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صدم  اللجوء  »كامبات«  في  الواقع  أن  غير  السويد،  أقدامهم  وطئت  أن  بعد  بها  حلموا  كريمة  حياة  عن  يبحثون 
لالجئين الذين تتسارع طلبات عودتهم الطوعية إلى بلدانهم التي فروا منها، بسبب ما يعانونه في سكنهم، كما 

يكشف التحقيق

معاناة الالجئين تزيد أرباح شركات 
اإلسكان في السويد

خصخصة 
معسكرات اإليواء

استوكهولم ــ ناصر السهلي

تدهورت الحالة الصحية لالجئة 
ــــل فــلــســطــيــنــي  ــة مــــن أصـ ــوريـ الـــسـ
أشهر  تسعة  بــعــد  سعيد  ســهــاد 
مـــن االنـــتـــظـــار فـــي مــعــســكــر مــولــونــغ وســط 
ــة، ما  ــامــ الــســويــد دون الــحــصــول عــلــى اإلقــ
التقدم بطلب نقل مــن املعسكر  إلــى  دعــاهــا 
إلى منزل صديقتها في مدينة ماملو جنوبي 
ــاع الــتــي  ــ الــســويــد، هـــروبـــا مـــن ســـوء األوضــ
يعانيها طالبو اللجوء في املعسكر املفتقد 
إلى النظافة، ما تسبب في انتشار البعوض 
والحشرات، إلى جانب االزدحام الشديد في 
»الكامب« الواحد، إذ تخصص غرفة واحدة 
للعائلة، وتشترك أكثر من عائلة في املطبخ 
ما خلق الكثير من املشاكل بني الالجئني من 
مختلف الجنسيات في ظل إهمال وافتعال 
للمشاكل من قبل إدارة املعسكر، األمر الذي 
إلى  فيه  القاطنني  إحالة حياة  في  »تسبب 
جحيم«، وهو ما يراه الناشط في الدفاع عن 
حقوق طالبي اللجوء في غوتيبورغ )جنوب 
ــارلـــســـون، نتيجة  غـــربـــي الـــســـويـــد( بــيــلــد كـ
طالبي  اســتــقــبــال  عــمــلــيــة  لــتــحــول  طبيعية 
الــلــجــوء وإيــوائــهــم، إلـــى »صــنــاعــة وتــجــارة 
عـــديـــدون«، بحسب  أطــــراف  مــنــهــا  يستفيد 
»الــعــربــي الــجــديــد« هــو وزميلته  مــا يــقــول لـــ
ــاء الــالجــئــني  الــحــقــوقــيــة فـــي مــنــظــمــة أصـــدقـ
التي  ســكــووســكــغــوورد،  مــاريــا  الدنماركية 
أرجــعــت مــعــانــاة الــالجــئــني إلـــى خصخصة 
تجارية  رأسمالية  بطريقة  اللجوء  عملية 
بحتة، باشتراك جهات رسمية ما أدي إلى 
تراجع كبير في أعداد الالجئني الذين وصل 
عددهم في السويد إلى 162.877 الجئ في 
الـــعـــام 2015 بــحــســب كــيــفــن مـــارهـــوم مــديــر 
مــصــلــحــة الــهــجــرة فـــي مــقــاطــعــة يــافــلــبــورغ 
إيــواء لالجئني  أكبر مراكز  التي يوجد بها 
بالسويد، بينما انخفض العدد إلى 28.939 
فـــي عـــام 2016، وفــقــا إلحـــصـــاء مــوثــق عبر 

موقع وكالة الهجرة السويدية.

معسكرات غير مؤهلة لإليواء
واملستشفيات  املـــزارع  مستثمرون  استغل 
تعاني  التي  البسيطة  والفنادق  املهجورة، 
إفـــالســـا، إلســـكـــان طــالــبــي الــلــجــوء، وقــامــوا 
لإليواء  مجهزة  غير  أماكن  في  بتكديسهم 

كامب فالستاد بمنطقة فيسترفيك، بعد أن 
أضرب عن الطعام بسبب انتشار األوساخ 
ونــوعــيــة الــوجــبــات املــقــدمــة والــتــي وصفها 
ملوقع الكومبس السويدي بأنها غير قابلة 
الــكــامــب عندما علمت  لــأكــل لكن مــســؤولــة 
بقرارهم هذا قامت بإتخاذ أجراء استباقي، 
واشتكت  الــغــرف،  أبـــواب  إذ حطمت بعض 

لدى الهجرة قيام الجئني بهذا الفعل.

التربح من معاناة الالجئين
خــصــخــصــة إســـكـــان طــالــبــي الــلــجــوء مثلت 
طوق نجاة لشركات وأصحاب أعمال ممن 
يملكون فنادق ونزل وعقارات مهجورة إذ 
تمكنوا من إعــادة تشغيلها وفق عقود مع 
مصلحة الهجرة حصدوا بموجبها أرباحا 
كثيرة، وخصوصا شركة »جوكارجو« التي 
تــعــد أكــبــر شــركــة إلســـكـــان طــالــبــي الــلــجــوء 
وفقا لبيانات صــادرة عن مصلحة الهجرة 

السويدية في فبراير/شباط 2016.
ويمتلك الشركة السياسي السويدي ورجل 
األعــمــال بــيــرت كــارلــســون والـــذي أســس في 
حــزبــا سياسيا  املــاضــي  الــقــرن  تسعينيات 
بـــاســـم الــديــمــقــراطــيــة الـــجـــديـــدة جـــاعـــال من 
بــنــود برنامج  أهـــم  الــهــجــرة أحـــد  تخفيض 
حزبه، الذي مثله في البرملان )ريسداغ( في 

الفترة من عام 1991 وحتى عام 1994.  
ــا صــافــيــة فـــي عــام  ــاحـ وحــقــقــت الــشــركــة أربـ
كـــرونـــة  مـــلـــيـــون   195 إلــــــى  ــت  ــلــ وصــ  2015
مــلــيــون دوالر  ــعـــادل 24  يـ ــا  مـ ســـويـــديـــة أي 
ــيـــركـــي وتــتــلــخــص فـــكـــرة كـــارلـــســـون فــي  أمـ
اإلدارة وفقا ملبدأ »أرخــص وأفضل الطرق« 
كما يقول، وال تعد األرباح الكبيرة لشركته 
ــوامــــش أربـــــاح  ــة، إذ ال تـــقـــل هــ ــ ــــرديـ حـــالـــة فـ
الشركات األخرى عن 50% و 60 باملئة، كما 
هو حال شركة »ديفكون« للتأجير، وشركة  
 ،Nordic Humanitarian الــشــمــال  إنــســانــيــة 
بــيــنــمــا تـــراوحـــت أربـــــاح عـــشـــرات الــشــركــات 
صغيرة الحجم بني  12% و22 باملئة، وهو 
اللجوء في  مــا حــول عملية إســكــان طالبي 
إلــى وسيلة تربح على  السويد والــدنــمــارك 
حساب حياة كريمة يبحث عنها الالجئون 
بحسب الناشط الحقوقي كارلسون، والذي 
أكــــد أن الــتــنــافــس عــلــى تــقــديــم مــنــاقــصــات 
بأرخص  اللجوء،  وإدارة ملعسكرات  إسكان 
األســـعـــار إلــــى مــصــلــحــة الــهــجــرة نــجــم عنه 
تــدن فــي مستوى اإليـــواء والــخــدمــات، وهو 
الفتاح،  الــالجــئــة ميرنا عبد  عــانــت منه  مــا 
فــي  املــــوجــــود   ،  Elmia ــامـــب كـ فــــي  املــقــيــمــة 
مقاطعة يونشوبينغ والتي وصفت الوضع 
بـــأنـــه »ال يــــطــــاق«، جـــــراء انــــعــــدام الــنــظــافــة، 
بسبب انتشار حشرات تعتاش على خشب 

املفروشات وأرضية الغرف.

حوادث عنف في المعسكرات
االستمرار في بقاء الالجئني في معسكرات 
ومراكز اإليواء التي تديرها شركات خاصة 
أثار الكثير من املشكالت الناتجة عن سوء 
لــجــوء  مـــركـــز   80 تـــعـــرض  ومـــنـــهـــا  اإلدارة، 
إلحصائية  وفقا   2015 العام  منذ  للحريق 
الــســويــديــة »اس  الــرســمــيــة  الــقــنــاة  نشرتها 
فــي تــي«، لكن جيمي أوكــســون زعيم حزب 
ديمقراطيي السويد اليميني املتشدد اتهم 
الالجئني  محلية  تلفزيونية  أحــاديــث  فــي 
اللجوء،  معسكرات  فــي  الــحــرائــق  بافتعال 
ــئــــني فـــــي الـــــوقـــــت ذاتــــــه،  طــــالــــبــــا مـــــن الــــالجــ

العيش  لــم يعجبهم  إذا  بلده  عــن  »الــرحــيــل 
فــيــهــا«. ولـــم تــخــف الــشــرطــة الــســويــديــة في 
ــن تـــزايـــد  ــد قــلــقــهــا مــ ــويـ وســـــط وغــــــرب الـــسـ
ــتــــي بـــــــدأت تـــنـــتـــشـــر فــي  ــنـــف الــ ــعـ ظــــاهــــرة الـ
البعض  إذ يستغل  الــلــجــوء،  مــراكــز  بــعــض 
األوضــــاع هــنــاك ملــمــارســة أعــمــال إجــرامــيــة. 
الشرطة  باسم  املتحدث  أكــد عليه  مــا  وهــو 
كريستر نوردستروم في ذات املنطقة، بعد 
عن  النقاب  السويدية  السلطات  كشفت  أن 
جــريــمــة اغــتــصــاب جــمــاعــي لــطــفــل أفــغــانــي 
الجئ في الرابعة عشرة من العمر على يد 
اللجوء،  في معسكر  يكبرونه سنا  الجئني 
إدارة  حينها  السويدية  السلطات  تهمت 

ُ
وأ

ــدم الــرعــايــة  »اإلهـــمـــال«، وعـ ذلـــك املعسكر بــــ
ّصر.

ُ
واالنتباه الكامل على الق

مخصصات كبيرة لالجئين
الــســويــديــة العامة  تكشف بــيــانــات املــوازنــة 
لعام 2016، عن زيادة مخصصات مصلحة 
مليار   19.5 إلــى  لتصل  السويدية  الــهــجــرة 
 17 كانت  مليار دوالر( بعدما   2.39( كــرون 
فــي عــام  مــلــيــار دوالر(  كــــرون )2.09  مــلــيــار 
زادت  عــام  فــي  الهجرة  نفقات  أن  أي   ،2015
عــن  ــاضــــي  املــ ــام  ــعــ الــ ــي  فــ  %11.76 ــدار  ــقـ ــمـ بـ
سابقه، فيما خصصت املوازنة العامة مبلغ 
21 مليار كرون سويدي )2.58 مليار دوالر( 
ملساعدة البلديات التي تغطي نفقات خطط 
دمــــج املــهــاجــريــن بـــزيـــادة قـــدرهـــا 31% عن 

مصروفات عام 2015.
ــلـــك املـــخـــصـــصـــات الـــكـــبـــيـــرة؟«  »لــــكــــن أيـــــن تـ
ــي مـــعـــســـكـــر فــي  ــ ــئ فـ ــ ــــالجـ ــاءل الـ ــ ــسـ ــ هــــكــــذا تـ
مــاولــيــنــغ، وســـط الــســويــد، الــدكــتــور محمد 
ــى الــســويــد  ــو عـــمـــر الــــقــــادم مــــن مـــصـــر إلـــ ابـــ
ــا مــن  ــهــ ــاللــ ــى خــ ــ ــانـ ــ ــذ عــــــــام ونــــــصــــــف، عـ ــنــ مــ
احــتــيــاجــه لــلــدواء فــي ظــل ظـــروف معيشية 
ســيــئــة ال يــبــدو أنــهــا ســتــنــتــهــي قــريــبــا كما 
»الــعــربــي الــجــديــد« مــضــيــفــا »تــجــري  قـــال لـــ
الداخلية  الخالفات  لفض  كثيرة  محاوالت 
بني الالجئني في معسكرات اإليــواء ويقوم 
الالجئون بمبادرات لتحسني وإصالح هذه 
املــالك يحتجون أحيانا  أن  املعسكرات رغــم 
على إدخال أي تعديل على نزل آيل للسقوط 
أصال، لكن يبدو أن تأخير البت في طلبات 
الـــلـــجـــوء يـــكـــون مـــقـــصـــودا لــبــث الـــيـــأس في 
نفوسنا وسحب طلب اللجوء والعودة من 

حيث أتيت«.
طـــلـــبـــات  الجــــــــئ   9500 ســــحــــب  وبــــالــــفــــعــــل 
لــجــوئــهــم خــــالل األشـــهـــر الــســتــة مـــن الــعــام 
التأخير  الهجرة  مصلحة  وتعيد  املــاضــي، 
في حصول الالجئني على اإلقامات ألسباب 
الذي  الهوية  والتحقق من  تتعلق باإلعداد 
فــرضــتــه قـــوانـــني الـــســـويـــد الـــجـــديـــدة الــعــام 
املــــاضــــي، فــضــال عـــن مـــــرور طـــالـــب الــلــجــوء 
بــمــراحــل قــانــونــيــة مختلفة، تــصــل أحــيــانــا، 
إلـــى عــبــور مـــراحـــل تــقــاض واســتــئــنــاف في 
ثـــالثـــة مـــن املـــــدن الـــســـويـــديـــة: اســتــوكــهــولــم 
وغــوتــيــبــورغ ومـــاملـــو، حــيــث تنتشر أمــاكــن 
ــبـــي الــــلــــجــــوء عــلــى  ــالـ ــرات إقــــامــــة طـ ــكـ ــعـــسـ مـ
مدير  السويدية، بحسب  الجغرافيا  امتداد 
مصلحة الهجرة في يافلبورغ، والذي لفت 
إلى أن طالب اللجوء لديه خيار اإلقامة عند 
أصــدقــاء أو أقـــارب، أثــنــاء دراســـة الطلب في 
حال لم يرد اإلقامة في معسكر اللجوء في 
كافية  أماكن  لتأمني  كبيرة جــدًا  ظل حاجة 

إليواء الالجئني.

واملعسكر،  املخيم  أو  »الــكــامــب«  يسمونها 
ــغــــرف والـــحـــمـــامـــات  ــن الــ بـــهـــا عـــــدد قــلــيــل مــ
واملـــطـــابـــخ الـــتـــي تــكــتــظ بـــالـــعـــائـــالت لطهي 
الطعام، إذ يخصص املطبخ الواحد لعدد من 
التحقيق عبر  العائالت وفــق ما وثقه معد 
شهادات عشرة من الالجئني في معسكرات 
ــدة مــن  ــ ــ ــــذه واحـ لـــجـــوء بـــالـــســـويـــد، وتـــعـــد هـ
الــطــرق الــتــي تــتــربــح مــن ورائـــهـــا الــشــركــات 
ــواء الــالجــئــني الـــجـــدد بحسب  ــ الــخــاصــة إليـ
ــي فــــرهــــاد حــســيــنــي الــــذي  ــ ــرانـ ــ الــــالجــــئ اإليـ
جنوبي  فيلستاد  مــركــز  فــي  متطوعا  عمل 
الجديد«:  »العربي  لـ يقول  والـــذي  السويد، 
املعسكرات  تدير  التي  الخاصة  »الــشــركــات 
ال تــوفــر أقـــل احــتــيــاجــات الـــالجـــئـــني«. وهــو 
تــؤكــده الحقوقية فــي منظمة »أصــدقــاء  مــا 
الــالجــئــني« ســكــووســكــغــوورد بــالــقــول: »من 
ــئـــون الـــغـــوص فـــي تــدبــيــر  هــنــا يـــبـــدأ الـــالجـ
ــراب  ــ احـــتـــيـــاجـــات ســكــنــهــم مــــن طــــعــــام وشــ
وأدوات للنظافة الشخصية وأشياء أخرى، 
بشركات  مرتبطني  موردين  من  يشترونها 
إدارة املعسكرات، فيقعون في عملية نصب 
واســتــغــالل وتـــراجـــع عـــن االتــفــاقــيــات الــتــي 
وعدت بها تلك الشركات الخاصة بتحسني 
ــم الـــخـــدمـــات  ــديــ ــقــ ــلــــجــــوء وتــ مـــعـــســـكـــرات الــ
لــــالجــــئــــني مــــجــــانــــا، واصـــــفـــــة هـــــــذا الــــواقــــع 
مـــعـــســـكـــرات  »املـــــشـــــني«، ألن خـــصـــخـــصـــة  بــــــ
الدنمارك  فــي  السويد، أو حتى  فــي  اإليـــواء 
كــمــا تـــقـــول، »تـــنـــزع الـــوجـــه اإلنــســانــي لتلك 
الـــذي ال  الــخــاص  الــقــطــاع  العملية ملصلحة 

يهمه سوى الربح«.
السويدي  الوسط  حــزب  في  القيادي  ويقر 
بوجود  دانيلسون  ستيفان  وســط(  )يمني 
لكنه عاد وقال   اللجوء،  أخطاء في مساكن 
»العربي الجديد«: »من الطبيعي أن تظهر  لـ
ــز، ولــكــل  ــراكـ هـــفـــوات وأخـــطـــاء فـــي بــعــض املـ
إنسان الحق بالتقدم بشكوى إلى مصلحة 
ــهــــجــــرة حــــــول قـــضـــايـــا مـــــحـــــددة، ولـــيـــس  الــ
السكن،  استخدام  ســوء  أو  مطبخ،  تنظيف 
يــجــب عــــدم الــنــظــر بــســلــبــيــة إلــــى كـــل شـــيء، 
مضيفا  إنـــســـان«،  ألـــف   200 نستقبل  نــحــن 
»بــعــض الـــنـــاس كـــان لــديــهــا تــوقــعــات أكــبــر 
فــي تــصــوراتــهــا لــإلقــامــة فــي الــســويــد، ولــذا 

صدرت عنهم شكاوي من هذا النوع«.
مصلحة  إلــى  بالشكوى  دانيلسون  مقترح 
الــهــجــرة، لــجــأ إلــيــه وائــــل حــســني املــقــيــم في 

9500 الجئ غادروا 
السويد طوعيًا 

في النصف األول 
من 2016

80 مركز لجوء 
تعرضت للحريق 
منذ العام 2015 
وفقا إلحصائية
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