الدفاع الشامل -
كل السويد معا
على الرغم من أن السويد أكثر أمانًا من العديد من البلدان األخرى ،إال
أن هناك بعض المخاطر والتهديدات التي تهدد أمننا واستقاللنا.
يجب أن يتولى الدفاع الشامل للسويد مهمة حماية البالد والدفاع
عنها ،والدفاع عن حريتنا وحقنا في العيش بالطريقة التي نختارها،
فالجميع يعلم بشأن التهديدات التي تتعرض لها السويد.

الدفاع الشامل
الدفاع الشامل هو كل األنشطة الالزمة إلعداد السويد للحرب.
ويتكون الدفاع الشامل من الدفاع العسكري والدفاع المدني.
ويتعلق الدفاع المدني بمدى قدرة المجتمع على الصمود أمام
خطر الحرب وتهديداتها.

ما الذي يشكل تهدي ًدا بالنسبة لنا؟
لقد تدهور وضع السياسة األمنية في المنطقة المجاورة
للسويد في السنوات األخيرة .كما تعد األوضاع غير مستقرة
أيضًا على الصعيد العالمي.
تتأثر السويد بشكل متزايد باألحداث في عالمنا المحيط .في
حالة حدوث أزمة سياسة أمنية أو نزاع مسلح في منطقة بحر
البلطيق أو في بقية أوروبا ،فسوف نتأثر .في مثل هذه الحالة،
ال نستبعد توجيه أي من وسائل القوة العسكرية أو التهديد
إلى السويد .لذا ،يجب أن يكون الدفاع الشامل قادرًا على
مواجهة الهجوم المسلح أو أي أعمال حرب أخرى ضد بلدنا.

الدفاع المدني
الدفاع المدني هو العمل الذي تقوم به أجهزة الدولة
والبلديات والمناطق والشركات الخاصة ومؤسسات
المجتمع المدني لحماية السكان المدنيين ،وعلى
سبيل المثال ،توفير الرعاية الصحية والنقل للعمل.
يجب أن يكون الدفاع المدني أيضًا قادرًا على دعم
القوات المسلحة.

الدفاع العسكري
يتكون الدفاع العسكري من القوات المسلحة
والحرس الداخلي باإلضافة إلى عدد من السلطات
األخرى .وتتولى القوات المسلحة مهمة الدفاع عن
أراضينا وعن حدود السويد.

ما الذي ندافع عنه؟
نحن ال ندافع فقط عن حدود بلدنا وحدود األرض ،ولكننا ندافع
أيضًا عن جميع القيم التي تُشكل أساس مجتمعنا .كما
نحتاج أن نكون قادرين أيضًا على حماية حقوق االنسان وحرية
التعبير والديمقراطية والدفاع عنها.
في الصفحة التالية ،يمكنك قراءة المزيد عن دورك في
حالة حدوث تهديدات أو التعرض لخطر الحروب.

أنت جزء من عملية الدفاع الشامل
في السويد ،لدينا التزام دفاعي شامل .ويعني هذا أنه يمكن استدعاء كل من
يعيش في البالد ويتراوح عمره بين  16و  70عامًا للمساعدة في المهام المختلفة
في حالة خطر نشوب حرب أو اشتباك .يمكن أن تشمل هذه المهام قيادة وسائل
النقل ،أو العمل في الرعاية الصحية ،أو في دور الحضانة أو المساهمة بأي طريقة
أخرى في وظائف المجتمع قدر اإلمكان.
إذا كنت تعمل بالفعل في أي الوظائف المهمة للمجتمع ،فقد تتمكن من االستمرار
في العمل كالمعتاد.الجميع ملتزمون بالمساهمة ونحن بحاجة للجميع.

عندما يختلف أداء المجتمع عن المعتاد
في حالة ظهور خطر الحرب واالشتباك ،تصبح الكثير من الخدمات المعتادة في
المجتمع محدودة للغاية ،حيث تستخدم الكثير من الموارد في الدفاع عن البالد.
في تلك األوقات ،قد تتوقف واردات السلع المهمة ،وقد تصبح أرفف المتاجر فارغة
وقد يكون من الصعب الحصول على األدوية .كما يمكن لهجمات تكنولوجيا المعلومات
أن تقطع إمدادات الكهرباء وشبكة الهاتف الجوال .فكر في الطريقة التي يمكنك بها
أنت واألشخاص من حولك التعامل مع الموقف عندما يتوقف المجتمع عن العمل كما
اعتدنا عليه.

ما مدى استعدادك؟
في حالة الضغط الشديد ،يجب أن تكون قادرًا على إدارة شؤونك لبضعة أيام فما
فوق ولمدة أسبوع أو أكثر .أهم شيء هو توفير الطعام ومياه الشرب والتدفئة
وإتاحة الفرصة لتلقي المعلومات المهمة .في حالة استعدادك ،فإنك تساعد البلد
بأكمله على التعامل بشكل أفضل مع الضغط الشديد.

تأكد من متابعة المعلومات المهمة
في المواقف الخطيرة ،يجب أن تكون قادرًا على تلقي المعلومات المهمة من
السلطات ومتابعة تقارير وسائل اإلعالم .تأكد من أن لديك جهاز راديو يعمل
دون كهرباء .استمع إلى راديو  P4السويدي أو شاهد التلفزيون السويدي .فمن
المفترض أن تكون تلك الجهات قادرة إرسال معلومات عامة مهمة حتى في الظروف
المضطربة.

احذر من المعلومات الزائفة
في حالة ظهور خطر الحرب أو االشتباك ،تنتشر معلومات وادعاءات كاذبة .تستخدم
الدول والمنظمات بالفعل اليوم معلومات مضللة لمحاولة التأثير على قيمنا والطريقة
التي نتعامل بها مع مختلف المواقف .كن منتبهًا وتحرى المصداقية .وفكر كذلك في
المعلومات التي تشاركها على وسائل التواصل االجتماعي.

شارك بطريقتك الخاصة
إذا كنت تريد المساهمة بشكل إضافي ،يمكنك االنضمام إلى منظمة دفاعية
تطوعية .وهي منظمات تقوم بمهام خاصة في أوقات األزمات أو الحروب .هناك
العديد من المنظمات المختلفة لالختيار من بينها .اقرأ المزيد على الموقع
اإللكتروني .msb.se/ffo
يمكنك أيضًا القيام بمبادرة خاصة في المكان الذي تعيش فيه أو في المدرسة أو
في مكان عملك أو في إطار آخر.

www.dinsäkerhet.se/kris-och-krig/

تحقق من مصدر
المعلومات
•هل هي حقائق أم مجرد آراء؟
•ما هو الغرض من تلك المعلومات؟
•هل يمكن الوثوق في المصدر؟
•هل تتوفر تلك المعلومات في مكان آخر؟
•هل هي معلومات جديدة أم قديمة ،ولماذا
ظهرت اآلن؟

