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جريدة الكومبس الورقية 
تدخل عامها  الخامس

وزيرة المساعدات الخارجية لـ الكومبس:

تحقيق األهداف األممية فرصة إلنقاذ 
العالم من نزاعات وكوارث جديدة

المجتمع السويدي يحمي المسلمين ٥٥
ص ٩ويتصدى بقوة للعنصرية

شــاهد اإلعالن في الصفحة   ٢3

Lättlästa nyheter på svenska
Prova 8 sidor gratis!
Du får ett provnummer i tidningen.
Läs nyheter om Sverige,
världen, sport och kultur.

قم بتجربة جريدة  ٨ SIDOR  مجانًا
بإمكانك اآلن الحصول على عدد تجريبي من الجريدة

إقرأ أخبار السويد والعالم وأخبار 
الرياضة والمواضيع الثقافية

8sidor.se

Prova 8 sidor.Gratis provnummer
 i den här tidningen.
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تجــدون بهــذا العــدد، جريــدة ورقيــة أخــرى باللغــة 
الســويدية المبســطة، اســمها SIdOr 8 وهــي مــن 
بنشــر  تعنــي  إعالميــة  حكوميــة  ســلطة  إصــدارات 
المجتمــع  فــي  معينــة  مجموعــات  بيــن  المعلومــات 
الســويدي منهــا، المجموعــات األجنبيــة التــي ال تــزال 

تتعلــم اللغــة الســويدية ولــم تتمكــن منها بعد. 
مؤسســات  جانــب  إلــى  الحكوميــة،  المؤسســة  هــذه 
أخــرى، وجــدت بـــ الكومبــس شــبكة لهــا قــوة انتشــار 
تعــاون  منصــة  تكــون  لكــي  تأهلهــا  ومصداقيــة 

مشترك.
الكومبــس الورقيــة، بهــذا العــدد تكــون قــد بــدأت 
مــن  الرغــم  علــى  توقــف،  دون  الخامــس،  عامهــا 
ســطوة اإلعــالم الرقمــي وانتشــاره عبــر الكمبيوتــرات 

الموبايــل وجميــع أنــواع أجهزة االتصاالت.
الجريــدة الورقيــة ال تــزال تتمتــع بالجديــة واالحتــرام 
عــن  تتميــز  وقــد  واإلعــالم،  الصحافــة  عالــم  فــي 
بيــن  تتقلــب  وهــي  الواقعــي  بملمســها  الرقميــات، 
االفتراضــي  العالــم  عــن  بعيــدا  القــارئ  أصابــع 

وإشــكاليات مصداقيته.
وشــابات  شــباب  مــن  تصلنــا  الرســائل  مــن  العديــد 
التواصــل االجتماعــي، يطلبــون فيهــا  عبــر وســائل 
والدتهــم.  أو  لوالدهــم  الورقيــة  الكومبــس  إرســال 
وهــذا يؤكــد أن إحــدى أهــم المجموعــات المســتهدفة 
مــن خــالل هــذه الوســيلة اإلعالميــة هــم جيــل اآلبــاء، 
ألن  لنــا،  بالنســبة  جــدا،  مهمــة  مجموعــة  وهــم 
بعضهــم يتعرضــون للتمييــز والعزلــة حتــى مــن قبــل 
بالمجتمــع  يندمجــون  الذيــن  عائلتــه  أفــراد  بقيــة 

، 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

07٢9718898

ma@alkompis.com

ســكرتير التحرير
نزار عسكر

0737641489

nazar@alkompis.com

المبيعات
أحمد الزيان

07007449٥1

ahmed.a@alkompis.com

مواقع شبكة الكومبس اإلعالمية على اإلنترنت

موقــع الكومبــس بالعربية

alkompis.se

موقــع الكومبس بالســويدية

alkompis.se/sv

موقــع راديو الكومبس

alkompis.se/radio

جريــدة الكومبس الورقية

alkompis.se/magazine

صفحــة الكومبس على الفيســبوك

facebook.com/alkompis.se.

موقع الشــبكة الرئيســي

alkompismedianetwork.com

تصدر عن شبكة الكومبس اإلعالمية
السويد -ستوكهولم

www.alkompis.se
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STOCKHOLM
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MALMÖ:
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 214  44 MALMÖ
TEL: 073  780 07 48
GÖTEBOrG:
drOTTNINGGATAN 69
411  07 GÖTEBOrG
TEL: 070  074 49 51
ESKILSTUNA
TEL: 073 760 98 22
UPPSALA
TEL: 073  717 70 68
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TEL: 070 - 0744951

PÅ ARABISKA FRÅN SVERIGE
صديقــك الناطــق بالعربية في الســويد

 SVERIGES STÖRSTA TIDNING PÅ
ARABISKA

Al Kompis Media Network är ett 
mediabolag med ambitionen att underlätta inte-
grationen 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 viktigt att majoritetssamhället får möjlighet att 
lära sig mer om de vanor, traditioner och kulturer 
som de nya svenskarna tagit med sig till Sverige. 
Al Kompis papperstidning består av 28 sidor och 
trycks i            25  000 exemplar. Den distribueras av 
utdelare och på 40 speciellt utvalda platser i Stock-
holms län, Malmö, Landskrona, Helsingborg och 
Göteborg

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

ــم  ــا التعلي ــر وربم ــل العم ــر، بســبب عام بســرعة أكث
أيضا.

ــي مجتمعهــا،  ــا يحــدث ف ــراءة عــن الســويد وعم الق
باللغــة األم ليــس فقــط عامــال مســاعدا علــى فهــم 
هــذا المجتمــع بــل هــو طريقــة تواصــل مــع الوســط، 

ومحفــزا لالندمــاج وتعلــم اللغة أيضا.
مــن فتــرة وجيــزة اتصــل بنــا أحــد الســويديين، وهــو 
يطلــب  عمــره،  مــن  الثالثيــن  مشــارف  علــى  شــاب 
ــا  ــة، قلن ــدة الكومبــس الورقي أســعار االشــتراك بجري
لــه لألســف الجريــدة تصــدر فقــط باللغــة العربيــة، 
يقــدم  أن  يريــد  ولكــن،  ذلــك  يعــرف  بأنــه  أجــاب 

االشــتراك هدية ألهل زميله الســوري بالعمل.
قــد يســتغرب البعــض نــوع الهديــة التــي اختارهــا 
فريدريــك، ألهــل زميلــه بالعمــل، أهلــه القادميــن إلــى 
بلــد جديــد، خاصــة عندمــا وصــل إلــى مقــر الكومبــس 
بعــد أخــذ موعــد، وشــاهدنا كيــف اعتنــى بتغليــف 
ورقــة طبعناهــا لــه عليهــا شــعار الشــبكة، تشــهد 
الكومبــس  بـــ  ســنوي  اشــتراك  بتســديد  قــام  أنــه 
لصالــح عائلــة ســورية قادمــة حديثــا إلــى الســويد، 

وتبين الورقة أيضا عنوان واســم المشــتركين.
عندمــا خــرج فريدريــك، ســألني أحــد الزمــالء، هــل 
ســيقيم أهــل زميــل هــذا الســويدي هديتــه برأيــك؟ 
هــل تعتقــد أنهــم ربمــا سيســخرون منــه؟ وأضــاف 
هديــة  اشــترى  لــو  لــه  أفضــل  كان  أليــس  مازحــا: 

ملموســة أو كيلــو حلــوى لهم؟
فريدريــك  زميــل  فعــل  ردة  كانــت  كيــف  نعلــم  ال 
وأهلــه، علــى هــذه الهديــة، لكــن فريدريــك أكــد لنــا 

ــه  ــا لكن ــرا ملي ــرا وفك ــه بحــث كثي ــل أن يذهــب أن قب
ــدة تتحــدث عــن الســويد  ــن جري ــم يجــد أفضــل م ل
فــي  العيــش  قــررت  لعائلــة  األم  باللغــة  وأخبارهــا 

السويد. 
المشــتركين  قلــة  مــن  نعانــي  نــزال  ال  فعــال  نحــن 
ــل  ــراء العــرب، مقاب ــل الق ــن قب ــة، م ــدة الورقي بالجري
جهــات ســويدية، منهــا حوالــي 100 مــن المكتبــات 
أن  نعتقــد  ذلــك  ومــع  معنــا،  تشــترك  الوطنيــة 
التقصيــر هــو مــن قبلنــا، وكل مــا نحتــاج هــو الترويــج 
ــة  ــان أهمي ــة االشــتراك بالمطبوعــات وبي ــر لثقاف أكث

هذا االشتراك.
لديهــم  العربيــة،  الــدول  مــن  القادميــن  أغلــب  ألن 
تصــورا مشــوها عــن الجرائــد والمطبوعــات واإلعــالم 

ككل،
نرجــو أن تســتمتعوا بقــراءة هــذا العــدد، ونتمنــى 
ممــن بــدأ يتعلــم الســويدية أن يســتفيد مــن جريــدة 
عــام  كل  المرفقــة،  المبســطة  الســويدية  اللغــة 

والجميــع بخير ..

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: 1390 000 besökare på Facebook och en 
mediaräckvidd på 700 000 personer. Al Kompis 
åtnjuter väldigt högt förtroende bland våra läsare 
som ser oss som “Sverige på arabiska”. 
Besök gärna också vår svenskspråkiga systertidning 
Altid.se. 

MVH

Redaktionen

الكومبس الورقية في عامها الخامس: 

المثابرة على النجاح
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الكومبس – الغالف: قالت وزيرة المسـاعدات الخارجية السـويدية ايزبيـال لوفين، في لقاء مع تلفزيون شـبكة 
»الكومبـس«، إن السـويد تقـدم المسـاعدات إلـى كل مـن لبنـان واألردن وتركيـا ودول أخـرى، مـن أجـل تقويـة 

بنيتها التحتية، وأنظمتها التعليمية، لتمكينها من تقديم المسـاعدة لالجئين.
وأضافـت أن الكثيـر مـن التحديـات العالميـة تقـف فـي 
لـى جهـود كبيـرة  لتنميـة، تحتـاج إ طريـق تحقيـق ا

لتهـا. إلزا
وتحدثـت فـي اللقـاء عـن الجهـود والمسـاعدات التـي 
ألهـداف  لـم لتحقيـق ا لعا لسـويد لـدول ا تقدمهـا ا

. لمذكـورة ا

ر  طـا ة فـي إ يـر ز لو لتقـت ا « ا مبـس لكو ا «
بيـن صحيفـة  ك بينهـا و لمشـتر ن ا و لتعـا ا
ء علـى  لضـو OMVÄRLDEN، لتسـليط ا

 . مة ا لمسـتد لتنميـة ا ف ا ا هـد أ

أدناه نص الحوار:

هل من الممكن أن تشرحي لنا ما 
تقومين به كوزيرة للمساعدات 

الخارجية؟ وما هي مهماتك 
بخصوص األهداف العالمية؟

ريـخ طويـل، فيمـا يخـص نشـاطات  لسـويد لهـا تا ا
التعـاون الدولـي، نحـن ندعـم تطـور الـدول الفقيـرة 
ونعمـل علـى إتاحـة الفـرص للنـاس، فـي أن يتجـاوزوا 
ظـروف الفقـر، السـويد هـي واحـدة مـن البلـدان التـي 

لـم. لعا تقـدم مسـاعدات سـخية فـي ا
لـي  إلجما لقومـي ا  نحـن نخصـص %1 مـن دخلنـا ا
للمسـاعدات الخارجيـة، هـذا يعنـي أن لـدّي ميزانيـة 
لسـويد موجـودة فـي  ضخمـة ومسـؤولية كبيـرة، وا

العديـد مـن البلـدان، حيـث ندعـم التنميـة المسـتدامة 
والديمقراطيـة، وحقـوق اإلنسـان، وحقـوق المـرأة 

وهنـاك زيـادة بدعـم قضايـا البيئـة أيضـا. 
مة  ا لمسـتد لتنميـة ا يـا ا عـم لقضا لد م ا نحـن نقـد
ن  نسـا إل ق ا ، حقـو لبيئـة : ا ثـة لثال هـا ا د بعا بأ
والديمقراطيـة، إضافـة إلـى التطـور االقتصـادي. أنـا 
أقوم بـكل ذلـك ضمن إطـار تطويـر التعـاون السـويدي 

. لـي و لد ا

ولكن ماذا سيحدث إذا لم 
نصل إلى هذه األهداف؟

ئـرة بـكل األلـوان، علـى الشـعار  لدا كمـا نـرى هـذه ا
المخصـص لألهـداف األمميـة، يجـب أن نـرى أيضـا أن 
هنـاك فـرص لنـا فـي الوقـت الراهـن، ألن هنـاك تحديات 
ضخمـة فـي العالـم، منهـا تزايـد النزاعـات والحـروب، 
لدينـا 65 مليـون الجـئ اليـوم، و130 مليـون شـخص 
ء علـى  نية للبقـا إلنسـا ت ا لمسـاعدا لـى ا جـون إ يحتا
ء، الرعايـة الصحيـة  قيـد الحيـاة مثـل الخيـام، الغـذا
والمـدارس ألولئـك الذيـن لديهـم ظـروف صعبـه اآلن. 
وكذلـك لدينـا تهديـد مناخـي، وعلينـا أن نتصـرف اآلن، 
لعـام 2030 كتوقيـت لتحقيـق كل  نحـن وضعنـا ا
ذلـك. لذلـك لدينـا 13 عامـا فقـط وليـس لدينـا الوقـت 
لالنتظـار. إذا لـم نسـتطيع التعامـل مـع هـذه األهـداف 
فسـيكون لدينـا مشـاكل ضخمـة مـع الظواهـر المناخية 
الصعبـة كالجفـاف، وأعتقـد سـنرى لألسـف المزيـد مـن 
الصراعـات والعديـد مـن البشـر سـيضطرون للهجـرة 

للبحـث عـن مـكان آمـن بسـبب ذلـك.   

ما رأيك؟ هل قامت الحكومة 
بما يكفي من أجل ذلك؟

، طبقـا لتقييـم  لـى و أل تبـة ا لمر يد ا لسـو تحتـل ا
لـم، لحـد  لعا لدوليـة كأفضـل بلـد فـي ا لمنظمـات ا ا
اآلن، فـي متابعـة هـذه األهـداف. نحـن نقـوم بالكثيـر 
بالتعـاون مـع البلـدان األخـرى ومـع دعـم المنظمـات 

 . ليـة و لد ا

كيف تقييم السويد الدول لتخصيص 
المساعدات بشكل عادل؟ ما هي 
المقاييس التي تتبعها لمنح أو 
لعدم منح هذه الدولة أو تلك؟ 

نهـا  ر أ عتبـا لتـي يمكـن ا ن ا ا يـد للبلـد ك تحد هنـا
تسـتطيع الحصـول علـى المسـاعدة، وهـي بلـدان ال 
لمصنفـة  ن ا لبلـدا لدخـل مرتفـع، بـل ا يكـون فيهـا ا
بالفقيـرة، والبلـدان المتضـررة مـن النزاعـات، ومـا نـراه 
اليوم هـو أن هـذه الـدول بحاجـة أكثـر اآلن للمسـاعدات 
ونحـن نعمـل بصعوبـة كبيـرة فـي هـذه الـدول.  لدينـا 
بعـض البلـدان الغنيـة جـدا مثـل السـويد، ثـم نـرى فـي 
آسـيا العديـد مـن البلـدان قـد تطـورت بالفعـل بسـرعة 
ن  لبلـدا لعقـود األخيـرة، ولكـن هنـاك ا كبيـرة فـي ا
المتضـررة مـن النزاعـات والمعرضـة لخطـر تدهـور 
األحـوال فيهـا. وهـذا هـو السـبب فـي أننـا نركـز كثيـرا 
عليهـا، وهنـاك بلـدان صعبـة للعمـل معهـا بطبيعـة 
الحـال. هنـاك انتهـاك لحقـوق اإلنسـان، وبالتالـي نعمـل 
ملـة  لعا لمنظمـات ا لمدنـي مـع ا لمجتمـع ا بجـد مـع ا
طيـة وحقـوق  لديمقرا ا ة و أ لمـر جـل حقـوق ا مـن أ
ء  هم ببنـا ا يسـا يـة ألن هـذ لصحفييـن للعمـل بحر ا

 . ة لمجتمـع بقـو ا

کيف يمكنك التأكد من أن المساعدة 
وصلت لأليدي األمينة، وکيف 
تعملون مع مكافحة الفساد؟

نحن نعمل مع سـلطة حكومية سويدية هي وكالة 
التنمية الدولية »سـيدا« المعنية بالمساعدات 

الدولية، وهي منظمـة لديها خبرة طويله في العمل 
في بيئات صعبة ومتابعة المساعدات والتأكد 
من أن المنظمات تسلم المساعدات بالطريقة 
الصحيحة، ثم ال يمكن أبدا أن نكون متأكدين 

%100 من عدم حصول شيء خاطئ. ألننا نعمل 
مع بيئات وبلدان صعبة ويجب أن نواجه مثل هذا 

الخطر أيضا. أرى أن الخطر الكبير يتمثل في عدم 
محاولة المساعدة في بناء الدول التي لديها نزاعات 

صعبة، ألنه إذا لم تقم بالتصرف، سيكون لدينا 
مشاكل ضخمة في المسـتقبل. لذلك علينا أن نكون 

هناك تحديد للبلدان  „مهيأين للعمل اآلن مـع بيئات صعبة للغاية.
التي يمكن اعتبار أنها تستطيع 

الحصول على المساعدة، وهي 
بلدان ال يكون فيها الدخل 

مرتفع، بل البلدان المصنفة 
بالفقيرة، والبلدان المتضررة من 

النزاعات،

وزيرة المساعدات الخارجية لـ الكومبس:

تحقيق األهداف األممية فرصة إلنقاذ 
العالم من نزاعات وكوارث جديدة

الوزيرة السويدية لوفين  خالل زيارتها  لمقر شبكة الكومبس ◄
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هناك تغييرات طارئة ومتسارعة بما 
يخص أوضاع الالجئين في جميع أنحاء 

الشرق األوسط. كيف تنظرون إلى هذا 
التغييرات التي قد تحتاج إلى استبدال 
تقديم الطعام والمساعدات المباشرة 

إلى ضرورة التركيز على مساعدة 
المجتمعات الحاضنة لهم من الداخل؟ 

نحـن نعمـل اآلن علـى دعـم كل مـن لبنـان واألردن 
لتحتيـة  خـرى، فـي تقويـة بنيتهـا ا وتركيـا ودول أ
يـم  لتمكينهـم مـن تقد ، و لتعليميـة نظمتهـا ا أ و
لظـروف  لمسـاعدة لالجئيـن. هنـاك اختـالف فـي ا ا
حسـب كل بلـد. يجـب أن نقـول إنهـم يقومـون بأعمـال 
مدهشـة. هنـاك تطـور بمفهـوم تقديـم المسـاعدات 
حيـث هنـاك عـدد كبيـر مـن الالجئيـن الذيـن يعتبـرون 
ن يعمـل  ء أ لمـر ، ثـم علـى ا يلـة الجئيـن لفتـرة طو
بطريقـة فعالـة لجعـل هـذه المسـاعدات الطارئـة أن 
تكـون دعـم علـى المـدى البعيـد. أنـا زرت العديـد مـن 
مخيمـات الالجئيـن فـي العالـم كوزيـرة، وهنـاك بعـض 
النـاس عاشـوا طـوال حياتهـم، ويولـدون فـي مخيمـات 
الالجئيـن وال يخرجـون أبـدا منهـا، ونحـن فـي المجتمـع 
الدولـي ندفـع ثمـن هـذه المعسـكرات وتبقـى النزاعات 

مسـتمرة بـدون حـل أبـدا.
 سـيكون هنـاك فـرص لالسـتفادة المتبادلـة إذا رأينـا 
الالجئيـن كمـوارد، حيـث يمكنهـم أيضـا المسـاهمة 
بما فـي وسـعهم. فيمـا يمكـن للـدول الغنية أن تسـاهم 
فـي الرعايـة الطبيـة علـى سـبيل المثـال. والعمـل علـى 
عـدم خلـق توتـرات مـع الالجئيـن والسـكان المحلييـن.

التنمية المستدامة ال تدور فقط 
حول المناخ ولكن أيضا حول أمور 

ومواضيع تخص الحياة اليومية مثل 
المدارس وغيرها في السويد، كيف 

يمكن نقل ما تبحثه وتقرره الحكومة 

من فوق ليصل إلى الشعب وذلك لكي 
نعرف ما الذي يجب أن نقوم به حتى 

نصل فعال لتحقيق تلك األهداف؟

هـذا سـؤال جيـد، جـدول أعمـال عـام 2030 الـذي 
لـذي  لـم بأسـره فـي عـام 2015، وا لعا اعتمـده ا
يتضمـن 17 هدفـا مـن أهـداف التنميـة المسـتدامة، 
 ، لتعليـم لفقـر، حـق ا ء علـى ا لقضـا ح بيـن ا و ا تتـر
والمسـاواة بيـن الجنسـين، والحـد مـن عـدم المسـاواة 
بيـن الجنسـين أو عـدم المسـاواة بيـن البشـر، والتنـوع 
ن  نسـا إل ق ا حقـو طيـة و ا يمقر لد ا جـي و لو لبيو ا
قـة  لطا ا خ و لمنـا ج ا نتـا إ م و لمسـتدا السـتهالك ا وا
المسـتدامة، وكل مـا يـرد فـي جـدول األعمـال. هـو شـيء 
كبيـر، ومـن المؤكـد أن العالـم كلـه قـد اشـترك فـي هـذا 
البرنامـج. ومـا هـو خـاص جـدا حـول هـذه األجنـدة أن 
الحكومـات فـي الواقـع ليسـت الوحيـدة التـي سـتنفذ 
ذلـك، الجميـع يجـب أن يشـعر بمسـؤولية المشـاركة، 
المـدارس، الشـركات، البحـوث، ولمـن لديـه فرصـة 
لـى هـذه األجنـدة، مـا هـي  للتأثيـر. يجـب أن ننظـر إ
األهـداف، ومـا يمكننـي المسـاهمة، وكيـف نضمـن معـا 
بأننـا سـنصل إلـى الهـدف. يجـب علينـا أيضـا كحكومـة 
لمزيـد مـن  لالزمـة توفيـر ا لتـي خصصـت األمـوال ا ا
المعلومـات حـول جـدول أعمـال عـام 2030، وعلـى 
المـدارس طـرح هـذه  المعلومـات ألن هـذا الـذي يمكن 

أن يعطـي األمـل لجيـل الشـباب القـادم.

لقد قدم الوفد السويدي في اللجنة 
اإلقليمية خطة عمل في مارس / 

آذار، ما الذي تبدو عليه هذه الخطة، 
هل تمت الموافقة عليها أم ال؟

لقيـام بهـا لتنفيـذ هـذه  إنهـا مهمـة كبيـرة يتعيـن ا
 ، لالجئيـن سـة ا أ مـن سيا تبـد . و سـعة ا لو لخطـة ا ا
والسياسـة البيئيـة، وسياسـة المنـاخ، وكيـف سـيتم 
العنايـة بهـا علـى مسـتوى البلديـات، فـي جميـع أنحـاء 
لبلديـات حتـى مسـتوى  لبـالد، وتبـدأ مـن مسـتوى ا ا
لـي مـع هـذه  لدو لصعيـد ا لعمـل علـى ا ا لحكومـة و ا

يـا. لقضا ا

سيكون هناك فرص لالستفادة 
المتبادلة إذا رأينا الالجئين كموارد، 

حيث يمكنهم أيضا المساهمة بما في 
وسعهم. فيما يمكن للدول الغنية أن 
تساهم في الرعاية الطبية على سبيل 
المثال. والعمل على عدم خلق توترات 

مع الالجئين والسكان المحليين.

لماذا هناك الكثير من ال يعرفون 
عن عام 2030 واألهداف العالمية؟ 

بعض التقديرات تشير إلى 
%33 كيف تعلقين على ذلك؟

نتـم تقومـون  مـام مهمـة مشـتركة، وأ هـذا يضعنـا أ
بعمـل عظيـم مـن خـالل هـذا البرنامـج. لقـد دعينـا إلـى 
عـدة محاضـرات مـن قبـل جميـع السـلطات الحكوميـة 
لتعميـم   عطيـت لهـا مهمـة ا ك 86 سـلطة أ وهنـا

لجـدول أعمـال 2030.

من بين 100 حكومة أعتقد أن لديكم 
خطه مدروسة في إطار كيفية إعالم 

الناس لمشاركتهم بنشاط فعال

نعـم، بالتأكيـد، وقـد بدأنـا فـي هـذا العمـل، سـواء مـن 
لمجموعـة  ء وا لـوزرا خـالل تنظيـم ديـوان رئاسـة ا
المخصصـة لبرنامـج 2030 التـي عملـت لمـدة عـام 
وقدمـت اقتراحـا، وسـوف نصـدر خطـة عمـل فـي وقت 

الحـق مـع بدايـة فصـل الربيـع.

نحن سوف نستمر في جريدة 
OMVÄRLDEN وشبكة الكومبس 

بتسليط الضوء على األهداف العالمية، 
ونأمل أن نتمكن من الوصول إلى العديد 

من الناس، وألهمية الموضوع ما الذي 
تعطيه من نصائح لبقية المشاهدين؟

لعديـد مـن  ا ونشـهد ا ر ك تطـو ن هنـا نحـن نـرى أ
لعديـد مـن  ك ا لكـن هنـا ، و م مـا أل لـى ا ت إ ا لخطـو ا
التهديـدات أيضـا للتنميـة المسـتدامة، حيـث يشـكل 
تهديـد المنـاخ تهديـدا حقيقيـا جـدا، ومـا نشـهده مـن 
الجفـاف فـي األقاليـم األفريقيـة، أو األمطـار الغزيـرة 
لـذي تضـرب آسـيا وبنغالديـش والهنـد كمـا ذهـب  ا
ضحاياهـا كثـر مـن النـاس فـي سـيراليون مـن فيضانـات 
هـذا الصيـف. وهـذا حـدث هنـا واآلن، وبالتالـي علينـا 
قـة  لطا ل ا سـتعما ا لتغييـر حريـة ا ن نعمـل كثيـر أ
األحفوريـة فـي السـويد. هـذه وسـيلة إلعطـاء العالـم 

مة واألمـن. لمسـتدا لتنميـة ا ا
 إن مـا نقـوم بـه فـي الداخـل مهـم جـدا أيضـا، وأن نعمـل 
مـن، ووضـع  لتضا ا ن و إلنسـا يـز حقـوق ا علـى تعز
المـرأة، والتهديـد الـذي تتعـرض لـه حقـوق المـرأة، 
م بوضـع  الهتمـا ن ا يشـكل تهديـدا للسـالم. كمـا أ
المـرأة وحقوقهـا هنـا فـي السـويد أمـر هـام للتنميـة 
المسـتدامة. كل شـيء متصـل اليـوم ببعضـه وهـذا مـا 
ترمـز الدائـرة إليـه. كل شـيء متصـل وقابـل للتأثيـر، 
واالسـتدامة البيئيـة، وحقوق اإلنسـان، وحقـوق المرأة، 
ذا لـم يكـن لديـك نظـرة  لتنميـة االقتصاديـة، وإ وا
لـم مسـتدام. وال يمكننـا  لـى عا شـمولية فلـن تصـل إ
أن نركـز فقـط علـى حقـوق اإلنسـان ونتجاهـل البيئـة 
وننطلـق مـع محـركات الفحـم والديـزل ولكـن يجـب 

علينـا أن نفعـل ذلـك فـي نفـس الوقـت.

أجرى الحوار: 
نورا  سالم من شبكة الكومبس

  OMVÄrLdEN  يوسفين الستروم من جريدة
ترجمة: إسراء فنجان
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الكومبس – سـتوكهولم: نشـرت صحيفة »أفتونبالدت« مؤخرًا، مقااًل مطواًل، بقلم الكاتبة لينا ملين، تطرقت 
فيه إلى التراجـع في شـعبية حزب سـفاريا ديموكراتنـا، المعادي للهجـرة، وكيف أنـه »ألول مرة« فـي تاريخه، 

يسير في اتجاه معاكس للريح، بحسب تعبير الكاتبة.
ووفقـا آلخـر اإلحصائيـات، فـإن هنـاك تراجعـا، فـي 
لحـزب جيمـي  ئيـس ا ، لر خبيـن لنا مسـتوى دعـم ا
أوكسـون، وأن الحـزب يفقـد ناخبيـه، كمـا أنـه لـم يعـد 
ن فـي  ل كمـا كا لرجـا ألكبـر شـعبية بيـن ا لحـزب ا ا

. بق لسـا ا
ويأتـي هـذا التراجـع فـي وقـت تزامـن مـع عقـد الحـزب 
مؤتمـره الوطنـي فـي مدينـة نورشـوبينغ، الـذي أفتتـح 

فـي 23 تشـرين الثانـي/ نوفمبـر 2017.
لكـن القـول، إن حـزب سـفاريا ديموكراتنا فـي أزمة، هو 
 مبالـغ فيـه، كمـا تعتقـد الكاتبـة، لكنهـا تقـول إنـه 

ٌ
قـول

يسـير بعكس اتجـاه الريح وسـط تراجـع شـعبيته بين 
لناخبيـن. ا

هدف بعيد المنال

وبحسـب المقـال، فإنـه فـي غضـون عـام واحـد فقـط، 
 ، ئـة لما 6 با .1 ب بنسـبة  لحـز جعـت شـعبية ا ا تر
لـذي  لـرأي ا محققـا 15.4 بالمئـة وفقـا السـتطالع ا
قـام بـه معهـد إنيزيـو لصالـح صحيفـة »أفتونبـالدت«، 

واسـتطلع فيـه رأي نحـو 330 ألـف ناخـب.
وال يـزال هنـاك كثيـرون يقولـون إنهـم سـيصوتون 
لصالـح سـفاريا ديموكراتنـا لـو جـرت االنتخابـات اليوم، 

وربمـا أكثـر مـن الذيـن صوتـوا للحـزب فـي االنتخابـات 
السـابقة. لكـن مـع ذلـك ال زال هـدف جيمـي أوكسـون 
ألكبـر شـعبية بيـن األحـزاب  فـي أن يصبـح حزبـه ا

وال يزال هناك كثيرون  „السـويدية بعيـد المنـال.
يقولون إنهم سيصوتون لصالح 

سفاريا ديموكراتنا لو جرت 
االنتخابات اليوم، وربما أكثر من 

الذين صوتوا للحزب في 
االنتخابات السابقة. لكن مع ذلك 
ال زال هدف جيمي أوكسون في أن 

يصبح حزبه األكبر شعبية بين 
األحزاب السويدية بعيد 

المنال.
كي  ا شـتر ال ب ا لحـز ق بيـن شـعبية ا لفـر حيـث ا
الديمقراطـي، وهـو الحـزب األكثـر شـعبية في السـويد 
وبيـن سـفاريا ديموكراتنـا هـو 13.2 بالمائـة، الفـرق 

لتعـادل معـه. لـذي ال يمكـن بسـهولة ا ا

لـى 7.8 بالمائـة مـن  ويحتـاج سـفاريا ديموكراتنـا إ
لـى شـعبية حـزب المحافظيـن،  األصـوات للوصـول إ
، وهـذا فـرق صعـب  ب شـعبية ألحـزا كبـر ا نـي أ ثا

كيـد. لتأ با
ولفتـرة مـن الزمـن كان حـزب سـفاريا ديموكراتنـا 
خبيـن  لنا مـة فـي شـعبية ا تبـة متقد يحتـل مر
لحـال  ن ا ال أ ي، إ لـرأ لمشـاركين فـي اسـتطالعات ا ا
جعـت شـعبيته مـن  ا ، حيـث تر ن آل ليـس نفسـه ا
المرتبـة الثانيـة إلـى المرتبـة الثالثـة بعـد االشـتراكي 

. فظيـن لمحا ا طـي و ا يمقر لد في غضون عام واحد  „ا
فقط، تراجعت شعبية الحزب 

 
ً
بنسبة 1.6 بالمائة، محققا

 الستطالع 
ً
4.51 بالمئة وفقا

الرأي الذي قام به معهد إنيزيو 

نقاط ضعف أخرى

وفـي شـهر تشـرين الثانـي/ نوفمبـر مـن العـام الماضي، 
نهـم سـيصوتون  لرجـال أ لمئـة مـن ا ذكـر 21.2 با

لحـزب جيمـي أوكسـون، فيمـا تراجعت النسـبة بحسـب 
اسـتطالع INIZIO إلـى 19.1 بالمائـة.

لناخبـات، ذكـرت 11.8 بالمائـة بأنهـن  ومـن بيـن ا
سـتصوتن للحـزب، وهـذا يعنـي تراجـع بنحـو 1.9 
وفي شهر تشرين  „بالمائـة عـن النسـبة التـي قالـت ذلـك فـي العـام الماضـي.

الثاني/ نوفمبر من العام الماضي، 
ذكر 2.12 بالمئة من الرجال 

أنهم سيصوتون لحزب جيمي 
أوكسون، فيما تراجعت النسبة 

بحسب استطالع oizini إلى 
1.91 بالمائة

يا  ر ن حـزب سـفا خـرى، فـإ فيـة أ ضا فـي نقطـة إ و
ديموكراتنـا يعيـش اآلن خطـورة أكبـر ممـا كان عليهـا 
قبـل عـام. حيـث ذكـر حينهـا 88.4 بالمائـة مـن الذين 
صوتـوا علـى الحـزب فـي االنتخابـات البرلمانيـة السـابقة 
لنسـبة  ن ا ال أ خـرى. إ لـك مـرة أ نهـم سـيفعلون ذ أ
لـى 78.2 بالمائـة، مـا يعنـي تراجـع  انخفضـت اآلن إ

بنحـو عشـر نقـاط مئويـة كاملـة.

تخلي الناخبين عنه

وتمكـن سـفاريا ديموكراتنـا مـن زيـادة ناخبيـه فـي 
شـهر تشـرين الثانـي/ نوفمبـر مـن العـام الماضـي علـى 
طـي  لديمقرا ا فظيـن و لمحا بـي ا خبـي حز حسـاب نا
يضـا فـي بعـض  سـط أ لو ب ا مـن حـز لمسـيحي و ا
الحـاالت. إال أنـه اآلن بـدء يخسـر ناخبيـه لصالـح حزبـي 
االشـتراكي الديمقراطـي والمحافظيـن اآلن والقليـل 

لمسـيحي. لديمقراطـي ا لـى ا أيضـا إ
يا  ر لنسـبة لسـفا مـا با يـد تما ضـع جد ا و هـذ و
خبيـه  عفـة نا تنـا، حيـث تمكـن مـن مضا ا كر يمو د
مـن حيـث المبـدأ فـي كل انتخابـات، وفـي االنتخابـات 
الماضيـة، قفـز مـن 5.7 بالمائـة إلـى 12.9 بالمئـة مـن 

خبيـن. لنا ت ا ا صـو أ
ت  بـا النتخا ح نفسـه فـي ا لنجـا لكـن قـد ال يتحقـق ا
يلـول/  هـا فـي 9 أ ء لمقـرر أجرا لمقبلـة ا نيـة ا لبرلما ا
سـبتمبر 2018. وفـي الوقـت الراهـن مـن الصعـب 
لحـزب  لمقـال، رؤيـة إمكانيـة وصـول ا جـدًا، وفـق ا
إلـى تحقيـق نسـبة 26 بالمائـة مـن أصـوات الناخبيـن. 
علـى األقـل فـإن تلـك النسـبة لـم تتحقـق فـي أي مـن 
اسـتطالعات الـرأي التـي قـام بهـا معهـد إنيزيـو لصالـح 

فتونبـالدت«. »أ
 

ترجمــة وتحريــر: الكومبس

تراجع في شعبية سفاريا ديموكراتنا بعد 

»صعوده على أكتاف موجة اللجوء«

◄     FOTO : JESSICA GOW/TT 
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الكومبـس – خـاص: ردود فعل قويـة وحازمة، مـن قبـل السياسـيين والكتـاب والشـخصيات العامـة، تداولتها 
 MARTIN STRIDS وشـاركت بها الصحافة ووسـائل اإلعالم السـويدية، مباشـرة بعد تصريحات أدلى بهـا

أحد قادة حزب سفاريا ديموكراتنا، وصف فيها المسـلمين بأنهم »ليسوا بشرا مئة في المئة«.

الحملـة القويـة التـي قادتهـا الصحافـة السـويدية بـال 
هوادة ضد هـذه التصريحـات الرعنـاء وغير المسـؤولة، 
أجبـرت صاحـب التعليـق علـى االعتـذار واالنسـحاب 
مـن حزبـه، الـذي تخلـى عنـه فيمـا قامـت عـدة جهـات 
سـويدية بتقديـم بالغ للشـرطة بحقـه، بتهمـة التمييز 
العنصـري تجـاه مجموعـة دينيـة فـي السـويد، ومـا قـد 
لمجتمـع  يترتـب علـى ذلـك مـن زعزعـة السـتقرار ا

ووحدتـه.
أغلـب رؤسـاء األحـزاب والقـادة السياسـيين، أدانـوا 
تصريحـات القيـادي فـي حـزب سـفاريا ديموكراتنـا، 
وشـددوا علـى اسـتمرار عـدم التعـاون مـع هـذا الحـزب، 
حيث أكـد رئيـس كتلـة الحـزب االشـتراكي الديمقراطي 
فـي البرلمـان، أنـدرش أيغمـان، أن هـذا التصريـح يثبـت 
صحـة جـذور حـزب سـفاريا ديموكراتنـا العنصريـة، 
ويؤكـد علـى بقـاء نهـج العنصريـة بيـن صفـوف قيـادة 

أغلب رؤساء األحزاب  „الحـزب أنفسـهم.
والقادة السياسيين، أدانوا 

تصريحات القيادي في حزب 
سفاريا ديموكراتنا، وشددوا 
على استمرار عدم التعاون مع 
هذا الحزب، حيث أكد رئيس 

كتلة الحزب االشتراكي 
الديمقراطي

لت رئيسـة حـزب الوسـط آنـي وولـف، مـا الـذي  كمـا تسـاء
لحـزب  ئيـس ا وكيسـون ر لـه جيمـي أ ن يقو يمكـن أ
الـذي ينتمـي لـه هـذا القيـادي، حـول هـذه العنصريـة 
الواضحـة والقاسـية جـدا وغيـر الالئقـة، حسـب وصفهـا. 
ن  لييـن يـا لليبرا ثلـة لرئيـس حـزب ا تصريحـات مما
بيوركلونـد الـذي قـال متسـائال: متـى يمكـن أن يتوقـف 
هـذا الحـزب )سـفاريا ديموكراتنـا( عـن إحـداث مثـل 

لمشـاكل؟ هـذه ا
يـة  د فعـل قو و د مـا نتمعـن بمـا حـدث مـن ر عند
وغاضبـة، علـى هـذه التصريحـات، يمكننـا أن نطمـأن 
سـيعيش  لـذي نعيـش بـه و لمجتمـع ا علـى صحـة ا
بـه أوالدنـا مـن بعدنـا، ويمكننـا أن نسـتنتج أن دفـاع 
المجتمـع عـن المسـلمين مـن العنصريـة التـي تطالهـم، 
لنفـس بالدرجـة  لحيـن واآلخـر هـو دفـاع عـن ا بيـن ا
فـع عـن نفسـه ويحمـي  لمجتمـع يدا لـى. نعـم ا ألو ا
مـة  ثو جر م » ز بشـكل حـا مـا يمنـع و ، عند نفسـه

حـد. لوا ر بجسـده ا النتشـا لعنصريـة« مـن ا ا
نعـم يمكننـا أن نطمـأن، ولكـن ال يمكننـا أن نسـتكين 
ونرمـي بمسـؤولية الدفـاع عنـا، علـى اآلخريـن فقـط. 
كمـا ال يمكننـا بـأي حـال مـن األحـوال أن نكـون مشـاركين 
بحيـث نـدري أو ال نـدري بالوقـوف علـى الحيـاد. فمـا 
بالـك إذا كنـا نعتقـد أننـا يجـب أن نكـون معجبيـن بالفكـر 

الفكر العنصري هو  „العنصـري أو خائفيـن منـه.
فعال جرثومة، يمكن أن تنتشر 
وتهدم مجتمعات ودول كاملة، 

ويمكن أن تبدو في البداية، على 
أنها جاذبة ونافعة

هنـاك مـن يقلل مـن خطـر الفكـر العنصـري، وهنـاك من 
يتصـور خاطئـا أنـه غيـر مسـتهدف، ألنـه مندمـج وألن 
لونـه أو مذهبـه أو أفـكاره غيـر مسـتهدفة، كل هـؤالء 
هـم أيضـا ضحايـا دون أن يدركـون ذلـك، إن كان عاجـاًل 

أو أجـاًل.
الفكـر العنصـري هـو فعـال جرثومـة، يمكـن أن تنتشـر 
وتهـدم مجتمعـات ودول كاملـة، ويمكـن أن تبـدو فـي 
البدايـة، علـى أنهـا جاذبـة ونافعـة، ويمكـن لهـذا الفكـر 
أن يؤسـس أيضـا لمجتمعـات موازيـة مثله مثـل أي فكر 
متطـرف آخـر،  وطالمـا المسـتهدف هـو قيمـة اإلنسـان 
جـل  لـب فقـط مـن أ ا قو ييـس و ووضعـه ضمـن مقا
اتـه الدينيـة أو العرقيـة، طالمـا هنـاك خطـر علـى  انتماء

لمجتمـع ككل. الحملة القوية التي  „ا
قادتها الصحافة السويدية بال 

هوادة ضد هذه التصريحات 
الرعناء وغير المسؤولة، أجبرت 

صاحب التعليق على االعتذار 
واالنسحاب من حزبه

جيمـي أوكيسـون رئيـس حـزب سـفاريا ديموكراتنـا 
، حـاول النـأي بنفسـه عـن صاحـب هـذه التصريحـات 
ووصفهـا بالعنصريـة أو تقتـرب مـن العنصريـة، لكنـه 
لتـي خـرج بهـا  لقـرارات ا نسـي أو تناسـى جملـة مـن ا
مؤتمـر حزبـه والتي تؤكـد أن بيئـة لم وضم واسـتقطاب 
العنصرييـن وأفكارهـم، ال تـزال موجـودة  وخصبـة، 
فمـن هـذه القـرارات: تقنيـن الرعايـة الصحيـة لغيـر 
مـات  لسـويديين، وعـدم تجديـد اإلقا لمواطنيـن ا ا
المؤقتـة والكـف عـن اسـتقبال المزيـد مـن الالجئيـن.
س مـن  لنـا يـد ا تجر يـة و لعنصر ر ا فـكا أل ح با لبـو ا
لعرقـي،  و ا لدينـي أ ئهـم ا نتما نيتهم بمجـرد ا نسـا إ
آلن علـى  رس ا ن ُيمـا د قبـل أ ليهـو مـورس علـى ا
المسـلمين، ودفعـت البشـرية عشـرات المالييـن مـن 
لنـازي للسـلطة، هـذا  الضحايـا ثمنـا لوصـول الحـزب ا
الثمن يجـب أن نتذكـره جميعا بغـض النظر عن شـكلنا 
ولـون بشـرتنا ومعتقداتنـا. نتذكـره لنحمـي مجتمعنـا 

. معـا

المحــرر السياســي - الكومبس

المجتمع السويدي يحمي المسلمين 

ويتصدى بقوة للعنصرية

 FOTO: CHrISTIAN ÖrNBErG-  اندرس إيغمان رئيس كتلة االشتراكيين البرلمانية ◄

ألينا لووف رئيسة حزب الوسط ◄

يان بيوركلوند رئيس حزب الليبراليين ◄
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Genom förra artikeln kunde vi besvara 
några frågor och funderingar som har 
inkommit till Al-kompis och även till 
Röda Korset. I den här artikeln besvarar 
vi resterande frågor som handlar om 
vad Röda Korset gör i Sverige och hur 
det är att vara volontär.

Svenska Röda Korset bildades 24 maj 1865 
och är den största humanitära frivillig-
organisationen i Sverige och en del av 
internationella rödakorsrörelsen. I Sverige 
finns drygt 900 lokala rödakorsföreningar 
och över 30 000 engagerade volontärer. 
Vi hjälper människor på flykt med allt 
från att efterforska nära anhöriga, träna 
svenska till juridisk rådgivning. Vi stöttar 
människor med trauman från krig och 
tortyr på våra behandlingscenter. Vi har 
också första hjälpen-kurser, krisstöd och 
många andra verksamheter som förbättrar 
villkoren för människor som lever i en ut-
satt situation. I våra Second Hand-butiker 
som finns på närmare 300 platser i Sveri-
ge, säljer vi kläder, möbler och prylar. Där 
det finns Second Hand butiker finns det 
oftast lokaler, där volontärer driver sociala 
aktiviteter som exempelvis träna svens-
ka, samhällsinformation eller laxhjälp. Vi 
arbetar även med insamling som är en 
förutsättning för att vi ska kunna bedriva 
verksamhet, lokalt och internationellt.
Internationellt arbetar Svenska Röda 
Korset i samarbete med andra nationel-
la rödakorsföreningar ,Internationella 
rödakors- och rödahalvmånefederationen 
och med Internationella rödakorskommit-
tén. Svenska Röda Korset bistår med akut 
katastrofhjälp vid naturkatastrofer, svält 

och väpnade konflikter samt arbetar med 
förebyggande insatser för att förhindra 
katastrofer.

Volontärarbete i Röda Korset

Svenska Röda Korset grundar sitt arbete 
på volontärer och deras frivilliga insatser 
är grundpelare i organisationen och hu-
vudfaktor för vår framgång att förhindra 
och lindra mänskligt lidande. Volontärer 
gör insatser för Svenska Röda Korset och 
hjälper bland annat nyanlända och asyl-
sökande exempelvis genom att erbjuda 
möjligheter att träna svenska och få hjälp 
med läxor för barn och unga som stude-
rar. Röda Korset erbjuder utöver detta 
även många andra sociala aktiviteter.
Volontärer i Röda Korset får utbildning 
och handledning för att öka sin förstå-
else och sin kunskap och på sätt kunna 
genomföra sitt volontäruppdrag på bästa 
sätt.
Har du anmält dig som volontär till någon 
humanitär organisation i ditt land? Har du 
upplevt glädjen och meningen med att 
vara volontär och kunna hjälpa andra?
Här är några exempel från volontärer i 
Röda Korset:
Mohammad Hajjo som är en av de nyan-
lända till Sverige säger:
-Jag kände mig uttråkad och rastlös under 
tiden jag väntade på mitt uppehålls-
tillstånd från Migrationsverket.  Därför 
bestämde jag mig för att göra något som 
hjälper mig att använda min kraft med ut-
gångspunkt att jag kan bidra med mycket 
mer än att sitta och vänta, rusade jag 
tillsammans med andra asylsökande till 
Röda Korset i Älvsbyn där vi bodde. Trots 
att vi inte behärskade det svenska språ-
ket, kunde vi kommunicera med andra 

på engelska. Röda Korset i Älvsbyn hade 
givetvis sina dörrar öppna för oss och de 
många andra nyanlända som nu levde 
där och på sätt startade vi vår verksamhet 
Älvsbyns flyktinghjälp.
Mohammad säger: Många av de nyanlän-
da jag mött har varit med om krig och jag 
upplever att de behöver ha bra stöd och 
hjälp första tiden. Det gjorde att jag blev 
motiverad att engagera mig i flera aktivi-
teter. Exempelvis att hjälpa nya i Sverige 
med ärenden som att köpa bra vinterklä-
der för att hålla sig varma under vintern 
eller följa med äldre på deras sjukhusbe-
sök men också att ordna trevliga sociala 
aktiviteter. 
Mohammad fortsätter berätta: Att vara 
volontär i Röda Korset gjorde att jag kän-
de en mening med mitt liv. Det gav mig 
en chans att börja om på nytt i Sverige 
och det stärkte också mitt självförtroende 
och bevisade att jag kan använda mina 
förmågor för att kunna skapa mening 
för andra. Det gav mig nya erfarenheter 
från de utbildningar som jag fick vara 
med i som exempelvis, psykologisk första 
hjälpen. Trots att jag arbetar nu är jag 
fortfarande aktiv som volontär i Röda 
Korset och deras aktiviteter.
Iman Albeshs, volontär i Röda Korset i 
Forshaga berättar: Jag funderande inte på 
att bli volontär i början men fick kontakt 
med Röda Korset lokalt för att kunna 
lära mig det svenska språket genom en 
aktivitet som kallades ”språkstöd”. Jag 
deltog i många aktiviteter och efter att 
jag fått förståelse för vad Röda Korsets 
arbete handlade om bestämde jag att bli 
volontär för att kunna vara en del av den 
humanitära organisationen.
Iman fortsätter: Mitt volontärarbete är 
varierande, jag deltar i en kvinnogrupp 
för att behandla många områden och 

eftersom jag kan arabiska kan jag kom-
municera med nyanlända arabisktalande. 
Det gjorde att det blev meningsfullt att 
vara med gruppen där jag kunde tol-
ka den oron som fanns i de nyanlända 
mammornas ögon. Jag kunde berätta om 
tankar och möjligheter som fanns för att 
kunna skapa en trygghet och stärka deras 
tillit till samhället.
Vår grupp försökte erbjuda möjligheter 
för alla barn att kunna delta i olika trä-
ningsaktiviteter genom träningsprogram 
för barn. Vi volontärer deltog i många ak-
tiviteter som gav nyanlända en bra känsla 
och skapar trygghet.
Iman säger:  Jag börjar känna att Röda 
Korset är som mitt andra hem och det har 
gett mig mer än vad jag kan ge tillbaka. 
Organisationen öppnade sina dörrar för 
mig för att få nya kunskaper, ett stort nät-
verk, hjälp med att förbättra min svenska, 
förstärkta
mitt självförtroende och visade mig att 
jag kan bidra med ett bra arbete trots att 
jag är ny i Sverige.
Erfarenheter av att vara volontärer ser 
olika beroende på område och förut-
sättningar men oavsett olikheterna kan 
du alltid vara med och göra skillnad i 
samhället.
Om du är intresserad att bli volontär kan 
du anmäla ditt intresse genom att klicka i 
nedan länk:
www.redcross.se/vart-arbete/v/volontar
Du kan fylla I dina personliga uppgifter 
i rutan (Bli volontär) för att bli en del av 
den största humanitära rörelsen i världen 
eller så kan du besöka Röda Korset  i ditt 
område och få mer information.

RÖDA KORSET I SVERIGE
◄ FOTOGrAF ANdErS ALM
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أجبنـا فـي مقـال سـابق عـن بعـض األسـئلة التـي وردتنـا 
عبـر موقـع الكومبـس وعبـر منظمـة الصليـب األحمـر 
السـويدية، وسـنجيب فـي هـذا المقـال عـن باقي األسـئلة 
الصليـب األحمـر  لمتعلقـة بشـكل خـاص بمنظمـة  وا

السـويدية والعمـل التطوعـي فيهـا.

هـي إحـدى مكونـات الحركـة الدوليـة للصليـب األحمـر 
نية فـي  إلنسـا لمنظمـات ا حـدى ا لهـالل األحمـر وإ وا

لسـويد . ا
تأسسـت بتاريـخ 24 أيـار/ مايـو عـام 1865 ، لديهـا مـا 
يقـارب 900 مقـر للصليـب األحمـر متوزعـة فـي أرجـاء 
السـويد، وتضـم أكثـر مـن ثالثيـن ألـف متطـوع. ولهـا 
مهـام عـدة حيـث تقـوم بمسـاعدة األشـخاص الالجئيـن 
فـي السـويد فـي عـدة حـاالت مثـل ) البحـث عـن أقاربهم، 
تقديـم المشـورة القانونيـة ...(، كمـا تقـّدم الدعـم الالزم 
لألشـخاص الذيـن تعرضـوا للتعذيـب أو أصيبـوا بصدمات 
لـى إقامـة دورات  نفسـية مـن جـراء الحـروب. إضافـة إ
تدريبيـة فـي اإلسـعاف األولـي، وإتاحـة الفرصـة لشـراء 
البضائـع المسـتعملة بأرخـص األسـعار فلـدى منظمـة 
الصليـب األحمـر السـويدية الكثيـر مـن المتاجـر الخاصـة 
والمعروفـة بـال)SECONd HANd( والمتوزعـة 

فـي جميـع أنحـاء السـويد.
ال يقتصـر عمـل الصليـب األحمـر السـويدي علـى الصعيد 
المحلـي فحسـب وإنمـا علـى الصعيـد الدولـي كذلـك، حيـث 
يعمـل بالتعـاون مـع جمعيـات الصليـب األحمـر الوطنيـة 
لهـالل  لدولـي للصليـب األحمـر وا األخـرى، واالتحـاد ا
لدوليـة للصليـب األحمـر، فيقـوم  للجنـة ا األحمـر ، وا
بمسـاندتهم فـي جميـع حـاالت الطـوارئ كالكـوارث 
الطبيعيـة والحـروب واتخـاذ التدابيـر الوقائيـة لمنـع 

لكـوارث. ا

العمل التطوعي في الصليب األحمر

لسـويدية بشـكل  ألحمـر ا لصليـب ا تعتمـد منظمـة ا
لون 

ّ
لمتطوعيـن فـي عملهـا فهـم يشـك رئيسـي علـى ا

لرئيسـي لنجاحهـا فـي منـع  مـل ا لعا عمـاد حركتهـا وا
لتخفيـف مـن حدتهـا، ويعتبـر  نية وا ة اإلنسـا نـا لمعا ا
المتطوعـون الركيـزة األساسـية فـي جميـع األنشـطة 
ناهيـك عـن مسـاعدتهم مالييـن األشـخاص فـي أوقـات 
الشـدة. كمـا يقومـون بمسـاعدة القادميـن الجـدد بطـرق 
عـدة فيقيمـون دورات للتـدّرب علـى اللغـة السـويدية 
كمـا يحاولـون مسـاعدة التالميذ والطـالب فـي واجباتهم 

لـى أنشـطة اجتماعيـة مختلفـة. المدرسـية إضافـة إ
ت  ألحمـر لـدورا لصليـب ا لمتطوعـون فـي ا يخضـع ا
تدريبيـة متنوعـة كـدورات الّدعـم النفسـي ودورات 
اإلسـعاف األولـي وغيرهـا وذلـك لتزويدهـم بالمعرفـة 

تهـم. وتطويـر خبرا
_ هـل تطوعـت سـابقا فـي إحـدى المنظمـات اإلنسـانية 
لعمـل  عليـة ا فا ت بمتعـة و ؟ هـل شـعر ك فـي بلـد

آلخريـن؟ لتطوعـي عنـد مسـاعدة ا ا
إليك أمثلة عن تجارب المتطوعين :

لـى  لجـدد إ دميـن ا لقا حـد ا يقـول محمـد حجـو وهـو أ
السـويد: شـعرت بملـل وفـراغ كبيريـن عندمـا قِدمـت 
إلـى السـويد وأنـا أنتظـر صـدور قـرار إقامتـي مـن دائـرة 
الهجـرة لذلـك قـررت أن أقـوم بعمل يسـاعدني فـي إفراغ 
الطاقـة الكامنـة لـدي ومـن منطلـق أننـي أسـتطيع فعـل 
الكثيـر عوضـا عـن االنتظـار، سـارعت مـع مجموعـة مـن 
الشـباب الذيـن كانـوا يعيشـون معـي فـي البيـوت التابعـة 
ئـرة الهجـرة لالسـتعالم عـن الصليـب األحمـر فـي  لدا
منطقتنـا مـع العلـم أننـا ال نتكلـم السـويدية لذلـك حاولـت 
ـم اإلنكليزيـة 

ّ
فـي بـادئ األمـر بتطويـر نفسـي فـي تكل

ألسـتطيع التواصـل مـع اآلخريـن وبالفعـل كان مركـز 

بـه لنـا بـكل  الصليـب األحمـر فـي ألفسـبين مشـرعا أبوا
رحابـة صـدر وخاصـة أن منطقتنـا تحـوي عـدد كبيـرًا 
لالجئيـن ومـن هنـا بزغـت فكـرة وجـود مبـادرة  مـن ا

لالجئيـن. لمسـاعدة ا
يقـول محمـد: إن معرفتـي بـأن معظـم الالجئيـن عايشـوا 
لّدعـم  الحـرب وشـعوري بأنهـم بحاجـة للمسـاعدة وا
لمبـادرة  فـي بـادئ األمـر، دفعنـي للخـوض أكثـر فـي ا
لالجئيـن  حيـث قمنـا بكثيـر مـن األعمـال كمسـاعدة ا
فـي معامالتهـم وكذلـك شـراء بعـض السـترات الثقيلـة 
لتقيهـم بـرد الشـتاء وكّنـا نقـوم باالنتظـار مـع كبـار السـن 
لفتـرات طويلـة فـي المشـافي ونسـاهم فـي إقامـة بعـض 

لترفيهيـة لهـم. لنشـاطات ا ا
لصليـب  لتطـوع فـي ا يكمـل محمـد حديثـه فيقـول: ا
ننـي أسـتطيع  األحمـر جعلنـي أشـعر بمعنـى الحيـاة وأ
البـدء مـن جديـد  كمـا أنـه عـزز ثقتـي بنفسـي أكثـر وبّيـن 
لـي أننـي قـادر أن أسـتغل المـوارد المتاحـة ألعطـي معنـًى 
مغايـرًا لحيـاة اآلخريـن. لقـد أضـاف لـي خبـرات جديـدة 
من خـالل الـدورات التدريبيـة التـي خضعت لهـا كدورات 
اإلسـعاف األولـي الّنفسـي وغيرهـا، وعلـى الرغـم مـن أننـي 
أعمـل اآلن إال أننـي مازلـت متطوعـا فـي الصليـب األحمـر 

ومهتمـا بمختلـف نشـاطاته.
خـرى  لبـش وهـي متطوعـة أ ن ا يمـا مـا عـن تجربـة إ أ
فـي الصليـب األحمـر السـويدي فـي منطقـة فوشـهاغا  
فتخبرنـا: لـم أفكـر فـي التطـوع أوال وإنمـا ذهبـت لمركـز 
للغـة  ـم ا

ّ
ألحمـر فـي منطقتـي بغـرض تعل لصليـب ا ا

السـويدية ضمـن برنامـج SPrÅK STÖd وكنـت 
ن تعرفـت علـى  لنشـاطات وبعـد أ شـارك بمختلـف ا أ
أعمـال الصليـب األحمـر وكيـف أن اإلنسـانية تجلـت أمامـي 
بأسـمى أشـكالها قـررت أن أتطـوع ألكـون جـزءًا مـن هـذه 

نية. إلنسـا لمنظمـة ا ا
تكمـل إيمـان فتقـول: إن عملـي التطوعـي متنـوع حيـث 

أشـارك ضمـن مجموعـة النسـاء فـي معالجـة أمـور كثيـرة 
وخاصـة أننـي أتكلـم العربيـة وأسـتطيع أن أتواصـل مـع 
ز 

ّ
الناطقيـن بالعربيـة مـن القادميـن الجـدد وهـذا مـا عـز

وجـودي فـي المجموعـة حيـث كنـت أترجـم ذلـك القلـق 
فـي عيـون األمهـات اللواتـي قدمـن حديثـا إلـى السـويد 
وأطـرح األفـكار التـي تناسـبهن ليشـعرن باألمـان والثقـة 

لمحيـط بهـن. بالمجتمـع ا
د  ال ألو لفرصـة لجميـع ا حـة ا تا لـت مجموعتنـا إ و حا
لممارسـة األلعـاب الرياضيـة المختلفـة مـن خـالل برنامـج 
الرياضـة لألطفـال كمـا كنـا كمتطوعيـن نقـوم بالعديـد 
شـعر القادميـن الجـدد بالراحـة 

ُ
لتـي ت مـن النشـاطات ا

. نينـة لطمأ ا و
تقـول إيمـان أصبحـت أشـعر أن مركـز الصليـب األحمـر 
هـو بيتـي الثانـي وقـد قـّدم لـي أكثـر بكثيـر ممـا قدمـت لـه 
حيث فتـح لـي األبـواب ألكتسـب خبـرات كثيـرة وعالقات 
واسـعة وسـاعدني فـي تطويـر لغتـي السـويدية وعـزز 
ثقتـي بنفسـي وكشـف لـي بأننـي قـادرة أن أقـدم عمـاًل 

مفيـدًا رغـم حداثتـي فـي السـويد.
لمتطوعيـن تختلـف مـن شـخص آلخـر  رب ا ن تجـا إ
 حسـب منطقتـه 

ٌ
، كل عـة متنو ة و يـد نهـا عد كمـا أ

وظروفـه إال أّنـه رغـم اختـالف األماكـن وتغيـر الظـروف 
لمجتمـع. اًل فـي ا ن تكـون فعـا فباسـتطاعتك أ

 إن كنـت ترغـب فـي التطـوع فمـا عليـك إال الدخـول لهـذا 
الرابـط:

WWW.rEdCrOSS.SE/VArT-/ 
 A rB E T E / V / V O L O N T A r

لشـخصية فـي حقـل                  تـك ا نا ء بيا نـك مـل مكا بإ  و
)BLI VOLONTÄr (لتصبـح جـزءًا مـن أكبـر حركـة 
إنسـانية فـي العالـم أو الذهـاب ألقـرب مركـز للصليـب 

ك. السـتعالم هنـا ا ألحمـر فـي منطقتـك و ا

منظمة الصليب األحمر السويدية والعمل التطوعي
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الكومبـس – تحقيقـات: فـي إطـار التعـاون المشـترك، بيـن شـبكة الكومبـس اإلعالميـة، وصحيفـة اومفيرلدن 
WWW.OMVARLDEN.SE، لنشـر المعرفـة المتعلقـة بأهـداف التنميـة األمميـة، والتعريـف بأوضـاع 
الالجئيـن السـوريين في لبنـان، زار فريق صحفـي مشـترك، لبنان بداية تشـرين الثانـي/ نوفمبـر 2017، وتفقد 

مخيمات الالجئين، وتحدث معهم، وعن المسـؤولين القائمين عليها.
إحـدى هـذه الزيـارات، تحـددت مـن خـالل التوجـه غربا 
إلـى البقـاع، وبالتحديـد إلـى بلـدة مجـدل عنجـر، فناهيك 
عـن الطرقـات الوعـرة، للوصـول إلـى المـكان، كّنـا فـي 
حالـة قلـق مـن الوضـع األمنـي المضطـرب فـي البـالد، 

وتحذيـر سـفارات عـدة بلـدان، مـن البقـاء فـي لبنـان.
لفريقيـن، عقدنـا  ء ا عضـا ت بيـن أ ا ور بعـد مشـا  و
العـزم علـى إكمـال مهمتنـا، مـن أجـل المسـاهمة فـي 
زيـادة الوعـي حـول أهـداف التنميـة األمميـة، وأوضـاع 

. جئيـن لال ا

بروين، 
الجئة 

سورية من 
مجدل عنجر

وصلنـا إلـى مجـدل عنجـر، ودخلنـا مخيـم الالجئيـن فـي 
البلـدة. الكثيـرون تهافتـوا علينـا وأبـدوا اهتمامهـم في 
الحديـث عـن مجـرى حياتهـم اليوميـة فـي المخيـم، إلـى 
أن وقـع االختيـار علـى برويـن، الفتـاة السـورية المليئـة 
باألمـل فـي غـد أفضـل لهـا ولمثيالتهـا فـي المخيـم، 
لتأخذنـا فـي جولة إلـى مركـز خـاص للنسـاء حيـث يخلعن 
عنهـن مظاهـر التحفـظ ويرتديـن ثـوب الحريـة بعيدًا 

عـن جـدران العزلـة حـول المخيـم.
يـن  عتين يوميـا تقضيهمـا برو قـل مـن سـا  ليـس أ
فـي الداخـل تتعلـم فيهمـا االعتنـاء بأنوثتهـا بـدأ مـن 
تصفيـف الشـعر إلـى فـن وضـع المكيـاج. إلـى أن تنتقـل 
لجانبيـة حيـث تبـدأ مـع فتيـات  لغرفـة ا لـى ا بعدهـا إ
أخريـات فـي أخـذ دروس مكثفـة فـي اللغـة االنجليزيـة. 

علـى بعـد بضعـة كيلومتـرات مـن الحـدود السـورية، 
وداخـل بيـت حجـري فـي بلـدة مجـدل عنجـر اللبنانيـة، 
ء  لنسـا ئي تحـت مسـمى “ا لنسـا لمركـز ا يكمـن ذاك ا
اآلن”. ويسـعى المركـز مـن خـالل جمـع النسـاء فيـه 
لـى تفعيـل دور المـرأة السـورية ومسـاعدتها علـى  إ
تأميـن احتياجاتهـا بنفسـها. الجبـال التـي تظهـر مـن 
نوافـذ المركـز هـي الفاصـل الوحيـد بيـن البلديـن والتـي 
قطعهـا آالف السـوريين علـى مـدى سـت سـنوات منـذ 
انـدالع الحـرب فـي بالدهـم إلـى أن وصـل عددهـم فـي 

وادي البقـاع إلـى أكثـر مـن 300 ألـف الجـئ.
لمركـز  لـى ا عـا إ فـد تبا لتوا ن با ء بـدأ لنسـا عشـرات ا
وأظهـرن سـعادتهن فـي اطالعنـا علـى كافـة الـدورات 
لتـي تشـمل  لداخـل وا لمتاحـة لهـن فـي ا لتدريبيـة ا ا
لرسـم،  للغـات، ا لكومبيوتـر، ا لتجميـل، ا لحالقـة وا ا
لـى دورات االقتصـاد  التطريـز، الحياكـة باإلضافـة إ
والسياسـة، وغيرهـم مـن ورشـات العمـل المختلفـة. 
داخـل مخيـم الالجئيـن، توجهنـا إلـى أروقـة الغـرف فـي 
مخيـم الالجئيـن لتطلعنـا غرفـة مليئـة باأللـوان ولعـب 
األطفـال. عشـرون طفـل نظـروا إلينـا لبرهـة ثـم أكملـوا 
حلقـة اللعـب حـول امـرأة هادئـة تتوسـطهم وتعتنـي 
بهـم رغـم تفـاوت أعمارهـم بيـن األشـهر والخمـس 
سـنوات. أصواتهـم العاليـة لـم تمنـع سـحر، المسـؤولة 
عـن مركـز النسـاء اآلن فـي مجـدل عنجـر مـن اإلجابـة 
علـى أسـئلتنا قائلـة: »نحـن نوفـر رعايـة لألطفـال لنتيـح 
ألمهاتهـم فرصـة المشـاركة فـي حلقـات التعليـم فـي 

مركـز النسـاء«
ء اآلن«،  لنسـا ء مركـز »ا نشـا فـي عـام 2015، تـم إ
كمشـروع تابـع لالتحـاد األوروبـي ليعمـل علـى تمكيـن 
للبنانيـة علـى حـد سـواء فـي شـتى  المـرأة السـورية وا

الت. لمجـا ا
 تضيـف سـحر:« باإلضافـة إلـى هدفنـا فـي توعيـة المرأة 
السـورية وتمكينهـا فـي المجتمـع، فنحـن نتيـح لهـا 

لصعـب فـي  حة مـن وضعهـا ا سـترا لحصـول علـى ا ا
مخيمـات الالجئيـن أو مـن منزلهـا حيـث أن أكثـر مـن 
نصـف الالجئيـن السـوريين يعيشـون فـي شـقق خاصـة 

لبقـاع«. فـي ا
ويحـرص المركـز علـى مـد النسـاء الالجئـات بالدعـم 
لحـرب  ر ا ثـا لجتهـن مـن آ لنفسـي واالجتماعـي لمعا ا
النفسـية، وايصالهـن إلـى مراكـز متخصصـة بالتأهيـل 
النفسـي نتيجـة العنـف المنزلـي إذا مـا تعرضـت إحداهـن 

. لـه

»عائلتي 
الثانية«

 ، ن ميسـو جهـت  تو
تهـا  ا ، بخطو مـا 4 عا 5
يـة معطفـا  تد لينـا مر إ
ء  ا ق حـذ يـال فـو بنيـا طو
منخفـض. حجابهـا األبيـض واألسـود حرصـت علـى أن ال 
تنتزعـه داخـل المركـز. سـت سـنوات مـن عمر ميسـون 
قضتهـا داخـل المخيـم فـي لبنـان علـى أمـل العـودة إلـى 

ك.  لحـرب هنـا ء ا نتهـا ل ا وطنهـا حـا

بلغـة انجليزيـة شـرحت لنـا ميسـون كيـف أصبـح مركـز 
“النسـاء اآلن” بيتهـا الثانـي قائلـة:” كنـت في حالـة ملل 
وأنـا جالسـة طـوال الوقت فـي المنـزل وال أخـرج منـه أبدًا. 
المركـز أصبـح بيتـي الثانـي وال أسـتطيع أن أعبـر عـن 

سـعادتي عندمـا أقضـي الوقـت فيـه”.
 لـدى ميسـون أربعـة أوالد بعمـر 22، 21، 17، 15، 
سـنة. عـن ابنتهـا الكبـرى والتـي تبلـغ 22 عامـا تقـول 
ميسـون إنهـا عـادت إلـى دمشـق والتحقـت بجامعتهـا 
لتـدرس الطـب. أمـا ابنهـا البالـغ مـن العمـر 21  عامـا، 

فانـه يعمـل فـي مدينـة أخـرى لـم تذكرهـا.
 ومـع حلمهـا بلـم شـمل األسـرة مجـددًا فـي سـوريا، إال 
أن ميسـون ال تشـعر بقدرتهـا علـى العـودة هنـاك قبـل 
إحـالل األمـن فيهـا وتأميـن العـالج لزوجهـا الـذي يعانـي 

مـن مـرض السـكري.

 JOSEFINE ELFSTrÖM

جوزفيــن الفيســتروم مــن منظمة اومفيرلدن

WWW.OMVArLdEN.SE

الالجئات السوريات في البقاع اللبناني بين األمل والواقع

                                                                       صورة من مركز النساء ◄

الكومبـس – تحقيقـات: ألقى عـبء اللجـوء ثقله علـى كاهـل النسـاء والفتيات الصغيـرات فـي مخيمـات اللجوء في 
لبنان، وكأن ذلـك العبء في التنقل من مكان إلـى مكان ليس كافيًا فـزاد عليه عبء تأمين لقمـة العيش، ما أدى إلى 

ظهور ظاهرة بيع األجساد مقابل المال في سوق الزواج المؤقت.

ويتزايـد زواج األطفـال يومـا بعـد يـوم بشـكل كبيـر 
ن حيـث تظهـر  يين فـي لبنـا لسـور لالجئيـن ا بيـن ا
دراسـة جديـدة أن واحـدة مـن بيـن كل أربعـة فتيـات 
يتـراوح سـنهن بيـن 15 و17عامـا يتـم تزويجهـن 
أ  ن عليـه قبـل بـد عفـا عمـا كا لعـدد مضا ليصبـح ا
لحـرب فـي سـوريا. وممـا ال شـك فيـه أن اسـتغالل  ا
لجديـد فـي زمـن  ء والصغيـرات ليـس باألمـر ا لنسـا ا
اللجـوء الحالـي، فمنـذ الحـرب العالميـة الثانيـة أصبـح 
العنـف واالتجـار بالجنـس سـالح حـرب يسـتخدم فـي 
الصراعـات بيـن المتحاربيـن. ولـم يعـد لإلنسـانية دور 
أمـام اسـتخدام المـرأة كحـارس مرمـى لألعـداء النتهـاك 

أرض الخصـم أو كجائـزة ترضيـة للفائـز.

الـزواج المؤقـت بغايـة الجنـس والمـال كان وال يـزال 
شـائعا فـي بعـض المجتمعـات الشـرق أوسـطية تحـت 
لديـن. وفـي عـام 2013 أظهـرت تقاريـر  ء ا غطـا
لمنطقـة  لالجئيـن فـي ا كثيـرة مـن داخـل مخيمـات ا

الغـرض مـن عقـد الـزواج المؤقـت كالمتعـة والمسـيار 
لنسـبة للرجـل  لجنـس با رسـة ا وغيرهمـا، وهـو مما
لـى األسـر  ووسـيلة للبقـاء علـى قيـد الحيـاة بالنسـبة إ
الالجئـة. وبينمـا يـرى العديـد أن هـذا النـوع مـن الـزواج 
يشـبه الدعـارة الشـرعية، يقـول آخـرون إنـه وسـيلة 
للشـباب لممارسـة الجنـس الحـالل دون أخـذ ذنـوب.

استغالل الصغيرات 

وتقـول الدكتـورة أميـرة محمـد، مـن المنظمـة الدوليـة 
لكثيـر مـن  ن هنـاك ا الندبنـدت إ للهجـرة لصحيفـة ا
لمخيمـات بحيـث يتـم  لمؤقـت فـي ا ج ا لـزوا عقـود ا
تزويـج فتيـات صغيـرات أحيانـا لمـدة ال تتعـدى 24 
يـة  سـاعة فقـط وذلـك ألغـراض جنسـية تحـت حما
قانونيـة. وبينمـا لـم تحـدد أي إحصائيـة أعـداد تلـك 
الزيجـات بيـن الالجئيـن السـوريين، إال أن الكثيريـن 
ممـن قابلهـم فريـق الكومبـس وصحيفـة االومفارلـدن 
فـي مخيمـات لبنـان أكـدوا انتشـاره بشـكل كبيـر جـدًا 
لـذي أكدتـه مايـا حـداد  فـي أوسـاطهم وهـو األمـر ا

المسـؤولة فـي منظمـة كفـى اللبنانيـة، والتـي اعتبـرت 
أن الرجـل الـذي يبحـث عـن طفلـة للـزواج غالبـا مـا يكون 
لديـه تاريـخ مـن ارتـكاب الجرائـم أو تاريخ فـي التعرض 

. ت ا للصغيـر
بحيـة  لر ية غيـر ا لنسـو لمؤسسـة ا - ا منظمـة كفـى
“كفـى” أو “كفـى عنـف واسـتغالل” هـي منظمـة 
مدنيـة لبنانيـة تهتـم بالمـرأة اللبنانيـة والمـرأة المقيمة 
فـي لبنـان مثـل السـوريات والفلسـطينيات. وتسـعى 
رس  لممـا لعنـف ا ل ا شـكا ء علـى جميـع أ لقضـا لـى ا إ
ضدهـن. وتقـدم مايـا حـداد وزمالؤهـا مـن منظمـة 
لقانونـي للنسـاء  لنفسـي واالجتماعـي وا كفـى الدعـم ا
الضعيفـات اللواتـي يحتجـن فـي كثيـر مـن األحيـان إلـى 
ء. وليسـت المهمـة بالسـهولة  مسـاكن محميـة لإليـوا
حاليـا لوجـود مليـون ونصـف المليـون الجـئ سـوري فـي 
لبنـان، 45 فـي المئـة منهـم مـن األطفـال دون سـن ال 

مـا. 18 عا

حماية األطفال

يؤثـر زواج الفتيـات أيضـا علـى فرصهـن فـي الحصـول 
علـى التعليـم. حيـث أظهـرت دراسـة أن 70 فـي المئـة 
مـن اللواتـي شـملتهن الدراسـة يذهبـن إلـى المدرسـة 
بعمـر 9 سـنوات بينمـا أقـل مـن 17 فـي المئـة ممـن 

بلغـن ال 16 عامـا يحصلـن علـى التعليـم. 
وتقـول مايـا حـداد فـي هـذا الشـأن: “كان هنـاك حالـة 
لفتـاة شـابة أجبرها زوجهـا على العمـل فـور أن تزوجها 
وأسـاء إليها فـي المعاملـة كثيـرا”. وأضافت حـداد أنهم 
فـي منظمـة كفـى يسـعون إلـى مسـاعدة أولئـك النسـوة 
بخاصـة بعـد دخـول القانـون اللبنانـي الـذي حظـر العنـف 

األسـري حيـز التنفيـذ فـي سـنة 2014.
ومـع أنه مـن المسـموح فـي لبنـان الـزواج مـن األطفـال إال 
أن العديـد مـن المنظمـات مثـل كفـى وغيرهـا يعملـون 
جاهدين علـى تغييـر القوانين التي تسـمح بعقـد هكذا 
نـون  لقا زيجـات مثلمـا تمكنـوا مـن الضغـط لتغييـر ا
بـة  لهـروب مـن عقو ح للمغتصـب ا لسـما ضـي با لقا ا

السـجن إذا مـا تـزوج مـن ضحيتـه أوائـل هـذه السـنة.

 وتقـول مايـا حـداد إن زواج األطفـال بيـن الالجئيـن 
يحـدث غالبـا بيـن األسـر األميـة أو ذات تعليـم منخفض 
يا  فظـة فـي سـور طـق محا لمنا كثـر ا آلتيـة مـن أ ا و
وتضيـف آسـفة إن سـن الـزواج بيـن الفتيـات الصغيرات 

أصبـح فـي تناقـص مسـتمر مـع مـرور الوقـت.

وفـي دراسـة عـام 2014 حـول زواج األطفـال بيـن 
مـل  لعا ن ا ئـج أ لنتا ظهـرت ا لسـوريين أ لالجئيـن ا ا
لفتيـات  لرئيسـي لتزويـج ا لسـبب ا االقتصـادي هـو ا
الصغيـرات كمـا أن األسـر الالجئـة تشـعر أن بتزويـج 
بناتهـن تحميهـن مـن العنـف والتحـرش الجنسـي جـراء 
غيـاب األمـن فـي المخيمـات. وهـذا مـا أكدتـه إحـدى 
مبـس وصحيفـة  ت مـن منظمـة كفـى للكو شـطا لنا ا
األومفارلـدن وقالـت إن  “العديـد مـن األسـر تخشـى أن 
ة الجسـدية حـال أن تخـرج مـن  تتعـرض بناتهـن لإلسـاء
المنـزل لـذا يـرون أن الـزواج المبكـر هـو أفضـل الحلـول 
ألن الـزواج فـي األخيـر هـو مـآل النسـاء وهدفهـن فـي 

الحيـاة كمـا يعتقـدون”. 

ويحـاول المجتمع الدولـي جاهـدًا تقديم الدعـم للبلدان 
المسـتقبلة لالجئيـن كلبنـان مثل توفيـر التمويـل الالزم 
للتعليـم. لكـن تلـك المسـاعدة تبـدو غيـر كافيـة فـي 
ظـل وجـود أعـداد كبيـرة مـن الالجئيـن ال يسـتطيعون 
لعـل مشـكلة  ت. و معـا لجا ا رس و لمـدا ق با لتحـا ال ا
التعليـم تعتبـر ثانويـة بالنسـبة لهـم مـع حلـول فصـل 
الشـتاء وبـدء معاناتهـم مـع البـرد فـي ظـل حيـاة يائسـة 
يسـودها الجـوع والفقـر. وتقـول الناشـطة مـن منظمـة 
كفـى إن العمـل علـى زيـادة الوعـي بحقـوق المـرأة فـي 
لحـظ  نيـة يسـير قدمـا. لكـن لسـوء ا للبنا لمخيمـات ا ا
عـد حقوقهـا 

ُ
عندمـا تكـون المـرأة فـي حالـة العـوز ال ت

مـن أولوياتهـا الن الغـذاء يأتـي أواًل”.

ايلفــا بيريمان

ترجمــة وتحريــر »الكومبس«

ازدياد االستغالل الجنسي 
تحت مسمى الزواج المؤقت 

في مخيمات لبنان
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الكومبـس – مقـاالت الشـركاء: إن حلم الجمـال والشـباب الدائم هـو قديم قـدم اإلنسـانية. يعتبر العصـر الحالي 
هو العصـر الذهبي للجراحـة التجميلية حيث أصبحـت تقدم حلوال لم يكن باإلمـكان تخيلها فيمـا مضى. أكثر من 
ذلك تجاوزت الجراحة التجميلية الحدود المعهـودة للطب وأصبحت إحدى المواضيع الهامـة التي يتم تداولها 
في وسـائل اإلعالم ووسـائل التواصـل االجتماعي حيـث ال يمر يوم دون خبـر عن نجـاح أو تحد في عالـم التجميل 

والجراحة التجميلية. 
هـذا التحـول فـي التركيـز علـى شـكلنا ومظهرنـا يعـود 
فـي الحقيقـة إلـى التطـور الحاصـل فـي حيـاة البشـرية. 
حيـث أصبحـت نوعـا مـا أفضـل مـن ذي قبـل وأصبـح 
لتركيـز علـى أمـور أخـرى كانـت فيمـا مضـى تعتبـر  ا
مـن التفاصيـل كالشـعور بالثقـة بالنفـس والرضـا عـن 
الـذات وغيـره مـن صفـات المجتمـع المتحضـر. أكثـر 
مـن ذلـك أصبـح الرضـا عـن النفـس واالسـتقرار النفسـي 
والجسـدي همـا مـن أهـم الركائـز فـي التطـور واإلبـداع.

لتجميليـة فـي  لجراحـة ا كمـا ذكرنـا سـابقا تطـورت ا
عصرنـا الحالـي تطـورا هائـال، وترافـق هـذا التطـور مـع 
مسـتوى أمـان عالـي. نسـبة االختالطـات فـي مثـل هـذه 
العمليـات انخفضـت كثيـرا تبعـا لنمـط العمليـة، وهـذه 
هـي نتيجـة الدراسـات اإلحصائية التـي عادة مـا تتطابق 
مـع الحقيقـة. لكـن المشـكلة فـي الدراسـات اإلحصائيـة 
أنهـا ال تأخـذ النتيجـة علـى مسـتوى الفـرد. علـى الرغـم 
مـن االنخفـاض الكبيـر فـي هـذه النسـبة لكنهـا بالنسـبة 

للمريـض هـي نتائـج كارثيـة. 
تشـير الدراسـات إلـى أن المريـض الـذي يحصـل علـى 
المعلومـات الكافيـة قبـل العمـل الجراحـي يكـون أكثـر 
لصحيـة  يـة ا لرعا قـدرة علـى تقييـم مـدى جـودة ا
لنجـاح  لوقـت تكـون نسـبة ا المقدمـة لـه وفـي نفـس ا
فـي نتائـج العمليـة أعلـى. بنـاء علـى ذلـك نقـدم فـي هـذا 
المقـال عـددًا مـن النصائـح التـي تسـاعد المريـض علـى 
اختيـار الجـراح المناسـب للعمليـة المقـرر القيـام بهـا.

اختيار الطبيب والمشفى:

مـكان المشـفى عامـل هـام فـي متابعـة العمليـة . 1
بعـد العمـل الجراحـي. عمليـات التجميـل رغـم 
نهـا  ال أ ا إ لمنخفضـة جـد ت ا الختالطـا نسـبة ا
جـة  حيـة بحا ا ت جر يـة عمليـا لنها تبقـى فـي ا
لمهـم جـدا تواجدهـا  لـى متابعـة، لذلـك مـن ا إ
لتواصـل معهـا  لمريـض ا فـي مـكان يسـتطيع ا

لحاجـة.  وزيارتهـا فـي حـال ا
التوصيـات مـن األصدقـاء واألقـارب والمرضـى . 2

لهامـة فـي  مـل ا لعوا لسـابقين أيضـا هـي أحـد ا ا

بـة  لمشـفى حيـث يكـون لهـؤالء تجر ر ا ختيـا ا
لمشـفى  مليـن مـع ا لعا شـخصية وعمليـة مـع ا
لمقدمـة مـن طـرف  لخدمـة ا ة ا مـدى جـود و

 . لمشـفى ا

قبل القيام بزيارة المشفى: 

ال يوجد فـي العالـم جراح تجميـل بـارع ومتقن كل . 1
أنمـاط عمليـات التجميـل لذلـك عنـد البحـث عـن 
جـراح أو مشـفى مـن المفضل أن يكـون هنـاك أكثر 
مـن جـراح تجميـل فـي هـذه المشـفى. يعـد هـذا 

أحـد أهـم عوامـل األمـان العاليـة فـي المشـافي. 
ابحـث فـي تاريـخ المشـفى )منـذ متـى تأسسـت . 2

لنمـط مـن  ا ا م بهـذ ، منـذ متـى تقـو لمشـفى ا
) ت لعمليـا ا

ت . 3 لمؤسسـا م ا مـا لطبـي أ ل ا و لمسـؤ مـن هـو ا
IVO لطبيـة بـة ا قا لر مؤسسـة ا ميـة و لحكو ا

، هـل . 4 لمشـفى حـي ا ا صـة بجر لخا هـالت ا لمؤ ا
ة المطلوبـة مـن قبـل المؤسسـات  يملكـون الكفـاء
حـة  ا لجر سـة ا ر ية لمما يد لسـو ميـة ا لحكو ا

 . لتجميليـة ا
فـي . 5 نـت و نتر إل أ فـي ا قـر أ د مشـكلتك و حـد

اليوتيـوب عـن مشـكلتك وعـن الحلـول المقترحـة 
أ  قـر قـت أ لو ة لمشـكلتك. بنفـس ا فـر لمتو ا و
وأدرس االختالطـات التـي يمكـن أن تنتـج هـذه 
التقنيـات والنتائـج المرجـوة منهـا ومـدى شـعور 
المرضـى بالرضـى بعـد العمليـة. قـم بكتابـة كل 
ح واسـتمع  لجـرا هـذه األسـئلة وناقشـها مـع ا
لخـاص.  لشـرحه وتقييمـه ثـم قـم بتقييمـك ا

لعمليـة، . 6 مثلـة عـن األسـئلة: نـوع وخطـوات ا أ
نمـط التخديـر، زيـارات المتابعـة والمراجعـات، 
قـت  ، و ئيـة لنها لنتيجـة ا ا ، و نبيـة لجا ر ا ثـا آل ا
لعـودة للحيـاة الطبيعيـة والمضاعفـات غيـر  ا

. . . . لمتوقعـة ا
نتـه . 7 ، مرو تحـدث عـن طبيعـة جلـدك، نوعـه

ومـدى التئـام الجـروح لديـك، باإلضافـة للحالـة 
الصحيـة لـك ومـدى قـدرة جسـمك علـى تحمـل 

. حيـة لجرا لعمليـات ا ا
اطلب رؤية نتائج عمليات مشابهة لحالتك  . 8

ليـة هـي  إن بنـاء مشـفى ذو سـمعة جيـدة وخبـرة عا
عمليـة طويلـة وتتطلـب الكثيـر مـن الوقـت والجهـد. 
ن تحصـل علـى سـمعة  في أ لمشـا ال يمكـن ألي مـن ا
جيـدة قبـل مـرور العديـد مـن السـنوات وظهـور نتائـج 
أعمالهـا. وبالطريقـة نفسـها تتطلـب الخبـرة الوقـت 
الطويـل لذلـك مـن النـادر أن يصبـح الجـراح ذو خبـرة 

واسـعة وعاليـة قبـل عمـر األربعيـن.

بعد زيارة المشفى:

 
االستشـارة الطبيـة: تعتبـر االستشـارة الطبيـة . 1

الركـن األسـاس فـي نجـاح أي عمـل جراحـي. خـالل 
االستشـارة يقابـل غالبـا المريـض أخصائيـا عـال 
الخبـرة فـي مجالـه. إنـه مـن المهـم والواجـب علـى 
المريـض الـذي يحمـل أحالمـه إلـى الجـراح بهـدف 
تحقيقهـا أن يتحـدث عنهـا. أنـت كمريـض مـن 
ن تتحـدث وال تقـف مسـتمع فقـط،  جبـك أ وا
االستشـارة الطبيـة هـي نـوع مـن الحـوار ودائمـا 

تعـود بالنفـع علـى كل الطرفيـن. 
لـذي يقـوم بتقريـر كل شـيء . 2 ح ا لجـرا تجنـب ا

بالنسـبة لـك مـن طرفـه دون الحاجـة للمشـاورة 
معـك. علـى سـبيل المثـال التقنيـة المسـتخدمة، 
لـذي سـوف يتـم اسـتخدامه  حجـم السـيلكون ا
يـض  ء للمر ح كل شـي . يجـب شـر شـكله و
ومشـاركته فـي نتائـج العمليـة. أمـور مثـل حجـم 
ر  مـو شـكله هـي أ لعمليـة و ن بعـد ا لسـيلكو ا
لنظـر فيهـا بيـن  شـخصية وتختلـف وجهـات ا
شـخص وآخر لذلـك من غيـر الـوارد أن تقـرر دون 

لمريـض.  لمشـاورة مـع ا ا
لتـي . 3 ئـج ا لنتا ن تكـون ا لمهـم أ قعيـة: مـن ا لوا ا

يتحـدث عنهـا الجـراح هـي نتائـج واقعيـة تهـدف 
لمشـكلة وفـي حـاالت  لـى تحسـين وتخفيـف ا إ
كثيـرة إلـى إزالتهـا، فـي حـال هنـاك حديـث علـى 
ن يفكـر  ديـة وسـحرية يجـب أ ئـج غيـر عا نتا

لمريـض مليـا فـي جديـة تحقيـق ذلـك.  ا
االنطبـاع األول الـذي تحصـل عليـه مـن قبـل جراح . 4

التجميـل والمشـفى والعامليـن الطبيين لـه أهمية 
ر  لمشـفى. شـعو ة فـي تقييـم مسـتوى ا كبيـر
لطبيـة. مـدى فهـم  لراحـة بعـد االستشـارة ا ا
الجـراح والممرضـة مشـكلتك ومـدى مصداقيـة 

لمقدمـة لمشـكلتك.  لحلـول ا ا
ن ونوعيتـه. يكشـف ذلـك . 5 لضمـا خيـرا مـدة ا أ

لعمـل  لمتابعـة بعـد ا مـن خـالل الحديـث علـى ا
الجراحـي. متـى تنتهـي مسـؤولية المشـفى عـن 
لمقدمـة.  نـات ا لضما لعمليـة ومـاذا تشـمل ا ا

احذر من الجراح:

يحاول إقناعك بالعملية . 1
يضمن لك نتائج 100 بالمئة . 2
ال يتحدث عن االختالطات أو أخطار العملية . 3
ال يشرح لك خطوات العملية وتفاصيلها . 4

لتـك . 5 لسـريري ودراسـة حا لفحـص ا ال يقـوم با
لتفصيـل  با

ميـة . 6 لحكو ت ا سسـا لمؤ ى ا ليـس مسـجل لـد
ح تجميـل  ا لة كجـر و لمسـؤ ا

أخيـرا يجـب اإلشـارة إلـى أن الجراحـة التجميليـة هـي 
مهـارة مبينـة علـى أسـس وقواعـد علميـة يشـترك 
فيهـا كل مـن الفـن والعلـم علـى حـد سـواء. ال يمكـن أن 
يكـون جـراح التجميـل ناجحـا إذا كان علمـي المنهـج 
فقـط أو مبدعـا وفنيـا فقـط. جـراح التجميـل الناجـح 
هـو كل مـن اجتمـع فيـه كل مـن الحـس الفنـي واألسـاس 

. لعلمـي ا
علـى قـدر مـن األهميـة أن يـدرك المريـض أيضـا أن 
الجراحـة التجميليـة ليسـت ضربـا مـن السـحر، إنمـا هـي 
مهـارات جراحيـة مبنيـة علـى أسـاس علمـي. نجـاح 
كل عمليـة عـادة مـا ينطلـق مـن البنـاء التشـريحي لـكل 
لجـراح خـالل  مريـض وهـذا مـا يجـب مناقشـته مـع ا

لجراحيـة.  االستشـارة ا
فـي حـال انـه تـم اإلجابـة عـن كل التسـاؤالت السـابقة 
أعـاله بشـكل مناسـب ومريـح فسـوف يكـون لديـك 
فرصـة كبيـرة فـي أن تكـون أحـد المرضـى السـعيدين 
م بنصـح  ف تقـو سـو لتجميليـة و لعمليـة ا ئـج ا بنتا
أصدقـاؤك وأقربـاؤك للتواصـل مـع هـذه المشـفى.

بقلم 
الدكتـور أحمـد ديـاب، استشـاري الجراحـة التجميليـة 
لتجميليـة  حـة ا ا لـي للجر يضيـة مشـفى غير لتعو ا و

غ ر هيلسـينبو
حـة  ا لجر ي ا ر ستشـا لـي ا كـوس غير ر ر ما لدكتـو ا
لتجميليـة  حـة ا ا لـي للجر ، مشـفى غير لتجميليـة ا

غ ر هيلسـينبو
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  كيفية اختيار 
أخصائي التجميل 

المناسب

الدكتور أحمد دياب ◄ الدكتور ماركوس غيرلي ◄
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الكومبـس - تقريـر: مـا هـو األكثـر أهميـة بالنسـبة لطـرق التعليـم فـي المـدارس، المهـارات االجتماعيـة أم 
القدرات الفكرية؟

لباحـث  يحـاول ELIAS JOHANNESSON ا
ل،  لسـؤا بـة علـى هـذا ا فـي جامعـة يوتيبـوري اإلجا
وتقديـم جـواب واضـح. حيـث اسـتنتج أن األشـخاص 
الذيـن يتصفـون بالـذكاء فـي المرحلـة االبتدائيـة هـم 
 لخطـر البطالـة بعـد التخـرج واالنتهـاء مـن 

ً
أقـل عرضـة
لدراسـة. ا

وركـز الباحـث يوهانسـون فـي أطروحتـه علـى محاولـة 
ألكثـر أهميـة للتدريـس فـي  ألمـر ا معرفـة مـا هـو ا
المـدارس. هـل األهـم هـو القـدرات الفكريـة »الـذكاء«، 

والمعـارف، والتمتـع بالموهبـة، والقـدرة علـى التفكيـر 
ات  بشـكل منطقـي وحـل المشـاكل، أم التمتـع بالكفـاء
ة  بـر لمثا ا فـز و لحا عيـة مثـل ا الجتما لمؤهـالت ا ا و

واإلبـداع؟

يمهد الطريق في الحياة العملية

وتبيـن الدراسـة البحثيـة أن تمتـع الفـرد خـالل مرحلـة 
ت  ا ر لمهـا ليـس ا يـة و لفكر ت ا ا لقـدر سـة با ا لدر ا

االجتماعيـة هـي التـي تمهـد الطريـق للحصـول علـى 
وظيفة عمـل والنجـاح فـي الحيـاة العملية. فعلى سـبيل 
المثـال إذا كان لديـك القـدرة الفكريـة فأنـت يمكنـك 
دائمـا تطويـر مهاراتـك االجتماعيـة، ولكـن العكـس 
غيـر صحيـح أي أن الشـخص الـذي يتمتـع بالمهـارات 
تـه  ا در علـى تنميـة قدر عيـة هـو غيـر قـا الجتما ا

. يـة لفكر ا
نسـون فـي تصريـح لصحيفـة  حـث يوها لبا ويقـول ا
GÖTEBOrGS POSTEN »إذا لـم تكـن ذكيـا 
مـن قبـل، فلـن تكـون بعـد ذلـك. ألنـه ال يكفـي فقـط أن 
يكـون اإلنسـان مجـرد شـخص مثابـر ومواظـب علـى 

لـدرس«. ا
واعتمـد الباحـث علـى متابعـة حـاالت نحـو 9 آالف طالب 
ممـن ولـدوا فـي عـام 1972 بـدءًا مـن سـن دخولهـم 

للمدرسـة ولغايـة سـن البلـوغ.
ن مـع مكتـب  و لتعـا تيبـوري با معـة يو جـرت جا أ و
لدراسـات  لمركـزي SCB مجموعـة مـن ا ء ا اإلحصـا
االسـتقصائية التـي شـملت الطـالب الذيـن ولـدوا فـي 
1985. كمـا اسـتندوا أيضـا علـى  عامـي 1982 و
إعداد دراسـة اسـتقصائية حـول والـدي أولئـك الطالب، 
وذلـك مـن خـالل البحـث السـجالت الرسـمية وتحليـل 
الدرجـات ودراسـة بيانـات مكتـب اإلحصـاء المركـزي 
حـول معـدالت البطالـة خـالل السـنوات الممتـدة مـن 

عـام 1991 ولغايـة 2009.

انخفاض مخاطر البطالة

ن يركـز كل مـن  ة أ سـة علـى ضـرور ا لدر وتؤكـد ا
المدرسـة وأوليـاء األمـور علـى تنميـة القـدرات الفكرية 
للطفـل أي تنميـة مواهبـه ومعارفـه وقدرتـه علـى حـل 

لتفكيـر بشـكل منطقـي. ا كل و لمشـا ا
ويقـول يوهانسـون »إن المدرسـة تلعـب دورًا مهمـا 
جـدًا، وكلما ارتفـع معدل العالمات الدراسـية ومسـتوى 
لشـهادات، كلمـا انخفـض مسـتوى خطـر أن يكـون  ا

الفـرد عاطـاًل عـن العمـل فـي المسـتقبل«.
وعبـر الباحـث عـن اعتقـاده بأنـه ليـس مجديـا أبـدًا أن 
يتـم التركيـز بشـكل خـاص علـى المهـارات االجتماعية 
للفـرد وتشـجيع الطـالب علـى بـذل المزيـد مـن الجهـود 
فـي هـذا المجـال إذا لم يتـم العمـل في نفـس الوقـت على 

تنميـة القـدرات الفكريـة.
وغالبـا مـا ترتبـط القـدرات الفكريـة بالمعـارف وقـوة 
التفكيـر والتمكـن مـن حـل المشـاكل الرياضيـة والتمتع 
بمفـردات لغويـة وفيـرة والقـدرة علـى التفكيـر بشـكل 

. منطقـي
لحـس  عيـة فيقصـد بهـا ا جتما ال ت ا ا ر لمهـا مـا ا أ
فـز  لحا ا لسـلوك و ا لموقـف و ا لعاطفـي و لشـعور ا ا و

. تـي ا لذ ط ا النضبـا ا لشـخصية و ت ا ا ر لمهـا ا و

TT المصــدر وكالــة األنباء الســويدية

األشخاص األذكياء في المرحلة االبتدائية 
هم أقل عرضة لخطر البطالة

الكومبـس – ثقافـة: صدرت أخيـرًا عـن منشـورات المتوسـط/ إيطاليـا، المجموعـة القصصيـة الجديـدة للقاص 
العراقي المغترب في النرويج أزهر جرجيس، بعنوان “صانع الحلوى”. 

قـع مئـة  ا بعـا وعشـرين قصـة بو ر ب أ لكتـا ويضـم ا
لمتوسـط. وكمـا هـي  لقطـع ا وعشـرين صفحـة مـن ا
عادتـه، يقـدم أزهـر جرجيـس حكاياتـه علـى طبـق مـن 
الكوميديـا السـوداء والسـخرية الالذعـة ضمـن إطـار 

ل. لخيـا قعـي ممتـزج با وا

 فـي هـذا الكتـاب يـدّون جرجيـس، وبرمزيـة عاليـة، 
لظلـم  ربعـة عقـود مـن ا ة شـعبه علـى مـدى أ نـا معا
والمـوت والجـوع والمعانـاة اإلنسـانية، ليقّدمهمـا إلـى 

لقـارئ العربـي علـى هيئـة قطـع حلـوى مـّرة. ا

 ولعـل أبـرز مـا يمّيـز “صانـع الحلـوى” هـي الفنتازيـا 
لمكتوبـة بلغـة بارعـة ونكهـة خاصـة يختلـط فيهـا  ا
غـة  لصيا لسالسـة فـي ا لـم، فضـاًل عـن ا أل لضحـك با ا

للغـة.  لرشـاقة فـي ا وا

ُيذكـر أن أزهـر جرجيـس مـن مواليـد 1973 ويقيم في 
مملكـة النرويـج.

النرويج:
 أزهر جرجيس 

يقدم »صانع 
الحلوى« 

على طبق من 
الكوميديا 

السوداء
الكومبـس – منوعـات: الصـورة هـي لشـقة رجل، بـات ُيطلـق عليه فـي مالمو بــ »رجـل القمامـة«، حيث 
يعرف العديد مـن النفاس هذا الرجل، الذي يتجـول عاريًا، ويطرق األبواب ألخـذ القمامة وجمعها في 

شقته.
ء فـي  لبقـا لرجـل فقـد آخـر فرصـة لـه فـي ا هـذا ا
شـقته، بعـد أن قـرر المالـك فسـخ عقـد اإليجـار 

عقـب تحذيـرات عـدة وجهـت للمسـتأجر.
 } HYrAو HEM« هـذا مـا ذكرتـه صحيفـة

لمعنيـة بأمـور السـكن. ا
لمـو  لمسـتأجر فـي منزلـه فـي مدينـة ما عـاش ا
ألكثـر مـن عشـر سـنوات، وبعـد شـكاوى عـدة 
لمنـزل فـي  خـالء ا خيـرًا بإ ًا أ ر نـذا ، تلقـى إ ضـده

حـد فقـط. ا غضـون شـهر و
 يبـدو أن األمـر لـم يجـد نفعـا، ووفقـا لشـهود عيـان 
فقـد اسـتمر المسـتأجر بإزعـاج جيرانـه والركـض 

بـواب  خـذ يطـرق أ ، وأ ء لبنـا ريـا علـى درج ا عا
الجيـران متلفظـا بكلمـات نابيـة. وكان اسـتدعى 
الجيـران أفـراد الشـرطة مـرات عـدة خـالل فصـل 
جر، حيـث  لمسـتأ ت ا فـا يـف بسـبب تصر لخر ا
لتـي يقطنهـا تمثـل مشـكلة  لشـقة ا اعتبـروا أن ا
صحيـة لهـم، خاصـة وأنـه وضـع فيهـا كميـة كبيـرة 
مـن القمامـة، فضـاًل عـن أنهـا غيـر صالحـة للسـكن 

. لصحـي ا
لتـي وجهـت للمسـتأجر  مـات ا واعتبـرت االتها
كافيـة إلخراجـه مـن المنـزل، فيمـا تتحمـل لجنـة 

اإليجـار متابعـة القضيـة وخـروج المسـتأجر.

»جامع القمامة« في مالمو يخسر 

فرصة البقاء في منزله

◄ OTO: HYrESVÄrdEN
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الكومبـس – معلومـات: ربما تعـرف جيدًا كيـف تبدو إشـارة ضـوء التوقف التـي تصدرها سـيارة الشـرطة، حيث 
يجب عليك عند رؤية هذه اإلشارة التوقف أنت وسيارتك على جانب الطريق.

ولكـن من أجـل تفـادي حـدوث أي سـوء فهـم ومعرفـة ما 
يحـدث بالضبـط عنـد رؤيـة سـيارة الشـرطة وأنـت تقود 
سـيارتك علـى الطريـق أو عنـد إصـدار إشـارة التوقـف 
الضوئيـة، فقـد أصـدرت الشـرطة السـويدية بيانـا توضح 

فيـه كيفيـة التصـرف بشـكل صحيـح فـي هـذه الحالـة.
وقالـت الشـرطة فـي بيـان صحفـي »فـي حـال لـم تتوقـف 
لتـي تصدرهـا  لضوئيـة ا لتوقـف ا عنـد رؤيـة عالمـة ا
سـيارة الشـرطة، فـإن هـذا التصـرف قـد يجعلـك مذنبـا 

وتعتبـر كأنـك ارتكبـت جريمـة«.
وأوضحـت الشـرطة أن العديـد مـن سـائقي السـيارات 
يشـعرون بالتوتـر عنـد رؤيـة الضـوء األزرق فـي مـرآة 
لضـوء األزرق فـي  ر ا لخلفيـة. ويكـون إصـدا لرؤيـة ا ا
الغالـب هـو لمجـرد التنبيـه واإلشـارة إلـى ضـرورة إفسـاح 
لمـرور،  الطريـق حتـى تتمكـن سـيارة الشـرطة مـن ا
ولكـن إذا كانـت سـيارة الشـرطة تومـض أضـواء التوقـف 
فإنـه مـن المحتمـل أن الشـرطة تريـد منـك التوقـف علـى 

لطريـق. نـب ا جا
 dALSLANd لشـرطة فـي منطقـة نشـرت ا و
فيديـو علـى صفحتهـا علـى موقـع التواصـل االجتماعـي 
رة  شـا لضبـط إ لفيسـبوك توضـح فيـه كيـف تبـدو با ا

. ئيـة لضو لتوقـف ا ا
وتؤكـد الشـرطة »إذا لـم تتوقـف علـى جانـب الطريـق 
حالمـا تـرى عالمـة التوقـف، فأنـت تعتبـر مذنبـا ويتـم 
نـون  لفـة للقا رتكبـت جريمـة مخا نـك ا ليـك بأ لنظـر إ ا
بسـبب عـدم التوقف عنـد قيـام سـيارة الشـرطة بإصدار 

إشـارة التوقـف الضوئيـة«.

هكذا يجب أن تتصرف عندما 
ترى إشارة الشرطة للتوقف

لتوقـف،  ح ا ذا تسـتخدم مصبـا لشـرطة لمـا وتفسـر ا
وكيـف يتـم اسـتخدامها، ومـاذا يجـب أن يفعـل السـائق 

عنـد رؤيتهـا.
تقـول الشـرطة »إذا قمنـا باإلشـارة لـك بمصبـاح التوقـف، 
فأنـت يجـب أن تتوقـف، ونحـن نريـد أن توقـف السـيارة 
فـي أقـرب وقـت ممكـن. ومـع ذلـك نحـن ال نريـد أن تركن 
لسـيارة فـي منتصـف الطريـق إذا كان يوجـد هنـاك  ا
فرصـة أخـرى أفضـل مثـل وجـود موقـف للسـيارات أو 

محطـة توقـف الحافـالت قريبـة مـن الموقـع«.
وإذا لـم يكـن يوجـد فـي المـكان أي موقـف للسـيارات 
أو حافـالت النقـل، فإنـه ينبـغ الذهـاب إلـى أقصـى جانـب 
الطريـق والتوقـف علـى حـد الطريـق بشـكل آمـن قـدر 

اإلمـكان.
وتبيـن الشـرطة »هنـاك العديـد مـن األشـخاص الذيـن 
ال يعرفـون مـا هـو القانـون للتصـرف بشـكل صحيـح عنـد 
رؤيـة إشـارة التوقـف الضوئيـة الصـادرة عـن سـيارة 
الشـرطة، ولذلـك فإنـه مـن المهـم التذكيـر بالقوانيـن 

المعمـول بهـا فـي هـذه الحالـة«. 

ماذا تفعل عندما ترسل لك سيارة 

الشرطة إشارة التوقف؟

الكومبس – اقتصاد: تشـير بعض التوقعات، إلى احتمال ارتفاع معدل سـعر الفائدة على القروض العقارية، 
وهو مـا يعني أن تكلفـة قروض الرهـن العقاري سـتصبح أكثـر تكلفًة بالنسـبة لمعظـم المقترضيـن. ولكن من 
الممكـن بالفعـل توفيـر مبلـغ مالي يتـراوح بيـن 10 و20 ألـف كرون سـنويًا لخفـض معدل سـعر الفائـدة على 

قرض الرهن العقاري.
ونشـرت صحيفـة AFTONBLAdET تقريـرًا 
عرضـت فيـه مجموعـة مـن النصائـح مـن أجـل خفـض 

أسـعار الفائـدة علـى قـروض الرهـن العقـاري.

التهديد بتغيير المصرف

تتمثـل الخطـوة األولـى بإعـالم المصـرف الـذي تتعامل 
لـى  لمنـزل إ معـه بأنـك علـى اسـتعداد لنقـل قـرض ا
مصـرف آخـر. وحـاول أن تتواصـل أو تـزور المصـارف 

التـي توفـر أفضـل عـروض ألسـعار الفائـدة.

استخدم متوسط سعر الفائدة

يجـب علـى المصـرف أن يقـدم تقريـرًا حـول عـروض 

متوسـط أسـعار الفائـدة التـي يقدمهـا لزبائنـه. حيـث 
لحـك عنـد  مـة لصا لمعلو ه ا م هـذ ا سـتخد يمكـن ا
التواصـل مـع مصـارف أخـرى. ومـن المهـم أيضـا أن ال 
تختـار االسـتقرار علـى معـدل وسـطي معيـن لسـعر 

الفائـدة دون أن تحصـل علـى أقـل سـعر ممكـن.

إجراء تقييم جديد لقيمة المسكن

إذا كنـت تعيـش فـي منزلـك لسـنوات عديـدة، فعلـى 
األرجـح أن تكـون قيمتـه الماديـة قـد ارتفعـت. وهـذا 
لقـرض العقـاري  لوقـت نفسـه أن نسـبة ا يعنـي فـي ا
قـد انخفضـت، وكذلـك أيضـا تقـل المخاطـر المتعلقـة 
بالشـروط التـي يفرضهـا المصـرف علـى صاحـب قـرض 
الرهـن العقـاري. وبالتالـي يمكنـك اسـتخدام التقييـم 

الجديـد لقيمـة السـكن كحجـة مقنعـة عنـد التفـاوض 
مـع المصـرف.

قدم معلومات عن وضعك االقتصادي 

كلمـا كان الوضـع الشـخصي االقتصـادي  جيـدًا وذات 
مسـتوى متيـن، كلمـا زادت فرصـة الحصـول على سـعر 
جيـد لفائـدة قـرض الرهـن العقـاري. وإذا كنـت تعـرف 
أنـك تتمتـع بوضـع اقتصـادي مسـتقر نوعـا مـا، فمـن 
نـي جيـد،  ئتما ن تحصـل علـى تصنيـف ا لمحتمـل أ ا

والـذي يمكـن إظهـاره للمصـرف.

إظهار المسؤولية

حـاول أن تبيـن خـالل مفاوضاتـك مـع المصـرف بأنـك 
وضعت ميزانيـة تظهـر بأنك قـادر على تحمـل ارتفاع 
أسـعار الفائـدة. فعلـى سـبيل المثـال يمكـن أن تقـول 
للمصـرف بأنـك علـى اسـتعداد للتنـازل قليـاًل عـن مبلـغ 

القـرض الذي يمكـن أن تحصـل عليـه من أجـل أن تكون 
قـادرًا فـي المسـتقبل علـى التعامـل مـع احتمـال ارتفاع 
لتصـرف فـي  ئـدة، حيـث يسـاهم هـذا ا لفا ر ا أسـعا

إظهـار حـس التمتـع بالمسـؤولية.

التمتع بالصبر

قـد ال تكـون قـادرًا علـى الوصـول إلـى المعـدل الـذي 
تريـده لسـعر فائـدة قـرض الرهـن العقـاري خـالل 
المحاولـة األولـى، ولذلـك يمكـن معـاودة المحاولـة مـرة 

أخـرى بعـد سـتة أشـهر تقريبـا.

6 أشياء تساعدك 
في الحصول على سعر 
رخيص لفائدة قرض 

الرهن العقاري
◄ FOTO: FrEdrIK PErSSON / TT
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تصفّح اإلنترنت كما 
 في المنزل - في كل

االتحاد األوروبي!

يمكنك اآلن تصفّح اإلنترنت واالتصال هاتفيا 
وإرسال رسائل نصية قصيرة بسعر رخيص 

كما في السويد - في كل االتحاد األوروبي.
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الكومبـس – تنمية: عمل حثيث شـّبهه البعـض بثورة صغيـرة تقوم بها الشـعوب، لتحقق األهـداف الطموحة 
التابعة لألمـم المتحـدة، والتي اتفـق قادة العالـم على الوصـول إليها بحلـول عـام 2030. ومع فقـدان الكثيرين 

لألمل في تحقيقها يواصل آخرون معركتهم لتحقيق المنشود.
لـم  لعا يـد با ، تر ألمميـة لسـبعة عشـر ا ف ا ألهـدا ا
ة  وا لمسـا م يقـوم علـى ا لـى نظـا ن يرتقـي إ أسـره، أ
لكثيـر  لبيئـة ا واالسـتدامة  وباألخص نظـام يولـي ا
مـن األهميـة واالهتمـام. تلـك األهـداف قـام بتوقيعهـا 
قـادة 193 بلـدًا واتفقـوا علـى تحقيـق جـدول أعمـال 
مشـترك قائـم علـى أهـداف تقضـي علـى الفقـر والجـوع 
لبعـض كالوصـول  هـا ا ة. وبينمـا يرا لمسـاوا وعـدم ا
لمسـتحيل  لفاضلـة ا لمدينـة ا لـى مدينـة يوتوبيـا، ا إ
لبعـض اآلخـر علـى خطـة عمـل  تحقيقهـا، ينطـوي ا

. لمسـتحيل سـة لتحقيـق ا ملمو
هنـاك فـي لبنـان، علـى سـبيل المثـال، أزمـة الجئيـن علـى 
أراضيـه بعـد نـزوح واحـد مـن بيـن كل أربعـة سـوريين 
إليـه ناشـدين األمـان مـن هـول الحـرب والصـراع فـي 
بالدهـم. األمـر الـذي يجعـل مـن تحقيـق أهـداف األمـم 
المتحـدة فـي ذاك البلـد مـن الصعوبـة بمـكان جعلـت 
منظمـة انقـذوا الطفولـة تطلـق صيحـة اسـتغاثة مـن 
لـت  فيـة، كمـا قا لكا لمسـاعدة ا عـدم تمكنهـم مـن ا
أليسـون زيلكوفيتش رئيسـة المنظمـة فـي لبنان فـي 
تصريحهـا للكومبـس واألومفارلـدن. لكـن زيلكوفيتش 
تأبـى االستسـالم فـي المحاولـة وقالـت:« ليـس لدينـا 

خيـار آخـر..«.
عـادة مـا يكـون األشـخاص المتواجـدون داخـل دائـرة 
الحـرب والصراع من أشـد النـاس ضعفا فـي العالـم. وهم 
األكثـر تعرضـا للمخاطـر التـي يأمـل العالـم فـي حصرهـا 
من خالل جـدول أعمـال األمـم المتحـدة. وإذا مـا  أتيحت 
لبلـدان العالـم فرصـة لتحقيـق األهـداف خـالل ثالثـة 

عشـر عامـا مـن اآلن، فـان عـدد الالجئيـن سـينخفض 
بدرجـة كبيـرة، كمـا تـرى بـارول شـارما، رئيسـة وفـد 

جـدول أعمـال 2030 فـي السـويد.

إذا لم يتغير قانون اللجوء المؤقت، فان 
السويد لن تحقق أبدا األهداف األممية

لسـبعة عشـر تبـرز األهـداف  مـن ضمـن األهـداف ا
لـم فـي سـنة 2015 علـى  لعا تفـق ا لتـي ا لثالثـة ا ا
تحقيقهـا وهـي القضـاء علـى الفقـر والجـوع وتحقيـق 
لسـويدية تحديـات  لحكومـة ا جـه ا ة. وتوا وا لمسـا ا
كبيـرة للنجـاح فـي المسـاهمة فـي تحقيقهـا وتحقيـق 
كامـل األهـداف فـي ظـل وجـود عائـق القانـون المؤقـت 

للجـوء، كمـا تقـول بـارول شـارما.

 وتضيـف بـان القانـون السـويدي المنـدرج تحـت رقـم 
)752:2016( بشـأن القيـود المؤقتـة علـى إمكانيـة 
الحصـول علـى تصريـح إقامـة فـي السـويد لـه عـدة آثـار 
سـلبية علـى حقـوق اإلنسـان ويتعـارض مـع األهـداف.
ولكـي تحـث السـويد طالبـي اللجـوء بالتوجـه إلـى بلـدان 
أخـرى عـدا اللجـوء إلـى السـويد، قـرر البرلمـان السـويدي 
فـي وقـت سـابق تعديـل تشـريعات اللجـوء السـويدية 
مؤقتـا إلـى الحـد األدنـى المطبـق بموجـب قانـون االتحاد 

األوروبـي واالتفاقيـات الدوليـة فـي هـذا الشـأن. ومنـذ 
لتنفيـذ  قتـة حيـز ا لمؤ ء ا للجـو ت ا دخـول تشـريعا
لتـي ستسـتمر لمـدة  فـي تمـوز / يوليـو 2016، وا
أقصاهـا ثـالث سـنوات، تعالـت االنتقـادات ضدهـا مـن 
الحقوقييـن الذيـن أبـدوا تسـاؤلهم حـول توافقهـا مـع 
قانـون االتحـاد األوروبـي والعواقـب السـلبية المترتبـة 
ء  لنسـا للجـوء وال سـيما ا لبـي ا لـى طا لنسـبة إ عليهـا با

واألطفـال.

األهداف العالمية في السويد

وعلـى الرغـم مـن أن السـويد متقدمـة نسـبيا مقارنـة 
بالبلـدان األخـرى فـي العديـد مـن المجـاالت، ال تـزال 
غ  ة قبـل بلـو د كبيـر لـى بـذل جهـو جـة إ ك حا هنـا
لسـويديين، فـان  لنسـبة للمواطنيـن ا األهداف. وبا
مسـألة االسـتهالك والهـوة االقتصاديـة المتزايـدة بيـن 

ئيسـيين. ألشـخاص تشـكالن تحدييـن ر ا
 وتقـول بـارول شـارما، رئيسـة وفـد جـدول أعمـال 
2030 فـي السـويد، أنـه:« مـن الصعـب تغييـر وجهـة 
لجنسـين  ة بيـن ا وا لمسـا ن ا لسـويد بشـأ نظرنـا فـي ا
واالسـتهالك واألثـر البيئـي إذا مـا كنـا جاهليـن لبنـود 
األهـداف األمميـة. وأنـا آمـل أن حـب المعرفـة لدينـا ال 

يبقـى فـي الممـرات الضيقـة«. 
لــ 2030 هـو اطـالع  ل ا عمـا مهمـة وفـد جـدول أ
الحكومـة السـويدية ودعمهـا لتحقيـق األهـداف ونشـر 
المعرفـة بمـا يعنيـه جـدول األعمال. وفـي مسـح لمركز 

سـيفو لإلحصائيـات، فقـد أظهـر أن أربعـة مـن أصـل 
عشـرة سـويديين يعرفـون األهـداف األمميـة، األمـر 
الـذي أبـدت بشـأنه شـارما امتعاضهـا وقالـت: »نحـن 
الذيـن علـى معرفـة بجـدول أعمـال األمـم المتحـدة 
نعتقـد أن الجميـع يعرفـه أيضـا لكـن الدراسـات تبيـن 
أن الوكالـة الوطنيـة للتعليـم علـى سـبيل المثـال، ال تزال 
غيـر مبديـة االهتمـام الكافـي بطـرح جـدول األعمـال 

 لبارول شارما  „فـي المـدارس«.
ً
ووفقا

فان 21 سنة المتبقية فقط على 
تحقيق األهداف ليست 

بالمستحيلة للوصول إليها، لكن 
المطلوب هو التزام األفراد 

ووجود الدافع لديهم.

ووفقـا لتقريـر جديـد صـادر عـن الجمعيـة السـويدية 
لبلديـات مـع  طـي ا ، فقـد وصفـت تعا لبيئـة لحفـظ ا
االسـتثمار التعليمـي مـن اجـل تحقيـق أهـداف التنميـة 

لبـطء. المسـتدامة بالمتخلـف وليـس فقـط شـديد ا

لتعليـم  يـر ا ل وز ت، قـا دا النتقـا  وردًا علـى تلـك ا
نـه  غنـز نيهتـر، ا غوسـتاف فريدوليـن لصحيفـة دا
»لـم تكـن هنـاك مبـادرة وطنيـة بشـان كيفيـة التصـرف 
مـع جـدول أعمـال األمـم المتحـدة لكـن تلـك المسـألة 

سـتؤخذ اآلن بالحسـبان«. 

ووفقـا لبـارول شـارما فـان 12 سـنة المتبقيـة فقـط 
علـى تحقيـق األهـداف ليسـت بالمسـتحيلة للوصـول 
إليهـا، لكـن المطلـوب هـو التـزام األفـراد ووجـود الدافـع 

. يهـم لد

 وأضافـت:« كانـت هنـاك معلومـات مثيـرة للقلـق للغاية 
حـول تغيـر المنـاخ لدينا فـي السـويد. وبمجـرد التركيز 
لـم،  لـى نهايـة العا لـذي سـيؤدي بنـا ا علـى التهديـد ا
لعمـل  لنقاشـات ونبـدأ ا سـننتهي مـن مجـرد طـرح ا
فعليـا حـول مسـائل البيئـة والمنـاخ. لكـن هـذا العمـل 
ليـس محصـورًا بقـادة العالـم واألمـم المتحـدة، إذ علينـا 
نـا أعنـي نفسـي  جميعـا أن نسـاهم بالقيـام بـه، وهنـا أ

وديمـا وبيـورن والجميـع«.

ديمــا الحلــوة من شــبكة الكومبس

بيــورن ويدمــارك مــن صحيفة االومفارلدن

األهداف األممية مسؤولية األفراد 
وليس فقط قادة العالم
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الكومبس – إصدارات: صدر في سـتوكهولم كتاب جديد للباحث صاحب الربيعي، بعنوان: »هندسـة الجمهور 
والتحكم بالـرأي العام«، جاء في مدخلـه: »إن التطـورات الهائلة في العلـوم التكنولوجية والتقنية والحاسـوبية، 
أثر على نحو مباشـر فـي زعزعة األنظمـة التقليديـة غير المسـتجيبة للواقـع، وأصبحـت أسـاليبها العنيفة في 
التحكـم بالمجتمعـات غيـر مجديـة، وال تحقـق االسـتقرار السياسـي، ألن المجتمعـات عامـة طـورت أسـاليب 
المواجهة ضد األنظمة السياسـية االسـتبدادية منها تشـكيل منظمات المجتمع المدني المتخصصة بشؤون 

الدفاع عن حقوق اإلنسان، ومناهضة العنف، والدفاع عن الحريات، والنقابات ... وغيرها. 
سـية ـ  لسيا نظمـة ا أل بـل لـم تعـّد ا لمقا فـي ا
لـح  الديمقراطيـة تحديـدًاـ  قـادرة علـى تلبيـة مصا
طبقـة األغنيـاءـ  كليـاـ  وال مصالـح فقـراء المجتمـعـ  
علـى نحـو ُمنصـف وعـادلـ  ممـا أدى إلـى تراجـع نسـب 
التصويـت فـي االنتخابـات العامـة على نحـو يؤشـر لحالة 
خلـل فـي األنظمـة الديمقراطيـة ويهـدد ديمومتهـا، 
لذلـك جـرى تحديـث األسـاليب السياسـية المعتمـدةـ  
علـى نحـو كبيـرـ  باالسـتعانة ليس فقـط بعلم السياسـة 
لتـي  لمتنوعـة ا لتخصصيـة ا لعلـوم ا وحسـب، بـل با
تبحـث فـي الدوافـع النفسـية المؤثـرة فـي سـلوكيات 
لمسـتقبلية  تهـا ا فا لتنبـؤ بتصر ا ت و لمجتمعـا ا
لتحكـم  ا ة و يثـة للسـيطر ت حد ليـا ت آ بتكـر ا و

. ب لشـعو با
إن علـم السياسـة التقليـدي وأسـاليبه لـم يعـّد محققـا 
لمعاصـر ممـا تطلـب  لسياسـي ا قـع ا لوا لمتطلبـات ا
ى منهـا علـم ـ  خـر م تخصصيـة أ ه بعلـو تعضيـد
النفـس، واالجتمـاع، واإلعـالم، واالقتصـاد، والنفـس 
سـة  لسيا لجسـد ـ لتصبـح ا ت ا عـي، وحـركا الجتما ا
ديميـة بحتـة  كا سـة أ ا هـا در فيـة ليـس بعّد ا حتر ا
وحسـب، بـل خبـرات وتجـارب وممارسـات عمليـة 
ء  لخصـوم واألصدقـا ا لجمهـور و مـل مـع ا لتعا فـي ا
الحتوائهـم أو خداعهـم أو التحكـم بهـم أو اسـتغاللهم 

لمعلنـة.  لسياسـية غيـر ا ألهـداف ا لتحقيـق ا

سـياـ   ئـدًا سيا لجمهـور قا ج ا يتطلـب هندسـة مـزا
كارزمـاـ  يجيـد دغدغـة عواطـف الجمهـورـ  الجاهـل 
ف  ألهـدا بـة لخدمـة ا ذ لكا د ا لوعـو عها با شـبا إ ـ و
تـه  ئـد وقدرا لقا نـات ا مكا نـت إ لسياسـية فكلمـا كا ا
عاليـة، زاد حصـاده مـن كسـب الجمهـور فـي الـدول 
المتخلفـة حيـث تتحكـم العاطفـة بالجمهـور الجاهـل 

لعقـل. مـن دون ا
ة  لثـور دة ا سـع بيـن قـا لشا لنظـر للفـرق ا يتعيـن ا
هيـر  لجما تهـم ا د يـة فـي قيا لتقليد ليبهم ا سـا أ و
رة  دا لحديثـة فـي إ ليبهم ا سـا لـة وأ لدو دة ا ، وقـا
الت  صـة فـي مجـا لمجتمـع خا ا لـة و لدو مؤسسـات ا
اإلدارة والتخصصـات المختلفـة والخبـرة حيـث تعـّد 
مقومـات السياسـة فـي األولـى نمطـا تقليديـا علـى نحـو 
عـام وفـي الثانيـة تعـّد مقومـات السياسـة احترافيـة 
تعتمـد العلـوم المختلفـة واألسـاليب الحديثـة منهـا 
لنقـدي للواقـع االجتماعـي باعتمـاد علـم  ـ التحليـل ا
النفـس االجتماعـي واألخالقـي والسياسـي والمعرفـي 
واإلعالمـي، والتحليـل السـيكولوجي للجمهـور، وآليـات 
تحكـم فعالـة وسـيطرة حديثـة لهندسـة الجمهـور 
ـ  بتكاليـف ماليـة منخفضـة وأسـاليب آمنـة ومضمونـة 

 . ئـج لنتا ا
 

الدراسة من 3 فصول

ألول  لفصـل ا سـة مـن ثالثـة فصـول: ا لدرا لـف ا تتأ
)الدولـة واألحـزاب السياسـية( بحـث فـي محوريـن، 
المحـور األولـ  مفهـوم الدولـة والصـراع السياسـيـ  
شـمل ثالثـة بنـود: مفهـوم الدولـة والنظـام السياسـي، 
وأسـباب الصراع السياسـي ونتائجه، واألسـاليب الفعالة 
فـي مواجهـة األنظمـة االسـتبدادية.  والمحـور الثانـي 
ـ ماهيـة األحـزاب السياسـية وأسـاليب عملهـاـ  شـمل 
ثالثـة بنـود: ماهيـة األحـزاب السياسـية وقياداتهـا، 
سـة  لسيا م ا مفهـو ، و سـي لسيا لعمـل ا ليب ا سـا أ و

نماطهـا.  االحترافيـة وأ
الفصـل الثانـي )سـيكولوجية الفـرد والمجتمـع( بحـث 
فـي محوريـن: المحـور األولـ  العوامـل المؤثـرة فـي 
سـيكولوجية الفـردـ  شـمل ثالثـة بنـود: عامـل الحسـد 
مـل  لتعصـب، وعا ا لعنصريـة و مـل ا ، وعا لغيـرة ا و
نـيـ   لثا لمحـور ا تيـة واالجتماعيـة. وا لذا لتربيـة ا ا
العوامـل المؤثـرة فـي سـيكولوجية المجتمـعـ  شـمل 
مـل  لعا ا للغـوي، و ا فـي و لثقا مـل ا لعا ثالثـة بنـود: ا

لدينـي. لقيمـي وا لعامـل ا لمعرفـي، وا لفكـري وا ا
الفصـل الثالـث )علـم االجتمـاع والجمهـور( بحـث فـي 
لمحـور األولـ  دور علـم االجتمـاع فـي  محوريـن، ا
هندسـة الجمهـورـ  شـمل ثالثـة بنـود: علـم النفـس 
االجتماعـي واألخالقـي، وعلـم االجتمـاع )السياسـي، 
لنقـدي للواقـع  لتحليـل ا والمعرفـي، واإلعالمـي(، وا
لتحليـل  نـي ـ ا لثا لمحـور ا ا . و كـه ا عـي وحر الجتما ا

لجمهـور ـ شـمل  لتحكـم با ت ا ليـا آ لوجي و لسـيكو ا
ثالثـة بنـود: سـيكولوجيا الجمهـور ومعاييـر االنتمـاء 
للجماعـة، وأسـاليب عمـل النخبـة السياسـية ودورهـا، 
لشـعوب.  متـة للتحكـم با لصا ألسـلحة ا سـتخدم ا وا
ألجنبيـة  لعربيـة وا جـع ا لمرا لخالصـة، وا خيـرًا  ا وأ

إلنكليزيـة.  لكتـاب با وملخـص ا

المؤلف والكتاب 
في سطور:

عدد صفحات الكتاب: 208 صفحة
تـابـ  سـتوكهولم، 

ُ
لك ر ا لنشـر: دا لطباعـة وا ر ا دا

يد لسـو ا
المؤلـف صاحـب الربيعـي بكالوريـوس علـوم زراعيـة 

مـن جامعـة تشـرين السـورية عـام 1985.
بيـة  لعر فـة ا لصحا ت فـي ا سـا ا لدر ت ا ا نشـر عشـر
لنمـو  ا لـم و لعا لبيئـي فـي ا قـع ا لوا قيـة عـن ا لعرا ا و
الديموغرافـي، واألمـن الغذائـي، والثقافـة والفلسـفة 
واألدب والفكـر، وأزمـة الميـاه فـي الشـرق األوسـط.

شـارك فـي خمسـة مؤتمـرات دوليـة عـن الميـاه فـي 
لـم )السـويد، وبريطانيـا، وهولنـدا(، باإلضافـة  لعا ا
إلـى أربعـة مؤتمـرات فـي الوطـن العربـي. وشـارك فـي 
سـيمنارات عـن ميـاه الشـرق األوسـط مـع عـدد مـن 
المختصيـن فـي جامعتـي سـتوكهولم وينشـوبن فـي 

يد. لسـو ا
حاصـل علـى خمـس شـهادات تقديـر مـن جامعـات 
يا،  لمغـرب، وسـور ا تونـس، و ت ) را ا عربيـة ووز
لـدول  معـة ا ق( فضـال علـى جا ا لعـر ا يـت، و لكو ا و
ثـه  ئـز عـن بحو ا ز علـى عشـر جو حـا . و بيـة لعر ا
بشـؤون الميـاه فـي الشـرق األوسـط مـن اتحـاد الكتـاب 

. يين يد لسـو ا

يـة  لمهنيـة: حما لمنظمـات ا  ناشـط فـي عـدد مـن ا
د  تحـا ا ، و يين يد لسـو ب ا لكتـا د ا تحـا ا ، و لبيئـة ا
كـز  مر ، و قييـن ا لعر مييـن ا عال إل ا فييـن و لصحا ا
بـع  لتا لعربـي ا ئـي ا لما ألمـن ا ئيـة وا لما سـات ا لدرا ا
للجامعـة العربيـة ومسـجل كخبيـر وباحـث فـي المجـال 

. ئـي لما ا
لعربـي  لوطـن ا لميـاه فـي ا بـا عـن ا صـدر لـه 22 كتا
لفتـرة 1999– 2017  لشـرق األوسـط فـي ا وا
باإلضافـة إلـى كتـاب مشـترك مـع عـدد مـن الباحثيـن 
لفكريـة  لشـؤون ا بـا فـي ا لعـرب، وثالثـة عشـر كتا ا
م 2005، 2007،  ا عـو لفلسـفية أ ا بيـة و ألد ا و

  .2018 ،2015 ،2011 ،2010

ستوكهولم: كتاب جديد عن

»هندسة الجمهور والتحكم بالرأي العام{



21 | الكومبس

أشياء تقلق السويديين عند السفر
٨  هكذا يمكن تجنبها

المرض
لسـفر  ا كة  شـر ت  عـد أ
والسـياحة TICKET دراسـة 
كثـر  أ ل  حـو ئية  سـتقصا ا
األمـور التـي تقلـق السـويديين 
عـد  ل مو ًا عنـد حلـو كثيـر
رحـالت سـفرهم، حيـث بينـت 
النتائـج أن العطـالت التـي يتـم 
لمـرض قـد  تدميرهـا بسـبب ا
تصـدرت قائمـة أكثـر األمـور 
ن  يو يد لسـو ا لتـي تجعـل  ا
لسـفر. ن منهـا عنـد ا يقلقـو

 K A T A r I N A لـت  قا و
ظفـة  مو  d A N I E L S
قسـم  مـة و لعا ت ا قـا لعال ا
 TICKET االتصـاالت بشـركة
بعـض  يشـعر  مـا   

ً
ة د عـا «

النـاس بالقلـق مـن احتمـال تعرضهـم لوعكـة صحيـة 
السـيما بعـد تأخـر حصولهـم علـى عطلـة وإصابتهـم 
بالمـرض عنـد الحصـول علـى االسـتراحة واالسـترخاء 
أخيـرًا بعـد قضـاء فتـرة طويلـة مـن الضغـط والتعـب.

فضـل نصيحـة يمكـن  ن أ وتؤكـد dANIELS أ
لقلـق  طة عـدم ا فرين هـي ببسـا تقديمهـا للمسـا
كثيـرًا، وربمـا هـذا األمـر هـو أفضـل دواء يمكـن اللجـوء 

ليـه لتفـادي الشـعور السـيئ واالضطـراب. إ

الهجمات 
والتهديدات 

اإلرهابية
وتعتبـر dANIELS أن هـذا 
مـر  لحقيقـة أ لسـبب هـو فـي ا ا
بـدًا، السـيما وأن  غيـر مبـرر أ
ت  ا يـد لتهد ث ا و خطـر حـد
بيـة هـو  ها ر إل ت ا لهجمـا ا و

. يـة ل ضئيـل للغا حتمـا ا
ومـن المعـروف أن الخـوف مـن 
وقـوع هجمـات أو تهديـدات 
 
ً
إرهابيـة قـد ازداد كثيـرًا مقارنـة

مـع نتائـج المسـح الـذي أعدتـه 
الشـركة قبـل نحـو سـتة أشـهر 
تقريبـا. حيـث يشـعر حوالـي 38 ٪ مـن المسـافرين 
النسـاء و٪25 من المسـافرين الرجال بالقلق الشديد 
إزاء التعـرض لهجمـات إرهابيـة خـالل قضـاء اإلجـازة.
 K A T A r I N A مهـا  لتـي تقد لنصيحـة ا ا و
dANIELS فـي هـذا السـياق هـي أن يكـون المـرء 
حـذرًا قليـاًل، ولكـن بالتأكيـد يجـب أن ال يخـاف اإلنسـان 
وأن ال يـدع المخـاوف الخاصـة بـه تسـيطر عليـه وعدم 
السـماح للقلق بإقـرار مـا يجـب القيام بـه خـالل العطلة.
فالمـرء علـى سـبيل المثـال ال يجـب أن يتجنـب زيـارة 
األماكـن والمعالم السـياحية المشـهورة بسـبب الخوف 
مـن وقـوع هجـوم إرهابـي، ولكـن يمكـن أن يكـون 

اإلنسـان علـى أهبـة االسـتعداد.

سوء األحوال 
الجوية

نـه  وتعتـرف dANIELS أ
ربمـا هنـاك قلـق مشـروع عندما 
ل  ألحـوا ء ا ألمـر بسـو يتعلـق ا
الجويـة وهـو أمـر صعـب للغاية.
فعلـى سـبيل المثـال يمكـن أن 
يـؤدي هطـول األمطـار كثيـرًا 
ء  السـترخا لـى تعكيـر صفـو ا إ
والقضـاء علـى العطلـة، وتعتبـر 
هـذه الحالـة واحـدة مـن أسـوأ 
لتـي يمكـن تخيلهـا،  ر ا مـو أل ا
ء  لغـا لعديـد إل حيـث يضطـر ا
ف  و لظـر تهـم بسـبب ا حال ر
المناخيـة السـيئة التـي تضـرب المنطقـة التـي تتـم 

تهـا. ر يا ز

الحوادث
هـذا األمر هـو مـن غير المحتمل 
ذا  لكـن إ ًا، و ن يحـدث كثيـر أ
كان الشـخص فـي تايالنـد مثـاًل 
واسـتأجر دراجـة ولـم يسـتخدم 
وسـائل األمـان مثـل وضـع الخوذة 
علـى الـرأس فإنـه مـن المرجـح أن 

يتعـرض لحـادث مـا.
 K A T A r I N A لـت  قا و
ن  عتقـد أ ا « d A N I E L S
نـه  د أ تـر لمجـر لبعـض يتو ا
سيسـافر لبيئـة مختلفـة، ولذلـك 
فـإن المـرء يشـعر بالقلـق كثيـرًا 
مـن احتمـال التعـرض لحـوادث 
معينة، وهـو أمـر مبرر فـي بعض 

ن«. ألحيـا ا
وقد يكـون الشـخص قد سـمع مثـاًل عـن كيفيـة القيادة 
فـي إيطاليـا وبالتالي الشـعور بالخـوف من وقـوع حوادث 
إضافيـة، علـى الرغـم مـن أن الخطـر ليـس أكبـر ممـا إذا 

كان الشـخص موجـودًا فـي بلـده األصلـي.
ومـن أجـل أن يشـعر الشـخص باألمـان أكثـر فإنـه يمكـن 
التحقـق مـن كيفيـة سـير طريقـة عمـل مراكـز الرعاية 
الصحيـة فـي البلـد الـذي سيسـافر إليـه، وكذلـك أيضـا 
التأكـد مـن صالحيـة بطاقـة التأميـن األوروبيـة إذا كان 
الشـخص سيسـافر داخـل االتحـاد األوروبـي أو ضمـن 

المنطقـة االقتصاديـة األوروبيـة.

حوادث 
السرقة 
والسطو

لتعـرض لحـادث  لقلـق مـن ا إن ا
سـرقة هـو غيـر مبـرر تمامـا، ألن 
الخطـر الـذي يمكـن أن يواجهـه 
المـرء فـي هـذه الحالـة ليـس أكبـر 
ممـا هـو عليـه األمـر فـي مدينـة 

. لم مثـاًل سـتوكهو
وغالبـا مـا تتعلـق هـذه الحـوادث 
لمحفظـات،  لجيـوب وا بسـرقة ا
ولذلـك يمكـن تفـادي التعـرض 
ل  قة مـن خـال لسـر ث ا د ا لحـو
تجنـب وضـع المحفظـة فـي الجيـب الخلفـي أو وضـع 
المحفظـة علـى الظهـر بشـكل يكون مـن السـهل جدًا 

ليهـا وسـرقتها. لوصـول إ ا
نـه فـي حـال فقـدان جـواز  ومـن الجيـد أن نعـرف أ
السـفر فإنـه يمكـن الذهـاب إلـى السـفارة أو القنصليـة 
السـويدية للحصـول جـواز سـفر مؤقـت، وإال فإنـه ال 
يحـق للشـخص الـذي أضـاع جـواز سـفره أن يركـب 
لـى الوطـن مـن جديـد يمكـن أن  بالطائـرة للعـودة إ
يكـون األمـر مـن الناحيـة الماديـة مكلفـا جـدًا بالنسـبة 

. لـه

مستوى 
الفندق أسوأ 

من المتوقع أو 
الموعود به

 K A T A r I N A ضـح  تو و
يـد  لعد ن ا d أ A N I E L S
ى  ن مسـتو ن يكـو ن أ قعـو يتو
ييـر  للمعا فقـا  و ق  لفنـد ا
السـويدية، وبالتالـي فـإن شـعور 
لـة يمكـن  لحا لقلـق فـي هـذه ا ا

. ه يـر تبر
لثالثـة نجـوم  ت ا دق ذا لفنـا ل ا لمثـا علـى سـبيل ا
يمكـن أن تكـون جيـدة نوعـا مـا، ولكـن فـي المناطـق 
السـياحية فـإن اإلقامـة فـي هـذا النـوع مـن الفنـادق 

يـة. ن تكـون سـيئة للغا يمكـن أ
لتحقـق  وأفضـل طريقـة لتجنـب خيبـة األمـل هـي ا
لفنـدق علـى شـبكة االنترنـت، حيـث  لتأكـد مـن ا وا
يوجـد العديـد مـن المواقـع التـي تعـرض تقييمـات 

الزبائـن حـول جـودة الفنـدق.

اضطراب 
شركات 

الطيران أو 
اإلفالس

 مـا تحـدث حـاالت غريبـة 
ً
عـادة

كإفـالس الشـركات، وهـذا القلـق 
هـو مشـروع تمامـا، السـيما إذا 
اختـار المـرء السـفر مـع شـركات 

. لتكلفـة منخفضـة ا
ب  ن اضطـرا يضـا فـإ وكذلـك أ
و  ن ا لطيـرا موظفـي شـركات ا
لرحـالت هـو  عيـد ا خيـر موا تأ
أمـر يحـدث كثيـرًا ويؤثـر علـى الجميـع ومـن الصعـب 
ة  جـدًا تجنبـه. وأهـم شـيء فـي هـذه الحالـة هـو قـراء
الشـروط والحقـوق جيـدًا عنـد حجـز الرحـالت بغيـة 
لـذي يمكـن اسـتعادته والحصـول  لمبلـغ ا معرفـة ا

. عليـه

األمتعة 
المفقودة

فـي بعـض األحيـان قـد يواجـه 
ن  و فقـدا خـر أ فرون تأ لمسـا ا
نـه ينبـغ  لذلـك فإ متعتهـم، و أ
إلبـالغ  ن يقـوم با ء أ لمـر علـى ا
 عبـر 

ً
ة شـر ثـة مبا د لحا عـن ا

كة  نـي للشـر و لكتر إل قـع ا لمو ا
 ، حلتـه ر فيهـا  حجـز  لتـي  ا
لحـق  يـه ا ا لد ذ فـة مـا إ معر و
يـض  ل علـى تعو لحصـو فـي ا
ر  نتظـا ال ا م  عـد و  ، لـي ما
مـة  ز لال ت ا ا ء ا جـر إل م با للقيـا

طـن ة للو د لعـو حتـى ا

ترجمــة وتحريــر »الكومبس«
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  ٥

  ٦
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الكومبـس - سـفر: هنـاك الكثير من األمـور التـي تدعـو للقلق عند السـفر، ولكـن كل مـا يقلقنا هـو فـي الواقع غير 
مبـرر، حيـث يمكـن تفـادي الكثيـر مـن أوجـه القلـق هـذا واالضطـراب. الكومبـس تسـتعرض لكـم أهـم مـا يقلـق 

المسافرين:
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ات: بداية يعـد المتحـف الوطنـي  الكومبـس – لقـاء
السـويدي، متحفـًا مركزيـًا مـن حيـث األهميـة، وهـو 
أكبر متحف فني في سـتوكهولم، ويضـم لوحات فنية، 
 1900 ومنحوتـات يعـود تاريخهـا إلـى 1500_
عامـًا، وهـو يقـع فـي شـبه جزيـرة باليـس هولمـن 
BLASIEHOLMEN فـي سـتوكهولم ويعـود 
تاريـخ إنشـاءه إلـى 1792م ويعـد مـن أقـدم متاحـف 

أوروبا. 
نعـم. إنـه الحـدث األبـرز، الحـدث األكثـر أهميـة اليـوم 
وربمـا إشـكالية وجـرأة، إذ ثمـة مفاجـأة تحـدث اآلن 
فـي المتحـف الوطنـي فـي سـتوكهولم الـذي يسـتعد 
النطالقـة متميـزة وبحلـة جديـدة وبمـا يمثـل حيـث 
نـه يعـد درة متاحـف السويد وأشـهرها وأكثرهـا  أ
أهميـة وقيمة فـي عكـس الهويـة التقليدية لهـذا البلد 

المتقـدم والعريـق. 
ر غيـر مسـبوق وغيـر  تخـاذ قـرا لقـد تـم مؤخـرًا، ا
تقليـدي، يقضـي أن نـرى اللغـة العربيـة كجـزء أساسـي 
مـن خطابـه الجمالـي والتثقيفـي، وليقـدم مـن خاللـه 
لجديـد،  وعبـره هويـة متنوعـة وثريـة ال تخـاف ا
وتتعامـل بشـجاعة مـع المسـتجد، دون وهـم أو شـعور 

لتـردد أو الضعـف.  ا
فـي  ي  يد لسـو ا طنـي  لو ا لمتحـف  ا ًا  ذ إ
للغـة العربيـة، أي حلـم هـذا،  سـتوكهولم يتحدث ا
ئية  سـتثنا بـة ا لتجر ن تكـون هـذه ا وكيـف يمكـن أ

. ن معـا جحـة بـآ نا و
سـتن فـورس   ورت بيرجيتـا كا مبـس« حـا لكو ا «
BIrGITTA CASTENFOrS نائبـة رئيـس 
لمباشـرة  اإلدارة ورئيسـة الموظفيـن والمسـؤولة ا
لـذي يقضـي بضـم  لحكومـي ا لمشـروع ا األولـى عـن ا
لـى مؤسسـات الدولـة وتدريبهـم  القادميـن الجـدد إ
ة  قـو لعمـل بثقـة و لـى سـوق ا هيلهـم للنـزول إ تأ و
سـتقبلتنا فـي مكتبهـا وحدثتنـا  لتـي ا ا ، و وحرفيـة
ر ، وشـرحت بثقـة  لقـرا بإسـهاب ودقـة عـن هـذا ا
ووضـوح مـا يمكـن أن يكـون خططـا مسـتقبلية تضمـن 
مـن خاللهـا الوصـول بالمعلومـات المترجمـة للعربيـة  

إلـى كل الفئـات والشـرائح االجتماعيـة . 

السيدة BIRGITTA مرحبًا، لنبدأ 
من القرار النوعي غير المسبوق 

بالنسبة للثقافة العربية في 
السويد ؟ ما الذي يعنيه بالضبط أن 
يتحدث المتحف الوطني السويدي 

في ستوكهولم اللغة العربية؟ 

لفكـرة، نحـن  لحقيقـة إن الصدفـة هـي وليـدة ا فـي ا
كمؤسسـة ثقافيـة لدينـا الحـظ فـي أنـه لدينـا شـخص 
في مؤسسـتنا يتحـدث العربيـة، وهـذا أدى أن نسـتثمر 
قرار الحكومـة الذي يقضـي باسـتقبال الوافديـن الجدد 
فـي مؤسسـات الدولـة، وأن نبحث عـن األشـخاص الذين 
يتكلمـون العربيـة، وأن نقـوي مؤسسـتنا باللغـة هـذه. 
ونحـن بالمقابـل نعلـم أن هنالك فئـة مسـتهدفة وتملك 
ذات اللغـة وهـم ليسـوا بقلـة.  ولذلـك وجدنـا االحتيـاج، 
واسـتحدثنا اإلمكانيـات فـي أن نحقـق هـذه الفكـرة 
داخليـا مـن المؤسسـة ذاتهـا، وهـي مصادفـة ممتـازة 
بـل رائعـة، وأن نقـدم المشـروع »الحلـم«. وأضيـف هنـا 
هو أن علـى من يبـدأ مشـروع بهـذه المجازفـة واألهمية 
أن يحـاول أن يـرى ويتلمـس جـدوى هـذا األمـر، ومـدى 
نجاحـه وأن يضمـن لـه االسـتمرارية المطلوبـة، وعلـى 
هـذا األسـاس يعتمـد ضمـان اسـتمرارية هـذا العمـل، 
لعربـي  لمتلقـي ا لجمهـور وا لفعـل مـن قبـل ا وردة ا

عليه. 

كيف تم صياغة القرار، وماهي 
مبرراته؟ لماذا في هذا الوقت؟ 

ئمـا دولـة متنوعـة ومتعـددة  لقـد كانـت السـويد دا
الجنسـيات، والـكل فيهـا يتحـدث لغـات أخـرى »خاصـة 
» غيـر السـويدية. لكـن الموجـة الجديـدة والكبيـرة 

نـت مـن  ة كا ألخيـر ة ا لفتـر لجـدد فـي ا دميـن ا للقا
المتحدثيـن باللغـة العربيـة. هدفنـا وأمنياتنـا بالنهايـة 
أن نحقـق الوصـول إلـى الجماهيـر التـي تتحـدث عـدة 
لغـات، لكـن ال يوجـد لدينـا اإلمكانيـات الكافيـة لذلـك 
ولألسـف، وهـذه الفرصـة أتتنـا عـن طريـق الصدفـة 
كمـا قلـت، باإلضافـة إلـى أن اإلمكانيـات الماديـة ال تكفي 
لتغطيـة كل اللغـات. نحـن مؤسسـة صغيـرة مقارنـة 
باألحـالم الكبيـرة. وأيضـا أحـب أن أشـدد إننـا لـن نترجـم 
لمتحـف هنـا، ولكـن سـنختار نصوصـا  كل شـيء فـي ا
معينـة للمتحـف الوطنـي السـويدي والتـي سـتخاطب 

الجمهـور التـي تنتمـي لـه.
ن  لشـخصي لقلـت لـك إ ّي ا أ ن تعـرف ر ردت أ لـو أ و
بـة للدخـول وأيضـا لخلـق فرصـة  هـذا العمـل هـو بوا
لالهتمـام. إننـا نقـدم بطاقـة تعريفيـة لنسـاعد علـى 

مثـل.  الندمـاج وتفعيلهـا بشـكل أ ء فكـرة ا غنـا إ
اختصـر وأقـول إن مشـروعنا معنـي بإيقـاظ االهتمـام، 
ولفـت االنتبـاه ليكـون جسـرًا وبوابـة للمعرفـة، وربمـا 
من األمـور المسـتقبلية التـي نتمناهـا هو أن يكـون لدينا 

»مرشـدًا متحفيـا » يـؤدي عملـه باللغـة العربيـة. 

من المحتم أن هذا القرار الهام 
يتطلب خطة، وال شك أنه يحتاج 

إلى كوادر. ماذا أعددتم لهكذا 
قرار، وماهي طبيعة عمل الفريق 

الذي كلفتم هذه المهمة؟ 

سـنحاول أن نناقـش هـذه الفكـرة ونطورهـا، وأن نجـد 
لهـا حلـواًل وأفكارًا خالقة تتسـاوى مـع أهميتهـا، ونحن 
فـي طـور البدايـة وخصوصـا عندمـا نبـدأ خطـوة هامـة 
وطموحـة كهـذه، ويجـب علينـا أن نسـتمر بهـا وهـذا 
هـو التحـدي الكبيـر لنـا وليـس فقـط أن نخطـو الخطـوة 

األولـى، ومـن ثـم نركنهـا جانبا. 

هل لهذا القرار غير المسبوق داللة 
على شيء ما، أو رؤية؟ ماذا أردتم 

أن تقولوا للناس والمجتمع بشقيه 
الوافد واألصيل عبر هذه التجربة؟ 

لنـاس كمجموعـة واحـدة،  و ا لجمهـور أ نحـن نـرى ا
نحـن مؤسسـة ثقافيـة تمثـل كل السـويد وفـي هـذا 
الجمهـور هنالـك أشـخاص يتحدثـون اللغـة العربيـة 
وهـم مجموعـة كبيـرة وقويـة ومؤثـرة كمـا المجاميـع 
األخـرى مـن فئـات المجتمـع. ولدينـا مهمـة محـددة 
لسـويدية وقـرار حكومـي بهـذا  بقيـادة الحكومـة ا
ثـر ومتنوعيـن، 

ُ
الصـدد ومهمتنـا أن يكـون لدينـا زوار ك

وحتـى أكـون أكثـر دقـة وتلخيصا نحـن لـم نأخـذ هـذا 
القـرار ولكـن توافـرت لنـا الفرصـة وربمـا هـذه الفرصـة 
ن نسـتفيد مـن  تمنـى أ لعربيـة، وأ للغـة ا نـت فـي ا كا
ذات التجربـة مـع اللغـات األخـرى. ربمـا ولكـي أكـون 

واضحـة فـي اإلجابـة علـى سـؤالك أشـدد بالقـول، نحـن 
مؤسسـة وطنيـة لـكل الشـعب السـويدي ونحـن نعكس 
، نحـن ال نسـتبعد أحـدًا،  مـاًل لسـويدي كا لمجتمـع ا ا
وإنمـا نحـن نتوجـه للجميـع ونحتويهـم ككتلـة واحـدة 

  „متجانسـة. 
ً
كانت السويد دائما

دولة متنوعة ومتعددة 
الثقافات، والكل فيها يتحدث 

لغات أخرى »خاصة » غير 
السويدية

للغـة  للغـة السـويدية هـي ا وعلينـا هنـا أن ننتبـه أن ا
الرئيسـية فـي خطابنـا الثقافـي والمعرفـي، وممكـن فـي 
بعـض األحيـان أن نضيـف اإلنكليزيـة ولغـة اإلشـارة، أو 
لغـة أخـرى. وهـذا يعتمـد علـى أي المجاميـع البشـرية 
تلـك التـي نريـد الوصـول إليهـا وخصوصـا أن خطابنـا 
تـه  عـادة مـا يكـون مبطنـا فهـو يراعـي فـي محتويا
أن يكـون » وسـيطا » لتعليـم األخريـن وتثقيفهـم 
الثقافـة السـويدية. تلـك المهمـة التثقيفيـة الشـعبية 
عـن طريـق الفـن والتقاليـد حتـى لـو كان الزائـر ال يملـك 
لطريقـة قـد تكـون  ن هـذه ا ذ أ لسـويدية، إ للغـة ا ا
مدخـاًل كذلـك لتعلـم اللغـة السـويدية ذاتهـا التـي هـي 
وسـيلة هامـة لمعرفـة وفهـم المجتمـع.  إنهـا بوابـة 
للمعرفـة واالندمـاج الصحيـح، وأيضـا هـذا كلـه يعتمـد 
لمشـروع  علـى االهتمـام عندمـا نـرى صـدى لهـذا ا
سـيكون هـذا دعمـا كبيـرًا لنـا ودافعـا كـي نطور أنفسـنا 

فـي هـذا اإلطـار، وإيجـاد إمكانيـات أخـرى للتواصـل. 

ماهي الخطوط األساسية التي 
اعتمدتم عليها، الفلسفة التي 

تبنون عليها خطابكم؟ أي عقلية 
تخاطبون وأي مستوى تتوجهون 

له، وماذا تريدون له أن يصل؟ 

ر وكميـة  لقـرا ن نفكـر بأهميـة هـذا ا يجـب علينـا أ
االسـتفادة وكميـة األشـخاص الذيـن يسـتفيدون مـن 
هـذا القـرار ونرصـد ردود الفعـل. إن معلمينـا والمربين 
عندنـا يعملـون مـع األطفـال مثـاًل بشـكل حثيـث ومـن 
ثـم يعملـون مـع مجاميـع بشـرية ذات خلفيـات أخـرى 
لكننـا لـم نركـز بصـورة كبيـرة مـع األطفـال القادميـن 
من ثقافـات أخـرى. لكـن مـن أمنياتـي اجتـذاب الشـبيبة 
الواعيـة والراشـدة واألطفـال اآلتين مـن تلـك الخلفيات 
المتنوعـة األخـرى وهـذا يعتمـد علـى أننـا نركـز بـكل 
قوانـا علـى الكـوادر التـي تعمـل معنـا بهـذا المشـروع، 
والتـي نعتقـد أنهـا سـتقودنا بالنهايـة للوصـول إلـى هذه 
المجاميـع والذيـن سـيرفدوننا بالنصائـح كـي نسـتلم 
مفاتيـح هـذه الثقافـات التـي وحدهـا مـن يمتلـك ذاك 

الفهـم الكافـي والنوعـي لـكل تلـك الخلفيـات والقيـم 
لطبـع   ئمـا عنـد اآلخـر ونجهلهـا نحـن با لتـي هـي دا ا
تلـك األشـياء التـي لـم نعشـها أو نختبرهـا والتـي ليـس 
لدينـا أي فكـرة عنهـا ، لذلـك علينـا أن نتعلـم ونطلـب 
لمسـاعدة . نحـن فـي مؤسسـات كثيـرة تنظـر فـي  ا
موضـوع االندمـاج، وهنالـك مؤسسـات حكوميـة وغيـر 
حكوميـة تقـوم بالبحـث والتمحيـص طـوال الوقـت، 
ولكـن كالعـادة تعانـي الدولـة مـن قلـة المـوارد، لكـن في 
لبـاب بمـا يناسـب ويشـذب  المسـتقبل سـيفتح هـذا ا

من األمور المستقبلية  „قـرار االندمـاج وتعـاد صياغتـه بشـكل أمثـل.
التي نتمناها هو أن يكون لدينا 
{ يؤدي عمله 

ً
 متحفيا

ً
»مرشدا

باللغة العربية 
للمتحـف الوطنـي عـدة نشـاطات ومعـارض محـددة 
وهنالـك معلميـن ومختصيـن يقومـون بمسـؤولياتهم 
بصـورة مباشـرة لوضـع الخطـط المناسـبة للوصـول إلـى 

المجاميـع المسـتهدفة.
أخيـرًا سـنقوم باالسـتمرار فـي عملنـا هـذا حتـى عنـد 
انتهـاء قـرار الحكومـة فـي العـام 2018 م القاضـي 

بدمـج القادميـن الجـدد فـي مؤسسـات الدولـة. 

أجــرى اللقــاء: وفائي ليال

المتحف الوطني السويدي يتكلم العربية
}الكومبس«: اعتماد اللغة العربية مفتاح للدخول إلى المجتمع السويدي بيرجيتا كاسـتن فورس لـ

بيرجيتا كاستن فورس 
◄ FOTO: ANNA dANIELSSON /NATIONALMUSEUM ©

◄ FOTO: NATIONALMUSEUM ©                                                                             
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الكومبس – ثقافة: في سـنين انتشـار الثقافة والفكر التقدمي في عمـوم العراق، في ذلك الزمن من سـبعينيات 
القرن الماضي، ومن ذلك الزقاق في مدينة السـماوة )زقاق موسـكو(، رسـم هاتف بشـبوش خطواتـه األولى نحو 
عوالم المعرفة الرحبة، فبدأ يكتب الشعر وهو في السابعة عشـرة من عمره في مرحلة الدراسة الثانوية، وأول 
من شجعه وأخذ بيده كان الفنان )كمال السـيد(، حيث ضمه إلى فرقة اإلنشاد في السـماوة، ووجد هاتف نفسه 
في كلية الهندسـة وسـط مجموعة من األدبـاء منهم الكاتب )شـاكر األنباري(، فراح ينشـر قصائـده في جريدة 

)طريق الشعب( وفي بعض الصحف الكويتية.
 عندمـا اشـتعلت حـرب الخليـج األولـى عـام )1980(، 
ودخلـت البـالد فـي نفـق مظلـم، التحـق هاتـف بالخدمـة 
بـة، ألنـه ال  لكتا لعسـكرية اإللزاميـة وتوقـف عـن ا ا
مجـال للخيـال والتأمـل فـي الثكنـات العسـكرية، التـي 
لعشـر سـنوات، وبعـد  أمضـى فيهـا مـا يزيـد علـى ا
حـرب الخليـج الثانيـة عـاود بشـبوش الكتابـة والنشـر 
فـي الصحـف الكويتيـة، لكنـه توقـف مـرة أخـرى لمـدة 
خمـس سـنوات ألسـباب أمنيـة، حتى غـادر العـراق عام 
)1998( إلـى األردن، ليحـط رحالـه بعـد بضعة أشـهر 
فـي الدنمـارك، فيسـتلهم مـن خزيـن السـنين ويكتـب 

الشـعر مـن جديـد. 

قصائد وقيود وعيون
إن القصيـدة األولـى التـي أشـرت إلـى هاتـف بشـبوش 
شـاعرًا كانـت بعنـوان: )يكتنـزك اللهيـب وأنـت عابـر(، 
التـي كتبهـا عـام )1977(: »وأنـت تطلـق النـار علـى 
جسـد أثقلـه الخمـر / يرمـي بـأوزاره كلمـا ابتعـد الوطـن 
/ فـي آخـر قلعـة تقتـات منهـا الذاكـرة / وأنـت تفتـك 
بقصيـدة صـارت حطبـا وسـالحا / لحـرب علـى وشـك 
االبتـداء / وأنـت تطـأ القلـب المتفائـل بمـا يحـزن األقدام 
/ قلـق األنامـل المرتجـة باللمـس / وأنـت تحيـك تحـت 
رائحـة البـرق / أخيلـة لمقابـر الثلـج والنـدى / مـا أوسـع 
أزاهيـرك فـي الجحيـم / ولـم تـدرك أن عمـرك مصلـوب 
خلـف زجـاج الفـردوس«. أمـا القصيـدة الثانيـة التـي 
يعتـز بهـا، وهـي األولـى بعـد فتـرات االنقطـاع، فكانـت 
في خـارج العـراق وبعنـوان )شـيوعي(: »من رقـة زحام 
قلـوب مكلومـة / وشـك واضطـراب فـي عاصفـة اليقيـن 
/ بأن هنـاك فـوق ذرى التـل / حدائق فـي اآلتـي / فيزهو 
الكـون بسوسـنة الحلـم / التـي تمـآ النقـاء أريجـا / بيـن 

حـراس األرض. 

صـدر لـه أول ديـوان شـعري: )الشـمس تأتـي مـن دفء 
مخدعـك( عـام )2006(، وتحمـل إحـدى قصائـده 
لتـي بيـن  ذات العنـوان: »مـن ريـح هـذه المتاهـات ا
مـي بانتظـارك  لمسـتحيل / تسـمرت أقدا لـرؤى وا ا
يـا مهـرة الـروح / لنغـي هـذا اللحـن الخفيـف / نمسـد 
قنديـاًل علـى خاصـرة الليـل / لكنـِك منـذ األزل تعزفيـن 
لذكريـات / فـوق سـاللم األبجديـة  منهكـة بحفنـة ا
صـوت الراحليـن«، وصـدر ديوانـه الثانـي: )مفتـرق 
النجـوم( عـام )2009(، وهـو ذات العنـوان إلحـدى 
قصائـده أيضـا: »علـى حافـة السـلم العليـاء / يلتمـس 
المطـوح دورة النبيـذ / وراء حشـرجة األسـياد / مـا 
الـذي يقيـد الصـدق لحظـة مـا نرجـوه / وحينمـا يشـنق 
اإللهـام أمـام عيـون السـراج المنطفـئ / مـا الـذي يسـّرع 
الخطـى كـي نحظـر حفلـة الميـالد«. صـدر لـه مؤخـرًا 
ات نقديـة انطباعيـة لنخبة  كتاب نقـدي بعنوان: )قـراء

مـن األدبـاء(، ثـم ديـوان بعنـوان: )نسـاء(، وديـوان آخـر 
بعنـوان: )الطريـق إلـى سـانت كـروز(. لديـه تسـعة 
مشـاريع كتـب تتـوزع بيـن الشـعر والنقـد والسـينما، 
)خمـس مخطوطـات شـعرية، كتابـان نقديـان لنخبـة 
لشـعر، وكتـاب بعنـوان:  يـة وا لروا لـرواد فـي ا مـن ا

ليـوم(.  لسـينما ا ا

شعر ونقد وسينما
كتـب بشـبوش قصيـدة النثـر الغامضـة والواضحـة فـي 
آن ومـا زال يكتبهمـا، ويـرى فـي )محمـد الماغـوط(، 
لواضحـة، ويعـزو نجـاح  مثـااًل ملهمـا فـي القصيـدة ا
)سـعدي يوسـف( لوضـوح قصيدتـه النثريـة، مقارنـة 
بالغمـوض الـذي كان يكتنـف قصيـدة )أودنيـس(، أو 
قصيـدة )أنـس الحـاج( الغارقـة بالرمزيـة والتكثيـف، 
التـي تثقـل كاهـل القـارئ عنـد فـك رموزهـا، ويؤكـد 
بشـبوش على أن يكون الشـاعر دائـم الوضـوح: »كما هو 
الشـاعر الكبيـر )بابلـو نيـرودا(، الـذي أتهـم بالقصيـدة 
المباشـرة أي القصيـدة الواضحـة، وكان يعتبـر حينهـا 
عيبـا، ولكـن أيـن نحـن اآلن مـن الشـاعر الفـذ )بابلـو 
نيـرودا(؟ الـذي ترجمـت كافـة قصائـده إلـى مختلـف 
اللغـات العالميـة«، ويعتقد بشـبوش أن نجـاح )نيرودا( 
أعتمـد على كتابـة القصيـدة التـي يفهمها البسـطاء من 
النـاس. وكذلـك نجـاح الشـاعر )ناظـم حكمـت(، والـذي 
اعتمـدت شـهرته علـى الوضـوح فيمـا يكتـب: )أجمـل 
األطفـال ذك الـذي لـم يكبـر بعـد / أجمـل البحـار ذاك 
الـذي لـم نصلـه بعـد(. ويـرى بشـبوش مـن أن الشـاعر 
أو األديـب إذا شـعر فـي أيـة لحظـة، أنـه ال يسـتطيع أن 
يسترسـل فـي بوحـه علـى وجـه السـليقة وبانسـيابية 
لشـعر  سلسـة تأتـي مـن قريحتـه، فعليـه أن يتـرك ا
ألنـه مهنـة تتصـل بالنـاس، ويتوجـب عليـه أن يرضـي 
لنـاس أواًل وقبـل كل  الشـريحة البسـيطة مـن عامـة ا

 . ء شـي

يعتقـد بشـبوش أن النقـد يحتـاج إلـى ثقافـة وإطـالع 
واسـعين، فكلمـا قـرأت أكثـر كلمـا أصبـح عنـدك خزيـن 
لنقديـة،  داخلـي، تسـتطيع أن توظفـه فـي الكتابـة ا
خصوصـا فـي النقـد االنطباعـي الـذي يتناولـه بشـبوش، 
وليـس النقـد التنظيـري، »النقـد التنظيـري يأخـذك 
إلـى المـدارس والنظريـات وال يعطـي القصيـدة حقهـا، 
ويتنـاول فقـط الجانـب الفنـي واللغـوي وسـبك الكلمـات 
عـي  النطبا لنقـد ا مـا ا لتعقيـد، أ للقصيـدة ويعقـد ا
 ، ني للقصيـدة إلنسـا عـي وا الجتما لبعـد ا ول ا فيتنـا
عر فـي  لشـا يـه ا ن يعطـي قصـة لمـا يرو ول أ ويحـا
قصيدتـه، وقـد أدخلـت السـينما فـي المقـاالت النقدية، 
و بيـت شـعري  ننـي حينمـا أكتـب عـن قصيـدة أ أي أ
لغـرض،  مـاًل لهـذا ا وظـف فلمـا كا نـي أ يعجبنـي، فأ

وبهـذا أبتعـد عـن األوزان والبحـور والجوانـب الفنيـة 
واللغويـة، وأتنـاول القصـة أو الحكايـة وأحولهـا إلـى 
للغـة وإنمـا  سـينما، ألن مهمتـي ليسـت التقنيـة فـي ا
لنقـد فقـط«، وتنـاول بشـبوش فـي نقـده الشـعري  ا
العديـد مـن الشـعراء، منهـم: )يحيـى السـماوي، برهـان 
شـاوي، قاسـم والـي، خلـدون جاويد، حامـد فاضـل، زيد 
الشـهيد وغيرهـم(، وفـي القصـة القصيـرة قـدم نقـدًا 
ألعمال القـاص )أنمار رحمـة الله(، أمـا في السـينما فقد 
تنـاول العديد مـن األفـالم كان آخرهـا الفيلـم األمريكي: 
)القـارئ(، وكانـت بطلـة الفيلـم الشـابة الجميلـة )كيـت 
وينسـلت(، التـي شـاركت البطولـة مـع )دي كابريـو( في 
فيلـم )تايتنـك(. ويستشـهد بشـبوش بقـول الشـاعر 

محمـود درويـش: )الشـعر هـو الـذي يبعدنـا عـن مسـار 
اللغـة العاميـة الدارجـة التـي نتكلمهـا مـن الصبـاح إلـى 
الليـل(، ويبقـى الشـعُر في األسـاس موهبـة وليـس لغة، 
ولـو كان لغـة ألصبـح كبـار اللغوييـن أمثـال سـيبويه 

شـعراء ونقـادًا.

محمــد المنصور

الشاعر هاتف بشبوش

فوق ساللم األبجديِة 
 الراحلين

َ
 صوت

ُ
يعزف
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للمزيــد وزروا موســوعة الكومبــس للمهن:
www.alkompis.se/job/occupations

الكومبس موسوعة المهن: تقوم شبكة الكومبس بنشـر سلسلة تعريفية عن المهن في السـويد باللغة العربية، لتعريف المتابعين بمعظم المهن 
المتوفرة في سوق العمل السويدي وشروط الحصول عليها وكيفية دراستها. وبذلك تكون الموسـوعة األولى من نوعها باللغة العربية.
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MEDICINSK SEKRETERARE السكرتير الطّبي
لـى جانـب الطبيـب  يعمـل السـكرتير الطبـي إ
ويكـون يـده اليمنـى. مـكان العمـل تتنـوع بيـن 
كـز  ا لمر ا ت و لمسـتوصفا ا ت و لمستشـفيا ا
ت  كا شـر صـة و لخا ت ا ا د لعيـا ا لصحيـة و ا
لبحـوث  ت ا ئيـة ومؤسسـا ا لدو ت ا عـا لصنا ا

. لطبيـة ا
قـة  ّد لطبـي يتطلـب  ا تير  لسـكر ا عمـل 
هتمـام  ليـة وا متناهيـة وقـدرات لغويـة غا
بالعمـل مـع النـاس، فهـو مسـؤول عـن كتابـة 
سـجالت المرضـى الطبيـة، المتضمنـة لجميـع 
المعلومـات الالزمـة التـي تحـدث بهـا الطبيـب 
فـق عليهـا  لجـة، ليوا لمعا و ا رة أ لزيـا ء ا ثنـا أ

لـك. لطبيـب بعـد ذ ا
لمرضـى علـى معلومـات  وتحتـوي سـجالت ا
ئـج  لسـابقة ونتا لفحـوص ا مثـل األعـراض وا
ت  لعمليـا ا لتشـخيص و ا ت و ا ر ختبـا ال ا
ألخـرى، وطريقـة  ت ا لعالجـا ا حيـة و ا لجر ا
التواصـل مـع المريـض. معظـم السـجالت أصبحـت إلكترونيـة، وتعتبـر حساسـة وسـرية ويمنـع علـى غيـر 
المؤهليـن االطـالع عليهـا، وتعتبـر مهمـة فـي عمليـة التقييـم التـي يجريهـا الطبيـب أو الممـرض أو المعالـج 

. غـراض بحثيـة لسـجالت فـي أ لنفسـي، كمـا تسـتخدم ا ا
مـن واجبـات السـكرتير الطبـي أيضـا توفيـر الخدمـة الشـخصية للمرضـى والموظفيـن فـي المراكـز الصحيـة. 
حيـث يقـوم باسـتقبال المرضـى وتسـجيلهم ومسـاعدتهم علـى الدفـع. ويتواصـل مـع المؤسسـات األخـرى، كمـا 
يعمـل السـكرتير الطبي أحيانـا فـي اإلحصائيـات والميزانيـات وكتابة محاضـر جلسـات االجتماعـات والمؤتمرات 

والتقاريـر البحثيـة.
ويسمى السـكرتير الطبي أيضا إداري طبي أو إداري صحي، ويمكن له أن يستلم مناصب إدارية.

الدراسة:
تتطلـب هـذه المهنـة مهـارة فـي اللغتيـن السـويدية واإلنكليزيـة، والتوثيـق الطبـي والصحـي وقانـون الرعايـة 

الصحيـة السـويدي.
ع  لقطـا تير ضمـن ا ء سـكر سـما يد تحـت أ لسـو لمهنـي فـي ا لتعليـم ا ت ا سـا ا ر يـد مـن د لعد جـد ا يو و
 SEKrETErArE INOM :لتوثيـق الطبـي أو اإلدارة الصحيـة، بالسـويدية الطبـي والصحـي أو ا
و  و MEdICINSK dOKUMENTATION أ HÄLSO- OCH SJUKVÅrd أ

.VÅrdAdMINISTrATION

MÄKLARE INOM FINANS سمسار مالي
لنقـدي ضمـن  لـي أو ا لما يعمـل السمسـار ا
يقـدم  ، و ي ر الستشـا ا لـي و لما ل ا لمجـا ا
النصائـح والمشـورة للزبائـن، ويعمـل علـى 
بيـع وشـراء العمـالت واألسـهم والسـندات 

ليـة.  لما واألوراق ا
يتطلـب عملـه مواكبـة األحـداث فـي العالـم، 
لتعـاون مـع اآلخريـن ألنـه  لمشـاركة وا وا
ئـع والمشـتري لألسـهم  لبا لوسـيط بيـن ا ا

والسـندات والعمـالت.
ويعمـل فـي المصـارف أو شـركات التأمين أو 

شـركات األوراق الماليـة. 
ويوجد تخصصين للسمسرة المالية:

يـق  د لصنا ا سـهم و أل ر ا : سمسـا ل و أل ا
AKT IEMÄKLArE / ليـة  لما ا
FONdMÄKLArE ويقـوم بتنفيـذ 
ء األسـهم والسـندات  صفقـات بيـع وشـرا
واألوراق الماليـة وذلـك لمصلحـة الزبـون. 

نـا وربحـا. ما لصناديـق األكثـر أ لشـركات وا كمـا يقـدم االستشـارة حـول ا
 PENNINGMÄKLArE/OBLIGATIONSMÄKLArE الثانـي: سمسـار السـندات أو النقـد
ويعمـل فـي مجـال السـندات الحكوميـة وديـون الدولـة والشـهادات الماليـة التـي تمنحهـا الدولـة أو البلديـات أو 

الشـركات.
يعمـل السمسـار النقـدي غالبـا فـي غـرف تجاريـة كبيـرة مـع شاشـات كمبيوتـر ويراقـب مـن خاللهـا تغيـرات 
أسـعار األسـهم فـي العالـم، ويتابـع األخبـار السياسـية واالقتصاديـة التـي يمكـن أن تؤثـر علـى األسـواق الماليـة 

فـي العالـم.

ة ومهـارة جيـدة، وتحليـل وتقييـم  لنقـدي أن يكـون قـادرًا علـى العمـل بكفـاء ويتوجـب علـى السمسـار ا
 الظـروف الضاغطـة أو المفاجئـة، باإلضافـة إلـى 

ّ
المعلومـات، واتخـاذ القـرارات السـريعة والدقيقـة فـي ظـل

امتـالك شـبكة معـارف مفيـدة.
الدراسة:

تتطلـب هـذه المهنـة شـهادة جامعيـة فـي مجـال العلـوم االقتصاديـة أو اإلدارة الصناعيـة أو الهندسـة أو 
لصناعـي. االقتصـاد ا

ويتطلب أيضا الحصول على رخصة في مجال الوسـاطة المالية عبر: 

/HTTP://WWW.SWEdSEC.SE 

PERSONALSPECIALIST أخصائي الموظفين
يعمـل أخصائـي الموظفيـن لـدى الشـركات 
و  ميـة أ لحكو ت ا لمؤسسـا و ا صـة أ لخا ا
ن  يكـو ، و ت فظـا لمحا و ا ت أ يـا لبلد ا
مسـاعد وممثـل صاحـب العمـل فـي قضايـا 
الموظفيـن، وخاصـة أثنـاء المفاوضـات مـع 
النقابـات أو حـول الرواتـب وبيئـة العمـل 

لعمـل. نيـن ا ا لصحـة وتفسـير قو ا و
جـدًا  ا لموظفيـن متو ئـي ا خصا ويكـون أ
أثنـاء عمليـة التوظيـف أو مـن أجـل رفـع 
قـد يعمـل بشـكل  لموظفيـن. و ة ا ء كفـا
و  لموظفيـن أ ئل ا م فـي جميـع مسـا عـا
 )Hr بشـكل تخصصـي )مـوارد بشـرية
فـي تحليـل الحاجـة إلـى موظفيـن وعمليـة 

لتوظيـف. بـالت وا لمقا اإلعـالن وا
ويتطلـب العمـل كأخصائـي موظفيـن مهـارات تواصـل جيـدة بشـكل شـفهي وكتابـي، وخبـرة قانونيـة فـي مجـال 

ة فـي حـل المشـكالت. العمـل، وكفـاء
الدراسة:

توجـد فـي أغلـب الجامعـات السـويدية، وعـادة مـا تكـون لمـدة 3 سـنوات، يمكـن متابعـة دراسـات عليـا بعدهـا، 
كمـا توجـد لـدى معاهـد خاصـة، ويمكـن أيضـا دمـج مـواد مختلفـة ضمـن تقنيـات التدريـس وعلـم النفـس 

واالجتمـاع وقانـون العمـل وإدارة األعمـال لتكـون شـهادة واحـدة تؤهـل للعمـل فـي هـذا المجـال.

موظف معاون أو مساعد شؤون الرواتب
LÖNE- OCH PERSONALASSISTENTER 

لخـاص  ع ا لقطـا لمهنـة فـي ا تنتشـر هـذه ا
فـي  ت، و فظـا لمحا ا ت و لبلديـا ا م و لعـا ا و
الشـركات الصغيـرة والكبيـرة. ويتركـز عمـل 
الموظـف/ة المعـاون/ة علـى حسـاب معاشـات 
فـي  لعمـل اإلضا تهـم وا زا لموظفيـن وإجا ا
ونفقـات السـفر وشـؤون التأمينـات وحـاالت 

لتقاعـد.  لمـرض وا ا
يضـا كمسـاعد  لمعـاون يعمـل أ لموظـف ا ا
لـدى مسـؤول المـوارد البشـرية فـي تصميـم 
ر  ختيـا ا ة و غر لشـا ئـف ا ظا لو ن ا عـال إ
المرشـحين وحجـز مقابـالت العمـل وإدارة 
تهـم. ء لموظفيـن وعقودهـم ورفـع كفا ا

قـة  لمهنـة د ه ا لعمـل فـي هـذ يتطلـب ا و
كثـر مـن  ز أ نجـا لعمـل وقـدرة علـى إ فـي ا
مهمـة فـي وقـت واحـد، وتدريبـا  مسـتمرًا 
علـى الكمبيوتـر واللغـة واالقتصـاد وبرامـج 
ـالع علـى قوانيـن 

ّ
المحاسـبة، باإلضافـة إلـى إط

. لموظفيـن يـة ا لعمـل وحما ا
لحاصليـن علـى  : قـد يعمـل بهـا ا سـة لدرا ا
الشـهادة الثانويـة تخصـص التجـارة أو االقتصـاد أو اإلدارة، أو المتخرجيـن الجـدد مـن تخصصـات علـم السـلوك أو المـوارد 
البشـرية. وتعتبـر دورات التسـويق والتخطيـط والحقـوق واالتحـاد األوروبـي مزايـا إضافيـة لمـن يرغـب بالعمـل فـي هـذا 

. لتخصـص ا
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فــي حــال التعــرض لحــوادث خطيــرة ولطلــب المســاعدة الفوريــة مــن اإلســعاف ودائــرة اإلطفــاء 
والدفــاع المدنــي والشــرطة، يجــب االتصــال علــى الرقــم 11٢ والــذي يمكــن االتصــال عليــه 
الهواتــف األرضيــة أو النقالــة )الموبايــل( 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؟ 112
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.
 dISKrIMINErINGSOMBUdSMANNEN

 3686 BOx
STOCKHOLM ٥9 103

dO@dO.SE البريــد اإللكتروني
رقم الهاتف 

08 - 1٢0 ٢0 700
المظالــم  أميــن 
لشــؤون التمييــز

  هواتف هامة

SUDOKU 

 الكلمات المتقاطعة

    مستوى متقدم
    مستوى مبتدئ

قواعــد اللعبة 
أمامــك شــبكة مــن 81 خانــة , 
9*9 مقســمة إلــى 9 مربعــات 
الخانــات  مــلء  عليــك   3*3
ــى 9  الفارغــة بأرقــام مــن 1 إل
ــم   عــدم تكــرار أي رق

ً
ــا مراعي

فــي أي خــط أفقــي أو عمــودي 
وداخــل كل مربع

 الكلمات المبعثرة
قواعــد اللعبة

المطلوب مأل الخانات بالحروف 
الملونة باألحمر لتكوين كلمة أو 
أكثر تدل على شخصية أو اسم 
بلد و هكذا تتعرف عليها من 

خالل المساعدة المبينة مقابل كل 
مجموعة خانات.

الكلمة أو الكلمات الحمراء تتكون 
من نفس الحروف المطلوب إدخالها 

و لكنها بترتيب غير صحيح.
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أفقي

1 -  ســجن كان رمــزا للطغيــان والظلــم كان يــوم 

اقتحامــه يــوم العيــد الوطنــي تحتفل به فرنســا كل 

عام

٢ - فــراش )معكوســة( - بمعنــى حديــث باالنجليزيــة

3 - احــد الوالديــن - نابــع عــن الــود والمحبة

4 - مــزارع البرتقــال في فلســطين

٥ - بناء تحتي أسفل البناء األساسي - نصف بلبل

6 - مــن أجــل - نتبــع نهجــا - ســقيا األرض

7 - أســم إشــارة مثنى - غصن

8 - أعلــى - فــي هــذا المكان

9 - ملؤه اإلباء والشــرف )معكوســة( - حرف جازم 

- اليوم الســابق

10 - حوار للتســلية - نبات يســتخرج منه الســكر

1٠  9  8  7  6  5  4  3  2  1  

1
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4
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8

9

1٠

رأسي
1-  زخرفــة إســالمية - تضاريــس بحريــة تحتــوي على 

المرجان

٢ - دولــة إفريقيــة أسســها عبيــد أميركيــون محررون 
أرادو العــودة إلــى أفريقيا - يابســة

3 - حفــظ حــق الوالديــن واحترامهمــا - نصــف رماد - 
نضــوب وانتهاء

4 - لغــة وضعــت مــن األمــم المتحــدة لتكون دولية 
ولكنها فشــلت فشــال ذريعا

٥ - الخطــاط الوزيــر واضــع أســس خــط الثلث في الدولة 
العباسية

6 - تنتهــي حياتهــا - ثلثــا هــام

7 - عنصــر مــن عناصــر ميــاه البحــر تداوى به الجروح 
- غيــر ناضــج وغير مشــذب أو مهذب

8 - عنــده - وصــف يطلــق علــى كل مــن لديــه موهبة 
يمكــن تطبيقهــا فــي عمل ما

9 - كلمة أصلها فارسي تطلق على مواد التلفزيون أو الجزء 
غير المرئي من قدرات الكمبيوتر

10 - مــادة يفرزهــا البنكريــاس لحــرق الســكر في الدم 
- إذا تجاوز اثنين شــاع

ألوانه تظهر بعد المطر
)  سقو زحق  (

 روائي مصري حائز على جائزة نوبل
) بجني فظوحم (

العب تنس اسباني محترف
) فيلئارا دالنا (

مكتشف الدورة الدموية
)بنا نلفاسي(

مدينة روسية تعرضت لكارثة نووية 
) بتنرشول(
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لدينا موظفون 

يتكلمون اللغة 
العربية.

هل تتكلم اللغة العربية 
وتبحث عن عمل؟

Lernias tjänst Stöd och matchning passar dig som vill ha hjälp att  
hitta ett jobb. Vi plockar fram dina styrkor och ser till att du  
kommer i kontakt med företag i hela Sverige. 

Vi söker dig som:
 söker jobb
 vill bli matchad med arbetsgivare 
 kan börja nytt jobb omgående

Sök idag! Prata med din handläggare på Arbetsförmedlingen 
och säg att du vill börja på Stöd och matchning hos Lernia.

Arbetsförmedlingen bedömer ditt behov av tjänsten och avgör om du får börja.
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