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ــه وأفراحــه ويأتــي عــام  ــكل أحزان يرحــل عــام آخــر ب
جديــد محمــال بأحــالم وأمنيــات كبيــرة، لــكل شــخص 
منــا حلــم فــي غربتــه عــن وطنــه، ال فــرق بيــن قــادم 
جديــد يحمــل حلمــا جديــدا وبيــن ومقيــم منــذ زمــن 
ــزال يســعى  ــا حقــق مــن نجــاح وال ي ــل، حقــق م طوي

للمزيد.
فقــط مــن يفقــد األمــل، قــد يفقــد الحلــم ليعيــش 
أيامــه  ويعــد  يتنفــس  لكــي  فقــط  الهامــش،  علــى 

بانتظــار المجهــول، القادم من ســماء األوهام.
فتــرات  مــن  فترتيــن  بيــن  يعيــش  مــن  هنــاك 
اليانصيــب )اللوتــو( قســيمة يشــتريها لمســاء الســبت 
وأخــرى لمســاء األربعــاء، يتخيــل قبــل كل ليلــة يضــع 
رأســه فيهــا علــى الوســادة، بأنــه ســيصبح مليونيــرا، 
بــل يتفــق بينــه وبيــن نفســه كيــف ســيصرف ويــوزع 
ويغــدق األمــوال، وربمــا لينتــم لنفســه مــن أشــخاص 

نالــوا مــن كرامتــه ومن كبريائه.
الذيــن قدمــوا  النفــس،  لنــا علمــاء  يقولــه  مــا  هــذا 
ــام،  المشــورة ألصحــاب فكــرة اللعــب بيانصيــب األرق
ليؤسســوا عليــه أعملهــم، وهــذا مــا كشــفت عنــه 
التجــارب خاصــة مــن المدمنيــن علــى اللعــب، وبالتالــي 

المدمنيــن على الوهم.
الفــرق بيــن حلــم شــرعي ووهــم زائــف، هــو كالفــرق 
بيــن مــن يبنــي آمالــه علــى حقيقــة العمــل والجهــد 
والتفكيــر وبيــن مــن يســلم آمالــه للحــظ ويربطهــا 

، 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

072٩7188٩8

ma@alkompis.com

ســكرتير التحرير
نزار عسكر

073764148٩

nazar@alkompis.com

المبيعات
أحمد الزيان

0700744٩٥1

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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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. 

بورقــة اليانصيب.
هنــا فــي الســويد، تعتبــر ألعــاب اليانصيــب بأنواعهــا 
هدفهــا  واحــدة،  حكوميــة  مؤسســة  علــى  حكــرا 
أي  أو  الرياضــة  لدعــم  األمــوال  وجمــع  التســلية 

نشــاطات اجتماعيــة مفيدة أخرى. 
هــذه المؤسســة التــي تعــي وتعــرف ميــول النــاس إلــى 
فــي  التــورط  مــن  دائمــا  تحــذر  والمقامــرة،  اللعــب 
اإلدمــان علــى اللعــب، وتضــع لذلــك برامــج وتطبيقــات 

للحــد مــن أوهام الناس.
مبالــغ  يخصصــون  الســويديين  مــن  كبيــر  عــدد 
أو شــهريا  أســبوعيا  للعــب  تتناســب مــع دخلهــم، 
الالعبيــن  عــدد  ولعــل  أكثــر،  أو  يانصيــب  بلعبــة 
فــي هــذه  المواســم واألعيــاد، خاصــة  فــي  يتزايــد 

األيام.
كمــا تحــارب الدولــة تجمعــات القمــار غيــر المرخصــة 
التــي تكثــر أوكارهــا فــي مثــل هــذه األيــام. حــاالت 
ــدة خســر بهــا أشــخاص أموالهــم وممتلكاتهــم  عدي
وحتــى عائالتهــم ســعيا وراء وهــم الربــح، وكأن هــذا 
ــات  ــوم الرياضي ــره ال يعرفــون مــن عل الالعــب أو غي

واالحتمــاالت أدنى المعرفة.
االحتمــاالت،  بعلــم  المختصيــن  أحــد  يقــرب  ولكــي 
فــرص ربــح شــخص بســبعة أرقــام اللوتــو إلــى جانــب 
أن  اعتبــر  »الجــوكار«  رقــم  نهايــات  مــن  رقميــن 
ــدة بأحــد شــوارع  ــوت شــخص بصحــة جي ــال م احتم

ســتوكهولم أعلــى أربــع مــرات مــن أن يربــح أحدهــم 
هذه الجائزة.

علــى  هــو  الرابــح  الرقــم  أن  تخيــل  يمكــن  كمــا  أو 
تغطــي  الــورق  مــن  قصاصــات  بيــن  ورق  قصاصــة 
نجــرب  ان  الممتــع  مــن  يكــون  قــد  كاملــة.  غرفــة 

ســحب ورقــة واحدة من هــذه المجموعة
مــع نهايــة عــام وبدايــة عــام جديــد نتمنــى للجميــع 
باالعتمــاد  ليــس  وأمنياتهــم،  أحالمهــم  تحقيــق 
ــل بالعمــل والجهــد  ــى ورقــة لوتــو للحــظ، ب فقــط عل

والنشاط 
فــي الغربــة كمــا فــي الوطــن تأتــي الفــرص عندمــا 
تتوفــر اإلرادات، وعندمــا نــرى بقصــص نجــاح مــن 
حولنــا حافــزا ومؤشــرا علــى أن الحلــم هــو مشــروع 

شــرعي، من حق كل شــخص منا.
كل عــام وانتــم 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: 1405 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

مع العام الجديد:

 بين الحلم الشرعي والوهم الزائف
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الكومبـس - تحقيق: في ظـرف أقل من أسـبوع واحد، أطلـق وزيران مـن الحزب االشـتراكي الديمقراطـي الحاكم 
تصريحات يمكـن وصفها على األقل، بغيـر المألوفة، بالنسـبة لتوجهات هذا الحزب السياسـية واأليديولوجية 
المتعارف عليها تاريخيـا، التصريح األول لوزيرة المالية، ماغدالينا أندرسـون، دعت به طالبـي اللجوء إلى عدم 
القدوم إلى السـويد، والتوجـه إلى بلدان أخـرى، ألنهم سـوف يحصلون على فـرص أفضل هناك بحسـب تعبيرها. 
إمـا التصريـح الثانـي فجـاء علـى لسـان وزيـر الداخليـة والعـدل مورغـان يوهانسـون، والـذي طالـب المسـلمين 
بالتحديـد، بضـرورة تخفيـف التوتـرات مـع الجماعـات السـكانية األخـرى فـي السـويد، واالبتعـاد عـن معـادة 

السامية.

وألنـه وللمـرة األولـى يجـري اإلشـارة بشـكل واضـح إلـى 
مجموعـة دينيـة باالسـم، ضمـن التحذيـر مـن عـدم 
إثـارة التوتـرات، جـاء هـذا التصريـح غيـر المسـبوق 
وكأنـه إمـا انقـالب فـي سياسـة الحـزب األعـرق وربمـا 
بيـة  نتخا نـه ضمـن حملـة ا و كأ لسـويد، أ ألكبـر فـي ا ا
مبكـرة، لجـذب أصـوات أو اسـترجاع أصـوات فقدهـا 
الحـزب خاصـة مـن المنتميـن إلـى النقابـات العماليـة، 
أصـوات رأى أصحابهـا أن القـوى العاملـة الجديـدة قـد 
تزاحمهـم علـى الفـرص الموجـودة فـي سـوق العمـل.

وألن مكافحـة معـاداة السـامية هـي واجـب عـام علـى 
كل مواطـن وإنسـان حـر، تمامـا كمكافحـة الكراهيـة 
والتعصـب ضـد أي مجموعـة دينيـة أو عرقيـة أخـرى، 
جـاءت تصريحـات الوزيـر وكأنهـا اتهـم لمجموعـة ضـد 

أخـرى.

فيمـا شـكل تصريـح وزيـرة الماليـة سـابقة أيضـا، حيـث 
أعطـت تصـورا عـن فشـل سياسـة االندمـاج فـي البـالد، 
وعـن إخفـاق الحكومـة فـي التعامـل مـع أزمـة تدفـق 

الالجئيـن العـام 2015  
قـد يعتبـر أي مراقـب هـذه التصريحـات خروجـا واضحا 
عـن خـط الحـزب االشـتراكي الديمقراطـي. هـذا الحـزب 
الـذي تميـز منـذ تأسيسـه بالدعـوة إلـى خطـاب يركـز 
علـى حـل المشـاكل والفروقـات االجتماعيـة، بـدال مـن 
لواضحـة. أو  لـى الخطابـات الشـعوبية غيـر ا للجـوء إ ا
اتبـاع سياسـة الوعـظ والتركيـز علـى التشـدد باألفـكار، 
كمـا هـو الحـال عنـد معظـم األحـزاب اليمينيـة حاليـا 

لمتطرفـة. ليمينيـة ا وا
مـا هـو غيـر  لصعـب تحديـد مـا هـو مسـموح و مـن ا
مسـموح بـه، عنـد إشـهار الحمـالت االنتخابيـة، للتعامل 
بـا علـى  مـع أرقـام ومعطيـات تنعكـس سـلبا أم إيجا

صناديـق االنتخابـات، وال شـك أن المواضيـع المرتبطـة 
باألجانـب ومسـائل مثـل الهجـرة واللجـوء واالندمـاج 
هـي مسـائل أصبحـت ضمـن أولويـات الناخـب وبالتالـي 
هـي حتمـا ضمـن أولويـات األحـزاب المشـاركة بخـوض 

بـات. النتخا ا
قـد يسـوء األمـر أكثـر، عنـد ربـط المسـائل المتعلقـة 
يـا  لجـدد وقضا دميـن ا لقا ب ا سـتيعا ا ج و الندمـا با
الهجـرة واللجـوء وملفـات طالبـي اللجـوء، بالسياسـات 
األخـرى المتعلقـة بالميزانيـات وبفـرص سـوق العمـل، 
لمشـاكل االجتماعيـة،  لجريمـة وا وبارتفـاع نسـبة ا
ت  لمستشـفيا ا س و ر ا لمـد ب ا سـتيعا ا بسـعة و و

لعامـة األخـرى. لمرافـق ا وا

كمـا يجـب االنتبـاه هنـا إلـى أن هـذه التصريحـات غيـر 
الوديـة، يمكن اسـتغاللها بشـكل سـافر من قبـل طرفي 
التطـرف، علـى حـد سـواء، الرافضيـن لالندمـاج كال علـى 
طريقتـه، التطـرف الديني مـن جهـة والتطـرف القومي 

المتعصـب مـن جهـة أخـرى.
فقـد سـارع أصحـاب فكـر المجتمـع المـوازي، إلـى تأكيد 
نظريتهـم بضـرورة العيـش بشـكل منفصـل وانعزالـي 
عـن المجتمـع السـويدي، واألدهـى مـن ذلـك دعـم هـذه 

الدعـوات بآيـات وأحاديـث دينيـة تنـص علـى أن اللـه 
خلـق االختـالف بيـن البشـر، متناسـين أن اللـه دعـا أيضـا 
إلـى التعـارف وعـدم الخـالف بيـن الشـعوب والقبائـل 

واألجنـاس.

»األداء االقتصـادي السـويدي هـو واحـد مـن 
أفضـل البلـدان فـي العالـم اليـوم، والسـويد 
تتمتـع بنمـو مرتفـع، كمـا أن البطالـة فـي 
انحسـار والعمالـة آخـذة فـي االرتفـاع. 
ربـاب  وأ بـات  لنقا ا بيـن  فـق  توا وهنـاك 
العمـل علـى مقترحـات لضـم المزيـد مـن 
. لعمـل« ا لـى سـوق  إ لجـدد  ا فديـن  لوا ا

ت  لتصريحـا لمتطـرف بهـذه ا ليميـن ا فيمـا وجـد ا
الصـادرة عـن حـزب محسـوب علـى اليسـار السياسـي 
السـويدي منـذ نشـأته العـام 1889  تراجعـا واعترافـا 
بمـا تنـادي بـه أحـزاب يمينيـة شـعوبية، مثـل حـزب 

سـفيرياديمكراتنا الـذي تأسـس العـام 1988 

في طريق البحث عن أصوات انتخابية:

هل تقع األحزاب العريقة في مصيدة الشعوبية 

وزيرة المالية ماغدالينا أندرسون: 

 علـى طالبـي اللجـوء البحـث عـن بلـد أخـر غيـر
يد لسـو ا

وزير العدل والداخلية مارغون يوهانسون :

 علـى المسـلمين ضـرورة تخفيـف التوتـرات مـع
الجماعـات السـكانية األخـرى
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وزيـرة الماليـة التـي أظهـرت مـا تتمتـع بـه السـويد مـن 
حسـنات ومراكـز متقدمـة، اعتبـرت المشـكلة بالعـبء 
الملقـى علـى الحكومـة جـراء قـدوم بعـض النـاس، وهـذا 
لـى  لحـزب إ يضـا يعتبـر تحـوال خطيـرا فـي نظـرة ا أ

إلنسـان عمومـا. الوزيـرة تقـول:

ء االقتصـادي السـويدي هـو واحـد مـن أفضـل  »األدا
لسـويد تتمتـع بنمـو  ا ليـوم، و لـم ا لعا ن فـي ا لبلـدا ا
مرتفـع، كمـا أن البطالـة فـي انحسـار والعمالـة آخـذة فـي 
االرتفـاع. وهنـاك توافـق بيـن النقابـات وأربـاب العمـل 
علـى مقترحـات لضـم المزيـد مـن الوافديـن الجـدد إلـى 

لعمـل«.  سـوق ا
لكـن الوزيـرة ماغدالينـا أندرسـون تذكـر المواطـن هنـا 
بصفتـه ناخبـا، بـأن حكومتهـا تواجـه تحديـات كبيـرة. 
لبيئـة لـم  وتضيـف أن فتـرة حكـم حزبهـا مـع حـزب ا
تكـن كافيـة لالسـتثمار طويل األمد مـن أجل اسـتيعاب 
القادميـن الجـدد، علـى قـدم المسـاواة، فـي المنـازل 
لتمييـز  لمبذولـة لمكافحـة ا لجهـود ا لمـدارس وا وا

العنصـري، وكأنهـا تطلـب فتـرة حكـم جديـدة.

وتصـف الوزيـرة العـام 2015 بأنـه عامـا اسـتثنائيا، 
لـة مـن انعـدام األمـن واألمـان، ال تتحمـل  وهنـاك حا
لحكومـات  ليـة فقـط بـل ا لحا لحكومـة ا مسـؤوليتها ا
السـابقة أيضـا، لذلـك هـي ال تريـد أن تكـرر الحالـة التـي 
مـرت بهـا السـويد قبـل سـنتين، حسـب تعبيرهـا قائلـة

“يجـب علينـا أن نضمـن أال نضـع أنفسـنا مجـددًا بالحـال 
الـذي كنـا فيـه بخريـف عـام 2015”.

وأشـارت إلـى أنـه علـى طالـب اللجـوء الـذي يريـد القـدوم 
إلـى السـويد، أن يعلـم أن الوضع لـن يكـون بالسـهل، وأنه 
قـد يحصـل على فـرص أفضـل فـي بلـدان أوروبيـة أخرى 

مـن ناحيـة تسـريع معامـالت البـت فـي طلبـات اللجوء.
وأضافـت الوزيـرة، إن االندمـاج فـي السـويد ال يسـير 
لصحيـح، وهـذا لـن يكـون جيـدًا لـكل مـن  لشـكل ا با
طالبـي اللجـوء الجـدد وللمجتمـع السـويدي علـى حـد 

. ء ا سـو
واعتبـرت أن بالدهـا ال تسـتطيع اسـتقبال عـدد كبيـر 
مـن الالجئيـن إلـى أن تتمكـن مـن حـل مشـاكل االندمـاج 
ودمـج الوافديـن الجـدد الموجوديـن حاليـا فيهـا، وأن 
التركيـز يجـب أن يكـون علـى كيفيـة إدخالهـم سـوق 

العمـل وتعليمهـم والحصـول علـى سـكن لهـم.

لـف  لتحا لشـريك فـي ا لبيئـة ا مـن جهتـه نـأى حـزب ا
يـرة  ت للوز لتصريحـا لحكومـي بنفسـه عـن هـذه ا ا
كي  ا شـتر ال ء ا ا ر ز لـو ئيـس ا ب ر لمنتميـة لحـز ا

. طـي ا يمقر لد ا

وتصـف الوزيـرة أندرسـون العـام 2015 
لـة  حا ك  هنـا و  ، ئيا سـتثنا ا مـا  عا نـه  بأ
واألمـان، ال تتحمـل  األمـن  م  نعـدا ا مـن 
مسـؤوليتها الحكومـة الحاليـة فقـط بـل 
الحكومـات السـابقة أيضا، لذلك هـي ال تريد 
أن تكـرر الحالـة التـي مرت بهـا السـويد قبل 
سـنتين، حسـب تعبيرهـا قائلـة “يجـب 
علينـا أن نضمـن أال نضـع أنفسـنا مجـددًا 
بالحـال الذي كنا فيـه بخريف عـام 2015”.

لفعـل مـن بعـض ممثلـي  د ا لـت ردو ا هـذا فيمـا تو
لسـويد علـى تصريحـات  لجمعيـات اإلسـالمية فـي ا ا
وزيـر العـدل مورغـان يوهانسـون، والـذي طالـب فيهـا 
ت  لتوتـرا لتحديـد بضـرورة تخفيـف ا لمسـلمين با ا
مـع الجماعـات السـكانية األخـرى فـي السـويد، وعـدم 

مية. لسـا معـادة ا
في  نا سـكند إل ي للمجلـس ا لتنفيـذ يـر ا لمد كـد ا أ و
للعالقـات العامـة في السـويد، الشـيخ حسـين الـداوودي 
فـي حديـث مـع الكومبـس، أن تخصيـص المسـلمين فـي 

هـذه التصريحـات أمـر غيـر مقبـول.
 وقـال” إننـا مـع االلتـزام بالقوانيـن السـويدية، وعـدم 
معـادة السـامية لكـن نحـن ضـد تخصيـص المسـلمين 

” بعينهـم
لـداوودي، أن السـويد بلـد غيـر قائـم علـى  وأضـاف ا
األديـان بـل علـى نظـام علمانـي، وبالتالـي “اإلشـارة لنـا 

بعيننـا ال نقبلـه”.
وطالـب الوزيـر بـأن يـرد بنفـس الطريقـة علـى أولئـك 
الذيـن يهاجمـون المسـلمين فـي السـويد حسـب قولـه.
مية فـي  سـال إل لجمعيـة ا ئيـس ا د ر مـن جهتـه نـد
السـويد تمـام أصبعـي، بتصريحـات الوزيـر يوهانسـون 
معربـا فـي تصريحـات صحفيـة عـن قلقـه الشـديد مـن 
تعميـم شـامل حـول مجموعـة أقليـة دينيـة فـي البـالد 

. لمسـلمين كا

لمقصـود  وشـدد أصبعـي للوزيـر ضـرورة توضيـح ا
مـن تصريحاتـه تلـك، وفيمـا إذا فعـاًل كان يقصـد أن 
المسـلمين هـم مـن يعملـون علـى رفـع حـدة التوتـرات 

لسـويد. فــي  „فـي ا وقــال يوهانســون 
كلمــة لــه أمــام البرلمــان الســويدي، 
” إذا كنــت قــد حصلــت علــى حــق 
لجــوء فــي الســويد فأنــت بحاجــة أن 

تعيش وفق قوانيننا”.
 وكان وزيـر العـدل السـويدي، مارغـون يوهانسـون 
لسـويد بضـرورة تخفيـف  لمسـلمين، فـي ا قـد دعـا ا
التوتـرات مـع المجموعـات السـكانية األخرى فـي البالد، 
وعـدم االنضمـام إلـى مفتعلـي هـذه التوتـرات، وذلـك 
فـي رده علـى بـروز بعـض مظاهـر معـاداة السـامية، 
التـي ترافقـت مـع المظاهـرات المنـددة بقـرار الرئيـس 
األمريكـي دونالـد ترمـب االعتـراف بالقـدس عاصمـة 

ئيل. إلسـرا
وقـال يوهانسـون فـي كلمة لـه أمـام البرلمـان السـويدي، 
” إذا كنـت قـد حصلـت على حـق لجـوء فـي السـويد فأنت 

بحاجـة أن تعيـش وفـق قوانيننـا”.

فـي حالـة مثـل هـذه التصريحـات الحاليـة، ومـع احتمـال 
كـة  لمعر ، فـي خضـم ا ثلـة ت مما يحـا طـالق تصر إ
االنتخابيـة المقبلـة، ربمـا تكـون أشـد تطرفـا وغرابـة 
عـن السـياق السياسـي لألحـزاب المعروفـة باتزانهـا 
وعراقتهـا، يجـب فقـط التذكـر بحقيقتيـن مهمتيـن

أوال: نتمنـى أن ال يفقـد أي حـزب سياسـي دوره فـي 
جـذب الناخبيـن إلـى برامـج سياسـية واضحـة ال تعتمـد 
علـى ازدواجيـة الخطـاب، وتقديـم اقتراحـات حـول 
لـى المشـاريع السياسـية التـي تبنـى  كيفيـة الوصـول إ

عليهـا هـذه األحـزاب شـعبيتها وسياسـاتها.
ثانيـا: نتمنـى أن يأخـذ كل ناخـب دوره، خاصـة القادمين 
الجدد، ضمـن المجموعـة التـي يختارهـا بحريـة للتعبير 
عـن رأيـه، لكـي ال يكـون سـلبيا وغيـر فاعـل خاصـة فـي 

القضايـا التـي تهمـه.

المحرر السياســي

   هل بدأت الحمالت االنتخابية مبكرا؟

حقائق:
 الشـعبوية هي إيديولوجية،أو فلسـفة 
ع  نـو و  أ  ، سـية سيا
ي  لذ ا سـي  لسيا ا ب  لخطـا ا مـن 

يستخدم الديماغوجية ودغدغة 
ج  لحجـا با هير  لجما ا طـف  ا عو
لعكسـية.  لقـوى ا لتحييـد ا هيري  لجما ا
لين  و لمسـؤ ا بعـض  يعتمـد  حيـث 
س  لنـا ييـد ا ية لكسـب تأ لشـعبو علـى ا
و يعلنونـه  لمجتمعـات لمـا ينفذونـه أ وا
ظ علـى نسـبة  للحفـا ت، و سـا لسيا مـن ا
جماهيريـة معينـة تعطيهـم مصداقيـة 
وشـرعية.]8[ و عكـس الشـعبوية هـو 

تقديم المعلومات، األرقام و البيانا
لناخـب ال عواطفـه،  ت بمخاطبـة عقـل ا
لشـعبويين  لذلـك عـادة مـا يتـم وصـف ا
و  أ لفكـر  ة ا ا د معـا ن  نهـم يتبعو بأ

. ]9 [ لجهـل ة ا د عبا ن  سـو ر يما
لكارثيـة للشـعبوية  ئـج ا لنتا كبـر ا ومـن أ
هـو قدرتهـا علـى اقنـاع عـدد كبيـر مـن 
يـة  ألكثر ن ا لبـا مـا يشـكلو غا لشـعب و ا
و  د أ للفـر لمطلقة  لسـلطة ا با ل  للقبو

ء لزعمـا عـة مـن ا لمجمو
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الكومبس – خـاص: تصاعد الجـدل مؤخرًا، حول األسـباب التـي تدفع بدائـرة الشـؤون االجتماعية، أو مـا ُيطلق 
عليه بـ »السوسـيال«، أخذ األطفال من عوائلهم. وكانت »الكومبس« نشرت عدة مرات، قصص عوائل، أصبحت 
ضحية هـذه المشـكلة، وعرضـت أراء محاميـن وباحثيـن اجتماعيـن في مجـال تربية األطفـال، لتوضيـح وجهات 

النظر القانونية التي تدفع بالدولة إلى أخذ األطفال.
وفـي هـذا اللقـاء الـذي كانـت الكومبـس قـد أجرتـه سـابقا 
لمسـؤولية االجتماعيـة آن غارديسـتروم مـن  مـع ا
الوحـدة االسـتراتيجية فـي قسـم الشـؤون االجتماعيـة 
رديسـتروم عـن  لم، تتحـدث غا ببلديـة سـتوكهو
األسـباب التـي تدفـع بــ »السوسـيال« إلـى أخـذ األطفـال.

وقالـت إن قانـون الخدمـات االجتماعيـة، يركـز أواًل 
وأخيـرًا علـى رعايـة األطفـال وحمايتهـم ومسـاعدة 
األهـل، موضحـة إن التفكيـر بأخـذ طفـل مـن والديـه، 
أخـر شـيء يمكـن إن تقـدم عليـه الخدمـات االجتماعيـة 
)السوسـيال( وان هـذا األمـر، يحـدث فقـط عنـد عـدم 
التوصـل إلـى اتفـاق مـع العائلـة وعندمـا تكـون األوضـاع 

سـيئة بشـكل حقيقـي علـى األطفـال.
ل، مسـؤول  لسوسـيا ن ا  وتشـرح غارديسـتروم، أ
يـا عندمـا  لقضا لتحقيـق فـي مثـل هـذه ا أ ا عـن بـد
حـد  ن أ كا َء أ ا لدعـم، سـو يتقـدم شـخصا مـا لطلـب ا
لـث، يشـك بوجـود  لديـن أو كالهمـا أو شـخص ثا لوا ا
فقـا للفصـل 14  لـك و ذ ، و لطفـل ة علـى ا ر خطـو
 KAP 1 § 14 مـن قانـون الرعايـة االجتماعيـة )
SOCIALTJÄNSTLAGEN(، وان مـا يفعلـه 

نـون. لقا ل هـو تطبيـق ا لسوسـيا ا
 ووفقـا لــ غارديسـتروم، فـإن مهمـة أخـذ األطفـال 
مـن عوائلهـم، تمـر بمراحـل عـدة، يجـري خاللهـا لقـاء 
أصحـاب الشـأن جميعهـم، األبنـاء والوالديـن والمقربيـن 
لتـي  ع ا ألوضـا قيـق مـن ا كـد بشـكل د لتأ ا ليهـم و إ
يعيشـها الطفـل فـي كنـف والديـه، الفتـة إلـى أن األمر ال 

يحـدث بيـن ليلـة وضحاهـا، وان التشـريع القانونـي وضـع 
تختلف أسس تربية  „ليحمـي األطفـال ويقـدم الدعـم للوالديـن أيضـا. 
األطفال في السويد بشكل جذري 
عن مثيالتها في البلدان األخرى، 

وباألخص الشرقية والشرق 
أوسطية، لذا فإن كثير من 

الالجئين المنحدرين من تلك 
األصول، يواجهون صعوبات 
حقيقية في التكيف مع تلك 

األسس والتماشي معها
لسـويد بشـكل   تختلـف أسـس تربيـة األطفـال فـي ا
جـذري عـن مثيالتهـا فـي البلـدان األخـرى، وباألخـص 
ن كثيـر مـن  ا فـإ ، لـذ وسـطية لشـرق أ ا لشـرقية و ا
لمنحدريـن مـن تلـك األصـول، يواجهـون  الالجئيـن ا
ألسـس  لتكيـف مـع تلـك ا ت حقيقيـة فـي ا بـا صعو
ألعـراف  ذ يبقـون متمسـكين با شـي معهـا، إ لتما ا و
الموروثـة مـن أجدادهـم والتـي مـن الصعـب أن تجـد 
كـب  ا ، يو يدي لسـو لمجتمـع ا اًل فـي مجتمـع كا قبـو
أحـدث الطـرق التربويـة فـي تنشـئة األطفـال وال يكتفي 

لـذي يملكـه مـن ذلـك.  لكثيـر ا لمـوروث، رغـم ا با

 تقـول غارديسـتروم، أن جميـع العامليـن فـي مجـاالت 
رس  لمـدا ، كا ل ألطفـا ك مـع ا الحتـكا تتيـح لهـم ا
والمستشـفيات تقـع عليهـم مسـؤولية اإلبـالغ إذا مـا 
وجـدوا أن طفـاًل مـا يتعـرض لـألذى أو هنـاك مخاطر من 
تعرضـه لذلـك، وفـي حـال حـدوث ذلـك، ُيفتـح تحقيقـا 
باألمـر، يمكنـه لـه أن يسـتغرق أربعـة أشـهر أو أكثـر في 

حـال وجـود أسـباب قويـة لذلـك.
نـه وخـالل مـدة التحقيـق،   وتبيـن غارديسـتروم، إ
لمهميـن مـن  لسوسـيال بجميـع األشـخاص ا يلتقـي ا
المحيطيـن بالطفـل، كالوالديـن واألقـارب، ألخـذ فكـرة 
حـول احتياجـات الطفـل والظـروف البيئـة واألسـرية 
التـي يعيشـها ونوعيـة الدعـم الـذي يحتاجـه وقـدرة 
ت  مـا لخد قـدم ا

ُ
، بعدهـا ت بيتـه يـن علـى تر لد ا لو ا

لتـي  لمسـاعدة ا االجتماعيـة مقترحاتهـا فـي شـكل ا
يمكـن تقديمها، ويتـم الحديث حـول ذلك مـع الوالدين 
واألبنـاء )األطفـال والمراهقيـن دون سـن الثامنـة عشـر( 

حـول المقتـرح الـذي يرونـه مناسـبا، ألخـذ القـرار.

 ماذا لو رفضت العائلة؟

 تجيـب غارديسـتروم، إنـه فـي حـال رفـض الوالديـن 
مـا،  لذيـن تزيـد أعمارهـم عـن 15 عا أو األطفـال ا
المقتـرح الـذي تقـدم بـه السوسـيال، ُينهـي السوسـيال 
اتصالـه بهـم، لكن فقـط في حـال لم يكـن هنـاك مخاطر 
هـم علـى حالهـم، حينهـا  كبيـرة علـى األطفـال مـن بقاء
يكـون مـن الضـروري اتخـاذ إجـراء مـا، حيـث تتقـدم 
الخدمـات االجتماعيـة بطلـب إلـى المحكمـة بخصـوص 
 ،LVU رعايـة األطفـال، وفـق قانـون رعايـة األحـداث

وللمحكمـة القـرار فـي ذلـك.

 وتبيـن غارديسـتروم، إنـه وخـالل مـدة 
بجميـع  ل  سـيا لسو ا يلتقـي   ، لتحقيـق ا
لمحيطيـن  ا مـن  لمهميـن  ا ص  شـخا أل ا
ألقـارب، ألخـذ  وا لديـن  لوا كا لطفـل،  با
فكـرة حـول احتياجـات الطفـل والظـروف 
البيئـة واألسـرية التـي يعيشـها ونوعيـة 
الدعـم الـذي يحتاجـه وقـدرة الوالديـن 
لخدمـات  ا قـدم 

ُ
ت بعدهـا  تربيتـه،  علـى 

شـكل  فـي  تهـا  حا مقتر عيـة  جتما ال ا
يمهـا تقد يمكـن  لتـي  ا ة  عد لمسـا ا

وتوضـح غارديسـتروم مـا يحـدث فـي المحكمـة بعـد 
ذلـك وكيـف يكـون لـكل طـرف، األطفـال والوالديـن 
والسوسـيال، ممثـاًل قانونيـا مخـول بالحديـث عنهـم، 
إذ يتحـدث كل طـرف بمـا لديـه، فيمـا تبـرز السوسـيال 
الخدمـات االجتماعيـة، تحقيقاتهـا، مبينـة األسـباب 
التـي ترجـئ إليهـا الحاجـة لرعايـة الطفـل/ األطفـال، 
رغـم عـدم اعتقادهـم ووالديهـم بذلـك، بعـد ذلـك 

بـاًل لالسـتئناف.  تصـدر المحكمـة حكمـا، قا
 وتلفـت غارديسـتروم إلـى إنه يمكـن في بعـض المرات 
لمحكمـة بشـكل فـوري،  ر ا ا ن يجـري تطبيـق قـر أ
لفـرد، كأن  فيمـا إذا كان هنـاك خطـر حقيقـي علـى ا
يكـون معرضـا للعنـف أو االعتـداء الجنسـي أو الجرائـم 
الجنائيـة أو اإلدمـان. مـا يعنـي أن اللجنـة االجتماعيـة أو 
سياسـيي اللجنـة أو رئيسـها، يمكنهـم أخـذ قـرار فيمـا 
إذا هنـاك حاجـة فوريـة للمسـاعدة، وحينهـا يتطلـب 
تطبيـق القـرار أربعـة أسـابيع، لحيـن قيـام الخدمـات 
االجتماعيـة بتحقيقاتهـا والتوصـل إلـى مقتـرح بهـذا 

لخصـوص. ا

 وتؤكـد غارديسـتروم علـى أن غالبيـة 
األطفـال والمراهقيـن الذيـن لديهـم اتصال 
مـع الخدمـات االجتماعيـة )السوسـيال(، 
ال ُيوضعـون خـارج منازلهـم، بـل يتلقـون 
المسـاعدة أثنـاء عيشـهم فـي المنـزل مـع 

ولـي أو أوليـاء أمورهـم.
 

 وسـحب حضانـة األطفـال مـن والديهـم فـي السـويد، 
لالجئيـن فقـط، بـل ينطبـق  مـٌر ليـس موجهـا ضـد ا أ
علـى الجميـع. إذ مـا ثبـت أن هنـاك قصـورًا بشـأن تربيـة 
قهـم  يتهـم بمـا يضمـن لهـم حقو عا ر ل و طفـا أل ا
اإلنسـانية، لكـن بفـارق اختـالف األسـباب، ففيمـا ترتكز 
لمنحدريـن مـن  لسـويديين ا لبيـة ا األسـباب لـدى غا
أصـول شـرقية وشـرق أوسـطية بالضغـط علـى األبنـاء 
فـي التـزام العـادات والتقاليـد، تتمثل لـدى السـويديين 
المنحدريـن مـن أصـول سـويدية باإلدمـان والمخـدرات 

وأمـور علـى هـذه الشـاكلة. 
ل  ألطفـا لبيـة ا ن غا رديسـتروم علـى أ وتؤكـد غا  
لخدمـات  ل مـع ا تصـا لذيـن لديهـم ا هقيـن ا لمرا ا و
االجتماعيـة )السوسـيال(، ال ُيوضعـون خـارج منازلهم، 
بـل يتلقـون المسـاعدة أثنـاء عيشـهم فـي المنـزل مـع 

ولـي أو أوليـاء أمورهـم.

هل يمكن استرجاع األطفال؟

ئلـة: »   تجيـب، غارديسـتروم »نعـم«. وتوضـح قا
لـى  لـى إعـادة األطفـال إ لقانونـي يهـدف إ لتشـريع ا ا
منازلهـم إذا كان ذلـك ممكنـا وبأسـرع وقـت ممكـن. 
حيـث إن الخدمـات االجتماعيـة مسـؤولة عـن تقديـم 
فضـل  ألمـور، لخلـق أ ء ا ليـا و ل وأ لمسـاعدة لألطفـا ا
وضعيـة مناسـبة لألطفـال فـي المنـزل وعلـى الوالديـن 
واألبنـاء أن يعبـروا عـن مـا يرونـه مناسـبا لهـم، لكـن مـا 
يحصـل أحيانـا أن األطفـال ال يملكـون رغبـة العـودة إلـى 

منازلهـم مـن جديـد«. 
 وتعتقـد بعـض العائـالت أن سـحب الطفـل/ األطفـال 
مـن حضانـة الوالديـن هـو تدخـل سـافر فـي حيـاة الفـرد 
العائليـة والشـخصية، وان علـى أوليـاء األمـور أن يربـوا 

هـم بالطريقـة التـي يجدونهـا مناسـبة. أبناء
ن  : إ ئلـة ، قا م و ديسـتر ر لـك، تجيـب غا حـول ذ و  
العامليـن فـي السوسـيال كأفـراد ليسـوا مـن أوجـدوا 

نـون.  لمنفـذة للقا لجهـة ا ذلـك. بـل ا
 وتعتقـد غارديسـتروم، إن األمـر ليـس سـهاًل. حيـث 
لنـاس قـد يشـعرون  مـن المهـم احتـرام حقيقـة أن ا
باإلهانـة إذا مـا تدخل احـد ما فـي محيطهـم الخـاص، لذا 
يجـب االسـتماع بتواضـع إلـى كيـف تشـعر تلـك العوائـل 
هـم الفرصـة للتوضيـح وشـرح نظرتهـم حـول  وإعطاء

لطفـل. تنشـئة ا
 لكنهـا ومقابـل ذلـك، تؤكـد مجـددًا أن األمـر ال يجـري 
بهـذه السـهولة، وهنـاك دائمـا حـق اسـتئناف القـرار، 
لكـن مـن الضـروري أن نتذكـر دائمـا أن لألطفـال حقوقـا 

وعلـى المجتمـع التزامـا بحمايتهـم. 

 

لينا ســياوش

آن غارديستروم: 

»أخذ األطفال من والديهم آخر حل يلجئ إليه السوسيال{ 
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الكومبـس – مقـاالت الشـركاء: اسـتخدم  مصطلح )PLASTIC ( فـي الجراحـة ألول مـرة عـام 1818 وذلـك 
عندمـا اسـتخدمه الجـراح األلمانـي CARL FERDINAND VON GRAEFE     كعنـوان لبحثـه عـن 
جراحـة األنـف الترميميـة )RHINOPLASTIK( ، وبعـد ذلـك تـم اسـتخدام المصطلـح بشـكله األوسـع 
PLASTIC SURGERY  لوصـف الجراحـة الترميمية ككل بشـقيها التجميلـي و التعويضـي الوظيفي و ليس 
لوصـف العمليـات المجـراة علـى األنـف فقـط. أمـا عـن أصـل كلمـة PLASTIC فيعـود للغـة اليونانيـة القديمة 

PLASTIKOS والتي تعني يقولب أو يصّنع.

لـى كـون  جـع إ لمرا رة بعـض ا شـا لرغـم مـن إ علـى ا
لجراحـة فـي  لفراعنـة هـم أقـدم مـن مـارس هذه ا ا
األلفيـة الثالثـة قبـل الميـالد، إال أنهـا كانـت ال تتعـدى 
ات البسـيطة كرضـوض الوجـه  ممارسـة بعـض اإلجـراء
بمـا فيهـا كسـور األنـف والفـك. وفـي حيـن أن المصريين 
ات جراحيـة كبيـرة فـي هـذا  القدمـاء لـم يقومـوا بإجـراء
المجـال علـى األحيـاء، إال أنهـم وبـال شـك قـد اسـتخدموا 
لترميميـة فـي تحضيـر األمـوات،  تقنيـات الجراحـة ا
فعلى سـبيل المثـال تـم تعديل موميـاء الملك رمسـيس 
لثانـي جراحيـا وذلـك بإدخـال عظـم صغيـر وحفنـة  ا
لبـذور داخـل األنـف وذلـك لضمـان عـدم  قليلـة مـن ا
تغيـر أبـرز معالـم الوجـه ولضمـان التعـرف عليـه فـي 
الحيـاة األخـرى حسـب المعتقـدات الفرعونيـة آنـذاك، 
كمـا تـم تعديـل موميـاء الملكـة NUNJMET وذلـك 
لبطـن وذلـك بنفـس  بحشـو ضمـادات فـي الخـدود وا
لـي  لحا لمسـات وذوق جراحـي التجميـل فـي عصرنـا ا
أثنـاء زرعهـم السـيلكون فـي الجسـم. وعلـى الرغـم مـن 
أن برديـة EDWIN SMITH الجراحيـة )شـكل 1( 
كانـت قـد بينـت اقتنـاء الفراعنـة لمثـل هـذه المهـارات 
الجراحيـة علـى األحيـاء إال أنـه ال توجـد أي وثيقـة واحـدة 
تشـير إلى أنهـم قامـوا بهـا بالفعـل علـى األحيـاء، ويرجع 
العلمـاء التـردد فـي ممارسـة الجراحـة الترميميـة علـى 
األحيـاء إلـى المعتقـدات الفرعونيـة التـي تؤمن بـأن وجه 
المـرء يبقـى نفسـه فـي الحيـاة اآلخـرة، ولذلـك يجـب أن 
يبقـى كمـا هـو قابـاًل للتعـرف عليـه كمـا كمـان حتـى بعد 

المـوت.
يـة  ا لبد مـا عـن ا أ
لفعليـة  لحقيقيـة ا ا
حـة  ا لجر ا ه  لهـذ
فقـد تمـت علـى يـد 
لفتـرة  لهنـود فـي ا ا
بيـن 600 و1000 
 ، د لميـال ا قبـل 
يـخ  ر لتا ا يعتبـر  و
حـة  ا قي للجر لشـر ا
مـا  ميميـة عمو لتر ا
 ، يخيـا ر م تا قـد أل ا
تضمـن  نه  أ كمـا 
اسـتخدام الشـرائح الجلديـة فـي الترميـم، ويعـد الجراح 
الهنـدي سوشـروتا SUSHRUTA  صاحـب الصـورة 

. ميميـة لتر حـة ا ا لجر بـو ا ة أ ر و لمجـا ا
 

 ففـي زمـن اقتضـت فيـه عـادات الهنـود ومعتقداتهـم 
بقطـع األنـف أو األذن أو تشـويه الوجـه كعقاب مسـتحق 
نـي وغيرهـم مـن المغضـوب عليهـم،  لزا للسـارق وا
كان الجانـي يسـعى بعدئـٍذ إلـى التخلـص مـن الوصمـة 
بعمليـات مـن التجميـل الجراحـي، وفـي هـذا السـياق 
اسـتطاع هـذا الجـراح )سوشـروتا( مـن أن يجـرى أول 
جراحـة ناجحـة إلعـادة ترميـم األنـف بشـكل كامـل 

بشـرائح جلديـة مأخـوذة مـن الجبهـة أو الخـد كمـا فـي 

لقـد تضمنـت كتابـات سوشـروتا كل مبـادئ الجراحـة 
لتجميليـة األساسـية، كمـا تضمنـت وصـف لمختلـف  ا
ت  بـا إلصا و ا لعيـوب أ لترميميـة لترميـم ا لطـرق ا ا
لجلديـة الصغيـرة  ئح ا لشـرا م ا لمختلفـة، كاسـتخدا ا
لتغطيـة المناطـق المصابـة، أو تدوير الشـرائح الجلدية 
لتغطيـة الضيـاع الجلـدي الجزئي، أو اسـتخدام الشـرائح 

المعنقـة لتغطيـة الضيـاع الجلـدي الكامـل.
لميـالد وفـي زمـن  لقـرن األول قبـل ا يـات ا وفـي بدا
االمبراطوريـة الرومانيـة مـارس الجراحـون الرومـان 
ات جراحيـة ترميميـة أقـل تعقيـدًا ممـا صنعـه  إجـراء
لـة  زا بـات األذن وإ لهنـود قبلهـم مثـل تجميـل إصا ا
الندبـات الناجمـة عـن الحـروب أو المصارعـات، وقـد 
ب  سـبا مـا أ رسـة إ لمما ء هـذه ا ا ألسـباب ور نـت ا كا
ترميميـة للجنـود المصابيـن أو ألسـباب تجميليـة بحتـة 
ألفـراد الطبقـات العليـا، أو لألشـخاص الذيـن يرتـادون 
الحمامـات العامـة ويريـدون الظهـور بأجسـام مثاليـة 

لعيـوب كالعبيـد المحرريـن حديثـا. ليـة مـن ا خا
 ومـع انحـدار االمبراطوريـة الرومانيـة وبدايـة عصـر 
الظـالم خسـرت االمبراطوريـة تقدمهـا فـي معظـم 
المجـاالت وخاصة المجـال الطبـي، ولكن ظهور اإلسـالم 
لكثيـر مـن  لحفـاظ علـى ا وصعـود نجمـه سـاهم فـي ا
هـذه اإلنجـازات حيـة ومشـرقة فـي الشـرق، ففـي زمـن 
الخالفـة العباسـية وبالتحديـد فـي عهـد الخليفـة أبـو 
-753 774 م( ترجمـت أعمـال  جعفـر المنصـور)
سوشـروتا إلـى اللغـة العربيـة بأمـر مـن الخليفـة بنفسـه، 
ثـم وجـدت هـذه الترجمـات طريقهـا فيمـا بعـد إلـى 
أوروبـا عبـر الوسـطاء والتجـار وتلقاهـا اإليطاليـون 
واإلنكليـز علـى وجـه الخصـوص، حيـث سـافر العديـد 
مـن الجراحيـن اإلنكليـز إلـى الهنـد وعكفـوا علـى تعلـم 
تجميـل األنـف مـن قبـل الهنـود علـى مـدى عـدة عقـود، 
وبعـد عودتهـم نقلـوا هـذه المعرفـة إلـى العالـم الغربـي 
وأضافـوا عليهـا الكثيـر فكانـت أولـى مسـاهماتهم أن 
قامـوا بتطويـر أدوات الجراحـة الترميمية بشـكل كبير، 
وقـد تأخـرت ترجمـة أعمـال سوشـروتا لإلنكليزيـة 
حتـى عـام 1903 وقـد ترجمـت فـي ثـالث مجلـدات.

وفـي زمـن الحـروب الصليبيـة مـن أواخـر القـرن الحـادي 
عشـر وحتى القـرن الرابـع عشـر بـدأ األوروبيـون يبدون 
لشـرقية فـي  ا و إلسـالمية   كبـر للطـرق ا مـا أ هتما ا
الطـب والجراحـة وقـد تـم إدراج هـذه النظـم الطبيـة 

فـي المشـافي الميدانيـة لمعالجـة الجنـود الصليبييـن، 
لكـن فـي الحقيقـة يمكـن القـول أن علـوم الجراحـة لـم 
تمـارس عمومـا بشـكل شـائع فـي أوروبـا حتـى القـرن 
التاسـع عشـر والقـرن العشـرين، فقـد تأخـر تطورهـا 
وممارسـتها بسـبب الكنيسـة التـي حرمـت علـى رجالهـا 
حـة قطعيـا، وتركـت »للمتحضريـن«  لجرا تعاطـي ا
حـة  لجرا ئيـة مهنـة ا لبدا لخبـرة ا لمتمرنيـن ذوي ا ا
لعلـوم  لجـراح المدمـاة،  وعمومـا كانـت ا ومعالجـة ا
ليهـا كضـرب مـن  ك محرمـة وينظـر إ نـذا لطبيـة آ ا
لتـي  ضـروب الهرطقـة مثلهـا مثـل األمـراض تمامـا ا
لجوهـا بتطهيـر  لشـياطين وعا لـى  مـس ا عزوهـا إ

لـروح. ا
ومـع بدايـة عصـر النهضـة 
حيـة  لجرا لعلـوم ا ت ا بـدأ
يـد،  ش مـن جد نتعـا ال با
ن  حـو ا لجر ا أ  بـد فقـد 
ن  سـو ر ن يما بيـو و ر و أل ا
فـي  يـة  لهند ا لتقنيـة  ا
نـف،  أل ميـم ا تر تصنيـع و
 HEINRICH كالجـراح
 VON PFLAPAINT
 BRANCA فـي ألمانيـا و
ث  ر قـد و ، و فـي صقليـة
ابـن BRANCA هـذه التقنيـة عـن والـده )والتـي 
كان قـد احتفـظ بهـا كسـر عائلـي( ثـم طورهـا وعـدل 
عليهـا بأخـذ الشـرائح الجلديـة مـن الـذراع ) وهـو مـا 
ليـة( خالفـا للطريقـة  إليطا لتقنيـة ا طلـق عليـه با أ
الهنديـة التـي يتـم أخـذ الشـرائح فيهـا مـن الجبهـة أو 
الخـد، وقـد تـم إنجـاز هـذه التقنيـة بشـكل تـام قبـل أن 
 GASPARE يصفهـا فيمـا بعـد الجـراح اإليطالـي
TAGLIACOZZI وتسـجل باسـمه وذلـك بمئـة 
عـام، حيـث وصـف هـذا الجـراح هـذه التقنيـة فـي كتابـه 
الـذي نشـر عـام 1597 م فـي فينسـيا، وقـد أمضـى 
لتقنيـة خـالل  سـنوات كثيـرة وهـو يمـارس هـذه ا
القـرن السـادس عشـر الـذي شـاع فيـه وبـاء اإلفرنجـي 

 .SYPHILIS
يـد فـي  لتجميليـة مـن جد حـة ا ا لجر ت ا لـد و و
ت حقبـة  أ مـن عشـر، حيـث بـد لثا ن ا لقـر خـر ا ا و أ
 1 7 9 4 م  يثـة عـا لحد لتجميليـة ا حـة ا ا لجر ا
JOSEPH CARPUE فـي مجلـة  عندمـا قـرأ  
GENTELMEN’S MAGAZINE ( فـي  (
لهنديـة فـي تصنيـع  لطريقـة ا لة تصـف ا لنـدن رسـا
األنـف، وانكـب مـن بعدهـا علـى القيـام بدراسـات كثيرة 
عـن هـذه التقنيـة ثـم بـدأ بممارسـة هـذه الطريقـة فـي 
إنكلتـرا حيـث أجراهـا علـى جثتيـن أواًل قبـل أن يقـوم 
بتصنيـع األنـف بشـكل تـام علـى األحيـاء مرتيـن ويقـوم 
لتقنيـة  بنشـر مقـال بهـذا اإلنجـاز، وتعممـت هـذه ا
الحقـا علـى سـائر أرجـاء أوروبـا وتـم اسـتخدامها فـي 
معالجـة الجنـود المصابيـن أثنـاء حـروب نابليـون بيـن 
عامـي )1804-1815)  وقـد تميـزت هـذه الحقبـة 
حـة، حيـث  لجرا ريـخ ا بكونهـا حقبـة بطوليـة فـي تا
كانـت معظـم الجراحـات الحربيـة تقـام بشـكل سـريع 
بغيـاب التخديـر لكنها سـاهمت فـي تطويـر الكثير من 

لجراحيـة. األدوات ا
فـي عـام  1817 أجـري أول تطعيـم جلـدي ناجـح 
نـي  لبريطا ح ا ا لجـر لحديـث مـن قبـل ا لعصـر ا فـي ا
ه  سـتخدم هـذ لـذي ا ASTLY COOPER ا
التقنيـة  أثنـاء قيامـه ببتـر إلبهـام اليـد، وبعـد ذلـك 
بعـام واحـد فـي عـام 1818 م بـدأ الجـراح األلمانـي 
 CARL FERDINAND VON GRAEFE
ات الجراحـة التجميليـة الوجهيـة فـي  بممارسـة إجـراء
ألمانيـا، وكـذا بيـن عامـي )1823-1828) وصـف 
ات تجميليـة  الجـراح DELPECH فـي فرنسـا إجـراء
أكثـر للحـاالت المعقـدة فـي ترميـم الوجـه واألنـف، 
وفـي عـام 1832 كتـب DUPUTYREN  عـدة 
مقـاالت فـي جراحـة اليـد الوظيفيـة، وفـي عـام 1845 
ت متعـددة  ا ء ا جـر وصـف DIEFENBACH إ
لجراحـة شـقوق الحنـك. وبعـد عـدة أعـوام طـور كل 
مـن LAWSON & WOLFE الطعـوم جزئيـة 

لمركبـة. لسـماكة والطعـوم ا وكاملـة ا
ومـع نشـوب الحـروب العالميـة أصبحـت هـذه الجراحـة 
أكثـر شـيوعا وأكثـر طلبـا مـن ذي قبـل وذلـك بسـبب 
لتـي خلقتهـا هـذه الحـروب، وقـد سـاعد  الضـرورة ا
 فـي هـذه الفتـرة، فقـد 

ُ
تطـور علـم التخديـر كثيـرا

ء تطـور  ا لباعثـة ور لقـوة ا ك ا نـذا لحـروب آ مثلـت ا

الجراحـة الترميميـة، فخـالل الحـرب العالميـة األولـى 
)1914-1918( وبسـبب إصابـات الوجـه المتعـددة 
 HIPPOLITH MORESTIN لجـراح نشـأ ا أ
لخطـوط  لحربيـة فـي ا لرضـوض ا لجـة ا ًا لمعا مركـز
األولـى للجيـش الفرنسـي وطـور فيمـا بعـد تقنيـة Z فـي 
الجراحـة الترميميـة Z PLASTY وأطلـع العديـد 
مـن الجراحيـن البريطانييـن واألمريكييـن علـى هـذه 
 SIR HAROLD لجـراح بتكـر ا لتقنيـات، كمـا ا ا
ة  حنجـر نـف و أ ن و ذ هـو طبيـب أ G و I L L I E S
نيوزلنـدي، ابتكـر تقنيـة الشـرائح األنبوبيـة أو القمعيـة 
ت  ا ء ا ت لإلجـر TUBED FLAPS وهـي تقنيـا
لجسـم، وقـد نقـل  لمتعـددة  للوجـه وا لترميميـة ا ا
طـالب GILLIES وهـم جراحـون أمريكيـون فنـون 

لـى الواليـات المتحـدة األمريكيـة. هـذه الجراحـة إ
لميـة األولـى تـم  لعا لحـرب ا لتـي تلـت ا لفتـرة ا وفـي ا
تطبيـق التقنيـات الترميميـة المكتسـبة أثنـاء الحـرب 
لوجهيـة  بـات ا لمدنييـن بهـدف ترميـم اإلصا علـى ا
لـذات بـدأت تتغيـر  لفتـرة با المختلفـة، وفـي هـذه ا
دواعـي الجراحـة الترميميـة مـن إصـالح التشـوهات 
والعيـوب واإلصابـات إلـى تحسـين المظهـر، أي تغيـر 

لـى تجميلـي بحـت. الدافـع الجراحـي مـن ترميمـي إ
نيـة فيمـا  لثا لميـة ا لعا ب ا لحـر ب ا هم نشـو سـا و
حـة، فقـد جلبـت هـذه  لجرا ج هـذه ا نضـا بعـد فـي إ
الحـرب أنـواع جديـدة مـن اإلصابـات كحـروق الوجـه 
لمتهتكـة،  بـات األعصـاب وأذيـات األطـراف ا وإصا
كبـر  لحاجـة وبدرجـة أ لحـرب ا وبهـذا خلقـت هـذه ا
لتدريـب عـدد أكبـر مـن جراحـي الترميـم فتـم إنشـاء 
المراكـز التدريبيـة الميدانيـة مـن قبـل قـوات الجيـش 
مـج  ا لبر درجـت فيهـا ا ، ثـم أ ألمريكيـة ا لبحرية  ا و
لـذي لحـق  لتطـور ا ن ا عـا. ويقـدر أ لتدريبيـة تبا ا
بالجراحـة الترميميـة خـالل سـنوات الحـرب العالميـة 
دل مـا حققتـه مـن تقـدم خـالل  لسـت يعـا نيـة ا لثا ا
خمسـين سـنة مـن سـنوات السـالم الخاليـة مـن الحـروب

 تـم اسـتدعاء العديـد مـن الجراحييـن ليعالجـوا عـدد 
بـات مختلفـة أدت  لجنـود المصابيـن بإصا كبيـر من ا
إلـى فقدانهـم أنوفهـم أو آذانهـم أو شـفاههم أو أجـزاء 
منهـا، أو تعرضـوا إلصابـات أخرى فـي بقية أجزاء الجسـم 
كالحـروق أو إصابـات الوجـه واأليـدي. كمـا أن األسـلحة 
الحديثـة نسـبيا سـببت أنواعـا ودرجـات مـن األذيـات 
لـم يسـبق لهـا مثيـل فـي التاريـخ، ممـا جعـل بعـض مـن 
أعظـم المواهـب الطبيـة تكـرس نفسـها بشـكل كامـل 
الستكشـاف تاريـخ جراحـة التجميـل وخلـق تقنيـات 
جديـدة لعـالج الرجـال المشـوهين مـن جـراء الحـروب، 
وفـي هـذا الوقـت بالـذات بـدأت  الجراحـة التجميليـة 
تأخـذ مكانهـا فـي تاريـخ الجراحـة الترميميـة، عندمـا 
لنجـاح  أدرك الجراحيـن تمامـا تأثيـر المظهـر علـى ا

لفـردي. ا
لتجميليـة  ا ميميـة و لتر حـة ا ا لجر صبحـت ا لقـد أ  
مصطلحـات متداخلـة فـي أعيـن النـاس، لكـن الحقيقـة 
ليسـت كذلـك فـي السـياق الطبـي والتاريخـي، فالجراحـة 
لـى  لنشـوء وهـي تشـير إ ألقـدم با لترميميـة وهـي ا ا
ة تشـكيل  د فـة إلعـا د لها حيـة ا ا لجر ت ا ا ء ا إلجـر ا
ظيفـة طبيعييـن  و ف مظهـر و ت بهـد ها لتشـو ا
أو أقـرب مـا يكـون للطبيعـي، فـي حيـن أن مصطلـح 
ات الجراحيـة  الجراحـة التجميليـة ينطـوي علـى اإلجـراء

ليـة بحتـة. ه ألسـباب جما لمجـرا بيـة ا النتخا ا
وال تـزال هـذه الجراحـة تشـهد الكثيـر مـن التطـورات 
فـي العصـر الحالـي، بـدءًا مـن تطويـر تقنيـة اسـتنبات 
الجلـد لتغطيـة الضيـاع الجلـدي وصـواًل إلى إجـراء زراعة 

الوجـه الكامـل.

الدكتور أحمد دياب 
استشاري الجراحة 
التجميلية و 
التعويضية 
مشفى غيرلي 
للجراحة التجميلية 
هيلسينبورغ 

تاريخ الجراحة الترميمية والتجميلية
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الكومبس – خـاص: حققت شـبكة الكومبـس في العـام 2017 تطـورا ملحوظـا فـي أداء ونوعية وكميـة البرامج 
المصورة، فباإلضافة إلى االسـتمرار بال انقطاع ببث نشـرة األخبار اليومية، إلى جانب التقارير اليومية، تم إنتاج 

عدة برامج نوعية دورية ومواد فلمية لصالح عدة مؤسسات حكومية وخاصة.
لعـام الماضـي  بـرز مـا انتجتـه الشـبكة خـالل ا ولعـل أ
لمميـز »طبـق وبلـد« تقديـم  نـي ا لرمضا مـج ا لبرنا ا
الزميلـة ديمـا الحلـوة وإخـراج الزميـل عمـار سـعد، إلـى 
جانـب عـدة زمـالء فـي المونتـاج والتصويـر واإلعـداد. 
واعتمـدت فكـرة البرنامـج علـى إحيـاء تـراث المطبـخ 
العربـي مـن خـالل طـرح أسـئلة علـى الناطقيـن بالعربيـة 
عـن أسـماء مأكـوالت شـعبية مـن عـدة دول عربيـة، أمـا 
القسـم الثانـي مـن كل حلقـة فقـد خصـص إلعـداد طبـق 
مـن هـذه المأكـوالت، باإلضافـة إلـى شـرح موجـز عـن 
تاريـخ وظـروف تحضيـر هـذه األطعمـة الشـعبية، 

فيمـا خصـص القسـم األخيـر لمنـح جوائـز مختلفـة.

إنتـاج 30 حلقـة فـي عـدة مـدن وأماكـن فـي 
ء  السـويد، وبفتـرة زمنيـة بسـيطة، جـا
ليثبـت قـدرة الكومبـس علـى التعامـل مـع 
إنتـاج برامج نوعيـة بفتـرات زمنيـة قصيرة
إنتـاج 30 حلقـة فـي عـدة مـدن وأماكـن فـي السـويد، 
وبفتـرة زمنيـة بسـيطة، جـاء ليثبـت قـدرة الكومبـس 

علـى التعامـل مـع إنتـاج برامـج نوعيـة بفتـرات زمنيـة 
قصيـرة. البرنامـج زار مـدن مثـل مالمـو، ويوتيبـوري، 
أوبسـاال، واسكلسـتونا باإلضافـة إلـى سـتوكهولم. كمـا 
قـدم مأكـوالت مـن التـراث السـوري واللبنانـي والعراقـي 
نسـي  لتو ا بـي و لمغر ا ي و لمصـر ا لفلسـطيني و ا و
والجزائـري والليبـي والسـعودي والبحرانـي واإلماراتـي 

والعمانـي والقطـري واألردنـي.

عـدد مجموعة مشـاهدات حلقـات البرنامـج تجاوزت 2 
مليـون مشـاهدة علـى الفيسـبوك لوحده.

وفـي العـام 2017 أيضـا اسـتمر برنامـج تعليـم اللغـة 
  JALLA PRATA SVENSKA لسـويدية ا
وذلـك بمضمـون جديـد يعتمـد علـى تخصيـص كل 
حلقـة مـن حلقاتـه علـى مهنـة معينـة، البرنامـج وهـو 

ثمـرة تعـاون مسـتمر لمـدة 4 سـنوات متعاقبـة 
لكومبـس  لتعليميـة وشـبكة ا نيـا ا بيـن مؤسسـة لير
اإلعالميـة، حقـق نسـبة مشـاهدات عالية والقـى تفاعال 

ا. كبيـر
وتنقـل البرنامـج بيـن عـدة أماكـن عمـل، لنقـل صـورة 
لبرنامـج،  لتـي اختارهـا ا ء المهـن ا حقيقيـة عـن أجـوا
ومـن أجـل التركيـز علـى كلمـات وجمـل تسـتخدم فـي 

. كل مهنـة

أمـا عـن هـذا العـام 2018  فهنـاك خطـط 
مـج  ا لبر ا مـن  يـد  لمز ا ج  نتـا إل حـة  طمو
التـي  الدوريـة والحواريـة والتخصصيـة 
تلبـي حاجـات المتلقـي الناطـق بالعربيـة في 

السـويد وأوروبـا خاصـة
وكان هـذا البرنامـج التعليمـي قـد بـدأ كبرنامـج إذاعـي 
قبـل 4  سـنوات، وفـي العـام الماضـي تحـول إلـى برنامـج 

مصـور.
أمـا عـن هـذا العـام 2018  فهنـاك خطـط طموحـة 
يـة  ر ا لحو ا يـة و لدور مـج ا ا لبر لمزيـد مـن ا ج ا إلنتـا
طـق  لنا لمتلقـي ا ت ا جـا لتـي تلبـي حا لتخصصيـة ا ا و
بالعربيـة فـي السـويد وأوروبـا خاصـة، وتحقـق األهداف 
التـي قامـت شـبكة الكومبـس مـن أجلهـا كل عـام وانتـم 

. بخيـر

برامج الكومبس المرئية خطوات واثقة
نحو تأسيس أول تلفزيون عربي في السويد

برنامج طبق وبلد  ◄

JALLA PRATA SVENSKA برنامج  ◄
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Röda Korset

مـه  يا ء ببـرودة طقسـه وظلمـة أ لشـتا ن ا لمـا كا لطا
لّسـويد حيـث تـزداد  مصـدر سـبات لكثيريـن فـي ا
لوقـت  نـه وبنفـس ا ال أ لسـلبية لديهـم إ عر ا لمشـا ا
مصـدر جمـال وتمتـع ببيـاض الثلـج وحميميـة الحيـاة 

يـن. فيـه آلخر
رة  لحـرا لشـمس حيـث ا كثيـرون قدمـوا مـن بـالد ا
المرتفعـة واأليـام المشمسـة متلهفيـن لرؤيـة نصاعـة 
بياض الثلـج ونقائـه إال أنهم سـرعان مـا شـعروا ببرودة 
األيـام ورتابتهـا فمنهـم من جلـس خلـف نافذتـه تاركا 
حركـة الحيـاة السـريعة خارجـا ليبنـي عالمـه الخـاص 
 واقعيـة الحيـاة 

ُ
المحـاط بذكرياتـه القديمـة رافضـا

الحاضـرة، ومنهـم مـن تـرك ذكـرى ذكرياتـه الجميلـة 
تـه  ء حيا ل بنـا و يحـا فـي مخيلتـه فقـط لينهـض و
الواقعيـة الجديـدة بـكل تفاصيلهـا محـاواًل االطـالع 
علـى طريقـة حيـاة السـويديين وفعاليـة نشـاطاتهم 

رغـم قسـاوة البـرد.

كيف يقضي الناس أوقاتهم 
مع برودة الشتاء؟

بعضهم مـن يجـد أن ممارسـة الرياضـة اليوميـة يجدد 
الـروح وبعضهـم مـن يغتنـم الفرصـة لمتابعـة عروض 
السـينما أو التلفـاز وكثيـرون يحاولـون البقـاء خارجـا 
أطـول مـدة ممكنـة للتواصـل مـع اآلخريـن ولقائهـم 
فيقومـون بالتسـوق أو يحتسـون فنجـان القهـوة معـا. 
تخبرنـا سـناء توبـراق وهـي إحـدى المتطوعـات فـي 
الصليـب األحمـر فـي منطقـة فوشـهاغا عـن تجربتهـا 
الطويلـة فـي بـالد االغتـراب فتقـول: لـم تخلـو سـنواتي 
األولـى في السـويد مـن الصعوبات التـي تواجـه كل قادم 
جديـد كاللغـة واالندمـاج والطقـس البـارد إال أن ذلـك 
لـم يمنعنـي مـن محاولتـي فـي التغلـب علـى كل تلـك 
 للنهـوض 

ُ
الصعوبـات وحقيقـة إن مـا شـكل لـي حافـزا

كان عامـل األمومـة الـذي دفعنـي للسـعي فـي تنميـة 
هـا بمـا يتـوازن مـع المجتمـع  شـخصية أطفالـي وبناء
لرياضـات  لسـويدي فكنـت اصطحبهـم لممارسـة ا ا
الشـتوية علـى الرغـم مـن الطقـس البـارد وعلـى الرغـم 

مـن عـدم معرفتـي بهـا إال أننـي كنـت أبقـى برفقتهـم 
محاولـة التعـّرف علـى كل جديـد فـي المجتمـع.

تقـول سـناء كنـت أفكـر دومـا بأننـي لـو بقيـت فـي البيـت 
سـتطيع  لطقـس فكيـف سأ ة ا ستسـلمت لبـرود ا و
لنـاس والتواصـل معهـم لذلـك كان الحـل أن  رؤيـة ا
أرتـدي مـا يقينـي البـرد وأخـرج ألتمتـع بجمـال الثلـج 
واحتفـل مـع عائلتـي كباقـي أفـراد المجتمـع بجميـع 
للوسـيا  األعيـاد، فأشـارك مـع أوالدي باحتفـاالت ا
وأقـوم بشـراء هدايـا العيـد لهـم كباقـي األطفـال وأعلق 
زينـة الشـجرة فـي البيـت ليشـعر أطفالـي أنهـم جـزء 
مـن هـذا المجتمـع الـذي يحتفـل خارجـا وبالطبـع كل 
هـذا لـم يمنعنـي مـن زرع عاداتنـا وتقاليدنـا الموروثـة 
فـي شـخصياتهم وإنمـا بشـكل متـوازن ومتناسـب مـع 

. لمجتمـع ا

األعياد والغربة:

لقـد حـان وقـت االحتفـال بأعيـاد الميـالد ورأس السـنة 
لعيـد فـي  لتعـّود علـى االحتفـال با لجديـدة إال أن ا ا
بلـد جديـد ال يعـّد باألمـر السـهل ناهيـك عـن الشـوق 

لالحتفـال بالعيـد فـي البلـد األم.
تقـول سـارة هيدرينـوس وهـي مستشـارة فـي الّدعـم 
الّنفسـي واالجتماعـي فـي الّصليـب األحمـر: يمكـن أن 
تكـون هـذه االحتفـاالت مؤلمـة نوعـا مـا للنـاس فـي 
بـالد االغتـراب ألن الشـوق للوطـن األم يـزداد فـي هـذه 
بـع  ن االحتفـاالت تحمـل طا لمناسـبات، وخاصـة أ ا
اجتمـاع العائلة وممارسـة الطقـوس والعـادات الخاصة 
لتقليديـة، فعندمـا يحيـن  بهـا وتـذوق األطعمـة ا
ـط 

ّ
وقـت االحتفـال فـي بلـد جديـد تبـدأ الذاكـرة بالتنش

مبتكـرة أمـورًا جديـدة كمـا يبـدأ الشـوق للذكريـات 
القديمـة بالتزايـد وخاصـة أن الشـعور باألمـان مرتبـط 

عنـد كثيريـن ارتباطـاً  وثيقـا بطفولتهـم.
تقـّدم لـك سـارة النصائـح التاليـة لالحتفـال بالعيـد فـي 

بلـد جديـد:
أوجد توازنا بين القديم والجديد.. 1

ل . 2 و حـا يـد و لجد لبلـد ا ليـد ا ف علـى تقا تعـّر
تـذّوق أطبـاق جديـدة مـن الطعـام وشـارك فـي 

. تـه ال حتفا ا
ت . 3 ا د ه مهمـا مـن عـا فـظ علـى مـا تعتبـر حا

وتقاليـد بلـدك كتحضيـر األطعمـة التقليديـة 
مثـال أوغيرهـا مـن األمـور.

ليـد جديـدة تشـمل  ن تخلـق تقا هكـذا تسـتطيع أ
هـة بعناصـر جديـدة مـن 

ّ
ألم ومنك ليـد بلـدك ا تقا

يد. لسـو ا

الصليب األحمر واألعياد

اعتـاد المتطوعـون فـي الصليـب األحمـر خـالل أيـام 
األعيـاد جمـع أكبـر قـدر ممكـن مـن التبرعـات للنـاس 
المحتاجـة والمتضـررة مـن الحـروب واألزمـات فـي 
دول مختلفـة إيمانـا منهـم  بالعمـل اإلنسـاني وضـرورة 

الشـعور باآلخـر.
لنشـاطات  لصليـب األحمـر ال تخلـو مـن ا كـز ا إن مرا
ل  ن خـال عـو لمتطو لتـي يقيمهـا ا ت ا ليـا لفعا ا و
األعيـاد والتـي يشـارك بهـا عـدد كبيـر مـن القادميـن 
منـا صوفيـا 

ّ
الجـدد وعـن إحـدى هـذه النشـاطات تكل

ألحمـر  لصليـب ا الكيرسـتين وهـي متطوعـة فـي ا
عيـن  : نحـن كمتطو ل لم فتقـو كهو سـتو فـي ا
ن   د ر لم كـو ن مـع جمعيـة خبسـهو و لتعـا م با نقـو
SKEPPSHOLMSGÅRDENبإقامـة نشـاط  
 )JULMARKNAD( تحـت اسـم سـوق الميـالد
حيـث يسـتهدف النشـاط الشـباب الذيـن قدمـوا دون 
لـى السـويد ويركـز علـى الحـرف اليدويـة  ذويهـم إ
كتعليـم الحـدادة وكيفيـة صناعـة الطائـرة الورقيـة 
وعـدة أشـياء أخـرى وهدفنـا مـن ذلـك هـو مشـاركة 
الشـباب وإظهـار أنهـم فاعليـن فـي المجتمـع وليسـوا 

فقـط متلقيـن وبإمـكان الجميـع الحضـور وشـراء مـا 
لقهـوة  ء ا لجميـع شـرا لشـباب كمـا بإمـكان ا صنعـه ا
والمشـاركة بالنشـاطات التـي سـتقام خاللـه وبالطبـع 
لنشـاط يعـود إلقامـة نشـاطات مختلفـة  فـإن ريـع ا

لشـباب. لهـؤالء ا
لسـويدية تقـدم لكـم  إن منظمـة الصليـب األحمـر ا
تتمنـى لكـم سـنة  د و ألعيـا سـبة ا ت بمنا يـكا لتبر ا

لفـرح. لبهجـة وا جديـدة ملؤهـا ا

لصليـب األحمـر  لمزيـد عـن ا تسـتطيعون معرفـة ا
لرابـط: السـويدي علـى ا

WWW.REDCROSS.SE

الشتاء واألعياد في بلد االغتراب
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Vintern har alltid varit kall och 
årstidens mörker har varit en källa 
till nedstämdhet för många i Sveri-
ge. Men samtidigt är det en vacker 
årstid  med den glänsande snön och 
människor som visar omsorg och 
kärlek för andra. 
Många som nu lever i Sverige 
kommer från soliga platser där det 
är varmt och de är ivriga  att se den 
vita, rena snön . Men många påver-
kas av kylan och stannar inomhus. 
Många har lämnat ett stressigt liv 
bakom sig för att försöka bygga upp 
ett nytt,  men samtidigt är man om-
given av gamla minnen och ogillar 
sitt nya liv i det nya landet.  Andra 
människor har kvar sina vackra min-
nen men bygger samtidigt upp sitt 
nya liv och hittar nya sätt att leva på 
och försöker få en uppfattning om 
hur svenskfödda lever och hittar på 
aktiviteter trots den hårda kylan.   
Några upptäcker att  daglig träning 
gör att de  håller modet uppe och 
några  tar tillfället att gå på bio,  se 
på TV eller försöka ägna mycket tid 
utomhus för att umgås och träffa 
andra på en fika.
Sana Toburak som är volontär i 
Röda Korset i Forshaga och har 
levt flera år i Sverige. 
-Mina första år här har inte varit 
fria från svårigheter som andra 
nyanlända upplever,  som språket, 
integrationen och kylan. Men detta 
har inte hindrat mig från att försöka 

övervinna  svårigheterna. Faktum är 
att det som gav mig styrka och kraft 
var moderskapet, det  fick mig att 
utvecklas och gav mig möjlighet att 
bygga upp mina barns personlighet 
på ett balanserat sätt som matchar 
det svenska samhället. Trots det 
kalla vädret brukade jag ta med bar-
nen till olika vintersporter och även 
om jag inte deltog själv var jag alltid 
närvarande med barnen för att lära 
mig allt s nytt i samhället. 
 -Jag funderade hela tiden på att om 
jag valde att stanna hemma och ge 
vika   för det kalla vädret, hur skulle 
jag då kunna   träffa andra?. Därför 
valde jag att ta på mig varma kläder 
och gå ut för att njuta av den vackra 
snön  och fira nya helgtraditioner 
med min familj, exempelvis firar jag 
Lucia med mina barn , köper pre-
senter till jul  och pyntar julgranen 
hemma för att barnen  ska känna 
sig som en del av samhället. Allt det 
jag gör hindrar mig självklart inte 
från att på ett balanserat sätt lära ut  
mina ärvda traditioner och sedvanor 
till mina barn.  

Helgdagar i det nya landet
Att fira jul och nyår  i ett nytt land är 
inte alltid lätt, och samtidigt kanske 
man längtar till exempelvis Eid- fi-
randet i hemlandet.
Sara Hedrenius är rådgivare på 
Röda Korset och säger: Högtider 
kan bli smärtsamma eftersom att 

det synliggör allt det man saknar 
från sitt hemland extra mycket. 
Högtider är ofta en tid för släkt och 
vänner att samlas. Smaker, dofter 
och traditioner förstärker känslan 
att vi hör hemma i ett sammanhang. 
För många människor signalerar det 
trygghet och är starkt förknippat 
med vår barndom. När det nu är 
dags att fira högtid i ett nytt land 
kan det aktivera minnen och saknad 
extra mycket. Då gäller det att vara 
uppfinningsrik!

Tips till dig som firar högtid i ett 
nytt land:
1. Hitta en balans mellan det nya 

och det gamla.
2. Var nyfiken på det nya landets 

traditioner – våga exempelvis 
att prova på nya maträtter eller 
pröva på traditioner som är ty-
piska för det nya landets firande. 

3. Behåll vanor och traditioner från 
ditt hemland som är viktiga för 
dig, exempelvis att laga traditio-
nell mat.

Röda Korset och julhelger
Volontärer i Röda Korset brukar 
under julhelger samla in så mycket 
pengar som möjligt till behövande 
människor i länder som drabbats av 

krig och katastrofer. Volontärerna 
gör det i tron på medmänsklighet 
och den humanitära hjälpen.
Röda Korsets lokala föreningar  har 
under julhelgen många aktiviteter 
och evenemang som volontärer an-
svarar för och där många nyanlända 
och asylsökande deltar. 
Sophia Lagersten, volontär i Röda 
Korset i Stockholm,  berättar: 
-Vi som volontärer arbetar tillsam-
mans med föreningen Skepps-
holmsgården med en en julmark-
nad. Den här aktiviteten  gör vi för 
och tillsammans med ensamkom-
mande ungdomar som har kommit 
till Sverige utan sina anhöriga.
Vi arbetar tillsammans  och gör  
hantverk och  flygande drakar. Målet 
är att få med ungdomarna och visa 
att de är aktiva i samhälle.t och inte 
bara passiva.. Alla är välkomna  att 
köpa det som ungdomarna själva 
har tillverkat och även fika.  Intäkter-
na kan vi använda för  att skapa nya 
aktiviteter för och tillsammans med  
ungdomarna.
Röda Korset  önskar er en god jul 
och gott nytt år fyllt med glädje och 
lycka.
Ni kan hitta mer information via 
nedan länk:

www.redcross.se

Vinter och helgdagar i det nya landet
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الكومبس – خاص: لـم يفاجأ منقذ الشـالل، طالب اللجـوء العراقي القادم مـن مدينة البصرة، بقـرار رفض منحه 
اإلقامة، الصادر عن محكمة الهجرة السـويدية، بقـدر مفاجأته بما تضمنـه القرار، أاّل وهـو الترحيل، لكن ليس 

إلى بلده العراق بل إلى أفغانستان. 
فهـل هـو خطـأ مطبعـي أم مـاذا؟ علمـا أنـه كان صـدر 

بحقـه قـرار ترحيـل سـابق إلـى العـراق!

يقـول منقـذ )38 عامـا( فـي حديثـه مـع الكومبـس، 
إنـه صـدم مـن قـرار الترحيـل هـذا متسـائاًل مـاذا لـه 
فـي أفغانسـتان؟ فهـو ال يعـرف أحـدًا هنـاك، ولـم يقـم 

بزيـارة ذلـك البلـد أبـدًا مـن قبـل!

 ويضيـف إذا لـم يسـتطيعوا تنفيـذ ترحيلي إلـى العراق 
ألنـه بلـد غيـر آمـن حاليـا، فكيـف يقومـون بترحيلـي 
إلـى بلـد ال يقـل خطـرًا مـن الناحيـة األمنيـة عـن العـراق، 
وفضـال عـن ذلـك، هـو »بلـد ليـس لـي فيـه ال ناقـة وال 

جمـل« كمـا يقـول{.

ئلتـه فـي قـرار  نـه حتـى اسـم عا لـى أ ويشـير منقـذ إ
المحكمـة كتـب بطريقـة خاطئـة، حيـث ذكـر باسـم 

منقـذ السـالس بـدل مـن الشـالل. 

الصدمـة نفسـها بدت علـى وجـه محامـي منقذ، الـذي لم 
يعـرف بالقـرار إال بعـد أن أبلغـه منقـذ بـه بنفسـه، حيث 

عبـر عـن اسـتغرابه وتأكيـده لـه أنـه سـيحاول الحصول 
علـى تفسـير مـن الهجـرة، لكـن دون رد منـه حتـى اآلن 

وجهـة نظـر قانونيـة 
 C L A E S مـي  لمحا لـى ا جهـت إ مبـس تو لكو ا
OTTOSON، مـن مكتـب LLM&MSC، الـذي 
تحـدث بشـكل عـام عـن حـاالت مشـابه، حيث أوضـح أن 

لـة قـد ال تكـون مسـتغربة جـدا. مثـل هـذه الحا
 ويقـول إن المبـدأ الرئيسـي ) )KAP 20 8 § فـي 
طـرد طالـب اللجـوء مـن السـويد هـو، أن يكـون البلـد 
المرحـل إليـه هـو بلـده األصلـي أو البلـد الـذي جاء منـه إلى 
السـويد، ولكـن هنـاك بعـض الحـاالت التـي قـد يمكـن 
طـرده إلـى بلـدان أخـرى فـي حـال كان الشـخص يحمـل 
جنسـية مزدوجـة، أو أن يكـون لطالـب اللجـوء تصريـح 
إقامـة فـي بلـد مـا آخـر غيـر بلـده األصلـي، و يجـوز لـه 
أيضـا أن يكـون متزوجـا مـن شـخص مـا مـن بلـد آخـر، أو 
أن يكـون لـه صلـة أسـرية أخـرى ببلـد يمكنـه علـى هـذا 

األسـاس اسـتقباله.

نـه يمكـن للهجـرة مـن وجهـة  مـي، أ لمحا ويوضـح ا
نظرهـا ترحيلـه إلـى بلـد آخـر قـد يرغـب طالـب اللجـوء 
لبلـد علـى  ليـه، وتتوفـر لـه موافقـة ذاك ا بالذهـاب إ

 . له سـتقبا ا

 وكان منقـذ الـذي يعمـل حاليـا فـي أحـد المطاعـم فـي 
مدينـة بـودون قـد وصـل إلـى السـويد فـي خريـف العـام 
2015 هاربـا مـن الوضـع األمنـي فـي بلـده العـراق، 

وتـاركا خلفـه زوجتـه الحامـل وثالثـة مـن أطفالـه.

رحلـة لجـوء تخللهـا غـرق فـي بحـر إيجـه، وأمـوال طائلـة 
لبشـر، حتـى تمكـن مـن  دفعهـا لمـا أسـماهم تجـار ا

الوصـول إلـى الشـواطئ األوروبيـة.

وبالرغـم مـن عرضـه وثائـق ومسـتندات علـى مصلحـة 
ه فـي العـراق،  الهجـرة توضـح كمـا يقـول خطـر بقـاء
إال أن ذلـك لـم يقنـع المصلحـة بقبـول طلبـه، لتصـدر 
بتاريـخ 2017/6/22 قـرارًا برفضـه وترحيلـه إلـى 
لعـراق، مـا دفعـه لتقديـم اسـتئناف دون جـدوى،  ا
حيـث صـدر فـي منتصـف شـهر ديسـمبر كانـون األول 
2017 مـا ذكرنـا أعـاله قـرار رفضـه وترحيلـه إلـى 

أفغانستان.
منقـذ الـذي ضاقـت به 
الدنيـا بعـد رفضيـن، 
عـاد واسـتأنف القـرار 
ن  أ عسـى  و علـى 
بتـة  لثـة ثا لثا تكـون ا
كمـا يقـول، وتقـدر 
لظـروف  لمحكمـة ا ا
لـذي دفعتـه لطلـب  ا
للجـوء أوعلـى األقـل  ا
لـى  حيلـه إ م تر عـد

  . ن نسـتا فغا أ
 CLAES للتواصل مع المحامي

OTTOSON عبر البريد اإللكتروني:
LAW@HELPIE.ME 

 أو زيارة الموقع عبر شبكة اإلنترنت
WWW.HELPIE.ME 

طالب لجوء عراقي

مصلحة الهجرة 
ترفض طلبه 

وتقرر ترحيله 
إلى أفغانستان!

CLAES OTTOSON  المحامي

الكومبـس – خاص: لـم يفاجأ عبد الغياث شـغري، الالجئ السـوري الـذي حصل علـى إقامة منذ أكثر من سـنة 
وبضعة أشـهر في السـويد بقـرار مصلحة الهجـرة رفض لم شـمله مـع عائلته، بقـدر تفاجئه مـن وجود طلب 
اسـتئناف لم يقدمه على اإلطالق على هذا القرار، ما أثار تسـاؤالت فيما إذا كان خطأ إداريا ارتكبته مصلحة 
الهجـرة يقـف وراء هـذا االسـتئناف، بالرغم مـن أن عبـد الغيـاث يأمـل أن يكـون ذاك األمـر فاتحة خيـر عليه 
للم شـمله مع زوجته وابنتيـه، خاصة أنـه يعاني من شـلل نصفي يجعلـه محتاجا للمسـاعدة في أسـهل األمور 

الحياتية اليومية.
يقـول عبـد الغيـاث البالـغ مـن العمـر 52 عامـا واآلتـي 
لـب  د فظـة إ ر فـي محا لشـغو مـن منطقـة جسـر ا
السـورية، يقـول لشـبكة »الكومبـس« اإلعالميـة، إنـه 
اسـتلم قبـل أسـابيع مـن إجـراء المقابلـة معه فـي بداية 
شـهر كانـون األول/ ديسـمبر مـن العـام 2017، فـي 
بريـد منزلـه رسـالة مـن محكمـة الهجـرة، ممهـورة 
2017 تطلـب منـه ضـرورة  -10 ريـخ 20- بتا
لبيانـات الخاصـة باالسـتئناف الـذي  اسـتكمال ملـئ ا

قدمـه علـى قـرار لـم الشـمل. 
نـه ظـن أن هنـاك  ويضيـف فـي حديـث للكومبـس، إ
خطـأ مـا فـي البريـد، فكيـف يصلـه طلـب كهـذا وهـو 
لـم يتلـق بعـد أي بريـد عـن قـرار رفـض طلـب لـم 

! ؟ لشـمل ا

»أصابتني الدهشة من طلب 
استئناف لم أتقدم به«

 ويتابـع« لقـد اسـتغربت بوجـود طلـب اسـتئناف وأنـا 
لـم أقـدم عليـه، ألننـي لـم أعلـم أن هنـاك قـرار رفـض 

صـدر أصـال لطلبـي فـي لـم الشـمل مـع عائلتـي.
ويشـير عبـد الغيـاث إلـى أن البريـد الـذي وصلـه مـن 

المحكمـة فيـه إشـعار، يمهلـه 14 يومـا السـتكمال 
صـة بـه  لخا ت ا نـا لبيا لمحكمـة ببعـض ا يـد ا و تز
ن طلبـه  ال أ إ ف، و السـتئنا فتهـا علـى طلـب ا إلضا
سـيلغى، وبالفعـل قـام بملئهـا وردهـا إلـى المحكمـة. 
وعلـى وقـع ذلـك، توجـه بصحبـة أحـد األصدقـاء إلـى 
مقـر مصلحـة الهجـرة فـي نورشـوبينغ لالستفسـار 
عـن مصيـر طلـب لـم الشـمل، الـذي مضـى عليـه قرابـة 
م، وتوضيـح مـا جـرى معـه كمـا قـرر تزويـد  لعـا ا
المحققـة المسـؤولة عـن ملفـه بتقريـر طبـي، يظهـر 
فيـه سـوء وضعـه الصحـي وحاجتـه ألحـد يسـاعده فـي 

حياتـه، اعتقـادًا منـه أن ذلـك سـيخدم قضيتـه.
لكـن بالفعـل أكـدت لـه موظفـة المصلحـة، أن قـرار 
رفـض طلـب لـم الشـمل قـد صـدر قبـل فتـرة، وأن 
هنـاك اسـتئناف صـدر فـي شـهر حزيـران يونيـو مـن 

هـذا العـام 2017، وهـو مـا أصابـه الدهشـة.  
ويعبـر عبـد الغيـاث عـن اسـتغرابه بكيفيـة صـدور 
قـرار الرفـض وال يتـم إبالغـه هـو أو زوجته به مـن قبل 
مصلحـة الهجـرة أو مـن قبـل السـفارة السـويدية فـي 

تركيـا، حيـث أجـرت زوجتـه مقابلـة لـم الشـمل؟!

الرأي القانوني: ال يمكن 

قانونّيًا أن يحدث ذلك!

تواصلـت الكومبـس مـع أحـد القانونيـن لالستفسـار 
لـى  عـن إمكانيـة أن تلجـأ مصلحـة الهجـرة بنفسـها إ
تقديـم طلـب اسـتئناف، فأكـد أن ذلـك ال يمكـن، ولكن 
قـد يكـون صاحـب الطلـب خـالل تواصلـه عبـر البريـد 
اإللكترونـي مـع المسـؤولة عـن ملفـه، قـد أشـار إلـى 
أنـه فـي حالـة صحيـة معينـة تسـتوجب وجـود عائلتـه 
معـه، وقـد تكـون الموظفـة قـد اعتبـرت ذلـك بمثابـة 
طلـب اسـتئناف، وهـو األمـر الـذي نفـى حدوثـه عبـد 
الغيـاث قائـاًل لنـا إنـه لـم يجـر أي تواصـل عبـر البريـد 
ن  لخصـوص، وإ لته بهـذا ا نـي مـع مسـؤو إللكترو ا
حديثـه عـن وضعـه الصحـي ذكـره فقـط خـالل مقابلـة 
لـم الشـمل، وإنـه وبعـد حصولـه قبـل أيـام علـى تقريـر 
طبـي مفصـل عـن وضعـه الصحـي قـرر تزويـد الهجرة 
بـه، لكـن كان قـرار الرفـض واالسـتئناف قـد صـدرا 

قبـل ذلـك بمـدة.
مبـس مصلحـة  لكو ث عبـر ا لغيـا شـد عبـد ا ينا و
الهجـرة السـويدية النظـر فـي حالتـه ووضعـه الصحـي 
ئلتـه وطفلتيـه. وتحقيـق حلمـه بلـم شـمله مـع عا

ونعـود ونسـأل هنـا، هـل هنـاك خطـأ إداري مـا قـد وقـع 
مـن قبـل مصلحـة الهجـرة فـي هـذا اإلطـار؟ أوليـس 
حـدوث مثـل هـذا الخطـأ فـي حـال كان قـد وقـع بالفعل 
يفتـح البـاب لتسـاؤالت أخـرى عـن ملفـات طالبـي لجوء 
ء  ن تكـون ضحيـة أخطـا لمحتمـل أ ولـم شـمل مـن ا
لعديـد مـن  ريـة أو وظيفيـة مـا يحـدد مصيـر ا دا إ

الالجئيـن وعائالتهـم؟
هاني نصر

الجئ سوري تفاجئ بوجود طلب استئناف لم يتقدم به



13 | الكومبس



الكومبس | 14

 الكومبـس – سـتوكهولم: بين حيـاة مليئة بالصحـة لألهل واألقـارب، وآمال بلم شـمل 
العائـالت وبيـن تحقيـق أهـداف طموحـة علـى المسـتوى المـادي والمهنـي، تنوعـت 
تمنيـات المقيمين في السـويد للعـام الجديد 2018، الـذي يأملوا أن يكـون أفضل من 

العام الذي سبقه على مختلف الصعد.
الكومبـس التقـت عـددًا مـن األشـخاص بينهـم قادمـون 
لبـالد  و حتـى ممـن مضـى عليهـم فـي هـذه ا جـدد أ
عقـودًا عديـدة، حيـث تحدثـوا لنـا عـن هـذه األمنيـات.

دم حديثـا  لقـا ا مـا( و 28 عا حمـد خيـرو ) يقـول أ
مـن سـوريا، إن أول مـا يتمنـاه هـو أن تتحـول إقامتـه 
ئمـة، حتـى  لـى إقامـة دا لمؤقتـة لمـدة 13 شـهرًا إ ا
يسـتطيع لـم شـمل زوجتـه معـه إلـى السـويد، وكذلـك 
سـة  لهند صـه فـي ا ختصا ل علـى عمـل با لحصـو ا
الكهربائيـة، الـذي قضـى سـنوات طويلـة في دراسـتها. 
ولكـن األمنيـة الكبـرى بنظـره التـي يأمـل فـي تحقيقهـا 
فـي العـام 2018 ويشـاركه كثيـرون مـن أبنـاء بلـده 
لسـالم مـن جديـد فـي سـوريا،  فيهـا، هـي أن يعـم ا
ويعـود الالجئـون إلـى ديارهـم والعيـش سـوية بعيـدًا 

ات المذهبيـة والطائفيـة.  عـن االنتمـاء
مـل  لتـي تأ حمـد، عـن تلـك ا ت أ ال تختلـف تمنيـا و
لعراقيـة  لسـيدة ا 56 عامـا(، ا بتحقيقهـا أم زيـد )
التـي التقيناهـا فـي أحـد مراكـز التسـوق فـي العاصمـة 
كبـر  ن أ لسـويدية سـتوكهولم، حيـث تقـول لنـا، إ ا
أحالمهـا أن يعـود وطنهـا العـراق إلـى سـابق عهـده، 
بلـد يجمـع كل العراقييـن وينعمـون فيـه براحـة البـال، 
وتضيـف بلكنتهـا العراقيـة الجميلـة، وقـد غلـب علـى 
صوتهـا التأثـر »الغربـة كربـة وإلـى يطلـع مـن داره يقل 
مقـداره« وتتابـع، صحيـح أننـا هنـا فـي السـويد نعيـش 
لقانـون لكـن تبقـى بنظـر  بـكل احتـرام وتحـت ظـل ا

اآلخريـن أجنبـي.

استيعاب اختالفاتنا

مـن جهتـه يقـول خالـد مصطفـى، السـوري الحاصـل 
حديثـا علـى الجنسـية السـويدية، إنـه يأمـل أن نصـل 

فـي العـام لجديـد إلـى إمكانيـة أن يسـتوعب الجميـع 
اختالفاتنـا، وكوننـا مختلفيـن عـن بعـض هـو مصـدر 

غنـى وليـس مصـدر خـوف كمـا يقـول.
لـذي يعمـل كمـدرب  ا ، و لـد 42 سـنة بـع خا يتا و
مهـارات فـي شـركة  EXPEDIAأنـه علـى الصعيـد 
الشـخصي يتمنـى أن يحقـق تغييـرًا فـي مجـال التدريـب 
علـى مهـارات القيـادة واالندمـاج فـي عملـه الجديـد، 
لـذي تسـلمه قبـل أسـبوعين، بعـد أن قضـى أربـع  وا
سـنوات يعمـل فـي مكاتـب إحـدى شـركات الطيـران 

من جهته يقول خالد  „األجنبيـة فـي السـويد.
 
ً
مصطفى، السوري الحاصل حديثا

على الجنسية السويدية، إنه 
يأمل أن نصل في العام لجديد إلى 

إمكانية أن يستوعب الجميع 
اختالفاتنا، وكوننا مختلفين عن 

بعض هو مصدر غنى وليس 
مصدر خوف كما يقول.

صمـة  لعا يـا فـي ا لير هـي شيسـتا غا حـد مقا فـي أ و
سـتوكهولم، التقينـا بمحمـد الحيمـودي، مغربـي مقيم 
فـي السـويد منـذ أكثـر مـن 20 سـنة، والـذي يقـول لنـا 
ضاحـكا، إنـه كل عـام يتمنـى نفـس األمنيـة وال تتحقـق، 
وهـي أن يعـود ليقضـي بقيـة حياتـه فـي بلـده المغـرب 
علـى أمـل أن تتحقـق هـذه األمنيـة فـي العـام الجديـد، 
رغـم قناعتـه بأنهـا صعبـة، ألن أبنائـه ولـدوا هنـا وهـم 

محمد الحيمودي  „متعـودون علـى نمـط الحيـاة فـي السـويد.
يتمنى نفس األمنية وال تتحقق، 

وهي أن يعود ليقضي بقية حياته 
في بلده المغرب.

 ويضيـف أن الغصـة فـي قلبـه هـي، أنـه هـو وكثيريـن 
لعـرب، تركـوا بلدانهـم بحثـا عـن حيـاة  غيـره مـن ا
عـن  ، تختلـف عنهـم و ى خـر ل أ و مـة فـي د محتر
عاداتهـم، ويقـول: متـى سـيأتي ذلـك اليـوم الـذي ال 
يتـرك فيـه المواطـن بلـده للعثـور علـى فرصـة عيـش 
لطبـع لـن تتحقـق هـذه  لقـول« با كريـم؟ ويختـم با
األمنيـة فـي 2018 وال فـي 2030« حسـب قولـه.

أمنيات بأداء باهر للمنتخب 
السويدي في كأس العالم 

فـي حيـن كانـت أمنيـات الشـاب السـوري وائـل ديـب، 
المقيـم فـي السـويد منـذ 4 سـنوات أكثـر واقعيـة كمـا 
يقول، راجيـا أن يحققهـا العـام المقبل علـى الصعيدين 
الشـخصي والمهنـي، حيـث يأمـل مزيـدًا مـن التقـدم 
فـي عملـه وبنـاء أسـرة لـه يسـتقر معهـا فـي هـذا البلـد، 
تخفـف عليـه همـوم غربتـه وأشـواقه لحياتـه فـي بلـده 
األصلـي، كمـا تمنـى السـالم واالسـتقرار لوطنـه ودول 

  „المنطقـة، ووضـع حـد للصراعـات الحاليـة فيهـا.
ً
وائل ديب يأمل مزيدا
من التقدم في عمله وبناء أسرة 
له يستقر معها في هذا البلد، 

تخفف عليه هموم غربته 
وأشواقه

مـا السـويدي تشـارلي بينغسـتروم، يقـول إن علـى  أ
ة جيـدة مليئـة  لمقبـل حيـا م ا تـه للعـا منيا ئمـة أ قا
ئلتـي، وخاصـة أطفـال شـقيقته،  بالصحـة ألفـراد عا
فضال عـن ذلـك يأمـل تشـارلي، أن يحمـل العـام 2018 
حكومـة سـويدية أكثـر اسـتقرارًا، وبالتالـي سـويد أكثر 
اسـتقرارًا، واألهـم مـن ذلـك أال يحصـل حـزب سـفاريا 
نـب علـى أي حصـة فـي  لمعـادي لألجا تنـا ا ديموكرا
يأمل تشارلي أال  „الحكومـة الجديـدة، بعـد انتخابـات البرلمـان المقبلـة.

يحصل حزب سفاريا ديموكراتنا 
المعادي لألجانب على أي حصة 

في الحكومة الجديدة، بعد 
انتخابات البرلمان المقبلة.  

لـى  لجـدد إ لقادمـون ا نـه يتمنـى أن يجـد ا ويضيـف أ
لعـام  لسـويد وضعـا أفضـل ممـا حصلـوا عليـه فـي ا ا
لـذي سـبقه، وأن يبـدؤوا حيـاة جديـدة  لماضـي وا ا

جحـة هنـا. نا
وختـم حديثـه بتمنـي كبيـر وهـو أن يحقـق المنتخـب 
السـويدي لكـرة القـدم، أداًء باهـرًا فـي مونديـال كأس 

العالـم فـي روسـيا 2018.

أمنيات للعام 2018

حكومة أكثر استقرارا بدون سفاريا 
ديموكراتنا... وعودة إلى أحضان الوطن

أمنيات للعام

2018
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الكومبـس – مقـاالت الشـركاء: بمشـاركة مـن أطبـاء الجلديـة والتجميـل فـي أكبـر مستشـفيات إسـطنبول 
التجميليـة ESTETHICA أو »اسـتيتيكا«، ُعقـد فـي سـتوكهولم مؤتمـر العالجـات التجميلية، فـي الخامس 
والعشـرين مـن شـهر نوفمبـر/ تشـرين الثاني، حـول آخر مـا توصـل إليه طـب التجميـل مـن تقنيـات ومعالجات 
بحضـور رئيـس مجلـس إدارة المستشـفى الدكتـور MURAT AKDOĞAN وطبيـب التجميـل اوور اوزدميـر 

وطبيبة الجلدية عايدة برانجيان، وذلك بتنظيم من مركز »هود اوك سـبا« في ستوكهولم.
سـناء سـبونغبيري، مـن مركـز HUD & SPA أو 
»هـود اوك سـبا«، قالـت للكومبـس إن »الهـدف مـن 
لتقنيـة  لجميـع يسـتفيد مـن ا تمـر هـو جعـل ا لمؤ ا
 PERQUTANIUS المميـزة فـي زراعـة الشـعر
TECNIQUE أو »البركوتـان«، والتـي تحظـى بهـا 
سـطنبول بشـكل خـاص. سـتيتيكا فـي إ مستشـفى ا

نـه » عبـر مركـز هـود اوك سـبا، يمكـن   وأضافـت ا

ت  فـة عمليـا صـة فـي كا لحصـول علـى عـروض خا ا
التجميـل والعالجـات بكونـه يتمتـع بحقـوق حصريـة 

. لسـويد« ووحيـدة كـوكالء للمستشـفى فـي ا
مـن جانبهـا عبـرت الطبيبـة عايـدة برانجيـان للكومبس 
عـن سـعادتها فـي المشـاركة فـي المؤتمـر واعطائهـا 
فرصـة شـرح أحدث األجهـزة والتقنيـات المسـتخدمة 
لليـزر  م ا لجلـد واسـتخدا مـراض ا فـي مجـال عـالج أ

صـة  لخا ت ا لعالجـا لـى عـرض مختلـف ا فـة إ إلضا با
بالبشـرة، كالشـد بخيـوط الكوالجيـن.

 أمـا عـن زراعـة الشـعر بتقنيـة البركوتـان، قـال الطبيب 
اوور اوزدميـر للكومبـس أن المؤتمـر نجـح فـي جـذب 
اهتمـام السـويديين إلـى معرفـة التقنيـة المميـزة التـي 
عـة  ل زرا سـتيتيكا في مجـا تتمتـع بهـا مستشـفى ا
الشـعر، وكيفيـة تخديـر فـروة الـرأس والعمـل علـى 
لبصيلـة بحيـث ال يمكـن  كـن ا ما لشـعر فـي أ عـة ا زرا

مالحظـة أي أثـر للزراعـة.
وخـالل المؤتمـر، تـم عـرض كافـة المعالجـات الجلديـة 
والتجميليـة التـي قامـت بهـا المستشـفى فـي إسـطنبول 
بأسـلوب BEFORE & AFTER او »قبـل وبعـد«، 

ل علـى  لحصـو كين لكيفيـة ا ر لمشـا يـف ا مـع تعر
االستشـارة الطبيـة وكيفيـة حجـز المواعيـد مـن خـالل 

وسـيطهم فـي السـويد، مركـز هـود اوك سـبا. 

وعـن هـذه المسـالة قالـت سـناء سـبونغبيري للكومبـس 
أن األسـعار ليسـت مرتفعـة وخدمـة الحصـول علـى 
عـالج فـي مستشـفى اسـتيتيكا متاحـة للجميـع علـى أن 
تسـتغرق مـدة الرحلـة العالجيـة فـي إسـطنبول ثالثـة 
أيـام يسـتجم فيهـا أيضـا الشـخص فـي فنـدق خـاص 

لتركيـة. بالعاصمـة ا

ستوكهولم تحتضن مؤتمرًا للعالجات التجميلية

ع  لدفـا لـة ا لكومبـس – سـتوكهولم: قـررت وكا ا
المدني والطـوارئ السـويدية MSB حظر اسـتخدام 
األلعـاب النارية بـدون الحصول علـى تصريـح بذلك، إال 
أن القـرار لـن يدخـل حيـز التنفيـذ حتـى منتصـف عـام 

.2019
ويأتـي القـرار على خلفيـة االضطرابـات التي شـهدتها 
عـدد مـن المـدن السـويدية بينهـا مالمـو ليلـة رأس 

السـنة الميالديـة الماضيـة.
ونصـف اإلصابـات الحاصلـة فـي ليلـة رأس السـنة ناجمة 

عـن األلعـاب الناريـة.
 SFB وكان اتحـاد صناعـة األلعـاب الناريـة السـويدية
وبعـد أيـام فقـط مـن احتفـاالت دخـول العـام 2017 
روخيـة،  لصا ريـة ا لنا أللعـاب ا قتـرح حظـر بيـع ا ا
RAKETER التـي توضـع علـى عصـا قبـل إطالقهـا 

وانفجارهـا عاليـا فـي الهـواء.
يـون  ن للتلفز يـك نيسـلو ر د إ التحـا ل مديـر ا قـا و
بـات، ومـن  لمزيـد مـن اإلصا لسـويدي: »ال نريـد ا ا
يـخ  ر ا لصو لنـوع مـن ا ا ا مـل مـع هـذ لتعا لصعـب ا ا
الكالسـيكية. وبعـد أن منعـت النرويـج ذلـك قبـل نحـو 
ات الحـوادث بنسـبة  عشـرة أعـوام، انخفضـت إحصـاء

لسـنة األولـى فقـط«. لثلثيـن فـي ا ا

وقت لتنفيذ القرار!

وبنـاء علـى ذلـك، قـررت وكالـة الدفـاع المدنـي اآلن 
شـرط الحصول علـى تصريـح إلطـالق األلعـاب النارية. 
ولتحقيـق ذلـك يجـب أن يخضـع صاحـب الطلـب لدورة 
لـة قـد وافقـت عليهـا، إال أن  لوكا تعليميـة تكـون ا
م  اًل قبـل منتصـف عـا لعمـل بذلـك لـن يكـون فعـا ا

.2019
ويـرى خبيـر المتفجـرات فـي الوكالـة شـولين نيـه أن 
هناك سـببان لتأخيـر العمـل بالقـرار حتى ذلـك الوقت، 
األول أن تفعيـل القـرار ودخولـه حيـز التنفيـذ يتطلب 
مـن المؤسسـة وبشـكل طبيعـي نحـو عـام مـن الوقـت، 

لعاملـة  لشـركات ا نـي هـو كـي تتمكـن ا لثا لسـبب ا وا
ضمـن هـذا القطـاع مـن أخـذ الوقـت الكافـي لتكيـف 

أوضاعهـا مـع القـرار وتبيـع مـا لديهـا مـن مخـزون.
وفـي سـؤاله حـول مـا إذا كان األكثـر أهميـة منـع وقـوع 
المزيـد مـن اإلصابـات مـن تحقيـق الفائـدة االقتصادية 
لتلـك الشـركات، أجـاب نيـه، قائـاًل: »مهمتنـا هـي منـع 
الحـوادث، ولكننـا سـنحقق أيضا فـي عواقـب كل قانون 
لتجـاري. وخـالل هـذا الوقـت  لنشـاط ا جديـد علـى ا
روخيـة  لصا ريـة ا لنا أللعـاب ا م ا سـتخدا سـيكون ا
مسـموح بـه، وبدورنـا اتخذنـا التدابيـر الهامـة إلعـالم 
النـاس عـن خطورتهـا وكيفيـة اسـتخدامها بشـكل 
صحيـح. وراقبنـا السـوق أيضـا مـن أجـل التأكـد مـن أن 
تلـك الصواريـخ ليسـت قويـة جـدًا وأنهـا تبـاع مرفقـة 

مـع طـرق اسـتخدامها بشـكل صحيـح«.
وبالنسـبة ألولئك الذيـن يشـعرون بالقلق مـن أن القرار 
قـد يعنـي عـدم تمكنهـم مـن إطـالق األلعـاب الناريـة 
عنـد االحتفـال بالسـنة الجديدة، قـال نيلسـون: »هناك 
ألعـاب ناريـة أخـرى بنفـس المؤثـرات لكـن أكثـر أمانـا 
عنـد االسـتخدام، لـذا فـإن المـرء ليـس بحاجـة للقلـق 

حـول هـذا الموضـوع«.

حظر األلعاب النارية الصاروخية في السويد اعتبارا من 2019
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الكومبس – مقـاالت الـرأي: قد أثـارت انتباهـي تلك التي تسـمى بظاهـرة الالسـامية » المعـاداة للسـامية{ منذ 
اتي التاريخية عن جرائم هتلر ضد اليهود و الغجر » النور » و بعض األقليات  بدأت اهتماماتي بالسياسـة و قراء
العرقية األخرى على ضوء تصنيفاته القومجية العرقية لشـعوب المعمورة و كنت أتفهم بان يطلق على اليهود 
بانهـم هم السـاميون فـي أوروبـا و أن توصـف عمليـة الكراهية التـي زرعت فـي أوروبا ضدهـم  » بالالسـامية {، و 
نشـوء مزاج اجتماعي يرفض هذا النمط العنصري الذي مورس ضد مجموعات بشـرية بأكملها في مجافاة بالغة 
لألخـالق العامـة و متناقضة مـع العالقـات اإلنسـانية المفترضـة، و ال أريـد في هـذا المجـال أن أتناول مـا احتوته 
بطون الكتب التاريخية عـن تحليل تلك الظاهرة التي نشـأت في القرون الوسـطى و قد أعادهـا المحللون – أيام 
اجتاح الطاعون الدول األوربية حينها – إلى أسـباب اقتصاديـة دنيوية و بعضهم ربطها بأسـباب روحية، لكن 

ليس هذا ما أريد التركيز عليه في مقالتي.
لحياكـة  لمغـزل و ا لغـزل علـى نفـس ا ر ا مـا اسـتمرا أ
ن  ل و نقلـه كمـا هـو كتهمـة لبلـدا لمنـوا ت ا علـى ذا
الشـرق األوسـط، مـا هـي إال روايـة حـق هنـا فـي أوروبـا 
يـراد بهـا باطـل هنـاك فـي الشـرق األوسـط و يـراد مـن 
خـالل التنظيـر لهـا بالتغطيـة علـى عـدوان صهيونـي، 
ترجمتـه الفعليـة هـو إقامـة إسـرائيل ككيـان سياسـي 
مـن صنيعـة الغـرب اإلمبريالـي األوربـي و ورث تبنيـه 
اليانكـي األمريكـي بعـد الحـرب الكونيـة الثانيـة علـى 
اثـر انحسـار قـدرة االسـتعمار األوربـي علـى اسـتمرار 
االنتشـار و الهيمنـة و اسـتغالل مقـدرات و ثـروات 
وشـعوب العالـم الثالـث و خاصـة بريطانيـا و فرنسـا فـي 
تحايـل علـى اسـتعمار البـالد تحـت اسـم » االنتـداب 
لتـي  لمتحـدة األمريكيـة ا لواليـات ا » لتحـل محلهـا ا
ضتهـا علـى  لحـروب، لكنهـا خا كت فـي تلـك ا ر شـا
أراضـي الغيـر، فسـلمت بالدهـا مـن الدمـار ممـا مكنهـا 
مـن اسـتخدام سـطوتها، حيـث فرضـت أرادتهـا علـى 
إرادة القـارة العجـوز التـي خرجـت منهكـة مـن الحـرب، 
مهلهلـة اقتصاديـا، ففـرض عليهـا مشـروع »مارشـال 
لعمـالق  يـة محـوال بذلـك ا » فـي اسـتغالل بشـع للغا
االقتصـادي األوربـي إلـى قـزم سياسـي يخضـع لمشـيئة 
لـح األمريكيـة و يسـخره فـي خدمـة مأربـه، ال  المصا
سـيما فـي الشـرق األوسـط و خاصـة بعـد مـا أفصحـت 
الصحـارى العربيـة عمـا تدفنـه فـي جوفهـا مـن بحـار 

. نفطيـة
مـع إنشـاء العصـا اإلمبرياليـة  فـي فلسـطين » إسـرائيل 
{ كقاعـدة حراسـة لحمايـة مصالـح الغـرب النفطيـة، 
انهمـرت التنظيـرات الغربيـة إلـى الشـرق األوسـط و 
مـن أبرزهـا إثـارة هالـة حـول الالسـامية، تترجـم عمليـا 
بشـكل طائفي » العـداء لليهـود » و هـذه روايـة كاذبة ال 
أسـاس لهـا مـن الصحـة، الن األحـداث تثبـت بانـه عندمـا 
ارتكبـت المجـازر بحـق اليهـود فـي القـرون الوسـطى 
بدعـوى ظاهرهـا دينـي و باطنهـا دنيـوي اقتصـادي و 
تكـررت تلـك الجريمـة فـي العصـر الحديـث ألسـباب 
ليهـود  ن ا عرقيـة ال سـيما علـى يـد هتلـر، بينمـا كا
يعيشـون فـي فلسـطين و البلـدان العربيـة األخـرى بأمن 
و سـالم و بـدون أي تمييـز و يشـير التاريـخ إلـى وقـوع 
مصاهـرة بيـن التكوينـات االجتماعيـة فـي فلسـطين 
لتـي تحكمهـا  لشـرقية ا لخلفيـة االجتماعيـة ا رغـم ا
العـادات و التقاليـد، و ابتـدأت المناهضـة و المقاومـة 
مـن المجتمـع الفلسـطيني ضـد االنتـداب البريطانـي و 
الهجـرة التـي إدارتهـا الحركـة الصهيونيـة بمسـاندة 
وزارة االسـتعمار البريطانـي و بتأييـد مـن قبـل الـدول 
الغربيـة، منـذ إعـالن وعـد بلفـور المشـؤوم قبـل مئـة 

لفلسـطيني ضـد  لشـعب ا عـام مـن اآلن، فـان كفـاح ا
أخـر بـؤرة اسـتعمارية عنصريـة فـي عصرنـا الحديـث، 
هـو حـق مشـروع أقرتـه القـرارات وأعـراف المجتمـع 
الدولـي بكافـة مؤسسـاته. انـه صـراع بعيـد كل البعـد 
عـن كونـه ذا خلفيـة دينيـة فـان مـن يسـتخدم أثـاره 
لقـوى و  لنعـرات الدينيـة و المذهبيـة و يهيـئ لهـا ا ا
يذخرهـا و يمولهـا و يحمـي جرائمهـا ضـد اإلنسـانية هـو 
النظـام الغربـي الرسـمي و ال سـيما الواليـات المتحـدة 
األمريكيـة، و أخـر إبداعاتهـا علـى هـذا الـدرب المقيـت، 
كانـت أن خلقـت داعـش و أخواتهـا حيـث أشـرفت علـى 
التنسـيق بين األخيـرة و إسـرائيل لتمزيـق المنطقة إربا 
إلـى دويـالت متحاربـة فيمـا بينهـا علـى أسـس طائفية و 
مذهبيـة و دينيـة و اثنيـه، لتبريـر وجـود إسـرائيل علـى 
أسـاس دينـي مزيـف، فاليهوديـة كديـن بـراء مـن هـذا. 

»الكثير من الزعماء اليهود 
رفضوا فكرة الصهيونية«

فهنـاك الكثير مـن الزعمـاء اليهـود الذين رفضـوا فكرة 
الصهيونيـة مـن األسـاس و قاوموهـا و هنـاك وثائـق فـي 
المكتبـات الغربيـة تؤيـد هـذا، كمـا أن هنـاك مجموعات 
ء  نحـا ا فقـط فـي شـتى أ د ا فـر ليهـود و ليـس أ مـن ا
العالـم بمـا فيهـا فـي فلسـطين يؤيـدون حـق الشـعب 
الفلسـطيني فـي التحـرر و االسـتقالل و إدانـة أي عـدوان 

يقـع علـى أبنـاء الشـعب الفلسـطيني  
ات يدحضها  أمـا ما يتعلـق بالعـداء للسـامية فهـي ادعـاء
التاريـخ و حتـى ال نتحـدث بالعـام فـي هـذا الموضـوع، 
لنعـد إلـى تاريـخ تكـون الشـعوب فـي منطقـة الشـرق 
لمؤرخيـن يؤكـدون مـا  لمحلليـن وا األوسـط، فـكل ا
خالصتـه بـان السـاميين ينحـدرون مـن سـاللة سـام بـن 
نـوح و هـو االبـن األكبـر لـه، و بـان الشـعوب السـامية منـذ 
الطوفـان الـذي طغـى في عهـد نـوح قـد قطنـوا و ال زالوا 
يعيشـون فـي بـالد الشـام » سـوريا الكبـرى » و بـالد مـا 
بيـن النهريـن  » دجلـة و الفـرات » و فـي شـبه الجزيـرة 
العربيـة، فأسسـت تلـك الشـعوب أممـا و حضـارات و 
بنـت تلـك البلـدان و تركـت لنـا حضـارات و كمـا هائـال مـن 
األوابـد األثريـة. و مـن هـذه الشـعوب هـم األشـوريون 
و البابليـون و األكاديـون و اآلراميـون و الكنعانيـون و 
الفينيقيـون و االدوميـون و العبرانيـون و العمونيـون 
و اقـل مـن مكثـوا فـي المنطقـة زمنـا هـم العبرانيـون، و 
مـن لغـات هـذه الشـعوب هـي اللغـة العربيـة و االمهرية 
و اآلراميـة و العبريـة و األكاديـة و أن هـذه اللغـات لهـا 

خصائـص متشـابهة يؤكدها علمـاء اللغات و كمـا اعتقد 
لـة ال تتسـع السـتيعاب األتيـان علـى  لمقا بـان هـذه ا
الخصائـص األخـرى لهـذه الشـعوب. كمـا اعتقـد بـان 
هـذه الحقائـق العلميـة التاريخيـة تؤكـد بما ال لبـس فيه 
بانـه ال حيـاة و ال منطـق لوجـود معـاداة للسـامية هنـاك 
ألنـه اليمكـن لإلنسـان أن يعـادي نفسـه بنفسـه، فانـا 
سـامي األصـول فكيـف اطلـق المعـاداة للسـامية؟!! أن 
رأيـي للذيـن يتشـدقون بهـذه النظريـة إنمـا لتغطيـة 
لـون تغطيـة  و لـك يحا نهـم بذ ، ا ل بـا لحقيقـة بغر ا
لفلسـطيني  جريمـة العصـر المرتكبـة بحـق الشـعب ا
السـامي األصيـل بنظريـات واهيـة كخيـط العنكبـوت » 

أن المعاداة للسامية  „العـداء للسـامية {.
بين المسلمين – و ال يجري 

التمييز بالغرب طبعا بين العرب 
و المسلمين - و االحتراب حولها 

فقط هناك في الشرق األوسط، 
فهي ضد أخالقنا في السويد، هنا 

أي في السويد كل الناس 
متساوية.

ئيـس  لر مـب ا ا قـول للسـيد تر ق أ لسـيا ا ا و فـي هـذ
ن يقـرأ لـك  لعيـن مـن جوقتـك أ لضا األمريكـي: دع ا
ن  نيـو لكنعا تجـل شـططا، فا يـخ حتـى ال تر ر لتا ا
موجوديـن فـي فلسـطين قبـل مجـيء إبراهيـم الخليـل 
و القـدس قـد بناهـا اليبوسـيون قبـل اآلف السـنين مـن 
ظهـور اليهوديـة ، ففتـش علـى مسـلة أخـرى لتخيـط 

ألبديـة. لقـدس عاصمـة فلسـطين ا بهـا. فا

»لوفين في تغريدتك مجافاة للحقيقة«

أمـا لرئيـس وزرائنـا فـي السـويد السـيد ليفيـن أقـول: 
أن فـي تغريدتـك مجافـاة للحقيقـة عندمـا تقـول: » 
لمسـلمين – و ال يجـري  ة للسـامية بيـن ا لمعـادا أن ا
التمييـز بالغـرب طبعـا بيـن العـرب و المسـلمين - و 
االحتـراب حولهـا فقـط هنـاك فـي الشـرق األوسـط، 
فهـي ضـد أخالقنـا فـي السـويد، هنـا أي فـي السـويد 
كل النـاس متسـاوية...« فـي القسـم الثانـي مـن الـكالم 
ال غبـار عليـة بـل و علينـا كمواطنيـن سـويديين أن 
نعتـز بـه و أن نتعـاون معـا فـي مواجهـة أيـة ظاهـرة 
مـا فـي  لمضـيء لمجتمعنـا، أ لوجـه ا عنصريـة تشـوه ا
لحقيقـة و  لـكالم فهـو يتجنـب ا ألول مـن ا لقسـم ا ا
لتركيـز عـن  ئيلي و يحـرف ا لعـدوان اإلسـرا لـئ ا يما
حجـم اإلدانـة المتعاظـم لقـرار ترامـب الـذي شـهدته 
السـويد باعترافـه بالقـدس عاصمـة لدولـة إسـرائيل. 
و يحمـل المجنـي عليهـم عـبء الجنايـة تحـت يافطـات 
لتاريخيـة مكشـوفة بـال مجهـر، و  باتـت مغالطاتهـا ا

اعتقـد أن للدعايـة االنتخابيـة وسـائل اكثـر جـدوى 
مـن اسـتخدام مصائـر الشـعوب بهـا!!! و هـذا يدفعنـي 
إلـى التحذيـر مـن الخضـوع لالبتـزاز السياسـي مـن خـالل 
بعـض التوجيهـات الحزبيـة الملحوظـة الن هـذا بشـكل 
ء مـن يخلطـون  را مقصـود أو غيـر مقصـود يغطـي أ
عـن عمـد بيـن اليهوديـة و الصهيونيـة، بـل يذهـب 
بعـض المتطرفيـن فـي ارائهـم إلـى اعتبـار أن الحركـة 
الصهيونيـة هـي حركـة تحـرر وطنـي لليهـود!! و يعبـر 
بعضهـم عـن سـخطه إذا مـا سـاويت بيـن داعـش و 
الصهيونيـة، فكالهمـا لـه جـذر إرهابـي واحـد و الصانـع 

 . هـو نفسـه
ء نحـن مـن نحمـل خلفيـة  لـوزرا فيـا سـيادة رئيـس ا
فلسـطينية فـي غالبتنـا القصـوى أن لـم اقـل تقريبـا كلنـا 
ممنونيـن لوطننـا العزيـز الثانـي، السـويد، علـى حسـن 
نـا و مسـاواتنا بالحقـوق و الواجبـات  اسـتقبالنا و إيواء
مـع أهـل البلـد، و إذا مـا اخطـأ جاهـل منـا أال يبالـغ فيمـا 
لوقـت عـن ذلـك  ال نتغاضـى فـي نفـس ا اخطـأ بـه و أ
المخطـئ، و هـذا فـي نفـس الوقـت يجـب أن ال يصبـح 
الهـم الرئيسـي هـو البحـث عـن كبـش فـداء و تحميـل 
الموضوع مـا ال يحتمـل و ادلجتـه، أو تشـمير البعض عن 
سـواعدهم لالعتـذارات و تحويلـه إلـى خطـا جماعـي 
مـن حيـث ال نـدري، فـان هـذا السـلوك بـدل أن يحـل 
المشـكلة الجزئيـة، فهـو يفاقمهـا و يخلـق بيئـة مالئمـة 
للمتصيديـن مـن الصحافـة الصفـراء الن تنفـخ فيهـا و 
تؤجـج المشـاعر العنصريـة الدفينـة، و أيـة أقـوام هـي 
الخاليـة مـن الجهـالء؟!!، و بصراحـة شـديدة نحـن ال 
ضغينـة عندنـا علـى اليهـود ال فـي بلدنـا األصلـي و ال هنـا 
و ال يجـوز فـي عصـر الديمقراطيـة أن يترجـم رفضنـا 
لالحتـالل اإلسـرائيلي و العـدوان و ارتكابـه الموبقـات، 
مـن ممارسـة التطهيـر العرقـي و خـرق كل قـرارات 

المجتمـع الدولـي، إلـى تهـم جاهـزة مفبركـة.
ن علـى  وال و قبـل كل شـيئ بـا يضـا، أ و هـذا يعنـي أ
جمعيـات الجاليـات و كافـة مؤسسـات المجتمـع المدنـي 
أن يسـاهموا فـي مزيـد مـن ضبـط و توعيـة أبنـاء الجاليـة 
فيـة متنوعـة تمكنهـم مـن حسـن  نشـطة ثقا عبـر أ
االندمـاج فـي المجتمـع  و االلتـزام بقوانينـه و مسـاعدة 
اتهـا ضـد أي مخطـئ  مؤسسـات العدالـة فـي أخـذ إجراء

لتجنـب الوقـوع فـي مطـب تعميـم الخطـأ الفـردي.

محمــد قــدورة / مالمو

مقاالت الرأي تعبر عن أصحابها 
وليس بالضرورة عن الكومبس

السامية و اليهودية 
والخلط المقصود
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الكومبـس – خـاص: فـازت  الطفلـة  ماريـا  سـاليمة،  
لتـي   لمدرسـية،  ا ئـزة  نوبـل  ا نيـة  سـنوات  بجا ثما
تمنحهـا  كل  عـام  مدرسـة فـي  مدينـة  هلسـنبوري   
جنـوب السـويد  لمجموعـة  مـن  التالميـذ  المتفوقيـن  
فـي  عـدة  مجـاالت. وتحاكـي هـذه الجائـزة، جائـزة نوبل 

للسـالم التـي تمنـح  سـنويا  فـي أوسـلو عاصمـة النرويج، 
إضافـة إلـى جوائـز تمنـح فـي سـتوكهولم ضمـن عـدة 

مجـاالت، تحمـل اسـم ألفـرد نوبـل السـويدي.
ماريـا  سـاليمة  سـويدية  مـن  أصـل  فلسـطيني  ولـدت  
في  السـويد وهي حفيـدة  للكاتـب  الفلسـطيني  المقيم  

فـي  السـويد  خالـد عيسـى،  وقـد فـازت  بجائـزة  نوبـل  
للسـالم  لألطفـال  مـن  بيـن  عـدة مرشـحين.

تقـول ماريـا  بعـد  فوزهـا  بالجائـزة: »إن عـددا مـن  
أطفـال  العالـم  هـم ضحايـا  حـروب  الكبـار   ومـن  حـق 

هـؤالء األطفـال ان  يعيشـون  بسـالم »

كمـا تمنـت ماريـا أيضـا  أن  يعـم  السـالم  وطنهـا األم  
فلسـطين، وأن يعيـش  أطفـال  فلسـطين  وكل أطفـال 

العالـم بأمـن وسـالم.

   سويدية  من أصل  فلسطيني  تفوز  بجائزة  نوبل  لسالم  األطفال  في  السويد
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الكومبـس – تحقيقات: عـاش اإلنسـان على هـذه األرض منذ سـنوات ال نسـتطيع أن نحـدد عددهـا بالضبط، 
فارتبـط بها وعّمرهـا تارة ودمرهـا تارة أخـرى.. بنى عليهـا حضارات ومـارس عليها أشـياء اعتـاد أن يفعلها 

بشكل مسـتمر. وذلك الدوام على القيام بفعل الشيء نفسه يسمى بالتقليد.
لـى دول وشـعوب تعيـش  ومنـذ أن قسـمت األرض إ
عليهـا، تشـابهت تلـك الشـعوب فـي ممارسـة بعـض 
تلـك التقاليـد واختلفـت فـي البعـض اآلخـر. ومعظمهـا 

مرتبطـة بالديـن.
السـويد هـي إحـدى الـدول التـي يقـوم شـعبها ببعـض 
التقاليـد الدينيـة، برغـم كونهـا دولـة علمانيـة تفصـل 
الديـن عـن السياسـة. وفيهـا مجموعـة كبيـرة ممـن ال 
يدينـون بـأي ديـن، لكنهـم يجـدون فـي هـذه التقاليـد 
فرصـة لاللتقـاء باألهـل واألحبـة، لتمتعهـم بأيـام إجازة 

. رسـمية
عيـد الميـالد ورأس السـنة الميالديـة همـا مناسـبتان 
مهمتـان فـي السـويد كمـا همـا فـي اغلـب دول العالـم.. 
ويقـوم فيهـا السـويديون بممارسـة تقاليـد معينـة 
بـد  ليـد ال لتقا هـم تلـك ا ن نذكـر أ قبـل أ خاللهـا. و
مـن معرفـة أن عيـد الميـالد هـو ثانـي أهـم األعيـاد 
المسـيحية بعـد عيـد القيامـة. وهـو احتفـاء بذكـرى 
ميـالد السـيد المسـيح عليـه السـالم، بـدءًا مـن ليلـة 24 
ديسـمبر/ كانـون األول ونهـار 25 ديسـمبر/ كانـون 

األول فـي التقويميـن الغريغـوري واليوليانـي .

عيد الميالد في القرن التاسع عشر

إذا مـا عدنـا إلـى الماضـي القريـب. فـإن االحتفـاء بالعيـد 
لشـعب  يامنـا هـذه عنـد ا كان يختلـف نوعـا مـا عـن أ
لتـي  السـويدي.. لكنـه كان ومـا يـزال أكبـر األعيـاد ا

. لجميـع هـا ا ينتظر
وأنـا أبحـث عـن شـكل االحتفـال بهـذا العيـد بيـن ثنايـا 
الكتـب وفـي اإلنترنـت عثـرت علـى مقـال اسـمه »هكـذا 
احتفلنـا بعيـد الميـالد فـي القـرن التاسـع عشـر« نشـرته 
يوهنـا الرسـون بيـار فـي موقـع الهانـدا، تقـول فيـه: 
»عيـد الميـالد كان منتظـرا كمـا اليـوم.. كان العيـد 

نهايـة للصيـام. وكان أكثـر األيـام تمتعـا باإلجـازة.. 
عشـية عيـد الميـالد كانـت العائلـة تجتمـع علـى مائـدة 
احتفـال.. عشـاء فـي منتصـف القـرن التاسـع عشـر كان 
للحـم  يتألـف غالبـا مـن السـمك المجفـف المطبـوخ وا
لليـن  لخبـز ا ت، ا نـا ا لحيو ع ا ا نـو زج لمختلـف أ لطـا ا
والعصيـدة مـع الزبـدة. كبـار المنـزل كانـوا يتبادلـون 
مـا  ليـة فيمـا بينهـم. أ لمنز لبيـرة ا ضـرب كـؤوس ا

األصغـر سـنا فكانـوا يحصلـون علـى شـراب أخـف.
لـم تكـن شـجرة الميـالد وال هدايـا الميـالد تقليـدا عامـا 
فـي حينهـا. ومـا يهـم أكثـر كان الطعـام. فقـد كان 

بيع. يسـتعد لتحضيـره قبـل أسـا
إذا فـكل شـيء قابـل للتغييـر وذلـك التغييـر غالبـا مـا 

يكـون لتسـهيل أمـور الحيـاة«.

من ذاكرة عيد الميالد

فـي ذاكـرة أي منا صـور جميلـة ال تـكاد تفـارق مخيلتنا.. 
صـة  ت خا سـبا تبطـة بمنا لمر ضـي ا لما ت ا يـا كر ذ
وأماكـن عيشـنا فيهـا وتركناهـا.. أنـاس غـادروا الحيـاة 
لـوا  نهـم مـا زا فيجددوهـا بعـد رحيلهـم ليخبرونـا ا

. يحتفلـون معنـا.
تقـول السـيدة اكنيتـا اندرشـون التـي تبلـغ مـن العمـر 
62 عامـا لــ »الكومبـس«: العيـد والطفولـة يخبرانـي 

بـأن رائحـة أمـي ماتـزال تفـوح فـي كل مـكان.
لـم يكـن شـكل الحيـاة هكـذا.. لـم نكـن نحصـل علـى 
الهدايـا بسـهولة.. كانـت أمـي تقـوم بحياكـة المالبـس 
أو خياطتهـا بنفسـها.. ليلـة العيـد كانـت تعلـق قطـع 
لـذي يوضـع  المالبـس تلـك علـى سـلك يشـبه الحبـل ا
لنشـر الغسـيل.. كانـت تربـط السـلك تحـت المدخنـة 
لصبـاح عندمـا  م. وفـي ا لطعـا لمطلـة علـى موقـد ا ا
عيننـا علـى  تقـع أ لثـالث و تـي ا ا خو ا نـا و نسـتيقظ أ
المالبـس الجديـدة، تقـول لنـا: إن بابـا نويـل قـد نـزل 
مـن المدخنـة وتـرك لكـم هـذه الهدايـا.. كنـا نصدقهـا 

. ئمـا. دا
وفـي بعـض األحيـان كانـت أمـي تطلـب منـا أن نعلـق 
جوارب خاصـة بعيد الميـالد على حافـة السـرير ألن بابا 
نويـل سـوف يزورنـا فـي الليـل ويتـرك لنـا الهدايـا داخل 
الجـوارب تلـك.. وفـي الصبـاح كنـا بالـكاد نفتـح أعيننـا 
لنلتقـط الجـوارب ونـرى مـا فيهـا.. كانـت أمـي هـي مـن 
تضـع الهدايـا أيضـا وعلمنـا بذلـك عندمـا كبرنـا.. كـم 

كنـا أبريـاء!
وعـن ذكرياتهـا أيضـا تقـول اكنيتـا:  فـي صبـاح العيـد 
وأثنـاء إعـداد الفطـور كانـت أمـي تضـع حبـة لـوز فـي 
إنـاء طبـخ الحسـاء. وعنـد تقديـم الحسـاء فـي كـؤوس 
كان هنـاك اعتقـاد أن مـن يحصـل علـى حبـة اللـوز تلـك 
سـتتحقق أمنياتـه. فكنـا نتسـارع علـى تنـاول الحسـاء 
علنـا نحصـل علـى الحبـة الموعـودة. ولـم تكـن فرحـة 

الفائـز منـا لتوصـف.
لتـي حصلـت فـي تلـك  لنا عـن التغييـرات ا وعـن سـؤا
التقاليـد قالـت: قبـل كل شـيء تغيـر اإلحسـاس.. فـكل 
شـيء أصبـح مصنوعـا ال روح فيـه.. فمثـال.. إذا مـا عـدت 
بذاكرتـي فـإن أبـي كان يذهـب إلـى الغابـة ليأتـي بشـجرة 
الميـالد بنفسـه.. كنـا ننتظـر قدومـه.. وما أن يأتـي حتى 
لتـي صنعتهـا  لزينـة ا نتشـارك فـي تزيينهـا بقطـع ا
أمـي.. اليـوم فـإن الشـجرة جاهـزة.. والزينـة جاهـزة. 
ومـا فـي بيتـي ربمـا يكـون ذاتـه فـي بيتـك.. أعني ليسـت 

هنـاك خصوصيـة.

وما الذي بقي من الماضي 
ومازلتم تمارسونه؟

لـدي صديقـة اسـمها كاريـن.. تقـوم باسـتدعائنا إلـى 
منزلهـا كل عـام فـي شـهر ديسـمبر/ كانـون األول بعـد 
أن تكـون قد اشـترت مـواد خامـة لصنـع بعض األشـكال 
لمـواد عبـارة عـن خيـوط وزجـاج  لخاصـة.. هـذه ا ا
وصـوف وإبـر ومـادة الالصـق وكل مـا نحتـاج.. وأثنـاء 
وجودنـا فـي منزلهـا نتبـادل األحاديـث والذكريـات 
ن  حـدة منـا شـكال معينـا تسـتطيع أ وتصنـع كل وا
لـى المنـزل لتسـتعمله كزينـة للعيـد. تأخـذه معهـا إ

الشباب والعيد

اهتمامـات الشـباب بعيـد الميـالد تـكاد تكـون محدودة 
فهـي تقتصـر علـى أشـياء بسـيطة نظـرا لضيـق الوقـت 
لديهم بسـبب االنشـغال بالعمـل أو الدراسـة أو األوالد..

يقـول تومـي ويكـي مـارك وهـو فـي الثامنـة والعشـرين 
مـن العمـر لــ »الكومبـس« : »إذا مـا قارننـا االسـتعداد 
لميالديـة  لسـنة ا لميـالد ورأس ا واالحتفـال بعيـد ا
. فنحـن نقـوم  لفـرق كبيـر نوعـا مـا. لماضـي فـإن ا با
بشـراء الهدايـا للعائلـة واألصدقـاء وكذلـك نهيـئ الزينة 
وشـجرة الميـالد ونضـع بعـض اللمسـات التـي تظهـر 
معالـم العيـد فـي المنـزل باسـتخدام اللـون األحمـر فـي 
السـتائر واألغطيـة والشـموع وغيـر ذلـك.. بعدهـا 
يكون جـل اهتمامنا فـي شـراء المالبس التي سـنرتديها 

عشـية العيـد أو االحتفـال بـرأس السـنة الجديـدة.
وبالتأكيـد لـن ننسـى ذكـر المشـروبات الكحوليـة وكل 
شـيء يجلـب السـعادة إلـى نفوسـنا فـي مثـل هـذه األيـام 

التـي تجمعنـا بأهلنـا واصدقائنـا لنحتفـل معـا.

طعام العيد

فـي بلداننـا الشـرقية لدينـا أعيادنـا واهمهـا 
 ، ضحـى أل عيـد ا لفطـر و عيـد ا
ومعـروف أن للعيـد طعـام خـاص 
وحلويـات تشـتهر بهـا كل بلـد.. 

ترى هل أن للعيد 
طعامه الخاص 

في السويد؟

ل  ا لسـؤ ا ا حنـا هـذ طر
علـى السـيدة برانـي أي 

د،  نكيـر با

يلنـدي ولكنهـا تعيـش مـع رجـل  وهـي مـن أصـل تا
مـا. سـويدي منـذ خمـس وعشـرين عا

للحـم  نـي بأنهـا اعتـادت أن تهيـئ كـرات ا تقـول برا
وأنـواع السـمك ومنهـا المدخـن وعلـى األغلـب تكـون 
هـذه األسـماك نيـة وتضـاف إليهـا النكهـات الخاصـة. 
وكذلـك تحضـر الديـك الرومـي وهـو مـن مالمـح العيـد، 

ولحـم الخنزيـر والسـجق.
لكعـك  هـا ا برز لكعـك فأ ا ت و يـا لنسـبة للحلو مـا با أ

الخفيف PEPPARKAKOR وكعك 
الزعفـران LUSSEBULLAR والكيـك العـادي 
SOCKERKAKA  ولكـن الزعفـران هـو البارز في 

لكعـك. ع ا نـوا غلـب أ ا

الساحات والشوارع

لسـويد وسـاحاتها،  مـن يسـير فـي شـوارع مملكـة ا
لميـالد ورأس  سـيمتع عينيـه بجمـال زينـة أعيـاد ا
السـنة الميالديـة حالهـا حـال أيـة دولـة أوربيـة اعتادت 
علـى إظهـار معالـم الترحيـب بالعيـد والعـام الجديـد.. 

ليـس هنـاك فـرق بيـن أصغـر قريـة وبيـن العاصمـة 
سـتوكهولم مـن خـالل ذلـك السـحر الـذي يتـألأل مـع 

لميـالد.. لثلـج المتناغمـة مـع موسـيقى ا حبـات ا
كل شـيء يوحـي بالسـعادة والـدفء فـي بـالد البـرد.. 
فالبيـوت مزينـة بلـون الحـب مـن الداخـل والشـوارع 
مضيئـة وراقصـة علـى بيـاض الثلـج النقـي الـذي يندمـج 

مـع أمنيـات المحبيـن بعـام سـعيد.

ســاكنة أحمد

معالم الميالد ورأس السنة الجديدة في السويد

 سيمفونية تعزفها ذكريات الماضي

اكنيتا اندرشون  ◄ يراني اي بانكيرد   ◄  
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الكومبس – تجارب: أنا معتز أبو هالل من فلسـطين حاصـل على درجة البكالوريوس فـي اختصاص التركيبات 
الفنية لطب األسـنان من الجامعة الطبية في سـيغو دي أفيال بكوبا فـي العام 2014، وقد جئت إلى السـويد في 

العام 2016، وأنا هنا اآلن منذ سنة وستة أشهر.
خـالل هـذه المـدة، بحثـت عـن معلومـات اعتبرتهـا 
ضروريـة للدخـول إلـى المجتمـع السـويدي، وكان لـي 
صعوبـات كثيـرة فـي البدايـة، تمامـا مثـل أي شـخص 
آخـر، يأتـي إلـى بلـد جديـد، كصعوبـات اللغـة وطريقـة 
التفكيـر المختلفـة والثقافـة العامـة للشـعب، ومـا إلـى 
ذلـك، ولكـن ال شـيء مـن هـذا كان عائقـا فـي طريقـي.

النجاح ممكن

هـذه القصـة قـد ال تختلـف كثيـرًا عـن قصـص نجـاح 
أخـرى، اكتبهـا لكـم، مـن منطلـق قناعتـي أن النجـاح 
نـت هنـاك صعوبـات فـي طريـق  ممكـن حتـى لـو كا

لجديـد. لمجتمـع ا االندمـاج با
فالنجـاح ليـس مقتصـرًا فقـط علـى األشـخاص الذيـن 
حصلـوا علـى تصريـح اإلقامـة فـي السـويد، او الذيـن 
تمكنـوا مـن تحقيـق أشـياء جيـدة فـي حياتهـم. ومـا 
أقصـده هـو انـه حتـى األشـخاص الـذي هـم فـي مرحلـة 
انتظـار تصريـح اإلقامـة لديهـم الفرصـة إلنجـاز شـيء 

مـا.
لعمـل  ح ا للغـة هـي مفتـا ن ا لكثيـرون أ ل ا  وقـد قـا
واألصدقـاء، وأنـا أضيـف علـى ذلـك وأقـول إن طريقـة 
تفكيـر الشـخص، وشـخصيته أيضـا تلعبـان دورًا فـي 

. لـك ذ

الخروج من الدائرة الضيقة

سـجلت فـي مركـز االندمـاج فـي مدينـة يوتيبـوري 
لدراسـة اللغـة السـويدية، وقـد مكننـي ذلـك مـن إقامـة 
العديـد مـن العالقـات فـي المدينـة، وهنـاك التقيـت 
بأشـخاص مختلفيـن مـن أجـزاء كثيـرة مـن دول العالـم.

بـدأت حياتـي تتغير، ألننـي خرجت مـن الدائـرة الضيقة 
لكثيـر مـن المهاجريـن،  لتـي يضـع فيهـا أنفسـهم ا ا
وبـدأت أفهـم االندمـاج مـن زاويـة جديـدة، ومـا يعنيـه 
أن تكـون جـزءًا مـن المجتمـع الجديد الـذي تعيـش فيه.

عـادة مـا أقـول، إن اسـتخدام األسـئلة الثالث كيـف وأين 
ولمـاذا، تسـاعدك فـي االندمـاج بالمجتمع.

لتقـدم بطلـب الحصـول علـى وظيفـة،  مثـال كيفيـة ا
وأيـن يمكـن تعلـم اللغـة السـويدية، أو لمـاذا يجـب أن 

تكـون مندمجـا فـي المجتمـع.

ومـن خـالل فتـرة وجـودي فـي المركـز، واالسـتماع إلـى 
لـى عمـل مشـروع  العديـد مـن األشـخاص، توصلـت إ
لموجـب، لمسـاعدة  لـى ا لصفـر إ ن مـن ا تحـت عنـوا
األشـخاص الذيـن ينتظـرون وقتا طويـال للحصـول على 
قـرار مـن مصلحـة الهجـرة، سـواء كان إيجابيـا ذلـك أم 

. بدأت حياتي تتغير،  „سـلبيا
ألنني خرجت من الدائرة الضيقة 
التي يضع فيها أنفسهم الكثير 

من المهاجرين، وبدأت أفهم 
االندماج من زاوية جديدة، وما 

 من المجتمع 
ً
يعنيه أن تكون جزءا

الجديد الذي تعيش فيه.
ويعـد هـذا الوقـت ضائعـا وذلـك لعـدم القـدرة علـى 
فهـم االندمـاج. ويكـون المشـروع بمثابـة دليـل لجميـع 
الوافديـن الجـدد، ولكن لألسـف لم يتـم تطبيـق الفكرة 
لـك مـن  ن مخطـط لهـا، لكـن لـم يمنعنـي ذ كمـا كا

لمشـروع علـى نفسـي. تطبيـق ا
بعـد دراسـة اللغـة السـويدية فـي مركـز االندمـاج فـي 
شـباط فبرايـر إلـى حزيـران يونيـو مـن 2017، سـجل 
ر  فـكا بيع، لتطويـر أ سـا فـي دورة مدتهـا خمـس أ

.ONE STOP FUTURE SHOP تجاريـة
بعـد االنتهـاء مـن هـذه الـدورة، حصلـت علـى دبلـوم في 
إدارة وتطويـر األفـكار التجاريـة، وخـالل هـذه الفتـرة 
تعلمـت أفضـل تنظيـم لوقتـي كـي أكـون مسـتعدًا لبـدء 

العمـل فـي أسـرع مـا يمكـن.
ومـن خـالل فكرتـي بالمشـروع المذكـور، لـم أسـتطع 
الحصـول علـى عمـل فـي اختصاصـي، ولكـن سـاعدني 
كل ذلـك، الحصـول علـى عقـد عمـل في مجـال أخـر وهو 

.DITEC
نتهيـت  ا شـهر، و تلقيـت عقـد عمـل لمـدة سـتة أ
كة  شـر فـي  ئـم  ا د عمـل  بعقـد  لـك  ذ بعـد 
لواقعـة فـي يوتيبـوري فـي  ALLTRECOND ا

.H E D I N B I L

بعـد دراسـة اللغـة السـويدية فـي مركـز 
االندمـاج فـي شـباط فبرايـر إلـى حزيـران 
يونيـو مـن 2017، سـجل فـي دورة مدتهـا 
خمـس أسـابيع، لتطويـر أفـكار تجاريـة 
.ONE STOP FUTURE SHOP

بعـد االنتهـاء مـن هـذه الـدورة، حصلـت 
علـى دبلـوم فـي إدارة وتطويـر األفـكار 
التجاريـة، وخـالل هـذه الفتـرة تعلمـت 
أفضـل تنظيـم لوقتـي كـي أكـون مسـتعدًا 

لبـدء العمـل فـي أسـرع مـا يمكـن.

طموحـي ال ينتهـي عنـد هـذا الحـد، بـل سـوف يقودنـي 
إلـى أبعـد مـن ذلـك. فلسـفتي هـي أنـه يمكنـك البـدء فـي 
أي شـي، لبـدء حيـاة جديـدة، واللغـة ال تشـكل عائقـا، 

ألنـه يمكـن التواصـل فـي البدايـة بطـرق مختلفـة.
هـذا هـو مـا أريـد أن أقولـه لألشـخاص الذيـن يعيشـون 
هنـا: لديكـم حقـا العديـد مـن الفـرص لتبـادل الخبـرات 
والتعلـم، ال تضّيـع وقتـك فـي اليـأس، فلـكل واحـد مّنـا 

يأتـي إلـى هنـا يجـب أن يفهـم الواقـع الجديـد.

معتــز أبو هالل

معتز أبو هالل يتحدث 
عن طريقته في 

الحصول على عمل

مطعم للبيع في مدينة مالمو!
تم تجديد المطعم حديثا مع مطبخ مجهـز بالكامل، كما يحتوي المطعم 

على معجنات. من مميـزات المطعم انه يقع بجوار مركز روزنغورد 
ويمكن تقسـيم المطعم إلى عدة محالت منها مخبز وملحمة

مواقف مجانية للسيارات.

يباع المطعم بمبلغ  5،500،000 كرون أو أعلى سعر مزايد.
يمكنك االتصال عن طريق الهاتف أو الرسـائل القصيرة على الهاتف

أو عن طريق البريد اإللكتروني
0739701722

nagwa@live.se
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الكومبـس – سـتوكهولم: بحلـول نهايـة كل عـام تسـجل الئحـة بالكلمـات الجديـدة التـي شـاع اسـتخدامها أو 
تكررت بشـكل كثير من خالل مواقع التواصل االجتماعي وشـبكات اإلنترنت خالل العام، البعض منها قد ُينسى 

بعد أشهر قليلة، فيما قد يجري تداول البعض اآلخر لعقود قادمة من الزمن.
ولعـام 2017 أبـرز التلفزيـون السـويدي الكلمـات 

التاليـة:

BLOCKKEDJA

نظام التحقق في شـكل نوع من قاعدة البيانات يتم 
من خاللها على سـبيل المثال، نشر المعامالت على 
عدد كبير من أجهزة الكومبيوتر التي هي جزء من 
الشـبكة اإللكترونية يمكن من خاللها التحقق من 

اسـتقرارية ومصداقية البيانات من خالل التحقق من 
كل تغيير حاصل في المعلومات من خالل العديد 

من أجهزة الكومبيوتر المدرجة في الشبكة.

BLORANGE

صبغة الشعر التي هي مزيج من 
اللون األشقر والبرتقالي.

 BONUS MALUS

ويعني بها النظام الضريبي، الذي تكون فيها 
المركبات ذات االنبعاثات المنخفضة ذات 

قيمة اقتصادية، فيما تخضع المركبات ذات 
االنبعاثات العالية لعقوبة دفع الغرامات.

CRINGE

وتعني مؤسف أو ُموجع ويستخدمها عادة الشباب في 
حديثهم للداللة عـن المبالغة في الحديث عن موقف 
.PINSAM أو مشاعر معينة وهي مرادف لكلمة

DABBA

القيام بحركات راقصة، يخفض المرء من 
خاللها رأسه مقابل مرفق أحد الذارعين 
وفي نفس الوقت يرفع ذراعه األخرى.

DIREKTARE
جنازة بدون مراسيم.

DOXA
نشر معلومات حساسة حول شخص 

ما على شبكة اإلنترنت.

DÖSTÄDA

قيام الشخص بتنظيف أمتعته الذاتية 
لتفادي قيام األقارب بذلك بعد موته.

EXPRESSKIDNAPPNING

الخطف لمدة ال تستمر لفترة أطول من الوقت 
المطلوب لتفريغ الحسـاب المصرفي لشخص ما.

 FEJKADE NYHETER

أو األخبار الكاذبة أو المزيفة: أخبار غير حقيقية 
يتم نشرها في وسائل اإلعالم على أنها حقائق.

 FIDGET SPINNER
 FINGERSNURRA  أو

 STRESSNURRA  أو
نوع من لعبة يتم لفها بين األصابع.

FRAMTIDSFULLMAKT

توكيل يبدأ العمل به فقط عندما ال يسـتطيع الشخص 
صاحب الوكالة رعاية أعماله الشـخصية والمالية.

FUNKTIONSSÄTT

الحق في تقرير المصير والمشاركة 
لألشخاص من ذوي االحتياجات الخاصة.

HALALTURISM

 في المنشـآت التي تتبع معايير محددة مصممة 
لتناسب مع بعض التقاليد اإلسالمية.

HYRESAVDRAG

خفض الضرائب على اإليجار والمواد 
المستعملة وخدمات اإلصالح.

 INRYMNING

اإلغالق على األشخاص كحماية لهم 
ضد التهديدات الخارجية.

KILLGISSA

االدعاء بشيء بالطريقة التي تجعلك تبدو 
وكأنك على معرفة بالشيء الذي تتحدث 

عنه، رغم أنه مجرد تخمين.

KLICKFARM

مجموعة من األشخاص يتقاضون أجرًا 
مقابل النقر المنظم على اإلعالنات على 

الويب لتحقيق أرباح لصاحب العمل.

KNÄPROTEST

مظاهرة يقوم بها المتظاهرون بالركوع 
على ركبتيهم احتجاجا على العنصرية.

KOMBUCHA

المشروبات الناتجة عن تخمير الشاي.

KOMPETENSUTVISNING

ترحيل شـخص يملك مهارات مطلوبة في سوق العمل.

METOO#

هاشتاغ واسم حملة تهدف إلى مكافحة التحرش 
ة المعاملة من خالل مشاركة األشخاص  الجنسي وإساء

بتجارب شخصية مروا بها في هذا الخصوص.

 OMAKASE

وجبة طعام في مطعم يسمح فيها الشخص 
للطاهي أن يعد له وجبة على ذوقه.

PODDTAXI

ستخدم كسيارة أجرة.
ُ
سيارة كهربائية صغيرة ت

 POSTFAKTISK

حدث مرتبط بمنطقة زمنية غير مستندة 
قراراتها وحججها على الحقائق.

 REKORING
مجموعة يقوم فيها المسـتهلكون بشراء السلع 

المنتجة محليا مباشـرة من المنتجين.

RENOVRÄKNING
إخالء المستأجرين الذين ال يستطيعون دفع 

اإليجاد بعد إعمار شققهم السكنية.

 GRIT
المثابرة والتفاني في العمل نحو 
تحقيق األهداف طويلة األجل.

 SERIEOTROHET
مشـاهدة حلقة من مسلسل تلفزيوني دون السماح 

للشريك بمشاهدته رغم أنه من متابعيه.

VIRALGRANSKA
متابعة نقد البيانات التي تنتشـر بسرعة على اإلنترنت.

PLOGGA
ممارسة الركض في الوقت الذي يقوم به 

المرء بجمع النفايات في نفس الوقت وعادة ما 
يجري ذلك ضمن مجموعة من األشخاص.

SPETSPATIENT
المرضى الذين لديهم معرفة جيدة عن 
مرضهم، وعلى أساس يمكنهم اتخاذ 

قرارات معينة حول عالجاتهم.

VEGANISERA
نسخة نباتية من طبق يحتوي تقليديا 

على المنتجات الحيوانية.

 SKOGSBAD
طريقة في العالج النفسي تقوم على البقاء 

في الغابة كوسيلة للحد من التوتر.

الكلمات الجديدة
 التي شاع استخدامها في عام 2017

DABBA

PLOGGASKOGSBADKOMBUCHABLORANGE

 FIDGET SPINNER KLICKFARM METOO#
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الكومبـس – ثقافـة: لـم يكـن العـراق بلـدًا هادئـا منـذ 
تأسيسـه وحتى هذا اليوم.. حروب وصراعات مستمرة.. 
وشـعب متنـوع الديانـات والمذاهـب، ولكنـه فـي خضـم 
ذلـك كلـه ينجـب المبدعيـن ويزخـر بالعديد من األسـماء 

الكبيرة في كافة المجاالت.
والفن التشـكيلي مـن الفنون الشـاهدة علـى اإلبـداع العراقي 
وقـد ضـم فنانيـن لديهـم بصمـة فـي العالـم. ومـن هـؤالء 
لـذي خـرج عـن حـدود التقليـد  الفنانيـن حيـدر صـدام ا

ليكـون لـه أسـلوبه المتميـز.
حيـدر مـن مواليـد بغـداد عـام 1969 . تميـز فـي بداياتـه 
لفنـون  لواقعيـة األكاديميـة مـن خـالل دراسـته فـي ا با
الجميلـة. وبعـد تخرجـه انطلـق إلـى األسـلوب الشـخصي.. 
وكان تجريديـا. والتجـأ إلـى أسـلوب الفـن الغرائبـي والـذي 
رة  للوحـة شـكال تقليديـا بـل تكـون عبـا خـذ فيـه ا ال تأ
للوحـة وهـو مـا يسـمى  لنحـت وا عـن عمـل متحـرك بيـن ا

 . النستليشـن( ا ب)
اسـتخدم حيـدر طريقـة الجرافيـك اليـدوي فـي لوحاتـه 
التجريديـة. ونـال جوائـز عـدة مـن خاللهـا. ومـن ضمنهـا 
الجائـزة األولـى للشـباب )جائـزة عشـتار للفنـون( فـي العـام 

 .2005
إن الواقـع السياسـي إذا مـا كان سـيئا يجعـل الفنـان ينتفـض 
علـى مـا حولـه مـن خـالل أعمالـه. وقـد جسـد حيـدر رفضـه 
لذلـك الواقـع مـن خـالل معـرض شـخصي اسـماه )عالمـة 
اسـتفهام(، أقيـم علـى قاعـة مـدارات فـي بغـداد فـي العـام 
2009. وعـدد األعمـال فـي ذلـك المعـرض كان تسـعة 
للوحـات كانـت تنتقـد  عشـر  عمـال )لوحـة(.. كل تلـك ا
البرلمـان العراقـي آنـذاك. وكان مـن ضمنهـا لوحـة رسـم 
نيـي  HW تمثـل عـدد برلما فيهـا حيـدر 275 حـذاء

العـراق فـي حينهـا.  
وفضـال عـن المعـارض الشـخصية، فقـد شـارك حيـدر فـي 

معـارض عـدة مشـتركة فـي داخـل العـراق وخارجـه.
إن الطمـوح وتقديـم األفضـل والشـهرة ومواكبـة العصـر، 
كل هـذه األشـياء تجعـل الفنـان التشـكيلي ال يتقيـد بحـدود 
المـكان، لذلـك فقـد أخـذ حيـدر ينتقـل للعيـش بيـن بغـداد 
نتقـل مـن األسـلوب  ننـا قـد ا . وحينهـا كان فنا وعمـان.
التجريـدي إلـى األسـلوب التعبيـري الـذي مـازال يسـتخدمه 

حتـى اآلن.
 وفـي الفـن التعبيـري قـال حيـدر انـه متأثـر بالمدرسـة 

. لنمسـاوية. لتعبيريـة ا نيـة وا لتعبيريـة األلما ا
وفـي عمـان اسـتطاع الفنـان حيـدر أن يجـد لـه مكانـا ويبـرز 

بيـن الفنانيـن ويختـرق القاعـات. 
وبعـد ذلـك النجـاح انتقـل للعيـش إلـى أوربـا وبالتحديـد فـي 
لوكسـمبورغ حيـث يقيـم فيهـا اآلن. وهنـاك أقـام معرضـا 
شـخصيا واشـترك فـي عمـل ديكـور لمسـرحية مونودرامـا 

للفنـان العراقـي شـوقي فريـد .
وحاليـا وفـي لوكسـمبورغ أيضا اتفـق حيدر مـع الدولـة على 
مشـروع نصـب )نحـت(. وعنـد إكمالـه سـوف يوضـع فـي 

من الصعب على المشاهد  „سـاحة عامـة. 
العربي تقبل فكرة العري في 

اللوحة.. لكنني أميل إلى رسم 
الجسد ومن خالل البحث توصلت إلى 

فكرة الغطاء. والمغزى هو ان 
يغطى الجزء العاري الذي ال يتقبله 

المجتمع العربي. 

اللوحة واإليحاء

كثيـرا مـا نجـد أن لوحـات حيـدر التـي تكـون عبـارة عـن 
ا  إيحـاء جنسـي، تكـون مقسـمة إلـى جزئيـن وكأن هنـاك جـزء

مغطـاة.. وعنـد سـؤالنا عـن سـبب ذلـك أجـاب حيـدر:
مـن الصعـب علـى المشـاهد العربـي تقبـل فكـرة العـري فـي 
اللوحـة.. لكننـي أميـل إلـى رسـم الجسـد ومـن خـالل البحـث 
توصلـت إلـى فكـرة الغطـاء. والمغـزى هـو أن يغطـى الجـزء 

العـاري الـذي ال يتقبلـه المجتمـع العربـي. 

العراق.. ذلك البلد الذي ابتلي أبناءه بوداع 
األحبة والذكريات مرغمين، باحثين عن 

االستقرار النفسي والطمأنينة والمناخ الصحي 
الذي يمكنهم من استخراج ما لديهم من 
إمكانيات وإبداع لطالما وقفت الظروف 

السياسية فيه وانعدام األمن بوجه طموحهم

طريقة رسم لوحاته

ال يلتـزم حيـدر صـدام بالطريقـة الكالسـيكية فـي الرسـم  
بـل يعمـل بطريقـة الحفـر والبنـاء ويتـم ذلـك بشـفرات قـد 
م والعمـل الـذي يطمـح  يقـوم بصناعتهـا بنفسـه كـي تتـالء
فـي اسـتخراجه. ويسـتخدم خامـات متعـددة فـي أعمالـه.

المقتنيات

بيـة  ، عر ة ل كثيـر و ت فـي د م مقتنيـا ا ر صـد  لحيـد
وغربيـة، ومنهـا أمريـكا وكنـدا وفرنسـا وإيطاليـا وايرلنـدا 
لكويـت  لمتحـدة وا لعربيـة ا ولوكسـمبورغ واإلمـارات ا

واألردن ولبنـان.

ه بـوداع األحبـة  ء بنـا بتلـي أ لـذي ا لبلـد ا لعـراق.. ذلـك ا ا
والذكريـات مرغميـن، باحثيـن عـن االسـتقرار النفسـي 
والطمأنينـة والمنـاخ الصحـي الـذي يمكنهـم مـن اسـتخراج 
مـا لديهـم مـن إمكانيـات وإبـداع لطالمـا وقفـت الظـروف 

السياسـية فيـه وانعـدام األمـن بوجـه طموحهـم.
حيـدر كغيـره مـن العراقييـن الذيـن رغـم نجاحهـم فـي 
بـالد المهجـر يتمنـى أن يعـم السـالم فـي بلـده كـي يعـود 

للعيـش مـع أهلـه وذويـه. 

ســاكنة أحمد

حيدر صدام.. بين الغربة والغرائبية
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 Hej egenföretagare. 
Vad är din plan?

Oavsett hur din plan ser ut så hjälper vi dig med 
dina pensionsfrågor. Och du, om du tar ut lön så 
har du gjort det viktigaste för din pension. 

Läs mer på pensionsmyndigheten.se/egenforetagare

Abraham – driver frisörsalong
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الكومبس – اللغة: نصوص بعض الحلقات من سلسـلة JALLA PRATA SVENSKA، والتي تنقلكم بين عدة مهن وأماكن عمل في السـويد، هذه الحلقة 
مخصصة لمهنة ميكانيكي سـيارات، وهي موجودة على موقع الكومبس في االنترنت ALKOMPIS.SE هي وعدة حلقات أخرى: 

INTRO

Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Jalla prata svenska. Bakom oss ligger Lernias verkstad. Där 
inne hittar du bland annat framtidens mekaniker. Jag ska dit och prata med Moustafa Mohammed 
Ali som snart är färdig med sin utbildning inom fordonsteknik. Följ med så tar vi reda på mer om 

yrket!

DIALOG

Hej Moustafa, jag vet att du studerar till att bli fordonstekniker. Kan du berätta lite om den utbild-
ning som du går?

Ja, det är en bred utbildning som är inriktad på bilar. Utbildningen är ungefär ett år. Jag blir klar i 
april 2018. Förutom att jag lär mig om fordonsteknik så lär jag mig också nya svenska ord som jag 

behöver i yrket så det är bra.

Vad kan man jobba med när man är klar med utbildningen?

När man är klar med utbildningen kan man jobba med allt möjligt inom fordonsteknik. Man kan 
bland annat jobba som mekaniker, bilelektriker, däckmontör och tekniker. 

Varför valde du den utbildningen?

Utbildningen jag går passar mig bra eftersom jag sedan tidigare hade praktisk erfarenhet men ing-
en utbildning. Det är svårt att få jobb utan utbildning, även om man är duktig på bilar. För mig var 

det självklart att gå den här utbildningen och jag är mycket nöjd.

Vad vill du göra när du är klar?

När jag blir klar vill jag jobba på ett stort företag eftersom det finns många möjligheter där. Exakt 
vad jag kommer att göra beror lite på vad företaget behöver, jag kan göra allt inom fordonsteknik. 

Hur tycker du att man ska vara för att passa som fordonstekniker? 

Man ska såklart vara intresserad av bilar och man ska vara intresserad av att lära sig nya saker.

Varför tycker du att det är så kul med fordonsteknik?

Man lär sig ständigt nya saker. Det kommer hela tiden nya bilar med ny teknik så man måste alltid 
vara uppdaterad. Jag har jobbat med bilar hela livet och tröttnar aldrig. Det gör mig glad. 

Kan du visa mig hur det fungerar?

Får jag prova?

JALLA PRATA SVENSKA 

كلمات من الحوار

VERKSTAD  ورشة 

MEKANIKER    ميكانيكي

FORDONSTEKNIK     فني مركبات  

BILELEKTRIKER   كهربائي سيارات   

DÄCKMONTÖR   فني إطارات   

TEKNIKER فنيون  

PRAKTISK ERFARENHET   خبرة عملية 

UPPDATERAD    مطلع 

جمل من الحوار
Kan du berätta lite om den utbildning som 
du går?

هل تسـتطيع أن تحدثنا عن التعليم الذي اجتزته؟
Förutom att jag lär mig om fordonsteknik

باإلضافة إلى أنني تعلمـت تقنية تصليح المركبات
 så lär jag mig också nya svenska ord

أنا تعلمت أيضا كلمات جديدة باللغة السـويدية

Man kan jobba med allt möjligt inom for-
donsteknik

يمكن العمل بأي مجال ممكـن ضمن تقنية المركبات

Jag sedan tidigare hade praktisk erfaren-
het men ingen utbildning

أنا سـابقا، بوقت الحق، كان عندي خبرة عملية ولكن بدون تعليم

Det är svårt att få jobb utan utbildning
من الصعب الحصول على عمل بدون تعليم

När jag blir klar vill jag jobba på ett stort 
företag

عندما انتهي من الدراسة أريد أن أعمل بشركة كبيرة

Man ska såklart vara intresserad av bilar
على الشـخص أن يكون بطبيعة الحال مهتما بالسيارات

Det kommer hela tiden nya bilar med ny 
teknik

طوال الوقت تأتي )موديالت( سـيارات جديدة بتقنيات حديثة
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للمزيــد وزروا موســوعة الكومبــس للمهن:
www.alkompis.se/job/occupations

REKRYTERARE مسؤول توظيف
مهمـة مسـؤول التوظيـف هـي العثـور 
ر  ختيـا ا سـبة و لمنا ت ا ا ء لكفـا علـى ا
لبـا مـا يعمـل  لمرشـحين للعمـل، وغا ا
عبـر شـركة توظيـف تكـون مسـؤولة 
لمهمـة لحسـاب شـركات  عـن هـذه ا
أخـرى. مسـؤول التوظيـف يعمـل فـي 

.HR مجـال المـوارد البشـرية
لشـروط  لتوظيـف ا ويجمـع مسـؤول ا
ح  يطـر ، و بـة لمطلو ت ا هـال لمؤ ا و
غبـة  ا لر ا كة  لشـر ا سـئلة علـى  أل ا
بالتوظيـف لمعرفـة حاجاتهـا، ثـم يقوم 
ر  لمرشـحين الختيـا بقتهـا مـع ا بمطا
لبحـث  نـا با حيا ألنسـب، وقـد يقـوم أ ا
بنفسـه أو عـن طريـق مسـاعد لـه أو عبر 

. سـعة ا رف و شـبكة معـا
وتجـري أواًل مطابقـة الشـروط العامـة أي الدراسـة والخبـرة ثـم تجـري مطابقـة الصفـات الشـخصية. وتجـري 
عـادة اختبـارات معينـة مبنيـة علـى مناهـج علميـة لمعرفة هـذه الصفـات. ثـم يختـار المرشـحين األوائـل لتجرى 
مقابلـة أوليـة معهـم عبـر مسـؤول التوظيف. ثـم يتـم عـرض المرشـحين علـى أصحـاب العمـل إلكمـال المقابالت 

بحضـور ممثليـن نقابييـن، علـى األغلـب.
ويتطلـب العمـل كمسـؤول توظيـف قـدرة تعاطفيـة فـي لقـاء وتفّهـم النـاس مـن خلفيـات مختلفـة، وأن يكـون 

جيـد االسـتماع لتلبيـة حاجـات الزبائـن، وأن يتمتـع بالدقـة وتحمـل ضغـط العمـل.
الدراسة:

 P E R S O N A L -  O C H لعمـل  ا ظفيـن و لمو يـا ا معـة بتخصـص قضا ة جا د تتطلـب شـها
ARBETSLIVSFRÅGOR عبـر العديـد مـن الكليـات والجامعـات، وغالبـا مـا تكـون لمـدة ثـالث سـنوات. 

لخاصـة. لمعاهـد ا لعديـد مـن ا بهة لـدى ا مـج مشـا ليهـا. كمـا توجـد برا لدبلـوم إ فـة ا يمكـن إضا
كمـا يمكنـك اتبـاع طريـق آخـر عبـر دمـج مـواد وبرامـج مختلفـة مثـل التدريـس وعلـم النفـس والتربيـة وقانـون 

WWW.STUDERA.NU :العمـل وإدارة األعمـال وإدارة الموظفيـن. للمزيـد ابحـث فـي

RECEPTIONIST موظف االستقبال
موظـف االسـتقبال هـو أول شـخص يلتقـي بـه 
الزبون/الضيـف فـي مـكان العمـل، وهـو الـذي 
لمـكان  يسـتقبل االتصـاالت ويحولهـا ضمـن ا
الـذي يعمـل بـه، ويسـتقبل الـزوار ويوجههـم 
ل  خـو لد يسـجلهم عنـد ا لـى مطلبهـم و إ
والخـروج، ويتطلـب ذلـك سـهولة فـي التعامـل 
مـع النـاس وسـرعة فـي العمـل وتقديـم خدمـة 
يتكلـم  بلهـم و لذيـن يقا جيـدة لألشـخاص ا

تـف. لها معهـم علـى ا
لـدى موظـف االسـتقبال العديـد مـن المهـام 
لعمـل، مثـل حجـز  ن ا ألخـرى، بحسـب مـكا ا
ى فيهـا  لتـي تجـر ت ا ا تمـر لمؤ ت ا عـا قا
االجتماعـات، باإلضافة إلـى فرز ومراقبـة البريد 

لعـادي واإللكترونـي. لـوارد ا ا
مـن الشـروط األساسـية التـي يجـب أن تتوفـر 
فـي موظـف االسـتقبال اللباقـة والعمـل المهنـي 
العالـي، والحفـاظ علـى المظهـر العـام والنظافـة 

الشـخصية، لكـي تعكـس صـورة جيـدة عـن المـكان الـذي يعمـل فيـه.
ـاع 

ّ
فـي االسـتقبال فـي المؤسسـات الحكوميـة والبلدّيـات والمحافظـات والكثيـر مـن شـركات القط

ّ
يعمـل موظ

الخـاص، كمـا يعمـل العديـد منهـم عبـر شـركات التوظيـف لـدى شـركات أخـرى.
الدراسة:

 H A N D E L S -  O C H ي  ر ا د إل ا و ي  ر لتجـا ا مـج  نا لبر ا يعتبـر 
ADMINISTRATIONSPROGRAMET فـي الثانويـة أحـد األفـرع المعتـادة لهـذا التخصـص، إلـى 

. صـة لخا ا هـد  لمعا ا مـن  يـد  لعد ا فـي  ة  د جـو لمو ا ل  سـتقبا ال ا ت  ا ر و د نـب  جا
WWW.YRKESHOGSKOLAN.SE :للمزيد من الدورات المشابهة ابحث في

WWW.STUDERA.NU :ولدراسة االستقبال بمستوى جامعي ابحث في

PROJEKTLEDARE مدير مشروع
مديـر مشـروع هـو الشـخص المسـؤول 
عـن تخطيـط وإدارة ومراقبة المشـاريع 
يـة  ا لعمـل منـذ بد بعـة سـير ا متا و
المشـروع إلـى نهايتـه.  ويقـوم بمتابعـة 
لمشـروع،  لمتعلقـة با ليـة ا لما ألمـور ا ا
فهـو صاحـب القـرار األول واألخيـر فيـه. 
وينبغـي عليـه أن يكـون قـادرًا علـى خلـق 
مليـن فـي  لعا جـو جيـد ومناسـب بيـن ا
المشـروع، كمـا عليـه تحفيـز وتشـجيع 
األفـكار الجيـدة للمشـروع، ويجـب أن 
يملـك روح العمـل الجماعـي بمشـاركة 
رأيـه مـع جميـع القائميـن علـى العمـل، 
و متمسـكا  ًا أ ن مسـتبد ن يكـو ن أ و د

يـه. أ بر
دور مديـر المشـروع وواجبـه هـو توجيه 
نشـطة  أل تنسـيق جميـع ا ة و د قيـا و
لمشـروع، وواجبـه  ئـف ضمـن ا لوظا وا
األكثـر أهميـة هـو السـيطرة علـى كيفية 
سـير عمـل المشـروع والقـدرة علـى اتخـاذ القـرارات السـريعة إذا حصـل خطـأ مـا ضمـن عمـل المشـروع الـذي 

يترأسـه أو يقـوده.
كمـا تكـون الشـؤون اإلداريـة والماليـة جـزءًا مـن مهامـه فـي الكثيـر مـن األحيـان، ويجـب أن يحقـق الكثيـر مـن 
األهـداف منهـا الجـودة وااللتـزام بالعمـل باإلضافـة إلـى تنظيـم وتنسـيق العمـل فـي كيفيـة اسـتخدام المـوارد 

بالشـكل الصحيـح بحيـث يجـب أن يـؤدي ذلـك إلـى النتيجـة المخطـط لهـا مـن قبـل.
لمشـروع ال يعمـل لوحـده بـل يشـاركه مسـاعدين متخصصيـن كل واحـد فـي مجـال معيـن، مثـل  مديـر ا

لمعلومـات. ئييـن تكنولوجيـا ا دييـن وأخصا القتصا ريين وا لمهندسـين واالستشـا ا
الدراسة:

تتطلـب هـذه المهنـة تعليمـا مهنيـا وخبـرة عملية فـي مجـال المشـروع، الذي قـد يكـون ضمـن مجـال الكمبيوتر 
والمعلوماتيـة أو اإلعـالم أو التقنيـات أو الدعايـة واإلعـالن أو االقتصـاد أو التدريـس.

ع  و لمشـر ا يـر  لمد تخصصيـة  سـة  ا ر د مـع  ة  لخبـر ا ه  هـذ ل  كمـا إ لـى  إ فـة  ضا إل با
PROJEKTLEDARUTBILDNING وتتضمـن منهجيـة المشـروع والقيـادة. كمـا تتوفـر دراسـة 

. ت معـا لجا لتخصـص ضمـن ا ا ا يضـا فـي هـذ جسـتير أ لما ا م و بلـو لد ا
WWW.YRKESHOGSKOLAN.SE :للمزيد، ابحث في

WWW.GYMNASIEINFO.SE :و

REDOVISNINGSEKONOM محاسب
تتنـوع مهـام المحاسـب بحسـب الشـركة، إال 
ليـة  لما نـات ا لبيا لمشـترك هـي عـرض ا أن ا
والتقاريـر االقتصاديـة الدوريـة والسـنوية 
غـالق  إ لمدفوعـات و ا لدخـل و يـر ا ر وتقا
ليـة  لما مـالت ا لتعا قيـق ا تد ت و با لحسـا ا
للشـركة أو المؤسسـة، باإلضافـة إلـى الجـرد 

تـر. لدفا لسـنوي ومسـك ا ا
ئـب رب  ا ن ضر يضـا أ لمحاسـب أ ويضمـن ا
العمـل وضريبـة القيمـة المضافـة تـم دفعهـا 
م  لمهـا لصحيـح. وقـد تشـمل ا لوقـت ا فـي ا
نـا أعمـال  تطويـر نمـاذج للمحاسـبة وأحيا

ألربـاح. نيـة وتحقيـق ا لميزا تتعلـق با
ويعمـل المحاسـب لـدى الشـركات الخاصـة 
أو المؤسسـات الحكوميـة أو المنظمـات أو 

. سـبة لمحا شـركات ا
فـي  مليـن  لعا ا سـبين  لمحا ا
بــ  ن  يسـمو سـبة  لمحا ا تـب  مكا
.REDOVISNINGSKONSULT

ويتطلـب العمـل كمحاسـب نظـرة شـاملة فـي 
االقتصـاد وحـب العمـل مـع األرقـام ودقـة وتحمـل للمسـؤولية.

الدراسة:  يمكن دراسـة البرنامج االقتصادي في الثانوية، وهو تحضيري للدراسة الجامعية.
WWW.GYMNASIEINFO.SE :للمزيد ابحث في
WWW.STUDERA.NU :للدراسة بمستوى جامعي

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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فــي حــال التعــرض لحــوادث خطيــرة ولطلــب المســاعدة الفوريــة مــن اإلســعاف ودائــرة اإلطفــاء 
والدفــاع المدنــي والشــرطة، يجــب االتصــال علــى الرقــم 112 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 ٥٩ 103

DO@DO.SE البريــد اإللكتروني
رقم الهاتف 

08 - 120 20 700
المظالــم  أميــن 
لشــؤون التمييــز

  هواتف هامة

أفقي
١- الذهــب األبيض - الماشــية ممــا يقتنيها البدوي 

أو الفالح - شــقيق

٢- وديــع )مبعثــرة( - أماكن اجتماع القوم

3- إذا تعدى اثنين شــاع - يوم يبتدئ اإلنســان 

حياته

4- اشــتهر في التاريــخ بتحويل التراب إلى ذهب 

- أبيــض )باالنجليزية(

5- يضغط إلطالق النار - شــجر صحراوي مثمر

٦- قــْرض - بناء للمراقبة

7- ســقيا - دولة جنوب شــرق أفريقية

٨- يتحــرك كالمــوج - يحقق إنجازا

9- فيها طالبو العلم والشــهادات - متشــابهان

١٠- الذهــب البنــي - بلد اســمها يعني بلد األحرار

1٠  ٩  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  2  1  

1

2

٣

٤

٥

٦

٧

٨

٩

1٠

رأسي
١- ألوانــه تظهــر بعد المطر - يلغي

٢- تحليق في الســماء - فاكهة لذيذة قشــرها أحمر 

كالجوهر وحباتها 

3- منافــس ومســاو في اإلمكانــات - أغلى المعادن على 

اإلطالق

4- بشــكل رأســي - أنت طلبت األكل لشــعورك بحاجته

5- واحــد )باالنجليزية( - اغتاب - متشــابهان

٦- مخلوق صغير يحمل عشــرة أمثال وزنه - شــاي 

)باالنجليزية(.

7- متشــابك بشــكل منتظم ومكرر - ثني

٨- دولة أوروبية معنى اســمها بلد األرانب

9- أخــف الغازات في الطبيعة

١٠- من الخضروات - تفضيل شــيء على آخر

SUDOKU 

 الكلمات المتقاطعة

    مستوى متقدم
    مستوى مبتدئ

قواعــد اللعبة 
أمامــك شــبكة مــن 81 خانــة , 
٩*٩ مقســمة إلــى ٩ مربعــات 
الخانــات  مــلء  عليــك   3*3
ــى ٩  الفارغــة بأرقــام مــن 1 إل
ــم   عــدم تكــرار أي رق

ً
ــا مراعي

فــي أي خــط أفقــي أو عمــودي 
١وداخــل كل مربع
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 الكلمات المبعثرة
اللعبة قواعد 

باألحمــر  الملونــة  بالحــروف  الخانــات  مــأل  المطلــوب 
ــى شــخصية أو اســم  ــدل عل ــر ت ــة أو أكث ــن كلم لتكوي
بلــد و هكــذا تتعــرف عليهــا مــن خــالل المســاعدة 

المبينــة مقابــل كل مجموعــة خانات.

نفــس  مــن  تتكــون  الحمــراء  الكلمــات  أو  الكلمــة 
الحــروف المطلــوب إدخالهــا و لكنهــا بترتيــب غيــر 

صحيح.

 ٥

٤

٥

٣

اكبر مقاطعات السويد
) رونوبنت (

 اكبر خليج في العالم  
) اليسكمك (

 مقاطعة التي انضمت الى السويد في القرن السابع عشر 

) كسنوه (
اقرب النجوم لالرض

)شسالم (
أكبر دولة في العالم

) سريوا(
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2

٤
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