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تصــدر صحيفــة الكومبــس الورقيــة منــذ شــباط /فبرايــر  ،2013مــن ســتوكهولم ،وتــوزع بواســطة االشــتراكات إلــى جميــع أنحــاء
الســويد ،إضافــة الــى أماكــن ثابتــة توضــع بهــا الجريــدة مجانــا ،فــي عــدة مــدن ومقاطعــات كبيــرة ،مثــل ســتوكهولم ،وســكونة
ومدينة يوتوبوري ،وبكميات أقل في أوبساال ونورشوبينغولينشوبينغ وكالمار وغيرها.
كما توجد بأكثر من  100مكتبة وطنية.
صحيفــة «الكومبــس» الورقيــة هــي مــن إنتــاج مؤسســة الكومبــس اإلعالميــة ،التــي تأسســت فــي العــام  ،2012واســتطاعت 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
األسبوعي ضرورة ملحة خاصة أنها ستكون ضمن مشروع مدروس وله جدوى اقتصادية كبيرة.
ويعتمــد نجــاح هــذا المشــروع علــى األســس الواقعيــة التاليــة :الخبــرة التــي اكتســبتها مؤسســة الكومبــس فــي تحديــد محتــوى
الجريدة ومضمونها.
االســم والشــهرة التــي اســتطاعت المؤسســة تحقيقهــا مــن خالل كســب الثقــة والمصداقية مــن قبــل المجموعة المســتهدفة،
ومن قبل مؤسسات الدولة السويدية المعنية.

Alkompis - media för integration
الكومبــس

مواقــع مؤسســة
اإلعالمية على اإلنترنت
موقع الكومبس بالعربية

alkompis.se

موقع راديو الكومبس

alkompis.se/radio

جريدة الكومبس الورقية

alkompis.se/magazine
صفحة الكومبس على الفيسبوك

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. Webben har cirka två
miljoner besök i månaden. Alkompis
finns även på sociala medier: Youtube,
Instagram och en Facebook-sida med
över 2,2 miljoner följare.

facebook.com/alkompis

• 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
arabiska. 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 och består av 28 sidor.

المؤسس ورئيس التحرير
د .محمود صالح آغا

0729718898
mahmoud@alkompis.com

Om Alkompis

سكرتير التحرير نزار عسكر
0767999974
nizar@alkompis.com

المبيعات أحمد الزيان
0725587444
ahmed@alkompis.com
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• In-house produktion.
• Riksbevakning med huvudkontor i
Stockholm.
• 600 000 arabisktalande personer i
Sverige.
• Arabiska är Sveriges andra största
modersmål sedan 2018

• 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.
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ﻏمﺿﻈﺿﻃ ﺸﺗص
وإﺲطائﺿﻃ“
أﺠﻈاﻇﺿﻃ
الﻈﺧﻐﺗﺋ اﻓﺸﺪﻀ
لﺳﻘجﻋا

”

إﺲﻘن إلى جمﻐع ﻄرضاﻇا اﻗﺲﺞاء
بﺿﻀ ﺠﺳادة وﺠرور تﺛﺲﻌ
ﺲﻐادة ﺬﺈ اﻓﺠﻈان ﺠمارت
تاﻇﺛ ﺸﻌرد ﺾاﺸﺋ المرضى
لﺳمﻀ تﻈﺰﻐﺷ اﻗﺠﻈان وإزالﺋ
الﺿﻂﺟ ﻄﻆ تﺗﺌ الﻂﺑﺋ وتﻂمﻐع
اﻓﺠﻈان بأﺻﻀ ﻄﻆ ﻇﺧﺷ
السﺳر اﻓﺦﻂﻎ

 350ﺾرون بﺛﻗ ﻄﻆ
 950ﺾرون.

ﺲمﻂﻐات زرع اﻓﺠﻈان بأﺖﺛث
اﻓجﻋﺞة ﺸﻎ السﻌﻏﺛ والﺳالﻃ

Digital Impression Technology

دون الﺗاجﺋ ﻓخﺜ الطﺊﺳات
واﺠﺎﺚﺛام اﻓجﻋﺞة الﺼﺛﻏمﺋ

reception.smarttandvard@hotmail.com

+ 46 40 265640 /+46 40260025 +46 737517752

smarttandvard@hotmail.se

Smart Tandvård - Tessins vägen 4A - 217 58 - Malmö

www.smarttandvard.se

ﻄع ﺖﺺ الﺳﻐادة لسﺗﺈ الـ ATB

رأي
نحن أمام خطر كبير اسمه:
تسخيف اهتمامات الرأي العام
تســخيف اهتمامــات الــرأي العــام ،موضــوع مقلــق ،وهــي ظاهــرة

العمــال تشــغل بــال ،ليــس السياســيين فقــط بــل النــاس العادييــن

لألســف تنتشــر فــي عــدة مجتمعــات ،حتــى فــي مجتمعــات الــدول

على مختلف طبقاتهم وفئاتهم.

هــذه القــوى ليســت خارقــة وال هــي مطلقــة ،هــي فقــط مجــرد

أكبــر ،مــا نجــده اليــوم هــو تهميــش مقصــود للشــباب عــن القضايــا

قــوى نحــن مــن يوفــر لهــا أســباب التمــادي واالنتشــار .تســخيف

التــي يجــب أن يكونــوا مشــاركين بهــا ،لتأميــن مســتقبل أفضــل لهــم

اهتمامات الرأي العام ظاهرة موجودة حتى في السويد.

وألبنائهم.

يأســف الكاتــب الصحفــي  Peter Kadhammarفــي مقــال نشــرته

نحــن نصــادف اليــوم شــبان فــي مقتبــل العمــر ،غيــر مباليــن بشــيء،

مســائية األفتونبــادت الســويدية ،للمســتوى المتدنــي الــذي وصلــت

مــن بينهــم مــن ال يعتبــر نفســه بأنــه معنيــا بــأن يكــون حتــى جــزءا مــن

إليــه اهتمامــات النــاس فــي الســويد ،يتســاءل الكاتــب :هــل مــن

المجتمــع ،انظــروا إلــى حمــات اللقــاح والتوعيــة بمكافحــة الفيــروس،

تسخيف اهتمامات
ال يمكــن للســويد وللعالــم أن يعــودان إلــى حقبــة ســتينيات
التــي تعتبــر متقدمــة .تعمــد إلهــاء النــاس بصناعــة الســخافة ونشــرها
الرأي العام ظاهرة
وســبعينيات القــرن الماضــي ،ولكــن الســويد والعالــم اليــوم مليئــان
قــد تكــون سياســة ممنهجــة تحــاول فرضهــا قــوى تريــد الســيطرة موجودة حتى في
بالقضايــا المهمــة والمصيريــة ،التــي تســتدعي اهتمامــا أكثــر وحرصــا
علــى توجهــات الــرأي ،وتريــد حــرف االهتمــام عــن القضايــا المهمــة ،السويد

المعقــول أن تبقــى صــورة وزيــرة الشــؤون المدنيــة وهــي ترفــع
ذراعهــا ،عندمــا كانــت فتــاة فــي عمــر  15عامــاً موضــوع الــرأي العــام
رقــم واحــد فــي الســويد ،علــى مــدار أكثــر مــن أســبوع؟ صــورة مــر
عليهــا  18عامــا لمراهقــة ،الجميــع يعــرف وعلــى يقيــن تــام ،أنهــا
وطــوال فتــرة نشــاطها السياســي واإلنســاني إلــى أن أصبحــت وزيــرة
ال تمــت للنازيــة بصلــة ،وال يمكنهــا أن تشــكل خطــرا علــى اليهــود أو
علــى المســلمين ،ولكــن الركــض وراء متعــة اكتشــاف الصــورة فــي
مراهقــة الوزيــرة حــول الموضــوع وكأنــه أصبــح قضيــة كبــرى مــن

نحن نصادف اليوم
شبان في مقتبل
العمر ،غير مبالين
بشيء ،من بينهم
من ال يعتبر نفسه
بأنه معنيا بأن
يكون حتى جزءا من
المجتمع

هنــاك شــبان وشــابات ال يعيــرون أي اهتمــام لهــذه االرشــادات
والتعليمات ،وكأن الموضوع ال يخصهم.
القليــل مــن الشــبان يهتمــون بالسياســة ،هــذه األيــام ،هنــاك تراجــع
فظيــع فــي عــدد المنتســبين إلــى المنظمــات الشــبابية التابعــة
لألحــزاب ،علــى ســبيل المثــال حاليــا ال يتجــاوز عــدد أعضــاء شــبيبيه
الحــزب االشــترايك أكثــر مــن  8أالف عضــو فــي عمــوم الســويد ،مــع
أن أعضــاء هــذه المنظمــة الحزبيــة كان يصــل إلــى أكثــر مــن  100ألــف
عضــو ،التراجــع طبعــا يشــمل كل المنظمــات الشــبابية التابعــة

قضايــا األمــة؟ عــدا مــا رافــق ذلــك مــن ثرثــرة وانشــغال بالتحليــات

لألحــزاب ،وهنــاك القليــل مــن الشــبان المنخرطيــن فــي العمــل

والنقاشات غير المجدية.

المدني والتطوعي والمجتمعي.

يبــدو أنــه مــن الســهل جــدا جــر الجميــع إلــى إثــارة فارغــة ،بينمــا الكثيــر

هــذا التراجــع بعــدد الشــبان المهتميــن فــي المشــاركة ،ال يؤثــر ســلبا

قــد ال يعلــم أن الصمــت عــن الظواهــر الحقيقيــة للتطــرف

علــى المنظمــات المدنيــة أو علــى األحــزاب السياســية فقــط بــل أيضــا

واالنتهــاكات العنصريــة ،التــي تحــدث بجديــة ،يمكــن أن يصنــع هــذا
الصمــت ،أدوات للمتطرفيــن اليمينييــن وللنــاس العدميين...وفحــوى
هذا الكالم ال يزال للكاتب Peter Kadhammar
يتذكــر المهاجــرون القدامــى ،ومنهــم مــن يتحســر ،علــى أيــام كانــت
فيهــا الســويد تثــور وتغضــب ألي موضــوع رأي عــام داخلــي أو خارجــي،
كان االهتمــام بكفــاح جنــوب أفريقيــا ضــد الفصــل العنصــري
ومناصــرة حــركات التحــرر فــي الشــرق األوســط وفيتنــام وأمريــكا
الالتينيــة موضــوع يخــص العديــد مــن النــاس خاصــة الشــباب ويؤجــج
غضبهــم ،تمامــا كمــا كانــت قضايــا المســاواة والمــرأة وحقــوق

الكومبس 4

نعم هناك قوى
تسعى إلى فرض
صناعة واستهالك
السخافة بدل
االهتمام بالقضايا
الكبيرة والمهمة،
لكن هذه القوى
ليست خارقة أو
مطلقة

يمكــن أن يؤثــر علــى المجتمــع ككل ،الن المنظمــات الشــبابية تفــرز
عــادة القــادة والسياســيين ،وكلمــا قــل عــدد المشــاركين كلمــا
تراجعــت نوعيــة مــن ســينخرط بالعمــل الحزبــي أو االجتماعــي
مستقبال.
االهتمــام بالقضايــا المجتمعيــة ،يخــص أيضــا فئــات الشــباب مــن
أصــول مهاجــرة ،المهاجــرون يملكــون جمعيــات ومنظمــات مدنيــة
بأعــداد كبيــرة ولكــن معظمهــا غيــر فعــال وغيــر مؤثــر ،وال يرتقــي
إلــى أن يكــون محفــزا للشــباب علــى االنتســاب إلــى األحــزاب أو علــى
االهتمام بالقضايا التي تهم السويد أو تهم بلدانهم األم.
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Mahmoud Agha
Chefredaktör

ماكينــات صنــع الســخافة وتقديمهــا للــرأي العــام تزايــدت مــع تزايــد
تأثيــر السوشــيال ميديــا ،الخطــر األكبــر هــو علــى جيــل األطفــال
والشــباب ،ولكــن الراشــدين والعاقليــن ممــن لهــم وعليهــم
مســؤوليات كبيــرة مثــل اآلبــاء واألمهــات والمدرســين وعلــى
غيرهــم ممــن ينظــر لهــم بأنهــم القــدوة ،معرضــون أيضــا لخطــر
اســتهالك هــذا النــوع مــن االنحــراف عــن قضايــا جوهريــة فــي
المجتمع.
أن تحفــز ابنــك أو ابنتــك علــى االهتمــام بقضايــا قريبــة ضمــن دائــرة
محيطهــم يعنــي أنــك اعطيتهــم فرصــة للتفكيــر بتوســيع دوائــر

أخــرى إلــى األزمــة الســورية المتفاقمــة إنســانيا ومــرورا بأزمــات

يتذكر المهاجرون
القدامى ،ومنهم
من يتحسر ،على أيام
كانت فيها السويد
تثور وتغضب ألي
موضوع رأي عام
داخلي أو خارجي

المنطقــة االقتصاديــة الخانقــة وأزمــات شــح مــوارد الميــاه والفقــر
وقلة الكهرباء.

مــا الــذي يجــري فــي الواليــات المتحــدة حاليــاً مــن محــاوالت لهــدم
المؤسســات الديمقراطيــة بقيــادة فكــر ترامــب الــذي يجتــاح البــاد
هنــاك؟ خاصــة أن الشــعب األمريــي مــن أكثــر الشــعوب معانــاة مــن
تســخيف اهتماماتــه التــي تقتصــر علــى االســتهالك والكماليــات
وصناعــة الموســيقى والميديــا والنتيجــة صعــود رؤســاء يريــدون
تصديــر الغبــاء إلــى العالــم خدمــة للدولــة العميقــة ولمصالــح رؤوس

االهتمــام ،القليــل يكتــب باإلعــام والصحافــة اليــوم عــن خطــر عــودة

األموال.

تفشــي موجــات فقــدان الوظائــف فــي حــال اضطــر المجتمــع إلــى

هــذه قضايــا دوليــة يستشــعر بهــا مــن هــو مطلــع علــى دروس

االنغــاق مجــددا ،ومــا يعنــي ذلــك مــن تدميــر لحيــاة أصحــاب األعمال
الصغيــرة .مــن يهتــم مثــا بمؤشــرات التضخــم التــي يمكــن أن ترتفــع
أكثــر وترهــق االقتصــاد الســويدي ،ومــا يعنيــه التضخــم كصديــق
لألغنياء وعدو للفقراء.
مــاذا عــن أصــل وجــذور جرائــم إطــاق النــار بالضواحــي ،وكيــف
يســتغلها اليميــن المتطــرف الــذي تــزداد شــعبيته يومــا بعــد يــوم مــع
تزايــد وقاحــة خطــاب الكراهيــة اإلســاموفوبيا ،مــن ينتبــه ويراقــب
مؤشــرات وتصرفــات الحكومــة التــي باتــت تجــاري أو تنافــس علــى

المنظمات الشبابية
تفرز عادة القادة
والسياسيين ،وكلما
قل عدد المشاركين
كلما تراجعت نوعية
من سينخرط
بالعمل الحزبي أو
االجتماعي

التاريــخ ،ومــن يعــرف كيــف يمكــن أن تشــتعل بســهولة الحــروب
والكــوارث ،ومــن لديــه اطــاع علــى أن برميــل البــارود الــذي يجلــس
العالــم عليــه ،آخــذ باالتســاع ويكبــر بســبب الترســانات النووية ،وبســبب
تضــارب مصالــح العمالقــة االقتصادييــن خاصــة بيــن الصيــن وأمريــكا،
وبمناســبة ذكــر الصيــن ،مــا الــذي يخطــط لــه هــذا التنيــن لــي يكمــل
صحوتــه وينهــض؟ هــذه أمثلــة بســيطة عــن االهتمامــات الضائعــة
والتــي تريــد قــوى معينــة أن تشــتت تفكيــر النــاس عنهــا .هــذا طبعــا
باإلضافــة إلــى قضايــا المنــاخ التــي تقــدم بصــور إمــا إلرهــاب النــاس

أصــوات المعجبيــن بهــذا الخطــاب .كل هــذه القضايــا وغيرهــا فــي

وتخويفهــم أو مــن خــال التكــرار لــي يمــل المتابــع ويعبــر ان ذكــر

الســويد والعالــم أصبحــت هامشــية أمــام انشــغال الــرأي العــام بقضايا

مواضيع المناخ ليس إال روتين يومي وأسطوانة مشروخة.

إثــارة مفتعلــة ،مثــل فواتيــر لوزيــرة البيئــة بقيمــة أقــل مــن  3آالف
كرون.
أمثلــة كثيــرة عــن مواضيــع دوليــة خطيــرة يجــري التقليــل مــن
أهميتهــا ،علــى الرغــم مــن أن مــا يجــري فــي العالــم مــن تغيــرات
متســارعة يمكــن أن يؤثــر علــى الســويد مباشــرة .مــع وجــود خطــر
كبيــر فــي أن يتقلــص دور الســويد العالمــي ألن الــرأي العــام فيهــا
ببساطة لم يعد يكترث لما يحدث حتى في جواره القريب.
مــاذا لــو شــنت روســيا بالفعــل حربــا علــى أوكرانيــا؟ كيــف ســتنتهي
محــاوالت الصــرب فــي البوســنة والهرســك لالنفصــال وتكويــن
كيــان مســتقل؟ القليــل يهتــم بمــا يجــري فــي الشــرق األوســط ،مــن
الموضــوع الفلســطيني الــذي يتــم حقنــه بالمســكنات مــن فتــرة إلــى

أمثلة كثيرة عن
مواضيع دولية
خطيرة يجري
التقليل من
أهميتها ،على الرغم
من أن ما يجري في
العالم من تغيرات
متسارعة يمكن أن
يؤثر على السويد
مباشرة

نعــم هنــاك قــوى تســعى إلــى فــرض صناعــة واســتهالك الســخافة
بــدل االهتمــام بالقضايــا الكبيــرة والمهمــة ،لكــن هــذه القــوى ليســت
خارقــة أو مطلقــة ،كمــا يتصورهــا البعــض أو كمــا يــراد لهــا أن تبقــى
فــي مخيلتنــا ،هــي قــوى ال تســتطيع أن تفعــل شــيء بــدون أدوات
وبــدون بيئــة مناســبة ،األدوات هــي ســوء اســتخدام الصحافــة
ووســائل اإلعــام أو الميديــا إجمــاال ،مــن صناعــة أفــام بمئــات
المالييــن مــن الــدوالرات إلــى نشــر مقطــع صغيــر علــى التيكتــوك
لمراهــق أو مراهقــة ،هــذه األدوات التــي يجــب أن ننتبــه لهــا ومنهــا،
إمــا البيئــة فهــي عقــول النــاس واســتعدادهم لقبــول أو رفــض مــا
يعــرض عليهــم علــى مــدار الســاعة ،الدعــوة إلــى رفــع مســتوى
اهتمامات الرأي العام مسؤولية جماعية ومتراكمة.

د .محمود أغا
رئيس تحرير مؤسسة الكومبس اإلعالمية

mahmoud@alkompis.se
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السويد تدخل عامها االنتخابي
بعد نهاية عام مثير بأحداث غير مسبوقة
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أحداث العام 2021
لم تكن  2021سهلة .فبينما كانت البشرية ،تتطلع أن ترى في بداياتها بصيص أمل،
يوقف جائحة كورونا ،ها هو العالم ،مذعور من متحور جديد ،ال يستطيع أحد التنبؤ بما
سيفعله! ورغم أن السويد هي واحدة من أقل البلدان في أوروبا من حيث انتشار
الفيروس ،إال أن آالف األشخاص فقدوا حياتهم بالمرض خالل .2021
ً
أحداثا تاريخية،
لم يكن الفيروس هو المشكلة الوحيدة في السويد ،فقد عاشت البالد
منها تولي أول امرأة رئاسة الحكومة في تاريخ السويد ،سبق ذلك اضطرابات وتجاذبات
سياسية عديدة ،أطاحت برئيس الحكومة السابق ستيفان لوفين ،قبل أن يعود من
جديد ،ليسلم الراية الى ماجدالينا أندرشون التي اضطرت في سابقة تاريخية جديدة الى
االستقالة بعد  8ساعات من منحها الثقة في البرلمان ،لتعود من جديد بعد عدة أيام
رئيس للوزراء.

قوانين
جديدة في
السويد مع
مطلع 2021
مــع بدايــة  2021دخلــت ح ّيــز التنفيــذ قوانيــن جديــدة،
أبرزهــا اإلقامــة الجبريــة للشــباب المدانيــن بجرائــم،
وتطبيــق عقوبــة الحبــس علــى مــن ال يســددون
غراماتهــم ،ومنــع اســتخدام الســيارات التــي عليهــا
رســوم وقــوف غيــر مدفوعــة .كمــا شــملت القوانين
الجديــدة ،وشــملت التعديــات القانونيــة شــروطاً
جديــدة لتســجيل مشــغلي الطائــرات المســيرة
(الدرونــز) وزيــادة المعلومــات التــي يجــب أن يحتويهــا
تسجيل الطائرة .ومن القوانين الجديدة األخرى:

الوقوف غير المدفوعة عليها  5آالف كرون.
قواعــد جديــدة لكيفيــة حســاب غرامــات الحمولــة
الزائدة على المركبات.
اعتبــار جريمــة الســاح “خطيــرة جــداً” ورفــع العقوبــة
القصوى عليها إلى سبع سنوات.
زيــادة رســوم جــواز الســفر مــن  350كــرون إلــى 400
تقديم دعم الستخدام الطاقة الشمسية.
إزالــة الفجــوة الضريبيــة بيــن أصحــاب المعاشــات كرون.
الحكــم باإلقامــة الجبريــة علــى المدانيــن الشــباب عبــر
والعاملين بأجر.
حظــر اســتخدام المركبــات التــي تتجــاوز رســوم سوار تتبع للقدم.
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تخفيــض رســوم التلفزيــون بمقــدار  67كــرون
سويدية للفرد في السنة.
تمديــد تخفيــف شــروط العمــل فــي التأميــن ضــد
البطالة لمدة عامين.
تمديــد رفــع مســتويات التعويضــات فــي صناديــق
البطالة لمدة عامين.
زيــادة قــرض الطالــب للكبــار الذيــن كان لديهــم
عمــل ســابقاً بمبلــغ إضافــي قــدره ألــف كرونــة
شهرياً.
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هكذا تعاملت السويد مع الموجة الثالثة من كورونا
مطلــع ربيــع العــام  ،2021دخلــت الســويد الموجــة
الثالثــة مــن كورونــا ،رغــم أن حــدة الموجــة وعــدد
الضحايــا لــم يكــن بمســتوى العديــد مــن الــدول
األوروبيــة ،إال أن الســلطات الصحيــة الســويدية
اتخــذت المزيــد مــن اإلجــراءات لمواجهــة احتمــاالت
انتشار العدوى بحدة.
وكانــت الحكومــة أعلنــت منــذ  8ديســمبر /كانــون
األول تعليمــات جديــدة ،منهــا الحفــاظ على مســافة
بيــن األشــخاص فــي األماكــن العامــة وتجنــب
االزدحــام ووســائل النقــل العــام ،واســتخدام
الكمامــات فــي وســائل النقــل العــام ،والعمــل مــن

المنزل قدر اإلمكان.
وأعلنــت الحكومــة إنهــا ســتتخذ تدابيــر علــى ثــاث
مراحــل ،بــدأت أوالهــا فــي  8كانــون األول/ديســمبر.
وإذا ازداد انتشــار العــدوى والضغــط علــى الرعايــة
الصحيــة ،فســتتخذ الحكومــة تدابيــر المرحلــة الثانيــة
وتشــمل :عمــل مزيــد معظــم النــاس مــن المنــازل،
وتحويــل جــزء مــن تعليــم البالغيــن إلــى التعليــم عــن
بعــد ،وإلغاء الحفــات والمباريــات الرياضيــة للبالغين.
وفــرض شــهادات التطعيــم علــى مزيــد مــن
األنشــطة .حيــث أحالــت الحكومــة اقتراحــاً لفــرض
شــهادات التطعيــم فــي المطاعــم والصــاالت

الرياضيــة ،بعــد فرضهــا فــي التجمعــات العامــة التــي
تشــمل الحفــات والمســارح والســينما والمباريــات
الرياضية.
وســتفرض الحكومــة تدابيــر المرحلــة الثالثــة إذا
شــهدت البــاد وضعــاً تنتشــر فيــه العــدوى بشــكل
كبيــر جــداً وســط عــبء عــال جــداً علــى الرعايــة
الصحيــة .وتشــمل إجــراءات المرحلــة الثالثــة الحــد مــن
التواصــل االجتماعــي ،والتعلــم عــن بعــد جزئيــاً فــي
المــدارس الثانويــة ،وإلغــاء أنشــطة األطفــال
والمراهقيــن ،وتقليــل ســاعات العمــل فــي
المطاعم والمقاهي والحانات.

قانون "مشدد" جديد للهجرة في السويد ..اليمين
المتطرف يريده "أشد" واليسار يراه "قاس"
فــي  21يونيــو أقــر البرلمــان الســويدي قانــون جديــد
للهجــرة بعــد جلســة ماراثونيــة .ووفــق القانــون
الجديــد أصبحــت تصاريــح اإلقامــة المؤقتــة قاعــدة
عامــة لألشــخاص الذيــن يحتاجــون إلــى الحمايــة
وغيرهــم .ويمكــن منــح تصريــح اإلقامــة الدائمــة
بعــد حصــول الشــخص علــى تصريــح إقامــة مؤقتــة
لمــدة ثــاث ســنوات علــى األقــل ،وإذا اســتوفى
متطلبــات محــددة .شــروط منــح اإلقامــة الدائمــة
الكومبس 8

تشــمل قــدرة الفــرد علــى إعالــة نفســه ،وتوافــر
المعرفــة األساســية لديــه باللغــة الســويدية
والمجتمع السويدي.
ينبغــي أن يكــون المتقــدم بطلــب لــم الشــمل قــادراً
علــى إعالــة نفســه واألشــخاص الذيــن يريــد لــم
شملهم ،ولديه السكن الكافي.
يجــوز منــح بعــض األشــخاص البالغيــن المرفوضــة
طلبــات لجوئهــم إقامــة ألســباب إنســانية خاصــة إذا

كان الشــخص علــى صلــة وثيقــة بالســويد .وأصبحــت
القواعــد الجديــدة نافــذة اعتبــاراً مــن  20تموز/يوليــو
.2021
وطــرح قانــون األجانــب الجديــد علــى طاولــة البرلمان
ُ
فــي حينــه بعــد جــدل كبيــر بيــن األحــزاب البرلمانيــة
بهــدف وضــع سياســة هجــرة طويلــة األجــل بشــكل
يتفــق مــع قواعــد االتحــاد االوروبــي ،بحيــث يحــد
القانون من الهجرة ويحسن االندماج.
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واســتند االقتــراح الــذي تقدمــت بــه الحكومــة ،إلــى حــد كبيــر ،علــى مــا توصلــت لــه
لجنــة الهجــرة البرلمانيــة فــي أيلول/ســبتمبر الماضــي .ومنــذ ذلــك الحيــن،
شــهدت الســويد جـ ً
ـدال سياســياً حــاداً حــول اإلضافــات التــي أجرتهــا الحكومــة،
خصوصــاً فيمــا يتعلــق باألســاس اإلنســاني للحمايــة ،أي إمكانيــة الســماح
لألشــخاص الذيــن ترفــض طلبــات لجوئهــم بالبقــاء فــي الســويد ألســباب
إنســانية خاصــة ،أو الســماح لغيــر المصحوبيــن بذويهــم بالبقــاء فــي البالد ،بســبب
صلتهم بالسويد التي اكتسبوها منذ اللجوء.
وقوبــل مشــروع القانــون الــذي أعدتــه الحكومــة بانتقــادات مــن اليميــن واليســار
علــى حــد ســواءـ ففــي أقصــى اليميــن ،اعتبــر رئيــس حــزب ديمقراطــي الســويد
( )SDجيمــي أوكيســون اقتراحــات الحكومــة “ســخية جــداً” متوعــداً بتمزيــق
القانــون إذا حــاز نفــوذاً علــى الحكومــة المقبلــة بعــد االنتخابــات .وفــي أقصــى
اليســار السياســي ،انتقــد حــزب اليســار مشــروع القانــون ،لكنــه علــى العكــس مــن
أوكيسون اعتبر أن المشروع يفرض “شروطاً صعبة” على المهاجرين.
Fotograf :Tomislav Stjepic

ألول مرة في تاريخ السويد :سحب الثقة من
رئيس الوزراء
فــي  21يونيــو ســقطت الحكومــة الســويدية.
وصوتــت األحــزاب األربعــة ،اليســار ( )Vوديمقراطيــو
الســويد ( )SDوالمحافظــون ( )Mوالمســيحيون
الديمقراطيــون ( ،)KDعلــى ســحب الثقــة مــن رئيس
الــوزراء الســابق ســتيفان لوفيــن 181 .عضــواً فــي
البرلمــان صوتــوا بـ”نعــم” ،و 109صوتــوا بـــ”ال” ،فيمــا
امتنع  51عضواً عن التصويت.
كان حدثــاً تاريخ ّيــاً ،إذ للمــرة األولــى تســقط الحكومــة
بســحب الثقــة مــن رئيــس الــوزراء .وشــهدت

الســويد مــرات عــدة محــاوالت لســحب الثقة ســابقاً،
لم ينجح أي منها.
وســقطت الحكومــة فــي حينــه بعــد أن كانت رئيســة
حــزب اليســار نوشــي دادغوســتار وجهــت إنــذاراً
نهائيــاً لحكومــة ســتيفان لوفيــن بشــأن مســألة
تغييــر تشــريعات اإليجــار ،وأمهلتهــا  48ســاعة
للتخلــي عــن اقتــراح تحريــر أســعار اإليجــارات أو بــدء
مفاوضــات جديــدة مــع رابطــة المســتأجرين
بخصــوص تغييــر القانــون ،وإال فــإن الحزب ســيتحرك
لسحب الثقة من لوفين في البرلمان.

مــرت الســويد فــي الصيــف بأزمة سياســية اســتمرت
 16يومــا وصفــت بالمعممــة السياســية 16 ،يومــا
كانــت فتــرة قصيــرة نســبيا لكنهــا مهمــة جــدا
للتعــرف على الديمقراطية الســويدية مــن خــال
األحــداث والوقائــع والتصريحــات التــي ترافقــت مــع
أزمــة حكوميــة…كان أساســها وســببها عــدم حصول
أي مــن األحــزاب والكتــل السياســية فــي البرلمــان
علــى أغلبيــة مريحــة تضمــن تشــكيل حكومــة قويــة
وذلك بعد االنتخابات األخيرة .2018

Foto:Claudio Bresciani/ TT

يناير /كانون الثاني  2022العدد 98

 9الكومبس

لوفين يقلب الطاولة
ويعلن استقالته
فــي  23أغســطس /آب ،فجــر رئيــس الــوزراء الســابق ســتيفان لوفيــن
مفاجئــة وأعلــن اســتقالته مــن قيــادة حــزب االشــتراكيين
الديمقراطييــن ورئاســة الحكومــة ،بعــد فتــرة قصيــرة مــن إســقاطه
من قبل حزب اليسار ،على خلفية مطالب تتعلق بالسكن.
لوفيــن قــال بتأثــر "كانــت ســنوات رائعــة .لكــن كل شــيء لــه نهايــة
وأريــد أن أمنــح خلفــي أفضــل الظــروف .كمــا أننــي مقتنع بــأن الرئيس
الجديــد للحــزب ســيعطي الحــزب والحركــة العماليــة طاقــة إضافيــة
جديــدة .وســيكون لــدى االشــتراكيين الديمقراطييــن فــي الحملــة
االنتخابيــة للعــام  ،2022مرشــحاً لرئاســة الــوزراء يمكنــه قيــادة الحــزب
والبلــد لســنوات عديــدة مقبلــة" ،وهــذا مــا قطعتــه أندرشــون علــى
نفســها كعهــد فــي أول خطــاب لهــا بعــد توليهــا منصــب رئيســة
الحكومة.
Foto: Anders Wiklund / TT

ارتفاع أسعار الكهرباء والمواد الغذائية
فــي النصــف األخيــر مــن العــام الحالــي شــهدت
الســويد ارتفاعــاً كبيــراً فــي أســعار الكهربــاء وكذلــك
المواد الغذائية.
واشــتىك عــدد مــن أربــاب األســر ارتفــاع األســعار
فــي الســويد خــال الفتــرة األخيــرة مــع بقــاء الرواتــب
على حالها.
وشــهدت الســويد ارتفــاع أســعار عــدد مــن الســلع.
حيــث ارتفعــت أســعار الوقــود إلــى مســتويات غيــر
مســبوقة .وســجلت البــاد ثانــي أعلــى ســعر للديــزل
فــي العالــم ،حيــث اقتــرب ســعره مــن  20كرونــاً لليتــر
الواحــد .وشــهدت بعــض المنتجــات كاألجهــزة
الكهربائية المنزلية ارتفاعاً ملحوظاً في األسعار.
وأظهــر اســتطالع أجرتــه مؤسســة الكومبــس ،فــي
 9ديســمبر أن  81%من المشــاركين في االســتطالع،
أكــدوا أنهــم شــعروا بغــاء أســعار الكهربــاء مؤخــراً
مقابل  % 11أجابوا بالنفي.
وكانــت ارتفعــت أســعار الكهربــاء منتصــف نوفمبــر
فقــط عشــرة أضعــاف ،فــي مناطق شــمال الســويد
وهــو األعلــى منــذ العــام  2011حيــن جــرى تقســيم
السويد إلى  4مناطق سعرية بالنسبة للكهرباء.
الكومبس 10

Foto: Henrik Montgomery /SCANPIX / TT

ووفــق المحلليــن فــإن ارتفــاع أســعار الكهربــاء يعــود
إلــى مزيــج مــن العوامــل منهــا ارتفــاع أســعار الوقود
وانخفــاض اإلنتــاج مــن توربينــات الريــاح وزيــادة
االســتهالك بســبب الطقــس البــارد .كمــا أن الطاقة
المائية منخفضة حالياً بسبب تجمد األنهار.
وتتفــاوت أســعار الكهربــاء في الســويد بين الشــمال

والجنــوب تفاوتــاً كبيــراً ،حيــث ينتــج الشــمال كميــات
أكبــر مــن الكهربــاء ،فيمــا يحــوي الجنــوب عــدداً أكبــر
مــن الســكان .وتشــمل العوامــل التــي تؤثــر علــى
أســعار الكهربــاء تقلبــات الطقــس وســوق الكهرباء
األوروبية.
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مقتل مغني
الراب إينار يثير
غضب
السويديين على
عنف العصابات
فــي  21تشــرين األول /أكتوبــر اســتفاقت الســويد
علــى صدمــة ..وســائل اإلعــام ومحطــات التلفــزة
كانــت تنقــل منــذ الصبــاح الباكــر خبــر مقتــل مغنــي
الراب السويدي الشهير إينار.
وكان نيلــس كــورت إريــك إينــار غرونبيــري ( 19عامــاً)،
المعــروف باســم إينــار ،قتــل رميــاً بالرصــاص فــي
منطقــة ســكنية فــي  Hammarby sjöstadجنــوب
ســتوكهولم .وأثــار مقتلــه ردود أفعــال مــن عــدد
كبيــر مــن السياســيين والفنانيــن الســويديين ،بينهــم

Foto: Jessica Gow/TT

رئيــس الــوزراء الســابق ســتيفان لوفيــن الــذي قــال
تعليقــاً علــى الجريمــة إن إينــار “كان يعنــي الكثيــر
للشــباب ،ومــن المأســوي أن حيــاة أخــرى قــد
انطفأت”.
مقتــل إينــار أثــار الجــدل مــن جديــد حــول ملــف
العصابــات اإلجراميــة وكيفيــة وضــع حــد لهــا ،فيمــا

انتقــد عــدد مــن ســكان المناطــق الضعيفــة مــا
اعتبــروه “االهتمــام الزائــد” الــذي حظيــت بــه جريمــة
مقتــل مغنــي الــراب إينــار مقارنــة بجرائــم القتــل
األخــرى التــي يتعــرض لهــا آخــرون فــي هــذه
المناطق.

احتجاجات غاضبة على ارتفاع أسعار الوقود
فــي خريــف  2021وصلــت أســعار البنزيــن والديــزل
فــي الســويد إلــى مســتويات قياســية ،وتزايــد غضــب
الســويديين علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي.
وأطلــق ناشــطون صفحــات علــى منصــات التواصــل
االجتماعــي جمعــت المالييــن ،كمــا أقيمــت
مظاهرات في جميع أنحاء البالد.

ويشــكو كثيــر مــن النــاس ،حتــى اآلن مــن ارتفــاع
أســعار الوقــود .ويعتقــد كثيــرون بــأن أولئــك الذيــن
يعيشــون فــي المناطــق الريفيــة أو ذوي الدخــل
المنخفض يتعرضون لضربة قوية.
وكانــت الحكومــة رفعــت التزامهــا بتخفيــض
االنبعاثــات الضــارة بالبيئــة .وكان مــن المتوقــع أن
يــؤدي ذلــك إلــى ارتفــاع ســعر الديــزل بأكثــر مــن 5
كرونــات للتــر الواحــد ،وســعر البنزيــن بنحــو  3كرونــات
بحلول العام .2030
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أول رئيسة حكومة إمرأة
في السويد تعلن عن
أسماء وزرائها
Foto:Staffan Löwstedt/ SvD / TT

 24نوفمبر يوم تاريخي ليس كبقية األيام.
مجدالينا أندرشون أول رئيسة وزراء في تاريخ
السويد
فــي  24نوفمبــر انتخــب البرلمــان الســويدي رئيســة وزيــادة وتيــرة التحــول المناخــي وكســر الفصــل
حــزب االشــتراكيين الديمقراطييــن مجدلينــا العنصري في المجتمع وإنهاء العنف.
أندرشــون رئيســة للــوزراء لتصبــح أول رئيســة امــرأة
للحكومــة فــي تاريــخ البــاد بعــد  100عــام علــى نيــل وقالــت بعــد أيــام مــن انتخابهــا فــي مقابلــة صحفيــة
إنهــا ســتعمل علــى ترحيــل المزيــد مــن األشــخاص
المرأة حق التصويت في االنتخابات.
الذيــن يرتكبــون جرائــم فــي الســويد .مؤكــدة أن
وأعلنــت أندرشــون بعــد انتخابهــا أن أهــم أولوياتهــا األمــر يتعلــق أساســاً بالثقــة فــي النظــام القانونــي
هــي اســتعادة الســيطرة علــى الرعايــة االجتماعيــة ،الســويدي ،كمــا شــدّدت علــى انــه يجــب علــى كل
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مــن يتلقــى مســاعدة ماليــة مــن الدولــة تعلــم اللغــة
الســويدية والعمــل لعــدد معيــن مــن الســاعات فــي
األســبوع .وبخصــوص إقامــات العمــل أعلنــت
رئيســة الحكومــة مطلــع ديســمبر إنهــا ســتضع حــداً
ألربــاب العمــل الذيــن يســتقدمون العمــال األجانــب
ثــم يجبرونهــم علــى العمــل فــي ظــروف أشــبه
بالعبيــد” ،مضيفــة “هــذا عــار ويجــب أن يجرمــه
القانون”.

يناير /كانون الثاني  2022العدد 98

مقاالت الشركاء

العادات السبع للناس األكثر فعالية

العادات السبع للناس األكثر فعالية وهي عادات ستساعدك أوال على تغيير
نموذجك الذهني وتصورك لألمور وللواقع ،ثم ثانيا ستساعدك على المرور من
المراحل الثالث التي سبق وذكرناها.

الشــخص المبــادر هــو شــخص يؤمــن بــأن أفعالــه
كن مبادرا
يمكــن أن تأثــر علــى واقعــه ،كمــا أنــه يتحمــل
ينقســم النــاس إلــى أشــخاص مبادريــن وإلــى مســؤولية أفعالــه وقراراتــه ،ويســعى إلــى حــل
أشــخاص ســلبيين ،لكــن هــذا االنقســام ال يعنــي المشــكالت ،حتــى لــو لــم يكــن الســبب الرئيســي فــي
بالضــرورة انحصــار النــاس إلــى مبادريــن وســلبيين حدوثها.
فقــط ،وإنمــا األمــر يشــبه طيفــا مــن األلــوان ،حيــث
قــد يكــون فيهــا النــاس مختلفيــن فــي مســتوى بينمــا الشــخص الســلبي هــو شــخص ال يؤمــن بــأن
المبــادرة وفــي مســتوى الســلبية أيضــا .مثــا قــد أفعالــه ســتأثر علــى واقعــه ،كمــا أنــه ال يتحمــل
تكــون أقــل مبــادرة وتميــل إلــى أن تكــون ســلبي ،أو مســؤولية أفعالــه وقراراتــه ،وال يســعى إلــى حــل www.trim-tab.se
المشــكالت ،بــل تجــده ي ّ
ُحمــل النــاس مســؤولية
أن تكون سلبي لكن تميل ألن تصبح مبادرا.

هــذه المشــكالت ،ودائمــا مــا يلــوم اآلخريــن علــى
فشله وسوء حظه.
يك تكــون شــخص فعــال … ابــدأ بــأول عــادة وكــن
مبــادرا ،وذلــك بــأن تتحمــل مســؤولية نفســك أوال،
وأن تؤمــن أن أفعالــك ســتأثر علــى الواقــع وســتؤتي
ثمارها بنتائج جيدة.

يناير /كانون الثاني  2022العدد 98

 13الكومبس

مقاالت الشركاء

 Christoffer Asplundمسؤول قروض السكن في بنك Nordax

شه ٌر كامل من االحتفاالت:
العادات السويد ّية في عيد الميالد
أجراس ُتقرع ،وأشجار مز ّينة بالنور واأللق ،بينما األلوان الحمراء تمأل الشوارع والساحات،
مقال من الشركاء:
ٌ
هذا هو حال عيد الميالد في أغلب دول العالم ،ولكن في السويد ،إضافة لمشاركتها الكبيرة في هذه
ً
ّ
ّ
تحديدا ،فما هي أجواء عيد الميالد في
الخاصة بها
فإن هناك مجموعة من الطقوس والتقاليد
االحتفاالت،
السويد؟ وكيف يمكن لسكان السويد أن يبتهجوا بالعيد أكثر من شهر كامل؟
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إعــان :هــذا إعــان مــن أحــد الشــركاء المتعاونيــن معنــا ،ليــس
بالضــرورة أن يتوافــق محتــوى هــذه المــادة مــع سياســة الكومبــس
التحريريــة.

ســهرة الميــاد تتشــاركها العائــات واألصدقــاء،
ّ
مجرد عيد!
في السويد الميالد ليس
وتعــرف وليمــة عيــد الميــاد باســم ( )Julbordتقـدّم
يبــدأ الســويديّون بالعــ ّد التنازلــي لعيــد الميــاد بــدءاً فيهــا األطبــاق الســويديّة الشــهيّة بطريقــة البوفيــه
مــن اليــوم األول مــن شــهر ديســمبر (كانــون المفتــوح.
األول) أي قبــل موعــد الميــاد بـــ 24يومــاً! وهــذه
ّ
تذكــر أن
الفتــرة مــن االنتظــار تضفــي علــى عيــد الميــاد فــي ولــي تحتفــل بهــذه الطريقــة الرائعــة،
ّ
تهتــم بغرفــة الطعــام فــي منزلــك ،وأن تحــرص
الســويد قيمــة إضافيّــة .وألهميّــة هــذه المناســبة
عنــد أهــل الســويد ,تســتمرّ أجــواء العيــد دون علــى اقتنــاء أفضــل أنــواع الطــاوالت والموائــد فــي
انقطــاع وال تنتهــي حتــى حلــول الثالــث عشــر مــن احتفالــك بالعيــد الســعيد.
شــهر ينايــر (كانــون الثانــي) ،فتكــون فتــرة االحتفــال
ً
ً
عنــد الســويديين طويلــة للغايــة ،فهــل تعــرف بعضــا  .4شجرة الميالد حتما مذهلة!
تظــن ّ
ّ
أي شــجرة مزيّنــة فــي ركــن منزلــك
مــن العــادات الفريــدة مــن نوعهــا فــي الســويد هــل
أن ّ
ســتكون كافيــة بالنســبة للميــاد؟ فــي الحقيقــة ّ
إن
لالحتفــال بعيــد الميــاد؟
ً
للســويديين رأيــا آخــر فــي اختيــار الشــجرة باعتبارهــا
أكثــر الرمــوز أهم ّيــة فــي عيــد الميــاد ،فأهــل الريــف
 .1تقويم القدوم
ّ
واحــد مــن األشــياء المبهجــة فــي الســويد هــو يفضلــون أن يقطعــوا شــجرة الميــاد بأنفســهم،
تقويــم القــدوم الــذي يبــدأ مــع إطاللــة شــهر فهــم يختارونهــا متماســكة وكثيــرة الفــروع ،مــع
ديســمبر ،ويمتــاز هــذا التقويــم بتخصيــص صنــدوق التأكيــد علــى أن تكــون زينــة شــجرة الميــاد مميّــزة
صغيــر يُمــأ بالحلــوى اللذيــذة لألطفــال طــوال أيــام بمــا فيهــا مــن ذوق جميــل يضفــي عليهــا أناقــة
لتظــل تلــك الصناديــق الصغيــرة عامــرة وتفــرّداً .لذلــك عليــك الحــرص علــى شــراء أفضــل
االحتفــال،
ّ
بالحلــوى التــي ينتظرهــا األطفــال بلهفــة وفــرح .زينــة لشــجرة الميــاد فــي منزلــك.
ثـ ّ
ـم تطــوّ ر هــذا التقليــد ولــم يعــد األمــر مقتصــراً علــى
منزلي بامتياز
األطفــال وحدهــم ،بــل راح الســويديّون يبدعــون  .5احتفال
ّ
ً
المصممــة للبالغيــن فــي الســويد وفــي فتــرة الميــاد تحديــدا ،تغيــب
ّ
مجموعــة مــن تقاويــم القــدوم
أيضــاً ،وهــذا الطقــس اللطيــف لالحتفــاء بعيــد الشــمس فــي الســاعة الثانيــة بعــد منتصــف النهــار،
الميــاد لــم يســبق الســويد إليــه أحــد ،ومنهــا انتشــرت وبينمــا يبــدأ العالــم االحتفــال بســهرة عيــد الميــاد،
يكــون الســويديون قــد أنهــوا احتفاالتهــم وخلــدوا
هــذه العــادة فــي العديــد مــن دول العالــم.
للنــوم ،أي أن احتفــاالت الميــاد فــي الســويد تبــدأ
باكــراً وتنتهــي باكــراً ,والشــرط األساســي هــو اجتمــاع
كل عام!
 .2العادات ذاتها في ّ
ً
بينمــا يحــاول النــاس فــي شـ ّـتى أنحــاء العالــم العمــل أفــراد العائلــة واألصدقــاء لالحتفــال معــا فــي
فهــل بــدأت بتجهيــز منزلــك الســتقبال
علــى ابتــكار أشــكال احتفــاالت جديــدة وفريــدة مــن المنــزل،
ّ
نوعهــا بمناســبة عيــد الميــاد ،يحافــظ الســويديّون األصدقــاء فــي عيــد الميــاد؟
علــى عــادة ظهــرت فــي الســتينات مــن القــرن
ً
الماضــي ،وهــي أن تجتمــع األســرة كاملــة أمــام إذا لــم يكــن منزلــك جاهــزا حتــى اآلن لهــذه المناســبة
التلفــاز فــي مســاء ليلــة الميــاد لمشــاهدة حلقــة الســعيدة ،يمكنــك اســتدراك ذلــك واالســتفادة مــن
مــن أفــام كرتــون ديزنــي الشــهير (دونالــد داك) عــروض فتــرة الميــاد مــن متجــر SE MOBLER
ّ
كافــة مســتلزمات منزلــك
كل ســنة فــي التوقيــت للمفروشــات لشــراء
حيــث تعــاد هــذه الحلقــة ّ
نفســه علــى القنــوات الســويديّة ،حتــى أصبحــت بتخفيضــات خياليّــة.
هــذه العــادة واحــدة مــن تقاليــد الســويد المميّــزة
 .6البســاطة هــي عنــوان احتفــال عيــد
لالحتفــال بعيــد الميــاد.

 .3الســويد ال تقـ ّ
ـدم وجبــات الطعــام فــي
الميــاد بــل الوالئــم!

خاصــة تقـدّم فــي
كل بلــد فــي العالــم بأطبــاق ّ
يتم ّيــز ّ
األعيــاد ،ولكــن بالنســبة للســويد فاألمــر مختلــف إلــى
ح ـ ّد مــا ،فهنــاك عشــرات األطبــاق التــي تق ـدّم فــي
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فــي الزينــة ،وبالتأكيــد لــن يكتمــل الجــوّ الدافــئ فــي
المنــزل دون الســعي القتنــاء أفضــل الديكــورات
وقطــع األثــاث المنزليّــة التــي يمكنــك إيجادهــا فــي
متجــر  SE MOBLERفــي الســويد بخصومــات
تصــل إلــى أكثــر مــن  60%فــي فتــرة تخفيضــات عيــد
الميــاد.

ً
أيضا
 .7احتفاالت وموسم تخفيضات

مــع االحتفــاالت الطويلــة للســويد التــي تســتمر
خاصــة أخــرى مميّــزة
أيامــاً كثيــرة ،هنــاك مناســبة ّ
فــي الســويد التــي ُتعــرف بـــ ( )Mellandagsreaأي
فتــرة التخفيضــات التــي تبــدأ مــن يــوم عيــد الميــاد
فــي  24مــن ديســمبر ولغايــة رأس الســنة! حيــث
تعــرض المتاجــر فــي الســويد طــوال هــذه الفتــرة
ّ
مخفضــة بصــورة
كثيــراً مــن أصنــاف البضائــع بأســعار
ـكل مــن متاجــر SE MOBLER
مذهلــة ،وبالتأكيــد فـ ّ
لألثــاث ومتجــر  SE MATTORللســجّ اد ســوف
تقـدّم عروضهــا الخيال ّيــة فــي هــذه المناســبة ،لذلــك
ال تحــرم نفســك متعــة تجديــد منزلــك بشــراء األثــاث
الفاخــر إضافــة إلــى أجــواء عيــد الميــاد الســعيدة!

ً
ختاما

ســواء كنــت مــن أهــل الســويد أو مــن األشــخاص
المقيميــن فيهــا ،أو حتــى ضمــن قــارة أوروبــا ,فأنــت
محظــوظ ّ
حقــاً بأجــواء عيــد الميــاد الســويديّة
المميّــزة .فــا تضيّــع فرصــة االحتفــال والفــرح ،وال
تنــس أن تســتغل فتــرة العــروض مــن متاجــر SE
َ
 MOBLERو  SE MATTORلتضفــي لمســة مم ّيــزة
مــن األناقــة والتجديــد علــى منزلــك.

المزيد على .semobler.se www

الميــاد

ّ
التفنــن فــي التزييــن
فــي الوقــت الــذي يحــاول العالــم
ألقصــى درجــة ممكنــة ،يكتفــي ســكان الســويد
كل
باالعتمــاد علــى الزينــة األنيقــة ببســاطة فــي ّ
احتفاالتهــم ،مــع التركيــز األكبــر علــى األجــواء
اللطيفــة والدافئــة فــي المنــازل عوضــاً عــن المبالغــة
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يمكن أن
تبدأ عملك
الخاص
وتكسب
المال بدون
أن تملك
شركة
Trim-tab

مقال من الشركاء :هذا إعالن من أحد الشركاء المتعاونين معنا ،ليس بالضرورة أن يتوافق محتوى هذه
المادة مع سياسة الكومبس التحريرية
ولكــن هنــاك بالتأكيــد حــل آخــر ،حــل جيــد وبســيط،
حيــث يمكنــك أن تســجل نفســك بشــركة Frilans
 Finansوالعمــل لحســابك الخــاص أي أن تعمــل
موظــف حــر  frilansarلنفســك من شــركة توظيف
ذاتــي.

يطمــح العديــد منــا إلــى أن يعمــل لحســابه الخــاص،
خاصــة إذا كان لديــه مــا يقدمــه لشــركات أو
ألشــخاص أخريــن ،مثــل أعمــال تتعلــق بالترجمــة،
واالستشــارات ،أو تدريــس الســاعات ،أو التمثيــل،
أو التصويــر ،لكــن هــذا الطمــوح يقــل عــادة ألن
تحقيقــه يشــترط أن يكــون لديــك شــركتك الخاصــة،
إذا كنــت واحــدا مــن هــؤالء ،فأنــت لســت الوحيــد في عندهــا يمكنــك إرســال فاتــورة عــن عمــل قمــت بــه
هــذه الحالــة .العديــد مــن النــاس يستســلمون عــن دون أن يكــون لديــك شــركة خاصــة بــك ،وبالتالــي
التفكيــر ببــدء شــركتهم الخاصــة ألنهــم يشــعرون تتجنــب األمــور اإلداريــة الصعبــة.
أن األمــور ســتكون غيــر ســهلة عليهــم.
إذاً العديــد مــن النــاس يجــدون صعوبــة باتخــاذ قــرار
تأســيس شــركاتهم الخاصــة ،للبــدء بمشــاريعهم
التــي تبــدأ صغيــرة ،العديــد يعتقــدون أن تأســيس
شــركة وإدارتهــا وتســجيلها فــي مصلحــة الضرائــب،
ومتابعتهــا مــع المؤسســات المعنيــة ،أمــور
معقــدة .وحجــم هــذه التعقيــدات أكبــر مــن بدايــة
فكــرة المشــروع الــذي يريــدون الشــروع بــه.
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كيف تقوم بذلك؟

 ،Finansعــن طريــق خدمــة متوفــرة علــى موقــع
شــركة .Frilans Finans
عندهــا يصــل راتبــك مــن قبلنــا الــى حســابك البنــي
الــذي تقــوم بتســجيله أثنــاء إرســالك الفاتــورة ،بعــد 5
أيــام عمــل مــن إرســالك للفاتــورة.
شــركة  Frilans Finansتدفــع عنــك أيضــا رســوم
الضرائــب والضرائــب االجتماعيــة ،وتتأكــد مــن أن
يكــون كل شــيء صحيــح مــن حيــث دفــع الضريبــة
لمصلحــة الضرائــب الســويدية.
لهــذا عندمــا ترســل فاتــورة مــن خــال Frilans
 Finansوبعــد خمســة أيــام ،تحصــل علــى راتبــك فــي
حســابك المصرفــي محســوباً وجاهــزاً .وليــس عليــك
التفكيــر بــأي شــيء لــه عالقــة بمصلحــة الضرائــب
ومــا شــابه ذلــك.

يتوجــب علــى الشــخص الــذي يعمــل لحســابه
الخــاص أن يجــد بنفســه القــدرة علــى القيــام بالمهــام
التــي ســيقدمها للزبائــن الذيــن يتعامــل معهــم.
عنــد تســجيلك بشــركة  Frilans Finansيصبــح انجــاز
أعمالــك مــن خــال هــذه الشــركة ألنــك ســتكون
بمثابــة موظفــا بهــا ،عنــد انجــازك للعمــل ،يمكنــك
ً
أن ترســل فاتــورة للزبــون مــن خالل شــركة  Frilansوبذلــك يكــون ســهال عليــك وبصفتــك شــخصا
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إعــان :هــذا إعــان مــن أحــد الشــركاء المتعاونيــن معنــا ،ليــس
بالضــرورة أن يتوافــق محتــوى هــذه المــادة مــع سياســة الكومبــس
التحريريــة.

يعمــل لحســابه الخــاص ،الحصــول علــى دخــل مــادي
مقابــل المهــام المؤقتــة التــي تقــوم بهــا دون
الحاجــة إلــى أن يكــون لديــك شــركة خاصــة بــك.
وهــذه تعتبــر طريقــة جيــدة ،لتتجنــب متاعــب إدارة
أعمالــك الخاصــة ودون الحاجــة إلــى قضــاء الوقــت
الكثيــر فــي األمــور اإلداريــة الماليــة المتعبــة.

مــا هــي تكاليــف البــدء بالعمــل الحــر؟ ومــن
الــذي يمكنــه العمــل لحســابه الخــاص؟

كشــخص يعمــل لحســابه الخــاص ،ال تحتــاج إلــى
رأس مــال لبــدء العمــل.
العمــل مــن خــال  Frilans Finansال يكلفــك أي
مصاريــف ثابتــة أو مفاجئــة ،الشــركة تأخــذ رســوما
إداريــة بنســبة  6بالمائــة مــن مبلــغ الفاتــورة التــي
تقدمهــا أنــت للزبــون .ولذلــك فهــي طريقــة آمنــة
وســهلة لبــدء عملــك ،بغــض النظــر عمــا إذا كنــت
ترغــب فــي القيــام بذلــك بشــكل كامــل أو أن تجــرب
بحــذر ،وتعتبــر هــذا العمــل كدخــل إضافــي فــي
نفــس الوقــت الــذي لديــك فيــه عقــد عمــل أو إن أوبســاال ،ولديهــا أيضــا مركــزا الســتقبال الــزوار فــي
كنــت طالبــاً أو متقاعــدا.
ســتوكهولم.
تعتبــر  Frilans Finansأكبــر شــركة لألشــخاص
من هي شركة Frilans Finans
العامليــن لحســابهم الخــاص فــي منطقــة الشــمال
يقــع المقــر الرئيســي لشــركة  Frilans Finansفــي األوروبــي ،ومنــذ إنشــائها قبــل أكثــر مــن ً 20
عامــا
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اســتطاعت أن تتيــح الفــرص ألكثــر مــن  75ألــف مــن
العامليــن لحســابهم الخــاص بإرســال فواتيــر مــن
خاللهــا.
المزيد على الموقع التالي
www.frilansfinans.se
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إعــان :هــذا إعــان مــن أحــد الشــركاء المتعاونيــن معنــا ،ليــس
بالضــرورة أن يتوافــق محتــوى هــذه المــادة مــع سياســة الكومبــس
التحريريــة.

القرض األخضر يساعد رواد األعمال
على التغيير
تعتبــر القــروض الخضــراء جــزءاً مــن عــروض
مؤسســة  Almiالحكوميــة التــي تهــدف إلــى تحقيــق
االســتدامة ،حيــث يمكــن للشــركات الصغيــرة
والمتوســطة الحجــم الحصــول علــى تمويــل
الســتثماراتها الخضــراء (االســتثمار الــذي يكــون
صديقــا للبيئــة ويأخــذ بعيــن االعتبــار الحفــاظ علــى
البيئة) وبالتالي االستعداد للمستقبل.
نظــرا لواقــع وحقيقــة األهميــة المتزايدة لالســتدامة
والقضايــا البيئيــة ،أصبــح ذلــك مرتبطــاً وذات صلــة
بســعي العديــد مــن الشــركات مــن أجــل إيجــاد حلول
صديقة للبيئة تساهم في أعمال أكثر استدامة.
وهــذا مــا تؤكــد عليــه جوليانــا بيريــز فالــك ،مديــرة
خدمــة الزبائــن واألعمــال فــي مؤسســة  Almiوالتــي
تقــول“ :يمكــن لمؤسســة  Almiالحكوميــة أن
تســاعد فــي هــذا االنتقــال نحــو االســتدامة وقضايــا
البيئــة ،مــن خــال تقديــم قــرض أخضــر ،مــن بيــن
أشــياء أخــرى .سيُســتخدم القــرض فــي االســتثمارات
الخضــراء التــي يمكــن ربطهــا بواحــد علــى األقــل مــن
األهداف البيئية في تصنيف االتحاد األوروبي “.

جوليانا بيريز فالك مديرة خدمة الزبائن واألعمال في مؤسسة Almi

موضــوع االســتدامة كجــزء أساســي مــن عملــك وهذا ما تشرحه جوليانا بالقول:
التجــاري .إذا قمــت بذلــك ،فســترى قريبــاً أن هنــاك
عالقــة قويــة بيــن االســتدامة والربحيــة ،اللــذان “مــن ناحيــة نمنحــك الدعــم فــي ضمــان أن يكــون
اســتثمارك األخضــر مالئمــاً وضروريــاً للتنميــة
يسيران جنباً إلى جنب.
المســتدامة فــي شــركتك ،ومــن ناحيــة ثانيــة ،نمنحك
القــرض األخضــر هــو أكثــر مــن مجــرد
“لكــن هــذا التحــول أو التغييــر يتطلــب الحصــول علــى المعرفــة والــرؤى فــي مجــال االســتدامة التــي
قرض
المعرفــة .هــذا هــو الســبب فــي أن القــرض األخضــر يمكنك الدخول فيها إلى عملك التجاري”.
إذا كانــت شــركتك تريــد أن تكــون جــزءاُ مــن يســبقه تقديــم المشــورة فــي شــكل ورشــة عمــل القــرض األخضــر هــو ببســاطة اســتثمار نحــو
مستقبل مربح ومستدام لعملك.
المســتقبل ،فأنــت بحاجــة إلــى إدخــال ودمــج تشمل الحوار المستقبلي واالستدامة “

جواز سفر مفقود
اإلسم:
Hussein Fadhil Suraim
نوع جواز السفر:
جواز سفر عراقي
رقم جواز السفر:
3046026
رقم الهاتف:
0702444499
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ً
نشاطا في السويد
مؤسسة  – Almiمطور األعمال األكثر
تقــدم  Almiقــروض الشــركات ورأس المــال االســتثماري وتطويــر األعمــال للشــركات
الناميــة .ومــن األمثلــة علــى المشــاريع التــي حصلــت علــى قــروض خضــراء مــن مؤسســة
 Almiالحكومية:
مشاريع  Solcellerألواح خاليا توليد الطاقة الشمسية
تمويل سيارات الشحن التي تعمل على الغاز التي تحل محل الشاحنات العاملة بالديزل
إعادة تدوير العبوات البالستيكية
محطــة معالجــة إلنتــاج الميــاه النقيــة ،فــي اســتخدام ميــاه الصــرف المعالجــة لألغــراض التــي ال يوجــد
فيها اتصال بشري مباشر مثل الري والمراحيض وتجديد مصادر المياه الجوفية
تطوير المنتجات وإصدار خليط العجين المخمر من مخلفات الطعام

لقراءة المزيد عن القرض األخضر www.almi.se
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صحة

تقرير :دول المنطقة العربية هي األكثر
ً
تضررا من مرض السكري
مقــال رأي :يعتبــر مــرض الســكري مــن أهــم أمــراض

بالنظــر بشــكل تفصيلــي فــي التقريــر األخيــر المنشــور

العصــر والــذي يرتبــط بشــكل مباشــر بعوامــل عــدة

حديثــا ,نالحــظ و بشــكل مقلقــل جــدا ان معلــدل

منهــا الوراثيــة و البيئيــة و انمــاط الحيــاة المتبعــة ،ويتميز

انتشــار مــرض الســكري فــي الشــرق االوســط و

المــرض بارتفــاع مســتويات الســكر فــي الــدم نتيجــة

شــمال افريقيــا ضمــن فئــة البالغيــن ( 79-20ســنة)
حاليــاً هــو األعلــى فــي العالــم (  )16.2%و مــن المتوقــع

أليــة عملــه .واإلهمــال الناتــج عــن تجاهــل معالجــة

ان يرتفــع الــى  19.3%بحلــول العــام  .2045كما ستشــهد

المــرض يــؤدي الــى العديــد مــن المضاعفــات الخطيــرة

المنطقــة ثانــي أعلــي زيــادة متوقعــة ( )86%فــي عــدد

مثــل امــراض القلــب واألوعيــة الدمويــة وتلــف

المصابيــن بمــرض الســكري حيــث مــن المتوقــع ان
تقفــز االعــداد مــن  73مليونــاً فــي  2021لتصــل الــي 136

انخفــاض فــي افــراز هورمــون األنســولين او خلــل فــي

األعصــاب والفشــل الكلــوي وأمــراض العيــون وبتــر

مليونــاً بحلــول عــام  .2045و مــن الجديــر بالذكــر و

األطراف.

المالحظــة ( و بشــكل يدعــو للقلــق ايضــا) أن المنطقــة
ومــن خــال النظــر بصــورة تحليليــة لتطــور المــرض

لديهــا اعلــي نســبة وفيــات مرتبطــة بالســكري ( )24.5%

خــال العقديــن الســابقين ،نالحــظ انــه ومنــذ منــذ

حيــث بلغــت اعــداد الوفيــات فــي عــام  2021حوالــي

نشــر التقريــر االول للفيدراليــة الدوليــة للســكري قبــل

 428000حالــة .و مــن المســتغرب (بنــاءا علــى مــا ورد

حوالــي  20عــام تضاعــف عــدد المصابيــن بالمــرض أكثــر

فــي التقريــر) ان مجمــل مــا انفقتــه دول االقليــم علــى
بقلم د .جالل تنيرة

الرعايــة الصحيــة و التوعويــة لمــرض الســكري بلــغ

ً
مليونــا أغلبهــم (أكثــر مــن  )90%كانــوا مصابين
الــى 537

كلية الطب ،جامعة الشارقة

حوالــي  33مليــار دوالر و هــو مــا يشــكل فقــط 3.4%

معهد الشارقة لألبحاث الطبية

بالنوع الثاني من السكري.

منسق المجموعة البحثية لمرض السكري

مــن اإلنفــاق العالمــي أخذيــن بعيــن االعتبــار ان
المنطقــة تشــكل موطنــاً لحوالــي  13.6%مــن مرضــي

مــن ثالثــة اضعــاف فــي الفئــة العمريــة بيــن 79-20
ً
ً
مليونــا
عامــا .حيــث زادت األعــداد المســجلة مــن 151

السكري علي مستوي العالم.

وفــي أخــر احصائيــة صــدرت عــن الفيدراليــة الدوليــة
لمــرض الســكري (الطبعــة العاشــرة  )2021بلــغ عــدد

د .جــال تنيــرة (ســويدي -فلســطيني) حاصــل علــي

مرضــي الســكري فــي العالــم  537مليــون شــخص

درجــة الدكتــوراه فــي مــرض الســكري مــن جامعــة

بزيــادة قدرهــا  74مليــون مريــض عــن اخــر تقريــر صــدر

لونــد  -الســويد .عمــل حوالــي  10ســنوات كباحــث

بمــرض الســكري بيــن دول المنطقــة وجائــت ضمــن

قبــل ســنتين .ومــن الجديــر بالذكــر ان المرضــى مــن

فــي قســم الســكري والغــدد الصمــاء فــي جامعــة

اعلــي عشــر دول فــي العالــم مــن حيــث أعــداد البالغين

الــدول الناميــة والمتوســطة الدخــل شــكلوا اغلبيــة

لونــد وكمنســق لمركــز األنســجة البشــرية فــي

المصابيــن بمــرض الســكري فــي عــام  2021و بزيــادة

المرضي من النوعين االول و الثاني.

مركــز الســكري بجامعــة لونــد .انصــب تركيــزه علــى

حوالــي  11مليــون مريــض  ,و مــن المتوقــع ان يبلــغ

و الجديــر بالذكــر و بنــاءا علــى مــا ورد فــي التقريــر األخيــر

تحليــل النمــط الجينــي لخاليــا النجــر هانــس فــي

ان الوفيــات الناجمــة عــن مــرض الســكري تمثــل حوالي

البنكريــاس و اكتشــاف الجينــات المســببة لمــرض

عدد المصابين  20مليون بحلول العام .2045
ختامــاً :يعتبرهــذا التقريــر مهمــا لعــرض واقــع حــال

عشــر حــاالت الوفــاة فــي العالــم  ،نصفهــا كان نتيجــة

الســكري مــن النــوع الثانــي .قــام بنشــر اكثــر مــن 60

مــرض الســكري محليــا و عالميــا و و يــدق ناقــوس

لمضاعفــات الســكري مــن أمــراض القلــب واألوعيــة

بحــث علمــي فــي كبــري المجــات العلميــة العالمية.

الخطــر لمــا قــد تــؤول لــه األمــور علــى مســتوى العالــم

الدمويــة ألشــخاص تقــل أعمارهــم عــن ً 60
عامــا .كمــا

تــم اختيــاره كأفضــل عالــم شــاب فــي الــدول

عامــة و فــي منطقتنــا خاصــة اذا لــم يتــدارك اصحــاب

ســاهم نقــص االنســولين او تأخــر التشــخيص او

االسكندنافية عام . 2013

القــرار و المختصيــن فــي الرعايــة الصحيــة .و يوصــى ان

التشــخيص الخاطــئ فــي ارتفــاع حــاالت الوفــاة

فــي عــام  2016انتقــل للعمــل كأســتاذ باحــث فــي

تؤخــد مخرجــات هــذا التقريــر لبنــاء خطــة صحيــة و

المرتبطة بالمرض.

كليــة الطــب جامعــة الشــارقة فــي االمــارات

اقتصاديــة علــى مســتوى األقليــم للحــد مــن األثــار

العربية المتحدة.

الصحيــة و االجتماعيــة و االقتصاديــة المصاحبــة لمرض

عربيــاً  ,احتلــت مصــر الصــدارة فــي اعــداد المصابيــن

رئيــس الفيدراليــة د .أنــدرو بولتــون أكــد فــي مقدمــة

الســكري .كمــا يســاعد هــذا التقريــر الــدول التــي ليــس

التقريــر ان أهميــة مــرض الســكري كونــه و بمــا ال يــدع

لديهــا بيانــات و بائيــة حــول انتشــار المــرض علــى العمل

مجــاال للشــك انــه المــرض االكثــر انتشــارً فــي العالــم ,

لبنــاء قاعــدة بيانــات تهــدف لفهــم واقــع حــال المرض

كمــا أوضــح انــه و بالرغــم علــى مــرور أكثــر مــن  100عــام محمــل الجــد  ,ليــس فقــط مــن المرضــي او المعرضين فــي تلــك البلــدان و تأثيــره علــي اســتراتيجيات الــدول
علــى اكتشــاف االنســولين و الــذي اصبــح متاحــا لخطــر االصابــة بــه  ,ولكــن مــن صانعــي القــرار و في تحسين الرعاية الصحية المقدمة للمرضي .
للمرضــى لكــن مــرض الســكري مــا زال يعتبــر جائحــة المختصين في الرعاية الصحية أيضا.
تدعــو للقلــق و انــه قــد اصبــح خــارج نطــاق الســيطرة .إحصائيــات منطقــة الشــرق االوســط و شــمال افريقيا المصدر :
كمــا اوضــح انــه يجــب ان يؤخــذ مــرض الســكري علــي (نظرة تحليلية مثيرة للقلق)
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موضوع الغالف
فتــاة فــي مقتبــل العمــر ،حــادث ســير يغيــر كل حياتهــا ،ويحولهــا إلــى إنســانة مقعــدة وهــي
فــي الربيــع  16مــن عمرهــا ،فــي نفــس الحــادث تفقــد أمهــا فــي لحظــات ينقلــب كل شــيء في
خطــط وتفكيــر وحيــاة ســارة ،إال أن اإلرادة واإلصــرار جعــل مــن قصــة هــذه الفتــاة المحبــة
للحياة قصة إلهام لكل من يمر بتجارب قاسية في حياته،

سارة مع عائلتها

فهــي عرفــت كيــف تحــول المأســاة إلــى تجربــة
والدة جديــدة ،وبدايــة حيــاة ســعيدة ،ولتصبــح أمــاً

طفــان وأعيــش قصــة حــب جميلــة مــع زوجــي
كــرم انتقلــت إلــى الســويد قبــل  6ســنوات ،تعرضــت
لحــادث بعمــر  16ســنة ،فقــدت يــوم الحــادث قدرتــي
علــى المشــي ،كمــا فقــدت أمــي أيضــاً فــي نفــس
الحــادث ،أعيــش حياتــي اآلن علــى كرســي متحــرك،
لكننــي أقــف علــى قدمــي بمخيلتــي بقــوة األمــل التــي
أملكهــا فــي الحيــاة ،أرغــب مــن خــال الحســاب الــذي
أنشــأته علــى إنســتغرام أن أعطــي هــذا األمــل لــكل
ً
صعوبــة بالوقــوف علــى قدميــه،
شــخص يعانــي
ً
والمضــي قدمــا فــي الحيــاة ،ومــن نفســي ومــن
تجربتــي فــي الحيــاة قبــل أي أحــد أســتمد قوتــي.

أعيــش حياتــي اآلن علــى كرســي متحــرك لكننــي
أقــف علــى قدمــي بقــوة األمــل
تقــول ســارة معرفــة عــن نفســها :أســمي
ســارة حــاج بكــري ،عمــري  27ســنة مــن ســوريا،
خريجــة إدارة أعمــال ،متزوجــة منــذ  6ســنوات ،ولــدي

أصــوات ضحكاتنــا وقبالتــي ألمــي وعناقــي لهــا
انقلبــت فــي لحظــة واحــدة إلــى فاجعــة
وعــن تفاصيــل يــوم الحــادث تحدثنــا ســارة :كان
عمري  16ســنة ،شــابة مليئة بالحياة ،تخطط وتســعى
لحياتهــا القادمــة ودخــول المرحلــة الجامعيــة ،وفــي

لطفليــن ،خاصــة أن هنــاك شــخص دخــل حياتهــا
ومنحهــا الحــب واألمــل .ســارة قــررت إنشــاء حســاب
علــى منصــات التواصــل االجتماعــي للمســاهمة فــي
عطــاء القــوة لــكل مــن فقــد األمــل فــي مواجهــة
صعوبــات الحيــاة ،مــن خــال قصتهــا.
الكومبــس التقــت ســارة لتــروي لنــا تجربتهــا وكيــف
تجــاوزت ،الخســارات المتتاليــة فــي حياتهــا ،ومــن هــو
هــذا الشــخص الــذي وقــف معهــا ،وأيضــاً للحديــث
عــن عملهــا وعائلتهــا وطموحاتهــا.
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أحــد األيــام علــى طريــق ديــر عطيــة كنــت أركــب
ســيارة أجــرة مــع أخوتــي وأمــي وكان كل شــيء علــى
مــا يــرام ،أصــوات ضحكاتنــا وقبالتــي ألمــي وعناقــي
لهــا انقلبــت فــي لحظــة واحــدة إلــى فاجعــة ،عندمــا
أغمــض الســائق عينــاه للحظــة ،ليتفاجــأ بوجــود
ســيارة فــي وجهنــا وتفاديــاً االصطــدام بهــا ،خــرج
عــن طريــق اإلســفلت لتصــدم الســيارة بالصخــور
علــى جانــب الطريــق ،وتتغيــر حياتــي مــن بعدهــا ،ال
أتذكــر ســوى أننــي كنــت أغمــض عينــاي وأفتحهــا
وكنــت أرى كل شــيء مقلــوب ،رأســي لألســفل
وجســدي لألعلــى والدمــاء تغطــي جســدي ،وصــراخ
أمــي ،رحمهــا هللا وهــي تقــول :أرجوكــم أنقــذوا
ســارة ،وعيناهــا المتعلقتــان بــي ونظراتهــا المترجيــة
لــي أن أبقــى علــى قيــد الحيــاة ،ولــم اكــن أدري أنهــا
آخــر مــرة ســأرى بهــا تلــك العينــان المليئتــان بالحنيــة،
عينــا أمــي ،لــم أكــن أدرك أننــي أودع أمــي بهــذا
المشــهد القاســي والمؤلــم.
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األلــم قلبــي حينهــا ،أردت ان أرفــض التصديــق ،وحتى
هــذا الوقــت ال أجــد وصفــاً حتــى للتعبيــر عــن شــعور
فقدانهــا ،لكننــي قــررت أن أكــون قويــة وأصمــد
مــن أجلهــا ومــن أجلــي ،تذكــرت لحظــات الحــادث
وكيــف كانــت توصــي بــي ،بينمــا كانــت تحتضــر ،قلــب
األم الــذي ال يخطــأ أخبرهــا أن ســارة لــن تكــون بخيــر،
ونســيت ألمهــا ونزيفهــا الداخلــي ألجلــي.
كنــت وأنــا أصعــد علــى الــدرج أرى فــي نهايتــه
شــهادتي الثانويــة تنتظرنــي
أمــا عــن ظــروف تكملــة دراســتها برغــم
صعوبــات الحــرب فــي ســوريا فتقــول :قــررت
أن أتقبــل الفاجعــة ،وألــم الفقــدان وأن أقــف
علــى قدمــي بشــكل معنــوي طالمــا ال أســتطيع
أن أقــف عليهمــا بشــكل فيزيائــي ،لــم أتخــل عــن
قوتــي أبــداً ،تحملــت مشــقة العــاج المؤلــم وكنــت
أقضــي معظــم وقتــي لــدى األطبــاء ،فــي الوقــت
الــذي كانــت تقضيــه الشــابات الالتــي بعمــري مــع
أصدقائهــم وفــي األســواق ،لكننــي لــم أدع اليــأس
يتســلل إلــى قلبــي.
أتذكــر كيــف كان المصعــد الكهربائــي حلمــاً كبيــراً
لــي ،بســبب ظــروف الحــرب فــي بلــدي ســوريا،
وانقطــاع الكهربــاء ،لذلــك كنــت أصعــد الــدرج إلــى
مدرســتي معتمـ ً
ـدة علــى يــداي وجســدي ،كنــت أرى
فــي أعلــى قمــة الــدرج شــهادتي الثانويــة تنتظرنــي،
لذلــك رغــم األلــم كنــت أصعــد هــذا الــدرج كل يــوم
وبالفعــل وصلــت وحصلــت شــهادة الثانويــة ومــن
ثــم شــهادة إدارة األعمــال.

دخول كرم إلى حياة سارة أعطاها المزيد من القوة

كأن عقلــي رفــض تقبــل مــا أخبرنــي بــه الطبيــب
بأننــي أصبحــت مقعــدة
وتتابــع ســارة حديثهــا عــن مــا بعــد صدمــة
الحــادث وكيــف تلقــت خبــر عــدم قدرتهــا علــى
المشــي ،وخبــر وفــاة والدتهــا بعــد عدة أشــهر:
ً
مباشــرة عنــد وقــوع الحــادث أغمــي علــي ،لكــن
اإلحســاس باأللــم الفظيــع فــي أســفل ظهــري،
وفــي نفــس الوقــت عــدم اإلحســاس بقدمــي
مباشــرة شــعرت بهمــا عندمــا كنــت أصحــو لبرهــة
مــن الوقــت ،وعندمــا تــم نقلــي مــن مــكان الحــادث
إلــى المشــفى ،جــاء الطبيــب ليخبرنــي بأننــي ســأفقد
القــدرة علــى المشــي مجــدداً لكــن مــن الممكــن مــع
العــاج الطويــل والمكثــف أن أســترجع هــذه القــدرة
 ،أتذكــر ردة فعلــي حينهــا وأفهــم مقــدار الصدمــة
النفســية التــي كنــت واقعــة تحتهــا ،ألننــي لــم أبــدي
ايــة ردة فعــل تذكــر ولــم أذرف أيــة دمــوع ،وكأن
عقلــي رفــض تقبــل الفكــرة وشــعرت أن الحديــث
موجــه لشــخص آخــر ،وأننــي لســت الشــخص المعني
بعبــارة  :لــن تســتطيعين المشــي علــى قدميــك مــرة
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أخــرى.
كنــت فقــط أســأل مــن حولــي ،أيــن أمــي؟ كنــت أريــد
أمــي بشــدة فــي تلــك اللحظــة لتخبرنــي إذا كان مــا
أســمعه صحيحــاً لتفســر لــي مــا يــدور مــن حولــي،
أخبرونــي حينهــا أنهــا فــي مشــفى آخــر ،لكــن الحقيقة
كانــت أن أمــي قــد توفيــت فــي نفــس يــوم الحــادث
بســبب نزيــف دماغــي ،ومــن أجــل أال أصــاب باالنهيار
مضــت أربعــة شــهور دون أن يخبرني أحــد بالحقيقة،
كنــت خــال هــذه األشــهر أتلقــى العــاج ،وفــي كل
مــرة كنــت أعــاود فيهــا الســؤال عــن أمــي ،يقدمــون
لــي أعــذراً مختلفــة.
لكــن هنــاك شــيء فــي داخلــي كان يرفــض تصديــق
مخلــوق قــد تقابلــه فــي
غيــاب أمــي ،ألنهــا أحــن
ٍ
حياتــك ،وكنــت أدري أن بعدهــا عنــي ليــس طبيعيــاً،
وبالفعــل وفــي يــومٍ مــن األيــام وعــن طريــق
الصدفــة أخطــأ أخــي الصغيــر وقــال رحمــة هللا علــى
أمنــا ،نعــم لقــد علمــت بمــوت أمــي بهــذه الطريقــة
المفجعــة وكأنهــا مشــهد مــن فيلــم حزيــن ،أكل

كيف جعلنا الحب ينتصر على كل شيء
وبمشــاعر جياشــة تتحــدث ســارة عــن لقاءهــا
مــع كــرم الــذي أصبــح زوجهــا ومنحهــا الحــب
ووقــف معهــا :نعــم لقــد تعرفــت علــى زوجــي
الرجــل الرائــع كــرم قبــل أن نســافر إلــى الســويد ســنة
 ،2014عشــنا قصــة حــب جميلــة ،لــم يشــعرني خاللهــا
كــرم يومــاً وحتــى يومنــا هــذا أننــي مختلفــة ،علــى
العكــس تمامــاً حتــى أنــه رفــض فكــرة أن نتــزوج فــي
ســوريا ،وأقــدم لــه أوراق لــم الشــمل عنــد وصولــي
إلــى الســويد عندمــا علــم بنيتي الســفر ،بســبب أوضاع
الحــرب فــي ســوريا و التــي كانــت تشــتد يومــاً بعــد
يــوم ،أتذكــر جملــة كــرم حينهــا عندمــا قــال لــي :كال
لــن نتــزوج فــي ســوريا ولــن أدع أي شــخص يعتقــد
أننــي تزوجــت بــك مــن أجــل الذهــاب إلــى الســويد،
أريــد الــزواج بــك ألننــي أحبــك ،ســافري وســألحق حبنــا
لــو كان فــي آخــر نقطــة مــن الكــرة األرضيــة ،ويعتقد
الكثيــرون أننــي تعرفــت علــى كــرم قبــل الحــادث وأنــه
لــم يتخــل عنــي ،لكــن معرفتنــا كمــا قلــت كانــت بعــد
الحــادث ببضــع ســنوات.
ســافرت إلــى الســويد عــام  2014فــي رحلــة مليئــة
بالمشــاق ،ولــم تمــض عــدة أشــهر حتــى لحــق بــي
كــرم ولــم يحتمــل البعــد عنــي ،وتزوجنــا قبــل حصولنــا
علــى اإلقامــة ،التــي حصلنــا عليهــا فــي العــام ،2015
مــن غيــر حفلــة زفــاف أو أيــة مراســم ،وكنــا حديــث
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استطعت أن أصبح أم ولدي أحالم كبيرة

النــاس حينهــا ،كيــف جعلنــا الحــب ينتصــر علــى كل
شــيء ،وأنجبنــا طفلينــا الجميليــن مــروان  5ســنوات
وجوليــا ســنتين.
عملــت لمــدة ســنتين لــدى مكتــب العمــل ،وكان
عملــي إداري وممتــع ودخلــت دورة تجميــل
وعــن الصعوبــات التــي واجهتهــا فــي الســويد،
ومــاذا فعلــت خــال هــذه الســنوات تتابــع
ســارة :البحــث عــن عمــل لــي هــو أكبــر صعوبــة
تواجهنــي فــي الســويد ،زوجــي كــرم يعمــل فــي
مدينــة أخــرى ،وأبقــى مــع أطفالــي لعــدة أيــام لوحدنــا
فــي منزلنــا فــي نورشــوبينغ ،أتدبــر أمــور المنــزل
لوحــدي ،لكننــي أتلقــى مســاعدة مــن الخدمــات
االجتماعيــة (السوســيال) مــن خــال مرافقتــي أثنــاء
توصيــل األطفــال ،ومســاعدتي فــي غســل الثيــاب
فــي الغرفــة المخصصــة لذلــك ،أقــوم بالتســوق
وتدبــر بقيــة األمــور بنفســي ،وأفكــر دائمــاً كيــف
أجعــل اي شــيء ســهل بالنســبة لــي ،لكــن بالطبــع
المعيشــة فــي الســويد مــع وجــود طفليــن ،وأحــد
الزوجيــن فقــط يعمــل ليــس بالشــيء الجيــد ،أتمنــى
أن أجــد عمــل أســاند بــه زوجــي ،كمــا أن مصاريــف
عالجــي مثــل المســاج أقــوم بدفعهــا بنفســي وهــي
مرتفعــة التكاليــف جــداً بالنســبة إلــى دخلنــا.
عملــت لمــدة ســنتين لــدى مكتــب العمــل ،وكان
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عملــي إداري وممتــع ،كانــت ســنتان رائعتــان ،لكننــي أتذكــر قبــل عــدة ســنوات قبــل أن أتعــرف علــى
عمــل جديــد ،وقمــت زوجــي كــرم ،ألقــت فــي وجهــي إحــدى الفتيــات
بعدهــا لــم أحصــل علــى
ٍ
ً
ً
كفيــا بــأن يدمرنــي ،قالــت لــي:
ســؤاال كان
بــدورات تجميــل علــى حســابي الخــاص،
بااللتحــاق
ٍ
لكننــي لــم أســتطع حتــى اآلن العمــل بهــذه المهنــة،
ألننــي لســت معروفــة بعــد فــي هــذا المجــال هــل تعتقديــن أنــك ستســتطيعين المشــي
مجـ ً
ـددا؟ أريــد ألخــي أن يتعــرف عليــك ويتزوجــك
بالنســبة إلــى الزبائــن ،وهــا مــا أســعى عليــه.
لكــن وضعــك يعيــق هــذا المشــروع؟
قــد يشــعر الكثيــر مــن األصحــاء أنهــم عاجزيــن ابتســمت فــي وجههــا وقلــت :إن اســتعدت
قدرتــي علــى المشــي أم ال ،لــن أرغــب بــأن أكــون
ألنهــم ال يملكــون الدافــع لمتابعــة الحيــاة
ً
فعــا،
ألخيــك ،فــي داخلــي أشــفقت عليهــا
أحــام ســارة ليــس لهــا حــدود وتقــول بهــذا زوجــة
ِ
الصــدد :إيجــاد عمــل لــي ،وأن أصــل إلــى أكبــر عــدد ألن العجــز الحقيقــي عندمــا ال نرغــب باســتخدام
ممكــن مــن األشــخاص اليائســين وزرع األمــل فــي عقولنــا وقدراتنــا وتفكيرنــا اإليجابــي ،وليــس العجــز
قلوبهــم مجــدداً ،وذلــك عــن طريــق حســاباتي علــى فــي الجســد كمــا ترانــي .هــؤالء هــم األشــخاص
وســائل التواصــل االجتماعــي ،وأخطــط لفتــح قنــاة العاجــزون ولســنا نحــن.
خاصــة بــي علــى اليوتيــوب لنفــس الغــرض.
كانــت األمومــة بالنســبة لــي حلــم ،وكنــت أعتقــد أننــي
بســبب وضعــي الصحــي لــن أســتطيع تحقيقهــا،
وهــا قــد أنجبــت طفليــن جميليــن ،أقــوم برعايتهمــا
علــى رغــم كل الصعوبــات والتعــب.
قــد يشــعر الكثيــر مــن األصحــاء أنهــم عاجزيــن،
ألنهــم ال يملكــون الدافــع لمتابعــة الحيــاة ،لكــن
الدافــع ينبــع مــن داخلكــم قبــل أي أحــد ،عندمــا
تتحــدون وتحققــون النجــاح ســيتولد بداخلكــم دافــع سارة سيفو
ـخاص ســلبيين،
تلــو اآلخــر ،وال تحيطــوا أنفســكم بأشـ
ٍ
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فصل الشتاء

أربعة أشياء تكسر الملل يمكن أن تفعلها
في شتاء السويد
لفصل الشتاء في السويد خصوصية مميزة ،رغم طول ساعات العتمة والليالي الباردة ،يمكن للمرء كسر حدة الملل ،وروتين
ً
حديثا ،وربما حتى الذين يعيشون فيها منذ سنوات
الشتاء بها .نشاطات قد ال يعرفها كثيرون ممن جاؤوا الى السويد
طويلة.
أدناه سنتعرف على بعض من هذه النشاطات.
ً
أوال:

قضــاء عطلــة فــي الفنــادق واألكــواخ الجليديــة .فــي
قريــة جوكاشــار (  ) Jukkasjärviالقريبــة مــن كيرونا،
ســتختبر أول فنــدق جليــدي فــي العالــم .ومــن
شــاالت  Tännforsenفــي الشــمال تتكــون أكــواخ
مــن الجليــد ،تســتطيع االســتمتاع بالنــوم فيهــا لعــدة
ليالي.
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ً
ثانيا:

لمحبــي التعــرف علــى الثقافــة الســويدية خصوصــاً،
والثقافــات االســكندنافية عمومــاً ،مــا عليكــم ســوى
زيــارة قريــة يوكمــوك ( ،)Jokkmokkحيــث يقطنهــا
 20ألــف مــن شــعب الســامر ،فــي أقصــى شــمال
الســويد ،لالطــاع علــى حيــاة أقــدم ثقافــات
الشــعوب فــي العالــم ،وتــذوق أطباقهــم
ومأكوالتهم الشعبية.

ً
ثالثا:

قيــادة ّ
الزالجــات التــي تجرّهــا الــكالب ،هــي واحــدة
مــن أكثــر النشــاطات الشــتويّة الحافلــة باإلثــارة
والمتعــة لكثيــر مــن الســياح ،تنظــم شــركات عــدة
رحــات بتلــك الزالجــات لتجــوب فيهــا منطقــة
البالند السويدية ،والدائرة القطبية الشماليّة.

يناير /كانون الثاني  2022العدد 98

ًً
رابعا:

ولعشــاق المغامــرات العديــد مــن األشــخاص
يتمتعــون بقيــادة المركبــات الثلجيــة عبــر األنهــار يمكنكــم االســتمتاع برحلــة استكشــافية ،لبضعــة أيــام ،علــى متــن مركبــة ثلجيــة تجول
المتجمــدة ،مثــل نهــر كاليكــس ( ،)Kalixلولــي بكــم داخــل الغابــات ،عبــر البحيــرات المتجمــدة واألنهــار وصعـ ً
ـودا نحــو الجبــال ،فهناك
( ،)Luleأو بحيرة تورنتراسك ( .)Torneträsk
الكثير والكثير.

Malmö
Tandläkarna
ﻋﯿﺎدة ﺻﺤﺔ اﻟﻔﻢ واﻷﺳﻨﺎن

إﻋﻼن إﻟﯽ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺮﺿﺎﻧﺎ اﻻﻋﺰاء
ﺑﮑﻞ ﺳﻌﺎدة وﺳﺮور ﺗﺪﻋﻮ ﻋﯿﺎدة ﻃﺐ اﻷﺳﻨﺎن ﻣﺎﳌﻮ
ﺗﺎﻧﺪ ﻟﯿﮑﺮﻧﻪ ﮐﺎﻓﺔ اﳌﺮﺿﯽ ﺗﻨﻈﯿﻒ اﻻﺳﻨﺎن وإزاﻟﺔ اﻟﮑﻠﺲ ﻣﻦ
ﺗﺤﺖ اﻟﻠﺜﺔ وﺗﻠﻤﯿﻊ اﻷﺳﻨﺎن ﺑﺄﻗﻞ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ اﻟﺴﻌﺮ اﻷﺻﻠﻲ
 ٣٥٠ﮐﺮون ﺑﺪﻻ ﻣﻦ  ٩٥٠ﮐﺮون.

ﺗﻌﻠﻦ ﻋﯿﺎدة Malmö Tandläkarna
ﻋﻦ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻋﺮض ﻣﻤﯿﺰ ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﯿﻦ اﻟﺠﺪد

ﻓﺤﺺ وﺗﻘﯿﯿﻢ اﻷﺳﻨﺎن ﺑﺎﻷﺷﻌﺔ اﻟﺪﯾﺠﯿﺘﺎل
دراﺳﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﺤﺎﻟﺔ اﻷﺳﻨﺎن وﺗﻘﺪﯾﻢ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﮐﺎﻣﻞ وﻣﺠﺎﻧﻲ ﻟﺨﻄﺔ
اﻟﻌﻼج واﻟﺘﮑﺎﻟﯿﻒ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﮐﯿﻔﯿﺔ ﺣﺼﻮل اﳌﺮﯾﺾ ﯽﻠﻋ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻀﻤﺎن اﻟﺼﺤﻲ
ﻧﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎﺗﻨﺎ :ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﮑﺮدﯾﺔ ،اﻹﻧﺠﻠﯿﺰﯾﺔ ،اﻟﺴﻮﯾﺪﯾﺔ ،اﻟﺪﻧﻤﺎرﮐﯿﺔ ،اﻷﳌﺎﻧﯿﺔ و اﻷﻓﻐﺎﻧﯿﺔ

ﻄع ﺖﺺ الﺳﻐادة لسﺗﺈ الـ ATB

072 - 273 87 62 / 040 - 19 25 80
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زراﻋﺔ اﻷﺳﻨﺎن  -إزاﻟﺔ اﻟﺘﺮﺳﺒﺎت اﻟﮑﻠﺴﯿﺔ  -ﺣﺸﻮات ﺧﺰﻓﯿﺔ
ﻋـﻼج أﻣﺮاض اﻟﻠﺜــﺔ  -ﺣﺸﻮات اﻷﻋﺼـﺎب  -ﺗﺒﯿـﺾ اﻷﺳـﺎن
ﺗﺠﻤﯿﻞ اﻷﺳﻨﺎن
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استراحة
سودوكو

8
9

SUDOKU

1
5
8

5
8
7

ً
شــعبية علــى
إن الســودوكو مــن أكثــر األلعــاب المنطقيــة
ً
اإلطــاق .الهــدف مــن الســودوكو هــو مــلء جــدو ً
مكونــا مــن
ل
 9×9خانــات بأرقــام بحيــث يحتــوي كل صــف وعمــود وقســم مــن

3
3

فــإن الســودوكو لعبــة ممتــازة لتمريــن العقــل .إذا حرصــت علــى

7
2

تحســن فــي قــوة
لعــب الســودوكو يوميً ــا فســتبدأ برؤيــة
ٍ
تركيزك وقواك العقلية بشكل عام .ابدأ اللعب اآلن.

ً
أفقيا:
 – 1مــؤ رخ لبنانــي مشــهور علــم فــي جامعــات
ٔاميركا من آثاره « تاريخ العرب »
 – 2اقترب – قبو
–3مطرشديد – والد(معكوسة)
ٕ –4امارةعربية
–5خالص كل شيء
ٔ
–6للندبة–شاهد–ارشد

–7نسيب–اكترث
ٔ
–8مرفا ٔاردني على البحر األ حمر
 – 9روائــي مصــري كان ٔاول عربــي ينــال جائــزة نــوب
لآلداب
ً
رأسيا:
 – 1شاعرة فلسطينية كبيرة
 – 2يرقد – عبير
ٔ – 3اعلى عاصمة في العالم – يتبع
–4متشابهان–عقل
–5قط–يراع–اكتمل
–6عسكري–ود
–7تعاقب–ندم
 – 8للنداء – يغير
 – 9عاصمة ٔاوروبية – راقب
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6
4
2

3

 3×3خانــات علــى كل األرقــام مــن  1إلــى  .9كونهــا أحجيــة منطقية

الكلمات
المتقاطـعة

2

1

2

3

9

7
1
9

5
6

4

5

6

7

8

9

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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