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أبناء الجالٌة العراقٌة من ، دعت اللجنة التحضٌرٌة للتٌار الدٌمقراطً فً ستوكهولم 
/  14ٌوم الجمعة  ،فٌهالبناء الدٌمقراطً مستقبل و أوضاع العراقالذٌن تهمهم 

من أجل بذل الجهود لتؤسٌس التٌار الدٌمقراطً جتماع عام إلى ام 2011/ ٌناٌر
 قوى الشعب السٌاسٌة والسلطة لاللتزام ودعوةجل تعدٌل مسار العملٌة السٌاسٌة أل

أزماته لتخلٌص عراقنا الحبٌب من باألسس والمبادئ الدٌمقراطٌة الصحٌحة 
تهمٌش والت محاوالعرقٌة و واإلثنٌة، بعٌدا عن المحاصصات الطائفٌة المستفحلة

الدفع القوى االجتماعٌة ومنظمات المجتمع المدنً والحركات السٌاسٌة العراقٌة، و
السٌر إلى األمام بالمنهج الدٌمقراطً ولٌس العودة إلى الوراء بعد من أجل 

تعٌش بالدنا ))، الموجهة جاء فً الدعوةقد ، والتضحٌات الجسام التً قدمها شعبنا
لدكتاتورٌة، ظروفاً غاٌة فً الصعوبة والتعقٌد، حٌث الحبٌبة منذ غزوها وسقوط ا

ساحة لجرائم اإلرهاب  إلىُحطمت الدولة وأهدرت السٌادة الوطنٌة وتحول الوطن 
ونهب المال العام وغابت الخدمات وتضاعفت البطالة وخٌم الجوع والخوف والجهل 



دء بإعادة ورغم نجاح القوى السٌاسٌة العراقٌة فً الب. والمرض على بٌوت أهلنا
بناء الدولة، فإن معوقات كبٌرة ما زالت تعترض تحقٌق طموحات شعبنا فً 
الخالص من تبعات االحتالل والهٌمنة، وتوفٌر الخدمات األساسٌة ومكافحة 
اإلرهاب وتعزٌز األمن واالستقرار ومواجهة الفساد وإعادة تؤهٌل االقتصاد 

والصحً  االجتماعًر الضمان وتوفٌ تحدٌثهوامتصاص البطالة وتطوٌر التعلٌم و
قٌام نظام دٌمقراطً ٌصون الهوٌة الوطنٌة الجامعة لكل  إلىللجمٌع، إضافة 

بنتائجها وبما تشترطه من تداول  االلتزامالعراقٌٌن وعبر انتخابات عامة نزٌهة، ٌتم 
وتوطٌده وتحقٌق تنسٌق   ستنهاض قوى التٌار الدٌمقراطًاأن  .سلمً للسلطة

تحقٌق   ن أطرافه شرط أساسً لوضع بالد الرافدٌن على طرٌقوتضامن كامل بٌ
السٌادة التامة و التقدم والدٌمقراطٌة والحرٌة والعدالة االجتماعٌة، وإخراجها من 
األزمة الشاملة التً تعٌشها، وهذا ما دفعنا لتشكٌل لجنة تحضٌرٌة أخذت على 

 .((.المهمة النبٌلةللتداول فً أبعاد وآلٌة تحقٌق هذه  اجتماععاتقها تنظٌم 

ممثلً منظمات المجتمع و حضر االجتماع جمهور غفٌر من أبناء الجالٌة العراقٌة
العراقٌة فً  المدنً والمنظمات السٌاسٌة والدٌمقراطٌة والجمعٌات والنوادي

كلمة اللجنة المقترح ٌتضمن،  االجتماعوكان جدول  ستوكهولم وضواحٌها،
ناقشة البٌان التؤسٌسً للتٌار االجتماع، ومسة هٌئة لرئا اختٌار، ثم التحضٌرٌة

لجنة تنسٌق التٌار  انتخاب، وفً النهاٌة الدٌمقراطً فً ستوكهولم وتعدٌله وإقراره
علما أن اللجنة التحضٌرٌة قد طرحت  ،الدٌمقراطً فً مدٌنة ستوكهولم السوٌدٌة

 ه،وآلٌات عمللبٌان التؤسٌسً للتٌار الدٌمقراطً مكتوبا على الحضور شمل ا امقترح
 .قبل فترة من عقد هذا االجتماع للنظر فٌه وتعدٌله

سم اللجنة التحضٌرٌة بالحضور االجتماع رحب السٌد فرات المحسن بفً بداٌة ا

جمٌعا شاكرا لهم تلبٌتهم الدعوة، ومن ثم ألقٌت كلمة اللجنة من قبل الدكتور عقٌل 

ا العراقً منذ فترة جملة من تستعر فً أجواء مجتمعن))والتً جاء فٌها، الناصري، 

سٌة للتوجه أرض جوانبها فً تحدد المضامٌن االالماهٌات الكفاحٌة، التً تتمحور بع

وقد . المستقبلً لعراق الٌوم فً مختلف النواحً السٌاسٌة واالقتصادٌة والفكرٌة

حراكا اجتماعٌا وسٌاسٌا وثقافٌا بٌن العدٌد من  ،تزامن مع هذه األوضاع المتحركة

بات فكرٌة انعكس الكثٌر منها فً تضٌٌق حدود ذاالسٌاسٌة وتج/وى االجتماعٌةالق

حرٌة العقل، اإلنسان وحقوقه الطبٌعة والمكتسبة التً وفرها له القانون األساسً 

 . والنضال االجتماعً

نحن كتٌار دٌمقراطً اجتماعً، نعتقد بؤن هذه المعركة التً افتعلتها بعض قوى 

حاكمة لٌس أوانها كما أنها لٌس فً مصلحة البلد وال فً إشباع األحزاب السٌاسٌة ال

.. الحاجات األساسٌة التً ٌتطلع إلٌها شعبنا بكل تالوٌنه االجتماعٌة واإلثنٌة والدٌنٌة

كما أنها ال تساهم فً بناء منظومة المفاهٌم للمجتمع المدنً ودولة الرفاه المدنٌة التً 



ها األولوٌة هو ءعطاإكما ان . قانونٌة والفكرٌةٌة والنسعها إلى بناء أسسها الماد

 .هروب من المشاكل اآلنٌة التً ٌئن المواطن منها

كما إن تٌارنا ٌعً بصورة كاملة أن هنالك عوامل موضوعٌة وذاتٌة مر بها 

مجتمعنا العراقً والكثٌر من قوانا السٌاسٌة فً العقود الخمسة األخٌرة ساهمت فً 

وكان من نتائج .. وماهٌاته الطبقٌة وبرنامجٌته العملٌةً الدٌمقراطإضعاف التٌار 

وهذا ما أفرزته المعركة االنتخابٌة .. ذلك هو التفتت والتشتت لعناصره األساسٌة

ن والبرولتارٌا الرثة ،الزراعٌة والمدٌنٌة ، فً تحدٌد هوٌة وطبٌعة ٌوسٌطرة الهامشٌ

الحالً من أجل الحرٌات وكذلك مآل الصراع .. مجلس النواب ومجالس المحافظات

الفردٌة الجمعٌة الطبٌعٌة واالجتماعٌة وما له عالقة بحقوق اإلنسان عامة والمرآة 

والطفل بصورة خاصة وكذلك الحرٌة الفكرٌة وحرٌة التجمع واألحزاب وغٌرها 

 ..من الحقوق التً كفلتها الدساتٌر والمواثٌق الدولٌة

إن رجحان موازٌن القوى فً مختلف المجاالت فً الوقت الراهن لٌس فً صالح 

قوى التحرر االجتماعً  وال التٌار الدٌمقراطً االجتماعً، ونحن نعً ذلك لذا 

قررت العدٌد من األحزاب والتجمعات الثقافٌة والسٌاسٌة والمنظمات الجماهٌر 

عرفٌة وقواها االجتماعٌة من اجل ذاتها الم ةنقابات العمالٌة والمهنٌة ، لملموال

والعمل على مركزة النشاط  ،التكاتف وتنسٌق سبل الكفاح ضمن اآللٌات الدٌمقراطٌة

فً رسم  ةالدٌمقراطً  بصٌغته االجتماعٌة بغٌة تعدٌل موازٌن الضغط للمساهم

لوحة العراق القادم وضمان الخروج من دائرة التخلف بكل أبعادها وتجلٌاتها 

وقد تحولت هذه األمنٌة النبٌلة إلى واقع ملموس فعقد .. دٌمقراطًج اموتحقٌق برن

اآلن من اجل التٌار فً داخل العراق عمل ٌو.. 2002تمر األول فً نهاٌة عام المإ

حٌث جرت .. عقد المإتمر الثانً لقوى وشخصٌات التٌار الدٌمقراطً االجتماعً

لتغٌٌر للمجتمع العراقً تحشدات لقوى اجتماعٌة متعددة قاسمها المشترك هو ا

وعبر هذا التكوٌن عن الماهٌات الحقٌقة لبنٌة المجتمع .. وتحدٌد سبل تطوره الالحق

عراقا مصغرا تحمل  لٌكونالعراقً بكل تالوٌنه االثنٌة والدٌنٌة واالجتماعٌة 

برنامجٌته هموم المواطن العراقً اآلنٌة والمستقبلٌة وضمن آلٌة عمل فٌها الكثٌر 

والبساطة لضمان مشاركة أكبر عدد ممكن من أنصار المستقبل ضمن  من الجدة

 .رإٌتها الدٌمقراطٌة االجتماعٌة بصٌغتها اللبرالٌة

االجتماعً  الحراكضمن هذا الظرف علٌنا نحن أنصار هذا التٌار ان ندعم هذه 

 التنوٌريوالفهم الصائب  منطلقمن لمنطق والعقل والطبٌعة تدفعنا، ، فاالسٌاسً

فً الكثٌر من بقاع العالم  مثلما باقً تجارب الشعوب ،بة الفكر المتخلفلمحار

كما أن حرصنا على أجٌالنا القادمة تحتم علٌنا . انطالقها الحضاريبدأ المتطور عند 



هذه المبررات قد تساهم فً ..... العمل لدعم هذا التٌار فً صراعه فً الداخل

على تعضٌد هذا الدعم ، مادٌا وممكن أن نعمل .. تطوٌر عملٌات الدعم لهم 

ف ٌومعنوٌا، وكذلك من خالل تجمٌع هإالء األنصار فً عموم أوربا  بغٌة تكث

عملنا وإعطاءه زخما معنوٌاً من جهة ولكً نساهم جمٌعا فً بناء الجسور مع هإالء 

 ، ((؟.....!الرواد  الذٌن ٌناضلون بجد وعزم إذ أنهم ٌزرعون الورد فً الصخر

نتخاب لجنة إدارة االجتماع من قبل الحضور والتً تشكلت من السٌد ا أعقب الكلمة

فتح باب النقاش  بعدهافرات المحسن والسٌدة بشرى الطائً والسٌدة بسعاد عٌدان، 

والمالحظات على البرنامج واآللٌات، وقد ساهم العدٌد من الحضور بطرح 

وعات ، حٌث جرت مناقشة للموضمالحظات قٌمة على الوثائق المطروحة

شخصا جمٌعهم اثنوا على العمل  23وقد تحدث واغنائهما، البرنامجٌة وآلٌة العمل 

الضغط من أجل إعادة تكوٌن : وقدموا مقترحات مهمة منها على سبٌل المثال

المفوضٌة العلٌا لالنتخابات لتكون مستقلة ونزٌهة فعالً، وضرورة تؤكٌد البرنامج 

ضوع السلطة والبدٌل عن المحاصصة على نقاط مركزٌة مهمة وآنٌة مثل، مو

والطائفٌة، ثروات العراق والتماٌز الطبقً الحاد الحاصل نتٌجة الخلل فً توزٌع 

التربٌة ونشؤة األجٌال : الطفولة والمرأة.. الثروات والفساد والسرقة المال العام

من  القادمة التً ستبنً العراق الجدٌد، معالجة األمٌة لدى مالٌٌن األطفال وتسربهم

المدارس، الدستور وضرورة تعدٌله، ومنع العراق من إن ٌنزلق نحو دولة إسالمٌة، 

إلغاء أي تسمٌة للقومٌات واألدٌان لتسمو الوطنٌة بدٌالً عنها، االهتمام بالثقافة 

والمثقفٌن وإخراج وزارة الثقافة من المحاصصة الطائفٌة وزٌادة مخصصاتها المالٌة 

تربوٌة، إبراز موقف التٌار الدٌمقراطً من إنهاء االحتالل وإعادة تنظٌم المنظومة ال

بشكل واضح، والتؤكٌد على عزل الدٌن عن الدولة وبناء الدولة المدنٌة، والعمل على 

الفٌسبوك، وإنشاء موقع خاص للتٌار على حوارات تحشٌد الشباب من خالل 

التٌار على الٌسار االنترنٌت، االنفتاح على كل التٌارات اللٌبرالٌة وعدم اختصار 

العراقً فقط، وان ٌرتكز البرنامج على النضال من أجل الحرٌات المدنٌة وكٌفٌة 

التداول وونبذ العنف الحضاري والقبول باألخر  الحوار وضمانها وسلطة القانون 

 .السلمً للسلطة

وبعد المناقشات جرى انتخاب اللجنة التنسٌقٌة على مستوى ستوكهولم وضواحٌها، 

جمٌل . سعدي السعدي، بهجت ناجً، بٌان هاشم، دانا جالل، د. تؤلفت من د والتً

واتفق على إن ٌجري . ندٌم فزع، بسعاد عٌدان، جابر ربح فرات المحسن،  جمعة،

فً األعداد الجتماع أخر ٌناقش بشكل موسع برنامج التٌار على مستوى العمل 

هذا . الدٌمقراطً فً داخل العراقإسناد أعمال التٌار  االسوٌد والكٌفٌة التً ٌتم فٌه

 .الحقافً ستوكهولم وسٌصدر البرنامج المعدل لقوى التٌار الدٌمقراطً 



 
 


