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 االتحاد الديمقراطي للجمعيات العراقية في السويد
 نشرة فصلية
 العدد الثالث

 

اصدر االتحاد الديمقراطي للجمعيات العراقية في 

 السويد

بيانا يشجب ويدين فيه األعمال اإلرهابية التي وقعععت فعي العةعرادة   

ويقدم التعازي لعوائل الشهداء  ويتمنى الشفاء العاجعل لعلعمعصعابعيعن 

والجرحى ويطالب الحةومة العععراقعيعة بعحعمعايعة مروان العمعواطعنعيعن 

 وممتلةاتهم.
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 يوتوبوري

 لينشوبينك

العراقية في  مدن السويد تستذةر ضحايا الةرادة  الجالية  

 مالمو

 ستوةهولم



 المجلس االستشاري السنوي لالتحاد الديمقراطي العراقي في السويد

17 

 الختام 

 اتحادنا 
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 بيانات شجب ورسائل تضامن 

 

 فموقفك نبيل ولن ينسى في بالدنا الجريحة.

 نداء الجمعيات العراقية في السويد الى منظمة اليونسةو 

 السيدة رئيسة منظمة اليونسةو األستاذة إيرينابوةوفا المحترمة

 السيدة ممثلة السويد في منظمة اليونسةو االستاذة انةر دافدسون المحترمة

 السيدات والسادة ممثلي دول العالم في منظمة اليونسةو المحترمون

 تحية مع التقدير

من حضارة سومر هي مهد الحضارات ومعرقها، ةما مثبتت التنقيبات واالةتعشافات االثريعة منعذ القعرن 

التاسع عشر ولحد اآلن...وتعتبر مدن )مريدو( و)الورةاء( العسومرية مقعدم معدن الععالم، حيعث ت سعس 

فيهما مول نظام للمدن في العالم منذ مطلعع األلعا الرابعع قبعل الميعالد، ةعان يعديرهما مول شعةل للنظعام 

البرلماني الديموقراطي في التاريخ ليصدق بذلك قول عالم المسماريات االمريةي صموئيل نون ةرايمر 

)التاريخ يبدم في سومر(.. وفي مرض سومر ظهرت مولى المنجزات الحضارية مضافة الى العديعد معن 

العلوم والمعارا التي انتشرت فيما بعد بين جميع بقاع الععالم، يع تي فعي مقعدمتها الةتابعة المعسمارية 

قبعل الميعالد، مضعافة العى   0033التي تعتبر مول ةتابة في التاريخ ، والتي مبتةرها شععب سعومر فعي 

ابتةارات هامة مخرى ساهمت في تطور االنسانية جمعاء، مثل العجلة وهندسة مشاريع الري والعلعوم 

الهندسعية والرياضععية والفلععك والطععب والموسععيقى والفنععون المتنوعععة واالنظمععة الماليععة والمععصرفية، 

وميضاً مولى المدارس والمةتبات وةذلك مولى اآلداب من مشعار ومالحم وِحةم، والتي ي تي في مقدمتها 

ملحمة )ًةلًةامش( الخالدة.. ليتوج ذلك العطاء الثر بتشريع مولى قانون عرفته البشرية من قبعل الملعك 

 قبل الميالد. 0133السومري )مورنمو( وذلك في عام 

ثم تلتها حضارة بابل التي ازدهرت خالل االلفين الثاني واالول قبل الميالد والتي ترةعت إرثعاً حعضارياً 

ةبيراً مةملت به ما ةان قد شيد مسسه اسالفهم شعب سومر مثل حدائق بابعل المعلقعة، اضعافة لتعشريع 

اهععم القععوانين فععي العععالم القععديم، اال وهععو قععانون الملععك العظيععم )حمورابععي( ،لتعع تي بعععدها الحععضارة 

اآلشورية التي ةان قمة ازدهارها في مطلع االلا االول قبل الميالد التي تميزت بعلوم الزراعة والفلك 

 والعمارة والفنون وفي االخص فن النحت.

ومن المناطق االثرية المعروفة فعي الحعضارة العسومرية هعي األهعوار العراقيعة المتواجعدة فعي جنعوب 

العراق،التي تصور بجالء حقيقة وطبيعة البيئة الواسعة العتي احتعضنت بيعن مياههعا وقعصبها وطينهعا 

بواةير تلك الحضارة، والتي الزالت تتنفس الحياة متحدية الزمن لترسم صورة حضارة سومر العظيمة 

متحدثة عن لسان مهلها بذلك التاريخ الخالد. نحن مجموعة من منظمات المجتمع المدني في السويد ، 

نتقدم لحضرتةم بطلب إدراج األهوار والمدن العراقية األثرية ،في الئحعة العتراث الععالمي )اليونعسةو( 

واعتبارهعا مرثععاً حععضارياً عالميععاً ، لحععرض المحافظععة عليهععا مععن التحععيرات البيئيععة وايععضاً مععن مخطععار 

الحروب واالعمال االرهابية التي طالت لألسا الةثير من آثارها في الفترة األخعيرة، وةعذلك لحمايتهعا 

 من النبش غير المشروع في تلك المواقع ومنع االتجار ب ثارها.

ةلّنععا ممععل من تععستجيبوا لنععدائنا وتحققععوا لنععا طلبنععا ، ألننععا نعتبرهععا مسععتحقاقاً تاريخيععاً لبلععدنا ،العععراق 

 .،ومايحويه من مرث حضاري عظيم

 تقبلوا خالص شةرنا وجزيل امتناننا



اليونسةو تضم اهوار العراق 
 الى قائمة التراث العالمي

ضمت منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافعة 
)يونسةو(، األهوار الواقعة في جنوب العراق، وهعي 
مسطحات مائية جففت بالةعامعل تعقعريعبعا خعالل حعةعم 

 صدام حسين، إلى قائمة التراث العالمي.
وت تي المياه إلى األهوار من نهري دجلعة والعفعرات، 

 وتوفر بيئة طبيعية لألسماك والطيور وغيرها.
وتعد ميضا نقطة اسعتعراحعة وتعوقعا آلالا العطعيعور 
المهاجرة بين سيبيريا ومفريقيا، ويعتعقعد ميضعا منعهعا 

 "جنة عدن" المذةورة في التوراة.
وقد مثنى رئيعس العوزراء العععراقعي حعيعدر العععبعادي 
األحد على قرار اليونسةو وقال إنه يع تعي "معتعزامعنعا 
مع االنتصارات العسةريعة العمعتعتعالعيعة فعي العحعرب" 

 على ما يعرا بتنظيم الدولة اإلسالمية.
وقالت اليونسةو إن العمعنعطعقعة "تعتعةعون معن سعبعععة 
مواقع: ثالثة مواقع مثرية، ومربع مناطق رطعبعة فعي 

 جنوب العراق".
ومضافت من "مدن مور، والورةاء، وتل مريعدو )مبعو 
شعهعريعن( العثعالث، تشعةعل جعزءا معن بعقعايعا العمععدن 
السومرية والمستوطنات التعي تعطعورت فعي جعنعوب 
الهالل الخصيب بين القعرنعيعن العرابعع والعثعالعث قعبعل 

 الميالد."
ومشارت إلى من "األهوار منطقة فريدة، بعاععتعبعارهعا 
مةبر منطقة في العالم تضم منظمة دلتعا داخعلعيعة، فعي 

 بيئة حارة وقاحلة."
وقد ظعل العععراق يسعععى إلعى العحعصعول ععلعى ضعم 
األهوار إلى قائمة التراث العالمي الذي يجب الحعفعاظ 

 .0330عليه منذ عام 
 1893وخععالل الععحععرب مععع إيععران بععيععن عععامععي 

، منشعععئعععت 1899و
ععععدد معععن السعععدود 
وجففت المنطقة في 
التسعينيات بعدععوى 
إخراج العمعتعمعرديعن 
العععععذيعععععن ةعععععانعععععوا 
يععخعععتععبعععئععون وسعععط 
النباتات التي تعنعمعو 

 بالقرب من مياهها.
وبععد سعقعوط نعظعام 

صععدام حسععيععن فععي 

الععحععزو الععذي قععادتععه 

دمرالسةان الةثير معن  0330الواليات المتحدة عام 

السدود للسمان باندفاع المياه مرة مخرى، وساهمعت 

منظمات بيئية خارجية في بث الحياة مرة مخرى فعي 

 األهوار.

 
 

  

The President of the UNISCO 

 Miss Irina Bokova 

  

The Swedish Representative in the UNISCO 

 Miss Annika Markovic 

  

Swedish National Commission for UNISCO 

Mrs. Inger Davidson 

  

All the Representatives and the ambassadors of the world in the UNISCO Organization 

  

Our greetings, 
 

Subject 

Our Non-Governmental Organization in Sweden call on registering Iraqi Marshes and other archaeological Sites 
among UNISCO list of Worldwide Wonders for Protection and maintenance  

Our Petition 

The Sumer civilization, in fact, represents the first Cradle of all human beings civilization and the purest. This 
century and until now. Eridu  thFact has been proved all excavations and discoveries of the antiquities in the 19

and Urk are the oldest 2 Sumerian cities I the world. 

The first ever system and regime of administration that has been established in the world is discovered in these 2 
cities 4000 years B.C. They were ruled by the first democratic parliamentary system ever in the History of the 
Globe. In reference to the American Assyriologist in the Cuneiform, Samuel Noah Grimmer: “History Starts 
from Here” who states in his book that “[in] the Sumer Land appears the first civilized achievements, many other 
sciences which spread later among other places and nations in the Globe. The most important one is the 
Cuneiform which is considered the first style of writing in the history of mankind, a type of writing created by the 
Sumerians 3500 years B.C.” 

Moreover, Sumerians have invented some necessities and amenities to life which contributed -in developing the 
progress of life to all human beings- a lot among those: the wheel, irrigation, geometry, math, astronomy, medi-
cine, music, and various other arts; not to mention the banks and currencies, schools, libraries and first human 
genres of literature such as poetry, epics, and wise sayings. The most prominent is the eternal epic of 
“Gilgamesh”. All that is culminated by the rich Legislative Law of the human being ever known, provided by the 
Sumerian King, Ornamo   in 2100 B.C. 

In Mesopotamia, the Sumerian’s era is followed by the Babylonian era in which civilization blooms 1000-2000 
B.C. The Babylonian culture eventually passes to humanity a great legacy of humanity.  Babylonians completed 
what their forefathers of Sumerians had already accomplished, and they added to history new things such as 
“Suspending Gardens of Babylon”, in addition to the most important Law created in the Ancient World, the 
grandeur Hammurabi King Legislative Law. 

Then came to existence the Assyrian Civilized Nation which reached its zenith in 1000-2000B.C. This civiliza-
tion was distinguished in its agricultural, astrological, archaeological accomplishments; not to mention the artistic 
products especially sculptures and the Ashur Clay Library in Nineveh Known now as Mosul City.  

The most known and important remnants of Sumerians now are the Iraqi marshes which are actually now in the 
Southern of Iraq, a land that explicitly depicts the nature and the authentic ecology which embraces the earliest 
Sumerian civilization. These marshes are still alive defying all hardships of time to depict an image of the Sume-
rian Culture of life to advocate to the world the eternal history of its people. We- a group of non-governmental 
organizations and Non-Profit bodies in Sweden – submit this petition to endorse the mashes, cities, and remaining 
sites of archaeological remnants in Iraq to be registered on the World Wonders list of UNISCO due to its im-
portance as a worldwide cultural legacy and heritage to be protected from damages whether from ecological 
erosions, or weather ruins, wars, and the terrorist attacks which may ruin most of the Iraq archaeological sites. 
We -as non-profit organizations-ask to protect these sites from illegal excavations and ban trading these treasures 
of the archaeological sorts to other individuals or countries. 

Our Non-profit organizations and Non- Governmental ones are all hope that UNICO International Circles will 
positively respond to our call and meet Our demands per se. We highlight this issue as our history rights as alle-
giance to our Mesopotamian legacy i.e., Iraq with all its heritage. 

We extend our thanks, and we express our gratitude to all UN Organizations especially UNISCO and its Interna-
tional Circles around the world 

  

Non- Profit Organizations Presidency 

Non- Governmental Organizations Presidency 

  

Signatures 

  Isam Mezar 

  

Democratic Union of Iraqi associations in Sweden, Iraqi Cultural Society in Malmö, Iraqi Women Society in Malmö, Association 
Palmer, Swedish-Iraqi Friendship Association, Iraqis Democratic Society in Skåne, Mandeiska Cultural Society in Lund, Theatre Al 
Ynaabee, Mandeiska Society in Skåne, Iraqi Women in Skåne, Iraqi Culture in Gothenburg, Iraqi Women in Gothenburg, Iraqi 
Women and Children’s Rights IN Gothenburg, Tammuz Association, Mandaean Cultural Society in Gothenburg, Gothenburg 
Dialogue and Cooperation Centre, Iraqi Freedom and Democratic Society(Alansar) In Gothenburg, Mandeiska Society in Stock-
holm, The Iraqi Democratic Trade Union Movement in Stockholm, Iraqi Democrats Association in Stockholm, Babylon Art and 
Culture Association, LOVE SPIRIT, Mandaean Cultural Society in Stockholm, Iraqi Association in Borås, Iraqi Cultural Associa-
tion in Jönköping, Iraqi Association in Linköping, Arabic Women's Cultural Society in Trollhattan, Babylon Association Trollhat-
tan, Iraqi cultural dialogue forum in Stockholm, Iraqi Democratic Movement in Stockholm, Iraqi Democratic Movement in Soder-
talje, Democratic Movement in Jonkoping, Babylon Cultural Club, Iraqi Democratic Movement Gothenburg  
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En bok om IRAK på svenska      VÄGVAL IRAK 

Henrik Amneus 

Boken är skriven av Henrik Amneus som har  varit i 

Irak  i egenskap av ambassadör i Irak. Utifrån 

mångårig erfarenhet ger Henrik Amneus sin skild-

ring av landet särskilt efter Saddams fall och den 

Amerikanska ockupationen 2003. 

 I sin bok skriver om att USA kunde störta Saddam 

Hussein redan 1991 när Irak hade invandrat, ocku-

perat annekterat grannlandet  Kuwait. Då var vägen 

till den irakiska huvudstaden låg öppen.  

I boken finns bra beskrivning om det irakiska sam-

hället som består av etniska och religiösa mångfald. 

Henrik Amneus gav olika alternativ för politiska och 

sociala utveckling i Irak. Under rubriken ”Sönderfall 

eller konstruktiv förnyelse”  beskriver politiska ut-

veckling genom ett sönderfall eller delning samt kur-

diska frågan särskild Kirkuk som symboliserar det 

irakiska dilemmat. 

Iraks vägval under amerikanska ockupationen skri-

ver Henrik Amneus ” med sin kriget har förstört så 

mycket och rivit upp så många sår att Irak aldrig 

kommer att repa sig. I tankens förlängning ligger att 

de senaste fem årens laglöshet och våld kommer 

att försätta i evighet eller utmynna i sönderfall och 

anarki” . 

Henrik Amneus verkligen kunde beskriva under 

”Epilog” att Öst är Öst och väst är väst och aldrig 

mötas den två?  

Mesopotamien 

(grekiska för "landet mellan de två floder-
na";syriska:Beth Nahrain) el-
ler Tvåflodslandet är området runt floder-
na Eufrat och Tigris i Irak. 

Civilisationens vagga förläggs oftast till Meso-

potamien för omkring 5 000 år sedan. Under 

de följande 2000 åren var tvåflodslandet värl-

dens mest högtstående kultur och utövade ett 

starkt inflytande på sina grannar 

i Egypten, Mellanöstern och Indusdalen. De 

bördiga slätterna i södra Mesopotamien, som 

var en del av den så kallade bördiga halvmånen, gav rika 

skördar, och läget mellan alla andra civilisationer gjorde kul-

turer om Sumer,Akkad, Assyrien och Babylonien till de allra 

mäktigaste under långa epoker. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Grekiska
https://sv.wikipedia.org/wiki/Syriska
https://sv.wikipedia.org/wiki/Eufrat
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tigris
https://sv.wikipedia.org/wiki/Irak
https://sv.wikipedia.org/wiki/Civilisation
https://sv.wikipedia.org/wiki/Egypten
https://sv.wikipedia.org/wiki/Mellan%C3%B6stern
https://sv.wikipedia.org/wiki/Indus
https://sv.wikipedia.org/wiki/B%C3%B6rdiga_halvm%C3%A5nen
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sumer
https://sv.wikipedia.org/wiki/Akkad
https://sv.wikipedia.org/wiki/Assyrien
https://sv.wikipedia.org/wiki/Babylonien
https://sv.wikipedia.org/wiki/Epok
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بدعوة من " مركز تطوير العلوم المعرفية في ستوكهولم" شارك " اإلتحاد الديمقراطي للجمعيات 

العراقية في السويد" في المؤتمر العلمي الذي نظمه المركز في العاصمة السويدية ستوكهولم في 

، وشارك في المؤتمر عدد من المؤسسات السويدية المهتمة بإستقبال الالجئين في السويد ومن عدة مدن  1150552011

واإلستفادة من الخبرات العملية والتعرف على   لمناقشة كيفية تجاوز األزمة الحالية الناتجة عن تدفق الالجئين ،  ، وذلك

الخلفيات الثقافية للبلدان التي هاجر منها الالجئون ، واإلستفادة من خبرات الجيل القديم من الالجئين في عملية استقبال 

"  180حيث بلغ عدد الالجئين القادمين الى السويد ما يقارب " 2015الالجئين الجدد ، والتي تزايدت بشكل كبير عام 

" ألف ، مما شكل عبئا كبيرا في عملية اإلستقبال ، 80التي كان عدد الالجئين فيها "  2014ألف الجئ، مقارنة بعام 

وفق المعايير   وخلق ازمة حقيقية للمؤسسات الحكومية التي تتولى مهمات توفير السكن والمستلزمات األخرى لالجئين،

الدولية المنسجمة مع اتفاقية جنيف لحماية الالجئين، وكما هو معروف فإن منح اإلقامة يتم استنادا الى أسباب 

 سواء كانت سياسية أو لجوء حماية ألسباب خاصة.  اللجوء،

مثل " اإلتحاد الديمقراطي للجمعيات العراقية " في المؤتمر الزميل " نبيل البازي" الذي قدم مداخلة بعنوان " التطور 

 الثقافي في العراق قبل وبعد سقوط النظام " ، وتضمنت المحاضرة المحاور التالية:

                                                 • Överblick över politiska förhållandena i Irakنظرة عامة حول الوضع السياسي في العراق   .1

                • Asylsökanden från Irak före och efter regimens fallالالجئون العراقيون قبل وبعد سقوط النظام    .2

 Kulturmotsättningar i flera generationer i Irak ochالتطور الثقافي لعدة أجيال في العراق والسويد   .3

Sverige .  

في المحور األول قدم نبذة تاريخية حول العالقات االجتماعية والتطور الناجم في المجتمع العراقي مبتدءا بحضارة 

ظهور اإلسالم وتأثيراته على   والى الفترة التي أعقبتها، ثم فترة  العراق ما قبل الميالد " حضارة بالد ما بين النهرين"

تموز وتأثيراتها في  14بشكل موجز وصوال إلى ثورة   المجتمع ثقافيا واجتماعيا، ثم تناول الفترات التاريخية المتعاقبة

 .1921بناء عالقات اجتماعية متطورة قياسا بالفترة التي سبقتها منذ بناء الدولة العراقية الحديثة عام 

ثم تطرق لتاريخ الهجرة في العراق فشمل المحور الثاني تصنيف الالجئين 

العراقيين الى عدة فئات وفقا للمراحل التي مر بها العراق سياسيا واجتماعيا 

 1918وعام  1913شباط  8وتم التركيز على من غادر العراق بعد انقالب 

اإليرانية وحرب الخليج األولى والثانية -وبعد الحرب العراقية  1998وعام 

 والى يومنا هذا.

وفي المحور الثالث تم البحث عن أسباب ظهور التناقضات التي تظهر 

األجيال في المجتمع العراقي والسويدي وتم التركيز على عملية التكامل   بين

واإلندماج في المجتمع السويدي والمعوقات التي تعترض ذلك بالرغم من 

التناقضات الموجودة بين   وتمت اإلشارة الى  توفر المستلزمات المطلوبة ،

 الالجئين العراقيين الذين قدموا الى السويد في فترات مختلفة.

المشاركة في مثل هكذا منابر لها فائدة للجميع أي لالجئين المتواجدين في 

السويدية لتجاوز الصعوبات ووضع خطط   السويد وأيضا لمؤسسات الدولة

  مستقبلية وقائية تساعد في عملية التطوير والتقدم في مجاالت الحياة المختلفة.

 التطور الثقافي في العراق  قبل وبعد سقوط النظام
السويدنبيل البازي/ عن االتحاد الديمقراطي للجمعيات العراقية في 

من اجل انجاح عملية استقبال ”المشاركة في مؤتمر 
في مدينة ستوكهولم بأشراف مركز تطوير ” الالجئين 

 العلوم المعرفية
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 تموز في ستوكهولم 11تضامن مع شهداء الكرادة واحتفاء بثورة 

 تصوير/ باسم ناجي
وعلى قاعة الجمعية المندائية في العاصمة السويدية ستوكهولم ، نظمت منظمات المجتمع المدني:  2111تموز  11بتاريخ 

الجمعية المندائية في ستوكهولم ، اإلتحاد الديمقراطي للجمعيات العراقية في السويد، الرابطة المندائية للثقافة والفنون، جمعية 

بابيلون للثقافة والفنون في ستوكهولم، رابطة الديمقراطيين العراقيين في ستوكهولم، الحركة النقابية الديمقراطية في ستوكهولم، 

منظمة احباب الروح، وبمشاركة تنسيقية التيار الديمقراطي في ستوكهولم، فعالية تضامنية مع شهداء وجرحى الكرادة، واحتفاءا 

 . 1591تموز  11بالذكرى الثامنة والخمسين لثورة 

رحب عريف األمسية األستاذ جابر الدهيسي بالحاضرين وباألستاذ الدكتور صالح ياسر عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي 

العراقي، تم الوقوف دقيقة صمت اكراما لروح شهداء الكرادة ، وشهداء الحرية، وارتجل األستاذ فاضل ناهي رئيس الهيئة 

اإلدارية للجمعية المندائية، كلمة باسم المنظمات المنظمة للفعالية، رحب بها بالحاضرين، وقدم المواساة لشهداء الكرادة، مدينا 

ومستنكرا الفعل اإلجرامي اإلرهابي، ثم تم عرض فلم قصير عن فاجعة الكرادة  بعنوان " الكرادة تنزف دما " من مونتاج واخراج 

وحتمي بأن  اشراألستاذ عدي حزام عيال، وتاله حديث ألستاذ فرات المحسن بعنوان " ما حدث في الكرادة .. من المسؤول ؟ جاء فيه:" المشهد يوحي بشكل مب

امتداد كبير وأذرع  لهاالقيادات األمنية جميعها مخترقة، وان استخبارات بقايا البعث مع داعش كانت اذكى وأنشط وأسرع من قوى األمن واإلستخبارات العراقية، و

د ووزارة الداخلية، غداداخل تلك المؤسسات وبالذات منها قيادة عمليات بغداد، وأضاف : المسؤول هو آليات عمل اجهزة األمن، والتنافس غير الشريف بين عمليات ب

صة"، ثم تم عرض تخصوترهل اغلب السيطرات التابعة لوزارة الداخلية وعمليات بغداد، وختم الحديث بالمطالبة بدعوة مجلس األمن الدولي لتشكيل لجنة تحقيقة م

تموز بعنوان " للشعب تسلم " اخراج األستاذ سالم قاسم، وبعدها جاء دور الشعر، فقرأ الشاعر " صالح  11فلم عن ثورة 

 جبار عوفي " عددا من قصائده : 

 نحن أطفال العراق ، قد حلمنا باشتياق ، لسالم  ووفاق، حين نمنا .. فرأينا في المنام

 شمس بابل والقمر، ومياها سومرية في النهر

 وفي قصيدة اخرى:

 تهنه وحنه الندلي دليل البر، تهنه وسنين العمر دوالبها يفتر، تهنه وموبدينه نريد انتيه

 بس طوفان غطه الكاع خله الناس تتطشر، وحك ناس العراق الما لحكها الكيش

 وحك كل من فرش روحه للوطن معبر، وحك عيناك يصويحب يا بيرغ الشرجية

 ندري سعود غصبن عاف المكير

وشاركت الشاعرة ثناء السام بعدد من قصائدها ، وشارك الشاعر عبدالكريم هداد بقصائد 

 جاء فيها: 

من سيبلغ هللا انني مضرب عن الصالة ، حين يتغاضى عن هؤالء السفلة ، الذين يقتلون اطفالي، وقد تعب في خلقهم ، هو ، 

 ويقلعون أشجاره التي انزلها من جناته الواسعة، يسرقون طعامه الذي طبخه لجوع الفقراء وفي قصيدة اخرى:

 بغداد يا وثبة جسر، بغداد يا جاي العصر، بغداد يا دفتر شعر يا عيني بغدادوفي قصيدة اخرى أيضا:

اجي هواي ، واطفال العراق بو مامش عيد بلون العيد، وثوبي ، بيا فرح اصبغ، َكلي اللون ..؟، َكلي المشتهه البالروح ، شاجيب الها.. حلم مثلوم ؟، هذا العيد لملمني

 الناموا مفحمين 

تموز .. استذكار ودروس لألستاذ نجم  11وكان مسك الختام حديث عن ثورة 

" عاما، تبقى الحدث األبرز وطنيا 91خطاوي ، جاء فيه: " رغم تقادم الزمن " 

واقليميا، دروسها واهميتها ال تكمن فقط في انجازاتها فقط وهي كثيرة، بل في مجمل 

التجربة.. منذ األيام األولى للثورة بدأت الروح المدنية وسلطة القانون والحد من 

، وصدر قانون األحوال المدنية رقم  21/1/1591العشائري، وشرع الدستور في 

، 1511لعام  11، وتحديد مناطق استثمار شركات النفط رقم 1595لعام  111

وتوزيع األراضي وقانون اإلصالح الزراعي وتحديد الملكية، وتقليل الفوارق الطبقية 

بين الريف والمدينة ، واطالق حرية التعبير وفتح األبواب للنتاج الثقافي واألدبي 

والمعرفي العالمي ، ونشر التعليم بكل فروعه وتضاعف عدد المدارس والطالب 

 والمعلمين .. الخ"

وختم عريف الحفل األمسية بالشكر للحضور وللجمعية المندائية الستضافتها 

 الفعالية.
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 رابطة المرمة في لوند تعقد مؤتمرها العاشر
،  0312نيعسعان  03بتاريخ 

عقدت رابطة المرمة العععراقعيعة 

فرع لوند ، مؤتمرها العععاشعر 

" عضو ، ومعن 00بحضور "

اهم القرارات التي خعرج بعهعا 

المؤتمر ، دعم مةتعبعة العطعفعل 

داخل العراق، من خالل توفيعر 

احتياجاتها من العقعرطعاسعيعة ، 

وسععوا يععتععم إرسععال الععدفعععععة 

األولععى فععي مععنععتععصععا شععهععر 

حععععزيععععران الععععجععععاري مععععع 

 المسافرين إلى الوطن.

ممسععيععة عشععاء مشععتععرك مععع 

الحزب اإلشتراةي الديعمعقعراطعي 

السويدي. ونظم ميضا ممسية " 

إحعععيعععاء العععتعععراث العععععععراقعععي" 

باإلشتراك مع جعمعععيعة نسعويعة 

سويدية ، سعاهعم فعيعهعا جعمعيعع 

 عضوات فرع الرابطة. 

ونظعم ةعذلعك معععرضعا لعلعتعراث 

 العراقي و ساهم فيه جميع عضوات رابطة المرمة العراقية فرع لوند.

 األحجار الةريمة
 
 

تحتوي القشقةقاأل ايا قلق  لقثقر الق ق قلقا  ق   
ال اوات ال تنّول  وال ختثف ، ول ّل  قاوأل  قنق ق  
قل   تجعث    قوااا  اققتقيق الّق   ًق ّ ق   لقا  اول 
الع لم، بحلث إّ   ّل اول  غقنقلّق  بقمّي  ق  ًق   
ال اوات ت و   ات اقتي ا  زاًا، و   أ  قثق  
الق قاوات ًقنق لقر الق قاوات الق ق بقلّق  والقنقبق تقلّق  
والحلوانلّ  والنفطلّ  إال أّ  أبازً  ًي الق قاوات 
ال عانل  والتي تقعقا ايحقجق ا الق قالق ق  إحقا  
أة ا أ  ثقتق ق ، حق يحقجق ا الق قالق ق   ق  أنقاا 
ال اوات ال عانل  وأ ق قنق ق ،  ق ق  أنّق ق  تقتقطقثق  
طالش   قعقلّقنق  لقثقتقعقا  لقثقلق ق ، لق ا  قلق قو  

  و وع حال ن  حي ً ا ال ش ل ًو ايحج ا

 
ال ال ق  و قلقفقلّق  القتقعقا  لقثقلق ق   ايحقجق ا  

ال ال   أو     ل  ل   البعض ايحج ا ال  قلقنق  
أو النفل   أو التبا، إحقا  الق قاوات الق قعقانقلق  
ال  ّ  ، وًي لب األ ل   ج ول   ق  الق قعق ا  
ال ختثف  حي أنوال   وتتا      لنقيقالق  أو 
أ  ا، والتي خ عت لع ثل  القبقثق قاأل، وتقتق قو  
ايحج ا ال ال   بة ل أ   ّي      األ ال لثل   
ب إل  ح  إلر احتواب   بعض الةواب  ال عانلّق ، 
ولاجع ال ب  حي تنّوع ايحج ا الق قالق ق  إلقر 
اختال  التا ل  ل قّل  قنق ق  والق ي  قبقبق  ًقو 
إختال  الظاو  والعن يا الق ق قونق  لقثقحقجقا 
ونوع الةواب  ال وجواأل حقلق ، وًقنق لقر بقعقض 
أنواع ايحج ا ال قالق ق  تقتق قّو  لقثقر ألق ق   
 ختثف  حي ب ط  اياض بحلث تخاج بعا  لقر 
 ع الح م البا  نل  ونقواتقا القزالزل ايا قلق  

إلر  طح اياض، و   أ  ثت   اللق ققوت 
والز اا،     أّ  ًقنق لقر بقعقض اينقواع القتقي 
تت ّو  حي ال  ث   الحلوانلّ    لثؤلؤ وال قاجق  ، 
وال نن ر ال  ا    ال ي لتق قّو  حقي الق ق قثق ق  

 النب تلّ  
 

 “ و وع” ال و وع  نشول    يفح  
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تحاد بالتعاون مع الجمعية الثقافية العراقية في مالمو المشارةة ا

 و جمعية المرمة العراقية في مالمو. 

 

 

 

 

 

 في مدينة مالمو!  0312مهرجان النسوية لعام 

المهرجان هو اةبر مهرجان ثقافي في السويد لمساندة المرمة، ويعد للسنة الثالثة على 
التوالي. وتنضم شبةة مالمو النسوية لقاء يجمع اةبر عدد من الحرةات االجتماعية من 
جمعيات ومنظمات مدنية من خالله. يتضمن البرنامج محاضرات وندوات ومناظرات ، 

 وفقرات الموسيقى ، والرقص ، والمسرن والحفالت.
على قاعات پانور/ستاد ارةيڤت/  -المةان: مالمو -يونيو 10إلى  13  التاريخ: . من

 اينةونست 

 
هناك ايضا فقرة باللحة العربية عن نادية مراد وةفان المرمة العراقية في الوضع الحالي. 

تحاد الديمقراطي للجمعيات العراقية بالتعاون مع جمعية المرمة الحيث شارك ةل من ا
 العراقية والجمعية الثقافية العراقية في مالمو، في )ستادارةيڤت( . 

التيار الديمقراطي والجمعية الثقافية العراقية في 

مدينة مالمو / السويد يحتفيان بثورة تموز 

 المجيدة 

 
الديمقراطي والجمعية الثقافية العراقعيعة التيار نظم 

في معديعنعة معالعمعو / السعويعد احعتعفعالعيعة ثعقعافعيعة 
لعثعورة العرابعع عشعر معن  09بمناسبة العذةعرى 

 تموز المجيدة.
وبسبب الفاجععة العتعي ضعربعت بعحعداد / العةعرادة 
واستشهاد المئات فعي هعذه العجعريعمعة االرهعابعيعة 
البشعة، اقتصرت االحتفالية على افتتعان معععرض 
الععفععنععان الععتععشععةععيععلععي خععالععد سععتععار الععذي عععرض 
مجموعة من لوحاته وتخطيطات الةاريةاتعيعر فعي 

 قاعة الجمعية الثقافية العراقية.
قدم د. مؤيد عبد الستار تعععريعفعا بعالعفعنعان ومعهعد 

بةلمة للمعرض عن فن الةاريةاتير الذي برز بامتياز بعد ثورة الرابع عشعر معن 
 تموز في العراق. 

شارك الحضور في العنعقعاش 
حعععول لعععوحعععات العععمعععععععرض 
ورسومه الةاريةاتيرية التعي 
استوحت البيئة الةردستانيعة 
وبعض اللوحات التجريعديعة، 
والتخطيطات السياسية العتعي 
تدين االوضاع السعلعبعيعة فعي 
العععععراق والععمععنععطععقععة بشععةععل 

 عام.
تحدث الفنان جعفعر طعاععون 
عن المعرض بإعجاب ونعوه 
بمعقعدرة العفعنعان العتعععبعيعريعة 
ومعععزجعععه بعععيعععن العععتعععجعععريعععد 
والشععخععوص، واسععتععخععدامععه 
االلوان الحارة مثل البرتقالي واالصفر العى جعانعب العلعون االزرق، لعون العبعحعر 

 والسماء.
ةما تحدث الفنان خالد ستار عن تجربته منذ نعومة اظفاره حين ةان يرسم فعي  

المدرسعة فعي معديعنعة 
ةعرةععوك ، ولعةععنعه لععم 
يستطع اةمال تعلعيعمعه 
بسبب التحاقه المبعةعر 
بعععابعععيعععه العععذي ةعععان 
بيشمرةة  فعي جعبعال 
ةردستعان  معنعذ ععام 

، وبعععععععععععد  1820
اذار ععاد  11اتفاقية 

الى  ةعرةعوك وععمعل 
موظفا في السليمانيعة 
، ثعععم اضعععطعععر العععى 
الهرب فيعمعا بعععد معع 

الى ايران ، وبعد ان قضى نحو عام هنعاك اسعتعطعاع العقعدوم  1891اسرته عام 
الى السويد ، حيث درس فن السيراميك ، واستمر في االشتراك فعي العمعععارض 

 7فنانين اخعريعن و لعه الفنية ، فشارك في اةثر من سبعين معرضا مشترةا مع 
 معارض شخصية .

خالل حديثه اجاب على استفسارات الحضور واختتمت االمسية بتقديم بعاقعة معن 
 الزهور للفنان.

من اجل التواصل الحقيقي بين االتحاد 

الديمقراطي للجمعيات العراقية والجالية 

 العراقية في السويد
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 البيت الثقافي العراقي في يوتوبوري

 ةتابة وتصوير / اديسون هيدو

ععقعد اعضعاء العهعيعئعة االداريعة  0312يوم األثنين الثالثين من شهر مايس / ايعار 

للبيت الثقافي العراقي اجتماع تداولي لمناقشة اهم النشاطات والفعاليات التي اقيعمعت 

في الفترة السابقة منذ انعقعاد العمعؤتعمعر السعنعوي العثعانعي والعععشعريعن فعي السعادس 

, وةذلك النشاطات المزمع اقامعتعهعا فعي  0312والعشرين من شهر فبرارير / شباط 

الفترة القادمة ضمن جدول زمني وبرنامج عمل يضم العديد من الفعالعيعات العثعقعافعيعة 

والفنية والسياسية من محاضرات واماس شععريعة وععروض مسعرحعيعة وغعيعرهعا , 

وةذلك مناقشة السبل الممةنة لتطوير العالقات والعمل مع االندية العععراقعيعة العععامعلعة 

في الساحة السويدية بةل تالوينها , وغيرها من المواضيع العتعي نعوقشعت بعإسعهعاب 

 والتي تهم البيت الثقافي العراقي والجالية العراقية الةبيرة المقيمة في المدينة .

 

في مدن السويد احتفلت جمعيات االتحاد 

 تموز المجيدة   11الديمقراطي بمناسبة ذةرى 

 

وفي ةوتنبيرغ .. حديث لألستاذ عقيل 

  الناصري

 11بمناسبة الذةرى الثامنة والخمسين لثورة 

 تموز المجيدة

 ةتابة وتصوير / مديسون هيدو

.. مسعتعضعاا العبعيعت  0312يوم الجمعة الخامس عشر من تموز العجعاري 
الثقافي العراقي وجمعية المرمة العراقية فعي معديعنعة ةعوتعنعبعيعرغ السعويعديعة 
الباحث العراقي الدةتور عقيل الناصري في ممسية حوارية بمناسبة الذةعرى 

وملعقعى  1809الثامنة والخمسين لثورة الرابع عشر من تموز المجيدة عام 
محاضرة قيمة بعنوان ) األسباب الموضوعية لثورة الرابع عشر من تعمعوز 
المجيدة ( مدارها االستاذ علي الراعي و حضرها جمهور من ابناء العجعالعيعة 

 العراقية وجمع من المهتمين بالش ن العراقي الوطني .
تحدث فيها الناصري عن الحدث التاريخي الةبعيعر العذي حصعل فعي العععراق 

من القرن الماضي والذي جاء ةتعجعسعيعد ألحعالم العمعاليعيعن معن  1809عام 
العراقيين المسحوقين متمثال بثورة انطلقت في صعبعيعحعة العرابعع عشعر معن 
تموز من ذلك العام بقيادة الزعيم عبد الةريم قاسم ومجمعوععة معن الضعبعاط 
األحرار دةوا فيها معاقل النظام العمعلعةعي ومسعسعوا نعظعامعا جعمعهعوريعا ملعحعى 

 سابقه .

و قدم المحاضر شرحا مفصال ععن اسعبعاب قعيعام العثعورة وظعروفعهعا وتعفعاصعيعلعهعا ععلعى 
االرض , والصراعات الداخلية التي ةانت قائمة قبل الثورة بين القوى الوطعنعيعة ورمعوز 
النظام الملةي التي ةانت تنفذ سياسات استعمارية تتناقض ومصالح العوطعن .. ومعن ثعم 
تةلم عن اإلنجازات التي حققتها الثورة بخطوات ايجابية في ت سيس منظمات العمعجعتعمعع 
المدني ومعطاء فسحة واسعة من الحرية للعمل الحزبي والصحافة والععقعيعدة والعحعريعات 
العامة وسن العديد من القوانين التي صبت جعمعيعععهعا فعي مصعلعحعة شعرائعح اجعتعمعاععيعة 

 واسعة .
بعدها تطرق الى األسباب التي مدت الى استئثار الزعيم قاسم بالسلطة وفشعلعه فعي ادارة 
الصراع القائم آنذاك بين القوى الرجعية المعادية لمسيرة العثعورة معع العقعوى العوطعنعيعة 
وةيا تم منزال الضربة القاصمة على هذه التجربة التاريخيعة العفعريعدة فعي العثعامعن معن 

من قبل البعث الفاشست منع فيها الشعب العراقي في بعنعاء دولعتعه  1820شباط األسود 
 الحديثة .

بعد المحاضرة دارات نقعاشعات وحعوارات ومعداخعالت قعيعمعة معن قعبعل بعععض ةعتعابعنعا � 
 ومثقفينا وجمع من الحاضرين مغنت المحاضرة بشةل ةبير ..
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 إصدارات جديدة

اصدار الزميل فيصل الفؤادي ةتابا جديدا بعنوان )حياة معفعععمعة بعالعحعب 

واالمل(، وهو يتعحعدث فعيعه ععن حعيعاة االنصعار والعبعيعشعمعه معرةعة فعي 

ةردستان ابان عقد الثمانينات والتي خعاض فعيعهعا العنعضعال ضعد العنعظعام 

الدةتاتوري .الةتاب صدر من دار النشر فيشون ميديا فعي السعويعد, معن 

صفحة والةتاب من اخراج وتصميم العنعصعيعر  199الحجم المتوسط وب 

ابراهيم اسماعيل )ابو دجلة ( ولوحة الحالا للنصيرة مالك مظلوم. وقعد 

 بدا الةاتب بةلمة معبرة عن الشهداء للةاتب رسول حمزاتوا.

الشـهداء    " إنهم ال يدفنون في قبور .. بل يعبعععثعون غعرانعيعق ريشعهعا 

مبيض .. ومذ يوم يرحلون .. يمرون ةل مساء فعي األععالعي ويعحعردون. 

رسعول     مليس لهذا نحعدق صعامعتعيعن، حعيعن تعمعر بعنعا العحعرانعيعق !".

 حمزاتوا

مرة مخرى، يةتب الصديق العزيز فيصعل العفعؤادي حعةعايعة معمعتعععة ععن 

تجربة خاضها هو وفتية حملوا مرواحهم على مةفهم، وإجعتعرحعوا مع ثعرة 

التحصن ضد الي س، متحّدين عوالما تترية نشرت الخعراب والعقعهعر فعي 

ةل مةان، فتية بسطاء ةالحقيقة، صبورين ةالصدق، محعراراً ةعفعضعاء ال 

يدرةه البصر، فتية إمتشقوا محالمهم ةقصيدة شعر معزجعت بعيعن العرؤى 

واألساطير والحب والوفاء والعشق، وصعلّعوا لعوطعن العجعدب والسعراب، 

وطن الرياحين والظالل، وحلقوا بعيداً عن العفعجعععيعة فعتعلعمعسعوا العوععي 

 بفضاء الجمال. 

نعم يةتب الفؤادي مجدداً عن األنصار الشيوعيين ةعلعمعة وفعاء هعم مهعل 

لها في هذا الزمن القميء الذي تنةر ألمجادهم، فعةعانعت ةعلعمعة ال تعةعمعن 

مهميتها في صدقها فحسب بل وميضا في ةعونعهعا شعهعادة واععيعة لعرجعل 

 رمى ما جرى!

 ومن هنا ت تي مهمية حةاية الفؤادي التي إستمتعت ةثيرا بقرائتها.

 د. إبراهيم إسماعيل 

 اتحاد الةتاب العراقيين في السويد 
االتحاد الديمقراطي للجمعيات العراقية في السويد 

 والجمعية العراقية في لينشوبينك

  ح  األ اال ت   ل ال خثلف 

المحاضرة التاريخية 

)سوريا واعراق من خالل 

-1910وثائق ماري لين 

قبل الميالد( 1703  

ملقيت يوم السبت المصادا 

المحاضرة  37-30-0312

التاريخية من قبل األستاذ 

خليفة المدعو من قبل  عادل

اللجنة الثقافية في الجمعية 

العراقية واالتحاد الديمقراطي للجمعيات العراقية في لينشوبينك ، 

 والتي تناول فيها المحاضر تاريخ مدينة ماري في فترتين.

المرحلة االولى : األلا الثالث ق.م حيث سيطر عليها حةام 

  محليون إشتهر منهم ) إيبلول ايل ــ لمجي ماري(.

ق.م ، ثم  0013دمرت بعدها عل يد لوجال زاجيزي حوالي عام 

ق.م ، وبعدها  0003خضعت لشروةين األةادي حوالي عام 

خضعت لحةام محليون يتبعون لسلطة مور الثالثة حملوا لقب 

 الشاةاناك ، وإشتهر منهم) بوز عشتار( و ) ميشتوب ايلوم( .

المرحاة الثانية : األلا الثاني ق.م وفيها ت سست ساللة عمورية 

بزعامة ) يجيد ليم( وخلفه إبنه)يخدون ليم ( الذي وصل حتى 

حدود المتوسط ، ولةنه دخل في صراع مع )شمشي مدد( ملك 

آشور والذي إنتهى بمقتل ) يخدون ليم (وسيطرة )شمشي مدد( 

ق.م ، ولم ينجو إال  1930على ماري وذلك تقريبا حوالي 

) زمري ليم( الذي فر الى اخوالة في مملةة يمخاض )حلب( ، 

ق.م عاد )زمري ليم ( إلى  1790وبعد وفاة )شمشي مدد( عام 

ماري بمساعدة يمخاض مؤسسا مملةة من معظم الممالك لتسقط 

 ق.م . 1723بعدها على يد حمورابي حوالي عام 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=521519411376568&id=395329463995564
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نشاطات الجمعية الثقافية 
 في  يونشوبنك

نظمت الجمعية سفرة عائلية الى  
، وذلك يوم Vätternبحيرة 

 .0312حزيران  0األحد الموافق 

نظمت الجمعيعة دورة العرسعم 
" القسم األول" ، انتهت يعوم 
السعععععععبعععععععت العععععععمعععععععوافعععععععق 

، وةعععععانعععععت 11/2/0312
ناجحة، بعرزت فعيعهعا طعاقعات 
ومععواهععب مععتععمععيععزة وعععديععدة 
ألطفالنا األحبة. وةان للزميلة 
فايدة والزميل عدنعان جعهعودا 
متميزة ةان لعهعا دورا فعاععال 

 في إنجان الدورة.

الععرقععص مول الععفععنععون الععتععي 
مارسهعا اإلنسعان، لعذا تعنعظعم 
الععجععمعععععيعععة دورة لععلععرقعععص 
الشعبي " العدبعةعات" العدورة 

" عام ، ويت لا طاقعم العتعدريعب معن العزمعالء إيعالا محعمعد ، 10ـــ  7خاصة بالبنات والبنين من األعمار " 
 .18/2/0312نيةول زيا، ميرون ليث جورج، وتبدم الدورة يوم األحد الموافق 

من اجل تحقيق اهداا الجمعية بمد جسور اللقاء بين العجعالعيعة العععراقعيعة والشعععب السعويعدي ، والعجعالعيعات 

العربية واألجنبية ، قام وفد من الجمعية بزيارة  ةنيسة موستر منةن . وقد ثمن قس العةعنعيعسعة هعذه العزيعارة. 
وبدوره قام وفد الجمعية بتقديم  لوحة جميلة هدية للةنيسة  ةانت من نتاج الفنان عدنان عمر عضو العهعيعئعة 

 اإلدارية ، ولقد علقت اللوحة في الةنيسة، وةانت الزيارة مثار ارتيان الحضور في الةنيسة.  

نظمت الجمعية ممسية للتضامن مع ضحايا اإلرهعاب ، شعارك فعيعهعا  0312آيار  00في يوم األحد الموافق   
عدد من الزميالت والزمالء بمداخالت نابعة من القلب وجميعها ةانت داعية للسلم والتسامح ونعبعذ اإلرهعاب، 
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 وموجهة اإلدانة  لإلرهاب بةافة مشةاله.

نشاطات الجمعية الثقافية  
 في  يونشوبنك

مععن اجععل احععيععاء الععتععراث العععععراقععي  
نظمت الجمعية يوم األحد  العمعوافعق 
امسية عيد زةريا، وةعانعت األمسعيعة 
جععمععيععلععة ، زادهععا جععمععاال اطععفععالععنععا 
بععدشععاديشععهععم الععجععمععيععلععة، والسععيععدات 
بجالبياتهن العمعزرةشعة ، وصعيعنعيعة 
زةعععريعععا ، والشعععمعععوع والعععيعععاس 
والدنابك . وشارك في الحفل ممثليعن 

 . ABFمن 

من اجل زيادة الوعي القانوني، استعضعافعت العجعمعععيعة يعوم األحعد  
السعيعدة منعا معارتعتعسعون العمعدععي العععام   13/1/0312الموافق 

والخبيرة في العععالقعات والعععنعا األسعري . وقعد سعلعطعت السعيعدة  
مارتتسون الضوء ومجابت عن مسئلة  عديدة منها: هل صحيعح ان 
السلطات السويدية  تقا في المحاةم إلى جانب المرمة ضد الرجل   
وهل صحيح ان السوسيال ي خذ األطفال من مهلهم  ةيا نفهم معثعل 
هعععععذه 

القوانين التي تختلا عن قوانينا وثقافتنعا  ةعيعا يعنعبعحعي ان نعحعل 
مشاةل العالقات العائلية وفق القعانعون السعويعدي  ومعمعا جعاء فعي 
محاضرة السيدة مارتسون قولها : ليةون الناس سعداء، لذا ينبعحعي 
ان يفةر الفرد بصحته وراحته، وان يحب نفسه ويهتم بهعا، والعذي 
ال يحب نفسه ال يمةنه من يحب اآلخر، حرية المرمة وةعذلعك العرجعل 
تبدم من قدميه، فهما قادرتان على المسير، فيحق للمرمة ةمعا يعحعق 
للرجل ترك السةن السيء والعمل السيء والشريك السئ، والعمعرمة 
هي صاحبة القرار بجسدها، ان ترغب بالجنعس مو تعرفضعه، ولعهعا 

الحق بالزواج ممن تحب، وعقل المرمة ال يختلا عن عقل العرجعل، 
 فلها الحق في التعلم والعمل. 

 نص فرات المحسن

 

 

 

 

 ًجاأل

في البعيد حيث 

المدن ترتاب من 

 الحرباء

 ةنت مغذ السير وحيدا.

مسربل بخوفي ..مهزوم منتظر هزيع الليل ليمضي، مخلفا 

 ورائي نذور ممي

 ومراجيا البرابرة التي ما عافتني يوما.

ها منا ذا متنصت ضجيج عربات القطار. ها هي قادمة تشق 

 صدر الحيم.

 ممسةت سحب دخانها ورةضت

 وةان لهاثي يالحقني.

من حيث ال مةان ةنت قادما مرقب العشب الندي النامي في 

 مدن تفترشها البهجة.

عجزت عن من معد العربات، ولةني اجتزتها جميعا، ومعدت 

 لها مصوات صفاراتها ودسست دخانها في حجراته.

فالمدن البعيدة تخشى الحرباء، ولةنها ال تستحي من قرع 

 عجالت القطارات مادامت ال تصدر صريرا.

عند العربة السادسة وفي جوفها ، لم مةن معرا ما مفعل، 

 فوضعت فردتي حذائي تحت رمسي وغفوت.

مالبسهم الداةنة تخفي هراوات علقت باألحزمة الجلدية، 

 ومةتافهم طرزتها خيوط.

 تسلقوا دةتها اليابسة.

ةنت في الزاوية القصية بمالبس مبللة مرتجا، وصوت 

 نحيبي يلتصق بجدار العربة البارد.

 تعال.. هلم مقترب.. تعال ال تخا ..

ب صواتهم المبحوحة المتشنجة جعلوا جسدي يتفصد عرقا، 

 ومطرافي ترتعد بإفراط .

 اقترب ..تعال

 ةانوا يتبادلون نظرات من خبث حاد.

 قالوا جميعا بصوت حازم جاا

 ليس لك من تجتاز مدننا، فعد من حيث متيت.

 تحسستني مياديهم الثقيلة ثم مطبقت على جسدي بخشونتها

حشروني في زاوية قصية عند العربة السادسة لقطار ةان 

 عائدا نحو مدني القاحلة الملوثة بطنين الهجرة.

وهناك حيث مراجيا البرابرة تدوس في طريقها ببسالة 

 شيطانية نذور ممي ومدعيتها.

  فحفوت محلم بمدن تفترشها البهجة.
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ً ، على قانون األجانب،   أقر البرلمان السويدي تعديالً قانونيّا

فماهي هذه التعديالت الجديدة التي شملت قانون االجانب؟ 

وماهي االقامة المؤقتة؟ وعلى من سيطبق قانون االقامة 

المؤقتة؟ كيف يمكن لمن حصل عليها ان يحصل على االقامة 

الدائمة؟ لم الشمل؟ وهل حقا لن يستطيع أحد بعد اآلن ان يجلب 

عائلته الى السويد عن طريق لم الشمل؟ وماذا عن شرط الدخل 

 والسكن من اجل اقامة لم الشمل وعلى من ينطبق هذا الشرط؟

التعديل القانوني الجديد سوف يستمر العمل به لمدة ثالث 

 يوليو/ تموز القادم. 21سنوات تبدأ من تاريخ 

 

 كيف ستكون اإلقامة المؤقتة؟

كل طفل، وكل أسرة، أتت الى السويد، ومعها أطفال تحت 

سوف  2119نوفمبر/ تشرين الثاني،  21سنة، قبل تاريخ 11

يحصلون على االقامة الدائمة، في حال قّدرت مصلحة الهجرة 

أنهم بحاجة الى ذلك، وكل من يأتي الى السويد عن طريق 

مفوضية الالجئين التابعة لألمم المتحدة سوف يحصل على 

 اقامة دائمة.

يوليو، سوف  21وكل من يحصل على قرار اإلقامة قبل تاريخ 

 تكون دائميه في حال قّدرت المصلحة ذلك ولن تكون وقتية.

 

 كم مدة اإلقامة المؤقتة؟ ومن الذي سيحصل عليها؟

 االقامة المؤقتة نوعان:

 إقامة ثالث سنوات لمن سوف يصنف كالجئ سياسي. -1

شهراً لمن سوف يحصل على اقامة حماية  13إقامة مدتها  -2

 بديلة.

 

 من الذي سوف يحصل على االقامة المؤقتة؟

نوفمبر/ تشرين  21كل شخص بالغ اتى بمفرده قبل تاريخ  -1

الثاني، ولم تصدر له اقامة حتى تاريخ بدأ سريان القانون في 

 يوليو القادم . 21

 2119نوفمبر/ تشرين الثاني  21كل شخص اتى بعد تاريخ  -2

سوف تكون اقامته مؤقتة سواء كان بمفرده او مع عائلة 

 ومعها اطفال.

كيف يمكن لمن يحصل على االقامة المؤقتة ان يحصل على 

 الدائمة؟

 

 المشرع اقر ثالث حاالت وهي كاآلتي:

وأكمل دراسة  29الحالة األولى هي من لم يبلغ سن الـ   –

 البكلوريا في السويد يحق له الحصول على االقامة الدائمة.

ال بد ان يثبت الشخص  29الحالة الثانية هي من هم فوق الـ   –

ان لديه عمل ويقدر ان يعيل نفسه لكي يحصل على االقامة 

توضيحات للتعديالت القانونية في قانون الهجرة الجديد

 الدائمة بعد انتهاء االقامة المؤقتة.

 .الحالة الثالثة بعض األطفال حسب الحالة الصحية للطفل 

 

 لّم الشمل والقانون الجديد

ماذا عن لم الشمل؟ لم الشمل سوف يقتصر على الزوج والزوجة 

ما عدا ذلك مرفوض وهذا يبدأ سريانه  11واالبناء تحت سن 

يوليو القادم اي ان قبل هذا التاريخ يسري  21بسريان القانون في 

 عليه القانون القديم.

 

 من له الحق في لم الشمل؟

يحق له  2119نوفمبر/ تشرين الثاني  21كل شخص اتى قبل تاريخ 

فليس   2119نوفمبر  21لم شمل عائلته اما من اتى بعد تاريخ 

 للجميع هذا الحق.

من يحصل على اقامة لجوء ثالث سنوات يحق له لم شمل  -1

 اسرته.

شهر لهم الحق في لم  13ليس جميع من حصل على اقامة مدتها  -2

 الشمل ألن المشرعين صنفوهم على فئتين: 

شهرا وطلب  13الفئة األولى: من حصل على اقامة مؤقتة لمدة   –

له الحق في لم شمل  2119نوفمبر  21لجوئه مقدم قبل تاريخ 

 اسرته.

شهرا وطلب  13الفئة الثانية: من حصل على اقامة مؤقتة مدتها   –

ليس له الحق في لم شمل  2119نوفمبر  21اللجوء بعد تاريخ 

 اسرته. 

كل من يريد ان تلتحق عائلته به عن طريق اقامة لم الشمل البد ان 

يكون لديه دخل وسكن، البعض يظن ان هذا الشرط جديد ولكنه 

موجود من قبل ولكن كانت هناك استثناءات لبعض االشخاص وهم 

 كاالتي

 

 يستثنى من هذا الشرط: 

 كل من حصل على اقامة لجوء. –

 كل من لديه الجنسية السويدية. –

 كل من هو اوروبي مقيم في السويد. –

 من لديه اقامة دائمة اكثر من اربع سنوات. –

ما حدث اآلن هو ان المشرع قام بحذف هذه االستثناءات واقر 

 استثناءا جديدا:

يوليو/ تموز ال ينطبق  21كل معامالت لم الشمل قبل تاريخ  -1

 عليها هذا الشرط.

 معامالت لم الشمل لألطفال ال يشملهم هذا الشرط. -2

كل الجئ يحصل على االقامة وله الحق ان يقدم معاملة لم الشمل  -3

يكون معفى من شرط الدخل والسكن اذا قدم على  لم الشمل خالل 

 ثالثة اشهر من تاريخ حصوله على اإلقامة.
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تتعدد الحضارات 

والثقافات في مختلف بلدان العالم ولكل ثقافة وحضارة عادات خاصة تميزها عن غيرها ،إال ان الجميع ال 

يختلف على ان ليلة الزفاف من اهم ليالي العمر ،وتتفنن المجتمعات 

في دول العالم في جعل هذه الليلة فريدة ومتميزة وتحمل ذكرى ال 

 تنسى. 

 

في سورما في إحدى القبائل األثيوبية ،تخلع الفتاة األسنان السفففلفيفة 

وتثقب الشفاه السفلية قبل موعد الزفاف بفترة ،ثم تدخفل قفرصفا مفن 

الطين في فمها ،وبعد مدة يتم تغيير قرص الطين بآخر أكفبفر قفطفرا ، 

وهففكففذا حففتففى يففحففيففن مففوعففد 

الفزفففاف ، وكفلففمفا كفان قففرص 

الطين ذا قطر كبير ،زاد المهر ألنه يمثل المستفوى الفمفادي ألسفرة 

 العروس. 

 

في جزيرة جاواة اإلندونيسية وكما هو متعارف عليه في معظم 

البلدان ،يتم دفع 

رسوم حكومية 

للزواج ،إال ان ما يدفع ليس ماال ، إنما ذيول فئران ،ويتم 

 ذيال لإلدارة المحلية كرسوم للزفاف . 29تسليم 

 

 

 

في أجزاء من اسكتلندا يقومون برمفي الفقفمفامفة والفقفاذورات والفبفيفض الفففاسفد 

وجميع انواع الوساخات لكي يثبتون انهم يستطيعون تحمل الحياة الفزوجفيفة بفعفد 

   ذلك.

 

يرتدي الزوج في كينيا بعد مرور شهر على 

الزفاف ،الزي النسائي ليدرك ويعي 

المسؤولية الواقعة على عاتق المرأة ،وكم 

 هو صعب أن يقوم بدورها في الحياة.

 

جرين الند في القطب الشمالي وتعتبر جزء من قارة امريكا الشمالية 

وحتى بيت   بطريقة غريبة ،حيث يذهب العريس لبيت عروسه ويجرها من شعرها من بيت أهلها  يحتفلون

الزوجية ،وذلك ليعلمها أنه سيكون سيد البيت وإنه صاحب األمر الناهي من يوم الزفاف وحتى آخر يوم في 

 عمرها.  من أجل االحتفال بصفته رجل متزوج .

  عشرة تقاليد زواج في العالم  غربا

 اعداد لندا شمعون
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قبيلة نيير في جنوب السودان لديهم اعتقاد بأن الزواج ال يكتمل قبل ان تلد المرأة 

   طفلين وإال يقوم الزوج بطلب الطالق من زوجته.

 

 

 

في حفلة زفاف قبيلة مساي في كينيا يعتبر من المألوف أن يبارك والد العروس إبنفتفه 

 قبل مغادرة القرية مع زوجها الجديد .  بالبصق على وجهها وصدرها

 

 

في حفالت الزواج في كوريا يقوم أصدقاء العريس بخفلفع حفذائفه وجفوربفه وربفط 

 كاحليه والبدا في ضرب قدميه بالسمك من اجل االحتفال بصفته رجل متزوج.

 

 

في جزيرة بالي اإلندونيسية ال يحضر  

فيها مراسيم الزفاف سوى النساء فقط وال وجود للرجال ألنهم يأخذون قسطا 

 من الراحة بعدما قاموا بإعداد العديد من االطباق لتأكلها النساء .

 

 

 

يفواففق االب عفلفى زواج   فيجي في جنوب المحيط الهادي لكي  في جزيرة

كفمفهفر   ابنته من الشاب المتقدم لها يجب ان يحضر له الشاب اسنان الحوت

 للزواج . 

 

 تتمة/    عشرة تقاليد زواج في العالم  غربا

 يوا غالب 



Nyhetsbrev nr 3 /   Juli 2016 

شةر اللجنة اإلعالمية لالتحاد الديمقراطي للجمعيات 
 العراقية في السويد لةل من ساهم في اصدار هذا العدد

 باسم  ناجي ...
 غني عن التعريا ويقول 

بدايتي مع التصوير منذ الصحر .. تتلمذت ععلعى يعد اخعي االةعبعر ... ”  

عضو جمعية المصورين العراقيين في بحداد .. لي مشعارةعات فعي ععدد 

المهرجانات والمعارض في العراق . في السويد عضو مؤسس لجمعيعة 

المصورين العراقيين في ستوةهولم ,, عضو جمعية الفنانين التشةيليين 

العراقية في ستوةهولم .. سةرتير جمعية بابلون للثقافعة والعفعنعون فعي 

سععتععوةععهععولععم .. لععي عععدة مشععارةععات فععي عععدة معععععارض لععلععتععصععويععر 

الفوتوغرافي في السويد .. عضو فاعل ونشط في تحطية جميع فعاليات 

 ” الجالية العراقية في ستوةهولم

 حصل باسم ناجي على عدة جزائز وشهادات تقير من جهات مختلفة. 

 

نقدم شةرنا الخاص للزميل باسم ناجي لجهوده الةبيرة في تحطية جميع النشاطات التي تقام في 

 ستوةهولم.


