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عبــرت معظــم وســائل اإلعــالم الســويدية عــن االســتياء 
ــذي مارســته وســائل إعــالم  ــف ال ــن التحري والدهشــة م
فــي عــدة دول حــول مــا حصــل فــي ضاحيــة رينكبــي 
ــر، فيمــا أصــدر  شــمال ســتوكهولم فــي ٢٠ مــن فبراي
المعهــد الســويدي بيانــا اتهــم بــه هــذه الــدول باختــالق 
األكاذيــب حــول الســويد مــن أجــل أجنــدات سياســية 

خاصة.

ولعــل الســويد حديثــة العهــد بتــذوق هــذا النــوع مــن 
الظلــم، المتمثــل بتشــويه الحقائــق وقلــب المفاهيــم، 
 
ً
ألن هــذا البلــد ليــس لــه أعــداء مباشــرين، وليــس محاطــا

ــى  ــه ويعتــدون عل ــه ويتحرشــون ب بجيــران يتربصــون ل
حــدوده، لكــن وكمــا يبــدو هنــاك أعــداء غيــر مباشــرين 
ولنظامــه  الديمقراطــي  لنظامــه  أعــداء  للســويد، 

االجتماعي.

علــى  حكومــات  قبــل  مــن  المنظــم  الكــذب  ممارســة 
مجتمعاتهــا وتعبأتهــا حســب أجنــدات سياســية تخــدم 
أجهــزة  مــن  معهــا  يتحالــف  ومــن  الحكومــات  هــذه 
أمنيــة أو مــن أصحــاب رؤوس األمــوال، أصبــح لألســف ال 
يقتصــر علــى دول العالــم الثالــث فقــط بــل علــى دول 
حســب  واألول،  بــل  الثانــي  العالــم  علــى  محســوبة 

التصنيفــات التــي ورثناهــا مــن حقبة الحرب الباردة.

، وتــوزع مجانــا بالبريــد 
ً
تصــدر مــرة واحــدة فــي الشــهر حاليــا

ســكونة  منهــا:  مناطــق  عــدة  فــي  ثابتــة  مراكــز  وعبــر 

ولينشــوبنغ  ونورشــوبنغ  ويوتيبــوري  وســتوكهولم 

واسكليســتونا، وهــي خدمــة إعالميــة باللغــة العربيــة هدفهــا 

إعالميــة  وســيلة  وجــود  إلــى  الحاجــة  تلبيــة  فــي  المســاهمة 

تتفاعــل مــع الجاليــات العربيــة فــي الســويد وأوروبــا حــول كل 

مــا يجــري مــن أخبــار ومســتجدات تهــم الجاليــات الناطقــة 

بالعربية.

التركيــز  الكومبــس وســيلة إعالميــة جــادة تحــاول  صحيفــة 

والتعريــف  بالمجتمــع  االندمــاج  تهــم  التــي  القضايــا  علــى 

ــي  بحقــوق كل األشــخاص و الجماعــات حســب وضعهــا القانون

فــي الســويد وأوروبــا، إضافــة إلــى التواصــل مــع مــا يجــري فــي 

مــن  االســتفادة  علــى  والتشــجيع  والعالــم  العربيــة  البــالد 

التجــارب وتنــوع الثقافــات بيــن الشــعوب، مــن خــالل التعريــف 

ــاة التــي اختارتهــا الشــعوب  ــى نمــط الحي باآلخــر واالطــالع عل

وطريقــة وضعهــا للحلــول التــي تحتاجهــا فــي إدارة المجتمــع 

وتطويــر المؤسســات وزيادة الرفاهية.

الصحفييــن  مــن  العديــد  تضــم  الكومبــس  تحريــر  هيئــة 

واإلعالمييــن المتعاونيــن معهــا مــن داخل الســويد وخارجها.

المؤســس ورئيس التحرير
د. محمــود صالــح آغا

٠٧٢9٧١8898

ma@alkompis.com

ســكرتير التحرير
نزار عسكر

٠٧٣٧6٤١٤89

nazar@alkompis.com

المبيعات
أحمد الزيان

٠٧٠٠٧٤٤9٥١

sales.skane@alkompis.com

مواقع شبكة الكومبس اإلعالمية على االنترنت

موقــع الكومبــس بالعربية

www.alkompis.se

موقــع الكومبس بالســويدية

www.al-tid.se

موقــع راديو الكومبس

www.radioalkompis.se

جريــدة الكومبس الورقية

www.alkompis.se/newspaper

موقــع اإلنتاج االعالمي

www.al-media.se

صفحــة الكومبس على الفيســبوك

www.facebook.com/alkompis.se

موقع الشــبكة الرئيســي

www.alkompismedianetwork.com

تصدر عن شبكة الكومبس اإلعالمية
السويد -ستوكهولم

www.alkompis.se

Chefredaktör och ansvarig utgivare Mahmoud Agha
Mars العدد األربعون | السنة الثالثة  ٢٠١٧

StOcKhOLM

Scheelegatan 4٣

11223 Stockholm
MAhMOud AghA
tEL: ٠٧٢  9٧١ 88 98

E-POSt:
InfO@ALKOMPIS.cOM

Malmö:
Scheelegatan 15
Malmö 21 228
tel: 073  669 03 78

göteborg:
Rullagergatan 9
göteborg 41 526
tel: 070  074 49 51

Eskilstuna
tel: 073 760 98 22

uppsala
tel: 073  717 70 68

ANNONSAVDELNING
Ahmed Alzayyan
tel: 070 - 0744951

GRAFISK AVDELNING
Baseem Munawwar
Tel:  076 - 008 19 48

PÅ ARABISKA FRÅN SVERIGE
صديقــك الناطــق بالعربية في الســويد

 SVERIGES STÖRSTA TIDNING PÅ
ARABISKA

Al Kompis Media Network är ett me-
diabolag med ambitionen att underlätta integratio-

 nen mellan de människor och kulturer som finns i
 Sverige idag. Vi på Al Kompis är övertygade om att
integrationen är ömsesidig och inser att det är vik-

 tigt att majoritetssamhället får möjlighet att lära sig
 mer om de vanor, traditioner och kulturer som de
nya svenskarna tagit med sig till Sverige. Al Kom-

            pis papperstidning består av 28 sidor och trycks i
 25  000 exemplar. Den distribueras av utdelare och
på 40 speciellt utvalda platser i Stockholms län, Mal-
mö, Landskrona, Helsingborg och Göteborg

 Vi kan skicka tidningen till dig med post, var som 
helst i landet. 

مثــل  دولــة  صحافــة  تنزلــق  أن  للســخرية  المثيــر 
ــه أســاليب  ــى مســتوى تســتخدم ب ــات المتحــدة إل الوالي
التضليــل والكــذب علــى الجماهيــر بشــكل يخــدم النخبــة 
الحاكمــة وأجندتهــا، ففــي اليــوم التالــي علــى أحــداث 
صفحــات  صــدر  األحــداث  هــذه  تصــدرت  رينكبــي 
بوســت  واشــنطن  صحيفــة  أخبــار  نشــرات  ومقدمــة 
ــد  ــاء عــن تجدي ــب األنب ــى جان ــوز، إل وشــبكة فوكــس ني
الرئيــس األمريكــي ترامــب وعــوده بترحيــل الالجئيــن 

غير الشــرعيين من بالده.

الواشــنطن بوســت وفوكــس نيــوز صــورا ســتوكهولم 
ســاحة معركــة بيــن الالجئيــن والشــرطة، وكــررا نفــس 
ــأن  ــة التــي اســتند عليهــا ترامــب عندمــا صــرح ب الكذب
وإرهــاب  أعمــال عنــف  تأثيــر  تحــت  الســويد وقعــت 

بســبب سياســتها المتســامحة مع الهجرة واللجوء.

يســمعوا  لــم  رينكبــي  ســكان  معظــم  أن  المفارقــة 
بســاحة المعركــة هــذه وال بتلــك األحــداث  التــي ضجــت 
نشــرات  خــالل  مــن  ســوى  األمريكيــة  الصحافــة  بهــا 
والمتطرفــون  النازيــون  وحدهــم  بالدهــم،  أخبــار 
اليمينيــون فــي الســويد، هــم مــن يشــاطرون ترامــب 
والضواحــي  رينكبــي  خطــورة  وصحافتــه  وإدارتــه 

الشــبيهة بها.

علــى الرغــم مــن ضخامــة اآلالت اإلعالميــة التــي يقــف 
خلفهــا الممولــون للحــروب والنزاعــات وأصحــاب األمــوال 
وتخلــي  وإدراكهــم  النــاس  وعــي  أن  إال  واألجنــدات، 
البعــض عــن ســذاجتهم ومحدوديــة تفكيرهــم، يمكــن 

أن يبطــل مفعــول هــذه اآلالت ويعطلها.

التواصــل  لوســائل  اإليجابــي  االســتخدام  أن  خاصــة 
االجتماعــي مــن شــأنه أيضــا أن يكــون بديــال جيــدا عــن 

هذه الماكينات الشــريرة.

ولعــل الســويد وغيرهــا مــن الــدول الســلمية المحايــدة 
ظلمــت،  عديــدة  شــعوب  معانــاة  أكثــر  اآلن  تــدرك 
وتفكــر أكثــر بقضايــا عالميــة عادلــة، ولكــن ال تــزال 
التعبئــة  بســبب  حقهــا،  علــى  الحصــول  عــن  بعيــدة 
أصحــاب  يقودهــا  التــي  اليوميــة  اإلعالميــة  اليوميــة 

األجنــدات السياســية العالمية.

كلمة العدد

رئيس تحرير شبكة الكومبس اإلعالمية

د. محمود صالح آغا

 Vill du ha tidningen så skicka din adress till oss
på:
info@alkompis.se

 Alkompis.se hittar du på nätet och har redan 30000
unika besökare varje dag samt ca: 1050 000 besöka-

 re på Facebook och en mediaräckvidd på 700 000
personer. Al Kompis åtnjuter väldigt högt förtroen-

 de bland våra läsare som ser oss som “Sverige på
arabiska”. 

 Besök gärna också vår svenskspråkiga systertidning
Altid.se. 

MVH

Redaktionen

ًالسويد تتذوق مرارة تشويه 
صورتها عالميا
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كمـا هـو معـروف فقـد وقـع الرئيـس ترامـب فـي حـرج 
ئـق  لمبنيـة علـى حقا ت غيـر ا يحـا لتصر ل ا تجـا ر ا
وأصبحـت عبارتـه “انظـروا إلـى مـا حـدث فـي السـويد 
سـتخفاف مـن قبـل  مـس« موضـع تهكـم وا ليلـة أ
صـل  لتوا ئل ا لفيسـبوك ووسـا د ا ا لعديـد مـن رو ا
و  لهـا كــ وسـم أ و ن جـرى تدا عـي بعـد أ الجتما ا

. خرة لسـا تهـم ا ك«  لتعليقا شـتا »ها
ولعـل التعليـق األكثـر سـخرية جـاء مـن قبـل كارل 
فظيـن  لمحا ت ا ا يـر د لمو ب ا عيـم حـز بيلـدت ز

، بق لسـا ا
عندمـا كتـب علـى التويتـر: مـا الـذي تعاطـاه ترامـب 
)دخنـه(؟ ليتحـدث عـن هجـوم إرهابـي لـم يحـدث

مـب قـد جلـس  ا ن تر تضـح أ ت قليلـة ا عا بعـد سـا
وشـاهد فيلمـا وثائقيـا مـن قنـاة فوكـس نيـوز قبـل 

بـه. ليلـة واحـدة مـن خطا
هـذه القنـاة التـي تؤثـر بعشـرات المالييـن مـن البشـر 
صـورت السـويد وكأنهـا منطقـة حـرب، وأن الشـرطة 
تالحـق الالجئيـن في الشـوارع وال يوجـد أي سـلطة لها 

طقهـم. بمنا

 الحكومات التي رفضت 
استقبال الالجئين 

الرئيــس ترامــب بــدى  „تضلل شعوبها
هــذه المــرة وكأنــه قــد تنبــأ بمــا 
ــه،  ــويد، إال أن ــي الس ــيحدث ف س
وحســب العديــد مــن السياســيين 
اختــالف  علــى  الســويديين 
توجهاتهــم، ال يملــك الحــق أبــدا 
ببنــاء تصريحاتــه علــى مغالطــات 

ومعلومات كاذبة

الرئيـس ترامـب بـدى هـذه المـرة وكأنـه قـد تنبـأ بمـا 
سـيحدث فـي السـويد، إال أنـه، وحسـب العديـد مـن 

السياسـيين السـويديين علـى اختـالف توجهاتهـم، 
ال يملـك الحـق أبـدا ببنـاء تصريحاتـه علـى مغالطـات 
ومعلومـات كاذبـة، وادعـاء أن السـويد قـد تعرضـت 

فعـال لهجـوم إرهابـي »الليلـة الماضيـة«.
محـاوالت ربـط تصريحـات ترامـب بأحـداث رينكبـي 
لـم تقتصـر فقـط علـى اليميـن السـويدي المتطـرف 
المعـروف بعدائـه للمهاجريـن والالجئيـن، بـل امتـدت 
هـذه المـرة إلـى وسـائل إعـالم عالميـة حاولـت تشـويه 
سـمعة وصـورة السـويد وذلـك لهـدف إثبـات خطـأ 
سياسـة هـذه الدولـة بمـا يتعلـق بــ »كـرم اسـتقبال 

والمفارقــة المؤلمــة أن  „الالجئيـن« علـى أراضيهـا.
أغلــب هــذه الــدول التــي تحــاول 
إثبــات خطــأ سياســة الهجــرة 
خاصــة  الســويدية  واللجــوء 
ســاهمت  التــي  هــي  لشــعوبها، 
بصناعــة الهجــرة واللجــوء بســبب 
سياســاتها وتدخلهــا بالنزاعــات 
البلــدان  فــي  خاصــة  القائمــة 

العربية.

لـى  بـع لإلعـالم الشـرقي والغربـي مـن روسـيا إ لمتا ا
لمتحـدة مـرورا بـدول أوروبيـة وغيـر  لواليـات ا ا
أوروبية أخـرى، يالحظ االسـتغالل الرخيـص والموجه 
ألحـداث عاديـة قـد تكـون أكثـر مـن طبيعيـة وذلـك 
بعيـن لهـم مـن خطـر  لمتا هيـب ا تر يـف و لتخو
كل  لمشـا صـل ا لذيـن هـم أ ا لالجئيـن، و ل ا سـتقبا ا
وأعمـال الشـغب وحتـى الجرائـم واإلرهـاب، بحسـب 

لوسـائل اإلعالميـة. معظـم هـذه ا

والمفارقـة المؤلمـة أن أغلـب هـذه الـدول التـي تحـاول 
لسـويدية  للجـوء ا لهجـرة وا ثبـات خطـأ سياسـة ا إ
خاصـة لشـعوبها، هـي التـي سـاهمت بصناعـة الهجـرة 
ت  عـا ا لنز تها وتدخلهـا با سـا ء بسـبب سيا للجـو ا و

القائمـة خاصـة فـي البلـدان العربيـة.
لسـويدي قـد تذوقـوا  لمجتمـع ا لسـويد وا ولعـل ا
لـكاذب والمحـرض، وتشـويه  اآلن مـرارة اإلعـالم ا
صـورة بلدهـم اسـتنادا إلـى معلومـات مظللـة وكاذبـة 
وحقائـق مغلوطـة، والهـدف هـو ليـس السـويد كدولة 
م  جـح وكنظـا طـي نا ا طبعـا، بـل كنمـوذج ديمقر

فـئ. اجتماعـي متسـامح ومتكا
مـا تتذوقـه السـويد مـن مـرارة اآلن، كادت أن تدمـن 
ت  سـا نـت مـن سيا ت عا عـا جما ب و عليـه شـعو
يـا  ئـق لقضا لحقا إعالميـة كان هدفهـا فقـط قلـب ا

. لـة د لميـة عا عا

الكومبـس – موضـوع الغـالف: محاوالت مكشـوفة قامـت بها جهـات يمينيـة متطرفة فـي السـويد للربط بين 
تصريحات الرئيس األمريكي دونالد ترامب يوم 18 شـباط/ فبراير وبين أحداث ضاحية رينكبي شـمال غرب 

العاصمة السويدية في 20 من الشـهر نفسه، أي بعد يومين على هذه التصريحات.

تشويه سمعة السويد وصورتها

هدف مشترك للمتطرفين وللخارجين عن القانون

: يحدث في رينكبي  ليلة غد
أنظروا ماذا: حدث في السويد ليلة أمس
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لتـي  لمتطـرف ا لسـويدي ا ليميـن ا لهجـة نقاشـات ا
تنـذر بانهيـار السـويد ونظامهـا االجتماعـي، نـكاد 
نسـمعها فـي كل مـرة أو مناسـبة يجـري بهـا النقـاش 
لتـي يعيـش  حـي ا لضوا دثـة تحـدث فـي ا حـول حا
بهـا أغلبيـة مـن المهاجريـن، أو عنـد الحديـث عـن 
مسـائل االندمـاج وعقباتـه، وكأن كل مشـاكل السـويد 
سـية بسـبب  لسيا ا يـة و د قتصا ال ا عيـة و جتما ال ا
الالجئيـن أو األجانـب المقيميـن بهـا بشـكل عـام. هـذه 
لتـي تضـر بالسـويد وبأمنهـا  للهجـة بـال شـك هـي ا ا
االجتماعـي، ألنهـا لهجـة تحريـض وكراهيـة ومـن 
شـأنها أن تخـرب وتهـدم أكثـر بمئـات المـرات مـن 
أي حادثـة أو جريمـة قـد تحـدث هنـا وهنـاك بشـكل 

 . طبيعـي
دثـة يتعـرض لهـا  ن نسـتخف بـأي حا لخطـأ أ مـن ا
ي  و أ ء تأديتهـم لواجبهـم أ ثنـا لشـرطة أ عناصـر ا
إلسـعاف  ء وا إلطفـا ل ا خريـن مثـل رجـا صـر آ عنا
وغيرهـم، ولكـن ما حـدث فـي 20 فبراير فـي رينكبي 
هـو حـادث يعتبـر طبيعـي وعـادي بـكل المقاييـس، 
مجموعة من الشـرطة وصلت إلـى مـكان، كان متواجدا 
فيه أحـد المطلوبيـن، وأثنـاء قيامهـم بعمليـة اعتقال 
هـذا الشـخص تعرضـت الشـرطة إلـى رشـق بالحجـارة، 
الشـرطة ردت بإطـالق النـار لـردع المهاجميـن، النـار 

لـم يصـب أحـد والشـرطة اعتقلـت المطلـوب.

اسـتجاب المئـات مـن المراسـلين الصحفييـن لدعـوة 
لصحفـي فـي موقـع  نـي وا لبريطا لفيديـو ا ن ا مـدوِّ
 ،ALt-RIght التابـع لحركـة InfOWARS
بـول جوزيـف واتسـون، الـذي عـرض علـى الصحفييـن 
دفـع تكاليـف رحلـة زيارتهـم إلـى السـويد لمشـاهدة 
ـَية« حسـب قولـه، هنـاك علـى أرض  »الجريمـة الُمتفشِّ

الواقـع.

الف  م آ مـا تـه أ نـي دعو لبريطا لصحفـي ا طلـق ا أ و
ب  عقـا تيـوب، فـي أ يو يتـر و بعيـن علـى تو لُمتا ا
تصريحـات الرئيـس األميركـي دونالـد ترامـب، الـذي 
لـيٍّ فـي الدولـة  لـى وقـوع هجـوٍم إرهابـٍي خيا أشـار إ

ألسـبوع. يـة ا فية خـالل عطلـة نها السـكندنا ا

وكتـب واتسـون يـوم، اإلثنيـن 20 فبراير/شـباط، في 
عـي أن السـويد مـكاٌن  َتحـدٍّ للحقائـق: »أي صحفـي يدَّ
آمـن، سـأقوم بدفـع تكاليـف سـفره وإقامتـه ليعيـش 
يـن وسـط  جر لُمها لمليئـة با لمـو ا حـي ما ا فـي ضو

ـَية«. لُمتفشِّ لجريمـة ا ا

تحمـل فيديوهـات واتسـون علـى يوتيـوب عناويـن 
عـي الفضيلـة: حـان  مثـل: »أعزائـي المشـاهير مـن ُمدَّ
الوقـت لتشـاركوا، أو تصمتـوا لألبـد«، وبـدا وكأنـه 

عـون أن السـويد آمنـة. يحـاول إخـراس مـن يدَّ
لكـن منـذ أن عـرض علـى الصحفييـن رحلـًة مدفوعـة 
لسـويد، أصبـح واتسـون هادئـا بشـكٍل  لـى ا األجـر إ
ت  ا د علنـا علـى عشـر لـر لـم يُقـم با ، و ظ ملحـو
الصحفييـن الذيـن اسـتجابوا بالموافقـة علـى دعوتـه.

واسـتجاب جـوي أيـوب، الصحفـي بشـبكة األصـوات 
العالميـة، لدعـوة واتسـون، حيـث قـال: »أنـا موافـق. 
لسـيلفي مـن  لبنكـي وصـور ا بي ا رسـل لـك حسـا سُأ

لمـو. وإن لـم تدفـع سـتصبح محـاًل للسـخرية«. ما

ُثـم أضـاف أيـوب صـورًة لجـواز سـفره وكتـب: »أهـاًل 
واتسـون، هـذه صـورٌة لـي مـع جـواز سـفري. جاهـزون 
للسـفر متـى ُكنـت ُمسـتعدًا عزيـزي. أعطنـي المـال 

اآلن«

سـة عدٍد  أمـا الورا كريسـلي، الناقدة المسـرحية وُمؤسِّ
مـن مواقـع النقـد، فقـد كتبـت: »أهـاًل واتسـون، لـم 
أحصل علـى ردٍّ بعـُد، بشـأن المعلومات التـي تحتاجها 

لحجـز رحلتـي الصحفيـة إلـى مالمـو«

واسـتجاب كريـس هيمينجـز، الصحفـي فـي إذاعـة 
LBc البريطانيـة، قائـاًل: »أهـاًل بـول، أنـا أعمـل فـي 
إذاعـة LBc وأرغب فـي االسـتجابة لدعوتك. مـا ُمدة 

اإلقامـة المسـموحة؟ أسـبوعان؟«

لـى كل  ئـاًل: »إ واتسـون اسـتجاب بطريقـٍة عامـٍة قا
اليسـاريين الحمقـى الذيـن قبلـوا الحصـول علـى )رحلة 
ة؟ لقـد ُقلـت إنكـم  إلـى السـويد(، أال ُيمكنكـم القـراء
سـتظلون هنـا. حـظٌّ سـعيد«. وقـام بعدهـا بحـذف 

لتغريـدة. ا

لتـي  لصـور ا لُمدونيـن نجـح فـي تحليـل ا لكـن أحـد ا
اسـتخدمها واتسـون. حيـث كتـب ريتشـارد غايـوود:

»الصـورة األولـى مـن عـام 2008، عـن تخطيـط 
جمـة  فـٍة لمها يـٍة يمينيـٍة ُمتطر لند عـٍة بو مجمو

» يـن جر لُمها ا
، فهـي  نيـة لثا ة ا ر لصـو مـا ا أ د: » يـوو ف غا ضـا أ و
ركة  جـا علـى مشـا حتجا م 2009 ا ٍة عـا هـر لُمظا
د  جـو . ال و يفيـز للتنـس س د ئيل فـي كأ ا سـر إ

» يـن هنـا جر للُمها
وتابـع غايـوود: »الصـورة الثالثـة ال مصـدر لهـا. قـد 

تكـون أي شـيء«
وأنهـى غايـوود تحليلـه: »الصـورة الرابعـة حادثـٌة 
عـام 2009 لعـدٍد مـن الطـالب الُمقيميـن بوضـع 
اليـد، يعبـرون عـن غضبهـم مـن عـدم وجـود سـكٍن 

أعقـب ذلك عمليـة إحـراق لعـدة سـيارات ولتكسـير محلين 
تجارييـن إضافـة إلـى تعـرض شـخصين علـى األقـل للضـرب، 

وهل يجب على كل  „واحـد منهـم مصـور فـي صحيفـة داغنـس نيهيتـر..
أجنبي الشكل والمالمح واالسم 

أن يدفع ثمن ما تقوم به 
مجموعات من الصبية أو 

الخارجين عن القانون، كما 
يحاول اليمين المتطرف 

تسويقه 

طيـن  ر لمتو ن ا لشـبا عـة مـن ا هـل يمكـن لمجمو
بأعمـال شـغب أو بجرائـم أخـرى أن يصبحـوا مثـاال لـكل 
الالجئيـن فـي السـويد؟ وهـل يجـب علـى كل أجنبـي 
الشـكل والمالمـح واالسـم أن يدفـع ثمـن مـا تقـوم بـه 
مجموعـات مـن الصبيـة أو الخارجيـن عـن القانـون، 
كمـا يحـاول اليميـن المتطـرف تسـويقه، خاصـة أن 

معظـم هـؤالء الشـبان المتورطين، ليسـوا مـن موجات 
ليميـن  لتـي يعتـرض عليهـا ا لجديـدة ا ة ا لهجـر ا
السـويدي، وتحـاول بعـض أبـواق اإلعـالم الدولـي أن 

رهـا ثا تضخـم آ
قها  ة ضمـن سـيا خيـر أل ينكبـي ا ثـة ر د ضـع حا و
الطبيعـي ومعالجـة أسـباب احتمـال تكرارهـا هـو مـن 
واجـب السـلطات ومـن واجـب المجتمـع، والسـويد 
قـادرة علـى معالجـة أي ظاهـرة يمكـن أن تتكـون فـي 

لمهاجريـن. غلبيـة مـن ا مناطـق يسـكنها أ
والزائـر إلـى رينكبـي وعـدة مناطـق مشـابهة يالحـظ 
حركـة العمـران داخـل وفـي محيـط هـذه المناطـق، 
نعـاش هـذه  لـى تنميـة وإ ن تهـدف إ حركـة عمـرا
المناطـق وخلـق فـرص عمـل فيهـا، وكسـر أي عزلـة 
حـد  ا لو لنسـيج ا تـت تتكـون بسـبب ا عيـة با جتما ا
ألمنـي  جـد ا لتوا يـز ا لـى تعز فـة إ إلضا نها. با لسـكا

ن. ألمـا لجميـع با ليشـعر ا
ومـن المهـم أيضـا االنتبـاه إلـى خطـر دس فيـروس 
اإلشـاعات وتمريـر األخبـار الكاذبـة والمعلومـات 
التـي تسـتند إلـى معطيـات غيـر واقعيـة، ألن التجربـة 
أثبتـت أن المجتمعـات المدنيـة غير محصنـة كليا ضد 
هـذا النـوع مـن الفيروسـات. كلنـا يذكـر مـدى الكـذب 
بـات األمريكيـة،  ثنـاء حملـة االنتخا لـذي مـورس أ ا
عـالم معلومـات تقـول مثـال  ئل إ عندمـا بثـت وسـا
ضمـن مـا تقولـه بـأن بـاراك أوبامـا عميـل للمنظمـات 
اإلسـالمية المتطرفـة، وأن هيـالري كلينتـون تديـر 

شـبكة دعـارة و اتجـار باألطفـال.
مـن المهـم أن تكـون الشـفافية موجـودة بنقـل أي 
خبـر أو حـدث وبنفـس الوقـت عـدم طمـس الحقائـق 
لسـويدي وتحديـد مـن  لمجتمـع ا ا لسـويد و عـن ا
ل  لسـويد ال تـزا ئـق. فا لحقا يريـد تحريـف هـذه ا

تحتـل المرتبـات األولـى فـي العالـم بمـا يتعلـق باألمـن 
واالندمـاج ومسـتوى المعيشـة وفـق كل المقاييـس 
وبحسـب مجمـل دراسـات اسـتقصائية، فهـل يعلـم 
ليهـا فـي  سـتند إ لتـي ا فـة ا لصحا ا مـب مثـال و ا تر

رنـة لمقا نـه وعلـى سـبيل ا تـه أ تصريحا
هنـاك شـخص واحـد فقـط قـد قتـل فـي العـام الماضـي 
بإطـالق نـار مـن قبـل الشـرطة فـي السـويد، أمـا فـي 
الواليـات المتحـدة، فقـد قتل 963 شـخص فـي العام 

نفسـه علـى يـد الشـرطة
ك تحديـات كبيـرة  يضـا هنـا ل أ ا لـك ال يـز ومـع ذ
لمكافحـة الجريمـة، وكسـر عزلـة الضواحـي وانجـاح 
خطـط االندمـاج، والمحافظـة علـى الديمقراطيـة 
وتطويـر نظـام الرفاهيـة السـويدي، هـذه تحديـات 
تجعلنـا نقـف أمـام مسـؤوليات مشـتركة فالحـل ليـس 
سـيين  لسيا ، بـل بيـد ا لشـرطة بيـد ا منـي و فقـط أ
واإلعالمييـن والمنظمـات المدنيـة واألهـم مـن كل 

ذلـك مسـؤولية األهـل والمنـزل عـن أبنائهـم.
نـون يـؤدون خدمـة ال  لقا لخارجـون عـن ا فهـؤالء ا
تعـوض للنازييـن والمتطرفيـن ويشـتركون معهـم 

فـي تشـويه سـمعة السـويد وصورتهـا.

د. محمــود آغا

لهجة التحريض ضد الالجئين 
هي التي تضر بالسويد

عندما يتحول الصحفي إلى عدو للحقيقة

عون أن السويد آمنة صحفي بريطاني يحاول إخراس من يدَّ

التغريـدة التـي نشـرها  واتسـون يـوم  اإلثنين  ◄
20 فبراير/شـباط

عـي أن السـويد مـكاٌن   فـي َتحـدٍّ للحقائـق: »أي صحفـي يدَّ
ليـف سـفره وإقامتـه ليعيـش  آمـن، سـأقوم بدفـع تكا
فـي ضواحـي مالمـو المليئـة بالُمهاجريـن وسـط الجريمـة 

. » ة ـيَ لُمتفشِّ ا
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وكالـة األنبـاء السـويدية رّدت علـى محتـوى البرنامـج 
نـه احتـوى معلومـات مغلوطـة  لـت إ األمريكـي وقا
حـول السـويد والالجئيـن فيهـا، وأوضحـت فـي تقريـر 
لهـا، مـا قالـت أنهـا 6 حقائـق مغلوطـة ذكرهـا البرنامج 

التلفزيونـي األمريكـي بشـكل منافـي للواقـع.
الكومبـس تعيـد نشـر هـذه الحقائـق كمـا ذكرتها 

الوكالـة:

لعـام  نـه فـي ا لبرنامـج، إ أوال: قـال ا
2016 قبلـت السـويد أكثـر مـن 160 ألـف 

طالـب لجـوء!!
الحقيقـة: إنـه فـي العـام 2016 سـعى مـا يقـرب مـن 
للجـوء وهـو مـا يشـكل  لـى طلـب ا لـف شـخص إ 29 أ
انخفاضـا حـادا عـن األعـداد التـي قدمـت اللجـوء فـي 
لجـت  م 2016 عا لعـا نـه فـي ا إ م 2015 و لعـا ا
مصلحـة الهجـرة قـرارات لقضايـا 112 ألـف طالـب 
لجـوء بينهـم 67 ألـف حصلـوا علـى حـق اإلقامـة فـي 

يد. لسـو ا

ن  مـج، إ لبرنا : ذكـر مقـدم ا نيـا ثا
نـه مـن  ية تشـعر أ يد لسـو مـة ا لحكو ا
م  مـا واجبهـا األخالقـي فتـح حدودهـا أ
الجميـع وأن كل الالجئيـن يمكنهـم المجـيء 

لـى السـويد!! إ
، فرضـت فـي  يدية لسـو مـة ا لحكو ن ا : إ لحقيقـة ا
بـة  لرقا نـي/ نوفمبـر 2015 تشـديد ا لثا تشـرين ا
علـى حدودهـا لتشـمل حتـى القادميـن مـن داخـل دول 
االتحـاد األوروبـي، تبـع ذلـك فـي ينايـر كانـون الثانـي 
ات التحقـق مـن هويـة المسـافرين مـن  2016 إجـراء
وإلـى السـويد وهـذا مـا سـاهم فـي خفـض كبيـر فـي 

للجـوء. عـدد طالبـي ا

ثالثـا: تحـدث برنامـج فوكـس نيـوز 
عـن ازديـاد كبيـر فـي العنـف المسـلح فـي 
السـويد وحـاالت االغتصـاب بمجـرد بـدء 
سياسـة البـاب المفتـوح أمـام الالجئيـن!!

الحقيقـة: لقـد كان هنـاك العديـد مـن عمليـات إطـالق 
النـار فـي العـام 2016 لكـن المعـدل العـام للعنـف 
فـي السـويد ال يـزال حـول مسـتوياته عنـد واحـد لـكل 

100 ألـف نسـمة.
لـى 14  لسـويد وصلـت إ لقتـل فـي ا ن عمليـات ا  إ
جريمـة فـي كل عـام مـا بيـن 2010 حتـى 2014 من 
بيـن عـدد السـكان الـذي يقـارب عشـرة ماليين نسـمة 

وفـي العـام 2015 بلغـت فقـط 28 حالـة.
 أما حـاالت االغتصـاب فـإن ازديادهـا يعـود لتغييرات 
قانونيـة حـول تقييـم أو تصنيـف الجرائـم الجنسـية 
في السـويد، وهـذا مـا جعـل أن هنـاك اعتقـادا عامـا بأن 

جرائـم االغتصـاب فـي ازديـاد.

مـي  لجنسـية بيـن عا ئـم ا ا لجر نـت نسـبة ا قـد كا  و
2005 و 2012 مـا بيـن واحـد و %1.5 وارتفعـت 
فـي العـام 2015 إلـى %3. والسـبب قـد يعـود إلـى 
التعديـالت القانونيـة التـي أجريـت علـى تصنيـف هذه 

ئـم ا لجر ا

رابعـا: ادعـى البرنامـج، أن الضواحـي 
التـي يقطنهـا المهاجـرون تعتبـر مناطـق 
ية  يد لسـو ا طة  لشـر ا علـى  ر  محظـو
، لمـا تشـكله مـن خطـر علـى  لهـا خو د
عناصرهـا، وهـذا هـو منطلـق السياسـة 

العامـة لجهـاز الشـرطة السـويدي!!
زت  مـا فقـد عـز لـك تما : علـى عكـس ذ لحقيقـة ا
الشـرطة السـويدية مـن تواجدهـا فـي تلـك الضواحـي 
فـال يوجـد مـكان فـي السـويد ال تسـتطيع الشـرطة 
التواجـد فيـه. وحسـب تقريـر جهـاز الشـرطة للعـام 
2015 تـم تصنيـف 15 منطقـة خطرة في السـويد، 
ولكـن ذلـك لـم يمنـع الشـرطة مـن فـرض تواجدهـا 
فيهـا، أو أن هنـاك توجهـا عامـا بعـدم دخـول عناصـر 

جهـاز الشـرطة إليهـا ألنهـا مناطـق خطيـرة.

مـج فوكـس  : يعتبـر برنا خامسـا
ولـت  لسـويدية حا لحكومـة ا ن ا نيـوز، أ
التعتيـم علـى بعـض هـذه المشـاكل التـي 

! حصلـت فـي ضواحـي المهاجريـن!
الحقيقـة: أن وزارة الخارجيـة السـويدية والسـفارات 
فـي الخـارج تعمـل بشـكل مسـتمر علـى نشـر صـورة 
دقيقـة وعادلـة عمـا يجـري فـي السـويد، وهـذا مـا 
صرحـت بـه وزيـرة الخارجيـة السـويدية مارغـوت 
فالسـتروم، التـي اعتبـرت أن هنـاك اتجاها عامـا لتقبل 

لمغلوطـة. لمعلومـات ا ا

ن  ، إ مـج نا لبر ل ا : يقـو سـا د سا
السـويد ومنـذ فتـرة قصيـرة تعرضـت 
ألول هجـوم انتحـاري من إسـالمي متشـدد، 
ل  و ه د ق مـا تشـهد و لـك تتـذ هـي بذ و

أوروبيـة أخـرى مـن هجمـات!!
لـذي قـام بـه  لمقصـود هـو ا لحقيقـة: إن الهجـوم ا ا
االنتحـاري تيمـور عبـد الوهـاب، وكان قـد حصـل قبـل 
سـبع سـنوات فـي وسـط سـتوكهولم، ولـم يتسـبب 

بوقـوع أي ضحيـة أو حتـى جرحـى. 

-انتهــى تقريــر وكالة األنباء الســويدية-

عندما يستند رئيس أقوى دولة في العالم على مغالطات إعالمية  

حقائق مغلوطة 
اسـتند عليها ترامب
 في تصريحاته األخيرة عن السويد

الكومبس – مقاالت: بـرر الرئيـس األمريكي دونالد ترامـب، مزاعمه حول تعرض السـويد لهجـوم إرهابي، لم 
يحدث، بأنه اسـتقى معلوماتـه من برنامـج تلفزيوني، ُعرض علـى قناة فوكس نيـوز األمريكية حـول الالجئين 

في السويد.

لـف 6 لسـويد. حيـث يصـل مـا يقـارب 150 أ ء ا نحـا أ
الم  مـة جـدًا وترتبـط بـآ لمـة سـنويا، تكـون ها مكا
و سـكتات قلبيـة ودماغيـة مشـتبه بهـا،  صدريـة أ

لـى رقـم 112. فيتـم تحويلهـا إ
أمـا رقـم الطـوارئ 112 فيتلقـى مـا يقـارب 3,5 
مليـون مكالمـة سـنويا، يكـون عـدة مئـات آالف منهـا 

حـاالت غيـر طارئـة، فيتـم تحويلهـا إلـى 1177.
ويقـول العامـل فـي مجـال تطويـر الخدمـة فـي 112 
بيـورن سـكوغلوند إنـه “لـو علـم العديـد مـن النـاس 
كيفيـة اسـتخدام الرقميـن المختلفيـن، لحصـل علـى 
لـى  لمسـاعدة الصحيحـة بشـكل أسـرع”. مشـيرًا إ ا
أن المكالمـة االستشـارية التـي تتـم لرقـم الطـوارئ 
لـى  تؤخـر مسـاعدة مـن يحتاجهـا فعـاًل. باإلضافـة إ
أن العديديـن يعتقـدون أن الحـاالت الطارئـة تعالـج 
بشـكل أسـرع فـي حـال قـدوم سـيارة اإلسـعاف، وهـذا 

ليـس صحيحـا.
اقرأ المزيد حول إنذار SOS والدليل الصحي 1177 في:

WWW.SOSALARM.SE
WWW.1177.SE

ولمعلومـات حـول الدليـل الصحـي ورقـم الطـوارئ بلغـات أخـرى أو باللغـة 
: لسـهلة ا

WWW.SOSALARM.SE/112/OM-112/Att-
/LARMA-112

WWW.1177.SE/OthER-LAnguAgES/
أهم أرقام في السويد:

رقم الطوارئ ألخطار علـى الحياة أو الملكية أو البيئة: 112
رقم الدليل الصحي والطبي: 1177

رقم الشرطة للحاالت غير الطارئة: 11414
معلومات حول حوادث وأزمات وطوارئ: 11313

 KAPI لألسئلة اتصل بـ “كريسـتر فيلكفيست” في شركة
على: 0736005914

 الكومبس – حملـة 112 و1177 اإلعالميـة: الحملة 
تهـدف إلـى تعريـف سـكان السـويد بالفـرق بيـن 
الخدمتيـن، وذلـك لمـا يسـببه الخلـط بيـن الرقميـن 
من إعاقـات للعمـل، هنـا تعريف بـكل خدمة مـن أجل 
االتصال بالرقـم الصحيح عند كل حالـة يتوجب فيها 

طلب المساعدة.
لسـويد ورقـم  رئ 112 فـي ا لطـوا يعتبـر رقـم ا
هـم  لصحيـة 1177، همـا أ رات ا مكتـب االستشـا
رقميـن لخدمـات الرعايـة فـي البـالد، ويحتـاج جميـع 
الموجوديـن فـي السـويد معرفتهمـا، وحفظهمـا عـن 

. ظهـر قلـب
وبشـكل عـام فإنـه يجـب االتصـال دومـا بالرقـم 112 
فـي الحـاالت الطارئـة والخطيـرة المسـتعجلة. أمـا فيما 
يتعلـق بباقـي القضايـا الصحيـة والطبية األخـرى يمكن 
االتصـال بــالرقم 1177. حيـث يتحـدث الشـخص 
ئـح  ألسـئلة وتعطـي نصا مـع ممرضـة تجيـب علـى ا

وتوجيهـات للرعايـة الصحيـة المناسـبة.
المسـؤولة عـن المهمـة الوطنيـة فـي دليـل الرعايـة 
الوطنيـة 1177 إليزابيـث إريكسـون تقـول: إنـه مـن 
الضـروري لمـن يحتـاج للمسـاعدة ويعثـر علـى الرقـم 

أن يتصـل مباشـرة.
ويتلقـى رقـم الرعايـة الصحيـة 1177 سـنويا مـا بيـن 
لمـات  لمكا لمـة. تشـمل ا خمسـة وسـتة مالييـن مكا
لمختلفـة  ض ا مـرا أل عـراض ا سـئلة تتعلـق بـكل أ أ
وحتـى قوانيـن وحقـوق الرعايـة الصحيـة. كمـا يتصـل 
العديـدون ألمـور ترتبـط بنـزالت البـرد والحمـى وآالم 

الحلـق والمعـدة والطفـح الجلـدي.
الخدمـة مفتوحـة علـى مـدار السـاعة وتغطـي جميـع 

أهم رقمي هاتف في السويد
١١٧٧112
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لمشـاركين. لحضـور ا مـا مـن قبـل ا واهتما
ويأمـل المنظمـون للمؤتمـر، زيـادة وتحسـين وسـائل 
رين  لمستشـا ء وا ا لمـدر صـل بيـن ا لتوا ا لتنسـيق و ا
والمسـؤولين عـن االندمـاج فـي البلديـات والمؤسسـات 
السـويدية وتبـادل الخبـرات والنصائـح ضمـن شـبكة 
فعالـة ال يتوقـف عملهـا فقـط علـى زمـن المناسـبات 
وكل ذلـك من أجـل اندمـاج أفضـل فـي المجتمـع وضمن 

إطـار التعـاون والعمـل الجماعـي..

بهدف تبادل التجارب والخبرات بين بلديات ومؤسسـات حكومية وغير حكومية 

الكومبس تشارك في 
مؤتمر حول التواصل 

واالندماج في ستوكهولم

 رئيس تحرير شبكة الكومبس د. محمود آغا ◄

 ومـن بيـن المؤسسـات المشـاركة، مصلحـة الهجـرة، 
 ، ية يد لسـو ت ا يـا لبلد ا ت و فظـا لمحا منظمـة ا و

ومؤسسة التنمية، وغيرها
وألقـى رئيـس تحريـر شـبكة الكومبـس د. محمـود آغـا، 
واألسـتاذ الجامعـي ماتـس دوريـل محاضـرة مشـتركة، 
بعنـوان:” دور اسـتخدام اللغـة األم، للتواصـل من أجل 

االندمـاج: الكومبـس نموذجـا”.
لكومبـس تفاعـال  لتـي قدمتهـا ا لمشـاركة ا والقـت ا

 الكومبس – خاص: شـاركت شـبكة “الكومبس” اإلعالمية، فـي 15 فبراير 2017، في المؤتمـر الذي نظمته 
مؤسسـة نـوا  NOWA  فـي سـتوكهولم، تحـت عنـوان “التواصـل واالندمـاج”، إلـى جانـب عـدة مؤسسـات 

حكومية ومدنية وحوالي ١٠٠مشـاركًا يمثلون عددًا من البلديات ومؤسسات حكومية
الكشـف عـن الحقيقـة والدقـة والموضوعية والتسـامح 

والمسـؤولية أمـام القـراء
تطمـح أيضـا إلـى زيـادة التعـاون مـع أفـراد الجاليـات 
الناطقـة بالعربيـة والجمعيـات واالتحـادات التـي تمثل 
هـذه الجاليـات وذلـك لرفـع مسـتوى أداء عملهـا بشـكل 

ئـم دا

ت تهتـم  جـة مـن جهـا لمو ت ا ا عـو لد يـدت ا ا تز
باالندمـاج إلـى شـبكة الكومبـس للمشـاركة  بمؤتمـرات 
وورش عمـل ونشـاطات أخـرى وذلـك للـدور الـذي 
تقـوم بـه الشـبكة فـي نشـر المعلومـات المجتمعيـة من 

ليومـي خـالل عملهـا اإلعالمـي ا
مسـؤولية اسـتخدام اللغـة األم فـي إعـالم يهتـم بنقـل 
لـى مجموعـة لغويـة  مـا يحـدث مـن أحـداث يوميـة إ
أثبتـت مفعولهـا اإليجابـي فـي التأثيـر علـى  المتلقـي 
والصـورة الصحيحـة عـن المجتمـع الـذي يعيـش بـه

ئ  د جهـا لمبـا نتها مـن خـالل ا مبـس و لكو شـبكة ا
لـى  لسـعي إ ا فية و لشـفا ا د و لحيـا صـة ا فـة خا لصحا ا

األستاذ الجامعي ماتس دوريل ◄
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امتلكـت سـلوى حـق الحلـم مثـل أي إنسـان طبيعـي 
لـى  دهـا إ لتجريـب وهـو مـا قا عة ا تـه بشـجا وعزز

ة الئقـة. لسـويد بحثـا عـن حيـا ا
و  « أ مـة إلقا ا ت مثـل » ن كلمـا مـا أ لـم تتصـور يو
لمسـتحيل، بـل لـم  لجنسـية« سـتالمس حـدود ا »ا
بـل  م قا لمسـتحيل مفهـو ن ا لهـا  أ يخطـر علـى با
للتجسـد أمامهـا فـي كل لحظـة وكأنـه كائـن مـن لحـم 
ودم يقاسـمها هـواء الغرفـة واألنفـاس وكريـات الدم.

تخطـت سـلوى اليـوم حـدود الندم وهـي تـروي فصوال 
آلن عـن مراجعـة خطوتهـا  تها، كفـت ا مـن مأسـا
وقرارهـا، فالعمـر علـى حـد وصفهـا الحزيـن لـم يبـق 
لـذات أو  نـي فـي محاكمـة ا لثوا لكثيـر لهـدر ا منـه ا

مناقشـة مـا حـدث عبـر كل تلـك السـنين.
يعذبهـا اليـوم- مـن جملـة أشـياء كثيـرة- عـدم الفهم 
الجـارح: لمـاذا لـم تسـتقبلن هـذه األرض كمـا أحـب؟ 
لماذا لـم يصدقنـي أحد بـان مكانـي األول ال ُيطـاق؟ هل 
وجـود قتـل ودمـار وتنكيـل في مـكان مـا شـرط وحيد 
ن  لمـكا ليـس تغييـر ا لرحيـل! أ الزم لمشـروعية ا
والهويـة واإلقامـة والحيـاة الجديـدة حـق أساسـي لكل 

لبشـر؟ ا
لـى السـويد للتخفيـف مـن أعبـاء  بنـة لبنـان إ ت ا جـاء
كثيـرة الزمتهـا سـنوات طويلـة، لكنهـا اليـوم تحمـل 
وحدهـا كل األعبـاء: آالم المـرض والمـوت الداهـم، األم 
البعيـدة فـي الوطـن، األحبـة يرحلـون مـن دون وداع، 
واالهـم مـن كل ذلـك طفـل وحيـد ينتمـي بـكل مـا 

للكلمـة مـن معنـى إلـى ألالمـكان.
تبدلـت أولويـات أحالمهـا، ال تريـد إقامـة او جنسـية 
للتمتـع بسـنوات إضافيـة، تبـدل كل شـيء وهـي تواجه 
مرضـا ال يرحـم وال ينتظـر، ويبـدو أن تقبلهـا النهيـار 

بنهـا  مسـتقبل ا لجسـد ال ينسـحب علـى مصيـر و ا
لوحيـد. ا

هل سيتحقق حلمها بمنح 
طفلها حق االنتماء؟

مـا زالـت حتـى هـذه اللحظـة تصـرخ، تأمـل، تسـتغيث 
لتحظـى بإقامـة تمكنها مـن السـفر لـوداع األم الحزينة 
ن  لـى مـكا ء إ النتمـا ن، ومنـح طفلهـا حـق ا فـي لبنـا
حقيقـي اسـمه السـويد، مـكان اتقـن لغتـه وبـدا فيـه 

خطواتـه األولـى فـي الحيـاة.
ال تمانـع سـلوى مـن حيـث المبـدأ فـي العـودة إلـى لبنـان 
رغـم الخطـر الـذي يتهددهـا هنـاك، ولكـن شـروط 
العـودة كلهـا مفقـودة، وأهمهـا اليـوم انتشـار مـرض 
السـرطان فـي جسـدها وعـدم قدرتهـا الماديـة علـى 
تحمـل تكاليـف العـالج الباهظـة فـي لبنـان، وغيـاب 
لتـي تعتنـي بهـا كمـا يجـري معهـا فـي  لمؤسسـة ا ا

لسـويد. ا
قصتهـا مـع السـرطان تشـبه كثيـرا وقائـع رحلتهـا 
الماراثونيـة إلـى السـويد. بـدا األمـر فـي اشـتباه بوجود 
السـرطان ثـم أكـده التشـخيص، انتشـر فـي الصـدر 
سـريعا وتـم اسـتئصال أحـد الثدييـن، ظنـت أن األمـر 
انتهـى هنـا، لكـن المـرض الفتـاك عـاود الظهـور فـي 
الغـدد اللمفاويـة، واسـتجاب مرحليـا للعـالج، لـم تكف 
المفاجـآت عـن التوالـد إذ وصـل المـرض الخبيـث إلـى 

لكبـد. ا
رحلـة سـلوى األوروبيـة تخلـو تمامـا مـن الطرافـة، وال 

عالقـة لهـا بـأدب الرحـالت أو قصـص سـندباد علـى 
الرغـم مـن الغنـى الظاهـري فـي تفاصيـل السـفر.

حطـت سـلوى رحالهـا فـي السـويد فـي العـام 2007 
قادمـة مـن إسـبانيا بصفتهـا محطـة بيـن لبنـان والبلـد 
المقصـود، تقدمـت بطلـب لجـوء والنتيجـة: مرفـوض.

واجهـت سـلوى قـرار السـلطات السـويدية بترحيلهـا 

ر  ا لعـزم علـى تكـر ا طـة جـأش و نيا بربا سـبا لـى إ إ
المحاولـة، وهـو مـا تحقـق بعـد إنجابهـا طفلهـا الوحيد 
فـي إسـبانيا، لكـن مصيـر طلـب اللجـوء هـذه المـرة لـم 
لـى  يختلـف عـن سـابقه: مرفـوض. وكان الترحيـل إ

لبنـان رعبهـا األكبـر وهـو مـا حصـل. 
لم تستسـلم سـلوى لـكل ذلـك وعـادت إلـى السـويد في 
العـام 2012 بعـد سـنة ُمـّرة قضتهـا فـي لبنـان أمـا 

طلـب اللجـوء الثالـث فـكان أيضـا جوابـه: مرفـوض.
تدنو سـلوى- كما يعتقـد األطباء - سـريعا مـن الموت، 
بنـة األمـل ترفـض االستسـالم لفكـرة  لكنهـا وهـي ا
الرحيـل، وتنتظـر بلهفـة األم االطمئنـان علـى مصيـر 

ابنهـا وزوجهـا، مـا زالـت تحلـم بالحصـول علـى إقامـة 
والسـفر باختيارهـا إلـى لبنـان لـوداع األم هنـاك... مـا 
زالـت تحلـم بفرصـة حيـاة كريمـة البنهـا تمـر عبـر 

اعتـراف السـويد بانتمائـه لهـا.

اللجوء لوحة هائلة لم 
تكتمل فصولها بعد

حكايـات الالجئيـن تتشـابه فـي الحلـم األول ومـآالت 
لـة غيـر  للجـوء حا لتفاصيـل، ا الرحلـة وتتبايـن فـي ا
طبيعيـة فـي حياة البشـر ولـن تتحـول أبـدا إلى قـدر أو 

مـا يشـبه المهنـة. 
بعد سـنوات طويلـة سـيتذكر الالجئـون فـي أوطانهم 
الجديـدة الـدروب الشـاقة واألمـواج التـي ركبوهـا 
للوصـول إلـى القـارة العجـوز. تحلـم سـلوى أن يكـون 
البنها فـي يوم قصتـه الخاصـة ... وقـد أصبح سـويديا.

ختام ســليم

الكومبـس – تحقيقات:  بعد تسـع سـنوات على حلمهـا البهـي األول في تغييـر مسـار حياتهـا، بالحصول على 
اإلقامة في السـويد، تحقق األمر للبنانية سـلوى عبد اللطيف النمر، ولكن بمفارقة مأسـاوية، إذ خانها الجسـد 

وسمح للسرطان باإلقامة المزمنة بجسدها. 

سلوى وطفلها وزوجها ◄ 9 سنوات وحلم الحصول على اإلقامة لم ينطفئ

سلوى... تسعى لإلقامة في السويد
وتقاوم إقامة السرطان في جسدها

مــا زالــت حتــى هــذه  „
اللحظــة تصــرخ، تأمل، تســتغيث 
مــن  تمكنهــا  بإقامــة  لتحظــى 
ــي  ــة ف ــوداع األم الحزين ــفر ل الس
لبنــان، ومنــح طفلهــا حــق االنتماء 
إلى مكان حقيقي اســمه الســويد، 
فيــه  وبــدا  لغتــه  اتقــن  مــكان 

خطواته األولى في الحياة.
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كثـر تشـددًا  لسـويد أ ن فـي ا إلسـكا أصبـح سـوق ا
وتعقيـدًا علـى نحـو متزايـد جـدًا. حيـث يعيـش اآلن 
حوالـي 95 % مـن إجمالـي عـدد السـكان فـي مناطـق 
تعانـي مـن نقـص عـدد المسـاكن. وبطبيعـة الحـال 
لـى اسـتغالل  يمكـن أن يـؤدي جشـع بعـض النـاس إ
هـذا الوضـع بأقصـى الحـدود. وفـي ظـل هـذه األوضـاع 
الصعبـة وغيـر الطبيعيـة، هنـاك بعـض األشـياء مـن 

الجيـد لـك أن تعرفهـا.
يعتبـر األشـخاص الذيـن يملكـون عقـود إيجـار أوليـة 
لـك العقـد  ريـن أي ما fÖRStAhAnd ُمَؤجِّ

السـكني وليـس صاحـب العقـار السـكني .
ن شـققهم  و جـر يـن يؤ لذ ص ا شـخا أل مـا ا أ و
لتـي يطلـق  لسـكنية وفـق عقـود إيجـار ثانويـة وا ا
 ،AndRAhAn  لباطـن عليهـا اسـم عقـود ا
لسـكني  لعقـد ا ب ا صحـا سـم أ ن با فـو نهـم يعر فإ
hYRESVÄRd، فـي حيـن أن الشـخص اآلخـر 
نـوي  ر ثا يجـا ل بعقـد إ لمنـز جيـر ا م بتأ لـذي قـا ا
 .hYRESgÄSt فهـو يعـرف باسـم مسـتأجر
والشـخص المسـتأجر بعقـد إيجـار باطنـي ليـس لـه 
أي عالقـة مـن ناحيـة اإليجـار بالشـخص مالـك المنـزل 
األصلـي. وهـذا يعنـي أن المسـتأجر الثانـي يجـب أن 
يلجـأ فقـط فـي حـال حـدوث مشـكلة مـا فـي الشـقة إلـى 
صاحـب العقـد السـكني األولـي أي المسـتأجر األولـي 

 fÖRStAhAndShYRESgÄStEn
لشـقة األصلـي. لـك ا لـى ما وليـس إ

مسؤوليات المستأجر 
 FÖRSTAHAND األولي

تجاه صاحب الشقة
لـي  و أل ا ر  يجـا إل ا عقـد  حـب  علـى صا يجـب 
fÖRStAhAnd إبـالغ مالـك المنـزل األصلـي 
لتـي تتمثـل بقيـام المسـتأجر اآلخـر  لحـاالت ا عـن ا
 AndRAhAnd صاحـب عقـد السـكن الباطنـي
بعـدم االعتنـاء بالشـقة وسـوء رعايتهـا والتصـرف 
بشـكل غيـر مناسـب وتخريـب المسـكن. وهـذا يعنـي 
أن المسـتأجر األولـي fÖRStAhAnd يمكـن 
ألولـي بسـبب  ء عقـد سـكنه ا لغـا ن يتـم طـرده وإ أ

لثانـي صاحـب عقـد  أفعـال وتصرفـات المسـتأجر ا
السـكن الباطنـي AndRAhAnd. وباإلضافـة 
إلـى ذلـك يجـب أن يقـدم صاحـب عقـد اإليجـار األولـي 
fÖRStAhAnd طلبـا للحصـول علـى تصريـح 
يسـمح لـه بتأجيـر شـقته لشـخص آخـر. ومـن المهـم 
لمناسـب وبشـكل  لوقـت ا ن يتـم طلـب ذلـك فـي ا أ

. ب مكتـو
لـي  و أل ر ا يجـا إل حـب عقـد ا م صا ل قيـا فـي حـا و
لـه مـن دون  جيـر منز fÖRStAhAnd بتأ
الحصـول علـى ترخيص مـن قبل المالـك األصلي للشـقة 
فـإن هـذا التصـرف قـد ينجـم عنـه خطـر إلغـاء العقـد 

لمسـكن. لمسـتأجر مـن ا وطـرد ا
وإذا اكتشـف مالـك الشـقة بوجـود عقـد سـكن باطنـي 
AndRAhAnd مـن دون إذنـه أو ترخيصـه 
نـوي  لثا لسـكن ا حـب عقـد ا نـه ينبـغ علـى  صا فإ
AndRAhAnd مغـادرة المنـزل واالنتقـال 

منـه فـورًا.
يـة  نو لثا لسـكن ا ب عقـود ا صحـا ويعتقـد بعـض أ
AndRAhAnd أنهـم سـوف يتمكنـون مـن 
االسـتيالء علـى عقـد الشـقة عندمـا يتـم اكتشـافهم، 
ولكـن ربمـا يكـون مـن النـادر جـدًا أن يسـمح األصحـاب 

األصلييـن للمنـازل بحـدوث هـذا األمـر.

ماذا يحدث عندما يرفض 
مالك العقار تأجير شقته 

بعقد سكن ثانوي؟
لـه  جيـر منز ر تأ لعقـا حـب ا فـض صا ل ر فـي حـا و
 ،AndRAhAnd وفـق عقـد إيجـار باطنـي
لـى  جـه إ لتو جر يمكنـه ا لمسـتأ لشـخص ا ن ا فـإ
ر  السـتئجا نيـة تسـمى لجنـة شـؤون ا محكمـة مجا
h، حيـث سـتنظر  Y R E S n Ä M n d E n
المحكمـة فـي الحجج واألسـباب التـي يملكها الشـخص 
مـن أجـل الموافقـة علـى حصولـه علـى عقـد اإليجـار. 
لتـي يتـم أخذهـا بعيـن االعتبـار علـى  واألسـباب ا
سـبيل المثـال هـي العمـر والمـرض والدراسـة والعمل 
المؤقـت فـي منطقـة أخـرى والعيش فـي الخـارج لمدة 
طويلـة باإلضافـة إلـى رغبـة الشـخص بتجربـة السـكن 

مـع شـريك SAMBO أو أي شـخص آخـر.
ر  سـتئجا ال ا ن  و شـؤ لجنـة  تسـتطيع  و
يـح  ء تصر عطـا h إ Y R E S n Ä M n d E n
ورخصـة قانونيـة لصاحـب الشـقة لمـدة زمنيـة قـد 

يبـا. حـد تقر ا م و تصـل لنحـو عـا
طـن  لبا با ر  يجـا إ عقـد 
A n d R A h A n d S K O n t R A K t

ق  تفـا ا ء  نشـا إ يتـم  ن  أ ًا  لمهـم جـد ا مـن  و
ي  نـو لثا ا لسـكن  ا عقـد  ل  حـو ب  مكتـو
AndRAhAndSKOntRAKt بيـن 
المؤجـر والمسـتأجر، ومن السـهل أن يجـد المـرء أمثلة 
بتهـا علـى شـبكة  لعقـد وكيفيـة كتا حـول شـكل ا

. نـت نتر إل ا

استمرار عقد اإليجار 
ألكثر من عامين

ر سـكن  يجـا لـذي يملـك عقـد إ يحـق للشـخص ا و
بالباطـن AndRAhAnd العيـش فـي الشـقة 
حتـى بعـد مـرور فتـرة العاميـن، إذا لـم يكـن هنـاك أي 
اتفاقيـة خاصـة مـع المسـتأجر صاحـب عقـد السـكن 
الثانـوي AndRAhAnd حـول التراجـع عـن 
 BESIttnIngSSKYddEt  حمايـة الحيـازة 
والتـي تعنـي حمايـة قانونيـة تتضمـن إعطـاء الحـق 
م  لرغـم مـن قيـا جر ألن يقيـم بمسـكنه با للمسـتأ
ـر( بإلغـاء عقـد االسـتئجار شـريطة أال  المالـك )المؤجِّ

يكـون المسـتأجر قـد خـرق العقـد أو أخـّل بـه. 
لـة عـدم قبـول المسـتأجر صاحـب عقـد  مـا فـي حا أ
لباطـن AndRAhAnd بمغـادرة  السـكن با
حـب  لشـخص صا ن ا لخـروج طوعـا، فـإ ا لمنـزل و ا
 fÖRStAhAnd لـي و أل ر ا يجـا إل عقـد ا
ر  سـتئجا ال ن ا و لـى لجنـة شـؤ ء إ يضطـر للجـو
hYRESnÄMndEn مـن أجـل إعـادة الشـقة 
لـه مـرة أخـرى. وبالتالـي تقـوم لجنة شـؤون االسـتئجار 
بتحديـد مـا إذا سـيتم إيقـاف وإنهـاء عقـد السـكن 

و ال. لباطـن أ با
لباطـن  لسـكن با وال يجـوز للمسـتأجر وفـق عقـد ا
لـك  ئيـا مـع ما التفـاق تلقا AndRAhAnd ا

بماذا يجب أن تفكر عند استئجار منزل 
بعقد ثانوي Andrahand ؟

العقـار، ولكنـه يسـتطيع البـدء بالتفـاوض مـع صاحـب 
المنـزل حـول أخـذ مسـؤولية العقـد.

إذا كانت قيمة اإليجار 
مرتفعة جدًا

ويجـب أن ال تكـون القيمـة الماديـة لإليجـار أعلـى مـن 
قيمـة المبلـغ الـذي يتـم دفعـه لمالـك العقـار، السـيما 
إذا كانـت الشـقة المؤجـرة غيـر مفروشـة. أمـا إذا كانـت 
الشـقة مفروشـة ففـي هـذه الحالـة يمكـن إضافـة مبلـغ 
لقيمـة اإليجـار الفعلـي وذلـك مـن أجـل أن يسـتخدم 

المسـتأجر األثـاث.
ة  د يـا لز ن ا ر فـإ السـتئجا ن ا بحسـب لجنـة شـؤو و
وح بيـن  ن تتـرا ر يمكـن أ إليجـا لـة لقيمـة ا لمعقو ا
ليـة  ليـة عا لـغ ما ذا تـم أخـذ مبا 10 و 15 %. وإ
جـدًا ورفـع قيمـة اإليجـار كثيـرًا، ففـي هـذه الحالـة 
طـن  لبا لسـكن با حـب عقـد ا جر صا يحـق للمسـتأ
لـى لجنـة شـؤون  لذهـاب إ AndRAhAnd ا

لـه. موا االسـتئجار مـن أجـل اسـترداد أ
للتواصل : 08287788 
نحن نتكلم اللغة العربية

جواز سفر مفقود 
فقد في مدينة يوتيبوري 
جواز سفر عراقي  باسم:

جنان فاضل عبد الرزاق

  رقم الجواز
 A9205376 / العراق / بغداد

تاريخ اإلصدار:

٢١-١٠-٢٠١٤

للتواصل االتصال على الرقم 

٠٧٣٧١٣٠888
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وقصـص النجـاح هـذه ليسـت محصـورة فقـط، فـي 
لحصـول علـى وظيفـة “مرموقـة”، أو ”  نتيجـة ا
مرتبـة وظيفيـة كبيـرة”، رغـم أهميـة ذلـك. فمجرد 
النجـاح فـي التوظيـف، وممارسـة العمـل، واالعتمـاد 
علـى الـذات، ُيعـد مؤشـرا، ومقياسـا للنجـاح، خصوصـا 

إذا جـاء كل ذلـك فـي فتـرة قصيـرة نسـبّيا.
الكومبـس تنشـر بشـكل مسـتمر تجـارب عـدد مـن 
األشـخاص، يسـردون فيهـا، طريقتهـم فـي تخطـي 
حاجـز اللغـة، وحصولهـم علـى عمـل. والهـدف مـن 
ذلـك كلـه، هـو تبـادل الخبـرات والتجـارب، وتعريـف 
القـراء بتجـارب اآلخريـن، وطريقتهـم فـي النجـاح. 
وتشـجيع المجتمـع أيضـا علـى أن يـرى بـكل قـادم 
لـة  ن فعا ن تكـو بيـة يمكـن أ يجا قـة إ يـد طا جد

. لمجتمـع با

نور كريم: كفاح أم اختارت 
الطريق األصعب للنجاح

الدراسـة والعمـل فـي ظـروف صعبة، مـع وجـود طفل 
لـى أم وحيـدة فـي السـويد، ليـس  صغيـر، بالنسـبة إ

باألمـر السـهل أبـدًا، لكنـه ليـس مسـتحياًل!
قصتـي ال تقتصـر علـى حصولـي علـى وظيفـة، بـل على 
كيفيـة الحصـول عليهـا، ونجاحـي فـي الدراسـة، فـي 
فتـرة بسـيطة، بالرغـم مـن المعانـاة التـي واجهتهـا 
فـي حياتـي، مـع وجـود أشـخاص حاولـوا إيذائـي وخلـق 

كل العقبـات أمامـي بشـتى الطـرق.
عمـري 31 سـنة، قدمـت إلـى السـويد مـن حوالـي 5 
أعـوام تقريبـا، تزوجـت مباشـرة فـي السـويد بدايـة 

قدومـي وأنجبـت طفلـي.
 كل شـيء كان جديـدًا، اللغـة جديـدة، منـزل وعائلـة 
وبيئـة ومجتمـع جديـد. كانـت تجربتـي بالزواج فاشـلة 
وكانـت ممكـن أن تكـون السـبب فـي دمـار حياتـي، لـو 
إلصـراري علـى االعتمـاد علـى الـذات، حيـث وجـدت 

نفسـي فـي وقـت مـن األوقـات، امـرأة وأم فـي غابـة 
ذئـاب مـع طفـل صغيـر ببلـد غريـب.

ح  لكفـا و ا الستسـالم أ مـا ا ، إ ن ا ر مـي خيـا ما ن أ كا
لمسـتقبل مشـرق، ولكـن ملـيء بالصعوبـات والعقبـات 

»قررت العيش  „وهدفـي الكبيـر بـأن اكـون فخـرا لولـدي.
بكرامة وتحدي الصعاب«

 قـررت العيـش بكرامـة، وقبلـت التحـدي، والتركيـز 
علـى مسـتقبلي، ومسـتقبل ابنـي، رغـم عدم وجـود أي 

دعـم معنـوي، أو حتـى مـادي.
ليـد   طبعـا كرامتـي وطموحـي لـم تسـمح لـي بمـد ا
لدائـرة الشـؤون االجتماعيـة ) السوسـيال (، بالرغـم 
مـن وجودنـا فـي بلـد تتوفـر فيـه كل المسـاعدات. 

قـررت اختيـار الطريـق األصعـب والبدايـة مـن الصفر 
بـكل شـيء، بدايـة طريقي كانـت حصولـي على شـهادة 
القيـادة فـي المرحلـة األولـى، بفتـرة وجيـزة حوالـي 
الشـهرين، وأكملـت دراسـتي فـي السـويد، مـع تعديل 
كل شـهاداتي، حتـى حصلـت علـى مقعـد فـي الجامعة، 
فـي اختصـاص مدرسـة أطفـال، وحصلـت علـى عمـل 

بنفـس المجـال كمعلمـة أطفـال.
لرغـم  لوقـت با لعمـل بنفـس ا لدراسـة وا  قـررت ا
مـن وجـود طفلـي، فـي مرحلـة اعتبرهـا مـن أصعـب 
المراحـل بـكل مـا تعنيـه الكلمـة مـن معنـى، ومـا زالـت 

أصعـب وأصعـب بمـرور األيـام. 
قبلـت هـذا التحـدي، ألن المـرأة يجـب أن تكـون قويـة، 
ثّبـت نفسـي فـي  لكـي أ ط، و ال تستسـلم للضغـو و

لجديـد.  لمجتمـع ا ا
مـن خـالل تجربتـي هـذه، اكتشـفت انـه عندمـا يريـد 
نـه ذلـك ممكـن  ن يحقـق هدفـا معينـا فإ إلنسـان أ ا

لغربـة ليسـت  ة ا وليـس مسـتحياًل. صحيـح أن حيـا
سـهلة أبـدًا، لكـن وجـود أبنـي فـي حياتـي، كان دافعـا 

لمصاعـب. ّيـا للتغلـب علـى ا قو
أتمنـى علـى كل امـرأة وأم أن ال تسـتلم مهمـا حصـل 
ومهمـا كانـت ظروفهـا، ويجـب علـى اإلنسـان أن يصـر 
علـى هدفـه حتـى ينالـه، وان ال نسـمح ألي ظـرف مـن 
الظـروف أن تؤثـر علـى طريـق نجاحنـا مهمـا كان. 

هاني: »سعيت من أجل 
الحصول على عمل ليكون 
الضامن إلقامتي الدائمة«

 
اسـمي هانـي دقـاق سـوري مـن مدينـة حلـب، أحمـل 
لـى  إلنكليـزي. وصلـت إ شـهادة جامعيـة بـاألدب ا

السـويد فـي آب/أغسـطس 2015. 
كنـت أعلـم أن مفتـاح النجـاح فـي أي بلـد هـو االندمـاج 
مـع أهلـه، وأولـى الخطـوات هـي تعلـم لغتهـم، ولذلـك 
بـدأت بتعلـم اللغـة السـويدية، منـذ األسـبوع األول 
مـن خـالل مواقـع اإلنترنـت، اسـتعارة كتـب تعلـم 
السـويدية مـن مكتبـة المدينـة المجـاورة، والتحـدث 

مـع األصدقـاء السـويديين.
بعـد شـهر مـن وصولـي، علمـت ان بلديـة المدينـة 
 huLtSfREdS KOMMun المجـاورة
للغـة  دئ ا ن صغيـر لتعليـم مبـا قـد خصصـت مـكا
و سـاعتين يوميـا، لمسـاعدة  لسـويدية، سـاعة أ ا
الالجئيـن الذيـن ينتظـرون قـرارات اإلقامـة، فبـدأت 

لـى هنـاك يوميـا. الذهـاب إ
 وبعـد أربعـة شـهور مـن وصولـي للسـويد، أي فـي 
لمـدة  ألول/ ديسـمبر 2015 وبسـبب ا نـون ا كا
جـز  لهـا كسـر حا سـتطعت خال لتـي ا سـية ا لقيا ا
 ، يـة ا لبد ئـي فـي ا ، تحصلـت علـى عمـل جز للغـة ا
ج  مـا ند ال ل ا يد فـي مجـا لتسـفر يـة هو فـي بلد
IntEgRAtIOnSPEdAgOg مـع 
يهـم  و بيـن بذ لمصحو لقصـر غيـر ا جئيـن ا لال ا
 EnSAMKOMMAndE والذيـن يسـمون

.fLYKtIngBARn

مـا يسـمى  و  أ  » عي سـا ن عملـي هـو » كا  و
tIMVIKARIE، واظبـت خاللـه علـى تحسـين 
لعمـل، وااللتـزام  نـي فـي ا لتفا لغتـي السـويدية، وا
نتقلـت فـي شـهر  ، فا لمهنـة ييـر ا معا عـد و ا بقو
م شـهري  ن/ يونيـو 2016 للعمـل بنظـا حزيـرا

.h E L t I d„  التفاني في العمل «
وااللتزام بقواعد ومعايير 
المهنة ضمان لالستمرار«

صـدرت إقامتـي فـي شـهر أيلول/سـبتمبر 2016 
وقـد كانـت مـن األمـور المحبطـة قليـال ألننـي أتيـت إلـى 
السـويد قبـل كل القوانيـن الجديـدة، ومع ذلك شـملني 
النظـام الجديـد، فحصلـت لألسـف الشـديد علـى إقامـة 

مؤقتـة لمـدة 13 شـهر.
ننـي كنـت  ، أل ا لـك كثيـر قـف عنـد ذ تو  لـم أ
ثبـات نفسـي فـي  ألول علـى إ ليـوم ا مصممـا منـذ ا
ف  و لظـر ل عـن ا بمعـز ي و د يد بمجهـو لسـو ا
بـت  لحمـد للـه تحصلـت علـى عقـد عمـل ثا ا و
tILLSVIdAREAnStÄLLnIng وأصبـح 
بإمكانـي التقـدم للحصـول علـى إقامـة دائمـة عندمـا 
يلـول/ لمؤقتـة فـي شـهر أ متـي ا قا تنتهـي مـدة إ

سـبتمبر القـادم، فـي حـال ان لـم يتـم تغييـر القوانيـن 
خـرى. ة أ مـر

مـا تعلمتـه مـن هـذه التجربـة البسـيطة، هـو أن علـى 
ة  لكثيـر لسـلبية ا ت ا ا ثـر ال يسـتجيب للمؤ ء أ لمـر ا
نـا كنـت  ، فلـو أ يـن جر لمها ة فـي بيئـة ا لمنتشـر ا
اسـتمعت إلـى كل مـا قيـل وُيقـال حـول »اسـتحالة« 
الحصـول علـى اإلقامـة بعـد القـرارات الجديـدة، لمـا 
كنـت قـد خطـوت أي خطـوة نحـو األمـام، ولمـا كنـت 
قـد حصلـت علـى عقـد عمـل ثابـت سـيكون الضامـن 

ئمـة.  لدا لكفيـل بحصولـي علـى اإلقامـة ا وا

نزار عسكر

هكذا حصلنا على عمل... هكذا بدأنا طريقنا
الكومبـس - تجارب وقصص نجـاح:  قد تكون قصص عاديـة ليس فيهـا الكثير من عوامل اإلثارة والتشـويق، 
التي تواكب قصـص نجاح أخرى فـي المجتمع، لكـن نجاح أي قـادم جديد في الُسـويد، في إعادة تنظيـم حياته، 
والتأقلم مـع البيئـة الجديـدة، هـي قصة تسـتحق أن يكتـب عنهـا وأن تقـرأ، ألنهـا تعطي األمـل للعديـد ممن 

يشقون طريقهم في مجتمع ودولة جديدة عليهم.

نور كريم ◄هاني دقاق ◄
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وتسـعى الحكومـة إلـى االنتهـاء مـن مقتـرح المشـروع، 
والتصويـت عليـه خـالل العـام الجـاري 2017.

ن فـي  نسـو ها ن يو غـا ر ل مو لعـد يـر ا ز ل و قـا و
تصريحـات لـه نشـرتها العديـد مـن وسـائل اإلعـالم 
السـويدية مؤخـرًا، إن التغييـرات الجديـدة سـتتركز 
علـى حـاالت الـزواج التـي تجـري خـارج البـالد، فـإذا كان 
سـن أحـد الزوجيـن دون الــ 18 عامـا عنـد وصولـه إلـى 
السـويد، كطالب لجـوء على سـبيل المثال، فإن السـويد 

لـن تعتـرف بمثـل هـذا الـزواج، بحسـب الوزيـر.

صعوبات تعترض التطبيق

لكن يوهانسـون يعتقد، أنه قد يكون هناك صعوبات 
أيضا في تطبيق هـذا القانون. إذ يقول: »من الطبيعي 

عندما ال يتم االعتراف بالزواج، أن يكون هناك 
تبعات قانونية. وقـد يتعلق األمر بقضايا الميراث 

وقضايا تقسـيم الممتلكات وفي حال ما إذا كان هناك 
أطفال أيضا. هناك مجموعة واسعة من العواقب«.

يـام،  لسـويدية قـد دعـت قبـل أ لحكومـة ا نـت ا وكا
أحـزاب التحالـف المعـارض وحـزب اليسـار لمناقشـة 
ت الدعـوة  ات مكافحـة زواج األطفـال، وجـاء إجـراء
بعـد أن أعلـن حـزب الليبرالييـن إلـى أنـه قـدم مقتـرح 
لمشـروع قانـون إلـى لجنـة الشـؤون المدنيـة البرلمانية، 
نـه يعمـل علـى صياغـة مشـروع قانـون لمكافحـة  وأ

زواج األطفـال بـدون انتظـار الحكومـة.

وكمـا هـو معـروف، بإمـكان أحـزاب المعارضـة التعاون 
تنـا فـي تنفيـذ تعديـل  مـع حـزب سـفاريا ديموكرا

تشـريعي فـي القانـون.

»توافق«
ووفقـا لوزيـر العـدل السـويدي مورغـان يوهانسـون، 
هنـاك توافـق فـي اآلراء بشـأن مـا إذا كان يجـب التحقيق 

فـي إجـراء تعديـل قانونـي.
دًا علـى  عتمـا لقـول وا : »يمكننـي ا ئـاًل وضـح، قا وأ
التوافـق الـذي خرجنـا بـه بعـد اجتمـاع مـع المعارضـة، 
صبـاح اليـوم، أن الغالبيـة كانوا راضيـن علـى األرجح مع 

الطريقـة التـي تعمـل بهـا الحكومـة، اآلن«.
وتأتـي دعـوات عـدم اعتـراف السـويد بـأي شـكل مـن 
أشـكال زواج األطفـال بعـد التدفـق الكبيـر فـي أعـداد 
طالبـي اللجـوء، الذيـن اجتاحـوا البـالد فـي خريـف العـام 

.2015

أرقام وبيانات 
حـددت بيانـات مصلحـة الهجـرة هويـات حوالـي 132 
طفلـة مـن الالجئـات القاصـرات تزوجـن مـع أشـخاص 
بالغيـن، فـي حوالـي 80 بلديـة سـويدية، بشـكل غيـر 
قانونـي، حيـث ال تسـمح القوانيـن السـويدية زواج 

األطفـال والمراهقيـن.

مؤسسـة  ( BO ل ألطفـا لـم ا ميـن مظا وبحسـب أ
حكوميـة تهتـم بحقـوق األطفـال(، فـان التقديـرات 
تشـير إلـى أن الرقـم أكبـر بكثيـر، حيـث أظهـرت نتائج 
اسـتطالعات منفصلـة أن بلديـة مالمـو وحدهـا يوجـد 
فيهـا حوالـي 65 فتـاة قاصـرة تزوجـن بأنـاس بالغين.

وطالـب أميـن مظالـم األطفـال بعـد إجـراء مناقشـات 
لمختلفـة  لمؤسسـات ا ا لجهـات و لعديـد مـن ا مـع ا
عيـة  جتما ال ا ت  مـا لخد ا بينهـا مجلـس  مـن  و
SOcIALStYRELSEn، بضـرورة وضـع 
تشـريعات قانونيـة شـديدة جـدًا لمنـع حـاالت زواج 

. ل ألطفـا ا
وأوضـح أميـن المظالـم أن السـلطات المعنيـة قدمـت 
خـالل المـداوالت مجموعـة مـن أهـم التدابيـر التـي 
اتخذتهـا بالفعـل، باإلضافـة إلـى اقتـراح سلسـلة أخـرى 
لـزواج القسـري  ات لوضـع حـد لحـاالت ا مـن اإلجـراء

لألطفـال والـذي يعتبـر غيـر قانونـي فـي السـويد.
ئـب تشـديد قواعـد تقييـم  وأعلنـت مصلحـة الضرا
وتسـجيل حـاالت زواج األطفـال، وحتـى إن كانـت هناك 
سـلطات أخـرى قـد وافقت علـى هـذا النـوع من الـزواج، 
مبينـًة أنهـا سـتقوم بتقديـم بالغـات ضـد المؤسسـات 
التـي تكـون علـى علـم بوجـود حـاالت زواج األطفـال 

القاصريـن وتسـهل هـذه العمليـة.

حزب الليبراليين يضغط
وكان حـزب الليبرالييـن قـد قـدم إلـى لجنـة الشـؤون 
نـون جديـد يحظـر  نيـة مشـروع قا لبرلما لمدنيـة ا ا

زواج القاصريـن بشـكل كامـل.
ووفقـا لمـا ذكرتـه تقاريـر صحفيـة سـويدية، فـإن 
المشـروع يريـد اعتبـار الـزواج دون سـن الثامنة عشـر 
عامـا أمـرًا غيـر قانونيـا فـي السـويد، حتـى وان كان 

الكومبس – القانون: تريد الحكومة السـويدية، اإلسراع في إجراء تغيير قانوني، من شـأن الموافقة عليه، منع 
اعتراف المؤسسـات السـويدية، بزواج األطفال والقاصرين )دون سـن ١٨ عاما( بأي شـكل من األشكال، حتى 

لو كان الزواج قد تم خارج السويد.

السويد تسرع الخطى لتشريع قانون جديد

 »ال يعترف بزواج القاصرين«
الـزواج حـدث خـارج البـالد.

لـب  لحـزب لفتـرة طويلـة قبـل اآلن، قـد طا وكان ا
بتشـديد قوانيـن مكافحـة زواج األشـخاص دون سـن 
الثامنـة عشـر عامـا، فيمـا ذكـر وزيـر العـدل أنه سـيتم 
إعـادة النظـر فـي القانـون، إال أن الليبرالييـن ال يريدون 

االنتظـار أكثـر مـن ذلـك.
ومـن غيـر المألـوف، أن يتخطـى البرلمـان السـويدي، 
ت  حـا يقـة بخصـوص مقتر لطر ه ا مـة بهـذ لحكو ا

لتـي يجـري تقديمهـا. نيـن ا لقوا ا
وقـال رئيـس حـزب الليبرالييـن يـان بيوركلونـد: “فـي 
هـذه الحالـة، أعتقـد أن األمـر ضـروري، ألنـه لـم يحصل 
أي شـيء مـن جانـب الحكومـة، فيمـا تعانـي العديـد مـن 

الفتيـات الصغيـرات بسـبب ذلـك”.
لمقتـرح  ل جـرى تقديـم ا لحـزب فـي حـا مـل ا يأ و
والتصويـت عليـه، أن يدخـل القانـون الجديـد حيـز 

لجـاري. لعـام ا واخـر ا لتنفيـذ أ ا

لينا ســياوش

◄                                                       MORgAn JOhAnSSOn

فـي                                                 ١ 9 ٧ ٠ ر    يـا أ    ١ ٤ يـخ     ر بتا لـد  و

hÖgAnÄS, MALMÖhuS cOuntY  درس فـي جامعـة 

لونـد   سياسـي سـويدي فـي حـزب العمـال  الديمقراطـي االشـتراكي  يتولـى 

منصـب وزيـر العـدل فـي الحكومـة التـي شـكلها سـتيفان لوفيـن منـذ عـام 

 ٢ ٠ ١ ٤

fOtO: KRIStIAn POhL/REgERIngSKAnSLIEt
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ووفقـا لمصـادر التلفزيـون السـويدي SVt فإنـه مـن 
المحتمـل أن يحصـل جميـع األطفـال السـويديين فـي 

المسـتقبل علـى لقـاح فيـروس جـدري المـاء.
لنـاس فـي مرحلـة  لمـرض معظـم ا ويصيـب هـذا ا
الطفولـة، حيـث يعتبـر مـرض جـدري المـاء أو الُحمـاق 
مزعـج ومقيـت للغالبيـة العظمـى الـذي يصابـون بـه.

 cEcILIA chRAPKOWSKA لـت وقا

 huddIngE دة ل فـي عيـا ألطفـا طبيبـة ا
لألطفـال إن غالبيـة النـاس الذيـن يصابـون بالمـرض 
لـى  لجلـدي، مشـيرًة إ نـون مـن الحكـة والطفـح ا يعا
لهـم  دخا يا يتـم إ لـي 300 شـخص سـنو ا ن حو أ
للمستشـفى، وبالتالـي مـن الممكـن علـى سـبيل المثـال 
التعـرض لخطـر اإلصابـة بالعـدوى البكتيريـة التي من 
المحتمـل أن تنتشـر وتسـبب تسـمم شـديد فـي الـدم.

فائدة اقتصادية
وباإلضافـة إلـى تقليـل معانـاة النـاس فـإن هـذا اللقـاح 
العـام سـيكون مفيـدًا جـدًا مـن الناحيـة االقتصاديـة 
هم فـي  نـه سيسـا سـيما أ ، ال لنسـبة للمجتمـع با
توفيـر المزيـد مـن األماكـن للمرضـى اآلخريـن فـي 
المستشـفيات وتقليـل تكاليـف التعويضـات الماليـة 
لهـم  طفا ء بأ العتنـا بـل ا لديـن مقا ا حـة للو لممنو ا
عنـد إصابتهـم بالمـرض أو الوعكـة الصحيـة، والتـي 
حـة  لممنو ا مـة VAB و سـم خد يطلـق عليهـا ا

عيـة  جتما ال ا ت  مينـا لتأ ا ق  و مـن قبـل صنـد
fÖRSÄKRIngSKASSAn . ولكـن مـن 
ناحيـة أخـرى تحـاول الدراسـة األخـذ بعيـن االعتبـار 
مـدى التكلفـة الماليـة العامـة فـي حـال تمـت الموافقـة 
ء ضمـن  لمـا ح فيـروس جـدري ا ل لقـا دخـا علـى إ

ل. ألطفـا لوطنـي لتلقيـح ا مـج ا لبرنا ا

ء  ا جـر ليـا علـى إ مـة حا لعا لصحـة ا لـة ا وتعمـل وكا
نـب  تحقيـق شـامل ودراسـة مفصلـة لمختلـف جوا
تداعيـات هـذا القـرار، ومعرفـة كيـف سـتؤول إليـه 
األمـور سـواء فـي حالـة الموافقـة علـى إدراج لقـاح 
لبرنامـج الوطنـي أو ال. فيـروس جـدري المـاء فـي ا

مـة  لعا لصحـة ا لـة ا لقسـم فـي وكا لـت رئيسـة ا وقا
Ann LIndStRAnd »سـنبدأ فـي الخريـف 
المقبـل دراسـة مـدى إمكانيـة منـح األطفـال لقـاح 
ر  قـرا لمتوقـع إ ء، حيـث مـن ا لمـا فيـروس جـدري ا

لنتيجـة فـي عـام 2018«. ا

السويد تدرس إدراج لقاح فيروس جدري الماء
 ضمن البرنامج الوطني لتلقيح جميع األطفال

معلومات ◄
مـرض جـدري المـاء أو الُحمـاق هـو مـرض فيروسـي ُمعـٍد يصيـب الجلـد 

لفـم، ويترافـق بحكـة  لملتحمـة وباطـن ا لمخاطيـة أي ا واألغشـية ا

شـديدة، وربمـا بمضاعفـات مثـل التهـاب السـحايا والدمـاغ السـليم بعـد 

عشـرة أيـام مـن بـدء المـرض. ويعتبـر األطفـال بشـكل عـام هـم األكثـر 

تعرضًا لإلصابـة بالمـرض، وقد يصـاب بالمرض أيضـًا البالغـون وضعيفي 

المناعـة المصابون بـداء السـكري أو مـن يتناولون أدويـة مضـادة للمناعة. 

وتتـم العـدوى عـن طريـق االلتمـاس مـع محتويـات الحويصـالت أو عـن 

طريـق الـرذاذ بالهـواء. وينتـج عـن اإلصابـة بجـدري المـاء مناعـة دائمـة 

بشـكل عـام، علمـا ان اللقـاء يسـتعمل فـي الواليـات المتحـدة األمريكيـة 

منـذ 10 أعـوام، وفـي المانيـا منـذ العـام 2004 لـكل األطفـال.

 FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN الكومبـس – الصحة: تـدرس اآلن وكالة الصحـة العامة فـي السـويد
مسألة إدراج اللقاح ضد مرض جدري الماء في البرنامج الوطني لتلقيح األطفال.

باحثون سويديون يحاولون 
إيجاد طريقة جديدة للحد 

من مرض السكري نوع 1
معـة  فـي جا ن  يو يد ن سـو حثـو با ل  و يحـا
يقـة جديـدة  لتوصـل لطر L ا InKÖPIng
تهـدف للحد مـن تفاقـم مـرض السـكري من نـوع 1، 
ويشـير الباحثـون إلـى أنهـم توصلـوا لنتائـج واعـدة 
لكثيـر مـن  ل هنـاك ا ومهمـة جـدًا، ولكـن ال يـزا

لمجـال. لتـي ينبـغ إجراؤهـا فـي هـذا ا لبحـوث ا ا
ويـؤدي داء السـكري نـوع 1 إلـى تدميـر نظـام مناعـة 
لتـي تنتـج مـادة األنسـولين، ولذلـك  خاليـا الجسـم ا
فـإن الباحثيـن السـويديين يرغبـون بمحاولـة تعليـم 
جهـاز المناعـة خلـق مـادة األنسـولين فـي الخاليـا التـي 

ال تشـكل خطـرًا.
ء سـتة مرضـى ممـن  لبحـث علـى إعطـا ويعتمـد ا
لسـكري نمـط 1 حقنـة أدويـة  ء ا نـون مـن دا يعا
للمفاويـة حيـث تعمـل علـى  لغـدد ا مباشـرة فـي ا

لمناعـي. ز ا لجهـا أسـاس وظيفـة ا
 JOhnnY LudVIgSSOn ويقـول
ن  L إ InKÖPIng معـة ر فـي جا برفيسـو
المرضـى الذي تجـري عليهـم عمليـة البحـث يعانون 
بالفعـل مـن مـرض السـكري، وقـد أظهـرت نتائـج 
البحـث حتـى اآلن أننـا قـد نجحنـا علـى مـا يبـدو فـي 
وقـف عمليـة تطـور المـرض، حيـث تمكـن هـؤالء 
المرضـى مـن االحتفـاظ بقدراتهم علـى إنشـاء وخلق 

لين. ألنسـو ا
وتعتبـر النتائـج التي توصـل إليهـا البحـث والمتعلقة 
بالحقـن مباشـرًة فـي الغـدد اللمفاويـة، ذات أهميـة 
ل  حثيـن فـي مجـا ًا ليـس فقـط للبا ة جـد كبيـر
مـرض السـكري وإنمـا أيضـا يمكـن اسـتخدام هـذه 

الطريقـة فـي أمـراض المناعـة الذاتيـة األخـرى.

أكـدت دراسـة دوليـة جديـدة شـملت السـويد أن 
لمهـم جـدًا فـي  لـى دوره ا فيتاميـن d باإلضافـة إ
يضـا  هم أ نـه يسـا لعضـالت، فإ ا م و لعظـا تقويـة ا
فـي الوقايـة مـن اإلصابـة باإلنفلونـزا ونـزالت البـرد 

م«. لـزكا ا «
وبحسـب صحيفـة EXPRESSEn فمـن المعـروف 
ت  لصفـا يـد مـن ا لعد د( يتمتـع با ميـن ) ن فيتا أ
اإليجابيـة، فهـو يجعـل المـرء أكثـر سـعادًة ونشـاطا 

ويقـوي العظـام والعضـالت.
وأظهـرت نتائـج دراسـة علميـة جديـدة أن الفيتامين 
)د( يقـوم أيضـا بحمايـة الجسـم مـن التهابـات الجهـاز 

التنفسـي بمـا فـي ذلـك اإلنفلونزا والـزكام.
لـف  نـات مـا يقـارب 11 أ ئـج علـى بيا لنتا وتسـتند ا
شـخص مشـارك فـي الدراسـة مـن حوالـي 14 دولـة 
مختلفـة حـول العالـم مـن بينهـا السـويد وبريطانيـا 
ن وكنـدا  بـا ليا ا ألمريكيـة و لمتحـدة ا لواليـات ا ا و

ليا. ا سـتر ا و
 A d R I A n ر  فيسـو و لبر ا ل  قـا و
 QuEEn معـة MARtInEAu فـي جا
MARY فـي لنـدن »هـذا هـو أول دليـل واضـح أن 
فيتاميـن )د( يحمـي فـي الواقـع مـن التهابـات الجهـاز 

            . » لتنفسـي ا

يعزز المضادات الحيوية 
الطبيعية في الجسم

وتختلـف النتائـج مـن بلـد إلـى آخـر، ففـي بعـض البلـدان 
يوجـد هنـاك عالمـات واضحـة تبيـن أن فيتاميـن )د( 
حقـق نتائـج معينـة، فـي حيـن أنه لـم يكـن لـه أي تأثير 
ملحـوظ فـي دول أخـرى. ويعتقـد الباحثـون أن هـذا لـه 
عالقـة بمعـدل المسـتويات العاليـة مـن فيتاميـن )د( 
الـذي يتمتع بـه المشـاركون في الدراسـة منـذ البداية. 
فعلـى سـبيل المثـال مـن الشـائع جـدًا أن المشـاركين 
ن  ة يتمتعـو لمتحـد لمملكـة ا ا يد و لسـو مـن ا

بمسـتويات أقـل مـن هـذا الفيتاميـن.

ن  لبروفيسـور MARtInEAu أ يوضـح ا و
فيتاميـن )د( لـه خصائـص وقائيـة هـي األقـوى بيـن 
أولئـك الذيـن لديهـم أيضـا أدنـى مسـتوى مـن معـدل 
فيتاميـن )د( وعندمـا يتـم إعطـاء جرعـات يوميـة أو 

. عية سـبو أ

ميـن يعـزز مـن  لفيتا ن هـذا ا لباحثـون أ ويعتقـد ا
لرئتيـن، حيـث  مسـتويات األحمـاض األمينيـة فـي ا

د حيـوي طبيعـي. بـة مضـا يكـون بمثا

خفض معدالت الخطر
نخفـاض  نـون مـن ا لذيـن يعا جـه األشـخاص ا ويوا
ز  لجهـا ب ا لتهـا ميـن )د( خطـر ا ت فيتا مسـتويا
ئيـة  لغذا لمكمـالت ا ول ا لتنفسـي، حيـث يتـم تنـا ا

سـبوعي. و أ بشـكل يومـي أ

أما المشـاركون فـي الدراسـة الذيـن لديهم مسـتويات 
مرتفعـة مـن معـدل فيتاميـن )د( فـي جسـمهم فـإن 
نسـبة خطـر حـدوث التهابـات فـي جهازهم التنفسـي 

هـي أقـل بنسـبة 10 %.

وتوضـح الدراسـة أن فتـرات اإلصابـة األكثـر شـيوعا 
لبـرد فـي خـالل فصلـي الشـتاء  باإلنفلونـزا ونـزالت ا
والربيـع، أي خـالل الفتـرات الزمنيـة التـي ال يحصـل 
خاللهـا اإلنسـان علـى فيتاميـن )د( عـن طريـق أشـعة 

. لشـمس ا

للمزيـد دائمـا حـول قضايـا الصحـة والطـب، يمكنكـم 
تصفـح قسـم »الصحـة AL HÄLSA« فـي شـبكة 

WWW.ALKOMPIS.SE الكومبـس علـى

دراسة جديدة: 
فيتامين )د( يحمي من اإلصابة باإلنفلونزا
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وفـي حديـث خـاص مـع الطبيبـة سـاندرين عطـا للـه، 
المتخصصـة بالصحة الجنسـية، لتوضيـح ماهيـة البرود 
والرغبـة الجنسـية عنـد المـرأة وأوجـه تشـابههما 
واختالفهمـا عـن مثيلتهمـا عنـد الرجـل، قالـت إنـه فـي 
البـدء يجـب توضيـح أن اسـتعمال كلمـة البـرود الجنسـي 
هو مـن األخطـاء الشـائعة بيـن النـاس ويجـب اسـتبدالها 
بمصطلـح انحـدار الرغبـة الجنسـية. وأردفـت أن هنـاك 
نوعين من الرغبة، الرغبـة العفوية والرغبـة التفاعلية. 
الرغبـة العفويـة تتأثـر بعـدة عـوارض منهـا أسـباب 
نفسـية، إرهـاق جسـماني وهرمونـات. وهـذه الرغبـة 
تخـف مـع الوقـت عنـد المـرأة أكثـر مـن الرجـل لكثـرة 
التحـوالت فـي حياتهـا مثـل الحمـل، اإلرضـاع، الـدورة 
الشـهرية وانقطـاع الطمث. أمـا الرغبـة التفاعليـة فهي 
التجـاوب مـع الشـريك وهي تبقـى عنـد الجنسـين بنفس 
ة إذا مـا أبديـا االهتمـام إلبقائهـا وتحسـينها مثـل  الكفـاء
تخصيـص وقـت خـاص للجنـس وإيجـاد أفـكار وطـرق 

جديـدة منعـا للروتيـن بيـن الشـريكين. 

 إذا لم يكن هناك توافق 
عاطفي وفكري بين المرأة 

وشريكها، هل تصاب المرأة 
بانحدار الرغبة الجنسية؟

لجنـس لديهـا.  لـى مفهـوم ممارسـة ا  هـذا يعـود إ
بمعنـى إذا كان الجنـس لديهـا هـو للتعبيـر عـن الحـب، 
فمـن الصعـب أن ترغـب بممارسـته مـع شـريك ال 
تحبـه. لكـن هـذا يختلـف بيـن امـرأة وأخـرى، لوجـود 
نسـاء تمارسـنه مـع شـريك لرغبتهـن بالجنـس فقـط 

بغـض النظـر عـن مـدى التوافـق معـه.

الكومبس – الصحـة: الدماغ هو العضو األساسـي في 
الجسم المسـؤول عن الجنس حيث يبدأ منه الشعور 
باإلثـارة، كمـا ُيجمـع األطبـاء المتخصصيـن بعلـم 
الجنـس. ويحتـوي الدمـاغ علـى نظـام إثارة جنسـية 
يتأثـر بالمحفـزات البصريـة والمحسوسـة، التـي 

تؤدي إلى تفاعل األعضاء التناسلية بدورها.
لمحفـزات  لعلميـة لكشـف ا لنظريـات ا هـم ا ومـن أ
األساسـية لإلثـارة الجنسـية فـي الدمـاغ، هـي نظريـة 
غ وهـي:  لدمـا نظمـة تفعيليـة فـي ا وجـود ثالثـة أ

الشـهوة الجنسـية، الحـب الرومانسـي والعالقـة الودية 
طويلـة األجـل لشـريك الحيـاة. هـذه المحفـزات فـي 
الدمـاغ يراهـا الطبيـب عدنـان ديـاب، المتخصـص 
بالجراحـة العامـة والطـب الشـرعي، تخـص المـرأة 
لجنسـية عنـد  لعمليـة ا ر ا لرجـل العتبـا كثـر مـن ا أ
لسـهل  لرجـل مـن ا لدمـاغ بينمـا ا ة تبـدأ مـن ا لمـرأ ا
إثارتـه عبـر المحفـزات البصريـة فقـط. ويقـول د. 
ديـاب أن آليـة عمـل اإلثـارة الجنسـية عنـد الرجـل مـا 
زالـت مجهولـة علميـا بنسـبة %80، إال أن النظريات 
العلميـة أثبتـت أن الرغبـة الجنسـية عنـد الرجـل تبـدأ 
مـن العيـن بينمـا تبـدأ عنـد المـرأة مـن الدمـاغ. وأردف 
لناجمـة لجهـل كيفيـة  لتبعـات ا ن مـن ا د. ديـاب أ
عمـل آليـة الجنـس عنـد الرجـال هـو معانـاة 20% 
مـن الشـباب اليافعيـن مـن مشـكلة القصـور الجنسـي، 
مـع عـدم معرفـة كيفيـة عالجهـا واألسـباب المؤديـة 
إليهـا، رغـم ميـل األطبـاء عـادة إلـى اعتبـار السـبب 

مشـكلة نفسـية، األمـر غيـر الصحيـح. 

الكومبـس – الصحـة: تعتبـر الحيـاة الجنسـية مـن أهـم عوامـل اسـتمرار أو انتهـاء العالقـة الزوجيـة، إن كانت 
هذه العالقـة في بدايتهـا أو حتى فـي أوقات متأخـرة، وتؤكد العديد مـن الدراسـات العلمية في مجـال الصحة 
الجنسـية أن االختالالت المرضية المتعلقة بالرغبة الجنسية عند النسـاء هي أكثر تعقيدًا مقارنة باالختالالت 
عنـد الرجـال. وألن الصحـة الجنسـية باإلجمال هـي مـن الموضوعات غيـر المحبـذة تناولهـا عـادة، إال أن هناك 
عـددًا مـن األمـور الصحيـة الجنسـية المتعلقـة بالنسـاء الواجـب إلقـاء الضـوء عليهـا مـع أصحـاب االختصـاص 
ألهميتهـا والعتبارهـا جـزءًا ال يتجـزأ مـن الصحة العامـة. وتبعـًا لتعريـف منظمـة الصحـة العالميـة، ال يعتبر 
الشـخص سـليمًا صحيًا لمجرد أنه ال يعاني من أي من األمـراض العضوية مثـل القلب والسـكري وغيرهما، بل ال 

بد من أال يعاني من خلل في الناحية النفسية والجنسية أيضًا.

الطبيبة ساندرين عطا الله:
كة  ت مشـتر ليا و مسـؤ
يتحملها الشريكان في 
انحدار الرغبة الجنسية 

هل صحيح ما يقال عادة  أن 
الرجل يستطيع ممارسة الجنس 

مع أي امرأة حتى لو لم يشعر 
تجاهها بأي مشاعر عاطفية؟

 هـذا ليـس صحيحـا، الرجـل هـو إنسـان ورغبتـه تأتـي 
نتيجـة أفـكارة وأحاسيسـه، وهـو ليـس حاضـرا دائمـا 
لممارسـة الجنـس. إذا كان يعانـي مـن عوامـل نفسـية 
رسـة  ن ال يسـتطيع مما لممكـن أ غطـة فمـن ا ضا
الجنـس معهـا حتـى لـو رغـب بذلـك. وهنـا الوقـوع فـي 
الخطـأ المجتمعـي الشـائع حـول تبريـر فعـل الخيانـة 
رسـة  سـتطاعته مما لـى ا لسـبب إ ز ا يعـا إ للرجـل و
الجنـس مـع أي كان. الخيانـة تعـود إلـى طبيعـة الرجـل 
والمـرأة على حد سـواء، ووجـود الدافع لـدى كّل منهما 
ومـدى أخالقهمـا ومبادئهمـا وليـس نتيجـة رغبـة 

زائـدة عنـد الرجـل أو المـرأة تجـاه الجنـس.

هل هذا يعني أنه ال يوجد اختالفات 
في الرغبة بين الرجل والمرأة؟

غبـة هـو  لر ا ن  مـو . فهر ق طـال إل ا  ال علـى 
التستوسـتيرون موجـود عنـد الرجـال والنسـاء أيضـا، 
واالختـالف فـي الرغبـة الجنسـية يقـع بين كل شـخص 

وآخـر بغـض النظر عـن جنسـه. يعنـي كل شـخص، إن 
كانـت امـرأة أو كان رجـل، هـو فريـد بمـدى رغبتـه او 
عـدم رغبتـه بالجنـس، وال نسـتطيع التعميـم علـى 
أي فئـة أو مجموعـات. هنـاك بعـض الرجـال يشـعرون 
برغبـة قليلـة جـدًا لممارسـة الجنـس، بينمـا تجديـن 

ء يشـعرن برغبـة جنسـية قويـة. لنسـا بعـض ا

ما هي الوسائل التي تنصحينها 
للشريكين إلنجاح العالقة 

الحميمة بينهما واصالحها؟

 علـى كل منهمـا مسـؤولية مشـتركة إلنجاحهـا أهمهـا 
بـذل المجهـود الـالزم وإمضـاء مزيـد مـن الوقـت سـويا، 
وأن يتكلمـان عـن تخيالتهمـا وتطلعاتهمـا باإلضافـة 
إلـى تهيئـة األجـواء الرومانسـية وبيئـة مواتيـة لكسـر 

الروتيـن.

ديمــا الحلوة 

الطبيب عدنان دياب:

 الرغبة الجنسية عند المرأة تبدأ من الدماغ 
أليست الراحة النفسية مهمة 

لدى الرجل لممارسة الجنس 
مثلما هي لدى المرأة؟

ة  أ لمـر سـية ومهمـة عنـد ا سا لنفسـية أ حـة ا ا لر  ا
لتمـارس الجنـس، لكنهـا ليسـت بـذات األهميـة عنـد 

. جـل لر ا

أال تسـتطيع الهرمونـات الجنسـية 
المتداولة بين الرجال من سـد مشـكلة 

القصور الجنسـي؟ 

لهرمونـات تسـبب سـرطان فـي  لكثيـر مـن تلـك ا  ا
غـرا فهـي مـع  لفيا مـا ا ل. أ لرجـا لخصيتيـن لـدى ا ا
نهـا ال تعمـل إال إذا كان هنـاك محفـز  تهـا إال أ كفاء
لتفاعلهـا مـع الموصـالت العصبيـة. بمعنـى أنهـا لـن 
تنفعـه فـي حـال انهماكـه بالعمـل أو غيـر ذلـك، بـل 

يجـب تهيئـة الجـو المناسـب لكـي تثبـت فعاليتهـا، أو 
تكـون بـال جـدوى.

ما أسباب اإلصابة بالبرود 
الجنسي بين الشريكين؟

 البرود الجنسـي هـو نتيجـة عدم الوفـاق بيـن الزوجين 
لعـدم اقتناعهمـا ببعـض كشـريكين. اغلـب الزيجـات 
العربيـة غيـر متوافقـة وغيـر منسـجمة فكريـا فـي 
االسـاس. وهنـا السـبب الرئيسـي للبـرود الجنسـي عنـد 
المـرأة خاصـة، ألنهـا غيـر مقتنعـة بتاتـا بشـريكها. 
لعربـي تجعلـه  لرجـل ا لجنسـية عنـد ا لثقافـة ا قلـة ا
ئليـة  لعا قـة ا لعال م ا ملـه مـع مفهـو ئـي بتعا ا بد

لزوجيـة. وا

ديمــا الحلوة 
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هنـاك مـن يقـول إن السـويد هـي بلـد الفـرص نعـم، 
ولكنهـا أيضا بلـد الفرص غيـر السـهلة، أمـام صعوبات 
لمقنعـة فـي  لواضحـة أو ا عديـدة مثـل العنصريـة ا
بعـض األحيـان واللغـة والطقـس والوضـع االجتماعي! 
فـي دراسـة أجراهـا المعهـد الدولـي لتحليـل النظـم 
لنسـاء  لعلمـاء أن ا لنمسـا، اسـتنتج ا التطبيقيـة فـي ا
يسـتطعن االسـتفادة مـن تحسـن الظـروف الحياتيـة 
نـت للنسـاء  نـه لـو كا لرجـال، هـذا يعنـي ا أكثـر مـن ا
والرجـال نفـس الفـرص بالتعليـم لكانـت النسـاء أكثـر 

حـا.  نجا
يقهـا  ة شـق طر أ لمـر عت ا سـتطا ى كيـف ا تـر
لسـويد لتحقيـق  دة مـن وجودهـا فـي ا السـتفا ا و
بـالت  لحيـة عـن مقا ألمثلـة ا حلمهـا، هـذه بعـض ا

؟  مبـس لكو تهـا ا جر أ

ميسون كوبيك صاحبة 
صالون نسائي 

لسـويد هـو فرصـة كبيـر  لوجـود فـي ا ن ا ال شـك أ
لتطويـر قـدرات المـرأة بشـكل كامـل ولكـن لألسـف 
لعربيـات رغـم وجودهـن فـي  ء ا لنسـا لكثيـر مـن ا ا
السـويد لـم يأخـذن فرصتهـن كاملـة وكان شـغلهم 
الشـاغل تربيـة األطفـال خاصـة فـي مراحـل حياتهـم 

ألولـى. ا
 وقـد يكـون هـذا سـبب أساسـي بعـدم إتقـان اللغـة 
السـويدية بشـكل جيـد ورغـم هـذا فهـو ليـس عائقـا 
نـا  ة لتحقيـق طموحهـا، لذلـك قـررت أ لمـرأ مـام ا أ
بعـد أن اقترحـت أبنتـي علـّي أن أفتـح صالـون حالقـة 
فـر لهـن  ت يو لمحجبـا ء ا ئي للنسـا تجميـل نسـا و

الرتيـاح. لخصوصيـة وا ا

السـويد مـكان آمـن للمـرأة لكـي تبـدأ فعليـا بتطويـر 
قدراتهـا خصوصـا من خـالل الدراسـة، التي ال تشـترط 
عمـرًا معينـا. فـي بعـض البلـدان عـادة قـد تتعـرض 
سـة بعمـر متقـدم  ا لدر لتـي تقبـل علـى ا ة ا أ لمـر ا
لالنتقـاد مـن المجتمـع ولكـن هنـا فـي السـويد بالعكس 

فهـي تنـال االستحسـان والتشـجيع.

والء وزهرة:                                                 
السويد بلد مثالي للمرأة

للغـة فـي مالمـو التقيـت والء  وفـي مدرسـة تعليـم ا
ة مـن  د السـتفا لتهن كيـف سـيتم ا سـأ ة و هـر ز و
نفسـهن عمليـا؟ لسـويد لتطويـر أ وجودهـن فـي ا
لـى السـويد منـذ   تقـول زهـرة عبـد: »لقـد وصلـت إ
نـه  لبلـد ا ثالثـة شـهور فقـط وانطباعـي عـن هـذا ا
مـكان ممتـاز السـتثمار الطاقـات وتحقيـق األحـالم 
تـه هـو فرصـة لـي ألكمـل  ا ووجـودي هنـا بحـد ذ
دراسـتي وأحصـل علـى وظيفـة تدعمنـي علـى الرغـم 
لعجـز فـي  نـا با حيا للغـة يشـعرني أ ن تحـدي ا مـن أ

لحكوميـة. ئـر ا لدوا مـالت ا معا
 كمـا أشـعر بالسـند والدعـم مـن المؤسسـات بشـكل 
عـام هنـا فهـي تقـدم كل المسـاعدات إلـى القادميـن 
الجـدد ليطـوروا أنفسـهم، أنـا سـعيدة بوجـودي هنـا 

فـي السـويد. 
أمـا صديقتهـا والء فخـري توافقهـا الـرأي وتضيـف: 
الدراسـة هـي أهـم مـا يمكـن أن يقـوم بـه المـرء هنـا، 
كنـت ادرس المحاسـبة فـي سـوريا وهـو أمـر ليـس 
بالممتـع بالنسـبة لـي ألني كنـت أرغـب أن أعمـل بمجال 
التمريـض ولكـن لألسـف هـذا المجـال ليـس باألفضـل 
لبلـدان  لتمريـض فـي ا لـت مهنـة ا فـي سـوريا ومازا
نـا لبعـض  حيا ء تتعـرض أ لنسـبة للنسـا بيـة با لعر ا

االنتقـادات ولكـن هنـا فـي السـويد سـوف ادرسـها 
وأتعلمهـا ألنهـا مهنـة إنسـانية بالدرجـة األولـى وهـو 
لمسـاعدة  لعمـل وتقديـم ا لـذي يهمنـي ا لشـيء ا ا
لـي للمـرأة الطموحـة فهـي  للنـاس. السـويد بلـد مثا

تسـتمتع بجميـع حقوقهـا هنـا. 

صبحية أحمد:                                      
أنقذتني لغتي اإلنجليزية

نحـن النسـاء قـد تختلـف مالمحنـا، ولكننـا جميعـا مهمـا 
اختلفـت ألواننـا وقسـماتنا متشـابهون جـدا مـن الداخـل 
وننتمـي فـي نهايـة األمـر إلـى بعضنـا البعـض. هـذا مـا 
فكـرت بـه عنـد دخولـي إلـى المطعـم الصغيـر ورؤيتـي 
صاحبتـه صبحية أحمـد وهي تقـدم الطعـام إلـى زبائنها 
السـويديين فـي منظـر اعتبرتـه أنـا مـن أفضـل مظاهـر 

االندمـاج.
 كارل يوهانسـون يـأكل الكبـة فـي مطعـم دمشـقي 
صغيـر فـي أحـد ضواحـي مالمـو وانكيـا سفانسـون تـأكل 

بنهـم طبـق المقلوبـة السـورية! 
تقـول صبيحـة: كان حلمي المجـيء للسـويد وفعال تحقق 
بعـد رحلـة شـاقة وصلـت السـويد فـي عـام 2014 مـع 
أمـال وحـب كبيـر لهـذا البلـد ألنـي سـمعت عنـه الكثيـر 
قبـل أن أصـل إليـه، بأنـه بلـد الفـرص والحيـاة المريحـة 
والطبيعـة الجميلـة وحقـوق المـرأة والشـعب الطيـب 
وعندما بـدأت حياتـي هنا قـررت مباشـرة أن أعتمد على 
نفسـي من خالل تحقيق طموحاتي بعد تلقي المسـاندة 
والدعـم العائلـي بـأن أقـوم بفتـح مشـروع صغيـر يلبـي 
تطلعاتـي وينمـي قدراتـي اقدمـُت علـى فتـح مطعـم 

صغيـر يتسـم باألجـواء العائليـة الدافئـة.
 لطالمـا كان أوالدي يمدحـون طبخـي وكانـوا واثقيـن 
بأنـه سـيعجب الزبائـن السـويديين وفعـال اليـوم أنـا 
لسـويديين ويشـيدون  لـدي مطعـم يقبـل عليـه ا
بمـذاق الطعـام باسـتمرار، رغـم التحديـات الصعبـة 
التـي تعتـرض بدايـة كل مشـروع خصوصـا بالنسـبة 
للمـرأة التـي ال تتحـدث اللغـة السـويدية يكـون هنالـك 

ات وأنـا بـدوري  عائـق فـي معرفـة القوانيـن واإلجـراء
أنقذنـي معرفتـي باللغـة اإلنكليزيـة. 

مريم بيتم:                                                                                  
هذا هو البلد الذي سأجد فيه ذاتي

أمـا مريـم بيتـم وبثقـة عاليـة تقـول: أنـا أتحـدث اللغـة 
لـى  ليـوم عندمـا وصلـت إ لسـويدية بشـكل جيـد ا ا
السـويد كنـت أتمشـى فـي شـوارع المدينـة وانظـر 
خلسـة مـن خـالل النوافـذ إلـى داخـل صالونـات الحالقـة 
وأتفـرج عليهم وهم يعملـون، وأقول بيني وبين نفسـي 
أن هذا هـو البلد الذي سـأجد فيـه ذاتي وفرصتي أنـا اليوم 
إنسـانه جديـدة بالكامـل، أنـا اليـوم أمتلـك حيـاة جديـدة 
وأفـكار جديـدة وخطـط مسـتقبلية جديـدة وخيـارات 
أكثر تعطيني شـعور بأن هنـاك مزيد من األبـواب تفتح 

بوجهـي فـي سـبيل نفسـي وعائلتـي. 

وصلـت مرحلـة أسـتطيع رؤيـة مسـتقبل عملـي وناجـح 
ينتظرنـي خلف تلـك األبـواب، أشـعر كأنـي أمشـي باتجاه 
األفضل من خـالل تطويـر نفسـي وتطوير أفـكاري على 
سـبيل المثـال لـم تسـنح لـي الفرصة فـي حياتـي السـابقة 
فـي سـوريا بـأن أدرس ولكـن اليـوم أنـا أكتشـف قدراتـي 
وإمكانياتـي بـأن الدراسـة وهـي ليسـت شـيئا مسـتحيال 
وصعبـا بالنسـبة لـي فأنـا أتعلـم اللغـة السـويدية وأيضـا 

اإلنجليزيـة. 

أنا اكتشـف أشـياء جديدة من خـالل مقدرتـي على العمل 
والدراسـة، علـى سـبيل المثـال أنـا مولعـة جـدا بالعمـل كـ 
مصففة شـعر رغـم أنـي عملت بهـذا المجـال في سـوريا 
فقـط لمـدة 8 شـهور ولكنـي أعلـم بأنـي سـأكون ناجحـة 

هنـا فـي هـذا المجـال وسـأعمل علـى تطويـر نفسـي. 

زينب وتوت

السويد عندما نراها بلد األبواب المفتوحة والفرص  

كيف تستغل النساء المهاجرات ما هو 
متاح لهن في السويد من فرص؟

الكومبـس – مالمـو- تحقيقات: قـد ال يكون أمـام المرأة المهاجـرة إلى الُسـويد، الكثير مـن الخيارات فـي البلد 
الجديد، سـوى خيـار التحـدي للوصـول إلـى النجـاح وتكوين الـذات، علـى عكس مـا كان الحـال عليه فـي معظم 
الحاالت في وطنها، الذي يقدم لها خيار مسـاعدة ودعم األهل واألقارب والعائلة في حال لم تكن امرأة عاملة.

ميسون كوبيك ◄ صبحية أحمد ◄

زهرة  و والء زميالت الدراسة ◄
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وهذه نبذة عن الصليب األحمر وتاريخ تأسيسه

ولدت فكرة الصليب 
األحمر في ساحة المعركة

نـدالع  شـهد يـوم 24 حزيـران/ يونيـو 1859 ا
ليـا. حيـث  يطا ل إ لفرينو« فـي شـما معركـة »سـو
لنمسـاوي وجيـش  لجيـش االمبراطـوري ا اشـتبك ا
ريـة  لسـرديني فـي معركـة ضا لفرنسـي ا د ا التحـا ا
خلفـت مـا يقـارب مـن 40 ألـف ضحيـة فـي الميـدان، 
بيـن قتيـل وجريـح، وعانـى فيهـا الجرحـى مـن نقـص 
الرعايـة الطبيـة، وظـل عشـرات الجنـود الجرحـى و 
القتلـى فـي سـاحة المعركـة بعـد انتهـاء القتـال لعـدم 
وجـود ممرضيـن وحماليـن لهـم. وفـي يـوم المعركـة 
 hEnRY نفسـه وصـل مواطـن سويسـري يدعـى
dunAnt إلـى المنطقـة فـي رحلـة عمـل. ولفـت 
لجيشـين  لجنـود مـن ا هـه هنـاك رؤيـة آالف ا نتبا ا
وقـد تركـوا يعانـون بسـبب نـدرة الخدمـات الطبيـة 

. ئمـة لمال ا
لـم يسـتطع دونانـت الوقـوف سـاكنا فـي ظـل الدمـار 
 ، لمنطقـة لجنـود فـي ا ر جثـث ا نتشـا ا لفوضـى و ا و
حيـث قـام بدعـوة مجموعـة مـن األفـراد المحلييـن 
والسـيما النسـاء بتنظيـم المسـاعدة آلالف الجرحـى 
والمشـوهين وذلـك مـن خـالل تضميـد جـراح الجنـود 

وإطعامهـم والعمـل علـى راحتهـم. وعمـل النسـاء 
ا  تبعـو خـوة« حيـث ا ر »نحـن جميعـا إ تحـت شـعا
لتمييـز بيـن  نـت بضـرورة عـدم ا توجيهـات دونا
الجرحـى وتقديـم المسـاعدة للجميـع بغـض النظـر 
عن الطـرف الـذي ينتمي إليـه الجرحـى وكانـوا يقاتلون 
ألجلـه، وملحـا علـى واجـب العنايـة بالجنـود الجرحـى 

نبيـن. لجا ــت  „مـن كال ا ــم يســتطع دونان ل
الوقــوف ســاكنًا فــي ظــل الدمــار 
والفوضــى وانتشــار جثــث الجنــود 
فــي المنطقــة، حيــث قــام بدعــوة 
مجموعــة مــن األفــراد المحلييــن 
بتنظيــم  النســاء  والســيما 
الجرحــى  آلالف  المســاعدة 
خــالل  مــن  وذلــك  والمشــوهين 
الجنــود  جــراح  تضميــد 
علــى  والعمــل  وإطعامهــم 

راحتهم.
ومن خـالل التجـارب التـي حدثـت علـى أرض المعركة، 
ن عـدم  لعمـل بـال كلـل لضمـا نـت علـى ا نا دأب دو

تكـرار أهـوال مأسـاة معركـة » سـولفرينو«، ووجـه 
دونانـت لنفسـه السـؤال التالـي »أليـس هنـاك وسـائل، 
ت  يـن جمعيـا ء لتكو لهـدو ا لسـلم و ة ا خـالل فتـر
لإلغاثـة والمسـاعدة، تهـدف إلـى االعتنـاء بالجرحـى 
ورعايتهـم فـي وقـت الحـرب مـن خـالل متطوعيـن 
متحمسـين ومهتميـن، ومتفانيـن، ومؤهليـن جيـدًا 

لمهمـة«. لمثـل هـذه ا
وبالتالـي كانـت فكـرة إنشـاء منظمـة الصليـب األحمـر 

هـي الجـواب علـى سـؤال هنـري دونانـت.

الصليب األحمر أول 
منظمة عالمية للكوارث

نحـن موجـودون علـى أرض الواقـع فـي حوالـي 190 
لـم، وتتألـف المنظمـة مـن مالييـن  لعا دولـة حـول ا
المتطوعيـن الذيـن قـرروا أن يحدثـوا فرقـا مـع ومـن 

أجـل األشـخاص اآلخريـن.
لـم منظمـة  لعا ويوجـد تقريبـا فـي كل بلـد حـول ا
الصليـب األحمـر أو منظمـة الهـالل األحمـر كمـا يطلق 

عليهـا فـي الكثيـر مـن الـدول.
وتعمل جمعيـات الصليـب األحمـر الوطنيـة كلٌّ ضمن 
حـدود البلـد التـي تنتمـي إليـه، ولكنهـا أيضـا تدعـم 
لدوليـة للصليـب  للجنـة ا لبعـض. وتقـوم ا بعضهـا ا
األحمـر بالعمـل فـي كل بلـد علـى أسـاس االحتياجـات 
لموجـودة محليـا. ويشـكل معـا كل مـن جمعيـات  ا
كبـر منظمـة  ألحمـر أ لهـالل ا ا ألحمـر و لصليـب ا ا
إنسـانية فـي العالـم لحمايـة اإلنسـان وضمـان أمـان 
البشـر. نحـن نتواجـد فـي األماكـن قبـل وأثنـاء وبعـد 

وقـوع الكـوارث.

إطار تعاون بين الصليب األحمر السويدي وشبكة الكومبس

معلومات عامة عن  الصليب األحمر
ويعمـل الصليـب األحمـر ضمن سـبع مبـادئ أساسـية. 
لتطـوع هـي جوهـر  ا نية و إلنسـا دئ ا وتعتبـر مبـا
المنظمـة. كمـا تشـكل مبـادئ الحيـاد وعـدم التحيـز 
ي  خـذ أ . نحـن ال نأ لمنظمـة سـيات عمـل ا سا مـن أ
مواقـف مـن األطـراف المشـاركة فـي الصراعـات، ألننـا 
نركـز دائمـا علـى النظـر إلـى احتياجـات الفـرد. وهـذا 
يعنـي أننـا نسـتطيع الوصـول إلـى المناطـق السـاخنة 
وبـؤر التوتـر ومناطـق الحـروب، حيـث ال يسـتطيع 
أي أحـد آخـر أن يقـدم المسـاعدة اإلنسـانية الالزمـة. 
ومـن خـالل اسـتقالليتنا نحـن نـرى أن منظمـة الصليـب 
م بعملهـا بشـكل مسـتقل  لقيـا حمـر يمكنهـا ا أل ا
لـذي يشـهده  وبغـض النظـر عـن كيفيـة التغييـر ا

لـم. لعا ا

الصليب األحمر 
في السويد

ريـخ 24  لسـويدي بتا ألحمـر ا لصليـب ا تأسـس ا
أيـار/ مايـو 1865، ويوجـد فـي السـويد اآلن حوالـي 
900 مقـر للصليـب األحمـر، ويضـم أكثـر مـن 30 
لالجئيـن  ألشـخاص ا عد ا لـف متطـوع. نحـن نسـا أ
ربهـم، وتقديـم  قا لبحـث عـن أ لسـويد مثـل ا فـي ا
المشـورة القانونيـة لهـم، ومسـاعدتهم فـي تعلـم 
اللغـة السـويدية باإلضافـة إلـى نشـاطات قسـم شـباب 

ألحمـر. لصليـب ا ا
ونحـن نقـدم فـي مراكـز العـالج الخاصـة بنـا الدعـم 
الـالزم لألشـخاص الذيـن أصيبـوا بصدمـات نفسـية 
تشـمل  . و يـب ا للتعذ ضـو و تعر ب أ لحـر بسـبب ا
نشـاطات المنظمـة أيضـا تقديـم دورات تدريبيـة 
فـي اإلسـعافات األوليـة الالزمـة ودعـم العديـد مـن 

الكومبـس - مسـاحة للشـركاء: تتعـاون شـبكة الكومبـس اإلعالميـة مـع منظمـة الصليـب األحمر السـويدي 
لتوفيـر المعلومـات واإلرشـادات والنصائـح الالزمـة لقـراء ومتابعـي الكومبـس. ويمكـن لجميـع متابعـي 
الكومبس إبـالغ الشـبكة عـن المواضيـع التي تهمهـم وقـراءة المزيـد حولها، حيـث يمكنكـم التواصـل معنا 
عبـر البريـد إلكترونـي التالـي  INFO@ALKOMPIS.SE، أو عن طريق قسـم اسـأل الكومبـس في موقع 
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األنشـطة األخـرى التـي تسـاهم فـي تحسـين أوضـاع 
النـاس المسـتضعفين والذيـن يعيشـون فـي حالـة مـن 

لخطـر.  ا
ونحـن نبيـع المالبـس واألدوات واألثـاث فـي متاجرنـا 
 S E c O n d لمسـتعملة  ئـع ا لبضا صـة با لخا ا
hAnd والمنتشـرة فـي حوالـي 300 موقـع فـي 
مختلـف أنحـاء السـويد. وغالبـا مـا تكـون متاجـر المـواد 
لمسـتعملة ضمـن مقـرات الصليـب األحمـر، حيـث  ا
عيـة  جتما نشـطة ا ن بتنظيـم أ لمتطوعـو م ا يقـو
مثـل التدريـب علـى تعلـم اللغـة السـويدية، وإعطـاء 
معلومـات عـن المجتمـع السـويدي والمسـاعدة فـي 

لواجبـات المدرسـية. حـل ا
ونحـن نعمـل أيضـا علـى جمـع التبرعـات الماديـة التـي 
تعتبـر شـرط أساسـي بالنسـبة لنـا مـن أجـل أن نكـون 
لـة  لقيـام باألنشـطة واألعمـال الفعا قادريـن علـى ا

سـواء علـى المسـتوى المحلـي أو الدولـي.

عملنا في النزاعات 
والكوارث

وتسـعى جميـع االتحـادات الوطنيـة للصليـب األحمـر 
لتنسـيق أعمالهـا مـع بعضها البعـض، مثاًل فـي حاالت 
حـدوث الكـوارث يتـم تعزيـز العمـل المتشـرك عبـر 
االتحـاد الدولـي لجمعيـات الصليـب األحمـر والهـالل 

.IfRc األحمـر

أهداف عمل االتحاد الدولي لجمعيات 
الصليب األحمر والهالل األحمر

طنيـة  لو ت ا لجمعيـا عـم ا د  •  
نـاة  لمعا لـى منـع وتخفيـف ا لراميـة إ فـي جهودهـا ا

. نية نسـا إل ا
ثـة  غا إل ا د  تنسـيق جهـو  •  
رث، وتنظيـم وتنسـيق  لكـوا ليـة لمواجهـة ا لدو ا
أعمـال التطويـر والتنميـة فـي جميـع أنحـاء العالـم.
دعـم بنـاء وتطويـر جمعيـات   •  

. ة يـد جد طنيـة  و
لدوليـة للصليـب األحمـر طبيعـة  للجنـة ا وتعكـس ا
تحـركات الصليـب األحمـر فـي الحـروب والصراعـات. 
وتعمـل اللجنـة الدوليـة للصليـب األحمـر بتفويـض 
تفاقيـات جنيـف، كمـا  فريـد مـن نوعـه تنبـع مـن ا
لوعـي مـن خـالل  لـى رفـع مسـتوى ا للجنـة إ تسـعى ا
نـون  لقا الت ا يـب تعليمـي حـول مجـا فيـر تدر تو
نيـن الحـرب. وفـي  اإلنسـاني وضمـان االمتثـال لقوا
كثيـر مـن األحيان تكـون اللجنـة الدوليـة هـي المنظمة 
طـق  لمنا لعمـل فـي ا ح لهـا با لمسـمو ة ا حيـد لو ا

عـات. لنزا لمتضـررة مـن ا ا

المهام الرئيسية للجنة الدولية 
ICRC للصليب األحمر

التأكـد مـن أن القانـون الدولـي   •  
اإلنسـاني )قوانيـن الحـرب( يتـم االمتثـال لـه و يتـم 

. ه ا بمحتـو فـة  لمعر ا نشـر  و ه  يـر تطو
تنظيـم الحمايـة والمسـاعدة   •  
. ع ا لنـز ة مـن ا ر لمتضـر طـق ا لمنا يـا فـي ا للضحا
ب  لحـر ا ى  سـر أ ة  ر يـا ز  •  

سـيين. لسيا ء ا لسـجنا ا لمدنييـن و يـن ا لمحتجز ا و
ص  شـخا أل ا عـن  لبحـث  ا  •  
. لمختفيـن ا و يـن  د لمفقو ا

شـمل  لـم  فـي  ة  عد مسـا  •  
العائـالت المنفصلـة بسـبب النـزاع و اسـتقبال وإرسـال 

. حمـر أل ا لصليـب  ا ئل  سـا ر

شعار الحماية ورمز الصليب األحمر 
والهالل األحمر والكريستالة الحمراء

سسـت  ألحمـر تأ لصليـب ا ون مـع منظمـة ا لتعـا با
ر شـارة مميـزة  قـرا ألولـى وتـم إ تفاقيـة جنيـف ا ا
للصليـب األحمـر، وهـي عبـارة عـن شـارة الصليـب 
يـد. وكان  ، كرمـز محا ء األحمـر علـى أرضيـة بيضـا
الغـرض أن تكـون عالمـة عالميـة ومحايـدة ومميـزة 
للحمايـة حيـث يمكـن للجميـع اسـتعمالها والتعـرف 
عليهـا وذلـك مـن أجـل إضفـاء الطابـع الرسـمي علـى 
حمايـة الخدمـات الطبيـة فـي ميـدان القتـال وحمايـة 
يـة  لرعا ل ا مليـن فـي مجـا لعا ألشـخاص ا قـم ا ا طو
الطبيـة والمرافـق الطبيـة مـن التعـرض للهجمـات 
أثنـاء النزاعـات المسـلحة. وبالتالـي ال يوجـد أي رمـز 
دينـي. أي أن الرمـز هـو ببسـاطة عكـس ألـوان العلـم 
السويسـري علـى اعتبـار أن سويسـرا هـي بلـد هنـري 

لـذي أسـس الصليـب األحمـر. دونانـت ا
لهـالل األحمـر  لصليـب األحمـر وا وتعتبـر رمـوز ا
يـة بموجـب  رات حما ء شـعا ا لحمـر لة ا لكريسـتا ا و
اإلنسـاني الدولـي )قوانيـن الحـرب( تهـدف لتوفيـر 
د  فـرا يضـا أ لمرضـى وكذلـك أ يـة للجرحـى وا لحما ا
الوحـدات الطبيـة التابعة للقـوات المسـلحة والعاملين 
 . لمسـلحة ت ا عـا ا لصر ثـة خـالل ا إلغا ل ا فـي مجـا

ويحظـر اسـتهداف أو مهاجمـة األفـراد والمركبـات 
لتـي تحمـل شـارة شـعار الحمايـة. نـي ا لمبا وا

لهـالل  ا لصليـب و ي ا لثالثـة أ ت ا ا ر لشـعا وتمتـع ا
والكريسـتالة بنفـس القـدر مـن الحمايـة والمكانـة. 
يـة خدمـات  ت بحما را لشـعا ويتمثـل دور هـذه ا
الرعايـة الطبيـة والصحيـة فـي النزاعـات المسـلحة، 
وبالتالـي فـإن هـذه الرمـوز ليـس لديهـا أي مدلـول أو 

أهميـة سياسـية أو دينيـة أو ثقافيـة. 
والشـعار ليـس ملـكا لحركـة الصليـب األحمـر أو الهالل 
األحمـر وإنمـا هـو »مملـوك« مـن قبـل الدولـة المعنيـة. 
وقـررت السـويد اسـتخدام إشـارة الصليـب األحمـر. 
ولكن علـى سـبيل المثال يتـم اسـتخدام إشـارة الهالل 
األحمـر فـي سـوريا والعـراق وأفغانسـتان، فـي حيـن 
أن إندونيسـيا حيـث غالبيـة السـكان فيهـا هـم مـن 

المسـلمين، تسـتخدم شـعار الصليـب األحمـر. 
وإلـى جانـب اسـتخدام شـعار الحمايـة لضمـان تأميـن 
الحمايـة لخدمـات ومرافـق الرعايـة الطبيـة خـالل 
فتـرات الصراعـات المسـلحة فـإن الجمعيـات الوطنية 
يدي يمكنهـا  لسـو حمـر ا أل لصليـب ا يضـا مثـل ا أ
اسـتخدام شـارة الحمايـة. وذلـك مـن أجـل إظهـار 
لمسـتهدف هـو ذات صلـة  لشـيء ا و ا لشـخص أ ن ا أ

. لمنظمـة با
ويسـتطيع الصليـب األحمـر أيضـا اسـتخدام إشـارة 
الصليـب األحمـر فـي أوقـات السـلم، ولكـن عنـد ذلـك 

يجـب ذكـر اسـم الجمعيـة الوطنيـة مـع الشـعار.

لـى  الرسـالة تتحـدث عمـا يقـول صاحبهـا تعرضـه إ
موقـف مـن أحـد الممرضـات، أثـار فيـه جرحـا نفسـّيا 

عميقـا، خصوصـا وهـو مصـاب بهـذا المـرض!
ال شـك، أن ظـروف االسـتقطاب الحاليـة، التـي تسـود 
ت  عيـا لدينـي، وتدا لتشـدد ا هـر ا لـم، ومظا لعا ا
ة  هـر ل ظا سـتفحا ا ، و بيـة ها ر إل ت ا لعمليـا ا
اإلسـالموفوبيا )الخـوف مـن اإلسـالم(، كلهـا عوامـل 
مسـاعدة لخلـق بيئـة تنمـو فيهـا ممارسـات فرديـة 
شـخاص  ، ضـد أ لمجتمـع د ا ا فـر مـن قبـل بعـض أ
ل لـم  عمـا ة أ يـر ألخـذ بهـم بجر يـن، يجـري ا خر آ
يرتكبونهـا وليسـوا مسـؤولين عنهـا بـأي شـكل مـن 

. ل شـكا أل ا
نيـن  لسـويد قوا بـل ذلـك، توجـد فـي ا لكـن فـي مقا
ات تمنـع وتضمـن حـق كل مـن يتعـرض إلـى  وإجـراء

. لتمييـز ا
لة، بهـدف فتـح  لرسـا لكومبـس تنشـر هـذه ا ا
لصحيحـة فـي  يقـة ا لطر ل ا ، حـو ئ د ر هـا ا حـو
كيفيـة تصـرف الفـرد الـذي يعيـش فـي السـويد 
عنـد تعرضـه لموقـف مماثـل، أو تعامـل، يعتبـره 

تمييـزًا بحقـه. تقـول الرسـالة:
قبـل كل شـيء، أريـد أن أشـكر المؤسسـات الصحيـة 
السـويدية علـى االهتمـام الـذي تقدمـه لـي والرعايـة 
الصحيـة المجانيـة التـي أتلقاهـا، لكـن فـي نفـس الوقـت 
أريـد لفـت االنتبـاه إلـى حالـة فرديـة تعرضـت لهـا مـن 
قبـل ممرضـة سـويدية، وهـي حالـة أعتبرهـا ال تمثـل 
المجتمـع السـويدي، بـل فئـة صغيـرة عنصريـة! الن 

الشـعب السـويدي بغالبيتـه ليـس عنصرّيـا.
أتعالـج مـن مـرض السـرطان، منـذ 7 أشـهر، ومؤخـرًا 
كان لـي عمليـة جراحيـة فـي لينشـوبينغ، السـتئصال 
السـرطان مـن كبـدي، وبالفعـل تمـت العمليـة، بإزالـة 
األورام السـرطانية مـن الكبـد، وكان االهتمـام بـي مـن 

قبـل الـكادر الطبـي جيـد جـدًا، ولـم أرى إال الخيـر فـي 
القسـم الـذي كنـت فيـه.

بعـد شـهر مـن العمليـة، اكتشـف األطبـاء أن السـرطان 
وصـل إلـى الرئتيـن، وقـرروا إجـراء عمليـة جديـدة فـي 

الرئتيـن.
الطبيـب التقـى بـي قبـل العمليـة بيـوم، وقـدم لـي كل 
المعلومـات حولهـا، وأبلغنـي أن عمليتـي سـتكون فـي 

اليـوم الثانـي فـي تمـام السـاعة 12:00.
فـي يـوم العمليـة، تفاجـأت مـن إحـدى الممرضـات 
وهـي توقظنـي مـن النـوم وتقـول لـي إن موعـد العملية 
لــ 9 صباحـا، لذلـك ارتبكـت وعلـى وجـه  أصبـح فـي ا
السـرعة تحممـت، وبعـد ذلـك طلبـت منهـا السـماح لي 

الصـالة قبـل الدخـول إلـى العمليـة.

”كانت تعتقد أنني إرهابي”
طبعـا فـي البدايـة رفضـت، لكننـي أصريـت علـى هـذا 
لغرفـة  لفعـل صّليـت، حيـث نزلـت مـن ا لشـيء وبا ا
ولـم أعـرف مـا الـذي يحـدث فـي غرفتـي، حيـث بقـي 
نـوا قـد تركـوا  نهـم كا ئـي هنـاك، وعرفـت ا أصدقا
الغرفـة وعندمـا عـادوا إليهـا وجـدوا أغراضـي مبعثرة 
لـى وضعهـا  كلهـا، وأن الممرضـة تحـاول إعادتهـا إ
الطبيعـي بعـد ان فتشـتها كمـا لـو أنهـا تبحـث عـن 

شـيء مشـبوه فيهـا.
وعندمـا استفسـروا منهـا عـن سـبب قيامهـا بذلـك، 
بـررت لهـم الموقـف أنهـا تفتـش علـى مسـتلزمات 

طبيـة فيهـا.
طبعـا أنـا أفسـر مـا قامـت بـه، هـو أنهـا تّصـورت بأننـي 
علـى عالقة باإلرهـاب، ألنني صلّيـت، علمـا أن أصدقائي 

الكومبـس - قضية في رسـالة: تلقي الرسـالة التـي وصلتنا، من أحـد قراء الكومبـس المصاب بالسـرطان، والذي 
فّضـل تسـمية نفسـه بــ BASSAM SY، تلقي الضـوء، علـى مشـاعر »الشـك والريبة« وحتـى »الخشـية« بين 

بعض الناس الذين يعيشون في السويد، وينحدرون من مختلف الثقافات.

 »أنا مصاب بالسرطان وعلى حافة الموت«:

لعمليـة فظّنـت  »صّليـت قبـل ا
الممرضـة أننـي إرهابـي«

خافـوا علـّي، وأنـا بالعمليـة مـن احتمـال قيامهـا بشـيء 
ضـدي فـي صالـة العمليـات ولـم يخبرونـي بمخاوفهـم 

إال بعـد أن وصلـت البيـت، حتـى ال أتحسـس نفسـّيا.
وأثنـاء دخولـي العمليـة كنـت أشـعر بــ »اللـؤم« فـي 
وجـوه أغلـب الممرضـات، وشـعرت وكأنـه فـي شـيء 

غلـط، لكـن دون أن أحـدد مـا هـو.
أنا مسـتغرب من هـذا الحقـد والكـره. أنا إنسـان مريض 
وعلـى حافـة المـوت، هـل مـن اإلنسـانية بشـيء التعامل 
معـي هكـذا ألنني مسـلم؟ هـل كل مـن يصلـي يعني هو 

مـن داعـش وإرهابـي؟
لمسـلمين  ن ا يا كيـف أ ر ف فـي سـو لـكل يعـر ا

. يشـين متعا ا  نـو كا لمسـيحيين  ا و
اشـدد مـرة ثانيـة أنـا ال أتهـم المجتمـع السـويدي كلـه، 

ولكـن أردت مـن خالل رسـالتي هـذه إثـارة االنتبـاه إلى 
هـذه الظاهـرة التـي يجـب أن نتكاتـف جميعـا للقضـاء 

عليهـا.
أود التأكيـد أن مستشـفى لينشـوبينك قدمـت لـي كل 
ة  الخدمـات مشـكورين وال اقصـد مـن رسـالتي اإلسـاء

للمستشـفى أبـدا.

-انتهت الرســالة-
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لسـويد يرسـم  لـى ا لوصـول إ منـذ مرحلـة مـا قبـل ا
لـب - صـورة  لغا ليهـا – وفـق ا لهجـرة إ لراغـب با ا
لحـال، يسـتمدها ربمـا مـن  فـي مخيلتـه عـن واقـع ا
معلومـات أنـاس سـبقوه إلـى هنـا، أقـارب أو معـارف، 
باإلضافـة إلـى مجموعـة معلومـات مـن خـالل وسـائل 
اإلعـالم المختلفـة، ليقـول البعـض إنـه اصطـدم بواقع 
علـى خـالف مـا ُصـّور لـه ممـن سـبقوه، أو علـى األقـل 

بعيـد عمـا تخيلـه بنفسـه.
الكومبـس اسـتطلعت آراء عـدد مـن الالجئيـن 
وموظفـة في مجـال االندمـاج، فـي التحقيـق التالي:

 :LINDA LAWNER WÅHLIN
هكذا ننظر لالندماج

لنـدا الونيـر، تعمـل فـي مجـال االندمـاج منـذ سـنوات، 
تـقول إن البعـض مـن السـويديين يخافـون أو يخجلون 

الحديـث مـع بعـض الالجئيـن.
وتضيـف: »السـويديون معتـادون علـى الهـدوء فـي 
كل شـيء، هـذه طبيعتنـا، لذلـك قـد يحـدث اختـالف 
فـي طريقـة طـرح األمـور، وأحيانـا اختـالف مسـتوى 
الصـوت، بالتعبير عـن كافة األشـياء، يتسـبب فـي خلق 
مشـكلة، أو سـوء فهـم. أنا أتحـدث عـن البعـض طبعا«.
ل  ًا سـلبّيا فـي مجـا إلعـالم يلعـب دور ن ا ال شـك أ
للغـة  ألمريكيـة تربـط ا لسـينما ا ج، مثـال ا الندمـا ا
العربيـة باإلرهـاب والمجرميـن ناهيـك عـن األخبـار 
التلفزيونيـة التـي تربـط العربيـة بمفاهيـم الحـرب 
والغضـب وغيرهـا، فـي حيـن تغيـب الطـرق اإليجابيـة 
لعكـس هـذه اللغـة فـي الشـارع السـويدي كالشـعر أو 

.» ء لغنـا ا
النـاس فـي السـويد ليسـوا متدينين جـدا، هـم يفضلون 
 . صـة لخا تهـم ا ا ر ا ذ قر تخـا ا نفسـهم و لتفكيـر بأ ا
بالمقابـل كثيـر مـن المسـلمين حريصـون جـدا عـن 
دينهـم وتقاليدهـم، هـذا األمـر ليـس سـلبي بنظرنـا، 
لكـن قسـم مـن السـويديين ينظـرون هـذا األمـر علـى 

أنـه غريـب وأحيانـا مربـك.

بثينة صالح:                                                            
أي اندماج!! نحن في سجن!

مـة بعـد، تعيـش فـي  إلقا بثينـة، لـم تحصـل علـى ا
لسـجن«. شـبه با نهـا »أ منطقـة تقـول عنهـا إ

»لـن أفكـر فـي االندمـاج وال حاجـة لي بـه وأنـا أعلـم أنني 
فـي أي لحظة سـوف يقولـون لـي وداعـا غـادري البلد... 
هكـذا يقـول القانـون الـذي يعنـي وجودنـا هنـا اآلن. هو 
قانـون ظالـم باختصـار قطـع طريـق االندمـاج علينـا. 
أتمنـى أال يلوموننـا وال يلومنـا أحـد فـي هـذا المجـال ألن 

حالنـا عسـير ووضعنـا لـم يكـن وفـق مـا توقعنـاه«.

سالمين محمد:                                               
أنا محبطة لكن األمل لم ينقطع!

كثـر مـن عـام فـي ضواحـي  سـالمين، الجئـة منـذ أ
العاصمـة سـتوكهولم. تـرى أن منحهـا قـرار اإلقامـة 
المؤقتـة أضـر بهـا مـن الناحيـة النفسـية، لكنهـا تؤكـد 
بنفـس الوقـت أنها تصـل الليـل بالنهـار فـي مجـال اللغة 

ومحاولـة اجتيـاز مـا تصفـه بـ«العائـق«.
 تضيـف قائلـة: »أكثـر مـن سـنة فـي هـذا البلـد دون 
ا مـن اللغة  قدرة علـى التأقلم. التأقلـم مع كل شـيء. بدء
وحتـى السـويديين. قسـم منهـم أشـعر أنـه يخشـى أو 
ال يرغـب بالحديـث معنـا. قسـم آخـر العكـس. اللغـة 
مشـكلة أكبر. لغتهـم صعبة جـدًا حتى مع أنني درسـت 
الجامعـة، لكنهـا ليسـت سـهلة البتـة. حقيقـة أنا أشـعر 
باإلحـباط فـي داخلـي، لكـن هنـاك األمـل موجـود 

يضـا«.  أ

جهاد خليل:                                                                    
الصعوبات تختلف 

بحسب المنطقة
من جانـب آخـر يـرى جهـاد خليـل المقيم فـي نيبـرو، أن 
»صعوبـات االندمـاج تختلف بحسـب المنطقة وحسـب 

تعـاون السـويديين«.
 »هنـاك مناطـق ليـس لـدى السـويديين فيهـا وقـت 
يضـا  ك أ م بنشـاطات. هنـا لقيـا و ا ون معنـا أ للتعـا
إشـكاالت تتعلق باالنتظـار الذي ينعكس على نفسـية 
الالجئيـن، فضاًل عـن الخجـل عنـد البعض مـن االندماج 

أو خوفهـم مـن محـاذيره«. 

َهَيا البلخي:
 االنتظار قاتل!

َهَيـا البلخـي، الجئـة مقيمـة فـي كارلسـكرونا، تقـول: 
»أكبـر مشـكلة واجهـت الـكل تقريبـا هـي طـول فتـرات 
االنتظـار. زوجـي ال زال ينتظر اإلقامة منـذ آب 2015 
واالحتمـال قائـم بعـد كل هـذا االنتظـار أن تكـون 

اإلقامـة المؤقتـة مـن نصيبـه«.
لتـي تـرى أن  لـرأي شـهرزاد محمـد، ا  وتشـاركها ا
عامـل االنتظـار نفسـه جعـل الالجئيـن »ُمسـتهِلكين 
ال ُمنِتجيـن وفاعليـن فـي المجتمـع«، إضافـة لطـول 
SfI(، وصعوبـة  ( فتـرات لـم الشـمل، والدخـول لــ

. لحصـول علـى مسـكن« ا

تشـكو َهَيـا بالقـول: »أطفالنـا اآلن فـي البيـوت وهـم 
بعيـدون عـن المجتمـع. البيـوت صغيـرة، والطقـس 
لعـام، فيمـا األطفـال يومـا بعـد  يـام ا كثـر أ سـيء أ
يـوم يصيبهـم إرهـاق وملـل بسـبب مـا هـم فيـه مـن 

نعـزال«. ا

سليمان قادري:                                                                          
»اللغة« مشكلة الالجئين 

الرئيسية
يعتبـر سـليمان قـادري، الجـئ مقيـم فـي فيكخـو، 
أن: »اللغـة مشـكلة الالجئيـن الرئيسـية. بـدون لغـة ال 

يمكنـك التقـدم خطـوة لألمـام.
للغـة.  كبـر مـن ا ئـق أ ئلتـي ال عا لنسـبة لـي ولعا  »با
كيـف يمكننـي أن اندمـج مـع أنـاس ال أسـتطيع إيجـاد 
وسـيلة تواصل معهـم. أخـرج للمدينـة صامـت وأعود 
صامـت«. ويشـير إلـى صعوبـات يقـول إنهـا »ثانويـة« 
لسـائدة فـي  نيـن ا لقوا لمختلفـة وا ليـد ا لتقا منهـا »ا

السـويد كذلـك«.

أحمد المحمد:                                                                          
بين مدينة األحالم 
والواقع المختلف!

»تبـدأ المشـكلة بدايـًة فـي الالجـئ نفسـه عندمـا تـرك 
بـالده وجـاء إلـى بلـد مختلـف كليـا عمـا تعـود عليـه. 
لتـي  مـه وا ما لمرسـومة أ لكرتونيـة ا لصـورة ا هـي ا
كانـت تخالـف الواقـع أو كانـت بنسـبة مـا مبالـغ فيهـا. 
وبحكـم أننـا مجتمـع محـروم مـن حقـوق المسـاعدات 
لـى السـويد دون أن  لتكافـل هربنـا إ االجتماعيـة وا
نـدرس هويتهـا، وعندمـا وصلنـا إليهـا بـدأت تطفـو 
المشـاكل علـى أسـطح منازلنـا فـي الفـارق بيـن مدينـة 
األحـالم والواقـع المختلـف..!! هذا مـن ناحيـة الطرح«.
ويضيـف: »رأيي فـي مشـاكل االندمـاج وصعوباتـه أواًل 
هنـاك عامـل عـدم اإللمـام الكافـي بعـادات وتقاليـد 
المجتمـع السـويدي، باإلضافـة النخفـاض التعـداد 

السـكاني فـي بعـض المناطـق.
 على سـبيل المثـال قريتـي التي يسـكنها 200 إنسـان 
ال أرى منهـم إال عشـرة. مـن جهـة أخـرى العنصريـة 
الموجـودة فـي بعـض المناطـق وهنـاك أيضـا أسـباب 
تعـود لالجـئ نفسـه مـن أصحـاب النظـرة السـوداوية 
التـي ال تقبـل ذاتهـا االنصهـار فـي المجتمـع ألسـباب 
لـى األمـور بسـلبية  خاصـة، أهمهـا الغربـة والنظـر إ

ئمـة.  دا

أســامة الماضي

الكومبـس – تحقيقات:  بعد أن بـدت وكأنها الحلـم المنتظر للبعض، تبدلـت نظرة فئة من الالجئين للسـويد 
عندما وصلوهـم إليها. ففـي حين يـرى البعـض أن وصولهم لهـذا البلد مّثـل فرصـة لبداية حياة جديـدة، راح 

البعض اآلخر إلى توصيف الحال بـ«العسير« و«الصعب«.

الجئـون يتحدثـون عـن رؤيتهــم 
حول المجتمع الجديد

◄ LIndA LAWnER WÅhLIn أحمد المحمد ◄ جهاد خليل ◄

الكومبس – دولية: حذر التقرير السـنوي لمنظمة  
العفـو الدوليـة بعنـوان “حالـة حقـوق اإلنسـان فـي 
العالـم”، مـن عواقـب خطابـات الكراهيـة لبعـض 
األحـزاب ضـد الالجئيـن واألجانـب فـي تحديـد 
األولويـات فـي أوروبـا ومناطق أخـرى، ومـن الخطر 
والتراجـع فـي مبـادئ حقـوق اإلنسـان على مسـتوى 
العالـم، مـا يجعـل الـرد الدولي علـى فظائع واسـعة 
النطـاق ردا “ضعيفـا علـى نحـو خطيـر” حسـب 

التقرير.
وقـال سـليل شـيتي األميـن العـام لمنظمـة العفـو 
الدوليـة، إن الالجئيـن  كانـوا الهـدف األول لهـذه 
الخطابـات، وإذا مـا اسـتمر هـذا االتجـاه فـي عـام 
2017، فسـوف تتحـول فئـات أخـرى إلـى فريسـة 
للهجـوم، وسـوف يـؤدي ترديـد خطـب الكراهيـة 
ات علـى أشـخاص وجماعـات  إلـى مزيـد مـن االعتـداء
بسـبب لـون البشـرة أو االنتمـاء اإلثنـي أو القومـي أو 

لدينـي وفقـا لشـيتي    ا

نـه فـي عـام 2016،  إ ويقـول تقريـر المنظمـة ،
غضـت بعـض حكومـات العالـم بصرهـا عـن جرائـم 
حـرب، واندفعـت إلبـرام اتفاقيـات تقـوض الحـق 
ات تعسـفية بحـق  فـي طلـب اللجـوء، واتخـذت إجـراء
 ، ء لمهاجريـن وجعلتهـم كبـش فـدا لالجئيـن وا ا

. لمنظمـة حسـب ا

لتقريـر السـنوي لمنظمـة العفـو الدوليـة  ويبيـن ا
بشـكل موثـق أن هنـاك 36 دولـة انتهكـت القانـون 
الدولـي، حيـث أقدمـت بشـكل غيـر مشـروع علـى 
إعـادة الجئيـن إلـى بلـدان تتعـرض فيهـا حقوقهـم 

. للخطـر

واعتبـر التقريـر أن االتفـاق بيـن االتحـاد األوروبـي 
وتركيـا مـن أجـل إرسـال أعـداد مـن الالجئيـن إليهـا 

هـو اتفـاق غيـر قانونـي

لـذي  لسـنوي ا لمنظمـة فـي تقريرهـا ا وحـذرت ا
نشـرته فـي 22 فبراير/شـباط مـن أن السياسـيين 
مة  بـات سـا لذيـن يروجـون خطا مـب ا ل ترا مثـا أ
يجـردون البشـر مـن إنسـانيتهم ويقسـمونهم إلـى 
معسـكرين متضاديـن “نحـن” و”هـم” ويجعلـون 

بذلـك العالـم أكثـر انقسـاما وأشـد خطـرا.

وأشـار ناشـطون فـي المنظمـة بحسـب التقريـر إلـى 
أن الرئيـس األمريكـي ترامـب يبـث أفـكار السياسـة 
العنصريـة ومعـاداة السـامية، فضـال عـن المرسـوم 
لمهاجريـن  لـذي وقعـه ضـد الالجئيـن وا األخيـر ا
الـذي يبـث الكراهيـة ضـد األجانـب مـا يشـكل انتهاكا 

لحقـوق اإلنسـان.

منظمـة العفـو الدولية 
هـا  ير تنتقـد فـي تقر
انتشار خطاب الكراهية 

في أوروبا وأميركا ضد 
الالجئين واألجانب
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ر عـن طبيعـة  الستفسـا بعـد ا لالجئيـن، و حـد ا أ
المسـاكن الجديـدة، قـال وبشـجاعة: » يجـب أن ال 
لـى العيـش بطـرق غيـر قانونيـة  تدفعونـا عنـوة إ

. هنـا«
طبعـا مـن خـالل متابعـة وضـع الالجئيـن الموزعيـن 
فـي أنحـاء مملكـة السـويد، مـن الشـمال إلـى الجنـوب، 
ومـن الشـرق إلـى الغـرب، أصبحـت صفحـات التواصـل 
لالجئيـن  يـات ا عـي مليئـة بقصـص وحكا الجتما ا
لتـي يتـم  لجـدد ومعاناتهـم مـع هـذه المسـاكن ا ا

ليهـا. فرزهـم إ
البعـض أخبرنـا عـن الغـرف التـي هـي أشـبه بعلـب 
صبحـت سـكنا مشـتركا ألكثـر  لتـي أ ا لكبريـت، و ا
مـن شـخصين، باإلضافـة إلـى الحمامـات والمطابـخ 

لنـاس. لمشـتركة بيـن عـدد كبيـر مـن ا ا
والبعـض اآلخـر أخبرنـا عـن الغرفـة التـي ال تتجـاوز 
28 متـر مربـع، والتـي أصبحـت سـكنا لـه ولزوجتـه 

وأطفالـه، كيـف؟ فقـط السـاكن أدرى بذلـك!

الكومبـس - مقـال رأي: »إمـا أن توافقـوا أو تدبـروا أنفسـكم«!  هـذا كان موقف موظفـي مصلحـة الهجرة مع 
عدد من الالجئيـن في أحد مسـاكن اللجوء فـي OXELÖSUND التابعة لــ SÖRMLAND . نعـم لقد تم 
إخبار الجميع بقرار مصلحة الهجـرة القاضي بإغالق عدد كبير من المسـاكن التابعة للدائـرة ونقل الالجئين 

إلى مراكز جديدة.

رسالة من الكامبات

»إما أن توافقوا أو تدبروا أنفسكم«!

والبعـض أخبرونـا عـن الكرفانـات التـي تحولـت إلـى 
يـا  لمزا نـب هـذه ا لـى جا ! طبعـا، إ سـكن لالجئيـن!
يعـد اإليجـار بحـد ذاتـه مدعـاة للكثيـر مـن األلـم 
والسـخرية فـي آن واحـد. أمـا كيف سـارت األمـور على 

لنحـو؟  هـذا ا
لعمـل  علـن مكتـب ا م 2017 أ يـة عـا ا مـع بد
ت غيـر مسـؤول عـن تنظيـم  نـه بـا لسـويدي أ ا
عمليـة اإلسـكان بالنسـبة لالجئيـن الجـدد، وأن دائـرة 
الهجـرة أصبحـت الموكلـة بهـذه المهمـة. وكان ذلـك 

لـرأس. أشـبه بضربـة مطرقـة علـى ا
فدائـرة الهجـرة السـويدية ومنـذ 2015 لـم تنجـح 
بمهامهـا ومسـؤوليتها فـي دراسـة ملفـات طالبـي 
اللجـوء بالشـكل السـليم. فقـد ذاعـت صيتهـا بأنهـا 
كانـت األقسـى واألعنـف نفسـا علـى الالجئيـن، بـدأ 
مـن فتـرات االنتظـار القاتلـة، إلـى المسـتوى المتدني 
مهنيـا للكثيـر مـن الموظفيـن، الذيـن قامـوا بدراسـة 
ت،  لسـليمة للملفـا ت ا ا ر ا لقـر ذ ا تخـا ا ت و لملفـا ا
الة  لالمبـا ليب ا سـا ع أ تبـا إ لـى عمليـة تهميـش و إ
نهـم  مـل معهـم كأ لتعا ا ههـم و م تجا لالهتمـا ا و

قطعـان ال تحتـاج سـوى إلـى األكل والنـوم!!
لذلـك فـإن دائـرة الهجـرة تحولـت إلـى مصـدر للقلـق 
والمعانـاة بالنسـبة لالجئيـن. فكيـف لو أصبحـت أيضا 

المسـؤولة عـن تنظيـم عمليـة اإلسـكان؟
أول خطـوة قامـت بهـا دائـرة الهجـرة، هـو اإلعـالن 
كـز سـكن  ا يـد مـن مر لعد غـالق ا عـن عمليـة إ
الالجئيـن وقـد تـم الكشـف عمـا يقـارب 186 مركزا 
سـكنيا )كامـب(، بعـدد يقـارب مـن 16000 الجـئ 
سـتتم إعـادة توزيعهـم علـى مجمعـات ومراكـز 

. جديـدة
طبعـا القـرار هـو اقتصـادي بحـت، حيـث ستسـمح 
نـات  لكرو لمالييـن مـن ا لعمليـة بتوفيـر ا هـذه ا
شـهريا لصالـح ميزانيـة دائـرة الهجـرة السـويدية. 
لتـي تقـرر  كـز ا لمرا ولكـن مـاذا كان مصيـر تلـك ا

قهـا؟ غال إ
بحسـب مـا تـم الكشـف عنـه مـن قبـل وسـائل إعـالم 
سـويدية، فإنـه تـم تأجيـر هـذه المسـاكن مـن قبـل 
دائـرة الهجـرة إلـى البلديـات والتـي سـتقوم بدورهـا 

بإسـكان الالجئيـن.

الحقيقـة أن الالجـىء لـم تنتـه معاناتـه بحصولـه علـى 
قـرار اإلقامـة، فقـد كان يتأمـل ذلـك وبشـدة، وأن 

مصيـره مـازال مشوشـا ومجهـوال وغيـر مسـتقر.
أن رحلـة معاناتـه باختصـار علـى مـا يبـدو لـن تنتهـي 
بسـهولة، وأحالمـه تكسـرت علـى صخـرة سـويدية 

. متجمـدة
ولكـن السـؤال: مـاذا تتوقـع الحكومـة السـويدية 
مسـتقبال مـن كل هـؤالء المشـحونين بصـورة كبيـرة، 
بمشـاعر اليـأس واإلحبـاط والكـره والقلـق والضياع؟ 
مـاذا تتأمـل السـويد مـن أكثـر مـن مائـة ألـف أصبحـوا 

فـي عـداد المشـتتين وفاقـدي اإلرادة والحريـة؟
هـل تتوقـع السـويد مـن هـذا االسـتثمار، ان يصبـح 
ن  لمسـتقبل؟ هـل تتوقـع أ هـؤالء منتجيـن فـي ا
، معلميـن  ة عييـن مهـر صنا ل و ا عمـا يصبحـو
وممرضيـن وأطبـاء؟ أم فنانيـن وكتـاب ورياضييـن؟

فقـة فـي  ية مو يد لسـو مـة ا لحكو نـت ا هـل كا
جئيـن  لال ء ا ال د هـؤ ا عـد ص أ سـتها بخصـو سيا

؟ يـة د قتصا ة ا ا قـو ليصبحـو
لحـروب  يـن مـن ا ر لفا ء ا يـن مـن هـؤال لكثير ن ا إ
واألزمـات، كانـوا محمليـن بآمـال وأحـالم كبيـرة عنـد 
لحيويـة  نـوا كتلـة مـن ا لبـالد، كا وصولهـم لهـذه ا
والنشـاط والثقـة بالنفـس والطمـوح. ولكـن كيـف 

لحـال؟ نتهـى بهـم ا ا
أصبحوا أشباه أحياء، شبه

لمسـتقبل  وين، ال يبـدو لهـم ا  مشـلولين، سـودا
ال مشـجعا. قا و مشـر

لـة يتـم اإلعـداد والتحضيـر  فهـل بمثـل هكـذا حا
والبنـاء؟ أنـا أشـك بذلـك.

مقاالت الرأي تعبر عن أصحابها وليس 
بالضرورة عن رأي الكومبس

عزيز حمي
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بيـال  ا يز قـة إ لفر يـة فـي ا ر ا إلد لة ا لمسـؤو تقـول ا
إنبوغـن، لــ »الكومبـس«: »عـام ممتـع مـن االنطباعات 
نقضـى علينـا منـذ  لمختلفـة، ا لجميلـة ا لمشـاعر ا وا
تأسيسـنا للفرقـة فـي ربيـع العـام 2016، أي قبل نحو 

عـام تقريبـا مـن اآلن«.
 »عقدنـا اجتماعـا، حضـره مـا يزيـد عـن 200 شـخص 
مـن المهتميـن بإنشـاء الفرقـة، كمـا تلقينـا أكثـر مـن 
لجوقـة، وكان علينـا أن  لـى ا 450 طلبـا لالنضمـام إ
نختـار 50 شـخصا منهـم إلنشـائها، نصفهـم كان مـن 
الوافديـن الجـدد إلـى السـويد، والنصـف اآلخـر مـن فئـة 
الالجئيـن الذيـن ُولـدوا فـي السـويد أو يقيمـون فيهـا 

منـذ وقـت طويـل«.

ملتقى للتعارف وتعلم اللغة 

ء  لغنـا لتـي يحققهـا ا لمتعـة ا لـى ا فـة إ ضا إل با و
والموسـيقى، فـإن القائميـن علـى الفرقـة، عملـوا علـى 
تحقيـق أهـداف قـد تكـون أهـم، إذا مـا نظـر المـرء على 
المديـات البعيـدة، كتعلـم اللغـة السـويدية واالطـالع 
علـى عـادات وتقاليـد المجتمـع السـويدي، وبالتالـي 
تحقيـق خطـوات متقدمـة نحـو االندمـاج فـي المجتمع 

لجديـد. ا
ئلـة: »نهـدف مـن  نبوغـن، قا وحـول ذلـك، توضـح إ
لـى خلـق ملتقـى ونشـاط، يلتقـي  لفرقـة إ عملنـا فـي ا
لبعـض وبنـاء  لتعـرف علـى بعضنـا ا فيـه الجميـع، وا
شـبكة اجتماعيـة، باعتبـار أن الغنـاء طريقـة جيـدة 
لتعلـم اللغـة، حيـث يتعلـم القادمـون الجـدد وطالبـي 
اللجـوء األعضـاء فـي الفرقـة، اللغـة السـويدية، كوننـا 
اتنـا  نعتمدهـا كلغـة غنـاء وحديـث فيمـا بيننـا فـي لقاء

ألسـبوعية«. ا
وبينـت، أن الفرصـة تكـون متاحـة أيضـا لتعلـم لغـة 
أخـرى بالنسـبة لألشـخاص الذيـن يجيـدون التحـدث 
باللغـة السـويدية، ألن الفرقـة تـؤدي أغانيهـا ضمـن 

باقـة ُمنّوعـة مـن اللغـات، العربيـة إحداهـا. 

ومـن المهـم هنـا، التأكيـد علـى أن الفرقـة غيـر معنيـة 
لعمـل، بقـدر مـا  لسـكن وا للجـوء وا يـا ا مطلقـا بقضا

تمثلـه مـن نشـاط غنائـي موسـيقي بحـت. 

أبواب مفتوحة أمام الجميع

وتؤكـد إنبوغـن، أن الجميـع مرحـب بهـم لالنضمـام 
ء أو  لغنـا نـوا ال يجيـدون ا لفرقـة، حتـى وأن كا لـى ا إ
بعيديـن عـن الموسـيقى، وتقـول: »بعـض األشـخاص 
المنضميـن إلينـا لـم يغنـوا أبـدًا فـي حياتهـم بالسـابق، 
فيمـا البعـض اآلخـر موسـيقيون محترفـون، الشـيء 
ن نحصـل علـى  ن نلتقـي وأ لنسـبة لنـا هـو أ لمهـم با ا
أصدقـاء جـدد وأن نتمتـع بأوقاتنـا ونحـن مـع بعضنـا 

 . لبعـض« ا
وأوضحـت، أنـه وفـي الوقـت الحالـي، هنـاك الكثيـر مـن 
األشـخاص الذيـن يعيشـون فـي السـويد منـذ فتـرة 
طويلـة، منضميـن إلـى الفرقـة، لكـن مـع ذلـك لدينـا 
لبـي  و طا لجديـد أ فديـن ا كـن للوا ألما لمزيـد مـن ا ا
اللجـوء فـي البـالد، حيـث يمكـن للراغبيـن باالنضمـام 
 : نـي إللكترو يـد ا لبر تهـم علـى ا ل طلبا رسـا لينـا إ إ
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لفرقـة، يعملـون  ئميـن علـى ا لقا ن ا كـدت علـى أ وأ
علـى إدراج نـص تعريفـي بالفرقـة بلغـات مختلفـة، 
مـن بينهـا العربيـة، تشـرح لـزوار الموقـع نشـاطاتنا 
وأهدافنـا وكيفيـة تقديـم طلـب العضوية فـي الفرقة.

قناعة مشتركة ضد العنصرية

لمميـز  لفنـي ا لنشـاط ا ئمـون علـى هـذا ا لقا يصـف ا
أنفسـهم وعلـى صفحتهـم الخاصـة علـى الفيسـبوك، 
بأنهـم:« أصـوات بـال حـدود، هـي جوقـة فنيـة، تتألـف 
لوافديـن الجـدد، واألشـخاص  للجـوء وا لبـي ا مـن طا

لسـويد منـذ وقـت طويـل«،  لذيـن يعيشـون فـي ا ا
لـى »عكـس  نهـم يسـعون مـن نشـاطهم هـذا إ بأ و
صـورة السـويد العصريـة«، مشـيرين إلـى أن األعضـاء 
لفرقـة، هـم أشـخاص ينحـدرون مـن مختلـف  فـي ا
الخلفيـات والخبـرات واألعمـار واألجنـاس والوظائـف 

مـات. الهتما وا
ورغـم الجنسـيات والثقافـات المختلفـة التـي ينتمـي 
إليهـا أفـراد الفرقـة، إال أنهـم ووفقـا للنـص التعريفـي 
ن  سـمو نهـم يتقا ن علـى أ كـدو ، يؤ ص بهـم لخـا ا
س  لنـا ن جميـع ا كـز علـى أ ، تتر كة عـة مشـتر قنا
لتفرقـة ليسـت سـوى أرض خصبـة  متسـاوون وأن ا
لـى مـا للموسـيقى  لعنصريـة، مشـيرين إ ا للتحيـز و
مـن قـوة كبيـرة، قـادرة علـى كسـر الحواجـز اللغويـة 

لجميـع. عيـة وتوحيـد ا الجتما وا

أجواء تبعث على الحماسة!
توضح منـى الناشـي، وهي إحـدى العضـوات الناشـطات 
ص  شـخا ، أ ء ألعضـا ك مـن ا ن هنـا ، أ قـة لفر فـي ا
للغـة  ة با حـد ا لـو بكلمـة و يـث و لحد ن ا فـو ال يعر
السـويدية، إال أن األجـواء الرائعـة والمفعمـة بالمعرفـة 

. ء لمـودة، تشـجعهم علـى االنتمـا لتعـاون وا وا
وتقـول منـى الناشـي التـي تقيـم فـي السـويد منـذ 16 
عامـا فـي حديثهـا لــ »الكومبـس«، أن الموسـيقيات 
القائمـات علـى الفرقـة، سـيدات متعاونـات ولطيفـات 
إلـى أبعـد الحـدود، يتحدثـون معنـا وكأننـا أفـراد ضمـن 
لـى منازلهـم لتنـاول الطعـام  عوائلهـم، ويدعوننـا إ

معهـم ».
وتوضـح، أن تجمـع الفرقـة يكـون كل يـوم أحـد فـي 
لسـاعة  لجنوبـي ومـن ا لمسـرح ا منطقـة سلوسـن، ا
 ، ًا مسـة عصـر لخا حتـى ا لظهـر و لثـة بعـد ا لثا ا
مشـيرة إلـى أنـه وبعـد عمـل البروفـات الموسـيقية، 
                          ، للغـة خـر يسـمى بمقهـى ا ط آ ك نشـا ن هنـا يكـو
SPRÅK KAffE، يمكـن للراغبيـن بتعلـم اللغـة 
أو زيـادة معارفهـم بهـا المشـاركة فيـه، حيـث تتولـى 
سـيدة سـويدية تعليـم الراغبيـن اللغـة السـويدية. 

مقهى اللغة!
 : ئلـة ، قا غـن نبو ضحـت إ و ، أ للغـة عـن مقهـى ا و
»تضـم الفرقـة، شـخصيات مـن مختلـف التوجهـات 
واالهتمامـات مـن صنـاع السـينما ومصممـي الغرافيـك 
سـبين  ، محا يع ر لمشـا ء ا ا ر مـد ا و بـر و أل مغنـي ا و
ومدرسـين. نسـتفيد مـن جميـع الخبـرات المتوفـرة 
لدينـا، علـى سـبيل المثـال، لدينـا أعضـاء فـي الفرقة من 
معلمـي اللغـة السـويدية، يسـاعدون طالبـي اللجـوء 
الوافديـن الجـدد علـى تعلـم كلمـات األغاني السـويدية 

لتـي نقـوم بتأديتهـا«. ا
وتؤكـد الناشـي علـى رسـالة المحبـة والتآخـي والسـالم 
ليهـا كأهـداف لهـا،  لفرقـة وتسـعى إ لتـي تحملهـا ا ا
لتـي يقمـن  لسـويديات ا لموسـيقيات ا ا وتقـول: »
بتدريبنـا، حريصـات بشـكل يبعـث علـى اإلعجـاب على 
تعلـم كلمـات األغانـي العربيـة وغنائهـا مـع الفرقـة، 
. يسـعد  لمشـقة لكثيـر مـن ا لـك ا ويتكبـدن فـي ذ
المـرء جـدًا عندمـا يراهـن بهـذه الحماسـة واإلرادة 

ليـة«. لعا واإلنسـانية ا
وعـن مشـاريع الفرقـة المسـتقبلية، تقـول إنبوغـن: 
»أهـم شـيء بالنسـبة لنـا هـو الرحلـة نفسـها، بمعنـى أن 
نـا معـا وأن نتعلـم التعـرف علـى  نـا و غناء يسـتمر لقاء
بعضنـا البعـض بشـكل أفضـل، نريـد أن ينضـم إلينـا 
المزيـد مـن األعضـاء مـن الوافديـن الجـدد وطالبـي 

اللجـوء، كمـا نريـد أن نقـدم المزيـد مـن العـروض«.
وأضافـت، موضحـة: »ظهورنا السـابق فـي حفلـة العيد 
لتـي خصـص  لجنوبـي وا لمسـرح ا قيمـت فـي ا لتـي أ ا
ريعهـا إلـى السـوريين، حققـت نجاحـا باهـرًا. جميـع 
الحضـور الذيـن كانـوا فـي الصالـة ومئـات آخريـن مـن 
ألمـر  يـة. لقـد كان ا لنها األشـخاص وقفـوا لنـا فـي ا

ممتعـا جـدًا ومنحنـا المزيـد مـن الطاقـة للعمـل«.

لينا ســياوش

فرقة »أصوات بال حدود« الموسيقية السويدية

الغناء للسالم والحب والتعدد الثقافي 
بأصوات الوافدين الجدد

صورة  للفرقة مجتمعة ◄

الكومبس – ثقافة: تعد فرقة » GRÄNSLÖSA RÖSTE - أصوات بال حدود« السـويدية في ستوكهولم 
من الفرق الفنيـة الفتية في نشـاطها الذي يسـتهدف القادميـن الجدد والقدامـى، وذلك لمـا تقدمه من فرص 

اجتماعية ثقافية ممتعة لالندماج بالمجتمع السـويدي واالنخراط في نسيجه.

منى الناشي ◄

إيزابيال إنبوغن ◄
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 إذا كان لديك شركة أو محل أو مطعم
 أو أي عمل تجاري ننصحك باالنضمام

إلى : دليل الكومبس  الرقمي

 قريبا  يمكنك تسجيل نفسك بنفسك عبر
 موقع الكومبس، لكي تصبح عضوًا في دليل
الكومبس باللغة العربية لألعمال التجارية

أعلن عن نشاطك التجاري لدينا

info@alkompis.com   لمزيد من المعلومات 

الدليل
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لمـاذا األجانـب غيـر راضيـن عـن 
النظـام الصحـي السـويدي؟

لنظـام الصحـي  العديـد مـن األشـخاص، ينتقـدون ا
لسـويدي، ألنـه ال يتناسـب مـع توقعاتهـم. فهـم  ا
يأتـون مـن بلـدان يكـون فيهـا النظـام الطبـي مختلـف 
لبلـدان العربيـة والشـرق  تمامـا. ففـي الكثيـر مـن ا
األوسـط، وكذلـك فـي إسـبانيا وإيطاليـا، هنـاك حريـة 
اختيـار الطبيـب، حيـث أن القطـاع الطبـي الخـاص 

. منتشـر
لكـن هـذا الشـئ مختلـف فـي السـويد، حيـث أن أكثريـة 

األطبـاء هـم فـي المستشـفيات التابعـة للدولـة. 
جعـة طبيـب  ا يـد مر مـا تر يد عند لسـو فـي ا و
اختصاصـي، عليـك االلتقـاء بطبيـب عـام أواًل يمكـن له 

. لبسـيطة يـا ا لقضا لـج ا ن يعا ا
فـي السـويد كمـا بقيـة الـدول الغربيـة يجـري التركيـز 
علـى مـا يسـمى بطبيـب العائلـة، الـذي يكـون لـه عـادة 

النظـرة الشـاملة عـن صحـة الشـخص.
الكثيـر مـن األشـخاص الناطقيـن بالعربيـة أو مـن دول 
الشـرق األوسـط، يريـدون االلتقـاء طبيـب اختصاصـي 
مباشـرة. لكن هـذا غيـر متـاح فـي السـويد، وأعتقد أن 
النظـام الصحـي السـويدي هـو الصحيـح، ألن الطبيـب 
االختصاصـي سـتتاح لـه فرصـة أكبـر ووقـت أفضـل 

لمعالجـة القضايـا غيـر البسـيطة.

صعوبـات الحصـول علـى موعـد مـع 
الطبيـب العـام

هنـاك سـببان فـي ذلـك. األول، هـو عائـق اللغـة، حيـث 
العديـد مـن األشـخاص ال يسـتطيعون التعبيـر عـن 

وضعهـم الصحـي، ويترتـب علـى ذلـك مشـاكل. 
لمهاجريـن  لكثيـر مـن ا ن ا نـي هـو أ لثا لسـبب ا مـا ا أ
لبلـد،  ا ا نيـن فـي هـذ ا لقو ا ألنظمـة و فـون ا ال يعر
وهـذا أيضـا يسـبب ضغـط نفسـي. وهـذا الموضـوع 
مطـروح للنقـاش فـي السـويد، مـن ناحيـة كيـف يمكـن 

مسـاعدة المهاجريـن؟ هـل يتصلـون مباشـرة بالجهة 
الصحيـة المطلوبـة أم يجـب أن يكـون هنـاك جهـات 

. سـيطة و
أنا اتفـق أن االتصـال بالمراكـز الصحيـة والحصـول على 
مواعيـد يختلـف مـن منطقـة إلـى أخـرى، حيـث يمكـن 
أحيانـا الحصـول علـى موعـد فـي نفـس اليـوم، بينمـا 

هنـاك مناطـق تعانـي مـن نقـص فـي األطبـاء.
علمـا ان السـويد لهـا طمـوح ان يكـون هنـاك لـكل ألـف 
شـخص طبيـب عـام للعائلـة، وهـذا طمـوح عالـي جدًا.

هـل تعتقـد، بسـبب الفجـوة بيـن 
الثقافتيـن مـن أن هنـاك نـوع مـن 
بعـض  ى  لـد لمسـبق  ا لتفكيـر  ا
لصحـي  ا ل  لمجـا ا فـي  مليـن  لعا ا
السـويدي، عـن األجانـب »كونهـم 
»متطلبيـن« و« متذمريـن« وانهـم 

»يتمارضـون« ؟

ن تحصـل حـاالت فرديـة مـن هـذا  لممكـن أ مـن ا
النـوع، لكـن ال أعتقـد أن ذلـك ظاهـرة عامـة، والنظـرة 
الموجـودة علـى المهاجريـن هـي نظـرة وديـة، وتريد 
تقديـم المسـاعدة. كمثـال علـى ذلـك الدولـة تريـد 
اآلن تخصيـص المزيـد مـن األمـوال للمراكـز الصحيـة 
 . ن و جـر لمها جـد فيهـا ا ا لتـي يتو طـق ا لمنا فـي ا
فالطبيـب الـذي يعمـل فـي هـذه المناطـق سـيحصل 

علـى وارد مالـي أكبـر.
ال شـك، أن مشـاكل المهاجريـن الصحيـة أكثـر، فهـم 
لهجـرة وتـرك  نـوه، مـن مشـاكل فـي ا نـوا مـا عا عا
مـراض فـي  نـون فقـط مـن أ بالدهـم، فهـم ال يعا
أجسـامهم بـل يعانـون مـن أمـراض نفسـية. لذلـك 
للمهاجـر مشـاكله الخاصـة التـي تميـزه عـن اآلخريـن، 
ويجـب أخـذ هـذه العوامـل واألسـباب بنظـر االعتبـار 

لمرضـى. لتعامـل مـع المهاجريـن ا عنـد ا
والدولـة تمـول الكثيـر جـدا مـن البحـوث للنظـر فـي 

لصحيـة لمهاجريـن ا مشـاكل ا

فرق التعليم يؤثر على الصحة
فـي معـرض حديثـه لــ »الكومبـس« أكـد الخليلـي أن 
لتـي  هنـاك فارقـا كبيـرًا جـدًا أحيانـا فـي األمـراض ا
تصيـب المهاجريـن عـن األشـخاص المولوديـن فـي 
لتعليـم ومسـتوى  لـك بسـبب فـرق ا ذ يد، و لسـو ا
الثقافـة الصحيـة، إضافـة إلـى التأثيـر السـلبي للعوامـل 
جـر  لمها لتـي يتعـرض لهـا ا لنفسـية ا لضغـوط ا وا

لجديـد. لمجتمـع ا بسـبب هجرتـه ودخولـه ا

»السـويد أفضـل بلـدان أوروبـا فـي 
عـالج الجلطـة القلبيـة«

تكلفـة عـالج أمـراض القلب فـي السـويد تعتبـر األعلى 
لقلبيـة للشـخص  فـي أوروبـا كلهـا. فعـالج الجلطـة ا
الواحـد فـي األيـام الثالثـة األولـى كمثـال ُيكلـف مـا بيـن   

100ـ  200 ألـف كـرون.
السـويد صرفـت أمـوال ضخمـة جـدًا على عـالج أمراض 
لسـويد  ا ، و لقلبيـة لجلطـة ا صـة عـالج ا لقلـب، خا ا
اآلن مـن أفضـل الـدول األوروبيـة فـي عـالج الجلطـة 
لوفيـات  وروبـا فـي ا قـل مـن كل دول أ لقلبيـة، وأ ا

. لقلبيـة لجلطـة ا با
وخـالل السـنوات العشـرة الماضيـة، قّلـت الوفيـات فـي 

السـويد بالجلطـة القلبيـة إلـى 50%.

مفهوم الطوارئ والحاالت 
المستعجلة

يؤكـد الخليلـي أن الشـخص الـذي يعانـي مـن ألـم فـي 
صـدره أو ضيـق فـي التنفـس يتـم إدخالـه فـورا عنـد 
طبيـب، علـى عكس الشـخص الـذي قـد يعاني مـن آالم 

فـي ظهـره أو نـزف فـي أنفـه.
يضيـف: مفهـوم الطـوارئ يختلـف مـن شـخص إلـى 
آخـر، فهنـاك مـن يعتبـر حالتـه بأنهـا طارئـة مـع أنهـا 

غيـر طارئـة. 
فـي السـويد لدينـا نظـام االتصـال الهاتفـي والحديـث 
مـع متخصصيـن للحصـول منهـم علـى معلومـات حول 

الخطـوة التاليـة.
 أنصـح كل مريـض قبـل مراجعـة الطـوارئ االتصـال 

الدكتور فارس الخليلي لتلفزيون الكومبس:

هـذه هـي أسـباب عـدم رضـى بعـض األجانـب عـن النظـام 
الصحـي السـويدي

ن يحصـل  لممكـن أ لـة حيـث مـن ا لحا وال وشـرح ا أ
ئـح تجنبهـم مشـقة  لمرضـى علـى إرشـادات ونصا ا

. لمستشـفى جعـة ا ا مر

لمـاذا ال يكتـب األطبـاء الـدواء، 
المـاء وتنـاول  ويقولـون اشـرب 

؟ ن يـو لفيد أ

فـي الكثيـر مـن البلـدان، أي مريـض يـزور عيـادة، 
يجـب أن يخرج ومعـه كيـس مـن األدوية. بخـالف ذلك 
يتهـم المريـض الطبيـب بأنه غيـر جيد، وغيـر مهتم 

بـه! خصوصـا أدويـة المضـادات الحيويـة.
هنـاك مـن يذهـب عنـد طبيـب ألنـه يعانـي مـن رشـح، 
فتجـد أن الطبيـب يعطيـه ثالثـة أنـواع مـن المضادات 
الحيويـة، بينما فـي الحقيقـة الرشـح ال يتطلـب بالفعل 

غيـر شـرب المـاء وتنـاول حبـة األلفيـدون والراحـة.
لـى وفـاة مالييـن البشـر حـول  هـذه المشـكلة أدت إ
العالـم، ألن المضـادات الحيويـة أصبحـت غيـر فعالـة 

لسـبب. لهـذا ا

التوعية الصحية: مسؤولية َمْن؟

الدولـة والمؤسسـات الصحيـة هـي المسـؤولة بالطبـع 
عـن التوعيـة الصحيـة فـي المقـام األول، ولكـن يجـب 
أن ال ننسـى دور جمعيـات المهاجريـن والمنظمـات 
التـي تعمـل بشـكل طوعـي أو تلـك التـي تحصـل علـى 
ن تقـوم بواجبهـا  لدولـة. يجـب أ مسـاعدات مـن ا
ومسـؤوليتها، فـي مسـاعدة المهاجريـن، وإدخالهـم 
نيـن  ا لقو يفهـم با تعر ، و ي يد لسـو لمجتمـع ا با
واألنظمـة الصحيـة، والكثيـر مـن أوجـه المسـاعدة. 

فهـذا الشـيء جـدا مهـم.

حــاوره: د. محمــود صالح آغا

الكومبس - خاص : في لقاء تلفزيوني خاص، لـ “الكومبس” مع الدكتور فـارس الخليلي، أخصائي أمراض القلب 
والشـرايين واألسـتاذ الجامعي في سـتوكهولم، تحـدث الخليلي عن نظـام الرعايـة الصحية السـويدي ولماذا 
العديد من األشـخاص ينتقدون هذا النظـام. كما تطرق إلـى مجال اختصاصـه، حيث وصف السـويد بأنها من 
أفضل الـدول في مجال رعايـة مرضى القلب والشـرايين. أدنـاه ملخص لما تحدث بـه الخليلي، تعيـد الكومبس 

نشره لتعميم الفائدة:

الدكتور فارس الخليلي في سطور: ◄
طبيب مختص بأمراض القلب والشرايين.• 

اختصاصي بأمراض الباطنية.• 

لشـرايين مـن •  لقلـب وا لدكتـوراه فـي أمـراض ا يحمـل شـهادة ا
لينسـكا. و ر معـة كا جا

أستاذ جامعي في أمراض القلب في ستوكهولم.• 

يشـغل مناصـب استشـارية عديـدة فـي المؤسسـات الحكوميـة الطبيـة 
لسـويدية.  ا
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لكومبـس حـول تجربتـه  لـى ا لزعيلـي تحدثـت إ ا
لرياضيـة أدنـاه:  ا

البدايات
فـي البدايـة بـدأت أتـدرب سـنة 1990 بنـادي صغير 
بدمشـق لغايـة سـنة 1993 وكانـت أول بطولـة لـي 
فـي القـوة البدنيـة وانتقلـت إقامتـي إلـى ديـر عطيـة، 
وقـد كنـت العـب قـوة بدنيـة وكمـال أجسـام ورفـع 
اثقـال فـي نفـس الوقـت، عانيـت كثيـرًا فـي كل يـوم 
اذهب بالدراجـة للنـادي وكنت العـب بعنف شـديد الن 

عشـقي لرياضـة كمـال األجسـام لـم يتوقـف. 
 كان يوجـد بطـل والعـب سـابق بالمركـز وتوقـع أنـي 
بطـل مخضـرم تفاجـأ بأننـي العـب هـاوي وأصـر علـى 
لتقيـت مـع رئيـس االتحـاد  ننـي العـب مخضـرم وا أ

السـوري وأصـر علـى تكريمـي وأحـرزت المركـز الرابـع 
فـي بطولـة شـاركت بهـا. 

إنجازات في سوريا
شـاركت ببطولـة سـيد الشـاطئ بالالذقيـة وبطولـة 
المفتـوح بسـوريا أكثـر مـن مـرة وبطولـة العـرب فـي 
لمركـز األول وكان  قطـر 2011 وحققـت فيهـا ا
علـى عاتقـي مسـؤولية تمثيـل سـوريا بلـدا وشـعبا 
علـى مسـرح العالـم وكان الفريـق السـوري برئاسـتي 
ببطولـة العالـم بإسـبانيا 2011 مـن بيـن 15 فريقـا 
تـم تأهيلهـم للنهائيـات ولكـن بالنهائيـات تفاجئنـا 
بوجـود ضيـف شـرف علـى االتحـاد الدولـي رفـع علـم 
نـى أرفـع علـم سـوريا  لمفـروض أ ئيل وكان ا إسـرا

بجانبـه لكنـي رفضـت وانسـحبت مـن البطولـة. 

صعوبات في السويد
لـى ممارسـة رياضتـي  لعـودة إ كنـت فاقـد األمـل با
للغـة  لـى ا لنـاس إ فـي بلـد جديـد فـي كل شـيء مـن ا

. نيـن ا لقو ا و
وفـي أول فتـرة تعذبـت كثيـرا ألننـي لـم أسـتطيع 
لنـادي لعـدم حصولـي علـى األرقـام  التسـجيل فـي ا
مـة وبـدأت  األربعـة وبعدمـا مـا حصلـت علـى اإلقا
دراسـة اللغـة تعرفـت علـى أصدقاء جـدد واسـتطعت 
نـت  رة كا إلشـا ن لغـة ا لمجتمـع مـع أ قلـم مـع ا لتأ ا
الوسـيلة الوحيـدة للتأقلـم والتواصـل مع السـويديين. 

هل شعرت أن لعبة كمال 
األجسام تقارن بباقي 

الرياضات في السويد؟ 
م ليسـت ذات شـهرة كبيـرة  ألجسـا ل ا لعبـة كمـا
مقارنـة مـع البـدي كالسـيك الن اغلـب السـويديين 
يفضلـوا جماليـة الجسـم الناعـم علـى الرياضـة العنيفة 
وبشـكل عـام رياضـة كمـال األجسـام فـي بالدنـا لهـا 

انتشـار أوسـع. 
نـا عنـدي هـدف أتمنـى أن أصـل لـه بالسـويد وهـو  أ
أن أكـون بطـل العالـم فـي هـذه الرياضـة مـن خـالل 
تدريبـي فـي السـويد، كمـا أتمنـى التدريـب فـي إحـدى 

لسـويدية. األكاديميـات ا

ماهي أهم سلبيات 
رياضة كمال األجسام؟

لجميـع مـن كل  سـب ا رسـها تنا ما لتـي أ ضـة ا لريا ا
عد علـى  تسـا لسـبعين و ق ا ر حتـى فـو عمـا أل ا

 . ي فظـة علـى جسـم قـو لمحا ا
أمـا بالنسـبة لسـلبياتها فهـي باهظـة التكاليـف ويجـب 
عليـك أن تتقيـد بوجبـات معينـة وأوقـات معينـة وأن 
تحافـظ علـى هـذا النظـام فـي كل األوقـات وهـذا شـيء 

صعـب فـي األوقـات الحاليـة.
بعدمـا حصلـت علـى اإلقامـة الدائمـة لملمـت مـا تبقـى 
مـن قـواي المشـتتة وقـررت فـي العـام 2016 أن 
ابـدأ بدايـة قويـة ونظيفـة خاليـة مـن السـتروئيدات 
باالتفـاق مـع نـادي tR الـذي فـي البدايـة لـم يكـن 
متيقنـا مـن نجاحـي بسـبب شـكلي حيـث كان وزنـي 
130 كيلـو لكـن بفضـل قوتـي وإصـراري اسـتطعت 
أن اصـل للمسـتحيل وحطمـت 44 كيلـو مـن الكتلـة 
الدهنيـة خـالل فتـرة زمنيـة ال تتجـاوز خمـس أشـهر 
بذهـول وإعجـاب وتشـجيع نـادي tR وشـاركت 

ببطولتيـن فـي السـويد وأخـذت المركـز الثانـي. 

د  لـق عمـا لمتأ لرياضـي ا ء شـكرنا ا للقـا يـة ا فـي نها
ح لنجـا ا لتوفيـق و وتمنيـا لـه ا

إيلي لولي

الكومبـس – رياضة: يسـعى الالعب السـوري في كمـال األجسـام المقيم في السـويد عمـاد يحيـى الزعيلي إلى 
اسـتكمال ما كان بدأه فـي بلده في هـذه الرياضـة، ويحـاول اآلن عن طريـق وجوده في السـويد المشـاركة في 

البطوالت الدولية، خصوصا أنه أبهر الكثير من محبي هذه الرياضة.

العب كمال األجسام عماد الزعيلي:

اطمـح إلـى تحقيـق إنجاز 
عالمي مـن بوابة السـويد
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مصطلحات
ســــويدية

للمزيد:
www.alkompis.se

ويقصـد بعمليـات االسـتقبال في سـياق أخبـار مصلحة 
لبـي  لمصلحـة بتلقـي طا لسـويدية، قيـام ا لهجـرة ا ا
اللجـوء وإسـكانهم إمـا فـي مراكزهـا أو فـي مراكـز أخـرى 
تتبـع للقطـاع الخـاص ويجـري التعاقـد معهـا، وذلـك 
قبـل أن يتـم اسـتقبال الحاصليـن علـى اإلقامـة منهـم 

وإسـكانهم فـي بلديـات السـويد.

STUDIELÅN

 مصطلـح مؤلـف مـن كلمتيـن. StudIE تعنـي 
دراسـة أو بحـث، ويرافقهـا En فـي حالـة النكـرة، 
 LÅn أثنـاء الجمـع. كلمـة StudIER وتصبـح
لـة  يـن، ويرافقهـا Ett فـي حا و َد تعنـي َقـرض أ

لجمـع. ء ا ثنـا لنكـرة، فيمـا تبقـى نفسـها أ ا
المعنى الكامل يصبح: قرض دراسي.

وتعتبـر مؤسسـة اللجنـة المركزيـة للدعـم الدراسـي 
cSn هـي الجهـة الرسـمية المسـؤولة عـن تنظيـم 

ومنـح القـروض الدراسـية فـي السـويد.
للجنـة المركزيـة أيضـا قرضـا للتجهيـزات  وتقـدم ا
المنزليـة مخصصـا للقادميـن الجـدد، وفـق شـروط 
وحـدود معينـة، مـن أجـل بـدء حيـاة جديـدة فـي 
السـويد. وتدفـع اللجنـة المركزيـة سـنويا مـا يقـارب 
23 مليـار كـرون إلـى حوالـي 900 ألـف طالـب وطالبة.

HANDELSUTBYTE

 مصطلـح مؤلـف مـن كلمتيـن. hAndEL تعنـي 
تجـارة أو متجـر، ويرافقهـا En فـي حالـة النكـرة. 
كلمـة utBYtE تعنـي تبـادل أو فائـدة أو منفعـة، 

ويرافقهـا Ett فـي حالـة النكـرة.
المعنى الكامل يصبح: تبادل تجاري، أو تبادل السلع.

ووفقـا للموسـوعة الوطنيـة السـويدية فـإن التجـارة 
و  ئـع أ لمنظـم للبضا لبيـع ا ا ء و ا لشـر هـي عمليـة ا
الخدمـات، وغالبـا بمسـتويات كبيـرة وخـالل فتـرات 
طويلـة. وتسـتند التجـارة علـى اتفاقيـات طوعيـة بين 
البائـع والشـاري مـن أجـل منفعـة االثنيـن، أي أن ربـح 

األول ال يتـم علـى حسـاب خسـارة الثانـي. 
ويمكـن للتجـارة أن تكـون محليـة أو تـداول عـن بعـد. 
إال أن التجـارة ال تشـمل الشـركات أو األشـخاص الذيـن 

يبيعـون أشـياء أنتجوهـا أو صنعوهـا بأنفسـهم.

 INSATSSTYRKAN

مصطلـح مؤلـف مـن كلمتيـن. InSAtS تعنـي إجـراء 
أو اسـتثمار أو رهـان، ويرافقهـا En فـي حالـة النكـرة. 

StYRKA تعنـي قـّوة أو شـّدة، ويرافقهـا En فـي 
حالـة النكـرة.

المعنى الكامل يصبح: قّوة التدخل أو وحدة التدخل.
ويمكـن أن تكـون وحـدات التدخـل تابعـة للشـرطة أو 
الجيـش، وتجـري تعبئتهـا وتجهيزهـا إلجـراء مهمـات 
خاصة، قـد تكـون مقـررة ومحـددة، أو أن تبقـى القوات 

جاهـزة للتدخـل فـي مختلـف األحـداث المتوقعـة.
لتدخـل مـن أشـخاص مختاريـن  لـف وحـدات ا وتتأ
خصيصـا، بحكـم تمتعهـم بمزايـا نفسـية وجسـدية 

جيـدة، فضـاًل عـن تلقيهـم تعليمـا جيـدًا.
لتدخـل وهـي  ت ا ع مـن وحـدا نـوا ويوجـد عـدة أ
 ،PIKEtERnA لخاصـة لقـوات ا لوطنيـة، وا ا

. يـة لبحر ا و

 KÖNSUPPDELADE KLASSER

مصطلـح مؤلـف مـن ثـالث كلمـات. KÖn تعنـي 
Ett فـي  فقهـا  ا ير ، و ) نثـى و أ كـر أ ذ جنـس )
لجمـع. كلمـة  ء ا ثنـا ، وتبقـى نفسـها أ لنكـرة لـة ا حا
عـة. كلمـة  ـمة أو ُموزَّ uPPdELAdE تعنـي ُمَقسَّ
 En تعنـي صـف أو نـوع أو صنـف، ويرافقهـا KLASS
فـي حالـة النكـرة، وتصبـح KLASSER أثنـاء الجمـع.
المعنـى الكامـل يصبـح: صفـوف مقسـمة علـى أسـاس 

لجنـس. ا
وبـدأت السـويد، منـذ العـام 1940، محـاوالت دمـج 
الجنسـين فـي صفـوف مختلطـة خـالل السـنوات األربـع 
األولـى مـن التعليـم االبتدائـي، فيمـا ينفصـل الجنسـين 
فـي السـنوات األربـع األخيـرة. وكان للذكـور معلميـن 
ولإلنـاث ُمعّلمـات. فيمـا كانـت المـدارس فـي المـدن 
الصغيـرة واألريـاف مختلطـة، حيـث كانـت الصفـوف 

قليلـة العـدد.
وبعـد الحـرب العالميـة الثانيـة بـدأ خلـط الجنسـين فـي 
المـدارس الرسـمية السـويدية بشـكل تدريجـي حتـى 
أصبحت كل المـدارس مختلطـة بحلول العـام 1972.

 MARKNADSMISSBRUK

مصطلح مؤلـف مـن كلمتيـن. MARKnAd تعني 
سـوق تجـاري أو سـوق مفتـوح، ويرافقهـا En فـي 
حالـة النكـرة، وتصبـح MARKnAdER أثنـاء 
ة اسـتعمال  الجمع. كلمـة MISSBRuK تعني إسـاء
أو إدمـان، ويرافقهـا Ett في حالـة النكرة، فيمـا تبقى 

نفسـها أثنـاء الجمـع.
المعنى الكامل يصبح: التحايل على السوق.

يـة  د قتصا يمـة ا لمصطلـح علـى جر يطلـق ا و
ليـة  لما بـة ا قا لر تعتبـر هيئـة ا يد، و لسـو فـي ا
لجهـة  f ا InAnS InSPEKt IOnEn
الحكوميـة السـويدية التـي تضمـن أن يتبـع السـوق 
لقانـون منع التحايـل المالـي )MAR( الـذي ينص على 
أن البورصـات ومسـؤوليها واألشـخاص الذيـن يجـرون 
صفقات وتعامـالت ماليـة ُملزميـن بإبالغ هيئـة الرقابة 
الماليـة لـدى اكتشـافهم أوامـر تجاريـة أو صفقـات 
يرجـع أنهـا مسـربة أو تهـدف إلـى التالعـب بالسـوق أو 
لكشـف عـن معلومـات داخليـة حساسـة. تحـاول ا

 MOTTAGNINGSVERKSAMHET

 MOttAgnIng .مصطلـح مؤلـف مـن كلمتيـن
ل،  سـتقبا كـز ا و مر جعـة أ ا و مر ل أ سـتقبا تعنـي ا
تصبـح  ، و ة لنكـر لـة ا E فـي حا n فقهـا  ا ير و
 . لجمـع ء ا ثنـا M أ O t t A g n I n g A R
و  ط أ كلمـة VERKSAMhEt تعنـي نشـا
لنكـرة، وتصبـح  لـة ا عمـل، ويرافقهـا En فـي حا

. لجمـع ء ا ثنـا VERKSAMhEtER أ
المعنى الكامل يصبح: عمليات االستقبال.

الكومبس – خدمات:  هذه بعض السـمات الرئيسة 
لقانون وتعليمات السير في السويد:

 علـى جميـع السـيارات أن تشـعل المصابيـح )الضـوء( 
وهـي تسـير ليـال ونهـارا وفـي كل فصول السـنة.

 علـى جميـع ركاب السـيارة فـي االمـام أو الخلـف أن 
يسـتعملوا حـزام األمـان. وعلـى البالغيـن واألطفال أن 

يضعـوا الحـزام.
يجـب وضـع األطفـال دون سـن السادسـة فـي كرسـي 
خـاص للسـيارة، كمـا يمكنهـم الجلـوس علـى وسـادة 
للسـيارة أيضـا. حتـى فـي الباصـات يجـب اسـتعمال 

الحـزام إذا وجـد.

 قانـون السـير السـويدية تشـدد كثيـرا علـى عـدم 
قيـادة السـيارة فـي حالـة شـرب الكحـول، وهـذا مـا 
يعـرض المخالفيـن إلـى دفـع غرامـة كبيـرة، وسـحب 
لـى عقوبـة السـجن، إذا كانـت كميـة  الرخصـة، أو إ

الكحـول فـي الجسـم تتجـاوز مقـدارا معينـا.
 قيـادة السـيارة ممنوعـة أيضـا إذا تعاطـى الشـخص 
مخـدراٍت أو بعـض أنـواع مـن األدويـة. يوجـد عـادة 
تحذيـر باللـون األحمـر علـى غـالف هـذه األنـواع مـن 

األدويـة

 فـي داخـل المدينـة السـرعة القصـوى المسـموحة 
بهـا 50 كـم فـي السـاعة فـي معظـم الحـاالت. وهناك 

مناطـق 40 كم/سـاعة أو 30 كم/سـاعة

ت للسـير  تعليمـا نيـن و ا يد قو لسـو جـد فـي ا  يو
س. لنـا صحـة ا لبيئـة و يـة ا مخصصـة لحما

لسـيارات  لـدول يجـب تسـجيل ا  كمـا فـي جميـع ا
المسـخدمة في السـويد مـن أجـل أن تعرف السـلطات 
رات وتحديـد  لسـيا ن وجودا لمختصـة عـن مـكا ا
أصحابهـا والحالـة التـي تكـون فيهـا وذلـك عـن طريق 
فحـص دوري BILSBESIKtnIng هدفـه 
مراقبـة أمـان السـيارة علـى صاحتهـا وركابـه وعلـى 

اآلخريـن فـي الطرقـات

فـي السـويد يوجـد ضريبـة سـنوية يدفعهـا مالـك 
السـيارة، كمـا يلتـزم صاحـب السـيارة بدفـع تأميـن 
لـه حريـة فـي  لطـرق، و ميـن ا ري، يسـمى تأ جبـا إ
اختيـار تأميـن أشـمل لسـيارته، حسـب مـا تعـرض 

ميـن لتا عليـه شـركات ا

ل  و أل ن ا نـو يسـمبر كا ل شـهر د و ء مـن أ ا بتـد ا
2013 أصبـح السـماح باسـتخدام الهاتـف النقـال 
أو اسـتخدام أجهـوة اتصـاالت أخـرى أثنـاء القيـادة 
محـدودا، خاصـة فـي الحـاالت التـي يمكـن أن تسـبب 

دث ا حـو

النترنـت يشـمل  لمواصـالت علـى ا رة ا دا موقـع إ
فيـة : ضا ت إ مـا معلو

tRAnSPORtStYRELSEn.SE

يد لسـو لسـير فـي ا نيـن ا ا مـن بعـض قو
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فــي حــال التعــرض لحــوادث خطيــرة ولطلــب المســاعدة الفوريــة مــن اإلســعاف ودائــرة اإلطفــاء 
والدفــاع المدنــي والشــرطة، يجــب االتصــال علــى الرقــم ١١٢ والــذي يمكــن االتصــال عليــه 
الهواتــف األرضيــة أو النقالــة )الموبيــل( مجانــا ومــن أي منطقــة فــي الســويد. العاملــون يتقنــون 

اللغتيــن الســويدية واإلنجليزيــة، وعنــد االتصــال يــرد عليك أحد العاملين ويســألك:

مــاذا حــدث؟ مــكان وقــوع الحــادث؟ رقم الهاتف الــذي تتكلم منه؟ ١١2
ــع التمييــز بيــن أفــراد المجتمــع،  ــم لشــؤون التمييــز Od مــن أجــل من يعمــل أميــن المظال

يحــدث التمييــز عندمــا يتعــرض أحــد األشــخاص إلى معاملة أســوأ من اآلخرين.
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