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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 
arabiska. 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 och består av 28 sidor. 

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.

Om Alkompis

• In-house produktion.
• Riksbevakning med huvudkontor i 
Stockholm.
• 600 000 arabisktalande personer i 
Sverige.
• Arabiska är Sveriges andra största 
modersmål sedan 2018

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

سكرتير التحرير نزار عسكر
0767999974

nizar@alkompis.com

المبيعات أحمد الزيان
0725587444

ahmed@alkompis.com
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رأي
واقع أم ازدواجية معايير؟

"سكتوا عنها عندما تطاولت على المسلمين 
وعاقبوها عندنا تطاولت على اليهود"

 Rebecka تناولــت اإلعالميــة المثيــرة للجــدل ريبيــكا فالنكفيســت
Fallenkvist  التابعــة لحــزب ديمقراطــي الســويد، عــدة مواضيــع 
تخــص المســلمين باالســتهتار، بــل وحتــى باالســتهزاء، لكــن ال 
ــل  ــة لذلــك، قب ــرأي العــام أعطــى أهمي حزبهــا وال الصحافــة وال ال
فتــرة أظهــرت عنصريتهــا وكشــفت عــن جذورهــا النازيــة بتصريــح 

سخيف طال هذه المرة، رمزاً من رموز فضح جرائم النازية.
ــت  ــاً، تحدث ــم حذفــه الحًق ــى Instagram ، ت وفــي منشــور لهــا عل
فالنكفيســت عــن فتــاة اشــتهرت مــن خــالل يومياتهــا التــي توثــق 
بعــض جرائــم النازييــن ضــد اليهــود، قبــل أن تقتــل في معســكرات 
وصفتهــا  فرانــك،  آن  تدعــى   التــي  الفتــاة  النــازي،  االعتقــال 
فالنكفيســت بـــ “الشــبقة جنســياً” وهــو شــيء تناقلتــه العديــد مــن 

وسائل اإلعالم حتى العالمية.

طبعــا أثــار المنشــور ردود فعــل قويــة مــن المجلــس المركــزي 
“تعبــر  بيــان:  فــي  المجلــس  الســويد. وكتب  فــي  اليهــودي 
فالنكفيســت عــن عــدم احتــرام ملحــوظ لـــ آن فرانــك كضحيــة 
معانــاة  مــن  الوقــح  التقليــل  إن  للهولوكوســت. 
ضحايا الهولوكوســت أمر غيــر الئــق ويجــب أال يخــرج مــن سياســي 

منتخب يتمتع بنفوذ كبير". 
مــن جهتــه، أدان ســفير إســرائيل فــي الســويد، زيــف نيفــو كولمان، 
آن  ذكــرى  تحتــرم  ال  حقيــرة،  “إهانــة  بأنــه  ووصفــه  المنشــور، 
فرانك”. واعتبــر، أن المنشــور يتناقــض بشــدة مــع جهــود الســويد 

للحفاظ على ذكرى الهولوكوست.

عــن  إيقافهــا  الـ SD إلــى  حزبهــا  اضطــر  الضغــط  هــذا  أمــام 
ممارســة مهامها، وقــال أوســكار كافالي-بيوركمــان، المســؤول 
ــة  ــا نتعامــل بجدي ــة: “إنن ــر رســالة مكتوب اإلعالمــي فــي الحــزب، عب
مــع مصطلحــات فالنكفيست الحساســة وغيــر المالئمــة علــى 
ــة مــع قســم  ــة داخلي وســائل التواصــل االجتماعــي، وســنبدأ عملي
المــوارد البشــرية لدينــا. لقــد تــم إيقــاف فالنكفيســت مــن الخدمــة 

أثناء التحقيق".

ــة، هــذا  ــأي ســياق نشــرت هــذه اإلعالمي ــاذا وب ــرف لم ــد يع ال أح
المنشــور عــن الفتــاة اليهوديــة، خاصــة أنهــا أصبحــت سياســية 
بعــد أن حصلــت فــي االنتخابــات األخيــرة، علــى تمثيــل لحزبهــا فــي 
ــن اســتنتاجه،  ــذي يمك ــد ال محافظــة ســتوكهولم. التفســير الوحي
هــو أنهــا أخرجــت مــا فــي داخلهــا مــن اســتهتار بمشــاعر اآلخريــن 
ممــن تعتبرهــم هــي فــي مرتبــة أقــل منهــا عرقيــاً وثقافيــاً، حســب 
الفكــر النــازي المريــض. خاصــة أنها قامــت بحــوار صحفــي فــي ليلــة 
مصطلــح “Helg seger” وفســر  فيــه  اســتخدمت  االنتخابــات، 
البعــض أنهــا تقصــد “Hell seger”، وهــو النســخة الســويدية مــن 
مصطلــح نــازي. اعتــذرت فالنكفيســت فيمــا بعــد وقالــت إنهــا 
كانــت تحــت تأثيــر الكحــول وكان يجــب أال تقــوم بحــوار صحفــي فــي 

هذه الحال.

اعتــاد المتابعــون لهــذه اإلعالميــة السياســية المتهــورة، علــى 
ضــد  وخاصــة  األجانــب  ضــد  منهــا  مشــابهة  أشــياء  ســماع 
المســلمين، لكــن ال أحــد مــن حزبهــا أو مــن خارجــه حــرك ســاكناً، 
بــل إن حزبهــا نفســه اســتخدم أثنــاء حملتــه االنتخابيــة رمــوزاً دينيــة 
تدعــو إلــى الكراهيــة، محــاواًل كما يبدو إظهار نوع من “التفنــن” أ

و“اإلبداع” في طرح هذا اإلعالن، الذي يقول:
“إذا كنــت تعتقــد بأنــه مــن الجميــل ســماع اآلذان وأنــت تســبح، 
فصــّوت لألحــزاب الســبعة األخــرى، أمــا إذا كنــت ال تفضــل ذلــك، 

“SD فصوت لحزب ديمقراطي السويد

بطلــة هــذا اإلعــالن الــذي ينتقــد الشــعائر اإلســالمية بشــكل 
خــاص، هــي نفســها اإلعالميــة فالنكفيســت التــي أوقفهــا حزبهــا 
ــة،  ــاة المحرق ــد اســتهزائها بفت ــة، بع ــا الحزبي ــام بمهامه ــن القي ع

مما أقام عليها الصحافة في السويد وفي الخارج.
قــد يبــدو األمــر تمييــزاً وازدواجيــة معاييــر، علــى األقــل لــدى عــدة 
ــة فالنكفيســت، هــذه المــرة،  ــر معاقب تعليقــات رافقــت نشــر خب
ــن  ــد م ــدى العدي ــن ل ــرات الســابقة، لك ــي الم ــا ف والتغاضــي عنه

قد يبدو األمر تمييزًا 
وازدواجية معايير، 

على األقل لدى 
عدة تعليقات 

رافقت نشر خبر 
معاقبة 

فالنكفيست، هذه 
المرة، والتغاضي 
عنها في المرات 

السابقة

مثاالن واقعيان 
أمامنا حول كيف 
نثور وكيف نبدي 
رأينا، في المثال 

األول حقق 
المتطرف المسيء 

بالودان ما أراده 
حين ورط عشرات 

الشبان المسلمين 
بصفة "الهمجية" 

حسب وصفه
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Mahmoud Agha
 Chefredaktör

الكومبس وقتها 
كان ردها على هذه 

اإلعالمية وعلى 
المواقع التي 
هاجمتنا، ردًا 

بسيطًا وواضحًا، 
طورنا أكثر من 
عملنا، أثبتنا أننا 

مؤسسة إعالمية 
سويدية تستحق...

الكومبــس وقتهــا كان ردهــا علــى هــذه اإلعالميــة وعلــى المواقع 
ــا  ــا، أثبتن ــر مــن عملن ــا أكث ــا، رداً بســيطاً وواضحــاً، طورن التــي هاجمتن
علــى  الحصــول  تســتحق  ســويدية  إعالميــة  مؤسســة  أننــا 
المســاعدات، حســب معاييــر ومقاييــس أي مؤسســة ســويدية 
أخــرى، ومــع أن جملــة مــا تلقتــه الكومبــس مــن مســاعدات، منــذ 
بدايــة تأسيســها قبــل 11 ســنة، ال يســاوي مصاريــف 3 أشــهر، فإننــا 
نعتبــر وضعنــا ضمــن برامــج المســاعدات الصحفيــة فــي الســويد، 

اعترافاً بنا وفخراً لنا، وفخراً أيضا لكل متابع لنا.
بعــد عــدة أشــهر مــن حملــة الكراهيــة التــي قادتهــا فالنكفيســت 
ضدنــا منحتنــا الدولــة مســاعدة جديــدة، وهــذا كان نتيجــة ردنــا 

عليها بعدم الرد.
الجاليــات العربيــة واإلســالمية فــي الســويد تســتحق الكثيــر، وهــي 
ــر للمجتمــع، ومــن حقهــا أي  ــر والكثي ــات عريقــة وتقــدم الكثي جالي
يكــون لهــا منابــر ووســائل إعــالم مهنيــة وجمعيــات فاعلــة وأذرع 

لوبيات فاعلة.
ــون  ــة، يعرف ــات الفاعل ــا وخاصــة الجمعي ــن اليهــود هن ــد م العدي
حقيقــة حــزب الـ SD وخلفيتــه النازيــة، ومنهــم مــن يدافــع عــن 
حقــوق المســلمين وغيرهــم بقــدر المســتطاع، وهــم يعرفــون أن 
تقــارب وتعاطــف هــذا الحــزب مــع إســرائيل مــا هــو إال للمقايضــة 
وللعــب علــى حبــل "عــدو صديقــي هــو صديقــي" ولكــن نحــن نعلم 
ــا  ــن توجهاتن ــن توجهاتهــم وع ــا وبغــض النظــر ع أن اليهــود هن
ــط  ــا نجتمــع براب ــا فــي نفــس الوطــن، أي أنن ــون معن هــم مواطن
المواطنــة، وهــم أو علــى األقــل أكثرهــم يعرفــون أن مــن يســكت 
عــن اضطهــاد المواطــن المســلم اليــوم ســيأتي عليــه الــدور غــداً، 
تمامــا كمــا ســكت الجميــع عــن اضطهــاد المواطــن اليهــودي 

باألمس، والنتيجة نعرفها جميعاً.
إذا ال يوجــد أي داعــي للشــعور بالظلــم جــراء ازدواجيــة المعاييــر 
ــرف  ــك، اع ــوة مع ــك وق ــق لدي ــد ح ــا يوج ــذة ضــدك، طالم المتخ
بيئــة  فــي  قوتــك  تســتخدم  وأيــن  كيــف  واعــرف  حقوقــك 

ديمقراطية تتيح للجميع نفس الفرص

الواقعييــن األمــر طبيعــي جــداً، بــل هــو نتيجــة وتحصيــل لقصــور 
الجاليــات المســلمة والعربيــة فــي الســويد خصوصــاً وفــي الغــرب 

عموماً.
ويــرى هــؤالء أنــه وبــداًل مــن التظلــم والشــكوى وجلــد الــذات، 
لمــاذا ال نتعلــم مــن الجاليــات اليهوديــة فــي الغــرب كيــف نعاقــب 

ونثير ونغضب ضمن الطرق القانونية المتاحة.
فــي أحــداث عيــد الفصــح التــي ثــارت بعــد قيــام االســتعراضي 
المتطــرف بالــودان بحــرق نســخ مــن المصحــف، اعتقــل وأديــن 
حتــى اآلن حوالــي 18 شــخصاً، أغلبهــم شــبان فــي مقتبــل أعمارهم، 
وفــي يــوم كتابة هــذا المقــال أعلنت الشــرطة أن عــدد المتورطين 
فــي هــذه األحــداث يتجــاوز الـــ 300 شــخص، يمكــن أن يطــال عــدد 

منهم عقوبات أيضاً بالسجن والغرامة.
مثــاالن واقعيــان أمامنــا حــول كيــف نثــور وكيــف نبــدي رأينــا، فــي 
المثــال األول حقــق المتطــرف المســيء بالــودان مــا أراده حيــن 
حســب  "الهمجيــة"  بصفــة  المســلمين  الشــبان  عشــرات  ورط 
وصفــه، وربمــا أضــر كثيــراً بمســتقبل بعضهــم. فــي المثــال الثانــي، 
ــدان مهمتهــا  ــى فق ــذار وإل ــة لالعت اضطــرت المســيئة المتطرف
السياســية، وحتــى بعــد أن أعادهــا الحــزب إلــى وظيفــة إداريــة، 

الحقت الصحافة هذا التصرف وأدانته عدة جهات.
ــات مؤامــرة، واليهــود  ــا نظري ال يوجــد شــيء خــارق، وال يوجــد هن
هــم بشــر عاديــون، فقــط اســتطاعوا أن يتعلمــوا مــن التاريــخ 
التــي  الغربيــة  المجتمعــات  فــي  أنفســهم  يحمــوا  كيــف 
ألعــداد  بالنســبة  متواضــع  عددهــم  أن  رغــم  اضطهدتهــم، 

المسلمين هنا في السويد أو العرب.
وعلــى فكــرة هــذه اإلعالميــة المتطرفــة والمســيئة، تطاولــت 
علــى الكومبــس مــرات عــدة، وكتبــت منتقــدة كيــف تحصــل جريدة 
"إســالمية وعربيــة"، حســب وصفهــا علــى مســاعدات إعالميــة 
مــن الدولــة، ووقفــت معهــا لألســف مجموعــة مــن المواقــع 
اإليرانيــة التــي قــال بعضهــا إنهــا لــم تحصــل، رغــم أنهــا قبــل 
العــرب  فـ"لمــاذ  الدولــة،  مــن  أي مســاعدات  علــى  الكومبــس، 

وليس نحن".

الجاليات العربية 
واإلسالمية في 

السويد تستحق 
الكثير، وهي 

جاليات عريقة 
وتقدم الكثير 
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ووسائل إعالم 
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أهم ما جاء في وثيقة االتفاق الحكومي 
بين أحزاب الكتلة الفائزة

حكومة سويدية جديدة تحكم باسم 
"حزمة أوكيسون"

الجنسية بعد 8 سنوات على األقل من اإلقامة في السويد

شروط جديدة لمساعدة السكن واألطفال ونقدية الوالدين

ترحيل األجانب ذوي السلوك “السئي”

سحب الجنسية وإلغاء تصريح اإلقامة في عدد من الحاالت
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قــدم رئيــس حــزب ديمقراطــي الســويد )SD( جيمــي 
سياســة الهجرة  اكتوبــر  مــن   14 أوكيســون في 
واالندمــاج للحكومــة اليمينيــة الجديــدة فــي المؤتمــر 
صحفــي الــذي أُعلــن فيــه االتفــاق علــى الحكومــة 

برئاسة أولف كريسترشون بنفس اليوم. 
المحافظــون  األربعــة،  األحــزاب  ووقعــت 
والليبراليــون  الديمقراطيــون  والمســيحيون 
وديمقراطيــو الســويد، علــى اتفــاق تتشــكل بموجبــه 
الحكومــة ويحــدد سياســتها. ويقــع االتفــاق فــي 62 
ــرة  ــة خاصــة بسياســة الهج ــا 18 صفح ــة، بينه صحف
واالندمــاج. وأطلقــت وســائل إعــالم ســويدية علــى 
“حزمــة  اســم  واالندمــاج  بالهجــرة  الخاصــة  البنــود 
أوكيســون، فــي إشــارة إلــى تأثيــر حــزب ديمقراطــي 
الســويد فــي فرضهــا، وبــدا هــذا التأثيــر واضحــا مــن 
خــالل بنــود االتفــاق خاصــة المتعلقــة بأمــور الهجــرة 

واللجوء واالندماج.

أساتذة جامعيين: وضع حزب 
ديمقراطيي السويد الـ SD في 

الحكومة فريد من نوعه 
فيمــا قــال عــدد مــن أســاتذة العلــوم السياســية 
الحكومــة  تشــكيل  علــى  أيــام  بعــد  الســويديين، 
وحــزب  الحكومــة  بيــن  االتفــاق  إن  الجديــدة، 
نوعــه”،  مــن  “فريــد   )SD( الســويد  ديمقراطــي 
الحزب جيمــي  رئيــس  أن  إلــى  مشــيرين 
المكاتــب  فــي  كبيــرة  ســلطة  أوكيسون اكتســب 
الحكومــة.  فــي  يشــارك  ال  أنــه  رغــم  الحكوميــة 
عندمــا  الحــزب  مســاءلة  يمكــن  “كيــف  وتســاءلوا 
قــرارات  علــى  )الفيتــو(  النقــض  حــق  لــه  يكــون 

الحكومة لكنه ليس جزءاً منها؟!”.

وقــال أســتاذ العلــوم السياســية يونــاس هينفــورش 
لصحيفــة داغينــز نيهيتــر “إنــه موقــف مثالــي بالنســبة 
لـــSD.  كل شــيء جيد فــي قرارات الحكومة ســيقول 
إنــه بســببه، أمــا القــرارت الســيئة فيمكنــه إلقــاء اللــوم 

فيها على اآلخرين”.

وبموجــب االتفــاق تشــكل األحــزاب الثالثــة الحكومــة 
فــي حيــن يبقــى أكبــر األحــزاب، SD، خــارج الحكومــة، 
ــى سياســة الحكومــة،  ــراً شــاماًل عل ــه ضمــن تأثي لكن

حيــث ورد فــي االتفــاق “تتمتــع أحــزاب التعــاون غيــر 
الموجــودة فــي الحكومــة بتأثيــر كامــل ومتســاو علــى 

القضايا في مشاريع التعاون”.
أن ممثلــي  العمليــة  الممارســة  فــي  يعنــي  وهــذا 
الحكوميــة  المكاتــب  إلــى  ســينتقلون  الحــزب 
األخــرى فــي وضــع  األحــزاب  وسيشــاركون مثــل 

اقتراحات للسياسات التي يغطيها االتفاق.

جامعــة  فــي  السياســية  العلــوم  أســتاذ  وقــال 
ســتوكهولم يــان تيوريــل “الســؤال هــو إلــى أي مدى 
يمكــن القــول إن ديمقراطــي الســويد موجــودون 
مناصــب  لديهــم  تكــون  أن  دون  الحكومــة،  فــي 
ــون جــداً مــن الحكومــة، دون أن  ــة. إنهــم قريب وزاري

يكونوا فيها”.
ومــن المعتــاد فــي السياســة الســويدية أن تكــون 
هنــاك اتفاقــات بيــن األحــزاب فــي وثيقــة حكوميــة، 
ويحــدث فــي بلــدان أخــرى أيضــاً أن يكــون أكبــر حــزب 
فــي القاعــدة الحكوميــة خــارج الحكومــة. كمــا هــو 
الحــال، علــى ســبيل المثــال، فــي الدنمــارك العــام 
الدنمــاريك  الشــعب  حــزب  دعــم  عندمــا   2015

الحكومة.
التــي  بالطريقــة  التعاون منظــم  أن  حقيقــة  لكــن 
فــي  عــادي  غيــر  أمــر  “تيــدو”  اتفــق  عليهــا  نــص 

السويد أو غيرها.

وعــن ذلــك، قــال تيوريــل “هــذا أمــر فريــد مــن نوعــه 
فــي السياســة الســويدية. ال يوجــد أحــد آخــر كتــب 

اتفاقاً حكومياً بهذا الطول والتفصيل”.
ويعنــي ذلــك بالنســبة لـــSD أن الحــزب ســتكون لديــه 
إمكانيــة الوصــول إلــى مــوارد المكاتــب الحكوميــة 
ــات  ــى االقتراح ــو( عل ــق النقــض )الفيت ــن ح ــوع م ون
االتفــاق.  إطــار  فــي  الحكومــة  تقدمهــا  التــي 
مفاوضــات  فــي  كاملــة  مشــاركة  وسيشــارك 
التــي تغطــي جميــع مجــاالت السياســة  الميزانيــة، 

العامة تقريباً.

فــي  تدخــل  األولويــات  “كل  هينفــوش  وقــال 
ــم  ــم يت ــي ل ــاالت الت ــر مــن المج ــاك كثي ــة. هن الميزاني
فــي  موجــودة  ســتكون  االتفــاق  فــي  ذكرهــا 

الميزانية، أي أن SD يشارك في كل شيء تقريباً”.
الحــزب  لــن يخضــع ممثلــو  الوقــت نفســه،  وفــي 
ــوزراء فــي الحكومــة.  ــي يخضــع لهــا ال للمســاءلة الت

فــإذا كانــت أحــزاب المعارضــة غيــر راضيــة عــن أي 
ــن  ــه، لك ــوم إلي ــه الل ــا اســتجوابه وتوجي ــر، يمكنه وزي
لــن يكــون مــن الممكــن القيــام بذلــك مع مســؤولي 

.SD

السويد تتغير جذريا وال تشهد 
مجرد تعاقب على السلطة

ــى  ــام األول ــت الكومبس نشــرت تقريراً فــي األي وكان
بعــد إعــالن االتفــاق الحكومي قالــت فيــه إن االتفاق 
مثالــي لحــزب SD حيــث يؤّمــن لــه اإلمســاك بقــرارات 

الحكومة دون أن يتورط في الحكم. 

 واعتبــر التقريــر أن مشــهد وصــول كريسترشــون 
ــى  ــاً عل ــاً عادي ــر تعاقب ــوزراء قــد ال يعتب ــى رئاســة ال إل
ــل فــي أن  الســلطة، ففي الســويد تغير جــذري يتمث
المتطــرف.  اليميــن  قبضــة  فــي  وقعــت  البــالد 
االتفــاق الــذي تشــكلت بموجبــه الحكومــة بدعــم مــن 
حزب ديمقراطــي الســويد يشــي بالكثيــر. 62 صفحــة 
واالندمــاج  الهجــرة  عــن قضايــا  18 صفحــة  بينهــا 
بــدت وكأنهــا كتبــت جميعــاً بخــط رئيس SD جيمــي 
أوكيســون. هبــت األحــزاب األربعــة األخــرى مباشــرة 
بعــد إعــالن بنــود االتفــاق لتقــول إن أوكيســون هــو 
كريسترشــون  أولــف  بــدا  اآلن.  البلــد  يحكــم  مــن 
ــم كل شــيء لخصــوم األمــس فــي  مســتعداً لتقدي
رأس  إلــى  الوصــول  مقابــل  المتطــرف  اليميــن 
أن  مــن  أضعــف  الليبراليــون  بــدا  فيمــا  الســلطة. 
يقولــوا “ال” واضحــة فــي وجه SD وهــم الذيــن نجــوا 
فــي  البرلمــان  مــن  الخــروج  كابــوس  مــن  بالــكاد 
الكتلــة.  أحــزاب  أكبــر  األخيــر  غــدا  االنتخابــات. فيمــا 
ــاًل،  ــر الســيناريوهات تفضي ــى أكث ــا عل حصل SD ربم
ــم. فــإن نجحــت  ــورط فــي الحك أن تحكــم دون ان تت
ــة  ــة صعب الحكومــة فــي مواجهــة ظــروف اقتصادي
فهــو نجــاح لمــن يمســك بتالبيبهــا، وإن فشــلت 
فهــو فشــل لمــن يقودهــا، وهــو فــي هــذه الحــال 
البرلمــان  فــي  مقعــداً   73 كريسترشــون.  أولــف 
الناخبيــن  أصــوات  مــن  بالمئــة  عشــرين  وحوالــي 
الســويديين كانــت كافيــة لتحقيــق مــا عمل SD مــن 
أجلــه طيلــة اثنــي عشــر عامــاً. أن يقبــض علــى الحكــم، 
وأن تأتيــه األحــزاب ُفــرادى وجماعــات تطلــب وده، 

وهو الذي كان يطلب اعترافاً منها بوجوده.

حزمة أوكيسونموضوع الغالف
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وضــع غيــر ســهل لـــ كريسترشــون الــذي أعــاد حزبــه 
إلى قواعده القومية والمحافظة.

يقــود أولــف كريسترشــون الحكومــة والبــالد تواجــه 
ظروفــاً اقتصاديــة طاحنــة، قــد تتحــول إلــى أزمــة 
تذّكــر بأزمــة 2008. حينهــا اســتطاع ســلُفه فريدريــك 
راينفيلــد النجــاة بالمحافظيــن والســويد معــاً، فكافــأه 
الســويديون فــي 2010 بأكبــر نســبة يحصــل عليهــا 
الحــزب فــي تاريخــه، 30 بالمئــة مــن األصــوات، ليقــود 
الحكومــة مجــدداً ولثمانيــة ســنوات متتاليــة للمــرة 
ــن  ــد بي ــن. تحــول راينفل ــخ المحافظي األولــى فــي تاري
لقــد  للحــزب،  تاريخــي  قائــد  إلــى  و2014   2006
حول حــزب المحافظين بالفعــل مــن حــزب قومــي 

محافظ إلى ليبرالي معتدل. 
ــة  ــده القومي ــى قواع ــه إل ــاد أدراج ــزب ع ــر أن الح  غي
والمحافظــة بعــد خســارة انتخابــات 2014.  سياســة 
الهجــرة المفتوحــة التــي اتبعهــا راينفلــد ُحّملــت أكثــر 
ممــا تحتمــل وُعلقــت عليهــا أســباب الخســارة. فــي 
هــذه األجــواء تســلم خصــم راينفلــد أيــام الشــباب 
أولــف كريسترشــون قيــادة الحزب. بدا كريسترشــون 
وعلــى غيــر نشــأته معاديــاً للهجــرة وشــاناً هجومــاً 
شرســاً طيلــة الســنوات الماضيــة علــى االشــتراكيين 
الديمقراطييــن بســبب مــا أســماه سياســة األبــواب 
المفتوحــة. وعــد كريسترشــون بتغييــر ذلــك كلــه إن 
أمســك بالســلطة. وفــي طريقــه إلــى الحكــم أصبــح 
المتطــرف  اليميــن  ألفــكار  ترويجــاً  أكثــر 
من SD نفســه، فتقدمــت شــعبية األخيــر وتراجــع 
المحافظون، غيــر أن المقاعــد الثالثــة التــي تقدمــت 
كافيــة  كانــت  االنتخابــات  فــي  اليميــن  كتلــة  بهــا 
الــوزراء،  برئاســة  هدفــه  كريسترشــون  ليحقــق 
ويمســك أوكيســون بحلمــه عبــر اإلمســاك بقــرار 

الحكومة.

رئيس الوزراء يمثل الحزب 
الثالث في البرلمان

ــف  ــة وســتين مقعــداً فــي البرلمــان يقــود أول بثماني
مقعــداً  عشــر  وبتســعة  الســويد.  كريسترشــون 
ســتتولى إيبــا بــوش إدارة وزارة الشــؤون االجتماعيــة، 
وبســتة عشــر مقعــداً ســيضع الليبراليــون بصمتهــم 
ــة  ــم فــي البــالد، لكــن بثالث ربمــا علــى سياســة التعلي
وجــه  ويغيــر  يحكم SD البلــد  مقعــداً  وســبعين 

السياسة السويدية ربما إلى األبد.
حوالــي خمســين ألــف صــوت حققــت أهــداف هؤالء 
ــن  ــى اللب جميعــاً، بينمــا مــا زال مهاجــرون يبكــون عل
تخصهــم  التــي  البنــود  يعــدون  وهــم  المســكوب 

مباشرة في سياسة الحكومة الجديدة.  

أهم البنود التي اتفقت عليها 
األحزاب األربعة في سياسة 

الهجرة واالندماج:
• تشديد الضوابط الداخلية على حدود السويد.

 
البيومتريــة فــي قضايــا  البيانــات  • زيــادة اســتخدام 

الهجرة مثل البصمة وخاصية التعرف على الوجه. 

الداخليــة  الضوابــط  زيــادة  العمــل علــى  • توســيع 
مــع  والتعامــل  تحديــد  بذلــك  ويقصــد  لألجانــب. 
األشــخاص الموجوديــن فــي الســويد دون إقامــة 
ذلــك  وتنفيــذ  البــالد  مغادرتهــم  مــن  والتأكــد 
بأســاليب تعطــي أفضــل النتائــج، بنــاًء علــى خبــرة 

السلطات.

• العمــل المكثــف علــى عــودة المهاجريــن االختياريــة 

إلــى بالدهــم. وســينفذ ذلــك مــن خالل منــح مصلحة 
الهجــرة والشــرطة ومصلحــة الضرائــب ومصلحــة 
يتعلــق  فيمــا  للتعــاون  قويــاً  تفويضــاً  الســجون 
بعمليــات العــودة وتوفيــر المــوارد لهــذا الغــرض إذا 

لزم األمر.

وفًقــا  المطلــوب  األدنــى  خفض اللجوء للحــد   •
لقانون االتحاد األوروبي.

• إعــادة تســجيل مواطنــي المنطقــة االقتصاديــة 
ــر  ــراح تدابي ــق واقت ــة، مــن خــالل إجــراء تحقي األوروبي
االقتصاديــة  المنطقــة  مواطنــي  لتســجيل  عامــة 
ــد  ــن يقيمــون فــي الســويد لمــدة تزي ــة الذي األوروبي

على ثالثة أشهر.

ــرة  ــن فــي الســويد. خــالل فت ــد إعــادة التوطي  • تقيي
ــي  ــة، ســتقبل الســويد 900 مــن الجئ ــم القادم الحك

الحصص )الجئي األمم المتحدة( سنوياً فقط.

ــاك  ــة. ســتكون هن  • تشــديد شــروط هجــرة العمال
مراجعــة للوائــح هجــرة اليــد العاملــة بهــدف رفــع حــد 
الدخــل المســموح بــه. وتســعى الحكومــة المحتملــة 
إلــى عــدم منــح تصريــح العمــل إال إذا كان العمــل 
الــذي تتــم علــى أساســه هجــرة اليــد العاملــة يوافــق 
بخصــوص  قــرار  اتخــاذ  األجــور. وســيتم  متوســط 

المستوى المقبول.

ــة، أي أن  ــدول اآلمن ــات اللجــوء مــن ال • فحــص طلب
يتــم مراجعــة اللوائــح الحاليــة الخاصــة بالبلــدان اآلمنــة 
آمنــة. وكذلــك  أجــزاء منهــا  اعتبــار  يمكــن  التــي  أو 
ــة  ــدان اآلمن ــة البل النظــر فــي نقــل مســؤولية قائم

موضوع الغالف

Foto:Fredrik Sandberg/TT
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من مصلحة الهجرة إلى مكتب الحكومة.

 • إدخــال مراكــز عبــور Transitcenter فــي إجــراءات 
علــى  اللجــوء  يجبــر طالبــو  بحيــث  اللجــوء،  طلبــات 

العيش في مراكز خاصة. 

• إمكانيــة الترحيــل بســبب ســوء الســلوك. أي أنــه 
يجــب علــى أي شــخص موجــود فــي الســويد االلتــزام 
ــراء  ــك ســيتم إج ــم الســويدية األساســية. ولذل بالقي
ذوي  األجانــب  ترحيــل  إمكانيــة  لتحليــل  تحقيــق 
الســلوك الســئ. والمقصــود بالســلوك الســئ هــو 
ــة  أن يكــون الشــخص علــى عالقــة بمنظمــة إجرامي
منظمــات  فــي  المشــاركة  أو  بالدعــارة  يعمــل  أو 
تنشــر العنــف والتطــرف وتهــدد القيــم الســويدية 

األساسية. 

 • النظــر فــي تحميــل طالبــي اللجــوء جــزء مــن تكاليــف 
االستقبال، في شكل رسوم ثابتة. 

• تشــديد شــروط الحصــول علــى الجنســية، ســيتم 
ــر صرامــة  ــات أكث ــد لوضــع متطلب ــق جدي إجــراء تحقي
ســيتم  كمــا  الســويدية.  الجنســية  علــى  للحصــول 
 8 أي  أطــول،  إقامــة  فتــرة  إلــى  العــودة  اقتــراح 
ســنوات علــى األقــل، قبــل أن يحصــل األجنبــي علــى 
الجنســية الســويدية. كمــا ترغــب الحكومــة فــي إعــادة 
والمعرفــة  الذاتــي  االكتفــاء  متطلبــات  تقديــم 
الكافيــة لمجتمــع الســويد وثقافتهــا وكذلــك فــرض 
ــرح  ــك تقت ــى ذل ــة إل ــه. إضاف شــروط الســلوك النزي
الحكومــة أن يتــم إضافــة خطــوة أخيــرة للحصــول 
علــى الجنســية تشــمل “إعــالن الــوالء” أو “مقابلــة 
طبيعــة  ذي  مماثــاًل  احتفاليــاً  إجــراء  أو  المواطنــة” 
إلزاميــة. كمــا تقتــرح ســحب الجنســية لمــن يحملــون 
جنســية مزدوجــة وارتكبــوا جرائــم تهــدد النظــام أو تــم 

منحهم الجنسية نتيجة لمعلومات كاذبة.

• إلغــاء تصريــح اإلقامــة فــي عــدة حــاالت. ســيتم 
يمكــن  التــي  االحتمــاالت  لمراجعــة  تحقيــق  إجــراء 

فيها إلغاء تصريح اإلقامة. 

• تشــديد الضوابــط علــى ســلوك األجانــب. ســيتم 
تكليــف مصلحــة الهجــرة بإعطــاء األولويــة للتحقيــق 
فــي ســلوك وأســلوب حيــاة األجانــب عنــد النظــر 

في منح التصاريح. 
 • تشــديد شــروط لم الشــمل، أي تقليل االستثناءات 

لمتطلبات اإلعالة.

لبالدهــم  المهاجريــن  لعــودة  الحوافــر  مراجعــة   •
كيفيــة  حــول  الحكومة تحقيقــاً  ســتطلق  طوعيــاً. 
تحفيــز المهاجريــن أن يعــودوا إلــى بالدهــم . ينطبــق 
هــذا بشــكل خــاص علــى األشــخاص الذيــن لــم يتــم 
حيــث  مــن  الســويدي  المجتمــع  فــي  دمجهــم 
الثقافيــة  العوامــل  أو  اللغــة  أو  الذاتــي  االكتفــاء 

األخرى.

• العمل على إعداد تعداد وطني واسع النطاق. 

للبقــاء فــي  الجــذب  أخــذ تدابيــر لتقليــل عوامــل   •
الســويد مــن خــالل تقليــل المنافــع التــي يحصــل 

عليها غير المواطنين.

نقديــة  علــى  للحصــول  جديــدة  شــروط  وضــع   •
ــن، ومســاعدة الطفــل، ومســاعدة الســكن،  الوالدي
التمريــض،  ومســاعدة  األطفــال،  تعــدد  وبــدل 

وغيرها.

• تشــديد العقوبــات ووضــع قواعــد أكثــر صرامــة 
وتعــدد  القســري  والــزواج  األطفــال  زواج  ضــد 

الزوجات.

• مزيــد مــن عمليــات الترحيــل بســبب الجريمــة. أي 
شــخص يكــرر جريمــة يجــب أن يتــم ترحيلــه بســهولة 

أكثر، حتى لو كانت العقوبة ال تشمل الترحيل.

إجــراءات  وأخــذ  مشــروطة  مســاعدات  توفيــر   •
دبلوماسية لزيادة عودة المهاجرين إلى بالدهم.

مســاعدات  علــى  الحصــول  فــي  الحــق  تقييــد   •
البــالد  اجتماعيــة. ال يحــق ألي شــخص يقيــم فــي 

بشكل غير قانوني الحصول على مساعدة مالية.

الدينيــة  للجماعــات  األجنبــي  التمويــل  حظــر   •
التحقيــق  يراجــع  أن  يجــب  األهليــة.  والمنظمــات 
الحظــر المفــروض علــى التمويــل األجنبــي للطوائــف 
الدينيــة وغيرهــا مــن المنظمــات في مجــال المجتمع 
المدنــي ذات الصلــة باإلســالميين والتطــرف، وأن 
يضــع مقترحــات لتشــديد اللوائــح واإلشــراف عندمــا 
يتعلــق األمــر بتمويــل هــذه المنظمــات. يجــب كذلك 

االهتمام بمكافحة اإلسالموية والتطرف.

• إجــراء تقييــم لتصاريــح اإلقامــة بدافــع الدراســة، 
وذلــك بهــدف التعامــل مــع ســوء اســتخدام تصاريح 

اإلقامة للدراسة.

• مراجعــة عمليــة اللجــوء بهــدف ضمــان الجــوده. 
للمســاعدين  معاييــر  المراجعــة  ســتتضمن 
العمومييــن والمترجميــن والمحلفيــن، إضافــة إلــى 
تقييــم القضايــا المتعلقــة بالمثلييــن ومــن يقومــون 

بتغيير ديانتهم. 

• تعديــل سياســة االندمــاج لتشــمل بشــكل أوضــح 
التكيــف االجتماعــي والثقافــي واالقتصــادي واللغوي 

والديمقراطي.

لتحســين  المــدى  طويلــة  مخططــات  وضــع   •
المناطق الضعيفة.

قواعــد  تغييــرات  اقتــراح  بهــدف  تحقيــق  إجــراء   •
اللجــوء  لطالبــي  المجتمــع  علــى  التعــرف  دورات 
وكذلــك قواعــد التوجيــه االجتماعــي للوافديــن الجدد 

.SFI وتعليم اللغة السويدية لألجانب

توزيــع  يحكــم  الــذي  اإلســكان  قانــون  مراجعــة   •
الوافدين الجدد في البلديات. 

• مراجعــة دعــم الترســيخ ليكــون أقــل مــن الدعــم 
العــام والمنــح التــي يمكــن منحهــا لألشــخاص الذيــن 
ــاء  ــي إلغ ــة، وبالتال ــرة طويل عاشــوا فــي الســويد لفت
العيــش  ســبل  دعــم  فــي  والحــق  الترســيخ  بــدل 
 kompletterande försörjningsstöd التكميلــي 
بــدل  علــى  للحصــول  ســكن.  بــدل  لديهــم  لمــن 
المشــاركة  يجــب وضــع شــروط  كامــاًل،  الترســيخ 
النشــطة فــي SFI والمشــاركة فــي أنشــطة بــدوام 
ــي ســيتم  ــات النشــاط الت كامــل تتوافــق مــع متطلب

تقديمها في دعم سبل العيش.

• تقييــد الحــق فــي الحصــول علــى مترجــم فــوري 
والجنســية  اإلقامــة  علــى  الحاصليــن  لألشــخاص 

السويدية.

الصغار.عمــل  لألطفــال  االندمــاج  فــرص  •زيــادة 
سابقاً بمبلغ إضافي قدره ألف كرونة شهرياً. 

قسم التحرير
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موضوع الغالف

أولف كريستيرشون

ماريا مالمر ستينرغارد

كارل أوسكار بولين

إيبا بوش

توبياس بيلستروم

يعقوب فوشميد

جيسيكا روسفال

يوهان فورشيل

أكو أنكاربيري يوهانسون

غونار سترومر

بول يونسون

كاميال  غرونفال

رئيس الوزراء

وزيرة الهجرة

وزير الدفاع المدني

وزيرة الطاقة والشؤون االقتصادية

وزير الشؤون الخارجية

وزير الشؤون االجتماعية

وزيرة الشؤون األوروبية

وزير المساعدات اإلنمائية والشؤون الخارجية

وزيرة الصحة

وزير العدل

وزير الدفاع

وزيرة الخدمات اإلجتماعية
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وزراء حكومة أوكيسون

أنا تينغي

ماتس بيرشون

يوهان بيرشون

إليازابيث سفانتيسون

لوتا إدهولم 

بولينا براندبيري

نيكالس ويكمان

رومينا بورمختاري

بيتر كولغرين

إريك سلوتنر

باريسا ليليستراند

أندرياس كارلسون

وزيرة المسنين

وزير التربية والتعليم

وزير العمل واإلندماج

وزيرة المالية

وزيرة المدارس

وزيرة المساواة بين الجنسين

وزير األسواق المالية

وزيرة الشؤون المناخية والبيئة

وزير الشؤون الريفية

وزير الشؤون المدنية

وزيرة الثقافة

وزير البنية التحتية واإلسكان
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مقاالت الشركاء

Christoffer AsplundNordax مسؤول قروض السكن في بنك

إذا كنت تنوي شراء سكن هذا الخريف إليك 
5 أشياء مهمة يجب مراعاتها

مقال من الشركاء: هذا المقال من شركة Nordax Bank أحد الشركاء المتعاونين معنا، ليس بالضرورة أن 
يتوافق محتوى هذه المادة مع سياسة الكومبس التحريرية.

هل تفكر فيما إذا كان الوقت مناسبًا لشراء منزل هذا الخريف؟ من السهل أن تضيع في اإلجابة ضمن هذه األوقات، التي 
ترتفع فيها معدالت الرهن العقاري وتتراجع بالتالي أسعار المساكن. ما حجم االنخفاض في األسعار؟ ومتى سترتفع 

األسعار مرة أخرى؟ نظرا ألنه من الصعب معرفة شكل سوق اإلسكان في المستقبل على وجه اليقين، لذلك لدينا لك بعض 
النصائح حول كيفية التفكير في اإلجابة على السؤال فيما إذا كان الوقت مناسبا اآلن أم ال.

1 ( ابحــث عــن منــزل لالســتمتاع بــه لفتــرة 
يلة طو

أن  نعلــم  األســعار،  انخفــاض  عــن  النظــر  بغــض 
أســعار المســاكن ترتفــع تاريخيا على المــدى الطويل. 
كلمــا طالــت مــدة إقامتــك فــي المنــزل، قــل خطــر 
حــدوث انخفــاض حــاد فــي قيمتــه. يعــد العثــور علــى 
شــقة تشــعر أنــك ستســتمتع بهــا أكثــر أهميــة مــن 
تمامــا.  صحيــح  بشــكل  اإلســكان  ســوق  توقيــت 
ومــع ذلــك، مــن المهــم أن يكــون لديــك هوامــش 
جيــدة وأن تشــعر بأمــان القــدرة علــى البقــاء حتــى إذا 

ــدة. ــك أو إذا ارتفــع ســعر الفائ فقــدت وظيفت

 2( راجع تمويل اإلسكان الخاص بك
مــا هــو المبلــغ الــذي يمكنــك إنفاقــه، ومــاذا أنــت 
علــى اســتعداد إلنفاقــه علــى تكاليــف الســكن؟ ضــع 
ــا  ــرات. احســب م ــار أي تغيي ــي االعتب ــذ ف ــة تأخ ميزاني
ســيحدث ألموالــك إذا ارتفــع ســعر الفائــدة أو إذا 
أصبحــت متطلبــات االســتهالك أكثــر صرامــة. يقــوم 
البنــك أيًضــا باختبــار أموالــك عندمــا يقــرر، مــا إذا كان 
بإمكانــك الحصــول علــى قــرض عقــاري – ولكــن 

مــن الجيــد دائمــا أن تكــون علــى درايــة بمــا تعنيــه 
الضغــوط المختلفــة علــى أموالــك.

الوقــت  نفــس  فــي  والشــراء  البيــع   )3
يبــا تقر

ــع  ــزال تريــد بيعــه؟ حــاول البي هــل تملــك بالفعــل من
والشــراء خــالل نفــس الفتــرة الزمنيــة. إذا كنــت تبيــع 
ــي نفــس  ــوم بالشــراء ف ــاش وتق ــرة االنكم ــي فت ف
منزلــك  أيضــاً  تشــتري  أنــك  يعنــي  الوقــت، فهــذا 
الجديــد بســعر أقــل. اســتعد قــدر اإلمــكان. كيــف 
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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.

يبــدو األمــر مــع بيــع شــقق بنفــس القيمــة وفــي 
تســتغرقها  التــي  المــدة  تتبــع  المنطقــة؟  نفــس 
ــم  ــذي يت ــن الشــقة ال ــالن ع ــن اإلع ــرة بي ــادًة الفت ع
ــه. ومــا  ــع الشــقة ب ــم بي ــذي يت ــى الوقــت ال نشــره، إل
هــو نــوع الشــقق التــي تبــاع؟ وهــل هنــاك مجموعــة 

ــم بهــا؟ ــي تهت ــازل الت ــرة مــن المن كبي

3.   السويد ال تقّدم وجبات الطعام في 
الميالد بل الوالئم!

يتمّيــز كّل بلــد فــي العالــم بأطبــاق خاّصــة تقــّدم فــي 
األعيــاد، ولكــن بالنســبة للســويد فاألمــر مختلــف إلــى 
ــاق التــي تقــّدم فــي  ــاك عشــرات األطب حــّد مــا، فهن
العائــالت واألصدقــاء،  تتشــاركها  الميــالد  ســهرة 
وتعــرف وليمــة عيــد الميــالد باســم )Julbord( تقــّدم 
فيهــا األطبــاق الســويدّية الشــهّية بطريقــة البوفيــه 

المفتــوح.
أن  تذّكــر  الرائعــة،  الطريقــة  بهــذه  تحتفــل  ولــي 
تحــرص  الطعــام فــي منزلــك، وأن  بغرفــة  تهتــّم 
ــد فــي  ــواع الطــاوالت والموائ ــاء أفضــل أن ــى اقتن عل

الســعيد. بالعيــد  احتفالــك 

4.   شجرة الميالد حتمًا مذهلة!
التقريــر  تقــرأ  أن  يجــب  منــزاًل،  تشــتري  أن  قبــل 

الســنوي لجمعيــة الوحــدات الســكنية بشــكل صحيــح، 
ففــي النهايــة فــإن الشــؤون الماليــة للجمعيــة هــي 
التــي ســتؤثر علــى رســومك وعلــى قيمــة المنــزل 

ــر مباشــر. بشــكل غي

شيء يستحق التدقيق وهو:
أ( مــا حجــم القــروض؟ المثيــر لالهتمــام هــو 
القــرض مقســوًما علــى مســاحة المعيشــة ورســم 
المتــر المربــع والســنة. أوجــد إجمالــي الديــن ومجمــوع 
القيمــة      متوســط  يختلــف  المعيشــة.  مســاحة 
باختــالف المــدن والمناطــق. اســأل الوســيط عــن 
متوســط   القيمــة للمنطقــة التــي يقــع فيهــا المنــزل.

هــل  المســتقبلية؟  لتكاليــف  ا زيــادة  ب( 
قيــدت الجمعيــة قروضهــا التــي ســتنتهي قريبــاً؟ 
زيــادة  ذلــك  يعنــي  فقــد  لــك،  ذ ك ر  ـ األمـ كان  إذا 
الرســوم حيــث مــن المحتمــل أن تزيــد تكاليــف قــرض 
الجمعيــة. أو ربمــا تــم التخطيــط إلجــراء تجديــدات 

كبيــرة قــد تؤثــر علــى الرســوم؟
ج( اإليــرادات؟ هــل تقــوم الجمعيــة بتأجيــر مبــاٍن 
أو أي مســاكن تؤجــر شــقًقا تــدر دخــاًل؟ هــل تــم 
ــك، يمكــن  ــرة بالفعــل؟ بعــد ذل ــدات كبي ــراء تجدي إج
للجمعيــات التــي تقــدم قروًضــا أعلــى قليــاًل لــكل متــر 

ــد. ــع باقتصــاد إســكان جي ــع أن تتمت مرب

5( تحقق من أرقام المبيعات في 
المنطقة.

ال أحــد يريــد أن يدفــع ثمــن منزلــه. لذلــك، مــن المهم 
المماثلــة  للمنــازل  المبيعــات  أرقــام  مــن  التحقــق 
فــي نفــس المنطقــة. تحقــق مــن أرقــام المبيعــات 
الحاليــة، ولكــن أيضــا كيــف بــدت األســعار تاريخًيــا. 
كيــف تعاملــت المنطقــة مــع االنخفاضــات الســابقة 
ــا؟ ــا تصاعدًي ــرى اتجاًه فــي ســوق اإلســكان؟ هــل ت

هل أصبح أكثر وضوحا؟
ــزل  ــى من ــور عل ــد أن الشــيء المهــم هــو العث نعتق
تحبــه ويمكنــك تحمــل تكاليــف االحتفــاظ بــه بغــض 
النظــر عمــا إذا كانــت أســعار الفائــدة ترتفــع أو تغيرت 
ــا التأكــد مــن أن  ــة. مــن المهــم أيًض ظروفــك المالي
الشــؤون الماليــة لجمعيــة اإلســكان تبــدو جيــدة. ثــم 
عليــك أن تســير فــي طريقــك بغــض النظــر عــن 
تقلبــات الســوق، والتــي ال يمكــن ألحــد التنبــؤ بهــا 
بشــكل مؤكــد. الشــيء الوحيــد الــذي نعرفــه هــو أن 
ــدي بغــض  ــاه تصاع ــه اتج ســوق اإلســكان كان لدي
النظــر عــن فتــرات االنكمــاش، وربمــا هــذا ليــس 
للغايــة. بعــد كل شــيء، هنــاك المزيــد منــا  غريبــاً 

ــه ــش في ــى مــكان للعي ــاج إل ــع يحت والجمي

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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سرطان الثدي

مرض خطير وأمل الشفاء منه كبير
كل ما ينبغي عليك معرفته عن

سرطان الثدي منقول بلسان المختصين.

خــالل شــهر اكتوبــر مــن كل ســنة ُتجــري منظمــة مكافحــة األمــراض الســرطانية 
ــك  ــدي. لذل ــرطان الث ــة س ــة لمحارب ــالت توعوي ــويد حم ــي الس Cancerfonden ف
قــد تــرى بعــض المــاّرة فــي الشــوارع يرتــدون الشــريط الــوردي، او مــا يعــرف ب 
Rosa bandet إلظهــار دعمهــم لهــذه المؤسســات ومــن أجــل نشــر الوعــي 

حول هذا المرض وخاصة ضرورة الكشف المبكر عنه.

بالتزامــن مــع الحمــالت التوعويــة ُترســل الجهــات 
الطبيــة دعــوات للنســاء مــا بيــن أعمــار40  و74 عامــا، 
إلجــراء فحــص ســرطان الثــدي، والغايــة الكشــف 
ــة بالمــرض. وفقــا  المبكــر عــن أي مؤشــرات لإلصاب
لهــذه المنظمــات فــإّن واحــدة مــن كل أربــع نســاء 
تتغيــب عــن الفحــص وال تلبــي الدعــوة لــه، هــذا وأن 
نســبة المشــاركة أقــل فــي مناطــق تكــون فيهــا 

أغلبية السكان من خلفية اجنبية.

لشــرح الموضــوع واإلجابــة علــى أهــم التســاؤالت 
حول سرطان الثدي أجرينا

 مقابلة مع الممرضة والمتخصصة في 
األمراض السرطانية 

هيلين أندرشون التي شددت على اهمية 

الفحص وشاركتنا بسبل الوقاية منه.
ما هو مرض السرطان؟ 

 الســرطان هــو ليــس فقــط مــرض واحــد، بــل هــو 
200 مــرض مختلــف. لذلــك مــن الصعــب الحصــول 
علــى دواء لهــذا المــرض. وهــو ببســاطة عبــارة عــن 
ــا الجســم. وفــي  ــة مــن خالي ــة مــا فــي خلي وجــود عّل
الجســم  خاليــا  مــن  خليــة  أي  تبــدأ  قــد  العمــوم 
األكثــر  بهــا.  التحكــم  صعــب  بطريقــة  باالنقســام 
هــي  االنقســام  الســريعة  الخاليــا  أن  هــو  شــيوعا 
األكثــر عرضــة للخطــر، كالخاليــا المخاطيــة وخاليــا 
الــدم. ولكــن علــى ســبيل المثــال خاليــا القلــب، ألنهــا 
االصابــة  الشــائع  مــن  ليــس  االنقســام،  صعبــة 

بسرطان في القلب.

ما هي انواع السرطان األكثر شيوعا التي 

قد يصاب بها الشخص؟
األكثر شــيوعا في الســويد هو ســرطان البروســتات، 
وســرطان  الجلــد  وســرطان  الثــدي،  وســرطان 

االمعاء.

حدثينا أكثر عن سرطان الثدي وما هي 
نسبة االصابة به في السويد؟

ــدي ســنويا.  ــرأة بســرطان الث ــا 7500 ام تصــاب تقريب
ويصــاب حوالــي 40 الــى 60 رجــل بنفــس المــرض. 
العديــد يعتقــدون ان ســرطان الثــدي يصيــب النســاء 

فقط ولكن هذا غير صحيح.
أول األعــراض عــادة مــا تكــون ان الشــخص يشــعر 
بتــورم فــي الثــدي او ان الجلد يظهر بشــكل مشــدود 
للداخــل او غالبــا مــا يتــم التحــدث عــن جلــد البرتقالــة، 
حيــث يبــدوا يشــبه شــكل الجلــد قشــرة البرتقــال، قــد 
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تكــون هــذه اشــارة بســرطان الثــدي، او إذا خــرج دم 
او ســائل آخــر بشــكل دائــم مــن حلمــة الثــدي، ولكــن 

العارض االكثر شيوعا هو التورم.

من يصاب بسرطان الثدي ولماذا؟ ما 
العوامل التي تؤدي إلى اإلصابة بالمرض؟ 

هل هناك دور للعوامل الوراثية على سبيل 
المثال؟

ــر  ــة بالســرطان أم ــون االصاب ــوال يك ــر األح ــي أكث ف
ال  حــظ.  موضــوع  كأنــه  ببســاطة  اي  عشــوائي، 
يســتطيع الشــخص فــي هــذه الحالــة التأثيــر علــى أي 
ــاك عــدة امــور  شــيء. ولكــن مــن المعــروف ان هن
بالمئــة   10 وتقريبــا  االصابــة،  مــن خطــر  تزيــد  قــد 
يصابــون لعوامــل وراثيــة، فــي حــال وجــود عامــل 

وراثي سرطاني في العائلة.
الخطــر يزيــد فــي حــال ان الشــخص ال يحافــظ علــى 
ــد هــذا  ــاذا كان الشــخص ذو وزن زائ ــي، ف وزن صح
يســبب فــي افــراز الهرمــون النســائي االســتروجين 
ــة بســرطان  ــدوره يرفــع مــن خطــر االصاب ــذي ب وال
الثــدي. وبنفــس الســياق فــي حــال كان الشــخص 
ــادة خطــر  ــاول االســتروجين فهــذا مــن دوره زي يتن
االصابــة. قــد تكــون علــى ســبيل المثــال فــي صــورة 
ــل المشــاكل  ــدواء لتقلي ــل او ك ــع الحم ــوب موان حب

المتعلقة بسن اليأس.

بأي سن يمكن للمرء االصابة بسرطان 
الثدي؟ هل يمكن االصابة به في سن مبكر؟
ســن  قبــل  بالمــرض  االصابــة  جــدا  النــادر  مــن   
الثالثيــن. يحــدث فــي حــاالت نــادرة للغايــة، ثــم ان 
نســبة االصابــة بالمــرض قليلــة جــدا بيــن عمــر الـــ30 و 
الـــ 50. الغالبيــة العظمــى مــن مرضى ســرطان الثدي 

هم فوق سن 65.
ــدي،  ــى فحــص ســرطان الث لنتحــدث عــن الدعــوة ال

ما هذا الفحص وكيف يتم؟ هاّل وضحتي!
انــِك  فحواهــا  بريديــة  رســالة  تصــل  العــادة  فــي   
مدعــوة لفحــص ســرطان الثــدي )الماموغرافــي(، 
ــي  ــذي ف ــكان الفحــص وال ــي الرســالة يظهــر م وف

العادة يكون مركز صحي للقيام بالفحص.
ــد الوصــول يتحــدث المريــض مــع ممرضــة عــن   عن
اي شــيء تــم مالحظتــه فــي الصــدر، عــن االدويــة او 
يقــوم  ثــم  المريــض،  يتناولهــا  التــي  الهرمونــات 
المريــض بإزالــة مالبــس الجــزء العلــوي مــن الجســد 

والوقوف باستقامة عمودياً.
الممرضــة تفحــص الثدييــن، فــي حــال كان شــكلهما 
متطابــق نســبيا، ويتــم ايضــا مالحظــة فــي حــال كان 
هنــاك تاتــوا أو اي شــيء آخــر علــى الصــدر والــذي قــد 
يؤثــر علــى الفحــص. ثــم يقــف الشــخص أمــام الجهــاز 

المكون من سطحين بالستيكيين متوازيين.
الســفلي  الســطح  علــى  الثــدي  تضــع  الممرضــة 

وتضغــط بالســطح العلــوي، هــذه الجزئيــة قــد تؤلــم 
ــوان فقــط، وبعدهــا  ــال، لكنهــا تســتمر لبضــع ث قلي
العلــوي  الســطح  وُيرفــع  جاهــزة  الصــورة  تكــون 
مجــدداً. فــي العــادة تؤخــذ صورتيــن او ثالثــة لــكل 

ثدي.

ولكن إذا لم يكن الشخص بلغ العمر الالزم 
لدعوته للفحص، ولكنه يشك في شيء ما، 

ماذا نفعل في هذه الحالة؟
 هنالــك خيــارات مختلفــة حســب مــكان االقامــة فــي 
للشــخص  يمكــن  االماكــن  بعــض  فــي  الســويد. 
ــب القــدوم للفحــص، وفــي  االتصــال مباشــرًة وطل
اماكــن اخــرى يتوجــب علــى الشــخص ان يذهــب الــى 
مركــز  الــى  بإحالــة  يرســلوا  وهــم  الصحــي  المركــز 

الفحص.
وعــن أهميــة اكتشــاف مــرض ســرطان الثــدي مبكــرا 

تقول الممرضة المختصة.
"انــه امــر مهــم للغايــة. مــن المعــروف انــه كلمــا 
قلــت  كلمــا  مبكــر  بشــكل  الســرطان  اكتشــف 
ــا  ــي ورم ــي تبن ــا الســرطان الت خطــورة انتشــاره. خالي
ــا ســرطانية عــن طريــق الــدم علــى  قــد تســرب خالي
ــة مــكان آخــر مــن الجســم.  ــم اصاب ــال وث ســبيل المث
فــاذا كان الشــخص مثــال مصــاب بســرطان فــي 
الثــدي قــد تنتقــل الخاليــا الســرطانية الــى الهيــكل 
عنداكتشــاف  ولكــن  الرئتيــن.  او  الكبــد  العضمــي، 
ــا  ــال الخالي ــون الخطــورة اقــل بانتق ــرا تك ــورم مبك ال
الســرطانية. لهــذا االكتشــاف المبكــر مهــم والعــالج 

يسري بشكل أفضل جدا لهؤالء النساء. 

فضال عن القيام بالفحص، كيف يمكن 
للشخص العمل بشكل وقائي؟

التدخيــن  يربــط  العديــد  التدخيــن.  عــن  التوقــف 
بســرطان الرئــة، ولكــن الحقيقــة هــي ان التدخيــن 
قــد يضــر بخاليــا فــي اجــزاء اخــرى مــن الجســم. أفضل 
مــا يمكــن القيــام كفــرد هــو التوقــف عــن التدخيــن، 
مــن  بالعديــد  االصابــة  خطــر  تقليــل  يمكنــه  هــذا 

االمراض السرطانية.
ــرك بشــكل  ــدا. التح ــي مهــم ج ــم ان النشــاط البدن ث
ــم  ــا يت ــال. غالب يومــي بقــدر المســتطاع، كالمشــي مث
التحــدث عــن نصــف ســاعة يوميــا مــن الحركــة التــي 

ترفع سرعة نبضات القلب.

هل يوجد عادات معينة أو أدوية معينة أو 
أكالت معينة تزيد من خطر االصابة 

بسرطان الثدي بالتحديد؟ 
 الشــيء الوحيــد الــذي يمكننــي ذكــره هــو حبــوب 
االســتروجين الهرمونيــة. ان ال تتنــاول المــرأة حبــوب 
تحتــوي علــى االســتروجين أكثــر مــن ســنة، حتــى فــي 
حــال كان الشــخص يعانــي مــن أعــراض ســن يــأس 

االصابــة  خطــر  زيــادة  بإمكانهــا  فهــي  صعبــة، 
بسرطان الثدي.

 ويذكــر أن االســتروجين يوجــد مثــاًل فــي حبــوب منــع 
العمــل، ورغــم احتوائهــا علــى نســب صغيــرة جــدا 
فهــي بإمكانهــا زيــادة خطــر االصابــة قليــال. لكــن 
المختصــة تريــد التنويــه الــى أن ال تخــاف النســاء مــن 

استخدام حبوب منع الحمل. 

كيف تؤثر العمليات التجميلية للثدي على 
الفحص؟

إخبــار  عليــه  الفحــص  إلــى  المريــض  يأتــي  عندمــا 
الموظفيــن بــأي جراحــة تجميليــة تــم اجراؤهــا كأن 
يكــون هنــاك ســيليكون فــي الثــدي، ففــي هــذه 
الثــدي  علــى  بالضغــط  الممرضــة  تقــوم  ال  الحالــة 
القــوة كالحالــة العاديــة الن هنــاك خطــر  بنفــس 

ايذاء الحشوة السيليكونية.

وكيف تتم عملية اكتشاف الورم؟
ــا يكتشــف الشــخص بنفســه أن لديــه ورم فــي   احيان
الثــدي ويقــوم بالفحــص للتأكــد وأحيانــا يتــم اكتشــافه 
يجــرى  الــذي  األشــعة  أي فحــص  الفحــص  خــالل 
علــى العديــد مــن النســاء الكثيــر منهــم ال يشــعرون 

بعوارض. 
وإذا تــم مالحظــة شــيء مثيــر للريبــة فــي فحــص 
الثــدي يتــم بعدهــا التأكــد بإجــراء فحــص موجــات 
فــوق صوتيــة للثــدي فقــط فــي الجــزء الــذي هــو 
محــل الشــك، ثــم يتــم إدخــال إبــرة صغيــرة فــي مكان 
الــورم وشــفط بعــض الخاليــا وثــم تبعــت الخاليــا الــى 
التحليــل المعملــي الــذي يظهــر ان كان هنــاك خطــر 

أم ال. 

ما هي نسبة األمل بالشفاء من سرطان 
الثدي؟

50 ســنة مضــت  مــن  األمــل.  مــن  الكثيــر  هنــاك 
كانــت نســبة النجــاح 50 بالمئــة، أّمــا اآلن تنجــوا 9 مــن 
كل 10 نســاء. وهــذا يرجــع فــي المقــام االول الــى 
اكتشــاف الســرطان مبكــرا وأيضــا اكتشــاف عالجــات 

جديدة.
مؤسســة مكافحــة ســرطان الثــدي هــي مؤسســة 
ــى  ــة وال تحصــل عل ــة ليســت بجهــة حكومي تطوعي
ــة، بــل تحصــل علــى دخلهــا مــن  أي دعــم مــن الدول
المتبرعيــن. وبدورهــا تعطــي المؤسســة األمــوال 
وتحــاول  الســرطان.  مجــال  فــي  الباحثيــن  إلــى 
مــرض  حــول  معلومــات  نشــر  ايضــاً  المؤسســة 
الســرطان وكيــف يمكــن للفــرد تقليــل خطــر االصابة 
الشــؤون  فــي  السياســة  علــى  التأثيــر  كذلــك  بــه، 

المتعلقة بالسرطان.
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علوم وتقنيات

جاء في بيان إعالن فوز سفانتي بابو: لطالما ُفتنت اإلنسانية بأصولها من خالل طرح أسئلة مثل من أين أتينا؟ 
وما عالقتنا بَمن سبقنا؟ وما الذي يجعل اإلنسان العاقل مختلًفا عن أشباه البشر اآلخرين؟ ومن خالل بحثه 

ع تسلسل جينوم إنسان نياندرتال، أحد أقارب البشر  الرائد، أنجز، سفانتي بابو شيًئا يبدو مستحياًل تمثَّل في تتبُّ
المنقرضين في الوقت الحاضر.

"تمكن من صنع المستحيل"
عاِلم األحياء السويدي سفانتي بابو 

يحصل على جائزة نوبل في الطب 
لعام 2022

عاِلم األحياء السويدي سفانتي بابو 
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أن  وأثبــت  المصريــات،  علــم  بابــو  ســفانتي  درس 
ــاة  ــد الحي ــى قي ــووي يمكــن أن يبقــى عل الحمــض الن
القديمــة، وُيعــد األب  المصريــة  الموميــاوات  فــي 
ووصفتــه  القديــم،  الجينومــات  لعلــم  المؤســس 
ــن مــن صنــع المســتحيل" لجنــة نوبــل بأنــه "تمكَّ

نوبــل عــن  لجنــة  أكتوبــر تعلــن عــادة  فــي شــهر 
أســماء الفائزيــن بجوائزهــا مــن ســتوكهولم، عــدا 
مــن  عنهــا  ُيعلــن  والتــي  للســالم،  نوبــل  جائــزة 
العاصمــة النرويجيــة أوســلو، فــي الثالــث مــن أكتوبــر 
هــذا العالــم، أعلنــت اللجنــة فــي معهــد كارولينســكا 
الســويدي فــوز عاِلــم األحيــاء الســويدي ســفانتي بابــو 
بجائــزة نوبــل فــي الطــب والفســيولوجيا لعــام 2022؛ 
وذلــك الكتشــافاته المتعلقــة بجينــوم أشــباه البشــر 
المنقرضيــن والتطــور البشــري، ودوره فــي تحديــد 
تسلســل جيــن اإلنســان البدائــي، وفــي تأســيس علــم 
ــوم أشــباه البشــر المنقرضــة والتطــور البشــري. جين
لعلــم  المؤســس  األب  ُيَعــد  الــذي  "بابــو"،  نجــح 
ــي  ــدة ف ــه الرائ ــالل أبحاث ــن خ ــم، م ــات القدي الجينوم
"تعييــن التسلســل الجينومــي إلنســان النياندرتــال، 
وهــو مــن األقــارب التطورييــن للبشــر المعاصريــن"، 
إلنســان  المذهــل  اكتشــافه  أيًضــا  إليــه  وُينســب 
الدينيســوفا، وهــو أحــد أشــباه البشــر المنقرضيــن، 
البيانــات  علــى  تماًمــا  االعتمــاد  إلــى  ذلــك  وأدى 
الحجــم  صغيــرة  عينــة  مــن  المســتقاة  الجينوميــة 

إصبــع. لعظــم 

البروفيل الشخصي لـ سفانتي بابو
يبلــغ ســفانتي بابــو مــن مواليــد 20 إبريــل عــام 1955، 
فــي العاصمــة الســويدية ســتوكهولم، ويعمــل فــي 
التطوريــة،  لألنثروبولوجيــا  بالنــك  ماكــس  معهــد 
وهــي مؤسســة بحثيــة غيــر جامعيــة تأسســت عــام 
 )MPG( 1997 تحــت رعايــة جمعيــة ماكــس بالنــك
ــا، كمــا يعمــل أيًضــا فــي  ومقرهــا اليبزيــج فــي ألماني
ــان. ــا فــي الياب ــوم والتكنولوجي ــاوا للعل معهــد أوكين
وقالــت هيئــة المحلفيــن فــي تعليقهــا علــى الجائــزة: 
"إن اكتشــافات بابــو قدمــت األســاس الستكشــاف 
ــدة مــن نوعهــا مــن  ــات فري ــا بشــًرا ككائن ــا يجعلن م
ــز  ــي تمي ــة الت خــالل الكشــف عــن االختالفــات الجيني

ــن". ــاء عــن البشــر المنقرضي ــع البشــر األحي جمي

أسئلة عديدة حول أصل البشر 
المنقرضة 

ــت اإلنســانية  ــا ُفتن ــة فــي بيانهــا: لطالم تقــول اللجن
بأصولهــا مــن خــالل طــرح أســئلة مثــل مــن أيــن 
ــذي يجعــل  ــا ال ــن ســبقنا؟ وم ــا بَم ــا عالقتن ــا؟ وم أتين
اإلنســان العاقــل مختلًفــا عن أشــباه البشــر اآلخرين؟ 
ــو" شــيًئا  ــد، أنجــز" ســفانتي باب ــه الرائ ومــن خــالل بحث
ــع "تسلســل جينــوم  ــل فــي تتبُّ يبــدو مســتحياًل تمثَّ
إنســان نياندرتــال، أحــد أقــارب البشــر المنقرضيــن في 
الوقــت الحاضــر"، كمــا قــام باكتشــاف مثيــر إلنســان 
غيــر معــروف ســابًقا وهــو "دينيســوفا"، واألهــم 

مــن ذلــك أن "بابــو" وجــد أيًضــا أن نقــل الجينــات 
قــد حــدث مــن أشــباه البشــر المنقرضــة اآلن إلــى 
اإلنســان العاقــل بعــد الهجــرة مــن إفريقيــا منــذ 
الجينــي  التدفــق  هــذا  وُيعــد  عــام،   70000 حوالــي 
التليــد إلــى اإلنســان المعاصــر ذا أهميــة بالغــة اليــوم 
ــة  ــي آلي ــره ف ــل تأثي ــد الفســيولوجي، مث ــى الصعي عل
اســتجابة أجهزتنــا المناعيــة لحــاالت العــدوى علــى 

ســبيل المثــال.

مهمــان  اآلثــار  وعلــم  الحفريــات  علــم  إن  وتتابــع: 
األبحــاث  وقدمــت  البشــري،  التطــور  لدراســات 
 Homo( ا دليــاًل علــى أن اإلنســان الحديــث تشــريحيًّ
منــذ  إفريقيــا  فــي  مــرة  ألول  ظهــر   )sapiens
حوالــي 300 ألــف عــام، فــي حيــن أن أقــرب أقربائنــا 
ــا  المعروفيــن، إنســان نياندرتــال، تطــور خــارج إفريقي
 400 حوالــي  مــن  آســيا  وغــرب  أوروبــا  وســكان 
ــد هــذه النقطــة  ــام، وعن ــف ع ــى 30 أل ــام حت ــف ع أل

انقرضــوا. 

ــي 70 ألــف عــام، هاجــرت  ــذ حوال ــة: من ــف اللجن وتضي
إفريقيــا  مــن  العاقــل  اإلنســان  مــن  مجموعــات 
إلــى الشــرق األوســط، ومــن هنــاك انتشــروا إلــى 
العاقــل  اإلنســان  َتعايــش  وهكــذا  العالــم،  بقيــة 
والنياندرتــال فــي أجــزاء كبيــرة مــن أوراســيا لعشــرات 
اآلالف مــن الســنين، ولكــن مــاذا نعــرف عــن عالقتنــا 
اشــتقاق  يتــم  قــد  المنقرضيــن؟  البدائييــن  بالبشــر 
وبحلــول  الجينوميــة،  المعلومــات  مــن  القرائــن 
نهايــة التســعينيات، كان الجينــوم البشــري بأكملــه 
تقريًبــا قــد تــم تسلســله، وكان هــذا إنجــاًزا كبيــًرا، ممــا 
أتــاح إجــراء دراســات الحقــة للعالقــة الجينيــة بيــن 
فــإن  ذلــك  ومــع  البشــرية،  المجموعــات  مختِلــف 
ــال  ــن والنياندرت ــن البشــر الحاليي دراســات العالقــة بي
النــووي  الحمــض  تسلُســل  ــب  تتطلَّ المنقرضيــن 

الجينــي المســتعاد مــن العينــات القديمــة.

أثبت "بابو" أن الحمض النووي 
ا في المومياوات  يمكن أن يبقى حيًّ

المصرية القديمة
بإمكانيــة  "بابــو"  انبهــر  المهنيــة،  حياتــه  بدايــة  فــي 
لدراســة  الحديثــة  الجينيــة  األســاليب  اســتخدام 
ذلــك،  نياندرتــال، ومــع  النــووي إلنســان  الحمــض 
الشــديدة؛  التقنيــة  التحديــات  أدرك  مــا  ســرعان 
النــووي  الحمــض  الوقــت يصبــح  ألنــه مــع مــرور 
ــد  ــرة، وبع ــزاء قصي ــى أج ــل إل ــا ويتحلَّ ــداًل كيميائيًّ مع
ــٍة مــن  ــاٍت ضئيل  ســوى كمي ــقَّ ــم يتب آالف الســنين، ل
ــى ملــوث بشــكل كبيــر  الحمــض النــووي، ومــا تبقَّ
بالحمــض النــووي مــن البكتيريــا والبشــر المعاصريــن، 
وكطالــب مــا بعــد الدكتــوراة مــع أالن ويلســون، 
وهــو رائــد فــي مجــال علــم األحيــاء التطــوري، بــدأ 
ــووي  ــر طــرق لدراســة الحمــض الن ــو" فــي تطوي "باب
ــال، وهــو مســعى اســتمر عــدة  مــن إنســان نياندرت

مــرات.

ووفق بيــاٍن صحفي أصــدره "معهــد ماكــس بالنــك 
لألنثروبولوجيــا التطوريــة"، فقــد درس "بابــو" علــم 
المصريــات والطــب فــي جامعــة أوبســاال، وكطالــب 
دكتــوراة فــي علــم المناعــة، أثبــت "بابــو" أن الحمــض 
الموميــاوات  فــي  ــا  حيًّ يبقــى  أن  يمكــن  النــووي 
شــهرًة  اكتســب  وبالتالــي  القديمــة،  المصريــة 
مهنيــًة باعتبــاره رائــًدا فــي مجــال أبحــاث علــم الوراثــة 
ــة القديمــة فــي  ــث يبحــث علمــاء الوراث القديمــة؛ حي
جينومــات الكائنــات الحيــة القديمــة، ويســتخلصون 

اســتنتاجات حــول مســار التطــور.

جائزة "نوبل للطب" هي إحدى 
جوائز نوبل التي أوصى بها "ألفريد 

نوبل"
الــذي  الديناميــت  مختــرع  نوبــل"،  "ألفريــد  أوصــى 
توفــي عــام 1896، بجائــزة "نوبــل للطــب" ضمــن عــدة 
ــي  ــب األلمان ــى جوائزهــا مــن نصي ــت أول ــز. وكان جوائ
"إميــل فــون بهرنــج" فــي عــام 1901، وتــم حجبهــا 
 ،1921  ،1918  ،1917  ،1916  ،1915 هــي:  ســنوات  لتســع 

.1941،1942  ،1940  ،1925

ووفــق الموقــع الرســمي لجائــزة نوبــل، فقــد بلــغ 
وُتَعــد  ســيدة،   12 عليهــا  الحاصــالت  النســاء  عــدد 
"باربــرا مكلينتــوك" المــرأة الوحيــدة التــي تتلّقــى جائــزة 
نوبــل للطــب فــي عــام 1983 دون أن ُيقاِســمها أحــد.
وبلــغ متوســط أعمــار الحاصليــن علــى جائــزة "نوبــل 
عليهــا  الحاصليــن  أصغــر  وكان  عاًمــا،   58 للطــب" 
كان  والــذي  بانتينــج"،  "فريدريــك  اللندنــي  الجــراح 
ــا بدراســة دور البنكريــاس فــي تنظيــم عمليــة  مهتمًّ
التمثيــل الغذائــي للســكر والكربوهيــدرات؛ إذ حصــل 
عليهــا عــام 1923 وهــو في عمــر الـ32 عاًما الكتشــافه 
ــن  ــي "بيوت ــم األمري ــا يحافــظ العال اإلنســولين. بينم
ــًرا؛  ــن عليهــا عم ــر الحاصلي ــه كأكب ــى مكانت روس" عل
الـــ87؛  1966 عــن عمــر ناهــز  إذ حصــل عليهــا عــام 
الكتشــافه الفيروســات المســبة للســرطان، وذلــك 

مناصفــة مــع مواطنــه "تشــارلس هوجنــس".

وتنوعــت تخصصــات الحاصليــن علــى جائــزة نوبــل 
ــاء  ــم، والكيمي ــم الجراثي ــن الســمعيات، وعل للطــب بي
الخليــوي،  األعضــاء  وظائــف  وعلــم  الحيويــة، 
التطــّوري،  األحيــاء  وعلــم  الجلديــة،  واألمــراض 
ــات التشــخيص، وعلــم  ــر التشــخيصي، وِتقني والتصوي
وظائــف أعضــاء الجهــاز الهضمــي، وعلــم األِجّنــة، 
والســلوك،  والوراثــة،  الصّمــاء،  الُغــدد  وأمــراض 
والمناعــة،  والــدم،  الهضمــي،  الجهــاز  وأمــراض 
األحيــاء  وعلــم  الغذائــي،  والتمثيــل  األورام،  وعلــم 
ــي،  ــة، والتشــريح العصب ــا الجزيئي الدقيقــة، والبيولوجي
والبصريــات،  والتغذيــة،  العصبّيــة،  والفســيولوجيا 
الحيــوان،  وعلــم  والجراحــة،  والحنجــرة،  واألذن 

التناســلي. والطــب  والفيروســات، 
ولــم تخــُل قائمــة الفائزيــن بجائــزة نوبــل للطــب مــن 
"روح العائلــة"؛ إذ فــازت بهــا جيرتــي رادنيتــز كــوري 
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الجنســية(  وأمريكيــة  المولــد  )تشيكوســلوفاكية 
الكتشــافهما  1947؛  عــام  زوجهــا  مــع  مشــاركة 
الحيــوان  فــي  الجليكوجيــن  مــادة  تحــول  عمليــات 
إنزيــم  وعزلهمــا  اســتخدامه،  ممكــن  ســكر  إلــى 
الفوســفوريالز الــالزم إلتمــام تلــك العمليــة، واألمــر 
نفســه بالنســبة للنرويجيــة " مــاي بريــت مــوزر"، التــي 
ــى  شــاركت زوجهــا "إدوارد مــوزر" فــي الحصــول عل
الجائــزة فــي عــام 1914؛ ألبحاثهمــا فــي مجــال آليــة 

تحديــد المواقــع داخــل المــخ البشــري.
"الطــب"  جائزتــي  بيــن  "األبــوة"  عالقــة  وجمعــت 
ــاء" فــي مناســبتين؛ إذ حصــل عليهــا العالــم  و"الكيمي
ًرا  الســويدي "أولــف فــون أولــر" فــي عــام  1970، مكــرِّ
ــاز  ــذي ف ــون أولر-تشــلپين"، ال ــز ڤ ــده  "هان ــاز وال إنج
بجائــزة نوبــل للكيميــاء فــي عــام 1929، أمــا المناســبة 
ــة  ــاء الحيوي ــم الكيمي ــب عاِل ــن نصي ــت م ــة فكان الثاني
األمريــي "آرثــر كورنبيــرج"، الــذي تقاســم جائــزة نوبــل 
أوتشــوا"؛  "ســيفيرو  مــع   1959 لعــام  الطــب  فــي 
للحمــض  البيولوجــي  التخليــق  "آليــة  الكتشــافه 
ــذي  ــاز ال ــووي منقــوص األكســجين"، وهــو اإلنج الن
الــذي حصــل علــى  نجلــه "روجــر كورنبيــرج"،  كــرره 

جائــزة نوبــل للكيميــاء لعــام 2006.

المصدر: موقع نوبل ومجالت ومواقع 
علمية

Tel. 040 699 00 00
www.vcburlov.se

Burlöv center

Kronetorpsvägen 2, 232 37 Arlöv Lista dig hos oss
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الطبي بورلوف  مستوصف 
العائلة كل  مستوصف 
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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
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انخفــض عــدد الوفيــات فــي حــوادث المــرور، العــام 
الماضــي، الســويد ألقــل مــن 200 حالــة وفــاة ألول 
المروريــة  الســالمة  مفهــوم  تطبيــق  منــذ  مــرة 
ــل 25  ــة" Vision Zero قب ــة الصفري المعــروف بـ"الرؤي

عاًما. 
ــراءات منهــا  ــدة إج هــذا االنخفــاض حصــل بفضــل ع
ــات  ــاء نظــام نقــل يضمــن ســالمة الطــرق والمركب بن
ــادل مــع مســتخدمي الطــرق،  ــه التواصــل المتب ويمكن
فــإن "الرؤيــة الصفريــة" أثبتــت فاعليتهــا فــي إنقــاذ 

حياة األشخاص.
الهــدف مــن الرؤيــة الصفريــة هــو أال يفقــد أحــد حياتــه 
أو يصــاب بجــروح خطيــرة فــي حــوادث الســير والطــرق، 
ــات  ــدد الوفي ــى خفــض ع ــادرة عل وقــد ســاعدت المب

على الطرق السويدية إلى النصف منذ عام 2000 
تــرى العديــد مــن الشــركات أيًضــا فــي الرؤيــة الصفريــة 
علــى  الســالمة  تحســين  فــي  للمســاهمة  فرصــة 
الطــرق مثــل شــركة إينرايــد  Einride  الســويدية ، التــي 
كلًيــا  وتعمــل  القيــادة  ذاتيــة  نقــل  مركبــات  تصنــع 

بالكهرباء
وقــد تــم اختيــار مركبــات Einride للنقــل مــن قبــل 

حوادث السير

مجلة تايم TIME كأحد أفضل االختراعات لعام 2021
فيمــا رحــب مؤخــرا أكبــر ســوق للنقــل فــي أوروبــا بجيــل 
 Einride جديــد مــن تكنولوجيــا الشــحن، مــع إعــالن 

عن توسع أسواقها إلى ألمانيا.
ــذي  ــس التنفي ــك، المؤســس والرئي ــرت فال يقــول روب

لشــركة Einride "لدينــا الفرصــة والتكنولوجيــا إلحــداث 
أكبــر تغييــر فــي صناعــة الشــحن منــذ اختــراع محــرك 
لتوحيــد  اســتعداد  علــى  ونحــن  الداخلــي  االحتــراق 
الجهــود مــع الشــركاء المحلييــن لكتابــة تاريــخ جديــد 

لوسائل النقل."

جيل جديد من تكنولوجيا الشحن يساهم 
في تقليل حوادث السير

Einride جيل جديد من تكنولوجيا النقل .

Einride جيل جديد من تكنولوجيا النقل اآلن في ألمانيا
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وكان عاِلــم االجتمــاع مــارك جرانوفيتــر هــو أول َمــن 
ــام  ــَرت ع ــٍة ُنِش ــٍة بحثي ــرة فــي ورق طــرح هــذه الفك
ــرة،  ــف م ــن 65 أل ــر م ــا أكث ــد اسُتشــِهَد به 1973، وق
ولكــن النظريــة التــي أُطلــق عليهــا "قــوة العالقــات 
البعيــدة" -وهــو االســم نفســه الــذي حملتــه دراســة 
ــٍة ســببية،  ــى أدل ــر إل ــوًدا تفتق ــت عق ــر- ظل جرانوفيت
وأخيــًرا، خرجــت إلــى النــور النتائــج التــي توصلــت إليهــا 
ــى 20  ــد عل ــا يزي دراســٌة واســعة النطــاق شــملت م
ــى موقــع التواصــل االجتماعــي  ــون شــخص عل ملي
واســتقصت   LinkedIn إن«  »لينكــد  المهنــي 
أوضاعهــم الوظيفيــة علــى مــدار 5 أعــوام، وقــد تبّيــن 
يســاعدهم  بعيــدٍة  لعالقــاٍت  النــاس  إقامــة  أن 

عمل

دراسٌة ضخمة لموقع LinkedIn: ما 
هو نوع العالقة األكثر جدوى في 

العثور على وظيفة

علــى وظائــف جديــدة، كمــا  العثــور  فــي  بالفعــل 
اتضحــت نوعيــة العالقــات األكثــر نفًعــا للباحثيــن عــن 

فرص عمل.

الدراسة ردمت فجوة االرتباٌط السببي 
بين العالقات البعيدة وفرص العمل

مــن جانبــه، يصــف داشــون وانــج -األســتاذ بكليــة 
كيلــوج لــإلدارة بجامعــة نــورث ويســترن، والــذي لــم 
العالقــات  قــوة  الجديــدة-  الدراســة  فــي  يشــارك 
البعيــدة بأنهــا "ُتعــد بالفعــل إحــدى الركائز األساســية 
للعلــوم االجتماعيــة"، وبالعــودة إلــى الورقــة البحثيــة 
األصليــة التــي ُنشــرت عــام 1973، أجــرى جرانوفيتــر 

مقابــالٍت مــع أشــخاص فــي مرحلــٍة متأخــرة مــن 
حياتهــم المهنيــة وســألهم عــن خبراتهــم المتعلقــة 
بتغييــر الوظيفــة، كان كثيــٌر منهــم يظــن -قبــل هــذه 
الجديــدة  الوظائــف  أن  الرائــدة-  البحثيــة  الورقــة 
تيســرت لهــم عبــر مصــادر عديــدة مثــل أصدقائهــم 
بيــن الذيــن قــد يذكــرون أشــياًء إيجابيــًة عنهــم،  المقرَّ
أو شــركات التوظيــف التــي تبحــث عــن مرشــحين 
تحليــل  ولكــن  العامــة،  اإلعالنــات  أو  أقويــاء، 
فــي  يعثــرون  األشــخاص  أن  أظهــر  جرانوفيتيــر 
ــر  ــدة عب ــل جدي ــرص عم ــى ف ا عل ــدًّ ــرة ج ــن كثي أحايي
هــؤالء  يكــون  مــا  وغالًبــا  أصدقائهــم،  أصدقــاء 
ــى معرفــٍة  ــم يكــن الباحــث عــن عمــل عل أشــخاًصا ل

ــدى  ــا إلح ــك، فوفًق ــراد عائلت ــك أو أف ــى أصدقائ ــط عل ــد فق ــال تعتم ــدة، ف ــٍة جدي ــن وظيف ــث ع ــت تبح إذا كن
أكثــر النظريــات تأثيــًرا فــي العلــوم االجتماعيــة، تــزداد احتمــاالت حصولــك علــى وظيفــٍة جديــدٍة عــن طريــق 

العالقات البعيدة، وُيقَصد بها المعارف الذين يجمعك بهم قليٌل من الروابط المشتركة.
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بهــم قبــل أن يبــدأ فــي البحــث عــن وظيفــة جديــدة، 
ــر أســتاًذا  ــذي يعمــل هــو اآلخ ــن أوزي، ال ــول براي يق
بكليــة كيلــوج لــإلدارة، ولــم يشــارك فــي الدراســة 
النتيجــة  هــذه  أصابــت  الواقــع،  "فــي  المذكــورة: 
بشــأن  افتراضاتهــم  ألن  بالذهــول؛  األشــخاص 
الطريقــة التــي تتيســر بهــا فــرص العمــل الُمثلــى 
ربمــا  الغربــاء  وأن  صائبــة،  غيــر  أنهــا  اتضــح  لهــم 
عــن  أحدهــم  يبحــث  عندمــا  نفًعــا  أكثــر  يكونــون 

عمل".

علــى  الميــزة  هــذه  الغربــاء  يمنــح  الــذي  مــا  إًذا، 
األشــخاص  أن  إلــى  جرانوفيتــر  ذهــب  األصدقــاء؟ 
لكونهــم  وثيقــة  عالقــاٌت  بهــم  تربطــك  الذيــن 
يعيشــون معــك فــي محيطــك المجتمعــي نفســه، 
تــكاد تكــون لديهــم المعلومــات والخيــارات المهنيــة 
إلــى  ينتمــون  الذيــن  األشــخاص  أمــا  نفســها، 
يكونــوا ســبياًل  أن  مجتمعــات مختلفــة فيمكنهــم 
لمجموعــة جديــدة تماًمــا مــن المعلومــات والروابــط 
يكــون  أن  المشــترك  للصديــق  فيمكــن  المفيــدة، 
يبحــث عــن  الــذي  الشــخص  يربــط  بمنزلــة جســر، 
فرصــة عمــل بإحــدى العالقــات مــن دائــرة مختلفــة، 

مما يتيح فرًصا جديدة.

ــة أظهــرت  ــاٍت رصدي ــى بيان اســتند هــذا التفســير إل
ارتباًطــا بيــن الروابــط البعيــدة والحــراك الوظيفــي، 
ا، وخــالل قرابــة  ولكــن هــذا االرتبــاط ليــس ســببيًّ
الخمســين عاًمــا التــي مــرت منــذ أن طــرح جرانوفيتــر 
ــات أن   للباحثيــن إثب فكرتــه للمــرة األولــى، لــم يتســنَّ
العالقــات البعيــدة هــي عينهــا الســبب وراء الحصول 
ــن مــن الزمــان،  ــل عقدي ــدة، فقب ــى وظيفــة جدي عل
لــم يســتطع ســينان آرال أن يتجاهــل هــذه الفجــوة 
عندمــا كان طالًبــا بالدراســات العليــا، يقــول آرال، كبيــر 
ــا  الباحثيــن فــي الدراســة الجديــدة، والــذي يعمــل حاليًّ
ماساتشوســتس  بمعهــد  اإلدارة  فــي  أســتاًذا 
للتكنولوجيــا: انطــوت هــذه المؤلفــات علــى مشــكلة 
ا، تتمثــل فــي افتقارنــا إلــى أدلــٍة ســببية  كبيــرة جــدًّ
 مــن تلــك النظريــات؛ فنحــن ال نعلــم  تســتند إليهــا أيٌّ
مــا إذا كانــت العالقــات البعيــدة ذات صلــة باألشــياء 
ألن  الجديــدة(،  العمــل  فــرص  )مثــل  الجيــدة 
 ذاتهــا أم ألن  العالقــات غيــر الوثيقــة جيــدة فــي حــدِّ
ُيقيمــون عالقــاٍت غيــر وثيقــة  الذيــن  األشــخاص 
التــي  المرصــودة  غيــر  الصفــات  بعــض  لديهــم 
جيــدة،  أفــكار  ولديهــم  نفًعــا،  أجــدى  تجعلهــم 
ويتمتعــون بمزايــا أكبــر فيمــا يتعلــق بفــرص العمــل 
والترقيــات والرواتــب"، يقــول وانــج: "يســتعين الناس 
بهــذه النظريــة والمفاهيــم ذات الصلــة فــي تفســير 
يكــن  لــم  أنــه  إال  الظواهــر،  مجموعــة كبيــرة مــن 

يتوافــر اختبــاٌر ُيحــدد مــا إذا كان ثمــة ارتبــاٌط ســببي 
بيــن العالقــات البعيــدة وفــرص العمــل، وتلــك هــي 
الفجــوة التــي جــاءت الورقــة البحثيــة لردمهــا"، تجــدر 
دوريــة  فــي  ُنِشــَرت  الدراســة  أن  إلــى  اإلشــارة 
مــن  عشــر  الخامــس  »ســاينس« Science في 

سبتمبر عام 2022.

تحليل لبيانات على مدار خمس سنوات
وإقامــة األدلــة التجريبيــة علــى صحــة هــذه النظريــة 
تمثــل تحدًيــا كبيــًرا، ولقيــاس درجــة الســببية بدقــة 
ــن علــى الباحثيــن  عبــر تجربــة إكلينيكيــة عشــوائية، َتعيَّ
المشــاركين،  مــن  متكافئتيــن  مجموعتيــن  اختيــار 
عــن  االجتماعيــة  شــبكاتهم  فــي  ــا  تجريبيًّ والتأثيــر 
ــدى  ــدى إح ــدة ل ــات البعي ــدد العالق ــادة ع ــق زي طري
المجموعــة  لــدى  عددهــا  وتقليــل  المجموعتيــن 
األخــرى ثــم مالحظــة مــا إذا كانــت المجموعتــان قــد 
وزمــالءه  آرال  لكــن  مختلفــة،  نتائــج  علــى  حصلتــا 
أجــرى  قــد  كان  إن«  »لينكــد  موقــع  أن  اكتشــفوا 
بالفعــل شــيًئا ال يقــل جــودًة عــن ذلــك؛ فبينمــا كان 
ترشــيح  خوارزميــة  لــون  يعدِّ الموقــع  مهندســو 
"أشــخاص قــد تعرفهــم"، انتهــى بهــم الحــال بإجــراء 
العديــد مــن التجــارب االجتماعيــة الطبيعيــة، ففــي 
ا عــدد  إحــدى الحــاالت، قــد يغيــر الموقــع عشــوائيًّ
ترشــيحات العالقــات البعيــدة والعالقــات الوثيقــة 
ــا؛ إذ يعتمــد مــدى  وكال النوعيــن مــن العالقــات مًع
قــرب العالقــة علــى النســبة بيــن الصالت المشــتركة 
ــار  ــًة الختب ــًة مثالي ــت تجرب ــك كان ــر المشــتركة، تل وغي
 مــن  فكــرة جرانوفيتــر، أجــرى الباحثــون بقيــادة كلٍّ
كارثيــك راجكومــار، عاِلــم األبحــاث التطبيقيــة فــي 
موقــع »لينكــد إن« وجيلــوم ســانت جــاك، طالــب 
ماساتشوســتس  بمعهــد  العليــا  الدراســات 
للتكنولوجيــا، تحليــاًل لهــذه البيانــات علــى مــدار خمــس 
ســنوات عقــدوا خاللهــا مقارنــًة بيــن مســتخدمي 
موقــع »لينكــد إن« الذيــن عرضــت لهــم الخوارزميــة 
ترشــيحاٍت لعــدد أكبــر مــن العالقــات البعيــدة )ومــن 
نــوا عــدًدا أكبــر من العالقــات البعيــدة( وآخرين  ثــم كوَّ
ــة،  ــات الوثيق ــر مــن العالق ــدٌد أكب ــِرَض عليهــم ع ُع
أجــرى الباحثــون بعــد ذلــك تقييًمــا لمــدى تأثيــر إضافــة 
التنقــل  حركــة  علــى  بعيــدة  أو  وثيقــة  عالقــة 
ــل، وبفضــل  الوظيفــي للمشــاركين فــي هــذا التحلي
اســتطاع  إن«،  »لينكــد  موقــع  خوارزميــات  تجــارب 
الفريــق البحثــي التمييــز بيــن تأثيــر قــوة العالقــة وتأثيــر 

إجمالي عدد العالقات الجديدة.
"العالقات البعيدة التي قد تكون 

بالفعل سبياًل لوظيفتك القادمة"
ــي  ــق البحث ــي توصــل إليهــا الفري ــج الت ــم تدعــم النتائ ل
نظريــة جرانوفيتــر فحســب، بــل أضافــت إليهــا أيًضــا 

العديــد مــن التحســينات؛ فــأواًل، لــم تكــن العالقــات 
البعيــدة متســاويًة فيمــا تحققــه مــن نفــٍع، فعندمــا 
المعــارف  بعــدد  مرتبطــًة  العالقــة  قــوة  كانــت 
القــرب  العالقــات متوســطة  كانــت  المشــتركين، 
ــن شــخصين  ــا بي ــي يجمــع فيهــا 10 معــارف تقريًب الت
يمكــن  العالقــة  قــوة  ولكــن  تأثيــًرا،  األكثــر  هــي 
ــك أو معــدل  ــى شــدة تفاُعل ــاًء عل ــا بن قياســها أيًض
تكــرار تواُصلــك مــع الطــرف اآلخــر الــذي تجمعــك بــه 
هــذا  الباحثــون  درس  فعندمــا  البعيــدة،  العالقــة 
المقيــاس، اســتنتجوا أن أكثــر العالقــات جــدوى هــي 
ا، وأخيــًرا،  تلــك التــي ال يتفاعــل النــاس فيهــا كثيــًرا جــدًّ
ــا فــي هــذه التأثيــرات مــع اختــالف  رصــد الفريــق تباُيًن
مجــال العمــل؛ فالعالقــات البعيــدة علــى موقــع 
مجــال  فــي  للغايــة  مفيــدًة  كانــت  إن«  »لينكــد 
ــم  الصناعــات الرقميــة، التــي تشــمل فــي الغالــب التعلُّ
اآللــي، والــذكاء االصطناعــي، واســتخدام الروبوتــات، 
التــي  والمجــاالت  الحاســوبية،  البرامــج  واســتخدام 
يمكــن العمــل فيهــا عــن ُبعــد، أو تلــك التــي يمكــن 
المــزج فيهــا بيــن العمــل عــن ُبعــد والعمــل بالحضور 
الشــخصي، وذلــك مقارنــًة بالمجــاالت "التناظريــة" 

التي تستدعي حضور الشخص إلى موقع العمل.

الباحثيــن عــن  ُتفيــد  أن  النتائــج مــن شــأنها  هــذه 
وظائــف، الذيــن يشــغلهم التفكيــر فــي الكيفيــة التــي 
ُينشــئون بهــا شــبكاتهم االجتماعيــة ويطورونهــا؛ 
ــك موقــع  ــرح علي ــا يقت ــال، عندم ــى ســبيل المث فعل
»لينكــد إن« أشــخاًصا تتواصــل معهــم، يقــول آرال 
جاءتــك  وإذا  تجاُهلهــم،  فــي  ترغــب  ال  "قــد  إنــك 
توصيــٌة بشــخٍص مــا وأنــت ال تعــرف طبيعــة الصلــة 
ــم  ــة -رغ ــت هــذه الصل ــا كان ــا، فربم ــة بينكم المحتمل
قائــاًل:  ويضيــف  بــأن تستكشــفها"،  جديــرًة  ذلــك- 
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تكــون  قــد  التــي  البعيــدة  العالقــات  "تلــك هــي... 
بالفعل سبياًل لوظيفتك القادمة".

"نحن بحاجة إلى العالقات الوثيقة القوية 
التي تمنحنا الدعم االجتماعي"

ويــرى وانــج أنــه علــى الرغــم ممــا تشــير إليــه تلــك 
النتائــج، مــن األهميــة بمــكاٍن أال نهمــل عالقاتنــا 
علــى  تركيزهــا    انصــبَّ الدراســة  فهــذه  القويــة؛ 
علــى  النــاس  حصــول  فــي  المتمثلــة  النجاحــات 
وظائــف جديــدة، ولكنهــا لــم تــدرس تجــارب اإلخفــاق 
ــا  ــه، إنن ــل نجاح ــي خاضهــا الشــخص قب والرفــض الت
ــا  ــي تمنحن ــة الت ــة القوي ــات الوثيق ــى العالق ــة إل بحاج
الدعــم االجتماعــي خــالل بحثنــا الُمضنــي عــن العمــل، 
يقــول وانــج: "لــن نبصــر الصــورة كاملــًة إذا مــا رصدنــا 
ــا بالفعــل فــي  ــح ناجًح ــي تصب النجاحــات وحدهــا؛ فل
نهايــة المطــاف، أنــت بحاجــة حقيقيــة إلــى عالقاتــك 
للغايــة  ضروريــٌة  الوثيقــة  والعالقــات  الوثيقــة"، 
لون  بالنســبة لجماعــاٍت مثــل المهاجريــن الذين يشــكِّ
فــي أغلــب األحيــان مجتمعــاٍت شــديدة الترابــط مــن 
ي ألشــكال التمييــز وغيره مــن الضغوط  أجــل التصــدِّ
التــي يواجهونهــا، لكــن هــذا يعنــي فــي الوقــت ذاتــه 

ــًة  ــان صعوب أنهــم قــد يواجهــون فــي بعــض األحي
أكبــر فــي الحصــول علــى فــرص العمــل عــن طريــق 
عالقــاٍت بعيــدة، يقــول أوزي: "مــن األشــياء التــي 
تعــوق نجــاح جماعــات المهاجريــن أو غيرهــم مــن 
عليهــم  يصعــب  أنــه  حقيقــة  المحرومــة  الفئــات 
مــن  أكثــر  البعيــدة  العالقــات  هــذه  علــى  العثــور 

غيرهم".

فوائد أيضًا على واضعي السياسات 
ال تقتصــر فوائــد هــذه الورقــة البحثيــة الجديــدة علــى 
لتشــمل  تمتــد  بــل  عمــل،  فــرص  عــن  الباحثيــن 
واضعــي السياســات أيًضــا، يقــول آرال: "مــن بيــن 
ــا  ــي ُتســلط هــذه الدراســة الضــوء عليه ــور الت األم
ــق  ــات فــي تحقي ــي تســاعد بهــا الخوارزمي الدرجــة الت
التوظيــف  نتائــج حيويــة وأساســية ومهمــة مثــل 
تؤديــه ميــزة  الــذي  الــدور  أن  والبطالــة"، ويضيــف 
إن«  »لينكــد  تعرفهم" على موقــع  قــد  "أشــخاص 
فــي حصولــك علــى وظيفــة جديــدة يؤكــد "التأثيــر 
اإليجابــي الهائــل للخوارزميــات علــى التوظيــف، وربما 
علــى عــدٍد آخــر مــن العوامــل االقتصاديــة"، ويوحــي 
هــذا الــدور أيًضــا بــأن خوارزميــاٍت كهــذه مــن شــأنها 

أن تقــود إلــى تغييــراٍت اقتصاديــة رائــدة؛ فبالطريقــة 
نفســها التــي يــدرس بهــا بنــك االحتياطــي الفيدرالــي 
األمريــي مؤشــر أســعار المســتهلك يك يقــرر مــا إذا 
أم ال، فــإن شــبكات  الفائــدة  كان ســيرفع أســعار 
ــدة  ــات جدي ــل »لينكــد إن« ربمــا توفــر مصــادر بيان مث
مــن شــأنها أن تســاعد واضعــي السياســات علــى 
تحليــل مــا يحــدث فــي االقتصــاد، وفــق مــا يــرى آرال، 
المنصــات  هــذه  أن  "أعتقــد  قائــاًل:  يضيــف  الــذي 

ا لذلك". الرقمية ستصبح مصدًرا مهمًّ

فيفيان كالييه
كاتبــة مســتقلة فــي مجــال العلــوم، تعيــش فــي نــورث 

بيثيسدا بوالية ماريالند
Scientific American
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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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Malmö 
Tandläkarna
Malmö 
Tandläkarna
Malmö 
Tandläkarna
عیادة صحة الفم واألسنان

Malmö Tandläkarna تعلن عیادة 
عن تقدیم عرض ممیز للمراجعین الجدد

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

منوعات

ساللة خيول 
سويدية فريدة

الصــورة مــن ســاللة المهــور الســويدية الوحيــدة 
المعروفة باسم Gotlandsruss غوتالند رووس 

التــي تعــد ســاللة مــن الُمهــور أو الخيــول الصغيــرة 
التــي تتصــف بقوتهــا وتعــود أصلهــا للعصــر الحديدي 

في جوتالند، أكبر جزر السويد.
بحــر  فــي  جوتالنــد  جزيــرة  فــي  الســاللة  عاشــت 
البلطيــق ألكثــر مــن ألــف عــام، وقــد تــم إنقاذهــا قبل 
100 عــام مــن االنقــراض. اليــوم يصــل عــدد القطيــع 
خــالل  الشــتاء و80  خــالل  ُمهــر   50 لـــ  البريــة  فــي 

الصيف والخريف.
لألطفــال  ُمهــًرا مفضــاًل     Gotlandsruss أصبــح 

وعنــد التمريــن علــى مشــية التــروت أو الخبــب، وهــي 
حركة من حركات الخيل بين المشي والهدب.
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ON NOVEMBER 14th we invite 
foreign born job seekers and 
companies that wish to recruit to 
Opportunity Day job matching. 
Register and read more about the 
companies and which positions that 
are available on our website. 

WHEN: NOVEMBER 14th 2022
TIME: 09:30-15:30
WHERE: CLARION HOTEL POST
The participation is free of charge,  registration is 
mandatory. Limited availability.

DEN 14:E NOVEMBER bjuder vi in 
dig som är utrikesfödd och söker 
jobb och 25 rekryterande företag till 
Opportunity Days jobbmatchning. 
Registrera dig på hemsidan, där ser 
du även medverkande företag och 
tjänster. 

NÄR: 14 NOVEMBER  2022
TID: 09:30-15:30
VAR: CLARION HOTEL POST
Medverkan är kostnadsfri men anmälan är 
obligatorisk, begränsat antal platser.

LOOKING FOR A JOB?
SÖKER DU JOBB?  

www.opportunityday.se/soka-jobb

PARTICIPATING COMPANIES / MEDVERKANDE FÖRETAG:

Till anmälan >>
Register here >>

14 NOV
GÖTEBORG
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الكلمات المتقاطـعة
أفقيًا:

1 – 1 – من ٔاشهر شعراء مصر لقب بٔامير الشعراء
2 – انحنى - ظلم 

3–يرد– ٔاداة شرط
4–هبوط–ضدحركة

5–سهل–مايكتمه اإلنسان
6–سقط–بحر-فضاء

7–صورة - خادع 
8–شعب )معكوسة( - الحصان

9 – تاج - متشابهان.

رأسيًا:
1 –ٔاديب وناقد لبناني كبير من آثاره »الريفية المفكرة«

2 – سد – عاصمة ٔاوروبية 
3 – دولةٔافريقية-نسج 

4–ٕامارة
5–ٔامة–مادةقاتلة-للتفسير

6–حب - سحب - ضجر
7–قد - يابس  

8 – عاصمة ٔافريقية
9 – قليل الوجود - ثبات.





يمكن للجميع 
المساهمة في األمن 

السيبراني في السويد.
وانت أيضاً.

كل يوم، يتم تنفيذ اآلالف من محاوالت الجرائم اإللكترونية 
في السويد، عبر البريد اإللكتروني ومن خالل جدران 

الحماية. يمكن أن يؤدي النقر فوق ارتباط به أخطاء إمالئية 
إلى وصول المحتالين إلى كلمات المرور الخاصة بك ثم 

استخدام هويتك بعدة طرق غير مرغوب فيها.

من خالل تحمل المسؤولية بشكل مشترك عن أمننا عبر 
اإلنترنت، نجعل األمر أكثر صعوبة لهجمات القراصنة 
والهجمات السبرانية المنفذة من قبل الشبكات اإلجرامية 

والقوى األجنبية وغيرهم ممن يرغبون في إلحاق الضرر 
بك أو بجارك أو بشركتك أو بالسويد.

هذا هو السبب في أن مساهمتك مهمة للغاية. والتي ال يجب 
أن تكون معقدة أو متعبة. يمكن أن يكون األمر شيًئا بسيًطا 

مثل اإلنتقال إلى كلمة مرور أكثر أماًنا أو عمل نسخة 
احتياطية من القرص الصلب للكمبيوتر.

إنها مساهمة صغيرة بالنسبة لك، ولكنها مساهمة كبيرة 
لألمن السيبراني في السويد.

اقرأ المزيد عن هجمات القراصنة والخداع 
االلكتروني وكلمات المرور اآلمنة على 

tanksakert.sakerhetskollen.se موقع


