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08 معلومات عن حزم المساعدات الحكومية للشركات واألفراد في ظل أزمة كورونا 

14 استغالل األزمة في استهداف قيم المجتمع السويدي 

 18 كمال العمري شاب فلسطيني ُينقذ ُمسنة من موت محقق  

OM SVERIGE PÅ ARABISKA

FOTO: TT

تيغنيل لـ الكومبس: 

السياسيون هم من يتخذوا القرارات 
ونحن فقط نقدم المشورة والنصائح
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العدد التاسع والسبعون

تصــدر صحيفــة الكومبــس الورقيــة منــذ شــباط/ فبراير 2013، من ســتوكهولم، وتوزع بواســطة االشــتراكات 
إلــى جميــع أنحــاء الســويد، إضافــة الــى أماكــن ثابتــة توضــع بهــا الجريــدة مجانــا، فــي عــدة مــدن ومقاطعــات كبيــرة، 
مثــل ســتوكهولم، وســكونة ومدينــة يوتوبــوري، وبكميــات أقــل فــي أوبســاال ونورشوبينغولينشــوبينغ وكالمــار 

وغيرها.
كما توجد بأكثر من 100 مكتبة وطنية.

صحيفــة »الكومبــس« الورقيــة هــي مــن إنتــاج مؤسســة الكومبــس اإلعالميــة، التــي تأسســت فــي العــام 2012، 
واستطاعت بفترة قصيرة اثبات تواجد الفت ومهم بين جميع الجاليات الناطقة بالعربية في السويد.

بعــد النجــاح الــذي حققتــه فكــرة تأســيس جريــدة عربيــة إخباريــة تغطــي أخبــار الســويد، وتناســب وتلبــي حاجــات 
المجموعــة الكبيــرة الناطقــة بالعربيــة، وتعتمــد المعاييــر المهنيــة بأســلوب مميــز ومفيــد، أصبــح موضــوع 
االنتقــال مــن اإلصــدار الشــهري، الــى األســبوعي ضــرورة ملحــة خاصــة أنهــا ســتكون ضمــن مشــروع مــدروس ولــه 

جدوى اقتصادية كبيرة.
ــى األســس الواقعيــة التاليــة: الخبــرة التــي اكتســبتها مؤسســة الكومبــس فــي  ويعتمــد نجــاح هــذا المشــروع عل

تحديد محتوى الجريدة ومضمونها.
االســم والشــهرة التــي اســتطاعت المؤسســة تحقيقهــا مــن خــالل كســب الثقــة والمصداقيــة مــن قبــل المجموعــة 

المستهدفة، ومن قبل مؤسسات الدولة السويدية المعنية.

مواقع مؤسسة الكومبس اإلعالمية على اإلنترنت
موقع الكومبس بالعربية

alkompis.se

موقع الكومبس بالسويدية
alkompis.se/sv

موقع راديو الكومبس
alkompis.se/radio

جريدة الكومبس الورقية
alkompis.se/magazine

صفحة الكومبس على الفيسبوك
facebook.com/alkompis

المؤسس ورئيس التحرير
د. محمود صالح آغا

0729718898
ma@alkompis.com

سكرتير التحرير نزار عسكر
0737641489

nazar@alkompis.com

المبيعات أحمد الزيان
0725587444

ahmed.a@alkompis.com

 • Alkompis är ett svenskt mediehus som
 startade i integrationssyfte år 2012. Vår
 vision är att fylla informationsgapet mellan
 nya svenskar och det svenska samhället.
 Det gör vi genom att bevaka svenska
 nyheter samt målgruppsanpassa och sprida
 viktig samhällsinformation på olika språk.
 Vi samarbetar med företag, myndigheter
 och andra organisationer för att hjälpa
 dem sprida information till våra läsare.
 Vi har även in-house produktion av TV,
 reklamannonser, mm.
 • Alkompis papperstidning utkommer
 månadsvis, består av 28 sidor och trycks
 i ca 25 000 exemplar. Tidningen har

 prenumeranter över hela Sverige samt
 finns tillgänglig på ca 100 utvalda ställen
 i invandrartäta områden i Stockholm,
 Göteborg och Malmö. Vill du prenumerera
på Alkompis? Skicka ett mejl till info@

 alkompis.se.
•  Alkompis finns även online på alkompis.

 se och då även i fler språk än arabiska:
 tigrinja, somaliska och farsi/dari. Webben
 har ca 600 000 unika besökare i månaden
 och över tre miljoner besök. Alkompis
 finns även på sociala medier: Youtube,
 Instagram och en Facebook-sida med över
 2,2 miljoner följare.

• Grundades 2012.
 • Ett svenskt mediehus på arabiska, inte ett
arabiskt mediehus i Sverige.
 • Innehållet består av nyhetsrapportering
och samhällsinformation.
 • Helt etniskt, religiöst och politiskt
obunden.
• In-house produktion.

Om Alkompis

 • Riksbevakning med huvudkontor i
Stockholm.
• Olika kanaler, olika målgrupper
 • Enda gemensamt: språket arabiska.
 Officiellt språk i 27 länder, talas i hela
världen.
• 600 000 personer arabisktalande i Sverige

Al Kompis ... Media för integration

2020 juni | العدد التاسع والسبعون | السنة السابعة
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رأي

واجب المتلقي في محاربة 
الشائعات والمعلومات 

المضللة
تمامــا كمــا كنــا نحــذر منــه فــي مقــاالت ومــواد إعالميــة ســابقة، أثبــت الواقــع اآلن أن الســويد 
تتعــرض فعــال لهجمــات، تســتهدف إحــداث انقســامات اجتماعيــة، هــذا مــا أعلنــه وزيــر 
الداخليــة الســويدي قبــل أيــام، مؤكــدا أن المعلومــات المضللــة والشــائعات تشــكل تهديــدا 

أساسيا للديمقراطية السويدية.

هــذه التصريحــات جــاءت مترافقــة مــع توصيــات ناتجــة عــن تحقيــق رســمي بإنشــاء هيئــة 
حكوميــة جديــدة باســم “هيئــة الدفــاع النفســي” لتقــود مهمــة مواجهــة المعلومــات 
المضللــة التــي تســتهدف الســويد ومصالحهــا.  وفــق مــا نقلــت TT الثالثــاء 26 مايــو 

.2020

الحكومــة الســويدية الحظــت ورصــدت خطــر االشــاعات والمعلومــات المضللــة علــى نظامها 
الديمقراطــي، ومــن المؤكــد أنهــا تتابــع مــا تنشــر وســائل إعــالم مــدارة مــن حكومــات 
ــع األكاذيــب عــن الســويد، وسياســاتها خاصــة اآلن فــي موجهــة  وجهــات، يهمهــا أن تصن
ــى أنصــاف الحقائــق، علــى  ــا. هــذه الوســائل تغيــر الحقائــق وتعتمــد عل خطــر أزمــة كورون

منوال: »ال تقربوا الصالة...« لخلق أسس خاطئة تبني عليها معلومات مفبركة.
لألســف تابعنــا نحــن الناطقــون بالعربيــة عــدة تقاريــر تلفزيونيــة علــى بعــض الفضائيــات 
تســير ضمــن هــذا الســياق المضلــل، البعيــد كل البعــد عــن مهنيــة الصحافــة وأخالقهــا. 
ــالده، مهمــا أخطــأت فهــي  ــأن حكومــات ب ــة ب ــع فــي دول معين والهــدف هــو إيهــام المتاب

تقوم بعمل أفضل من دول أخرى والسويد مثاال.

المشــكلة أن هــذه المحطــات ووســائل اإلعــالم، ال تعطــي صــورة مشــوهة وســيئة للمتابعيــن 
خارج السويد فقط، بل للمقيمين في السويد أيضا، وهنا يكمن الخطر الكبير.

إذا الخطــر األكبــر للشــائعة هــو انتشــارها الداخلــي بيــن ســكان البلــد، عندمــا يتحــول جــزء مــن 
هــؤالء الســكان إلــى متابعيــن لوســائل اإلعــالم الخارجيــة، لتلقــي أخبــار ومعلومــات عــن 

بلدهــم، وعندمــا يصدقــون مــا يســمعونه مــن الفضائيــات وال يثقــون بمــا تنشــره وســائل 
اإلعالم المحلية.

وهــذا مــا نــراه علــى أرض الواقــع وبشــكل يومــي، مــن تأثيــر مباشــر وغيــر مباشــر للشــائعة 
علــى تفكيــر ومصداقيــة جــزء مــن الناطقيــن بالعربيــة فــي الســويد، وتــزداد المأســاة عندمــا 
تلتقــي توجهــات هــؤالء مــع توجهــات اليميــن المتطــرف والــذي يريــد إحــداث شــرخ 

بالمجتمع، وإظهار أن المولودين خارج السويد ال يمكنه االندماج إطالق في المجتمع.

اآلن قــررت الســويد أن تنشــأ هــذه الهيئــة التــي ســيكون لهــا مهمــة مواجهــة الحــرب 
النفســية ودعــم المجتمــع فــي الدفــاع النفســي، عــن طريــق تحديــد وتحليــل أثــر المعلومــات 
ــة والشــائعات. كمــا ســتدعم مؤسســات اإلعــالم فــي تحليــل آثــار المعلومــات غيــر  المضلل
الصحيحــة. وكانــت الحكومــة عينــت المحقــق أنــدش دانيلســون للخــروج بتوصيــات عــن 

الهيئة المزمع إنشاؤها.

وقــال دانيلســون، فــي مؤتمــر صحفــي مــع وزيــر الداخليــة ميكائيــل دامبيــري يــوم 26 مايــو، 
إن “الغــرض مــن الدفــاع النفســي حمايــة المجتمــع المنفتــح والديمقراطــي، والتكويــن الحــر 

للرأي، وحرية السويد واستقاللها”.   
ورأى أن هــذه القيــم تخضــع لتأثيــر ال مبــرر لــه مــن قبــل قــوة أجنبيــة بهــدف خلــق 
انقســامات، مــا يمكــن أن يــؤدي إلــى انخفــاض الثقــة فــي الديمقراطيــة وتراجــع نســبة إقبــال 

الناخبين.

وتتعــرض الســويد لهجمــات مــن أنــواع مختلفــة، مثــل الهجمــات اإللكترونيــة ضــد عمليــات 
والمحرريــن،  والشــركات،  والمنظمــات،  المنتخبيــن،  والممثليــن  الســويدية،  الســلطات 

والصحفيين، والباحثين، والمسؤولين. وفقا للمحقق.

هذه الوسائل تغير الحقائق 
وتعتمد على أنصاف 

الحقائق، على منوال: »ال 
تقربوا الصالة...« لخلق 

أسس خاطئة تبني عليها 
معلومات مفبركة.
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Mahmoud Agha
 Chefredaktör

د. محمود أغا
رئيس تحرير مؤسسة الكومبس اإلعالمية

m.agh@alkompis.se

قادرة أكثر على التنافس وجذب المستهلك.

مــا يهمنــا مــن كل ذلــك، هــو ان نضــع دائمــا أي خبــر مــع المعلومــات التــي وردت بــه، ضمــن 
ســياقه الطبيعــي، أو أن نكــون حذريــن ممــن يريــد اســتخدام أي خبــر لكــي يعمــم ويطلــق 
االحكام التي تدعم أجنداته وافكاره الخاصة.                                                                                                                                         

ويبقــى دورنــا كمتلقيــن، هــو األهــم فــي تقييــم المعلومــة أو الخبــر ومعرفــة مصــدره واألهــم 
ه. فليــس كل  مــن كل ذلــك تحكيــم المنطــق لوضعــه فــي ســياقه الصحيــح، وعــدم اجتــزاء

ما يعجبنا هو خبر صحيح، وكل ما ال يعجبنا هو خبر سيئ. 

وأكــد دانيلســون علــى أن الســلطات والجهــات الفاعلــة األخــرى يجــب أن تســتمر فــي تحمــل 
مســؤولياتها، مشــيرًا إلــى أن الهيئــة الجديــدة المقترحــة ليــس لديهــا أي ســلطة علــى 

الهيئات األخرى بل سيكون دورها متناغما معها.
وأوضــح أن الهيئــة ســتتولى تعزيــز اســتعداد المجتمــع الشــامل للدفــاع النفســي فــي حــاالت 

السلم والحرب.

وردًا علــى ســؤال عــن طريقــة معالجــة الحمــالت اإلعالميــة المضللــة، قــال دانيلســون “أحيانا 
يتعلــق األمــر بســلطات األمــن والشــرطة. لكــن فــي كثيــر مــن األحيــان ال يكــون األمــر إجراميــا 
ويجــب التعامــل معــه بالوســائل الديمقراطيــة التــي نمتلكهــا. وقــد نحتــاج أحيانــا إلــى 
االتصــاالت الدبلوماســية أو تقديــم الروايــات المضــادة. يتعلــق األمــر فــي نهايــة المطــاف 

بالحصول على صورة مختلفة عن تلك التي يريد المنافس خلقها”.  

يمكــن القــول إن المعلومــة أصبحــت اليــوم مــن أهــم مــا نحتاجــه، نحــن البشــر، فــي حياتنــا 
العاديــة، فبعــد الطعــام والمــاء والهــواء، نحــن بحاجــة إلــى المعلومــة الموثوقــة لكــي ننجــز 
أعمالنــا وأن نتفاعــل مــع محيطنــا، فنحــن نســتهلك عمليــا كمــا كبيــرا مــن المعلومــات التــي  
ترشــدنا إلــى مواعيــد وخطــوط ســير المواصــالت، وحالــة الطقــس وأماكــن وأوقــات تتعلــق 
بالخدمــات الطبيــة والتعليميــة والثقافيــة والترفيهيــة وشــراء االحتياجــات والتواصــل مــع 

المؤسسات وغير ذلك.

وكلمــا تزايــدت وتشــابكات عالقــات حياتنــا العمليــة والعاديــة، كلمــا ارتفعــت وتيــرة حاجتنا 
إلــى »المعلومــة النوعيــة« وهــذا أدى بــدوره لتحــول المعلومــة إلــى ســلعة، تتنافــس الشــركات 
علــى تقديمهــا لنــا، إمــا مجانــا لرفــع رصيدهــا مــن المتابعيــن أو بمقابــل مــادي، وكلمــا كانــت 
هــذه الســلعة دقيقــة وســهلة التنــاول واالتاحــة، فــي المــكان والزمــان المناســبين، كلمــا كانــت 

اآلن قررت السويد أن تنشأ 
هذه الهيئة التي سيكون لها 

مهمة مواجهة الحرب 
النفسية ودعم المجتمع في 

الدفاع النفسي، عن طريق 
تحديد وتحليل أثر 
المعلومات المضللة 

والشائعات

ويبقى دورنا كمتلقين، هو 
األهم في تقييم المعلومة أو 
الخبر ومعرفة مصدره وقبل 

كل ذلك تحكيم المنطق 
لوضع ما نسمعه وما نقرأه 
في سياقه الصحيح، وعدم 

اجتزاءه

يمكن القول إن المعلومة أصبحت اليوم من أهم ما نحتاجه، نحن البشر، في 
حياتنا العادية، فبعد الطعام والماء والهواء، نحن بحاجة إلى المعلومة 

الموثوقة لكي ننجز أعمالنا وأن نتفاعل مع محيطنا
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موضوع الغالف

تيغنيل لـ الكومبس: 
السياسيون هم من يتخذوا 
القرارات ونحن فقط نقدم 

المشورة والنصائح
FOTO: TT
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الكومبس – ستوكهولم: قال مستشار الدولة لشؤون األوبئة أندش تيغنيل، إن الهدف من إعالن عدد اإلصابات لدى المجموعات 
المولودة خارج السويد، هو الوصول الى المواطنين في هذه المجموعات، وتحذيرهم ليتمكنوا من حماية أنفسهم.

جاء ذلك في معرض رده على سؤال مراسلة “الكومبس” في أحد المؤتمرات الصحفية اليومية، الذي تجريها هيئة الصحة العامة، 
ومؤسسات حكومية معنية.

FOTO: TT

 السؤال كان حول ما إذا كان هناك خطر من ذكر الخلفية العرقية 
للمصابين بـ كورونا، واحتمال إثارة ذلك للعنصرية.

وكانت المراسلة تشير إلى إعالن سابق لـ تيغنيل تناول فيه ارتفاع 
نسبة المصابين بين األشخاص من أصول صومالية وعراقية 

وسورية في السويد.  

وأجاب تيغنيل على السؤال بالقول “هذا مهم، يطرح السؤال مسألة 
الوصمة االجتماعية مرة أخرى )..( بعض الجماعات العرقية تعاني 
خطورة انتشار المرض. وتوصلنا إلى استنتاج مفاده بأن من المهم 

الوصول إلى هذه الجماعات حتى يتمكنوا من حماية أنفسهم، بحيث 
يمكن الحد من انتشار العدوى”. 

وأضاف “نحن نواصل مراقبة البيانات. عدد الحاالت انخفض كثيرًا منذ 
الذروة األولى. نحن سعداء بذلك. وتلعب عوامل أخرى كثيرة دورًا في 

زيادة اإلصابات لدى هذه المجموعات أكثر من غيرها، مثل العوامل 
االجتماعية واالقتصادية وغيرها، مما يجعلها ممثلة بشكل كبير على 

منحنى اإلصابة.”

أدناه النص الكامل للمقابلة:

الكومبس: ساندي من شبكة الكومبس اإلعالمية. في بداية انتشار 
العدوى، كان من الواضح الرغبة في الحديث عن الخلفية العرقية 

للمصابين في الضواحي، هل كان ضروريًا ذكر ذلك؟ ألم يشكل هذا 
خطرًا على استخدام التقسيمات العرقية بطريقة عنصرية؟  

تيغنيــل: بالتأكيــد، فكرنــا فــي األمــر كثيــرًا. األمــر يتعلــق بوصمــة العــار 
المرافقــة لهــذا المــرض كمــا األمــراض األخــرى. حيــث توَصــم مجموعــات 
ــا مناقشــات  ــد أجرين ــرة بشــكل أو بآخــر. لق ــة بأنهــا خطي ــة معين عرقي
ــى أنــه مــن المهــم جــدًا أن نتواصــل  ــة حــول الموضــوع، وخلصنــا إل مطول

مــع هــذه المجموعــات وأن تصــل الرســائل إليهــم بطريقــة تتيــح لهــم 
فرصة حماية أنفسهم.

 كل هذا من أجل إبطاء انتشار العدوى بينهم بأفضل صورة ممكنة.
 نحــن مســتمرون فــي متابعــة البيانــات، واتضــح لنــا أن عــدد الحــاالت 
انخفــض كثيــرًا فــي هــذه المجموعــات، وبالتأكيــد نحــن ســعداء جــدًا 
بهــذا. نعلــم أيضــا أن كثيــرًا مــن العوامــل األخــرى تدخــل فــي االعتبــار 
وجعلــت هــذه المجموعــات أكثــر تضــررًا مــن غيرهــا. هنــاك عوامــل 
عــن ســلبيات  بحثنــا  وإذا  واجتماعيــة وغيرهــا.  واقتصاديــة  ســكنية 
وإيجابيــات اإلعــالن، لوجدنــا أنــه مــن الصعــب جــدًا عــدم إعــالن ازديــاد 
اإلصابــات بيــن هــذه المجموعــات، ألن ذلــك ســيفيدهم فــي حمايــة 
بالشــكل  ســلوكهم  توجيــه  مــن  نهم 

ّ
وســيمك وأقاربهــم  أنفســهم 

الصحيح.  

 بين الباحثيَن والسياسييَن وهيئِة 
ُ

الكومبس: كيف يبدو التنسيق
الصحِة العامة لمواجهة كورونا في الوقت الحالي؟ 

تيغنيــل: لدينــا حــواٌر مســتمر مــع الحكومــة والسياســيين، ألنهــم مــن 
يتولــى القيــادة. نحــن نقــدم توصيــاٍت حــول كيفيــِة التعامــل مــع األمــور، 
والسياســيون هــم مــن يقــررون فــي النهايــة. وفيمــا يتعلــق باألبحــاث 
العلميــة  المجــالت  فــي  تصــدر  التــي  الدراســات  جميــع  نقــرأ  فنحــن 
المختلفــة ونتابعهــا باســتمرار. لدينــا أيضــا مجموعــات مختصــة أكثــر مّنــا 

نشاطا في البحث ويمكننا طرح أسئلة محددة عليهم.

الكومبس: لكن من الذي يتخذ القرارات فعليًا؟
العامــة.  الصحــة  وهيئــة  الحكومــة  بيــن  مشــاركة  هنــاك  تيغنيــل: 
تتخذهــا  البعيــد  المــدى  علــى  المهمــة  الكبيــرة  القــرارات  وبالطبــع، 
الحكومــة. هنــاك بعــض األمــور التــي قــررت الحكومــة والبرلمــان منــذ 

فترة طويلة أنه يمكن اتخاذها بالشكل الذي يجري حاليا.

مون االستراتيجية السويدية 
ّ

بعض متابعي »الكومبس« ال يتفه
 لتقديم 

ٌ
لمواجهة كورونا، ما سبُب ذلك، وهل لديكم خطط

المعلومات بلغاٍت أخرى غير السويدية، في المؤتمرات الصحفية 
مثاًل؟ 

تيغنيــل: فــي المؤتمــر الصحفــي أعتقــد بأنــه مــن الصعــب التوســع 
لغويــا. غيــر أننــا نقــدم المعلومــات المتعلقــة بالمــرض بلغــات مختلفــة. 
ونعمــل مــع 1177 إلنتــاج المعلومــات بأكبــر عــدد ممكــن مــن اللغــات. 
بهــذا  النصائــح  تلقــي  ويســعدنا  للمزيــد،  حاجــة  هنــاك  وبالتأكيــد 

الخصوص.

الكومبس: ما سبب ارتفاُع نسبِة اإلصاباِت لدى مجموعاٍت عرقية 
معينة برأيك؟

 ذلــك. هنــاك كثيــر مــن العوامــل المؤثــرة. 
ُ
تيغنيــل: مــن الصعــب معرفــة

األســباب االقتصاديــة واالجتماعيــة واالزدحــام كلهــا عوامــل مؤثــرة، 
وهــي شــائعة فــي هــذه المجموعــات. هنــاك أيضــا مجموعــات لديهــا 
كثيــٌر مــن االتصــاالت مــع أنــاس مــن دول أخــرى، وهــذا قــد يكتســب 
أهميــة خاصــة فــي بدايــة انتشــار العــدوى، ألن ذلــك يعنــي أن هــؤالء 
ــروا فــي وقــت مبكــر جــدًا مقارنــة باآلخريــن فــي الســويد. هنــاك 

ّ
تأث

بالتأكيد عوامل كثيرة تقف وراء ذلك. 

ساندي
مراسلة الكومبس في مؤتمر هيئة الصحة العامة
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معلومات عن حزم المساعدات 
الحكومية للشركات واألفراد في ظل 

أزمة كورونا

الذين هم شركاء في الشركات التجارية السويدية.
)Utökad avsättning till periodiseringsfond(

6- زيادة مسؤولية الدولة عن تكاليف التعويضات المرضية 
ــة  ــا التكلفــة الكامل ــة مؤقًت خــالل شــهري أبريــل ومايــو ، ســتغطي الدول
للتعويضــات المرضيــة المقدمــة مــن أصحــاب العمــل وقــد اقترحــت 
ــا يونيــو ويوليــو. كمــا يتــم تعويض 

ً
الحكومــة تمديــد الدعــم ويشــمل أيض

األشخاص العاملين لحسابهم الخاص من خالل اإلعانة المرضية.
)Utökat statligt ansvar för sjuklönekostnader(

7- تأجيل دفع الضرائب 
فــي 26 مــارس و 3 أبريــل ، وافــق البرلمــان الســويدي علــى اقتــراح 
ــب لمــدة عــام  ــل مدفوعــات الضرائ ــة بالســماح للشــركات بتأجي الحكوم
واحــد. تعنــي القواعــد الجديــدة أنــه يمكــن تأجيــل الشــركات بدفــع 
مســاهمات أصحــاب العمــل والضرائــب األوليــة علــى الراتــب وضريبــة 

القيمة المضافة.
)Anstånd med skatteinbetalningar(

8- ضمان الدولة لقروض الشركات الصغيرة والمتوسطة 
ــات لقــروض للشــركات التــي  يــوم 25 مــارس  تــم إقــرار تقديــم ضمان
ــى 70 فــي  ــة مــا يصــل إل تضــررت مــن تفشــي الفيــروس. تضمــن الدول
المائــة مــن مبلــغ القــرض. يصــدر مكتــب الديــون الحكوميــة  الضمــان 
للمؤسســات االئتمانيــة التــي تقــرض بدورهــا الشــركات. يمكــن للشــركات 
التقــدم بطلــب للحصــول علــى قــروض بموجــب برنامــج الضمــان عــن 

طريق االتصال بالمقرض / البنك.
)Statlig lånegaranti till små och medelstora företag(

ات والمســاعدات الحكوميــة  فــي هــذا المقــال، ملخــص ألهــم بنــود اإلجــراء
التــي أقــرت للشــركات واألفــراد مــع تقديــم شــرح لهــا، بحســب مــا ورد فــي 

موقع الحكومة الرسمي بتاريخ 21 مايو/أيار 2020. 
مــع مالحظــة أنــه مــن الممكــن أن يتــم إضافــة بنــود أو تعديلهــا مــع 
تغييــر الوضــع االقتصــادي فــي الســويد. بعــض هــذه البنــود تــم تنفيذهــا 
بالفعــل والبعــض االخــر فــي طــور التنفيــذ أو ســيدخل حيــز التنفيــذ 

قريبا.

المساعدات الحكومية المقدمة للشركات

1- دعم للشركات لتعويض إنخفاض مبيعاتها
المســاعدة تهــدف الــى دعــم الشــركات فــي التغلــب علــى األزمــة الحــادة 
ــوم الدعــم  ــل نشــاطها التجــاري .يق ــت تســهيل تعدي ــي نفــس الوق وف
المســاعدة  المبيعــات.  انخفــاض  مــن  المائــة  فــي   %75 بتغطيــة 
محســوبة علــى أســاس التكاليــف الثابتــة للشــركة لشــهري مــارس وأبريــل 

.2020
 Omställningsstöd till företag baserat på(

)omsättningstapp

2-  دعم تخفيض ساعات العمل أو التسريح الجزئي لتقليل 
تكاليف الموظفين

فــي 7 أبريــل ، دخــل قانــون جديــد حيــز التنفيــذ ممــا يعنــي أنــه يمكــن 
للشــركات الحصــول علــى دعــم مالــي مــن الدولــة للســماح لتخفيــض 
ــى  ــداًل مــن فصلهــم. . يمكــن الموافقــة عل ــن ب ســاعات عمــل الموظفي
الدعــم بأثــر رجعــي اعتبــاًرا مــن 16 مــارس ، ممــا يعنــي أنــه يمكــن 
تخفيــض تكاليــف موظفــي الشــركات إلــى النصــف فــي نفــس الوقــت الــذي 
ُيســمح فيــه للموظفيــن باالحتفــاظ بأكثــر مــن 90 بالمائــة مــن رواتبهــم. 

ــر خــالل  ــز الدعــم بشــكل أكب ــه ســيتم تعزي ــا أن
ً

وأعلنــت الحكومــة أيض
مايــو ويونيــو ويوليــو بحيــث يمكــن تقليــل تكاليــف موظفــي الشــركة 

بشكل أكبر.
)Korttidspermittering för minskade lönekostnader(

ا 
ً

3- تخفيض رسوم صاحب العمل مؤقت
ســيتم تخفيــض رســوم أصحــاب العمــل فــي الفتــرة مــا بيــن 1 مــارس و 
الخاصــة  الرســوم  ايضــا  التخفيــض يشــمل  هــذا  يونيــو 2020.   30

بالشركات الفردية.
 )Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter(

4 - خصم مؤقت لتكاليف اإليجار في القطاعات المتضررة 
الثابــت  اإليجــار  خفضــوا  الذيــن  العقــارات  مــالك  أن  يعنــي  الدعــم 
للمســتأجرين خــالل الفتــرة مــن 1 أبريــل إلــى 30 يونيــو فــي بعــض 
القطاعــات المتضــررة يمكنهــم طلــب الدعــم للتعويــض عــن جــزء مــن 
التخفيــض. يتــم منــح التعويــض بحــد أقصــى 50 فــي المائــة مــن اإليجــار 
الثابــت المخفــض ، ولكــن بحــد أقصــى 25 فــي المائــة مــن اإليجــار الثابــت 
األصلــي. ويطلــب المالــك التعويــض بعــد ذلــك عــن طريــق المجالــس 

اإلدارية للمقاطعات.
)Tillfällig rabatt för hyreskostnader i utsatta branscher(

5- زيادة لصندوق مخصصات الشركات
ــة  أدخلــت الحكومــة قواعــد جديــدة تســمح بتخصيــص 100 فــي المائ
مخصصــات  لصنــدوق   2019 لعــام  للضريبــة  الخاضــع  الربــح  مــن 
الشــركات ، حتــى ســقف يصــل إلــى مليــون كــرون. ونتيجــة لذلــك  يمكــن 
للعديــد مــن رجــال األعمــال اســتعادة الضرائــب األوليــة التــي دفعوهــا فــي 
عــام 2019. يتعلــق االقتــراح بالتجــار األفــراد واألشــخاص الطبيعييــن 

للتخفيف من تأثير أزمة انتشار فيروس كورونا الحالية اقتصاد
على االقتصاد، الحكومة السويدية تتخذ عدة إجراءات 

وتدابير، منها تقديم عدة حزم مالية كمساعدات 
للشركات ولألفراد في جميع القطاعات.

اتخذت الحكومة السويدية عدة إجراءات وتدابير للتخفيف من تأثير أزمة انتشار فيروس كورونا الحالية على االقتصاد. من 
هذه االجراءات تقديم عدة حزم مالية كمساعدات للشركات ولألفراد في جميع القطاعات.

 وقد بلغت قيمة ما أقرته الحكومة من مساعدات تضاف الى ميزانية العام 2020 حوالي 170 مليار كرون، فيما بلغ مجموع 
الضرائب المؤجلة لتعزيز سيولة الشركات ما قيمته 335 مليار كرون، أما قيمة الضمانات التي أخذتها الدولة على عاتقها أمام 

البنوك المقرضة فوصلت إلى 220 مليار.( وفقا لمجلس السياسات المالية في السويد(.
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 Almi 9- زيادة فرص الحصول على قروض للشركات من خالل
ولجنة ائتمان الصادرات السويدية 

تلقــى Almi Företagspartner  زيــادة فــي رأس المــال بمبلــغ قــدره 3 
مليــارات كــرون لزيــادة إمكانيــة إقراضه الشــركات الصغيرة والمتوســطة 
ــادة إطــار عمــل قــرض ائتمــان  فــي جميــع أنحــاء البــالد. تمــت أيضــا زي
الصــادرات الســويدي )SEK( مــن 125 كــرون إلــى 200 مليــار كــرون 
ويمكــن اســتخدامه إلصــدار كل مــن االئتمــان المدعــوم مــن الحكومــة 
واالئتمــان التجــاري لشــركات التصديــر الســويدية. كمــا تــم رفــع ســقف 
لجنــة ائتمانــات التصديــر )EKN( لضمانــات االئتمــان إلــى مــا مجموعــه 
500 مليــار كــرون وهــذا يمنــح الشــركات فرًصــا جديــدة ومحســنة 

لالقتراض ويخفض المخاطرة لدى البنوك.
كــم قــررت الحكومــة بتاريــخ 23 ابريــل تخفيــض متطلبــات المســاهمة 
 ALMI ل  يســمح  ممــا   ,%30 الــى  المــال  رأس  فــي  الشــخصية 
باالســتثمار بحصــة أكبــر فــي الشــركات الجديــدة والموجــودة. كمــا تــم 
تخصيــص 300 مليــون كــرون اضافيــة لمســاعدة الشــركات الصغيــرة 

التي تعمل في مجاالت االبتكار وقطاع العلوم الحيوية.
 Utökade lånemöjligheter för företag via Almi,(

)Exportkreditnämnden och Svensk Exportkredit

10- ضمانات إئتمانية من الدولة لشركات الطيران
خــالل عــام 2020 ، ســتمنح شــركات الطيــران الفرصــة للحصــول علــى 
ضمانــات ائتمانيــة بحــد أقصــى 5 مليــار كــرون ، منهــا 1.5 مليــار كــرون 
موجهــة إلــى شــركة الطيــران SAS. يمتــد إطــار الضمــان االئتمانــي 
ــا لدعــم شــركات التصديــر الســويدية و 

ً
للجنــة ائتمانــات التصديــر أيض

الشحن.
)Statliga kreditgarantier till flygföretag(

11- تسهيل القواعد إلجتماعات الشركات والجمعيات بشكل 
مؤقت

بــدأ تطبيــق القانــون المؤقــت الــذي يســهل عقــد اجتماعــات رســمية 
مــع  أبريــل,  فــي 15  شــخصي  دون حضــور  الجمعيــات  و  للشــركات 

إمكانية التوقيع بشكل الكتروني على القرارات والبيانات الرسمية.
 Tillfälliga regler ska underlätta för bolags- och(

)föreningsstämmor

12- إعفاء ضريبي مؤقت للهدايا للموظفين
ــا إلعفــاء ضريبــي  قدمــت الحكومــة وحــزب الوســط والليبراليــون اقتراًح
ــد  ــي يري ــكل موظــف والت ــرون ل ــى قيمــة 1000 ك ــا حت ــت للهداي مؤق

أصحاب العمل منحها لموظفيهم.
)Tillfällig skattefrihet för gåvor till anställda(

المساعدات الحكومية المقدمة لألفراد )الموظفين 
والباحثين عن عمل(

)Karensavdrag( ا
ً

1- إلغاء خصم المرضية مؤقت
نتيجة لفيروس كورونا الجديد ، أعلنت الحكومة أن خصم المرضية سيتم 

إلغاؤه مؤقًتا من قبل الدولة والتي ستدفع تعويض اليوم االول من المرض. 
في 7 مايو أعلنت الحكومة أن هذا التعويض  ، الذي كان من المقرر أن يكون 
صالًحا في األصل حتى 31 مايو ، سيتم تمديده لمدة أربعة أشهر حتى 30 

سبتمبر. في الوقت نفسه  تم زيادة التعويض القياسي بمبلغ 104 كرون 
اعتباًرا من 1 يونيو.

2- إلغاء شرط الشهادة الطبية خالل فترة المرض 
 )Läkarintyg(

قــررت الحكومــة تعليــق طلــب الحصــول علــى الشــهادات الطبيــة مؤقًتــا 
اعتبــاًرا مــن اليــوم الثامــن للمــرض للحصــول علــى تعويــض المــرض. 
وهــذا يعنــي أنــه ابتــداء مــن 13 مــارس ، ال يحتــاج أصحــاب العمــل 
إلــى شــهادة طبيــة لدفــع تعويضــات  التأميــن االجتماعــي  ومصلحــة 

المرض  خالل أول 14 يوًما من فترة المرض.

 )A-Kassan( 3- تغيير قواعد صندوق البطالة مؤقتا
ــن  ــر م ــة بهــدف جعــل عــدد أكب ــر المؤقت ــن التدابي ــم اتخــاذ عــدد م ت
النــاس يتلقــون إعانــات البطالــة ، بمــا فــي ذلــك تغيــر شــروط العضويــة 
وتخفيــف شــروط العمــل. باإلضافــة إلــى ذلــك ، تمــت زيــادة مســتويات 

تعويضات التأمين ضد البطالة.
وإليــك الطريقــة لالســتفادة مــن هــذه التغييــرات: اتصــل بصنــدوق 
ــى مزيــد مــن المعلومــات حــول شــروط اســتحقاق  ــة للحصــول عل البطال
حــول  المعلومــات  مــن  مزيــد  علــى  العثــور  ــا 

ً
أيض يمكنــك  اإلعانــات. 

هنــاك  الســويد.  فــي   A-Kassors موقــع علــى  واألحــكام  الشــروط 
ــا معرفــة أي صنــدوق بطالــة يمكنــك االنضمــام إليــه إذا لــم 

ً
يمكنــك أيض
تكن عضوا.

وزيرة المالية ماغدلينا أندرشون وهي تستعرض حزم المساعدات 
التي قدمتها الحكومة السويدية لمواجهة جائحة كورونا

 FOTO: FREDRIK SANDBERG/TT / NTB SCANPIX  

 FOTO: FÖRSÄKRINGSKASSAN صندوق التأمينات االجتماعية 

المقال بقلم : ريان رسول / مهندس مالي
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4- مساعدة سكن إضافية للعائالت بقيمة 25% شهريا ال تتجاوز 
 )Tilläggsbidrag( 1325 كرون

 المســاعدة التكميليــة قيمتهــا 25 فــي المائــة مــن المبلــغ الــذي تتلقــاه 
العائلــة كمســاعدة ســكن كل شــهر. الحــد األقصــى لهــذه المســاعدة 
اإلضافيــة هــو1325 كرونــة كل شــهر. ال يتعيــن دفــع ضريبــة علــى 

هذه المساعدة وسيتم دفع البدل التكميلي حتى ديسمبر 2020.

5- تخفيض ساعات العمل او التسريح الجزئي 
)Korttidspermittering(

تقــوم الدولــة بتعويــض الموظفيــن الذيــن تــم خفــض ســاعات عملهــم 
لفتــرة محــددة عــن طريــق توفيــر الدعــم المالــي لصاحــب العمــل. يجــوز 
للموظفيــن االحتفــاظ بجــزء كبيــر مــن راتبهــم العــادي خــالل فتــرة 
التســريح الجزئــي. مــن أجــل الحصــول علــى هــذه المســاعدة يجــب علــى 

أصحاب العمل والموظفين االتفاق على ذلك.

6- تخصيص 298 مليون كرون للمساهمات للموظفين المسرحين
قــررت الحكومــة تعديــل برنامــج الصنــدوق االجتماعــي الوطنــي. يعنــي 
التغييــر أنــه ســيتم إعــادة توزيــع حوالــي 298 مليــون كــرون مــن أمــوال 
االتحــاد األوروبــي علــى هــذه الجهــود، لتنميــة مهــارات األشــخاص الذيــن 

تم تسريحهم وأمور أخرى.

7- المزيد من المبادرات للعاطلين عن العمل
عندمــا يلجــأ عــدد أكبــر مــن العاطليــن عــن العمــل إلــى مكتــب العمــل ، 
ســيكون هنــاك حاجــة إلضافــة المزيــد مــن األمــوال إلــى الجهــود المبكــرة 
والعمالــة المدعومــة لألشــخاص البعيديــن عــن ســوق العمــل هــذا العــام. 
لذلــك تعتــزم الحكومــة تخصيــص 1870 مليــون كــرون لذلــك. وتهــدف 
األمــوال إلــى المزيــد مــن مبــادرات سياســة ســوق العمــل للعاطليــن عــن 
العمــل  العمــل وبرامــج سياســة ســوق  ، مثــل تعليــم ســوق  العمــل 

األخرى.

8- تمديد الحد األقصى للفترة الزمنية لعقود عمل الوظائف 
االضافية ,والوظائف التمهيدية و وظائف البداية الجديدة, ودعم 

 Extratjänster,( بدء األعمال التجارية
)introduktionsjobb och nystartsjobb

مــن أجــل منــع العــودة إلــى البطالــة ، قــررت الحكومــة أنــه يجــب تمديــد 

الحــد األقصــى مــن الوقــت للخدمــات اإلضافيــة ، للوظائــف التمهيديــة 
إلــى ذلــك ،  البدايــة الجديــدة لمــدة 12 شــهًرا. باإلضافــة  ووظائــف 
ــا تقديــم تمديــد الدعــم المقــدم للشــركات الفردية 

ً
تعتــزم الحكومــة أيض

من ستة أشهر إلى اثنا عشر شهًرا في عام 2020.

9 - تخصيص 180 مليون وظيفة لوظائف الشباب الصيفية في 
)Sommarjobb till ungdomar( 2020 عام

مــن أجــل تحســين فــرص الشــباب المســتقبلية للدخــول إلــى ســوق العمــل 
، خصصــت الحكومــة 180 مليــون كــرون فــي عــام 2020 لتعزيــز 

فرص البلديات لخلق وظائف صيفية للشباب.
)Gröna jobb( 10- تخصيص أموال اضافية للوظائف الخضراء

للتخفيــف مــن البطالــة فــي أعقــاب أزمــة كورونــا ، تــم تخصيــص 150 
مليــون كــرون فــي عــام 2020 للوظائــف فــي الطبيعــة والغابــات و التــي 
ــم االقــل .وفــي الوقــت نفســه  يمكــن أن يؤديهــا األشــخاص ذوي التعلي

ة في المهن التي يوجد فيها نقص في الموظفين. توفير الكفاء

11- المزيد من األماكن في الجامعات والكليات والمزيد من التعليم 
)Distansundervisning( عن بعد

مــن أجــل زيــادة فــرص الدراســة فــي الجامعــات والكليــات ، تقتــرح 
الحكومــة توســيع عــام لعــدد األماكــن ، وأيضــا تقتــرح المزيــد مــن 
األماكــن التعليميــة فــي الــدورات الصيفيــة باالضافــة الــى  إتاحــة الفرصــة 
للعاطليــن عــن العمــل لمواصلــة تعليمهــم ، علــى ســبيل المثــال فــي مهن 
ــادة التمويــل  ــك تقتــرح الحكومــة زي ــى ذل الرعايــة الطبيــة. باالضافــة ال
لتعزيــز القــدرات وتطويــر العمــل فــي مجــال التعليــم عــن بعــد فــي 

الجامعات والكليات.

12- المزيد من فرص التعليم المهني في جميع أنحاء البالد 
)Yrkesutbildning(

ــى  ــة ، ســتكون هنــاك حاجــة إل ــه مــن المتوقــع أن تــزداد البطال حيــث ان
ــادة  ــرح زي ــن عــن العمــل, ُيقت ــم العاطلي ــة تعلي فــرص أفضــل لمواصل
التمويــل للبالغيــن فــي الدراســة المهنيــة بينمــا تســمح المنحــة بتمويــل 
الدولــة الكامــل للتعليــم. يقتــرح أيضــا تعزيــز الكليــات المهنيــة بأماكــن 
جديــدة ودورات قصيــرة ومجموعــات دورات تدريبيــة باإلضافــة إلــى 
أنشــطة تجريبيــة متنوعــة مــن أجــل الحصــول علــى المزيــد من األشــخاص 
علــى شــهادات مهنيــة. يقتــرح توســيع المدرســة الثانويــة الشــعبية 

بتمويــل كامــل مــن الدولــة. باإلضافــة إلــى ذلــك ، تــم أيضــا اقتراح تحســين 
فرص للدراسة عن بعد.

13-الغاء الحد االقصى للدخل السنوي للحصول على مساعدة 
)Fribelopp i studiemedlen( الدراسة

ــة  ــي الرعاي ــن الدخــول والمســاعدة ف لكــي يتمكــن طــالب التمريــض م
دون فقدانهــم للمســاعدة الدراســية بشــكل خــاص وجميــع الطــالب 
بشــكل عــام ، تــم الغــاء الحــد االقصــى للدخــل مؤقتــا لكــي يتلقــى الشــخص 

 للدراسة في عام 2020.
ً

تمويال

14- تعديالت في قواعد الحصول على في دعم بدء تشغيل 
)Studiestartsstödet( الطالب

إن المتطلــب الحالــي للبطالــة لمــدة ســتة أشــهر مــن أجــل الحصــول علــى 
مســاعدة بــدء تشــغيل الطــالب يخاطــر بخلــق تأثيــرات ســلبية وتقليــل 
فــرص الجهــود التعليميــة الســريعة. تقتــرح الحكومــة تغييــر حالــة 
ــا للشــخص  ــدء الدراســة مؤقًت ــدل ب ــا بحيــث يمكــن منــح ب ــة مؤقًت البطال
المســجل كباحــث عــن عمــل فــي مكتــب العمــل ، بغــض النظــر عــن طــول 

فترة البطالة التي يمر بها.

)Äldreomsorgslyft( 15- دعم وظائف رعاية المسنين
مــن أجــل تحســين توفيــر الموظفيــن فــي هــذا القطــاع وجعــل البحــث 
عــن وظائــف فــي رعايــة المســنين أكثــر جاذبيــة  تــم اقــرار تقديــم 
تدريــب مدفــوع األجــر للموظفيــن فــي رعايــة المســنين فــي ســاعات 
العمــل. ســتمول الدولــة تكلفــة الوقــت الــذي تغيــب فيــه الموظــف عــن 

العمل بسبب الدراسة.

 )VAB( 16- توسيع امكانية الحصول على رعاية الطفل المريض
يجــب علــى األهــل الذيــن يحتاجــون إلــى الغيــاب عــن العمــل لرعايــة 
ــى الحصــول  ــوا قادريــن عل ــة إغــالق المدرســة أن يكون األطفــال فــي حال

على تعويض في هذه الحالة, لذلك اتخذت الحكومة قرار بذلك.

17- اعتبار اإلصابة ب كوفيد-19  إصابة عمل في حال حصولك 
)Arbetsskada( على العدوى في مكان عملك

Covid-19 هــو مــرض معــد يمكــن أن يســبب إصابــة عمــل. إذا كنــت 

  FOTO: ANDERS WIKLUND / TT حكومة لوفين : حزم مساعدات لمواجهة األزمة 
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لدينا معرفة كافية حول االستفادة من الدعم الحكومي للشركات واألفراد
ات وخطــوات يمكــن   فــي هــذه األوقــات الصعبــة التــي يمــر بهــا أصحــاب المطاعــم وغيرهــم مــن أصحــاب الشــركات. هنــاك عــدة إجــراء

ألي صاحب عمل اتخاذها لتخفيف أعراض هذه األزمة وتخطي هذه الصعوبات بأمان. 

يســعدنا إلقــاء نظــرة علــى العقــود ومراجعــة اتفاقيــة اإليجــار او اتفاقيــات أخــرى، قــد يكــون هنــاك حلــول مناســبة يمكــن القيــام بــه لكــي 

تستفيد من الدعم الحكومي

 استخدم الطريقة السهلة والحديثة لمقابلة محامي متخصص 

 قم بتنزيل التطبيق

اشرح قضيتك وحمل مستندات لها عالقة بالقضية. 

وأخيرا احجز الوقت المناسب لمقابلة عبر الفيديو.

 

التكلفة 875 كرونا، وهذا يشمل الوقت الذي يدرس فيه المحامي القضية

لدينا محامون خبراء في جميع المجاالت باإلضافة الى ان بعض المحامين يتكلمون العربية. 

 
www.regeringen.se
www.forsakringskassan.se
ww.finanspolitiskaradet.se

المصادر:

إعــــالن:  

طريقة بسيطة سهله وذكية
www.helpie.me

ــا بالفيــروس فــي العمــل وتعانــي مــن هــذا المــرض ، فإنــه مــن الممكــن اعتبــار ذلــك  مصاًب
إصابة عمل. ينطبق ذلك على الذين يعملون:

ــواد  ــات أو م ــاء  بأشــخاص أو حيوان ــق باالعتن ــل آخــر متعل ــة أو أي عم ــي منشــأة طبي • ف
معدية

• في المختبر حيث يتم التعامل مع فيروس الكورونا.

كيف أتقدم بطلب للحصول على تعويض؟
ال يوجد تقييم تلقائي لما إذا كان يحق لك الحصول على تعويض عن إصابة العمل ، 

يجب عليك تقديم طلب كتابي بنفسك لمصلحة التأمينات االجتماعية. أثناء التقييم، 
ا تلبية المتطلبات األخرى للتعويض.

ً
يجب عليك أيض

في حالة الوفاة
إذا مات شخص بسبب إصابة عمل سببها covid-19 ، يمكن للورثة التقدم بطلب 

لتعويضهم يتم تقديم هذا الطلب إلى صندوق المعاشات التقاعدية.

 Förmånsbeskattning( 18- إعفاء الضريبة بشكل مؤقت لمواقف السيارات
)för parkering

قدمــت الحكومــة وحــزب الوســط والليبراليــون اقتراًحــا يوفــر إعفــاء ضريبًيــا مؤقًتــا ألولئــك 
الذيــن لديهــم إمكانيــة الوصــول إلــى مواقــف مجانيــة للســيارات فــي أماكــن عملهــم. يطبــق 
اإلعفــاء الضريبــي بأثــر رجعــي مــن أبريــل وبقيــة العــام وينطبــق علــى جميــع المهــن وفــي 
ــك هــو الحــد مــن انتشــار العــدوى فــي المجتمــع مــن  جميــع أنحــاء البــالد. والهــدف مــن ذل
خــالل تســهيل أولئــك الذيــن يحتاجــون إلــى العمــل والعــودة منــه دون زيــادة االزدحــام فــي 

النقل العام.
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فداء أبو زايدة
مشرفة في مجال التنمية البشرية
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عملي في المطاعم 
وبيوت الرعاية، لم 

يحد من طموحي 
بإكمال دراستي، بل 
على العكس تماما، 
كانت بمثابة الحافز 

الذي دفعني 
الستكشاف المجتمع 

السويدي، ومنحني 
فرصة أكبر لفهم سوق 

العمل والمجتمع

أي عمل هو فرصة لفهم المجتمع الجديد

أدركــت فــداء أن العمــل، هــو وســيلة مهمــة للدخــول إلــى المجتمــع الجديــد مــن أبوابــه 
الواســعة، لذلــك قــررت، وخــالل دراســتها، العمــل ســواء فــي المطاعــم أو دور رعايــة 
المســنين، مــا ســاعدها علــى إعالــة نفســها وتحقيــق اندمــاج أقــوى، وتضيــف: » حرصــت علــى 
العمــل خــالل تلــك الســنوات... إن العمــل فــي المطاعــم وبيــوت الرعايــة، لــم يحــد مــن 
طموحــي بإكمــال دراســتي، بــل علــى العكــس تمامــا، كانــت عبــارة عــن فتــرة توعيــة 

بالمجتمع السويدي، وفرصة أكبر لفهم سوق العمل والمجتمع«.

ــى النجــاح، أنعكــس عليهــا بالشــكل المطلــوب، إذ تمكنــت مــن الحصــول  تصميــم فــداء عل
ــى وظيفــة مشــرفة coach فــي قســم المــوارد البشــرية بشــركة كبــرى فــي الســويد،  عل
وهــي )jobbförmedling och utbildning Arcus) وقــد شــكل لهــا هــذا 

العمل نقلة نوعية في مسار حياتها بالمجتمع الجديد.
ســاهم جهــد الفتــاة الشــابة علــى إثبــات نفســها، فــي تكليــف الشــركة لهــا، بمســاعدة 
الوافديــن الجــدد إلــى الســويد بشــكل خــاص لالندمــاج فــي ســوق العمــل مــن خــالل إعطــاء 
محاضــرات والعمــل علــى تطويــر الســير الذاتيــة وإيجــاد دورات تدريبيــة مالئمــة لقــدرات 

المشاركين.
وتقــول للكومبــس فــي هــذا الصعيــد: »لطالمــا حلمــت بــأن أحصــل علــى العمــل الــذي يمثلنــي 

وهذا شيء ليس بالسهل، خصوصا أن تبدأ من نقطة الصفر«.

تأسيس شركة خاصة بها
طمــوح فــداء لــم يقتصــر علــى ذلــك، إذ قــررت أن يكــون لديهــا أيضــا عملهــا الخــاص 
مســتغلة »هوايتهــا« فــي مجــال التجميــل، كمــا تقــول لذلــك عملــت علــى فتــح شــركة 
ــذي  ــاء تحمــل المســؤولية لديهــا، األمــر ال متخصصــة بهــذا القطــاع، وهــذا مــا زاد مــن أعب
ــة  ــرة زمني ــي فت ــر وف ــي عمــر صغي ــك ف ــا، خصوصــا وأنهــا حققــت ذل ــره شــيئا مهم تعتب

قصيرة نسبيا من تواجدها في إطار مجتمع جديد ومختلف كليا بالنسبة لها.

نصيحة للقادم الجديد...تطوير الذات والثقة بقدراتك

ــح للقادميــن الجــدد، حيــث تقــول، إن  ــا، بتوجيــه بعــض النصائ وتختــم فــداء حديثهــا معن
أهــم األســباب، التــي تســاعد علــى االندمــاج فــي الســويد، ال شــك أنهــا اللغــة، فهــي العامــل 
ــي بالصبــر واإليمــان  ــواب المغلقــة، فضــاًل التحل ــكل األب ــذي يعتبــر المفتــاح ل األساســي، وال
بالــذات واســتغالل المــوارد والمســاعدة، التــي تقدمهــا الدولــة الســويدية للقــادم الجديــد، 

وانتهاز فرص العمل في البدايات بغض النظر عن ما هو ذلك العمل.
وتؤكــد فــي الوقــت نفســه علــى أهميــة التعليــم األكاديمــي، الــذي يســاعد علــى إعطــاء فرصــة 

أكبر للحصول على العمل.
ودعــت فــداء الوافديــن الجــدد، إلــى اســتغالل الظــروف الحاليــة، التــي فرضتهــا جائحــة 

كورونا إلعادة تطوير الذات واإليمان بأنفسهم، قائلة:
  »كل منــا لديــه شــيء عظيــم يحتــاج فقــط الــى التنميــة والتطويــر... ســوف أتابــع دراســتي 

بعد الجامعة، واستغل كل فرصة متاحة أمامي، فماذا عنك أنِت / أنت؟«

 قدراتك بالشكل األمثل في سوق العمل هما المفتاحان الرئيسيان لالندماج 
ُ

الكومبس – تجربة نجاح:  تعلُم اللغة واستغالل
والنجاح في أي مجتمع جديد، من وجهة نظر فداء أبو زايدة، تلك الشابة ذات الـ28 عاما، والتي قدمت إلى السويد قبل 

 في الحياة والعمل.
ً
سنوات محدودة لتشق لنفسها طريقًا جديدة

فداء التي غادرت قطاع غزة، هربًا من األوضاع السياسية واألمنية هناك، وبحثًا عن فرص أفضل لها، تعمل حاليًا في واحدة 
من كبريات الشركات السويدية، كمشرفة في مجال التنمية البشرية كما تمتلك شركة خاصة بها.

 تمكنت فداء وخالل فترة قصيرة من تحقيق تجربة ناجحة لها في السويد.
وتقول للكومبس، إنها ومنذ وصولها إلى هنا، وضعت قبالة عينيها، تقبل فكرة أن تبدأ من الصفر، فهذا أمر قد يكون جيدًا 
أحيانًا، خاصة أنها هي اختارت اتخاذ خطوة المجيء إلى السويد بنفسها، لذلك قررت في البداية، تعلم اللغة السويدية، التي 

اتقنتها وساعدتها في دخول الجامعة.
 Kristianstad تخصصت فداء في دراسة الموارد البشرية في جامعة

وتقول في هذا اإلطار، » منذ قدومي إلى السويد، بدأت مرحلة االندماج والترسيخ. أنهيت مرحلة تعليم اللغة األساسية خالل 
فترة قصيرة، هذا األمر تطلب مني العمل بإصرار وسهر الليالي، لكي أقوم بدراسة المواد التي تأهلني االلتحاق بالجامعة« 

من الجيد أحيانًا أن تبدأ من الصفر

قصص نجاح
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استغالل األزمة في استهداف قيم 
المجتمع السويدي

يسعى المتطرفون عادة على اختالف توجهاتهم إلى استغالل األزمات لفرض أجنداتهم وإلحداث شرخ في 
المجتمعات التي يعيشون فيها، ولكي يسهل عليهم الحصول على التغييرات التي تناسبهم، وهناك متطرفون 

غايتهم فقط التخريب واالنتقام من مجتمعاتهم ألنهم يشعرون بالعداء لمحيطهم.
والمفارقة في أن تلتقي جماعات متناقضة فيما بينها إلى حد العداء، على هدف واحد هو تخريب المجتمع، 

فاألحزاب اليمينية المتطرفة ال تختلف عن الجماعات الدينية اإلرهابية، في األهداف ألن لكالهما عدو واحد 
هو قيم المجتمع الذي يعيشون به.

والالفــت أيضــا أننــا نحــن المســتهدفون مــن قبــل المتطرفيــن علــى مختلــف أنواعهــم، يمكــن 
أن يتبــرع البعــض منــا ليكــون مشــاركا فعليــا مــع هــؤالء فــي تنفيــذ خططهــم، والتــي هــي 

خطط موجهة ضدنا بالدرجة األولى.
الحديــث هنــا عــن حقائــق، ألن اليميــن الشــعبوي والحــركات الدينيــة المتطرفــة، فــي أوروبــا 
أفكارهــا  وفــرض  شــعبيتها،  إلنعــاش  األزمــات  اســتغالل  نهــج  علــى  المثابــرة  تحــاول 

وأجنداتها.

ــد أو  ــادم الجدي ــن الق ــة بي ــن مصلحــة هــذه الجماعــات واألحــزاب، أن تزعــزع الثق ــن م وم
القديــم مــن جهــة وبيــن المجتمــع والحكومــة مــن جهــة أخــرى، لكــي تثبــت أن المهاجريــن 

أعصياء عن االندماج، وتثبت أننا عالة ولسنا جزء من الكل.

ظاهرة االستياء والغضب من اإلجراءات السويدية بين بعض المولودين خارج 
السويد

يــكاد يســود اعتقــاد هنــا فــي الســويد، أن غالبيــة مــن هــم مــن أصــول مهاجــرة، غاضبــون 
ومســتاؤون مــن الحكومــة وتصرفاتهــا اتجــاه مجابهــة خطــر فيــروس كورونــا، طبعــا هــذا 
ليــس صحيحــا علــى اإلطــالق، نعــم هنــاك جــزء مــن هــذه المجموعــة ال تثــق وتشــعر بعــدم 
االطمئنــان ممــا تشــاهده وتســمعه وتشــعر بــه، وســط هــذه الجائحــة التــي اقتحمــت حياتنــا 

فجأة.
ــت صحيحــة  ــارت اســتراتيجية خاصــة بهــا، نحــن ال نعــرف إن كان ــم، اخت الســويد كمــا نعل
تمامــا إلــى النهايــة أم أنهــا ســيئة منــذ البدايــة، هــذا ليــس مــن اختصــاص اإلعــالم أن يحكــم 

ويقدم رأيه، هناك من هم أولى بالتقييم، وهذا أصال ليس موضع هذا المقال.

كمــا يوجــد قســم مــن المجتمــع ككل غيــر راض عــن إدارة الحكومــة الســويدية لألزمــة، 
ــى  ــون إل ــن أصــول مهاجــرة أيضــا ينتم ــاك جــزء ممــن هــم م فمــن الطبيعــي أن يكــون هن

مجموعة المعارضين أو الغاضبين.
ــا نحــن القادمــون  ــا وغيــر مقبــول، هــو وجــود اتجــاه ، بينن ولكــن مــا هــو غيــر طبيعــي هن
الجــدد أو القدامــى، علــى حــد ســواء، يمكــن وصفــه بالظاهــرة الخطيــرة، ألن أصحابــه يتبنــون 
خطــا عدوانيــا متصاعــدا، بــكل مــا تعنــي الكلمــة مــن معنــى، ليــس ضــد الحكومــة الســويدية 

وأداء مؤسساتها، بل ضد المجتمع والدولة السويدية بشكل عام. 

حالــة العــداء هــذه يمكــن مالحظتهــا بســهولة، مــن قبــل أي متابــع لوســائل التواصــل 
االجتماعــي، لذلــك مــن واجبنــا أن نتنــاول هــذه الظاهــرة، ونتحــدث عنهــا، بغــض النظــر عــن 
ــة  ــة ضــد أي رأي واقعــي، ال ينجــر وراء مــن يحمــل راي التهــم الجاهــزة والمكــررة والمناوب

العداء هذه عن قصد أو عن غير قصد.

طبعــا وللتأكيــد مــرة أخــرى ليــس كل مــن ينتقــد أو يعبــر عــن رأيــه بالطريقــة التــي 
يختارها، هو ضمن من يحملون هذه الراية، 

وليــس مــن واجبنــا أو مهامنــا تصنيــف آراء أحــد أو اتهــام أحــد أو منــح شــهادات حســن ســلوك 
ألحــد، نحــن نحــاول فقــط تنــاول ظاهــرة خطيــرة، علــى وســائل التواصــل االجتماعــي،  تؤثــر 

علينا كمجموعات تسعى إلى االندماج في المجتمع.

لذلــك يجــب أن نكــون واضحيــن بأننــا نتحــدث عــن تيــار معيــن، ال يمكــن أن تناقشــه ألنــه 
مغلــق وممتنــع عــن أي شــيء أو عــن كل شــيء، وال يريــد أي حقيقــة أو قناعــة غيــر التــي هــو 

يتبناها.
مــن واجبنــا أن نتحــدث عــن هــذا الواقــع وإثارتــه، خاصــة أن هنــاك صحفــا ســويدية الحظــت 
تزايــد حــاالت التذمــر واالســتياء فــي بعــض صفــوف المجموعــات المهاجــرة، وكتبــت عنــه، 
ممــا قــد يعطــي انطباعــا عامــا بــأن األجانــب أو المهاجريــن هــم فئــة شــاذة عــن المجتمــع 
الســويدي، هــذا المجتمــع الــذي يمنــح نســب متزايــدة مــن الثقــة لحكومتــه ومؤسســات 

بالده. وهذا طبعا انطباع خاطئ كما قلنا في البداية.

 ألن المشــكلة محصــورة بجــزء مــن هــذه المجموعــات. تحــاول الســيطرة علــى حقــول 
التعليقــات ومســاحات الــرأي فــي كل وســائل التواصــل االجتماعــي، جــزء يعلــن عدائــه مــن 
خــالل: تبنــي نظريــات مؤامــرة كاذبــة ونشــرها بشــكل ممنهــج، وإغــالق عيونــه عــن أي 

حقيقة تخالف راية، أي اإلصرار على تبني الكذب واالشاعات.

من مصلحة حكومات دول كبيرة تشويه اإلجراءات السويدية

يأتــي ذلــك بعــد أن اتضــح بمــا ال يــدع مجــاال للشــك، أن نشــر الســلبية والتشــكيك مــن خــالل 
»نظريــات مؤامــرة« مدروســة هــو ســالح تســتخدمه حكومــات دول أخــرى إلظهــار فشــل 
الســويد، ولكــي تقنــع شــعوبها بحقيقــة كاذبــة تقــول: »انظــروا حتــى الســويد تقتــل شــعبها، 

أما حكوماتنا الحكيمة فهي تضحي باقتصادها لكي تنقذ أرواح مواطنيها«! 
ســالح »نظريــات المؤامــرة« يســتخدم أيضــا مــن قبــل جهــات متطرفــة داخــل الســويد وفــي 
ــات خاصــة ولكــي  ــل تســويق أيديولوجي ــى األق ــة، والهــدف هــو عل ــا الســتغالل األزم أوروب
ــى المــدى األبعــد تفكيــك  تســتعيد هــذه األحــزاب المتطرفــة شــعبيتها المتدهــورة، وعل

المجتمع وإحداث شروخ بين مكوناته. 

ولكن ما هو غير طبيعي 
هنا وغير مقبول، هو 

وجود اتجاه ، بيننا نحن 
القادمون الجدد أو 

القدامى، على حد سواء، 
يمكن وصفه بالظاهرة 
الخطيرة، ألن أصحابه 
يتبنون خطا عدوانيا 

متصاعدا، 

لذلك يجب أن نكون 
واضحين بأننا نتحدث عن 

تيار معين، ال يمكن أن 
تناقشه ألنه مغلق 

وممتنع عن أي شيء أو 
عن كل شيء، وال يريد أي 
حقيقة أو قناعة غير التي 

هو يتبناها.
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من سخافات نظريات المؤامرة: السويد تتعمد التخلص من كبار السن
من مصلحة من يستغل أزمة كورونا الحالية، أن ينشروا سخافات نظريات المؤامرة في 

عقولنا، ويصورون لنا أن السويد على سبيل المثال، تهمل معالجة األجانب وتتعمد قتل 
كبار السن، وهذه اإلشاعة لألسف، تنتشر بيننا ونشاهدها في عدد من التعليقات.

هل سأل من يتبنى هذه اإلشاعة نفسه: لماذا استقبلت وتستقبل السويد كبار السن 
وذوي االحتياجات الخاصة، من المهاجرين وتمنحهم اإلقامات والبيوت والحماية 

والرعاية؟ لماذا تستقبل وتحمي كبار السن األجانب، إذا كانت تتعمد قتل كبار السن بمن 
فيهم السويديون الذين ساهموا ببناء رفاهية السويد وربوا أجيالها الحالية؟

ألم يخطر على بال هذا المعلق مثل هذا السؤال؟ خاصة إذا نظر من حوله ربما يشاهد 
مسنين يعرفهم شخصيا أو هم أقارب له، استقبلتهم السويد، وهي تعرف أنهم غير 

منتجين وأنها ستتكفل بهم وبرعايتهم دون مقابل.
نحن ال نريد هنا اثبات إنسانية السويد، ولكن من واجبنا أن نفهم قيم المجتمع الذي 

نعيش به ومن واجبنا أن ندافع عنها، خاصة أن هناك من يريدون فعال تغيير وتشويه 
هذه القيم.

الجميع هنا ينعم بهده القيم، ربما دون أن نشعر بها، بفضلها نعيش األن في ظل دولة 
مؤسسات وليس دولة تحت حكم ومزاج فرد أو حزب أو عائلة أو حتى تحت سلطة 

حكومة، الحكومة هنا ليست وحدها من يقرر، هي سلطة تنفيذية، بصالحيات يحددها 
القانون، وبما يشرعه البرلمان، والحكومة مراقبة من المعارضة ومن الصحافة والمنظمات 

المدنية. هذه نعمة قد ال نشعر بها مباشرة، أو ربما ال يريد البعض منا أن يشعر أو 
يعترف بها.

الدفاع عن القيم السويدية ال يعني التملق وال ينبغي أن يخاف من تهمة »التشبيح«
أن تدافــع عــن القيــم الســويدية ال يعنــي أنــك تدافــع عــن شــخص أو حــزب أو أنــك تحابــي أو 
تتملــق لجهــاز أمــن، وال يعنــي أنــك »عواينــي« أو جبــان أو منــدس، ولســت بالضــرورة يجــب 
ــدك، هــذه تهــم  ــا ببل ــا إيجابي ــدأت رأي ــن تهــم »البلطجــة« و«التشــبيح« إذا أب أن تخــاف م
ومصطلحــات ســخيفة، ال تصلــح هنــا، حملهــا البعــض معــه ولألســف ال تــزال تســيطر علــى 

عقليته وتفكيره.

القيــم التــي مــن واجبنــا حمايتهــا والدفــاع عنهــا هــي التــي تمنحنــا حــق التعبيــر، وإبــداء الــرأي 

وممارســة العبــادات، والحفــاظ علــى الهويــة الثقافيــة، بالمختصــر هــي القيــم التــي تؤمــن لنــا 
ــه يحفــظ حــق  ــا، ال يقــول إن ــون هن ــه، القان ــة اإلنســان وحقوق ــة تحفــظ كرام العيــش بدول
وكرامــة المواطــن، ال بــل يقــول إنــه يحفــظ حــق وكرامــة اإلنســان، إي إنســان يعيــش علــى 
ــا هــو قيمــة، بغــض  ــة، ألن أي إنســان هن ــن الكرام األراضــي الســويدية. هــو مشــمول بتأمي

النظر عن هويته أو شكله أو ميوله أو معتقداته.
هــذه ليســت دعــوة للمنبهريــن بالســويد ونظامهــا لكــي يزيــدوا مــن مديحهــم وعبــارات 
تمجيدهــم بالبلــد ورموزهــا، ألن المنبهريــن هــم أصــال األســرع فــي اإلصابــة بخيبــات األمــل، 

عند أول إحباط يواجهونه.

ــة، ألن الحيــاة ليســت ســهلة وكلهــا مثاليــة كمــا قــد نعتقــد،  واإلحباطــات هنــا ليســت قليل
الحيــاة هــي صــراع، ومــن اختــار أن يواجــه هــذا الصــراع يمكنــه وبســهولة أن يســتثمر بمــا 
ــه، مــن بيئــة وامكانيــات، ومــن اختــار فقــط الشــكوى والتظلــم والتذمــر  تقدمــه الســويد ل
ســيكون علــى األقــل عرضــة للتأثــر بنظريــات المؤامــرة، ألن المؤمنيــن بهــذه النظريــات هــم 
ببســاطة ال يريــدون أن يجهــدوا أنفســهم فــي التفكيــر والبحــث عــن الحقيقــة وبالتالــي 
يتهربــون مــن المســؤولية، مــن الســهل عليهــم دائمــا أن يرمــوا بــكل شــيء علــى قــدر مــن 

يخطط لهم ويتأمر عليهم.

البحث في أسباب تزايد ظاهرة التعليقات السلبية حول السويد
ما نراه اآلن من سيطرة شبه كاملة على التعليقات من قبل السلبيين المشككين 

والرافضين لكل ما تقوم به أو لكل ما ال تقوم به السويد لمواجهة األزمة، هي ظاهرة 
غير طبيعية وتستحق التناول ألن ورائها جزء من مجموعة القادمين الجدد أو القدامى 

لم يختاروا فقط أن ينشروا السلبية واإلحباط والشك بهذا المجتمع، بل هم فرضوا 
أنفسهم كشرطة قمع ومراقبة لكل تعليق يخالف تفكيرهم. حتى لو كان الخبر أو المادة 

إيجابية أو سلبية، هم بالمرصاد لكل رأي يحاول أن يكون إيجابيا أو واقعيا، ليتصدوا له 
هؤالء الشرطة باالستهزاء وكيل الشتائم والتهم... والتهم متعددة مثل: التطبيل ولعق 
األحذية أو لعق أماكن أخرى، وإلى ما هنالك من أوصاف تجعل أي شخص محترم يفكر 

ألف مرة إذا كان سيرد أو أن يعلق مرة أخرى؟
هذا أحد أسباب ما نراه من كثرة التعليقات السلبية وانتشار العديد من االشاعات في 

وسائل التواصل االجتماعي.

 RIKSDAGEN.SE  البرلمان السويدي هو مصدر التسريع للقرارات

هل سأل من يتبنى هذه 
اإلشاعة نفسه: لماذا 

استقبلت وتستقبل 
السويد كبار السن وذوي 
االحتياجات الخاصة، من 

المهاجرين وتمنحهم 
اإلقامات والبيوت 

والحماية والرعاية؟

هل سأل من يتبنى هذه 
اإلشاعة نفسه: لماذا 

استقبلت وتستقبل 
السويد كبار السن وذوي 
االحتياجات الخاصة، من 

المهاجرين وتمنحهم 
اإلقامات والبيوت 

والحماية والرعاية؟
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السبب الثاني، هو فعال وجود أشخاص بحسابات وهمية، تطوعت لخدمة أجندات األحزاب 
اليمنية أو الجماعات الدينية المتطرفة لزيادة عدم الثقة بين من هم من أصول أجنبية 

والمجتمع، هذا أيضا مثبت من خالل متابعة لنوع المشاركات التي يحرص على نشرها 
أصحاب الحسابات الوهمية.

السبب الثالث، هو وجود فجوة بطريقة التفكير بين المجتمع السويدي وبعض ممن ال 
يستطيعون أو ال يريدون أن يفهموا ويستوعبوا خصائص ومميزات بلدهم الجديد. هذا 

أيضا واقع.

السبب الرابع، من الممكن أن السويديين ومنذ مئات السنين، عندما بنوا وصمموا بلدهم 
ومجتمعهم فكروا بأنفسهم وبما يناسب سلوكهم ونمط حياتهم وتفكيرهم، وليس بما 

يتناسب معنا نحن القادمين للعيش معهم بإرادتنا، فهم لم يجبروا أحد على القدوم 
إليهم... ومع ذلك السويد مجبرة حسب القانون أن تعامل الجميع بنفس القيمة، وبقدر 

اإلمكان تحاول أن تغير وتطور قوانينها ومفاهيمها بما يتناسب مع التغييرات التي 
أحدثها الالجئون، ال نعلم كم وفقت بذلك وكيف تجري وتيرة تسارع هذه التغييرات، 
بما يتناسب مع القدرة على استيعابها لالجئين ، ولكن أليس من واجبنا نحن أن نحاول 

أيضا التأقلم مع بيئة تفكير بلدنا الجديد؟ أو أن نساهم من خالل ما هو متاح للجميع في 
إحداث التغييرات المناسبة؟ أو على األقل أن نتفهم هذه البيئة وال نعارضها فقط من 

أجل أنها ال تناسب تفكيرنا؟

موت أي شخص هو خسارة كبيرة ألهله وللمجتمع
قــد نتفهــم شــعور البعــض بالخــوف وعــدم االطمئنــان، خاصــة ممــن فقــد قريــب أو صديــق 
لــه، فــي هــذه األزمــة، ألن مــوت أي شــخص هــو خســارة وربمــا فاجعــة ألهلــه وألحبابــه 

وللمجتمع.
ــة، وفــي مواجهــة فيــروس شــبه  ــا وســط جائحــة عالمي ولكــن يجــب أن نتذكــر أيضــا، بأنن
غامــض هــو كائــن شــبه حــي، يبحــث عــن خاليانــا ليصبــح حيــا كامــال فينــا، وليعيــش ويتكاثــر 
مــن خاللنــا، أجــداد هــذا الفيــروس مــن مختلــف أنــواع الفيروســات، موجــودون قبلنــا منــذ آالف 
الســنين، وأجيــال هــذه الفيروســات تأتينــا وتفاجئنــا دائمــا بجينــات وســلوك جديــد، لتحصــد 
أرواح بالمالييــن منــذ األزل، وفيــروس كورونــا الحالــي، ليــس اســتثنائا، فكمــا نعلــم، هــو عــدو 

ه.  ال يزال خارج السيطرة وتحاول البشرية التعرف علية ليتم احتواء

من حقنا أن نمارس النقد وأن نعرف األخطاء
ونحــن فــي بلــد يقــع فــي هــذا العالــم لديــه حكومــة منتخبــة ولديــه مؤسســات وبرلمــان 
الجميــع يعمــل  المجــاالت،  فــي كافــة  وقوانيــن، وبنيــة تحتيــة علميــة وبحثيــة قويــة 
ويجتهــد، مــن الممكــن أن يحصــل خطــأ، فــي التقييــم أو تقصيــرا فــي األداء، ومــن الواجــب 
الكشــف عنــه بشــفافية والبحــث فــي األســباب، ولكــن يبقــى مــن واجبنــا كأشــخاص موجوديــن 

هنا أن نتبع التعليمات، مع االحتفاظ بحقنا في ممارسة النقد واالعتراض. 
ــة نالحظهــا بســهولة،  ــة العــداء للمجتمــع، حال ليــس مــن حــق أحــد أن يكــون جــزء مــن حال
ــي الكلمــة، ألن  ــا تعن ــكل م ــة عــداء ب ــاك حال ــد التركيــز عليهــا، نعــم ومــرة أخــرى هن ونري
التحريــض هــو عــداء، وتبنــي اإلشــاعات ونشــرها هــو عــداء، والجهــل أو اإلصــرار علــى الجهــل 

هو أيضا عداء أو باألحرى هو قمة العداء.

والجهــل هنــا، كمــا نعلــم، ال يعنــي عــدم المعرفــة، ألننــا كل يــوم نتعلــم أشــياء جديــدة، بــل 
الجهــل هــو االمتنــاع عــن المعرفــة وإغــالق الحــواس والتمتــرس وراء الغلــط. هــذا هــو 
مصــدر العــداء الحقيقــي، ألن اســتغالل هــذا المصــدر ســيكون ســهال جــدا، مــن قبــل مــن 

ينشر السلبية عن قصد بيننا.
نتصــور أن مــن واجــب الجميــع التصــدي لخــط العــداء الواضــح حاليــا ضد الســويد، ومجتمعها، 
والتصــدي لمصــادره وألصحابــه مــن المتورطيــن باإلدمــان علــى الجهــل أو مــن المتطوعيــن 
ــا أن نتصــدى لهــم بشــجاعة، وال نكتــرث التهاماتهــم  لخدمــة التطــرف والعنصريــة، علين

السخيفة.
يجــب أن نشــعر بأننــا أحــرارا، نســتطيع أن ننتقــد أو نمــدح، وأحــرارا بــأن نعبــر عــن رضانــا أو 
عــن اســتيائنا أو غضبنــا، وبالتالــي ال نمنــع أحــد مــن أن يعبــر عــن رأيــه أو شــعوره، وبطريقــة 

تتيح لنا االستفادة من الرأي اآلخر، وفتح حوارات مفيدة.

هنــا سيتالشــى خــط العــداء بنفســه، وال يســتطيع أصحــاب هــذا الخــط أن يجــدوا مكانــا لهــم 
فــي بيئــة حــوار عقالنيــة وراقيــة، وبالتالــي سينحســر تأثيرهــم فــي بــث ســموم الحقــد 
والجحــود والجهــل، ألنهــم ببســاطة ال يســتطيعوا أن يناقشــوا وهــم عاجــزون عــن تقبــل رأي 
الســويدي، أو  بالنمــوذج  المنبهريــن جــدا  أفــكار  الممكــن أن يصحــح  اآلخــر. وهــو مــن 

المعارضين له جدا بسبب نقص المعرفة.
نقــص المعرفــة شــيء واقعــي وغيــر معيــب، ولكــن وكمــا قلنــا ونكــرر، االمتنــاع عــن ســماع 

الرأي اآلخر، استقبال المعرفة هو إصرار على الجهل.

يجب أن نشعر بأننا 
أحرارا، نستطيع أن 

ننتقد أو نمدح، وأحرارا 
بأن نعبر عن رضانا أو عن 

استيائنا أو غضبنا

التحريض هو عداء، 
وتبني اإلشاعات ونشرها 

هو عداء، والجهل أو 
اإلصرار على الجهل هو 

أيضا عداء أو باألحرى هو 
قمة العداء

 RIKSDAGEN.SE  الديمقراطية السويدية من أهم القيم التي يتمتع بها المجتمع
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مرحبًا بكم في المركز الصحي الجديد
 Nydala vårdcentral 

في مالمو

نحن نهتم بصحتك










www.nydalavc.se

في الحاالت الطارئة يمكنكم الحصول على مواعيد في نفس اليوم.

المركز مفتوح طيلة أيام ا�سبوع:

المستوصف يعمل بالتعاون مع
حكومــة مقاطعــة سكـــونة

يقع مقر المركز بين اكشون نيداال ومطعم البالم 

13:00 - 18:00أيام السبت وا�حد:08:00 - 20:00من ا�ثنين إلى الجمعة:

Västra Hindbyvägen 10, Malmö 58 214  
Telefonnummer: 040-700 30
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شاب فلسطيني ُينقذ ُمسنة من موت محقق بسبب حريق

كمال العمري: أثمن شيء في الحياة هو أن تمتلك 
إنسانيتك وتقدير الناس لك

كمال العمري، مهاجر في السابعة والثالثين من عمره، وصل إلى السويد سنة 2014، ساكنًا قرية Listerby الواقعة ضمن 
نطاق بلدية رونيبي، حيث يعمل حاليًا في مجال رعاية المسنين. 

 في عيون أهالي مدينته، إثر إقدامه على المغامرة بحياته وسالمته الشخصية إلنقاذ جارته المسنة العاجزة 
ً
العمري بات بطال

عن الحراك من موت محقق تحت أنقاض منزلها المحترق، ما جعل قصته تنتشر وتغدو حديث عديد وسائل اإلعالم 
السويدية.

 هذا بكونه لم يفعل إال ما أماله عليه واجبه اإلنساني. 
ً
لكن أجمل ما في القصة كلها، أنه ال ير بتصرفه ذاك أية بطولة، معلال

كما يؤمن أن أي شخص لم يكن ليتردد لحظة واحدة عن القيام بالمثل في سبيل إنقاذ حياته هو شخصيًا إذا ما تعرض إلى 
مأزق مشابه يومًا ما.

المنزل المحترق والذي أنقظ كمال منه المسنة



الكومبسيونيو / حزيران 2020 العدد 79  19

تفاصيل ما جرى كما يرويها العمري لـ »الكومبس«
يتحــدث العمــري عــن تفاصيــل الحادثــة لـ«الكومبــس«، قائــاًل: »وقعــت 
الجــاري، عنــد  التاســع عشــر مــن مايو/أيــار  الثالثــاء،  الحادثــة مســاء 
ــى صــوت طنيــن جهــاز  ــا. حيــث اســتيقظت عل الســاعة 17:30 تقريب
إنــذار الحريــق فــي منزلــي. كانــت النــار قــد اشــتعلت تلقائيــا أثنــاء نومــي 
دون أن أشــعر، نتيجــة مــاس كهربائــي )علــى األرجــح( ولــم أتفطــن إلــى 
وجودهــا حتــى صــار لهيبهــا يلفــح وجهــي مــن علــى مســافة ســنتمترات 
قليلــة، محرقــا أطــراف شــعر رأســي ورموشــي. فركضــت مســرعا، حافــي 
القدميــن، نحــو بــاب المنــزل، ال ألــوي علــى شــيء ســوى النجــاة بحياتــي وأنــا 
موشــك علــى االختنــاق جــراء كثافــة الدخــان. لكنــي لــم أكــد أفتــح البــاب 
حتــى دوى ورائــي مــا يشــبه االنفجــار إثــر اختــالل ضغــط الهــواء فــي 

المكان، دفعني من ظهري بكل قوة ليلقي بي خارجا.
عــن  خــارج  بشــكل  وانتشــرت  علــت  قــد  والنــار  كبيــرًا  الحريــق  كان 
الســيطرة، حتــى أنهــا امتــدت فــي غضــون دقائــق معــدودة عبــر األبنيــة 

الخشبية المالصقة لتطال 4 من منازل الجيران.

تجمــع أهالــي الحــي خــارج المســاكن وانشــغلوا فــي معاونــة بعضهــم 
ومحاولــة االتصــال بالدفــاع المدنــي. لمحــت إحــدى الجــارات تقــرع جــرس 
بــاب منــزل مــا شــبت فيــه النــار كمحاولــة منهــا لتنبيــه ســكانه وحثهــم 
علــى مغادرتــه. هنــا تذكــرت أن صاحبــة المنــزل ســيدة طاعنــة فــي 
ــى الحــراك إال بمســاعدة شــخص مــن  الســن، شــبه مقعــدة، ال تقــوى عل
موظفــي الرعايــة المنزليــة يزورهــا وفــق مواعيــد محــددة. كنــت أدرك 
جيــدًا أبعــاد حالتهــا الصحيــة نظــرًا ألنــي أقيــم فــي نفــس الحــي منــذ 5 
ــب األشــخاص  ــى عكــس أغل ــه عل ــب قاطني ــا وأعــرف أغل ســنوات تقريب
المتواجديــن حينهــا. لــذا لــم أضيــع وقتــا أطــول ودرت حــول المنــزل علــى 
عجــل باحثــا عــن نقطــة ضعيفــة أســتطيع اقتحامــه منهــا، حتــى وجــدت، 

لحســن الحــظ، بابــا خلفيــا زجاجيــا. لكمــت اللــوح الزجاجــي بقبضتــي 
العاريــة، بــكل مــا أوتيــت مــن قــوة، فتهشــم، إال أن الزجــاج كان غليظــا 
جيــدًا مــع األســف واختــرق يــدي مســببا لــي جروحــا عــدة. أولجــت يــدي 
الســليمة داخــل الفجــوة التــي صنعتهــا فــي الزجــاج وفتحــت قفــل البــاب، 
ــى حجــرة النــوم ألجــد العجــوز البائســة ممــددة  ثــم انطلقــت مباشــرة إل
وحدهــا فــوق فراشــها بــال حــول وال قــوة. كانــت ال تــزال محتفظة بوعيها 
شــبه  أمــرًا  التنفــس  جعــل  الــذي  الكثيــف  الدخــان  مــن  الرغــم  علــى 
مســتحيل، ســوى أنهــا عاجــزة تمامــا عــن اإلتيــان بــأي رد فعــل يســاعدها 
علــى النجــاة، فحملتهــا بيــن ذراعــي وأســرعت أخرجهــا مــن المنــزل قبــل 

أن نحترق كالنا.

كنت آنذاك في حالة صحية سيئة نتيجة االختناق بالدخان ورحت 
أسعل بقوة حتى شعرت أنني موشك على لفظ رئتي، فسارع 

المتجمهرون نحوي يتولون رعايتي ووضعوا علي األغطية حتى وصول 
سيارات اإلسعاف.

لقــد أدى الحريــق إلــى ضيــاع منزلــي بكافــة محتوياتــه تقريبــا. حتــى 
ســيارتي لــم أعــد قــادرًا علــى قيادتهــا نتيجــة احتــراق مفاتيحهــا. لكــن 
هــذه الخســائر الماديــة ســرعان مــا تهــون وتنســى لــدى تذكــرك أنــك مــا 
زلــت تملــك أشــياء أثمــن مــن ذلــك كلــه، مثــل إنســانيتك وتقديــر النــاس 

لك«.

لقاء: عمر سويدان 

كمال العمري



يونيو / حزيران  2020 العدد 79الكومبس  20

مصطلحات وكلمات سويدية مرتبطة 
بعدوى كورونا

• Luftvägsinfektion:
 إصابة المجاري التنفسية بعدوى فيروسية 
• Lunginflammation : إلتهاب الرئة البكتيري  
• ARDS. متالزمة الضائقة التنفسية الحادة
• Luftvägssymtom :
أعراض تدل على عدوى في المجاري التنفسية 
• Torrhosta : سعال جاف 
• Andningsbesvär : مشاكل أو ضيق في التنفس
• Andningssvårigheter : صعوبة في التنفس 
• Halsont ; ألم في الحلق
• Huvudvärk : صداع 
• Muskel och ledvärk : وجع في المفاصل و العضالت 
• Folkhälsomyndigheten : هيئة الصحة العامة 
• MSB سلطة الطوارئ
1177: رقم مباشر لالتصال بقسم الطوارئ الطبية
• Provtagning : أخذ عينات من المريض للفحص
• Lindriga symtom: أعراض خفيفة الوطأة  
• Snuva : رشح / زكام/ سيالن األنف 
• Snuvan rinner  يسيل من األنف
• Förkylning : زكام/ نزلة البرد 
• Han har Influensa : أصيب بعدوى فيروسية 

منوعات

• Epidemi : وباء / جائحة مَرضية
• Nyser: يعطس
• Smittspridning : انتشار العدوى
• Allmänt förebyggande åtgärder :
ات وقائية عامة إجراء
• Immunförsvar systemet : جهاز المناعة في الجسم
• Immunförstärkning : تعزيز المناعة 
• Slemhinnor : األغشية المخاطية 
• Hosta och nys i armvecket:
اعطس و اسعل في كوع يدك 
• Karensdagen:
 أيــام اإلجــازة التــي تؤخــذ  مــن العمــل بســبب المــرض وتكــون غيــر 
مدفوعة األجر
• Karantän : الحجر الصحي 
• Krisinformation.se: موقــع يعطــي معلومــات عــن األزمــات 
 )العامة التي قد تصيب البالد )في السويد
• Coronaviruset فيروس كورونا 
• Symtom أعراض
• Undvika sociala kontakter تجنب االختالط االجتماعي 
• Icke nödvändiga resor  عدم السفر إال ألمور ضرورية 
• Äldreboenden دار المسنين 

• Tvätta händerna غسل اليديين 
• Promenera التنزه او المشي 
• Läkemedel på apotek مواد طبية في الصيدلية 
• Hosta. سعال 
• Feber. حرارة أو حمى 
• Andningsbesvär  
• Halsont. وجع بالحلق 
• Huvudvärk. صداع، وجع الرأس 
• Muskel- och ledvärk. أالم العضالت والمفاصل 
• Illamående. الغثيان 
• Riskgrupper المجموعات المعرضة للخطر عند اإلصابة 
• Gravida حامل 
• prov för covid19 فحص مرض كوفيد-.              
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عن الحياة الثقافية في السويد

تتمتع السويد منذ القدم بحياة ثقافية غنية و متنوعة في المجاالت كافة: المسرح والموسيقى واألدب والفن والسينما واألزياء والتصميم. 
اب والشعراء والموسيقيين والفنانين، الذين طّبقت شهرتهم اآلفاق وحصدوا الكثير من الجوائز العالمية 

ّ
وعبر التاريخ برز العديد من الكت

اب الروايات البوليسية ستيج الرسون 
ّ

اب: أغسطس ستريندبرغ، وسلمى الغرلوف، وهاري مارتنسون، وبار الغركفيست، وكت
ّ

منهم من الكت
قرأ رواياتهم على نطاق واسع، وفرنر فون هايدنستام، ويوناس حسن خميري الكاتب المسرحي 

ُ
وهينينغ مانكل ويان غيو الذين ت

السويدي ... وغيرهم. 

رجمــت 
ُ
وكتبــْت أســتريد ليندغريــن عــن اليتيمــة المتمــّردة ”بيبــي لونجســتوكينج« التــي ت

مع عدد كبير من كتب األطفال الى اللغة العربّية.
ومــن الفنانيــن والرســامين: كارل الرســون وأنــدرس ســورن، والنحاتيــن توبيــاس ســيرجل 

وكارل ميلز.
وفــي الســينما يمكــن ذكــر العديــد مــن نجــوم هوليــود الناجحيــن: إنغريــد بيرغمــان، غريتــا 
غاربــو، ماكــس فــون ســايدو، دولــف وندغريــن، آن مارغريــت، أنيتــا إكبيــرج، الكســندر 

سكارسجارد، مالين اكيرمان وغونار بجورنستراند. 
مــن بيــن المخرجيــن الذيــن قّدمــوا العديــد مــن األفــالم الناجحــة دولًيــا: إنجمــار بيرجمــان، 

لوكاس مودييسون، والسي هالستروم. وبو ويديبيري
ــا العديــد مــن صانعــي األفــالم المعاصريــن، مثــل: لــوكاس موديســون، وتومــاس 

ً
هنــاك أيض

ألفريدسون، وطارق صالح.

 Cornelis وعلى صعيد الموسيقى والغناء، نجد: فرقة آبا وفرقة روكسيتي والمطرب
Vreeswijk وجيني ليند وإريك إريكسون.

وعلى سبيل المثال ُيقدر أن حوالي 600 ألف شخص يشاركون في جوقات الغناء.
عتبر السويد ثالث أكبر مصّدر للموسيقى في العالم.

ُ
 وت

ا ُيعتبر الشعب السويدي من أكثر قّراء للصحف في العالم، حيث يوجد في كل بلدة 
ً

أيض
صحيفة محلية باإلضافة إلى الصحف العامة, 

وفي السويد نحو 400 مكتبة عامة، منها أربع مكتبات عامة للبحث، أهمها المكتبة 
نشئت في القرن السابع عشر الميالدي، وبها العديد من 

ُ
الملكية في ستوكهلم، التي أ

المخطوطات السويدية القديمة. 
اْنِسن، 

َ
وعدد كبير من المتاحف تشمل متحفين كبيرين في ستوكهولم، هما: سك

والمتحف القومي.

وخــالل العقــود الماضيــة، شــهدت الحيــاة الثقافيــة فــي الســويد انفتاًحــا واســًعا علــى مكونــات 
المجتمــع الجديــد متعــّدد الثقافــات، علــى نحــو متزايــد، أّدى إلــى نشــوء حالــة ثقاقية معاصرة 
اجتذبــْت اهتمامــا عالمّيــا متزايــًدا، خصوًصــا فــي مجــاالت األدب والفــن والســينما والموســيقى 

واألزياء والتصميم.

وتقــوم الحكومــة الســويدية بدعــم النشــاطات الثقافيــة فــي المجــاالت كافــة، وخاصــة فــي 
مجاالت االندماج الثقافي واالجتماعي بين مكونات المجتمع السويدي.

ويقــدم هــذا الدعــم مــن خــالل الحكومــة )ممثلــة بالبلديــات المحليــة(، أو من خالل مؤسســات 
النشــاطات تلــك مباشــرة أو بالتعــاون مــع  خاصــة تدعمهــا الحكومــة وتقــوم بتنظيــم 

الجمعيات غير الربحية Förening التي تعمل في المجال الثقافي واالجتماعي. 

وفــي هــذا اإلطــار تشــارك الجاليــات، ومنهــا الجاليــات الناطقــة باللغــة العربيــة، بالنشــاطات 
والفعاليــات الثقافيــة الكثيــرة والمتعــددة التــي تقــام علــى مــدار العــام فــي كل المــدن 

السويدية، من خالل الجمعيات التي أسسوها لتلك الغاية. 
اٍت وأمســياٍت أدبية وشــعرية، وحفالٍت  ــا مســرحية، ولقــاء

ً
وتتضمــن هــذه النشــاطات: عروض

اِت كتــب، ونــدوات ومعــارض رســوم، ومســابقاٍت شــعرية ورســوم  موســيقية وغنــاء، وقــراء
لألطفال، وترجماِت كتب ودوراٍت تثقيفية، ومهرجاناٍت سينمائية.

وللمكتبات العامة في المدن نصيب كبير في تنظيم هذه النشاطات.

وأغلب هذه النشاطات تتم باللغة األم واللغة السويدية. 
ــا مهرجانــات فنيــة وموســيقية وغنائيــة، فــي مراكــز المــدن فــي 

ً
ــم أيض

ّ
نظ

ُ
وفــي الصيــف ت

 
ً

ــوال ــة، وتلقــى قب ــة الناطقــة باللغــة العربي ــات، والجالي شــارك فيهــا الجالي
ُ
ــق، ت الهــواء الطل

واستحساًنا من السويدين أنفسهم.

تشارك الجاليات، 
ومنها الجاليات 
الناطقة باللغة 

العربية، بالنشاطات 
والفعاليات الثقافية 
الكثيرة والمتعددة 
التي تقام على مدار 
العام في كل المدن 

السويدية، من خالل 
الجمعيات

وفي السويد نحو 400 مكتبة عامة، منها 
أربع مكتبات عامة للبحث، أهمها المكتبة 

نشئت في 
ُ
الملكية في ستوكهلم، التي أ

القرن السابع عشر الميالدي، 

معن حيدر
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المصاعد:
تعتبر بيئة مناسبة النتقال الفيروس باعتبارها أماكن مغلقة والتهوية 

فيها غير مناسبة، صعود مريض واحد فيها سيساعد على التقاط 
الفيروس من الهواء أو مالمسة األسطح.

المستشفيات:
العلماء يحذرون من زيارة المستشفيات إال للضرورة 

القصوى فتركيز الفيروس فيها قد يكون كبيرا.

المواصالت العامة المزدحمة:
وهي أخطر من المصعد، فالدراسات تثبت أن مستخدمي وسائل النقل 

المزدحمة هم أكثر عرضة 5 مرات لإلصابة بأمراض تنفسية

أماكن الدفع في المحالت التجارية وبيع الخضروات:
من أكثر األماكن خطورة لنقل العدوى، بسبب االحتاك الدائم بين 

المحاسب والزبائن

المراحيض العامة:
من األماكن التي ال ُينصح باستخدامها لسهولة انتقال 

الجراثيم والفيروسات عبرها بصفة عامة.

مكيفات الهواء في غرف مغلقة:
تدفق الهواء من المكيف المركزي، قد يساعد على نقل 

جزئيات الفيروس في الهواء حال تطاير رذاذ شخص 
حامل للفيروس يجلس قريبا من المكيف.

أماكن تعرضك لإلصابة بعدوى 
فيروس كورونا أكثر من غيرها

من المعروف أن فيروس كورونا ينتقل بطرق عدة، أهمها عبر العطس والسعال أو من الرذاذ المتطاير من شخص مصاب بالفيروس والمخالطة اللصيقة له، كما ينتقل عبر مالمسة أسطح أماكن ملوثة بالفيروس. 
لكن هل تعلم ما هي أكثر األماكن التي يفضل الفيروس التواجد فيها؟ إليكم بعضا منها وهي قد تكون جزءا من استخدامات حياتنا اليومية:
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هيئة الصحة العامة السويدية تصدر معايير جديدة:

متى يصبح مريض كورونا خاليًا من 
العدوى؟

أصدرت هيئة الصحة العامة بالتعاون مع فريق من 
 جديدًا يوضح متى يصبح المريض خاليًا 

ً
الخبراء دليال

من عدوى كورونا )ال ينقل العدوى(. 

وحدد الدليل المعايير التالية:

• األشــخاص المصابــون بكوفيــد-19 والمعزولــون فــي المنــزل يصبحــون 
خاليــن مــن العــدوى بعــد يوميــن مــن انتهــاء الحمــى وظهــور التحســن 
ــدء  ــى األقــل مــن ب ــام عل ــل ســبعة أي ــى الجســم. لكــن ليــس قب العــام عل

المرض.  

• نفــس الحــدود الزمنيــة تنطبــق علــى العامليــن المشــتبه بإصابتهــم فــي 
مجــال الرعايــة الطبيــة ورعايــة المســنين، مــع ضــرورة إجــراء االختبــار 

دائما في حال الشك باإلصابة.  

• ال ينبغــي اختبــار األشــخاص الخاليــن مــن األعــراض بشــكل عــام، لكــن 
إذا أجــري االختبــار، فيمكــن تقييــم أنهــم خالــون مــن العــدوى بعــد 
ســبعة أيــام فقــط مــن االختبــار اإليجابــي. وإذا ظهــرت عليهــم أعــراض 
يــوم ظهــور  مــن  يحســب  أن  المــرء  علــى  يجــب  العينــة،  أخــذ  بعــد 

األعراض.

• فــي دور المســنين، وأماكــن الرعايــة قصيــرة األجــل وكل البيئــات التــي 
ــى  ــان عل ــي يوم ــإن الحــد الزمن ــرادًا حساســين بشــكل خــاص، ف تضــم أف

األقل بعد انتهاء الحمى وتحسن الجسم، و14 يوما بعد المرض.

• بالنســبة لألشــخاص الموجوديــن فــي المستشــفى ويعانــون مــن أعــراض 
أكثــر حــدة، فــإن المعاييــر هــي يومــان علــى األقــل بعــد انتهــاء الحمــى مــع 
يــوم ظهــور  مــن  األقــل  تحســن ســريري مســتقر، و14 يومــا علــى 

األعراض، و21 يوما للمرضى الذين يحتاجون إلى العناية المركزة.

نحن نهتم بصحتكال تنتظر وأنت متألم مع مجموعة واسعة من خدماتنا الصحية في مركزنا الجديد

المركز مفتوح طيلة أيام ا�سبوع

المستوصف يعمل بالتعاون مع
حكومــة مقاطعــة سكـــونة

مرحبًا بكم ف المركز الصحي الجديد Tulpanen في شيتابيري مالمو

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

في مركزنا الطبي الجديد تجدون أفضل مستويات الرعاية الطبية في السويد، كادرنا الطبي المتخصص يلبي االحتياجات لمختلف المجاالت الطبية: أمراض 
السكري ، ارتفاع ضغط الدم، أمراض القلب ، وا�وعية الدموية، ا�مراض الباطنية، ا�مراض الجلدية، أمراض ا�طفال، أمراض العظام والمفاصل، ا�مراض النسائية.

في المركز أيضًا طبيب استشاري مختص في طب وجراحة العيون، يمكنكم الحجز لديه مباشرة. للحجز اتصل بالرقم الموجود أسفل الصفحة أو عن طريق الصفحة 
tulpanenvc.se الرسمية للمركز الطبي

Dropin في الحاالت الطارئة يمكن الحصول على المواعيد في نفس اليوم عن طريق خدمة

13:00 - 18:00أيام السبت وا�حد:08:00 - 20:00من ا·ثنين إلى الجمعة:أوقات الدوام 
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أحكُّ ظهَر المساء
 بالّدم

َ
بأصابعي المطلّية

وأبكي..
 على ُبعِد خطوتين مّني، يقول

ُ
ذي يقف

ّ
الّصبيُّ ال

: ِطر بي أّيها الحصاُن األسود،
الحشراُت تحوُم في خيمتنا الّصغيرة

شِف تقّرحاِت جسدي.
ُ
ودموُع أّمي لم ت

ذي يستلقي على صدري، 
ّ
الّرضيُع ال

يمدُّ عينيِه البّنّيَتين من تحت الوشاح،
،

ّ
يفتُح فَمُه الجاف

قِة في الهواء
ّ
ويلحُس ذّرة الغباِر المعل

ثّم يغفو تماما.
تي 

ّ
عِر ال

ّ
 الش

ُ
البنُت مقصوصة

لم أنتبه إليها حّتى استقّرت على كتفي،
تمصُّ إبهامها بصوٍت مسموٍع، وتقول

: أّيها الحصان، أنَت ساكٌن تماما كصورة أبي.

المساُء حصاٌن أبكم
 الّناُس بداًل عنه،

ُ
يصهل

 داعَب جلوَدهم.
ُ
ما الّسوط

ّ
كل

المساُء حصاٌن بال أرُجل،
 الّناُس بداًل عنه،

ُ
يركض

ما اشتّد الجوُع والبرد
ّ
كل

ما ابتعدوا
ّ
الل، كل

ّ
لكّنهم كالظ

ماتوا.
المساُء حصاٌن بال وطن..

لذا يسهُر الّناُس قرَب خيِمهم،
وُينشدوَن له.

أّما أنا..
 يوٍم كشجرِة الميالد

َّ
 كل

ُ
فأقف

شجرِة ميالٍد مزّينٍة بالمساكين
 بالّدِم والّدمِع واألحالم

َ
أمدُّ أصابعي المطلّية

أحكُّ ظهَر المساِء جّيدًا
ق

ّ
حّتى يتمز

كخيمٍة كبيرٍة
وأبكي.

översatt av Anna Jansson

Jag kliar kvällen på ryggen 

med mina blodmålade fingrar

medan jag gråter

Pojken ett par steg bort från mig säger till kvällen:

Flyg iväg med mig, svarta häst!

Insekterna kretsar runt vårt lilla tält,

och mammas tårar läker inte mina variga bett

Spädbarnet som vilar på mitt bröst 

har ögon som sticker ut under sjalen

Han öppnar sin torra mun,

slickar på dammet som hänger i luften

och somnar djupt

Flickan med hemmaklippt hår märker jag inte 

förrän hon satt sig tillrätta på mina axlar

Hon suger ljudligt på tummen och säger:

Åh häst, du är så tyst, precis som fotot av min döde far

Kvällen är en stum häst

Folket gnäggar i dess ställe 

när piskan kittlar deras hud

Kvällen är en häst utan ben

så folket springer i dess ställe 

när hungern och kylan tilltar

Fast likt skuggor så dör de

om de ger sig av för långt

Kvällen är en häst utan hemland

Därför sitter folk uppe utanför tälten 

och besjunger den

Och jag, jag står där varje dag 

som en julgran behängd med alla dessa stackare

Jag sträcker ut mina blodmålade, tårmålade, drömmålade fingrar

och kliar kvällen ordentligt på ryggen

tills den rivs itu 

som en enda stor tältduk

medan jag gråter

 ميالد
ُ
Julgranشجرة

ُعال حسامو
شاعرة سورية شابة، تعيش في السويد

Ola Husamou
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لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا:
www.alkompis.se

اول جهاز استقبال (رسيرفر) قانوني في السويد وشمال اوروبا
- ال مشاكل قانونية أو فنية بعد اليوم في استقبال قنواتكم المفضلة

ة عالية وخدمة زبائن متقدمة وأسعار معقولة - كفاء

ALKOMPIS IPTV
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Med Locall ringer du superbilligt till hela världen
Ladda ner Locall idag och testa 20 min gratis

Kolla in superdealen

إصحى يا نايم!

Halebop عيد فطر سعيد من


