تصـدر عـن شـبكة الكومبـس
العدد الرابع والسبعون صديقك الناطق بالعربية في السويد

 ٢٨صفحة
E

januari 2020
S

.

S

I

P

M

O
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أسباب تجعل من ١٨
 2020عامًا مميزًا ص

لهذه األسباب ال
تنجح بعض أنواع ١٦
الحمية الغذائية
نصائح من أخصائية التغذية روال زعيتر

الفلسطينيون القادمون من ليبيا إلى السويد:

يمنعون من العودة
وال يستطيعون البقاء !..

أهم أحداث العام
في السويد
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ما الذي يحدث في السويد فعليًا
مفارقــات عديــدة تشــهدها السياســة الســويدية
فــي الوقــت الحالــي ،منهــا صعــود شــعبية حــزب ،ال ـ
« SDديمقراطيــو الســويد» والــذي تقاطعــه
معظــم األحــزاب الســويدية ،بشــكل أصبــح منافســا
حقيقيــا علــى المركــز األول متقدمــا علــى جميــع
األحــزاب األخــرى .واألكثــر مــن ذلــك فقــد حــاز
رئيــس هــذا الحــزب جيمــي أوكيســون ،المحســوب
علــى اليميــن المتطــرف ،علــى أعلــى نســبة مــن نتائــج
اســتطالع حديــث ،جــرى حــول الســؤال :لمــن يمنــح
المســتطلعة آرائهــم الثقــة مــن بيــن رؤســاء األحــزاب
الســويدية .والتــي تجــاوزت ال ـ  30بالمئــة ،بينمــا
حصــل رئيــس الــوزراء ســتيفان لوفيــن علــى المركــز
الرابع بنسبة حوالي  26بالمئة.
ال تقــف المفارقــات عنــد هــذا الحـد ،فقــد اقتحمــت
شــعبية هــذا الحــزب اتحــاد النقابــات وهــو أحــد
المعاقــل التقليديــة لليســار الســويدي وخاصــة
لحــزب االشــتراكيين الديمقراطييــن ،فوفقــا لمســح
جدي ـد ،أجــراه مركــز اإلحصــاء الســويدي ،هنــاك
أكثــر مــن واحــد مــن كل أربعــة أعضــاء فــي اتحــاد
نقابــات العمــال الســويدية ،أعربــوا عــن تأييدهــم
لحــزب ديمقراطــي الســويد ،وتعتبــر هــذه األرقــام،
أكثــر بكثيــر ،مــن مســح ســابق ،أجــري فــي مايــو
الماضــي .وفــي المقابــل تراجعــت شــعبية االشــتراكي
الديمقراطــي ،بيــن صفــوف أعضــاء النقابــة فــي
المســح الجديــد مــن  %40.8إلــى %35.5
حاليًا.
التراجــع فــي شــعبية األحــزاب يشــمل أيضــا اليميــن
التقليــدي ،فيمكــن القــول إن حــزب المحافظيــن
الموديــرات يشــهد هــو اآلخــر أوقــات سياســية
صعبة.
موضــوع االســتطالعات وقياســات الــرأي فــي بلــد
مثــل الســويد ،تعبــر وبشــكل معقــول عــن الواقــع،
وعــن حقيقــة مــزاج الشــارع ،ويمكــن أن تكــون
نســبة الخطــأ بهــا قليلــة ،ولكــن أرقــام هــذه
االســتطالعات يمكــن أن تتغيــر ،حســب األحــداث
وحســب مواقــف األحــزاب ،إضافــة إلــى أن التغيــرات
الكبيــرة يمكــن أن تحــدث ضمــن المتعاطفيــن إمــا
مــع أحــزاب اليســار وإمــا داخــل صفــوف المتعاطفين
مــع أحــزاب اليميــن .أي أن فــرق النســب بيــن
الكتلتيــن ال يتغيــر كثيــرا مــع الوقــت ،وعندمــا تقــل
أرقــام االشــتراكيين علــى ســبيل المثــال تتحســن
قليــا أرقــام حــزب اليســار ،وعنمــا ينتعــش
الليبراليين يمكن ان ينتكس المحافظين.
ولكــن بــروز حــزب ديمقراطيــو الســويد ،فــي
الســنوات األخيــرة أخــل بهــذه القاعــدة ،ألن هــذا
الحــزب ومــع أنــه محســوب علــى أقصــى اليميــن أخــذ

يســتقطب ناخبيــن كانــوا يصوتــون لصالــح اليســار،
ومنهم أعضاء النقابات.
الخطــاب الشــعوبي الــذي يتقنــه حــزب ديمقراطيــو
الســويد ،اســتطاع اإليقــاع بيــن الفئــات الضعيفــة
نفســها فــي المجتمــع ،عندمــا قــدم نفســه حاميــا
لفــرص العمــل ،والمتيــازات الرفاهيــة الســويدية،
التــي يجــب أن تذهــب للســويدي أو لألوروبــي «األكثر
رقيــا وحضــارة» مــن الالجــئ والمهاجــر مــن الشــرق
األوسط وأفريقيا ،حسب معتقداته.
كمــا اســتطاع هــذا الحــزب اســتغالل تصاعــد نســب
الجريمــة لصالــح دعايتــه التــي يعتمــد فيهــا علــى
تخويــف النــاس مــن خطــر اللجــوء والهجــرة ،وكأن
المجرميــن هــم مجرمــون ألنهــم مــن أصــول أجنبيــة،
دون االعتــراف بمســببات وظــروف تنامــي الجريمــة
بســبب وجــود مناطــق متضــررة وارتفــاع فــي نســب
البطالة وغير ذلك.
ســعي حــزب «ديمقراطيــو الســويد» إلــى يجــاد
وتقويــة الظــروف لخلــق خــاف وتناحــر بيــن
الســويديين محــدودي الدخــل مــن جهــة وبيــن
الالجئيــن والســويديين مــن أصــول أجنبيــة ،مــن
جهــة أخــرى ،ســاهم فــي أن يحصــد الحــزب مؤيديــن
لــه مــن عقــر دار النقابــات التــي أنشــأت للدفــاع عــن
حــق العمــال وحمايتهــم مــن اســتغالل اليميــن
الممثل لرؤوس األموال.
خطــورة صعــود حــزب يعتمــد فقــط علــى أبواقــه
الشــعبوية وافتقــاره إلــى الكفــاءات والخبــرات فــي
مختلــف القطاعــات والمجــاالت مــن الدفــاع واألمــن
والبيئــة واالقتصــاد والسياســة الخارجيــة وغيره ـا،
يضــع الســويد وفــي حــال شــارك هــذا الحــزب
بالســلطة ،علــى مفتــرق طريــق جدي ـد ،صحيــح أن
الســويد دولــة مؤسســات وأن مبــادئ الديمقراطيــة
وحقــوق اإلنســان فيهــا راســخة ،ولكــن التاريــخ
يذكرنــا بمفارقــات كثيــرة أدت إلــى تغييــرات غيــر
محسوبة ،دفع اإلنسان ثمنها غاليا.
فمــا الــذي يحــدث فعليــا اآلن فــي الســويد ،هــل
تتجــه البــاد نحــو حكــم اليميــن المتطــرف بخطوات
ثابتــة ،أم أن الدفــة ســترجع بيــد األحــزاب التقليدية
الكبيــرة  ،علــى اعتبــار أن ال ـ  SDمجــرد حــزب
مغمور وشعبيته مؤقتة؟
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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.
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في السويد

ستيفان لوفين رئيسًا للحكومة
السويدية الجديدة بعد اتفاقية
يناير
الكومبــس – ســتوكهولم :صــوت
البرلمــان الســويدي لصالــح ،ســتيفان
لوفيــن ،زعيــم االشــتراكي الديمقراطــي
كرئيــس للحكومــة الســويدية ،وقــد
صوتــت كتــل المحافظيــن ســفاريا
ديمكراتــا المســيحي الديمقراطــي بــا
فــي حيــن امتنــع اليســار والليبراليــون
والوسط عن التصويت
وجاءت نتيجة التصويت كاآلتي:
 115صــوت لصالــح لوفيــن153 ،
صــوت ضــد لوفيــن 77 .امتنــاع عــن
التصويت

لوفين يقدم الخطوط العامة لسياسة حكومته الجديدة
الكومبــس – ســتوكهولم :قـ ّـدم رئيــس
الحكومــة الســويدية ســتيفان لوفيــن ،صبــاح
اليــوم ،الخطــوط العامــة لسياســة حكومتــه
الجديــدة ،فــي كلمــة ألقاهــا أمــام البرلمــان ،أعلــن
فيها أيضًا أسماء وزراء التشكيلة الجديدة.
وتضمنــت الخطــة الحكوميــة الجديــدة التــي
ســتمتد حتــى عــام  ،2022حزمــة مــن
التغييــرات والتشــريعات القانونيــة الجديــدة
فــي نواحــي عديــدة ،مــن أهمهــا شــرط اللغــة
للحصــول علــى الجنســية الســويدية ( ،هــذا
مقتــرح حكومــي ســيتطلب وقتــا الــى أن يصبــح
قانونــا نافـذًا) وتعزيــز خدمــات البنــى التحتيــة
بمبلــغ  5مليــار كــرون ســنويًا وتوظيــف 10

آالف شــرطي إضافــي وتمديــد العمــل بقوانيــن
الهجرة المؤقتة لعامين آخرين.
وبــدا لوفيــن بعــرض تشــكيلة حكومتــه
الجديــدة فــي جلســة أمــام أعضــاء البرلمــان
الســويدي ،اســتهلها بقــول“ :إن الســويد
بحاجــة الــى إصالحــات كبيــرة ،وهــو مــا يمكــن
القيــام بــه معــا عبــر القــوى الجديــدة التــي
تتجاوز حدود الكتل السابقة”.
“حدث تاريخي”
ووصــف لوفيــن التعــاون الجديــد فــي تشــكيل
الحكومــة ب ـ “الحــدث التاريخــي” فــي السياســة
السويدية.

شهر
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بلدية كارلسكرونا ترفض مقترح SD
بحظر اآلذان
الكومبــس – كارلســكرونا :رفــض مجلــس مدينــة كارلســكرونا
المقتــرح الــذي تقــدم بــه حــزب ســفاريا ديموكراتنــا بحظــر رفــع
اآلذان والمظاهر الدينية في األماكن العامة بالمدينة.
ّ
وصوت ضد مقترح الحزب  39عضوًا مقابل  29أيدوا المقترح.
وكانــت الشــرطة وافقــت فــي وقــت ســابق علــى قيــام الجمعيــة
الثقافية اإلسالمية برفع اآلذان مرة واحدة في األسبوع.
معــروف أن الســلطات الســويدية ســمحت للعديــد مــن المســاجد
برفــع اآلذان فــي حــال لــم يكــن الصــوت الصــادر يؤثــر ســلبا علــى
المحيــط الســكني ،وشــرط أن تكــون قــوة الصــوت الصادرة مســتوفية
للشــروط والمعاييــر التــي تنظــم بيئــة عــدم إزعــاج العامــة بالضجيــج
الصوتي.
وأضافــت أن مقتــرح حــزب ســفاريا ديموكراتنــا بــدى كمــا لــو أن األمــر
يتعلــق بالمســيحيين ضــد المســلمين ،مــا يجعــل األمــر بالنســبة لــي
غير مريحا لذلك ّ
صوت ضد المقترح.

شهر
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لوفين يلتقي الملك السعودي في شرم الشيخ

شهر
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الكومبــس – شــرم الشــيخ :التقــى رئيــس
الــوزراء الســويدي ســتيفان لوفيــن فــي مقــر
انعقــاد القمــة العربيــة األوروبيــة فــي شــرم
الشــيخ بمصــر أمــس ،الملــك الســعودي ســلمان
بن عبد العزيز آل سعود.
وذكــرت وكالــة األنبــاء الســعودية أن اللقــاء بحــث
مجــاالت التعــاون الثنائــي بيــن البلديــن،
واســتعراض عــدد مــن األمــور المدرجــة علــى

جدول أعمال القمة.
وكانــت الــدول العربيــة واألوروبيــة ســعت إلــى
إيجــاد أرضيــة مشــتركة حــول التهديــدات
األمنيــة واألزمــات اإلقليميــة بمــا فــي ذلــك
اليمــن وســوريا وليبيــا يــوم األحــد خــال أول
قمــة مشــتركة بيــن الجانبيــن فــي منتجــع شــرم
الشيخ المصري المطل على البحر األحمر.

موضوع الغالف

يناير  /كانون الثاني  | 2020العدد 74

تقرير سري :غسيل أموال مشبوهة بقيمة 95
مليار كرون داخل سويد بنك

جيسيكا مايير أول رائدة فضاء سويدية

الكومبــس – ســتوكهولم :كشــف تقريــر داخلــي تــم تداولــه فــي ســبتمبر أيلــول الماضــي بيــن مســؤولين فــي
إدارة ســويد بنــك صحــة أنبــاء ســابقة عــن أن البنــك متــورط مــع داســك بنــك الدنماركــي بعمليــة غســيل أمــوال
فــي دول البلطيــق تصــل قيمتهــا إلــى  95مليــار كــرون علــى الرغــم مــن نفــي ســابق للرئيســة التنفيذيــة
لســويدبنك بيرجيــت بونســين ،ذلــك وتأكيدهــا أن البنــك لــم يشــارك بعمليــة غســل األمــوال المتهــم بهــا فــي
دول البلطيق.
ويبيــن التقريــر أن العمــاء المشــتبه بهــم فــي بنكــي ســويدبنك ودانســبنك مــرروا فيمــا بينهــم مــا يقــارب 95
مليار كرون سويدي.
وفــي الســياق ذاتــه كشــفت برنامــج التحقيقــات االســتقصائية الشــهير  Uppdrag granskningوقســم
األخبــار فــي التلفزيــون الســويدي فــي  20فبرايــر الماضــي ،أن البنكيــن قبــا تحويــات ماليــة مــن حســابات
ً
مشبوهة لحوالي  50عميال من دول البلطيق تقدر قيمتها بـ  40مليار كرون سويدي.
وكانــت أنكــرت بيرجيــت بونســين ،للتلفزيــون الســويدي فــي الخريــف الماضــي ،أن يكــون البنــك قــد اشــترك فــي
مــا أطلــق عليــه أكبــر عمليــة غســل أمــوال فــي العالــم ،وأدعــت بــأن البنــك يقــوم بأعمــال تجاريــة محليــة
لألشخاص العاديين والشركات.
وفــي محاولــة لتأكيــد تلــك التصريحــات أشــارت بونســين ،ومديــر االتصــاالت فــي البنــك غابرييــل فرانــك روداو
إلى تقرير داخلي يشير إلى فحص المعامالت بين سويدبنك ودانسك بنك بين عامي  2007و .2015
ولكــن ووفقــا للتلفزيــون الســويدي فإنــه علــى عكــس مــا يقولــه البنــك الســويدي ،فــإن التقريــر ،يؤكــد الكشــف
عــن غســل األمــوال المشــتبه بهـا ،إذ مــرر عــدد كبيــر مــن العمــاء المشــتبه بهــم فــي بنكــي ســويدبنك ودانســبنك
مــا قيمتــه  3.2مليــار يــورو و  6.7مليــار دوالر أمريكــي بيــن البنــوك وهــذا مــا يعــادل حوالــي  95مليــار كــرون
سويدي مع سعر الصرف الحالي.
وقــد وضــع علــى التقريــر الــذي تــم إرســاله فــي ســبتمبر العــام الماضــي عالمــة “ســري” وشــملت قائمــة
المستلمين له بيرجيت بونسين ،الرئيسة التنفيذي للبنك والعديد من المسؤولين في إدارة المجموعة.
ورد غابرييل فرانك روداو مدير االتصاالت في سويدبنك في رسالة إلكترونية للتلفزيون السويدي
“إن الرقــم  95مليــار كــرون ســويدي ،الــذي يشــير إليــه البرنامــج هــو الرقــم اإلجمالــي لجميــع المعامــات التــي
تمــت بيــن ســويدبنك ودانســبنك بيــن عامــي  2007و … 2015أمــا بمــا يخــص توصيــف التقريــر بالســري فــإن
ذلــك يحــدث كــي ال يــوزع التقريــر الداخلــي علــى أي شــخص دون موافقــة صريحــة مــن الرئيســة التنفيذيــة
للبنك”.
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الكومبــس – أخبــار الســويد :كشــفت رائــدة
الفضــاء فــي وكالــة ناســا األميركيــة ،جيســيكا
ماييــر ،أنهــا ســتقوم بــأول رحلــة لهــا فــي
الفضــاء ،فــي شــهر أيلــول ســبتمبر عــام
 ،2019لتكــون بذلــك أول امــرأة ســويدية
تقــوم برحلــة فضائيــة مــع محطــة الفضــاء
الدولية .ISS
وقالــت ماييــر ،البالغــة مــن العمــر  41عامــا فــي
صفحتهــا علــى إنســتغرام“ ،يشــرفني وأنــا
متحمســة أن أرافــق زمالئــي فــي رحلــة هــذا
العام”.
كمــا أكــدت محطــة الفضــاء الدوليــة ،أن ماييــر،
ســتكون واحــدة مــن المشــاركين فــي هــذه

ّ
السويد تصوت
ضد قرار االتحاد
االوروبي بشأن
حقوق الملكية
الفكرية

البرلمان األوروبي ّيصوت
على إلغاء تغيير التوقيت
الصيفي والشتوي

شهر
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الكومبــس – بروكســلّ :صــوت البرلمــان األوروبــي
اليــوم الثالثــاء ،علــى قــرار جدي ـد ،يقضــي بإلغــاء
تغييــر التوقيــت الشــتوي والصيفــي ،كل عــام،
وقــرر تــرك القــرار للــدول األوروبيــة ،فــي إختيــار
التوقيــت الــذي تفضلــه كل دولــة ،بحلــول عــام
.2021
وألغــى البرلمــان المقتــرح الســابق الــذي كان ينــص
علــى بــدء تطبيــق هــذا القــرار بحلــول العــام
الجاري .2019

شهر
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الرحلة في الخريف المقبل.
وبذلــك تصبــح ماييــر ،ثانــي شــخص يحمــل
الجنســية الســويدية ،يقــوم برحلــة فــي الفضــاء
بعــد رائــد الفضــاء الســويدي Christer
 ، Fuglesangالــذي قــام فــي كانــون األول
ديســمبر  2006بــأول رحلــة لــه فــي الفضــاء،
وقــد أنضــم الحقــا لرحلــة أخــرى مــع محطــة
الفضاء الدولية.
يذكــر أن ماييــر تحمــل الجنســية األميركيــة
أيضــا ،وكانــت انتقلــت فــي صغرهــا مــع عائلتهــا
إلــى الواليــات المتحــدة ،وال يــزال العديــد مــن
أفــراد عائلتهــا يعيشــون فــي مدينــة
فيستروس.

الكومبــس – بروكســلّ :
صوتــت الســويد مــع
ّ
ســتة بلــدان أوروبيــة أخــرى اليــوم االثنيــن،
ضــد قــرار االتحــاد األوروبــي الــذي أقــر اليــوم
حــول اإلصــاح المثيــر للجــدل بشــأن حقــوق
الملكيــة الفكريــة األوروبيــة إثــر تصويــت
أخيــر لــوزراء االتحــاد خــال اجتمــاع لهــم فــي
لوكســمبورغ ،فــي المرحلــة األخيــرة مــن
مسار امتد ألكثر من سنتين.
وكانــت نتيجــة التصويــت متوقعــة بعــد
المفاوضــات الشــاقة التــي أجريــت بشــأن هــذا
اإلصــاح .لكــن مــع ذلــكّ ،
صوتــت ســتة بلــدان
ضــد اإلصــاح وهــي وفــق مصــادر أوروبيــة
إيطاليــا وفنلنــدا والســويد ولوكســمبورغ
وبولنــدا وهولنــدا .غيــر أن هــذه األقليــة مــن
البلــدان المعارضــة ال تكفــي إلعاقــة إقــرار
النص.
وفــي بيــان أصــدره مجلــس االتحــاد األوروبــي،
أشــاد الوزيــر الرومانــي فاليــر دانيــال بريــاز
الــذي تتولــى بــاده الرئاســة الدوريــة لالتحــاد،
بمــا اعتبــره “نضــا متوازنــا يفتــح فرصــا
متعــددة للقطاعــات اإلبداعيــة األوروبيــة
التــي ســتزدهر وتعكــس بصــورة أفضــل
تنوعنــا الثقافــي وغيرهــا مــن القيــم األوروبيــة
المشــتركة ،ولكــن أيضــا للمســتخدمين الذيــن
ستتعزز حرية تعبيرهم عبر اإلنترنت”
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مصلحة الهجرة تصدر موقفًا قانونيًا جديدًا بشأن
إقامة العمل

انتخاب نيامكو سابوني رئيسة للحزب الليبرالي السويدي
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الكومبــس – ســتوكهولم :أصــدرت مصلحــة
الهجــرة الســويدية ،موقفــا قانونيــا جدي ـدًا
بخصــوص إقامــات العمــل ،ينــص علــى أنــه فــي
حــال تــم رفــض منــح العامــل األجنبــي إقامــة
دائمــة بعــد مــرور  4ســنوات علــى إقامــة عملــه
المؤقتــة ،فإنــه يتوجــب عليــه مغــادرة الســويد
وال يحــق لــه بالتالــي التقديــم علــى إقامــة عمــل
ّ
جديــدة إال بعــد مــرور  7ســنوات علــى أول
تصريح عمل أخذه من المصلحة.
هــذا يعنــي أن الموظــف األجنبــي ،الــذي كان
لديــه تصريــح عمــل ســويدي علــى مــدار 8qsk2/https://shorten.alkompis.se

الســنوات األربــع الماضيــة  ،ولكــن تــم رفضــه
عندمــا تقــدم بطلــب لتجديــد تصريحــه ،
وبالتالــي ُيطلــب منــه مغــادرة البــاد  ،فإنــه
ســيتعين عليــه االنتظــار ثــاث ســنوات علــى
األقــل قبــل أن يتمكــن مــن تقديــم طلــب
للحصــول علــى تصريــح عمــل جديــد مــن أجــل
العودة إلى السويد.
يمكنكــن االطــاع أكثــر علــى تفاصيــل التشــريع
الجديــد مــن خــال موقــع مصلحــة الهجــرة
التالي:

الكومبس تنظم منتدى رواد أعمال السويديين الجدد
الكومبــس – خــاص :تنظــم مؤسســة الكومبــس
منتــدى للبحــث فــي ســبل تشــجيع رواد األعمــال
مــن أصــول مهاجــرة ،وتقليــل العقبــات أمــام
اســتمرار وتطويــر أعمــال أصحــاب الشــركات
مــن القادميــن الجــدد والمولوديــن خــارج
السويد بشكل عام.
الحــدث يعقــد تحــت عنــوان “منتــدى رواد
أعمــال الســويديين الجــدد” Forum för
 Nysvenska Entreprenörerفي 2
من مايو/أيار هذا العام . 2019
الراعــي الرئيســي لهــذا المنتــدى ،هــو شــركة
 Transfer Galaxyلتحويــل األمــوال،
وبرعايــة جهــات أخــرى منهــا شــركة التوظيــف
.Wise Professionals
أكثــر مــن  100شــخصية وافقــت على الحضور،
يمثــل أغلبهــم أصحــاب أعمــال جــدد وقدامــى،
ومنهــم أســماء حققــت نجاحــات باهــرة فــي

عالــم األعمــال واالقتصــاد ،إلــى جانــب ممثليــن
عــن مؤسســات ســويدية وسياســيين وأعضــاء
مــن البرلمــان الســويدي ،كمــا وافــق علــى
الدعــوة عــدد مــن الســفراء العــرب خاصــة ممــن
لديهم جاليات كبيرة في السويد.
ضمــن برنامــج المنتــدى ســيكون هنــاك حلقتين
للنقــاش يشــترك بهمــا رجــال أعمــال مــن أصــول
مهاجــرة وممثليــن عــن مؤسســات ســويدية،
وذلــك لمناقشــة العقبــات التــي تواجــه تطويــر
أعمــال الشــركات الناشــئة المــدارة مــن قبــل
الســويديين الجــدد ،وأهميــة التعدديــة
الثقافية في االقتصاد السويدي.
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الكومبــس – ســتوكهولم :انتخــب مؤتمــر
حــزب الليبرالييــن المنعقــد اليــوم الجمعــة 28
حزيــران /يونيــو  2019وزيــرة االندمــاج
والمســاواة الســابقة ،الشــخصية المثيــرة للجــدل
نيامكــو ســابوني ،رئيســة للحــزب خلفــا ليــان
بيوركلوند الذي قاد الحزب لمدة  12عامًا.
وكان العديــد مــن الكتــاب الصحفييــن هاجمــوا
خــال األســابيع الماضيــة ،ســابوني بســبب
تصريحــات له ـا ،اعتبــرت فيه ـا ،أن التعدديــة
الثقافيــة شــيء يجــب عــدم الســعي وراءه فــي
السويد.

وقالــت ســابوني فــي أول كلمــة لها بعــد انتخابها
ان حزبهــا ســوف يحافــظ علــى االتفاقيــة
الرباعية مع الحكومة.
وأشــارت الــى أن الحــزب الليبرالــي هــو أول حــزب
فــي الســويد يختــار رئيســا لــه مــن أصــول
أفريقية سويدية.
وأضافــت القــول أن الســويد هــي بلــد الفــرص ،
ً
ولكنهــا أيضــا بلــد توجــد فيــه مشــاكل يجــب
معالجتها.

ترامب يهاجم السويد ولوفين :أطلقوا سراح ايساب
واهتموا بمشاكل الجريمة في بالدكم
الكومبــس – ســتوكهولم :هاجــم الرئيــس
األمريكــي دونالــد ترامــب الســويد ورئيــس
وزرائهــا ســتيفان لوفيــن ،بعــد ســاعات مــن
قــرار القضــاء الســويدي تمديــد احتجــاز المغنــي
األمريكــي ،المعــروف باســم ASAP Rocky
وتقديمــه للمحاكمــة بتهمــة التــورط فــي
شجار وارتكاب اعمال عنف.
وقــال ترامــب فــي تغريــدة لــه علــى تويتــر” :
أطلقــوا ســراح ايســاب ،نحــن نفعــل الكثيــر مــن
أجــل الســويد ،ولكــن بالمقابــل ال نحصــل منهــا
على الكثير كما يبدو”.
وأضاف” :على الســويد أن تركز على مشــاكلها
الحقيقية في الجريمة”.
ّ
وعبــر ترامــب عــن خيبــة أملــه الكبيــرة مــن
لوفيــن“ ،لعــدم قدرتــه علــى التصــرف” وفــق
تعبيــره ،وكــون لوفيــن “خــان األمريكييــن مــن

أصول أفريقية” حسب ما يعتقد.
وكان ترامــب تحــدث ّ
هاتفيــا األســبوع الماضــي
مــع ســتيفان لوفيــن وطالبــه بالتدخــل إلطــاق
ســراح المغنــي األمريكــي ،لكــن لوفيــن شـ ّـدد
علــى أن القضــاء فــي الســويد مســتقل تمامــا ،وال
يمكن للحكومة أن تتدخل في عمله.
وتــم احتجــاز المغنــي األمريكــي الشــهير مــع
اثنيــن مــن زمالئــه فــي الخامــس مــن الشــهر
الجــاري بعــد تورطهــم فــي شــجار مــع عــدد
من الشبان وسط ستوكهولم.
كمــا ســيتم مقاضــاة الرجليــن اآلخريــن اللذيــن
قبض عليهما معه في نفس الوقت.
وتقــول ســلطات االدعــاء العــام انهــا حصلــت
علــى تســجيالت فيديــو جديــدة مــن كاميــرات
المراقبــة واألشــخاص الذيــن كانــوا شــهودا فــي
المكان ،سيتم استخدامها في المحاكمة.
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بدء تطبيق قانون حظر التدخين
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الكومبــس – ســتوكهولم :يدخــل قانــون حظــر
التدخيــن فــي األماكــن العامــة اليــوم  1تمــوز /يوليــو
ّ ،2019حيــز التطبيــق ،وســط تنامــي الجــدل بيــن
مؤيــد ومعــارض لهــذا التشــريع الجدي ـد ،الــذي ال زال
من غير الواضح كيف سيتم تطبيقه.
ويشــمل الحظــر التدخيــن فــي المقاهــي الخارجيــة
والمطاعــم ومحطــات القطــارات والباصــات ،وفــي
أماكــن لعــب األطفــال ،وقــرب مداخــل البنايــات العامــة
والسكنية والقاعات.
وتقــول الســلطات الصحيــة إن الحظــر يشــمل كل أنــواع
الســجائر ،حتــى اإللكترونيــة منهـا ،وكذلــك األراجيــل (
الشيشــة) ،وإن مســؤولية تطبيــق الحظــر تقــع علــى
مالكــي العقــارات والمطاعــم والمقاهــي ،بينمــا تتحمــل
الســلطات البلديــة مســؤولية اإلشــراف علــى تطبيــق

القانون.
وقبــل يوميــن مــن بــدء تطبيــق القانــون الجدي ـد،
شــوهدت الكثيــر مــن المقاهــي والمطاعــم وهــي تقــوم
بوضــع عالمــات ( منــع التدخيــن) فــي األماكــن الخارجية
التابعة لها.
ويــدور جــدل واســع فــي أوســاط الجمعيــات والنــوادي
والمقاهــي التابعــة للمهاجريــن التــي تقــدم فــي
معظمهــا األراجيــل ( الشيشــة) حيــث يعتقــد العديــد
مــن أصحــاب المقاهــي فــي هــذه الجمعيــات أنهــا غيــر
مشــمولة فــي الحظــر الجديـد ،لكــن الســلطات الصحيــة
تقــول إن الحظــر يشــمل جميــع األماكــن المغلقــة ،وهــو
مــا كان معمــوال بــه فــي الســابق ،باإلضافــة الــى األماكــن
الخارجيــة وهــو مــا ســيجري تطبيقــه اعتبــارًا مــن
اليوم.

لوفين ّ
يلوح باستخدام الجيش ضد عصابات الجريمة المنظمة
شهر
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ّ
الكومبــس – ســتوكهولم :شــن رئيــس الــوزراء
الســويدي ســتيفان لوفيــن ،اليــوم الجمعــة 30 ،آب/
أغســطس  ،2019هجومــا شــديدًا علــى العصابــات
اإلجراميــة ،ومرتكبــي أعمــال العنــف والقتــل
واالنفجارات في السويد.
وقــال لوفيــن إن حــوادث إطــاق النــار ،واالنفجــارات هــي
واحــدة مــن أكبــر مشــاكلنا االجتماعيــة تعــرض حيــاة
النــاس الــى التهديــد والخطــر ،لذلــك نحــن مصممــون
على إيقافها ،و”يجب أن تكون السويد آمنة”.
ولــم يســتبعد لوفيــن إشــراك القــوات المســلحة فــي
الحملة ضد الجريمة المنظمة.

جــاء ذلــك فــي حديــث لــه مــع المعلــق السياســي فــي
التلفزيون السويدي  Svtماتس كنوتسون.
وشـ ّـدد لوفيــن علــى أهميــة تشــديد العقوبــات ضــد
المدانيــن بالجرائــم ،وتشــريع قوانيــن تحمــي الشــهود
الذيــن يدلــون بإفاداتهــم ضــد المجرميــن ،وحتــى
االســتعانة بالقــوات العســكرية مــن أجــل مكافحــة
الجريمة المنظمة.
لكــن لوفيــن عــاد وأكــد مــن جديــد علــى أهميــة رعايــة
الشــباب واالهتمــام بهــم وضمــان عــدم انخراطهــم
بالجريمــة ،مشــيرًا الــى أهميــة المدرســة ودور المجتمــع
في منع انحراف الشباب.

لوفين يلتقي الرئيس الفلسطيني في نيويورك
الكومبــس – نيويــورك :اجــرى رئيــس الحكومــة الســويدية ،ســتيفان لوفيــن ،محادثــات مــع الرئيــس الفلســطيني،
محمــود عبــاس ،ليــل أمــس االثنيــن ،فــي مدينــة نيويــورك ،وذلــك علــى هامــش أعمــال الــدورة ال ـ  74للجمعيــة
العامة لألمم المتحدة.
وأطلــع لوفيــن مــن عبــاس علــى آخــر مســتجدات األوضــاع السياســية فــي األراضــي الفلســطينية ،واألوضــاع التــي
يعيشها الفلسطينيون ،جراء ممارسات القوات اإلسرائيلية حسب ما ذكرته وكالة األنباء الفلسطينية..
وأعــرب عبــاس عــن تقديــره لمواقــف الســويد المبدئيــة تجــاه حقــوق الفلســطينيين فــي الحريــة واالســتقالل،
مؤكدًا اهتمامه الثابت بتعزيز العالقات الثنائية بين البلدين.

شهر
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السجن لمن يؤجر بـ”الباطن” دون موافقة شركة السكن
الكومبــس – ســتوكهولم :بــدءًا مــن األول مــن تشــرين
األول /أكتوبــر المقبــل ،تدخــل قوانيــن جديــدة حــول
الســكن ّحيــز التنفي ـذ ،مــن أهــم بنودهــا أن الشــخص
الــذي يؤجــر شــقته ب ـ “الباطــن” بــدون الحصــول علــى
موافقــة شــركة الســكن ،ويتقاضــى إيجــارًا مرتفعــا،
يمكــن أن يدخــل الســجن ،ويتــم إلغــاء عقــد اإليجــار
معه فورًا دون تنبيه.
وقالــت المحاميــة فــي جمعيــة المســتأجرين إلينــور راب
لموقــع  Hem & Hyraإن شــركة الســكن يمكــن
لهــا إنهــاء عقــد اإليجــار دون الحاجــة الــى تحذيــر
المستأجر كما كان يحدث من قبل.
وأضافــت أنــه بمجــرد أن يكتشــف مالــك العقــار ،أو
شــركة الســكن أن شـ ّ
ـخصًا مــا قــام بتأجيــر شــقته ب ـ
“الباطــن” بــدون أخــذ موافقــة المالــك الخطيــة ،يمكــن

اإلنهــاء الفــوري للعق ـد ،وإذا رفــض المســتأجر ذلــك،
ستقوم المحاكم بالفصل في ذلك.
وخــال الخريــف الحالــي ،ســيتم تطبيــق القانــون
الجدي ـد ،المتعلــق بإيجــارات المســاكن المبنيــة حديثــا
أيضــا والــذي مــن أهــم مــا يتضمنــه ،تحميــل المســتأجر
أيــة تكاليــف إضافيــة تتطلبهــا شــقته أو مســكنه ،مثــل
الطــاء ،أو تغيــر ورق الجــدران ،أو حتــى تركيــب
معــدات جديــدة ضروريــة ،كالغســالة وآلــة جلــي
الصحــون ومــا إلــى ذلــك ،علــى أال تزيــد التكلفــة ،علــى
ثلث اإليجار الشهري.
ويأتــي هــذا القانــون الجدي ـد ،فــي إطــار مــا تقــوم بــه
الحكومــة الحاليــة مــن إصالحــات فــي ســوق اإليجــار،
ً
وفقــا التفاقيــة ينايــر ،التــي أبرمتهــا مــع أحــزاب البيئــة
والليبراليين والوسط.
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مصلحة الهجرة السويدية تصدر موقفًا قانونيًا جديدًا تجاه األوضاع في سوريا
الكومبــس – ســتوكهولم :أعلنــت مصلحــة الهجــرة الســويدية اليــوم الخميــس 29
آب /أغســطس  ،2019أنهــا ّغيــرت مــن تقيمهــا للوضــع األمنــي فــي ســوريا ،وتــرى
أن معظم المناطق في البالد ،ال تشهد نزاعات.
وقــال المديــر القانونــي لمصلحــة الهجــرة فريدريــك ببييــر ،للراديــو الســويدي إن
المصلحــة اتخــذت موقفــا ّ
قانونيــا جدي ـدًا مــن األوضــاع األمنيــة لطالبــي اللجــوء
القادمين من سوريا.
وأضــاف :اعتبــارا مــن اليــومّ ،غيرنــا مــن الموقــف القانونــي المتعلــق بطالبــي اللجــوء
الســوريين وهــو الموقــف الــذي كان معتمـدًا منــذ العــام  .2013نحــن نــرى أن العنــف
قــد انخفــض علــى الرغــم مــن أنــه ال يــزال خطيـرًا فــي أجــزاء عديــدة مــن ســوريا ،لكــن
فــي تقيمنــا الجديـد ،ال نــرى وجــود خطــر كبيــر علــى الجميــع ،لذلــك ســنقوم بإجــراء
تقييمات فردية الحتياجات حماية األفراد لطالبي اللجوء من سوريا.
وذكــرت مصلحــة الهجــرة أنهــا تــرى أن أجــزاءًا مــن ســوريا أصبحــت أقــل خطـرًا ممــا

كانــت عليــه قبــل  6أعــوام ،وتعتقــد المصلحــة أن خطــر العنــف أصبــح أقــل
فــي المناطــق الجنوبيــة المحيطــة بدمشــق ،وفــي الحســكة بشــمال ســوريا و
طرطوس.
أمــا فــي حلــب وإدلــب والرقــة وحمــاه وحمــص وديــر الــزور فقــد اعتبــرت
المصلحة أن هناك مستوى من الصراع في هذه المناطق.
وأوضــح المديــر القانونــي فريدريــك بييــر أن مصلحــة الهجــرة ال تــزال تــرى
وجــود وضــع خطيــر فــي ســوريا ،لذلــك “ســنحتاج الــى النظــر بعنايــة فــي
المخاطــر الفرديــة لطالبــي اللجــوء ،وفــي تقييمنــا الجديــد ســيكون مــن المهــم
تحديــد هويــة الشــخص ومــا هــي المخاطــر التــي قــد يتعــرض لهــا الفــرد،
ويمكــن أن يكــون هــذا ،علــى ســبيل المثــال ،حــول المــكان الــذي يأتــي منــه
الشــخص ،وهــو مــا ســيكون حاسـمًا فــي تقييــم مــا إذا كان طالــب اللجــوء بحاجــة
ً
فعال الى الحماية”.
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تحقيق أولي مع وزير الدفاع العراقي بتهم جرائم حرب
ً
الكومبــس – ســتوكهولم :كشــفت صحيفــة أفتونبــادت ،نقــا عــن مصــادر
مطلعــة أن الســلطات المختصــة تجــري تحقيقــا أوليــا مــع وزيــر الدفــاع
العراقــي ،نجــاح الشــمري ،الحامــل للجنســية الســويدية ،بتهــم مرتبطــة
بانتهاكات للقانون الدولي.
وحســب مصــادر الصحيفــة ،فــإن التحقيــق يتعلــق باإلبــادة الجماعيــة وجرائــم
الحرب
فضــا عــن ذلــك ،يتــم التحقيــق مــع الشــمري ،بشــبهات احتيــال بعــد تلقيــه
هــو وعائلتــه منحــا ماليــة مــن الخدمــات االجتماعيــة “السوســيال” ،كبــدل
ســكن ودعــم ألطفالــه ،علــى أســاس أنــه مقيــم فــي الســويد بينمــا هــو كان
متواجدًا في العراق.
وتحدثــت أفتونبــادت إلــى عــدة عراقييــن فــي المنفــى ،يعتقــدون أن الشــمري
يتحمــل المســؤولية النهائيــة عــن ارتفــاع عــدد القتلــى بيــن المتظاهريــن منــذ
أكتوبــر  /تشــرين األول فــي العــراق ،حيــث ُيعتقــد أن  330شـ ً
ـخصا علــى
األقل قتلوا ُوجرح  15000شخص خالل تلك االحتجاجات.
وكانــت الكومبــس ووســائل إعــام ســويدية ،كشــفت مؤخـرًا ،أن وزيــر الدفــاع
العراقــي نجــاح الشــمري ،يحمــل الجنســية الســويدية ،ومتهــم بالعديــد مــن

الناشطة البيئية
السويدية غريتا تونبرغ
تفوز بشخصية مجلة
“ ”TIMEلعام 2019
الكومبــس – أخبــار الســويد :أعلنــت مجلــة تايــم
األميركيــة  ،اليــوم األربعــاء ،أنهــا اختــارت الناشــطة
الســويدية مــن أجــل المنــاخ غريتــا تونبــرغ شــخصية
العــام  2019وعنونــت علــى صفحتهــا األولــى “قــوة
الشباب”.
وأصبحــت الناشــطة الســويدية البالغــة مــن العمــر (16
عامــا) رمــزا للتحــرك مــن أجــل محاربــة التغيــر المناخــي
عبــر العالــم ،وجمعــت المالييــن مــن المناصريــن
لقضيتهــا لكنهــا لــم تحصــل علــى جائــزة نوبــل للســام
بعدمــا تــم تــداول اســمها كثيــرا .وبهــذا التكريــم
تكــون تونبــرغ بذلــك أصغــر حائــزة علــى هــذا اللقــب،

الجرائــم ،فيمــا أصــدرت وزارة الدفــاع العراقيــة ،بيانــا اعتبــرت أن هــذه
األخبار مفبركة.
وفــي وقــت الحــق مــن ظهــر اليــوم ،االثنيــن ،أكــدت الشــرطة صحــة مــا
نقلتــه االفتونبــادت عــن أن تحقيقــا أوليــا فتــح مــع الوزيــر البالــغ مــن
العمــر  52عامــا قــد فتــح بقضايــا ماليــة تتعلــق بالمنــح التــي كان
يأخذهــا مــن السوســيال ،وأن مكتــب المدعــي العــام بــدأ تحقيقــا معــه
بجرائم ضد اإلنسانية على صلة باألحداث االخيرة في العراق.
وقــال مكتــب االدعــاء الســويدي يــوم االثنيــن إنــه فتــح تحقيقــا مبدئيــا
بشأن االشتباه بارتكاب وزير عراقي جرائم ضد اإلنسانية.
وقــال المكتــب فــي بيــان ”تلقينــا تقاريــر عــن وزيــر عراقــي يشــتبه بأنــه
ارتكــب جرائــم ضــد اإلنســانية“ .ولــم يحــدد البيــان هويــة الوزيــر كمــا
لم يذكر تفاصيل عن المزاعم.
وأضــاف البيــان ”تعمــل اآلن الوحــدة الوطنيــة لمكافحــة الجريمــة
الدوليــة والمنظمــة لتحديــد كيفيــة المضــي قدمــا فــي هــذا التحقيــق،
الذي ال يزال في مرحلة مبكرة للغاية“.
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اللجوء الفلسطينيين من غزة
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الذي بدأت مجلة تايم في منحه عام .1927
وقــد اختارتهــا مجلــة تايــم لتتقــدم علــى خمســة
مرشــحين وصلــوا الــى النهائيــات وهــم :دونالــد ترامــب
وزعيمــة الديموقراطييــن فــي الكونغــرس األميركــي
نانســي بيلوســي ونجمــة فريــق الواليــات المتحــدة
النســائي لكــرة القــدم ميغــان رابينــو ومخبــر وكالــة
االســتخبارات المركزيــة األميركيــة ،الــذي نبــه إلــى
االتصــال بيــن ترامــب ونظيــره األوكرانــي فولوديميــر
زيلينســكي ،وكان وراء إطــاق إجــراءات العــزل،
والمتظاهــرون المطالبــون بالديموقراطيــة فــي هونــغ
كونغ.

الكومبــس – ســتوكهولم :أصــدرت مصلحــة الهجــرة
الســويدية ،تقييمــا جدي ـدًا حــول طالبــي اللجــوء
الفلسطينيين القادمين من غزة
ويتعلــق التقييــم ،بمــدى إمكانيــة تنفيــذ عمليــات
الترحيــل بحــق المرفوضــة طلبــات لجوئهــم ،والصــادرة
بحقهم قرارات الترحيل.
ويغيــر التقييــم ،نظــرة مصلحــة الهجــرة إلــى العوائــق،
التــي كانــت تحــول دون ترحيــل األشــخاص المرفوضــة

طلباتهم إلى غزة
حيــث تــرى المصلحــة ،أنــه بالرغــم مــن وجــود بعــض
العقبــات األمنيــة علــى الطــرق والمعابــر المؤديــة إلــى
ّ
قطــاع غــزة ،إال أن فتــح معبــر رفــح بيــن مصــر وغــزة
عدة مرات يجعل من الممكن الوصول إلى القطاع.
وأكــدت أنهــا ســتعتمد وفقــا للتقييــم الجديـد ،دراســة
كل حالــة بشــكل منفــرد ،يأخــذ بعيــن االعتبــار مــدى
إمكانية الترحيل وفقًا لظروف صاحب طلب اللجوء.
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الكومبس تحاور اإلمام فكري حمد أحد األئمة المصنفين بـ
«األشخاص الخطرين» على أمن السويد
الكومبــس – خــاص :أثــار إطــاق الســلطات الســويدية فــي أكتوبــر /تشــرين األول الماضــي ،ســراح  6أشــخاصُ ،وصفــوا بأنهــم
ً
“يشــكلون خطـرًا علــى المجتمــع الســويدي” ،أثــار جــدال واسـعًا فــي أوســاط المجتمــع والــرأي العــام والصحافــة ،وتحــول الــى
مادة إلطالق اتهامات متبادلة بين الحكومة وأحزاب المعارضة.
فالحكومــة أعلنــت أنهــا تريــد إبعــاد هــؤالء ،لكنهــا ال تســتطع ألســباب قانونيــة ،تتعلــق بالمعاهــدات الدوليــة التــي وقعــت
عليها السويد ،وتتضمن عدم ترحيل شخص الى بلده الذي من الممكن أن يتعرض فيه الى التعذيب أو اإلعدام.
أمــا المعارضــة فقــد اتهمــت الحكومــة بالتراخــي ،والضعــف وقالــت إنــه كان يمكــن للحكومــة علــى األقــل اإلبقــاء علــى حجــز
هؤالء.
مــن بيــن األشــخاص المذكوريــن ،إمــام فيســتروس فكــري حمـد ،الــذي اســتضافته الكومبــس ،فــي حــوار تلفزيونــي علــى الهــواء
مباشــرة ،فــي  29نوفمبــر /تشــرين الثانــي  ،2019ليــرد علــى تســاؤالت ظــروف اعتقالــه مــن المخابــرات الســويدية ،ومــا اذا
كانت خطاباته وممارساته سببًا في تصنيفه خطرًا على السويد.

شهر
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ُ
يمنعون من العودة وال يستطيعون البقاء

الفلسطينيون القادمون من ليبيا :السويد ال تمنحهم
اإلقامة وليبيا ترفض استقبالهم !..
الكومبــس – تحقيقــات :أعــرب مئــات الالجئيــن الفلســطينيين القادميــن مــن ليبيــا ،عــن اســتيائهم الشــديد ،إزاء قــرارات مصلحــة
الهجــرة الســويدية الصــادرة فــي حــق طلبــات لجوئهــم ،ذلــك أنهــا تقضــي غالبــا برفــض قضاياهــم وترحيلهــم قســريًا خــارج البــاد
خالل سنة من تاريخها ،مع منحهم إقامات مؤقتة تحمل الرمز (تي ،)4مدتها  12شهرًا فقط.
عمر سويدان ( قسم التحقيقات)

إال أن الالجــئ الفلســطيني ،الــذي يعــد (عديــم
الجنســية) حســب تصنيــف مصلحــة الهجرة الســويدية
ذاته ـا ،ال تســمح لــه الســلطات الفلســطينية أو
اإلســرائيلية بالعــودة إلــى وطنــه ،كمــا ترفــض
الســلطات الليبيــة دخولــه أراضيه ـا ،مــا يبقــى قــرار
الترحيــل ذاك قائمــا مــع وقــف التنفيـذ ،تــاركًا صاحبــه
ً
معلقــا إلــى أجــل غيــر مســمى ،أمــا بتحســن األوضــاع
ً
في ليبيا مستقبال إلعادته إليها.
ووفــق مــا قــال عــدد مــن الالجئيــن الفلســطينيين ل ـ
«الكومبــس» ،فــإن مصلحــة الهجــرة تطلــب منهــم
الحضــور إلــى مقرهــا كل ســنة بعــد انتهــاء تصاريــح
إقاماتهــم المؤقتــة للحصــول علــى بصماتهــم مجــددًا
وإجــراء مقابــات تمهيديــة معهــم ،يتــم بعدهــا فتــح
ملفــات قضاياهــم مــرة أخــرى وإعــادة جميــع
اإلجــراءات التــي قامــوا بهــا ســابقًا لــدى دخولهــم
األراضــي الســويدية قبــل عــدة أعــوام ،تفضــي بهــم
فــي النهايــة إلــى نيــل ذات القــرار بحذافيــره ،لتســتمر

حالــة دوران الالجــئ الفلســطيني داخــل هــذه الحلقــة
المفرغــة فتــرات طويلــة ،مــا يســلبهم حــق اإلقامــة
الدائمة والترسيخ.
ووصــف الالجئــون تلــك القــرارات ب ــأنها غيــر قابلــة
للتطبيــق ،تعبــث فــي مصائرهــم وأحالمهــم
ومشــاعرهم ،تحرمهــم حــق االســتقرار والحيــاة
الكريمــة والشــعور باألمــان ،أضاعــت ســنينًا ثمينــة مــن شيماء ،مقيمة في مدينة ڤينوكر:
شبابهم ومستقبلهم في االنتظار».
«وصلــت الســويد رفقــة زوجــي وأبنائــي األربعــة ســنة
 2014قادميــن مــن ليبي ـا .بعــد تقدمنــا بطلبــات
ً
علــى الجانــب األخــر ،تــرى مصلحــة الهجــرة حســب قــول لجوئنــا أمــا فــي نيــل حــق الحمايــة البديلــة ،فكانــت
الالجئيــن ،أن الطلبــات المقدمــة منهــم ال تســتوفي صدمتنــا برفــض مصلحــة الهجــرة لقضيتنــا كليــا
شــروط اللجــوء فــي الســويد ،علــى اعتبــار أن أوضاعهــم ومنحنــا عوضــا عــن ذلــك إقامــة مؤقتــة مدتهــا 12
اإلنســانية رغــم صعوبتهــا تبقــى حالــة عامــة يعيشــها شــهرًا فقــط ،علــى أن يتــم النظــر فــي أوضاعنــا مــرة
كل القاطنيــن فــي ليبيــا وال تمثــل تهديـدًا علــى حيــاة أخــرى بعــد انتهــاء مدته ـا ،أو ترحيلنــا إلــى ليبيــا إن
أي منهــم بشــكل شــخصي ،مؤكــدة أن اإلقامــة بعيـدًا أمكــن ذلــك ،لكــن إقاماتنــا المؤقتــة ظلــت تنتهــي
ً
عــن مناطــق النزاعــات المســلحة يعــد حــا كافيــا لهــم وتتجــدد علــى هــذا المنــوال ســنوات عــدة دون أيــة
مؤشــرات توحــي بوجــود نيــة حقيقيــة لحــل األزمــة.
للوقاية من خطرها.

لتســليط المزيــد مــن الضــوء علــى أبعــاد المشــكلة،
أجــرت «الكومبــس» تحقيقــا صحفيــا ،حصلــت مــن
خاللــه علــى تصريحــات وتجــارب شــخصية لبعــض
الالجئيــن الفلســطينيين القادميــن مــن ليبيــا إلــى
السويد ،ممن طالتهم نصوص تلك القرارات:

لقــد تقدمــت بطلــب أخــر لتجديــد إقامتــي منــذ شــهر
ينايــر الماضــي ،غيــر أنــي لــم أتلــق ردًا حتــى اللحظــة،
كمــا فشــلت جميــع محاوالتــي للتواصــل مــع مصلحــة
الهجرة لالستفسار عن سبب هذا التأخير.
رغــم كــون القــرار يحرمنــا حــق الترســيخ ،إال أنــي
اجتهــدت فــي دراســة اللغــة الســويدية حتــى بــت علــى
أعتــاب إتمــام المرحلــة األساســية بالكامــل ،كمــا
حصلــت علــى شــهادة إتمــام دورة تأهيــل المعلميــن
ً
للقادميــن الجــدد مــن جامعــة لينشــوبيك ،أمــا فــي
الحصــول علــى هويــة معلــم معتمــد بالســويد ،فأنــا
أمتلــك خبــرة  7ســنوات مــن العمــل كمعلمــة لمــادة
الرياضيــات بالمرحلــة الثانويــة فــي ليبي ـا ،نلــت علــى
إثرها شهادات تقدير عدة.
كمــا انتقلــت العــام الماضــي إلــى بلديــة ڤينوكــر،
البعيــدة عــن محــل ســكني الســابق فــي قريــة بوربــي
التابعــة لبلديــة ســيمريس هامــن مســافة 500
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مســؤول قضيتــه يوافــق علــى منحــه تصريحــا للعمــل
داخــل البــاد ،اســتطاع علــى إثــره نيــل عقــد تدريــب
فــي إحــدى معامــل الباثولوجــي بمدينــة كارلســكرونا،
ســرعان مــا تحــول بفضــل براعتــه واجتهــاده إلــى عقــد
عمــل ثابــت .إال أن كل تلــك اإليجابيــات لــم تشــفع لنــا
أمــام مصلحــة الهجــرة للحصــول علــى إقامــة دائمــة،
لنبقــى غارقيــن حتــى الذقــون وســط مســتنقع
اإلقامات المؤقتة الذي ال فكاك منه».

أنعــام بيرومــي ،مقيمــة فــي مدينــة
ســيفخو التابعــة لمقاطعــة
يونشوبينچ:

كيلومتــر ،خصيصــا لشــغل وظيفــة مســاعد شــخصي
ألحــد األطفــال ،منحتنــي الشــركة المســؤولة نظيــر
جهــودي فيهــا شــهادة للخبــرة وأخــرى للتقديــر ،كل
ذلــك حتــى أثبــت للدولــة الســويدية عمليــا مقدرتــي
علــى أداء دور إيجابــي فــي المجتمــع وعــدم تشــكيلي
ً
أي عــبء مــادي عليهــا مســتقبال ،لكــن مصلحــة الهجرة
رفضــت منحــي إقامــة عمــل بدعــوى وجــود بنــد فــي
قــرار إقامتــي الحاليــة يحرمنــي ذلــك الحــق حتــى لــو
قمــت بتوقيــع عقــد عمــل دائــم .بعــد  5أشــهر ،لــم
يعــد ذاك الطفــل بحاجــة لمســاعدتي ،إلــى جانــب قيــام
الشــركة بتقليــص أعــداد العمالــة لديه ـا ،مــا دفعهــا
لالستغناء عن خدماتي بشكل نهائي.
لمــا فقــدت وظيفتــي ،قــررت العــودة للتســجيل مــن
جديــد كباحثــة عــن عمــل ،فتفاجــأت بموظــف مكتــب
العمــل يتخــذ قــراره رافضــا طلبــي ،مبــررًا ذلــك
بتقريــر ورده مــن مصلحــة الهجــرة فــي مالمــو ،مفــاده
عــدم أحقيتــي فــي العمــل داخــل الســويد نتيجــة
صدور قرار سابق يقضي بترحيلي.

«نحن ال نطلب من
الحكومة السويدية
سوى معاملتنا كبشر
يحسون ويشعرون
وتعيد توطيننا هنا»

حاولــت جاهــدة إقنــاع الموظــف أن نظيــره فــي مصلحة
ً
الهجــرة ارتكــب خطــأ فادحــا فــي تقريــره ،مذكــرة أنــي
كنــت مســجلة لديهــم كباحثــة عــن العمــل عدة أشــهر
قبــل شــغلي للوظيفــة ،كمــا قدمــت لــه نســخة عــن
قــرار مصلحــة الهجــرة األصلــي إلثبــات صحــة كالمــي،
إال أن الموظــف رفــض اإلنصــات لــي معتق ـدًا أنــي
أكــذب ،فســعيت للتواصــل مــع مصلحــة الهجــرة مــرارًا
وتكــرارًا لحــل المشــكلة ،دون جــدوى ،إذ كان يتــم
تحويــل جميــع مكالماتــي إلــى خدمــة الــرد اآللــي ،التــي
تركــت عديــد الرســائل الصوتيــة عليه ـا ،إال أن أح ـدًا
لم ُي ِعد االتصال بي.
مؤخ ـرًا أصــدرت موظفــة الشــؤون االجتماعيــة قــرارًا
بعــدم منــح مســاعدات لــي ولعائلتــي بدعــوى أنــي ال
أبحــث عــن عمــل ،رغــم معرفتهــا التامــة بمشــاكلنا
وأدق تفاصيــل حياتنـا ،متناســية أنــي أعيــل  4أطفــال
وبحاجــة إلــى المــال مثــل بقية البشــر لتســديد فواتيرنا
وإيجــار منزلنــا وثمــن طعامن ـا .بعــد محادثــات عــدة
َ
دارت بينــي وبينه ـاِ ،قبلــت أخي ـرًا مســاعدتنا علــى
مضــض وبشــكل مؤقــت ،شــريطة إســراعي فــي حــل
مشــكلتي مــع مصلحــة الهجــرة والعــودة للتســجيل فــي
مكتــب العمــل وإال ســتقوم بقطــع مســاعداتها عنــا
مرة أخرى.
هــذا باختصــار ،جــزء بســيط مــن أحــداث معاناتنــا
اليوميــة .نحــن ال نطلــب مــن الحكومة الســويدية ســوى
معاملتنــا كبشــر يحســون ويشــعرون وتعيــد توطيننــا
هنــا وإال فلتلقــي بنــا إلــى عــرض البحــر مجــددًا مــن
حيــث أتين ـا ،فهــذا المصيــر أهــون علينــا مــن حالــة
المــوت البطــيء التــي نمــر بهــا حاليــا .ليــس مــن
اإلنســانية بمــكان ،أن يتالعبــوا فــي أعصابنــا ومشــاعرنا
بهــذه الكيفيــة ،هــل ُيعقــل أن يعيــش طفــل
ويترعــرع فــي بلــد مــا أكثــر مــن خمــس ســنوات وال
ينــال منــه إال عــدم االســتقرار وقلــه اإلمكانات واإلذالل
وعجــز أهلــه عــن تلبيــة أقــل احتياجاتــه األساســية؟
أين حقوق الطفل التي يزعمون؟

«أنــا مواطنــة فلســطينية األصــل ،أحمــل وثيقــة ســفر
ســورية ،أقمــت فتــرة مــن الزمــن فــي ليبي ـا ،ثــم
هاجــرت رفقــة أوالدي الخمســة إلــى الســويد عــام
 ،2014قبــل اســتصدار قانــون اإلقامــات الجدي ـد.
تقدمنــا بطلبــات لجوئنــا مصحوبــة بــأوراق ثبوتيــة
تؤكــد أن هجرتنــا األولــى كان مــن ســوريا ،علــى غــرار
وثائــق الســفر الســورية ،كــرت األونــروا لالجئيــن
ومســتند بيــان عائلــي ،ظانيــن أننا أخيرًا كفلســطينيين
ســننال فــي أوروبــا حقوقنــا التــي حرمنــا منهــا فــي الدول
صور لقرارات رفض عدد من الالجئين الفلسطينيين العربيــة ،غيــر أنــه بعــد عــام ونصــف العــام مــن
االنتظــار ،صــدر قــرار يقضــي برفــض قضيتنــا
لقــد بــت أشــعر وكأننــا مجــرد عينــات محفوظــة داخــل وترحيلن ـا ،مصحوبــا بإقامــة مؤقتــة ال تشــمل أيــة
ثالجــة فــي إحــدى المختبــرات ،أو ملفــات منســية حقــوق ،يتــم تجديدهــا ســنويًا إلــى حيــن تهيــؤ
ملقــاة فــي خزائنهــم حتــى يأتــي أوان التخلــص منه ـا.
أعــرف حتــى اآلن أكثــر مــن  300أســرة فلســطينية،
ُ
وصلــوا الســويد معنــا فــي نفــس الســنة ،يعانــون ظلــم
ذات القــرار ،لــذا وكلنــا شــخصًا منــا للتواصــل مــع األمــم
المتحــدة ومنظمــات حقــوق الطفــل وحقــوق اإلنســان،
ً
أمــا فــي الضغــط علــى الحكومــة الســويدية إليجــاد
حــل مناســب ينهــي عذابنــا ويمنحنــا الحيــاة اآلدميــة
الالئقة التي جئنا ننشدها».

تهانــي أبــو مصطفــى ،مقيمــة فــي
مدينــة كارلســهامن التابعــة
لمقاطعة بليكينچ:

طلبــت اللجــوء فــي الســويد رفقــة ابنــي أحمــد وابنتــي
ســارة فــي شــهر أغســطس ســنة  ،2014فمنحتنــا
مصلحــة الهجــرة إقامــة موقتــة مدتهــا  12شــهرًا
نتيجــة عــدم إمكانيــة ترحيلنــا إلــى ليبيـا ،كمــا رفضــت
محاولة استئنافنا األولى.
نحــن مواطنــون فلســطينيون مصنفــون بــا وطــن
وفــق مــا أقــره قانــون الهجــرة الســويدي ،ال يحــق لنــا
العــودة إلــى ليبيــا نتيجــة لمغادرتنــا أراضيهــا بطريقــة
غيــر شــرعية ،إلــى جانــب أننــا ال نعتبــر مواطنيــن
ليبييــن أساســا ،غيــر أن مصلحــة الهجــرة أبــت أخــذ
واقــع حالنــا بعيــن االعتبــار واســتمرت فــي تجديــد
قرارهــا العبثــي بحــق قضايانــا كل عــام ،دون أيــة نتائــج
ً
إيجابية ترجى منه مستقبالـ

اليــوم ،يــدرس أحمــد ســنته الجامعيــة الثانيــة فــي
قســم الهندســة المدنيــة ،فيمــا تــدرس ســارة بقســم
التحاليــل الطبيــة والمعامــل .كذلــك اســتطاع زوجــي
معادلــة شــهادته الجامعيــة فــي الكيميــاء وشــهادة
خبرتــه كفنــي فــي قســم الباثولوجــي ،ثــم واظــب علــى
دراســة اللغــة الســويدية حتــى أتقنه ـا ،مــا جعــل

صور لقرارات رفض عدد من الالجئين الفلسطينيين
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الظروف في ليبيا إلعادتنا إليها.
قبــل  3أشــهر ،ذهبنــا إلــى فــرع مصلحــة الهجــرة
لتجديــد إقامتنــا المنتهيــة كمــا جرت العــادة ،فتفاجأنا
بالمحققــة المســؤولة عــن قضيتنــا تبلغنــا اســتحالة
التجدي ـد ،نظ ـرًا لحصولنــا علــى قــرار ســابق يتضمــن
الرفــض والترحيــل ،ســألتها :الــى أيــن الترحيــل؟

«أنتم صنفتمونا بال
جنسية ونحن مواطنون
فلسطينيون لذا نرجو
ترحيلنا إلى فلسطين
وتحديدًا لقرية
الطنطورة بمدينة
حيفا حيث مسقط
رأسي»
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فأجابــت :ال اعلــم .عــدت أســألها :أنتــم صنفتمونــا بــا
جنســية ونحــن مواطنــون فلســطينيون لــذا نرجــو
ترحيلنــا إلــى فلســطين وتحدي ـدًا لقريــة الطنطــورة
بمدينة حيفا حيث مسقط رأسي.
بــدا عليهــا االرتبــاك فقالــت :ال أعــرف مــاذا أرد .ثــم
أعطتنــي عنــوان محكمــة فــي مالمــو وأوصتنــي أن
أبعــث لهــا رســائل اســترحام إللغــاء الترحيــل .لمــا
ســمحوا لنــا بالعــودة إلــى بيــت الهجــرة ،شــرعت أبعــث
رســائل اســترحام بصــورة دوريــة إلــى المحكمــة
المذكــورة كمــا أشــارت علــي المحققــة .بعــد أســبوعين
مــن اللقــاء ،وصلنــا بريــد مــن مصلحــة الهجــرة تطلــب
فيــه حضورنــا إلــى مقرهــا ألخــذ بصماتنــا وتســليمنا
وثائــق ســفر ســويدية ،فلمــا فعلنـا ،قامــوا بإدخالنــا إلــى
إحــدى الغــرف وانتزعــوا منــا بطاقــات اللجــوء
والبطاقــات البنكيــة ألن المحكمــة قبلــت جــزءًا مــن
اســترحامنا وأقــرت إلغــاء بنــد الترحيــل فقــط ،ثــم
أنذرونــا بضــرورة إخــاء محــل ســكننا خــال يوميــن
علــى األكثــر ،بدعــوى أن مصلحــة الهجــرة لــم تعــد فــي الرابــع مــن شــهر ســبتمبر الماضــي ،تــم تمديــد
مسؤولة عنا.
إقامتنــا للمــرة الثالثــة خــال ســت ســنوات ومازلنــا
نمضــي فــي طريــق وعــر ال نعلــم أيــن ســتفضي بنــا
فــي مكتــب الشــؤون االجتماعيــة ،رفضــت الموظفــة نهايته».
كذلــك منحنــا أيــة مســاعدات ماليــة ،إذ أســاءت فهــم
مضمــون قــرار الهجــرة ،معتقــدة أننــا بصــدد الحصــول
علــى إقامــات ،ال أحــكام ترحيــل مؤجلــة التنفيــذ إلــى محامــي :قــرارات مصلحــة الهجــرة
أجــل غيــر مســمى .حتــى حيــن أخبرتهــا بحاجتنــا تثير العجب!
الماســة إلــى ســكن يأوين ـا ،اســتخفت باألمــر ،مقترحــة فــي لقــاء ســابق مــع المحامــي المختــص فــي قضايــا
علينــا اإلقامــة لــدى أحــد أقاربنــا فــي الســويد ،فأجبتهــا اللجــوء والهجــرة مجيــد الناشــي ،تحــدث مــن خاللــه
محتجــة أن شــققهم ضيقــة ج ـدًا تتســع بالــكاد
لســكانها ،لــن تســتوعب إقامــة  4أشــخاص أخريــن
فيهـا ،ناهيــك بــأن هــذا األمــر علــى حــد علمــي مخالفــة
صريحــة لقانــون اإلســكان الصحــي الســويدي .عندمــا
رفضنــا مغــادرة المــكان دون إيجــاد حــل لمشــكلتنا،
قامــت باســتدعاء رجــال الشــرطة لطردن ـا ،حاولــت
ً
شــرح الوضــع لهــم أمــا أن يــرأف أحدهــم بظرفنــا
ويمــد لنــا يــد العــون ،إال أنهــم اســتخفوا بنــا بدورهــم،
مشــيرين علينــا اإلقامــة داخــل ســيارة نركنهــا علــى
أطــراف إحــدى الغابــات .هكــذا اضطــررت مكرهــة
علــى اإلقامــة مــع عائلتــي فــي شــقة خطيــب ابنتــي
واالنتظــار حتــى وافقــت مصلحــة الهجــرة أخيـرًا علــى
تمديــد إقامتنــا مــرة أخــرى ،مــا جعــل مكتــب الشــؤون
االجتماعيــة بعدهــا يوافــق بعدهــا علــى مســاعدتنا
في حل مشــكلة الســكن والدراســة ،شــريطة اســتمرار
تجدد إقامتنا سنويًا.

ً
عن الوضع القانوني لهذه الفئة من الالجئين ،قائال:
«مــن المثيــر للعجــب أن مصلحــة الهجــرة الســويدية
تتخــذ هكــذا قــرارات فــي حــق طلبــات لجــوء
الفلســطينيين القادميــن مــن ليبيـا ،خاصــة أن ظــروف
الحــرب هنــاك تبــدو واضحــة للعيــان ،إال أنهــا تبــرر
ذلــك بضــرورة امتــاك الشــخص القــادم مــن ليبيــا
أســباب لجــوء شــخصية .لــذا ال ينبغــي أب ـدًا علــى
الوافديــن الفلســطينيين الجــدد التقــدم بطلبــات
لجوئهــم اعتمــادًا علــى الوضــع العــام فــي ليبيــا فقــط،
فالظــروف الشــخصية التــي مــروا بهــا دائمــا مــا يجــب أن
تحظــى باألولويــة ،حتــى ال تقــوم مصلحــة الهجــرة
ً
مســتقبال بترحيلهــم إذا تغيــر تقييمهــا لــدى تحســن
األوضــاع أو انتهــاء الحــرب فــي ليبي ـا ،فقضايــا
الفلســطينيين القادميــن مــن ليبيــا يجــري تقييمهــا
وفــق نفــس معاييــر قضايــا الفلســطينيين القادميــن
مــن دول الخليــج العربــي ،حيــث ترفــض الهجــرة
طلباتهــم رغــم علمهــا المســبق بعــدم إمكانيــة
َ
ترحيلهــم ،لكــون الــدول التــي ق ِدمــوا منهــا لــن ترضــى
اســتقبالهم مــرة أخــرى ،لتتــرك قضاياهــم بالتالــي
معلقة دون حل».
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أخصائي الطب النفسي د .زياد يانس  :نصائح في مواجهة عتمة الشتاء

من الطبيعي أن يواجه الوافدون الجدد بعض المشاكل
النفسية
الكومبس – صحة:
منــذ عــام  ،1992يجــري ســنويًا في العاشــر
مــن أكتوبــر ،االحتفــال باليــوم العالمــي
للصحــة النفســية ،بنــاء علــى مبــادرة مــن
االتحــاد العالمــي للصحــة النفســية مــع
أعضــاء وشــركاء فــي أكثــر مــن  150بلــدًا،
تهــدف إلذكاء الوعــي العــام بقضايــا الصحــة
النفســية وإجــراء مناقشــات أكثــر انفتاحــا
حولهــا وتوظيــف االســتثمارات فــي
الخدمــات ووســائل الوقايــة علــى حــد ســواء،
كمــا يعــد هــذا اليــوم فــي بعــض البلــدان
جــزءًا مــن أســبوع التوعيــة بمــرض نفســي
معين.
قسم التحقيقات

الصحــة النفســية ِقــوام أي ســلوك إنســاني ســوي ،يؤثــر
معــدل وجودهــا ســلبًا أو إيجابــا علــى اتــزان الفــرد
العقلــي والجســدي ،تمنحــه وفرتهــا ســيرة اجتماعيــة
ســليمة ،تحاذيهــا عيشــة هانئــة ،مديــدة ومثمــرة،
كمــا يــؤدي انخفاضهــا إلــى فقــدان احترامــه لذاتــه
وعالقاتــه ومقدرتــه علــى العمــل فــي الحيــاة اليوميــة.
إال أن األمــراض المترتبــة عليهــا وفــق بعــض الثقافات،
مثــار حــرج دائــم ألصحابهــا أو المقربيــن منهــم ،ســيما
أولئــك الذيــن يخشــون إلصــاق األخريــن صفــة الجنــون
والعتــه بهــم ،مــا يدفعهــم إلــى إخفــاء معاناتهــم
ً
واالنعــزال بعيـدًا عــن المجتمــع ،بــدال مــن البحــث عــن
ســبل العــاج لــدى ذو االختصــاص مــن األطبــاء ،تاركين
أنفســهم فرائــس عاجــزة أمــام شراســة عالتهــم ،التــي
ال تنفــك تتفاقــم وتلتهــم مــا بقــي مــن هوياتهــم
وحيواتهم تدريجيًا ،يومًا بعد يوم.
للحديث أكثر حول الصحة النفســية وســبل المحافظة
عليهــا وأهميــة معالجــة اعتالالتهـا ،اســتضافت شــبكة
الكومبــس اإلعالميــة ،أخصائــي الطــب النفســي،
الدكتــور /زيــاد يانــس ،مجريــة معــه مقابلــة حصريــة،
كما جاء في نص الحوار التالي:

ما مفهوم الصحة النفسية؟
الصحــة النفســية تعنــي الشــعور بالســعادة والرضــا
وتحقيــق الــذات ،مــع القــدرة علــى األداء بمــا يــوازي
هــذه األحاســيس ،تختــص الصحــة النفســية لإلنســان
بعــدة وظائــف ،يرتبــط اســتقرارها طرديــا مــع

اســتقرار صحتنــا النفســية مــن عدمه ـا ،ســواء فــي
عالقتنــا المباشــرة مــع األخريــن ،أو عالقتنــا مــع بيئتنــا
المحيطة ،وهي:
ً
أوال :الوظيفة العاطفية الحسية والشعورية.
ثانيــا :القــدرات العقليــة واإلدراك والمحاكمــة
الذهنية.
ثالثــا :الســلوك والطبيعــة اإلنســانية فــي الحيــاة
اليومية.
رابعًا :التواصل النفسي والروحي مع المحيط.
خامسًا :المقدرة على استخدام الحواس الخمس.

تفيد إحدى الدراسات ،أن واحدًا من كل
أربعة أشخاص ،عانى أو سيعاني
اضطرابات نفسية خالل حياته ،ما مدى
ٍ
صحة هذه المعلومة؟
أعتقــد أنهــا صحيحــة ،ألن المعانــاة النفســية فــي حــد
ذاتهــا متدرجــة ،تختلــف باختــاف الحالــة المرضيــة
التــي تصيــب إحــدى الوظائــف ســابقة الذكــر ،إذا نظرنــا
إلــى عــدد تلــك الوظائــف مجتمعــة ،ثــم راقبنــا مــا
يحــدث عنــد اضطــراب أحدهـا ،ســنجد أن الرقــم الــذي
ذكرتــه ليــس كبي ـرًا إطالقــا ،فغيــاب إحــدى وظائــف
الصحــة النفســية يــؤدي إلــى نشــوء المــرض ،مــا يجعلنــا
نتصــرف بطريقــة ال تتناســب مــع بيئتنــا المحيطــة،
عاجزيــن عــن قــراءة الواقــع ،كونهــا ترتبــط بشــكل
أساســي فــي مــدى قدرتنــا علــى التواصــل االجتماعــي
والذهنــي والنفســي ،كمــا ال يغيــب عــن بالنـا ،أن بعــض

العلــل يــزول بســرعة ،فيمــا يتطلــب بعضهــا األخــر ثانيــا :اقتالعنــا مــن جذورنــا وبيئتنــا األصليــة التــي
ً
وقتــا طويــا للشــفاء ،أو عالجــا مســتمرًا مــدى الحيــاة ،نشــأنا فيهـا ،جـ َّـراء هجرتنــا االضطراريــة ،ســواء كانــت
ناهيــك ببعــض العلــل المنتكســة التــي تعــاود أصحابهــا نتيجة الحروب ،أو المجاعات ،أو األزمات االقتصادية.
ثالثــا :طريــق هجرتنــا الــذي كان مليئــا بالكــوارث ،مــا
مجددًا بعد شفائها.
ســاعد علــى تعزيــز حجــم مشــاكلنا النفســية التــي
قدمنــا بهــا مــن أوطانن ـا ..رابعــا :افتقــار بعــض أبنــاء
لماذا يصاب بعض الوافدين ،بمشاكل
نفسية داخل مجتمعاتهم الجديدة؟
المجتمــع المهاجــر إلــى القــدرات والمهــارات الالزمــة
الندماجه داخل المجتمع المستقبل الجديد.
ً
أوال :علينــا أال ننســى أبـدًا ،أننــا لــم نولــد أو نترعــرع هنـا،
إنمــا نشــأنا ضمــن بيئــة وثقافــة مجتمعيــة ذات أبعــاد وكيف السبيل إلى تكيفهم نفسيًا داخل
سياسية واقتصادية واجتماعية وتربوية مختلفة .تلك المجتمعات؟

علينا أال ننسى أبدًا ،أننا لم نولد أو نترعرع
هنا ،إنما نشأنا ضمن بيئة وثقافة مجتمعية
ذات أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية
وتربوية مختلفة
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ينبغــي دائمــا علــى اإلنســان ،البحــث عــن المســاعدة
لحــل مشــاكله فــي المــكان المناســب ،وفــق مجموعــة
األعراض النفسية التي لديه.

كيف تؤثر األمراض النفسية على الصحة
الجسدية؟
ً
أوال :كلمــا كانــت األمــراض مزمنــة ومؤثــرة علــى
الوظائــف العقليــة أكثــر ،زاد تأثيرهــا علــى الوظائــف
ً
الجســدية بشــكل أكبــر ،فمريــض الفصــام مثــا ،تقــل
قدرتــه علــى إدراك الواقــع ويعيــش داخــل عالمــه
التخيلــي الخــاص ،مــا يــؤدي إلــى قلــة اهتمامــه بصحتــه
الجســدية وقلــة قــدرة األطبــاء أيضــا علــى تشــخيص
حالتــه ،ناهيــك ببعــض مرضــى الفصــام الذيــن ال يــرون
ً
حاجــة فــي الذهــاب إلــى الطبيــب أصــا العتقادهــم أن
األعــراض التــي يمــرون بهــا ناجمــة عــن أحــداث
عالمهم الخاص ،ال بسبب المرض..
ثانيــا :تدفــع األمــراض النفســية المصابيــن لإلتيــان
بســلوكيات غيــر صحيــة ،مثــل عــدم ممارســة
التماريــن الرياضيــة ،االمتنــاع عــن تنــاول الطعــام
لفتــرات طويلــة والتقليــل أو اإلفــراط فــي النــوم ،التــي
تــؤدي الحقــا إلــى خطــر اإلصابــة باألمــراض العصبيــة،
القلبية الوعائية وداء السكري.
ثالثــا :جميــع أدويــة األمــراض النفســية لهــا أعــراض
جانبيــة تســبب األمــراض االســتقالبية ،مثــل داء
الســكري ،تصلــب الشــرايين ،االحتشــاء القلبــي ،ارتفــاع
الشحوم بالدم ،اإلصابات الخثارية.

متى تبدأ االعتالالت النفسية عند
األطفال؟

أخصائي الطب النفسي ،الدكتور /زياد يانس

أيضــا تمييــز مــا إذا كانــت مشــكلة نقــص التركيــز لــدى
الطفــل ثانويــة نتيجــة انشــغاله بأشــياء أخــرى ،أم
أوليــة بســبب ســلوك مختلــف ونقــص تركيــز ناتــج عــن
عجــزه ضبــط إيقاعــه مــع محيطــه ،هنــا يلــزم علــى
المعلــم أو الوالديــن ،اللجــوء إلــى مســاعدة طبيــب
نفســي مختــص ،لتقييــم حالتــه ومعرفــة مــا إذا كانــت
المشــكلة مرتبطــة بنقــص التركيــز وفــرط النشــاط أم
ً
غيــر ذلــك ،بــدال مــن ابقــاءه دون رعايــة صحيــة،
ليزداد مرضه تفاقمًا.

يعاني بعض الوافدين االكتئاب نتيجة
األجواء المظلمة في السويد طوال فصل
الشتاء ،ماذا تنصحهم لتجاوز هذه
المشكلة؟

تبــدأ نصــف أنــواع االعتــاالت النفســية ،عنــد األطفــال
فــي ســن مبكــرة ج ـدًا ،يتطــورون خاللهــا بشــكل
بطــيء ،نفس ـيًا وروحيــا وحركيــا ،كمــا أن تطــور
ً
ذكاء هــم ومحاكماتهــم العقليــة يكــون قليــا ،نذكــر
منهــا علــى ســبيل المثــال ،مــرض التوحـد ،الــذي يمكــن
أن تظهــر أعراضــه علــى األطفــال ،قبــل ســن الثالثــة ،تؤكــد جميــع الدراســات العلميــة ،أن النــور أحد أســباب
مســببة عجـزًا فــي قــراءة اإلشــارات وتحديــد الســلوك الصحــة النفســية ،بينمــا يــؤدي الظــام إلــى المــرض،
بمــا يتناســب مــع ســلوك األخريــن ،أمــا النصــف األخــر
ُ
مــن االعتــاالت ،شــاملة أمــراض النفــاس ،فتبــدو
أعراضهــا علــى المراهقيــن بعــد ســن الرابعــة عشــر،
مؤديــة إلــى عجــز االنفصــال عــن المجتمــع البالــغ
نتيجــة انعــدام شــعورهم باالطمئنــان ،مــا يصيبهــم
بحــاالت مــن االكتئــاب والقلــق ،إال أن أغلــب اعتــاالت
األطفــال غيــر مزمنــة وقابلــة للشــفاء باألدويــة والعــاج
التدريبــي ،فيمــا يمكــن تخفيــف آثــار المزمنــة منهــا
مثــل التوح ـد ،عــن طريــق مســاعدة الطفــل علــى
التعاطي مع محيطه.

يرفض بعض األهالي عرض أبنائهم على
أطباء نفسيين ،بدعوى أن مشاكلهم
ستزول تلقائيًا مع مرور الوقت ،ماذا
تنصحهم بهذا الخصوص؟
ليــس مــن الســهل أب ـدًا علــى الوالديــن ،التمييــز بيــن
ً
نضــج األطفــال ومــرض نقــص األداء لديهــم ،مثــا
حيــن يبــدأ طفــل مــا بالذهــاب إلــى المدرســة ،يالحــظ
المعلــم أنــه يعانــي نقصــا فــي التركيــز أثنــاء دروســه،
وأداء الفــروض التــي تطلبهــا منــه ،غالبــا ســيعتقد ذاك
المعلــم كمــا الوالديــن ،أن المشــكلة عابــرة ،تــزول
بنضــج الطفــل مــع مــرور األيــام ،بــل أنــه لــن يســتطيع

تركيب إنارة
جيدة في المنازل
وممارسة األنشطة
الرياضية
واالجتماعية

تفعيــل الجس ـد ،ذهنيــا وعصبيــا وعقليــا ،لمقاومــة
حالة االكتئاب.

ينبغي دائمًا على
اإلنسان ،البحث عن
المساعدة لحل
مشاكله في المكان
المناسب
ذلــك أننــا نمتلــك فــي أجســامنا هورمونــات معينــة يقــل
إنتاجهــا فــي الظــام ،علــى ســبيل المثــال ،لــو وضعنــا
امــرأة داخــل كهــف مظلــم ،مــدة ثالثــة أشــهر ،يفقــد
جســدها قدرتــه علــى تمييــز الليــل مــن النهــار،
فينقطــع عنهــا الطمــث ،أيضــا حيــن نعــرض شــخصًا
مــا إلــى نــور الشــمس يتغيــر لــون بشــرته نتيجــة
إفرازهــا صبــغ الميالنيــن ،أمــا إذا جعلنــا شــخصًا أخــر
ينــام طــوال النهــار ويســتيقظ طــوال الليــل ،يتغيــر
إنتــاج دماغــه مــن هورمــون الميالتونيــن المنظــم
للنــوم .كذلــك الحــال عندمــا تتعــرض أدمغتنــا للظــام
فــي الســويد مــدة  14ســاعة متواصلــة ،يــزداد ارتفــاع
منســوب الميالتونيــن بداخله ـا ،مســببًا االكتئــاب لنــا
وللســويديين معــا ،كمــا أن ارتــداء المالبــس غامقــة
األلــوان نهــارًا ،يســبب امتصاصــا للنــور واإلضــاءة مــن
حولنــا ويصيبنــا بالكآبــة ،ســيما أن بعــض الثقافــات
ترى في ارتداء هذه األلوان داللة على الحزن.
لــذا أنصــح هــؤالء األشــخاص بتركيــب إنــارة جيــدة
داخــل منازلهــم ،خاصــة اإلنــارة البيضــاء ،كمــا أحثهــم
علــى ممارســة األنشــطة اإليجابيــة التــي تــؤدي إلــى
ارتفــاع منســوب النشــاط ،مثــل األنشــطة االجتماعيــة،
الرياضيــة ،الذهنيــة والثقافيــة ،التــي تــؤدي إلــى

ماذا تنصح المرضى الذين يتحرجون من
زيارة الطبيب النفسي ،خوفًا من
وصفهم بالجنون؟
إن الطــب النفســي مرتبــط عنــد أكثــر النــاس بكلمــة
الجنــون والحقيقــة أنــه ال فصــل بيــن الكلمتيــن كليــا،
فكمــا أســلفت ،ترتبــط الصحــة النفســية بعــدة
وظائــف ،ينتــج عنــد اضطــراب أحدهــا مرضــا نفس ـيًا،
ُ
ســواء كان اكتئابــا ،أو نفاســا ،أو وســواس قهــري ،أو
هــوس اكتئابــي ،أو قلــق وتوتــر ،أو أيــة أعــراض نفســية
ناتجــة عــن رض نفســي يهــدد الحيــاة .باســتثناء
ُ
النفــاس ،الــذي يعيــش اإلنســان مــن خاللــه داخــل
عالمــه الخــاص ،أو مــرض العتــه الشــيخوخي (الخــرف)،
الناجــم عــن عــدم قيــام القــدرات العقليــة بتأديــة
وظائفه ـا ،فــإن مــا نســبته  %90مــن المصابيــن
باألمــراض النفســية األخــرى ،يعيشــون حيــاة
اجتماعيــة طبيعيــة ،ألن تلــك األمــراض قابلــة للعــاج،
أو وضعهــا تحــت الســيطرة بشــكل يعطــي المصــاب
مشــاعر الرضــا والســعادة والمقــدرة علــى تحقيــق
الــذات والفعاليــة فــي الحيــاة اإلنســانية .لــذا أنصــح
القادميــن الجــدد ،عــدم الخجــل مــن زيــارة الطبيــب أو
األخصائــي النفســي عنــد التعــرض لمعانــاة نفســية،
ذلــك أن البحــث عــن العــاج فــي مكانــه الصحيــح أحــد
ضروريــات الشــفاء ،كوننــا قدمنــا مــن بيئــة اجتماعيــة
مختلفــة ،تملــك القــدرة علــى إعــادة توازننــا النفســي
وتخفيــف معاناته ـا ،عبــر العالقــات األســرية
والصداقــات الحميميــة والمؤسســات الدينيــة ،التــي
منحتنــا ردودًا عاطفيــة أشــعرتنا دائمــا بالمحبــة
والرضــا واالهتمــام ،األمــر الــذي لــم يعــد متوف ـرًا لنــا
فــي الســويد بــذات الكيفيــة ،مــا جعلنــا بحاجــة ماســة
إلــى مســاعدة األخصائييــن النفســيين ولــو علــى ســبيل
الفضفضــة .ختامــا أقــول :ال توجــد مشــكلة ليــس لهــا
حــل ،لكــن ال يوجــد كذلــك حــل ال يجلــب معــه كثي ـرًا
مــن المشــاكل ،ألن تلــك الحلــول تنقلنــا إلــى مراحــل
ً
جديــدة فــي الحيــاة تتضمــن بدورهــا مشــاكال جديــدة،
بغض النظر عن طبيعة مشكلتنا األصلية وحلولها.
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نصائح من أخصائية التغذية روال زعيتر

لهذه األسباب ال تنجح بعض أنواع
«الحمية الغذائية»
هــل تســألت يوميــا عــن ســبب فشــل حميتــك الغذائيــة؟ أو لمــاذا عــدت الــى وزنــك
القديم بعد انتهاء الحمية؟
قــد يتبــادر الــى أذهــان البعــض ان الســمنة هــي مجــرد عــرض مؤقــت يطــرأ علــى
الجســم لوقــت قصيــر ،أو انهــا ال تشــكل خطــرا علــى الصحــة ولكــن الحقيقــة هــي
أن الســمنة هــي خطــر حقيقــي ومــرض مزمــن يجــب عالجهــا والعمــل علــى عــدم
العــودة لهــا مجــددا ،لمــا يترتــب عليهــا مــن أثــار وتبعــات علــى الصحــة وجــودة
الحيــاة ،ولمــا تتســبب بــه مــن خلــل فــي عمليــات األيــض (العمليــات الحيويــة
المســئولة عــن انتــاج الطاقــة داخــل الجســم) وخلــل بالهرمونــات ،خاصــة
هرمــون الجــوع والشــبع وغيره ـا ،كمــا تــؤدي إلــى تزايــد فــي معــدالت
االكتئــاب ،وتســاهم فــي ارتفــاع مزمــن لهرمــون االنســولين بالــدم ممــا
يزيــد مــن خطــر االصابــة بااللتهابــات ،واعتــال االعصــاب ،ومــرض الســكر
(النــوع الثانــي) ،وارتفــاع ضغــط الــدم ،باإلضافــة إلــى أمــراض القلــب
والشرايين وأنواع متعددة من السرطان.

أخصائية تغذية

متى يعد الشخص مصابا
بالسمنة؟

يعتبــر مؤشــر كتلــة الجســم هــو أداة القيــاس المتبعــة
فــي تعريــف الســمنة ،ويقــاس بحســاب وزن الجســم
بالكيلوجــرام مقســوما علــى مربــع الطــول بالمتــر .وعــن
طريــق حســاب مؤشــر كتلــة الجســم يتمكــن الشــخص
مــن معرفــة مــا اذا كان يعانــي مــن الســمنة أو الــوزن
الســمنة هــي ازديــاد مفــرط وغيــر طبيعــي فــي تراكــم الدهــون الزائــد والفئــة التــي ينــدرج تحتهــا تبعــا للتصنيفــات
بالجســم ممــا يشــكل خطــرا علــى الصحــة (منظمــة الصحــة التالية:
العالميــة .)2019 ,فــي ســنة  2016نشــرت منظمــة الصحــة  29.9-25وزن زائــد (ال تعتبــر ســمنة ولكــن تعتبــر

ما هي السمنة وكيف يمكن
تعريفها:
روال زعيتر
ماجستير في التغذية من جامعة كارولينسكا ،ستوكهولم

العالميــة تقريــرا ،أظهــرت فيــه حقائــق مثيــرة عــن
الســمنة وكان منهــا ان حوالــي  2.8مليــون انســان
يموتــون ســنويا بســبب الســمنة وأن  650مليــون
انســان مصــاب بالســمنة و 41مليــون طفــل فــي
المرحلــة العمريــة مــا قبــل المدرســة لديهــم وزن زائد
كمــا أشــار التقريــر ألــى أن مســتوى انتشــار الســمنة
ازدادت ثــاث اضعــاف فــي الفتــرة الزمنيــة مــا بيــن
.2016-1975
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زيادة وزن او مرحلة ما قبل السمنة)
 34.9-30سمنة من الدرجة االولى
 39.9-35سمنة من الدرجة الثانية
 40او اكثــر ســمنة مــن الدرجــة الثالثــة او ســمنة
مفرطــة (منظمــة الصحــة العالميــة ,مؤشــر كتلــة
الجسم).
ولهــذا االســباب و لمــا يترتــب علــى الســمنة مــن أثــار
خطــرة فــأن أفضــل الطريــق هــي الوقايــة منهــا
والمحافظــة علــى وزن مثالــي عــن طريــق أاللتــزام
بنظــام غذائــي متكامــل وأتبــاع نمــط حيــاة صحــي
متــوازن طويــل األمــد و ليــس لفتــرات قصيــرة او
متقطعة.

أسباب فشل الحميات
الغذائية:

اذا كنــت مــن األشــخاص ذوي العزيمــة القويــة ومــن
محبــي الحيــاة والتغييــر ،فأنــك بالتأكيــد ســوف تحــاول
مــرارا وتكــرارا اتبــاع حميــات غذائيــة وتقليــل
ســعراتك الحراريــة اليوميــة بهــدف فقــدان الــوزن
الزائــد والعــودة الــى شــكل متناســق ووزن مثالــي .ولكن
مهــا! هــل هــذه الحميــات المؤقتــة كافيــة لتســاعدك
علــى االحتفــاظ بالــوزن المثالــي لفتــرات طويلــة خاصــة
بعد انتهاء الحمية المتبعة؟
الجــواب هــو ال! أن فقــدان الــوزن الســريع أو اتبــاع
حميــات عشــوائية غيــر مناســبة لحالــة الشــخص قــد
يعــود بالضــرر علــى الجســم و يتســبب فــي فقــدان
ســريع لســوائل الجســم ،خلــل فــي مســتويات
الهرمونــات ،االنزيمــات ،الفيتامينــات واألمــاح
المعدنيــة الضروريــة للجســم ،كمــا أنــه ال يســاعد علــى
النــزول بالــوزن لفتــرات طويلــة بــل يعــود الجســم
لوزنــه الســابق بعــد ايقــاف الحميــة بفتــرة زمنيــة
قصيرة وذلك السباب التالية:
 -1اختــال عمليــات األيــض وســرعة الحــرق بالجســم.
غالبــا االشــخاص الذيــن لديهــم زيــادة فــي الــوزن
لســنوات طويلــة ومــن ثــم يقــررون االلتــزام بحميــة
غذائيــة قليلــة الســعرات الحراريــة ،تميــل أجســامهم
إلــى تغييــر ســرعة عمليــات األيــض وحــرق الدهــون،
لكــي تــوازن النقــص الناتــج فــي الســعرات الحراريــة
بســبب الحميــة الغذائيــة .و لذلــك بعــد فقــدان الــوزن
والعــودة الــى نمــط حيــاة غيــر صحــي وعالــي الســعرات
فــأن الجســم يعــود بســرعة الــى الــوزن األول أو فــي
بعض الحاالت تكون الزيادة بالوزن اكثر واسرع.
 -2بعــض الدرســات الحديثــة وجــدت عالقــة بيــن
نقصــان الــوزن الســريع ،وزيــادة الشــهية يعــد ايقــاف
الحميــة ،والســبب يعــود الــي أن النقــص المفاجــئ فــي
كميــة االكل اليومــي ،ولمــدة زمنيــة مؤقتــة يضــع
الجســم فــي حالــة مــن حــاالت التأهــب ولهــذا يقــوم
الجسم بعمليتين اساسيتين:
أوال :زيــادة فــي قــدرة الجســم علــى االســتفادة مــن
المــواد الغذائيــة الــى الدرجــة القصــوى وذلــك عــن
طريــق زيــادة امتصــاص المــواد الغذائيــة فــي االمعــاء
وابطاء سرعة حرق الغذاء إلنتاج الطاقة.
ثانيــا :وجــدت بعــض الدراســات عالقــة تربــط بيــن
الشــهية والحميــة الغذائيــة بحيــث تــزداد الشــهية
وترتفــع مؤشــرات الشــعور الجــوع بعــد التوقــف عــن
الحمية الغذائية.
ثالثــا :قــد يكــون الســبب الرئيــس فــي اســتعادة الجســم
للــوزن هــو عــدم عــاج مســببات الســمنة االساســية

تقرير لمنظمة الصحة العالمية صادر العام :2016
 حوالي  2.8مليون انسان يموتون سنويا بسبب السمنة هناك حوالي  650مليون انسان مصاب بالسمنة حول العالم. يوجد 41مليون طفل في المرحلة العمرية ما قبل المدرسةلديهم وزن زائد.
 مستوى انتشار السمنة ازدادت ثالث اضعاف في الفترة الزمنيةما بين .2016-1975
مــن البدايــة والتــى قــد تكــون أســباب نفســية،
أواجتماعيــة ،أوســلوكية ،أوهرمونيــة أو جينيــة.
ولذلــك يجــب عمــل دراســة خاصــة لــكل حالــة،
ومعرفــة المســببات االساســية والثانويــة للســمنة مــع
األخــد بعيــن االعتبــار الظــروف المحيطــة بالشــخص و
مدى تأثره بهذه الظروف.
مــن الطبيعــي ان يحــاول الجســم اســترجاع نظــام
األمــان الســابق وأن يقــوم بموازنــة نفســه بنفســه
فتعــود المؤثــرات النفســيه والعصبيــة والهرومونيــة
الســابقة لتســاعد الجســم علــى اســترداد مــا تــم فقــده
كنــوع مــن اســتراتيجيات األمــان ،بعــد عمليــات
التجويــع خــال فتــرة االلتــزام بالحميــة ،ولكــن هــل
هنــاك حلــول للحفــاظ علــى أوزان مثاليــة تقينــا مــن
خطــر األصابــة باألمــراض؟ نعــم! يمكننــا وذلــك باتبــاع
الحلول التالية:

كيف نحافظ على وزن
مثالي طول العمر:

 -1االبتعــاد عــن الحميــات الغذائيــة العشــوائية والتــي
تعتمــد فقــط علــى تقليــل الســعرات الحراريــة ،وال
تــزود الجســم بالمغذيــات االساســية وااللتــزام بنظــام
غذائــي صحــي متكامــل غنــي باالليــاف والخضــروات
والحبــوب الكاملــة والفواكــه والبروتينــات (خاصــة
االســماك والبروتينــات النباتيــة) والدهــون الصحيــة
(زيــت الزيتــون وزيــت جــوز الهنــد وغيرهــا) .مهــم
جــدا اتبــاع نظــام تغــذوي متكامــل يقــوم علــى أســاس

بنــاء عــادات صحيــة جديــدة وتغييــر نمــط العيــش الخــاص بــكل شــخص وتأثيــر المــزاج علــى كميــة و
بالكامــل الــى نمــط حيــاة قليــل التوتــر وغنــي باألطعمة نوعية األغذية المتناولة يوميا.
الصحية والتمارين الرياضية طول العمر.
 -6شــغل اوقــات الفــراغ باألنشــطة البدنيــة
 -2االســتمرار والمثابــرة علــى االكل الصحــي بشــكل والذهنبيــة ،لكــي ال يجــد الشــخص متســعا مــن الوقــت
دائــم وليــس مؤقــت واعتبــار الســمنه تحــد ومــرض يضطر فيه الى زيادة السعرات اليومية.
قابــل للعــودة فــي اي وقــت وأن االهمــال فيــه يــؤدي  -٧شــرب المشــروبات الصحيــة و جعلهــا كخيــار أول
ً
الــى عــودة الســمنة بــل بســرعة وقــوة اكثــر مــن ذي بــدال مــن المشــروبات الغازيــة أو مشــروبات الطاقــة،
قبل.
ومــن المشــروبات الصحيــة مثــا الشــاي األخضــر،
وشــاي الماتش ـا ،وشــاي المورينج ـا ،والقهــوة الخضــراء
 -3االعتمــاد علــى اضافــة المغذيــات الصحيــة مثــل والمــاء المضــاف اليــه قطــع ليمــون او نعنــاع او الخيــار،
الحبــوب والخضــروات الخضــراء و الفواكــه الموســمية لزيــادة كفــاءة وســرعة عمليــات األيــض وتعزيــز
وشــرب كميــة مناســبة وكافيــة مــن المــاء مــع االبتعــاد الشعور بالنشاط و الحيوية.
عــن االطعمــة المعلبــة والمصنعــة والزيــوت
المهدرجــة والســكريات البســيطة (مثــل الخبــز  -٨فــي حالــة الشــعور بالجــوع يفضــل تنــاول
االبيــض ,والحلويــات والمعجنــات والمكرونــة) لكــي الخضــروات الورقيــة ،مثــل الجرجيــر أو البقدونــس او
يســتطيع الجســم رفــع قــدرة جهــاز المناعــة و الخضــروات الداكنــة مثــل البروكلــي أو تنــاول
التخلص من االلتهابات الدلخلية.
الحمضيــات مثــل البرتقــال أو الفواكــة مثــل التــوت
 -4زيــادة األنشــطة البدنيــة وااللتــزام بنــوع او اكثــر البــري أو المشــمش أو الفراولــه أو الكيــوي النهــا غنيــة
مــن التمرينــات الرياضيــة علــى األقــل ثــاث مــرات باألليــاف المفيــدة للبكتريــا النافعــة باالمعــاء كمــا انهــا
اســبوعيا .النشــاط البدنــي يحفــز الــدورة الدمويــة تقلــل مــن الشــهية وتحتــوي الكثيــر مــن المغذيــات
والقــدرات الذهنيــة ويزيــد مــن ســرعة االحتــراق كمــا التى تمدك بالطاقة والحيوية ومضادات األكسدة.
يســاعد الجســم علــى االســترخاء والشــعور بالســعادة
والرضا عن النفس.
 -٩هنــاك طــرق أخــرى للحفــاظ علــى معــدالت نــزول
طبيعيــة للــوزن و تتــم تحــت مراقبــة ومتابعــة
 -5النــوم لمــدة كافيــة واالســتمتاع قــدر المســتطاع الطبيب المشرف وأخصائي التغذية.
باالجــواء العائليــة داخــل وخــارج المنــزل وذلــك لمــا تمنياتــي لكــم بوافــر الصحــة البدنيــة والنفســية وحيــاة
للحالــة النفســية مــن أثــر مهــم علــى الســلوك الغذائــي سعيدة خالية من جميع األمراض.

فقــدان الــوزن الســريع أو اتبــاع حميــات عشــوائية غيــر مناســبة لحالــة الشــخص قــد
يعــود بالضــرر علــى الجســم و يتســبب فــي فقــدان ســريع لســوائل الجســم ,خلــل فــي
مســتويات الهرمونــات ،واالنزيمــات ،والفيتامينــات واألمــاح المعدنيــة الضروريــة
للجسم.
االســتمرار والمثابــرة علــى االكل الصحــي بشــكل دائــم وليــس مؤقــت واعتبــار
الســمنه تحــد ومــرض قابــل للعــودة فــي اي وقــت وأن االهمــال فيــه يــؤدي الــى عــودة
السمنة بل بسرعة وقوة اكثر من ذي قبل.
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هذه االسباب الـ  8ستجعل من  2020عامًا مميزًا
عــام المقبــل ســيكون عامــا رائعــا بجميــع المقاييــس
نظــرا للتنبــؤات التكنولوجيــة التــي ســينفرد بهـا ،وهــو
مــا يجعلــه عامــا مميــزا ،فهيــا بنــا لنلقــي نظــرة علــى
ّ
ستتميز بها السنة الجديدة.
العجائب التي
وحســب مايــك ليبهولـد ،والــذي يوصــف بالمتميــز فــي
معهــد المســتقبل فالعــام المقبــل يخبــئ لنــا الكثيــر
مــن المفاجئــات ،فالعالــم ســيكون مثيــرا لالهتمــام ألن
مــدن المســتقبل ســتقوم بتزويــد نفســها بالطاقــة
الشمســية والوقــود العضــوي والمعــادن المســتخرجة
مــن أرض القمــر ،وســتتمكن الســيارات مــن التحليــق
دون ســائق فــي شــوارع هوائيــة وســوف تتــم قيادتها
آلي ـا ،كمــا ســتتمكن الحواســيب اآلليــة مــن التفــوق
علــى العقــل البشــري .وســيتمكن الفــرد مــن الحصــول
على كل ما يريده بنقرة على الشاشة.
وســيتم وضــع قواعــد للروبوتــات علــى ســطح القمــر،
وســيتمكن العلمــاء مــن زرع رقائــق الحاســب عاليــة
التقنيــة فــي دمــاغ اإلنســان ،وســترتبط العاصمــة
الصينيــة بكيــن بنظيرتهــا البريطانيــة لنــدن بقطــار
فائــق الســرعة ،ينطلــق فــوق جســر ســيكون األطــول
في التاريخ.

سوى اإلرادة السياسية.

الحوسبة الفائقة

يؤكــد ليبهولــد أن التعــرف علــى الوجــه وغيــره مــن
المقاييــس الحيويــة ســيكون مألوفــا وتصــورات
البيانــات عاليــة األداء التــي تتطلــب عــادة قــوة
الحوســبة الفائقــة ســتصبح شــائعة كذلــك ،وهــو مــا
يدفــع بوتيــرة التقــدم العلمــي والتكنولوجــي .ويتنبــأ
ليبهولــد بتوزيــع أوســع لبعــض األمــور كالــذكاء
االصطناعــي وتجــارب الوســائط الغامــرة كالرؤيــة
ثالثيــة األبعــاد المســتقلة عــن وجهــة النظــر .ســيكون
لدينا أخيرا بعض نظارات الواقع المعزز.

بكين ولندن عبر قطار فائق
السرعة

يعتبــر هــذا المشــروع الــذي مــن المقــرر أن يربــط
الشــرق بالغــرب أحــد المشــاريع التقنيــة الهامــة
ويؤكــد ليبهولــد أن انجــاز المشــروع ممكــن مــن
الناحيــة الفنيــة لكنــه صعــب التحقيــق مــن الناحيــة
السياســية واالقتصاديــة نظــرا للتعقيــدات والتكاليف
الخاصة بتأمين حق المرور عبر  17دولة.

الحصول على هواتف ذكية

يعتبــر ليبهولــد أنــه مــن المنطقــي أن يتمكــن معظــم
ســكان العالــم مــن شــراء هاتــف ذكــي أو جهــاز لوحــي
ممكــن بحلــول العــام المقبــل ،وهــو مــا ســيوفر للجميع
خدمــات الموقــع الجغرافــي والوصــول إلــى المعلومــات
واالتصــاالت العالميــة والتــي لــن تقــف فــي وجههــا

السيارات الذاتية القيادة

رغــم وجــود ســيارات ذاتيــة القيــادة والتــي عملــت
علــى تطويرهــا بعــض الشــركات علــى غــرار شــركة

«أودي» إال أن ليبهولــد تطــرق إلــى تقنيــة القيــادة
الذاتيــة مــن خــال تطويــر أنــواع شــبكات االتصــاالت
التــي نحتاجهــا بيــن المركبــات وفــي هــذا المجــال
يعتبــر ليبهولــد أن البنيــة التحتيــة الالســلكية
العالميــة الموجــودة حاليــا غيــر كافيــة حتــى بالنســبة
لجميــع الحوســبة اإلعالميــة ،لذلــك فــإن فكــرة طــرح
بنيــة تحتيــة الســلكية أكثــر تطــورًا حتــى ربــط
ســياراتنا وتقنيــة المــرور األخــرى خــال عقــد مــن
الزمــن أمــر غيــر محتمــل .فاألمــر ممكــن مســتقبال
ولكن يحتاج إلى المزيد من الوقت.

السيارات الطائرة

إن التحكــم فــي الحركــة الجويــة مــن األمــور الغربيــة،
وتعميــم هــذا األمــر علــى الســيارات الطائــرة يعتــرض
بنفــس العراقيــل التــي تواجههــا الســيارات ذاتيــة
القيــادة ،فــإذا لــم نتمكــن حتــى مــن الحصــول علــى
البنيــة التحتيــة لالتصــاالت لســياراتنا ،لــذل فاألمــر
يحتاج المزيد من التدفق التكنولوجي.

الرقائق المزروعة في الدماغ

فكــرة ربــط العقــل البشــري بالحوافــز اإللكترونيــة
واالســتجابة كانــت موجــودة منــذ زمــن طويــل فــي
الواقعيــن العلمــي واالفتراضــي ،فقــد نجحــت
التكنولوجيــا فــي زرع شــريحة فــي الدمــاغ وهــو ما أدى
إلــى اســتجابة النشــاط العصبــي وتحفيــزه .يقــول
ليبهولــد« :االتصــاالت العصبيــة كيميائيــة وكهربائية
علــى حــد ســواء ».وليــس لدينــا أي فكــرة عــن كيفيــة
عمــل ذلــك ،وخاصــة فــي دالالت التواصــل العصبــي،

لــذا نعــم ،قــد يكــون شــخص مــا قــادرا علــى وضــع
اإللكترونيــات داخــل الجمجمــة الخاصــة بشــخص م ـا،
لكننــي شــخصيًا أعتقــد أنــه ســيكون مفيــدا مــن
الناحيــة االســمية فقــط للتطبيقــات العالجيــة
الضيقة جدا».

تعميم الشاشات الرفيعة

رغــم أن البعــض يؤكــد تمســك عــدد كبيــر مــن
ّ
األشــخاص بالشاشــات الحاليــة إال أن خبــراء المســتقبل
يراهنــون علــى تحــول معظــم النــاس فــي العالــم إلــى
شاشــات «أوليــد» الرفيعــة والمــزودة بخاصيــة اللمــس
وفــي هــذا الشــأن يقــول ليبهولــد« :أعتقــد أن هــذا أمــر
شــرعي ،كنــا نتوقــع ذلــك لســنوات ،لــذا ســتصبح
األسطح حسابية والجدران والمرايا والنوافذ أيضا».

تحسين النظارات من خالل
تقنية «آيه آر»

بحلــول عــام  2020يقــول ليبهولــد يجــب أن يكــون
استشــعار الموقــف وتحديــد موقــع «جــي بــي أس»
ووضــع الصــور ناضجــا لدرجــة أنــه حتــى عندما تتحرك
بســرعة كبيــرة فــإن نظــارات «آيــه آر» يمكنهــا
مواكبــة العالــم الحقيقــي .ويضيــف ليبهولــد »:األشــياء
واألماكــن ســيكون لهــا تفاصيــل غنيــة وخاصــة بهــا»
ويعتقــد ليبهولــد أننــا سنشــهد بالتأكيــد نمــاذج عمــل
تخــرج مــن المختبــر بحلــول نهايــة العق ـد ،مــع بــدء
التشغيل المنتظم في السنوات المقبلة.
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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
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من أبو غريب إلى المنفى

الكومبــس – ثقافــة :صــدر هــذا الكتاب
عــن دار نشــر أپيــك فــي ســبونگا ـ
ستوكهولم/الســويد (أوكتوبــر )2019
للمؤلــف د .منهــل ســيرت وهــو كتــاب
ّ ُ
ذاتيــة ك ِتبــت بإســلوب أدبــي
ســيرة
ُ
شــاعري ومتفـ ّـرد حيــث ُيمثــل الكتــاب
روايــة حياتيــن متوازيتيــن فــي
مضمونهمــا اإلنســاني والسياســي
واللتان عاشمهما المؤلف فعليًا.

األولــى كانــت فــي ســجون العــراق ،الســجن الصغيــر
فــي أبوغريــب والتــي إســتمرت  45شــهرًا والســجن
ُُ
ُ
األكبــر فــي العــراق كلــه حيــث كان النظــام ُيقســم
المجتمــع إلــى فئتيــن؛ مــع أو ضــد النظــام والتــي إنتهــت
بمغــادرة المؤلــف العــراق فــي عــام  .1991والحيــاة
ُ َ
الثانيــة كانــت فــي المنفــى حيــث ُرفــض طلــب لجوئــه
ٌ ّ
السياســي فــي دولــة كانــت تمثــل إحــدى أفضــل الــدول
األورپيــة فــي صــون حقــوق اإلنســان ُالمضطهــد
سياســيا فــي بلــده األم .تداعيــات ذلــك الرفــض كان
قاس ـيًا ج ـدًا علــى نفسـ ّـية وروح المؤلــف المجروحــة
ُ
أساســا فــي الوطــن األم ،فــكان شــعوره عارمــا بالغبــن
ال سـ ّـيما وأن قضيتــه ّلمــا تــزل ُتمثــل تطابقــا ّ
تامــا لمــا
جــاء فــي إتفاقيــة جنيــف حــول تعريــف الالجئيــن
السياسيين.
ضمــن هاتيــن الحياتيــن والتداخــل فيمــا بينهمــا
إســتعرض د.ســيرت أهــم لحظــات حياتــه فــي الســجن
والمنفــى مــع التركيــز علــى المواقــف اإلنســانية
والسياسـ ّـية فــي فواصــل ّ
هامــة مــن األحــداث السـ ّـيما
فــي العــراق وذلــك مــن منظــور ُمراقــب موضوعــي

إنغمــس لحــد المــوت فــي هــذه األحــداث وبذلــك صــار
ً
شاهدًا صادقًا وناقال دقيقًا لها.
يســتعرض الكتــاب ســنوات الســجن فــي أبــو غريــب
والتي كانت في ثالثة مراحل:
• اإلعتقــال والتحقيــق والتــي دامــت تقريبــا ســنة
كاملــة تنقــل فيهــا في مواقف األمن واإلســتخبارات
ً
العديــدة فــي بغــداد لغــرض التحقيــق ،وصــوال إلــى
ُ
محكمــة الثــورة حيــث تـ ّـم الحكــم عليــه بالســجن
المؤبد.
ّ
• فتــرة الســجن فــي قســم األحــكام الخاصــة والتــي
ُ
دامــت حوالــي  16شــهرًا حيــث مكــث مــع رفــاق
الســجن فــي زنزانــات ُبمعــزل عــن العالــم والحيــاة
والشــمس وبــدون مقابلــة األهــل واألصدقــاء وبــدون
القراءة أو الكتابة أو حتى حديث سوى الهمس.
• فتــرة الســجن فــي قســم األحــكام ّ
الخاصــة أيضــا
والتــي دامــت  17شــهرًا كمســاجين كان ُيســمح
لهــم بمقابلــة األهــل واألصدقــاء مـ ّـرة واحــدة كل 3
أســابيع ،وكان ُيســمح لهــم بالقــراءة والكتابــة
(تحــت المراقبــة الشــديدة مــن أفــراد األمــن) ،والتــي

إســتمرت حتــى إطــاق ســراحه بعفــو عــام مشــروط
وذلــك لحاجــة العــراق لمقاتليــن فــي حربــه مــع
إيران.
ـواز الســنتين األوليتيــن
ويســتعرض الكتــاب بشـ ٍ
ـكل مـ ٍ
لــه كالجــيء فــي الســويد لغايــة حصولــه علــى العمــل
ّ
ُ
حيــث يطــرح بأســلوب أدبــي مؤثــر المصاعــب النفســية
والحياتيــة فــي بــاد يطبــع البــرد عالقــات المجتمــع
الجديــد مــع الالجئيــن ،الذيــن دأب معظمهــم
للحصــول علــى اإلحتــرام واإلنتمــاء فــي بلــد صــار وطنــا
ً
بديــا كمــا ُيفتــرض سـ ّـيما وقــد حــرق ُمعظمهــم
مراكب العودة لوطنهم األم.
يقــع الكتــاب فــي  223ورقــة مــن حجــم A5
ً
ويتضمــن  36فصــا مقســومة بيــن الســويد والعــراق
علــى التوالــي .لغــة الكتــاب العربيــة والســرد فيهــا
ّ
ُمركــز ومباشــر ُويظهــر مواقــف اإلنســان بشــكل عــام
ُ
بــدون بطــوالت زائفــة وحيــث تكــون البطولــة الوحيدة
إن صــح التعبيــر هــي فــي الصمــود دون التلـ ّـوث .تبــدأ

كل فصــول الكتــاب بأبيــات شــعرية كتبـ ُـت ُمعظمهــا
فــي فتــرة الســجن الثالثــة أو مــن إقتباســات لشــعراء
ً
عرب وعالميينّ ،
تكون مدخال لموضوع الفصل.
ً
الهــدف مــن نشــر الكتــاب هــو مشــاركة القــاريء أوال
لتلــك الظــروف التــي عاشــها المؤلــف والتــي كانــت
ُت َم ّثــل مفاصــل ّ
مهمــة مــن تأريــخ العــراق ،والتــي
تأســس عليهــا وإسـ ّ
ـتمر بعدهــا إنحطــاط العــراق بــكل
مآســيه ُالمســتمرة لغايــة اليــوم .وثانيــا لتقديــم
تجربتــه ُالمعاشــة كالجــيء كان ممنوعــا عــن العمــل
والدراســة لحيــن الحصــول علــى اإلقامــة الدائمــة ،مــع
إســتعراض مصاعــب العيــش كالجــيء فــي الوطــن
البديل وصراعه للتأقلم في محيط غريب.

عن المؤلف:

ولــد د.منهــل ســيرت فــي مدينــة الموصــل /العــراق،
وأقــام فــي الســويد منــذ ســنة  .1991حصــل علــى
البكالوريــوس مــن جامعــة الموصــل 1977
والماجســتير فــي علــوم األرض مــن جامعــة بغــداد
عــام  1982وكان األول علــى دفعتــه .أعتقــل بعــد
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ذلــك ثــم حكــم عليــه بالســجن المؤبــد مــن قبــل
ُ
محكمــة الثــورة حيــث ُســجن فــي قســم األحــكام
ُ ُ
ّ
الخاصــة للسياســيين فــي ســجن أبــو غريــب ثـ ّـم أطلــق
ســراحه بعــد صــدور عفــو عــام مشــروط فــي 1986
بعد أن أمضى  45شهرًا في السجن.
تــرك العــراق بعــد حــرب عاصفــة الصحــراء ولجــأ
للســويد .حصــل علــى شــهادة الدكتــوراه فــي علــوم
ُ
األرض مــن جامعــة أوپســاال العريقــة عــام  ،1999ثـ ّـم
عمــل فــي جامعــات عديــدة فــي الســويد وأميــركا
واألردن وألمانيــا وأخيـرًا فــي أبــو ظبــي .كمــا عمــل بعــد
ذلــك كخبيــر نفطــي فــي شــركة شــلمبرجر العالميــة
وشــركة األعمــال ّ
البريــة ألبــو ظبــي .عــاد للعمــل فــي
ّ
الســويد فــي شــركة ڤاتنفــال للطاقــة البديلــة ويعمــل
اآلن كخبيــر جيولوجــي ومستشــار فــي شــؤون الطاقــة
والطاقــة البديلــة .لــه ثــاث كتــب علميــة منشــورة،
وأكثــر مــن  40بحثــا علميــا منشــورًا فــي المجــات
العلمية المتخصصة.
فــي الفــن واألدب ُالمعاصــر ،فهــذا هــو كتابــه األول،
ولــه كتــاب شــعري آخــر بإنتظــار النشــر .لــه عــدة
ُ
مقــاالت فــي األدب والسياســة نشــرت علــى مواقــع
ُ
التواصــل اإلجتماعــي ُالمختلفــة .ترجمــت فصــول مــن
ّ
لإلنگليزيــة وهــي قيــد النشــر .أقــام أكثــر
كتابــه هــذا
ّ
مــن معــرض فنــي للرســم فــي مدينــة أوپســاال وإقتنيــت
إحــدى لوحاتــه ّ
الفنيــة للمكتبــة العامــة فــي مدينــة
أوپساال.

د.منهل سيرت  -مؤلف كتاب (طائر تشرين)

مقتطفات من الكتاب:

“جــاء نوفمبــر وإختفــى ُعــرس األلــوان فــي الشــجر،
وصــار الليــل ُي ِّخيــم فــي الثالثــة والنصــف بعــد الظهــر.
ّأمــا الثلــج فــكان ينهمــر بشراســة ليقتــل الظــام
ّ ُ
فتصنــع إلتماعاتــه دروبــا مــن الفضــة ن ّميــز بهــا
ُ
طرقاتنــا بيــن الشــجر العــاري نحوغرفنــا الدافئــة .فــي
خ َضــم هــذا البــرد ُ
والعتمــة أمســت كريســتينا شــمعة
ِ
ُ
تضــيء لــي عتمــة المــكان وتجعــل المســتقبل أزهــى
وأجمــل  ...كانــت أصابعهــا الحانيــة تتلمــس الخــدود
الغائــرة فــي ظهــري وتتســائل عــن ّ
ماهيــة أولئــك
البشــر الذيــن ينحتــون خرائــط القهــر والعــذاب علــى

أجساد الرجال؟”
ّ
“وحيــن دفعنــي إلــى داخــل الزنزانــة بعــد أن فــك
وثاقــي ورفــع العصابــة عــن عينـ ّـي لــم أصـ ّـدق ذلــك
المنظــر! كانــت األجســاد ُالمتفصــدة عرقــا تقــف عارية
ّ
ّ ُ ُ
الداخليــة ت َب ِحلــق بالقــادم الجديــد!
إل مــن الســراويل
ُ
رجــال كانــوا بأعمـ ٍـار ُمختلفــة صــارت تحـ ّـدق فـ ّـي وأنــا
منذهل من غرابة بل بشاعة الموقف”.
“تكلمـ ُـت عــن مشــاريعي فــي الســويد التــي لــم تبــدأ
بعــد  ..تكلمـ ُـت عــن تالقــح وتكامــل الحضــارات وحلــم
اإلنتمــاء مــن جديــد  ..كنــت كمــن يهــذي عندمــا
ذكـ ُ
ـرت «الحوتــة و أبوغريــب» وإنتهــاك إنســانيتنا

اليومــي وفــي كل لحظــة فــي ســنوات البــؤس والمــوت
البطــيء تلــك  ..وعندمــا ذكـ ُ
ـرت أمــي وعائلتــي هنــاك
فــي الوطــن المســتباح إختنقـ ُـت بعبراتــي ولــم أســتطع
اإلستمرار”.
“هــل تعلميــن كيــف يمكــن أن يعيــش المــرء مــع
ثالثيــن فــردًا فــي خمــس أمتــار مربعــة ودرجــة
الحــرارة تزيــد عــن األربعيــن؟ وهنــاك متــر ســادس
ّ
هــو مرحــاض فيــه صنبــور للمــاء ال يجــري المــاء فيــه إال
لمــلء ســطل صغيــر وحيــد ولكــن فقــط عندمــا يســمح
ُّ
بذلــك سـ ّـجانونا .كنــا نشــرب مــن ذاك الســطل أيضــا ..
ُك ّنــا نتنفــس هـ ً
ـواء ُمشـ ّـبع بالعــرق والبــول والغائــط
ٌ
ّ
وكان دبقًا وكأنه ُه ٌالم قابل للتقطيع”.
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هل تعلم أن هناك تأمينًا
على األطفال والحوامل في
السويد؟
إليكساندرا غانستروم  -خبيرة شؤون األطفال في شركة (تريغ هانسا)

ّ
الكومبس – لقاء :قد ال يعرف العديد من الناس ،أن هناك تأمينًا على األطفال والحوامل في السويد.
وقد أصبح موضوع التأمين اليوم ضرورة وحاجة في العديد من المجتمعات.
فــي اللقــاء التالــي ،مــع إليكســاندرا غانســتروم  Alexandra Gahnströmخبيــرة شــؤون األطفــال فــي شــركة  Trygg-Hansaنتعــرف علــى معنــى وفوائــد هــذا
النوع من التأمينات.
شــركة  Trygg-Hansaهــي مــن أقــدم وأكبــر شــركات التأميــن فــي الســويد وتقــدم جميــع أنــواع التأمينــات ،ومؤخـرًا أجــرت الشــركة دراســة علــى  367عائلــة لديهــم
أطفــال تحــت  18ســنةّ ،
تبيــن أن  38عائلــة فقــط لديهــا تأميــن علــى األطفــال ،وهــذه نســبة قليلــة ،لذلــك مــن خــال اللقــاء التالــي ســنقدم المزيــد مــن المعلومــات حــول
سبب ذلك:

مرحبًا أليكساندرا،
ً
أشكرًا جزيال

ً
هل يمكنك أن تحدثينا قليال عن شركة
(تريغ هانسا)؟
طبعــا يمكننــي trygg hansa .هــي شــركة تأميــن
تأسســت منــذ بدايــة القــرن الثامــن عشــر فــي الواقــع،
لذلــك لدينــا خبــرة طويلــة فــي مجــال التأمينــات،
ونقــوم بإجــراء التأميــن للشــركات وكذلــك األفــراد ،على
ســبيل المثــال ،التأميــن علــى الســيارة ،التأميــن علــى
المنــزل ،ولدينــا أيضــا تأمينــا شـ ّ
ـخصيًا علــى ســبيل
المثالِ ،لك ولي وألطفالك.
وهــذا يعنــي أنــه يمكــن أن ندفــع للمــرء تعويضــا فــي
ً
حــال إصابتــه بمكــروه فــي المنــزل مثــا ،أو تعــرض
شخصيًا إلصابة ما.
ربمــا البعــض يعرفنــا مســبقًا مــن خــال أطــواق النجــاة
ذات اللــون األبيــض واألحمــر المنتشــرة حــول
المسطحات المائية في السويد.
حيــث قمنــا بتوزيــع 80ألــف طــوق نجــاة هــي بمثابــة
عالمــة خاصــة تميزنــا وهــي تنقــذ العديــد مــن األرواح
كل سنة.

لماذا تأمين األطفال مهم جدًا عند
(تريغ هانسا) ؟
األطفــال فــي الســويد يحميهــم المجتمــع جي ـدًا،
فالرعايــة الصحيــة مثــا مجانيــة لهــم ،ولكــن ربمــا
العديــد ال يعرفــون أنــه عندمــا يمــرض الطفــل مرضــا
خطيـرًا ،قــد يكــون مــن الصعــب الحصــول علــى الدعــم

ً
المــادي الكافــي فــي حــال مثــا اضطــر المــرء للبقــاء فــي
المنــزل لرعايــة الطفــل ،وتوقــف عــن عملــه ،هنــا
يمكــن لتأميــن األطفــال أن يشــكل فرقــا كبيــرا مــن
خــال التعويــض الــذي تحصــل عليــه عائلــة الطفــل
وهو يكمل الدعم الموجود في المجتمع اليوم.

ماهي إيجابيات تأمين األطفال؟
توجــد العديــد مــن اإليجابيــات ،الطفــل مؤمــن ســلفا
فــي مرحلــة المدرســة ،وفــي المرحلــة التمهيديــة،
لكــن هــذا التأميــن ســاري المفعــول فقــط فــي الوقــت
الــذي يكــون فيــه الطفــل فــي المدرســة ،أمــا تأميــن
األطفــال لدينــا ســاري المفعــول علــى مــدار الســاعة
كمــا أن صالحيــة تأميــن األطفــال فــي المدرســة ،تكــون
فقــط فــي حــال تعــرض الطفــل لحــادث ،بينمــا تأميــن
األطفــال الخــاص ســاري المفعــول حتــى فــي حــال
مــرض الطفــل ،وهــذا هــو الســبب األكثــر شــيوعا
إلجــراء هــذا التأميــن ولكــن الناحيــة األكثــر إيجابيــة
ً
هي الفروق المادية وهنا سأطرح مثاال:
إذا أصيــب الطفــل بمــرض عضــال يمنعــه مــن العمــل
فــي المســتقبل يحصــل علــى تعويــض مــن الدولــة
قيمتــه  10آالف كــرون قبــل الضريبــة وهــذا مبلــغ ال
يكفي ليعيش منه الطفل.
مــا يفعلــه التأميــن لدينــا هــو توفيــر بضعــة مالييــن
إضافيــة فــي حــال اإلصابــة بمــرض عضــال وهــذه
رفاهيــة ممتــازة أن يتمكــن المــرء مــن أن يعيــش
ويدفــع كل فواتيــره أيض ـا ،هــذا هــو أكثــر الجوانــب
إيجابية في تأمين األطفال الخاص لدينا.

كيف يمكن للمرء أن يجري تأمين
األطفال الخاص عندكم؟

لقاء :تهاني عبود
ترجمة :لينا أبو أسعد

يمكــن إجــراء ذلــك بســهولة عبــر الدخــول إلــى موقعنــا التعويــض األدنــى بمعنــى آخــر التأميــن ذو الســعر
 trygghansa.se onlineثــم لدينــا خدمــة الرخيــص يحصــل المــرء مــن خاللــه علــى تعويــض أقــل
الزبائــن ،حيــث يمكــن للمــرء أن يتصــل بنــا مباشــرة ،إذا في حال حدث معه مكروه ما.
ً
كان يفضــل ذلــك .ولكــن أعتقــد مــن الجيــد أوال
االتصــال بمرشــد التأميــن وحجــز موعــد فــي المنــزل أمــا إذا اختــار المــرء تأمينــا أغلــى ســيحصل بالتالــي علــى
حيــث يمكــن للمــرء معرفــة مــا لديــه مــن أنــواع تعويــض أكبــر .بالنســبة للســعر يتــراوح بيــن
150كــرون و 300كــرون تقريبــا فــي الشــهر ،وهــذا
التأمين.
مثــا أي تأميــن يحتاجــه المــرء ،وأي تأميــن ال يحتاجه ،يعتمــد علــى أي خيــار ،وقــع عليــه المرء من مســتويات
إذ يختلــف األمــر وفقــا لالحتياجــات الشــخصية ،وأي التأميــن ،وفــي العــادة نقــول مــن األفضــل اختيــار نــوع
تأميــن أكثــر أهميــة ،إذا يوجــد عــدة طــرق للقيــام تأميــن حتــى لــو كان النــوع األرخــص ألن ذلــك يشــكل
بذلــك ،وأحــب أن أنــوه هنــا عندمــا يختــار األبويــن حماية جيدة بكل األحوال.
تأميــن األطفــال الخــاص يمكــن لهمــا تعبئة البيانــات هل لديك نصيحة توجيهها للقراء ؟
الصحيــة للطفــل ،وقــد يســتغرق األمــر القليــل مــن
الوقــت ،ولكــن مــن المهــم جـدًا القيــام بذلــك ،واإلجابــة أنصحكــم بإجــراء تأميــن األطفــال بوقــت مبكــر
بصــدق عــن األســئلة المطروحــة .إذًا هــذا أمــر مهــم بعد مغادرتكــم غرفــة الــوالدة ،ألنــه مــن الجيــد
يجــب أن يعرفــه المــرء ،عندمــا يفكــر بإجــراء تأميــن التنويــه أن التأميــن ال يســري مفعولــه علــى األشــياء
للطفل.
التــي حدثــت قبــل شــراءك لهــذا التأميــن ،وهــذا

وماهي تكلفة تأمين األطفال عند تريغ
هانسا؟

ينطبــق علــى كل مســتويات التأميــن ،إذ كلمــا اشــتريت
التأميــن مبكــرا كلمــا كانــت الفــرص أكبــر لشــمول
التأميــن كل شــيء ممكــن حدوثــه ،فيمــا بعــد هــذه
أهم نصيحة أود تقديمها.

ً
هــذا الجــزء معقــد قليــا ،ســأحاول التوضيــح جيـدًا ،ثــم
يمكنــك طــرح األســئلة فــي حــال كان هنــاك شــيء غيــر فــي النهايــة أريــد االستفســار هــل
واضح.
يوجــد معلومــات باللغــة العربيــة علــى
هنــاك عــدة مســتويات للتأميــن نســميها ب ـ (مبلــغ
التأميــن) ،وتلــك المســتويات يمكــن االختيــار بينه ـا ،صفحتكم؟
نعم توجد معلومات بالعربية على صفحتنا  
المســتوى الــذي يختــاره المــرء يؤثــر علــى ســعر ذلــك
Trygghansa.se/arabiska
التأميــن ،وبالتالــي يحــدد أيضــا مبلــغ التعويــض الــذي
حيــث يمكــن معرفــة المزيــد عــن تأميــن األطفــال
سيحصل عليه المرء فيما بعد.
ولماذا يجب اختيار ذلك وما هي إيجابيات ذلك.
ونحــن فــي تريــغ هانســا لدينــا  4مســتويات ،فــإذا
ً
اختــرت مثــا المســتوى األدنــى ســتحصل علــى
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نماذج لرسائل المضايقات التي تعرض لها الطفليين سيف و صقر

لم يعد لعائلة على حياة بسبب المضايقات والتنمر

قسم التحقيقات

من يتحمل مسؤولية عدم وقف
االعتداءات ضد سيف و صقر؟

الكومبــس – قضيــة فــي رســالة :علــي مهاجــر عربــي عديــم الجنســية ،أو «بــدون» كمــا يطلقــون عليــه فــي دولــة الكويــت،
يبلغ من العمر  43عامًا ،وصل إلى السويد رفقة زوجته وأبناءه الخمسة سنة .2015
يــروي علــي فــي هــذه الرســالة لـــ «الكومبــس» ،تفاصيــل التنمــر واالعتــداءات التــي يتعــرض لهــا ولــداه فــي مدرســة
 ،Svalebo skolanفــي مدينــة  VEBERÖDوكيــف أن المدرســة والجهــات المســؤولة لــم تضــع ح ـدًا لهــا ،حتــى
اللحظة.
الكومبــس تنشــر هــذه الرســالة ،للتذكيــر بــأن هــذه الممارســات تحــدث للعديــد مــن أطفــال المــدارس ،بغــض النظــر
عــن مــا إذا كانــوا مهاجريــن ،أم ال ،لكــن المشــكلة الحاليــة ،تعكــس حــاالت كثيــرة أخــرى مشــابهة تردنــا مــن عائــات
مهاجرة ،تتعرض الى مضايقات عنصرية لمجرد أنهم جاؤوا الى السويد من الشرق األوسط!
حتــى تمزقــت ســترته ،ثــم راح يســحبه إليــه عنــوة،
ً
محاوال تحريض كلبه أيضًا على مهاجمته.
لمــا اســتطاع ابنــي اإلفــات ،رفــع الرجــل كلتــا قبضتيــه
كالمالكميــن ،مــرددًا :تعــال ..هــل تريــد مقاتلتــي؟ هنــا
اكتشــف الفتــى أن الرجــل ليــس ســوى معلــم فــي ذات
المدرســة ،ففــر باكيــا بســرعة واتصــل بــي يبلغنــي مــا
جــرى .رغــم أن أح ـدًا مــن أعضــاء إدارة المدرســة لــم
يكــن حاض ـرًا وقــت الحادثــة ،غيــر أنــي لــدى تقدمــي
بالشــكوى ،اعتبــر الجميــع روايــة ابنــي محــض مبالغــة،
مؤكديــن أن المعلــم كان يســعى لفــض الشــجار الدائــر
بيــن األوالد ال أكثــر .عندمــا جربــت توجيــه شــكواي
ذاتهــا إلــى بلديــة لون ـد ،أبلغنــي الموظــف المســؤول أن
المشــكلة ال تقــع ضمــن نطــاق اختصاصهــم وعلــي
اللجوء مجددًا إلدارة المدرسة.
تمامــا كمــا فعلنــا فــي المــرات الســابقة ،لــم نعــرف كيــف
نتصــرف ،فآثرنــا التــزام الصمــت والنســيان ،حرصــا علــى
عدم وقوعنا في مزيد من المشاكل.

يقــول علــي « :فــي شــهر أغســطس /آب مــن ســنة
 ،2018انتقلــت مــع عائلتــي ،إثــر منحنــا حــق اإلقامــة،
للسكن في مدينة فيبيرود ،التابعة لمحافظة لوند.
لــم يكــد ولــداي الكبيــران ،ســيف ( )13عامــا وصقــر
( )14عامــا ،يســتأنفان دراســتهما فــي المرحلــة
اإلعداديــة بإحــدى المــدارس المجــاورة ،حتــى أصبــح
كالهمــا يتعرضــان إلــى التنمــر واالعتــداء اللفظــي مــن
بعــض زمالئهم ـا ،ويجــدان مالبســهما المعلقــة خــال
حصــص الرياضــة ملقــاة علــى األرض ،أو يتعرضــان
لســرقة مفاتيــح خزائنهمــا بصــورة متكــررة ،إلــى جانــب
الســخرية مــن مظهــر ســيف علــى وجــه الخصــوص،
نتيجــة وجــود بقعــة خاليــة مــن الشــعر فــي رأســه منــذ
الوالدة.
عندمــا أخبرنــي الولــدان باألمر ،ناشــدت إدارة المدرســة
أكثــر مــن مــرة ،للتدخــل وحــل المشــكلة ،إال أن كل
محاوالتي باءت بالفشل.
فــي صبــاح أحــد األيــام ،دار عــراك باأليــدي داخــل باحــة
المدرســة بيــن ســيف وولــدان أخــران ،أحدهمــا فــي
نفس سنه واألخر يكبره تقريبًا ثالث سنوات.
إلــى هنــا تبــدو القصــة مجــرد خــاف عــادي بيــن بضعــة يهاجمون البيت والشرطة تطلب
مراهقيــن ،غيــر أن ابنــي فوجــئ برجــل بالــغ معــه كلــب ،االحتماء منهم
ً
يمســك بتالبيبــه ويهــزه يمينــا وشــماال بعنــف شــديد مــع حلــول شــهر نوفمبــر ســنة  ،2019اتخــذت

حــوادث االعتــداء علينــا أبعــادًا جديــدة ،إذ باتــت تصــل فوعدنــي بمناقشــة األمــر معهــم ،طالبــا منــي اصطحــاب
إلــى حســاب صقــر الشــخصي علــى تطبيــق «ســناب ابنــي للمنــزل واالنتظــار إلــى حيــن تحديــد موعــد
شــات» ،تعليقــات وصــور عــدة ،مرســلة مــن مجموعــة لمقابلته.
األوالد عينهـا ،تحــوي عبــارات ومعانــي عنصريــة بالغــة
البــذاءة ،ذات طبيعــة عرقيــة ودينيــة ،ثـ
بضربــمـه،تفاعقبـــرـم «المدرسة لم تفعل شيئا»
الوضــع ســريعًا ،ليصــل حــد التهديــد
بعــد يوميــن تحدي ـدًا ،اتصــل نائــب مديــر المدرســة
االستعانة بأوالد يكبرونه سنًا وحجمًا.
يدعونــي لالجتمــاع بــه كمــا وعـد .إال أنــي لــدى وصولــي
ليلــة الجمعــة التاليــة ،عنــد حوالــي الســاعة الثانيــة
غرفــة االجتماعــات ،فوجئــت بعــدم وجــود المعلــم الذي
فجـرًا ،ورد اتصــال لصقــر مــن أحــد أولئــك األوالد ،يبلغــه
أنهــم فــي انتظــاره جميعــا أمــام بــاب منزلنــا ويتحــداه كان شــاهدًا رئيســا فــي المشــكلة ،لكــن مفاجأتــي
للخــروج والعــراك معــه ،اختلســت النظــر مــن النافــذة تضاعفــت أكثــر عندمــا تجاهــل نائــب المديــر ســبب
ورأيــت  5أشــخاص تقريبــا ،فاتصلــت مــن فــوري اللقــاء وراح يعــرض علــى ســجالت حضــور وغيــاب ابنــي،
بالشــرطة لمســاعدتنا ،إال أنهــم طلبــوا منــي االحتمــاء كأنمــا يحــاول إقناعــي أن صقـرًا ليــس ذاك الفتــي الطيــب
كمــا يدعــي ،أبديــت بالــغ احتجاجــي علــى اعتبــار أن
داخل منزلي وإعادة االتصال إذا تكرر األمر.
صبــاح اإلثنيــن ،اتصــل بــي صقــر مــن المدرســة وكان فــي األمــر يحتمــل التأجيــل إلــى مــا بعــد مناقشــة قضيتنــا
حالــة نفســية يرثــى لهـا ،حيث أخبرنــي أن األوالد أحاطوا األساســية التــي اجتمعنــا هنــا خصيصــا مــن أجلهـا ،غيــر
بــه أمــام مبنــى اإلدارة علــى مــرأى ومســمع مــن أن نائــب المديــر تمســك برأيــه ،مص ـرًا علــى إنهــاء مــا
ً
المعلميــن ،مهدديــن بضربــه ويدفعونــه بينهــم ،فلمــا بدأه أوال.
حــاول الدفــاع عــن نفســه ،أمســك بــه أحــد المعلميــن لمــا تطــرق بحديثــه أخي ـرًا إلــى الحادثــة ،أكــد لــي أنــه
واقتــاده إلــى مكتــب المديــر .انطلقــت إلــى المدرســة ســأل أولئــك األوالد شــخصيًا عــن ســبب فعلتهــم،
علــى عجــل وأعربــت لنائــب المديــر عــن اســتيائي مــن فاتفقــت شــهاداتهم جميعــا أن ابنــي مــن بادرهــم
طريقــة تعامــل الطلبــة والمعلميــن مــع أوالدي ،الســب والشــتم ،فاســتنكرت قولــه ،مذك ـرًا أنــي ســبق
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وشــكوت لــه تصرفــات نفــس الطلبــة وعرضــت عليــه
رســائل تهديداتهــم قبــل هــذه الحادثــة مــرات عديدة،
كمــا أنــه لــم يحــرك ســاكنًا لحــل أيــة مشــكلة طــوال
األشــهر الماضيــة ،فــإن كان ابنــي البــادئ باإلســاءة دائمــا،
لماذا يكون الشخص الوحيد الذي يتقدم بالشكوى؟
لــم يجــد نائــب المديــر مــا يبــرر بــه قولــه ،فطلــب مــن
ابنــي عــدم التعــرض لهــم مجــددًا ومحاولــة االبتعــاد
عــن أماكــن تواجدهــم قــدر اإلمــكان ،موصيــا أن يســارع
إلــى إبالغــه شــخصيًا عنــد حــدوث أيــة مشــاكل جديــدة.
قبلنــا كالمــه علــى مضــض ،ثــم اقترحــت تحديــد لقــاء
مماثــل يجمعنــا بالطلبــة وأوليــاء أمورهــم فــي محاولــة
لتنقيــة األجــواء وعقــد صلــح بيــن الطرفيــن ،ســوى أن
المدير قابل فكرتي بالرفض.
رغــم كل ذلــك ،لــم تتوقــف االعتــداءات علــى ابنــي
طــوال األيــام الخمســة التاليــة ،فــكان يســارع إلبــاغ نائب
المديــر بمــا جــرى تمامــا كمــا أوصــاه خــال االجتمــاع
الماضــي ،غيــر أن الرجــل مــا انفــك يأمــر الفتــى العــودة
إلــى صفــه ،دون اتخــاذ أيــة إجــراءات ،مــا شــجع األوالد
علــى التمــادي والتهديــد بضــرب صقــر .فاتفقنــا أن
ً
يلزم ابني المنزل ،حتى تجد اإلدارة حال مناسبًا.
بعــد  5أيــام تقريبــا مــن االنتظــار ،اســتدعانا نائــب
مديــر المدرســة لمقابلتــه ،حيــث عرفنــي بشــخص
يدعــى كاســبر ،موضحــا أنــه ســيكون مرافــق صقــر
الشــخصي خــال ســاعات الــدوام الدراســي وسيشــهد
علــى أيــة تصرفــات عدوانيــة تصــدر عــن كال الطرفيــن.
بدايــة األمــر ،أبــدى صقــر احتاجــه علــى الفكــرة ،بدعــوى
ً
أنهــا ال تمثــل حــا جذريــا للمشــكلة وســتجلب لــه مزيـدًا
مــن الســخرية والمضايقــات ،بيــد أنــي أعلنــت موافقتــي
دون اقتنــاع حقيقــي ،حتــى ال يقــال الحقــا أنــي «طلبــت
الحلــول ،ثــم رفضتهــا لمــا أتــوا بهــا» .لكــن توقعــات ابنــي
ســرعان مــا أثبتــت صحتهــا كمــا أخبرنــا تمامــا ،إذ راح
األوالد يوجهــون لــه إشــارات نابيــة بأصابعهــم علــى
مــرأى مــن مرافقــه .األدهــى مــن ذلــك ،أن اإلدارة نفســها
لــم تبــد أي اهتمــام يذكــر إثــر شــهادة المرافــق
لصالحنا.
كان االتفــاق بيننــا قائــم علــى عــدم ذهــاب صقــر إلــى
المدرســة إال بوجــود مرافقــه ،لــذا ،عندمــا حصــل هــذا
األخيــر علــى إجــازة مــدة أســبوع ،اضطــر الفتــى للبقــاء
أيضــا فــي المنــزل .مــا جعــل ثلــة المراهقيــن توجــه أذاهــا
نحــو شــقيقه ســيف ،حيــث اتصــل بــي الفتــى قبــل عــدة
أيــام ،يرجونــي الحضــور ،ذاك ـرًا أن  15طالبــا تقريبــا
أحاطــوا بــه وقــت تنــاول الطعــام وأمــروه بالخــروج إلــى
الباحــة لضربــه ،فطلبــت منــه االحتمــاء بأحــد المعلميــن
حتــى قدومــي إليــه .عنــد دخولــي ســاحة المدرســة،
رأيــت حوالــي  50طالبــا محتش ـدًا أمــام مبنــى اإلدارة،
فمــا كاد يلمحنــي نائــب المديــر ،حتــى أقبــل علــي يهــدئ
ً
مــن روعــي ويصــر علــى اصطحابــي إلــى مكتبــه ،متجاهال
طلبــي المتكــرر بإحضــار ابنــي ،األمــر الــذي أصابنــي
بالقلــق أكثــر وجعلنــي أظــن ســيفًا تعــرض لمكــروه ال
محالة.
فــي اإلدارة ،وجــدت ابنــي جالســا مــع مديــرة المدرســة
ومعلــم مــا يســتجوبانه ،ســألته إن كان تعــرض إلــى األذى
فنفــى ذلــك وصارحنــي بخوفــه ،عندمــا استفســرت منــه
عــن الســبب ،أخبرنــي أنــه عقــب إنهــاء مكالمتــه معــي،
نجــح فــي الفــرار واالحتمــاء داخــل مبنــى اإلدارة ،إال أن
أحــد المعلميــن لحــق بــه ،زاعمــا رؤيــة بعــض الطلبــة لــه
يحمــل ســكينًا وتهديدهــم بهـا ،لكــن الفتــى أنكــر ذلــك
تمامــا واتهمهــم بالكــذب ،موضحــا أن فــراره خوفــا مــن
ً
بطشــهم كان ســبب لجــؤه إلــى اإلدارة أصــا وناشــد
المعلــم تفتيشــه شــخصيًا حتــى يتأكــد مــن صــدق
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ً
كالمه ،الذي نفذ األمر فعال ولم يجد معه شيئًا.
هنــا تدخلــت فــي الحديــث وأفهمــت مديــرة المدرســة،
التــي أقابلهــا ألول مــرة ،حيثيــات مشــكلتنا منــذ البدايــة،
كمــا أوضحــت لهــا أنــي تواصلــت ســابقًا مــع إدارتهــا 8
مــرات وأبلغــت الشــرطة  6مــرات بخصــوص اعتــداءات
نفــس المجموعــة علــى ولــداي دون طائــل ،متوع ـدًا
تحريــر محضــر رســمي فــي قســم الشــرطة ،غيــر أنهــا
طلبــت مــن التمهــل ،بدعــوى أن الدوريــة قادمــة إلــى
هنــا بالفعــل .انتظــرت ســاعة تقريبــا ،لكــن أح ـدًا لــم
يــأت ،مــا جعلنــي أدرك أن المديــرة تماطلنــي ،فتركتهــا
واتجهت رأسًا إلى الشرطة لإلبالغ بنفسي.
إثــر تحريــري المحضــر ،ســارع مكتــب الشــؤون
االجتماعيــة الــذي ســلمته الشــرطة نســخة منــه ،إلــى
اســتدعائي رفقــة ســيف لالستفســار بشــأنه ،لمــا
أحطتهــم علمــا بالتفاصيــل ،أوصونــي ضــرورة إبــاغ
إدارة المدرسة التخاذ اإلجراءات الالزمة.
مضيــت إلــى نائــب المديــر وأخبرتــه بالمســتجدات،
فأكــد لــي عزمــه قريبــا علــى عقــد اجتماعيــن منفصلين،
واحــد لعائلتــي وأخــر ألهالــي األوالد .مجــرد خروجــي مــن
بــاب المدرســة ،صدمــت لــدى اعتــراض عــدد مــن
الشــباب لطريقنــا والبصــق علينــا مــع رفــع أصابعهــم
بإشــارات نابيــة أمــام وجوهنـا .كانــوا جميعــا دون الســن
القانونيــة ،مــا تركنــي عاج ـزًا عــن التصــرف ،فقــررت
الرجــوع إلــى اإلدارة إلبالغهــا مجــددًا بمــا جــري ،إال أنــا
فوجئنــا برجــل بالــغ يســعى ورائن ـا ،طالبــا منــا التوقــف،
ثــم أمســك ابنــي موجهــا كاميــرا هاتفــه إليــه ،طالبــا منــه
أن يشــتمه .فككــت ابنــي مــن يــده ومضيــت نحــو اإلدارة
ً
متجاهــا نداءاتــه واســتفزازاته .لكــن نائــب المديــر
صارحنــي بعجــزه عــن فعــل أي شــيء ،مقترحــا تقديمنــا
شكوى جديدة للشرطة.

تبــادرت معلومــة نشــر الخبــر إلــى إدارة المدرســة
كذلــك ،مــا جعلهــم يتصلــون بــي أول مــرة عبــر مترجــم،
طالبيــن منــي الحضــور مــع جميــع أفــراد العائلــة،
فرفضــت ،مبــررًا ذلــك بتعرضــي لــإذالل والمهانــة آخــر
مــرة جئــت فيهــا المدرســة .ناهيــك أن اإلدارة امتنعــت
عــن مســاعدتي حيــن اســتنجدت به ـا .فــي المــرة
الثانيــة ،اتصلــت بــي المديــرة شــخصيًا ،عارضــة علــى
التباحــث لحــل المشــكلة ،فقبلــت .غيــر أنــي عبــرت لهــا
عــن عجبــي مــن اهتمامهــا المفاجــئ بإرضــاء عائلتــي،
بعــد أن تجاهلــت شــكوانا وغطــت فــي ســبات شــتوي
عميــق قرابــة عاميــن كامليــن ،كمــا ســألتها عــن دوافــع
تدميــر ســمعة ولــد قاصــر وتشــويه صورتــه والتشــهير
بــه ،مــن خــال نشــر خبــر كاذب عنــه علــى موقــع
«يونيكــوم» .فأخــذت تبــرر موقفهــا بأنــي أســأت فهــم
مضمــون الخبــر ،مؤكــدة توضيحهــا شــخصيًا لألهالــي ،أن
مســألة الســكين ليســت ســوى محــض ادعــاءات عاريــة
عن الصحة.
ً
إال أن الخبــر مــع األســف ،انتشــر فعــا وتداولتــه عديــد
وســائل اإلعــام المحليــة ،إلــى درجــة أن أهالــي المدينــة
باتــوا يرمقونــا بنظــرات ملئهــا البغــض كلمــا قابلون ـا،
بينما شرع معارفنا يتصلون لالطمئنان علينا.
قبــل أســبوعين تقريبــا ،دخــل علــي ســيف واختــه
الصغــرى ،التــي تبلــغ مــن العمــر  7ســنوات فقــط
وتعانــي ً
داء فــي القلــب ،ليخبرانــي برعــب شــديد ،أن
بعــض الشــبان ســاروا خلفهمــا منــذ غــادرا المدرســة
حتــى لحظــة وصولهمــا إلــى البيــت ،كمــا أن أحدهــم كان
يلــوح بســكين فــي يــده ويــردد عبــارات مســتفزة
ً
لســيف ،محــاوال افتعــال شــجار معــه .خرجــت إلــى
الشــارع علــى الفــور ألســتطلع األمــر ،فأســرع الشــبان
بالهرب بعيدًا لما رأوني.

تالهــا بثالثــة أيــام ،تلقــى صقــر رســالة نصيــة مــن
شــخص مــا يفتــري عليــه ويصفــه بالقــذر ،مهــددًا أنــه
افتراء يتحول الى قضية رأي عام
ذات نهــار ،صدمــت لــدى قراء تــي خب ـرًا علــى موقــع يعــرف الطريــق إلــى محــل ســكنه ،إذا مــا تجــرأ مــرة
«يونيكــوم» المختــص بشــؤون المــدارس ،يفيــد أن أخــرى علــى لمــس ،أو تهديــد ابنتــه .فطلبــت منــه
طالبــا فــي مدرســة أوالدي ،هــدد زمــاءه بواســطة حفــظ الرســالة مــع صــورة الخبــر الــكاذب المنشــور
عنه ،حرصًا على تقديمهما سويًا إلى الشرطة.
سكين.

أيضــا تعرضــت مؤخ ـرًا إلــى تهديــدات عنصريــة أثنــاء
عودتــي منه ـكًا مــن التســوق ،حيــث كمــن لــي رجــان
فــي نفــس ســني تقريبــا بيــن ظــال األشــجار المنتصبــة
علــى بعــد خطــوات قليلــة مــن منزلــي ،ثــم بــرزا أمامــي
فجــأة لمــا أصبحــت علــى مقربــة منهمــا واســتوقفاني
مستفســران عــن وجهتــي ومحــل ســكني بدعــوى أنهمــا
رجــا شــرطة ،كمــا أنذرانــي بعــدم الســير فــي ذات
الطريــق مجــددًا إذا أردت الســامة لنفســي ،فادعيــت
االمتثــال ألمرهمــا خوفــي مــن تعرضــي للضــرب
وانطلقت مسرعًا إلى البيت».

«ال أحمل في قلبي للشعب السويدي
سوى الحب»

وختــم علــي« :رغــم كل مــا جــرى ،مازلــت ال أحمــل فــي
قلبــي للشــعب الســويدي إال كل حــب وامتنــان علــى
ً
ً
ضيافتهــم الكريمــة لنــا ومنحنــا إقامــة ومنــزال جميــا
يأوين ـا .لكنــي أناشــدهم أال ينجرفــوا وراء الخطــاب
العنصــري ،الــذي يحــاول تصويــر الالجئيــن جميعــا
كأنهــم بــاء حــل ببالدهــم ،ألننــا مثــل بقيــة األمــم ،منــا
الصالــح والطالــح ،نخطــئ أحيانــا ونصيــب ،كمــا أننــا لــم
نــأت إليهــم إال فــرارًا مــن الظلــم الــذي لقينــاه فــي
أوطاننـا ،ال نبغــي ســوى أمــن واســتقرار وحيــاة الكريمــة،
فــا تســمحوا ألحــد أن يســلبكم نقــاء نفوســكم الــذي
عهدنــاه فيكــم وتصنعــون بنــا مــا صنــع أهــل الشــر فــي
مجتمعاتنا.
لقــد أثــرت األحــداث الســابقة علــى مســتوى تحصيلنــا
الدراســي جميعــا ،كمــا حالــت دون مقدرتنــا علــى
االندمــاج والعمــل لخدمــة المجتمــع ،إن القلــق ينهــش
قلبينــا أنــا وزوجتــي بشــكل دائــم علــى ســامة أوالدن ـا،
ً
حتــى أنــي حرمــت نعمــة النــوم ليــا خشــية تعرضنــا
العتــداء ،أو قيــام شــخص مــا بإحــراق منزلنــا ونحــن
غافلون.
إننــا اليــوم إذ نعــرض قضيتنــا علــى الــرأي العــام عبــر
منصــة اإلعــام الحــرة هــذه ،يحذونــا عظيــم األمــل أن
نلقــى بيــن وارد الحلــول واألفــكار واآلراء واالقتراحــات،
مــا يســاعدنا الحقــا علــى اتخــاذ القــرار األنســب إلنهــاء
معاناتنا».
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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
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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

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

