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سياسة «النعامة» في
مواجهة صعود حزب SD
قبــل عــدة ســنوات كان معظــم مــن بــدأ يصــوت أو
يتعاطــف مــع حــزب «ديمقراطيــو الســويد» يفعلــون
ذلــك دون تباهــي أو حتــى بشــكل غيــر معلــن ،اآلن ال
يجــد العديــد ممــن يناصــر هــذا الحــزب أي حــرج
للمجاهرة بتأييده ودعمه.
تقــول ناديــن التــي تعمــل بشــركة ســويدية كبيــرة،
وهــي أبنــة أحــد األصدقــاء ،إنهــا تفاجــأت حيــن ســمعت
مــن أحــد زمــاء عملهـا ،أنــه صــوت لهــذا الحــزب الــذي لــه
مواقف عدائية من قضايا الهجرة واللجوء.
ناديــن تفاجــأت ألنهــا تعــرف أن هــذا الشــاب ال يحمــل
أفــكارًا عنصريــة علنيــة علــى األقــل ،وألنــه قــال ذلــك فــي
جلســة مــع أصدقــاء العمــل بعــد حفلــة لعيــد ميــاد
زميــل آخــر لهــم .وتفاجــأت أكثــر ألن هــذا الشــاب
يعــرف ناديــن أنهــا مــن أصــول ســورية ،وأن أهلهــا
هاجــروا إلــى الســويد منــذ تســعينيات القــرن الماضــي
للبحــث عــن فرصــة حيــاة أفضــل ،وهــو مــع ذلــك يحتفــظ
بعالقــات زمالــة ممتــازة مــع ناديــن ومــع غيرهــا ممــن
لهم أصول أجنبية في الشركة.
تقــول ناديــن إنهــا حاولــت أوال أن تفهــم منــه لمــاذا يقــوم
شــاب ســويدي مثلــه بالتصويــت لحــزب يعتبــر
«عنصــري» وهــو بنفــس الوقــت يصــادق األجانــب
ويتعامــل معهــم؟ طبعــا وكمــا هــو معــروف مــن غيــر
الالئــق أن تســأل شــخص فــي الســويد لمــن صــوت فــي
االنتخابــات أو أي حــزب يفضــل ،ولكــن فــي مواقــف
وجلســات معينــة بيــن األصدقــاء خاصــة الشــباب ،يصبــح
هذا السؤال عاديا.
مــا فهمتــه ناديــن مــن مبــررات ســاقها الشــاب لكــي
يصــوت لحــزب ال يــزال يعامــل مــن قبــل أحــزاب أخــرى
وكأنــه منظمــة منبــوذة ،هــو الخطــاب المختلــف الــذي
يطرحــه الحــزب فــي قضايــا ال تقتصــر علــى مواضيــع
الهجــرة واللجــوء فقــط بــل تشــمل السياســة الضريبيــة
وتأمين فرص العمل والرفاهية وغير ذلك.
الشــاب زميــل ناديــن بالعمــل يقــول إنــه يســتمع وينبهر،
ألنــه علــى األقــل ال يســمع خطــاب آخــر أفضــل ممــا
يقدمــه هــذا الحــزب .ألن األحــزاب األخــرى اليمينيــة
منهــا واليســارية أصبحــت متقاربــة فيمــا بينهــا بطريقــة
مملة وغير جاذبة وبالتالي ال تبهر أحدًا.
هــذا الشــاب هــو واحــد مــن حوالــي  20بالمئــة مــن
الســويديين الذيــن يتعاطفــون حاليــا مــع «ديمقراطيــو
الســويد» ومســتعدون للتصويــت لــه ،أي أن هــذا الحــزب
أصبــح يهــدد فعليــا االشــتراكيين الديمقراطييــن فــي أن
يخســروا لقــب أكبــر األحــزاب الســويدية ،اللقــب الــذي
حافظوا عليه لسنين طويلة.
حوالــي أو حتــى أكثــر مــن  20بالمئــة هــو رقــم كبيــر
وقــد يعنــي أن عــددًا ال بــأس بــه مــن الســويديين الذيــن
نقابلهــم فــي حياتنــا اليوميــة هــم مــن حــزب ال يــزال
موصومــا بتهمــة «العنصريــة» مــن قبــل أحــزاب أخــرى
ومــن قبــل عــدة منظمــات وهيئــات اجتماعيــة ،ممكــن
أن يكونــوا زمــاء عمــل ،جيــران ،موظفــون فــي دوائــر
الهجــرة أو صنــدوق التأمينــات االجتماعيــة ،أو حتــى مــن
الشرطة.

مثــال آخــر يبيــن أيضــا قــوة هــذا الحــزب الخطابيــة
وتأثيــره علــى النــاس العادييــن ،ففــي مقــال كتبتــه
 Eva Franchellفــي عــدد  25أكتوبــر مــن
المســائية الســويدية «أفتونبــادت» تحــت عنــوان :أزمــة
القطــاع الصحــي ليســت بســبب الالجئيــن ،أوردت الكاتبــة
حــوارا بيــن ثالثــة مســنين ،وهــي تقــف فــي طابــور إحــدى
الصيدليات ،هكذا أوردت الكاتبة الحوار:
إحــدى المســنات تقــول :قريبــا لــم يعــد لنــا مــكان فــي
الرعاية الصحية.
مسن آخر يكمل :المهاجرون في كل مكان.
مسنة أخرى :تهز رأسها مواقفة.
تتســاءل الكاتبــة فــي مقالهـا ،عــن هــؤالء المســنين ،بعــد
أن ســمعت حوارهــم ،هــل يــا تــرى يعــرف هــؤالء
وغيرهــم أن الحكومــة الحاليــة قامــت بالتخلــي عــن
حوالــي  6مليــارات كــرون ســنويا ،كتخفيضــات ضريبيــة
علــى أصحــاب الدخــل العالــي ،بعــد اتفــاق ينايــر ،وأن
حكومــة يميــن الوســط الســابقة وفــرت علــى األغنيــاء مــا
يقــارب  141مليــار كــرون أي بمعــدل  20مليــار كــرون
ســنويا ،وأن هــذه األمــوال لــو بقيــت بخزينــة الدولــة،
لكانــت الحكومــة قــد حلــت بســهولة أزمــة الرعايــة
الصحية؟
وتضيــف الكاتبــة ،هــل يعلــم أيضــا هــؤالء المســنين ،أنــه
لــوال المهاجريــن ومســاهماتهم فــي ســوق العمــل ،لــكان
نظــام الرفاهيــة الســويدية قــد انهــار كليــا .انتهــى
االقتباس.
المشــكلة أن األحــزاب الســويدية العريقــة قــد تراجعــت
أمــام الخطــاب الشــعبوي وهــي تدفــن رأســها بالرمــال،
دون أن تعــرف مخاطــر حــزب ،يجيــد الخطــاب ويجيــد
إخفــاء الحقائــق ،وهــو حتمــا سيفشــل عنــد أول امتحــان
عملــي لــه لتســلم الســلطة ،ولكــن عندما يســتلم الســلطة
ســيكون األمــر ربمــا تأخــر ،وسنشــهد وجــود حــزب
يمينــي متطــرف يقــوض ركائــز دولــة قائمــة علــى قيــم
إنسانية عريقة.
الشــاب الســويدي زميل نادين بالعمل ،وهؤالء المســنين
الثالثــة ،يســمعون خطابــا مطربــا فيــه كلمــات جديــدة
ومغايــرة لكنــه بعيــد عــن الحقائــق ،وطالمــا ال يوجــد
خطــاب مقابــل يعتمــد علــى التوجــه للعقــل بــدل
العاطفــة ،مــن الممكــن جــدا أن نــرى حــزب «ديمقراطيــو
الســويد» فــي مرتبــة أكبــر األحــزاب عندهــا سيكتشــف
االشــتراكيون الديمقراطيــون وأحــزاب أخــرى أن سياســة
«النعامة» لم تعد مفيدة لهم.
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تصــدر مــرة واحــدة فــي الشــهر ً
حاليــا ،وتــوزع مجانــا بالبريــد
وعبــر مراكــز ثابتــة فــي عــدة مناطــق منهــا :ســكونة
وســتوكهولم ويوتيبــوري ونورشــوبنغ ولينشــوبنغ
واسكليســتونا ،وهــي خدمــة إعالميــة باللغــة العربيــة هدفها
المســاهمة فــي تلبيــة الحاجــة إلــى وجــود وســيلة إعالميــة
تتفاعــل مــع الجاليــات العربيــة فــي الســويد وأوروبــا حــول كل
مــا يجــري مــن أخبــار ومســتجدات تهــم الجاليــات الناطقــة
بالعربية.
صحيفــة الكومبــس وســيلة إعالميــة جــادة تحــاول التركيــز
علــى القضايــا التــي تهــم االندمــاج بالمجتمــع والتعريــف

بحقــوق كل األشــخاص والجماعــات حســب وضعهــا القانونــي
في السويد وأوروبا ،إضافة إلى التواصل مع ما يجري في
البــاد العربيــة والعالــم والتشــجيع علــى االســتفادة مــن
التجــارب وتنــوع الثقافــات بيــن الشــعوب ،مــن خــال
التعريــف باآلخــر واالطــاع علــى نمــط الحيــاة التــي اختارتهــا
الشــعوب وطريقــة وضعهــا للحلــول التــي تحتاجهــا فــي إدارة
المجتمع وتطوير المؤسسات وزيادة الرفاهية.
هيئــة تحريــر الكومبــس تضــم العديــد مــن الصحفييــن
واإلعالمييــن المتعاونيــن معهــا مــن داخــل السويـــد
وخارجها.

مواقع مؤسسة الكومبس اإلعالمية على اإلنترنت
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صدى التفاعل مع حراك مدن عربية
في السويد

مظاهرة للجالية العراقية في ستوكهولم دعمًا لمطالب المحتجين في العراق

الكومبس -الغالف:

قسم التحقيقات  -الكومبس

إلــى أي مــدى يمكــن أن تســاهم وتســاعد الجاليــات العربيــة الموجــودة فــي
الســويد ،ودول االغتــراب األخــرى فــي دعــم وتأييــد مطالــب المتظاهريــن فــي
شوارع عدة مدن عربية؟ خاصة العراقية واللبنانية؟
وهــل تفهــم وتضامــن الشــارع الســويدي مهــم ،فــي توجيــه الحكومة الســويدية
نحــو تكويــن رأي عــام دولــي يســاعد هــو اآلخــر علــى تحقيــق مطالــب
المتظاهرين؟
أغلــب أفــراد الجاليــات العربيــة فــي الســويد ،تؤيــد علــى األقــل حــق النــاس فــي
التظاهــر والضغــط علــى الحكومــات لتحقيــق مطالــب عادلــة لهــا عالقــة
بمكافحــة الفســاد ومنــح المزيــد مــن الحريــات ،ولكــن بالمقابــل هنــاك مــن
يتخــوف ويتحفــظ مــن اســتخدام الفوضــى لتقويــض الدولــة وإضعــاف
المؤسســات ،وهــذا مــا تســتفيد منــه جهــات تريــد تغييــر أنظمــة الحكــم
لصالح أجنداتها الخاصة.
مــن هنــا يطالــب العديــد ممــن يحرصــون علــى أن تــؤدي االحتجاجــات أهدافهــا
إلــى تقديــم بدائــل ووضــع برامــج تضمــن إحــداث تغييــرات جوهريــة وإعــادة
البنــاء دون اللجــوء إلــى الهــدم .ولعــل تواصــل المحتجيــن وقياداتهــم فــي الداخــل
مــع الجاليــات فــي دول العالــم قــد يقــوي فــرص وجــود بدائــل وبرامــج مدعومــة
بدعــم مــن الــرأي العــام الدولــي غيــر المنحــاز إلــى أجنــدات إقليميــة ،حســب رأي
البعض ،ممن يعولون على دور الجاليات المغتربة.
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مظاهرة للجالية البنانية مطالبين برحيل النظام اللبناني

حراكا شعبيا أو اضطرابات ومعارك داخلية.
إلــى جانــب هــذا الحــوار ،هنــاك رســالة وصلتنــا مــن فتــاة
عراقيــة تطلــب منــا اإلعــان عــن مظاهــرة فــي مدينــة
ســويدية صغيــرة ،تقــول الفتــاة إنهــا هــي ومجموعــة
معه ـا ،تريــد تنظيــم وقفــة احتجــاج علــى مــا يجــري
فــي بلدهــا العــراق ،وإنهــا اســتحصلت علــى إذن مــن
الشرطة باسمها ،ألنها أتمت سن  18عاما.
الالفــت مــن هــذه الرســالة أن هنــاك جيــل كامــل نشــأ
فــي الســويد ،إمــا لــم يــرى وطنــه األم أبــدا ،أو كان
يــزوره كســائح فــي العطــل المدرســية ،ومــع ذلــك
إذا ،ونحــن نشــاهد مــا يجــري فــي بلداننــا األم ،وال أثبــت هــذا الجيــل أنــه يشــعر باالنتمــاء وأظهــر واجــب
نســتطيع أن نقــدم شــيء؟ هــل نجلــس فــي بيوتنــا المشــاركة فــي دعــم وتأييــد المحتجيــن فــي بلــد ســمع
ونتفــرج فقــط علــى النــاس التــي تتحــدى وتخــرج عنه أكثر مما رآه وعاش فيه.
للتعبيــر عــن غضبهــا وســخطها مــن هــؤالء الحــكام
الفاسدين؟
حــوار قصيــر قــد يختــزل شــعور اآلالف بــل عشــرات فرض الطائفية كمنهج سياسي
اآلالف مــن أبنــاء الجاليــات العربيــة التــي تشــهد اآلن سمة مشتركة بين العراق ولبنان

هتافات إلسقاط أنظمة
عربية من مدن سويدية
تعلــو الهتافــات ،فــي هــذه األيــام ،التــي تنــادي
بإســقاط أنظمــة عربيــة مــن وســط شــوارع
وســاحات مــدن ســويدية ،يســأل أحدهــم :هــل مــن
المعقول أن نســقط نظاما عربيا من ســتوكهولم؟
وهــل فعــا تســاهم مظاهــرات الجاليــة العراقية أو
اللبنانيــة فــي الســويد برحيــل الطبقــة الحاكمــة فــي
بغــداد أو بيــروت؟ ويــرد عليــه أخــر :مــاذا نفعــل

هنــاك أيضــا مــن يــرى فــي تزايــد وتيــرة االحتجاجــات
فــي المــدن العراقيــة واللبنانيــة فــي آن واحــد فرصــة
للمقارنــة ،ليــس فــي شــكل االحتجاجــات وطريقــة
التعبيــر التــي تفرضهــا خصوصيــة وظــروف كل بل ـد،
ولكــن فــي النمــوذج الطائفــي المتشــابه الــذي فــرض
علــى البلديــن ،فــي فترتيــن متباعدتيــن ،ويحاولــون
اآلن فرضــه وتكريســه علــى دول أخــرى مثــل ســوريا
وغيرها.
فــي لبنــان فــرض االســتعمار الفرنســي مفهــوم
«الصيغــة اللبنانيــة» علــى نظــام الحكــم ،ومــع أن هــذا
االســتعمار غــادر لبنــان منــذ اربعينيــات القــرن
الماضــي التــزال الطبقــة الحاكمــة متمســكة بهــذه
الصيغــة التــي تكــرس الطائفيــة حتــى فــي طريقــة
االنتخابــات وتحديــد المناصــب والوظائــف الحكوميــة
الرفيعة.
مــا خلفــه االســتعمار الفرنســي فــي لبنــان وضعــه الغــزو
األمريكــي فــي العــراق ،قبــل رحيلــه ،لتصبــح الطائفيــة

جانب من تغطية مؤسسة الكومبس لتظاهرات العراقيين في ستوكهولم
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فرض الطائفية من قوى
خارجية كمنهج سياسي سمة
مشتركة بين العراق ولبنان

الجاليات في عدة مدن سويدية شاركت في التظاهرات

منهج وطريقة حكم.
فــي كال البلديــن لبنــان بنظامــه الطائفــي «العريــق»
والعراق بنظامه الطائفي الحديث.
ولكــن نجــد اآلن أن الشــعب فــي العــراق توحــد بــكل
مكوناتــه ضــد عــدو واحــد اســمه «الفســاد» تمامــا كمــا
توحــد الشــعب فــي لبنــان ضــد نفــس العــدو أو اآلفــة
التي اسمها الفساد.
قضيــة الفســاد التــي ال يمكــن تخيــل حجمهــا وتأثيرهــا
عــادت لتوحــد جميــع مكونــات الشــعب تحــت رايــة
التصــدي لهــا واســقاط رموزه ـا .وهــذه أهــم ميــزة
مشتركة بين لبنان والعراق وما يحدث بهما اآلن.

الجاليات المغتربة تقدم نموذجًا
مغايرًا ّ
لتكرس الطائفية في
بلدانهم األم
مــن هنــا يــرى البعــض أن علــى أفــراد الجاليــات
المغتربــة تقــع مســؤوليات كبيــرة فــي تقديــم نمــوذج
مغايــر للطائفيــة المكرســة سياســيا فــي بلدانهــم ،إذا
أردت هذه الجاليات أن تســتفيد من البيئة السياســية
فــي بلــد مثــل الســويد .خاصــة بمــا يتعلــق بمفهــوم
المواطنة.

يؤثر على الجاليات في السويد والخارج عموما.

مظاهرات واحتجاجات المغتربين
والشارع السويدي
وهكــذا اعتــاد ســكان المــدن الســويدية الكبيــرة ،فــي
األيــام األخيــرة ،علــى مشــاهدة والمــرور بجانــب
متظاهريــن وأشــخاص محتجيــن يصرخــون ويــرددون
شــعارات غاضبــة ،ويحملــون الفتــات وأعــام ،تثيــر
فضــول بعــض المــارة ،وتســاؤالتهم عــن هويــة
المتظاهريــن ومطالبهــم .خاصــة أن الشــعارات
وصرخــات التنديــد تــردد بلغــة أو لغــات غيــر واضحــة
للسويديين ،ومن قبل أشخاص بمالمح شرقية.

أطفالهــم يهتفــون وباللغــة الســويدية ،جنبــا إلــى جنــب  2003وأقــل عــدد منهــا بقليــل كانــت مظاهــرة
مــع أفارقــة ينــددون بنظــام الفصــل العنصــري فــي ضخمــة خرجــت بشــكل عفــوي تقريبــا بعــد تعــرض
جنــوب إفريقيــا أو مــع فلســطينيين وعــرب يهتفــون غزة للقصف في . 2008
ضــد االحتــال وممارســاته ،ولعــل أكبــر المظاهــرات
التــي شــارك بهــا الســويديين ،فــي العشــرين ســنة نعــم شــعور الســويديين أو األوربييــن إجمــاال
الماضيــة ،كانــت قبيــل الغــزو األمريكــي للعــراق العــام بالتضامــن مــع قضايــا الشــعوب األخــرى قــد قــل فعــا،

مشــاهد المظاهــرات بهتافــات ومالمــح وكتابــات غيــر
ســويدية ،مشــاهد ليســت جديــدة ،علــى الســويديين.
وهــم أو األغلبيــة منهــم ال يبــدون بالعــادة أي انزعــاج
أو تذمــر ممــا يســمعونه ويشــاهدونه ،ومنهــم مــن
كان يشــعر بالتضامــن مــع مظاهــرات نظمهــا الالجئون
األوائــل مــن تشــيلي ومــن بعــض الــدول االفريقيــة
والالتينية والعربية.

تضامن السويديين مع القضايا
الدولية لم يعد كما في السابق

وهــذا مــا لمســناه فعــا مــن تجســيد لمعانــي الوحــدة
الوطنيــة مــن خــال فعاليــات الجاليتيــن اللبنانيــة
والعراقيــة ،هنــا فــي الســويد ،وربمــا فــي بلــدان أخــرى.
ولكــن يمكــن القــول إن شــعور المجتمــع الســويدي
وهــذا يبشــر بــأن النمــوذج الطائفــي الســيئ فــي البلــدان
بالتضامــن مــع قضايــا التحــرر الدوليــة لــم يعــد مثــل
األم والــذي فــرض مــن قــوى خارجيــة ،ال يمكنــه أن
الســابق ،عندمــا كنــا نــرى شــبان وشــابات وعائــات مــع

أجيال المهاجرين ال تزال تتعلق بقضايا وطنها األم
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مشاركة أبناء الوطن األم في
الحفاظ على أهداف الحراك الشعبي

مــع انحســار تأثيــر اليســار السياســي فــي العالــم ومــع
صعــود اليميــن الشــعبوي الــذي وجــه اهتمامــات
الطبقــة الوســطى نحــو القضايــا الداخليــة ،وغيــب
بشــكل كبيــر مفهــوم «التضامــن األممــي» لصالــح اللبنانيــون والعراقيــون وبقيــة الجاليــات العربيــة فــي
الســويد ،يشــاركون بــكل تأكيــد بصناعــة الحــدث أيضــا
مفاهيم التعصب القومية.
وبإيصــال أصــوات الســخط والغضــب مــن تفاقــم
الفســاد ،إلــى كل العالــم .أصــوات الســخط والغضــب هــي
تحسين استخدام المظاهرات
مــن وحــد العراقييــن بطريقــة فاقــت توقعــات مــن
حــاول تفرقتهــم وزعزعــة وحدتهــم الوطنيــة
واالحتجاجات لتصبح أداة أكثر
المســتمرة منــذ مئــات بــل آالف الســنين ،وفاقــت
فعالية
توقعــات مــن أراد تحويــل شــعب عريــق لديــه المــوارد
ومــوروث حضــاري وثقافــي عميــق وأعلــى نســب
لعــل الجاليــات العربيــة المعنيــة بحاجــة الــى تنظيــم تعليــم فــي المنطقــة ،إلــى مجــرد مكونــات طائفيــة
نفســها بشــكل أفضــل ،وتوحيــد شــعاراتها وترجمتهــا واثنيــة تتبــع شــيوخ عشــائر ورجــال ديــن متحالفيــن
الــى الســويدية ،واختيــار شــخص أو أشــخاص يتقنــون مــع رجــال سياســة فاســدين .هــذا الســخط هــو نفســه
اللغــة الســويدية بشــكل جيــد لمخاطبــة المجتمــع مــن أعطــى اللبنانييــن أيضــا األمــل بتمزيــق الصيغــة
الــذي نعيــش بــه .ويفهــم علــى األقــل لمــاذا نحــن الطائفية التي رسمها لهم المستعمر.
نحتــج وضــد مــن ومــاذا نري ـد ،خاصــة أن الخطابــات
الموجهــة للخــارج مهمــة ،وليســت بالضــرورة ان تكــون هنــا فــي الســويد لدينــا كجاليــات الكثيــر ممــا يمكــن أن
مطابقة لما يرددها المتظاهرون في البلدان األم.
ننقلــه ونحملــه معنــا إلــى أوطننــا األم عــدا الحنيــن
مســألة التضامــن الدولــي مــع أي قضيــة عادلــة مســألة
مهمــة ،والشــارع والمظاهــرات ووقفــات التنديــد
واالحتجــاج والفعاليــات الشــعبية األخــرى هــي أداة
فاعلــة فــي الــدول الديمقراطيــة إذا أحســن اســتغاللها
وتوظيفها.

والشــوق الــى حكايــات الماضــي ،هنــاك خطــط وآمــال
المســتقبل التــي يمكــن للجاليــات أن تشــارك أبنــاء
الوطــن األم فــي صنعه ـا ،واألهــم المشــاركة فــي
الحفــاظ علــى أهــداف الحــراك الشــعبي والحــرص علــى
عــدم خطفــه وتوظيفــه مــن قبــل جهــات خارجيــة،
كما حدث في دول عربية وغير عربية أخرى.

tanka

Lyca

top up your
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ON AIR
ﺗﺎﺑﻌﻮﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺟﺎت  FMﻋﻠﻰ
اﻟﺘﺮددات  101.1و 95.3
اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
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ALKOMPIS IPTV

اول ﺟﻬﺎز اﺳﺘﻘﺒﺎل )رﺳﻴﺮﻓﺮ( ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﻮﻳﺪ وﺷﻤﺎل اوروﺑﺎ
 ﻻ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ أو ﻓﻨﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻴﻮم ﻓﻲ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻗﻨﻮاﺗﻜﻢ اﻟﻤﻔﻀﻠﺔ ﻛﻔﺎءة ﻋﺎﻟﻴﺔ وﺧﺪﻣﺔ زﺑﺎﺋﻦ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ وأﺳﻌﺎر ﻣﻌﻘﻮﻟﺔﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ زوروا ﻣﻮﻗﻌﻨﺎ:
www.alkompis.se

ﻻ ﺗﻨﺘﻈﺮ وأﻧﺖ ﻣﺘﺄﻟﻢ ﻣﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ واﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎﺗﻨﺎ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰﻧﺎ اﻟﺠﺪﻳﺪ

ﻧﺤﻦ ﻧﻬﺘﻢ ﺑﺼﺤﺘﻚ

ﻣﺮﺣﺒ ًﺎ ﺑﻜﻢ ف اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺼﺤﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ  Tulpanenﻓﻲ ﺷﻴﺘﺎﺑﻴﺮي ﻣﺎﻟﻤﻮ

ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰﻧﺎ اﻟﻄﺒﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺗﺠﺪون أﻓﻀﻞ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮﻳﺪ ،ﻛﺎدرﻧﺎ اﻟﻄﺒﻲ اﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﻳﻠﺒﻲ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﻄﺒﻴﺔ :أﻣﺮاض
اﻟﺴﻜﺮي  ،ارﺗﻔﺎع ﺿﻐﻂ اﻟﺪم ،أﻣﺮاض اﻟﻘﻠﺐ  ،واوﻋﻴﺔ اﻟﺪﻣﻮﻳﺔ ،اﻣﺮاض اﻟﺒﺎﻃﻨﻴﺔ ،اﻣﺮاض اﻟﺠﻠﺪﻳﺔ ،أﻣﺮاض اﻃﻔﺎل ،أﻣﺮاض اﻟﻌﻈﺎم واﻟﻤﻔﺎﺻﻞ ،اﻣﺮاض اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ.
ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ أﻳﻀ ًﺎ ﻃﺒﻴﺐ اﺳﺘﺸﺎري ﻣﺨﺘﺺ ﻓﻲ ﻃﺐ وﺟﺮاﺣﺔ اﻟﻌﻴﻮن ،ﻳﻤﻜﻨﻜﻢ اﻟﺤﺠﺰ ﻟﺪﻳﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮة .ﻟﻠﺤﺠﺰ اﺗﺼﻞ ﺑﺎﻟﺮﻗﻢ اﻟﻤﻮﺟﻮد أﺳﻔﻞ اﻟﺼﻔﺤﺔ أو ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺼﻔﺤﺔ
اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ اﻟﻄﺒﻲ tulpanenvc.se
ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻄﺎرﺋﺔ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻋﻴﺪ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻴﻮم ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺧﺪﻣﺔ Dropin

اﻟﻤﺮﻛﺰ ﻣﻔﺘﻮح ﻃﻴﻠﺔ أﻳﺎم اﺳﺒﻮع

أوﻗﺎت اﻟﺪوام

ﻣﻦ ا·ﺛﻨﻴﻦ إﻟﻰ اﻟﺠﻤﻌﺔ:

اﻟﻤﺴﺘﻮﺻﻒ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ
ﺣﻜﻮﻣــﺔ ﻣﻘﺎﻃﻌــﺔ ﺳﻜـــﻮﻧﺔ

20:00 - 08:00

أﻳﺎم اﻟﺴﺒﺖ واﺣﺪ:

18:00 - 13:00

Norra Bulltoftavägen, Malmö 212 43
Telefonnummer: 040 - 619 1000

الكومبس |10

نوفمبر  /تشرين الثاني  | 2019العدد 72

َ ُ ُّ
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تباين في تاريخ ميالد يفرق بين رجل وأسرته
ُ
َ
َ
هدى :أنا امرأة كفيفة
ُ ٌ
تعاني مرض السكر
غربة
وأحتاج للمساعدة
تليها
ُ
غربة
ٌ
غلطة
ِبورطة
الصورة للسيدة هدى أثناء استالمها شهادة إتمام دورة (سناب سبور) لتأهيل المعلمين في مدينة أوميو.

قسم التحقيقات

معلمــة للغــة العربيــة والدراســات اإلســامية ،وتقيــم
حاليًا بمدينة أسترسوند السويدية.
بعــد أن تغربــت رفقــة عائلتهــا مكرهــة عــن وطنهــا
وهــي ال تــزال بعــد طفلــة صغيــرة ،تالفيــا النخــراط
والدهــا فــي الجيــش الســوداني إبــان فتــرة الحــرب
األهليــة ،قاصــدة ليبيـا ،وجــدت (هــدى) نفســها بعــد
أن غــدت زوجــة وأم لثالثــة أبنــاء ،مجبــرة فــي ظــل
تدهــور األوضــاع االقتصاديــة واإلنســانية واألمنيــة،
تزامنــا مــع المعــارك المســلحة المندلعــة فــي العاصمــة
طرابلــس منــذ ســنة  ،2011علــى الفــرار هــذه المــرة
صوب أوروبا ،تنشد حياة كريمة.
لــم تكــن قدرتهــا الماديــة تســمح بســفر جميــع أفــراد
العائلــة دفعــة واحــدة كحــال كثيــر مــن الوافديــن
الجــدد إلــى دول االتحــاد األوروبــي ،هكــذا اســتقر الــرأي

ً
علــى ســفرها رفقــة أبنائهــا أوال ،ثــم لحــاق الــزوج بهــم
بعــد حصولهــم علــى حــق اإلقامــة الدائمــة عــن طريــق
إجراء لم الشمل.
ســنة  ،2013وصلــت هــدى وأبنائهــا إلــى الســويد
ليقدمــوا طلبــات لجوئهــم ،فيمــا ســافر زوجهــا إلــى
مصر متحينًا فرصة اللحاق بأهله.
طــال انتظــار العائلــة لقــرار مصلحــة الهجــرة عاميــن
تقريبــا ،ثــم جــاء الــرد أخي ـرًا بالقبــول أواخــر ســنة
.2014
مــع حلــول ســنة  ،2015باشــرت (هــدى) إجــراءات لــم
الشــمل لجلــب زوجهــا إلــى الســويد كما جــرى التخطيط
لــه ،إال أنهــا ارتكبــت عــن دون قصــد زلــة صغيــرة
ستكلفها ثمنًا باهظًا.

عندمــا مــأت (هــدى) اســتمارة بيانــات زوجهــا وفــق
شــهادة ميــاده الســودانية ،فاتهــا أن تاريــخ ميــاده
فــي الشــهادة المذكــورة مختلــف عــن الموجــود فــي
جــواز ســفره .ذلــك أن زوجهــا كان قــد َع ِمـ َـد قبــل
ســنوات إلــى تعديــل ســنه فــي جــواز الســفر ،حتــى
يتســنى لــه تأجيــل موعــد أداء خدمتــه العســكرية.

لهــذا حيــن أرفقــت (هــدى) صــورة جــواز ســفر زوجها
ضمــن بقيــة المســتندات المطلوبــة إلتمــام المعاملــة،
الحــظ موظفــو مصلحــة الهجــرة علــى الفــور اختــاف
ســنة الميــاد بيــن المســتندين ،مــا أثــار شــكوكهم
حــول صحــة البيانــات والمســتندات المقدمــة .عندمــا
استفســر مســؤول قضيتهــا حــول هــذه النقطــة،
شــرحت (هــدى) واقــع األمــر لــه ،مؤكــدة بشــكل قاطــع
أنهــا ال تخشــى قــول الحقيقــة ،كمــا ال تجــد فــي روايتها
حرجــا يســتدعي المــداراة أو الكــذب ..علــى إثــر تلــك
الحادثــة تأخــر البــت فــي قضيــة (هــدى) عاميــن
كاملين.
ســنة  ،2017أصــدرت الهجــرة قرارهــا قاضيــا
برفــض الطلــب .أســرعت (هــدى) تســتأنف القضيــة
مرتيــن ،إال أن جهودهــا بــاءت بالفشــلَ ،ه َّمــت مجــددًا
لتقديــم اســتئنافها الثالــث واألخيــر ،لكــن مســؤول
قضيتهــا لــم يقبــل اســتالم الطلــب ،كمــا رفــض
اقتراحهــا بتحويــل ملــف القضيــة إلــى محكمــة الهجــرة
االبتدائيــة .إثــر هــذه التطــورات ،لــم تجــد (هــدى) فــي
جعبتهــا ســوى اســتخدام أحد المحاميــن المتخصصين
لتمثيلها أمام مكتب الهجرة ،على نفقتها الخاصة.
رغــم دفــع (هــدى) أكثــر مــن ( )18000كرونــا
ســويديًا ،إال أن محاميهــا الخــاص لــم ينجــح حتــى
اللحظــة فــي ثنــي مصلحــة الهجــرة عــن قــراره الصــادر
بحق زوجها.

تحكــي (هــدى) لـ(الكومبــس) عــن أحوالهــا وآماله ـا،
قائلــة« :زوجــي اليــوم رجــل علــى أعتــاب الســتين،
يســكن القاهــرة وحي ـدًا بإقامــة ســياحية منــذ 6
ســنوات ،دون عمــل ،مــا أثــر ســلبًا علــى صحتــه
الجســدية والنفســية .أمــا أنــا فامــرأة كفيفــة تعانــي
مــرض الســكري ،أحتــاج إلــى وجــود زوجــي بقربــي
ليتولــى رعايتــي ،إن معــدالت الســكر فــي دمــي
مرتفعــة دائمــة َجـ َّـراء كثــرة التفكيــر والقلــق بخصوص
قضيتــي .أوالدي أيضــا يعيشــون حالــة نفســية ســيئة
بعي ـدًا عــن والدهــم الــذي يرونــه دائمــا أمانــا وقــدوة
لهم».
وختمــت (هــدى)« :أقصــى مــا أتمنــاه ،أن يصــل ندائــي
هــذا إلــى مســؤولي مكتــب الهجــرة ،أو الحكومــة
الســويدية ،لعلــي أجــد فيهــم مــن يرحــم ضعفــي
ويتفهــم ظروفــي ،فيســاعدني علــى لــم شــملي بزوجــي
مرة أخرى».

Lyca Smart XL

15 GB

Lyca Smart L

8 GB

FRIA SAMTAL & SMS
INOM SVERIGE

129 kr

FRIA SAMTAL & SMS

/30 DAGAR

INOM SVERIGE

99 kr
/30 DAGAR

Lyca Smart SUPER

35 GB

FRIA SAMTAL & SMS
INOM SVERIGE

149 kr

Lyca Smart XXL

50 GB

FRIA SAMTAL & SMS
INOM SVERIGE

/30 DAGAR

199 kr
/30 DAGAR

lycamobile.se
Hämta startpaket och ladda här

08-520 549 77
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من ضحية لـ «التنمر» في بالده إلى «التمييز» في مدرسته بالسويد

الطفل ياسين :كيف سيواجه كابوس قرار مصلحة الهجرة طرده
إلى بالده؟
الكومبــس – تحقيقــات :الرحمــة فطــرة إنســانية ســوية ،ال
تســتقيم المجتمعــات إال بهــا ،وقديمــا قالــوا« :الرحمــة فــوق
العــدل» ،ألنهــا روح القانــون وقوامــه ،إذا ســكنت نصوصــه حــل
العدل.
أمــا مــواد القانــون التــي ال تأخــذ أحيانــا الرحمــة بعيــن االعتبار
لــن تزيــد عــن كونهــا كلمــات جامــدة صمــاء تحيــل األشــخاص
العامليــن بهــا محــض آالت ُب ِرمجــت ســلفًا لتطبيقهــا بشــكل
أوتوماتيكي ،وفق ما يعتقد العديد من الناس.
(ياســين) طفــل عربــي وافــد الــى الســويد ،عمــره  9ســنوات،
يــدرس بالصــف الثالــث مــن المرحلــة االبتدائيــة ،يســكن مــع
عائلتــه المكونــة مــن أبويــن وشــقيقة صغــرى فــي مدينــة
ليندسبيري التابعة لمحافظة أوربرو السويدية.
تحقيق  :عمر سويدان

ُوِلــد (ياســين) بــذراع يمنــى ناقصــة (تشــوه والدي)،
يرجــح األطبــاء فــي بلــده األصلــي أن األمــر ناتــج عــن
وصــف أدويــة خاطئــة لوالدتــه أثنــاء فتــرة الحمــل،
فيمــا يؤكــد األطبــاء الســويديين أن والدة األطفــال
بهــذه الكيفيــة أمــر شــائع ،ال ُيشــترط ارتباطــه دائمــا
باألخطاء الطبية.

ّ
لــدى ِذكـ ِـره بشــكل مســتمر ،األمــر الــذي دفــع بالصبــي
البائس إلى االنعزال ،شاعرًا بالنبذ من مجتمعه.
نظ ـرًا لســوء األوضــاع اإلنســانية واالجتماعيــة التــي
أحاطــت بالصبــي وأهلــه ،إضافــة الشــتداد األزمــات
االقتصاديــة والسياســية واألمنيــة فــي البــاد ،رحلــت
العائلــة قاصــدة الســويد ،ســنة  ،2015طلبــا لحــق
اللجوء.

كمــا يحــدث فــي كثيــر مــن المجتمعــات العربيــة ،كان
اختــاف (ياســين) ســببًا كافيــا عنــد بعــض النــاس
التخــاذه مــادة دســمة للتنمــر والتنــدر والســخرية،
ناهيــك عــن إطــاق عديــد النعــوت واأللفــاظ الجارحــة منــذ األيــام األولــى فــي مملكــة الســويد ،الحظــت

تغيير في سلوك األبن
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العائلــة الوافــدة حصــول تغيــر جــذري علــى ســلوك
ُ
ابنهـا .فــي المدرســة بــات (ياســين) قــادرا علــى إقامــة
الصداقــات ســريعًا مــع نظــراءه األطفــال ،مظه ـرًا
تجاوبــا وانســجامًا اجتماعيــا غيــر مســبوق مــع بيئتــه
الجديــدة ،كذلــك أثنــى معلمــوه علــى مســتوى أدائــه
المتزايــد فــي شــتى المــواد الدراســة ،مؤكديــن إبــرازه
عــددًا مــن المهــارات ،ســيما أنــه اســتطاع إجــادة
التحــدث باللغتيــن الســويدية واإلنجليزيــة فــي زمــن
قياســي ،كمــا أنــه انضــم الحقــا إلــى إحــدى النــوادي
الرياضيــة داخــل مدينتــه للعــب كــرة القــدم ،محــرزًا
مــع الفريــق قالئــد عــدة ..حتــى علــى الصعيــد الطبــي،
بــدأ (ياســين) يخضــع للعــاج النفســي طــوال ســنوات
ثــاث ،كمــا أجــرى لــه األطبــاء الســويديون عــددًا مــن
العمليــات الجراحيــة لتطويــل أنســجة وأعصــاب
الــذراع القصيــر لجعلــه ينمــو ويتســاوى فــي طولــه مــع
الذراع األخر السليم.
ً
إال أن اللحظــات الجميلــة ال تــدوم طويــا مــع األســف،
ُ
لتفاجــأ العائلــة ذات نهــار بقــرار صــادم صــدر عــن
مصلحــة الهجــرة ،يقضــي برفــض طلــب لجوئهــم
وترحيلهم من السويد إلى بلدهم األم.
ســارعت عائلــة (ياســين) إلــى تقديــم طلــب باســتئناف
القضيــة مــرة إثــر مــرة مســتعينين بمحـ ٍـام مختــص،
لكــن قــرارات الرفــض ظلــت تتوالــى عليهــم تباعــا.
فــي شــهر ســبتمبر /أيلــول الماضــي ،تلقــت العائلــة
رفضــا ثالثــا وأخي ـرًا الســتئنافها ،ليغــدو خطــر
ً
ترحيلهم احتماال قائمًا بقوة.

خبر كالصاعقة !

كان (ياســين) حاضـرًا حيــن أخبــرت موظفــة مصلحــة
الهجــرة بقرارهــا ألبويــه ،فنــزل الخبــر علــى قلبــه
الصغيــر كالصاعقــة ،لقــد أمســى بهــذا الحكــم مجب ـرًا
علــى التخلــي عــن أصدقــاءه ومدرســته ولعــب كــرة
القــدم والرعايــة الصحيــة المتميــزة التــي يتلقاهــا هنــا
خــال أيــام معــدودات ،ليرجــع صاغ ـرًا إلــى مســقط
رأسه حيث ذاق ألوان العذاب النفسي واالضطهاد.
أصيــب (ياســين) جــراء ذلــك بحالــة مزمنــة مــن الحــزن
الشــديد واالكتئــاب ،انخــرط علــى إثرهــا فــي نوبــات
بــكاء وغضــب ،لــم يعــد قــادرًا علــى النــوم أغلــب
ســاعات الليــل ويرفــض الذهــاب إلــى مدرســته فــي
النهار إال مرغمًا ،ما جعله يتأخر عن دوامه مرارًا.
تــم اســتدعاء أبويــه إلــى المدرســة أكثــر مــن مناســبة،
لتخبرهمــا معلماتــه أن مســتوى التحصيــل العلمــي
لـ(ياســين) بــات فــي انخفــاض مســتمر وملحــوظ،
متســائالت عــن ســر نوبــات الغضــب والبــكاء التــي يمــر
بهــا وكالمــه الدائــم حــول رغبتــه فــي المــوت ،أفضــى
والــدي (ياســين) لمعلماتــه عــن مشــاكلهم فــي إدارة
ً
الهجــرة وتأثيراتهــا الســلبية مســتقبال علــى حياتــه،
ً
ثــم طلبــا مــن إدارة المدرســة منحهمــا تقريـرًا مفصــا
بــكل هــذه التداعيــات لتقديمــه إلــى مكتــب الهجــرة،
ً
أمــا فــي ثنــي مســؤول قضيتــه عــن قــرار الترحيــل
مراعــاة لظــروف ابنهــم الصحيــة ،غيــر أن المدرســة
رفضــت بدعــوى أن الطلــب ينبغــي أن يأتــي بصــورة
رسمية من طبيبه النفسي.

الحالــة النفســية لـ(ياســين) ازدادت تدهــورًا منــذ ذلــك
الحيــن .أبــواه يخشــيان إقدامــه علــى إيــذاء نفســه فــي
إحــدى نوبــات الغضــب ،خاصــة أن حديثــه يفصــح
دائمــا عــن الخــوف مــن المــوت ..موتــه هــو أو أحــد
أفراد أسرته طبعًا.
تقدمــت العائلــة مؤخ ـرًا لمكتــب الهجــرة بطلــب
اســترحام تذكــر فيــه كل مــا اســتجد مــن أســبابها
والزالــت حتــى هــذه اللحظــة تنتظــر بتفــاؤل وصــول
رد إيجابــي يثلــج صدورهــم المثقلــة بالقلــق والخــوف
من الغد.

«نحتــرم القانــون وال
نريــد ألبننــا ان ينمــو
بعقد نفسية»
تمضــي األيــام بتســارع محمــوم علــى العائلــة كأنهــا
ســيف يهــوي ببــطء ليقطــع لهــا آخــر حبــال األمــل..
تحكــي الســيدة أم (ياســين) لـ(الكومبــس) ،عن أوضاع
العائلــة وآمالهـا ،قائلــة« :كل مــا نرجــوه أن يتــم منحنــا
حــق اللجــوء اإلنســاني لإلقامــة فــي الســويد بشــكل
دائــم ،ليســت لدينــا أيــة مطالــب أخــرى وال أطمــاع
ُ
تذكــر ،ســوف نرضــى بأقــل القليــل ولــن نرفــض أي
وضــع يصيغــون عليــه حياتن ـا ،كل ذلــك حتــى ال
يضطــر ابنــي للعــودة إلــى بلدنــا وعيش حالته النفســية
األولــى مــن المهانــة واإلذالل والقهــر ،ويحيــا هنــا حيــاة

كريمــة مســتقرة مثــل أي صبــي فــي ســنه ،الســيما أن
(ياســين) وشــقيقته اندمجــا بشــكل مثالــي مــع
المجتمــع الســويدي وأهلــه اللطفــاء الذيــن نكــن لهــم
كل محبة وتقدير».
وختمــت أم (ياســين)« :نحــن نحترم القانون الســويدي
ونؤمــن بوجــوب االمتثــال لنصوصــه ،لكنــي ال أريــد أن
يكبــر ابنــي بعقــد نفســية تحيلــه شــخصية إجراميــة
ً ُ
مســتقبال ..ت َعــد بالدنــا مــع األســف ،أحــد أكثــر الــدول
ً
تأخ ـرًا وفشــا فــي مجــال الرعايــة الصحيــة ،هــذا مــا
ذكرتــه إحصــاءات رســمية يســهل إيجادهــا علــى
شــبكة اإلنترنــت ،حتــى ال يتهمنــي أحــد باالفتــراء علــى
وطنــي أو محاولــة إهانتــه ال ســمح اللــه ،إن عــودة
(ياســين) إلــى بلــده تعنــي بشــكل مؤكــد عــدم إمكانيــة
حصولــه علــى العــاج المناســب وبنفــس الجــودة التــي
توفرهــا لــه الســويد ،األمــر الــذي حذرنــا منــه طبيبــه
المختــص ،موصيــا بضــرورة اســتكمال عــاج ابنــي هنـا،
لحاجتــه إلــى إجــراء عــدد مــن العمليــات الجراحيــة
الجديــدة لتطويــل أنســجة وعظــم الــذراع األيميــن
خــال مراحــل ســنية مختلفــة ..لهــذا أناشــد كل
مســؤولي الحكومــة الســويدية ومصلحــة الهجــرة،
إعــادة النظــر فــي قضيتنــا مجــددًا ودراســتها مــن
منظورهــا اإلنســاني أيضــا ،آخذيــن بعيــن االعتبــار
اتفاقيــات األمــم المتحــدة وبنودهــا المتعلقــة بحقــوق
ذوي االحتياجــات الخاصــة ،ألن الســويد إحــدى أوائــل
الدول الموقعة عليها».
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تعاني من مرض نادر!
غيداء :أتمنى أن يعلم الناس حقيقة مرضي ليتفهموا مقدار ألمي

المرحلة الثالثة واألخيرة من المرض

شكل جسم الحالة قبل المرض

الكومبــس :غيــداء ســيدة ســورية ،فــي الثامنــة والعشــرين مــن العمــر،
حاصلــة علــى شــهادة فــي مجــال التقنيــة اإللكترونيــة والتحكــم اآللــي،
متزوجة وأم لطفلة وحيدة في الرابعة من عمرها.
قدمــت غيــداء إلــى الســويد فــي ينايــر  /كانــون الثانــي  .2014وتنقلــت
فيهــا عبــر مــدن عــدة حتــى اســتقر بهــا الحــال مــع عائلتهــا الصغيــرة فــي
مدينــة هلتــي بــروك التابعــة لمقاطعــة هلنــد ،لــم تكــن آنــذاك تعانــي أيــة
مشــاكل صحيــة تذكــر ،باســتثناء ربــو تحسســي بســيط يمكــن تداركــه
باستعمال بعض بخاخات االستنشاق التقليدية.

كليًا لعدم تقبل الفكرة.
مفصــل ،مشــددين علــى ضــرورة اإلســراع قــدر
بعــد رحلــة طويلــة مــن التخبــط بيــن اإلهمــال المستطاع في إجراء الجراحة».
َ
ُ
والتشــخيصات الطبيــة الخاطئــة ،أخيـرًا تســنى لغيــداء لســوء الحــظ لــم يكــن هــذا النــوع مــن الجراحــات يجــرى
معرفــة حقيقــة المــرض الــذي نغــص حياتهــا مثيـرًا إال داخــل العيــادات الســويدية الخاصــة ،مــا يعنــي أن
غيــداء ســتكون مضطــرة إلــى دفــع مبلــغ مالــي ضخــم
حيرة كل أطبائها ومعارفها.
نظيــر العمليــة ،والتــي تــم تقديــر تكلفتــه المبدئيــة
بحوالــي  180ألــف كــرون ســويدي ،لــم تكــن غيــداء
تملك منها كرونًا واحدًا.
لويــس ســام ســون لويــس ،طبيبــة اختصاصيــة
ســويدية مخضرمــة ،تعمــل فــي إحــدى المراكــز هكــذا بــدأت هــذه األخيــرة رحلــة جديــدة مــن المعاناة
الصحيــة الخاصــة بمدينــة يوتوبــوري ،تــزور المركــز ســعيًا بيــن اإلدارات الحكوميــة المختلفــة مثــل مكتــب
الصحــي داخــل مدينــة هلتــي بــروك ،أيامــا معــدودة العمــل ومؤسســة التأميــن االجتماعي وبيــن الجمعيات
كل ســنة لمتابعــة بعــض الحــاالت المرضيــة اإلنســانية الخاصــة والكنائــس الســويدية ،فــي محاولــة
االســتثنائية .كانــت غيــداء مــن بيــن الحــاالت القليلــة مســتميتة للحصــول علــى دعــم مالــي يغطــي تكاليــف
ُ
التي تم اختيارها لمقابلتها.
العمليــة دون نتائــج إيجابيــة تذكــر .كل مــا عــرض
بعــد فحــص طبــي دقيــق ،رجحــت الطبيبــة أن مــا عليهــا كان وع ـدًا بدفــع إحــدى الجمعيــات الخيريــة
تعانــي منــه غيــداء حالــة مرضيــة نــادرة تســمى الوذمة المحليــة جــزءًا مــن تكلفــة العمليــة بحجــة تواضــع
الشــحمية ،تســتهدف غالبــا الذراعيــن والرجليــن عند إمكاناتهــا الماليــة ،إال أن الجمعيــة تنصلــت مــن
النســاء بشــكل أكبــر ،تنتــج عــن حــدوث خلــل فــي التزامها الحقًا ولم تدفع شيئًا ،كما تقول.
الغــدة الدرقيــة أثنــاء فتــرة الحمــل ،منوهــة أن الحميــة فــي هــذه المرحلــة باتــت غيــداء عاجــزة عــن الســير
الغذائيــة والتماريــن الرياضيــة لــن تجــدي نفعــا مــع تقريبــا إال باســتخدام العــكازات ،لكــن ســوء الحــظ ظــل
هــذا المــرض ،الــذي يكمــن عالجــه الوحيــد فــي إجــراء يالزمهــا ولــم يســمح لقدرتهــا علــى اســتعمال يديهــا
ً
عملية خاصة لشفط للدهون.
أيضًا باالستمرار طويال.

فــي عــام  2016أجــرت غيــداء أول جراحة اســتئصال
إلزالــة أحــد فصــي الغــدة ،إال أن الفــص الثانــي ســرعان
مــا أصيــب بالعــدوى وبــدأ يتضخــم بــدوره ،ليضطــر
األطبــاء إلــى اســتئصاله أيضــا بعــد مــرور أقــل مــن عــام
على الجراحة األولى.

عقــب مقابلتهــا لالختصاصيــة الســويدية لويــس،
ســافرت إلــى المانيــا علــى نفقتهــا الخاصــة طلبــا
للتشــخيص الطبــي والمشــورة ،هنــاك أجريــت لهــا
جلســات إل بــي جــي ،أكــد األطبــاء بعدهــا إصابتهــا
بالوذمــة الشــحمية ،ثــم زودوهــا بتقريــر طبــي

لكــن مشــاكلها الحقيقيــة بــدأت قبــل حوالــي أربــع
ســنوات ،أي تحديـدًا أثنــاء الشــهر الثامــن مــن حملهـا،
حيــث باتــت غيــداء تصــاب بحــاالت مــن ضيــق التنفس
واإلجهــاد مــع بعــض اإلغمــاء أحيانــا ،فــي البدايــة
َ َّ
شــخَص األطبــاء حالتهــا بفقــر حــاد فــي الــدم نتيجــة
لنقــص عنصــر الحدي ـد ،غيــر أنــه بعــد والدتهــا
بشــهرين ،اكتشــف األطبــاء إصابتهــا بفيــروس الغــدة
الدرقيــة ،الــذي جعــل غدتهــا تنمــو وتتضخــم بشــكل
يــؤدي إلــى صعوبــة فــي التنفــس والبلــع وغيرهــا مــن
األعراض المزعجة.

غيــر أن أمورهــا الصحيــة لــم تنفــك تتدهــور بســرعة
شــديدة ،لتضــاف مشــكلة نقــص الكالســيوم بالــدم
إلــى مشــكلة نقــص الحديــد التــي اســتلزمت مداواتهــا
بتنــاول عــدد ثمانــي كبســوالت كالســيوم مــع دي3
يوميــا ،كمــا الحظــت تضخمــا واضحــا فــي كلتــا رجليهــا
مــع آالم حــادة بهمــا عنــد تعرضهمــا ألبســط لمســة،
إلــى درجــة عــدم احتمالهــا جلــوس ابنتهــا فــي
ً
حضنهـا ،مــا جعــل البعــض يتهمونهــا جهــا بالمبالغة
في ردة فعلها.
هنــا شــرع األطبــاء ينصحونهــا بتجربــة اللجــوء إلــى
مراكــز التغذيــة والصــاالت الرياضيــة التخصصيــة،
لكــن النتائــج جــاءت عكســية تمامــا ،مؤديــة إلــى مزيــد
مــن اإلعيــاء النفســي والجســدي لغيــداء ،حتــى أن
طبيــب المركــز الصحــي بمنطقتهــا شــرع يصــف لهــا
أدويــة مضــادة لالكتئــاب ،إال أنهــا رفضــت تعاطيهــا

حالة مرضية نادرة

مــع انقضــاء الوقــت دون إجــراء الجراحــة المناســبة،
ودخــول المــرض فــي مرحلتــه الثالثــة واألخيــرة ،بــدأت
الوذمــة الشــحمية فــي االنتشــار لتبــدو أعراضهــا
ظاهــرة علــى الذراعيــن ويمســي مــن العســير والمؤلــم
كذلــك االتــكاء عليهمــا لحمــل جســمها فــوق العــكازات
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تقرير طبي من مستشفى ألماني

إال دقائــق معــدودة ،رغــم ذلــك ظلــت تحــاول الســير
أمــام العامــة دون عــكازات تحرجــا مــن رؤيتهــا
نظرات الشفقة في أعينهم.
مؤخـرًا قابلــت أحــد األطبــاء المختصيــن لمعرفــة ســبب
زيــادة تــورم إحــدى قدميهــا فأخبرهــا أن المشــكلة
تكمــن فــي وجــود أربــع أكيــاس مائيــة داخــل ِر ّج ِله ـا،
تعــرف فــي الســويد باســم (أكيــاس بيكــر) ،ثــم قــام
بتحويلهــا إلــى قســم مختــص بأمــراض العظــام للتأكــد
مــن ســامة العظــم فــي تلــك المنطقــة ،وهــي ال تــزال
حتى اللحظة في انتظار تبليغها بالنتيجة.

تفرقــة ،مــع األســف ال توجــد أيــة إمكانيــة للحصــول
على مساعدة مادية للعالج من المرض».
واســتطردت« :المــرض معــروف أكثــر فــي ألماني ـا،
حســب علمــي أن غيــداء حصلــت علــى ســابقًا علــى
تشــخيص طبــي هنــاك ،يمكنهــا محاولــة تقديــم
طلــب للرعايــة الصحيــة فــي ألمانيـا ،لكنــي لســت واثقــة
إن كانــوا ســيقبلون ذلــك أم ال ،قــد يتطلــب األمــر أن
تكــون مواطنــة ألمانيــة أو حاصلــة علــى إقامــة دائمــة
هنــاك علــى أقــل تقديــر ،ال أعلــم تحديــدا ،يمكنهــا
أيضــا الذهــاب إلــى المركــز الصحــي ومحاولــة طلــب
إحالة إلجراء العملية».

ميلين :من الصعب الحصول
على عالج للمرض في السويد غيداء :التأخر في أجراء
باحثــة عــن الدعــم النفســي واالجتماعــي مــع الحــرص العملية يحمل مخاطر
علــى نيلهــا مزي ـدًا مــن المشــورة ،وجــدت غيــداء
ضالتهــا فــي جمعيــة ســويدية مختصــة تســمى التحول الى ورم سرطاني

Lymph Region Jönköping
الســيدة (ماريتــا ميليــن) ،رئيســة الجمعيــة المذكــورة،
أدلــت ل ـ الكومبــس بتصريــح خــاص ،عــن وضــع غيــداء،
قائلــة« :مــن الصعــب ج ـدًا الحصــول علــى تشــخيص
ومعالجــة طبيــة لهــذا المــرض فــي الســويد نتيجــة
لعــدم وجــود أطبــاء مختصيــن ،معظــم األطبــاء
المتوفريــن حاليــا ال يســتطيعون تقديــم العــاج،
لكنهــم يحاولــون ويتعلمــون عــن المــرض ،كل مــا
يمكــن فعلــه هنــا فــي الســويد الحصــول علــى مالبــس
ضاغطــة خاصــة تقلــل الشــعور باأللــم وممارســة
التماريــن المائيــة ،يوجــد طبيــب واحــد ذكي متخصص
فــي إجــراء عمليــات جراحيــة متعلقــة بهــذا المــرض
فــي مدينــة يوتوبــوري ،إال أن التكلفــة الماليــة لــكل مــا
ذكرنــاه تقــع علــى عاتــق المريــض وحــده ،هــذا األمــر
ينطبــق علــى الجميــع ،ســويديين وأجانــب دون

تــروي غيــداء بدورهــا لـ الكومبــس بعضًا من معاناتها
مــع هــذا المــرض ،قائلــة« :أرى وضعــي الصحــي يــزداد
ً
ســوءًا باســتمرار وأبكــي ليــا مــن شــدة األلــم ،ال
أســتطيع النــوم إال بعــد تنــاول المورفيــن ،فــي النهــار
ألجــأ إلــى تنــاول مســكن نابروكســين ألتمكــن مــن
متابعــة يومــي ،أشــعر أنــي أصبحــت عاجــزة تمامــا،
ضاعــت كل أحالمــي وطموحاتــي التــي جئــت الســويد
ألجــل تحقيقه ـا ،دفنــت كليــا بيــن االنتفاخــات
واألورام ،حتــى المرايــا صــرت أتحاشــى تعليقهــا
بغرفتــي ،وإذا وقفــت مضطــرة أمــام أحدهــا أتحاشــى
قــدر اإلمــكان النظــر إلــى نصفــي الســفلي ،األصعــب
مــن كل هــذا ســماع التعليقــات الســلبية الجارحــة مــن
بعــض النــاس حــول مظهــري ،مــا أن يرونــي حتــى يبدأ
الجميــع بالتحــدث عــن ضــرورة اتباعــي لحميــة
غذائيــة وممارســة الرياضــة ،كمــا بلغــت الصفاقــة

تقرير طبي من مركز صحي في السويد

عنــد أخريــن إلــى حــد مصارحتــي بتفضيــل المــوت
علــى الغــدو مثلــي ،مــن يتعاطــف منهــم ال يتمالــك
إخفــاء شــفقته تجاهــي ،مضاعفيــن شــعوري بالحــزن
واألسى حيال نفسي».
وأضافــت« :أنــا قادمــة جديــدة إلــى الســويد ،ليــس لــدي
عمــل أو تأميــن صحــي ،كل شــركات التأميــن رفضــت
طلبــات تأمينــي فــور معرفتهــم بوضعــي الحالــي .إذا
لــم أقــم بإجــراء الجراحــة فــي وقــت قريــب ســيتفاقم
مرضــي ليصبــح ِلمفاويــا ،يمكــن أن يتطــور بصــورة
أخطــر ليتحــول إلــى ورم ســرطاني ،إنــه مصيــر بشــع
أقاتــل بــكل قوتــي للفــرار منــه ،كمــا أحــث نفســي دائمًا
على عدم جعله هاجسًا ينغص حياتي».
وختمــت حديثهــا« :أتمنــى أن يعلــم النــاس حقيقــة
هــذا المــرض ليتفهمــوا مقــدار األلــم الــذي أصابنــي أنــا
وغيــري ممــن ابتلينــا بــه ،وعانينــا مــا يشــبه ســريان
النــار المســتعرة داخــل أطرافنـا ،علهــم يحجمــون عن
مضاعفــة عذابنــا بكالمهــم ونظراتهــم الجارحــة ،كمــا
أرجــو أن يصــل ندائــي هــذا إلــى الجهــات المعنيــة
ويســاعدوني فــي إجــراء جراحتــي بصــورة عاجلــة
لتأخــذ حياتــي مجــددًا مجراهــا الطبيعــي مثــل بقيــة
البشر.

لقــد رأيــت ســيدات مســنات ســويديات جــاوزت
أعمارهــن الثمانيــن يصبــن بــذات المــرض ،ثــم
يتماثلــن للشــفاء تمامــا بعــد إجــراء الجراحات المناســبة
لهــن ،أمــا أنــا فــا أملــك تامينــا صحيــا وال جنســية
ً
ســويدية وال مــاال يغطــي تكاليــف العــاج ،ناهيــك أنــي
أقضــي إجــازة مرضيــة دون مرتــب أو دراســة منــذ
أربعــة أشــهر ،تنتهــي بحلــول شــهر فبرايــر القــادم،
مــا يعنــي أن عــدم إيجــاد حــل لمشــكلتي قبــل هــذا
الموعــد ســتؤدي إلــى فقــدان مصــدر دخلــي الوحيــد
بشــكل دائــم باعتبــاري منقطعــة عــن الدراســة
واألنشــطة .لــم يبــق لــي اآلن إال أن يشــملني اللــه تعالــى
ً
برحمتــه ،مرســا مــن يعيــد البهجــة إلــى قلبــي
ويســاعدني علــى دفــع رســوم الجراحــة بشــكل عاجــل
قبل فوات األوان».

قسم التحقيقات
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منال زيدان :أناشد
إما ترحيلنا إلى
فلسطين أو منحنا
اإلقامة في السويد
مسؤولة في الهجرة لعائلة فلسطينية
من ( )6أفراد :أنتم معلقون في الهواء .
الكومبــس – تحقيقــات :علــى ضــوء انتهــاء صالحيــة إقامــة
عمــل زوجهــا ،صــار لزامــا علــى (منــال زيــدان) وعائلتهــا
المكونــة مــن  6أفــراد ،مغــادرة أراضــي المملكــة العربيــة
الســعودية خــال مهلــة زمنيــة محــددة .لــم تكــن فكــرة
العــودة إلــى ســوريا التــي يحملــون وثائــق ســفرها كالجئيــن
فلســطينيين ،خيــارًا متاحــا بالنظــر إلــى األوضــاع
االقتصاديــة واألمنيــة المترديــة هنــاك .هكــذا اســتقر
بهــم الــرأي علــى الهجــرة إلــى مملكــة الســويد لبــدء حيــاة
جديدة.
قسم التحيقيات
ســنة  ،2015نزلــت العائلــة فــي منــزل
(ميســون زيــدان) شــقيقة (منــال) الكبــرى،
الكائــن بمدينــة هلســنبوري ،ريثمــا يتخــذ
مصلحــة الهجــرة الســويدي قــرارًا فــي
طلبــات لجوئهــم .تتألــف عائلــة (ميســون)
بدورهــا مــن  6أفــراد ،مــا يعنــي أن مجمــوع
ســكان المنــزل مــن كال العائلتيــن 12
شــخصًا ،إال أنهــم احتملــوا ضيــق المــكان
ً
أمــا فــي انتهــاء المشــكلة ســريعًا مــع
صــدور قــرار اإلقامــة وفــرز عائلــة (منــال)
إلى سكن مستقل.
فــي هــذه المرحلــة ،تدهــورت عالقــة
(منــال) بزوجه ـا ،فاختــارا الطــاق مــع
احتفاظها بحق حضانة األبناء.
بعــد عاميــن مــن االنتظــار ،أصــدر مكتــب
الهجــرة قــراره قاضيــا برفــض طلبــات
اللجــوء وترحيــل كل أفــراد العائلــة إلــى
الســعودية .اســتأنفت (منــال) وأبنائهــا
قرارهــم ثــاث مــرات متتاليــة ،إال أن
محاوالتهــم فشــلت كليــا فــي دحــض
القرار.
نــال اليــأس واإلحبــاط مــن (منــال) ،مــا

جعلهــا تعقــد العــزم علــى العــودة مــرة
أخــرى رفقــة أبنائهــا مــن حيــث جــاءوا،
فاتجهــت لمقــر الســفارة الســعودية
بســتوكهولم الســتخراج تأشــيرة دخــول،
غيــر أن طلبهــا قوبــل بالرفــض أيضــا
بدعــوى عــدم امتالكهــم تصريــح إقامــة
فــي أي دولــة بالعالــم ،كمــا أعلموهــا أن
المــرأة المطلقــة ال يحــق لهــا زيــارة
الســعودية أو العمــل فيهــا دون مرافقــة
محــرم ..ســألتهم منحهــا إفــادة رســمية
بهــذه القــرارات فوافقــوا وأعطوهــا مــا
أرادت.
حاولــت العائلــة مجــددًا ،اســتخراج
تأشــيرات زيــارة للبحــث عــن عمــل فــي
الســعودية بمســاعدة قريــب يقيــم هنــاك،
لكــن الســعوديين أعلموهــم أن التأشــيرات
ُ
ال تمنح للفلسطينيين.
لجــأت (منــال) وأبنائهــا إلــى محكمــة
الهجــرة االبتدائيــة إلعــادة لنظــر فــي
القضيــة ،مقدميــن جميــع إفــادات الرفــض
التــي تحصلــوا عليهــا مــن الســفارة
الســعودية كأدلــة إثبــات علــى عــدم
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إمكانيــة تنفيــذ قــرار ترحيلهــم خــارج
الســويد ،ســواء إلــى الســعودية ،أو ألي بلــد
أخــر فــي العالــم ،نتيجــة تصنيفهــم
كأشخاص «عديمي الجنسية».
رفضــت المحكمــة اعتمــاد الوثائــق
المذكــورة معتبــرة إياهــا أدلــة ضعيفــة،
مطالبــة (منــال) بتقديــم وثائــق أقــوى
صــادرة بشــكل مباشــر عــن اإلدارات
المختصــة فــي الســعودية ،مؤكــدة رفضها
للطعــن المقــدم فــي قــرار مكتــب الهجــرة
القاضــي بعــدم قبــول طلبــات لجــوء العائلــة
وترحيلهــا مــن الســويد متــى وافقــت
السعودية على ُاستقبالهم.
فــي النهايــة أ ِبلغــت (منــال) وأبنائهــا
بحقهــم فــي تقديــم طلبــات لجــوء جديــدة
إلــى مصلحــة الهجــرة الســويدي بحلــول
أيــار مايــو  ،2022إلعــادة تقييــم
أوضاعهــم ،فــي حــال عــدم اســتطاعة
تنفيذ قرار ترحيلهم.
عــن معانــاة عائلتهــا جـ ّـراء أوضاعهــا
الراهنــة ،تحكــي (منــال زيــدان)
لـ(الكومبــس) ،قائلــة« :أشــعر اليــوم وكأننــا
نقبــع خلــف جــدران ســجن كبيــر ،لقــد مــر
علــى وجودنــا فــي الســويد  4ســنوات
كاملــة ،والزالــت حياتنــا تمضــي فــي طريــق
مجهــول ،دون مســتقبل واضــح ،أو أمــل

بفــرج قريــب ،نعانــي مغبــة قــرار عبثــي
غيــر مســؤول ،جــاء ليصنــع أزمــة ال ليحــل
قضيــة ،تســبب فــي حرماننــا حــق عيــش
حيــاة طبيعيــة ومســتقرة مثــل بقيــة خلــق
اللــه ،فيــه إهــدار صــارخ لوقــت مؤسســات
الدولة ومواردها.
نحــن  5أشــخاص ،نجثــم علــى صــدور 6
أشــخاص أخريــن داخــل منزلهــم ،نتيجــة
رفــض مصلحــة الهجــرة منحنــا ســكنًا
ً
مســتقال بدعــوى عــدم توفــر أماكــن ســكن
شــاغرة لديــه ،مــا جعلنــا نشــعر باالنكســار
والحــرج َجـ ّـراء األزمــة التــي تســببنا فيهــا
لشــقيقتي وعائلتهــا عــن دون قص ـد ،إن
كل فــرد فــي هــذا المنــزل اليــوم يعانــي
نفس ـيًا بشــدة نتيجــة لألوضــاع الراهنــة.
لــدي أيضــا فتاتيــن بالغتيــن فــي ســن 19
و ،21لــم تســتطيعا الدراســة فــي
الجامعــة ،أو حتــى الحصــول علــى وظائــف،
لعدم امتالكهما أرقامًا وطنية سويدية.
األدهــى أن مكتــب الهجــرة رغــم ذلــك كلــه،
يطلــب منــا البقــاء علــى هــذه الحــال المزرية
حتــى إعــادة تقييمــه قضيتنــا ســنة
 ،2022غيــر مكتــرث بأعمارنــا التــي
ُ
تهدر ،أو أحالمنا التي تضيع».
أضافــت (منــال)« :أنــا الجئــة فلســطينية
ولســت ســعودية ،مــا يعنــي أن ترحيلــي إلــى
ً
الســعودية أمــر غيــر منطقــي أصــا ،إن

أرادوا ترحيلــي فمــن المفتــرض أن يكــون
إلــى بلــدي فلســطين ،ال أن يتــم نقلــي مــن
مهجــر إلــى مهجــر أخــر .العجيــب فــي األمــر
أن مصلحــة الهجــرة صارحتنــي بعلمهــا
اســتحالة عودتــي إلــى الســعودية ،حســب
تأكيــدات حكومــة هــذه األخيــرة شــخصيًا،
كمــا قمــت بإثبــات ذلــك أيضــا بمــا ال يــدع
ً
مجــاال للشــك عــن طريــق المســتندات التــي
حصلــت عليهــا مــن ســفارة الســعودية
بســتوكهولم ،إال أن القــرار ظــل ســاريًا .مــن
هــذا المنطلــق أتســاءل :مــا الحكمــة
المرتجــاة وراء اتخــاذ مكتــب الهجــرة لقــرار
ال يمكن تنفيذه؟»
وختمــت« :أناشــد مســؤولي مصلحــة
الهجــرة بحــق اإلنســانية ،أن يعيــدوا النظــر
فــي قرارهــم ،آخذيــن بعيــن االعتبــار
تبعاتــه المدمــرة علين ـا ،كمــا أرجــو منهــم
هــذه المــرة اتخــاذ قــرار عملــي وواضــح.
يقضــي إمــا بإعادتنــا إلــى بلدنــا فلســطين،
وإمــا بمنحنــا حــق اإلقامــة فــي الســويد
ليتســنى لنــا اســتئناف حياتنــا بشــكلها
الطبيعي».
وفــي آخــر تواصــل مــع مصلحــة الهجــرة,
قالــت لهــم المســؤولة  :يمكــن أن تبقــوا
فــي الســويد ولكــن بــا أي حقــوق فأنتــم
معلقون في الهواء.
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دانماركيون يغنون بالعربية..
ويمزجون اإليقاعات الشرقية بالغربية

الكومبس
ً
– تحقيقات:
حدثنا قليال عن نفسك ،وخطواتك
(شال) إحدى الفرق
األولى في عالم الموسيقى؟
الموسيقية الشبابية
الحديثة في أوروبا،
اســمي (عمــر نبيــه مفلــح) ،مواليــد  24فبرايــر /شــباط  ،1994نشــأت
اختصت عن غيرها بأداء
فــي منطقــة دمشــق القديمــة ،خريــج معهــد تقنــي هندســي ،قســم
لون فني جديد ،مزجت فيه
تصميم مساحة.
كان لنشــأتي بيــن أفــراد عائلــة موســيقية ،يعمــل فيهــا والــدي بين األلحان واإليقاعات الشرقية
وشــقيقي كعازفــي إيقــاع ،أث ـرًا إيجابيــا كبي ـرًا علــى بــروز بنظيرتها الغربية ،مقدمة مذاقًا
موهبتــي ،حتــى أنــي بــدأت العــزف فــي ســن الخامســة ..لقــد
فنيًا غنيًا ،يغذي ويرضي جميع
ً
ً
وجــدت نفســي دائمــا فــي الموســيقى ،وشــعرت معهــا األذواق ،القى إقباال جماهيريًا حافال في
باالســترخاء ،مــا جعلنــي أوليهــا كل اهتمامــي ،كمــا أنــي لقيــت أوروبا ،سواء بين سكانها من الغربيين،
تشــجيعًا كبيـرًا مــن أهلــي وأقاربــي الذيــن الحظــوا امتالكــي
.أو أبناء الجاليات العربية المختلفة
موهبة موسيقية مبكرة ،تميزني عن بقية أقراني.
لمزيد من التفاصيل حول فرقة
(شال) ،ودورها في مد جسور التواصل
ما أبرز العقبات التي اعترضت
الثقافي بين الشعوب للتعريف
بأصالة الفنون الشرقية ،وإثراء
طموحاتك الفنية في بلدك؟
عالم الموسيقىوالطرب .التقت
عندمــا كبــرت ،اختلــف وضعــي كثي ـرًا وقابلتنــي صعوبــات «الكومبس» بضابط إيقاعها العربي،
عــدة ،أهمهــا نظــرة مجتمعنــا العربــي إلــى الطبــال باعتبارهــا الفنان عمر مفلح ،في نص الحوار
مهنــة ســوقية ،ال يرقــى ممتهنهــا إلــى درجــة عــازف إيقــاع .حتــى
:التالي
عندمــا تقدمــت لدراســة الموســيقى فــي دار االوبــرا بالمعهــد العالــي،

راغبــا فــي تطويــر نفســي بشــكل أكبــر ،فوجئــت بهــم يجيبونــي أن الطبــل
ال يثيــر اهتمامهــم ،وال يعتبرونــه آلــة موســيقية أساســية فــي مجــال
األوبرا.

لماذا اخترت عزف اإليقاع بالذات..
وما الرسالة تحاول إيصالها من
خاللها؟
أنــا لــم أختــر مهنــة عــزف اإليقــاع ،لكــن عــزف اإليقــاع هــو
الــذي اختارنــي ،لقــد كان موجــودًا بداخلــي منــذ البدايــة
ولــم أتعلمــه ،إنــه يمنحنــي طاقــة إيجابيــة كبيــرة ،تحثني
دائمــا علــى تطويــر نفســي أكثــر ..أمــا رســالتي فهــي رفــع
َ
قيمــة العــزف اإليقاعــي فــي مجتمعنــا بحيــث ال ُينظــر
إليــه مــرة أخــرى كشــيء ثانــوي ..إن أول مــا يفعلــه أي
ملحــن يعتــزم تأليــف لحــن جدي ـد ،هــو محاولــة تحديــد
ســرعة إيقــاع هــذا اللحــن ،فاإليقــاع مثــل دقــات القلــب،
البــد أن يكــون منتظمــا دائمــا .كمــا أنــه يمثــل العمــود
الفقري ألي موسيقى.

حدثنا عن بدايات مشوارك الفني في
المهجر؟
أواخــر ســنة  2015ســافرت إلــى الســويد ،ألجــد نفســي ببلــد غريــب ،ال
يعرفنــي فيــه أحـد ،أواجــه تحديــات كبيــرة فــي التأقلــم مــع اللغــة والحياة
والثقافــة الجديــدة .عادلــت شــهادتي وعــدت لدراســة الهندســة ،لكنــي
ً
عرفــت أن طموحــي هــذا ســيحتاج وقتــا طويــا لتحقيقــه .كانــت فكــرة
التوقــف عــن عــزف الموســيقى أمـرًا صعبــا جـدًا علــي ،خاصــة أنــي اعتــدت
قبــل الهجــرة علــى أداء تدريبــات موســيقية يوميــة فــي أرقــى األماكــن
بمدينــة دمشــق ،مــا جعلنــي أشــعر بالضيــاع وأتأثــر نفسـيًا إلــى حــد كبيــر،
ُ َ ُ
غيــر أنــي قــررت عــدم االستســام لليــأس ،ورحــت أط ِبــل فــي الشــوارع
والســاحات العامــة والمــدارس ،مظهـرًا موهبتــي أمــام الجميــع ،فجــاء رد
فعــل الســويديين إيجابيــا ،وتفاعلــوا مــع أدائــي بالرقــص والتصفيــق،
ورغــم كوننــا آنــذاك فــي أواخــر شــهر ديســمبر ،والثلــج يتســاقط بغــزارة،
مــا جعلنــي أســتطيع بالــكاد تحريــك أصابعــي مــن وطــأة البــرد ،إال أنــي
شــعرت بســعادة غامــرة لقــاء معاودتــي العــزف مــن جديـد .هكــذا بــدأت
أصــور مقاطــع فيديــو لنفســي وأنــا أعــزف ،ثــم أنشــرتها عبــر مواقــع
التواصــل االجتماعــي ،لتلقــى اهتمامــا كبيـرًا بيــن النــاس ،وتلفــت األنظــار
َّإلي في مدينة هلسنبوري.

كيف انتقلت من مرحلة األداء المنفرد
إلى العزف ضمن فرقة موسيقية
دانماركية؟

بــدأ التعــاون بينــي وبيــن الفرقــة الدانماركيــة أول مــرة هنــا بمقاطعــة
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األوروبيين على ما تقدمونه
ما سر إجادة (سارة) ألداء
من مزج موسيقي؟
ردودسـاألفـانعـ الـالنـجــاسـاءتدائمـإيجابـا،يــةسـجـدـيماًا ،لقـإيقاـدعـالقــاتـت الفالطكـبــلـرة األغاني العربية؟
على الصعيد الشخصي ..ما
استح
إن (ســارة) مولعــة باألغانــي العربيــة كثي ـرًا كمــا
خططك المستقبلية؟
هي
الشــرقية ،مــا شــجعنا علــى االســتمرار فــي أداء هــذا أســلفت ،ناهيــك أنهــا تمتلــك ســرعة عجيبــة فــي
ً
النمــط الجدي ـد ،ذلــك أننــا ال نقــدم إال الموســيقى

ســكونه الســويدية ،حيــث تواصلــوا معــي مــن
الدانمــارك عبــر عــازف الجيتــار بالفرقــة( ،نــور
عمــورة) ،الــذي أخبرنــي أنهــم يعملــون علــى مشــروع
إنشــاء فرقــة موســيقية تعــزف إيقاعــات متنوعــة مــن
جميــع ثقافــات العالــم ،ويريــدون منــي أن أعمــل
ً
معهــم بصفتــي ممثــا عــن اإليقــاع الشــرقي ،مــا
أشــعرني بالفخــر وجســامة المســؤولية الملقــاة علــى
عاتقي.
الشــرقية األصيلــة ذات اإلحســاس القــوي ،الــذي يصــل
إلى مستمعيه بشكل سلس وتلقائي.
إن الغربيــون يتأثــرون بالعــزف الشــرقي كمــا نتأثــر
نحــن بعزفهــم تمامــا ،وهــو مــا عايشــته مــن واقــع
تجربتــي الشــخصية ،حتــى أن بعضهــم بــدأوا يعزفــون
إيقاعاتهــا فــي الســويد والدانمــارك الستشــعارهم
مــدى جمالهــا فــي نفوســهم .لقــد الحظــت حــدوث
لقــد اهتمــوا بــي وبجميــع تفاصيــل عملــي وحياتــي ،امتــزاج كبيــر بيــن اللحــن الشــرقي والغربــي خــال
فشــعرت بقيمتــي ،وعرفــت أنــي لســت مجــرد طبــال ،الســنوات الثالثــة الماضيــة ،بــل أجــرؤ علــى القــول إن
هكــذا اندمجنـا ،وقمنــا معــا بتأســيس فرقــة دانماركية الموســيقى الشــرقية أضافــت كثي ـرًا إلــى نظيرتهــا
تعــزف األلحــان الشــرقية فــي كل أرجــاء الدانمــارك .الغربيــة ،األمــر الــذي جعلنــي أحــس بوجودنــا كعــرب،
لقــد أتــاح لــي عملــي مــع الفرقــة ،فرصــة التعــرف كلمــا ســمعت موســيقانا تعــزف خــارج أوطاننــا فــي أي
بأشــخاص كثيريــن فــي الدانمــارك ،مــن خــال حبهــم بلد أجنبي أزوره.
إليقاعاتي الشرقية ،وإحساسهم بتميز موهبتي.

كيف تقبل األعضاء
الدانماركيون وجود عازف
إيقاع شرقي بينهم؟

مم تتألف فرقتكم؟

تتألــف فرقتنــا مــن  4أشــخاص( ،بــو) عــازف البيانــو
الدانماركــي الشــهير الــذي انضــم إلينــا مــن شــدة حبــه
للموســيقى الشــرقية( ،ســارة) المطربــة الدانماركيــة،
(نــور عمــورة) عــازف الجيتــار وكاتــب النوتــات ،وأنــا
َ ّ
عــازف اإليقــاع الشــرقي .معــا ك َونــا فرقــة (شــال) قبــل
ســنة ونصــف الســنة ،وأصبحنــا نغنــي بالعربيــة
والدانماركية واإلنجليزية.

كيف كانت ردود أفعال

كيف انتقلتم من مرحلة
عزف األلحان الشرقية إلى
الغناء باللغة العربية؟

كنــا فــي البدايــة نعــزف ألحانــا شــرقية فقــط ،أمــا الغنــاء
فــكان باللغتيــن الدانماركيــة واإلنجليزيــة ،لكــن
المطربــة (ســارة) عشــقت الغنــاء العربــي ،خاصــة
أغانــي فيــروز ،فقــررت حفظهــا وأدائهـا ،ولما قدمتها
أمــام النــاس راقــت لهــم فكــرة أداء مطربــة دانماركيــة
ألغـ ٍـان عربيــة ،مــا منحهــا شــعورًا عارمــا باإلنجــاز،
وحفزها على االستمرار.

لقــد اســتطعنا فــي نهايــة هــذا الحفــل جمــع مبلــغ 50
ألف كرون دانماركي كتبرعات.

الحفــظ ،لهــذا لــم تتــوان لحظــة عــن مفاجئتنــا بتقديــم
أغانــي عربيــة جديــدة فــي كل مــرة ،إضافــة إلــى أنهــا
تجتهــد علــى تطويــر نفســها باســتمرار ،وطلــب
مســاعدتنا حيــن تواجــه صعوبــات فــي اللغــة العربيــة.
بشــكل عــام فــإن أعضــاء الفرقــة الدانماركييــن يحبــون
الغنــاء العربــي ،ويعملــون جاهديــن علــى حفــظ كلماتــه
عــن طريــق كتابتهــا بأحــرف التينيــة ليســهل عليهــم
قراءتها ونطقها.

ما هي أبرز الحفالت
الموسيقية التي شاركتم
فيها؟

أخطــط مســتقبال للنجــاح فــي مجالي هندســة المســاحة
والموســيقى معــا ،كمــا أطمــح إلــى تأســيس معهــد
موســيقي لألطفــال ،ألن الموســيقى تهذيــب للــروح
ُ
والنفــس ،ت ِحيــل عازفهــا شــخصًا إيجابيــا ينشــر
السعادة دائمًا من حوله.

ماذا قدمت لك الموسيقى
كفنان مغترب؟

ســتبقى الموســيقى رفيقــي الدائــم فــي حزنــي وفرحــي،
وجــزء أساســي مــن حياتــي ،ألنهــا وفــرت لــي العمــل
والصداقــات وحيــاة اجتماعيــة ممتــازة ،كمــا لقيــت
بفضلهــا تشــجيع النــاس ،وأنــا كشــاب مغتــرب فــررت
مــن أوضــاع صعبــة فــي بلــدي ،بحاجــة ماســة إلــى مثــل
قمنــا بالمشــاركة ســابقًا فــي حفــل ســياحي بالدانمــارك هــذه الطاقــة اإليجابيــة التــي تمنحهــا لــي ،ألتمكــن مــن
للموســيقى الســورية ،وعمدنــا قبــل أداء كل أغنيــة إثبــات جدارتــي ومــدى فاعليتــي فــي مجتمعــي
عربيــة ،علــى شــرح كلماتهــا باللغــة الدانماركيــة الجديد.
للجمهــور ،مــا أثــار ســعادتهم وجعلهــم يستشــعرون
معانيه ـا .لكــن أكبــر وأهــم تظاهــرة شــاركنا فيه ـا،
ُ
كانــت حفلــة إليســينيور الخيريــة ،التــي ن ِظمــت
خصيصــا للتبــرع بعائداتهــا إلــى جمعيــة أطبــاء بــا عمر سويدان وتهاني عبود
حــدود فــي ســوريا ،وضمــت أغلــب نجــوم الموســيقى
والطــرب الســوريين الموجوديــن فــي أوروبـا ،حيــث كنا
نختــار أفضــل عــازف ســوري مغتــرب مــن كل دولــة
أوروبيــة .كمــا شــاركتنا الحفــل المطربــة الشــهيرة
(همســة منيــف) ،وســط حضــور جماهيــري مهيــب.
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تقرير رسمي
ُ
يحذر من
تنامي خطر
اليمين
المتطرف
الكومبــس – متابعــة :فــي الوقــت الــذي حــذر فيــه
تقريــر جديــد صــادر عــن المعهــد الســويدي ألبحــاث
الدفــاع  FOIمــن الخطــر المتزايــد الــذي يشــكله
األشــخاص الذيــن ينتمــون الــى البيئــات اليمينيــة
المتطرفــة ،واحتمــال قيامهــم بأعمــال إرهابيــة
وهجمــات فــي الســويد مســتلهمين أفكارهــم مــن
إرهابييــن ســابقين ينتمــون الــى الفكــر اليمينــي
المتطــرف ،أدانــت محكمــة ســويدية فــي يوتبــوري 5
مــن أصــل  10مــن أعضــاء حركــة مقاومــة الشــمال
النازيــة ،متهميــن بالتحريــض علــى ممارســة العنــف
والكراهيــة ضــد فئــات المجتمــع األخــرى ،خــال

FOTO: ADAM IHSE/TT

معرض الكتاب في يوتبوري في العام .2017
وأيــد جهــاز االســتخبارات الســويدية ســيبو مــا ورد
فــي التقريــر وفــق مــا ذكــره راديــو إيكــوت الســويدي
.Ekot
وذكــر المعهــد أن متطرفيــن ســويديين مــن اليميــن
المتطــرف ينشــطون فــي شــبكات ومواقــع علــى
اإلنترنــت تســتلهم الفكــر اليمينــي المتطــرف ،وتدعــو
الى استخدام العنف ،وتمجيد الجناة السابقين.
ومعظــم هــذه الشــبكات هــي باللغــة اإلنجليزيــة لكــن
بينها زوار وناشطين من السويد.
وكانــت عــدة دول مثــل النرويــج والواليــات المتحــدة

األمريكيــة ونيوزلنــدا شــهدت فــي الســنوات القليلــة
الماضيــة هجمــات إرهابيــة قــام بهــا أشــخاص ينتمــون
الــى الفكــر اليمينــي المتطــرف ســقط فيهــا المئــات
من الضحايا.
وكان جهــاز االســتخبارات الســويدية أعلــن فــي خريف
العــام الحالــي ،نمــوا فــي بيئــة التطــرف اليمينيــة فــي
السويد ،وتزايد احتمال وقوع هجمات في السويد.
واتهمــت المحكمــة فــي يوتوبــوري الخمســة بممارســة
أعمــال شــغب عنيــف ،فيمــا برأتهــم مــن تهــم
الكراهية ضد مجموعات عرقية أخرى.
واتهمــت اثنيــن آخريــن بعصيــان ســلطة تنفيــذ

القانون ،وبرأت البقية من التهم الموجهة إليهم.
وتتراوح أعمار المدانين بين  20وً 50
عاما.
وال تعتقــد المحكمــة فــي حكمهـا ،أن الحركــة مرتبطــة
بقــوة مــع الحــركات القوميــة التــي انتشــرت خــال
ثالثينيــات وأربعينيــات القــرن الماضــي ،والتــي تؤمــن
تلــك الحــركات بأفــكار التفــوق العنصــري ضــد
مجموعات سكانية أخرى.
وكان النازيــون الجــدد فــي الســويد قــد ارتكبــوا أعمــال
عنــف خطيــرة واشــتبكوا مــع الشــرطة وأنصــار
الحــركات المناهضــة للعنصريــة قبــل عاميــن فــي
أحــداث عنــف وقعــت علــى هامــش معــرض الكتــاب
الدولي السنوي في يوتبوري.
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مع بدء موسم العتمة والبرد واختفاء الشمس
خبيــر ســويدي ينصــح :أحرصــوا علــى المشــي نصــف ســاعة فــي اليــوم
حتى لو كان الجو غائمًا
الكومبــس – صحــة :مــع تغييــر الســاعة الــى التوقيــت الشــتوي ،وبــدء موســم العتمــة والبرد
لســاعات طويلــة ،يعانــي الكثيــر مــن النــاس الذيــن يعيشــون فــي الســويد ،والــدول
االســكندنافية ،مــن غيــاب الشــمس لمعظــم أوقــات النهــار ،مــا يــؤدي الــى شــعور اإلنســان
بالتعــب بشــكل غيــر اعتيــادي واالفتقــار الــى المحفــزات للقيــام بشــيء أو مــا يســمى بكآبــة
فصل الشتاء.
وللتغلــب علــى تلــك الحالــة ،ينصــح الباحــث الســويدي
فــي قضايــا الدمــاغ والنــوم كريســتيان بينيديكــت
ً
بالتعــرض الــى الضــوء قــدر اإلمــكان ،قائــا“ :إن الضــوء
أمــر مهــم جـدًا إلدارة الســاعة الداخليــة داخــل جســم
اإلنسان”.

وقــدم الباحــث عــددًا مــن النصائــح
منها:
اخــرج الــى ضــوء النهــار .االكتئــاب امــر شــائع فــي فصــل
الشــتاء ،والشــعور بالتعــب واالفتقــار الــى المحفــزات
أهــم أعراضــه .والمشــكلة التــي تحصــل فــي الظــام ،أن
المــرء وفــي حــال عــدم حصولــه علــى مقــدار كافــي مــن
ضــوء النهــار ال يقــوم بإنتــاج مــادة الســيروتونين فــي
الجســم .وهــذه مــادة مهمــة تجعــل المــرء نشــيطًا
وســعيدًا .لذلــك أحــرص علــى المشــي لمــدة نصــف
ســاعة علــى األقــل فــي فتــرة الغــداء والتعــرض لضــوء

النهــار ،حتــى لــو كان الجــو غائمــا ،فانــت بحاجــة الــى أن
تتعرض لضوء النهار لوقت قصير.
إذا لــم تتمكــن مــن الحصــول علــى ضــوء النهــار ،جــد
وســيلة أخــرى للحصــول عليــه! يمكنــك مواجهــة حالــة
اكتئــاب الشــتاء مــن خــال تعريــض نفســك للضــوء
خــال ســاعات الصبــاح .فــي ســتوكهولم هنــاك غــرف
خاصــة يمكنــك الذهــاب إليهــا للحصــول علــى معالجــة
ضوئيــة .الســاعة الداخليــة لــدى اإلنســان حساســة جـدًا
خــال ســاعات الصبــاح وهــذا مــا أظهــر آثــارًا مثيــرة
لإلعجــاب علــى قــدرة الشــخص علــى النــوم .كمــا يمكــن
للشــخص شــراء نظــام إضــاءة ذكــي يتغيــر لونــه خــال
النهــار ،مــن الضــوء األزرق الســاطع فــي الصبــاح الــى
ضوء أصفر خالل المساء.
تجنــب الهاتــف المحمــول ولوائــح التصفــح خــال
المســاء .إذا لــم يكــن للمــرء فرصــة للخــروج فــي ضــوء
النهــار ،يجــب عليــه التأكــد مــن أن الضــوء الــذي

يتعــرض لــه خــال النهــار أكبــر مــن الــذي يتعــرض لــه
فــي المســاء .يحتــوي ضــوء الشــمس علــى الكثيــر مــن
الضــوء األزرق ،ولكــن المشــكلة هــي أنــه إذا كنــت
تجلــس فــي المكتــب طــوال اليــوم وفــي المســاء تقضــي
وقتــك فــي اســتخدام الهاتــف المحمــول ولوائــح
التصفــح اإللكترونيــة ،وكالهمــا يحتويــان علــى كميــة
كبيــرة مــن الضــوء األزرق ،عندهــا ســيكون حصولــك
علــى الضــوء فــي وقــت المســاء أكبــر مــن حصولــك عليــه
فــي النهــار .وهــذا أمــر غيــر جي ـد .هنــاك تطبيقــات
ونظــارات خاصــة تزيــل اللــون األزرق مــن الهواتــف
النقالة ولوائح التصفح .استخدمها!
َ
تحــرك وف ّعــل نفســك! الخــروج والمشــي أمــر مهــم
جـدًا ،حينهــا يصــرف اإلنســان الكثيــر مــن الطاقة .وإذا
فعــل اإلنســان ذلــك فــي النهــار ،فإنــه يكــون متعبــا فــي
المســاء وهــذا مــا يســاعد علــى النــوم فــي وقــت مبكــر.
لكــن الوقــت الــذي نمــارس فيــه الرياضــة مهــم أيضــا.

فــا يمكــن للمــرء الركــض نصــف ميــل قبــل نصــف
ســاعة مــن نومــه .يحتــاج المــرء الــى أن يخلــق لنفســه
روتيــن للنــوم بالشــكل الــذي يفهــم فيــه الدمــاغ أن
الوقت حان للنوم.
تنــاول الطعــام بشــكل صحيــح وتجنــب الثقيــل منــه .ال
تتنــاول األطعمــة الدســمة وتجنــب الكثيــر مــن
الكربوهيــدرات فــي وقــت المســاء .تنــاول طعامــك
كالملــك فــي وقــت الصبــاح ،كالتاجــر فــي الغــداء ومثــل
الفقيــر فــي المســاء .وهــذه أفضــل طريقــة للحفــاظ
على الوزن الطبيعي والنوم في الليل.
ال تشــرب الكحــول فــي المســاء .ال تشــرب الكثيــر مــن
الكحول وال ســيما في المســاء .اآلن هو موســم األعياد،
وليــس مــن الصحيــح أن يشــرب المــرء زجاجتيــن مــن
النبيــذ كل يــوم وفــي شــهر كانــون الثانــي /ينايــر
المقبــل ،يتســاءل “لمــاذا ال أشــعر علــى نحــو أفضــل؟”
لألسف هذا ما نفعله.
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أفقيًا:

اﺷﻄﺐ اﻟﺤﺮوف المكــررة ﻣﺮة أو أﻛﺜﺮ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺻﻒ أﻓﻘﻲ ،ﻓﺘﺘﺒﻘﻰ ﻓــــﻲ اﻟﺸﺒﻜﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣــــﻦ اﻷﺣــــــﺮف ﺗﺸﻜﻞ ﻋــﻠــــﻰ اﻟــﺘــﻮاﻟــﻲ
اﺳــﻢ مطرب ﻣﺼﺮي.

منتصف الطريق
١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

ضــع مرادفــات الكلمــات التاليــة فــي المربعــات الفارغــة عموديــا بحســب األرقــام تحصــل بعــد ذلــك علــى
المشترك بين هذه المرادفات  ,اسم مطرب لبناني من أغانيه « بياع القلوب».
 - ١فيضان
 - ٢توقيع
 - ٣تاج العروس

 - ٤وسام
 -٥حصانة
 - ٦جبل نار

 - ٧مدخول

الكلــــــــمات المتقاطـــــــعة
أفقيًا:

-1ممثلة مصرية شاركت فريد األطرش في فيلم « لحن الخلود »
- 2غياب القمر – ضد حلو – نقيصة
 - 3ضرب من كبار البقر – يباغت
 - 4دجال أو محتال – آلة ُيدخن بها التبغ العجمي
 - 5لغز – من الحيوانات البرية
 - 6انتفاض الجفن بحركة اضطرارية – للتأوه
 - 7سارق – يكترث – جذب
 - 8حلقة من ذهب أو فضة توضع في اإلصبع – عودة
 - 9جشع – اختصار
 -١٠يود – حبر
 - 11مرتفع – تسوية – بقية حياة

عموديًا:

 -۱ممثلة مصرية من أفالمها « العوامة »٧٠
 - 2حماية – عداوة أو نزاع
 - 3حوادث كل يوم – شقي
- 4ضد مر – صبور – ضد باطل
 - 5حيوان يتسلق األشجار بسرعة  -والد
 - 6بحر – ضد سلبي
ّ 7
نية – حيوان له سنام - 8غير ناضج – مدخول
ّ
 - 9يهنئه بقدوم العيد – لحام
ُ -١٠يحضر – ما بين األرض والسماء – ما يجري في عروق اإلنسان
 - 11أنثى الليث – أهوج
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ليلى علوي في مالمو« :السويد حلوة أوي بس برررد» !!
الكومبــس – مالمــو :أثنــاء مشــاركتها كعضــوة لجنــة تحكيــم األفــام
الروائيــة الطويلــة فــي فعاليــات الــدورة التاســعة مــن مهرجــان مالمــو
للســينما العربيــة ،عقــدت الفنانــة المعروفــة ليلــى علــوي مؤتمـرًا صحفيــا
فــي فنــدق ســكانديك ،تحدثــت فيــه عــن المهرجــان واألفــام المشــاركة
فيــه ،وعبــرت عــن ســعادتها بحضــور المهرجــان الــذي اعتبــرت انــه
«كســب ثقــة الجمهــور الســويدي مــن خــال مجهــوده ودقــة اختيــار
األفــام التــي تشــارك فيــه مــن ناحيــة الموضــوع والرســالة ،وأدى الــدور
الملقــى عليــه ،باألخــص مــن خــال تشــجيع المواهــب الجديــدة الشــابة عــن
طريــق المنتــدى وســوق الفيلــم العربــي فــي مالمــو الــذي يجمــع صنــاع
األفــام بالمخرجيــن الشــباب ،كمــا انــه فرصــة للجاليــة العربيــة لمشــاهدة
األفالم العربية.
وأضافــت علــوي أنهــا كانــت تتمنــى « مشــاهدة فيلــم عربــي مشــترك
بجهــود العــرب ومشــاركة جنســيات مــن مختلــف دول الوطــن العربــي
ويكون موضوعه معبرًا عن الواقع”.
وعــن رأيهــا باألفــام المشــاركة فــي مهرجــان مالمــو بدورتــه التاســعة
قالت « كانت رائعة لوال بعض المشكالت في بعض السيناريوهات».
وعبــرت الفنانــة علــوي أيضــا عــن اعتقادهــا بــأن هنالــك دعــم كبيــر مــن
الفنانيــن الكبــار الــى الفنانيــن الشــباب مثلمــا كان موجــودًا فــي بدايــة
مشوارها الفني حيث انها استفادت من تجارب الممثلين الكبار.
وردًا علــى ســؤال الكومبــس فــي مــا اذا كانــت تعتقــد أن الســينما العربيــة
فــي أزمــة ،قالــت »:ليــس لدينــا أزمــة ابــداع وال مخرجيــن وال ممثليــن

بالعكــس الــكل يقــدم ويبــدع واإلبــداع العربــي موجــود ويتصاعــد ولكــن ســبيل المثــال مــن تونــس ولبنــان التــي حصلــت علــى مشــاركة باإلنتــاج مــع
المشكلة هي أزمة في اإلنتاج والتوزيع».
دول أوربية مثل النمسا وبلجيكا».
وأضافــت ليلــى أنهــا تتمنــى أن يتطــور الفيلــم المصــري مــن ناحيــة ايجــاد وأخيــرا أعربــت عــن إعجابهــا بالســويد التــي لــم تكــن هــذه زيارتهــا األولــى
شــركاء فــي اإلنتــاج كمــا هــو الحــال فــي األفــام العربيــة األخــرى علــى لها قائلة» السويد حلوة أوي بس برررد».

زينب وتوت

Oriental Night

31 oktober 17.00-21.00

Kom och njut
av musik, gratis
tilltugg och dr yck
i äk ta
or ientalisk t tem
a

Välkommen till
Oriental Night
En helkväll i orientaliskt tema
på vår mattavdelning med musik, gratis tilltugg och dryck
samt en härlig stämning.
Hur tillverkas dessa mattor och
vad är deras historia? Mattexperter på plats för att förgylla din kväll.

XXXL MATTSORTIMENT - STÖRST UTBUD AV ÄKTA
ORIENTMATTOR I MALMÖ

XXXL Mattsortiment
Störst utbud av äkta orientaliska
mattor i Malmö
Flera trendiga nyheter inkomna
Exklusiva ateljémattor
Exklusiva rabatter
Hitta mattor som Tabriz, Kashmir, Isfahan, Nain, Keshan,
Ghom, Hamadan och många fler.

XXXL Erbjudande

50-70 %

på alla äkta handknutna
orientaliska mattor

Gäller ej redan nedsatta produkter. Ytterligare rabatt ges ej. Kampanjen gäller endast ny beställning. Gäller ej produkter märkta Best Price. Gäller endast den 31 oktober 2019 mellan 17.00-21.00

XXXLUTZ MALMÖ, CEDERSTRÖMSGATAN 2, 212 39 MALMÖ | TEL.: 0406555-000
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شاب عراقي يفوز بالمركز األول في نصف نهائي
مسابقة أفضل حالق في السويد

الكومبــس – فيســتروس :فــاز الشــاب العراقــي عبــد
اللــه الجــادر مــن مدينــة فيســتروس بالمركــز األول فــي
المســابقة النصــف نهائيــة ألفضــل حــاق فــي الســويد
لهذا العام.
عبــد اللــه الــذي قــدم إلــى الســويد عــام  2015حصــل
فــي البدايــة علــى المركــز األول علــى شــمال ووســط

الســويد أثنــاء التصفيــات لهــذه المســابقة (årets
 )barberareوهــي أهــم مســابقة فــي هــذا المجــال
واألكثر اعتبارًا.
الجديــر بالذكــر أن التقديــم للمســابقة مفتــوح أمــام
الجميــع ممــن يعمــل فــي هــذا المجــال ويتنافــس
المتســابقين علــى قــص الشــعر و تشــذيب اللحيــة و

حالقتها.
خــال المســابقة النصــف نهائيــة كان لــدى الحالقيــن
 60دقيقــة لكــي يجهــزوا الموديــل الخــاص بهــم و 5
دقائــق فقــط إلجــراء اللمســات النهائيــة والتقييــم كان
حســب المعاييــر التاليــة :التقنيــة المســتخدمة و
الشكل النهائي للموديل و التسريحة.

عبــد اللــه تقــدم للمســابقة العــام الماضــي أيضــا ولــم
ييــأس مــن عــدم فــوزه بــل شــكل ذلــك اصــرارا أكبــر
لديــه علــى تطويــر نفســه و التقديــم مــرة أخــرى
للمسابقة في هذا العام.
الكومبــس تتمنــى لــه التوفيــق فــي المســابقة النهائيــة
ألفضــل حــاق فــي الســويد والتــي ســتتم فــي 24
نوفمبر /تشرين الثاني المقبل.

مستشــفى كارولينســكا يعطــي الضــوء األخضــر الســتخدام عــاج
جديد لسرطان الدم
الكومبــس – صحــة :أعطــى مستشــفى كارولينســكا،
فــي العاصمــة ســتوكهولم ،الضــوء األخضــر ،الســتخدام
نــوع جديــد مــن العــاج الجينــي ،يســتهدف ســرطان
الدم الليمفاوي الحاد للخاليا من نوع .B
ويســمى النــوع الجدي ـد ،العــاج بالخاليــا  Tوالــذي
يعمــل إلــى إعــادة تغييــر الخاليــا الخاصــة بجهــاز
مناعــة المريــض ،لتكــون قــادرة علــى التعــرف علــى
األورام وبالتالي مهاجمتها.

ويتــم فــي الوقــت الحالــي ،إعــداد العــاج األول لطفــل
مريــض ،بهــذا النــوع مــن الســرطانات وســوف
تستغرق هذه العملية حوالي شهر.
وقــال ســتيفان ميلــك ،أســتاذ أمــراض الــدم والعــاج
الخلــوي فــي مستشــفى جامعــة كارولينســكا فــي
هودينغــه“ ،إنــه يمثــل فرصــة جديــدة للبقــاء علــى
قيد الحياة للمرضى المصابين بأمراض خطيرة”.
يذكــر أنــه وفــي كل عــام ،يتــم تشــخيص حوالــي 60
ً
طفال بسرطان الخاليا اللمفاوية الحاد في السويد.

FOTO: ERIK SIMANDER/TT
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ﻣﺮﺣﺒ ًﺎ ﺑﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺼﺤﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ
Nydala vårdcentral
ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻤﻮ

ﻧﺤﻦ ﻧﻬﺘﻢ ﺑﺼﺤﺘﻚ






اﻟﻤﺴﺘﻮﺻﻒ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ
ﺣﻜﻮﻣــﺔ ﻣﻘﺎﻃﻌــﺔ ﺳﻜـــﻮﻧﺔ

18:00 - 13:00


www.nydalavc.se
.ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻄﺎرﺋﺔ ﻳﻤﻜﻨﻜﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻋﻴﺪ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻴﻮم

:اﻟﻤﺮﻛﺰ ﻣﻔﺘﻮح ﻃﻴﻠﺔ أﻳﺎم اﺳﺒﻮع
:أﻳﺎم اﻟﺴﺒﺖ واﺣﺪ
20:00 - 08:00

Västra Hindbyvägen 10, Malmö 58 214
Telefonnummer: 040-700 30

:ﻣﻦ اﺛﻨﻴﻦ إﻟﻰ اﻟﺠﻤﻌﺔ

ﻳﻘﻊ ﻣﻘﺮ اﻟﻤﺮﻛﺰ ﺑﻴﻦ اﻛﺸﻮن ﻧﻴﺪاﻻ وﻣﻄﻌﻢ اﻟﺒﻼم

Send money in a
heartbeat
ﺣﻮل اﻷﻣﻮال
ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻧﺒﻀﺎت اﻟﻘﻠﺐ
Skicka pengar på
ett ögonblick

اﺳﺘﺨﺪم رﻣﺰ اﻷﺳﺘﺸﺎرة Alkompis -
ﻋﻨﺪ إﻧﺸﺎء ﺣﺴﺎب ﺟﺪﻳﺪ ،ﻟﺘﺤﺼﻞ ﻋﲆ
 ٣ﺗﺤﻮﻳﻼت ﻣﻌﻔﻰ ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻮم
transfergalaxy.com

