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»الثقة« و »الوعي« مجدافان 
لقارب نجاة السويد من 

عاصفة كورونا
12 باتريك أسبلوند من متطرف في صفوف النازية إلى ناشط يساعد المهاجرين 

18 إشاعات كاذبة حول أدوية وطرق عالج لفيروس كورونا قد تكلفنا حياتنا 

 22 قراءة في لقاء وزير الداخلية السويدي 

OM SVERIGE PÅ ARABISKA
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العدد السابع والسبعون

تصدر صحيفة الكومبس الورقية منذ فبراير العام 2013 من ستوكهولم وتوزع بواسطة االشتراكات إلى 
جميع أنحاء السويد، إضافة إلى أمكان ثابتة توضع بها الجريدة مجانا في عدة مدن كبيرة: مثل محافظة 

ستوكهولم ومحافظة سكونة محافظة يوتيبوري وبكميات أقل في أوبساال ونورشوبينغ ولينشوبينغ وكالمار 
واسكيلستونا، كما توجد بأكثر من 100 مكتبة وطنية صحيفة الكومبس الورقية هي من انتاج مؤسسة 
الكومبس اإلعالمية، وهي شبكة تأسست في العام 2012 واستطاعت بفترة قصيرة اثبات تواجد الفت 

ومهم بين جميع الجاليات الناطقة بالعربية في السويد.
بعد النجاح الذي حققته فكرة تأسيس جريدة عربية إخبارية تغطي أخبار السويد، وتناسب وتلبي حاجات 

المجموعة الناطقة بالعربية، والتي يتجاوز عددها النصف مليون شخص، وتعتمد المعايير المهنية بأسلوب 
مميز ومفيد، أصبح موضوع االنتقال من االصدار الشهري إلى األسبوعي ضرورة ملحة خاصة أنها ستكون 

ضمن مشروع مدروس وله جدوى اقتصادية كبيرة، ويعتمد نجاح هذا المشروع على األسس الواقعية التالية، 
الخبرة التي اكتسبتها مؤسسة الكومبس في تحديد محتوى الجريدة ومضمونها. االسم والشهرة التي 

استطاعت المؤسسة تحقيقها من خالل كسب الثقة والمصداقية من قبل المجموعة المستهدفة ومن قبل 
مؤسسات الدولة السويدية المعنية.

مواقع مؤسسة الكومبس اإلعالمية على اإلنترنت
موقع الكومبس بالعربية

alkompis.se

موقع الكومبس بالسويدية
alkompis.se/sv

موقع راديو الكومبس
alkompis.se/radio

جريدة الكومبس الورقية
alkompis.se/magazine

صفحة الكومبس على الفيسبوك
facebook.com/alkompis

المؤسس ورئيس التحرير
د. محمود صالح آغا

0729718898
ma@alkompis.com

سكرتير التحرير نزار عسكر
0737641489

nazar@alkompis.com

المبيعات أحمد الزيان
0725587444

ahmed.a@alkompis.com

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

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

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

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

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

Om Alkompis

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

Al Kompis ... Media för integration

2020 april | العدد السابع والسبعون | السنة السابعة
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رأي

اإلعالم في زمن األزمات 
مسؤوليات مضاعفة

فــي زمــن األزمــات يتــوق الجميــع لســماع أي خبــر أو معلومــة تســاعدهم علــى كيفيــة 
التصــرف، وتفســير مــا يحــدث ومــاذا ســيحدث، يتعلــق البعــض بشــيء مــن أمــل وحتــى إن 
كان قشــة، ويتــوه البعــض اآلخــر بســوداوية تفســير األخبــار وكميــة المعلومــات وســرعة 

تدفقها.
وفــي زمــن األزمــات أيضــا ومــع غيــاب ثقــة البعــض بوســائل اإلعــالم، تتوفــر التربــة الخصبــة 
لظهــور الشــائعات ونموهــا وانتشــارها، هــذا البعــض الــذي يرتــاح لســماع خبــر يســتهويه 
حتــى وإن كان مشــكوكا بصحتــه، ال يثــق بوســائل اإلعــالم حتــى وإن كانــت مصداقيتهــا 

عالية، السبب أنه ال يجد ما يسره من أخبار.

األخبــار الســارة بالنســبة للبعــض قــد ال تقتصــر علــى الخبــر اإليجابــي، هنــاك مــن يحــب أن 
يســمع أخبــار التشــاؤم واألخبــار المبنيــة علــى اســتنتاجات تفســيرات نظريــات المؤامــرة. 
حتــى وأن توفــرت مصــادر موثوقــة تبقــى شــهية البعــض مفتوحــة اللتقــاط معلومــة 
مغلوطــة تتحــول إلــى شــائعة تــالك وتــالك لتكبــر وتنتشــر ويصبــح مــن الصعــب إيقافهــا، 
ــح الوقــت متأخــرا ألنهــا حققــت  ــات عــدم صحــة هــذه الشــائعة، يصب ــا اثب وإن جــرى الحق

مفعولها في التشويش والتشويه.

هنــاك مــن يعتقــد وبقــوة أن وســائل اإلعــالم بالغــت وتبالــغ فــي تكبيــر األزمــة؟ خاصــة أن 
ــل بيــن عــدد  ــى أرقــام معينــة تتحــدث عــن الفــرق الهائ ــرأي يســتندون إل أصحــاب هــذا ال
ضحايــا الفيــروس منــذ انتشــاره قبــل حوالــي 90 يومــا وبيــن أي مســببات أخــرى للوفــاة 
فالفيــروس الجديــد تســبب بوفــاة حوالــي 8000 شــخص فقــط فــي كل العالــم خــالل 90 

يوما.
ولكــن خاللنفسالفترة،بلغعددالوفياتالعالميةبجميعاألســباب 13.68 مليــون، منهــم 775 
التغذية 775 ألفــا، وبلغعددالوفياتمنحوادثالســيارات 315،000  ألــف طفــل بســبب ســوء
وقضــت اإلنفلونــزا العاديــة علــى مــا مجموعــه 125.000شــخص، وعددجرائمالقتــل 110 

آالف.

ولكــن هــذه األرقــام يجــب أال تخفــي خطــورة الفيــروس الجديــد، وســرعة انتشــاره وغمــوض 
تصرفاتــه وإمكانيــة تطــوره، هــذا يجــب أن ال يعيــق أيضــا عمــل اإلعــالم بنقــل مــا يجــري 
ات التــي تقــوم بهــا كل الحكومــات والــدول والمنظمــات الدوليــة، علــى  وتغطيــة اإلجــراء

اإلعالم نقل الصورة كما هي وعلى المتلقي الحكم ووضع األمور بسياقها.

ألن فــي بلــد مثــل الســويد يمكــن اعتبــار المعلومــة قيمــة وثــروة، نســتخدمها فــي تحديــد 
تصرفاتناوما يجب أن نفعله أو ال نفعله

ــات،  ــى ناقصــة، خاصــة فــي زمــن األزم ــة أو حت ــر متوفــرة أو خاطئ ــت المعلومــة غي إذا كان
ستكون نتائج أعمالنا وتصرفاتنا غير صحيحة أو حتى كارثية.

هنــاك شــروط أخــرى يجــب توفرهــا لكــي تصبــح المعلومــة فاعلــة ومؤثــرة، إلــى جانــب طبعــا 
الحكوميــة  المعلومــات  أغلــب  أن  أثبتــت  التجربــة  الترجمــة،  وأمانــة  الموثــوق  المصــدر 
المترجمــة، غيــر متاحــة للجميــع وتترجــم بلغــة حقوقيــة جافــة تســتعطي علــى فهــم 

األكثرية، وهذا ليس خطأ المترجمين.

مــن هنــا تظهــر أهميــة عمــل الصحافــة فــي زيــادة جــودة المعلومــة، ألن الصحفــي يســتخدم، 
أو مــن المفــروض أن يســتخدم لغــة مرنــة وهــو يملــك الحــق بإضافــة كلمــات وجمــل تســاعد 

على إيصال الفكرة، مع المحافظة طبعا على مصداقية المحتوى.

إلــى جانــب ذلــك، تســتطيع الصحافــة متابعــة المعلومــة بمقابــالت، وبتقاريــر، ومقــاالت 
ــم المعلومــة وسالســة  ــق بهــا. موضــوع توقيــت تقدي ــا يتعل ــاء المعلومــة وم إليضــاح وإغن
أســلوب كتابتهــا وتوجيــه أولويــات عناصرهــا، كل ذلــك يدخــل أيضــا بتقييــم الجــودة 

المطلوبة.
مهمــة اإلعــالم اليــوم ال تقتصــر  فقــط علــى تغطيــة األخبــار ومتابعتهــا ونقــل المعلومــات 
المجتمعيــة ذات الصلــة، بــل أيضــا العمــل علــى  محاربــة مــا يمكــن تســميته بصناعــة الخــوف 
ــاالة  ــع مســتوى الوعــي والحــذر، ومكافحــة ظواهــر الالمب ــرر وبنفــس الوقــت رف ــر المب غي

»وفي زمن األزمات ومع 
غياب ثقة البعض 

بوسائل اإلعالم، تتوفر 
التربة الخصبة لظهور 

الشائعات ونموها 
وانتشارها«

»حتى وأن توفرت مصادر 
موثوقة تبقى شهية 

البعض مفتوحة اللتقاط 
معلومة مغلوطة تتحول 

إلى شائعة«
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Mahmoud Agha
 Chefredaktör

د. محمود أغا
رئيس تحرير مؤسسة الكومبس اإلعالمية

m.agh@alkompis.se

القليــل اســتطاع تفهــم أهميــة توقيــت اتخــاذ القــرارات والعواقــب الوخيمــة التــي يمكــن أن 
تترتــب علــى القــرارات العشــوائية بتوقيتهــا ونصوصهــا. هنــاك مــن حــاول تفهــم خصوصيــة 
الســويد وآليــة اتخــاذ القــرارات فيهــا. وهنــاك مــن تفهــم مــا معنــى أن يظهــر رئيــس الــوزراء 
وبجانبــه وزراء مختصيــن ويصــرح بضــرورة غســل اليديــن، واتبــاع االرشــادات الصحيــة. 
وهنــاك مــن تفهــم مــا هــي عواقــب الشــلل االقتصــادي وإمكانيــة حصــول الفوضــى وغيــاب 

األمن االجتماعي في حال كانت القرارات غير مدروسة.

صحيــح أن هنــاك مســؤوليات كبيــرة علــى اإلعــالم فــي البحــث والتحــري عــن الحقائــق 
ونشــرها كمــواد قابلــة للفهــم والهضــم، ولكــن أليــس هنــاك مســؤوليات أيضــا علــى المتلقــي؟ 
مســؤوليات منهــا االبتعــاد عــن إطــالق االحــكام المســبقة والتفســير القاصــر والمجتــزء، 

ة المنقوصة للمادة واالكتفاء بالعنوان أو ببوست الفيسبوك.  والقراء

إذا مســؤولية المتلقــي هــي أيضــا وضــع مــا يقــرأه ومــا يســمعه أو يشــاهده فــي الســياق 
الصحيــح، بعيــدا عــن نظريــات المؤامــرة وتفســيراتها وبعيــدا عــن الســطحية والتعاميــم 

الجاهزة.

واألنانيــة والجشــع واســتغالل األزمــات، وكل الظواهــر الســلبية المرافقــة لألزمــات، وبالمقابــل 
تشــجيع قــوى الخيــر لــدى األشــخاص والمبــادرات االجتماعيــة التــي تنــادي بضــرورة التكاتف 

والتضامن مع الفئات األكثر عرضة للخطر.
يمكــن لإلعــالم بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر إعطــاء تصــورات عــن كيفيــة صناعــة القــرار 
فــي الســويد، وكيفيــة وضــع الخطــط ضمــن منظــور قصيــر أو اســتراتيجي، لتخفيــف آثــار 

ومضاعفات األزمة، االقتصادية منها واالجتماعية واألمنية وغيرها.
مــن الضــروري منــح منصــة لطــرح االستفســارات وتبــادل األفــكار، دون التدخــل بفــرض 
تصــور أحــادي أو رأي خــاص، بــل الســعي ليكــون لالختصاصيــن مــكان ومســاحة لإلجابــة 

وللمناقشة.

ــع قيمــة وجــودة  ــي رف ــوم ف ــرة تواجــه وســائل اإلعــالم الجــادة الي ــة كبي ــات إعالمي تحدي
المعلومــة كمــا أشــرنا منــذ البدايــة، وهنــاك لألســف مواقــع وصفحــات تســاهم عــن قصــد أو 
بــدون قصــد فــي تخويــف النــاس وفــي التقليــل مــن حجــم الثقــة بالدوائــر والمؤسســات 
الحكوميــة، مثــال بســيط علــى ذلــك، مــا نشــرته بعــض هــده الوســائل مــن عناويــن مرعبــة 

عن أن السويد تريد وتخطط لكي يصاب أكبر عدد من مواطنيها بالفيروس؟!! 
المشــكلة أن مــن يكتــب مثــل هــذه العناويــن البراقــة والصفــراء يســتند فعــال علــى مصــادر 

صحيحة ولكن بأقوال مجتزأة على منوال: ال تقربوا الصالة. 

ــه الســويد ودول أخــرى لطريقــة مكافحــة الفيــروس، وتــرك  عــدم فهــم ســيناريو وضعت
القــارئ مــن غيــر تقديــم إيضاحــات عــن هــذا الســيناريو أو الموديلــز الرياضــي، قــدم الخبــر 
بصــورة مشــوهة، وممــا زاد مــن المأســاة قيــام البعــض بربــط ذلــك بنظريــات مؤامــرة 
ســخيفة، وهــو أقــل مــا يمكــن أن نصــف بــه، اســتنتاجات البعــض التــي تقــول: إن الفيــروس 
معــد بتواطــئ مــن دول عديــدة مــن بينهــا الســويد للقضــاء علــى نســبة مــن ســكان األرض 

خاصة كبار السن.

ــاس بمــن يقودهــم  ــة يمكنهــا أن تزعــزع ثقــة الن ــر األخالقي مثــل هــذه االســتنتاجات غي
والتــي لألســف يتبناهــا حتــى أشــخاص متعلميــن ومــن المفتــرض أن يكونــوا مثقفيــن أيضــا، 

قد يكون ضررها فعال أكثر من الفيروس نفسه.
اشــاعات وانتقــادات وحــاالت ســخط عديــدة رافقــت تأخيــر الســويد باتخــاذ قــرار بإغــالق 

مدارسها وحدودها.

»تظهر أهمية عمل 
الصحافة في زيادة جودة 

المعلومة، ألن الصحفي،من 
المفروض أن يستخدم 

لغة مرنة وهو يملك الحق 
بإضافة كلمات وجمل 

تساعد على إيصال 
الفكرة، مع المحافظة 
طبعا على مصداقية 

المحتوى«

»في بلد مثل السويد 
يمكن اعتبار المعلومة 

قيمة وثروة، نستخدمها 
في تحديد تصرفاتنا، إذا 

كانت المعلومة غير 
متوفرة أو خاطئة أو حتى 

ناقصة، خاصة في زمن 
األزمات، ستكون نتائج 

أعمالنا وتصرفاتنا غير 
صحيحة أو حتى كارثية«

»من مهام اإلعالم  اليوم نقل المعلومات المجتمعية ذات الصلة، و العمل على  
محاربة ما يمكن تسميته بصناعة الخوف  وبنفس الوقت رفع مستوى الوعي 

والحذر، ومكافحة ظواهر الالمباالة واألنانية والجشع واستغالل األزمات.«
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موضوع الغالف

»الثقة« و »الوعي« مجدافان 
لقارب نجاة السويد من 

عاصفة كورونا
FOTO: ANDERS WIKLUND/TT
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نصائحهــم  عرضــوا  متابعيــن  مــن  رســائل  عــدة  اســتلمنا  أننــا  حتــى 
ــه  ــا يصفون ــن م ــة الســويدية م ــاذ الحكوم وخدماتهــم االستشــارية إلنق
بـ«تخبطهــا« حســب مــا كتــب لنــا حرفيــا أحــد المتابعيــن، مقترحــا غلــق 

المدارس ومنع التجول وعزل المدن، وغير ذلك.
 طبعــا نحــن نذكــر ذلــك ليــس تهكمــا وتقليــاًل مــن شــأن مــا كتبــه هــذا 
المتابــع، علــى العكــس بالنســبة لنــا تعكــس هــذه الرســالة وغيرهــا مــن 
الرســائل والتعليقــات المشــابهة حالــة، وواقــع موجــود يعيشــه البعــض 

منا بعيدا عن حقيقة ما يقوم عليه المجتمع والدولة السويدية.
صحــف ووســائل إعــالم كتبــت ورصــدت االختــالف الــذي اختارتــه الســويد 
لمكافحــة األزمــة، منهــم مــن نظــر بإعجــاب إلــى هــذا الموديــل الســويدي، 
ومنهــم مــن طالــب بانتظــار مــا الــذي ســتؤول إليــه تطــورات هــذا الخيــار 
وهنــاك طبعــا مــن حلــل وفكــر واســتنتج أن الســويد ببســاطة منفصلــة 

عن الواقع.

ما يميز السويد عن غيرها
رئيــس الــوزراء ســتيفان لوفيــن وعندمــا ســئل عــن رأيــه بمــا تكتــب 
الصحافــة عــن بلــده وكيــف تتعامــل بطريقــة مختلفــة مــع الجائحــة 
ومضاعفاتهــا، أجــاب، بــأن كل دولــة تختــار الوســائل والطــرق المناســبة 

لها، ولطبيعتها ولخص استراتيجية حكومته بكلمات بسيطة وهي:
العملعلــى الحــد مــن انتشــار الفيــروس عــن طريــق نشــر الوعــي بضــرورة 
تطبيــق إرشــادات الســلطات الصحيــة وتعميــم ثقافــة المعرفــة بيــن 

الناس.
ــى طاقــة عمــل القطــاع الصحــي وتأميــن المــوارد البشــرية   الحفــاظ عل
والمســتلزمات الالزمــة الســتمرار فعاليتــه. وتفــادي حــدوث ضغــط علــى 

المستشفيات والمراكز الطبية.
مســاندة االقتصــاد ودعــم الشــركات، والحفــاظ علــى أكبــر عــدد مــن 

الكومبس– الغالف: أظهرت نتيجة استبيان أجرته الكومبس، قبل أيام، من خالل الفيسبوك أن أكثر من نصف 
المشاركين باالستبيان ال يثقون بما تقوم به الحكومة السويدية من إجراءات لوقف انتشار فيروس كورونا.
طبعا وبغض النظر عن مدى دقة هذا النوع من االستبيانات إال أن هذه النتيجة تعطي تصوراما، عن واقع 
ملموس، من الشعور بعدم الثقة السائد بين نسبة مهمة من الناطقين بالعربية في السويد، ليس فقط ألن 

عدد المشاركين باالستبيان تجاوز الـ 23 ألف شخص، بل ألن ذلك مالحظ أيضا بشكل واضح من خالل 
التعليقات المستاءة أحيانا والمستخفةأحيانا أخرى بما تقوم به السويد من تصرفات يعتبرها البعض باردة 

أو غير عقالنية أو مستهترة.

يتعلــق نجــاح أي اســتراتيجية إلدارة أزمــة فيــروس كورونــا بشــكل رئيســي علــى مــدى 
ســرعة انتشــار العــدوى، وعلــى مــدى المســاحات التــي يمكــن أن يصــل إليهــا االنتشــار. 
تتمثــل اســتراتيجية الســويد الحاليــة فــي إبطــاء االنتشــار، لتفــادي ســرعة الوصــول إلــى الــذرة 
بســرعة، وهــذا مــا يســمى بـــ« تســطيح المنحنــى، لدرجــة أن ال يصلــح هنــاك ضغــط دفــع 

واحدة على الرعاية الصحية وتحميلها عبء أكثر من طاقتها
يعتبــر موضــوع العالقــة بيــن االقتصــاد واالزمــة الحاليــة، مــن أهــم مــا يــؤرق السياســيين 
ــك عامــة الشــعب، خوفــا مــن خســارة الوظائــف، الســباق األن فــي  وأصحــاب األعمــال، وكذل
العالــم يجــري علــى ثالثــة محــاور فــي محاولــة لوقــف ســرعة انتشــار الفيــروس والحــد مــن 

وصوله إلى أماكن جديدة.
المحــور األول: الســباق علــى إيجــاد طريقــة ســريعة ورخيصــة وســهلة اإلتاحــة للكشــف عــن 

المرض لدى من يحملون العدوى، وخاصة ممن ال تظهر عليهم األعراض.

المحــور الثانــي: الســباق علــى إيجــاد عقــار أو أكثــر لكبــح الفيــروس وتثبيــط فعاليتــه، ومــن 
ثم العمل على إيجاد لقاح فعال لمنع تأثيره على الناس. 

المحــور الثالــث: الســباق علــى معــرف أكثــر لهــذا العــدو الجديــد، ونشــر المعرفــة بيــن النــاس 
حول طرق الوقاية منه ومكافحة انتشاره. وكذلك تعزيز الثقة بالسلطات المسؤولة

ومــع أن الســويد تعتبــر دولــة غنيــة ولديهــا خبــرة واســعة فــي مجــال تكنولوجيــا المعلومــات 
والتكنولوجيــا الحيويــة وإنتــاج األدويــة. إال أن المشــكلة هــي فــي المقــام األول مهمــة التحــدي 
التنظيمــي واللوجســتي. فــي الوقــت نفســه، مــن أجــل تعبئــة هــذه المــوارد اإلجماليــة 
وتنســيقها بأفضــل طريقــة ممكنــة، كمــا هنــاك حاجــة أيضــا إلــى بنيــة تحتيــة تعمــل بشــكل 

جيد لالختبار الشامل وتتبع العدوى رقميا. 

الوظائف، حتى ال تنهار الحياة االقتصادية في البلد.
االســتمرار بعمــل قطاعــات الخدمــات وتوريــد المــواد الغذائيــة والطبية، 

والمياه والكهرباء واالتصاالت وغيرها من المرافق.
كمــا نالحــظ أن هــذه االســتراتيجية تعتمــد بجــزء كبيــر منهــا علــى 

موضوع وعي الناس ونشر ثقافة المعرفة، وهذا بدوره يولد الثقة.
الجميــع يجــب أن يســاهم بصناعــة الثقــة وتقويــة أواصرهــا، الثقــة فــي 
الثقــة  وحتــى  والســلطات  بالحكومــة  والثقــة  بعضهــم،  بيــن  النــاس، 

بالصحافة ووسائل اإلعالم الجادة.
البعــض منــا مســتاء مــن عــدم ســماعه لقــرارات حاســمة، أو جــادة، تغلــق 
المــدارس تفــرض الحظــر علــى النــاس وتعــزل المــدن بقــوة الجيــش 
والســالح. بينمــا نــرى التعليقــات، فــي المجمــل علــى المواقــع الســويدية 

تتصف بشعور الرضا وحتى الشكر لما سمعته من المسؤولين.

ــا بمــن يقــود  موضــوع الثقــة وصناعتهــا ونشــرها وتبنيهــا، خاصــة ثقتن
الســفينة فــي زمــن العاصفــة، لــه عالقــة ارتبــاط بالوعــي، كلمــة الوعــي هنا 
أو عــدم الوعــي ال تعنــي أنهــا شــتيمة أو وصمــة جهــل، فــال أحــد يمكــن 
أن يلــوم مــن ال يعــرف، اللــوم دائمــا علــى مــن ال يريــد أن يعــرف، فــي أي 

مجتمع يعيش وبأي وسط يتفاعل.
تعــول الســويد كثيــرا علــى وعــي أفــراد مجتمعهــا فــي تقبــل مــا يصــدر 
عــن مؤسســاتها المختصــة، وتعــول أيضــا علــى ثقــة الشــعب بهــا، لذلــك 
نجــد أن كل األحــزاب السياســية تتحــد اآلن فــي مواجهــة خطــر فيــروس 
كورونــا, ألننــا جميعــا علــى قــارب واحــد وهــذا القــارب إذا كان ســيوصلنا 
إلــى بــر األمــان وينقذنــا مــن العاصفــة علينــا أن نكــون واعيــن أوال ونثــق 

بالربان ثانيا.

FOTO: ANDERS WIKLUND/TT

FOTO: ADAM IHSE/TT

العالقة بين االقتصاد 
واألزمة الحالية، أهم ما 

يؤرق السياسيين 
وأصحاب األعمال، 

وكذلك عامة الشعب

سباق الزمن لوقف سرعة انتشار العدوى 
وتقليل المخاطر االقتصادية 
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ذكرت المسؤولة السابقة عن مكافحة األوبئة في هيئة الصحة العامة، 
أنيكا ليندي، إن استراتيجية الهيئة في مواجهة مرض كورونا تقوم 

على السماح بإصابة عدد كبير من السويديين بالعدوى مع حماية 
المعرضين للخطر وخفض عدد األشخاص الذين يصابون بالمرض في 

الوقت نفسه من أجل تسهيل عمل الرعاية الصحية، وصواًل إلى نوع 
من المناعة الجماعية )مناعة القطيع كما تسمى علميا(.

لكن المسؤول الحالي عن مكافحة األوبئة، العالم أندش تيغنيل نفى إن 
استراتيجية الهيئة هي السماح بعدوى عدد كبير من السويديين. 

وقال:«على األقل هذا يجب أال يحدث بسرعة. بدأنا نفهم أن الفيروس 
لن يتوقف عن االنتشار حتى نصل إلى )المناعة الجماعية(. ولكن يجب 

أن يتم ذلك بهدوء وببطء ويتم التحكم فيه حتى يتمكن نظام 
الرعاية الصحية من إدارته«.

ويتفق الخبراء حول العالم على أن الوضع الحالي النتشار الفايروس 
فريد من نوعه، وبقدر ما يوجد توافق في اآلراء العلمية، فإن الدول 

اختارت استراتيجيات مختلفة تماما للحد من انتشار الفايروس.

االستراتيجية السويدية 
األكثر استدامة لمواجهة المرض

تقــول أنيــكا لينــدي، وهــي مســؤولة مكافحــة األوبئــة بيــن 2005 
و2013، لوكالــة األنبــاء الســويدية تــي تــي: »لــم نتعامــل مــع هــذا 
االنتشــار فــي العصــر الحديــث، لذلــك ال نعــرف أي االســتراتيجيات أصــح، 
لكــن هيئــة الصحــة اختــارت االســتراتيجية األكثــر اســتدامة علــى المــدى 
ــات المعرضــة  ــة الفئ ــع حماي ــى الســماح بالعــدوى م ــوم عل ــل وتق الطوي

للخطر بالفعل«.

نقاط القوة والضعف في االستراتيجية
وعــن نقــاط القــوة والضعــف فــي االســتراتيجية، تقــول لينــدي: »كثيرون 
ســيحصلون علــى حصانــة ضــد المــرض، وســتتمكن الرعايــة الصحيــة مــن 
اســتيعاب الحــاالت المعرضــة للخطــر. لكــن المشــكلة تكمــن فــي احتمالية 

انتقال العدوى لطاقم الرعاية«.

هل تساهم االستراتيجية في تسريع انتشار العدوى؟
ويجيب خليفتها أندش تيغنيلعن تساؤلما إذاكان تشجيع الناس على 

الذهاب للعمل والمدارس سيسهم في تسريع انتشار العدوى، 
بالقول:«لن يحدث هذا إذا اتبع الناس نصائح السلطات بالبقاء في 

المنزل حين الشعور بالمرض«.

هل تنتقل العدوى خالل فترة حضانة المرض؟
يجيــب تيغنيــل: »ال يمكــن أن نقــول إن العــدوى ال تحــدث أبــدًا فــي 
ــر مــن حــاالت العــدوى يحــدث بعــد  ــة، لكــن العــدد األكب ــرة الحضان فت
شــعور المــرء باألعــراض. يمكــن بالطبــع العثــور علــى حــاالت نــادرة 
ألشــخاص نقلــوا العــدوى فــي فتــرة الحضانــة لكنهــم فــي هــذه الحــال لــن 

يكونوا مؤثرين على انتشارهاالسريع«.

ُسس االستراتيجية في 4 نقاط
ُ
أ

1. السماح بعدوى عدد كبير من السويديين.
2. حماية المعرضين للخطر.

3. خفض عدد األشخاص الذين يصابون في وقت واحد.
4. الوصــول إلــى مناعــة جماعيــة تمنــع عــودة انتشــار المــرض فــي 

الخريف.

السعي الكتساب المناعة  الجماعية
وتضيــف لينــدي: »الكلمــة المفتاحيــة فــي هــذه االســتراتيجية هــي 
)المناعــة الجماعيــة(، فــإذا كانــت نســبة كبيــرة مــن الســكان، حوالــي ســتة 
مــن أصــل عشــرة، محصنــة ضــد الفايــروس مــن خــالل اللقــاح أو العــدوى 
فــإن انتشــار العــدوى ينحســر تلقائيــا. وبمــا أن توفــر لقــاح للمــرض خــالل 
وقــت قصيــر أمــر مســتبعد جــدًا، فــإن اســتراتيجية الهيئــة هــي الســماح 
بعــدوى الســويديين، ليصبحــوا محصنيــن دون أن يصابــوا بمــرض خطير، 
وفــي الوقــت نفســه إبطــاء انتشــار العــدوى وخفــض عــدد األشــخاص 
الذيــن يصابــون بالمــرض فــي الوقــت نفســه مــن أجــل تســهيل عمــل 

الرعاية الصحية«.

دالئل حول موعد انحسار نشاط الفايروس في السويد
وتــرى لينــدي أن »هنــاك دالئــل كثيــرة علــى أن الفايــروس قــد يضعــف 
فــي الصيــف ويعــود فــي الخريــف، هــذا مــا حــدث مــع األوبئــة الســابقة، 
لذلــك يمكــن الســتراتيجية هيئــة الصحــة العامــة أن تؤتــي ثمارهــا. فــإذا 
ــف فســتكون  ــل الخري ــن الســويديين بالعــدوى قب ــة م أصيــب 60 بالمئ
نســبة االنتشــار ضئيلــة للغايــة مقارنــة بالــدول التــي أغلقــت مجتمعاتهــا 

بالكامل«.

كيــف يفكــر الخبــراء إلنقــاذ الســويد مــن خطــر 
انتشار فيروس كورونا

المصدر : الكومبس وكاالت
قسم التحرير
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صحة
أسئلة وإجابات حول فيروس كورونا

ما هو فيروس كورونا؟ ما هو كوفيد 19؟ ما الذي يميز كوفيد 19 عن األنفلونزا الموسمية؟  ما هي أعراض 
كوفيد 19؟ كيف تنتقل عدوى مرض كوفيد 19؟ هل هناك مجموعات معينة مستهدفة أكثر من غيرها 

بخطر اإلصابة؟ كيف تحمي نفسك واآلخرين؟ هل كمامة الفم تحمي من اإلصابة بمرض كوفيد 19؟ هل يمكن 
أن يصاب الشخص بفيروس كورنا الجديد عدة مرات؟ من يجب أن يبقى في المنزل؟ إلى متى يجب أن أبقى في 
المنزل؟ ما هو المدى الذي تصل إليه مضاعفات مرض الكوفيد 19؟ كم مدة المرض بكوفيد 19؟ هل يوجد 
لقاح أو عالج لكوفيد 19؟ جميع تلك التساؤالت الشائعة والمهمة، ما هو معدل الوفيات الناجم عن الكوفيد 

19؟ كم عدد الذين يتمتعون بصحة جيدة بعد الشفاء من كوفيد 19؟ هل هناك أخطار على النساء الحوامل؟ 
هل أحتاج للتعامل مع القمامة بطريقة معينة؟ جمعتها هيئة الصحة العامة وقامت »الكومبس« بترجمتها 

للعربية.

هذه عدة أسئلة وإجابات حول فيروس كورونا جمعتها 
هيئة الصحة العامة وقامت »الكومبس« بترجمتها 

للعربية:

ما هو فيروس كورونا؟
ــة فيروســات  ــى عائل ــاك عــدد كبيــر مــن الفيروســات التــي تنتمــي إل هن
ــة  ــواع قليل ــات مختلفــة. أن ــا، ومعظمهــا موجــود فــي عــدة حيوان كورون
مــن الفيــروس يمكــن أن تصيــب الحيوانــات والبشــر. توجــد حاليــا 7 
ــا تصيــب البشــر وتســبب لهــم األمــراض. أربعــة مــن  فيروســات كورون
البــرد. تســبب متغيــرات  نــزالت  الفيروســات شــائعة وتســبب  هــذه 
ــي أواخــر  ــر خطــورة. ف ــا مرضــا تنفســيا أكث ــروس كورون الســارس وفي
عــام 2019، تــم اكتشــاف فيــروس كورونــا الجديــد الــذي يصيــب 
الجديــد  الفيــروس  يســببه  الــذي  المــرض  يســمى  الصيــن.  البشــرفي 

)كوفيد 19(.

ما هو كوفيد 19؟
قــررت منظمــة الصحــة العالميــة أن كوفيــد 19 هــو االســم الرســمي 
للمــرض الناجــم عــن فيــروس كورونــا الجديــد، والــذي تفشــي فــي نهايــة 

عام 2019.

ما الذي يميز كوفيد 19 عن األنفلونزا الموسمية؟
من الصعب مقارنة مرض جديد تماما، مثل كوفيد 19، باألنفلونزا 

الموسمية. باختصار، يمكننا القول مما نعرفه اليوم أنهما متشابهان 
في أن كليهما من الفيروسات التي تسبب مرضا خطيرًا للغاية.

في المقابل سيؤثر كوفيد 19 على عدد أكبر بكثير من األشخاص 
بين السكان حيث ينتشر. يرجع االنتشار السريع والواسع للعدوى إلى 
حقيقة أنه لم يكن أحد من السكان قادرًا على تطوير مناعة ضد هذا 
النوع الجديد من الفيروسات. سترى المزيد من المرضى والمزيد من 

الناس الذين يحتاجون إلى رعاية في المستشفيات.
من ناحية أخرى، تنتشر األنفلونزا الموسمية التي تتكرر كل عام في 

المجتمع لفترة طويلة. لذلك، تم بناء الحماية ضد مختلف أشكال 
فيروس اإلنفلونزا بين السكان.

ما هي أعراض كوفيد 19؟
األعــراض التــي تــم اإلبــالغ عنهــا هــي بشــكل رئيســي الحمــى والســعال. 
ومــن األعــراض الشــائعة أيضــا التأثيــر علــى الجهــاز التنفســي والتهــاب 
الحلــق والصــداع وآالم العضــالت والمفاصــل. يعانــي معظــم النــاس مــن 
مشــاكل خفيفــة تحــدث مــن تلقــاء نفســها مــع الرعايــة الذاتيــة فــي 
المنــزل. يصــاب البعــض بأمــراض خطيــرة، علــى ســبيل المثــال، صعوبــات 

في التنفس وااللتهاب الرئوي.
 مــا ُيقــّدر الوقــت مــن اإلصابــة بالعــدوى إلــى اإلصابــة بالمــرض 

ً
عــادة

)فتــرة الحضانــة( بيــن يوميــن إلــى 14 يومــا، يصــاب معظــم النــاس 
بالمــرض بعــد حوالــي 5 أيــام. الحــاالت العرضيــة قــد تنحــرف عــن هــذه 

األنماط.
مــن المهــم جــًدا البقــاء فــي المنــزل عندمــا تشــعر بالمــرض. إذا لــم تكــن 
قــادًرا علــى القيــام بعنايــة نفســك ذاتيــا فــي المنــزل، فيجــب عليــك 

االتصال برقم الهاتف 1177 للحصول على المشورة الطبية.

كيف تنتقل عدوى مرض كوفيد 19؟
يصيــب فيــروس كورونــا الجديــد الــذي يســبب مــرض كوفيــد-19 البشــر 
بشــكل أساســي عنــد التالمــس مــع القطــرات واإلفــرازات الصــادرة مــن 
 مــن 

ً
الشــعب الهوائيــة. يمكــن أن تنتقــل القطــرات واإلفــرازات مباشــرة

الســعال والعطــس، أو مــا يســمى بالعــدوى المتســاقطة، أو عنــد االتصــال 
باألشخاص المصابين، أي ما يسمى بالعدوى التالمسية المباشرة.

ال يــزال مــن غيــر الواضــح فيمــا إذا كانــت العــدوى تنتقــل عبــر مــا يســمى 
ــى  تلــوث االتصــال غيــر المباشــر، أي االنتشــار عبــر قطــرات تهبــط عل

األسطح أو األشياء، وما مدى تأثيرها على انتشار الكوفيد 19.
يقلــل غســل اليديــن وتجنــب لمــس الوجــه وتجنــب االتصــال الوثيــق مــع 

المرضى من خطر اإلصابة بالعدوى.

هل هناك مجموعات معينة مستهدفة أكثر من غيرها بخطر 
اإلصابة؟

ــة  ال نعــرف مــا يكفــي عــن المجموعــات المعرضــة بشــكل خــاص لإلصاب
الشــديدة بفيــروس كورونــا الجديــد وإلــى أي مــدى يتعــرض هؤالء األفراد 
للمخاطــر. ومــع ذلــك، فــإن مراجعــة الدراســات المتاحــة التــي أجريــت فــي 
أن  تظهــر   19 الكوفيــد  بتفشــي  المرتبطــة  العامــة  الصحــة  هيئــة 
المتقدميــن فــي العمــر هــم األكثــر تعرضــا للخطــر، أي أن كبــار الســن هــم 

مجموعة خطرة مستهدفة.
األشــخاص مــن كبــار الســن خاصــة أصحــاب األمــراض المزمنــة، مثــل 
ارتفــاع ضغــط الــدم، وأمــراض القلــب واألوعيــة الدمويــة، وأمــراض الرئــة، 
والســرطان أو مــرض الســكري، عرضــة أيضــا للمخاطــر جــراء اإلصابــة 
ومضاعفاتهــا. وال يتــم ضــم األشــخاص الذيــن يعانــون مــن الربــو أو 
الحساســية أو أمــراض الكلــى فــي مجموعــات الخطــر حســب الدراســات، 
بعــد أن بينــت دراســة مــن الصيــن، أن نســبة صغيــرة جــًدا مــن هــذه 
المجموعــات تعانــي مضاعفــات شــديدة، مــن الصعــب اليــوم معرفــة مــا 

إذا كان األمر سيبدو مشابها في السويد.
تشــير التقاريــر الــواردة مــن إيطاليــا أن كبــار الســن فــوق 85 عامــا هــم 

أكثر الفئات ضعفا في مواجهة المرض.

كيف تحمي نفسك واآلخرين؟
ات الوقائية الشائعة ضد التهابات الجهاز التنفسي هي  أحد اإلجراء
تجنب لمس الوجه أو العينين وتجنب االتصال الوثيق مع المرضى.

اغسل يديك بشكل متكرر بالصابون والماء الدافئ قبل تناول وإعداد 
الطعام وبعد استعمال المرحاض. عن طريق طية الذراع ووضعها 

على الفم عند السعال والعطس أو باستخدام منديل ورق، فإنك تمنع 
العدوى من االنتشار في بيئتك أو من تلوث يديك.

ا لتجنب إصابة األشخاص في 
ً

ابق في المنزل عندما تكون مريض
الحافالت ووسائل النقل أو في عملك أو حيث تكون قريبا من اآلخرين.
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هل كمامة الفم تحمي من اإلصابة بمرض كوفيد 19؟
ال، كمامــات الفــم ليســت لألشــخاص الذيــن يتمتعــون بصحــة جيــدة ولــم 
يصابــوا بكوفيــد 19. مــن ناحيــة أخــرى، يمكــن أن تكــون الكمامــة فعالــة 
بالنســبة للشــخص المريــض إلــى حــد مــا، فــي حمايــة بيئتــه مــن انتشــار 

الجسيمات السائلة، على سبيل المثال، عند السعال والعطس.
هل يمكن أن يصاب الشخص بفيروس كورنا الجديد عدة مرات؟

ــن  ــة م ــدى ســتكون مناعــة اإلنســان محصن ــن غيــر الواضــح إلــى أي م م
ــم هــو أن  ــإن التقيي ــرة الســابقة، ف ــى الخب ــاًء عل ــة بعــد الشــفاء. بن اإلصاب

الحصانة يجب أن تستمر.

من يجب أن يبقى في المنزل؟
إذا شعرت بالمرض من أعراض مثل الزكام أو السعال أو الحمى، فحاول 
تجنب مقابلة أشخاص آخرين. هذا التصرف صحيح حتى لو كنت تشعر 

ببعض المرض. ال يجب أن تذهب إلى العمل أو المدرسة. من المهم 
عدم المخاطرة بإصابة اآلخرين.

إلى متى يجب أن أبقى في المنزل؟
ابــق فــي المنــزل طالمــا تشــعر بالمــرض. إذا أصبحــت عاجــزًا وغيــر قــادر 
علــى القيــام برعايــة نفســك فــي المنــزل، يمكنــك االتصــال برقــم 1177 
للحصــول علــى المشــورة الطبيــة. انتظــر يوميــن علــى األقــل بعــد أن 

تتحسن قبل الذهاب إلى العمل أو المدرسة.
كبــار الســن أكثــر عرضــة لخطــر اإلصابــة بمــرض خطيــر. لذلــك، مــن 
المهــم عــدم زيــارة األشــخاص فــي المستشــفيات ودور المســنين دون 
ــذي  ــم بســيط. أنــت ال داٍع. ال تقــم بمثــل هــذه الزيــارات إذا شــعرت بأل
تعمــل مــع رعايــة المســنين يجــب أال تذهــب للعمــل إذا كنــت تعانــي مــن 

السعال أو البرد.
ما هو المدى الذي تصل إليه مضاعفات مرض الكوفيد 19؟

تصــاب الغالبيــة العظمــى مــن الحــاالت بمــرض خفيــف مــع أعــراض 

تنفســية تمــر مــن تلقــاء نفســها، لكــن البعــض يعانــون مــن مضاعفــات 
أكثــر خطــورة مثــل االلتهــاب الرئــوي. عمليــة التعــرف علــى الفيــروس 

تتطور باستمرار.

كم مدة المرض بكوفيد 19؟
المعرفــة التــي لدينــا حــول المــدة التــي يســتغرقها المــرض هــي مــن 
تقريــر صــادر عــن منظمــة الصحــة العالميــة “تقريــر البعثــة المشــتركة 
بيــن منظمــة الصحــة العالميــة والصيــن بشــأن أمــراض فيروســات كورنــا 

2019 )كوفيد 19(«.
أعــراض  لديهــم  الذيــن  األشــخاص  معظــم  أن  علــى  التقريــر  ينــص 
أســبوعين.  بعــد  يتعافــون  والســعال(  )الحمــى  المــرض  مــن  خفيفــة 
بالنســبة ألولئــك الذيــن أصيبــوا بمضاعفــات خطيــرة، يســتغرق األمــر 

بين ثالثة وستة أسابيع قبل شفائهم.
أولئــك الذيــن أصيبــوا بمضاعفــات خطيــرة ووجــدوا صعوبــة فــي التنفــس 
)التنفــس الســريع وانخفــاض األكســجين فــي الــدم(. بعضهــم يحتــاج إلــى 
رعايــة مكثفــة، علــى ســبيل المثــال وضــع جهــاز للتنفــس. عــادة مــا تأتــي 

هذه األعراض الخطيرة بعد أسبوع من المرض.

هل يوجد لقاح أو عالج لكوفيد 19؟
ال يوجد لقاح وال يوجد حاليا أي دواء محدد لهذا المرض. يقتصر دور 

العالج المقدم في حالة المرض الشديد على دعم وظيفة الرئتين 
وربما األعضاء المصابة األخرى.

تتواصل الدراسات الدولية ألنواع مختلفة من العالجات الدوائية، 
وتجري األبحاث حول تطوير لقاح.

ما هو معدل الوفيات الناجم عن الكوفيد 19؟
ال تــزال تقديــرات الوفــات غيــر مؤكــدة لكوفيــد 19. وتقــدر منظمــة 
الصحــة العالميــة حاليــا أن معــدل الوفيــات هــو 1-2% مــن المصابيــن 
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بالفعل. يعتمد هذا الرقم على الدراسات الدولية.
ظهــر التجربــة أن األمــراض الجديــدة عــادة مــا تفتقــر إلــى نقــص كبيــر 

ُ
ت

فــي البيانــات الدقيقــة. قــد تكــون هنــاك حــاالت فــي المناطــق المتضــررة 
أكثــر ممــا تــم اإلبــالغ عنــه فــي المرحلــة األوليــة، مــا يعنــي أن معــدالت 

الوفيات ستنخفض.

كم عدد الذين يتمتعون بصحة جيدة بعد الشفاء من كوفيد 19؟
يصبــح غالبيــة المصابيــن أصحــاء باســتثناء نســبة صغيــرة جــدًا مــن 
األشــخاص الذيــن يمكــن أن يصابــوا بأمــراض خطيــرة، وينتمي معظمهم 
المزمنــة  الحــاالت  عــن  معلومــات  توجــد  ال  خطــرة.  مجموعــات  إلــى 

المتبقية.
توجــد بيانــات مختلفــة حــول عــدد األشــخاص الذيــن تــم شــفاؤهم، ولكــن 

من غير الواضح على ماذا تستند هذه األرقام.

هل هناك أخطار على النساء الحوامل؟
حاليا، هناك معلومات قليلة حول تأثيرات خاصة لمرض كوفيد 19 
على الحمل. نوصي النساء الحوامل باتخاذ نفس االحتياطات كما هو 

الحال مع جميع األمراض المعدية.

هل أحتاج للتعامل مع القمامة بطريقة معينة؟
فــي المنــزل حيــث يصــاب شــخص مــا بفيــروس كورونــا الجديــد، يكفــي 
. يكفــي اســتخدام المنظفــات العاديــة التــي 

ً
التنظيــف كمــا تفعــل عــادة

تبــاع فــي المتاجــر. يمكنــك إدارة النفايــات المنزليــة، مثــل فــرز مناديــل 
ــورق، كالمعتــاد. مــن المهــم أن تغســل يديــك بعنايــة عنــد تنظيــف  ال

ومعالجة القمامة.

من موقع هيئة الصحة العامة 
folkhalsomyndigheten.se
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Patrik Asplundباتريك أسبلوند

من متطرف في صفوف 
النازية إلى ناشط يساعد 

المهاجرين
 باتريك أسبلوند
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ــول  ــى ودخ ــي تبن ــة ف ــت البداي ــة كان ــيقى الصاخب ــن الموس ــواع م أن
الحركات العنصرية

يقــول باتريــك: » يمكننــي القــول إن الحــركات النازيــة فــي الســويد بــدأت 
مــن خــالل الموســيقى حيــث بــدأ البعــض فــي البدايــة بإصــدار أغانــي 
عنصريــة فــي إنكلتــرا، وكان هنــاك فرقــة اسمها)ســكرودرايفر( هــي مــن 

بدأت بإصدار أغاني عنصرية 
وعندمــا كنــا مراهقيــن بدأنــا نســمع تلــك األغانــي لكــن كنــا نظــن أن فيهــا 

الكثير من التطرف.
ــك الفتــرة خلقــت صدامــات بينهــم وبيــن شــبان  ــة الشــباب فــي تل تعبئ

آخرين من أصول مهاجرة.
لكــن خــالل نشــأتنا، وعندمــا كنــا فــي شــوارع ســتوكهولم، كنــا كمراهقيــن 
نتشــاجر كثيــرًا مــع بعضنــا وعلــى األغلــب كان الشــجار مــع شــباب أجانــب، 
فمــن جهــة نســتمع لتلــك الموســيقى ثــم مــن جهــة أخــرى نتصــادم مــع 
شــباب أجانــب، فانتهــى المطــاف باإليمــان كليــا بمــا تقولــه تلــك األغانــي، 

وتدريجيا شعرت باالنتماء للوسط النازي إذا صح التعبير.
 

ــبان  ــتقطاب ش ــي اس ــطة ف ــة نش ــركات النازي ــزال الح ــل الت ــن ه لك
وفتيات جدد عن طريق الموسيقى وغيرها؟

ــا المطــاف بالدخــول فــي   فــي الماضــي فــي التســعينيات كان ينتهــي بن
الحــركات النازيــة عــن طريــق الموســيقى، كانــت هنــاك حفــالت تتضمــن 
أغانــي محتواهــا عنصــري يجــذب الشــباب اليافــع لالنضمــام للحــركات 

النازية. 
لكــن اليــوم توقفــت الحــركات النازيــة عــن هــذا النــوع مــن االســتقطاب، 
وتقــوم بتجنيــد األشــخاص عــن طريــق وســائل اإلعــالم ووســائل التواصــل 
االجتماعــي، فيوجــد صفحــات خاصــة باســمهم علــى االنترنيــت، وغيرهــا 

من الوسائل التي تجذب الشباب لالنضمام لمنظماتهم.

ولكــن ماهــو العامــل المســاعد والــذي يــؤدي إلــى انضمــام شــاب 
سويدي يافع إلى منظمات كهذه؟

 أعتقــد أن الســبب األساســي هــو الخــوف وهــذا ماحــدث معــي مثــاًل عندمــا 
كنــت شــابا يافعــا، فقــد نشــأت فــي محيــط اجتماعــي علــى أطــراف 
ســتوكهولم كانــت منطقــة فيــالت حيــث كان والــدي يعمــل مديــرًا فــي 

شركة تيليا السويدية.  
لــم يكــن لــدي تواصــل مــع شــباب مــن خلفيــات أجنبيــة بالعكس،الشــباب 

الوحيديــن الذيــن كنــت أتصــادم معهــم كانــوا مــن خلفيــات أجنبيــة لذلــك 
كونــت اعتقــادًا أن كل األجانــب فوضوييــن ومحبينللشــجار. كنــت أتعــارك 

دوما، يضربونني وأنا أضربهم.
 نشــأ بيننــا تعــارض أفــكار لذلــك أعتقــد أن الخــوف والشــجار ســاهم 

بطريقة ما باستدراجالشباب لالنضمام للحركات النازية.
 

»أكثر من نصف أصدقائي اآلن هم من أصول أجنبية«
عندما كبرت أصبح أكثر من نصف أصدقائي من أصول أجنبية، ال يوجد 

فرق بين الناس، االنسان هو اإلنسان لكني لم أدرك ذلك عندما كنت 
يافعا، بل كنت أعتقد أنه يوجد اختالف بين الناس ألنهم من أصول 

وخلفيات مختلفة. 
عنت مرة 

ُ
كنت أتشاجر كثيرًا مع أشخاص في المدينة، وقد ط

بالسكين،كما تعرضت لمحاولة قتل عام 1992حيث حاول أحدهم 
دهسي بالسيارة بعد شجار في حانة حيث انتظرني الشخص خارجا 
وحاول دهسي وهو مطفأ ضوء سيارته، كان شروع بالقتل المتعمد.

كان لدي شعور بالخوف والكره لألجنبي من بعدها عندما دخلت 
المستشفى، أصبحت أكره كل ماله عالقة باألجانب إلى حد كبير.

لم يكن للسياسة عالقة باألمر حينذاك، لم أقرأ مثاًل لمدة 10 أسابيع 
عن السياسة العنصرية مثال، ثم قررت أنني سأصبح عنصريا،إنما كانت 

تجربتي التي عشتها وماحدث معي شخصيا جعلني أنتمي لذلك 
الوسط.

يمكنني القول إنه الكره، لقد كنت مغنيا وأسست فرقة في 
التسعينيات وكان التأثير الذي خلفته تلك األغاني هو تحفيز الناس 

على الكره، وكان أن بعضهم عّبر عن كرهه بارتكاب جرائم، في ذلك 
تل العديد من الناس في السويد أغلبهم كانوا من الشباب 

ُ
الوقت ق

الصغار ومن قتلوهم، كانوا ممن يستمعون إلى أغانيي التي كتبتها.

الكراهيــة، وتركــت هــذه  مــن هــذه  التخلــص  اســتطعت  كيــف 
األفكار العنصرية؟

لقــد ندمــت بشــدة علــى تلــك الفتــرة وكيــف تمكنــت مــن نشــر الكراهيــة 
عبــر ذلــك النــوع مــن الموســيقى والنصــوص، شــعرت أنــي انــا مــن دفــع 

الناس الرتكاب جرائم ضد اآلخرين وهذا شيء عديم الفائدة. 
تلــك الجرائــم التــي حدثــت فــي التســعينيات هــي الســبب الــذي دفعنــي 

للتخلي عن تلك األفكار واالبتعاد عن الحركات العنصرية. 

»باتريك: أصحاب الفكر المتطرف والنازي لديهم قدرة على 
التقاط وجذب األشخاص المهزوزين والضائعين«

إذا تابــع المــرء أفالمــا وثائقيــة وكل مــا يجــري حــول العالــم نســتنتج أنــه 
مــن الســهل علــى اي حركــة عنصريــة جــذب أشــخاص لهــا، فعلــى ســبيل 
المثــال يوجــد الكثيــر مــن الصراعــات بيــن الطوائــف االســالمية )ســني-

الطوائــف  بيــن  صــراع  يوجــد  كان  أوروبــا  فــي  كمــا  مثــاًل.  شــيعي( 
ــد  ــي ســتوكهولم العدي ــى ف ــا. حت ــة والبروتســتانتية وغيره الكاثوليكي
يتصادمــون مــن عــدة خلفيــات. نحــن البشــر أذكيــاء جــدًا فــي النظــر الــى 
ــي نشــوب نزاعــات  الفــوارق وإصــدار أحــكام مســبقة عــن اآلخــر. وبالتال

بيننا.

هــذا ينطبــق علــى األشــخاص ذوي العــرق األبيــض أو األصــول األوروبيــة 
الذيــن عزلــوا أنفســهم فــي مجموعــة ويتملكهــم الخــوف أن األجنبــي 
ســيأتي ويســتحوذ علــى كل شــيء وأن ذوي العــرق األبيــض ســينقرضون 
مــع الوقــت وهــذا مــا لمــح إليــه ترامــب عــدة مرات..باختصــار العنصريــة 

مبنية نوعا ما على الخوف.
ــا لنتمكــن مــن معرفــة لمــاذا قــد ينتهــي المطــاف بالبعــض  ولكــن غالب
لالنتمــاء لحــركات نازيــة أو حــركات متطرفــة أخــرى دينيــة فــإن الســبب 
الجوهــري هــو شــعور المــرء أًن حياتــه ال قيمــة لهــا، أو يشــعر بالفشــل 
وعــدم القــدرة علــى اختيــار طريــق محــدد فــي الحيــاة وهنــا يظهــر 
الديــن أو الحــركات النازيــة وماشــابه فيقــول المــرء حينهــا )آه لقــد وجــدت 
ضالتــي( اآلن عرفــت كيــف ســأعيش حياتــي.إذا التطــرف والنازية لديهما 

قدرة على التقاط وجذب األشخاص المهزوزين والتائهين.  

هــل تعــرض باتــرك للتهديــد ألنــه تــرك الفكــر النــازي، وانشــق عــن 
حركاتها؟

  لقــد تركــت الحركــة عــام1998 أو 1999 شــعرت حينهــا أنــي أضعــت 
ــدي فرقــة موســيقية كبيــرة  الطريــق وألننــي كنــت مشــهورًا حينهــا ول
فــي الســويد فقــد كتبــت كبريــات الصحــف المعروفــة عــن ذلــك وحينهــا 
تعرضــت للتهديــد بالقتــل وحصلــت بعــض المجابهــات والشــجار مــع 
نازييــن كمــا تعرضــت عائلتــي للتهديــد أيضــا ولكــن كنــت مســتعًدا لذلــك 
نعــم لقــد حــدث عــراك وتشــابك باأليــدي مــع نازييــن فــي المدينــة حينها 

لألسف.   
لقد تعاركت كثيرا في المدينة مع شباب عندما كنت شابا صغيرًا.

لقــد ارتكبــت الكثيــر مــن الحماقــات، ضربــت أشــخاص وتعرضــت للعنــف 

الكومبس– مجتمع: هي ليست فقط فرصة لمعرفة النازيين المتطرفين من داخل منظماتهم، بل هي فرصة أيضا إلثبات أن 
اإلنسانية المبنية على المحبة والخير موجودة ويمكن أن تتغلب على مشاعر الكراهية والبغض.

باتريك أسبلوندPatrik Asplund انتمى في مطلع شبابه المبكر إلى منظمات يمينية نازية، التقينا معه للحديث عن 
تجربته في صفوف النازيين وكيف غير أفكاره كليا إلى أفكار التضامن ومساعدة اآلخرين.

أصحاب الفكر المتطرف لديهم 
قدرة على جذب األشخاص 

المهزوزين والضائعين
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بشــكل شــخصي ولكــن أســوأ مــا فعلتــه فــي الماضــي أنــي نشــرت الكــره مــن 
خــالل موســيقاي، إن ذلــك الكــره مــأل قلــوب البعــض وجعلهــم يرتكبــون 
جرائــم بحــق أشــخاص آخريــن وهــذا برأيــي هــو أســوأ مــا حــدث فــي حياتــي 
اليــوم ومنــذ عشــرين ســنة مــع جمعيــات  أنــا أعمــل  بالمقابــل  لكــن 

ومؤسسات متعددة على تحقيق االندماج ومكافحةالجريمة.

مــاذا تقــول لبعــض األجانــب ممــن يميلــون إلــى التصــرف أو التفكيــر 
بعنصرية أو لديهم مشاعر عنصرية اتجاه بعضهم البعض؟

لقــد عملــت فــي العديــد من المشــاريع لدعم الضواحــي على مدى15عاما 
إحــدى تلــك المشــاريع كان اســمه )الفوتبــول الليلــي( حيــث نقــوم بفتــح 
صــاالت الرياضــة مســاء الجمعــة والســبت للعــب كــرة القــدم، إنــه مشــروع 
ســهل التنفيــذ وكان يأتــي مئــات المراهقيــن لــكل صالــة، أكثــر مــن 70 
ــل  ــك أن تتخي ــذا يمكن ــة افتتحــت فــي كل أنحــاء الســويد ل ــة رياضي صال

العدد الكبير من المراهقين للذين يلعبون كرة القدم مساًء.

ــد  ــام الماضــي فق ــي الع ــى الســويد ف ــان إل ــن األفغ ــد م ــاء العدي ولكــن ج
كانــت موجــة لجــوء كبيــرة للســويد حينهــا نشــأ الكثيــر مــن الشــجار بيــن 
الشــباب فــي مجموعتي،والذيــن هــم ينتمــون للضواحــي وبيــن الشــبان 
ــا كيــف أنهــم  ــم يفهمــه المجتمــع الســويدي عموم ــا ل األفغــان وهــذا م
جميعا أجانب ويعرفون بعضهم وقادمون من الضواحي، ويتشاجرون.

لــم يفهــم المجتمــع الســويدي ربمــا أن هنــاك كثيــر مــن النــاس أتــوا مــن 
مناطــق مختلفــة مــن العالــم وإنــه يوجــد الكثيــر مــن الصــراع حــول العالــم، 
إذًا حصــل الكثيــر مــن العــداوة بيــن شــبان مــن أصــول أجنبيــة وبيــن 

الشبان األفغان وهذا ما عملنا على الحيلولة دون حدوثه فيما بعد.
  العنصريــة ليســت فقــط شــيئا يفعلــه الســويدي ضــد األجنبي،إنمــا هــي 
شــيء يرتكبــه النــاس عمومــا ضــد بعضهــم البعض،يوجــد صــراع فــي كل 
أرجــاء العالــم مثــاًل فــي إيرلنــدا بيــن البروتســتانتية والكاثوليــك، قــد 
تختلــف المســميات والمــكان لكــن للتصــرف العنصــري وجــه واحــد وهوية 

واحدة في النهاية.

 بنــاًء علــى خبرتــي اليمكــن للمــرء أن يحكــم علــى شــخص ال يعرفــه، 
عندمــا يتعــرف المــرء علــى النــاس يــدرك أن كل النــاس متســاوون، ال 
يمكــن الحكــم علــى األشــخاص بنــاء علــى خلفياتهــم االجتماعيــة أو لــون 
بشــرتهم مثــاًل. األشــخاص الســيئون هــم ســيئون، واألشــخاص الجيــدون 
هــم جيــدون بــكل بســاطة،بينما ال يمكــن الحكــم علــى شــعب بأكملــه.. 
هــذا غبــاء. وأعتقــد إذا كان يظــن المــرء نفســه أفضــل مــن اآلخريــن 
بســبب انتمائــه لمجموعــة عرقيــة معينــة مثــاًل فهــذا غبــاء كبيــر حتمــا. 

الناس متساوون.

لماذا باعتقادك يحظى حزب ديمقراطيو السويد بشعبية كبيرة 
اليوم؟

لقد جاء الكثير من الناس للسويد مؤخرًا وحدث الكثير من النزاعات 
ألن سياسة السويد كانت سيئة في دمج المهاجرين بالمجتمع.

عندما أتى للسويد العديد من الناس من أجزاء أخرى مختلفة من العالم 
كالصومال مثاًل، كانت السويد غير مستعدة الستقبال الناس 

وإدماجهم في المجتمع بل وزعتهم على الضواحي، والضواحي ليست 
لديها الموارد الكافية لالهتمام بالقادمين الجدد للسويد وهنا انخفض 

مستوى التعليم وأصبحت تلك الضواحي أسوأ حااًل وازداد معدل 
الجريمة حيث تورط العديد من الشباب بالجرائم وبدأت وسائل 

اإلعالم تكتب أن هناك العديد من األجانب يرتكبون الجرائم وهنا 
أصبح السويديين خائفين أكثر ويرغبون في إيقاف الهجرة للسويد.

لذلك يوجد حزب الـ )SD( ويزداد شعبية ألن السويد تواجه مشاكل 
في االندماج ال يجرؤ أحد على مواجهتها، فبداًل من االعتراف بوجود 
مشكلة ومحاولة حلها وضعت الحكومة يديها في أذنيها وكانت ردة 

الفعل على ذلك هو صعود شعبية حزب ديمقراطيو السويد. 
وحزب ديمقراطيو السويد SD تأسس من قبل عنصريين وفاشيين 
في البداية لقد كنت معهم حينها، ولدي معرفة كبيرة عن األشخاص 
الذين أسسوا الحزب واليوم هم متمسكون بنكران تاريخهم وهذا أمر 

سخيف، الحزب بني من قبل العديد من العنصريين والفاشيين.

بسياســة  فشــلت  الســويدية  الحكومــات  أن  باتريــك  بــرأي  هــل 
االندماج؟

 نعــم الســويديون بارعــون برفــع البطاقــة الصفــراء كمــا يفعــل الحكــم في 
مــن  الذيــن تمكنــوا  باالندمــاج، األشــخاص  بارعيــن  المبــاراة. وليســوا 
تحقيــق االندمــاج فــي الســويد هــم مــن القادميــن إلــى الســويد وليــس 
الســويد  إلــى  للقــدوم  اآلخريــن  يشــجعون  مــن  هــم  الســويديين، 
اليــوم  لديهــا  ليــس  الســويد  المجتمــع.  فــي  للدخــول  ويســاعدونهم 
برنامــج محــدد لالندمــاج، برنامــج وطنــي لالندمــاج، نعــم ليــس لدينــا 
ذلك،وهــذا شــيء غبــي ان اليوجــد برنامــج كهــذا ليســاهم بالدخــول الفعــال 

في المجتمع، وهنا تظهر الصراعات ومشاكل عديدة.  

» السويد ليس لديها اليوم، برنامج وطني لالندماج«
اعتقــد أن السياســة الحاليــة مبنيــة علــى الفصــل، )نحــن وهــم( إنهــا 
سياســة ال تجمــع النــاس وهــذا خطــأ. لكــن يقــول البعــض لمــاذا ال أدعــم 
ــه ذكي،ولكــن  ــي الســويد نعــم ان جيمــي وهــو أحــد أذكــى السياســيين ف
اعتقــد أن دعــم حزبــه نابــع مــن شــعور بعــدم الرضــا. أن النــاس تعبــوا 

مــن كل شــيء.ولكن أعتقــد أن الســبب الرئيســي الــذي قــد يدفــع أحــد 
فــي  ومايحــدث  الجريمــة  مــن  الخــوف  هــو   )SD( لحــزب  للتصويــت 
اإلعــالم  مــا يبثــه  الضواحــي مــن ســطو واغتصــاب ومــا شــابه وهــذا 
باســتمرار ويثيــر الخــوف فــي قلــوب النــاس ويجعلهــم يلقــون باللــوم 
علــى األجانــب، بــداًل مــن التركيــز علــى كيفيــة الحــد مــن الجريمــة وكيفيــة 
إعــادة تأهيــل مرتكبــي الجرائــم للحــد مــن تفاقمهــا. هــذا مايجــب التركيــز 
ــى أبيــض وأســود أو ســويدي  عليــه بــداًل مــن سياســة تقســيم النــاس إل

وأجنبي هذا خطأ فادح. 

وما الذي يمارسه باتريك اآلن في دعم الشبان؟
الســويد،ثم  فــي   )frysthus( يدعــى بمشــروع  ســابقا  لقــد عملــت 

عملت بعدة مشاريع تتعلق بالشباب ومكافحة العنصرية.
فــي )فريســتهوس( عملــت بمشــروع اسمه)إكســت( وهــو يســاعد   

الناس على الخروج من الحركات اليمينية المتطرفة والنازية.
 وأيضــا ســاعدنا مــن أراد الخــروج مــن الحــركات اليســارية المتطرفــة 
ــح المشــروع كبيــرًا. ثــم  وثــم الحــركات الدينيــة المتطرفــة وبهــذا أصب
عملــت علــى مشــروع يتعلــق بكــرة القــدم، حيــث عملــت مــع فريــق كــرة 

قدم في السويد وعدة مشاريع لمكافحة العنف والعنصرية.
علــى  اســمها )godspot(تعمــل  مــع مؤسســة  أعمــل  اليــوم  أمــا   
تركــز علــى  التــي  المشــاريع  مــن  والعديــد  الرياضــة  االندمــاج ضمــن 
بهــذه  ومنظمــات  مؤسســات  مــع  أعمــل  أنــا  والشــباب،  المراهقيــن 
ــاك  ــوم. مثلمــا ذكــرت ســابقا هن ــى الي ــذ عشــرين ســنة إل التوجهــات من
ــى الماضــي والرغبــة بتعويــض مــا حصــل لكنــه أيضــا  شــعور بالنــدم عل
بالعثــور دائمــا علــى مشــاريع جديــدة تقــدم  حافــز داخلــي ورغبــة 
المســاعدة، برأيــي هنــاك دومــا أمــل بالتغييــر يجــب أال نستســلم، نشــاطنا 
قــد خفــض نســبة الجريمــة فــي بعــض المناطــق بنســبة 50بالمئــة. إذًا 
يمكننــا أن نغيــر األمــور ونتعــاون بطــرق مختلفــة مثلمــا ذكــرت لــك 
يمكننــا مثــاًل أن نتعــاون بالمســتقبل نحــن وأنتــم للعثــور علــى حلــول 
ونخلــق أفــاق جديــدة للعثــور علــى نتائــج. هــذا هــو الحــل وليــس الحــل فــي 

إغالق الحدود وطرد الناس من البالد هذا ليس حاًل.

الكومبس - قسم التحقيقات

باتريك أسبلوند في صحبة أصدقاء أجانب
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هكذا ينظر الناس في السويد 
إلى مخاطر فيروس كورونا

سميرة عبد الله 
أنا ال أخاف أبدًا من هذا المرض، مثله مثل أي مرض. توجد أمراض 

كثيرة، مثل السرطان، الكوليرا، والمالريا، لكن من المهم أن يحافظ 
اإلنسان على صحته ويحرص على الوقاية من األمراض.

جمال توفيق 
نحن في السويد، وهي بلد حضاري ومتقدم، أكثر من الصين.. في 
ات يتم اتخاذها، أعتقد أن  المطارات والحدود هناك فحص وإجراء

انتشار الفيروس سيكون قليال في السويد 

محمد محمود
فيروس كورونا، هو نوع من أنواع اإلنفلونزا التي هي أخطر من كورونا، 
والفيروسات كلها مثل بعضها، ونحن سبق وان مررنا بأوضاع في بالدنا 

شهدنا فيها اإلنفلونزا، لكن يمكن للشمس دور كبير في انتشار او 
عدم انتشار المرض.

خالد سامي
ات وقائية، فأنا لست متأكدا من أن هناك إصابات في  ال أقوم بأية إجراء

السويد، أعتقد أنها حاالت خارج السويد، حيث بدأت في اليابان، 
وانتشرت الى إيران، وانتقلت الى لبنان إصابة واحدة. 

سعيد جمعة
هذا فيروس خطير، ونحن القادمون من بلدان فيها شمس، يجب أن 

نكون حذرين أكثر، ألن األمراض تنتقل بسرعة أكبر. النظافة أهم من 
كل شيء، ويجب تجنب التجمعات، واستخدام القطارات. ال أعرف شيئا 

عن أعراض المرض، لكنه يقال إنه مرض خطر.

أمجد علي:
أنا خائف جدًا من هذا الفيروس، وسمعت أنه يجب تعريض المالبس 

المغسولة الى الشمس، وغسل اليدين بعناية، يعني الزم الشخص 
يغسل يديه 100 مرة باليوم ويحافظ على النظافة.

علياء منصور
الفيروس خطير طبعا، وأعراضه مثل اعراض اإلنفلونزا، الرأس يصاب 

بالصداع، ويعاني المرء من حرارة قوية جدا، واإلنسان الذي يشعر 
بهذه األعراض يجب أن يغطي أنفه ويراجع المستشفى، قبل ان 

يعدي الناس الذين حوله.

سارة أمين
أنا لست خائفة من الفيروس، وال أظن أنه وصل الى منطقة سودرتاليا 

ات وقائية.  حتى اآلن. أنا شخصيا لم أقم بأية إجراء

روال جميل
ال أخاف من الفيروس، لكن الخوف األكبر هو من الناس، الذين قد ال 
يعرفون أنهم يحملون الفيروس. وبالنسبة الى أعراضه، أعتقد كما 
يقال إن درجة حرارة الشخص ترتفع كثيرا، ويسعل. وأي شخص 

يشعر بهذه األعراض يجب أن يراجع المستشفى.
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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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إشاعات كاذبة حول أدوية 
وطرق عالج لفيروس كورونا 

قد تكلفنا حياتنا
الكومبس : في زمن األزمات من الضروري التقيد فقط بالتعليمات والنصائح الصادرة عن جهات معتمدة، 

خاصة أن سكان العالم يعانوناآلن من آثار مدمرة لسيل هائل من المعلومات الخاطئة والمضللة التي تنشر عن 
فيروس فيروس كورونا المستجد )كوفيد-19( عبر اإلنترنت، والتي قد تكلف الناس حياتهم.

فــي الوقــت الــذي تســبب فيــه فيــروس كورونــا فــي وفــاة أكثــر مــن 27 ألــف شــخص حــول 
العالــم، وأدى إلــى انهيــار األســواق، وجعــل العلمــاء يتدافعــون إلــى إيجــاد حــل؛ تغــذي 
اإلشــاعات والمزاعــم الكاذبــة االرتبــاك الســائد وتعمــق البــؤس االقتصــادي، خاصــة تلــك التــي 

تروج لعالجات مزيفة.
ومــن األدويــة المزيفــة الخطيــرة التــي كشــفت عنهــا وكالــة فرانــس بــرس، اســتهالك الرمــاد 
ــور التــي تقــول  ــي، واســتخدام مصابيــح األشــعة فــوق البنفســجية، ومطهــرات الكل البركان

السلطات الصحية إنها يمكن أن تسبب ضررا إذا استخدمت بشكل غير صحيح.
وثمــة عــالج آخــر مضلــل لفيــروس كورونــا، وفقــا لمقــاالت مضللــة نشــرت علــى وســائل 
التواصــل االجتماعــي، وهــو شــرب جزيئــات الفضــة علــى شــكل ســائل معــروف باســم »الفضــة 

الغروية«.
وجــاء فــي منشــور علــى صفحــة أحــد مســتخدمي فيســبوك، مرفقــا بصــورة لوعــاء مــاء فيــه 
قضيــب معدنــي؛ »أنــا أصنــع الفضــة الغرويــة اآلن. أنــا مصابــة بالربــو وهــل ينفــع حقــا.. قلقــة 
مــن أن أصــاب بالفيــروس. هــل يســاعد هــذا إذا تناولــت ملعقــة صغيــرة يوميــا منــه. أنــا ال 

أعرف هذا المنتج«.
قــد تشــمل اآلثــار الجانبيــة لتنــاول الفضــة الغرويــة تغيــر لــون الجلــد إلــى الرمــادي المــزرق، 
وكذلــك امتصــاص غيــر كاف لبعــض األدويــة بمــا فيهــا المضــادات الحيويــة، وفقــا للمعاهــد 

الوطنية األميركية للصحة.
لكــن هــذا لــم يــردع بعــض األشــخاص عــن اســتخدامها، وأوضــح رجــل أســترالي، قــال إنــه 

يشــتري هــذه الوصفــة بانتظــام، لوكالــة فرانــس بــرس؛ إنهــا »نفــدت بالكامــل فــي مدينتــي.. 
وكان بإمكاني دائما الحصول عليها قبل تفشي الفيروس«.

يعــد الكوكاييــن والمســاحيق الشــبيهة بمــواد التبييــض أيضــا مــن العالجــات الخطيــرة التــي 
ات علــى تويتــر:  ُيــروج لهــا عبــر اإلنترنــت. وقالــت الحكومــة الفرنســية ردا علــى تلــك االدعــاء

»الكوكايين ال يحمي من كوفيد-19«.
ويعنــي االنتشــار الســريع للمعلومــات الخاطئــة علــى اإلنترنــت إقــدام المرضــى القلقيــن علــى 
ارتــكاب أخطــاء؛ فمثــال أثيــر ارتبــاك بعــد نشــر رســائل وأبحــاث نظريــة فــي مجــالت علميــة 

حول إسهام بعض أنواع أدوية القلب في تطوير شكل خطير من كوفيد-19.
ودفــع هــذا األمــر الســلطات الصحيــة فــي أنحــاء أوروبــا وأميــركا إلــى تقديــم المشــورة لمرضــى 
ــة تنــاول  القلــب الذيــن يواجهــون خطــرا أكبــر فــي حــال إصابتهــم بالعــدوى، بشــأن مواصل

أدويتهم.
وقالــت كاروليــن تومــاس -التــي تديــر مدونــة للنســاء المصابــات بأمــراض القلب- إن العشــرات 
مــن قرائهــا اتصلــوا بهــا للحصــول علــى المشــورة بعــد مشــاهدة تغريــدات تحــذر مــن 

مثبطات اإلنزيم المحول لألنجيوتنسين وحاصرات مستقبالت األنجيوتنسين.
ــه  ــرس أن ــة فرانــس ب ــدا- لوكال وأضافــت تومــاس -التــي تعــزل نفســها فــي منزلهــا فــي كن
ل  »حتــى أتواصــل مــع طبيــب القلــب الخــاص بــي ســأتابع تنــاول أدويتــي، رغــم أننــي أتســاء
عمــا إذا كانــت تزيــد قابليتــي لإلصابــة بالفيــروس«. وتابعــت »أخشــى أن أتناولهــا لكننــي 

أخشى أيضا من التوقف عن أخذها«.

»عالج آخر مضلل 
لفيروس كورونا، وفقا 
لمقاالت مضللة نشرت 

على وسائل التواصل 
االجتماعي، وهو شرب 

جزيئات الفضة على 
شكل سائل معروف 

باسم »الفضة الغروية«
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DWبالتعاون مع دوتشة فيال

الحكومة الفرنسية عبر 
تويتر: ردا على 

ادعاءات بفعالين 
المخدرات للعالج: 

»الكوكايين ال يحمي 
من كوفيد-19«.

»تجنب لمس الكثير 
من األشياء خالل 

التسوق، وتعقيم 
اليدين مباشرة قبل 

العودة إلى السيارة أو 
الحافلة، وأوصى أيضا 

بضرورة غسل اليدين 
قبل مغادرة المنزل«

القلــب  لمؤسســة  الطبييــن  المستشــارين  كبيــر  جينينغــز،  غــاري  البروفيســور  وقــال 
األســترالية، إن الدراســات النظريــة »اســتندت إلــى عــدد مــن العوامــل التــي هــي موضــع 
جــدل«، محــذرا مــن أنــه إذا توقــف المرضــى عــن تنــاول أدويتهــم، فقــد يعرضــون أنفســهم 

لنوبات قلبية أو لخطر الموت.
وأشــار إلــى أنــه »فــي غيــاب أي دليــل علــى صحــة تلــك المزاعــم، ومــع العلــم أن هــذه األدويــة 

مفيدة؛ ال يعتبر التوقف عن تناولها فكرة جيدة«.

كيف تحمي نفسك عند التسوق؟
بعيــدا عــن التخويــف والمبالغــة أو التهويــن، هنــاك بعــض الخطــوات التــي يمكنــك اتباعهــا 

لتحمي نفسك وعائلتك من اإلصابة بفيروس كورونا المستجد عند التسوق.
فقــد كشــف تومــاس فوشــار، اختصاصــي أمــراض الرئــة فــي الجمعيــة األلمانيــة ألمــراض الرئــة 
ــح  ــة »شــتيرن« األلمانيــة؛ عــن أهــم النصائ ــة مــع موقــع مجل والجهــاز التنفســي، فــي مقابل
ــى  ــاء التســوق، وكان أهمهــا االلتــزام بالحجــر وعــدم الذهــاب إل ــى ســالمتك أثن لتحافــظ عل
التســوق إال عنــد الضــرورة القصــوى؛ ففــي مراكــز التســوق يتجمــع كثيــر مــن النــاس، ويكــون 
خطــر انتقــال العــدوى كبيــرا. كمــا حــذر المصابيــن بكورونــا أو حتــى البــرد أو اإلنفلونــزا مــن 

الخروج؛ ألن ذلك قد يعرض عددا كبيرا من األشخاص لخطر اإلصابة أيضا.
ويوصــي فوشــار بتجنــب لمــس الكثيــر مــن األشــياء خــالل التســوق، وتعقيــم اليديــن مباشــرة 

قبــل العــودة إلــى الســيارة أو الحافلــة، وأوصــى أيضــا بضــرورة غســل اليديــن قبــل مغــادرة 
المنــزل، أمــا عنــد الوصــول إلــى البيــت، فيجــب وضــع المشــتريات جانبــا وغســل اليديــن 
ــع الســترة، ويقــول إن مــن األفضــل غســل اليديــن مرتيــن  ــل خل بعنايــة شــديدة حتــى قب

لمدة 20 ثانية. وبعد ترتيب المشتريات ُعد لغسل يديك من جديد.

ماذا عن القفازات؟
وفيمــا يتعلــق بارتــداء القفــازات والكمامــات، قــال فوشــار إن ارتــداء القفــازات يشــير دائمــا 
ــى »أننــي أفكــر فــي نفســي فقــط، وليــس فــي اآلخريــن«. وشــرح أن القفــازات قــد تكــون  إل
مســؤولة عــن نقــل الفيروســات فــي كل مــكان عنــد اللمــس. أمــا بالنســبة للكمامــات فــال 
ضــرورة الرتدائهــا، ولكــن ينصــح بارتــداء القنــاع عنــد وجــود أعــراض، وذلــك لتجنــب نقــل 

العدوى لآلخرين.
كمــا أشــار فوشــار إلــى أن الفيروســات ال تــدوم طويــال علــى األســطح، ولكــن مــن المهــم جــدا 
ــل الطهــي كمــا هــي الحــال  غســل الفاكهــة والخضــراوات بشــكل جيــد، وغســل اليديــن قب

دائما.
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مقال من سلطة الطوارئ: مع انتشار فيروس كورونا في السويد، تشجع هيئة الصحة العامة األشخاص، الذين يعانون من أعراض هذا 
المرض، واألشخاص فوق 70 عامًا تجنب التواصل االجتماعي، كما تنصح وزارة الخارجية بعدم القيام بالرحالت غير الضرورية إلى جميع 

البلدان.

 ستجد هنا معلومات حول الفيروس وانتشار العدوى وإدارة تفشي 
المرض.

هناك عبء كبير على الخدمات الصحية عبر الهاتف، تتم اإلجابة على 
العديد من األسئلة المتداولة على مواقع السلطات المتخصصة على 

شبكة اإلنترنت، كذلك هنا على موقع سلطة الطوارئ
.Krisinformation.se

• أسئلة وأجوبة هيئة الصحة العامة
Folkhälsomyndighetensfrågorochsvar 

• معلومات بلغات أخرى / لغات أخرى
Information påandraspråk/other languages

• المعلومات بلغة اإلشارة
Teckenspråkstolkad information

Arbeteochföretag  العمل والشركات •
Skolor  المدارس •

Inrikesresorochkollektivtrafik السفر الداخلي والنقل العام •
Utrikesresor السفر إلى الخارج •

Barn ochföräldrar األطفال واآلباء •

المعلومات عن طريق الهاتف
اتصل برقم 113 13 إذا لم تتمكن من العثور على المعلومات التي 

تريدها عبر اإلنترنت.
اتصل برقم 1177 فقط إذا كنت بحاجة إلى استشارة طبية 

شخصية... ال تستخدم هذا الرقم لألسئلة العامة حول فيروس 
الكورونا أو التوصيات الحكومية بهذا الخصوص.

المساعدة في إبطاء انتشار فيروس كورونا 
من الضروري أن نقوم بمساعد بعضنا، في التقليل من انتشار عدوى 

فيروس كورونا من خالل اتباع مايلي:
• ابــق فــي المنــزل، إذا شــعرت بالمــرض مــع أعــراض مثــل، ســيالن األنــف 
أو الســعال أو الحمــى )ارتفــاع الحــرارة( حتــى إذا كانــت األعــراض خفيفــة، 

انتظــر يوميــن علــى األقــل بعــد التعافــي قبــل العــودة إلــى العمــل أو 
المدرسة. انظر قائمة األعراض في أسفل الصفحة.

• ال تقم بزيارات غير ضرورية إلى منازل كبار الســن أو المستشــفيات، 
ــا إذا شــعرت بالمــرض،  ومــن المهــم عــدم القيــام بهــذه الزيــارات تماًم

كما تجنب أيضا زيارة األقارب األكبر سنا.

• تجنــب الرحــالت غيــر الضرورية،وفكــر فيمــا إذا كانــت رحلــة نهايــة 
ا.
ً
األسبوع ضرورية حق

• ينطبــق االمتنــاع عــن الســفر، بشــكل خــاص علــى الرحــالت إلــى المــدن 
الكبــرى أو المنتجعــات الجبليــة أو وجهــات العطــالت األخــرى، حيــث 

يتجمع الكثير من الناس.

• اغسل يديك بالصابون والماء الدافئ بشكل متكرر. 
هنــا.   النظافــة  حــول  النصائــح  مــن  المزيــد  علــى  العثــور  يمكنــك 

Flerhygienrådhittar du här

19-covid األعراض الشائعة لـ
• سعال

• حمى)ارتفاع الحرارة(
• اضطرابات في الجهاز التنفسي

• زكام
• التهاب الحلق
• صداع الراس

• آالم العضالت والمفاصل
• غثيان

بشــكل  يمرضــون  ال  بالفيــروس  يصابــون  الذيــن  األشــخاص،  معظــم 
خطيــر، ولكــن تــم اإلبــالغ عــن عــدد مــن الحــاالت، التــي عانــت مــن 
أعــراض أكثــر حــدة مثــل، صعوبــة التنفــس وااللتهــاب الرئــوي،  ال توجــد 

عالمات على الحاالت المزمنة المتبقية بعد الشفاء.

تجنب االتصاالت االجتماعية إذا كان عمرك يزيد عن 70 عاًما

تدعــو هيئــة الصحــة العامــة األشــخاص، الذيــن تزيــد أعمارهــم عــن 70 
عاًما للحد من اتصاالتهم االجتماعية وااللتزام بمايلي:

• تقييد االتصاالت الوثيقة والتقارب مع اآلخرين.
• تجنــب األماكــن التــي يوجــد بهــا العديــد مــن األشــخاص، مثــل أماكــن 

العمل أو وسائل النقل العام.
• ابق على اتصال مع أحبائك عبر الهاتف أو الكمبيوتر.

• يمكنك القيام بنزهة في الهواء الطلق.
• اطلب المساعدة في شراء الطعام.

إذا كان أي شــخص يحتــاج إلــى مســاعدة فــي الحصــول علــى األدويــة 
الموصوفــة مــن الصيدليــة، فهنــاك معلومــات حــول مــا هــو مطلــوب بهــذا 
الخصــوص وكيفيــة القيــام بذلــك علــى الموقــع اإللكترونــي لهيئــة الصحــة 

العامة.
hamta-/2020/https://www.ehalsomyndigheten.se/nyheter

/ut-lakemedel-at-nagon-annan

من هي الفئات األكثر تعرضا للخطر؟
تظهــر مراجعــة للدراســات المتاحة،بشــأن مــرض covid-19 أن ارتفــاع 
تزيــد  الذيــن  األشــخاص،  وأن  الرئيســي،  الخطــر  عامــل  هــو  العمــر 
أعمارهــم عــن 70 عاًمــا هــم ضمــن مجموعــة المخاطــر الرئيســية، 
ــة، مثــل  ــون أمراضــا مزمن ــار الســن،الذين يعان ــك األشــخاص مــن كب كذل
ارتفــاع ضغــط الــدم، وأمــراض القلــب واألوعيــة الدمويــة، وأمــراض الرئــة، 
أو مــرض الســكري،تعتبر هــذه الفئــة المعرضــة بشــكل أكبــر للخطــر. 

اقرأ المزيد في الموقع التالي:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-

skydda-dig-/19-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid

/och-andra/information-till-riskgrupper

مــن الضــروري استشــارة الطبيــب،إذا كنــت تعانــي مــن أمــراض خطيــرة 
تتعلــق بالتهابــات الجهــاز التنفســي، وذلــك لتقديــم العــالج ومعرفــة مــا 
يمكــن القيــام بــه للحــد مــن المخاطــر المرتبطــة بمــرض كوفيــد19، قــد 

المعلومات اآلنية 
والمؤكدة حول فيروس 

كورونا
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يكــون مــن الجيــد أن تعــرف أن التطعيــم ضــد األمــراض الرئويــة أو 
.19-covid األنفلونزا، ال يوفر الحماية من فيروس

الحوامل
 19-covid في الوقت الحاضر، ال توجد سوى معلومات محدودة حول

والحمل.
 توصي هيئة الصحة العامة، بأن تتخذ المرأة الحامل نفس 

االحتياطات، التي تتخذها مع جميع األمراض المعدية.

هل أحتاج إلى إجراء اختبار covid-19؟
ــا مــن أعــراض خفيفــة،  ــي كل شــخص مصــاب بـــ covid-19 تقريًب يعان
ويحافــظ علــى صحتــه دون الحاجــة إلــى رعايــة طبيــة، لذلــك، ال توجــد 
دواع طبيــة الختبــار أي شــخص يعانــي مــن أعــراض مثــل الســعال أو 
التهــاب الحلــق أو الحمــى أو أي شــيء آخــر قــد يشــير إلــى مرضكوفيــد19 
ــا عــوارض ألنــواع أخــرى مــن العدوى،لكــن هيئــة 

ً
، حيــث قــد تكــون أيض

الصحــة العامــة توصــي بأخــذ عينــات مــن األشــخاص، الذيــن أصيبــوا 
والذيــن  التنفســي،  الجهــاز  أعــراض  أو  الحمــى  مــن  حــادة  بعــوارض 
يحتاجــون إلــى رعايــة فــي المستشــفى، باإلضافــة إلــى ذلــك، يوصــى بإجــراء 
تحاليــل  للموظفيــن العامليــن فــي الرعايــة الصحيــة ورعايــة المســنين، 
والذيــن يعانــون مــن الحمــى أو أعــراض الجهــاز التنفســي، التــي قــد تكــون 

.19-covid ناجمة عن

قامــت منطقــة ســتوكهولم بتطويــر اختبــار ذاتــي علــى شــبكة اإلنترنــت
كان  إذا  مــا  لمعرفــة  بــه  القيــام  يمكنــك   ،  /https://corona.sll.se

بإمكانــك رعايــة نفســك ذاتيــا، أو تحتــاج إلــى التواصــل مــع خدمــات 
الرعاية الصحية، عندما يكون لديك أعراض فيروس كورونا.

إذا كنت تشعر بالقلق
ــروس كورونــا،  يوجــد حاليــا كثيــر مــن النــاس القلقيــن مــن عــدوى في
https:// يمكنــك الدخــول إلــى موقــع الصليــب األحمــر علــى اإلنترنــت
كيفيــة  حــول  نصائــح  هنــاك  تجــد  حيــث   ،  www.rodakorset.se

مساعدة نفسك عندما تساورك المخاوف.

موقع سلطة الطوارئ
HTTPS://WWW.KRISINFORMATION.SE/

لقــد جمعــت منظمــة إنقــاذ الطفولــة، معلومــات حــول كيفيــة تقليــل 
المخاوف بشأن فيروس الكورونا لدى األطفال واآلباء.

)رجــل الديــن( عبــر تطبيــق الدردشــة الخاصــة  ــا االتصــال بـ
ً

يمكنــك أيض
 https://www.svenskakyrkan.se/jourhavandeprast/chatta

بالكنيسة السويدية أو عن طريق إرسال رسالة رقمية
https://www.svenskakyrkan.se/jourhavandeprast/skriv-

.digitalt-brev

FOTO: JOHAN NILSSON/TT
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قراءة في لقاء وزير الداخلية السويدي
دالالت تخصيص مقابلة لمخاطبة متابعي الكومبس

من قبل أهم مسؤول مباشر عن األزمة

وزير الداخلية السويدية ميكائيل دامبيري
FOTO: ALKOMPIS
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الكومبس – خاص: رسائل عديدة واستنتاجات مهمة يمكن الوقوف عليها من خالل متابعة اللقاء الذي أجرته الكومبس يوم الجمعة 27 
مارس / آذار، مع وزير الداخلية السويدية ميكائيل دامبيري، لعل أهم هذه النقاط، تركيزه على أن طبيعة تصرفاتنا خالل األيام القليلة 

المقبلة ستكون حاسمة في مسألة إدارة األزمة والخروج منها. وهو يعني هنا مدى التزامنا بالتعليمات واالرشادات والتوجهات التي 
تصدرها الجهات الحكومية المختصة.

الوزير أجاب على أهم ما يقلق الناس في هذه المرحلة:

قــدوم شــخصية مهمــة تقــع اآلن علــى عاتقــه مســؤوليات كبيــرة، إلــى اســتوديو الكومبــس 
بنفســه، لمخاطبــة المتابعيــن مــن أفــراد وعائــالت الناطقيــن بالعربيــة وبلغــات أخــرى، لــه 
داللتــه، بهــذا الظــرف، فالرســائل الحكوميــة يجــب أن تصــل للجميــع، ومــن المهــم أن يلتــزم 

بها الجميع، أيضا ألننا موجودين على نفس المركب.
فهــذا الشــخص هــو المســؤول األول حاليــا عــن تنســيق كل الجهــود المتعلقــة بهــذه األزمــة 
الجديــدة، فهــو مســؤول عــن جهــاز الشــرطة وعــن ســلطة الطــوارئ MSN وغيرهــا مــن 

المؤسسات، كما قدم نفسه أثناء المقابلة:
“أنــا مســؤول إدارة الطــوارئ فــي حــاالت مثــل حرائــق الغابــات ومحــاوالت اعتــداء إرهابيــة 
كالتــي حدثــت فــي ســتوكهولم، اآلن نحــن نتصــدى لجائحــة وبائيــة منتشــرة حــول العالــم كمــا 
فــي الســويد، ونعمــل علــى التنســيق بيــن كل دوائــر الدولــة للقضــاء علــى هــذا الوبــاء، هــذه 

هي مسؤوليتي، كذلك انا مسؤول عن الشرطة وكل القضايا المهمة المرتبطة باألزمة.”

يجب التعامل بجدية مع األزمة ومع ما يصدر من تعليمات
من أهم ما جاء أيضا بهده المقابلة التركيز على ضرورة التعامل بجدية كبيرة مع األزمة، 
وعدم التهاون حتى بما قد نعتبره إجراء صغير أو ليس له قيمة، كما قد يعتقد البعض.

كلمات الوزير بهذا السياق جاءت على النحو التالي:
“أهّم رسالة أود توجيهها هو أن يأخذ الجميع المسألة بغاية الجدية، ألن ما نفعله اآلن 

وكيف نتصرف حيال هذه األزمة هو من سيحدد كيف سننتهي من هذه األزمة. أهم 
النصائح والتوصيات اآلن هي إذا شعر المرء بالمرض ولو بشكل طفيف، أنه بدأ يسعل 

قلياًل أو لديه حّمى أو حينها يتوجب عليه البقاء في المنزل حتى ال تنتقل العدوى، كذلك 
يجب علينا تجنب التواصل االجتماعي، يجب أن نعزل أنفسنا وهذا طبعا شيء مزعج ربما 

لكنه يحد من انتشار العدوى. وأهم شيء أيضا أن نحمي كبار السن والمريضين، يجب 
عليهم أن ال يتواصلوا أبدًا بشكل مباشر مع أحد، هذا مؤلم فعاًل لكن البد منه، يمكننا 

االتصال بهم عبر مكالمة فيديو، هاتفيا ولنحرص على عدم خروجهم للتسوق 
بنفسهم، أو الذهاب للصيدلية بنفسهم كما أنه ليس الوقت المناسب إلقامة والئم الغداء 
العائلية ، أعلم أن ذلك مزعج فعاًل ولكن إذا أردنا أن نحمي من نحب من كبار السن في 

عائالتنا يتوجب علينا فعل ذلك. وبهذا ال يتم إلقاء المزيد من األعباء على قطاع الرعاية 
الصحية “

الوزيــر أجــاب أيضــا علــى عــدة أســئلة اختارتهــا الكومبــس مــن تعليقــات ورســائل المتابعين، 
منهــا مصيــر الســويديين والمقيميــن والمتواجديــن حاليــا خــارج الســويد، فــي ظــل قــرار 
إغــالق الحــدود. حيــث أكــد الوزيــر علــى ســعي الســويد إلعــادة الجميــع، وتعــاون دول 
الشــمال فيمــا بينهــا لتأميــن طائــرات مشــتركة لهــذا الغــرض، ودعوتــه لمحــاول مــن 
يســتطيع العــودة بطرقــه الخاصــة. كمــا شــدد علــى أهميــة االلتــزام بعــدم الســفر حاليــا ألن 

أغلب دول العالم أغلقت حدودها.

الرد على انتقادات تتهم الحكومة بعدم عمل الكثير لمواجهة األزمة وعدم إغالق 
المدارس

المقابلــة تناولــت موضــوع إغــالق المــدارس الــذي كان محمــور استفســارات وتســاؤالت 
عديدة من قبل المتابعين، إجابة الوزير جاءت على النحو التالي

أعتقــد أننــا يجــب أن نتبــع التوجهــات التــي يقولهــا خبراؤنــا، هــذا هــو الشــيء األكثــر فعاليــة. 
علــى ســبيل المثــال، لقــد أغلقنــا المــدارس الثانويــة والجامعــات والطلبــة يقومــون بالدراســة 
مــن منازلهــم بــداًل مــن ذلــك. ومــع هــذا، هنــاك مــن يقــول إنــه ال يجــب إغــالق جميــع 

المدارس.

المشكلة ليست التنافس بين السياسيين على إصدار قرارات قد تكون غير 
مدروسة

ثــم يقــول خبراؤنــا أنــه ســيكون مــن الســيئ فــي هــذه الحالــة إغــالق المــدارس علــى أولئــك 
الذيــن يعملــون فــي مجــال الرعايــة الصحيــة والطبيــة، أولئــك الذيــن هــم الشــرطة ، أولئــك 

ــاس مــن  ــون فــي المتاجــر التــي تمكــن الن ــة ، الذيــن يعمل ــون مــع دور الرعاي الذيــن يعمل
ــى العمــل. إنــه نشــاط مهــم  التســوق للحصــول علــى الطعــام. هــم أيضــا بحاجــة للذهــاب إل
اجتماعًيــا ، لــذا فأنــت إذا أغلقــت دور الحضانــة ورعايــة األطفــال ســيكون هنــاك خطــر مــن 
أن موظفــي الرعايــة الصحيــة لــن يقومــوا بمهامهــم وبالتالــي مــن الصعــب التعامــل مــع هــذه 

األزمة.

إذا نصح الخبراء بإغالق المدارس سنقوم بذلك
ولكــن إذا كانــت ســلطاتنا المختصــة تقــول يجــب إغــالق المــدارس، فحينهــا نحــن مســتعدون 
ات  إلغــالق المــدارس. ال أعتقــد أن االمــر هــو منافســة بيــن السياســيين فــي اتخــاذ اإلجــراء
ــا أنــه ســيكون هنــاك عواقــب أخــرى اآلن علــى االقتصــاد. فــإذا كنــت تفضــل 

ً
ألننــا نــرى أيض

إغــالق مجتمــع مــا، مــاذا ســيحدث للوظائــف، وللشــركات + كيــف يجــب أن تكــون قــادًرا علــى 
دعــم عائلتــك؟ لــذا فــإن إجــراء التــوازن هنــا مهــم. نحــن فــي الســويد، نتابــع مــا يقولــه خبرائنــا 

ألننا نعتقد أنهم في الواقع يعرفون أفضل طريقة للحد من انتشار هذه العدوى.

الدنمارك والدول التي تعجلت إغالق مدارسها تواجه أزمة في عمل مؤسساتها
يبيــن الوزيــر دامبيــري أن الدنمــارك تواجــه مشــاكل أكبــر فيمــا يتعلــق بنقــص العامليــن فــي 
ــا  ــة المســنين و مجــاالت أخــرى، وأن الســلطات الســويدية  لدين المستشــفيات ودور رعاي
رأت أن الخطــر األكبــر مــن انتشــار العــدوى لــم يحــدث بيــن األطفــال واليافعيــن، الخطــر 

فعليا على المسنين و المرضى ، هم الفئة األكثر عرضة إلصابة بالفيروس.

عواقب األزمة على أصحاب األعمال وعلى من فقد وظيفته
الكومبــس: العديــد مــن متابعينــا هــم أصحــاب شــركات صغيــرة وهنــاك العديــد ممــن 

خسروا وظائفهم، إلى متى باعتقادك ستستمر هذه األزمة؟
ــر يســتغرق عــدة  ــا أن األم ــال دائًم ــه يق ــة، ألن ــك للغاي ــن الصعــب التكهــن بذل ــر: م الوزي
أســابيع قليلــة. الخبــراء يقولــون مــن المحتمــل أن نتوقــع اســتمرار األزمــة الــى هــذا الصيــف 
ــذي سيخســر  ــرة ال ــل جــًدا بالنســبة لصاحــب الشــركة الصغي ــه وقــت طوي ــل ، إن ــى األق عل
بعــض زبائنــه .  أو إذا كان لديــه مطعًمــا علــى ســبيل المثــال حيــث ســيتوقف النــاس عــن 
الخــروج ومــا شــابه.  لذلــك هــذا وضــع صعــب.  مــا نحــاول القيــام بــه هــو البحــث فــي كيفيــة 
ات هــو أن الشــركات ال يتعيــن عليهــا الدفــع مقابــل  مســاعدة الشــركات. إحــدى االجــراء
ــا لرجــال األعمــال  ــك التكاليــف.  كمــا قلن ــة تكفلــت هــي بدفــع تل مــرض موظفيهــا. فالدول
الذيــن دفعــوا الضرائــب للدولــة، أو ضريبــة القيمــة المضافــة أن بإمكانهــم اســتعادة مــا 
دفعــوه فــي غضــون بضعــة أشــهر للحصــول علــى بعــض الســيولة والمــال فــي خزينتهــم.  
ــي  ــراض الشــركات الت ــن إق ــى تتمكــن م ــال حت ــن الم ــر م ــوك لديهــا الكثي ــا أن البن ــد قلن لق
تحتــاج إلــى رأس مــال إضافــي.  لــذا نحــاول المســاعدة، ولكــن ســيتعين عمــل المزيــد فــي 
هــذا المجــال.  لكــن انظــر حولــك، الدنمــارك تحديــًدا.  البلــدان التــي تــم إغالقهــا بالكامــل ، 

تواجه مخاوف مالية أكبر من السويد.
 مــن المهــم أن يكــون لديــك القليــل مــن بــرودة األعصــاب “اآليــس كريــم فــي المعــدة” 
للقيــام باألشــياء الصحيحــة ، ولكــن بالنســبة للعديــد مــن أصحــاب الشــركات الصغيــرة ، أصبــح 
ــا اآلن.  ونأمــل بالطبــع أن تتمكــن الدولــة مــن تقديــم الدعــم المناســب، ولكــن  األمــر صعًب
عندمــا ال يكــون هنــاك زبائــن  لــدى بعــض التجــار ، يصبــح مــن الصعــب جــًدا علــى الدولــة 

تقديم المساعدة على طول الطريق. 

ماذا عن نقص بعض األدوية ومستلزمات التعقيم؟
الكومبــس: حاليــا يبــدو أنــه ال توجــد مشــكلة فــي نقــص المــواد الغذائيــة ولكــن ربمــا 
ــذه  ــاء ه ــرء أثن ــا الم ــرى يحتاجه ــياء أخ ــدي وأش ــم األي ــة ومعق ــص باألدوي ــاك نق هن

األزمة ، ما الذي يجب أن تفعله الدولة حيال ذلك ؟ 
الوزيــر: نحــن نفعــل الكثيــر. علــى ســبيل المثــال فيمــا يتعلــق معقــم اليديــن الــذي وشــك 
 ،Absolut علــى االنتهــاء مــن األســواق والمراكــز الطبيــة، قابلــت مســؤولين فــي شــركة

“أنا مسؤول إدارة 
الطوارئ في حاالت 
مثل حرائق الغابات 

ومحاوالت اعتداء 
إرهابية كالتي حدثت 

في ستوكهولم، اآلن 
نحن نتصدى لجائحة 
وبائية منتشرة حول 

العالم كما في السويد، 
ونعمل على التنسيق 
بين كل دوائر الدولة 

للقضاء على هذا الوباء، 
هذه هي مسؤوليتي، 
كذلك انا مسؤول عن 
الشرطة وكل القضايا 

المهمة المرتبطة 
باألزمة.”

“أهّم رسالة أود 
توجيهها هو أن يأخذ 
الجميع المسألة بغاية 
الجدية، ألن ما نفعله 

اآلن وكيف نتصرف 
حيال هذه األزمة هو 

من سيحدد كيف 
سننتهي من هذه 

األزمة. 
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الشــركة التــي تصنــع مشــروب الفــودكا، إنهــم ينتجــون الكثيــر مــن الخمــور، لكنهــم قــرروا 
اآلن تغييــر أجــزاء مــن إنتاجهــم بحيــث يقومــون بإنتــاج كحــول نســبته بنســبة 96 فــي المائــة 
ليكــون صالحــا كمعقــم لليديــن هــذه الشــركة أنتجــت اآلن مــا مجموعــه 200 ألــف لتــر مــن 
المــواد المعقمــة وهــم علــى اســتعداد لتزويــد مصنعــي معقمــات االيــدي بهــا حتــى يتمكنــوا 
مــن توفيرهــا لمراكــز الرعايــة الصحيــة لدينــا تعــاون آخــر مــع أولئــك الذيــن ينتجــون كمامات 
ــد مــن كمامــات الفــم التــي  ــاج المزي ــة انت ــى إمكاني ــى اتفــاق عل ــا أمــس إل الفــم. لقــد توصلن
تحتاجهــا الرعايــة الصحيــة فــي الوقــت الحالــي. قالــوا لنــا أنهــم علــى اســتعداد إلنتــاج 200 

ألف كمامة إضافية في كل شهر للسويد.
إذا الدولــة تعمــل بشــكل ممنهــج ونحــن نعلــم مســبقا عــن المنتجــات الضروريــة المعرضــة 
للنقــص تنقــص، ونــرى إذا كانــت هنــاك شــركة ســويدية يمكنهــا تأميــن ذلــك النقــص 
للتعــاون معهــا، هنــاك شــركة تبرعــت بمــواد لقطــاع الرعايــة الصحيــة وقالــت نحــن لســنا 
الرعايــة الصحيــة و دور رعايــة  المــواد اآلن ، وهــذا مــا يحتاجــه قطــاع  لتلــك  بحاجــة 
المســنين، إن كان أحــد مــا لديــه مــا يتبــرع بــه يمكنــه فعــل ذلــك عــن طريــق هيئــة الطــوارئ

MSB إنها تتلقى حاليا اي مواد يحتاجها قطاع الرعاية الطبية .

إيقاف الشاحنات التي تحمل األدوية والمستلزمات األخرى أمر خطير
الكومبس: ولكن هل هذا سيأخذ وقتا طويال؟

الوزيــر: بعــض األمــور تســير بســرعة. يمكــن الحصــول علــى معقمــات االيــدي وكمامــات 
الفــم بســرعة كبيــرة. لقــد واجهتنــا بعــض المشــاكل، ألنــه تــم إيقــاف عــدد مــن الشــاحنات 
فــي أوروبــا. بعــد أن أغلقــت بعــض البلــدان حدودهــا. مــع أنــه يجــب عــدم إعاقــة حركــة هــذه 
الشــاحنات، هــذا أمــر خطيــر. فــي هــذه الشــاحنات كانــت هنــاك أدويــة أو معــدات واقيــة. لــذا 
فنحــن نعمــل مــع هــذه الــدول ، ونقــول لهــم أنــه يجــب أال تتصرفــوا  بهــذه الطريقــة. يجــب 
ــوا  ــا إرســال المســاعدة إليهــم إذا كان ــا يمكنن

ً
ــى هــذه المعــدات. فنحــن أيض أن نحصــل عل

بحاجة إلى منتجاتنا التي تصنع في السويد.

تحمل المسؤوليات المشتركة أهم من إرسال الجيش للشوارع لفرض حظر التجول
الكومبس: هل ستفرض الحكومة حظر تجول؟

الوزيــر: ليــس لدينــا مقترحــا اآلن بفــرض حظــر التجــول. مــن المهــم حاليــا أن نتحمــل أنــا 
وأنــت مســؤوليتنا. يجــب التأكــد مــن عــدم الذهــاب إلــى العمــل أو المدرســة إذا شــعرنا 
بالمــرض.. نتأكــد مــن حمايــة األكبــر ســًنا، حتــى ال يقضــوا الوقــت مــع الكثيــر مــن النــاس. 
والتأكــد مــن عــدم التجمــع ضمــن أعــداد كبيــرة، كحفــالت ومــا شــابه ذلــك. هــذا هــو أهــم 
شــيء يمكننــا القيــام بــه اآلن. هنــاك دول اســتخدمت نوعــا مــا مــن منــع التجــول بمســاعدة 
الجيــش. ولكــن هــذا اإلجــراء غيــر صالــح لفتــرة قصيــرة إذا كان هــذا الفيــروس سيســتمر 
حتــى الصيــف، عندهــا يجــب أن يمتــد الحظــر بشــكل دائــم. وليــس لمــدة يوميــن أو ثالثــة 

أيام.

تحمل المسؤولية الجماعية أفضل من إرسال الجنود للشارع
 أعتقــد أن هنــاك مســؤولية مشــتركة مــن المفتــرض أن نتحملهــا مًعــا لحمايــة الجــدة والجــد 
والمعرضيــن للمــرض. القيــام بذلــك هــو أفضــل مــن إرســال الجيــش إلــى الشــوارع. هــذا 
الموضــوع ليــس علــى الطاولــة للبــت بــه لكــن إذا أوصــت الســلطات المختصــة ضــرورة القيــام 

اته جديدة، نحن في الحكومة مستعدون إلصدار قرارات جديدة. إجراء

كيف نساهم في تقاسم المسؤوليات الجماعية؟
الكومبــس: تصلنــا رســائل عديــدة مــن المتابعيــن يعرضــون مســاعداتهم ويريــدون 

المساهمة في مع المجتمع في هذا الظرف، ماذا تقول لهم؟
الوزيــر: أهــم شــيء علــى المتابعيــن أن يقومــون بــه، هــو معرفــة وااللتــزام بالتوصيــات 
والتوجهــات الضروريــة مثــل، إرشــادات النظافــة وغســل أيديهــم، عــدم الذهــاب إلــى العمــل 
إذا كانــوا مرضــى، تأكــدوا مــن عــزل كبــار الســن. إذا كان بإمــكان الجميــع إبــالغ اآلخريــن بذلــك، 
ــى الخــارج أو المتجــر قــل لهــا يمكننــي  ــة واألصدقــاء. عندمــا تريــد الجــدة الذهــاب إل العائل
أن يكونــوا  الســن، ال يريــدون  لكبــار  بالنســبة  مســاعدتك. تأكــد مــن وقــت حضورهــا، 
بمفردهــم. اقــِض وقًتــا معهــم للتأكــد مــن أنهــم ال يســتطيعون الخــروج فــي الشــوارع 
للتنــزه، ولكــن ليــس فــي مــكان يوجــد فيــه أشــخاص كثــر آخريــن. هــذا هــو الشــيء األكثــر 
أهميــة، بعــد كل شــيء. تحمــل المســؤولية بمســاعدتهم، والتســوق لهــم، وشــراء األدويــة 

لهم.

»تحمل المسؤوليات 
المشتركة أهم من 

إرسال الجيش للشوارع 
لفرض حظر التجول«



الكومبسمارس / آذار  2020 العدد 77  25

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 

ضخ البنك المركزي أموال كبيرة للمساعدة في منح القروض 
للشركات

تأكــد مــن تحمــل المســؤولية الجماعيــة، هــذا هــو أهــم شــيء. ثــم إذا كنــت 
تعمــل فــي مجــال الرعايــة الصحيــة فمــن المهــم أن تذهــب للعمــل إذا 
كنــت بصحــة جيــدة. ألنــك مهــم فــي مواجهــة هــذه االزمــة إذا كنــت 
تعمــل علــى حافلــة فأذهــب لعملــك بحيــث يتمكــن الشــخص الــذي يحتــاج 
إلــى الذهــاب إلــى المستشــفى مــن ركــوب الحافلــة للذهــاب هنــاك. أن 
أولئــك الذيــن يعملــون فــي غرفــة طعــام مــدراس لألطفــال الصغــار فــي 
مرحلــة مــا قبــل المدرســة أذهبــوا للعمــل لضمــان حصــول التالميــذ 
الصغــار علــى الطعــام عليــك أن تعلــم أنــه مــن المهــم اجتماعًيــا أن 
تســتمر فــي العمــل، ألنــه إذا لــم يكــن ذلــك ، فــإن الغالبيــة العظمــى مــن 
الذيــن يحتاجــون  أولئــك  فــي مســاعدة  المجتمــع ســيجدون صعوبــة 

للمساعدة  في الوقت الحالي.

إذا كنــت بصحــة جيــدة، اذهــب إلــى العمــل، حــاول المســاعدة قــدر 
اإلمــكان. إذا كان لديــك أدنــى عالمــة للمــرض، فيجــب عليــك البقــاء فــي 

المنزل بشكل خاص. 

السويد ستجتاز األزمة ولن تحدث كارثة ولكن ربما األيام المقبلة 
ستكون صعبة

الكومبس: هل السويد ستجتاز هذه االزمة برأيك؟
الوزيــر: إننــي علــى قناعــة تامــة بــأن الســويد قــادرة علــى مواجهــة هــذه 
األزمــة ، لكــن هــذه االزمــة يمكــن أن تكــون أســوأ بكثيــر ممــا هــي عليــه 
اليــوم. هــذا مــا نســتعد لــه. لذلــك مــا نقــوم بــه أنــا وأنــت اليــوم ، ســيحدد 

كيف سيكون وضع الرعاية الصحية في غضون أسبوع أو أسبوعين.
لــذا علينــا اآلن أن نفكــر ونفعــل األشــياء الصحيحــة حتــى ال تــزداد الســويد 

ا. سيكون األمر أسوأ لكن لن يكون هناك كارثة. سوًء
ــا بشــكل  ــي الســويد تعمــل حق ــة ف ــة الصحي المؤسســات ونظــام الرعاي

جيــد. الموظفــون الذيــن يعملــون فــي مجــال الرعايــة الصحيــة والطبيــة 
ــا. إذا اضطــر أن يأتــي الجميــع إلــى الرعايــة الصحيــة فــي نفــس 

ً
جيــدون حق

الوقت، فهذه مشكلة تؤثر على استمرارية عمل هده المؤسسات.
ــن يمرضــوا فــي نفــس الوقــت، عندهــا ســنتعامل  فــي حــال أن الجميــع ل

بشكل أفضل مع هذه األزمة.

لقاء: د. محمود أغا
رئيس تحرير مؤسسة الكومبس اإلعالمية

m.agh@alkompis.se

وزير الداخلية السويدية ميكائيل دامبيري في حوار مع د. محمود آغا
FOTO: ALKOMPIS
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معلومات هامة
يجب أن تبقى في المنزل عند الشعور بالمرض

إذا شــعرت بالمــرض مــن خــالل أعــراض معينــة مثــل الــزكام أو الســعال 
أو ارتفــاع درجــة حــرارة جســمك، حــاول عندهــا تجنــب مقابلــة أشــخاص 
آخريــن. ال تذهــب للعمــل أو المدرســة أو الحضانــة. هــذا ســيكون تصرفــا 
صحيحــا حتــى لــو شــعرت ببعــض المــرض. مــن المهــم عــدم المخاطــرة 

بإصابة اآلخرين.
ابــق فــي المنــزل طالمــا تشــعر بالمــرض. إذا أصبحــت عاجــزًا وغيــر قــادر 
علــى رعايــة نفســك فــي المنــزل، يمكنــك االتصال برقــم 1177 للحصول 
علــى المشــورة الطبيــة. انتظــر يوميــن علــى األقــل بعــد أن تتحســن قبــل 

الذهاب إلى العمل أو المدرسة.
كبــار الســن أكثــر عرضــة لخطــر اإلصابــة بهــذا المــرض. لذلــك، مــن 
المهــم عــدم زيــارة األشــخاص فــي المستشــفيات ودور المســنين دون 
ــذي  ــم بســيط. أنــت ال داٍع. ال تقــم بمثــل هــذه الزيــارات إذا شــعرت بأل
تعمــل مــع رعايــة المســنين يجــب أال تذهــب للعمــل إذا كنــت تعانــي مــن 

السعال أو البرد.
انتبه ألعراض مرض كوفيد19

األعــراض التــي تــم اإلبــالغ عنهــا هــي بشــكل رئيســي الحمــى والســعال. 
ومــن األعــراض الشــائعة أيضــا اآلثــار المؤلمــة علــى الجهــاز التنفســي 

والتهاب الحلق والصداع وآالم العضالت والمفاصل.
يعانــي معظــم النــاس مــن مشــاكل خفيفــة تحــدث مــن تلقــاء نفســها مــع 
المثــال،  ســبيل  علــى  البعــض  يصــاب  المنــزل.  فــي  الذاتيــة  الرعايــة 
بصعوبــات فــي التنفــس وااللتهــاب الرئــوي. إذا شــعرت بمثــل هــذه 

األعراض، فحاول تجنب مقابلة أشخاص آخرين.
اغسل يديك بشكل متكرر

ــا  ــر عندم ــن. تنتشــر أكث ــى اليدي ــة بســهولة عل ــق العوامــل المعدي تعل
تصافــح شــخص مــا باليــد. لذلــك، اغســل يديــك بشــكل متكــرر بالصابــون 

والماء الدافئ لمدة 20 ثانية على األقل.
اغســل يديــك دائًمــا عنــد عودتــك إلــى المنــزل أو عندمــا تصــل إلــى العمــل 
بعــد الخــروج وقبــل الوجبــات وأثنــاء تنــاول الطعــام وبعــد اســتعمال 

المرحاض. 
السعال والعطس في وضع طي الذراع على الفم

ــى مــواد  عنــد الســعال والعطــس، تنتشــر قطــرات صغيــرة تحتــوي عل
معديــة. عــن طريــق الســعال والعطــس فــي طيــة الــذراع أو فــي منديــل 
ورق، فإنــك تمنــع العــدوى مــن االنتشــار فــي بيئتــك أو تلويــث يديــك. 

احرص على رمي المنديل دائما في سلة المهمالت واغسل يديك.
تجنب لمس العينين واألنف والفم

تنتشــر العــدوى مــن خــالل األغشــية المخاطيــة للعينيــن واألنــف والفــم. 
ــات الجهــاز التنفســي هــو  ات الوقائيــة الشــائعة ضــد التهاب أحــد اإلجــراء

تجنب لمس العين واألنف والفم.
معقمات اليد

إذا لــم يتوفــر المــاء والصابــون، يمكنــك اســتخدام ســائل كحولــي لتعقيــم 
اليدينبنســبة 60% كحــول علــى األقــل. اغســل يديــك دائًمــا بالمــاء 

والصابون إذا كانت يديك متسختان بشكل واضح.

معلومات من هيئة الصحة العامة

كيف تحمي نفسك واآلخرين 
من انتشار العدوى بفيروس 

كورونا الجديد؟

أفضل طريقة لحماية نفسك واآلخرين من 
اإلصابة بالمرض هي تجنب االتصال الوثيق 

مع المرضى. هذه بعض النصائح العامة 
لتجنب العدوى:
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Hämta startpaket och ladda här

08-520 549 77lycamobile.se

Lyca Smart XL

Lyca Smart SUPER

Lyca Smart XXL

Lyca Smart L

INOM SVERIGE

INOM SVERIGE

INOM SVERIGE

INOM SVERIGE

15

35 50

8
GB

GB
GB

GB
FRIA SAMTAL & SMS

FRIA SAMTAL & SMS

FRIA SAMTAL & SMS

FRIA SAMTAL & SMS

/30 DAGAR

99
/30 DAGAR

129kr

/30 DAGAR

149kr
/30 DAGAR

199kr

kr
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فكر بكبار السن واملعرضني بسبب

ضعف الصحة يف مجتمعنا

اذا كنت تعاين من أحد األعراض التالية:

الحرارة

السعال

سيالن األنف

أمل الحلق

ابق يف البيت
إذا كنت مريضاً


