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موقع وتأثير اجلالية الفلسطينية في السويد

»شهادة شخصية«

ــة  ــز االقتصادي ــم املراك ــن أه ــداً م ــد واح ــي تع ــويد، الت ــي للس ــاد التاريخ ــم احلي رغ
األوروبيــة، ويتربــع شــعبها فــي املوقــع الثانــي علــى ســلم أغنــى شــعوب العالــم، إال 
أنهــا شــرعت فــي العــام 2022 بإجــراءات االنضمــام حللــف شــمال األطلســي، لتصبــح 

أكثــر اتســاقاً مــع املواقــف األوروبيــة العامــة. 

أمــا احلضــور الفلســطيني فــي الســويد، فبــدأ مــع بدايــة اخلمســينيات، مــا كان لــه 
ــا  ــطينية كم ــة الفلس ــاه القضي ــية جت ــويد السياس ــف الس ــى مواق ــر عل ــر كبي أث
ســنراه الحقــاً فــي هــذه املراجعــة، حيــث وطــأت أقــدام الطبيــب مفيــد عبــد الهــادي1 
الســويد ملتحقــاً بزوجتــه الســويدية. توفــي الرجــل ودفــن فــي بلــدة ســولنا التابعــة 

حملافظــة ســتوكهولم. 

ــاط  ــب النش ــت، لع ــرن الفائ ــن الق ــتينيات م ــة الس ــينيات وبداي ــة اخلمس ــي نهاي وف
ــى  ــرة إل ــطينية بالهج ــالت الفلس ــض العائ ــاع بع ــي إقن ــويدي دوراً ف ــي الس الكنس
ــة  ــا ذكــر أن إميــان فئــة مســيحية صغيــرة مــن أهالــي قري الســويد. ومــن املفيــد هن
نــوص فــي إقليــم دالرنــا قــد هاجــروا إلــى فلســطني ُمرحبــاً بهــم فــي نهايــات القــرن 
التاســع عشــر ليعيشــوا فيهــا منتظريــن عــودة الســيد املســيح2.بدأت الســويد منــذ 
قرنــني باســتقبال فئــات مــن مهاجريــن، مثلمــا اســتقبلت هولنــدا الفالــون، ومثلمــا 
ــن  ــة للمهاجري ــة جاذب ــويد كوجه ــع الس ــد موق ــدة دول. تصاع ــى ع ــود إل ــر اليه هاج
ــب  ــى جان ــطينيني، إل ــم الفلس ــرب، وكان أوله ــا الع ــرة، فوصله ــود األخي ــي العق ف
وصــول مهاجريــن مــن آســيا وأفريقيــا وأميــركا الالتينيــة إليهــا. ويشــكل األجانــب فــي 
الســويد حاليــاً مــا يزيــد علــى %20 مــن عــدد ســكانها، يعيــش جميعهــم فــي ظــل 
منظومــة اجتماعيــة تقــوم علــى املســاواة فــي احلقــوق والواجبــات، واحلريــات املتقدمة.

ــة  ــن الطلب ــل م ــدد قلي ــتينيات ع ــف الس ــي منتص ــا ف ــويد بعده ــى الس ــل إل وص
الفلســطينيني، الذيــن كانــوا متفوقــني فــي عــدة معاهــد صناعيــة كمعهــد ســبلني 
ــي ســي فــي ســوريا وغيرهمــا مــن املعاهــد فــي كل مــن  ــان ومعهــد فــي ت فــي لبن

رشيد احلجة*

 * كاتب فلسطيني- السويد
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األردن والضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة. جــذب مســتوى وطبيعــة احليــاة فــي الســويد 
العديــد منهــم، فيمــا اضطــر عــدد مــن الطلبــة للبقــاء فيهــا بســبب عــدم قدرتهــم 

ــام 1967 3. ــة ع ــان النكس ــت إب ــي احتل ــطينية الت ــى األرض الفلس ــودة إل ــى الع عل

كان لهــذه اجملموعــات مــن املهاجريــن دور كبيــر فــي نقــل صــورة عــن الســويد 
ــك، أدى زواج  ــب ذل ــى جان ــن، إل ــن املهاجري ــر م ــداداً أكب ــذب أع ــا ج ــطينيني، م للفلس
ــدأ  ــن مجتمــع فلســطيني ب ــى تكوي ــن الفلســطينيني مــن فلســطينيات إل املهاجري
ــي  ــات الت ــن األزم ــد م ــة العدي ــدول العربي ــي ال ــون ف ــه الالجئ ــج. واج ــو بالتدري ينم
أدت إلــى هجرتهــم إلــى الســويد، وأهــم هــذه الــدول األردن ولبنــان والعراق.لــم يُعــَف 
قطــاع غــزة مــن الهجــرة، منــذ االنقســام، ومــا واكبــه مــن حــروب شــنتها إســرائيل 
فــي األعــوام 2014 و2018 و2020، دفعــت العديــد  مــن العائــالت للهجــرة، إضافــة إلــى 
فلســطينيي الداخــل املقيمــني فــي الســويد ألســباب دراســة أو عمــل أو لــم شــمل.

ــطينيي  ــن فلس ــدد م ــرة ع ــي هج ــوريا 2011، دوراً ف ــي س ــة ف ــرب األهلي ــت احل ولعب
اخمليمــات، وفــي مقدمتهــا مخيــم اليرمــوك. يشــكل قانــون لــم الشــمل فــي الســويد، 
بيئــة جاذبــة الســتقرار العوائــل الفلســطينية فيهــا، إذ يقــوم القانــون علــى أنــه مــع 
ــع مباشــرة  ــح اإلقامــة فــي الســويد ، يتمت حصــول الشــاب أو الطفــل علــى تصري
ــرة  ــة عش ــال دون الثامن ــزوج واألطف ــة/ ال ــرة (الزوج ــراد األس ــمل أف ــم ش ــق ل بح

ــالً)4. ــة طف ــب اإلقام ــر، واألب واألم إذا كان صاح ــن العم م

تعداد الفلسطينيني في السويد

ــات  بقــدوم الفلســطينيني إلــى الســويد مــن بلــدان متعــددة، يواجــه الباحــث صعوب
ــي  ــني ف ــطينيني املقيم ــوم أن الفلس ــن املعل ــة. فم ــاء اجلالي ــداد أبن ــة أع ــرة ملعرف كبي
الــدول العربيــة، مضافــاً إليهــم مــن بقــوا فــي فلســطني احملتلــة، قــد حصلــوا علــى 
ــم  ــويد، وه ــى الس ــطينيني إل ــول الفلس ــد دخ ــة. فعن ــفر متنوع ــق س ــوازات ووثائ ج
يحملــون إمــا جــوازات ســفر تلــك البلــدان أو مــا تســمى وثائــق ســفر، تكون صــادرة عن 
البلــدان التــي لــم متنــح الفلســطيني جــواز ســفر؛ إمــا أن يطلــق علــى الفلســطيني، 
الــذي يتقــدم باللجــوء واإلقامــة فــي اململكــة الســويدية، صفــة »بــال وطــن« أو يتــم 
تســجيله فــي البلــد الــذي صــدرت منهــا الوثيقــة. وهــذا مــا اختلــف بعــد االعتــراف 
ــن  ــني م ــطينيني القادم ــع  الفلس ــار وض ــذ باالعتب ــالل األخ ــن خ ــطني، م ــة فلس بدول
الضفــة أو غــزة، فبــدأ توثيــق جــواز الســفر الفلســطيني الصــادر عــن دولــة فلســطني، 

موقع وتأثير الجالية الفلسطينية في السويد
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بعــد أن كان الفلســطيني قبــل ذلــك يعتبــر بــال وطــن.

تقــع الســلطات الســويدية املســؤولة، فــي خطــأ تســجيل مــن ولــد قبــل العــام 1948 
فــي حيفــا أو عــكا أو صفــد وغيرهــا مــن املــدن الفلســطينية التــي احتلــت عــام 1948 
باعتبارهــم إســرائيليني، وهــذا مــا حصــل معــي عندمــا وقفــت أمــام املوظــف املســؤول 
فــي شــباط/ فبرايــر 1979، ليســألني مــن أيــن أنــت؟ فأجبــت مــن مواليــد مدينــة صفد/ 
ــة وكتــب إســرائيل،  ــن تقــع هــذه املدين فلســطني. أخــرج الرجــل اخلارطــة ليعــرف أي
ــي  ــف بقول ــس ذاك املوظ ــع رئي ــادة، اقتن ــا مش ــت بينن ــور، وحصل ــى الف ــت عل اعترض
إنــي ولــدت قبــل وجــود إســرائيل وقبــل احتــالل وطنــي، ورغــم ذلــك، كتــب املوظــف 

»بــال وطــن«.

ــد  ــا يعّق ــويديني، م ــويدية كس ــن أم س ــطينيني م ــاء الفلس ــجيل أبن ــم تس ــا يت كم
ــة.  ــود الفائت ــالل العق ــر خ ــدت أكث ــي تعق ــعة الت ــريحة الواس ــذه الش ــر ه حص

ويحصــل الفلســطيني علــى اجلنســية الســويدية بعــد ثــالث ســنوات منــذ اقترانــه 
بســويدية، وخمــس ســنوات فــي احلــاالت العامــة.

إن صعوبــة حصــر الفلســطينيني فــي الســويد تعــود أيضــاً إلى عــدم وجود مؤسســات 
فلســطينية متخصصــة تســاعد فــي هــذه املهمة، وتقــوم علــى حتديد الفلســطينيني 
ــيات،  ــن اجلنس ــا م ــة أو غيرهم ــية األردني ــويدية أو اجلنس ــية الس ــة اجلنس ــن حمل م
ــويديني.  ــول الس ــي أص ــث ف ــص للبح ــاء متخص ــب إحص ــود مكت ــدم وج ــة لع إضاف

فالفــرد يتبــع والديــه أو أحدهمــا إن كان األب أو األم مــن أصــل ســويدي.

وباجملمــل، تشــير التقديــرات التــي يقدمهــا النشــطاء وبعــض اجلمعيــات الفلســطينية 
ــب 84  ــى جان ــة ألــف فلســطيني فــي الســويد، إل ــني خمســني ومئ ــى وجــود مــا ب إل
جمعيــة تتــوزع علــى كافــة مناطــق الســويد، 21 فــي القطــاع اجلنوبــي للمملكــة و42 

فــي القطــاع األوســط و15 فــي محافظــة يوتبــوي وســت فــي القطــاع اجلمالــي. 

جتارب وطموحات

ــة  ــع بداي ــويد م ــي الس ــطني ف ــة فلس ــام لطلب ــاد الع ــرع لالحت ــكيل ف ــاً، مت تش طالبي
الســبعينيات، فــي مواجهــة حــادة مــع احلركــة الصهيونيــة التــي كانــت ذات نشــاط 
كبيــر فــي الســويد. واجــه االحتــاد ردة فعــل صهيونيــة خاصــة بعــد عمليــة ميونيــخ 
ــائل  ــر رس ــال عب ــاوالت اغتي ــاد حمل ــي االحت ــة ف ــن الطلب ــدد م ــرض ع ــام 1972، إذ تع ع
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ــه فــي مدينــة أوربافــكان،  مفخخــة، منهــا رســالة وصلــت عمــر صفــوان إلــى عنوان
انفجــرت وفقــد علــى إثرهــا عينــه وعــدداً مــن أصابعــه. 

كمــا اغتيــل شــاب مغربــي فــي أحــد شــوارع العاصمــة النرويجيــة أوســلو، القريبة من 
الســويد، ظنــا مــن املوســاد بأنــه القائــد الفلســطيني أبــو حســن ســالمة. رغــم ذلــك، 
تابــع الفــرع نشــاطاته فــي الربــط والتآخــي بــني اجلامعــات الفلســطينية ومثيالتهــا 
ــة. ــة ثاني ــن جه ــادهم م ــدد وإرش ــة اجل ــاعدة الطلب ــة، ومس ــن جه ــويدية م  الس

ــا كان  ــجيع مم ــطينية وبتش ــة الفلس ــن العمال ــرة م ــداد كبي ــود أع ــاً، وبوج عمالّي
ــر، الــذي افتتــح عــام 1975 فــي العاصمــة  يعــرف باملكتــب اإلعالمــي ملنظمــة التحري
ــزال أحمــد  ــذي ترأســه وال ي ســتوكهولم، مت تأســيس فــرع الحتــاد عمــال فلســطني ال
ــة  ــات العمالي ــني النقاب ــي ب ــر الوع ــى نش ــرع عل ــاطات الف ــورت نش ــدوي. متح الع
ــت  ــطينيني حت ــال الفلس ــاة العم ــطينية ومعان ــة الفلس ــول القضي ــويدية ح الس
االحتــالل. بــرز دور الفــرع مــن خــالل التواصــل مــع نقابة عمــال املعــادن ومركــز التثقيف 
العمالــي التابــع ألكبــر حــزب ســويدي، وهــو احلــزب االشــتراكي الدميقراطــي احلاكــم. 
كمــا عمــل الفــرع علــى اســتقبال ممثلــني عــن احلركــة العماليــة الفلســطينية مــن 
لبنــان وتونــس وتنظيــم لقــاءات لهــم مــع احلركــة العماليــة الســويدية، إضافــة إلــى 
لقــاءات مــع الشــرائح الفلســطينية املتواجــدة علــى الســاحة الســويدية، كما شــارك 
الفــرع فــي املؤمتــرات العامــة التــي عقدتهــا منظمــة التحريــر فــي بيــروت وتونــس ورام 

اهلل.

حزبّيــاً، قامــت األحــزاب والفصائــل الفلســطينية مثــل حركــة التحريــر الفلســطيني، 
فتــح، واجلبهــة الدميقراطيــة لتحريــر فلســطني، واجلبهــة الشــعبية لتحرير فلســطني، 
ــعبية  ــة الش ــعبي، واجلبه ــال الش ــة النض ــطينية، وحرك ــر الفلس ــة التحري وجبه
ــادة العامــة، وحركــة املقاومــة اإلســالمية، حمــاس، بإنشــاء  ــر فلســطني– القي لتحري

فــروع –أو مــا تســمى أقاليــم– لهــا فــي الســويد. 

ــات  ــيط التجمع ــر وتنش ــي التأطي ــاطاتها ف ــا، نش ــل، أو بعضه ــذا الفصائ ــع ه تتاب
ــات الســويدية مــن جهــة، والتواصــل مــع األحــزاب  ــدن والبلدي ــي امل الفلســطينية ف
ــه السياســية مــن جهــة أخــرى. فحركــة فتــح لهــا  الســويدية، كل حســب توجهات
عالقــة عميقــة مع احلــزب االشــتراكي الدميقراطــي احلاكــم. أمــا التنظيمات اليســارية، 
فلديهــا تعــاون مــع األحــزاب الســويدية ذات التوجهــات اليســارية، مثــل حــزب اليســار 
املمثــل فــي البرملــان، واحلــزب الشــيوعي اللينينــي املاركســي- الثوريــني. وهــو غيــر ممثــل 
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فــي البرملــان، ويؤمــن بــزوال الفكــر الصهيونــي العنصــري وإنشــاء دولــة فلســطينية 
دميقراطيــة تتســع للجميــع، بغــض النظــر عــن الديانــة والعــرق.

ــل واألحــزاب الفلســطينية ال تتعــاون فيمــا بينهــا فــي  مــن الالفــت أن هــذه الفصائ
الســويد، وال تقــوم بتبــادل الدعــوات  حلضــور مؤمتراتهــا فــي الســويد، متأثرة باالنقســام 

الداخلــي، مــا ينتــج عزوفــاً وضعفــاً فــي تنســيب أعضــاء جــدد.

شــعبّياً، تتشــكل التنظيمــات الشــعبية الفلســطينية بأعــداد كبيــرة فــي معظــم 
ــا  ــة عليه ــن األمثل ــابقاً. وم ــره س ــا مت ذك ــرة، كم ــرة والصغي ــويدية الكبي ــدن الس امل
احتــاد اجلمعيــات والروابــط الفلســطينية فــي الســويد، والرابطــة الفلســطينية فــي 
ــاال،  ــي أوبس ــطيني ف ــعب الفلس ــة الش ــودة، وجمعي ــق الع ــف ح ــتوكهولم، وحتال س
والنــادي الثقافــي العربــي فــي يوتبــوري، وجمعيــة الصداقــة الفلســطينية الســويدية 
فــي يافلــه، ورابطــة ســودرتليه، والرابطــة الفلســطينية فــي ماملــو، والنــادي العربــي 

ــة فــي يوتبــوري. فــي هلســينبوري، ومركــز العدال

ــاال،  ــي أوبس ــطيني ف ــعب الفلس ــة الش ــيرة جمعي ــى مس ــارة إل ــم اإلش ــن امله م
التــي تعتبــر أهــم البدايــات، والتــي ســاهم كاتــب هــذه الورقــة فــي تأسيســها عــام 
ــة  ــكل ملنظم ــا كهي ــكيل تنظيمه ــوم. إذ كان تش ــى الي ــة حت ــت فاعل ــا زال 1980، وم

ــواة  ــة ن ــون كل جلن ــتقبلية أن تك ــا املس ــل غايته ــان عم ــكيل جل ــر، أي مت تش التحري
ــواة الحتــاد املــرأة،  لفــرع نقابــي مــن نقابــات املنظمــة، فلجنــة املــرأة مثــالً ســتكون ن
ــة  ــاركت اجلمعي ــياق، ش ــذا الس ــي ه ــرى. وف ــادات األخ ــى االحت ــق عل ــا ينطب ــذا م وه
االحتــادات األخــرى املوجــودة علــى الســاحة الســويدية كاحتــاد العمــال واحتــاد الطــالب، 
ــا  ــن هن ــطيني. ال ميك ــعب الفلس ــة للش ــات الســويدية الداعم ــع اجلمعي ــت م وتعاون
إهمــال تأثيــر حضــور اجلاليــة اليهوديــة فــي الســويد5، الــذي بــدأ منــذ مــا ينــوف علــى 
قرنــني. خاصــة أن اجلاليــة اليهوديــة فــي غالبهــا مؤيــد للتواجــد الصهيونــي علــى أرض 
فلســطني، ولهــا نفــوذ كبيــر فــي اململكــة علــى املســتويات االقتصاديــة واإلعالميــة 
والسياســية. وقــد اســتمر هــذا النفــوذ كمؤثــر وحيــد علــى الســاحة الســويدية، منــذ 
ــازل عــام 1897، حيــث كان احلاخــام األكبــر  املؤمتــر الصهيونــي األول الــذي عقــد فــي ب
والكاتــب الســويدي ماركــوس إهرينبرايــس اليــد اليمنــى لثيــودور هيرتســل ومــن بعــده 
حاييــم وايزمــن، حتــى النكســة عــام 1967، حيــث أصبــح الكيــان الصهيونــي بنظــر 

العالــم دولــة احتــالل.
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ً التأثير من خالل املشاركة مع التنظيمات التاليةشعبّيا

لــم تكــن لــدى الشــعب الســويدي معلومــات عــن فلســطني ســوى مــن خــالل بعــض 
كتــب الرحالــة أو احلجــاج. وكانــت التيــارات الصهيونيــة مســيطرة علــى الــرأي العــام 
ــور، إال أن  ــطينيني حض ــن للفلس ــم يك ــا ل ــة،  فيم ــد النكس ــا بع ــى م ــويدي حت الس
ــع  ــل م ــن تفاع ــا م ــا رافقه ــويد وم ــى الس ــطينية إل ــرة الفلس ــات الهج ــدوم موج ق
اجملتمــع، أدى الهتمــام متزايــد مــن قبــل اإلعــالم الســويدي، كمــا بــدأت حينهــا تتشــكل 
مجموعــات شــعبية ســويدية مناهضــة لالحتــالل، ضمــت الكثير مــن الفلســطينيني. 

ــاب  ــن والكت ــن املفكري ــات م ــدأت مجموع ــي، ب ــرن املاض ــتينيات الق ــة س ــع نهاي وم
ــدء  ــرائيل، والب ــه إس ــا تفعل ــد م ــات ض ــم الطاق ــة وتنظي ــالم بالكتاب ــطاء الس ونش
بكشــف سياســات االحتــالل. وعلــى إثــر ذلــك، تعــززت حركــة التضامــن مــع الشــعب 
ــنوات  ــد س ــاطها بع ــف نش ــا توق ــا م ــتويات، ومنه ــة املس ــى كاف ــطيني عل الفلس

ــل: ــة مث قليل

ــي  ــة الت ــي اللجن ــطيني«، وه ــراث الفلس ــى الت ــاظ عل ــمال للحف ــة دول الش - »جلن
عملــت علــى مســاحة فلســطني بكاملهــا فــي منتصــف الســبعينيات حتــى توقــف 
عملهــا، لتتشــكل اللجنــة املســيحية لنصــرة الشــعب الفســطيني عوضــاً عنهــا.

ــد  ــى ي ــكلت عل ــي تش ــطيني«6، الت ــعب الفلس ــرة الش ــيحية لنص ــة املس - »اللجن
الكنيســة التبشــيرية فــي العــام 1976 مباشــرة بعــد انتفاضــة اجلليــل واملثلــث التــي كان 
مــن نتائجهــا يــوم األرض الفلســطيني. نشــطت اللجنــة فــي فضــح ممارســات العصابات 
الصهيونيــة فــي تهجيــر القــرى املســيحية فــي اجلليــل، مثــل قريتــي كفــر برعــم وعبلني، 
وعملــت علــى تنويــر الــرأي العــام الســويدي، كمــا قامــت بإطــالق عــدة كتــب فــي هــذا 
اجملــال، منهــا كتــاب بعنــوان »القضيــة الفلســطينية والــرأي العــام املســيحي«، وكتــاب 
ــن  ــدف م ــة«، وكان اله ــى األرض املقدس ــة إل ــوان »رحل ــياحي بعن ــاب الس ــو الكت ــر ه آخ
هــذا الكتــاب أن يكــون عونــاً لطلبــة اجلامعــات واحلجــاج املســيحيني الســويديني للتعــرف 
علــى القــرى التــي مــرّ بهــا الســيد املســيح وقــد دمرتهــا العصابــات الصهيونيــة. كمــا 
ــدود«.  ــال ح ــة ب ــدس مدين ــوان »الق ــت عن ــام 1980 حت ــاً ع ــاً وثائقي ــة فيلم ــت اللجن أنتج
الفيلــم الــذي أجــج احلــوار علــى كامــل الســاحة الســويدية. وال يفوتنــي هنــا أن أعمــال 
ــن  ــد م ــة زارت العدي ــارض متنقل ــز مع ــا جتهي ــب، منه ــددة اجلوان ــت متع ــة كان اللجن

املكتبــات واملــدارس فــي املــدن الســويدية، وكانــت حتــت عنــوان »هــذه فلســطني«.
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-»األرشــيف الســويدي الفلســطيني«7، الــذي نشــط مــا بــني عــام 1982 وحتــى بدايــة 
ــة  ــويدية واإلجنليزي ــات الس ــع باللغ ــب واملراج ــن الكت ــر م ــع الكثي ــعينيات، وجم التس
ــه  ــدف من ــطينية. وكان اله ــة الفلس ــطني والقضي ــت فلس ــي تناول ــية الت والفرنس
خلــق مكتبــة متخصصــة بالشــأن الفلســطيني يســتفيد منهــا الباحثــون وطــالب 
ــويد.  ــات الس ــر جامع ــن أكب ــدة م ــم واح ــي تض ــاال الت ــة أوبس ــي مدين ــة ف اجلامع
توقــف األرشــيف وأغلــق أبوابــه بعــد توقــف البعثــة الدبلوماســية الفلســطينية فــي 

ســتوكهولم عــن تغطيــة جــزء مــن إيجــار املــكان.

-»جمعيــة دار الطفــل العربــي«، التــي بــدأت نشــاطاتها بعــد زيــارة لبعض النشــطاء 
ــدس،  ــة الق ــى مدين ــه، إل ــة بورلينج ــي مدين ــات ف ــة الثمانيني ــي بداي ــويديني ف الس
حيــث التقــوا هنــاك املناضلــة الفلســطينية هنــد احلســيني التــي كانــت تديــر داراً 
ــدداً  ــم ع ــوا معه ــال وجلب ــض األطف ــف بع ــة مصاري ــاء اللجن ــى أعض ــام. تبن لأيت
منهــم إلــى الســويد، وأصــدرت اجلمعيــة كتابــاً بعنــوان «أربعــون عامــاً بــدون وطــن».

ومن اجلمعيات ما ال يزال فاعالً على الساحة، مثل: 

ــى  ــة عل ــة موزع ــن 16 مجموع ــف م ــي تتأل ــطني«8، وه ــار فلس ــات أنص -»مجموع
ــكل  ــى ش ــة، عل ــد النكس ــة، بع ــى متفرق ــات األول ــدأت اجملموع ــويدية. ابت ــدن الس امل
ــى أن  مجموعــات صغيــرة منفصلــة عــن بعضهــا، واســتمرت علــى هــذا الشــكل إل
توحــدت عــام 1976 حتــت مســمى موحــد مــا زال قائمــاً حتــى كتابــة هــذه الســطور. 
ــور  ــي مح ــآت. فف ــي واملنش ــي والطب ــاور: اإلعالم ــة مح ــى ثالث ــات عل ــل اجملموع وتعم
اإلعــالم، عمــدت اجملموعــات إلــى تشــكيل رأي عــام يؤيــد احلــق الفلســطيني فــي بنــاء 
دولــة فلســطينية مســتقلة عاصمتهــا القــدس وتطبيــق حــق العــودة، كمــا عملــت 
ــعب  ــد الش ــة ض ــاته العنصري ــالل وممارس ــة االحت ــة سياس ــى مناهض ــات عل اجملموع

ــطيني. الفلس

ــاب  ــا كت ــرات، منه ــب ونش ــن كت ــة م ــواد توعوي ــاج م ــات بإنت ــذه اجملموع ــوم ه تق
»فلســطني«، وكتــاب »ســنعود إلــى أرضنــا.. نســاء فلســطينيات فــي مخيمــات لبنان«، 
وكتابــا »فلســطني.. حتــت االحتــالل« و»فلســطني.. املقاومــة« اللــذان صــدرا فــي العــام 
2021، إلــى جانــب مجلــة »فلســطني اآلن«. وكان للمجموعــات بــاع طويــل فــي كتابــة 

املقــاالت وتنظيــم اللقــاءات واملظاهــرات واملؤمتــرات واحملاضــرات، وخاصــة بعــد عودتهــم 
مــن عملهــم التطوعــي فــي فلســطني، وكان مــن أهــم أعمــال اجملموعــات إنتــاج فيلــم 

موقع وتأثير الجالية الفلسطينية في السويد



ملف العدد

 العدد 289

20
22

   
ف

ري
 خ

26

ملــدة 4 ســاعات مت عرضــه علــى حلقــات حتــت اســم »ال يوجــد ســموالنديون« علــى غــرار 
مقولــة جولــدا مائيــر »ال يوجــد فلســطينيون«.

أمــا علــى املســتوى الطبــي، الــذي نشــط بشــكل واســع بــني الســويديني العاملــني 
فــي هــذا اجملــال، فقــد فتحــت اجملموعــات أبوابهــا أمــام الطواقــم الطبيــة الســويدية 
ــة  ــتوصفات التابع ــافي واملس ــي املش ــطيني ف ــعب الفلس ــاعدة الش ــوع ملس للتط
لأونــروا. كانــت البدايــة فــي مخيمــي الرشــيدية والبــداوي فــي لبنــان، وامتــدت إلــى 
ــع  ــالط م ــالل االخت ــن خ ــدوره وم ــاط أدى ب ــذا النش ــة. ه ــة الغربي ــزة والضف ــاع غ قط
الالجئــني الفلســطينيني، وخاصــة خــالل فتــرات القصــف اإلســرائيلي، إلــى التعمــق 
فــي تفاصيــل القضيــة الفلســطينية، لتقــوم هــذه الطواقــم بدورهــا بنقــل جتربتهــا 
عبــر اللقــاءات مــع اجلمهــور الســويدي، مــا فعــل فعلــه فــي نشــر حقيقــة االحتــالل.

ــر  ــن اجلماهي ــات م ــع التبرع ــالل جم ــن خ ــد مت م ــآت، فق ــتوى املنش ــى مس ــا عل أم
واملؤسســات التجاريــة والتنظيمــات اإلنســانية مثــل أكادمييــة فولكــة برنــادوت، 
ــالج  ــة للع ــآت طبي ــح منش ــي فت ــاعدت ف ــي س ــويدية، الت ــيدا الس ــة س ومنظم
اجلســدي وعيــادات أخــرى للعــالج النفســي، وثالثــة إلعــادة تأهيــل مــن فقــدوا القــدرة 

ــر.  ــبب أو آلخ ــة لس ــى احلرك عل

ــاع  ــى قط ــروض عل ــي املف ــار الصهيون ــر احلص ــزة«9 لكس ــى غ ــرة إل ــة »باخ - »جمعي
غــزة، فمنــذ أن انســحب االحتــالل مــن القطــاع، أجــرت هــذه اجلمعيــة عــدة محــاوالت 
لكســر احلصــار املفــروض علــى القطــاع. ومــن الالفــت أنــه خــالل إحــدى محــاوالت فــك 
احلصــار، تعــرض طاقــم الباخــرة لهجــوم إســرائيلي استشــهد علــى إثــره 9 نشــطاء 

أتــراك وذلــك بتاريــخ أيــار/ مايــو عــام 2010.

ــي  ــن األغان ــات م ــدة ألبوم ــوم ع ــى الي ــدرت حت ــي أص ــة الت ــة« الفني ــة »كوفي - فرق
ــويدية.   ــة الس ــة باللغ الوطني

أمــا علــى مســتوى املؤسســات الرســمية، فتضــم الســويد عــدة مؤسســات 
مناصــرة للقضيــة الفلســطينية، منهــا: -»الكنيســة الرســمية الســويدية«10، وهــي 
كنيســة الدولــة التــي تضــم حوالــي 6 ماليــني منتســب، مــن بينهــم الفلســطينيون 
ــرائيلية  ــع اإلس ــة البضائ ــن ملقاطع ــه املواط ــى توجي ــط عل ــل فق ــيحيون، وتعم املس
املنتجــة فــي املســتوطنات املنتشــرة علــى أراضــي الضفــة الغربيــة، كونهــا أراضــي 

ــة: ــادئ التالي ــة املب ــده الكنيس ــا تعتم ــني م ــن ب ــّياً، فم ــا سياس ــة. أم محتل

موقع وتأثير الجالية الفلسطينية في السويد



ملف العدد

 العدد  289
20

22
   

ف
ري

 خ

27

ــام  ــة أم ــدس مفتوح ــون الق ــام 1967، وأن تك ــدود ع ــى ح ــتناداً إل ــني اس ــل الدولت - ح
ــام 1947. ــيم للع ــرار التقس ــتناداً لق ــع اس اجلمي

- اعتماد املسار السياسي، واالعتراف بحق تقرير املصير للفلسطينيني.

ــدار  ــتعمرات وج ــرعي، واملس ــر ش ــطينية غي ــي الفلس ــي لأراض ــالل الصهيون - االحت
ــي  ــرقية، ه ــدس الش ــا الق ــا فيه ــطينية، مب ــي الفس ــى األراض ــري عل ــل العنص الفص

ــي وجتــب إزالتهــا.  ــون الدول جرميــة فــي حــق القان

- إن أي دعــم اقتصــادي أو سياســي مباشــر أو غيــر مباشــر لسياســة االحتــالل مينــع 
عمليــة الســالم.

ــيحيني  ــول املس ــكان، ح ــم م ــد له ــوان »ال يوج ــت عن ــاً حت ــة كتاب ــدرت الكنيس أص
ــة  ــه دول ــذي اتبعت ــر القســري ال ــه سياســة التهجي ــت في ــد املقــدس« تناول فــي البل
االحتــالل فــي تفريــغ القــرى املســيحية فــي اجلليــل مثــل كفــر برعــم أيــار/ مايــو عــام 
ــي  ــطينيني ف ــيحيني الفلس ــداد املس ــا أن أع ــي أدبياته ــة ف ــرت الكنيس ــم ذك 1948. ث

ــر. تناقــص كبي

إضافــة لكنيســة الدولــة، هنــاك واحــدة مــن الكنائــس احلــرة املؤيــدة للحــق 
الفلســطيني فــي فلســطني وهــي الكنيســة التبشــيرية. إلــى جانــب ذلــك، فجهــود 
املنظمــات اخليريــة مثــل منظمــة الصليــب األحمــر ومنظمــة أنقــذوا األطفــال 

ــات. ــطينية واخمليم ــاحة الفلس ــى الس ــة عل ــيدا فاعل ــة س ومنظم

ــزب  ــل »احل ــارية مث ــزاب اليس ــإن األح ــية، ف ــزاب السياس ــتوى األح ــى مس ــا عل أم
ــس  ــا الرئي ــطني ودع ــة فلس ــرف بدول ــاً، اعت ــم حالي ــي« احلاك ــتراكي الدميقراط االش
ــفارة  ــها س ــى هامش ــت عل ــارة افتتح ــي زي ــتوكهولم، وه ــارة س ــاس لزي ــود عب محم
ــي  ــة ف ــات املتخصص ــد التنظيم ــا أن أح ــبتمبر 2014. كم ــول/ س ــي أيل ــطني ف فلس
هــذا احلــزب، يدعــى »اإلميــان والتضامــن«، يعمــل منــذ حوالــي نصــف قــرن علــى دعــم 
احلــق الفلســطيني وينتقــد أفعــال الكيــان الصهيونــي علــى الــدوام. أمــا فــي البرملــان، 
فيعمــل احلــزب بشــكل مســتمر علــى دعــم القضيــة الفلســطينية، وبشــكل واضــح 

ــطني.  ــة لفلس ــرارات الداعم ــح الق ــت لصال ــالل التصوي ــن خ ــي، م وجل

إلــى جانــب ذلــك، يظهــر حــزب يســاري آخــر، يعتبــره الســويديون حزبــاً متطرفــاً، لــم 
ــذا  ــن ه ــني«، ويؤم ــي– الثوري ــي اللينين ــزب املاركس ــو »احل ــان، ه ــة البرمل ــل لعضوي يص
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ــأن فلســطني بكاملهــا هــي للفلســطينيني، ومــن أراد مــن اليهــود العيــش  احلــزب ب
ــني  ــة فلســطني علــى أســاس دميقراطــي، ومبســاواة ب فيهــا، فعليــه العيــش فــي دول

ــن والعــرق. املواطنــني فــي احلقــوق والواجبــات بغــض النظــر عــن الدي

لكــن األحــزاب البرجوازيــة، مثــل حــزب »احملافظــني« و«حــزب الشــعب« و«حــزب 
الوســط« و«حــزب دميقراطيــي الســويد«، فتؤمــن بــأن مــن حــق الفلســطينيني إقامــة 
ــا  ــدم رضاه ــن ع ــرت ع ــا عب ــرائيل. كم ــع إس ــلمية م ــات الس ــد املفاوض ــم بع دولته
عندمــا اعترفــت حكومــة االشــتراكيني الدميقراطيــني بدولــة فلســطني عــام 2014، إال 
أن التصويــت فــي البرملــان أفضــى لالعتــراف. فيمــا لــم تعمــد األحــزاب اليمينيــة إلــى 
توجيــه النقــد ألفعــال إســرائيل العدوانيــة ضــد الشــعب الفلســطيني أو ضــد ســوريا.

خامتة 

مــن هــذه اللمحــة الســريعة لواقــع وتأثيــر اجلاليــة الفلســطينية فــي الســويد، ميكــن 
تلخيصهــا لعــدة عوامــل وعلــى مراحــل زمنيــة متعــددة:

أوالً: فــي املراحــل املبكــرة، لــم يكــن للفلســطينيني أي تواجد على الســاحة الســويدية 
أو تأثيــر، فــي املقابــل، كانــت اجلاليــة اليهوديــة تعتبــر فاعــالً مؤثــراً فــي الســويد علــى 
املســتويني االقتصــادي واإلعالمــي. وهــذا مــا قــاد لتفهــم عميــق ملــا تطلبتــه احلركــة 

الصهيونيــة فــي خطتهــا الســتعمار فلســطني.

ــالل مــا تبقــى مــن األراضــي الفلســطينية عــام 1967 وعــدم امتثالهــا  ــاً: إن احت ثاني
لقــرارات الشــرعية الدوليــة باالنســحاب منهــا، بدليــل بنائها للمســتعمرات وحشــوها 
بســكان مــن لــون ديني واحــد، ولــد تعاطفــاً ســويدياً مــع احلقــوق الفلســطينية، وفتح 
ــد رئيــس تنظيــم »اإلميــان  ــدأت علــى ي ــر، ب البــاب أمــام عالقــات مــع منظمــة التحري
والتضامــن« املناضــل الســويدي إيفــرت سفنســون بعــد أن زار اخمليمــات الفلســطينية 
ــى إثرهــا رئيــس احلكومــة الســويدية  ــع عل ــة الســبعينيات وأقن ــان فــي بداي فــي لبن
أولــوف باملــه بذلــك. والتقــى علــى إثرهــا الرئيــس الراحــل ياســر عرفــات بأولــف باملــة 
ــة فــي  ــن، وكان الثالث ــري هــواري بومدي ــر عــام 1974 بضيافــة الرئيــس اجلزائ فــي اجلزائ
ــأمم املتحــدة، التــي حضرهــا عرفــات  ــة العامــة ل طريقهــم حلضــور جلســات اجلمعي

وقــال جملتــه الشــهيرة: »ال تســقطوا غصــن الزيتــون مــن يــدي«.

ثالثــاً: إن اإلرهاصــات والتجــارب واحملطــات التــي مــرت بهــا اجلاليــة الفلســطينية فــي 
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تشــكيلها وتكوينهــا وعملهــا،  انعكســت ســلباً بعــدم تشــكيل لوبــي فلســطيني، 
ــا أن مــا متــر بــه اجلاليــة مرحلــة مخــاض ســتتولد عنــه مجموعــة  ــاً إذا اعتبرن وإيجاب
ضغــط، لوبــي، مهمــة، تؤثــر بشــكل أكثــر فاعليــة ممــا هــي عليــه اليــوم مــن خــالل 
تنظيماتهــا الشــعبية والنقابيــة والسياســية، ومــن خــالل مشــاركة الفلســطينيني 
فــي تنظيمــات التضامــن مــع الشــعب الفلســطيني. وهنــا، أذكــر بــأن هنــاك حتــركاً 

جــادّاً خللــق هكــذا لوبــي تطــور فــي هــذا الصيــف لعــام 2022.

موقع وتأثير الجالية الفلسطينية في السويد

الهوامش 

ــاود  ــه ع ــام 1945، لكن ــدس ع ــى الق ــاد إل ــام 1943، ع ــويد ع ــاه الس ــأت قدم ــي وط 1   كان أول عرب
االنتقــال إلــى الســويد بعــد النكبــة، كتــب كتــاب »ملكيــة العــرب فــي فلســطني« بالســويدية، لكــن 

ــف،  ــل املؤل ــن قب ــاب م ــذا الكت ــر ه ــه: »مت نش ــي مقدمت ــول ف ــي، يق ــط صهيون ــر بضغ ــاب حظ الكت

وليــس داراً للنشــر. عرضــت الكتــاب علــى تســعة مــن الناشــرين الســويديني اخملتلفــني، وجميعهــم 

رفضــوا نشــره ألســباب مختلفــة. يتســاءل املــرء بطبيعــة احلــال عــن املعاييــر املســتخدمة الختيــار 

األدبيــات السياســية للنشــر فــي هــذا اليــوم وهــذا العصــر. هــل هنــاك محــاوالت إلخفــاء احلقائــق 

التاريخيــة عــن عامــة النــاس؟ أم أنــه رُفــَض جملــرد كــون محتــواه مؤيــداً للعــرب؟ كانــت احلجــة األكثــر 

شــيوعاً لرفضــه أنــه »كاَن أدبــاً سياســياً يســتند علــى موضــوع ضيــق ومتخصــص للغايــة«. أخبرنــي 

أحــد الناشــرين أن جميــع الناشــرين فــي الســويد ســيرفضون نشــره بســبب محتــواه، علــى الرغــم 

مــن موافقتــه، ودون حتفظــات، مــع كُل مــا كتبتــه. وذكــرَ لــي كذلــك أن الِكتــاب غيــر ضــار، وبالتأكيــد 

ــاً للســامية«.  ليــس معادي
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 3Ua7b8K /ly

ــوبينج: د.د.ن، 1956(،  ــاء اليهــود الســويديني األوائــل«، )يونش ــرودي، آب ــام ب ــون وأبره ــني إيفارس 5   مارت
باللغــة الســويدية.

6   ســيجبرت أكسلســون وآخــرون، مــا يتعلــق بفلســطني والتضامــن املســيحي، )فالشــوبينج: د.د.ن، 
1981(، باللغــة الســويدية.



ملف العدد

 العدد 289

20
22

   
ف

ري
 خ

30

موقع وتأثير الجالية الفلسطينية في السويد

ــخ 1  7   رشــيد احلجــة، »األرشــيف الســويدي/ الفلســطيني«، مجلــة األفــق، العــدد 122 صــدر بتاري
تشــرين األول )أكتوبــر( 1986.  

8   رشــيد احلجــة، »مجموعــات أنصــار فلســطني«، مجلــة األفــق، العــدد 293 صــدر بتاريــخ 7 حزيــران 
.1990 )يونيو( 

9   ميكائيل لوفجرين وآخرون، باخرة إلى غزة، )فنلندا: د.د.ن، 2010(، باللغة السويدية.

10   رشيد احلجة، السويد وفلسطني، )ريجا: د.د.ن، 2018(، باللغة السويدية.


