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رمضان في السويد:
المسلمون ملتزمون بالتعليمات 

الحكومية
١٠ إيزابيال لوفين لـ »الكومبس« : من المهم أن نستفيد من »دروس كورونا« في قضايا االندماج والعنصرية 

١8 زواج المصلحة.. طالق المنفعة  

 ٢٣ مصلحة المدارس تحذر: سنلجأ إلى السلطات البلدية في حال رفض أولياء األمور إرسال أطفالهم للمدارس 

OM SVERIGE PÅ ARABISKA
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العدد الثامن والسبعون

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

وغيرها.
كما توجد بأكثر من 100 مكتبة وطنية.

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

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

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

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

المستهدفة، ومن قبل مؤسسات الدولة السويدية المعنية.

مواقع مؤسسة الكومبس اإلعالمية على اإلنترنت
موقع الكومبس بالعربية

alkompis.se

موقع الكومبس بالسويدية
alkompis.se/sv

موقع راديو الكومبس
alkompis.se/radio

جريدة الكومبس الورقية
alkompis.se/magazine

صفحة الكومبس على الفيسبوك
facebook.com/alkompis

المؤسس ورئيس التحرير
د. محمود صالح آغا

0729718898
ma@alkompis.com

سكرتير التحرير نزار عسكر
0737641489

nazar@alkompis.com

المبيعات أحمد الزيان
0725587444

ahmed.a@alkompis.com

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

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

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

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

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

Om Alkompis

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

Al Kompis ... Media för integration

٢٠٢٠ maj | العدد الثامن والسبعون | السنة السابعة
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رأي

هل اكتشفت السويد فجأة 
أنها أخطأت في مسائل 

االندماج؟
مــع ارتفــاع نســبة المصابيــن بفيــروس كورونــا بيــن المولوديــن خــارج الســويد، خاصــة بيــن 
ســكان المناطــق المهمشــة، أخــذ العديــد مــن الصحفييــن والكتــاب والسياســيين التطــرق 

إلى أسباب هده الظاهرة.
مهمــة البحــث بهــذه األســباب كانــت ســهلة وبســيطة علىالنازييــن وبالنســبة لمــن يحمــل 

أفكار ومبادئ عنصرية، وبالنسبة لمن يريد ويتعمد نشر الكراهية في المجتمع.
مــع أن المجتمــع الســويدي محصــن إلــى حــد جيــد للتصــدي لهــذه النزعــات العنصريــة، إال 
أنــه بحاجــة إلــى عمليــات تحصيــن مســتمرة، يجــب أن يمارســها السياســيون والصحافــة 

ومنظمات المجتمع المدني، باإلضافة إلى مسؤولية المعرضين للكراهية والعنصرية.
ــات مــن الســكان  ــة الصحــة حــول ارتفــاع عــدد اإلصاب ــط تصريحــات لهيئ فالخــوف مــن رب
المولوديــن خــارج الســويد، بفيــروس كورونــا، بنوايــا عنصريــة، يبــدو أنــه تخوفــا حقيقيــا، 
خاصــة أن هنــاك فعــال مــن يســتغل األزمــات لصالــح أجنداتــه الخاصــة التــي تريــد تقويــض 

المجتمع.

األصــوات العقالنيــة فــي الصحافــة والسياســة حاولــت إعطــاء صــورة حقيقيــة عمــا يتعــرض 
لــه العديــد ممــن أصولهــم مهاجــرة فــي الســويد، صحيــح أن عــددًا منهــم يعانــي مــن أمــراض 
ــب  ــدم وتصل ــدان ترتفــع بهــا نســبة أمــراض الســكري وضغــط ال ــة أتــت معــه مــن بل مزمن
الشــرايين والســمنة وغيرهــا، ولكــن هنــاك العديــد مــن هــؤالء ممــن يعملــون فــي خــط 

المواجهة األول مع أزمة كورونا.

ــد  ــد أحمــد عب ــن، أك ــال لوفي ــوزراء إيزابي ــس ال ــة رئيــس مجل ــع نائب ــده م ــاع عق بعــد اجتم
الرحمــن مســؤول أســبوع يارفــا السياســي علــى أن حقيقــة ارتفــاع نســب اإلصابــات يجــب أن 
ال تقــدم فــي اإلعــالم ومــن قبــل السياســيين علــى أنهــا ترتبــط بالعامــل الثقافــي بــل هنــاك 

عوامل وحقائق أخرى.
فأغلــب ســكان الضواحــي يمارســون مهــن خدميــة تتطلــب مقابلــة أشــخاص مختلفيــن فــي 
بيئــة تنتشــر فيهــا العــدوى، باإلضافــة إلــى حالــة الفصــل أو االنعــزال التــي تشــهدها المناطــق 

الضعيفــة، حيــث أن العديــد مــن المهاجريــن الصومالييــن والعراقييــن والســوريين يعيشــون 
في مناطق ذات انتشار مرتفع للفيروس  

فالتغطيــة اإلعالميــة لمــا يتعلــق بالمهاجريــن غيــر منصفــة، الكثيــر منهــم يعملــون فــي 
مهــن مختلفــة كالطــب والهندســة والخدمــات فــي دور رعايــة المســنين وهــذا مــا ال يظهــره 

اإلعالم بالشكل المناسب«

ــاك فروقــات طبقيــة ســببها التفــاوت الشــديد بالدخــل بيــن افــراد المجتمــع، وفــي  إذا هن
الحصــول علــى فــرص للســكن وتلقــي الرعايــة الصحيــة، وهــذا يشــكل فــي مجملــه نوعــا مــن 

الفشل في سياسة االندماج التي مارستها الحكومات السويدية المتعاقبة
وهــذا مــا دعانــا إلــى نســأل نائبــة رئيــس الحكومــة الســويدية إيزابيــال لوفيــن عمــا إذا كانــت 
الســويد قــد اكتشــفت األن بــأن هنــاك أخطــاء اقترفتهــا ضمــن سياســة االندمــاج، فــي مقابلــة 

أجريت معها قبل أيام.

إيزابيــال لوفيــن، اعترفــت أن هنــاك أخطــاء فعــال وأنــه وبعــد االنتهــاء مــن األزمــة الحاليــة مــن 
المفتــرض أن نعيــد بنــاء مجتمعنــا علــى أســس جديــدة، ال يوجــد بهــا تعابيــر مثــل المناطــق 

المهمشة أو الضواحي الضعيفة. ونقدم فرص عمل للجميع.

يبقــى هنــاك مســألة مهــم يجــب اإلشــارة إليهــا ضمــن مــا يمكــن اعتبــاره فروقــات بيــن 
الثقافــات قــد تأثــر علــى خطــط الســويد فــي الحــد مــن انتشــار المــرض، وهــي مســألة 

»المسؤولية الجماعية«
تتــردد عبــارة »المســؤولية الجماعيــة« علــى لســان السياســيين الســويديين وموظفــي 
االســتراتيجية  مبــدأ  إلــى شــرح  التطــرق  عنــد  متكــرر،  بشــكل  الســويدية  المؤسســات 
ــاق اســتراتيجيات  ــه عــن ب ــز ب ــا تتمي ــة، وم ــا الحالي الســويدية فــي مكافحــة جائحــة كورون

وخطط دول أخرى حتى القريبة من السويد جغرافيا وثقافيا.
احتمــاالت فشــل تطبيــق مبــدأ »المســؤولية الجماعيــة« بشــكل جزئــي أو كامــل، هــو خطــر 

إذا هناك فروقات طبقية 
سببها التفاوت الشديد 

بالدخل بين افراد 
المجتمع، وفي الحصول 

على فرص للسكن وتلقي 
الرعاية الصحية، وهذا 

يشكل في مجمله نوعا من 
الفشل في سياسة 

االندماج التي مارستها 
الحكومات السويدية 

المتعاقبة.
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Mahmoud Agha
 Chefredaktör

د. محمود أغا
رئيس تحرير مؤسسة الكومبس اإلعالمية

m.agh@alkompis.se

ولكــن المســألة ال ترتبــط بأصــل وشــكل الشــخص، بقــدر مــا ترتبــط بمعرفتــه ووعيــه 
وشــعوره بمبــدأ المواطنــة ومــا عليــه مــن واجبــات ومــا لــه مــن حقــوق، قــد تكــون نســبة مــن 
ال يعــرف هــذه البديهيــات ممــن لهــم أصــول أجنبيــة أكثــر مــن غيرهــم فــي المجتمــع، ولكــن 
مــن واجــب المجتمــع أن ينبــه ويرشــد جميــع مكونــات الشــعب، ويمدهــم بالمعلومــات 

الصحيحة.

هنــاك مــن يتحجــج بــأن العامــل الثقافــي واختــالف العــادات والتقاليــد هــي التــي تمنــع النــاس 
مــن تطبيــق مبــدأ »المســؤولية الجماعيــة«  والتأقلــم مــع مــا تصــدره الســويد مــن قــرارات 
ات، هــذا ليــس صحيحــا تمامــا، هــذه حجــج إمــا عنصريــة أو تدخــل فيمــا يســمى بجلــد  واجــراء

الذات والشعور بالنقص اتجاه اآلخرين.
عوامــل عديــدة لعبــت وتلعــب دورا فــي زيــادة عــدد اإلصابــات بفيــروس كرونــا بيــن 
ــات المجتمــع بشــكل عــام، هنــاك أســباب عديــدة منهــا  المهاجريــن، قياســا بمعــدل إصاب
بوضعهــم  يتعلــق  بمــا  خاصــة  منهــم،  للعديــد  المؤســف  بالواقــع  تتعلــق  موضوعيــة 
االقتصــادي، وطبيعــة عملهــم، وهنــاك أيضــا أســباب ذاتيــة تتعلــق بــكل شــخص علــى 

حدى، ومدى معرفته بالمجتمع وتقبله لقوانينه.
ولكــن يبقــى اعتــراف الحكومــة بأنهــا أخطــأت بمســائل تتعلــق باالندمــاج، حافــزا علــى 
التغييــر، والعمــل الجماعــي مــن أجــل تطبيــق وتســهيل اســتخدام مبــدأ » المســؤولية 
الجماعيــة« فــي تخطــي أزمــة كورونــا، والبــدأ بإعــادة بنــاء مجتمــع خــال مــن الفروقــات 

الطبقية ومن النزعات العنصرية

ــم، ألســباب عديــدة، وهنــاك مــن يعتبــر أن أهــم هــذه األســباب هــم الســويديون مــن  قائ
أصــول أجنبيــة مهاجــرة، أو علــى األقــل عــدد كبيــر منهــم، علــى أســاس أن الشــعور بـــ 

»المسؤولية الجماعية« غير متوفر لدى البعض بسبب التفاوت الثقافي بين السكان.
أصحــاب هــده النظريــة، يعللــون حججهــم بمــا تقــوم بــه عــدة دول عربيــة وغيــر عربيــة 
ات مشــددة وفــرض غرامــات إلجبــار النــاس علــى تطبيــق  خــارج أوروبــا خاصــة مــن إجــراء
القــرارات الحكوميــة. ولكــن وباعتقادنــا أن التعميــم هنــا هــو خطــأ كبيــرة يقــع بــه العديــد 

ممن يروج لهذه النظرية عن قصد أو بدون قصد.

فالســويد ســنت قوانيــن لفــرض غرامــات، وتقــوم اآلن بإغــالق مطاعــم وحانــات تخالــف 
القوانيــن، ولكــن ال تســتطيع الحكومــة الســويدية فــرض المزيــد بــدون موافقــة مــن البرلمــان 

»الركسداغ«
فيمــا ســتجد الســويد صعوبــة كبيــرة بتطبيــق أي نــوع أكثــر تشــددا فــي إجبــار النــاس علــى 
االلتــزام باتبــاع مــا تصــدره مــن إرشــادات، ليــس فقــط لقلــة الوســائل »القمعيــة« التــي يمكــن 
أن تــل>ا لهــا، بــل بســبب العقليــة الديمقراطيــة التــي نشــأ عليهــا أجيــال متعاقبــة مــن 

السويديين.  

ــه وشــعوره بالمســؤولية، هــو حتمــا أفضــل مــن  ــى عقل ــى وعــي اإلنســان وعل فالتعويــل عل
أســاليب الترهيــب والتخويــف، خاصــة علــى المــدى الطويــل، فــال تســتطيع أي حكومــة مهمــا 
كانــت قويــة وغنيــة، حبــس شــعبها شــهورا فــي المنــازل وتعطيــل االقتصــاد وشــل الخدمات 

خاصة الطبية منها.
نعــم هنــاك فئــة مــن المولوديــن خــارج الســويد، إمــا غيــر مطلعــة أو ال تريــد أن تتطلــع علــى 
مــا يعنيــه االلتــزام بمبــدأ المســؤولية الجماعيــة، كبديــل عــن فــرض القــوة ومنــع التجــول 
ونشــر الجيــش ونصــب الحواجــز وســن قوانيــن وفــرض الغرامــات. كمــا يوجــد مثــل هــؤالء 

أيضا بين المولودين في السويد أبا عن جد.

هناك من يتحجج بأن 
العامل الثقافي واختالف 

العادات والتقاليد هي 
التي تمنع الناس من 

تطبيق مبدأ »المسؤولية 
الجماعية« والتأقلم مع ما 

تصدره السويد من 
قرارات واجراءات

التعويل على وعي اإلنسان وعلى عقله وشعوره بالمسؤولية، هو حتما أفضل 
من أساليب الترهيب والتخويف، خاصة على المدى الطويل، فال تستطيع أي 
حكومة مهما كانت قوية وغنية، حبس شعبها شهورا في المنازل وتعطيل 

االقتصاد وشل الخدمات خاصة الطبية منها.
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موضوع الغالف

رمضان في السويد: 
المسلمون ملتزمون 

بالتعليمات الحكومية
FOTO: STINA STJERNKVIST/TT
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مع بداية شهر رمضان، هذا العام، تقف الجالية اإلسالمية في السويد، أمام مفارقة فرضتها جائحة فيروس كورونا، خاصة فيما 
يتعلق بضرورة التباعد االجتماعي في مناسبة يجد بها الجميع الحاجة للتواصل والجلوس على موائد إفطار جماعية.

يمتاز شهر رمضان، بتقاليد وطقوس يشعر بحالوتها جميع مكونات مجتمعاتنا في بلداننا األم، وهنا في بلدنا الجديد، استطاع 
المسلمون السويديون أن يؤقلمواأعيادهم وعاداتهم وتقاليدهم مع البيئة الجديدة.

فكما ودعنا أعياد الفصح المجيد، قبل أيام نستقبل اليوم شهر رمضان بظروف استثنائية. هذا الشهر، هو أحد الشعائر الدينية 
الرئيسية للمسلمين، لكنه أيضا أصبح في السويد، مناسبة اجتماعية تتحدث عنها الصحف ووسائل اإلعالم، وتتحضر لها األسواق 
والمطاعم، حيث يتعرف من خاللها المجتمع السويدي على هذا الطقس الديني، الذي يترافق عادة مع إظهار قيم التسامح وكثرة 

أفعال الخير.

لوفين: الخطر لم ينته وال وقت لالسترخاء

ــارات  ــى نمــط الزي ــى الرغــم مــن أن هــذه الجائحــة ســتؤثر حتمــا عل عل
األسرية والتجمع والنشاطات الجماعية.

إال أن الجاليــة المســلمة فــي الســويد وقياداتهــا الروحيــة، تتفهــم أن هناك 
ظــرف صعــب واســتثنائي تمــر بــه البــالد والعالــم، وأن شــهر رمضــان 
هــذه الســنة ســيكون مختلفــا ليــس علــى الجاليــة المســلمة فــي الســويد 
فقــط بــل علــى حوالــي 1.8 مليــار مســلم يســتقبلون الشــهر المبــارك كما 
لــم يشــهدوا مثلــه مــن قبــل خاصــة أن المســاجد مغلقــة تقريبــا وهنــاك 

تحذيرات من التجمعات الكبيرة.
ولكــن ورغــم هــذه الحالــة القاتمــة، يحــاول المســلمون الحفــاظ قــدر 
اإلمــكان علــى بهجــة شــهر رمضــان وعلــى قيمــه الســامية، ضمــن مــا 

تتيح لهم الظروف الحالية.
ومــن المتوقــع أن يالئــم المســلمون هنــا فــي الســويد، طقوســهم بمــا 

وفــي آخــر مؤتمــر صحفــي للحكومــة قبــل إرســال هــذا العــدد للمطبعــة 
يــوم األربعــاء 22 أبريــل، شــدد رئيــس الحكومــة الســويدية علــى حقيقــة 
الوقــت حــان  بــان  االعتقــاد  إلــى عــدم  ينتــه، داعيــا   لــم  الخطــر  أن 

لالسترخاء وتخفيف حدة اإلجراءات٪

فيمــا قالــت وزيــرة الشــؤون االجتماعيــة لينــا هالينغريــن: إن تعليمــات 
الحــد مــن انتشــار العــدوى تنطبــق علــى الجميــع بغــض النظــر عــن نــوع 
التجمــع أو االحتفــال، مؤكــدة أن ذلــك ينطبــق علــى رمضــان، واحتفــاالت 
األول مــن أيار/مايــو  )عيــد العمــال(، واحتفــال فالبــوري )احتفــال تقليدي 
يحتفــل بــه البعــض فــي الســويد فــي 30 أبريــل أو أول مايــو. باإلضافــة 
طــالب  لتخــرج  المرافقــة  واالحتفــاالت  الصيفيــة  المهرجانــات  إلــى 
االحتفــاالت  مــن  وغيرهــا  الزفــاف  وحفــالت  واإلعداديــات  الثانويــات 

الخاصة.

فيمــا قــال المديــر العــام لهيئــة الصحــة العامــة، يوهــان كارلســون، فــي 
مؤتمــر صحفــي “نتوقــع أن تســتمر المســاجد مغلقــة فــي رمضــان، كمــا 

أغلقت الكنائس خالل عيد الفصح”.
وكانــت المســاجد أعلنــت إغــالق أبوابهــا أمــام صلــوات الجماعــة والجمعــة، 
قبــل أن تعلــن هيئــة الصحــة منــع التجمعــات التــي يزيــد عــدد أفرادهــا 

على 50 فردًا.

الــوزراء ســتيفان لوفيــن، خــالل المؤتمــر الصحفــي، إن  وقــال رئيــس 
الصيــف العــام الحالــي لــن يكــون ككل عــام، مضيفــا “ليــس عــدد ســاعات 
شــروق الشــمس أو درجــة الحــرارة هــو مــا يقــرر مــا إذا كان يجــب اتبــاع 

تعليمات السلطات الصحية أم ال”.
ولفــت لوفيــن إلــى أن الغالبيــة العظمــى مــن النــاس تصرفــت بمســؤولية 

حتى اآلن، مؤكدًا أن الخطر لم ينته وأن الوقت لم يحن لالسترخاء.

تســمح بــه التعليمــات واالرشــادات الصحيــة والقانونيــة، فهــي تعليمــات 
وارشــادات تعتبــر أقــل تشــددا ممــا هــي عليــه فــي دول أخــرى خاصــة فــي 

الدول اإلسالمية. 
فقــد بــدت الحركــة فــي أســواق ومحــالت بيــع المــواد الغذائيــة الخاصــة 
ــة، بــل مميــزة عــن غيرهــا فــي مــدن  برمضــان، هنــا فــي الســويد، مقبول

وبلدات حتى اإلسالمية منها.

 ففــي مدينــة القاهــرة التــي يبلــغ عــدد ســكانها 23 مليــون نســمة، والتــي 
ال تهــدأ فيهــا الحركــة عــادة، اســتطاعت الجائحــة هــذا العــام أن تحــدث 

تداعيات كبيرة.
الســلطات فــي معظــم الــدول اإلســالمية فرضــت هــذا العــام حظــر تجــول 
ات االحترازيــة المشــددة،  ليلــي أو فــي ســاعات طويلــة، إلــى جانــب اإلجــراء

ومــن المتوقــع أن يتــم إلغــاء طقــوس عديــدة منهــا الموائــد المشــتركة 
وصلوات التراويح وغيرها.

المهــم دائمــا أن تبقــى نكهــة وتميــز شــهر رمضــان موجــودة بيــن الناس، 
خاصــة فيمــا يتعلــق بفعــل الخيــر ونشــر التســامح علــى الرغــم مــن مــرارة 

الغربة وقساوة أزمة كورونا.

في السويد، اتخذت جمعيات المهاجرين ومؤسساتهم الدينية سواء 
ات حازمة في منع  كانت إسالمية أو مسيحية أو ديانات أخرى، إجراء

التجمع، انسجاما مع تعليمات السلطات الصحية.
والعديد من الشيوخ ورجال الدين دعوا أتباعهم في بيانات 

وتصريحات الى التحلي بالمسؤولية وممارسة التباعد االجتماعي.

رغم هذه الحالة القاتمة، يحاول المسلمون 
الحفاظ قدر اإلمكان على بهجة شهر رمضان
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بالقيــام  عنــى 
ُ
ت خاصــة  إرشــادات  العالميــة  الصحــة  منظمــة  أصــدرت 

»بممارســات رمضانيــة آمنــة فــي ســياق جائحــة كوفيــد-19« فــي الوقــت 
الــذي تتواصــل الجهــود الدوليــة إليجــاد لقــاح وعقــار للمــرض، الســّيما أن 
التنفســي  الــرذاذ  اللصيقــة وعبــر  المخالطــة  بســبب  العــدوى تنتشــر 

ومالمسة األسطح الملوثة.
وتشــير منظمــة الصحــة العالميــة إلــى أهميــة اتبــاع األفــراد فــي أي تجّمــع 
ات التباعــد الجســدي، والحفــاظ علــى مســافر متــر واحــد علــى األقــل  إجــراء
وفــي جميــع األوقــات، وااللتــزام بالتســليم عــن ُبعــد دون مالمســة األيــدي 

أو التقبيل.

التجمع للضرورة
بشــهر  مرتبطــة  تجمعــات  أي  منــع  أهميــة  علــى  المنظمــة  وتؤكــد 
واألماكــن  واألســواق  الوالئــم  فــي  تحــدث  التــي  تلــك  مثــل  رمضــان، 
التلفزيــون  مثــل  افتراضيــة  ببدائــل  عنهــا  والتعويــض  الترفيهيــة، 

واإلنترنت ووسائل التواصل االجتماعي.
ــه ينبغــي أخــذ  لكــن إذا دعــت الضــرورة للتجمــع، فأشــارت المنظمــة أن
الحيطــة والحــذر واتخــاذ كافــة التدابيــر الممكنــة للحــد مــن انتقــال 

كوفيد-19.
ودعــت المنظمــة فــي إرشــاداتها مــن تظهــر عليهــم األعــراض إلــى 
تجّنــب التجمعــات والتوجــه لطلــب العــالج فــي حــال الشــعور بالتوعــك أو 
ــار الســن وأصحــاب األمــراض المزمنــة  ظهــور أعــراض، كمــا أهابــت بكب
الدينيــة واالجتماعيــة باعتبارهــم األكثــر عرضــة  التجمعــات  تجنــب 

لإلصابة بمرض وخيم قد يؤدي للوفاة.

التخفيف من أثر التجمعات
ومــن النصائــح التــي تقدمهــا منظمــة الصحــة العالميــة للتخفيــف مــن أثــر 

بسم الله الرحمن الرحيم

يهنــيء المجلــس الســويدي لإلفتــاء الســويديين المســلمين بتوافــق ثبــوت 
رؤيــة هــالل شــهر رمضــان لعــام 1441هـــ مــع الحســابات الفلكيــة ممــا 
يعنــي أن يــوم الجمعــة هــو أول أيــام شــهر رمضــان المبــارك ، وهــذه 
فرصــة نزفهــا للســويديين عامــة ممــن يشــعر معنــا بفرحتنــا بحلــول 
شــهر الصيــام، وأملنــا أن يؤديــه المؤمنــون وهــم يرجــون مــن اللــه العلــي 
العظيــم أن يتقبــل منهــم الطاعــات، ويســألون اللــه العلــي القديــر أن 
يســتجيب الدعــوات بــأن يرفــع اللــه مــا حــل باإلنســانية مــن وبــاء وضنــك، 
آمــال المجلــس مــن الجميــع أن يحافظــوا علــى مــا يريــده المشــرع منهــم 
أن يتحقــق فــي نفوســهم مــن حكمــة تشــريع الصيــام ؛ القــرب مــن اللــه 
والحــرص علــى نفــع المجتمــع والبعــد عــن خطــوات الشــيطان ونــزوات 

النفس.

لننشــر الفرحــة فــي أســرنا وأحيائنــا ولينعــم األطفــال بــدفء العائلــة وال 
ننس المحرومين والمساكين في ربوع األرض.

وشــرب كميــات كافيــة مــن المــاء بيــن فتــرة اإلفطــار والســحور وتنــاول 
األغذيــة الطازجــة وغيــر المعالجــة. وفيمــا يتعلــق بالمدخنيــن، شــددت 
ــي كل الظــروف  ــغ ف ــاع عــن تعاطــي التب ــى ضــرورة االمتن المنظمــة عل
خاصــة فــي شــهر رمضــان وفــي ظــل انتشــار الجائحــة، الســّيما أن تالمــس 
األصابــع والفــم بالســجائر والشيشــة، خاصــة عنــد التشــارك مــع أكثــر مــن 

شخص فيها، يسهل كثيرا من انتقال العدوى.

دور رجال الدين
وشــددت منظمــة الصحــة العالميــة علــى أهميــة دور رجــال الديــن فــي 
توعيــة ونصــح األفــراد والمجتمعــات بأهميــة التباعــد الجســدي للحفــاظ 
ــة بتعليــق  ــع، وإبالغهــم بآخــر المســتجدات المتعلق علــى صحــة الجمي
األنشــطة أو طــرق تطبيــق التدابيــر المخففــة خــالل التجمعــات فــي 

شهر رمضان.

كمــا يضطلــع رجــال الديــن وقيــادات المنظمــات الدينيــة بــدور مهــم فــي 
مناهضــة العنــف ضــد النســاء واألطفــال وذلــك عبــر خطاباتهــم، مــع 
تزايــد حــاالت العنــف األســري خــالل فتــرة القيــود المفروضــة فــي الكثيــر 
ــى التمــاس  ــا وتشــجيعهم عل ــم، وتقديــم الدعــم للضحاي مــن دول العال

المساعدة.

التجمعــات خــالل شــهر رمضــان المبــارك: إذا ُســمح بإقامــة تجمــع فــي 
ــة فيهــا  ــن مغلق ــن مفتوحــة أو أماك ــي أماك ــه ف رمضــان فُينصــح بإقامت

تهوية كافية، مع تقصير مدة الفعالية بأكبر قدر ممكن.
ويمكــن تقســيم التجمعــات إلــى مجموعــات صغيــرة بــدال مــن إحيــاء 
ــى التباعــد الجســدي مــن  الفعاليــات فــي تجمعــات كبيــرة، والحفــاظ عل
خــالل تعييــن أماكــن خاصــة بــكل فــرد عنــد أداء الصــالة والقيــام بالوضــوء، 
وتنظيــم الدخــول إلــى المســاجد وأماكــن التجمعــات والخــروج منهــا لمنــع 

التدافع والتجمهر.
التجمعــات بعــروض  أماكــن  إمكانيــة تزويــد  إلــى  المنظمــة  وأشــارت 
مرئيــة للتذكيــر بــآداب الســعال والعطــس ورســائل عامــة عــن الوقايــة 

من المرض.

تدابير خاصة بالنظافة
كمــا أوصــت منظمــة الصحــة العالميــة بتوفيــر الصابــون إلــى جانــب مرافــق 
الوضــوء والمحاليــل الكحوليــة لتعقيــم اليديــن عنــد الدخــول أو الخــروج 
الصــالة  اســتخدام ســجادات  المنظمــة علــى  المســاجد. وتشــجع  مــن 

الخاصة بكل شخص واالمتناع عن الصالة على السجادات العامة.
ومــن تدابيــر الوقايــة أيضــا، التنظيــف الروتينــي ألماكــن التجمــع والوضــوء 
باســتخدام  الســاللم  وقضبــان  ة  اإلضــاء ومفاتيــح  األبــواب  ومقابــض 

المطهرات والكحوليات.
هل يؤثر كوفيد-١9 على الصوم؟

جــر دراســات حتــى اآلن لمعرفــة 
ُ
بحســب منظمــة الصحــة العالميــة، لــم ت

ــام، لكّنهــا أكــدت أن بإمــكان األشــخاص األصحــاء  ــاط المــرض بالصي ارتب
بأخــذ رخصــة شــرعية  بكـــوفيد-19  المرضــى  ُينصــح  لكــن  الصــوم، 

لالمتناع عن الصوم وذلك بالتشاور مع أطبائهم.
ودعــت المنظمــة إلــى التغذيــة الصحيــة والســلمية خــالل فتــرة الصيــام 

ــه األمــة اإلســالمية واإلنســانية بعامــة  كل شــر وأمدهــا بنعمــة  وقــى الل
األمن والرخاء واالستقرار وكذلك جميع البشر في أنحاء العالم.

كل عام والجميع بخير والسويد في أمن ورخاء.
 

الشيخ سعيد عزام
رئيس المجلس السويدي لإلفتاء

المصدر : الكومبس وكاالت
قسم التحرير

منظمة الصحة العالمية تنصح باتباع التباعد 
الجسدي في جميع األوقات خالل شهر رمضان

SVENSKA FATWARÅDET بيان من المجلس السويدي لإلفتاء
رمضان فرصة لكل السويديين ممن يشعروا معنا بفضائل الشهر المبارك

 SVENSKA FATWARÅDET
• Orgnr. 802444-6919
• Besöksadress: Kronborgsvägen 3D, 21742 
Malmö
• Telefon/fax +4640262249 
•  Mobil +46736263644 

التاريخ: 29 شعبان 1441هـ
الموافق 22 /4 /2020م
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٢٧٫٠٠٠ كرون سويدي لبالون الستة أشهر
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الدكتور باهر هادي
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من المهم أن نستفيد من 
»دروس كورونا« في قضايا 

االندماج والعنصرية
 إيزابيال لوفين

نائبة رئيس الحكومة
إيزابيال لوفين لـ »الكومبس«

سياسة
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في ذروة انتشار عدوى مرض كوفيد -19 الذي يسببه، فيروس كورونا، وبعد اتساع الجدل والنقاش، وحتى 
االنقسام الشديد، بين أوساط المهاجرين، حول الموقف من اإلجراءات الحكومية التي تتخذها الحكومة 

السويدية والسلطات الصحية فيها، للحد من انتشار العدوى، وأيضا من أجل إلقاء الضوء على سبب انتشار 
العدوى بين السويديين من أصول مهاجرة، كان ال بد من اللقاء بشخصيات حكومية مسؤولة في الدولة، لتشرح 

لمتابعينا وجهة نظر الحكومة من هذه اإلجراءات التي ال تلقى تأيدًا من جزء من متابعينا.
في اللقاء التالي، تتحدث نائبة رئيس الحكومة السويدية إيزابيال لوفين، عن الدروس التي أفرزتها أزمة كورونا، 
ولماذا لم تتخذ السويد إجراءات مماثلة للعديد من دول الجوار والعالم، وكيف تنظر الى تضرر المهاجرين من 

قضايا العنصرية، وهل ترى أن الوقت بات مناسبًا لمراجعة سياسة االندماج الحالية؟
نص اللقاء أدناه:

برأيك هل المجتمع السويدي يعرف أن هناك العديد من المولودين خارج السويد، 
والذين يعيشون في المناطق المهمشة، هم يعملون في خط الجبهة األول، لمواجهة 

فيروس كورونا، مثل العاملين في القطاع الصحي، وسائقي التاكسي وغيرهم؟

ال ال اعتقــد ان الجميــع يمكــن ان يكونــوا علــى معرفــة بذلــك، ولكــن ربمــا هنــاك قســم كبيــر 
لديه علم، ليس الجميع

نعــم، العنصريــة غيــر مقبولــة علــى اإلطــالق وهــي شــيء يقــوض العمــل المشــترك فــي 
المجتمــع. خاصــة فــي الوقــت الحالــي، نحــن نواجــه جميًعــا تهديــًدا كبيــًرا، تهديــًدا عالمًيــا 
ــع  ــك، الجمي ــك وهويت ــع، بغــض النظــر عــن عرق ــى الجمي ــر عل ــي تؤث ــا الت لجائحــة كورون
معرضــون للخطــر. ثــم نحــن اآلن فــي وضــع ال يســمح لنــا بالتأكيدفي التحــدث عن االختالفات 
فــي األصــل، خاصــة أن اإلشــارة إلــى القضايــا العنصريــة هــو عمــل غيــر أخالقييســتحق 
الشــجب فــي كل الســياقات. وإذا كانتأزمــة كورونــا ســتخلق مفاهيــم عنصريــة، فهــذا أمــر 

يستحق االستنكار تماًما.

 ولكن أليس هناك دور لإلعالم في إعطاء صورة أوضح عن حقائق أسباب انتشار المرض 
بهذه المناطق؟

إن انتشــار العــدوى بشــكل كبيــر ولســوء الحــظ فــي الضواحيالضعيفــة )المهمشــة( هــو شــيء 
ــا إلــى أن نتعلــم منــه الــدروس ونتقبلــه كواقــع يجعلنــا نشــعر أمامــه بانتقــاد ذاتــي 

ً
نحتــاج حق

شديد.
 والواقــع أن أولئــك الذيــن يعيشــون فــي المناطــق الضعيفــة بشــكل خــاص يمارســون مهــن 
غيــر آمنــة، وقــد ال يســتطيعون أخــذ إجــازات مرضيــة. وقــد ال تتوفــر لديهــم إمكانيــات 

مادية، ليكونوا في المنزل عندما يشعرون بالمرض.

هميضطــرون للذهــاب إلــى العمــل ألنهــم ببســاطة ال يســتطيعون تحمــل تبعــات الجلــوس 
ــات  ــى معلوم ــا عــدم الحصــول عل

ً
ــل. قــد يكــون مــن األســباب أيض ــدون عم ــزل ب فــي المن

كافيــة حــول كيفيــة انتشــار العــدوى ألنهــم ال يتابعــون وســائل اإلعــالم الســويدية، وهنــا 
نبحــث مــن جانــب الحكومــة والســلطات لكــي نــرى كيــف يمكننــا العمــل بشــكل أفضــل 

للوصول إلى جميع شرائح السكان.

وهــي  اجتماعيــة  عوامــل  هــذه  كل  المســاكن.  باكتظــاظ  يتعلــق  ســبب  هنــاك  ثــم 
تتعلقبالفجوات االقتصادية في المجتمع التي نحتاج إلى إزالتها.

 وعندمــا نعيــد بنــاء المجتمــع بعــد أزمــة كورونــا، يتعيــن علينــا إعــادة البنــاء بشــكل أفضــل 
وأكثــر اســتدامة. كمــا يجــب أن نغتنــم هــذه الفرصــة التياتاحتهــا لنــا أزمــة كورونــا فــي 
الكشــف عــن العديــد مــن نقــاط الضعــف فــي مجتمعاتنــا، ســواء فــي الســويد أو علــى الصعيــد 
ــا. نحــن بحاجــة إلــى القيــام بشــيء حيــال ذلــك، علينــا أن نجعــل مجتمعاتنــا أكثــر 

ً
العالمــي أيض

مرونــة حتــى ال تجعلنــا عرضــة للفيروســات وتغيــر المنــاخ والتهديــدات األمنيــة الموجــودة 
حولنا.

هل اكتشفت السويد فجأة أن هناك مشاكل اندماج؟

ــا أن أشــدد علــى األهميــة الكبيــرة للعمــل مــن أجــل 
ً
بصفتــي أنتمــي لحــزب البيئــة، أريــد حق

الحــد مــن العزلــة وتحســين االندمــاج. لقــد وضعنــا ذلــك دائًمــا كمهمــة وهــدف هــام جــًدا، 
ولكــن علينــا أن نفعــل الكثيــر علــى جميــع المســتويات فــي المجتمــع لتحقيــق النجــاح. 
للحصــول علــى تعليــم متســاو ومتــاح للجميــع. والتأكــد مــن أن لدينا فرص جيدة للســويديين 

الجدد المولودين خارج السويد لدخول سوق العمل، وهذا الهدف له أهمية مطلقة.
ــح  ــة الضواحــي الضعيفــة، وجعــل هــذه الضواحــي أكثــر جاذبيــة، لتصب ــا تهيئ ــك علين  لذل
بيئــة مناســبة للمعيشــية وتوفيــر مــا هــو أفضــل لألطفــال ولــكل مــن يعيــش هنــاك. حتــى 
ــا أيضــا فــك  ــى مجتمــع أفضــل. علين ــي عل ــى فــرص أفضــل للحيــاة وبالتال يتــم الحصــول عل
ــة عــن هــذه المناطــق، لتصبــح أكثــر تنوعــا، ونحــن هنــا نعمــل علــى تقديــم الدعــم  العزل
لنكــون قادريــن علــى بنــاء مبانــي جديــدة لســكن اإليجــار متاحــة للجميــع، ولكــن أيضــا ليكــون 

ا.
ً
لدينا مناطق أكثر اختالط

ما الذي تعلمته األحزاب والسياسيين من األزمة الحالية؟

نعــم، مــن الواضــح أن الوضــع المأســاوي للغايــة الــذي نــراه اآلن، هــو أن انتشــار العــدوى قــد 
مــن  غيرهــم  مــن  أكثــر  والعراقييــن  والســوريين  الصومالييــن  الســويديين  علــى  أثــر 
ــا ألخــذ الــدروس مــن ذلــك، وأعتقــد أنــه فــي الدرجــة 

ً
المجموعــات األخــرى. نحــن نحتــاج حق

األولــى هــو االســتعداد لمواجهــة المراتالمقبلــة التــي يكــون فيهــا وبــاء مماثــل. وإيجــاد 
إمكانيــة للتواصــل مــع المجموعــات المولــودة خــارج الســويد،عبر قنــوات للوصــول لهــم. 
ــا بإزالــة مفهــوم المناطــق الضعيفــة أو المهمشــة، 

ً
ولكــن بعــد ذلــك، فــإن األمــر يتعلــق أيض

هــذه حالــة غيــر جيــدة للســويد. عــدا ذلــك، هنــاك حاجــة إلــى عــدم وجــود مناطــق مهمشــة، 
حتى يكون للجميع نفس فرص العيش.

هناك جزء من المتابعين غير راضين عن اإلجراءات الحكومية

هل هم غير راضين ألننا لم نغلق المدارس؟

نعم هم يطالبون بإجراءات مشددة أكثر

اســتراتيجيتنا، تقــوم علــى مبــدأ تحمــل المســؤولية المشــتركة، وهــذا المبــدأ واضــح للغايــة 
مــن جانــب الحكومــة ومــن جانــب المؤسســات. إذا شــعرت بألــم حتــى ولــو كان بســيطا، عليــك 
البقــاء فــي المنــزل. ال يجــب أن تخــرج ألنــك تخاطــر بإصابــة اآلخريــن. لكــن الذهــاب إلــى حــد 
ــر فعــال، حســب ســلطات مكافحــة  ــر إجــراء غي ــة يعتب ــع المــدارس االبتدائي إغــالق جمي

الوباء وهيئة الصحة العامة. 
عــدا ذلــك ســيكون إجــراء لــه مضاعفــات واســعة للغايــة، مــا قــد يــؤدي باألحــرى إلــى أن الكثير 
مــن األمهــات واآلبــاء يجــب أن يبقــوا فــي المنــزل لرعايــة أطفالهــم، وهــذا ســيؤدي إلــى شــلل 

نحن في وضع ال يسمح 
لنا التحدث عن 

االختالفات في األصل، 
فذلك عمل عنصري 
غير أخالقي يستحق 

الشجب في كل 
السياقات

هناك حاجة إلى عدم 
وجود مناطق مهمشة، 

حتى يكون للجميع 
نفس فرص العيش

إغالق جميع المدارس 
إجراء غير مجدي
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إيزابيال لوفين في سطور
• نائبة رئيس الحكومة، ووزيرة البيئة والمناخ.

• ولدت في العام 1963، وتعيش في ستوكهولم.
• متزوجة ولديها طفالن.

• لديها شهادات جامعية في العلوم السياسية وعلم 
االجتماع.

• مارست العمل الصحفي اإلذاعي وفي مجال الكتابة 
والمسرح.

• شغلت منصب وزيرة التعاون اإلنمائي الدولي والمناخ.
• كانت عضوة في البرلمان األوروبي في الفترة من 

2009 الى 2014.
• لديها دكتوراه فخرية من جامعة الزراعة السويدية.

الصحيــة،  الرعايــة  أخصائــي  مثــل  للمجتمــع،  الحيويــة  النشــاطات 
للبقــاء  ســيضطرون  المجتمــع  يحتاجهــم  مــا  عناصرالشــرطة،وجميع 

فيمنزلهم لرعاية أطفالهم األصحاء.
 ســيعتني اآلبــاء األصحــاء باألطفــال األصحــاء. ونحــن وجدنــا أن هــذا اإلجــراًء 
ليــس فعــااًل. ولكــن ومــن ناحيــة أخــرى، نحــن ســمحنا للمــدارس باتخــاذ 
قــرارات ذاتيــة باإلغــالق إذاكان هنــاك خطرابنشــر العــدوى فــي مدرســة 
ــاء  ــإن األطب ــم ف ــة، يمكــن وقتهــا إغــالق المدرســة. ومــن ث أو فــي مدين
المختصيــن بالعــدوى والموجوديــن بطــول البــالد وعرضهــا هــم مــن 
يقــررون ذلــك. لكــن إغــالق جميــع المــدارس فــي الســويد، منياســتاد 

)Ystad( إلى هاباراندا )Haparanda(، فهو قرار غير مجدي.

ولكن هناك دول أوروبية أغلقت المدارس؟

نعــم، هــذه الــدول أغلقــت المــدارس وهــم اآلن علــى وشــك إعــادة فتحهــا 
مــرة أخــرى. كمــا أن ســلطات الصحــة العامــة فــي هــذه الــدول لــم توصــي 
ــه الفعاليــة األكثــر، ولكــن  بذلــك ولــم تقــل إن هــذا اإلجــراء ضــروري أو ل
تــم اعتمــاده مــن قبــل هــذه الــدول كإجــراء أمنــي وسياســي، إال أننانحــن 
اخترنــا بديالومســاراآخرا، حيــث أننــا وضعنــا فــي المقدمــة مســألة الثقــة 
فــي المواطنيــن. لكــي يتبعــوا النصائــح والقواعــد الصارمــة التــي يجــب أن 

تطبق.

متابعينــا  الــى  توجيههــا  توديــن  التــي  األخيــرة  الكلمــة  ماهــي 
السويديين الذين يتحدثون العربية واللغات األخرى؟

نعم، أهم شيء اآلن هو أن نستمع إلى الخبراء، وأن نستمع إلى ما تقوله 
مؤسساتنا المعنية بحمايتنا. ومن المهم للغاية أن نحمي الفئات 

الضعيفة،مثل المسنين. بالنسبة لكبار السن الذين يشعرون بصحة 
ا البقاء في المنزل وعلينا حمايتهم حتى ال 

ً
جيدة، يجب عليهم أيض

يصبحوا مرضى.
وحتى ال نشكل ضغطا على مؤسسات الرعاية الصحية. يجب علينا 

ا حماية العاملين بالرعاية الصحية لدينا واألطباء والممرضات حتى 
ً

أيض
يتمكنوا من القيام بواجباتهم في هذه األزمة. وهذا له عالقة بموضوع 

الواجبات الوطنية، يجب علينا جميًعا القيام بذلك حتى نتمكن من 
تجاوز هذه األزمة العالمية. ثم نحتاج إلى بناء شيء أفضل وأكثر 

استقراًرا عند انتهاء األزمة.

أهم شيء اآلن هو أن نستمع إلى الخبراء، وأن 
نستمع إلى ما تقوله مؤسساتنا المعنية بحمايتنا
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مرحبًا بكم في المركز الصحي الجديد
 Nydala vårdcentral 

في مالمو

نحن نهتم بصحتك










www.nydalavc.se

في الحاالت الطارئة يمكنكم الحصول على مواعيد في نفس اليوم.

المركز مفتوح طيلة أيام ا�سبوع:

المستوصف يعمل بالتعاون مع
حكومــة مقاطعــة سكـــونة

يقع مقر المركز بين اكشون نيداال ومطعم البالم 

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

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

ماذا يقول الحاج محمد 
صالح بعد 56 سنة 

قضاها في السويد
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كانــت الســويد مختلفــة تمامــا فــي جميــع الجوانــب الثقافيــة واالجتماعيــة والمعيشــية 
والخدميــة وحتــى المناخيــة. فالشــتاء مثــاًل، كان يبــدأ في ســتوكهولم بحلول شــهر ســبتمبر/
أيلــول، حيــث تنخفــض الحــرارة إلــى ناقــص 28 درجــة مئويــة وتغطــي الثلــوج شــوارعها لمــا 
ــى  فــوق الركبتيــن. الخدمــات العامــة كانــت جيــدة جــدًا، حيــث اعتــاد الفالحــون القــدوم إل
العاصمــة للعمــل فــي كســح الثلــوج مــن الطرقــات بعــد أن يتعســر عليهــم العمــل بالزراعــة 
خــالل الشــتاء، أمــا اآلن، باتــت هــذه الخدمــات قليلــة جــدًا بعــد انخفــاض منســوب تســاقط 

الثلوج. 
عندمــا وصلــت إلــى الســويد، كان النــاس طيبــون وبســيطون جــدًا، ليســت فيهــم أيــة مظاهــر 
ــات، كمــا كان  ــن إمكان ــا يملكــون م ــكل م ــب ب ة لمســاعدة األجان ــروء ــة ولديهــم م للعنصري
ــى أي شــخص أخــذ قــرض بنكــي  ــه مــن الســهل عل ــى درجــة أن ــا جــدًا، إل ــد قوي اقتصــاد البل
ــم أر حينهــا داعيــا للقيــام بهــذه الخطــوة المهمــة، معتقــدًا أنــي  ــي ل لشــراء منــزل. بيــد أن

سأعود إلى بلدي في يوم من األيام.
إن الشــعب الســويدي خجــول جــدًا، ال يملــك الجــرأة علــى التحــدث مــع الغربــاء، لكنهــم اليــوم 
بــدأوا ينفتحــون قليــاًل علــى األجانــب بفضــل أبنــاء المهاجريــن الذيــن ولــدوا هنــا وشــاركوهم 
مدارســهم فــي ســن الطفولــة. أذكــر أننــي أول قدومــي للســويد وأثنــاء جلوســي فــي حديقــة 
ــون بلمــس شــعر رأســي األســود الخشــن وبشــرتي  ــي الســويديين يقوم ــي، كان جيران منزل
الســمراء مســتغربين اختالفــي عنهــم، حيــث صارحنــي كثيريــن منهــم أنهــم لــم يســمعوا 
يومــا بدولــة تدعــى الســودان وال يعرفــون أيــن تقــع علــى الخريطــة لمــا استفســروا عــن اســم 

بلدي األم، ال سيما أني كنت يومها أول مواطن سوداني يقيم في السويد.
ما الذي جعلك تختار السويد دونًا عن غيرها من بقية دول أوروبا؟

فــي الحقيقــة، كنــت بدايــة األمــر أعتــزم الهجــرة إلــى المملكــة البريطانيــة، إال أننــي أحجمــت 
عــن ذلــك لشــدة مــا رأيــت بهــا مــن عنصريــة مبطنــة واضطهــاد، مــا أدى إلــى صعوبــة حصــول 
ــا  ــون علين ِبل

ّ
ــوا ُيق ــى عكــس الســويديين الذيــن كان ــى ســكن أو فــرص عمــل، عل ــي عل أمثال

ويجــرون التعــارف مــن تلقــاء أنفســهم، فأمســت هــذه الفروقــات الكبيــرة ســببا كافيــا 
الختياري البقاء واالستقرار في السويد بداًل من بريطانيا.

كيف كانت فرص العمل في بدايات قدومك الى السويد؟
اء كثــرة الوظائــف الشــاغرة. لــذا، كان  كان أربــاب العمــل ال يجــدون مــن يعمــل لديهــم جــرَّ
بإمــكان أي شــخص أن يشــغل وظيفتيــن أو ثالثــة أو حتــى أربعــة وظائــف إذا اســتطاع 
التنســيق بينهــم فــي الوقــت. كذلــك، تــم تصنيــف الموظفيــن علــى 4 فئــات وظيفيــة وفقــا 
إلــى معاييــر معينــة، هــي: أ، بــي، ســي، دي، بحيــث يحــق ألصحــاب الفئــة أ مثــاًل، العمــل 
بجميــع الوظائــف، بينمــا ال يســتطيع أصحــاب الفئــة ســي إال العمــل ضمــن نطــاق المطاعــم، 
... إلــخ. اعتقدنــا حينهــا أن هــذا التصــرف فيــه شــيء مــن العنصريــة، ثــم فهمنــا الحقــا أنــه 

كان مجرد إجراء يهدف إلى حصرنا حسب قدراتنا.

ماذا عن العنصرية؟
ــي  ــا بعــض المظاهــرات الت ــك بالعاصمــة ســتوكهولم أحيان ــة المل ــي حديق ــت تجــري ف كان
ينظمهــا العنصريــون، إال أن أعدادهــم لــم تــزد يومــا عــن عشــرين أو ثالثيــن شــخصا علــى 
األكثــر، لــذا، لــم يلــق أحــد لهــم حينهــا بــااًل أو رغــب فــي تأييدهــم. أمــا اليــوم فإنهــم يملكــون 

 أن يقود الحكومة السويدية في المستقبل القريب.
ُ

حزبا كبيرًا داخل البرلمان، ُيّحَتَمل

كيف كانت األوضاع المعيشية؟
كانــت الضرائــب عاليــة جــدًا وتصــل حتــى 70٪ وتــزداد بازديــاد الدخــل، إال أن الســلع 
وإيجــارات الســكن رخيصــة جــدًا، أمــا مرتباتنــا فكانــت تتــراوح مــا بيــن 700 إلــى 2000 
كــرون شــهريا علــى األكثــر، لكننــا عشــنا مرتاحيــن وســعداء. علــى ســبيل المثــال، كان لــدى 
كل عائلــة ســويدية ســيارتين، واحــدة للــزوج وأخــرى للزوجــة، كمــا كانــوا يمتلكــون جميعــا 
ــرة  ــي إســبانيا وجزي ــدأت الســياحة ف ــا ب ــوارب. عندم ــة وق ــا لقضــاء العطــالت الصيفي بيوت
رودس كانــت أكبــر أعــداد الســائحين مــن الســويد نتيجــة الرفاهيــة والبحبوحــة الماليــة التــي 

وفرتها لهم بالدهم، الشيء الذي لم نعد نراه كثيرًا في وقتنا الحالي.

هل تعتقد من خالل تجربة وجودك في السويد أن الشعب السويدي ودود ولطيف 
اتجاه األجانب أم أنه من الصعب أن يتقبل اآلخر؟

إن الســويديين شــعب ودود إذا عاشــرتهم، إال أن األمــر عائــد أواًل إلــى طريقــة تعاملــك مــع 
البشــر. هــم عامــة يحترمــون حريــة الفكــر واالعتقــاد، كمــا يتعاملــون مــع أي إنســان بنــاء علــى 
شــخصه ووفــق حقوقــه اآلدميــة ال مــن خــالل وضعــه المــادي أو االجتماعــي. لكنهــم يمتلكون 
ــن وجهــة نظرهــم، أن  ــق، م ــر الالئ ــن غي ــاًل م ــة، مث ــات االجتماعي ــي العالق ــا خاصــة ف آداب
تتصــل بهــم هاتفيــا أو تســلم عليهــم أثنــاء تناولهــم الطعــام، لكنهــم ليســوا ســمجين أو 
يــن فــي عالقاتهــم كمــا يعتقــد البعــض، أمــا إذا ظهــر منهــم ذلــك أحيانــا، فإنمــا مرجعــه 

ّ
جاف

إلى االختالف الثقافي بيننا وبينهم.

لقاء: تهاني عبود
tahany@alkompis.se

الكومبس – لقاء: أول ما يتبادر إلى أذهاننا كمهاجرين دائمًا لدى لقائنا بشخص مقيم في السويد منذ سنوات طويلة، هو: 
»كيف كانت السويد وشعبها فيما سبق؟«

ا كّونوا انطباعات مسبقة عن السويد، قبل الهجرة لها بناء على وصف من سبقوهم، ثم عندما جاءوها وجدوا 
ّ
 ذلك أن كثيرًا من

 
ً
رست داخل عقولهم حول طبيعة الحياة هنا، غافال

ُ
فيها اختالفًا كبيرًا، عن النظرة المسبقة، أو الصور النمطية التي غ

البعض منهم حقيقة أن الشعب السويدي كغيره من بقية شعوب العالم، يتأثر بالعالم المحيط، وتغيير األوضاع السياسية 
واالقتصادية والثقافية من حوله. لمعرفة كيف تغيرت السويد بعيون الحاج محمد صالح بعد 56 سنة على هجرته من 

السودان، التقت »الكومبس« به في هذا اللقاء:

»أتذكر في ذاك 
الوقت أن موظفي 
السوسيال كانوا 
يقرعون األبواب 
ويسألون الناس 

إذا كان أحد 
يحتاج لمساعدة 

اجتماعية

»الغربة قاسية 
ولكن نصيحتي 

للجميع أن تحبوا 
هذا البلد وتحبوا 

بعضكم، ألن 
الدكتاتوريات في 

بلداننا تريد أن 
تفرق بيننا«

السويد في ستينيات القرن الماضي
 FOTO: VOLVO PERSONVAGNAR/SCANPIX

 FOTO: FREDRIK SANDBERG/TT
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»إمبراطور البرتغال« الترجمة العربية األولى لرواية سلمى ثقافة
الغرلوف

صــدرت روايــة »إمبراطــور البرتغــال« فــي ســتوكهولم عــام 1914، فــي 
العــام الــذي احتلــت فيــه الغرلــوف مقعدهــا فــي األكاديميــة الســويدية 
كأول امــرأة عضــو فــي هــذا الصــرح األكاديمــي. وكانــت الغرلــوف قــد نالــت 
قبــل ذلــك، فــي العــام 1909، جائــزة نوبــل فــي األدب لتصبــح أيضــا أول 
امــرأة تنــال هــذه الجائزة.ومنــذ صدورهــا ال تــزال روايتهــا هــذه تعتبــر 
رجمــت إلــى معظــم لغــات 

ُ
إحــدى أهــم أعمــال ســلمى الغرلــوف حيــث ت

قرأ على نطاق واسع كتحفة أدبية إنسانية.
ُ
العالم وال تزال ت

تتحــدث روايــة »إمبراطــور البرتغــال« عــن يــان أندرســون،وهو فــالح 
فقيــر مقيــم فــي قريــة صغيــرة فــي مقاطعــة ڤارمالنــد قــرب الحــدود مع 
النــروج. ُرزق يــان وزوجتــه بمولــودة، علــى الرغــم مــن أن يــان لــم يكــن 
ــى،  ــه للمــرة األول ــه حيــن رأى ابنت ــه أطفــال. لكن يرغــب فــي أن يكــون ل
امتــأل قلبــه بعاطفــة األبــوة، ثــّم أصبحــت ابنتــه كل شــيء بالنســبة لــه، بــل 

ومدار حياته كلها.
وحيــن بلغــت الفتــاة ســّن الرشــد، اضطــرت إلــى الســفر إلــى ســتوكهولم 
ــب علــى والديهــا. 

ّ
بحثــا عــن عمــل بغيــة المســاعدة فــي ســداد ديــن ترت

لكــن الفتــاة انزلقــت شــيئا فشــيئا نحــو عالــم بائعــات الهــوى، وهــو األمــر 
الــذي عجــز األب المفجــوع عــن اســتيعابه. وكــرّد فعــل علــى صدمته، لجأ 
األب إلــى عالمــه الخيالــي الخــاص فتخّيــل أن الحــظ حالــف ابنتــه فأصبحــت 
إمبراطــورة البرتغــال، وأصبــح هــو بالتالــي إمبراطــور البرتغــال أيضــا، 
ــى  ــة وتاجهــا عل ــاًل صولجــان اإلمبراطوري ــة حام ــي القري ــدأ يتجــول ف فب

رأسه، حتى أصبح مثارًا للسخرية في قريته.

صــدرت »إمبراطــور البرتغــال« فــي 294 صفحــة مــن القطــع المتوســط، 
وترجمها عن السويدية سامح خلف.

الكومبس- خاص: رواية الكاتبة السويدية الشهيرة سلمى الغرلوف إمبراطور البرتغال 
)Kejsarn av Portugallien( أصبحت اآلن في متناول القارئ العربي حيث صدرت هذا 

الشهر عن »دار سامح للنشر« في السويد، وهي دار نشر تأسست حديثًا بهدف تقديم مختارات 
من األدب السويدي للقارئ العربي. وفي مرحلة الحقة تطمح الدار إلى ترجمة بعض األعمال 

األدبية العربية إلى اللغة السويدية.
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9001819
www.islamic-relief.se

دفع الزكاة
إنقاذ حياة
بامكانكم الحصول على رمز الزكاة عبر موقعنا

9001819

تبرع بسهولة
ويسر من خالل

المسح اإللكتروني
 QR KOD للـ 
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الكومبس– مجتمع: عندما يتحول الزواج والطالق إلى سلعتين لالستفادة المادية، كيف ستكون النتائج؟ ما الذي يحدث 
عندما يكون الزواج عقد غايته األصلية الحصول على اإلقامة والمزيد من المساعدات االجتماعية؟ كيف ستنتهي العالقة 

الزوجية المبنية على أساس المصلحة المادية؟ هذه الظواهر التي تقلق مؤسسات الدولة والمجتمع، تناولها، من ناحية 
اجتماعية واقتصادية،االستشاري في الطب والتحليل النفسيبستوكهولم أ.د. رياض البلداوي،في المقال التالي:

مــن البديهــي أن العامــل االقتصــادي مهــم جــدًا فــي كل الظــروف وال 
أســتطيع مــن موقعــي هــذا أن أحكــم علــى أســباب قيــام اإلنســان بهــذا 
ــه  ــا، التأكيــد أن ــي هن الفعــل أو ذاك، كمــا أنهــا ليســت مهمتــي. مــا يهمن
ــزواج أو  ــل ال ــا، مث ــدًا اجتماعي ــا عق ــة م ــا يســتغل شــخص أو عائل عندم
الطــالق، لغــرض االنتفــاع المــادي، ثــم تنكشــف فعلتــه، ســيجري تضخيم 
الحادثــة فــي وســائل اإلعــالم بشــكل يؤثــر ســلبيا ليــس فقــط علــى 
ــذا، مــن  ــى مجتمــع المهاجريــن ككل. ل الطرفيــن المتعاقديــن وإنمــا عل
واجبنــا التنويــه علــى خطــورة هكــذا ظواهــر. مــن أهــم أشــكال هــذا 

التحايل االجتماعي:

الوهمــي عــن طريــق  الطــالق  لــردع  »ليســت هنــاك محــاوالت جــادة 
المؤسســات الدينيــة أو الجمعيــات، ألنهــم يعتبرونهــا مجــرد حــاالت 

فردية، بينما هي في الواقع ظاهرة اجتماعية متفشية«

الطالق الوهمي ظاهرة خطيرة يمارسها البعض
أصبــح هــذا النــوع مــن العقــود االجتماعيــة ظاهــرة متفشــية فــي المجتمع 
إزاء لجــوء العديــد مــن األشــخاص إليــه، حتــى مــن أبنــاء بعــض العائــالت 
الميســورة، لمجــرد استســهال عمليــة االحتيــال، طمعــا فــي الحصــول 
ــدات تأجيــره لألخريــن بشــكل  ــزل إضافــي واالســتفادة مــن عائ ــى من عل

من المؤلم لنا جميعًا أن يتحول الزواج والطالق في الغربة مجتمع
إلى سلعتين للتبادل المادي، ألن األمر قد يؤثر سلبيًا 

على الطرفين المرتبطين، أو على العائلة بأسرها. 

زواج المصلحة.. طالق المنفعة
من المسؤول عن تفشي الظاهرة؟

وكيف تؤثر على مجتمع المهاجرين؟

غير قانوني، أو أخذ مزيد من المساعدات المالية. 
لقــد أدت هــذه الحــوادث إلــى تلقــي تلــك العائــالت زيــارات مفاجئــة 
الضرائــب،  مصلحــة  أو  االجتماعيــة  الشــؤون  مصلحــة  مــن  ومتكــررة 
كونهمــا أدركتــا أن كثيــرًا مــن حــاالت طالقهــا ليســت ســوى وســيلة 

لالنتفاع المادي غير الشرعي. 
إن مثــل هــذه الحــاالت، مــن الناحيتيــن األخالقيــة واالجتماعيــة، تــؤدي 
إلــى كثيــر مــن اإلذالل والمهانــة وفقــدان المصداقيــة ألصحابهــا، ال ســيما 
حيــن تؤثــر فــي ســلبيتها نفســيا علــى األبنــاء. هــذا النــوع مــن االرتبــاط أو 
االنفصــال الوهمــي، بــدأ ينتشــر ويؤســس لــه. األدهــى أنــه ليســت هنــاك 
أو  الدينيــة  المؤسســات  طريــق  عــن  لردعــه  جــادة  محــاوالت  أيــة 

FOTO: GORM KALLESTAD NTB SCANPIX / TT
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»ليست هناك محاوالت 
جادة لردع الطالق 
الوهمي عن طريق 

المؤسسات الدينية أو 
الجمعيات، ألنهم 
يعتبرونها مجرد 

حاالت فردية، بينما 
هي في الواقع ظاهرة 
اجتماعية متفشية«

»صور هؤالء األزواج 
أمام عامة الناس مع 
مرور الزمن ستبدو 

أقرب إلى آباء وبناتهم 
ال رجال وزوجاتهم«

الواقــع ظاهــرة  بينمــا هــي فــي  الجمعيــات، ألنهــم يعتبرونهــا مجــرد حــاالت فرديــة، 
اجتماعية متفشية، تؤثر بسلبياتها على كل أبناء الجالية.

تجارة خسيسة الستغالل حاجات البشر 
هنا، يصبح الزواج مزادًا تباع وتشترى فيه اإلقامة، فالحصول على تصاريح اإلقامة داخل 

البلدان اإلسكندنافية، كما نعلم جيدًا، ليس أمرًا سهاًل، إال أن عددًا من األشخاص 
المقيمين هناك، ال يتورعون عن بيع إقاماتهم بأسعار مرتفعة جدًا، قد تصل في بعض 

حاالت إلى 15000 دوالرًا أمريكيا، حيث يسجلون أنفسهم لدى الجهات الحكومية 
الرسمية كمتزوجين من أشخاص أخرين، مقيمين في دول أخرى، مقابل مبلغ مالي متفق 

عليه سلفا. لكن المشكلة ال تتوقف عند هذا الحد فقط، ألن تلك العملية طويلة األمد، 
تمر العائالت خاللها بالكثير من االختبارات القاسية قبل قبول طلبات لم شملهم. تمر 

عبر عديد الجوانب الشخصية متناهية الدقة، للتأكد من كونهم عائالت حقيقية. 

أيضــا مــن بيــن المشــاكل الناتجــة عــن هــذه الحالــة، أن قــرار منــح اإلقامــة الدائمــة إلــى 
الشــريك القــادم مــن خــارج الســويد، ال يحــدث إال بعــد انقضــاء عاميــن كامليــن علــى مكوثــه 
جــرى لهمــا مزيــد مــن االختبــارات 

ُ
ــدرس بعدهــا حالتهمــا، كمــا قــد ت

ُ
مــع شــريكه المقيــم، ت

الجديدة، قبل صدور قرار الموافقة على منح حق اإلقامة. 
المشــابهة،  الحــاالت  مــن  الكثيــر  الظواهــر االجتماعيــة، درســت  فــي  كطبيــب وباحــث 
ووجــدت أن هاذيــن العاميــن مــن االنتظــار، يتــم خاللهــا غالبــا، اســتعباد الشــخص القــادم 
اء عجــز أولئــك االزواج القادميــن عــن  مــن خــارج الســويد لصالــح الشــخص المقيــم، جــرَّ
المطالبــة بحقوقهــم القانونيــة، خوفــا مــن فقــدان إقاماتهــم المؤقتــة إذا مــا خالفــوا رغبــات 
أزواجهــم المقيميــن، الذيــن ال ينفكــون يســتغلونهم ويذلونهــم تحــت التهديــد باالنفصــال، 
مــا يــؤدي إلــى انهيــار عــدد كبيــر منهــم نفســيا جــراء حالــة القلــق الدائمــة التــي يعيشــونها 
ــى أن  ــاًل، حت ــر اإلنســانية طوي ــك الظــروف غي ــى معايشــة تل ــا وعــدم مقدرتهــم عل يومي

بعضهم أودعوا المستشفيات لتلقي العالج النفسي.

حتــى بعــد حصــول الشــريك القــادم أخيــرًا علــى تصريــح اإلقامــة، يبــدأ شــريكه المقيــم، فــي 
ــى مزيــد مــن األمــوال، عبــر  معظــم األحيــان، بممارســة ابتــزاز جديــد عليــه، للحصــول عل
ــى معلومــات  ــاء عل ــه صــدرت بن ــة الممنوحــة ل ــالغ مصلحــة الهجــرة، أن اإلقام ــده بإب تهدي
ــى  ــا يضطــر هــؤالء األزواج القادميــن إل ــه، م ــه وتقــوم بترحيل غيــر صحيحــة، لتســحبها من
دفــع أضعــاف المبالــغ المتفــق عليهــا ســابقا، حتــى بعــد إقامتهــم فــي الســويد. إن مــا يحــدث 

هنا، ليس إال تجارة خسيسة الستغالل حاجات البشر.

زواج »التباهي« من فتيات صغيرات
هي طريقة جديدة، برزت على السطح مؤخرًا، حيث يحرص بعض الرجال المقيمين في 
السويد على الزواج من فتيات صغيرات مقيمات داخل دول عربية بعينها، يعانين مع 

عائالتهن ظروفا اقتصادية واجتماعية صعبة، على الرغم من كون هؤالء الرجال 
متزوجون أصاًل بنساء أخريات ولديهم بنات يكبرن زوجاتهم الجديدات سنا، لمجرد 
الرغبة في التباهي اجتماعيا بامتالك زوجات شابات جميالت، متجاهلين احتمالية أن 

أولئك الفتيات ربما قبلن الزواج كرها إثر تعرضهن إلى الضغوط من أهاليهن.
ألجل مثل هؤالء أقول، إن كل ما جاء باإلكراه ال ينجح ويخالف جميع التشريعات، فالزواج 
يجب أن يقوم على التراضي والتوافق دائما، كما ال يجب نسيان أن صور هؤالء األزواج أمام 

عامة الناس مع مرور الزمن ستبدو أقرب إلى آباء وبناتهم ال رجال وزوجاتهم.

»زواج الحاجة«
مــا يجعلهــم  مــن األشــخاص شــركاء حياتهــم نتيجــة لظــروف مختلفــة،  يفقــد كثيــر 
ــا قاســية جــدًا،  ــاة الوحــدة بأوروب يشــرعون فــي البحــث عــن شــركاء جــدد، ال ســيما أن حي
خاصــة لــدى تقــدم المــرء فــي الســن. األمــر الــذي يجعــل هــؤالء األشــخاص عرضــة لالســتغالل 
بدورهــم أحيانــا، حيــث قــد يضطــر أحدهــم إلــى الســفر لبلــده األم حرصــا علــى الــزواج مــن 
ــا  ــى أوروب ــم يعــود إل ــي مهجــره، ث ــه ف ــاك، بعــد أن عجــز عــن إيجــاد زوجــة مناســبة ل هن
ات لــم شــمل تلــك الزوجــة، التــي تنهكــه ماديــا ومعنويــا. لكنــه عندمــا ينجح  الســتئناف إجــراء
ــى الشــرطة خــالل أســبوع، لتفتــري عليــه  أخيــرًا فــي إحضــار زوجتــه، يفاجــأ بهــا تســرع إل
بكونــه يعنفهــا جســديا، مــا يجعــل الســلطات المختصــة تضعهــا فــي إحــدى البيــوت الســرية 

للنساء المضطهدات بعيدًا عنه وتخضعه إلى المحاكمة بتهمة االعتداء والتهديد.
ــال   لقــد تســببت مثــل هــذه الحــاالت، بكثيــر مــن األذى النفســي ألولئــك األشــخاص المحت
عليهــم، حتــى أن بعضهــم خضعــوا إلــى العــالج فــي المصحــات، خاصــة بعــد اكتشــافهم أن 
زوجاتهــم الســابقات كــن يخططــن لالرتبــاط برجــال أخريــن منــذ البدايــة وأن ذلــك الــزواج 

ليس سوى وسيلة للحصول على حق اإلقامة في أوروبا.

أ.د. رياض البلداوي 
استشاري في الطب والتحليل النفسي بستوكهولم
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صحة
ارتفاع ضغط الدم أو القاتل الصامت

أسبابه وطرق الوقاية منه وعالجه
ما هو ضغط الدم؟ كيف يرتفع؟ هل يمكن أن يصاب اإلنسان بارتفاع ضغط الدم وجسمه خاٍل من أي مرض؟ 

هل تظهر على اإلنسان عالمات المرض في حال ارتفاع ضغط دمه؟ هل يستطيع اإلنسان وقاية نفسه من 
اإلصابة بهذا المرض؟ هل يمكن االستغناء عن عالج ارتفاع ضغط الدم باألدوية تالفيًا ألعراضها الجانبية؟ 

جميع تلك التساؤالت الشائعة والمهمة، يجيب عنها بشكل تفصيلي سلس، د. فارس الخليلي أخصائي أمراض 
القلب والباطنية في ستوكهولم، أدناه:

»لهذا يرتفع ضغط الدم: قلة الحركة، السمنة، األنظمة 
الغذائية غير الصحية، اإلفراط في تناول المشروبات 

الكحولية، التدخين بأنواعه، التشنج العصبي، قلة النوم«

هل جربت يومًا قياس ضغط دمك بالمنزل، أو عبر زيارة إحدى 
المراكز الصحية؟

شــخصيا، أشــجع كل مــن جــاوزت أعمارهــم ســن الثالثيــن عامــا وبصــورة 
أكثــر إلحاحــا أولئــك الذيــن بلغــوا ســن األربعيــن عامــا، علــى القيــام بذلــك. 
أحســن  أنــه  يعنــي  مــا  الصحــي،  اســتثمارك  بمثابــة  الفحــص  فهــذا 
االســتثمارات التــي قــد تقــوم بهــا فــي حياتــك، ألن صحتــك تســاوي 
ــدم،  ــاع ضغــط ال ــك بارتف ــي حــال اكتشــاف إصابت ــه ف ــث أن ــك، حي حيات
ســيحاول األطبــاء إيجــاد العــالج المناســب لــك، مــا يســاهم فــي إطالــة 

عمرك ويغنيك عن الكثير من المشاكل الصحية.

 إن طريقــة قيــاس ضغــط الــدم ســهلة وبســيطة جــدًا، يمكــن إجرائهــا 
ــدى جميــع  ــة الثمــن، متوفــرة ل فــي المنــزل عــن طريــق أجهــزة معقول
ة تمتــد  الصيدليــات، كمــا يســتطيع اســتعمالها كل أفــراد األســرة بكفــاء
حتــى عشــر ســنوات، دون الحاجــة إلــى زيــارة مختبــر، أو إجــراء فحوصــات 

طبية معقدة.
إرشادات مهمة قبل القيام بقياس ضغط الدم

من المهم جدًا قبل شروعك بقياس ضغط دمك، أن تخضع لحالة 
هدوء واسترخاء وراحة تامة مدة عشر دقائق تقريبا، في درجة حرارة 
مناسبة، بعيدًا عن أية ضوضاء، كما عليك تجنب المشروبات المحتوية 
على مادة الكافيين، كونها تؤدي إلى زيادة ارتفاع ضغط الدم، أيضا 

امتنع عن التدخين بأنواعه أو ممارسة أية رياضات تحتاج جهدًا 
جسديا كبيرًا.

يحَبذ دائما أن يتم قياس ضغط الدم مرتين، بفارق دقيقة واحدة 
بين كل مرة، زيادة في التأكيد.

تفضل بعض المراكز الصحية قياس ضغط الدم من اليد اليسرى أول 
مرة، للتأكد من عدم وجود فرق بينها وبين اليد اليمنى، فإن ثبت 
تساويهما، يكون القياس عن طريق اليد اليمنى دائما في المرات 
التالية. حسب كل المقاييس العالمية، يجب أن يكون ضغط الدم 

العالي )االنقباضي( أقل من 140 وضغط الدم المنخفض )االنبساطي( 
أقل من 90.

ارتفاع ضغط الدم في إحصائيات منظمة الصحة العالمية
ــر  ــن أكث ــدم م ــاع ضغــط ال ــإن ارتف ــة، ف حســب منظمــة الصحــة العالمي
األمــراض شــيوعا وخطــورة، هنــاك أكثــر مــن مليــار شــخص حــول العالــم 
ــة  ــى إصابتهــم بحــاالت مرضي ــؤدي غالبــا إل ــون هــذا المــرض، مــا ي يعان
أخــرى نتيجــة لمضاعفاتــه. لقــد خصصــت المنظمــة المذكــورة يومــا 
عالميــا لــه، فــي 17 مايــو/ أيــار مــن كل عــام، حيــث تحــرص عديــد 
المراكــز الصحيــة علــى إجــراء فحوصــات مجانيــة لقيــاس ضغــط دم 

المارة في األماكن العامة.
 إن واحــدًا مــن كل أربعــة رجــال يعانــي ارتفاعــا فــي ضغــط الــدم، أمــا عند 
النســاء، فــإن النســبة تعــادل واحــدًا إلــى خمســة. بعــد ســن األربعيــن، 
20٪ مــن الرجــال والنســاء يصابــون بالمــرض، ترتفــع هــذه النســبة 
لتتــراوح مــا بيــن 30 إلــى 40٪ تقريبــا بعــد ســن الخمســين، ثــم 

50٪ بعد سن الستين. 

ما هو ضغط الدم
يضــخ القلــب الدمــاء داخــل جســم اإلنســان بقــوة ضغــط محــددة، تســمح 
بتوصيــل الغــذاء واألكســجين عبــر الشــرايين لتوفيــر الطاقــة إلــى كافــة 
األنســجة واألعضــاء حســب الحاجــة، كمــا ينبغــي لهــذا الضغــط أن يكــون 

مستقرًا ومتوازنا دائما. 
عندمــا يقــوم اإلنســان بجهــد بدنــي معيــن كممارســة الرياضــة، أو يصــاب 
ــم، يغــدو مــن الطبيعــي أن يرتفــع  ــة مــن االنزعــاج النفســي، أو األل بحال
معــدل ضغــط دمــه، ألن الجســم حينهــا، يحتــاج طاقــة أكثــر، مــا يدفــع 
القلــب إلــى ضــخ مزيــد مــن الدمــاء فيــه. أمــا حيــن يرتــاح اإلنســان، أو 
يســترخي أثنــاء النــوم مثــاًل، فــإن ضغــط دمــه ينخفــض بنســبة ٪20 
تقريبــا. ســوى أن جميــع هــذه التغيــرات تكــون مؤقتــة، يعــود بعدهــا 
معدالتــه  إلــى  االنخفــاض  أو  للصعــود  ســريعا  الــدم  مســتوى ضغــط 
الســابقة، إال عنــد المصــاب بهــذا المــرض، حيــث يبقــى ضغــط دمــه 

مرتفعا دائما، حتى خالل ساعات النوم. 
يســمي مــرض ارتفــاع ضغــط الــدم أيضــا )القاتــل الصامــت(، ألن اإلنســان 
يمكــن أن يصــاب بــه دون ظهــور أيــة عالمــات للمــرض عليــه، فيعيــش 

حياتــه بصــورة طبيعيــة جاهــاًل وجــود علتــه، بينمــا ضغــط الــدم العالــي 
ــب  ــي جســمه، مثــل الدمــاغ والقل ــة ف يتلــف الشــرايين واألعضــاء المهم

والكليتين، بشكل بطيء وصامت، حتى تحدث له كارثة صحية ما.

مسبباته
تكــون الشــرايين فــي جســم اإلنســان مرنــة، قابلــة للتمــدد والتقلــص 
ــدم، لكــن عندمــا تتصلــب هــذه  لتتمكــن مــن احتــواء مســتوى ضغــط ال

الشرايين ألسباب مرضية كثيرة، تبدأ مشكلة ارتفاع ضغط الدم. 
أكثــر مرضــى ارتفــاع ضغــط الــدم يعانــون تقلصــا فــي الشــرايين الدقيقــة 
الموجــودة بــكل أجــزاء الجســم نتيجــة أســباب هرمونيــة، أو عصبيــة، أو 
أيضــا فــي  الكبيــرة  الشــرايين  تبــدأ  العمــر  التقــدم فــي  غيرهــا. مــع 
التقلــص بســبب ترســب وتكلــس المــواد الدهنيــة، مــا يــؤدي إلــى ارتفــاع 
ضغــط الــدم. يلعــب العامــل الوراثــي دورًا رئيســيا فــي تقلــص الشــرايين 
الدقيقــة ولكــن العوامــل البيئيــة األخــرى هــي مــن تعمــل علــى إبــراز 
ــة  ــة الغذائي ــة، الســمنة، األنظم ــة الحرك ــدم، منهــا: قل ــاع ضغــط ال ارتف
غيــر الصحيــة، اإلفــراط فــي تنــاول المشــروبات الكحوليــة، التدخيــن 
بأنواعــه، التشــنج العصبــي، قلــة النــوم، ... إلــخ، بينمــا 5٪ مــن المرضــى 
يصابــون بارتفــاع ضغــط الــدم نتيجــة مشــاكل هرمونيــة أو خلــل فــي 

الكلية أو غيرها. 
يمكــن عــالج 95٪ تقريبــا مــن المرضــى بشــكل فعــال عــن طريــق 
ــى مقابلــة طبيــب مختــص. هنــاك  ــة فقــط، دون الحاجــة إل طبيــب العائل
قلــة مــن المرضــى يعانــون مــا يســمى بضغــط الــدم المقــاوم، الــذي ال 
قــد  الحالــة،  هــذه  فــي  التقليديــة،  باألدويــة  العــالج  إلــى  يســتجيب 
أو  القلــب،  أمــراض  فــي  اختصاصييــن  بمقابلــة  أطبائهــم  ينصحهــم 
الشــرايين، أو الكلــى، لمعرفــة مســببات ارتفــاع ضغــط الــدم األخــرى 

لديهم.

مضاعفاته
يختلــف نــوع مضاعفــات المــرض وســرعة ظهورهــا، حســب نســبة ارتفــاع 
ضغــط الــدم ومــدى اســتمراريته. مــن أخطــر هــذه المضاعفــات، الســكتة 
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الدماغيــة، فوفقــا إلحصائيــة أجريــت ســنة 2018، هنــاك أكثــر مــن 25 
ــون بالســكتة الدماغيــة فــي الســويد وحدهــا،  ــف شــخص ســنويا يصاب أل
يتوفــى منهــم مــا يزيــد عــن 8000 مريــض، أي مــا يعــادل 70 شــخصيا 
ــا مــن تكتــب لهــم النجــاة،  ــا، أو شــخص واحــد كل 20 دقيقــة، أم يومي
ــى  ــرًا عل ــا كبي ــا يشــكل عبئ ــا بالشــلل النصفــي، م يصــاب نصفهــم تقريب
المريــض وعائلتــه، كمــا يســتنزف الدولــة مــن الناحيــة الماديــة. ٪50 
مــن األشــخاص المصابيــن بالســكتات الدماغيــة، يكونــون مصابيــن أصــاًل 

بارتفاع ضغط الدم. 
مــن بيــن المضاعفــات الخطيــرة األخــرى: الســكتة القلبيــة، قصــور الكلية، 

عجز عضلة القلب، فقدان الذاكرة المبكر.

طرق الوقاية منه وعالجه
إن أمراض ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب مترابطة جدًا في الواقع. 

لذا، ينبغي أن تكون للطبيب نظرة شاملة أثناء تشخيص المرض. 
فعلى سبيل المثال، عند اكتشاف إصابة أحد المرضى بارتفاع ضغط 

الدم، يجب على الطبيب أيضا متابعة مستويات السكر والكوليسترول 
وأداء الكلى داخل الجسم، لتتسنى معاجلة كل المشاكل الصحية في آن 

معا، تالفيا لحدوث مزيد من المضاعفات لدى اجتماعها.
الوقاية من المرض تبدأ مبكرًا جدًا وربما من سن الطفولة، عبر تعليم 

أبنائنا اتباع أسلوب حياة صحي، مثل: الحركة المستمرة وممارسة 
الرياضة، تناول الغذاء الصحي، االمتناع عن التدخين واإلفراط في 

تناول المشروبات الكحولية، االبتعاد عن التشنج العصبي، النوم الجيد. 
إن طرق الوقاية السابقة، هي ذاتها طرق عالج المرض التي ننصح 
المريض باتباعها خالل األشهر الستة األولى، قبل بدء العالج عن 

طريق األدوية، حيث نمنحه دائما فرصة لتخفيض ضغطه بنفسه، 
فإن نجح في تحقيق ذلك، ال نجد حاجة لوصف األدوية له، لكننا 

نستعمل هذه الطريقة مع المصابين بارتفاع طفيف في ضغط الدم 

فقط، ال أولئك المصابين بارتفاع ضغط دم شديد. أما إذا فشل 
المريض في خفض ضغط دمه بنفسه، فإننا نوصي حينها باالستمرار 

في اتباع ذات اإلرشادات مع استخدام األدوية.
أدوية ارتفاع ضغط الدم المتوفرة حاليا فعالة جدًا، كما أنها بخسة 
الثمن ومتعدد األنواع بما يتيح إمكانية استبدالها حسبما تقتضي 

الحالة، كذلك لدينا خبرة عالية فيها وبأعراضها الجانبية قلية الحدوث 
بنسبة ال تتجاوز 5٪، كونها مجربة على ماليين المرضى ألكثر من 

نصف قرن.

ارتفاع ضغط الدم المؤقت
بالنســبة لحــاالت ارتفــاع ضغــط الــدم المؤقــت المتعلــق بالحالــة النفســية، 
لدينــا جهــاز خــاص يســتطيع أن يأخــذه المريــض معــه إلــى البيــت 
ويقيــس ضغطــه بــه لمــدة 24 ســاعة، مــا يوفــر ملفــا كامــاًل لجميــع 
مســتويات ارتفــاع ضغــط دمــه، ُيَســِهل علينــا معرفــة مســبباته ونســب 
انخفاضــه أثنــاء الليــل، كمــا يصيــر بإمكاننــا تخطيــط العــالج المناســب بنــاء 

على تلك المؤشرات.
فــي أغلــب الحــاالت، إذا كان ارتفــاع ضغــط الــدم ناتجــا عــن التشــنج 
العصبــي، يتوجــب علينــا عــالج المشــكلة باعتبارهــا حالــة تشــنج عصبــي 

فقط ال ارتفاع ضغط دم.

عالمات مرضية شاع ارتباطها خطأ بارتفاع ضغط الدم
أيضــا يربــط النــاس أحيانــا بيــن إصابتهــم بالصــداع، أو التعــب، أو النحــول، 
أو الــدوار وبيــن ارتفــاع ضغــط دمهــم، فيمــا العكــس تمامــا هــو الصحيــح، 
ألن ارتفــاع ضغــط الــدم ال يســبب ظهــور أيــة عالمــات للمــرض إال فــي 
ــه ارتفــع أساســا جــراء  ــل أن ــي، ب حــاالت خاصــة يرتفــع فيهــا بشــكل عال
إصابــة الشــخص بالصــداع أو غيــره مــن األمــور ســابقة الذكــر. لــذا، فــإن 
90٪ تقريبــا مــن هــذه الحــاالت تكــون ناتجــة عــن أســباب صحيــة 

أخرى. 

FOTO : CLAUDIO BRESCIANI / TT

»عصير الشمندر )البنجر السكري( يؤدي إلى 
انخفاض ضغط الدم، كما أثبتت بحوث أخرى 

حدوث نتائج مماثلة لدى تناول أنواع مختلفة من 
البهارات، مثل: الكركم، الهيل، والقرنفل«

أطعمة تزيد من ارتفاع ضغط الدم
يــؤدي تنــاول بعــض المــواد الغذائيــة إلــى رفــع منســوب ضغــط الــدم. لــذا 

ينبغي على المرضى تجنبها قدر اإلمكان، أهمها:
ــات..  ــا عــن 5 جرام ــه يومي ــد نســبة تناول ــث ال يجــب أن تزي ــح، حي المل
ــى  ــرة الواحــدة أو عل ــي الم ــة، ســواء ف ــي المشــروبات الكحولي ــراط ف اإلف
عــدة مــرات متفرقــة.. التدخيــن بأنواعــه.. المــواد الســكرية والنشــويات.. 

اإلكثار من شرب الشاي والقهوة.. عرق السوس.
أثبتــت بعــض البحــوث، أن عصيــر الشــمندر )البنجــر الســكري( يحتــوي 
علــى مــادة النايتريــت، التــي تــؤدي إلــى توســع الشــرايين وانخفــاض 
ضغــط الــدم، كمــا أثبتــت بحــوث أخــرى حــدوث نتائــج مماثلــة لــدى تنــاول 

أنواع مختلفة من البهارات، مثل: الكركم، الهيل، والقرنفل، ... إلخ.

الدكتور فارس الخليلي 
أخصائي أمراض القلب - ستوكهولم
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أخبار كورونا

 19- كوفيــد  مــرض   ” بـــ  الجهــاز  عنونهــا  التــي  الوثيقــة،  وأكــدت 
ــي، للتأثيــر  ــة األمنيــة: أن القــوى األجنبيــة تســتغل الوضــع الحال والحماي

على مستقبل السويد.

ووفــق معلومــات جهــاز المخابــرات فــإن القــوى األجنبيــة تحاول اســتغالل 
أزمــة  وكذلــك  للمستشــفيات،  الطبيــة  الحمايــة  معــدات  شــراء  ازمــة 
الســيولة فــي الشــركات التــي تبحــث عــن مســتثمرين، مــن أجــل تحقيــق 

أهدافها.

وجــاء فــي الوثيقــة، إن القــوى التــي جــرى اإلشــارة لهــا تحــاول اســتغالل 
األزمــة فــي هذيــن القطاعيــن مــن خــالل العــروض والقــروض والتبرعــات، 

التي قد تكون مرتبطة بشروط تعاون أو تأثير مستقبلي.

المحادثــات  علــى  التجســس  احتمــال  مــن  المخابــرات  حــذرت  كمــا 
ــا،  ــو، بســبب أزمــة كورون ــة الفيدي ــر خدم واالجتماعــات التــي تعقــد عب
بهــدف الحصــول علــى معلومــات ســرية حــول طريقــة عمــل المؤسســات 

الحساسة.

التــي يتعيــن علــى  المشــورة  أنــواع  مــن  نــوع  الوثيقــة وهــي  ودعــت 
الــى  الحساســة  الشــركات والمؤسســات  بهــا، جميــع  األخــذ  الســلطات 

اإلبــالغ فــورا عــن جميــع أشــكال األنشــطة التــي تهــدد األمــن خــالل األزمــة 
الحالية.

وكانــت المخابــرات الســويدية حــذرت فــي أواخــر آذار/ مــارس الماضــي، 
مــن اســتغالل قــوى أجنبيــة أزمــة كورونــا لإلضــرار بالســويد، معلنــة 
وجــود 15 دولــة تقــوم حاليــا بأنشــطة اســتخبارية ضــد الســويد، أهمهــا 

روسيا والصين.

وكان مدير “سابو”، كالس فريبري، قال الشهر الماضي في مؤتمر 
صحفي إلعالن التقرير السنوي للجهاز، “يزداد الضعف فيما يتعلق 
باتصاالت االنترنت حين يعمل الناس من المنزل. وقد تحصل جهات 

أجنبية على معلومات حساسة من األشخاص الذين ال يعملون في 
مكاتبهم”.

وأضاف “لدينا أمثلة عن استغالل قوى خارجية لحال الضعف الناجمة 
عن أزمة كورونا. وهذا ليس في السويد فقط، بل نتلقى معلومات 
مماثلة من أجهزة دول أخرى”، مؤكدًا أن السلطات تعد خطط 

طوارئ للتعامل مع األزمة.

ر فريبــري مــن أن أزمــة كورونــا ســتكون فرصــة للقــوى الخارجيــة 
ّ
وحــذ

ــة اســتقطاب بيــن النــاس وبــث عــدم  والجماعــات المتطرفــة لخلــق حال

الثقــة بالمجتمــع والدولــة عبــر نشــر معلومــات كاذبــة تغــذي الكراهيــة، 
“لذلك من المهم أن يدقق المرء في مصدر المعلومات”.

وُيظهــر التقريــر الســنوي أن العولمــة والرقمنــة وعــدم القــدرة علــى 
التنبــؤ فــي الســويد تمثــل تهديــدًا إلكترونيــا متزايــدًا وأكثــر تعقيــدًا، مــا 

يمكن أن يكون له “عواقب وخيمة على المجتمع”.

ورأى فريبــري أن التهديــد الــذي تعرضــت لــه الســويد قــد تغيــر جذريــا، 
الفتــا إلــى إن حوالــي 15 دولــة تقــوم حاليــا بأنشــطة اســتخباراتية ضــد 

السويد.

وأضــاف “روســيا والصيــن هــي األكثــر نشــاطا. قلنــا قبــل بضــع ســنوات أن 
الصيــن تريــد أن تؤثــر علــى حريتنــا فــي التعبيــر، ونــرى اليــوم أنهــم 

يفعلون ذلك”.

وعبــر عــن اعتقــاده بــأن أنشــطة القــوى األجنبيــة تهــدف إلــى إضعــاف 
ــات  الســويد وديمقراطيتهــا بشــكل منهجــي، موضحــا “يجمعــون البيان
الحساســة لألمــن، ليكونــوا قادريــن علــى زعزعــة اســتقرار البلــد متــى لــزم 

األمر”.

حذر جهاز المخابرات السويدية Säpo من استغالل قوى أجنبية، أزمة كورونا، إلضعاف السويد والتأثير 
عليها.

وقالت صحيفة “أفتونبالدت” إن التحذير جاء على شكل وثيقة وجهها الجهاز إلى السلطات والهيئات 
الحكومية الحساسة، ومنظومة الرعاية الصحية في السويد، األسبوع الماضي.

المخابرات السويدية تنبه:
 قوى أجنبية تحاول استغالل أزمة كورونا إلضعاف السويد

FOTO: JANERIK HENRIKSSON/TT
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تتلقى مصلحة المدارس) وزارة التربية ( أسئلة كثيرة عن إلزامية التعليم في ظل انتشار 
وباء كورونا. ومن األسئلة المطروحة كيف يجب أن يفكر أولياء األمور؟ وهل يحق لهم إبقاء 

أطفالهم في المنزل خوفًا من العدوى؟

مستشــارة التعليــم فــي مصلحــة المــدارس ماريــا أولوســون قالــت للتلفزيــون الســويدي إن 
“مهمــة المدرســة فــي هــذه الحــاالت هــي التحقيــق فــي ســبب الغيــاب. ويجــب عليهــا 

االتصال بالبلدية ألنها مسؤولة عن حضور التلميذ إلى المدرسة”.

وأوضحــت أن “غيــاب التلميــذ عــن المدرســة ينطبــق عليــه قانونــان، قانــون المدرســة، 
ــات  ــر بمســؤولية البلدي ــق األخي ــون الخدمــات االجتماعيــة )سوسيالشينســت(، ويتعل وقان

عن ظروف التالميذ في منازلهم”.

وقالت أولوسون “حين يشعر المسؤولون أن هناك قلقا على الطفل في المنزل فعلى 
البلدية إبالغ الخدمات االجتماعية )السوسيال(. وفي األسابيع األخيرة، تلقينا تقارير عن 

إبقاء األطفال في المنزل وعدم إرسالهم إلى المدرسة”.

غيــر أنهــا أكــدت أن مصلحــة المــدارس “تشــجع قبــل كل شــيء علــى إجــراء حــوار مــع أوليــاء 
األمور الذين يختارون إبقاء أطفالهم في المنزل”.

وأوضحــت “الظــرف اآلن يســوده القلــق. ومــن األفضــل المحاولــة فــي المقــام األول مــن خــالل 
التواصــل والحــوار، حيــث يحــاول كال الطرفيــن فهــم بعضهمــا، بــداًل مــن تقديــم بــالغ. 

لألطفــال الحــق فــي التعليــم وهــو أمــر مهــم بالنســبة لهــم، وهنــا نحتــاج إلــى إيجــاد طريقــة 
لمنح األطفال حقهم في التعليم حتى لو كان ولي األمر خائفا من العدوى”.

فــي حيــن اختــارت األم ألمســتروم إبقــاء أطفالهــا فــي المنــزل، معبــرة عــن اعتقادهــا بأنهــا 
تتحمل مسؤولية حمايتهم من الخطر حسب قانون مسؤولية اآلباء.  

وقالت للتلفزيون السويدي “رأينا أن األطفال يمكن أن يصابوا بالعدوى، لذلك أفعل كل 
ز على “التعليم اإللزامي” بدل التركيز 

ّ
ما بوسعي لحمايتهم. أعتقد بأن علينا أن نرك

على “المدرسة اإللزامية””.

فيمــا قالــت ماريــا أولوســون إن هــذا الطــرح ال يمكــن لمصلحــة المــدارس البــت فيــه بــل يجــب 
تقديمه للمحكمة لتقرر بشأنه.

وأضافــت “النقطــة الرئيســة هــي تعليمــات هيئــة الصحــة العامــة التــي تقــول إن االطفــال 
يجــب أن يكونــوا فــي المــدارس إذا لــم يكــن لديهــم أعــراض. ومــع ذلــك إذا كان أوليــاء األمــور 
ــول فريــدة  ــى حل ــى مجموعــات الخطــر، فقــد تكــون هنــاك حاجــة إل أو األطفــال ينتمــون إل

مختلفة، وهو تحد كبير”.

“حين يشعر 
المسؤولون أن هناك 
قلقًا على الطفل في 

المنزل فعلى البلدية 
إبالغ الخدمات 

االجتماعية 
)السوسيال(. 

مصلحة المدارس تحذر:
سنلجأ إلى السلطات البلدية في حال رفض 

أولياء األمور إرسال أطفالهم للمدارس
FOTO: PONTUS LUNDAHL/TT
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نحن نهتم بصحتكال تنتظر وأنت متألم مع مجموعة واسعة من خدماتنا الصحية في مركزنا الجديد

المركز مفتوح طيلة أيام ا�سبوع

المستوصف يعمل بالتعاون مع
حكومــة مقاطعــة سكـــونة

مرحبًا بكم ف المركز الصحي الجديد Tulpanen في شيتابيري مالمو

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

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

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

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

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

 )Novus( أظهر استطالع جديد أعدته مؤسسة البحوث نوفوس
أن 6 من كل 10 مشاركين في االستطالع لديهم ثقة كبيرة في 

طريقة تعامل الحكومة السويدية مع أزمة كورونا، فيما كانت نسبة 
الثقة العالية بهيئة الصحة العامة 7 من 10.

وأجرت نوفوس االستطالع من الجمعة17 نيسان/ أبريل إلى األحد19 
نيسان/ ابريل الماضي. وأكدت أن مستويات ثقة السويديين بالحكومة 

والهيئة مازالت مرتفعة مقارنة باستطالع نهاية آذار/مارس، رغم 
تسجيل تراجع طفيف. 

ق الرئيس التنفيذي لنوفوس، توربيونشوستروم، على نتائج 
ّ
وعل

االستطالع بالقول إن “الحكومة استفادت من الثقة العالية التي 
تملكها الهيئات والسلطات السويدية في العموم”، مشيرًا أيضا إلى 

تأثير كبير لما يبدو عليه الوضع من المنظور السويدي في أن المرض 
مازال تحت السيطرة.

وأضاف “في السويد، ُسمح للهيئات المختصة أن يكون لها تأثير 
ات السياسية”. فعلي على اإلجراء

وقال 63 بالمئة من المشاركين في االستطالع إن ثقتهم في طريقة 

تعامل الحكومة مع كورونا كبيرة جدًا. فيما كانت النسبة 64 بالمئة 
نهاية مارس.

وفي ما يتعلق بهيئة الصحة العامة، قال 73 بالمئة إن ثقتهم كبيرة 
جدًا، مقارنة بـ75 بالمئة نهاية مارس.

كما استمرت ثقة السويديين بالرعاية الطبية. وقال 84 بالمئة من 
المشاركين في االستطالع إن ثقتهم كبيرة أو كبيرة جدًا في طريقة 
تعامل الرعاية الطبية مع فيروس كورونا، مقارنة بـ85 بالمئة نهاية 

مارس.  
وقال شوستروم تعليقا على هذه النسبة “يبدو أن السويديين 

سطحوا المنحنى )أبطأوا انتشار العدوى( بحيث لم يصل الضغط على 
الرعاية الطبية إلى حده األقصى. لهذا السبب كان لديهم مستوى عاٍل 

من الثقة”.   

وقال 57 بالمئة من المشاركين إن ثقتهم في هيئة الطوارئ وحماية 
المجتمع  )MSB( عالية إلى عالية جدًا. ما يمثل تراجعا عن 61 

بالمئة نهاية مارس.

وعزا شوستروم ذلك إلى النقاش الذي أثير حول الجاهزية المنخفضة 

للسويد تجاه األزمات.
وأظهر االستطالع أن 61 بالمئة من المشاركين لديهم ثقة كبيرة 

بالتلفزيون السويدي، مقابل 66 بالمئة نهاية مارس، في حين حصل 
راديو السويد على 59 بالمئة، مقارنة بـ61 بالمئة نهاية مارس.
وقال 15 بالمئة من المشاركين إن ثقتهم كبيرة جدًا بالصحف 

ومواقعها اإللكترونية، مقابل 16 بالمئة نهاية مارس.
 Aftonbladet /Demoskop وكان استطالع آخر أجراه

وأظهرت نتائجه بداية أبريل أن ثقة الناس بالحكومة وهيئة الصحة 
العامة ترتفع بشكل كبير خالل أزمة كورونا.

استطالعات: ثقة كبيرة بالحكومة 
السويدية وهيئة الصحة

FOTO: JANERIK HENRIKSSON/TT
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األطفال, ليسوا للزواج
يف زمن األزمات يزداد خطر تعرض
الفتيات للعنف أو للزواج القسري.

دعمك اآلن له أهمية أكثر من أي وقت آخر.

أرسل تبرعك عبر السويش

أجل  من  تعمل  الدولية   Plan International »بالن«  منظمة 
مع  وأهاليهم،  األطفال،  مع  نعمل  نحن  األطفال.  كل  حقوق 
العالم.  يف  بلد  من 75  أكثر  يف  السياسيين  والقادة  املدرسين 

العالم ليس متساويًا لذلك ـ لدينا تركيزًا خاصًا ىلع الفتيات
plansverige.org  للمزيد قم بزيارة املوقع

Swish: 900 73 11
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DELIKATESS HALAL KÖTT

لثغظا
13 ساًطا

طظ الثئرة

أشدض جعدة طظ الطتعم السعغثغئ والثظمارضغئ

غاط تصطغع الطتعم الضاططئ وتةعغجعا شغ طتقتظا

0760461075

عثشظا إرضاء
السمقء دائمًا

اظاصض طتطظا الصثغط طظ 
طصابض طتض Coop طئاحرة   ا�ن غصع طتطظا الةثغث شغ غعتغئعري

Wiezel Wieselgrensplatsen 24 41717  غعتغئعري
Wieselgrensplatsen 21 417 17delikatess.kungen@yahoo.com

جمغع الطتعم لثغظا تقل
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krisinformation.se :  لقراءة المعلومات الشاملة، قم بزيارة الموقع التالي

تجنب السفر لزيارة العائلة والأصدقاء خالل هذا الربيع.
ي معهم.

نت أو اجراء مكالمة هاتفية لتبادل التها�ن  يمكنك التصال ع�ب الن�ت
ورة ُملحة للخروج للقيام ببعض المهام أو للتسوق، فاحرص  إذا كانت هناك �ن

ن الآخرين وتجنب الختالط. عىل وجود مسافة كافية بينك وب�ي
معاً نستطيع السيطرة عىل انتشار العدوى.

ستكون أيام العطل والأعياد هذا الربيع
مختلفة نظراً للوضع الراهن.

من السلطات السويدية


