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رئيس المركز اإلسالمي في السويد للكومبس:
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سويدية ال نتبع
لإلخوان وال لغيرهم
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أهم األسئلة الشائعة التي تصل للصليب
األحمر من الالجئين وطالبي اللجوء
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رغم قرار المحكمة وتعاطف منظمات وشـخصيات سياسية

«السوسـيال» يرفض عودة الطفلة زيرين(  5سنوات) لعائلتها ص 12

مجلس الخدمات االجتماعية يوضح

أس ــباب طول فترات انتظار المرضى للحصول على الرعاية الطبية

ص 15

سفيرة المملكة المغربية في السويد
في حوار خاص مع الكومبس:

منحى إيجابي جديد
في عالقاتنا
مع السويد
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السويد -ستوكهولم
www.alkompis.se

Chefredaktör och ansvarig utgivare Mahmoud Agha
العدد الواحد واألربعون | السنة الثالثة April ٢٠١٧

وعبــر مراكــز ثابتــة فــي عــدة مناطــق منهــا :ســكونة

كلمة العدد

وســتوكهولم

المســاهمة فــي تلبيــة الحاجــة إلــى وجــود وســيلة إعالميــة
تتفاعــل مــع الجاليــات العربيــة فــي الســويد وأوروبــا حــول كل
مــا يجــري مــن أخبــار ومســتجدات تهــم الجاليــات الناطقــة
بالعربية.
صحيفــة الكومبــس وســيلة إعالميــة جــادة تحــاول التركيــز
علــى القضايــا التــي تهــم االندمــاج بالمجتمــع والتعريــف

نواجــه نحــن فــي شــبكة الكومبــس مشــكلة تواصــل مــع
أغلــب هــذه الجمعيــات والتــي إمــا تعتبرنــا أننــا
نقاطعهــا أو أننــا ال نهتــم بها.
منــذ إنشــاء شــبكة الكومبــس تــم تخصيــص قســم
خــاص للجاليــات ،حاولنــا ونحــاول دائمــا تشــجيع
الجميع على إرســال نشــاطاتهم لكي ننشــرها لهم.
نحــن نعتقــد أن أي جمعيــة معنيــة يمكنهــا حتمــا
اعتمــاد شــخص يجيــد كتابــة خبــر بشــكل مبســط
ويلتقــط صــور ،ويرســلها لنــا لكــي نخبــر اآلخريــن عــن
نشــاطات هــذه الجمعيــة أو تلك.
نحــن نؤمــن أيضــا أن فرصــة االنفتــاح علــى اإلعــام هــي
طريقــة تكافــح االنعــزال وتمــد يــد التواصــل مــع
مكونــات المجتمــع ممــا يســاهم بمناقشــة جــادة
للقضايــا المشــتركة ،خاصــة عندمــا يتعلــق األمــر بأمــن
واســتقرار المناطــق التــي تشــكل غالبيــة مــن أصــول
مهاجرة.
نحــن نتمنــى دائمــا أن نتعــود أكثــر علــى حقائــق
المجتمــع الجديــد الــذي ننتمــي لــه اآلن ،والتــي مــن أهــم
صفاتــه عــدم إلغــاء اآلخــر ،ونتعــود علــى التغيــرات التــي
رافقــت انتقالنــا إلــى هنــا ،نتمنــى أال يلغــي أحــد اآلخــر،
لمجــرد اختالفــه معــه بالــرأي ،نتمنــى أال ننقــل مشــاكلنا

وتناقضاتنــا وخالفاتنــا معنــا إلــى هنــا ،وننقــل كل مــا
هــو إيجابــي ومشــرق ومشــرف ورثنــاه مــن حضــارة
بلداننــا ،نتمنــى أن نختلــف ولكــن أال نشــتم ونهــدد
ونتهــم لكــي نوصــل رأينــا لآلخــر ،نتمنــى أخيــر أن
يفهــم الجميــع ويتفهمــوا دور اإلعــام فــي المجتمــع
السويدي
هــذه دعــوة لجميــع الجمعيــات واالتحــادات فــي الســويد
الناطقــة بالعربيــة ،مــن الكومبــس للتواصــل مــع اإلعــام،
مــع اســتعدادنا إلــى تنظيــم دورات للتعامــل مــع
وســائل اإلعــام بطريقــة احترافيــة مبســطة ،وإلقامــة
حلقــات نقــاش وحــوار لمــا فيــه مصلحــة الجميــع،
وللحفــاظ على أمــن المجتمع.

Göteborg:
Rullagergatan 9
Göteborg 41 526
Tel: 070 074 49 51

GRAFISK AVDELNING
Baseem Munawwar
Tel: 076 - 008 19 48

Eskilstuna
Tel: 073 760 98 22
Uppsala
Tel: 073 717 70 68

فــي الســويد وأوروبــا ،إضافــة إلــى التواصــل مــع مــا يجــري فــي
البــاد العربيــة والعالــم والتشــجيع علــى االســتفادة مــن
التجــارب وتنــوع الثقافــات بيــن الشــعوب ،مــن خــال التعريــف
باآلخــر واالطــاع علــى نمــط الحيــاة التــي اختارتهــا الشــعوب
وطريقــة وضعهــا للحلــول التــي تحتاجهــا فــي إدارة المجتمــع
وتطويــر المؤسســات وزيادة الرفاهية.
هيئــة تحريــر الكومبــس تضــم العديــد مــن الصحفييــن
واإلعالمييــن المتعاونيــن معهــا مــن داخل الســويد وخارجها.

د .محمــود صالــح آغا
0729718898
ma@alkompis.com
رئيس تحرير شبكة الكومبس اإلعالمية

د .محمود صالح آغا

0737641489
nazar@alkompis.com

المبيعات
أحمد الزيان

٠٧٠٠٧٤٤٩٥١
sales.skane@alkompis.com
مواقع شبكة الكومبس اإلعالمية على االنترنت
موقــع الكومبــس بالعربية
www.alkompis.se
موقــع الكومبس بالســويدية
www.al-tid.se
موقــع راديو الكومبس
www.radioalkompis.se
جريــدة الكومبس الورقية
www.alkompis.se/newspaper

Stockholm

موقــع اإلنتاج االعالمي

Scheelegatan 4٣
11223 Stockholm
Mahmoud Agha
Tel: 072 971 88 98
E-post:
info@alkompis.com

ســكرتير التحرير
نزار عسكر

Vill du ha tidningen så skicka din adress till oss
diabolag med ambitionen att underlätta integratio- på:
nen mellan de människor och kulturer som finns i info@alkompis.se
Sverige idag. Vi på Al Kompis är övertygade om att
Alkompis.se hittar du på nätet och har redan 30000
integrationen är ömsesidig och inser att det är vikunika besökare varje dag samt ca: 1100 000 besökatigt att majoritetssamhället får möjlighet att lära sig
re på Facebook och en mediaräckvidd på 700 000
mer om de vanor, traditioner och kulturer som de
personer. Al Kompis åtnjuter väldigt högt förtroennya svenskarna tagit med sig till Sverige. Al Kom- de bland våra läsare som ser oss som “Sverige på
pis papperstidning består av 28 sidor och trycks i arabiska”.
25 000 exemplar. Den distribueras av utdelare och Besök gärna också vår svenskspråkiga systertidning
på 40 speciellt utvalda platser i Stockholms län, Mal- Altid.se.
mö, Landskrona, Helsingborg och Göteborg
MVH
Vi kan skicka tidningen till dig med post, var som
Redaktionen
helst i landet.
Malmö:
Scheelegatan 15
Malmö 21 228
Tel: 073 669 03 78

بحقــوق كل األشــخاص و الجماعــات حســب وضعهــا القانونــي

المؤســس ورئيس التحرير

Al Kompis Media Network är ett me-

ANNONSAVDELNING
Ahmed Alzayyan
tel: 070 - 0744951

ويوتيبــوري

ونورشــوبنغ

ولينشــوبنغ

واسكليســتونا ،وهــي خدمــة إعالميــة باللغــة العربيــة هدفهــا

األمن االجتماعي ودور
الجمعيات المفقود
ال يتوفــر لدينــا عــدد دقيــق عــن الجمعيــات
واالتحــادات التــي تتحــدث باســم الجاليــات العربيــة أو
الناطقــة بالعربيــة فــي الســويد ،لكــن العــدد بالتأكيــد
قــد يصــل إلــى المئــة ،عــدد كبيــر مــن هــذه الجمعيــات
يتقاضــى مســاعدات مــن البلديــات أو مــن مؤسســات
ســويدية مانحــة ،وعــدد كبيــر منهــم ينشــط تحــت
مســميات :الثقافــة والتــراث والفــن والتعليم واالندماج.
اآلن وبعــد أن ظهــرت حــوادث عديــدة فــي مناطــق
غالبتهــا مــن األجانــب ومــن الشــرق األوســط تحديــدا،
يــزداد الحديــث عــن دور هــذه الجمعيــات والــذي يبــدو
وكأنــه دور مفقود.
ليســت المشــكلة فــي أن أغلــب الجمعيــات خاصــة
ً
ً
ً
ً
الفاعلــة منهــا تتخــذ طابعــا طائفيــا أو إثنيــا أو قوميــا،
فهــذا مــن حــق أي مجموعــة تعيــش فــي الســويد إقامــة
جمعيــة خاصــة بهــا ،ولكــن المشــكلة فــي أن تكــرس
هــذه الجمعيــات النفــس الطائفــي فــي انغالقهــا
وقوقعتهــا علــى نفســها بــل وفــي بــث هــذا النفــس بيــن
عناصرها ومنتســبيها.
المشــكلة أيضــا أن أغلــب هــذه الجمعيــات ال تنفتــح
علــى اإلعــام وال تريــد أو ال تســتطيع نشــر مــا تقــوم
بــه مــن نشــاطات والتعريف بها.

ً
تصــدر مــرة واحــدة فــي الشــهر حاليــا ،وتــوزع مجانــا بالبريــد

www.al-media.se
صفحــة الكومبس على الفيســبوك
PÅ ARABISKA FRÅN SVERIGE

صديقــك الناطــق بالعربية في الســويد

SVERIGES STÖRSTA TIDNING PÅ
ARABISKA

www.facebook.com/alkompis.se
موقع الشــبكة الرئيســي
www.alkompismedianetwork.com
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◄

◄ السفيرة المغربية في السويد ،أمينة ّ
بوعياش
ُ

سفيرة المملكة المغربية في السويد في حوار خاص مع الكومبس:

منحى إيجابي جديد في عالقاتنا مع السويد
الكومبس – الغلاف :نفت السـفيرة المغربية في السـويد ،أمينة ّ
بوعيـاش ،أن يكون هناك «اتفـاق ّموقع» بين
ُ
الرباط وسـتوكهولم ،حول اسـتقبال طالبي اللجوء القاصريـن «المغاربة» ،من الذين حصلـوا على قرارات رفض
نهائية من مصلحة الهجرة السويدية.
لكنهـا قالـت إن «هنـاك «تفاهـم» بيـن البلديـن ،حـول
حـل هـذه المشـكلة ،التـي تتعلـق بالقاصريـن وليـس
الالجئيـن ،خصو صـا بعـد تبـادل الز يـارات الر سـمية
مـن قبـل الطرفيـن».
وكا نـت تقار يـر صحفيـة سـويدية ذ كـرت سـابقًا أن
السـلطات السـويدية وقعـت مثـل هـذا «االتفـاق» مـع
المغـرب.

السفيرة المغربية تنفي
وجود اتفاق مع السويد
على تسفير القاصرين
جـاء ذ لـك فـي حـوار تلفزيو نـي خـاص ،مـع شـبكة
الكومبـس اإلعالميـة ،أجـراه سـكرتير التحريـر نـزار
عسـكر .
وأضافـت السـفيرة بوعيّ ـاش« :ليـس هنـاك تشـخيص

دقيـق لتوا جـد القاصر يـن المغار بـة» مشـيرة إ لـى
و جـود «التبـاس لـدى ا لـرأي العـام ،حـول مـا إذا كان
هـؤالء القاصريـن هـم مـن المغـرب ،أم مـن دول أخـرى
مـن شـمال أفريقيـا أو منا طـق ثانيـة».
وأوضحـت أن العد يـد مـن المسـؤولين يُ طلقـون
تصريحـات حـول هـؤالء القاصر يـن ،ويسـمونهم
بالمغار بـة بـدون «تدقيـق» أو «تشـخيص « مـا إذا
كانـوا بالفعـل مـن المغـرب أم ال ،لذلـك طلبـت السـفارة
المغربيـة مـن السـلطات السـويدية تقد يـم األد لـة
والتشـخيص الدقيـق لهـم ،بحسـب السـفيرة.
وأ كـدت و جـود تضـارب فـي األر قـام المطرو حـة مـا
بيـن  400و 1000قاصـر ،وهـو فـرق كبيـر وشاسـع
كمـا قا لـت.
وشـدّ دت علـى أن قـرار السـلطات المغربيـة يتمحـور
حـول حما يـة قاصريهـا ،وإذا مـا ا سـتلمت تشـخيصا
دقيقـا حـول كونهـم مغار بـة ،سـوف تبحـث مـع
ا لسـو يد إ مكا نيـة ا سـتقبا لهم  ،و فـق ا لمبـا د ئ
والقوانيـن الدوليـة الخا صـة باألطفـال والقاصر يـن،
مشـيرة إ لـى و جـود قـرار مغر بـي حا سـم بحـل هـذه
ا لمشـكلة .

هناك توافق ومشتركات السويد والمغرب وقعّ ا
اتفاقية صداقة في
في الترافع بين العمل
مايو /أيار  1763أي
ضمن حقوق اإلنسان
منذ  250سنة مضت
والعمل الدبلوماسي
من العمل السياسـي والمدني إلى حق الدبلوماسية
وصفـت بوعيّ ـاش ممار سـتها العمـل الدبلوما سـي
حاليـا بعـد سـنوات طويلـة مـن النضـال السيا سـي
والحقو قـي ،بأ نـه «انتقـال سـلس ،ألن الد فـاع عـن
حقـوق اإلنسـان هـو باأل سـاس الترا فـع عـن قضا يـا
إنسـانية معينـة ،وهو يشـترك مـع العمـل الدبلوماسـي
فـي الترا فـع».
وأ كـدت أنهـا تسـعى إ لـى االطلاع ،ومعر فـة كيفيـة
اعتمـاد السـويد علـى مبـادئ حقـوق اإلنسـان فـي
القضا يـا السيا سـية ،مشـيرة إ لـى أنهـا حتمـا سـوف
تسـتفيد مـن تجربتهـا السـابقة والحاليـة لوضعهـا فـي
خد مـة شـعبها وبلد هـا.

تار يـخ العال قـة بيـن السـويد والمغـرب يعـود إ لـى
 2 5 0سـنة
حـول العال قـات بيـن السـويد والمغـرب فـي الو قـت
الحا لـي بعـد األز مـة التـي كا نـت شـهدتها ،قا لـت
السـويد والمغـرب
بوعيـاش« :أعتقـد أن التوتـر بيـن ُ
أصبـح مـن الماضـي ،فالعالقـات بيـن البلديـن تجـاوزت
نقطـة التو تـر واألز مـة .نحـن اآلن بدأ نـا مسـارات
متعـددة مـن أ جـل أن تكـون العال قـات السيا سـية
واالقتصاد يـة ضمـن العال قـات التاريخيـة بيـن
ا لبلد يـن .
السـويد والمغـرب وقعّ ـا اتفاقيـة صداقـة فـي مايـو/
أ يـار  1763أي منـذ  250سـنة مضـت .وال يمكـن
لهـذه العال قـة ان تتو قـف وان تشـهد المز يـد مـن
األز مـات ،ولذ لـك كان هـذا التار يـخ الطو يـل حا ضـر ًا
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لـدى السـلطات المغربيـة أثنـاء النقـاش حـول التوتـر
السـابق ،ولكـن فـي نفـس الو قـت كان هنـاك إرادة
فـي مواصلـة هـذه العالقـات التاريخيـة بشـكل جيـد
وأحسـن.
عندمـا حـدث التوتـر كان المغاربة يشـعرون بالذهول
السـويد
السـويدي حـول الصحـراء ،الن ُ
مـن المشـروع ُ
بالنسـبة لهم هي دولـة حقوق اإلنسـان ،وكان التسـاؤل
كيـف لدولـة حقـوق اإلنسـان أال تفهـم حـق المغاربـة
فـي السـيادة ،وأال تـرى التعقيـدات فـي هـذا الصـراع
اإلقليمـي».

حوالي  20ألف مغربي
يعيشون في السويد
و جـود السـفارة المغربيـة فـي السـويد هـو بالدر جـة
األولـى لتقديـم الخدمـات للجاليـة المغربيـة ودعمهـا،
حيـث بلـغ عـدد أفـراد هـذه الجاليـة حوالـي  20ألـف
شـخص ،حيـث بـدأت الهجـرة إ لـى هنـا منـذ بدا يـة
السـتينات أو السـبعينات مـن القـرن المنصـرم.
عـدد منهـم يتحدثـون السـويدية أكثـر مـن الدارجـة
المغربيـة أو العربيـة وبالتا لـي هـم جـزء مـن هـذا
المجتمـع .كذلـك العمـل السياسـي مـع السـويد مهـم
جـدًا ،خصوصـا القضايـا التـي تثيـر حفيظـة المجتمـع
السـويدي مثـل قضيـة الالجئيـن القاصر يـن .نحـن
نريـد إقامـة عالقـات متينـة وقويـة مـع السـويد ضمـن
عالقاتنـا الدوليـة ليـس ألنهـا احتلـت مقعـدا فـي
مجلـس األ مـن الدو لـي ،ألن عالقتنـا أعمـق مـن ذلـك.

التبادل التجاري
بين البلدين
الميـزان التجـاري بيـن البلد يـن يميـل إ لـى السـويد،
والمغـرب لـه عجـز فـي هـذا الميـزان بحوا لـي ثال ثـة
مليـار درهـم ،وهـو يصـدر إلـى السـويد حوالـي 450
مليـون در هـم بينمـا السـويد تصـدر أكثـر مـن 4.5

مليـار در هـم.
السـويد بالنسـبة لنـا هـي فـي المرتبـة  22بينمـا نحـن
فـي المرتبـة  ،46علمـا أن السـويد فتحـت مكتبـا
تجار يـا فـي ا لـدار البيضـاء عـام  ،2009وان هـذه
العال قـات تتطـور بشـكل كبيـر لصا لـح السـويد،
سـنعمل علـى أن تتطـور بالنسـبة إلـى المغـرب أيضـا،
الن نر يـد تقا سـم األر بـاح والقضا يـا مـع السـويد.

هل ال تزال المغرب وجهة
للسياح السويديين؟
هنـاك جهـود لالرتقـاء بجـذب السـياح ،لكـن لـم نصـل
بعـد إ لـى الهـدف الرئيسـي للترو يـج السـياحي عبـر
السـويديين
العالـم .هنـاك ارتفـاع فـي عـدد السـياح ُ
إ لـى المغـرب فـي عا مـي  2015و  2016بنسـبة
 ،12%لذ لـك يتطلـب أن نعمـل أكثـر ال سـتفادة
السـياح مـن الميـزات السـياحية المتو فـرة فـي
المغـرب ،مثـل األ مـن واال سـتقرار ،والعوا مـل
ا لطبيعيـة .

تبادل الخبرات
حـول مـدى اسـتفادة المغـرب مـن خبـرات السـويد في
مجـال التنميـة والعمـل المؤسسـاتي غيـر الحكومـي،
قا لـت بوعيّ ـاش « :نحـن حريصـون علـى اال سـتفادة
مـن هـذه الخبـرة وتطويـر خبرتنـا فـي القضايـا ذات
الطا بـع االجتما عـي واالقتصـادي واإلنسـاني .ومنـذ
وصو لـي السـويد التقيـت بالعد يـد مـن الجمعيـات
غيـر ا لحكو ميـة و مؤ سسـا ت ا لبحـث  ،بهـد ف
ا سـتفادة الجمعيـات والمؤسسـات غيـر الحكوميـة
المغربيـة مـن هـذا النمـوذج الـذي يدعـم مسـار دعـم
الديمقراطيـة وحقـوق اإلنسـان».

السفارة التونسية
في ستوكهولم
تحتفل بالذكرى 61
لعيد االستقالل
أقا مـت السـفارة التونسـية فـي السـويد ،فـي 21
آذار /مـارس  ،2017حفـل ا سـتقبال ر سـمي فـي
سـتوكهولم ،بمنا سـبة الذ كـرى  61لال سـتقالل
الوطنـي التونسـي ،حضـره عـدد مـن الشـخصيات
السـويدية ،وممثليـن عـن البعثـات الدبلوما سـية
العربيـة واألجنبيـة فـي العاصمـة السـويدية ،إضافـة
إلـى شـخصيات عامـة مـن الجاليـة التونسـية والعربية.
ورحبـت السـفيرة التونسـية فـي سـتوكهولم فاطمـة
عمرا نـي بالضيـوف ،وتحد ثـت عـن العال قـات بيـن
السـويد وتونـس ،وشـكرت الحضـور فـي كلمـة ألقتهـا
فـي بدايـة االحتفـال.

«نرحب باالستثمار
في المغرب»
ردًا علـى سـؤال مـن «الكومبـس» حـول مـا إذا كان
المغـرب حريـص علـى االسـتفادة مـن الخبـرات التـي
تراكمـت لـدى المغار بـة فـي السـويد ،فـي مختلـف
قطا عـات األعمـال ،و مـا إذا كان الفسـاد فـي بعـض
مؤسسـات الدولة يمنع مـن اسـتثمار خبراتهـم قالت:
«نحـن دائمـا نفتخـر بالناجحيـن ،و جـزء مـن وجود نـا
هنـا هـو لتقديـم الدعـم لهـم .هـذه هـي المعادلـة التي
نعمـل علـى أسا سـها.
بطبيعـة الحـال ليـس هنـاك مـا يمنـع مـن عـودة
السـويديين المغار بـة أو السـويديين أنفسـهم مـن
االسـتثمار فـي المغـرب ،ومـا يتعلـق بقضايـا الرشـوة
فهـي فعلا خطـر علـى األمـن االقتصـادي واالجتماعي
للمغـرب ،ونحـاول محاربتهـا.
والمغـرب لد يـه برنا مـج ا سـتراتيجية مناهضـة
الر شـوة وهنـاك مبـدأ المحاكمـة والمحا سـبة كمبـدأ
د سـتو ر ي و ر ئيسـي  ،و هنـا ك فصـل خـا ص فـي
الدسـتور المغربـي حـول ذلـك .وانطالقـا مـن الحاجـة
إلى هـذا الوضـع هنـاك مؤسسـة دسـتورية تقـوم فقط
علـى مناهضـة الر شـوة ومحاربتهـا.
و هنـا ك عمـل بيـن منظمـا ت ا لمجتمـع ا لمد نـي
والمؤسسـات الحكوميـة فـي التحسـيس بمناهضـة
الرشـوة .سـواء عـن طريـق الشـكاوى المباشـرة أو عبر
الهاتـف .وهنـاك قوانيـن تغيـرت لحمايـة األشـخاص
الذ يـن يشـتكون مـن الر شـوة التـي تهـدد أمنهـا
االقتصـادي واالجتماعـي ،واسـتراتيجية انطلقـت مـن
سـنوات لالعتمـاد علـى اإلدارة اإللكترونيـة».

«المغرب ال يرفض
منح الفيزا للمقيمين
العرب في السويد»
نقلـت «الكومبـس» إ لـى السـفيرة أمينـة بوعيّ ـاش،
تسـاؤالت العديـد مـن القـراء ،حـول سـبب مـا يقولـون
عنـه «رفـض» السـفارة المغربية فـي السـويد منحهم
تأشـيرات دخـول ( فيـزا ) إلـى المغـرب ،مـن السـويد،
لكونهـم ال يمتلكـون الجنسـية السـويدية.
السـفيرة نفـت ذلـك ،وقالـت« :يسـتطيع المقيـم غيـر
الحاصل على الجنسـية السـويدية السـفر إلـى المغرب،
إذا كان لـه جـواز سـفر نا فـذ المفعـول .كل شـخص
يطلـب الفيـزا ويكـون لـه جـواز أي بلـد عربـي ،يخضـع
إ لـى مسـطرة التأ شـيرة .أ مـا الحا صـل علـى الجـواز
األورو بـي ال يخضـع إ لـى مسـطرة التأشـيرة.
هنـاك إعفـاءات لبعـض الـدول ،مثلا االتحـاد األوروبـي
معفـي مـن التأشـيرة للدخـول إلـى المغـرب ،لكـن مـن
الطبيعـي يو جـد تعا مـل بالمثـل كمـا نخضـع نحـن
المغاربـة للتأشـيرة الجزائريـة والمصريـة أو تأشـيرة
أي دو لـة أ خـرى.
السـلطات فـي الر بـاط هـي التـي تحـدد شـروط منـح
التأشـيرات ،وأعتقـد منـذ وصولـي إلـى السـويد ليـس
هنـاك تأ شـيرة رفضـت .نحـن بلـد مفتـوح ،ونعـرف
أهميـة وجود نـا ضمـن المجمو عـة العربيـة عند مـا
نكـون فـي بلـد أجنبـي.

حاورها نزار عســكر

◄

◄ السفيرة التونسية في ستوكهولم فاطمة عمراني

وتضمـن االحتفـال عـزف المو سـيقى التونسـية
والعربيـة و عـدد مـن األغا نـي ،نا لـت استحسـان
المشـاركين فـي هـذه المنا سـبة.
و علـى ها مـش ا ال حتفـا ل  ،ا لتقطـت كا ميـر ا
« ا لكو مبـس » هـذ ه ا لصـو ر ة لسـفير ة ا لمملكـة
المغربيـة فـي السـويد أمينـة بوعيّ ـاش مـع السـفير
الجزا ئـري فتـاح محـرز.
◄

◄سفيرة المملكة المغربية في السويد أمينة ّ
بوعياش مع السفير الجزائري فتاح محرز
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رئيس المركز اإلسالمي في السويد للكومبس:

نحن مؤسسات
إسالمية سويدية
ال نتبع لإلخوان وال
لغيرهم ونعمل وفق
القانون السويدي
السـويد – خاص :رفض اإلمـام محمود خلفـي رئيس المركز اإلسلامي في السـويد ،إتهـام تقرير ،لمؤسسـات
إسلامية فـي السـويد ،بأنهـا تتبـع تنظيـم اإلخـوان المسـلمين .التقريـر أنجزتـه وقدمتـه سـلطة الطـوارئ
وحماية المجتمع ،إلى الحكومة السويدية.
ووفقـا لمؤلفـي التقر يـر ،فـإن شـبكة تتبـع لإل خـوان
المسـلمين ،ناشـطة في البلاد منـذ أواخر السـبعينات،
عملـت علـى الترسـيخ لتواجدهـا تدريجيـا مـن خلال
تزايـد أعـداد المهاجريـن ،كمـا وصـف التقريـر نشـاط
هـذه الشـبكة بأ نـه ير مـي إ لـى إنشـاء مجتمـع مـواز
يخا لـف مبـادئ المجتمـع السـويدي.
اإل مـام محمـود خلفـي وا لـذي يشـغل أيضـا رئيـس
المجلـس السـويدي لألئمـة اعتبـر هـذا التقريـر بمثابة
تحريـض علـى األقليـة المسـلمة وخـرق للسـلم األهلـي
ضمـن المجتمـع السـويدي.
وأوضـح أن عمـل المؤسسـات اإلسلامية فـي السـويد
هـو لتقد يـم الخد مـات للجاليـة و هـو عمـل يقـوم
علـى التعـاون مـع مؤسسـات أ خـرى غيـر إسلامية
أيضـا ،منهـا التعـاون الرائـع مـع الكنيسـة السـويدية،
واعتبـر أن اسـتخدام التقريـر لعبـارات مثـل :اإلخـوان
واألسـلمة هـو للكيديـة وللتطبيـل ولتعميـم األحـكام
المسـبقة ،حسـب و صـف اإل مـام.

المؤسسات اإلسالمية
التي ذكرها التقرير بأنها
تتبع لإلخوان المسلمين؟
نحـن نتحفـظ علـى هـذا التصنيـف ،بـل نقـول و بـكل
وضوح وصـدق بأننـا ال نتبـع ال اإلخـوان في مصـر وال في
تونـس وال فـي أي دولـة عربيـة ،ونحـن ال نتبـع كائنا من
كان ،وال يوجـد لدينـا أي ارتبـاط عضـوي أو تنظيمـي
فـي الخـارج ،نحـن يحكمنـا دسـتورنا الـذي هو فـي إطار
القانـون السـويدي ،نحـن نتبـع كهيكليـة فقـط التحـاد
المنظمـات اإلسلامية فـي أوروبـا ،ولكـن هـذا ال يمنـع
و جـود أ شـخاص لهـم ميـول وأ فـكار تتبـع تيـارات
دينيـة مختلفـة داخـل هـذه المؤسسـات.

الكومبـس وللتوضيـح سـألت اإلمـام محمـود اإلمـام محمـود خلفي سـيظهر قريبـا على
تلفزيـون الكومبـس السـتكمال الحـوار.
خلفـي سـؤالين:

الكومبس :هل تعتبر
ربط بعض المؤسسات
اإلسالمية باإلخوان
المسلمين هو «تهمة»؟
اإلمـام محمـود الخلفـي :التيـار اإلخوانـي موجـود فـي
السـويد كأفـكار ،إلـى جانـب أفـكار تيـارات إسلامية
مختلفـة مثـل التيـار السـلفي والصو فـي والتبليغـي
وغير هـم ،و هـي مرجعيـات فكر يـة ،وهنـاك و ئـام
بينهـم ،التقر يـر قـدم الفكـر اإلخوا نـي بطريقـة
مخيفـة وكأن التعاطـف مـع هـذا الفكـر جريمـة ،وهـو
قـدم كلمـة «إخـوان» دون إعطـاء معنـى للمصطلـح.
نحـن نعتبـر أن هـذا التقر يـر يعتبـر جريمـة ضـد
المجتمـع السـويدي ،واعتـداء صـارخ عليـه.

الكومبس :ولكن هل
توافق على تصنيف هذه

المزيد عن التقرير
بتكليـف مـن الحكو مـة السـويدية قا مـت سـلطة
الطـوارئ وحما يـة المجتمـع (إم إس بـي) بإنجـاز
درا سـة بحثيـة مـن حوا لـي  30صفحـة حـول تار يـخ
وتواجـد اإلخـوان المسـلمين فـي السـويد ،وبعـد عـدة
أيـام علـى نشـر التقريـر قـام حوالـي عشـرين منظمـة
و شـخصية سيا سـية بانتقـاده ووصفـه با نـه غيـر
موضو عـي .وممـا جـاء بالتقر يـر:
اإلخـوان المسـلمون منظمـة ناشـطة فـي السـويد منـذ
عـام  .1970ثبـت هـذا مـن خلال تقر يـر قـدم إ لـى
سـلطة الطـوارئ وحما يـة المجتمـع .ووفقـا لمؤلفـي
التقريـر فـإن البعض مـن حركـة اليسـار وحـزب البيئة
«كان بمثابـة دعـم علمانـي» للشـبكة اإلسلامية.
ال يو جـد تار يـخ وا ضـح لتأ سـيس جما عـة اإل خـوان
المسـلمين فـي السـويد .ولكـن وفقـا لدرا سـة ،تمـت
بطلـب مـن سـلطة الطـوارئ وحما يـة المجتمـع (إم
إس بـي) ،فـإن الشـبكة ناشـطة فـي البلاد منـذ أواخـر
السـبعينات ،و تـم التر سـيخ تدريجيـا مـن خلال
الهجـرة .ومـن بيـن مؤلفـي التقر يـر ماغنـوس نـورل
البا حـث فـي اإلر هـاب وسيا سـة األ مـن.
وفقـا للتقر يـر يمكـن تتبـع آ ثـار اإل خـوان المسـلمين

فـي السـويد فـي الكتيبـات المنشـورة عـن اإلسلام مـن
الثمانينـات ،علـى سـبيل المثـال يو جـد فـي الكتيـب
«فهـم اإلسلام» مو قـف الشـبكة األيديولو جـي
ا لكال سـيكي .
يكتـب مؤلفـو التقر يـر« :أن الكتيـب يتضمـن كل
األفـكار التـي عرفـت بهـا الجماعـة عـن نفسـها ،كمـا
يصـرح عـن األسـلوب الـذي ينبـغ اسـتخدامه مـن أجـل
تحويـل المجتمـع إلـى االتجـاه اإلسلامي» .ومـن بينهـا
أ نـه يجـب السـيطرة علـى الفتيـات بشـدة ويجـب
علـى المسـلمين اتبـاع قواعـد تختلـف عـن تلـك التـي
يتبعهـا الموا طـن العلما نـي.
«وكذ لـك تشـجيع المنظمـات اإلسلامية فـي البلاد
مـن أ جـل حشـد قواتهـا فـي حملـة إسلامية وطنيـة،
والمفهـوم هـو أن نشـر اإلسلام واجـب دينـي».

تمحيـص ،علـى أنهـا هـي الحاسـمة للمسـلمين  -وفـي
الوقـت نفسـه نفـي وجـود اإلسلام السياسـي  -يدعـم
الكثيـرون التفكيـر الشـمولي لإل خـوان المسـلمين».
تر يـد جما عـة اإل خـوان المسـلمين أن يتبـع الفـرد
الدو لـة .الهـدف النها ئـي هـو دو لـة قائمـة علـى
ا لشـر يعة .
يقـال أن الشـبكة في السـويد منظمـة من خلال مجلس
مكـون مـن أكثـر مـن عشـرة أشـخاص .وفقـا للتقريـر
فـإن الرابطـة اإلسلامية تأسسـت فـي السـويد فـي
التسـعينات بطريقـة تعطـي ميثـاق منظـم علنـي
إلدارات اإلخـوان المختلفـة .تنفـي الرابطـة انتمائهـا
إ لـى جما عـة اإل خـوان المسـلمين ولكـن ال تنفيهـا
كمصـدر إلهـام.
يكتـب مؤلفـو التقرير «أن جماعـة اإلخوان المسـلمين
تمثـل هيـكل مخفـي بشـكل أو بآخـر للغربـاء ،وتظهـر
علـى أنهـا شـبكة عالميـة وأخـوة روحيـة أكثـر مـن أن
تكـون منظمـة بالمعنـى السـويدي للكلمـة».

مـا يقـارب مـن  20باحثـا فـي الديـن انتقـدوا التقريـر
مـن بينهـم آنـدرش آكفلـت ،جينـي بيريلونـد ،يوهـان
كاتـو ،ماتيـاس غارديـل ،وسـيمون سـورغينفري.
و قـد كتبـوا فـي ر سـالة مفتو حـة قائليـن« :يبـدوا أن
الدراسـة تفتـرض أن اإلسلام السـويدي متجانـس وأن
المسـلمين السـويديين فـي إطـار المجتمـع السـويدي
المدنـي فـي طريقهـم إلنشـاء مجتمـع مـواز فـي صـراع
مـع مجتمـع األغلبيـة ا لـذي يتحلـى بقيـم ممقو تـة
وينبـغ إ سـقاطه».
ينقلـب النقـد علـى الصـورة التـي ير سـمها التقر يـر
للحركـة اإلسلامية علـى أنهـا قـوة متماسـكة ومنظمة
ولكـن فـي نفـس الوقـت غامضـة.
كتـب الباحثـون «أن هـذه مزاعـم لـم يذكـر لهـا دعـم
تجريبـي .وبـكل بسـاطة ال توجـد مراجـع للمعلومـات
المهمـة».
و يـرون أ نـه مـن الخطـورة و صـف جما عـة اإل خـوان
المسـلمين علـى أنهـم « أسا سـا منظمـة معاد يـة
للديمقراطيـة ،عنيفـة وهدامـة للمجتمـع»  -كمـا أن
ذ كـر أ سـماء األ شـخاص والمنظمـات اإلسلامية فـي
السـويد يضعهـم محـل الشـك.

اتهام بتسرب ماليين
الضرائب إلى غير محلها

انتقادات باحثي الدين للتقرير

اإلخوان « :هيكل مخفي
بشكل أو بآخر»
يعنـي مؤلفـو التقريـر أن سياسـة التعدديـة الثقافيـة
لحركـة اليسـار وحـزب البيئـة كانـت على مدى سـنوات
بمثا بـة د عـم علما نـي لجما عـة اإل خـوان المسـلمين.
« مـن خلال تقد يـم مشـكلة اإلسلاموفوبيا دون

وفقـا للتقر يـر فقـد تسـربت المالييـن مـن الضرا ئـب
السـويدية التـي يدفعهـا السـكان فـي السـويد إ لـى
الفـرع السـويدي للمنظمـة اإلسلامية.
« ا سـتطاعت جما عـة اإل خـوان المسـلمين علـى مـر
السـنين ،مـن خلال عـدد كبيـر مـن المنظمـات إقامـة
مر كـز مهيمـن للغا يـة ضمـن الحاصليـن علـى الد عـم
الحكو مـي أي مـا يسـمى الجـزء المسـلم فـي المجتمـع
المد نـي».
يـدور األمـر حـول المسـاعدات التـي تدفعهـا الدولـة
للمنظمـات علـى سـبيل المثـال المسـاعدة الحكوميـة
للمنظمـات الدينيـة ومسـاعدة منظمـات األطفـال
والشـباب وصنـدوق اإلرث العـام وكذلـك المسـاعدات
اإلقليميـة والبلد يـة.
ا سـم التقر يـر «اإل خـوان المسـلمين فـي السـويد»،
ألفـه ماغنـوس نـورل ،بمسـاعدة آيـه كارلبـوم وبييـر
دورا نـي.

قسم التحرير
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هذا ما حدث بعد عام من تشديد آليات
إصدار الجوازات السويدية

ذكـرت الشـرطة السـويدية ،أن اإلجـراءات الصارمـة
التـي كا نـت الحكو مـة السـويدية ،قـد اتخذتهـا فـي
العـام الما ضـي ،للحـد مـن عمليـات تزو يـر جـوازات
السـفر السـويدية ،إال أن ذ لـك لـم يـأت بالنتا ئـج
المر جـوة بعـد مـرور عـام علـى تطبيقهـا.
غيـر أن الشـرطة شـدّ دت أن هـذه اإلجراءات سـاهمت
في وقـف تطـور عمليـات التزويـر السـابقة التـي كانت
سـائدة.
وكانـت الحكومـة ،قـد أقـرت فـي  15نيسـان /أبريـل
الما ضـي ،جملـة مـن التشـديدات القانونيـة علـى
إصـدار جـوازات السـفر السـويدية ،بسـبب تعرضهـا
لعمليـات تزو يـر وا سـعة النطـاق وبيعهـا بعـد
ذ لـك إ لـى أ فـراد المنظمـات اإلرهابيـة والعصا بـات
اإلجراميـة.
ووفقـا للوا ئـح الجد يـدة ،فإ نـه يمكـن للشـخص
الحصـول علـى ثال ثـة جـوازات سـفر عاد يـة ،كحـد
أقصـى خلال فتـرة خمسـة أعـوام ،فيمـا كان العـدد
غيـر محـدد فـي السـابق ،حيـث حـدث فـي السـابق ان
شـخصًا واحـدًا كان قـد أصـدر  18جـواز سـفر خلال
فتـرة خمسـة أ عـوام ،وفقـا ألر قـام الشـرطة.

اختفاء الجواز السويدي
مشكلة أمنية!
وعلـى موقعهـا اإللكترو نـي ،كتبـت الشـرطة بعـد
إد خـال التغييـرات تلـك حيـز التطبيـق ،قائلـة:
«الجـواز ا لـذي تُ سـاء معاملتـه ويجـري ا سـتخدامه
مـن قبـل شـخص غيـر حاملـه ،يشـكل خطـرًا أمنيـا
كبيـر ًا ،و علـى سـبيل ا لمثـا ل  ،يُ سـتغل مـن قبـل
أ فـراد مرتبطيـن بالجريمـة المنظمـة أو الجما عـات

ا إل ر ها بيـة  ،ا لذ يـن يسـا فر و ن بغيـر هو يتهـم
ا لحقيقيـة » .
وأوضحـت« :أن فقـدان أو اختفـاء العديـد مـن جـوازات
السـفر السـويدية ،يعـد مشـكلة».
كمـا جـرى تشـديد قوا عـد إ صـدار جـوازات السـفر
المؤقتـة ،التـي ال تضـم فقـط وقتـا محـددًا النتهـاء
صالحيتهـا ،بـل تشـمل أيضـا تحد يـد جغرافيـة
المنطقـة فـي البلـد ا لـذي يفكـر الشـخص بزيار تـه.
و مـن ضمـن التشـريعات الجد يـدة أيضـا ،إبطـال
مفعـول جـواز السـفر العـادي ومنعـه دوليـا عنـد
التقـدم بطلـب الحصـول علـى جـواز سـفر مؤقـت ،كمـا
خفضـت فتـرة صالحية جـوازات السـفر لألطفـال دون
سـن  12عامـا وحتـى سـن الثالثـة ،والهـدف مـن هـذا
التغييـر ،هـو مالحظـة التغييـرات الشـكلية الحاصلـة
لألطفـال خلال هـذه المرحلـة العمريـة والتـي تجـري
بسـرعة ،فيمـا تجـري نفـس القوانيـن العاد يـة علـى
البقيـة بمـا يخـص مـدة صالحيـة جـوازات السـفر
المحـددة بخمسـة أ عـوام.

فعالية ليست بالكبيرة
ووفقـا للشـرطة ،فإنـه وبعـد فتـرة مـرور عـام تقريبـا
علـى إ صـدار قوانيـن الجـوازات الجد يـدة ،فـإن مـا
حققتـه مـن فعاليـة لـم يكـن بالمسـتوى المتو قـع،
لكنـه سـاهم فـي الحـد مـن عمليـات التزو يـر تلـك،
حيـث تراجعـت عـدد البالغـات بخصـوص الجـوازات
المفقـودة.
وخلال العـام الما ضـي ،جـرى اإلبلاغ عـن فقـدان
 63628جـواز سـفر ،مـا يعنـي انخفاضـا ضئيلاً عـن
عـدد الجـوازات التـي جـرى اإلبلاغ عـن اختفائهـا فـي

العـام  ،2015والتـي بلغـت  63644جـوا ز ًا.
وقـال مديـر العمليـات فـي قضايـا الجـوازات بالشـرطة
الرش بيوهـل لوكالـة األنباء السـويدية« :الرقـم ال يزال
مرتفعـا ،ولكـن ننظـر إلـى عـدم زيادتـه إلـى أكثـر مـن
ذلـك وتوقفـه عنـد حـد معيـن ،أنـه بمثابـة تحسـن».
وأضـاف« :الحظنـا انخفاضـا كبيـرًا فـي إصدار جـوازات
السـفر المؤقتـة ،وبنحـو  14000جـواز خلال العـام
الما ضـي .و هـذا مـا نفسـره علـى أ نـه تأثيـر وا ضـح
للقوا عـد الجد يـدة».
وبلـغ إجما لـي عـدد الشـكاوى التـي وصلـت الشـرطة
بخصـوص الجـوازات المفقـودة منـذ العـام ،2008
أكثـر مـن  500000جـواز سـويدي.
ووفقـا لشـرطة الحـدود المشـتركة بيـن االتحـاد
األورو بـي ،فـإن السـويد تحتـل المرتبـة الثانيـة فـي

قائمـة البلـدان التـي تتعـرض فيهـا جـوازات السـفر
إ لـى تزو يـر.
وبحسـب بيوهـل ،فأنـه وأن ظلـت شـكاوى اإلبلاغ عـن
جـوازات السـفر المفقـودة عنـد نفـس مسـتوياتها
المرتفعـة ،فإنـه ليـس هنـاك مـن سـبب وجيـه للقلـق،
قائلاً « :بالتأكيـد ،سـنعمل علـى خفـض تلـك األرقـام.
لكننـا نصـدر  1.5مليـون جـواز فـي العـام الوا حـد
ولدينـا نحـو  7.5مليـون جـواز ضمـن دائـرة التـداول.
و مـن الطبيعـي أن يكـون هنـاك فقـدان فـي تلـك
الجـوازات».
وخلال األعـوام  ،2013-2009أصـدرت السـلطات
أكثـر مـن ثال ثـة جـوازات سـفر ل ـ  6300شـخص
خلال فتـرة خمسـة أ عـوام.
لينا ســياوش
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STÖD OCH
MATCHNING
سنساعدك يف سوق العمل السويدي .بالتعاون مع مكتب التوظيف
( ،)Arbetsförmedlingenسننوفر لك خدمة الدعم واملطابقة .وسيتخذ
مكتب  Arbetsförmedlingenالقرار مبا إذا كنت بحاجة لتلقي الخدمة.
هدف ذلك هو حصولك عىل الوظيفة.

www.eductus.se
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أهـم األسـئلة الشـائعة التـي تصـل للصليـب األحمـر
مـن الالجئيـن وطالبـي اللجـوء
الكومبـس – شـركاؤنا :تتعـاون شـبكة الكومبـس
اإلعالميـة مـع منظمـة الصليـب األحمـر السـويدي
لتوفيـر المعلومـات واإلرشـادات والنصائـح الالزمة
لقـراء ومتابعـي الكومبـس .ويمكـن لجميـع متابعـي
الكومبس إبالغ الشـبكة عن المواضيـع التي تهمهم
وقـراءة المزيـد حولهـا ،حيـث يمكنكـم التواصـل
معنـا عبـر البريـد اإللكترونـي التالـي @INFO
ALKOMPIS.SE

وهـذا عـدد مـن أهـم األسـئلة الشـائعة
التـي يتلقاهـا الصليـب األحمـر فـي كثيـر
مـن األحيـان.

أنا قدمت حديثًا للسويد.
هل يوجد لدى الصليب
األحمر نشاطات يمكنني
المشاركة فيها؟
إن الصليـب األحمـر ير غـب كثيـر ًا بمسـاعدة أولئـك
األ شـخاص الذ يـن جـاؤوا حديثـا للسـويد وذ لـك
بغيـة جعلهـم يشـعرون باالنسـجام وبأنهـم جـزء
مـن المجتمـع .وعلـى سـبيل المثـال نحـن نفعـل ذلـك
مـن خلال الد عـوة للمشـاركة فـي أنشـطة التدر يـب
لممارسـة اللغـة السـويدية ،وإتاحـة الفرصـة للتعـرف
علـى السـويديين والتر سـيخ فـي المجتمـع .ونحـن
نقـدم أيضـا المسـاعدة الالز مـة لحـل الوظا ئـف
والواجبـات المنزليـة ،وذ لـك مـن أ جـل أن يسـتطيع
القاد مـون الجـدد التعا مـل مثلاً مـع الواجبـات
المدر سـية بشـكل أفضـل.
ويو جـد تقريبـا فـي جميـع البلد يـات السـويدية
متاجرنـا الخاصـة بالبضائـع المسـتعملة SECOND
 .HANDوهنـاك يمكنـك شـرب القهـوة و شـراء

المال بـس المسـتعملة واأل ثـاث واألدوات المنزليـة
بأ سـعار جيـدة ومنا سـبة جـدًا.
و يمكنـك أ يضـا ا لتو ا صـل مـع ا لصليـب ا أل حمـر
للحصـول علـى المعلو مـات الالز مـة حـول المجتمـع.

يمكـن االتصـال بالمستشـار المسـؤول عـن قضا يـا للمهاجريـن غيـر الشـرعيين الذيـن ال يملكـون أوراقـا
الهجـرة فـي الصليـب األحمـر.
رسـمية وغيرهـم مـن المهاجريـن الذيـن هـم خـارج
نطـاق نظـام حما يـة المجتمـع .ونعمـل علـى توفيـر
العلاج المجانـي باإلضافـة إلـى تنظيـم الحصـول علـى
هل يستطيع الصليب األحمر
مترجـم فـي حـال لـزم األمـر .وللمزيـد مـن المعلومـات
يمكنكـم ا ال تصـا ل بمر كـز خد مـة ا لمعلو مـا ت
مساعدتي في العثور على
. INFOSERVICE

هـل تريـد أن تعـرف المزيـد
عـن أنشـطة الصليـب األحمـر عائلتي التي فقدت االتصال
لالتصال مع الصليب األحمر:
فـي ا لمر ا كـز ا لقر يبـة منـك ؟ بها عندما هربت للسويد؟
•مركز خدمة المعلومات :INFOSERVICE
اتصـل بمركـز خدمـة المعلومات يملـك الصليـب األحمـر شـبكة وا سـعة وفر يـدة
المفقود يمـنـن االتصـال برقـم الهاتـف التالـي00 95 19-0771 :
نوعهـا تسـمح لنـا بالبحـث عـن األ قـارب
يمكنـك الحصـول مـن يـوم االثنيـن ولغايـة الجمعة من السـاعة العاشـرة
INFOSERVICE
فـي العديـد مـن األماكـن فـي العالـم.
لقد حصلت على رفض لطلب
اللجوء .هل يمكن أن يساعدني
الصليب األحمر للبقاء في السويد؟
يعمـل الصليـب األحمـر مـن أ جـل ضمـان أن يحصـل
جميـع األ شـخاص الذ يـن يحتا جـون للحما يـة مـن
االضطهـاد ،علـى فر صـة لتقد يـم طلـب اللجـوء فـي
السـويد والحصـول علـى محاكمـة قانونية عادلـة فيما
يتعلـق بقضايا هـم.
وإذا حصلـت علـى قـرار بر فـض طلـب اللجـوء فـي
السـويد ،فبإمكانـك الحصـول علـى المشـورة القانونيـة
الالزمـة عندمـا يتعلـق األمـر بوجـود فرصـة إلعـادة
تقديـم طلـب اللجـوء مـن جديـد ،فـي حـال كان لديـك
أ سـباب جد يـدة للجـوء ،وليـس بنـا ًء علـى الحجـج
القديمـة ،أي في حـال وجـود أسـباب أخـرى للحماية أو
مـا شـابه ذ لـك ،لـم يتـم اختبار هـا والتحقـق منهـا.
ويسـتطيع أيضـا األشـخاص الذيـن قـرروا العـودة إلـى
بلدانهـم األصليـة الحصـول علـى المشـورة القانونيـة
والدعـم والمسـاعدة الالزمـة التـي يحتاجونهـا .حيـث

علـى مسـاعدة مـن الصليـب األحمـر إذا كا نـت لد يـك
صلـة قرابـة وثيقـة جـدًا بالشـخص الـذي تبحـث عنـه.
وكذ لـك أيضـا فـي حـال كنـت تبحـث عـن شـخص
غيـر مو جـود فـي السـويد وفقـدت االتصـال بـه
نتيجـة الحـروب والصرا عـات والكـوارث الطبيعيـة
واللجـوء والهجـرة .وتسـتطيع االتصـال بالمستشـار
المسـؤول عـن قضا يـا الهجـرة فـي الصليـب األحمـر
.MIGRATIONSRÅDGIVNING

هل يمكنني الحصول على
مساعدة الرعاية الصحية
من الصليب األحمر؟
يعتبـر الصليـب األحمـر مسـؤو ًال عـن العد يـد مـن
مرا كـز العلاج التـي تو فـر العنا يـة الطبيـة والعلاج
والرعا يـة لأل شـخاص الذ يـن يعا نـون مـن اإلصا بـة
بصد مـا ت نفسـية بسـبب ا لحـر و ب أ و تعر ضـو ا
للتعذيـب أو عاشـوا تجـارب قاسـية جـدًا خلال رحلـة
لجو ئهـم .
نحـن نقـدم الرعا يـة والمشـورة الالز مـة والد عـم

صباحـا ولغايـة الرابعـة عصـرًا ،ويكـون الهاتـف مغلقـا
خلال فتـرة الغـداء مـن السـاعة  12ولغايـة الواحـدة
ظهـرًا.
و يمكـن ا لحصـو ل عـن طر يـق مر كـز خد مـة
المعلومـات علـى جميـع المعلومـات الالزمـة باللغتيـن
السـويدية واإلنجليز يـة.
• مستشـا ر ا لمسـؤ و ل عـن قضا يـا
ا لهجـر ة فـي ا لصليـب ا أل حمـر
:MIGRATIONSRÅDGIVNING
لدينـا خـط هاتـف للمسـاعدة فـي الحصـول علـى
استشـارة مسـؤول قضا يـا الهجـرة ،وتكـون
ا لمعلو مـا ت متو فـر ة با للغتيـن ا لسـو يد ية
واإلنجليز يـة ،حيـث يمكـن االتصـال أ يـام
الثال ثـاء واألربعـاء والخميـس مـن السـاعة
التا سـعة والنصـف صبا حـا ولغا يـة  12ظهـر ًا،
ويمكنكـم االتصال بالرقـم التالـي451-020 :
000
وللمز يـد مـن المعلو مـات يمكنكـم ز يـارة المو قـع
اإللكترو نـي للصليـب األحمـر غبـر الرا بـط التا لـي
WWW.REDCROSS.SE
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Här är några vanliga frågor
som Röda Korset ofta får.
Du som läsare kommer få
ta del av information, tips och
råd från Svenska Röda Korset
i Al Kompis tidning och på
Facebook. Du får gärna berätta vad du är nyfiken på att läsa
om. Maila info@alkompis.se
eller skicka ett meddelande på
Al Kompis Facebook.

Här är några vanliga
frågor som Röda Korset
ofta får.
Jag är ny i Sverige.
Har Röda Korset aktiviteter som jag kan engagera mig i?
Röda Korset vill hjälpa dig som
är ny i Sverige att trivas och att känna dig delaktig i samhället. Det gör
vi till exempel genom att erbjuda
språkträning i svenska och möjligheten att lära känna etablerade svenskar. Vi hjälper också till med läxor så
att till exempel du som är nyanländ
bättre klarar av skolan. I nästan

alla kommuner i finns våra Second
Hand-butiker och mötesplatser. Där
kan du ta en kopp kaffe och köpa
skänkta kläder, möbler och prylar till
bra pris. Du kan även vända dig till
Röda Korset för att få samhällsinformation. Vill du veta mer om Röda
Korsets verksamheter i närheten av
dig? Kontakta Infoservice.

Jag har fått avslag på
min asylansökan, kan
Röda Korset hjälpa mig
att få stanna i Sverige?
Röda Korset arbetar för att alla
som behöver skydd från förföljelse
ska ha möjlighet att söka asyl och få
en rättssäker prövning av sitt ärende.
Om du har fått avslag har du möjlighet att få juridisk rådgivning när det
gäller möjligheter att söka på nytt
om du har nya, inte tidigare prövade
skyddsskäl eller liknande. Den som
beslutat sig för att återvända kan
även få råd och stöd. Kontakta vår
migrationsrådgivning.

Kan Röda Korset hjälpa mig hitta mina anhöriga som jag förlorat

kontakten med när jag
flydde?
Röda Korset har ett unikt nätverk
som möjliggör för oss att söka efter
(efterforska) saknade anhöriga på
många ställen i världen. Du kan få
hjälp med efterforskning om du är
nära släkt med den du söker, om den
du söker inte finns i Sverige och ni
förlorade kontakten i samband med
krig, konflikt, naturkatastrof, flykt
eller migration. Kontakta vår migrationsrådgivning.

Kan Röda Korset hjälpa mig med vård?
Röda Korset driver behandlingscenter där vi ger vård och behandling
till personer som lider av trauman
från krig, tortyr eller svåra flyktupplevelser. På Röda Korsets vårdförmedling ger vi vård, råd och stöd
till papperslösa och andra migranter
som faller utanför samhällets skyddssystem. Behandlingen är kostnadsfri
och vid behov ordnar Röda Korset
med tolk. Kontakta Infoservice för
mer information

Kontakta Röda Korset
Infoservice:
tel. 0771-19 95 00.
Öppet
måndag-fredag kl. 10.00 - 16.00.
Lunchstängt kl. 12.00 - 13.00.

Via Infoservice får du information på svenska och
engelska.
Migrationsrådgivning:
Vår
Rådgivningstelefon
för migrationsrådgivning
är öppen tisdagar, onsdagar och torsdagar kl. 9.3012.00, tel: 020-415 000. Du
får information på svenska
och engelska.
Besök gärna Röda Korsets
hemsida för mer information www.redcross.se
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كـم مـن الوقـت سـوف تسـتغرق معالجـة قضيتـي
لـدى مصلحـة الهجـرة؟
الكومبس – شـركاؤنا :إن السـؤال األكثر شـيوعًا الـذي نتلقاه في مكتـب المحاماة هو لماذا تسـتغرق دراسـة
طويال جـدًا .وكما يعلـم الجميع إنه أمـر ممل للغايـة وصعب جدًا
ومعالجـة القضايا لـدى مصلحة الهجـرة وق
طويلـةتًاقبـل ً
الحصـول علـى الجـواب المهـم والمنتظـر .فالكثير مـن الناس
أن يضطـر المـرء االنتظـار لفتـرات
انتظروا أكثر من عامين تقريبًا قبل اتخاذ مصلحـة الهجرة قرارًا حول قضية طلب لجوئهم.
مـاذا تقـول القوانيـن فـي هـذه الحالـة ومـاذا تقول هنـاك حا جـة إلر سـال المز يـد مـن الوثا ئـق واألوراق
مصلحـة الهجـرة؟

األولوية
سـابقًا كان يمكـن للمـرء تقد يـم طلبـه والخضـوع
لنظـام االنضمام لقائمـة طا بـور االنتظـار لـدى
مصلحـة الهجـرة ،ولكـن فـي عـام  2015تـم التخلي
عـن تطبيق نظـام الئحـة فتـرات االنتظـار وحتـى اآلن
ال تو جـد أي و سـيلة ر سـمية للتسـريع فـي معالجـة
قضايـا طالبـي اللجـوء واتخـاذ القرارات والبـت فيهـا.
و فـي حـال كان لـدى المـرء مو ظـف مسـؤول عـن
قضيتـه ،فإ نـه وبالر غـم مـن كل شـيء يسـتطيع
الشـخص إر سـال بر يـد إلكترو نـي إ لـى المو ظـف
المسـؤول وإبال غـه مـاذا ير يـد .وإذا كنـت محظـوظ
يمكـن للموظـف المسـؤول أن يختـار إعطـاء األولويـة
لهـذه القضيـة .ولكن فـي العديـد مـن الحـاالت ال تقوم
مصلحـة الهجـرة بإعطـاء أو توز يـع القضيـة علـى أي
مو ظـف مسـؤول قبـل مـرور فتـرة انتظـار طويلـة
جـد ًا .وهنـاك معلو مـة يمكـن االسـتفادة منهـا و هـي
تسـجيل الد خـول فـي المو قـع اإللكترو نـي الر سـمي
لمصلحـة الهجـرة عـن طر يـق الهو يـة اإللكترونيـة
 BANK IDورؤية ما هو رمـز أو رقم ملف الـق
ضية التي حصل عليها الشـخص و مـن ثـم إر سـال
بريـد إلكترونـي إلـى مصلحـة الهجـرة وسـؤالهم لمـاذا
ا سـتغرقت معالجـة قضيتهـم وقتـا طويلاً جـدًا،
باإلضافـة إلـى سـؤالهم أيضـا فـي نفـس الوقـت إذا كان

„„

وفي حال كان لدى
المرء موظف مسؤول عن
قضيته ،فإنه وبالرغم من كل
شيء يستطيع الشخص إرسال
بريد إلكتروني إلى الموظف
المسؤول وإبالغه ماذا يريد.
وإذا كنت محظوظ يمكن
للموظف المسؤول أن يختار
إعطاء األولوية لهذه القضية.

الر سـمية .و فـي حـال كان الشـخص محظو ظـا فـإن
المو ظـف المسـؤول عـن قضيـة هـذا الشـخص ا لـذي
ال يعر فـه سـوف يقـوم با لـرد عليـه واإلجا بـة علـى
تسـاؤالته عبـر البر يـد اإللكترو نـي.

وقت اتخاذ القرار
العديـد مـن النـاس يعرفون جيـدًا أنهـم يسـتطيعون
التأ كـد والتحقـق مـن و قـت معالجـة قضايا هـم فـي
مـكان خـاص علـى المو قـع اإللكترو نـي الر سـمي
لمصلحـة الهجـرة .ولكـن السـيئ فـي هـذا األمـر هـو أن

العد يـد مـن مختلـف أ نـواع حـاالت القضا يـا ال يمكـن
التأكـد والتحقـق منهـا .وفـي الجـزء العلـوي مـن صفحـة
المو قـع اإللكترو نـي يو جـد عبـارة مكتـوب فيهـا أن
الشـخص الـذي قـدم طلـب الحصـول علـى حـق اللجـوء
في الوقـت الحاضـر ال يمكنـه التحقق مـن قضيته .وإذا
حـاول المـرء اختيـار عدة أنـواع مختلفـة وبدائـل أخرى
فـإن اإلجابـات يمكـن أن تبـدو إيجابيـة جـدًا.

„„

إنه كابوس بالفعل أن
ينتظر المرء أخذ جواب ولكنه
ال يحصل على الرد المطلوب
ولذلك فإن العديد من الناس
بدؤوا باإلبالغ عن مصلحة
الهجرة وتقديم شكوى لدى
وكيل الجمهور للشؤون
القانونيّ ة  OJالذي يمارس
الرقابة على مختلف السلطات
الحكومية.
والجـواب ا لـذي يأ تـي فـي حـال كان الشـخص ير غـب
بتمديـد فتـرة الترخيـص القانونـي للحصـول علـى إذن
البقـاء فـي السـويد مع شـخص آخـر ممـن لديـه تصريح
باإلقامـة الدائمـة ،يمكـن أن يسـتغرق فتـرة تتـراوح
مـن شـهر وا حـد إ لـى شـهرين ،ممـا يبـدو بالتا لـي أن
نكـون متفائليـن للغا يـة.

تقديم بالغات ضد
مصلحة الهجرة
إ نـه كا بـوس بالفعـل أن ينتظـر المـرء أ خـذ جـواب
ولكنـه ال يحصـل علـى ا لـرد المطلـوب ولذ لـك فـإن
العد يـد مـن النـاس بـدؤوا باإلبلاغ عـن مصلحـة
الهجـرة وتقد يـم شـكوى لـدى وكيـل الجمهـور
للشـؤون القانونيّ ـة  JOالـذي يمـارس الرقابـة علـى
مختلـف ا لسـلطا ت ا لحكو ميـة .
وخلال العـام الماضـي تلقـى وكيـل الجمهـور للشـؤون
القانونيّ ـة  JOالمئـات مـن اإلخطـارات والشـكاوى
وإشـعارات التبليـغ عـن مصلحـة الهجـرة .حيـث نـص
مرسـوم األجانـب أن أوقـات معالجـة ودراسـة القضايـا
ذات الصلـة ينبـغ أن تكـون فقـط تسـعة أ شـهر فـي
حيـن أن العديـد ينتظـرون أكثـر مـن عاميـن.

إذا كان لديك أسئلة حول هذا
الموضوع ،يرجى االتصال بنا أو
مراسلتنا عبر البريد اإللكتروني:
0729093250
KONTORET@SUNDBYBERGSJURISTBYRA.SE
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رغم قرار المحكمة وتعاطف منظمات وشخصيات سياسية

«السوسيال» يرفض عودة الطفلة زيرين(  5سنوات) لعائلتها
هز كيان عائلة محمد ونالين ،من موظف
الكومبس – تحقيق :السـادس من سـبتمبر 2017جاء اتصال هاتفي
في الشـؤون االجتماعية «السوسـيال» أخبرهـم أن ال داعي بـأن يذهبوا ّإلى المدرسـة اليوم إلحضـار أوالدهم،
ألن إدارة المدرسـة أبلغت السوسـيال أن االبنة الصغيرة زيرين قالت إنها تتعرض للضـرب هي وأخواتها في
البيت ،ويجب عليهم الحضور للتحدث بهذا الخصوص.
لـم تفلـح جهـود األم واألب فـي إقنـاع السو سـيال
بأنهمـا ال يضر بـان األطفـال ،بـل طلبـوا منهـم أن
يضعـوا كاميرا فـي المنـزل ليـروا أنهـم عائلـة محبة وال
توجد أي مشـاكل ،وأن يسـألوا الجيـران واألصدقاء ،وأن
يشـاهدوا فيديوهـات وصـور العائلـة وهـم يقضـون
أوقـات ممتعـة مـع بعضهـم لكـن دون جـدوى ،فرقت
العائلـة ووضعـت الطفلـة الصغيـرة عنـد أ سـرة فـي
نفـس المدينـة ،ووضـع الشـقيقان اآلخـران عنـد أسـرة
فـي مدينـة تبعـد  70كـم عـن بلدتهـم.
وحسـب روايـة محمـد وناليـن ،لـم يذهـب األوالد إلـى
المدر سـة فـي األ سـبوع األول ،وذ لـك لعـدم و جـود
و سـيلة نقـل توصلهـم و لـم يمار سـوا نشـاطهم
المعتـاد فـي العـزف علـى البيانـو والكمـان طيلـة فتـرة
مكوثهـم عنـد تلـك العائلـة.
بعـد أسـبوعين مـن أخـذ األطفـال ،سـمح السوسـيال
بلقـاء جماعـي للعائلـة ،يقـول األب واألم« :علـى الفـور
الحظنـا أن األطفـال ليسـوا بخيـر ،وقـد تحـدث األوالد
أن المـرأة فـي العائلـة البديلـة تشـتمهما بعبـارات
نابيـة و هـي غاضبـة معظـم الو قـت».
ويتا بـع محمـد وناليـن :لقـد كا نـوا األطفـال مقيد يـن
بـكل شـيء حتـى الطعـام ليـس مسـمو حًا إال بكميـة
محـددة ،لقد وجهـت ابنتنـا الكبـرى روزا ذات العشـرة
أعـوام حديثهـا لموظفـي السوسـيال الذيـن تواجـدوا
معهـم فـي اللقـاء وقا لـت لهـم« :كيـف تأخذو نـا مـن
أهلنـا وتضعو نـا عنـد عائلـة ال نعرفهـا وعند هـم
سـبعة كالب ،لـم أشـعر أنـا وأخـي سـوى أننـا مثلهـم،
المـرأة تشـتمنا وتقيـد حريتنـا فـي كل شـيء لـم نكـن

نسـتحم كل يـوم قبـل النـوم مثلمـا اعتد نـا وال نتلقـى
حضنـا مـن البا بـا والما مـا قبـل النـوم .وحسـب روا يـة
األبويـن أيضـا تضيـف االبنـة الكبـرى «أنـا فقـدت الثقـة
بالسـويد بعـد أن كنـت أقـول ألوالد عمـي فـي تركيـا أن
السـويد هـي أفضـل بلـد لألطفـال ،لـن أذ هـب معكـم
سـأعود مـع بابـا ومامـا أريـد أن أنـام فـي سـريري ،أريـد
ألعا بـي»
و يتا بـع ا لو ا لـد ا ن « عند مـا سـمع أ حـد مو ظفـي
السوسـيال كالم ابنتهـا روزا ،قـال لهـا عندمـا تكبريـن
يمكـن أن تصبحيـن رئيسـة وزراء « فمـا عبـر با قـي
ا لمو ظفـو ن عـن شـفقتهم و تعا طفهـم و لكـن
سـرعان مـا تبـدّ ل موقفهـم عندمـا انتهـى وقـت اللقـاء
المحـدد وبـدأ األوالد الكبـار بالصـراخ والبـكاء فغضـب
الموّ ظفـون ولـم يرضخـوا لرجـاء األوالد بـأن يعـودوا
إلـى أهلهـم ،الطفلـة الصغيـرة زيريـن لـم تكـن تفهـم
شـيئًا ممـا يحـدث عندمـا رأت أخويهـا يبكيـان قالـت
لهـم ال تبكـوا تعالـوا نلعـب معـا ،والحديـث لألبويـن.
األب محمـد واألم ناليـن أكـدا أنهمـا طلبـا علـى األقـل
بنقـل األطفـال مـن تلـك العائلـة ،لكـن دون جـدوى،
فيمـا سـألت األم ابنتهـا لمـاذا لـم تشـتكي للسوسـيال
عـن تلـك العائلـة فقالـت لـم أقابـل أحـدًا منهـم والمـرأة
الغاضبـة دومـا تهددهـم بالبوليـس عندهـا تذكـرت
األم أنها سـألت الموظفون هـل األوالد يلتقـون مع أحد
مـن قبلكـم هنـاك؟ فأجابـوا طبعـا هنـاك مـن يقابلهـم
ويطمـأن عليهـم كل يـوم!

االحتفاظ بالطفلة
الصغيرة
يتا بـع الوا لـدان حديثهمـا :فـي اليـوم التا لـي اتصلنـا
بالسوسـيال عـدة مـرات لكـن لـم يـردّ أحـد ،بعـد 28
يومًا أعادوا لنـا الطفليـن الكبيريـن روزا ورودي ،وكانا
بحا لـة مزر يـة مـن التعـب الجسـدي والنفسـي .لكـن
الفرحة لـم تتـم فقـد تـم االحتفـاظ بالطفلـة الصغيرة
ذات الخمـس سـنوات والحجـة الكبـرى أنهـا هـي مـن
قا لـت إنهـا تتعـرض للضـرب لكـن للمفار قـة ،تلـك
الصغيـرة قـد غيـرت أقوالهـا عـدة مـرات فمـرة قالـت
أبـي يضربنـي ثـم قالـت مـرة مامـا تضربنـي ليس بابـا ثم
عـادت وقالـت يضربونـي أنـا فقـط ثـم قالـت يضربونـا
أنـا وأخواتـي ..والغريـب أال يصـدق السوسـيال أقـوال
أختهـا الكبـرى ذات العشـرة أعـوام وشـقيقها  8عـام
اللذيـن أنكـرا كليـا وجـود أي عنـف مـن قبـل والديهـم
بالعكـس قالـت روزا :بابـا مـرح جـدًا ويضحكنـا ومامـا
تقبلنـا كثيـرا طـول اليـوم.

„„

يقول الوالدان «وألن
األوالد أصبحوا يخافون من
السوسيال رفضوا مجيئهم
فاضطر الوالدين أن يكذبوا على
االوالد ويقوالن إن من يأتوا
للمنزل هم ضيوف أو أصدقاء»
عـاد الطفلان الكبيـران مـع اشـتراط وضـع مـا يسـمع
 VÅRDPLANأي خطـة رعا يـة تتضمـن ز يـارة

موظفيـن مـن الشـؤون االجتماعيـة  3مرات أسـبوعيًا
للمنـزل لمراقبـة و ضـع األطفـال بعـد عودتهـم إ لـى
عائلتهـم األصليـة .يقـول الوا لـدان «وألن األوالد
أصبحـوا يخا فـون مـن السو سـيال رفضـوا مجيئهـم
فاضطـر الوالديـن أن يكذبـوا علـى األوالد ويقـوالن إن
مـن يأ تـوا للمنـزل هـم ضيـوف أو أصد قـاء»
يقـول الوا لـدان إنهمـا اقتر حـا علـى السو سـيال بـأن
يعيـدوا الصغيـرة مـع أ شـقائها طالمـا هنـاك خطـة
رعا يـة يـزور فيهـا الموظفـون المنـزل ليشـاهدوا
بأعينهـم كيـف تسـير األمـور مـع الجميـع ،لكـن كان
الجـواب لـن نعطيكـم الصغيـرة إال بعـد أن تعترفـوا
بأنكـم ضربتموهمـا ،عندهـا نضع خطـة رعايـة خاصة
بالطفلـة لكـن األبويـن ،وبحسـب قولهمـا اسـتهجنا أن
يعتر فـا بشـيء لـم يفعلاه أصلاً .
أمـام هـذا الموقـف قالـت موظفـة :إذًا لـن نعيـد الطفلة
ألنكمـا لسـتما أهلاً جديريـن بتربيتهـا.

دعوة قضائية
بحق السوسيال
قـام الوالـدان برفـع دعـوى قضائيـة ضـد السوسـيال
وأثنـاء ذلـك الوقـت الـذي اسـتغرقته التحقيقـات مـن
قبـل البوليـس والشـؤون االجتماعيـة ،تمـت عـدة
لقـاء ات مـع األوالد وكا نـت ،بحسـب و صـف الوالد يـن
حميمـة ومليئـة بالمحبـة واالنسـجام ،الصغيـرة
زير يـن كا نـت تسـأل كل مـرة أبويهـا «متـى سـأعود
للبيـت «كان كل شـيء إيجابيـا ولـم يوجـد وال أي دليـل
صغيـر علـى إ قـدام الوالد يـن علـى ضـرب أوالدهمـا
بحسـب تقر يـر الشـرطة ،األ مـر ا لـذي أ صـرّ عليـه
السو سـيال فـي المحكمـة ا سـتنا د ًا فقـط علـى أ قـوال
ا لطفلـة .
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◄

يقـول األب :الطفلـة عمر هـا خمـس سـنوات و قـد
غيـرت قصتهـا عـدة مـرات ومعـروف كـم هـو واسـع
خيـال الطفـل في هـذا العمـر وكيف يخلـط بيـن الواقع
والخيـال خاصـة إذا كان يشـاهد فيلمـا فـي التلفزيـون
مثلاً وكان هنـاك أب وأم يتشـاجران  ،إذا سـألت
الطفلـة مـاذا تشـاهدين ؟ سـتقول ما مـا ضر بـت با بـا
إذ أنهـا لـن تملـك الو سـائل اللغو يـة الكافيـة للتعبيـر
الكا مـل عـن الضما ئـر.

كمـا أ لقـى ا لر ئيـس ا لسـا بق لد ا ئـر ة ا لشـؤ و ن
االجتماعيـة فـي سـاندفيكن TORBJÖRN
 RÖNNKVISTأيضـا كلمـة عبّ ـر فيهـا عـن
خيبـة أملـه مـن طريقـة تعامـل بلديـة سـاندفيكن مـع
المسـألة ،وانتقـد قيامهـم بالطعـن بقـرار المحكمـة
بإعـادة الصغيـرة زيريـن للعائلـة الحاضنـة ،ممـا يتيـح
لهـم الحـق باالحتفـاظ بالصغيـرة بضعـة شـهور
أ خـرى.

«المفاجأة الصاعقة»

كما ألقى الرئيس السابق لدائرة
الشؤون االجتماعية في ساندفيكن
 TORBJÖRN RÖNNKVISTأيضًا
كلمة عبّ ر فيها عن خيبة أمله من طريقة
تعامل بلدية ساندفيكن مع المسألة،
وانتقد قيامهم بالطعن بقرار المحكمة
بإعادة الصغيرة زيرين للعائلة الحاضنة

بعـد انتهاء الجلسـة وفـي انتظـار قـرار القاضي تـم لقاء
األهـل مـع السوسـيال ،فـي اليـوم التالـي تحدثـوا عـن
أنهـم سـيعملون علـى خطـة رعاية مـن أجـل التمهيد
إلعـادة زيريـن فوافـق الوالـدان وسـأال متـى تبـدؤون
التنفيـذ؟ كان الجـواب :ال نعـرف يجـب أن ننتظـر
صـدور قـرار المحكمـة وعنـد صـدور قـرار المحكمـة
الذي ن ّـص علـى واجـب إعـادة الطفلـة زيريـن لعائلتها
بسـبب عـدم كفا يـة األد لـة علـى العنـف المفتـرض،
جـاء ت الصاعقـة المفا جـأة إذ طعـن السو سـيال فـي
قـرار القا ضـي وطالبـوا باال سـتئناف .وبعد هـا بيـوم
سـأل الوالـدان الموظفيـن :مـاذا عـن خطـة الرعايـة؟
كمـا وعد تـم؟ كان ا لـرد عصبيـا مـن قبـل المو ظـف
الـذي بـدا مرتبـكًا وقـال :غيرنـا رأينـا لـن يكـون هنـاك
أي تغيـر والطفلـة سـتبقى عنـد العائلـة البديلـة.

تأييد وتعاطف
شعبي مع العائلة
لـم تستسـلم العائلـة و قا مـت بتنظيـم مظاهرتيـن
بمسـاعدة جمعيـات كرديـة وإسلامية وشـخصيات
سيا سـية حا شـدة قا مـت شـبكة الكومبـس بتصو يـر
المظا هـرة األو لـى  17فبرا يـر ونقلهـا ،و قـد ألقـى
فيهـا عـدد مـن أصدقـاء وجيـران العائلـة السـويديين،
وعضـو فـي الحـزب الديمقرا طـي اال شـتراكي فـي
سـاندفيكن كلمـات كان مضمونهـا انتقـادا للشـؤون
االجتماعيـة فـي البلـدة ،علـى هـذا «العمل الالإنسـاني»
فـي تفر يـق شـمل عائلـة مُ حِ بّ ـة ،بحسـب قـول جـارة
سـويدية للعائلـة صوتهـا يرتعـش مـن التأ ثـر.

رئيس دائرة السوسيال :ال مجال
لنا لترك أي احتمال ولو صغير
عن تعرض الطفلة للعنف
فيمـا تداو لـت الصحـف التابعـة لبلد يـة يافلـة وعلـى
رأ سـها صحيفـة  ARBETARBLADETهـذه
القصـة لكـن جريـدة سـاندفيكن المحليـة حيـث جـرت
مظاهرتيـن تجاهلـت المو ضـوع ،لـم تذ كـر أي شـيء
عـن القصـة
فـي عـدد جر يـدة ARBETARBLADET
الصـادر بتاريـخ  9شـباط  2017وجهـت الجريـدة
انتقـادات كبيـرة لمسـؤول دائـرة السوسـيال الحالـي
 HANS-OLOV FRESTADIUSفـي بلديـة
سـا ند فيكن .
ولكـن هـذا المسـؤول رفـض هـذه االنتقـادات وقـال
إن هنـاك احتمـال ولـو صغيـر لتعـرض الطفلـة للعنـف
ويمكـن أن يكـون هنـاك تمييـز فـي تعا مـل األبو يـن
بيـن األطفـال ،لذ لـك ال بـد مـن إعطـاء الحما يـة لمـن
نـراه بحا جـة لهـا.

◄الموضوع في الصحافة السويدية

نائب منتخب في المجلس البلدي
لـ الكومبس :وصمة عار وتحيّ ز
ومـن ضمـن اآلراء االنتقاديـة أكـد حاتـم أبـو رويلـح فـي
حد يـث ل ـ الكومبـس و هـو نا ئـب منتخـب فـي اللجنـة
ا ال جتما عيـة للمجلـس ا لبلـد ي فـي سـا ند فيكن ،
ويعمـل ضمـن لجنـة األ سـرة «هنـاك نسـبة كبيـرة
مـن األقليـات المها جـرة يتـم أ خـذ أطفالهـم ،هـذه
و صمـة عـا ر و تحيّ ـز مبنـي علـى نقـص حـا د فـي
معر فـة الثقا فـات المختلفـة واللغـة كذ لـك ،إذ ال
يتـم توصيـل القـرارات باللغـة األم وإنمـا بالسـويدية
فقـط ،وكموظـف فـي السوسـيال أتسـاءل مـا المغـزى
مـن إعـادة طفليـن إلـى بيئـة يدّ عـي الموظفـون أنهـا
عنيفـة بينمـا ير فـض إ عـادة الطفلـة الصغيـرة»
وتا بـع أ بـو رويلـح :أ نـه يحتـرم القا نـون فـي السـويد
بشـكل عـام لكنـه ينتقـد دو مـا بعـض الخرو قـات
الفرديـة مـن قبـل أشـخاص محدديـن للقانـون كمـا فـي
حا لـة األبو يـن محمـد وناليـن ،فبحسـب قو لـه :ينـص
قانـون ( LVUقانـون حمايـة الصغـار) أنـه إذا تعـرض
فقـط أحـد األوالد للضـرب ،يجـب أخـذ جميـع األطفـال
مـن العائلـة و فـي قضيـة محمـد وناليـن تـم إ عـادة
الطفليـن الكبير يـن لكـن تـم االحتفـاظ بالصغيـرة
بسـبب الخـوف عليهـا مـن تواجدها فـي بيئة عنـف ،إذًا
لمـاذا أعيـد الطفليـن اآلخريـن لبيئـة عنـف! هنـا يكمن
أوَّ ل خـرق للقانـون ،بحسـب قـول حاتـم أبـو رويلـح.
حا تـم أ بـو رويلـح أعطـى مثلاً جيـدًا لمـا تقـوم بـه
بلد يـة يافلـة مـن و ضـع خطـة رعا يـة مفتو حـة مـع
العائلات التـي يصـل للسوسيال شـكاوى عنهـا ،وذلـك
قبـل قـرار أ خـذ األطفـال ،كمـا هـو الحـال فـي بلد يـة
سـا ند فيكن .

الوضع الحالي وانتظار
قرار جديد من المحكمة
وبالنسـبة لقصـة محمـد وناليـن يبقـى القـرار النهائي
بيـد المحكمـة اآلن و فـي انتظـار القـرار يتسـاء ل
األبو يـن هـل سـتأخذ المحكمـة بعيـن االعتبـار
خـرق السوسـيال لقانـون LVU؟ مـع العلـم أن ذلـك
القا نـون ا لـذي و جـد لحما يـة الطفـل ينـص أيضـا
أن يتـم و ضـع األطفـال الذ يـن يشـك السو سـيال
بتعرضهـم للعنـف عنـد أحـد األقـارب أو ًال وفـي حال
عـدم وجود هـم ،تر شـح العائلـة إ حـدى األصد قـاء
الذيـن يحبهـم األوالد والذيـن ينحـدرون مـن نفـس
الثقا فـة والعـادات.
محمـد وناليـن نظمـا الئحـة بأ سـماء وتوقيعـات
ا لمعتر ضيـن علـى قـر ا ر ا لسو سـيا ل ا لخـا ص
بطفلتهمـا و علـى نهـج هـذ ه ا لسـلطة فـي
سـاندفيكن إجمـاال ويتمنـون مـن الجميـع أن
يسـاندهم ويدعمهـم لعـلّ مـا حـدث معهـم ال
يحـدث مـع عائلـة أخـرى ولعـلّ المعنييـن يتمكنـون
مـن و ضـع حـدّ للتجـا و ز ا ت ا لشـخصية لبعـض
الموظفيـن الفوقييـن الذيـن يسـتغلون مناصبهـم
وأي ثغـرة فـي القوانيـن إلرضـاء غرورهـم ،حسـب
ا لعر يضـة .
هـذه قصـة مـن قصـص فقـدان العائلات خا صـة
األجنبيـة ألطفالهـا فـي السـويد ،حسـب قانـون ينص
علـى حمايـة الطفـل ،هـذا القانـون الـذي وبالتأكيـد
حمـى ويحمـي عـدد كبيـر مـن األطفـال مـن العنـف
األ سـري ،وبالتا لـي يضمـن للطفـل تنشـئة كريمـة
خاليـة مـن العنـف واإلها نـة واال سـتغالل ،ولكـن
هنـاك دائمـا ثغـرات فـي التطبيـق ،حيـث يد فـع
عـدد كبيـر مـن العائلات ثمـن عـدم فهمهـم
وتفهمهـم لهـذا القا نـون ،عـدا عوا مـل اختلاف
الثقا فـات إضا فـة إ لـى عا ئـق اللغـة

لينا أبو أســعد
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الصحة

مـن خلال هـذه المنصـة (الصحـة) يمكـن للقـراء متابعـة المعلومـات ،و األخبـار الصحيـة وكذلـك التعـرف أكثـر علـى نظـام الرعايـة
الصحيـة والطبية في السـويد .اسـتخدام اللغـة األم فـي تعريـف القادمين الجـدد وغيرهم علـى خصوصيـات األنظمة الطبيـة ،وعلى
ثقافـة الوقايـة الصحية في السـويد ،يزيـل العديـد مـن أجـواء الضبابيـة عـن القوانيـن والتعليمـات المكتوبـة أو المرعية ويزيـل أيضًا
سـوء الفهـم حـول اسـتخدام حـق أي شـخص بتلقـي الرعايـة والعلاج فـي السـويد .االسـتعانة بأطبـاء مختصيـن منهـم الناطقين...
للمزيد من المعلومات زوروا الرابط التلي :
WWW.ALKOMPIS.SE/HEALTH

مبادئ توجيهية
جديدة لعالج أمراض
عسر الهضم وجرثومة
المعدة والقرحة
الكومبـس – الصحـة :يعتبـر مرض عسـر الهضـم مـن أكثـر األسـباب الشـائعة لزيـارة مراكـز الرعايـة الصحية
األوليـة ،وهـو يأخـذ جـزء كبيـر جـدًا مـن المقـدرات واإلمكانيـات المتوفـرة إلجـراء متطلبـات تنظيـر الجهـاز
الهضمي مع احتمال وجود مخاطر ناجمة عن طول فترات انتظار المريـض قبل الخضوع لعملية التنظير.
و ذ كـر ا لمو قـع ا لطبـي ا لسـو يد ي
 LÄKARTIDNINGENأن أ سـاليب العلاج
بالنسـبة لألشـخاص الذيـن لـم يتجـاوزوا عمـر  50عامًا
ولـم يواجهـوا أي إنـذارات خاصـة باألعـراض والعالمـات
المرضيـة ،ال تكـون موحـدة فـي الغالـب كمـا أنهـا ليسـت
دائمـا علـى توا فـق وتنا غـم مـع التوصيـات الدوليـة
حـول طـرق العلاج ،بمـا فـي ذلـك مـا يتعلـق بمؤشـرات
تنظيـر المعـدة خلال مرحلـة العلاج األو لـي التـي لـم
يتـم التحقـق فيهـا مـن مـرض عسـر الهضـم.
و و ضعـت ا لجمعيـة ا لسـو يد ية أل مـر ا ض
SVENSK
ا لهضمـي
ا لجهـا ز
GASTROENTEROLOGISK
 FÖRENINGبالتعـاون مـع الجمعيـة السـويدية
للطـب العـام  ، SFAMمجمو عـة مـن المبـادئ
ا لتو جيهيـة ا لو طنيـة ا لجد يـد ة .

األعراض
وتشـمل األعراض األساسـية لعسـر الهضم آالم بشـكل
عـام ،والشـعور بحر قـة وأ لـم فـي منطقـة الشر سـوف
أو المنطقـة فـوق المعـدة التـي تقـع فـي رأس المعـدة
أي فـي أعلـى منتصـف البطـن ،والشـعور باالمتلاء بعـد
تنـاول وجبـة الطعـام أي الشـبع المبكـر.
وهنـاك أيضـا مجمو عـة مـن األ عـراض األ خـرى التـي
تشـمل أو ترتبـط فـي بعـض األحيـان بعسـر الهضـم
وهـي االنتفـاخ والشـعور بامتلاء وانتفـاخ الجـزء العلـوي
مـن البطـن ،والتجشـؤ المز عـج وا لـذي هـو ارتجـاع
غـازات مـن الفـم ،والغثيـان ،والشـعور بأعـراض مؤلمـة
أو اضطراب عنـد تنـاول بعـض األطعمة والمشـروبات.

أسباب عسر الهضم
قر حـة اإلثنـي عشـرية تكـون فـي حوا لـي % 95
مـن الحـاالت المرتبطـة بعـدوى الملو يـة البوابيـة
أو جرثو مـة المعـدة HELICOBACTER
 . PYLORIويمكـن فـي بعـض األحيـان أن يتـم
الشـفاء مـن المـرض بشـكل تلقا ئـي.
وتكـون القر حـة الهضميـة VENTRIKELSÅR
فـي  % 70مـن الحـاالت مرتبطـة بالملو يـة البوابيـة
أو جرثو مـة المعـدة HELICOBACTER

 .PYLORIويعتقـد األطبـاء أن مضـاد التهـاب ال
سـتيروئيدي  NSAIDأو دواء حمـض األ سـيتيل
سا ليسـيليك  A S Aو ا لمعـر و ف تجا ر يـا با سـم
األسـبيرين ،حتـى وإن كانـت كميـة الجرعـات منخفضة،
فإنـه يعتبـر سـببًا رئيسـيًا للحـاالت الباقيـة والتـي تقدر
نسـبتها ب ـ . % 30
و يـز د ا د خطـر ا إل صا بـة بمـر ض قر حـة ا لمعـد ة
 MAGSÅRلـد ى ا أل شـخا ص الذ يـن يعا نـون
مـن جرثو مـة المعـدة HELICOBACTER
 PYLORIوالذ يـن يأ خـذون مضـاد التهـاب ال
سـتيروئيدي  NSAIDأو األ سـبيرين .ASA
وبحسـب التوجيهـات الجديـدة فـإن الكورتيـزون يتـم
إعطائـه للمريـض الـذي يتمتـع فـي صحـة جيـدة وليس
للمرضـى الذيـن يعانـون مـن التهـاب القولـون التقرحـي
 .ULCEROGENAوكل مـن القر حـة الهضميـة
 VENTRIKELSÅRو قر حـة اإلثنـي عشـرية
 DUODENALSÅRيمكـن أن يكو نـوا بـدون
أ عـراض.

„„

وتبلغ نسبة المصابين
بعسر الهضم في السويد حوالي
 % 03من السكان ،حيث وصلت
نسبة المصابين الشباب لنحو 01
 ،%في حين قدرت معدالت
إصابة كبار السن بحوالي .% 04
و مـن المحتمـل أن تكـون أ عـراض اإلصا بـة بسـرطان
المعـدة هـي نفسـها أ عـراض عسـر الهضـم .وغالبـا
مـا يقـوم األطبـاء خلال مرحلـة العلاج مـن السـرطان
بالبحـث عـن إمكانيـة وجـود عسـر الهضـم حتـى وإن لـم
يكـن هنـاك أي أ عـراض منبهـة أو عال مـات.
وتعتبـر وظا ئـف عسـر الهضـم ،التـي هـي مـن أ هـم
التفسـيرات األكثـر شـيو عًا لحـدوث مشـكلة عسـر
الهضـم ،عند مـا يتـم ا سـتبعاد حـاالت األ مـراض
الحيو يـة معقو لـة التحقيـق .والسـبب هـو غيـر وا ضـح
ولكـن تشـير التقد يـرات إ لـى أن األ سـباب يمكـن أن
تشـمل االضطرابـات فـي الوظائـف الحركيـة وحساسـية
األلـم فـي الجهـاز الهضمـي والتفاعلات غيـر الطبيعية

◄ ◄معلومات

عسـر الهضـم هـو حالـة مرضيـة مـن أعراضهـا الشـعور بألـم مزمـن أو متكـرر فـي المنطقـة العلويـة مـن البطـن يصاحبهـا شـعور بالتخمـة واالمتالء فـي وقـت أبكر
مـن المتوقـع عنـد األكل .كمـا مـن الممكـن أن يصاحبـه انتفـاخ ،تجشـؤ ،غثيـان أو حرقـة فـي المعـدة .ويعتبـر عسـر الهضـم مـن المشـاكل الشـائعة التـي يسـببها
فـي العـادة التهـاب المعـدة أو مـرض ارتجـاع المـريء .وعنـد أقليـة صغيـرة مـن الممكـن أن يكـون عسـر الهضـم هـو الع َـرض األول لمـرض القرحـة الهضميـة وفـي
حـاالت نادرة السـرطان ،ولهـذا السـبب وجود عسـر هضم حديـث وغير معروف السـبب عنـد األشـخاص الذين تجاوزا سـن الخامسـة والخمسـين أو وجـود أعراض
مزعجـة أخـرى قـد يحتـاج إلـى المزيـد مـن التحقيق.

بيـن األعصـاب فـي الجهـاز الهضمـي والجهـاز العصبـي
المر كـزي.
ويمكـن أن تكـون أيضـا مـن أسـباب عسـر الهضـم هـي
اضطرابـات فـي عمـل المعـدة الميكانيكـي – الحركـيّ ،
وخا صـة تأ خـر و بـطء إخلاء الطعـام مـن المعـدة
(اإلمسـاك) ،وخلـل فـي نظـام تأقلـم ومالئمـة المعـدة
للغـذاء الدا خـل إليهـا ،و فـرط حسا سـية المعـدة
فـي كل مـا يتعلـق ببـث الشـعور باأل لـم ،و فـي بعـض
األحيـان تلـوث تسـببه جرثو مـة الملو يـة البوابيـة
( .)HELICOBACTER PYLORIباإلضافـة إلى
وجود عوامـل نفسـية مثل الميـل إلـى االكتئـاب أو الميل
إ لـى القلـق ،ممـا يمكـن أن يفا قـم الشـعور بالمـرض،
والنا تـج عـن األ عـراض.
ووفقـا للتوجهـات الطبيـة الجد يـدة فـإن أ مـراض
الجهـاز الهضمـي ومتالز مـة القو لـون المتهيـج IBS
وأ مـراض الكبـد أو البنكر يـاس وا لـداء البطنـي أي
مـرض حساسـية القمـح  CELIAKIوأمـراض القلـب
واألوعيـة الدمو يـة وتنـاول بعـض األدو يـة باإلضا فـة
إ لـى مضـادات االلتهـاب الال سـتيرويدية NSAID
واأل سـبيرين  ،ASAيمكـن أن يسـببوا فـي بعـض
األحيـان أ مـراض عسـر الهضـم.

الملوية البوابية
أو جرثومة المعدة

HELICOBACTER PYLORI

وتعتبـر عـدوى الملويـة البوابيـة «جرثومـة المعـدة»
جنبـا إلـى جنـب مـع مضـادات االلتهـاب الالسـتيرويدية
 NSAIDواألسـبيرين  ASAباإلضافـة إلـى التدخين
مـن أ هـم ا لعو ا مـل ا لمر تبطـة با إل صا بـة بمعظـم
األ مـراض العضو يـة التـي تحـدث فـي المعـدة و فـي
القنـاة أألثنـى عشـرية.
وأ كـدت نتا ئـج بعـض الدرا سـات أن إصا بـة األطفـال
بأمـراض عسـر الهضـم يرتبـط بشـكل وثيـق بالوضـع
االجتما عـي واالقتصـادي المنخفـض .ولكـن اليـوم
أصبـح عـدد المصابيـن بالمـرض أقـل وهـو مـا يـؤدي إلـى
مـا يسـمى بتأثيـر الحشـد مـع انخفـاض تدريجـي فـي
معـدل االنتشـار علـى مـر السـنين.
وتبلـغ نسـبة المصابيـن بعسـر الهضـم فـي السـويد
حوا لـي  % 30مـن السـكان ،حيـث وصلـت نسـبة
المصابيـن الشـباب لنحـو  ،% 10فـي حيـن قـدرت
معـدالت إصا بـة كبـار السـن بحوا لـي .% 40
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مجلس الخدمات االجتماعية يوضح

أســباب طول فترات انتظار المرضى للحصول على الرعاية الطبية
الكومبس – الصحة :قال مجلس الخدمات االجتماعية إن ازدحام عنابر المستشـفيات ووجود نسبة كبيرة جدًا
من األطباء ضمن مرحلة التدريـب التعليمي باإلضافة إلى عدم وجود نظم كافيـة إلدارة التدفق المتفاوت وغير
المنتظـم للمرضى على المراكـز الصحية والمستشـفيات ،هي واحدة من عدة أسـباب حول طول فتـرات انتظار
المرضى للحصول على خدمات الرعاية الصحية.
وأضـاف أن هنـاك بعـض األسـباب األخـرى التـي تكمـن
وراء طـول فتـرة أو قـات انتظـار المر ضـى فـي غـرف
الطـوارئ بالمستشـفيات ،وذ لـك حسـبما أظهـر
تحليـل جد يـد أ عـده مجلـس الخد مـات االجتماعيـة
.SOCIALSTYRELSEN
واعتبـرت فتـرات االنتظـار الطويلـة فـي العديـد مـن
المستشـفيات منـذ عـدة سـنوات مشـكلة رئيسـة فـي
العديـد مـن أقسـام الطـوارئ.
و و فقـا لتقر يـر جد يـد نشـر ه مجلـس ا لخد مـا ت
االجتماعيـة علـى موقعـه اإللكترونـي ،فـإن كل مريـض
واحـد مـن أصـل اثنيـن يقضـي مـا مجموعـه أكثـر مـن 3
سـاعات في غرفـة الطـوارئ ،في حيـن أن مريـض واحد
مـن أ صـل عشـرة مر ضـى يبقـى تقريبـا  7سـاعات أو
فتـرة أطـول فـي غر فـة الطـوارئ.
يوجـد اختالفـات كبيـرة بيـن خدمـات أقسـام الطـوارئ
فـي مختلـف أنحـاء البلاد ،ففـي بعـض األما كـن يصـل
متوسـط طـول فتـرة إقامـة المريـض فـي المستشـفى
لحوالـي  4سـاعات ،بينمـا يبلـغ المتوسـط فـي مناطـق
أ خـرى نحـو سـاعتين.
وتشـير أر قـام التقر يـر إ لـى أن الفئـات المسـتضعفة
وبشـكل خـاص كبـار السـن الذيـن تجـاوزوا عمـر 80
عا مـا ،يبقـون فـي المستشـفى فتـرات أ طـول بكثيـر
مقار نـةً مـع غير هـم.
و مـن أ جـل تحليـل أ سـباب وخلفيـات طـول فتـرات
انتظـار المرضـى أجـرى مجلـس الخدمـات االجتماعيـة
دراسـة متعمقـة ،وتضمنـت بمـا فـي ذلـك التعـاون مـع
خمسـة أقسـام طـوارئ.

مشكلة االكتظاظ
ويبيـن التحليـل أن اكتظـاظ المر ضـى فـي أقسـام
الرعايـة الطبيـة بالمستشـفيات يمكـن أن يكـون عاملاً
مسـاعدًا .ففـي كثيـر مـن األحيـان يـزداد عـدد المرضـى
فـي أقسـام الطـوارئ مـن فتـرة الغـذاء فـي الظهيـرة
وصاعـدًا .وأما فـي حال لـم يكـن هنـاك العـدد الكافي من
ِأسـرَّ ة المرضـى ،فـإن هـذا األمـر يـؤدي إلـى تزايـد قوائـم
االنتظـار فـي غـرف الطـوارئ بشـكل كبيـر جـدًا.
وقا لـت المحققـة فـي مجلـس الخد مـات االجتماعيـة
 SEVIM BARBASSO HELMERSإن
نقـص أماكـن المرضـى غالبـا مـا يـؤدي لحـدوث مشـاكل
كثيـرة فـي أقسـام االسـتقبال ،علـى الرغـم مـن أنـه ينبغ
أن يكـون هـذا األمـر مـن مسـؤولية المستشـفى بأكملها.
و بهـد ف تحقيـق ا أل فضـل هنـا ك حا جـة لتنسـيق
أنظمـة فعا لـة فـي المستشـفيات التـي يو جـد فيهـا
ِأسـرَّ ة شـاغرة .وكذ لـك أيضـا فـإن هـذا األ مـر يتعلـق
بخلـق حالـة مـن التـوازن بيـن تدفـق المرضـى ألقسـام
الطـوارئ وبيـن ِأسـرَّ ة المستشـفيات المتا حـة.
وأضا فـت « HELMERSعلـى سـبيل المثـال ،فقـد
رأينـا و جـود مستشـفيات أنهـوا تدابيـر معالجـة
المر ضـى خلال فتـرة الصبـاح وقبـل الظهـر بـد ًال مـن
االنتظـار حتـى فتـرة بعـد تنـاول الغـذاء .وبالتالـي فـإن
هـذه المستشـفيات كا نـت قـادرة علـى توفيـر ِأسـرَّ ة
شـاغرة ومنحهـا لمر ضـى جـدد مـن قسـم الطـوارئ.

دعم مهم لبرنامج تدريب األطباء
العامين AT-LÄKARE
هنـاك أسـباب أخـرى تتعلـق بفتـرات االنتظـار الطويلة
منهـا أسـاليب العمـل والتوظيـف .حيـث أظهـر تحليـل
مجلـس الخدمـات االجتماعيـة حـول أقسـام الطـوارئ
فـي المستشـفيات أن العد يـد مـن األطبـاء العاميـن
 AT-LÄKAREالذيـن هـم ضمـن فتـرة التدريـب
العملـي ،يعلمـون فـي هـذه األقسـام .وفـي نفـس الوقـت
يبيـن التحليـل أن المرضـى الذيـن تتـم معالجتهـم مـن
قبـل األطبـاء العاميـن  ، AT-LÄKAREيبقـون
فـي الئحـة االنتظـار لفتـرة أ طـول مقار نـةً مـع أولئـك
المر ضـى الذ يـن تمـت معالجتهـم مـن قبـل األطبـاء
االختصاصييـن.

غالبًا مـا يكـون هناك عـدد أقـل مـن األطبـاء األخصائيين
المتاحيـن فـي هـذا الو قـت.

وجود حاجة للمزيد من المعلومات

أ مـا بالنسـبة لألو قـات الطويلـة لبقـاء كبـار السـن فـي
قسـم الطـوارئ بالمستشـفى ،فإ نـه مـن الممكـن أن
يكـون هنـاك حـل لهـذه المشـكلة يد عـى بالمسـار
السـريع  ،SNABBSPÅRحيـث يتـم إد خـال
المر ضـى مبا شـرةً إ لـى قسـم الشـيخوخة.
وذكـرت  HELMERSأن تحسـين الرعايـة الصحيـة
األوليـة وتطو يـر العنا يـة بكبـار السـن سـيكون مـن
األفضـل بكثيـر إذا أصبـح مـن الممكـن تجنـب ز يـارة
المرضـى فـي قسـم الطـوارئ ومنـع هـذا األمـر .ومـن ثـم
عنـد انتهـاء تدابيـر علاج المرضـى فإنـه مـن المهـم أن
يكـون هنـاك نـوع مـن التعـاون بيـن المستشـفى وبيـن
وكان مجلس الخدمات
قسـم العنا يـة بكبـار السـن ،حيـث يصبـح بإ مـكان
المسـنين العـودة إ لـى دار الرعا يـة والحصـول علـى
االجتماعية قد أعد دراسات
الد عـم اللازم ا لـذي يحتا جـون.
سابقة أظهرت أن العديد من
وكان مجلـس الخدمـات االجتماعيـة قـد أعـد دراسـات
المرضى يذهبون فور ًا إلى قسم
سـابقة أظهـرت أن العديـد مـن المرضـى يذهبـون فورًا
إ لـى قسـم الطـوارئ فـي المستشـفيات ،حيـث تتـم
الطوارئ في المستشفيات ،حيث
أغلـب هـذه الزيـارات دون التواصـل مسـبقًا مـع مراكـز
تتم أغلب هذه الزيارات دون
الخد مـات الصحيـة.
التواصل مسبق ًا مع مراكز
وقالـت المحققـة « HELMERSنحـن بحاجـة إلعطـاء
المر ضـى المز يـد مـن المعلو مـات حـول الخيـارات
الخدمات الصحية.
المتاحـة لهـم عندمـا يتعلـق األمـر بالرعايـة الصحيـة،
وأي اللجـوء إ لـى بدا ئـل وخيـارات أ خـرى غيـر قسـم
وأوضحـت  HELMERSأ نـه مـن المهـم جـدًا أن اإلسـعاف والطـوارئ ،منهـا علـى سـبيل المثـال الذهـاب
يحصـل األطبـاء العاميـن  AT-LÄKAREعلـى أو ًال إ لـى المرا كـز الطبيـة والمسـتوصفات الصحيـة،
الد عـم اللازم ا لـذي يحتاجو نـه ،ويمكـن أن يكـون والعيـادات القريبـة ومرا كـز اإل سـعاف األوليـة.
هنـاك مشـكلة خاصـةً خلال فتـرة المسـاء والليـل ،وهـي
نفـس الفتـرة التـي يعمـل فيهـا العد يـد مـن األطبـاء
العاميـن  ، AT-LÄKAREفعلـى سـبيل المثـال
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كيف يتم تصوير الثدي باألشعة
في مراكز الرعاية الصحية السويدية؟

ُ
الكومبـس – الصحة :يقصد بالتصوير الشـعاعي للثدي فحص الثدي باألشـعة السـينية بواسـطة تقنية خاصة
تعطي صـورًا غنيـة بالتفاصيـل .وهو فحص مـن بين فحوصـات عديدة قـد يجريها الطبيب الكتشـاف السـبب
وراء التغيرات التي قد تشعر بها المرأة في ثدييها.
وذ كـر مو قـع الدليـل الطبـي السـويدي 1177
 VÅRDGUIDENأن طريقـة تصو يـر الثـدي
باألشـعة هـي مـن أهـم الطـرق المسـتخدمة فـي برنامـج
فحو صـات الثـدي العا مـة ا لـذي تو فـره السـويد إ لـى
جميـع النسـاء فـي سـائر أنحـاء البلاد مـن سـن  40وحتى
سـن  74عامـا .ويعـد الغـرض مـن هـذا الفحـص العـام
اكتشـاف األورام الخبيثـة قبـل أن تبـدأ أعراض سـرطان
الثـدي بالظهـور.
ويعـد سـرطان الثـدي أكثـر أشـكال السـرطان شـيوعًا
لـدى النسـاء .ويزيـد احتمـال اإلصابـة بسـرطان الثـدي
مـع التقـدم فـي السـن .و فـي حـال الحصـول علـى
تشـخيص مبكر لـه تكـون الفرصـة مناسـبة للشـفاء منه.

صورتان أو ثالث لكل ثدي
بعـد ذلـك تقفيـن أو تجلسـين مالصقـة جهـاز التصويـر
باأل شـعة .وتسـاعدك الممر ضـة علـى و ضـع أ حـد
الثدييـن علـى صفيحـة .ثـم تضغـط صفيحـة أ خـرى
الثـدي وتثبتـه بضـع ثـوان.
تكـون ذراعـك مرفوعـة ومسـتندة إلـى الجهـاز عندمـا
تلتقـط الممرضـة صورتيـن أو ثلاث صـور .وبعـد ذلـك
تكرريـن األمـر نفسـه لتصويـر الثـدي اآلخـر.
يسـتغرق التقـاط صـور األشـعة مـن  5إلـى  10دقائـق،
بينمـا يسـتغرق الفحـص بأكملـه  30 – 15دقيقـة.

تسـتلمين ر سـالةً عبـر البر يـد تحمـل نتيجـة الفحـص
فـي غضـون أسـبوعين .وإن كانـت لديـك استفسـارات
عن اإلجـراءات التـي تتبعهـا عيـادة الفحص فـي إبالغك
بالنتيجـة فمـن األفضـل أن تسـألي عـن ذ لـك فـي أثنـاء
مو عـد الفحـص.

إن كان لديك
موعد مراجعة
بعـد إجـراء الفحـص باألشـعة قـد يطلـب منـك المجـيء
مـرة أخـرى لموعـد مراجعـة .وقـد يكـون السـبب هـو أن
الصـور لـم تكـن واضحـة حسـب المطلـوب .فـإن جـرى
ذلـك كل مـا عليـك هـو تكـرار الفحـص األصلـي.
و قـد تحتاجيـن إ لـى ز يـارة مراجعـة ألن الصـور قـد
أظهـرت وجـود تغيـر فـي أحـد الثدييـن أو كليهمـا ممـا
يتطلـب تقييمـا آ خـر.

طريقة الفحص بواسطة كيف هو الشعور أثناء
تصوير الثدي باألشعة التصوير الشعاعي للثدي؟ في حال ظهور بعض
ال تحتـاج المـرأة إ لـى اال سـتعداد علـى نحـو خـاص .تضغـط الممرضـة ثديـك لكـي تكـون الصـورة أوضـح التغيرات في صورة األشعة
الممرضـة تنظـر وتسـأل ،حيـث تقـوم ممرضـة بإجـراء
فحـص التصو يـر باأل شـعة .و فـي البدا يـة تسـألك
الممرضـة مـا إذا كن ِـت تعانين مـن أوجـاع فـي الثديين أو
مـا إذا كنـت تتناوليـن دوا ًء يحتـوي علـى هرمو نـات.
بعـد ذلـك يتـم خلـع الجـزء العلـوي مـن مالبسـك وحمّ الـة
الصـدر .وتنظـر الممر ضـة إ لـى صـدرك لتـرى مـا إذا
ّ
كانـت هنـاك تغيـرات مرئيـة ،مثـل الوحمـات الكبيـرة
الحجـم أو الندبـات الجراحيـة .فقـد تظهـر مثـل هـذه
التغيـرات فـي صـور
ـرطاني.األشـعة بحيـث تفسـر بالخطـأ علـى غالبـا مـا يد قـق فـي صـور الثـدي باأل شـعة طبيبـان
أنهـا ورم س
مختصـان باأل شـعة مسـتقالن عـن بعضهمـا .وبهـذه
الطريقـة يكـون التقييـم أكثـر د قـة.

ولكـي تكـون جرعـة اإلشـعاعات أقـل .وقـد تشـعرين
بإز عـاج وبعـض األ لـم لفتـرة قصيـرة .وبعـد الفحـص
تشـعرين كالمعتـاد فـي أغلـب األحيـان .وأحيا نـا قـد
تشـعرين ببعـض األلـم عنـد المالمسـة ،ولكنـه سـرعان
مـا يـزول.

نتائج الفحص

عنـد إجـراء جلسـة الفحـص المبدئـي تخضعيـن لنفـس
تصو يـر الثـدي باأل شـعة ا لـذي تجر يـه جميـع النسـاء.
فـإذا أظهـرت الصـور الشـعاعية وجـود تغيـر مـا فلا بد
مـن إجـراء فحوصـات أخـرى لمعرفـة السـبب فـي حالتـك
تحديـدًا .وفـي هـذه الحالـة سـوف تجـرى لـك فحوصـات
شـعاعية تتنا سـب مـع حالتـك .و هـذا يعنـي أن تأ خـذ
ممر ضـة تصو يـر األ شـعة صـورًا عد يـدة و مـن زوا يـا
مختلفـة .ويفحـص طبيـب األشـعة هـذه الصـور فـورًا.
فـي بعـض ا أل حيـا ن قـد يطلـب ا لطبيـب فحصـك
بوا سـطة المو جـات فـوق الصوتيـة .كمـا قـد يطلـب
الطبيـب أ خـذ عينـات مـن الخال يـا أو مـن األنسـجة مـن

ثد يـك بوا سـطة إ بـرة .وتجـري جميـع الفحو صـات
الالز مـة فـي نفـس الز يـارة.
سـو ف يطلعـك ا لطبيـب علـى نتا ئـج ا لفحو صـا ت
شـخصيًا بحيث يتاح لـك أن تطرحـي أسـئلتك والحصول
علـى المزيـد مـن المعلومـات .وتجـري زيـارة الطبيـب
فـي أ قـرب و قـت ممكـن ،ولكـن مـدة االنتظـار قـد
تختلـف بحسـب مـكان سـكنك .استفسـري عنـد موعـد
الفحوصـات المختلفـة إن أردت معرفـة معلومـات أكثـر
عـن مو عـد ز يـارة الطبيـب.

الحوامل والمرضعات
يمكنـك إجـراء فحـص التصويـر الشـعاعي للثـدي برغـم
كونـك حاملاً أو مرضعـة .وفـي واقـع األمـر ،قـد يكـون
مـن األصعـب التأكـد مـن وجـود ورم أو اسـتبعاده ألن
الثدييـن يكونـان فـي وضـع مختلف عـن الوضـع العادي.
غيـر أن تفـادي التصو يـر اإل شـعاعي للثـدي فـي أثنـاء
الحمـل أو اإلرضـاع قـد يطيـل المـدة بيـن الفحوصـات
لفتـرة أطـول مـن الموصـى بـه.
ال تشـكل جرعـة اإلشـعاعات خطـرًا علـى الجنيـن ،كمـا
أنهـا ال تؤثـر علـى حليـب الثـدي .ولذلك فلا داعـي للقلق
مـن إجـراء الفحـص إذا اسـتلمت موعـدًا للفحـص.
إن كنـت مرضعـة ،فمـن األفضـل أن تحاو لـي إر ضـاع
الطفـل مـن ثدييـك أو ًال إل فـراغ الحليـب.
يمكـن للحوا مـل والمرضعـات أيضـا ،كجميـع النسـاء
الال تـي يسـتلمن اال سـتدعاء ،أن يختـرن حجـز مو عـد
جد يـد إل جـراء الفحـص.
وعليـك االتصـال فـورًا وتحد يـد مو عـد إن كنـت قـد
الحظـت أي تغيـر يطـرأ علـى ثدييـك فـي أثنـاء فتـرة
الحمـل أو الرضا عـة .و فـي هـذه الحا لـة يبـدأ فحصـك
بإجـراء التصويـر الشـعاعي للثدييـن ،ويتبعـه الفحـص
بالموجـات فـوق الصوتيـة.
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معلومات إضافيّ ة عن التصوير الشعاعي للثدي
سوف يصلك استدعاء إلى بيتك.
عندمـا تبلغيـن  40سـنة مـن العُ مـر وحتـى  74سـنة
سـوف تسـتلمين ر سـالةً تحـدّ د لـك مو عـدًا لهـذا
الفحـص خلال فتـرة تتـراوح بيـن كل عـام ونصـف أو
عاميـن .وتعتمـد فتـرة الفا صـل الزمنـي علـى مـكان
اإلقا مـة والعمـر.
ويذ كـر فـي الر سـالة مـكان إ جـراء الفحـص ومو عـده،
وكيفيـة ترتيـب موعد آخـر إن لـم يكـن الموعد مناسـبًا
لـك .و يعتبـر إجـراء الفحـص أمـر اختيـاري كليّ ـا.
يمكنـك إجـراء الفحـص فـي مقاطعـة أخـرى إن شـئت.
وفي هـذه الحالـة تسـري عليـك نفس الشـروط السـارية
علـى سـكان تلـك المقاطعـة.

في حال عدم حصولك على استدعاء
إذا كان عمـرك يتـراوح مـا بيـن  74 - 40عا مـا
و لـم تسـتلمِ ا سـتدعاء ،فبإمكا نـك االتصـال بعيـادة
التصو يـر الشـعاعي للثـدي أو بالمسـتوصف وأن
تخبر يهـم بذ لـك .
بعـد أن تبلغـي سـن  74عامـا لـن يتـم اسـتدعاؤك إلـى
فحـص التصويـر الشـعاعي للثـدي ،وذلـك ألنـه ال توجـد
دراسـات تبيـن أن الفحـص يحسـن مـن فـرص التعافـي
عنـد النسـاء الالتـي تجـاوزن  74سـنةً مـن العُ مـر .ولكـن
احر صـي علـى مراجعـة الطبيـب فـي حـال اكتشـفت
حـدوث تغيـر فـي أحـد ثدييـك.

هل بياناتك الشخصية سرية؟
إن كا نـت بيانا تـك الشـخصية سـرية فلـن تسـتلمي
ا سـتدعا ًء  .اتصلـي فـي هـذه الحا لـة بعيـادة التصو يـر
الشـعاعي للثـدي للحصـول علـى مو عـد .واتصلـي
بالعيـادة بعـد الفحـص لمعر فـة نتيجـة الصـور.

إن كنت ال تريدين أن
يتم استدعاؤك
اتصلـي بعيـادة التصو يـر الشـعاعي للثـدي إن كنـت
قـد ا سـتلمت ا سـتدعاء ولكنـك ال تريد يـن المشـاركة
بالفحـص وال تريديـن أن تسـتلمي اسـتدعاءات أخـرى
فـي المسـتقبل .وغالبـا مـا يطلـب منـك طاقـم العيـادة
أن تكتبـي رسـالة تؤكديـن لهـم فيهـا أنـك ال تريدين أن
يتـم ا سـتدعاؤك.
وعنـد تغييـر رأ يـك فـي المسـتقبل فمـا عليـك سـوى
أن تخبـري العيـادة بذلـك ،وسـوف يسـتأنفون إرسـال
المواعيـد لـك إلـى أن تبلغـي  74سـنة مـن العمـر.

التصوير الشعاعي للثدي في حال
اكتشفت بنفسك وجود تغير
فـي حـال اكتشـفت بنفسـك حـدوث تغيـر فـي أ حـد
الثدييـن فقـد تشـعرين بالقلـق .وغالبـا مـا يكـون
التغيـر غيـر خطيـر فـي العـادة ،مثـل كتلـة بسـبب
جـرح أو تكُ يَ يـس.
ومـع ذلـك خـذي أي تغيـر فـي الثـدي علـى محمـل الجـد،
بغـض النظـر عـن عمـرك ،فقـد يكـون ذ لـك ور مـا
خبيثـا .تأكـدي مـن تحديـد موعـد للفحـص وال تؤجليه.
اتصلـي بأ حـد المسـتوصفات أو بعيـادة نسـائية أو
بعيـادة أمراض الثـدي فـي أحـد المستشـفيات الكبيرة.
يمكنـك تحد يـد مو عـد للفحـص فـي أي مسـتوصف أو
عيـادة صحيـة مفتو حـة فـي أي مـكان تريدينـه فـي
السـويد .ويمكن أن تطلبـي طبيبـك العائلـي المعتاد في
المسـتوصف الصحـي ا لـذي تتردد يـن إليـه.
ويقـوم الطبيـب بإجـراء فحـص ثدييـك فحصـا دقيقـا
ويقـرر مـا إذا كان ينبـغ إ جـراء التصو يـر الشـعاعي
أم ال .و فـي هـذه الحا لـة تجـري إحالتـك إ لـى التصو يـر
اإل شـعاعي.
يجـر ي تكييـف ا لتصو يـر ا لشـعا عي بمـا يتنا سـب
مـع احتياجا تـك .كمـا قـد يطلـب الطبيـب فحصـك
بالمو جـات فـوق الصوتيـة .و قـد يطلـب أيضـا أ خـذ
خز عـة مـن الخال يـا أو مـن األنسـجة.
ترسـل نتيجـة الفحوصـات المختلفـة إلـى الطبيـب الـذي
أعطـاك اإلحالـة .ويحـدد الطبيـب موعـدًا لـك ليبلغـك
بمـا إن كان ا لـورم خبيثـا أو أن أ سـبا بًا أ خـرى تسـبب
العـوارض.
لكـي تتفاعلـي مـع الرعا يـة التـي تتلقينهـا وتتخـذي
القـرارات المناسـبة فلا بـد أن تفهمـي المعلومـات التـي
تحصليـن عليهـا بطريقـة صحيحـة .ومـن واجـب طاقم
الرعا يـة أن يحـرص علـى أن تسـتوعبيها بأ سـلوب
ميسـر .ولذلـك ال تخجلي مـن طرح األسـئلة .كمـا يمكنك
أن تطلبـي أن تكـون المعلومـات مكتوبـة لكـي تتمكنـي
مـن قراء تهـا بهـدوء ورو يـة فـي بيتـك .وإذا كنـت ال
تتحدثيـن اللغـة السـويدية ،فمـن حقـك أن تطلبـي
الحصـول علـى المعلومـات بلغتـك ،عـن طريـق مترجـم
فـوري أو بوسـيلة أخـرى .كمـا يحـق لـك أن تحصلـي علـى
مسـاعدة مـن مترجـم فـوري إن كان لديـك ضعـف فـي
السـمع أو فـي البصـر.

هل يمكنني إجراء
فحص الثدي بواسطة
التصوير الشعاعي في
الحاالت التالية؟
في فترة الحيض
نعـم ،يمكنـك إجـراء فحـص الثـدي بواسـطة التصويـر
الشـعاعي فـي حـال كن ِـت فـي فتـرة الحيـض.
لدي أنسجة كثيفة في الثديين
قـد تكـون لد يـك أنسـجة كثيفـة فـي الثدييـن بغـض
النظـر عـن عمـرك .وال يظهـر ذ لـك إال عـن طر يـق
فحـص الثدييـن بالتصويـر الشـعاعي .وفـي حـال كانـت
لديك أنسـجة ثدييـة كثيفـة ،فقد يطلـب الطبيـب أخذ
صـور باأل شـعة أكثـر مـن المعتـاد.

أتلقى عالجًا بواسطة الهرمونات
بعـض النسـاء يتلقيـن عالجـا بالهرمونـات أثنـاء فتـرة
سـن اليـأس وبعدهـا أو يسـتخدمن أقـراص منـع الحمل.
و هـذا العلاج يؤ ثـر علـى الثدييـن ويجعـل األنسـجة
الثدييـة كثيفـة ،ممـا يـؤدي إلـى صعوبـة تقييـم الصـور
الشـعاعية .ولذلـك مـن المهـم أن تخبـري العيـادة بأنـك
تتناوليـن عقـارًا يحتـوي علـى هرمونـات.
لدي زراعة (سيليكون) لتكبير الثدي
ال تشـكل زراعـة الثـدي عائقـا فـي التصويـر اإلشـعاعي
للثـدي .وليـس هنـاك خطـر علـى تمـزق السـيليكون،
ولكـن ال يمكـن ضغـط الثـدي بنفـس المقـدار .كمـا
قـد يكـون التدقيـق فـي الصـور أصعـب ،وذلـك حسـب
المـواد المسـتخدمة فـي السـيليكون.

لدي التهاب في الثدي
إذا كان لديـك التهـاب فـي الثـدي فقـد يكـون مـن المؤلم
ضغـط الثـدي بالطريقـة الالز مـة إل جـراء التصو يـر
الشـعاعي .و بـد ًال مـن ذ لـك ،يمكـن إ جـراء الفحـص
بالموجـات فـوق الصوتيـة لمعرفـة مـا إذا كانـت هنـاك
غثيثـة بحا جـة إ لـى التفر يـغ .وبعـد زوال االلتهـاب،
يجـب عليـك إ جـر ا ء ا لتصو يـر ا لشـعا عي للثـد ي ،
وخصو صـا إن كنـت فـوق عمـر  60عا مـا.

مزايا ومساوئ الفحص بواسطة
التصوير الشعاعي للثدي
يمكـن أن تكشـف الصـور الشـعاعية مـا إذا كان هنـاك
ورم خبيـث فـي الثـدي قبـل ظهـور أي أ عـراض علـى
سـرطان الثـدي .و فـي هـذه المرحلـة يكـون خطـر
انتشـار المـرض وتحولـه إلـى مـرض خطيـر علـى الحيـاة
ضئيلاً جـد ًا ،و لـن يكـون عال جـك ممتـد ًا بالضـرورة.
لكـن فحـص التصو يـر الشـعاعي للثـدي ليـس دائمـا
طريقـة موثو قـة تما مـا ،فأحيا نـا ال يظهـر ا لـورم فـي
الصـور .وقـد تنمـو بعـض األورام الخبيثـة ببـطء شـديد
وال تسـبب أي مشـاكل .ومـن الصعـب المعرفـة بشـكل
مسـبق أي األورام تقـع فـي هـذه الفئـة .ولذلـك يجـري

؟
؟

علاج كا فـة األورام الخبيثـة كمـا لـو كا نـت خطيـرة.
وهـذا يعنـي خضـوع بعـض المريضـات لعلاجٍ بلا لزوم.
يوصـي المجلـس العـام للرعايـة الصحيـة واالجتماعيـة
السـويدي بإ جـراء التصو يـر الشـعاعي للثـدي لـدى
جميـع النسـاء مـن سـن  40وحتـى  74عا مـا .وتتبـع
جميـع المقاطعـات واألقاليـم هـذه التوصيـة دون
ا سـتثناء.

كنت قد أُصبت سابقًا بسرطان الثدي
نعـم ،ولكـن الروتيـن المتبـع للفحـص قـد يختلـف،
ولذ لـك يجـب أن تسـألي الطبيـب إن كنـت تريد يـن
معرفـة المزيـد .وفـي معظـم األماكـن تذهبيـن إلجـراء
فحـص طبـي خـاص فـي العـام األول ا لـذي يلـي انتهـاء
العلاج .وبعـد ذ لـك يتـم ا سـتدعاؤك إل جـراء فحـص
بالتصويـر الشـعاعي للثدي كل عـام لمدة  10سـنوات.
وبعـد ذ لـك يتـم ا سـتدعاؤك بنفـس الفا صـل الزمنـي
كالنسـاء األخريـات الالتـي لـم يصبـن قـط بـورم خبيـث.

تحت أي ظروف يجري تفادي
التصوير الشعاعي للثدي؟
إن سـرطان الثـدي غيـر شـائع قبـل بلـوغ  30سـنة مـن
العمـر .وإذا كنـت شـابة وتحتاجيـن إل جـراء الفحـص،
فيمكـن أن يعطـي الفحـص بالموجـات فـوق الصوتيـة
نتائـج موثوقـة أكثـر .ففـي تلـك السـن تكـون األنسـجة
الثدييـة كثيفـة جـدًا بحيـث يصعـب تقييـم الصـور
الشـعاعية .ويعـد التصويـر الشـعاعي للثـدي طريقـة
غيـر فعالـة عنـد النسـاء فـي العشـرينيات والثالثينيات
مـن العمـر.
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◄

◄أخصائية التغذية دانيا الفوال

◄معلومات
◄
الدقيـق األسـمر ينتـج عن طحـن القمـح بقشـرته واالختلاف بينـه وبين
الدقيـق األبيـض يكمـن فـي طريقـة معالجـة القمـح ،فالدقيـق األسـمر
ينتـج عنـد طحـن القمـح بقشـرته ،أمـا الدقيـق األبيـض فينتـج بطحـن
القمـح بعـد إزالـة القشـرة المحتويـة علـى األليـاف والحديـد والكلسـيوم
و جنيـن القمـح الـذي يحتـوي علـى فيتاميـن ه ـ وفيتاميـن ب .والدقيـق
األسـمر يفقـد بالطبـع بعض ًـا مـن هـذه القشـرة والجنيـن بسـبب عمليـة
الطحـن ،ولكـن النتيجـة هـي احتوائـه علـى نسـبة تتـراوح بيـن 85%
إلـى 90%مـن فائـدة القمـح الكاملـة.

الصحة والتغذية :بين األبيض واألسمر

أي خبز وسكر تختار لصحة أفضل ووزن أقل؟

الكومبس – الصحة والتغذيـة :لعل أول ما يخطر على بـال الفرد عندما يقرر إنقاص الوزن الزائد في جسـمه هو
اسـتبدال الخبز والسـكر األبيض باألسـمر ،وذلك للمفهوم السـائد بأن اللون األسـمر يحتوي على مقدار أقل من
السكريات وكمية أكثر من األلياف المفيدة للجسم.
و مـع ا سـتبدال الكثيـر مـن النـاس السـكر األبيـض
واأل سـمر بالسـكر الدا يـت أو السـكرين الخـال مـن
السـعرات الحرار يـة ،تـرى الفـوال أن العد يـد مـن
عال مـات اال سـتفهام تحـوم حو لـه إلمكانيـة تسـببه
بأ مـراض سـرطانية.
وألن الخبـز يعتبـر مـن المكونـات الغذائيـة الرئيسـية أمـا السـكر االصطناعـي المتـاح فـي المحلات التجاريـة
والضرور يـة لبنـاء الجسـم وحيويتـه ،إال أن الخبـز ال يتـم هضمـه فـي المعـدة وبالتا لـي ال يحتـوي علـى
األبيـض يفتقـر إ لـى العنا صـر الغذائيـة المفيـدة ممـا سـعرات حرار يـة .لكنـه محتـوى اصطنا عـي يد خـل
يجعـل تجنبه أفضـل كثيـرا لصالـح الخبـز األسـمر الغني الجسـم ويثيـر الكثيـر مـن الجـدل حـول إمكانيـة
بالنخا لـة ،مثـل القمـح والحبـوب الكاملـة ،كمـا تقـول اعتبـاره كبد يـل آ مـن للسـكر العـادي.
أخصائيـة التغذ يـة دانيـا الفـوال ل ـ «الكومبـس».
وتضيـف أن الخبـز األبيـض يجعـل اإلنسـان أيضًا يشـعر
بالجـوع بعـد تناولـه بفتـرة قصيـرة ،لـذا يوصـف الخبـز
األسـمر فـي الحميـات المختلفـة الحتوائـه علـى األليـاف
التـي تمنـح الجسـم الشـعور بالشـبع وتجنبـه وبالتا لـي و تـرى أخصائيـة التغذ يـة دانيـا الفـوال ،أن مـا يجـب
تناو لـه كسـكر يات هـو السـكر ا لبد يـل ا لطبيعـي
السـمنة المؤديـة إلـى األمـراض الخطيـرة.
المسـتخرج مـن النبـات والفواكـه ،لعـدم احتوائـه علـى
أ مـا عـن الفرو قـات فـي السـعرات الحرار يـة ،تقـول أي مـن األ ضـرار الجانبيـة.
الفـوال أن النسـبة هـي نفسـها فـي اللونيـن وال تختلـف
السـعرات بيـن الخبـز األبيـض واأل سـمر إال مـن خلال و عـن أ نـواع السـكر الطبيعـي المتا حـة فـي المحلات
الحصـة التـي يتناولهـا الفـرد .أمـا عـن الفـرق بيـن الخبـز الصحيـة بشـكل واسـع ،تنصـح الفـوال بتنـاول السـتيفيا
األ سـمر الطـري والمحمـص ،فيعتبـر األخيـر صحيـا والزيليتـول ،اللـذان يحتو يـان علـى سـعرات حرار يـة
أكثـر لجفافه مـن كمية المـاء واحتراق السـكر فيـه عند قليلـة جـدا ،وسـكر جـوز الهنـد والتمـر المفيـدان جـدا
تعرضـه لحـرارة الفـرن ،فيصبـح مقـدار ثالثـة حصـص رغـم احتوائهمـا علـى سـعرات حراريـة لكنهـا مفيـدة
مـن الخبـز المحمـص يعـادل حصتيـن مـن الخبـز جـدا للجسـم.
األ سـمر الطـري.

الخبز األبيض واألسمر…
أيهما لصحة أفضل؟

البسـمتي وليـس ا لـرز العـادي ،ذ لـك ألن الجسـم ال فقـر الـدم وهشاشـة العظـام وفقـدان التركيـز ،عبـر
يمتـص نسـبة السـكر فـي ا لـرز البسـمتي ،ممـا يطيـل تناولهـم أنواعـا وألوانـا مختلفـة مـن الخضـار والفاكهـة،
باإلضافـة إلـى مصـادر الكالسـيوم مثـل منتجـات الصويـا
فتـرة الشـبع.
فتـرة بعـد الظهـر :فاكهـة أو تمـر أو زبـادي ،مـع حصـة والبقوليـات واللـوز ،ومصـادر الزنـك مثـل المكسـرات
والفطـر والبازيلاء ،ومصـادر البروتيـن المتنوعـة مثـل
قليلـة مـن الحلويـات.
فطا ئـر الخضـار ،الفـول والمكسـرات.
فتـرة المسـاء :سـلطة تونـه أو سـلطة مـع جبنـة دون أي
حصـة مـن النشـويات.
والن هـذه الفتـرة مـن السـنة تتزا مـن مـع صيـام
األ شـخاص التابعيـن للديا نـة المسـيحية ،فـكان ال بـد
حاورتهــا ديمــا الحلوة
مـن التطـرق أيضـا إلـى بضعـة نصائـح غذائيـة مفيـدة
لتعويـض أجسـامهم مـن النواقـص الغذائيـة وتجنـب

البديل الطبيعي

فوائد السكر البديل
الطبيعي للريجيم
السـكريات تعتبـر مـن المكو نـات الغذائيـة المهمـة
للدمـاغ وتقويـة العضلات ،إال أن اإلكثـار مـن تناولهـا
يحولهـا إلـى دهـون تخـزن فـي الجسـم .وتـرى أخصائيـة
التغذيـة دانيـا الفـوال أن السـكر األبيـض ال يحتـوي على
أي مـن العناصـر الغذائيـة مـا عـدا السـعرات الحراريـة.
وتقـول إن الجلوكـوز والفركتـوز الموجـودان في السـكر
األبيـض يتكسـران فـورا ويدخلان الجسـم علـى شـكل
دهنيات ،وبالتالـي تنعـدم الفائدة من أي غـذاء صحي إال
كسـب وحـدات حراريـة فارغـة مـن أي فيتامينـات .أمـا
السـكر األسـمر فهـو أفضـل قليلا مـن الناحيـة الغذائية
الن السـكر الموجـود فيـه هـو دبـس السـكر وال يكـون
مكـررا ٫مـع احتوائـه علـى نسـبة مـن األليـاف النافعـة
للجسـم .لكنـه ليـس سـكر حميـة (دا يـت) وأ ضـراره
مماثلـة للسـكر األبيـض.

....

نظام غذائي صحي
إلنقاص الوزن
والـى جانـب الحديـث عـن السـكريات ،رأت الفـوال أنـه
ال بـد مـن التنو يـه أيضـا عـن تجنـب إضا فـة الملـح إ لـى
الوجبـات الغذائيـة ،لوجـوده تلقائيـا في جميـع مكونات
الطعـام األخـرى ،والكميـة الزائـدة مـن الملـح تـؤدي إلـى
تنـاول كميـة إضافيـة من المـاء ممـا يكسـب الجسـم وزنًا
زا ئـدًا.
وألن الكثيريـن يحاولـون تجنـب تلـك الزيـادة فـي الوزن
فـي هـذه الفتـرة مـن السـنة بخا صـة مـع قـدوم فصـل
الصيـف ،خصصـت الفـوال متابعـي الكومبـس بنظـام
حميـة غذائيـة سـهلة ومفيـدة.
فتـرة الصبـاح :رغيـف مـن الخبـز األ سـمر مـع كميـة
قليلـة مـن الجبنـة
فترة ما بين الفطور والغداء :فاكهة
فتـرة الغـداء :طبـق مـن السـلطة مـع شـريحة لحـم
أو د جـاج أو سـمك ،إ لـى جا نـب نصـف كـوب مـن ا لـرز
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معلومات مجتمعية

البرلمان السويدي «الريكسداغ»
الدور والسلطات التي يتمتع بها
من يحق له أن ينتخب؟
كيف يصبح الشخص عضوًا في البرلمان؟
لمن يحق أن يصبح وزيرًا؟
كم سلطة حكومية يوجد في السويد؟
ما هي صالحيات الملك في البرلمان؟
ما هو دور البرلمان وما هو دور الحكومة؟

الكومبـس – معلومـات مجتمعيـة :يختلف اسـم البرلمانـات في العالم مـن بلد إلى آخـر ،ويختلـف أيضا دور
وعمـل وقوة السـلطة التـي يتمتـع بهـا ،وكلمـة برلمـان أصلها فرنسـي وتعنـي مجلـس تشـريعي أو مجلس
نـواب وهي هيئـة تمثل السـلطة التشـريعية ،فيمـا تشـكل الحكومـات السـلطة التنفيذية وهناك سـلطة
ثالثة خاصة بالقضاء
مـن أ شـهر أ سـماء البرلما نـات العالميـة التـي
نسـمعها فـي وسـائل اإلعلام ،علـى سـبيل المثـال:
الكونغـرس األمريكـي ،مجلـس الدو مـا الرو سـي،
الجمعيـة العموميـة الفرنسـية ،مجلـس العمـوم
و ا للـو ر د ا ت ا لبر يطا نـي  ،مجلـس ا لفو لكتينـغ
ا لد نما ر كـي  ،مجلـس ا لبو ند سـتا غ ا أل لما نـي ،
مجلـس كورتيـس خينيراليـس اال سـباني ،مجلـس
السـتورتنج النرويجـي ،مجلـس َسنسـاد الهنـدي،
مجلـس الدايـت اليابانـي ،مجلـس الشـورى اإلسلامي
االيرا نـي ،ا مـا فـي ا لـدول العربيـة فتسـتحدم
ـواب،
التعابيـر التاليـة :مجلـس الشـعب ،مجلـس الن
يعتبـر عـا م  1 9 2 1هـو عـا م ا نطلا ق
مجلـس األ مـة.
الديمقراطيـة بشـكل حا سـم فـي السـويد .كان
البرلمان قـد قرر عـام  1919حـق التصويـت العام
ولكن ماذا عن البرلمان في السويد «الريكسداغ»
وبالتسـاوي بيـن النسـاء والر جـال .وبعـد عاميـن
ينـص قانـون السـويد األساسـي علـى أن كل السـلطة
جـرت أول انتخابـات برلمانيـة وفقـا لذلـك القـرار.
فـي البلاد تنبثـق عـن الشـعب وعلـى أن البرلمـان
وبعـد انتخابـات عـام  1921شـغلت النسـاء خمـس
هـو الممثـل األول للشـعب .يقـوم الشـعب كل
مقا عـد فـي البرلمـان السـويدي.
أر بـع سـنوات بانتخـاب األ شـخاص الذ يـن سـوف
يمثلونهـم فـي البرلمـان وفـي التنظيمـات النيابيـة
للمحافظـات و فـي البلد يـات.
فالسـويد دولـة ديمقراطيـة .وكلمـة ديمقراطيـة
تعنـي حكـم الشـعب .و هـذا يعنـي أن النـاس فـي
السـويد يحـق لهـم المشـاركة فـي اتخـاذ القـرارات
المتعلقـة بأ مـور تسـيير بالد هـم.
يتخـذ السياسـيون فـي البرلمـان القـرارات المتعلقة
بأمـور البلـد بأكملـه .ويسـيّ ر الـوزراء فـي الحكومـة
إذا كنـت فـي عمـر  18و مـا فـوق ولد يـك جنسـية
أمـور البلاد ويعملون علـى أن تجـري األمـور وفق ما
سـويدية يمكنـك االنتخـاب للبرلمـان ،ولكـن يمكـن
يقـرره البرلمـان .أمـا السياسـيون فـي التنظيمـات
لمـن ال يملـك جنسـية سـويدية وال جنسـية دو لـة
النيابيـة للمحافظـات و فـي البلد يـات فيسـيّ رون
مـن دول االتحـاد األوروبـي أو النرويـج أو أيسـلندا أن
األمـور فـي الجـزء الـذي نسـكن فيـه فـي السـويد.
ينتخبـوا فـي مجلـس التنظيـم النيا بـي للمحافظـة
ومجلـس البلديـة ،إذا كانـوا مسـجلين بقيـد النفـوس
فـي السـويد لمـدة تزيـد عـن ثلاث سـنوات متتاليـة
فـي اليـوم السـابق ليـوم االنتخابـات.

الديمقراطية
الحقيقية في السويد
انطلقت بمنح المرأة
حق التصويت

هل لي الحق التصويت
في االنتخابات
البرلمانية؟

فالقا نـون ينـص علـى الشـكل التا لـي :لكـي يحـق
لـك التصو يـت فـي االنتخابـات البرلمانيـة يجـب أن
تحمـل الجنسـية السـويدية وأن تكـون قـد بلغـت
سـن  18عا مـا .يحـق للمواطنيـن السـويديين أن
يصو تـوا فـي انتخا بـات مجلـس التنظيـم النيا بـي
للمحافظـة ومجلـس البلد يـة ،فـي حـال كا نـوا قـد
بلغـوا  18عامـا فـي موعـد أقصـاه يـوم االنتخابـات
وكا نـوا مسـجلين فـي قيـد النفـوس فـي التنظيـم
النيابـي للمحافظـة أو فـي البلديـة .كمـا يحـق أيضـا
لمواطنـي أي مـن ا لـدول األعضـاء فـي االتحـاد
األوروبـي أو النرو يـج أو أيسـلندا أن يصوتـوا وفـق
نفـس الشـروط .أمـا المواطنـون األجانـب اآلخـرون
فيحـق لهـم التصويـت إذا كانـوا مسـجلين فـي قيـد
النفـوس فـي السـويد لمـدة تزيـد عـن ثالث سـنوات
متتاليـة فـي اليـوم السـابق ليـوم االنتخا بـات.

الفترة التي تُ جرى
فيها االنتخابات
البرلمانية في السويد
تجـري االنتخا بـات كل أر بـع سـنوات .االنتخا بـات
األخيـرة اُجريـت فـي  ،2014واالنتخابـات القادمـة
سـتكون فـي .2018

عدد األشخاص الذين
صوّ توا في االنتخابات
البرلمانية عام 2014
بلـغ عـدد األصـوات فـي االنتخابـات البرلمانيـة عـام
 2014مـا يعـادل  85.8بالما ئـة مـن مجمـوع
الذ يـن كان يحـق لهـم التصو يـت.

قرار تعيين الشخص
الذي سيصبح
رئيس الوزراء
رئيـس البرلمـان هـو ا لـذي يقتـرح الشـخص ا لـذي
سـيصبح رئيسـا للـوزراء ،ويصـوّ ت أعضـاء البرلمـان
فـي القاعـة الرئيسـية علـى اقتـراح رئيـس البرلمان.
و لكـن ر ئيـس ا لبر لمـا ن يتنا قـش مـع ر ؤ سـا ء
األ حـزاب فـي البرلمـان قبـل أن يقـدم اقترا حـه.

قرارات تعيين
الوزراء في الحكومة
يقـوم رئيـس الـوزراء بنفسـه بتعييـن الـوزراء فـي
الحكومـة .يجـب علـى الشـخص الـذي يصبـح وزيـرًا
أن يكـون متمتعـا بحـق التصو يـت فـي االنتخا بـات
البرلمانيـة .وهـذا يعنـي أنـه يجـب أن يكـون مواطنـا
سـويديًا وأن يكـون قد بلـغ سـن  18عامًا .وهـذا هو
الشـرط الرسـمي الوحيـد لكـي يصبـح المـرء وزيـرًا.
مهمات رئيس البرلمان
رئيـس البرلمـان هـو ا لـذي يقـود عمـل البرلمـان
وينظمـه ويخطـط لـه .وهـو الـذي يـرأس الجلسـات
فـي قاعـة البرلمـان الرئيسـية حينمـا يجتمـع أعضاء
البرلمـان ويتناقشـون ويتخـذون القـرارات .وهنـاك
مهمـة هامـة أخـرى وهـي أن يقـود المفاوضـات التـي
تجـري عنـد ا سـتبدال الحكو مـة ،رئيـس البرلمـان
الحالـي اسـمه پـار ڤسـترباري.
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هل يوجد للملك مهمات
يقوم بها في البرلمان؟
تقتصـر مهمـة الملـك علـى قيامـه بافتتـاح الـدورة
البرلمانيـة فـي خر يـف كل عـام .ويُ عتبـر ذ لـك
بمثابـة بـدء السـنة البرلمانيـة .إن الملـك هـو رئيـس
الدو لـة فـي السـويد ،ولكـن ذ لـك المنصـب يعنـي
القيـام بمهمـات تمثيليـة ومرا سـمية بالدر جـة
األو لـى.

مهمات البرلمان
ومهمات الحكومة

وأعضـاء البرلمـان والهيئـات البرلمانيـة المختلفـة.
تـُـد عى ا ال قتر ا حـا ت ا لتـي تقد مهـا ا لحكو مـة
(اقترا حـات حكوميـة) ،أ مـا تلـك التـي يقدمهـا
أعضـاء البرلمـان فتد عـى (اقترا حـات برلمانيـة).
غالبـا مـا يكـون االقتـراح البرلمانـي بمثابـة اقتـراح
مضـاد القتـراح الحكو مـة.
يمكـن لألفـراد أو المنظمـات أن يحاولـوا التأثيـر مـن
خلال االتصـال بأ حـد األ حـزاب البرلمانيـة أو أ حـد
أعضـاء البرلمـان.

اللجنة البرلمانية
وعملها
اللجـان البرلمانيـة هـي عبـارة عـن مجمو عـات
عمـل تقـوم بتدقيـق كا فـة االقترا حـات المُ قدَّ مـة
إلـى البرلمـان .وبعـد ذلـك تقـدم اللجنـة البرلمانيـة
اقتراحـها إلـى أعضـاء البرلمـان فـي القاعـة الرئيسـية
وتذ كـر لهـم رأيهـا فـي كيفيـة اتخـاذ أعضـاء
البرلمـان قراراتهـم فـي مختلـف القضا يـا.
هنـاك  15لجنـة برلمانيـة تضـم كل واحـدة منهـا
 17عضـوًا برلمانيـا .و هـؤالء األعضـاء موز عـون
بنفـس طريقـة توزيعهـم فـي البرلمـان ،أي و فـق
عـدد األ صـوات التـي حصـل عليهـا كل حـزب فـي
االنتخابـات .تتحمـل كل لجنـة المسـؤولية فـي مجـال
معيـن؛ فاللجنـة البرلمانيـة لشـؤون التعليـم مثلاً
تعمـل فـي االقترا حـات المتعلقـة بالمـدارس.

يُ شـرّ ع البرلمـان القوانيـن ويتخـذ القـرارات
المتعلقـة بالضرا ئـب ونفقـات الدو لـة .كمـا أ نـه
يراقـب عمـل الحكومـة والسـلطات ويتخـذ موقفـا
مـن السيا سـة الخارجيـة .و فـي معظـم الحـاالت
تسـتند قـرارات البرلمـان إلـى أسـس هـي عبـارة عـن
اقترا حـات تقدمهـا الحكو مـة.
فيمـا تـُـسيّ ر الحكومـة السـويد وتقودهـا .ويجـري
ذلـك مـن خلال االقتراحـات التـي تقدمهـا الحكومـة
إ لـى البرلمـان (اقترا حـات حكوميـة) و مـن خلال
تطبيـق القـرارات التـي يتخذ هـا البرلمـان .و فـي
عملهـا هـذا تحصـل الحكو مـة علـى مسـاعدة مـن
مختلـف الـوزارات والسـلطات الحكوميـة التـي يبلـغ
عدد هـا حوا لـي  300سـلطة.

عدد أعضاء البرلمان

من يحق له أن يقدم
اقتراحات إلى البرلمان؟

يضـم البرلمـان  349عضـوًا .و تـوزع المقا عـد
البرلمانيـة البا لـغ عدد هـا  349مقعـدًا بيـن
األحـزاب وفقـا لعـدد األصـوات التـي حصـل عليهـا
كل حـزب فـي االنتخا بـات.

ال يحـق تقديـم اقتراحـات إلـى البرلمـان إال الحكومـة

عدد الرجال وعدد
النساء في البرلمان

كم يتقاضى عضو
البرلمان؟

بالمقار نـة مـع البرلما نـات األ خـرى فـإن البرلمـان
السـويدي يضـم نسـبة كبيـرة مـن النسـاء تبلـغ 45
بالما ئـة.

يتقا ضـى أعضـاء البرلمـان مبلـغ  63800كرو نـة
شـهر يًا لقـاء أتعابهـم .يد فـع أعضـاء البرلمـان
ضريبـة علـى المبلـغ ا لـذي يتقا ضـوه.

كيف يصبح المرء
عضوًا في البرلمان؟ ما كم من الوقت يعمل
هي الشروط التي يجب عضو البرلمان وكيف
توفرها لكي يصبح المرء يبدو يوم عمله؟
مهمـة عضـو البرلمـان ليسـت عملاً عاديًا لـه أوقات
عضوًا في البرلمان؟
عمـل محـددة .ولذلـك فـإن وقـت العمـل يختلف من
لكي يكـون بمقدورك أن ترشـح نفسـك إلـى البرلمان
يجـب أن يكـون مـن حقـك أن تصـوّ ت فـي االنتخابات
البرلمانيـة .وهـذا يعنـي أنـه يجـب أن تكـون مواطنـا
سـويديًا وأن تكـون قـد بلغـت سـن  18عامـا .كمـا
يجـب أيضـا أن ير شـحك أ حـد األ حـزاب السيا سـية
وأن يكـون ا سـمك مدر جـا فـي بطا قـة التصو يـت
التابعـة لذ لـك الحـزب .وإذا كنـت عضـو ًا فـي أ حـد
يسهــل
األحـزاب ومتفرغـا لعمـل الحـزب فـإن ذلـك ّ
األ مـر.
أ صـوات الناخبيـن هـي التـي تحـدد بعـد ذ لـك
األ شـخاص الذ يـن يصبحـون أعضـاء فـي البرلمـان.
كل صـوت يمكـن أن يُ منـح إمـا إلـى الحـزب فقـط أو
إلـى الحـزب وإلـى أحـد األعضـاء المحدديـن مسـبقًا
فـي بطا قـة التصو يـت فـي آن وا حـد.

شـخص إلـى آخـر .لكـن العديـد مـن أعضـاء البرلمـان
يعملـون مـا بيـن  60و 70سـاعة باألسـبوع.
ويختلـف يـوم العمـل كثيـرًا؛ إذ أن جـزءًا كبيـرًا مـن
الو قـت يُ سـتهلك فـي االجتما عـات واللقـاء ات مـع
األعضـاء اآلخريـن ،فـي اللجـان البرلمانيـة مثلاً وفـي
المجمو عـة الحزبيـة و مـع الناخبيـن والشـركات
والمنظمـات والسـلطات وكثيـر غير هـم .كمـا
يُ سـتهلك الكثيـر مـن الوقـت فـي القـراءة واالطلاع
واتخـاذ موقـف مـن االقتراحـات التـي تعمـل اللجـان
البرلمانيـة فيهـا والتـي يجـب مناقشـتها واتخـاذ
قـرار بشـأنها فـي االجتما عـات الرئيسـية.
المصادر
البرلمان السويدي
األحزاب السويدية ومصادر أخرى
◄

◄FOTO: MELKER DAHLSTRAND
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الفنان التشكيلي جعفر طاعون:

«ما لم تسـتطع تحقيقه السياسة حققته األحذية»
الكومبس – ثقافـة :ربما البيئـة والظرف االجتماعـي قاداه إلى هـذا النوع من الفـن ،أو دفعته الحاجة الشـخصية
خجـوال ويفضـل االبتعاد عن األضـواء ،وقد
خجـوال منزويًا وما زال
طفلا
ً
ً
الكتشـاف نفسـه منذ طفولته ،ألنه كان ً
يكون اقترابه مـن مجموعة من الفنانين التشـكيليين الـرواد في البصرة ،هو مـا ولد عنده هـذا التوجه بأن يكون
رسـامًا ،ففي المرحلة االبتدائيـة كان يفضل درس الرسـم ويهرب من الدروس األخرى ،فالرسـم يمثل له الشـيء
طفال مشاكسـا
الكثير ألنـه متعـة للـروح وراحـة للنفـس واسـترخاء للدمـاغ ،وبالرغم مـن الخجل الملازم لـه كان ً
ولكنـه يحب الرسـم ،وكان مـدرس الرسـم يرفـض اسـتقبال التالميـذ المشاكسـين في مرسـمه ،وقـد زاده هذا
إصرارًا على أن يمـارس هوايته في الرسـم ،فـكان يرسـم وينقل الصور مـن لوحات إلـى كروت صغيـرة ويقدمها
هدايا لألصدقاء ،إنه الفنان التشـكيلي الحائز على جائزة أفضل سـينوغراف مسـرحي عام ( )1996في السـويد،
والذي تنتصب جداريته وسط مدينة مالمو الفنان جعفر طاعون.

من المخبز الصغير إلى
فضاءات الفن الطباعي
كان والده سياسـيًا يسـاريًا ويملـك مخبزًا صغيـرًا ،وكان
المخبـز عبـارة عـن مقـر للقـاءات الرفـاق ،فتعلـم فيـه
حـب النـاس والبسـاطة ومسـاعدة اآلخر يـن ،ود خـل
إ لـى عمـق المجتمـع فـي التعا مـل مـع الر جـال والنسـاء
واألطفـال ،وتو صـل إ لـى الكتـاب والجر يـدة والثقا فـة
عمو مـا ،فأصبـح الر سـم عنـده لغـة راقيـة للتعبيـر
عمـا يحـدث بداخلـه و هـو فـي العا شـرة مـن عمـره،
وكان يتـردد علـى الخطاطيـن فـي البصـرة القديمـة،
ويسـاعدهم أحيا نـا فـي بعـض األعمـال الصغيـرة،
و لـه مشـاركات فـي النشـاط المدر سـي ،و فـي معـرض
للبو سـتر أثنـاء الدرا سـة المتو سـطة« ،حصلـت فيهـا
علـى الجا ئـزة الثانيـة علـى عمـوم العـراق ومبلـغ مـن
المـال وسـاعة يـد فاخـرة وهدايـا أخـرى ،وقـد طلبـت
الشـاعرة (لميعـة عبـاس عمـارة) لوحتـي الفا ئـزة،
لتكـون صـورة الغلاف لديوانهـا الشـعري ،هـذا مـا جعل
منـي رسـامًا محترفـا ومعروفـا بيـن األوسـاط الثقافيـة
العراقيـة» ،ثـم أكمـل درا سـته فـي معهـد الفنـون
الجميلـة فـي بغـداد عـام ( ،)1988وتخصـص فـي
(الغرافيـك) الفـن الطباعـي الـذي يعتمـد علـى العمـل
اليـدوي.

حلم لم يتحقق ورحلة عبر الصحراء
مـن الحلـم بتغييـر العالـم مـن خلال الفـن إلـى الخدمـة
العسـكرية إلـى حـرب الكويـت ،ثـم انتفاضـة آذار عـام
( )1991والحصـار علـى العـراق ،ثـم قـرار عبـور
الصحـراء باتجـاه (رفحـاء) السـعودية ،ولـم يصطحـب
معـه سـوى نسـخ ورقيـة مـن أعمـال (الغرافيـك) ،وفـي
أحـدى المحطـات أودع النسـخ لـدى صديـق لـه ،وحيـن

التقـاه ثانيـة أخبـره بأنـه تدفـأ عليهـا فـي ليلـة بـاردة،
مـن الصفـر بـدأ العمـل فـي خيمـة و سـط الصحـراء،
«كا نـت تجر بـة غريبـة وحيـاة قا سـية وو ضـع با ئـس
وإلغـاء وتهميـش ،و سـط حصـار صعـب فـي مـكان
أكثـر تعاسـة ،ورهـان خاسـر وصـراع مـع النفـس ،كيـف
تقـدم شـيئًا يقتـرب مـن معانا تـك؟ فيتحـول عنـدك
الفن مـن موضـوع جمالـي إلـى موضـوع بحثـي ،يبحـث في
داخلـك عـن تـوازن شـخصي ،كيـف ترمـم هـذا الخـراب
فـي داخلـك وفـي المحيـط الخارجـي؟ فبـدأت أشـتغل
علـى األ لـوان المائيـة التـي تميـل إ لـى ا لـدفء واأللفـة
وتعطـي شـيئًا مـن الفـرح واألمـل ،صـور غرائبيـة تحول
فيهـا المـوت إلـى احتفاليـة والحـزن إلـى موسـيقى ،فـي
أكثـر مـن خمسـين عمـل وفـي معـارض عديـدة وسـط
الصحـراء».

حداثة وسط الرمال وقصائد مهربة
الثقا فـة هـي النا فـذة الوحيـدة التـي يطـل منهـا
العراقيـون علـى العا لـم الخار جـي ،فأر سـلوا ملففـا
إ لـى مجلـة الثقا فـة الجد يـدة ( :شـعراء رفحـاء) ،ر سـم
طا عـون كل تخطيطا تـه ،أ سـماه الشـاعر سـعدي
يوسـف (قصائـد مـن الـورد مهربـة) ،كتـب عنه الشـاعر
أودنيـس ،وأخـرج الفنـان هـادي ماهـود فيلمـا وثائقيـا
عـن الفنـان جعفـر طاعـون« ،بعـد سـنتين مـن المعانـاة
بـدأت الو فـود مـن مختلـف دول العا لـم تزور نـا ،و مـن
حسـن الصـدف زار خيمتـي وفـدًا سـويديًا ،وقـد تفاجـأ
الوفـد بشـغلي وأعجـب أحدهـم بلوحـة صغيـرة وأراد
شـراءها ،فقدمتهـا لـه هديـة لكنـه رفـض وأصـر علـى
دفـع ثمنهـا ،فعرضـت عليـه دوالرًا واحـدًا يكتـب عليه
أسـمه وتوقيعـه للذكـرى ،فوافـق علـى العـرض وأخـذ
اللوحـة ومـا زلـت أحتفـظ بالـدوالر ،وبعـد ثالثـة أشـهر
حصلـت علـى الموافقـة بالسـفر واإلقامـة فـي السـويد».

انتهاء الرحلة في مدينة
مالمو السويدية

بلد ومجتمع جديد ولغة
وعوالم جديدة

كل إنسـان يأتـي إلـى منطقـة وحيـاة ولغـة أخـرى يصـاب
بالذهـول ،خصوصـا إذا لـم يأت إلـى هـذه العوالم سـائحًا،
بـل ليقيـم ويسـتقر ويؤ سـس حيـاة جد يـدة ،حتـى
يدخـل فـي مرحلـة إعـادة التـوازن« ،لقـد عشـت حالـة
مـن الـدوار عندمـا جئـت إلـى السـويد عـام (،)1993
أل نـي وصلتهـا إنسـا نًا حزينـا مخر بـا ،لكـن الحـظ و قـف
معـي فـي هـذه المدينـة ،فتعرفـت علـى فتـاة سـويدية
تجيـد اللغـة العربيـة ،سـاعدتني كثيـرًا جـدًا وكا نـت
لـي منفـذًا جميلاً  ،فقـد وضعتنـي علـى بدايـة الطريـق
وعلمتنـي كيـف ولمـاذا و مـع مـن أ بـدأ ،عرفتنـي علـى
الشـاعر والفنـان التشـكيلي السـويدي (تابيـس) ،أحـد
أهـم الفنانيـن مـا بعـد الحداثـة فـي العالـم ،وسـاعدتني
فـي المشـاركة بورشـة عمـل عـام ( ،)1994بمعـرض
ألعمـال الفنـان األمريكـي (كيثارنـك) ،رسـمت خاللهـا
عشـرة أعمـال علـى قمـاش يسـتخدم فـي صنا عـة
الخيـام ،و مـا زال أحد هـا معلـق منـذ عـام ()2000
وسـط مدينـة مالمـو ،وطلبـوا منـي (مـودارن موسـيت)
فـي مالمـو العـام الماضـي ،والمتحـف البريطانـي (تيـت
كاليـري) وهو أهـم متحـف فـي العالـم ،أن أعيـد تجربتي
القديمـة.

إن مـا أنجـزه جعفـر طا عـون مـن أعمـال مو جـود فـي
ذاكـرة النـاس فقـط ،بالرغـم مـن أرشـفة وتوثيـق كل
أعما لـه ،و هـذا مـا دفعـه أن يخطـط ألعما لـه القاد مـة
بـأن تكـون دائمـة وثابتـة« ،أنـا أعتقـد أن المبـدع فـي كل
مجـاالت الثقافـة والفنـون هـو شـاهد علـى زمانـه ،وإن
مـا يميـز الفـن اآلنـي أو الفـن اليـوم الـذي تجـاوز مرحلـة
مـا بعـد الحداثـة ،طـرح التسـاؤالت مـن خلال األعمـال
الفنيـة المنجـزة ،حـول الهجـرة والجمـال والمـوت ،أو
أي مو ضـوع حيا تـي مهـم لنـا وألطفالنـا» ،و قـد جسـد
الفنـان جعفـر طا عـون هـذه الفكـرة فـي معـرض مـن
األحذ يـة القديمـة ،فـوزع أ لـف حـذاء علـى أ لـف طفـل
جلهـم مـن أ سـر مها جـرة فـي ور شـة عمـل ،تركهـم
يلوننهـا بخيالهـم وأحالمهـم وأفكارهـم وإبداعاتهـم،
فشـكل مـن هـذه األحذيـة عوالـم متنوعـة ،وقـدم هـذا
المعرض فـي مدينة سـويدية أخـرى ،وقد وفـرت بلدية
مالمـو حافلات لنقـل األطفـال األلـف إلـى تلـك المدينـة،
فالتقـى هـؤالء األطفـال بأقرانهـم األطفـال السـويديين
وتعارفـوا وكونـوا صداقـات جديـدة ،وكان هـذا اللقـاء
أبلـغ ر سـالة وخيـر مثـال علـى االند مـاج ،و قـد كتبـت
الصحافـة السـويدية وقتها عن معـرض األحذيـة للفنان
التشـكيلي جعفـر طا عـون « :مـا لـم تسـتطع تحقيقـه
السيا سـة حققتـه األحذ يـة».
محمــد المنصور
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الدليل
أعلن عن نشاطك التجاري لدينا

إذا كان لديك شركة أو محل أو مطعم
أو أي عمل تجاري ننصحك باالنضمام
إلى  :دليل الكومبس الرقمي
قريبًا يمكنك تسجيل نفسك بنفسك عبر
موقع الكومبس ،لكي تصبح عضوًا في دليل
الكومبس باللغة العربية لألعمال التجارية
لمزيد من المعلومات info@alkompis.com
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الكرسي والزعيم

فيلم وثائقي للمخرج سالم قاسم
الكومبس  -ثقافة :بحضور نخبة مـن المهتمين في مجال الفنـون واآلداب وعدد من المثقفين ،وجمهور واسـع الصحفـي فـرات المحسـن أن «عبـد الكريـم قاسـم أصبح
مـن أبنـاء الجاليـة العراقيـة والعربية فـي سـتوكهولم ،عرض منتـدى الحـوار الثقافـي العراقـي في سـتوكهولم دكتاتور يـا بعـد تعر ضـه إ لـى محاو لـة اغتيـال».
واتحاد الكتاب العراقيين في السـويد ،مسـاء يوم السـبت ( )2017 / 3 / 18في المكتبة المركزيـة في منطقة
شيسـتا شـمال سـتوكهولم ،الفيلم الوثائقي (الكرسـي والزعيم) للمخـرج واإلعالمـي العراقي المغترب سلام نقاشات
قاسم.
الفيلم من إعـداد الباحث العراقي الدكتور عقيل الناصري وسـيناريو رعد القصاب ،والمشـاركون المتحدثون و قـد أو ضـح المخـرج سلام قا سـم مـن خلال ا لـردود
في الفيلـم هم كل مـن( :الدكتور عقيل الناصـري ،الدكتور ريـاض البلداوي ،الشـاعر محمد المنصـور ،الصحفي علـى أ سـئلة الحاضر يـن ،أن فيلـم الكر سـي والزعيـم
فـرات المحسـن) ،أدار األمسـية الشـاعر أحمـد العزاوي ،وقـدم المخرج سلام قاسـم للحديـث عـن تجربته في هـو الفيلـم الثانـي مـن سلسـلة أفلام ،أولهـا فيلـم ثـورة
إخراج فيلم الكرسي والزعيم.
(  )14تمـوز ا لـذي حمـل عنـوان (تسـلم للشـعب)،
وا لـذي يتحـدث عـن قيـام ثـورة ( )14تمـوز عـام
ظروف إخراج الفيلم
فكرة فيلم «الكرسي والزعيم «
( )1958المجيـدة ،أمـا الفيلـم الثالـث فسـيكون ضمـن
المشـاريع القادمـة تحـت عنـوان (شـباط األسـود) ،وقد
الفيلـم الوثائقـي (الكر سـي والزعيـم) يتنـاول حيـاة تحدث المخرج سلام قاسـم عـن ظـروف إخـراج الفيلم أثنـى الحاضـرون علـى فيلـم الكرسـي والزعيـم ،وكانـت
الزعيـم عبـد الكر يـم قا سـم ،منـذ والد تـه ونشـأته وعـن كيفيـة اختيـاره لضيوفـه المشـاركين فـي الفيلم ،لهـم مالحظـات قيمـة فـي إ ثـراء هـذا العمـل الفنـي،
وانتقا لـه إ لـى مدينـة الصو يـرة فـي محافظـة وا سـط ،الذيـن تحدثـوا فيـه عـن أهـم المحطـات والمنعطفـات وتبقـى شـخصية الزعيـم عبـد الكريـم قاسـم حاضـرة
فـي حيـاة عبـد الكر يـم قا سـم ،و عـن حر كـة الضبـاط فـي أذهـان النـاس ومثيـرة للجـدل دائمـا ،التـي يجعـل
ثـم عودتـه إلـى بغـداد ليعمـل فـي مجـال التعليـم ،ثـم األ حـرار التـي قاد هـا الزعيـم ،والظـروف السيا سـية منهـا البعـض أ سـطورة خا لـدة فـي النزا هـة والعطـاء
دخو لـه إ لـى الكليـة العسـكرية فـي بغـداد وتخر جـه االقتصاد يـة االجتماعيـة المهيـأة لقيـام الثـورة ،والتضحيـة ،ويحملهـا البعـض اآل خـر كل تداعيـات
منهـا وتدر جـه فـي الر تـب العسـكرية إ لـى أن أصبـح وتعبئـة الشـارع لدعمهـا ومسـاندتها والدفـاع عنهـا ،األوضـاع الدراماتيكيـة المتالحقـة فـي العـراق ،ويصـر
زعيمـا (عميـد) ،حيـث قـاد تنظيـم الضبـاط األحـرار و عـن أ هـم القوانيـن التـي شـرعت فـي عهـد الثـورة ،البعـض مـن النـاس علـى أنـه مـا زال يـرى صـورة الزعيـم
الـذي قـام بثـورة ( )14تمـوز عـام ( )1958الخالـدة ،منهـا علـى سـبيل المثـال ال الحصـر( :قا نـون اإلصلاح فـي القمـر.
التـي غيـرت نظـام الحكـم فـي العـراق مـن الملكـي إلـى الزرا عـي ،قا نـون ر قـم « »80لتأميـم النفـط ،تحر يـر
الجمهـوري ،وقـد توقـف الفيلـم عنـد منجـزات الث
ـورة العملـة العراقيـة مـن ارتباطهـا بالجنيـه االسـترليني ،سالم قاسم:
وقائد هـا والمؤا مـرات التـي حيكـت ضد هـا ،حتـى الخـروج مـن حلـف بغـداد ،وقانـون األحـوال الشـخصية)
انقلاب الرفـاق علـى الزعيـم وإعدامـه دون رحمـة فـي وغير هـا ،وتحـدث بعضهـم عـن موا قـف وصفـات مخـرج ومصـور صحفـي ،خر يـج أكاديميـة الفنـون
شـباط ( ،)1963لتبـدأ مرحلـة دمو يـة جد يـدة مـن وشـخصية الزعيـم وحـب النـاس الفقـراء لـه ،واختلاف الجميلـة فـي بغـداد قسـم السـينما ،عمـل فـي عـدد
الحكـم أبطالهـا العسـكر ،أدخلـت البلاد فـي دوا مـة البعـض اآلخـر حـول أسـلوبه فـي إدارة الدولـة وتفـرده مـن المؤسسـات اإلعالميـة والصحفيـة األ سـبوعية
االنقالبـات العسـكرية والحـروب واالنفـراد بالسـلطة ،فـي الحكـم ،فقـال :الدكتـور عقيـل الناصـري «لـم يكـن فـي تسـعينيات القـرن الماضـي منهـا( :نبـض الشـباب،
ورمـت الشـعب فـي متاهـات الضيـاع وعـدم االسـتقرار الزعيـم عبـد الكريـم قاسـم دكتاتوريـا علـى اإلطالق» ،اإلعلام ،والمصـور العربـي) ،لـه الكثيـر مـن المقـاالت
والخـوف مـن قـادم األيـام وفقـدان الثقـة بالسياسـيين أ مـا الدكتـور ر يـاض البلـداوي فإ نـه يـرى أن «عبـد الصحفيـة فـي المواقـع اإلعالميـة مثـل( :شـبكة اإلعالم
الكريـم قاسـم كان دكتاتوريـا وزعيمـا أوحـدًا» ،وأكـد الوطنـي العرا قـي ،عـراق اليـوم ،والحـوار المتمـدن)
والحـكام.
الشـاعر محمـد المنصـور علـى أ نـه «باغتيـال الزعيـم وغير هـا.
عبـد الكريـم قاسـم تـم اغتيـال حلـم الفقـراء» ،ويـرى

وهـو عضـو فـي( :نقابـة الصحفييـن العراقييـن ،اتحـاد
الصحفييـن العـرب ،اتحـاد الصحفييـن الدولييـن ،نقابـة
الفنانيـن العراقييـن ،نقا بـة الصحفييـن السـويديين،
و مر ا سـل محتـر ف مـن قبـل و ز ا ر ة ا لخا ر جيـة
السـويدية).
عمـل مـع اتحـاد اإلذا عـات األوروبيـة لمـدة خمـس
سـنوات فـي بغـداد ،و مـع القنـوات الفضائيـة التاليـة:
(الر شـيد ،بلادي ،السلام ،االتجـاه ،والعراقيـة)،
يعمـل حاليـا مراسلاً لعـدد مـن القنـوات التلفزيونيـة
فـي العـراق ،رئيـس الهيئـة اإلدار يـة لجمعيـة بابلـون
للثقا فـة والفنـون ،حضـر عـدد مـن مؤتمـرات القمـة
العربيـة بصفتـه إعالميـا فـي( :القا هـرة ،عمـان،
والدوحـة) ،وشـارك فـي عـدد مـن األسـابيع الثقافيـة
خـارج العـراق.
كان مخر جـا ومصـو ر ًا فـي قنـاة العـراق الفضائيـة فـي
بدايـة التسـعينيات ،صـور وأخـرج العديـد مـن األغانـي
المنوعـة لمطربيـن عراقييـن منهـم( :حسـين نعمـة،
صلاح عبـد الغفـور ،ر ضـا الخيـاط ،سـعدي الحلـي،
قاسـم السـلطان ،غـزالن ،محمـد عبـد الجبـار ،وحاتـم
العراقـي) وغيرهـم ،والكثيـر مـن البرامـج الحاصلة على
جوائـز إبـداع داخـل العـراق منهـا( :تجـوال ،تكويـن،
أ مـراء ا لـكالم ،وحضـن المحبـة) وغير هـا ،شـارك فـي
العد يـد مـن المهرجا نـات الدوليـة منهـا :مهر جـان
القاهـرة ومهرجـان يوتوبـوري السـينمائيين ،حا صـل
علـى العديـد مـن الشـهادات التقديريـة داخـل العـراق
وخار جـه ،إضا فـة إ لـى األفلام الوثائقيـة منهـا :فيلـم
( حـدث فـي الكيلـو  )130سـيناريو وإ خـراج سلام
قا سـم .
محمد المنصور
تصوير :باسم ناجي
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الدوري السويدي ينطلق
والجمهور السويدي
يترقب بطل جديد

ينطلـق ا لـدوري السـويدي الممتـاز بكـرة القـدم فـي
األول مـن نيسـان /أبريـل في منافسـة قويـة بيـن األندية
التـي طالمـا ،تنافسـت حتـى الرمـق األخيـر مـن الـدوري،
ا لـذي شـهدناه فـي المواسـم األخيـرة ،فهـل يحتفـظ
مالمـو بالـدوري كمـا شـاهدناه فـي اآلونـة األخيـرة أم أن
أنديـة العاصمـة ستسـتعيد بريقهـا ،وتعـود للواجهـة
أم أننـا سـنرى مفاجـأة مثلمـا حصـل عندمـا تـوج نـادي
نورشـوبينغ بلقـب الـدوري فـي الموسـم قبـل الماضـي؟
الكثيـر مـن المتابعيـن للـدوري السـويدي فقـدوا
رو نـق المتابعـة المسـتمرة نظـرًا الحتـكار مالمـو
للـدوري ،ولكـن فـي الموسـم قبـل الماضـي شـهد تتويـج
نورشـوبينغ باللقـب الـذي أعـاد القـوة ،واإلثـارة للـدوري
السـويدي ،و مـن ناحيـة أ خـرى نـرى أند يـة العاصمـة
تكـون فـي الصـدارة والمنافسـة ،ولكـن فـي الجـوالت
األخيـرة تتعـرض لخسـارات متتاليـة تبعد هـا عـن
ا لمنا فسـة .
ويبقـى الحلقـة األضعـف نـادي يوتو بـوري األكثـر
افتقـارًا للحـظ نظـرًا لمنافسـته علـى ا لـدوري طـوال
الموسـم خصوصـا فـي المواسـم السـابقة ويفقـده فـي
المباريـات السـهلة فـي نهايـة الـدوري ،وهـو المعـروف
أ نـه أكثـر األند يـة السـويدية التـي قد مـت موا هـب
للمنتخـب وأكثر هـا مشـاركة أوروبيـة.
يعتبـر هـذا الموسـم مـن الـدوري السـويدي األصعـب

مصطلحات
ســــويدية
FRISKVÅRDSTIMME

مصطلـح مؤ لـف مـن ثلاث كلمـات FRISK .هـي

نظـر ُا للتعا قـدات مـن كا فـة األند يـة والتـي صر فـت
أمـوال طائلة مـن أجل حصـد لقـب الـدوري ،اغلـب النقاد
والصحفييـن رجحـوا محافظـة مالمـو علـى اللقـب ولكـن
فـي ظـل وجـود أيـك ونورشـوبينغ ويوتوبوري سـتكون
المهمـة صعبـة.
ا لجمهـو ر ا لسـو يد ي بشـكل عـا م يتمنـى ظهـو ر
نـادي جديـد يحصـل علـى اللقـب كـي ال يكـون الـدوري
ممـل وفاقـد لإلثـارة ومـن ناحيـة أخـرى كـي يسـتطيع
تمثيـل السـويد فـي المسـابقات الخارجيـة وخصو صـ ُا
أند يـة العاصمـة مـن اجـل مشـاهدة أند يـة كبيـرة فـي
سـتوكهولم أمثـال ر يـال مدر يـد وبر شـلونة وبا يـرن
ميو نـخ مثلمـا حصـل منـذ عاميـن عند مـا تأ هـل مالمـو
لـدوري األبطـال وجـاء ريـال مدريـد للعـب فـي مدينـة
ما لمـو.
فهـل سـنرى دوري ممـل ومالمـو يسـيطر عليـه أم أننـا
سنشـاهد نديـة وقـوة فـي الـدوري منـذ انطالقـه حتـى
الجولـة األخيـرة مـن الـدوري؟

يد خـل المنتخـب السـويدي مرحلـة الحسـم عند مـا
يلعـب مـع منتخـب روسـيا البيضـاء فـي يـوم  25آذار/
مـارس الحا لـي ويحتـاج المنتخـب السـويدي للفـوز
والغيـره لكـي يبقـى علـى أمالـه للتأهـل للنهائيـات نظرا
لصعوبـة المجموعـة والتـي تضـم باإلضافـة لمنتخبـات
فرنسـا وهولنـدا وهمـا المرشـحان األوفـر حظـا للوصـول
للنهائيـات.
إيلي لولي ويملـك المنتخـب السـويدي فـي رصيـده  7نقـاط
مـن أربعـة مبار يـات بعـد تحقيقـه لفوزييـن وتعـادل
وخسـارة وال بد يـل عـن الفـوز علـى رو سـيا البيضـاء.

وأعلـن يـان هندر سـون ،المد يـر الفنـي لمنتخـب
السـويد ،عـن قائمـة تضـم  23العبـا وال يو جـد فيهـا
غيا بـات تذ كـر ،بعـد اعتـزال إبراهيموفيتـش.
فـي حـال فـوز السـويد وهـو المتوقـع سـتكون فرصتهـا
أكبـر فـي الو صـول للـدور الثا نـي كـون أنهـا سـتقابل
فرنسـا وهولنـدا وهـو مـن الصعـب خطـف المركـز األول
بوجـود العمالقـان سـوية فـي هـذه المجموعـة واكثـر
المتابعيـن تفـاؤ ًال توقـع حصـول السـويد علـى المركـز
الثا نـي فـي المجمو عـة.

المشـروبات الكحوليـة SYSTEMBOLAGET
واأللعـاب والرها نـات .SVENSKA SPEL

رئيـس التحر يـر ،ووفقـا لرؤيتـه حـول القضا يـا التـي
تشـكل أهميـة بالنسـبة للقـارئ ،الـذي بـدوره يرغـب
بمعر فـة رأي الصحيفـة فيهـا.
ويمكـن للمقا لـة االفتتاحيـة أحيا نـا أن تأ خـذ شـكل
ر سـوم كاريكاتيـر.

GRÄNSKONTROLLSMYNDIGHET

KOLLEKTIVTRAFIK

YTTRANDEFRIHET
مصطلـح مؤلـف مـن ثلاث كلمـات GRÄNS .تعنـي
حـدود ،ويرافقهـا  ENفـي حا لـة النكـرة ،وتصبـح
 GRÄNSERأثنـاء الجمـع .كلمة KONTROLL
تعنـي مراقبـة أو فحـص أو تحكـم ،ويرافقهـا  ENفـي
حا لـة النكـرة ،وتصبـح  KONTROLLERأثنـاء
الجمـع .أمـا كلمـة  MYNDIGHETتعنـي سـلطة
أو وكالـة ،ويرافقهـا  ENفـي حالـة النكـرة ،وتصبـح
 MYNDIGHETERأثنـاء الجمـع.
المعنى الكامل يصبح :وكالة مراقبة الحدود.

صفـة تعنـي معافـى أو ش ٍـاف أو منعـش أو نقـي أو قـويAPOTEKSMONOPOLET .

كلمـة  VÅRDتعنـي رعا يـة أو عنا يـة أو علاج أو
ن ُْصـب ،ويرافقهـا  ENفـي حا لـة النكـرة ،وتصبـح
 VÅRDARأثنـاء الجمـع .كلمـة  TIMMEتعنـي
سـاعة أو حصـة ،ويرافقهـا  ENفـي حا لـة النكـرة،
وتصبـح  TIMMARأثنـاء الجمـع.
المعنـى الكا مـل يصبـح :سـاعة الرعا يـة الصحيـة ،أو
سـاعة العافيـة.
ويطلـق المصطلـح علـى سـاعة مخصصـة للموظفيـن
والموظفـات فـي العديد مـن أماكـن العمل في السـويد،
حيـث تو فـر لهـم فر صـة ا سـتخدام سـاعة كاملـة
أسـبوعيًا مـن أصـل سـاعات العمـل األصليـة ،دون أن
يتأثـر المعـاش ،وذلـك للمشـاركة فـي نشـاط رياضـي
أو فيزيا ئـي معيـن ،كممار سـة التمار يـن الرياضيـة،
فيمـا يمنـع اسـتخدامها مـن أجـل جلسـات التدليـك أو
التجميـل ،إال أن قواعدهـا تختلـف مـن مـكان عمـل إلـى
آ خـر.
وفـي بعـض أماكـن العمـل يمكـن أخـذ سـاعة العافيـة
علـى دفعـات ،مثلاً نصـف سـاعة ليوميـن ،كمـا
يسـتطيع الموظـف/ة أخذهـا قبـل بـدء الـدوام أو خالله
أو قبـل نهايتـه ،وذلـك باالتفـاق مـع المديـر المباشـر
ووفقـا لطبيعـة وحا جـات مـكان العمـل.

السويد تدخل مرحلة الحسم في تصفيات كأس العالم

مصطلـح مؤلـف مـن كلمتيـن KOLLEKTIV .صفة
تعنـي جما عـي أو تعاو نـي .كلمـة  TRAFIKتعنـي
حر كـة المـرور أو حر كـة السـير ،ويسـبقها  ENفـي
حا لـة النكـرة.
المعنـى الكا مـل للمصطلـح يصبـح :النقـل العـام أو
حر كـة النقـل الجما عـي.
ويقصـد بو سـائل النقـل الجماعيـة أنهـا الو سـائط
المتوفـرة للعامّ ـة ،كالحافلات والقطـارات ،بـد ًال مـن
وسـائل النقـل الفردية كالتكسـي مثلاً  ،التـي تعتبر ،في
ظـروف معينـة ،إلـى جانـب الطيـران وحركـة المالحـة
البحريـة علـى أنهـا وسـائل نقـل جماعيـة.

LEDARSKRIBENT
مصطلـح مؤ لـف مـن كلمتيـن APOTEK .تعنـي
صيدليـة ،ويرافقهـا  ETTفـي حا لـة النكـرة ،فيمـا
تبقـى نفسـها أثنـاء الجمـع .كلمـة MONOPOL
تعنـي احتـكار ،ويرافقهـا  ETTفـي حا لـة النكـرة،
وتبقـى نفسـها أثنـاء الجمـع.
المعنـى الكا مـل يصبـح :احتـكار الصيدليـات أو
ا لصيد لـة .
ويقصـد بالمصطلـح امتلاك الدولة فـي السـويد لقطاع
الصيدلـة بنسـبة  ،100%حيـث تعـود هـذه الملكيـة
الكاملـة إلـى العـام  ،1970إال أنهـا أزيلـت مطلـع شـهر
تموز/يوليـو  ،2009حيـث بـدأت الشـركات الخاصـة
باالنتشـار ،إال أن تحقيـق صحفـي ل ـ «داغنـس نيهيتـر»
أظهـر مؤ خـر ًا أن عمليـة إزا لـة االحتـكار هـذه أدت
إلـى زيـادة كبيـرة فـي أسـعار المنتجـات الصيدالنيـة
واألدويـة التـي ال تحتـاج إلـى وصفـة طبيـة.
و تمتلـك ا لد و لـة فـي ا لسـو يد ،حتـى ا آل ن  ،حـق
الملكيـة الكاملـة فـي قطاعـات معينـة مثـل مبيعـات

مصطلـح مؤ لـف مـن كلمتيـن LEDARE .تعنـي
رئيـس أو قائـد أو مقـال رئيـس التحريـر االفتتاحـي،
ويرافقهـا  ENفـي حا لـة النكـرة ،وتبقـى نفسـها
أثنـاء الجمـع .كلمـة  SKRIBENTتعنـي كا تـب أو
مؤ لـف ،ويرافقهـا  ENفـي حا لـة النكـرة ،وتصبـح
 SKRIBENTERأثنـاء الجمـع.
المعنـى الكا مـل يصبـح :كا تـب االفتتاحيـة أو كا تـب
المقـال االفتتا حـي.
وتعتبـر االفتتاحيـة أنهـا المقالـة التـي تبتـدئ العـدد
الجديـد مـن الصحـف ،وتنشـر علـى الصفحـة األولـى أو
الثانيـة أحيانـا ،وغالبـا مـا تصنـف تحـت عنـوان «مقاالت
الـرأي» ،وتنقـل آراء الصحيفـة وأفكارهـا ،حسـبما يـرى

مصطلـح مؤ لـف مـن كلمتيـنYTTRANDE .
تعنـي إبـداء الـرأي أو تعبيـر ،ويرافقهـا  ETTفـي حالـة
النكـرة ،وتصبـح  YTTRANDENأثنـاء الجمـع.
كلمـة  FRIHETتعنـي حر يـة ،ويرافقهـا  ENفـي
حا لـة النكـرة.
المعنى الكامل يصبح :حرية التعبير.
ويُ قصـد بالمصطلـح حريـة إبـداء اآلراء دون رقابـة أو
تقييـد أو عقو بـة ،ويعتبـر أ حـد الشـروط األسا سـية
لنظـام الحكـم الديمقرا طـي.
ووفقـا لصيا غـة األ مـم المتحـدة فـي ميثاقهـا فـإن
حريـة التعبيـر حـق للجميـع ،وتشـمل حريـة اعتنـاق
األفـكار دون أي تدخـل ،باإلضافـة إلـى حريـة البحـث
وتلقـي ونقـل المعلومـات واألفكار مـن خالل أي وسـيلة
إعالميـة ،دون أخـذ أي حـدود بعيـن االعتبـار.
إال أ نـه وحتـى فـي أكثـر ا لـدول المصنفـة علـى أنهـا
ديمقراطيـة يوجـد حـدود مختلفـة لحريـة التعبيـر.
بعـض البلـدان تُ جـرّ م العنـف اللفظـي والتهد يـد
والمضايقـات ،فيمـا يعتبـر إفشـاء األسـرار العسـكرية
جريمـة تسـتوجب العقـاب ،باإلضا فـة إ لـى إفشـاء
السـجالت الطبيـة ،والتشـهير باآلخريـن والتحريـض
علـى الفتنـة ،وتهد يـد المجمو عـات العرقيـة.
الوال يـات المتحـدة األمريكيـة ،مثلاً  ،ال يو جـد
لديهـا قانـون ،كمـا فـي السـويد يُ جـرّ م التهديـد ضـد
المجمو عـات العرقيـة.
للمزيد:
www.alkompis.se
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أمين عام األمم المتحدة منذ  1يناير .2007

( انبيكومن )
اصبح ملكا لمصر وعمره  9سنوات
( وتتنخعنومآ )

ممثل مصري راحل وأحد أعضاء ثالثي أضواء المسرح

( الفيض مدحأ )
عاصمة األرجنتين
(وبيسن راسي)

الكلمة أو الكلمات الحمراء تتكون
إدخالها
من نفس الحروف المطلوب
( يمسح قالماس )
و لكنها بترتيب غير صحيح.

هواتف هامة

شاعر فلسطيني راحل

112

فــي حــال التعــرض لحــوادث خطيــرة ولطلــب المســاعدة الفوريــة مــن اإلســعاف ودائــرة اإلطفــاء
والدفــاع المدنــي والشــرطة ،يجــب االتصــال علــى الرقــم  112والــذي يمكــن االتصــال عليــه
الهواتــف األرضيــة أو النقالــة (الموبيــل) مجانــا ومــن أي منطقــة فــي الســويد .العاملــون يتقنــون
اللغتيــن الســويدية واإلنجليزيــة ،وعنــد االتصــال يــرد عليك أحد العاملين ويســألك:
مــاذا حــدث؟ مــكان وقــوع الحــادث؟ رقم الهاتف الــذي تتكلم منه؟

أميــن المظالــم
لشــؤونالتمييــز

يعمــل أميــن المظالــم لشــؤون التمييــز  ODمــن أجــل منــع التمييــز بيــن أفــراد المجتمــع،
يحــدث التمييــز عندمــا يتعــرض أحــد األشــخاص إلى معاملة أســوأ من اآلخرين.
Diskrimineringsombudsmannen
3686 Box
Stockholm
59 103
رقم الهاتف
08 - 120 20 700
 do@do.seالبريــد اإللكتروني
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