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 ألبناء شعبنا  التظاهرات السلمية
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التظاهرات الشعبية  السويد في المدني المجتمع ومنظمات العراقية الجالية أبناءيتابع بقلق بالغ 

والزال والمفسدين، وما تعرضوا له  الفساد وضد الكريمة الحياة أجل من شعبنا السلمية ألبناء

، وسقط جراء ذلك عشرات القتلى من عنف مفرط من قبل القوات األمنية العراقيةتعرضون له ي

وآالف الجرحى من أبناء شعبنا المتظاهرين العزل، وخرجت تجمعات وتظاهرات في عدة مدن 

 .ضوا لهسويدية تتضامن مع مطالب أبناء شعبنا العادلة وتدين العنف الذي تعر

 

ة أجنان فرج رئيسة جمعية الحياة للمرلسيدة ابادرت الناشطة المدنية ففي مالمو جنوب السويد 

وذلك يوم الخميس الثالث من  ،((كونوا معنا))لكل العراقيين الشرفاء  تجمع نداء بتوجيهالمستقلة 

قدوا الشموع أكتوبر وهي أول تظاهرة تضامنية مع شعبنا، حيث رفعوا االعالم العراقية وأو

ساندوا االبطال الذين انتفضوا للقضاء على ))ممن شعاراتها  لتنير الدرب لشعبنا في العراق

 .((الفساد



 

 

وحتى وفي يوم السبت الخامس من أكتوبر تجمعوا من جديد وبأعداد أكبر من النساء والشباب 

 الصوراألعالم و ، وتم التنسيق وتهيئةوبحماسون ينتظر واكانالعراقيين الذين األطفال 

تضامنهم مع المنتفضين و العراق للوطنبحبهم  حقيقية بمشاعر ممزوجة كانت ، التيالشعاراتو

 العراقي العلم كان القادمين غلبوأ ،المكان العراقية االعالموملئت . العراقية المحفظات كل في



 من الموت يجابهون الذين الشعب العراقي واألبطال بحياة ونيهتف والجميع. سيارتهم علئ مثبت

 بمساندة ونستمري سوفبأنهم  ينمأكد. ومحاربة الفساد والمفسدين النظام وتغير الحرية اجل

 الوطن خارطة رسمت سوف بدمائهم الذي الشهداء، ومجدوا ريالتغي يتم ان ىال العراقفي  اهلنا

 .والمفسدين والحرامية البغيضة الدكتاتوريات عنالجديد 

 

 

 مالمو أيضاً وفي 

 

 جل العراق واستذكارا للشهداءأشمعة من  أوقد

فتحت الجمعية اكتوبر في الساعة الخامسة والنصف من مساء يوم الجمعة المصادف الرابع من ف

بداء التضامن إجل أفي مالمو من  القاطنينالعراقية  بناء الجاليةأبوابها لبنات وأالثقافية العراقية 



الوقوف دقيقة  صمت ، واستذكارا للشهداءتخليدا وع حيث تم اشعال الشمو ،مع المتظاهرين

مع شعبنا في  تضامناحدادا على أرواح الشهداء ومن ثم القت الزميلة لينا النهر كلمة الجمعية 

بعد ذلك القى الزميل باباك رحيمي ممثل عن ، المحاصصة انتفاضته الباسلة ضد الفساد وحكم

على االخوة بين الشعبين رغم أنوف الساسة في البلدين  كد فيهاأالجمعية الثقافية اإليرانية كلمة 

 .ومساندتهم لبعضهم

 

 وفي غوتنبيرغ 

 

 



 

خرجت أيضاً الجالية العراقية للتضامن مع تظاهرات شعبنا من أجل حياة كريمة، وضد الفساد 

 .أكتوبر 4والمفسدين يوم الجمعة 

 للقمع اواستنكار والفساد ائفيةالط ضد الشعبي الحراك مع يةتضامنوكذلك كانت هنالك وقفة 

 .أكتوبر 6يوم السبت  المتظاهرين ضد الوحشي

 

 أما في العاصمة ستوكهولم

 

 السلميين المتظاهرين مع تضامنلل السويد في الديمقراطي التيار فقد بادرت تنسيقيات



 دمحم مةاسا السيد هااستلمالى السفارة العراقية  الثالثة للرئاسات موجهة احتجاج مذكرة تسلمو

 في العراقية الجمهورية سفارة في العراقي السفير ونائب العراقية السفارة مستشار سامي،

 عن معبرا الشعبي، الغضب تفجر( 9112/ 1/11)  الثالثاء يوم منذ))ومما جاء فيها  .السويد

 والخدمات، العمل فرص توفير في الدستورية بحقوقها مطالبة غاضبة، جماهيرية احتجاجات

 في المتفشي واإلداري المالي الفساد ومكافحة البطالة، ومعالجة المعيشي، الواقع ينوتحس

 .ودوائرها الدولة مؤسسات

 والبرلمان، والحكومة المتنفذة السياسية للقوى انذار جرس اال ماهي الجماهيرية اإلحتجاجات ان

 اعالن وجرس ،البلد أزمات من وفاقم مسدود، طريق الى البلد أوصل المحاصصي نهجهم بأن

 .....(( واإلجتماعية واإلقتصادية السياسية الصعد مختلف على جذرية بإصالحات للقيام

 

ا آالف الشباب جرت تظاهرة كبيرة ظهر يوم األحد السادس من أكتوبر وسط العاصمة حضرهو

موا هذا التجمع من خالل مواقع التواصل االجتماعي، حضرها العديد من العراقيين الذين نظ

لسياسيين واالعالميين من العراق والسويد والقيت العديد من الكلمات باالضافة الى الهتافات ا

 .التي تدين العنف وتتضامن مع المنتفضين في العراق

 



 

 المتظاهرين ضد والقتل العنف إستخدام وتدين تستنكر السويد في العراقية السفارة أمام وقفة

 الرسمي الدوام أثناء السويد في العراقية السفارة أمام ةوقف المدني المجتمع منظمات نظمتكما 

 التي الشجاعة الشباب إنتفاضة لدعم ،7/11/9112يوم األثنين  10:11 -19:11 الساعة من

 راح والتي والمليشيات، الحكومة قوات قبل من الحي، الرصاص فيها بما المفرط العنف واجهت

 الوسط محافظات من وعدد بغداد عمت لتيوا ،ىجرحال آالفو شهيد مئة من أكثر ضحيتها

 .والجنوب

 بإستخدام والدامي البشع اإلسلوب بشدة تدينو المدني، المجتمع منظمات بإسم كلمة الوقفة تخللت

 المطالبين السلميين المتظاهرين ضد الحي والرصاص للدموع المسيلة والغازات الحار الماء

 عمق التي المسحوقة والطبقات للفئات الكريمة والحياة العمل فرص بإيجاد المشروعة بحقوقهم

 .، وضد الفساد والمفسدينعام ٦١ طيلة والمناطقية والقومية الطائفية المحاصصة نظام مآسيها

 ومن واألهازيج الكلمات توالت العراقي، الشعب مع التضامن وشعارات العراقية األعالم وتحت

 والذين والمشاركين، المشاركات قبل ومن سلمان، ملة وئام الشاعرة بصوت قصائد ضمنها

 المنظمات إلى التضامن صوت يصل ولكي المنتفضين، مطالب تلبي حكومة تشكيلب طالبوا

 .العراقي الشعب وأبناء بنات من ومسانديهم العراقي الشباب ضد الدم نزيف إليقاف العالمية



 

 .الوقفة في مذكرةال قرات وقد وتضامن، إحتجاج مذكرة تقديمب الحضور من وفد قام ثم

 السيد رئيس جمهورية العراق الدكتور برهم صالح 

 مجلس وزراء جمهورية العراق السيد عادل عبدالمهديالسيد رئيس 

 السيد رئيس مجلس النواب السيد دمحم الحلبوسي 

 مذكرة احتجاج

، هبت الجماهيرفي بغداد العاصمة وغالبية  9112أكتوبر / من تشرين األول في األول 

الب مشروعة، طبممحافظات والعديد من المدن العراقية، رافعين الصوت عاليا، مطالبين ال

بتوفير فرص العمل والخدمات ومحاربة الفساد والمافيات ، وجوبهت هذه التظاهرات السلمية 

بالرصاص الحي والعنف المفرط، الذي أدى الى سقوط عشرات الشهداء ومئات الجرحى، 

 . جرحى يوما بعد يومويزداد عدد الشهداء وال

نحن منظمات المجتمع المدني في السويد ، نستنكر وندين التعامل الفظ من قبل القوات األمنية 

 :والقوى السياسية المتنفذة، مع المتظاهرين السلميين، ونطالب بـ 
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