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 وأورواب السويد يف البلدايت قبل من عموما والالجئني خصوصا املسلمة اجلالية أبناء سحب

 تقف نأ هللا من ونتمىن هلم والدهمأ يرجع نأ هللا من ونتمىن ،صاهبمأ ملا الشديد احلزن املكلومة العائالت أهايل نشاطر ابتداء
 .لدايتالب قبل من عامة والالجئني خاصة املسلمني طفالأ أخذ محلة

 حاالت زايدة مع تزامنا خريةاأل الفرتات يف خصوصا املسلمني الالجئني بناءأل السويد يف البلدايت سحب عمليات كثرت  لقد
 ،واإلسالمي العريب العاملني يف بالدان خريات الستغالل املسلمني بالد يف الغرب يشعلها اليت واحلروب البطش بعد للسويد اللجوء
 :أمهها ريةكث  ألسباب يعود وهذا

 ذلك كانأ سواء ابلقانون جهلهم بسبب القوانني فخ يف يقعون عامة والالجئني خاصة املسلمني الالجئني عائالت نأ .١
 ألن الظلم وأحياان سيئة ملعاملة للتعرض وعرضة بسهولة هئبناأ خلسارة عرضة جيعله ابلقانون املغرتب فجهل .اإجيابي أم اسلبي القانون
 .حقوقه يعرف ال معا بشكل املغرتب

 الكبري جهلها بسبب القانون تطبيق حال التصرف حتسن ال عموما وروابأ ويف  خصوصا السويد يف البلدايت نفإ سفولأل
 ثناءأ املعاملة وسوء شيء القانون فتطبيق .طفاهلاأ أخذ عند املرأة مع الشرطة هبا تعاملت اليت الطريقة هو والدليل ،املغرتبني بثقافة
 .خرآ شيء قانونال تطبيق

 وبقلة احرتام بقلة معنا تتعامل عامة روابأو و  خاصة السويد يف السلطات جتعل وسياسيا عامليا خاصة املسلمني مسعة .٢
 .انؤ وأبنا عائالتنا وضاعت حقوقنا ضاعت الإو  أنفسنا محاية وطرق القوانني يف ونتفقه كثريا  حنذر نأ علينا جيب ولذلك ؛تعاطف

 كما  بدورهم يقومون ال عام بشكل سفلأل سالميةاإل واملراكز واجلمعيات املساجد يف السويد يف ملسلمنيا ميثلون الذين .٣
 اجلمعية وأ املسجد يف القيادة يستلم من على دارةاإل يف الداخلية صراعاتال هو والسبب .واملساعدة للتوعية النقطة هذه يف ينبغي

 .املركز وأ

 .صالأ لعائالهتم وال للمغرتبني ابالا  تلقي ال واليت هلا الداعمة الدكتاتورية الدول بسفارات مرتبطة السويد يف املساجد معظم .٤

 ؛عام بشكل احلكومية الدوائر مع التعامل وبوسائل حبقوقه كاف  بشكل تعريفه يتم ال البالد هلذه املغرتب جميء حني .٥
 .إطالقا منه قصد دون حمرتم غري وأ مهجّيا يبدو فلذلك ،رالدوائ مع التعامل حسن وأدوات وسائل املغرتب يفقد ولذلك

 احلال يبقوا ال نأو  ،الالجئني جتاه بواجبهم ويقوموا يتحركوا نأ السويد دولة يف للمسؤولني السويد يف مسلمني بصفتنا نتوجه
 .تطبيقه طريقة ومن القانون من وابلظلم املعايري ابزدواجية نشعر عامة واملغرتبني خاصة املسلمني فنحن عليه، هو ما على

 املطالبة طريق عن ومفيدة منتجة بصورة حتتج نأ عموما وروابأ ويف  خصوصا السويد يف املسلمة للجالية نتوجه نناأ كما
 .مشاهبة حاالت وقوع حال يف ليهاإ اللجوء ميكن الالجئني أبناء حبماية خاصة مراكز سيسأبت

 .البلدايت قبل من نائبناأ سحب ظاهرة من للحد ونتعاون تفنتكا نأ الغرب يف فئاتنا بكل علينا جيب
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