مــن  مقــال 
ــا، ليــس بالضــرورة أن يتوافــق محتــوى هــذه المــادة مــع سياســة  معن

التحريريــة الكومبــس 

وهكــذا  ذلــك،  إلــى  ومــا   ، والشــروط  المراجعــات، 
بدأت العمل.

كيف تقوم بذلك؟
يتوجــب علــى الشــخص الــذي يعمــل لحســابه الخاص 
ــي  ــام الت ــام بالمه ــى القي ــدرة عل ــه الق ــد بنفس أن يج
عنــد  معهــم.  يتعامــل  الذيــن  للزبائــن  ســيقدمها 
انجــاز  يصبــح   Frilans Finans بشــركة  تســجيلك 
ــتكون  ــك س ــركة ألن ــذه الش ــال ه ــن خ ــك م أعمال
ــك  ــل، يمكن ــازك للعم ــد انج ــا، عن ــا به ــة موظف بمثاب
 Frilans أن ترســل فاتــورة للزبــون مــن خال شــركة
Finans، عــن طريــق خدمــة متوفــرة علــى موقــع 

Frilans Finans شركة
عندهــا يصلــك راتبــك مــن قبلنــا الــى حســابك البنــي 
الــذي تقــوم بتســجيله أثنــاء إرســالك الفاتــورة، بعــد 5 

أيام عمل من إرسالك للفاتورة

شــركة Frilans Finans تدفــع عنــك أيضــا رســوم 
أن  مــن  وتتأكــد  االجتماعيــة،  والضرائــب  الضرائــب 
ــة  ــع الضريب ــث دف ــن حي ــح م ــيء صحي ــون كل ش يك

لمصلحة الضرائب السويدية.

 Frilans خــال  مــن  فاتــورة  ترســل  عندمــا  لهــذا 
Finans وبعــد خمســة أيــام، تحصــل علــى راتبــك فــي 
حســابك المصرفــي محســوباً وجاهــزاً. وليــس عليــك 
التفكيــر بــأي شــيء لــه عاقــة بمصلحــة الضرائــب 

وما شابه ذلك.

شــخصا  وبصفتــك  عليــك  ســهًا  يكــون  وبذلــك 
يعمــل لحســابه الخــاص، الحصــول علــى دخــل مــادي 
دون  بهــا  تقــوم  التــي  المؤقتــة  المهــام  مقابــل 
بــك.  لديــك شــركة خاصــة  يكــون  أن  إلــى  الحاجــة 
ــب إدارة  ــب متاع ــدة، لتتجن ــة جي ــر طريق ــذه تعتب وه
ــت  ــاء الوق ــى قض ــة إل ــة ودون الحاج ــك الخاص أعمال

الكثير في األمور اإلدارية المالية المتعبة.

تجرأ على الثقة بنفسك
أن  المهــم  للمصــورة فيليســيا، كان مــن  بالنســبة 
يكــون لديهــا القــدرة علــى الجــرأة. أن تؤمــن بنفســها 
وتدافــع عــن شــغفها بعملهــا. عليــك أن تتغلــب 
علــى خوفــك مــن حــدوث خطــأ مــا. فيليســيا تقــد 

هنا نصيحة:

– أفضــل نصيحــة بالنســبة لــي أقدمــا لمــن هــم فــي 
ــرأة  ــى الج ــن عل ــوا قادري ــي أن يكون ــق ه ــة الطري بداي
فــي أخــذ ذمــام القيــادة. كلمــا زاد قلقــك وتشــتت 
ــدأ بخطــوات  ــرك كلمــا ابتعــدت عــن حلمــك. اب تفكي
صغيــرة، أو اضبــط ســرعتك حســب قدراتــك التــي 
تثــق بهــا. ال يوجــد مــا يمنعــك مــن أن تصبــح بالضبط 
مــا تريــد أن تكونــه. فقــط وعندهــا تســتطيع الجــري 

واالزدهار!

Frilans Finans من هي شركة
ييقــع المقــر الرئيســي لشــركة Frilans Finans فــي 
أوبســاال، ولديهــا أيضــا مركــزا الســتقبال الــزوار فــي 

ستوكهولم.

لألشــخاص  شــركة  أكبــر   Frilans Finans تعتبــر 
العامليــن لحســابهم الخــاص فــي منطقــة الشــمال 
األوروبــي، ومنــذ إنشــائها قبــل أكثــر مــن 20 عاًمــا 
اســتطاعت <ان تتيــح الفــرص ألكثــر مــن 75 ألــف 
مــن العامليــن لحســابهم الخــاص بإرســال فواتيــر 

من خالها.
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أفقيًا:
1 –  مٔورخ بريطاني معاصر من آثاره الهامة » تاريخ ٔاوروبا «  

2 –   غطاء الوجه - التزام
 3 – عنفوان الشباب – ٔاداة شرط 

4 –  ٔافعى
5 – من الحيوانات – مرفٔا تريك على المتوسط

6 –  تقوى – متشابهان – ما يكتمه ا نسان
7 – مدينة في فلسطين - اختبر

8 – هئا – مادة سريعة االشتعال
9– وشى - منطاد.

رأسيًا:
1 –رجــل ٔاعمــال وناشــط اجتماعــي سويســري ســاهم فــي تٔاســيس الصليــب 

األحمر
2 – تطور– ٔازرار الورد

3 –داِفع-رقيق
4 – ممرات)معكوسة(

5 – والية ٔاميركيةعاصمتها لنكولن
6 – كسر – حزن – حرف عطف

7 –  يقاسي – صغير الكلب
8 – ذيك الفٔواد– من الورود

9 – لباس – ضرب بخفة على الكتف.

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.
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اشترِ طقم صوفا و احصل 
على طاولة صوفا مجانية

أضف لمسة حب ودفء عىل مزنلك
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تقسيط لمدة 3 سنوات دون فوائد

شحن مجاين و توصيل رسيع لمجموعة كبرية من أطقم الصوفا

Lievägen  310599,6Ödeshög Klockarvägen 61151,114 Södertälje Lil la Garnisonsgatan 67254,41 Helsingborg 

014221625 0700914795 www.semobler.se www.semattor.seinfo@semobler.se
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