
 ندوة حوارية للتيار الديمقراطي في ستوكهولم

 

 -ستوكهولم  -محمد الكحط 

يةوم اححةد ، ، ندوة حواريةة ومادةدة مسةتديرةالسويدالديمقراطي العراقي في  التيار أقام

العديةد مةا الشاية يا فةي مش مةاج الم تمة  اليهةا  دعةي ستوكهولم،إفي  7/01/2102

وسةة    أزمةةة الديمقراطيةةة فةةي العةةرا شةةة وذلةةل لمشاق المةةدني العراقيةةة فةةي السةةويد،

أدار الشدوة الزميليا ن ي  تومي وسعدي السعدي، وحضرها العديد مةا . الخروج مشها 

 .أبشاء ال الية العراقية ما المهتميا بالشأن الديمقراطي

رحةةا الزميةة  سةةعدي السةةعدي بالحضةةور ودعةةاهم للوقةةول دقيقةةة حةةداد علةة  أروا  

جةة  العةةرا ، وتحةةدح عةةا محاورهةةا التةةي تتعلةة  بأزمةةة الشةةهداء الةةنيا نا ةةلوا مةةا أ

محاور، واقة  المكونةاج العراقيةة ومةا تعانيةت مةا تهمةي   ةالديمقراطية ما خالل ثالث

، كمةا رحةا وا  هاد مش م، وقم  الحرياج العامة، واالعتةداء علة  الاقافةة العراقيةة

صةول إلة  أفضة  الحواريةة التةي هةدفل الوالزمي  ن ي  تومي بالحضور وأدار الشدوة 

طر  العم  في ستوكهولم للضغط عل  أصحاب القرار العراقي للعم  ما اج  وقة  

التدهور في مو وع قم  الحرياج العامة واحتةرام حقةو  اسنسةان واحتةرام و ةمان 

الحيةةاة الحةةرة الكريمةةة للمكونةةاج العراقيةةة ، وصةةيانة التشةةوع اسثشةةي والقةةومي والةةديشي 

 .قافة والماقفيا والم دعاج والم دعيا ما الفشانيا وغيرهمللشعا العراقي وحماية الا



 
 

أيةار، الةني فراج المحسا عا الكتاب العةراقييا،  احستاذالزمي  أول المتحدثيا كان 

الدولة التي نريد بشادها في العرا  اليوم، وصةراع القةو  إل  أهمية ال حث عا نموذج 

فقةو  التيةار الةديمقراطي تتحةدح عةا ، السياسية واالجتماعية حول ماهيتها ونموذجها

بشاء دولة العرا  وف  مشاهج حدياة تسع  ل شةاء مسسسةاج دولةة مدنيةة، وهةنا المفهةوم 

يعشةةي حةةداثتها وفةة  مش ةة  المواطشةةة وحقةةو  اسنسةةان والقةةوانيا الضةةامشة لكةة  تلةةل 

ذاه ةةة لتأسةةيل دولةةة  المشةةكلة أن أغل يةةة قةةو  السةةل ة. الحقةةو ، بعيةةدا عةةا  الوصةةاية

سل ة الم ل  وبقوة الترهيا والتخوي  وتكفير ك  دعاة الدولةة المدنيةة، لية تحتكم ديش

تلةو  اوهنه القو  تعتمد عل  المحاصصة، وتعدها حماية لسل تها، وهةي توجةت ه ومة

 .اآلخر عل  العلمانييا ودعاة الدولة المدنية، وتحاول ثلم حقوقهم

 

 
 

عةةةا الشزيةةة  ورييا السةةةريان، الكلدوأيةةةمماةةة  احسةةةتاذ نيشةةةوش سوريشةةةو  ثةةةم تحةةةدح

السكاني ل عض مكوناج الشعا العراقي، بس ا ال رول الحالية وبس ا أنعةدام رو  

 .المواطشة

 



 

حةديث عةا  الحةديث عةا االيزيةدييا ))فأكةد  رافي زيوان عةا االيزيةدييا احستاذتاله 

 ابئةويشترك معشا في ذلل الصة.... لأليزيدييا عم  غير العرا  ليلحيث ..  احصالة

غير ان  ،راً عا و   العراقييا بشك  عامييختل  كا و   االيزيدييا الن، المشداديو

هويةة لهةم غيةر  االيزيةدييا ال،  شي والقةوميواال ة هاد الةدي ال لةمااليزيدييا يالقون 

يحصةةةة  االيزيةةةةدييا علةةةة  ابسةةةةط حقةةةةوقهم إال  الو. فهةةةةااأطيالهويةةةةة العراقيةةةةة بكةةةة  

وال يوجةد  ،اآلن حتة  2113يزيدي مشن أ (011ـ  011) اقت  مابي، فقد تم باالست داء

الزالةةل الكايةةر مةةا القةةر  االيزيديةةة ، فالمأسةةاةمةةا يةةدل علةة  نهايةةة هةةنه  احفةة فةةي 

 ،للعةرب وأع يةلااليزيةدييا  أصةحابهاالزراعية التي كانل قد سل ل ما  واحرا ي

 .((يومشا هنا حت  حصحابهالم ترج  

 
 

أن ال مية  يفكةر وأيةار الة  عةا الكةورد الفيليةيا، تحةدح  فقةدالدكتور م يد جعفر أما 

بحصتت ما الكعكة، وهشالل ن ام االستحواذ والهيمشة، ما ق ة  أحةزاب متشفةنة تسةي ر 



أع ةة  العديةةد مةةا اسحصةةادياج عةةا الشةةهداء  ووكةة  يةةيء،  علةة  السةةل ة والمةةوارد

مشاكلهم لم تح   وعددهم سابقا واآلن ومحشتهم م  الش ام المق ور، وحت  اآلن الزالل

وال زالل معاناتهم م  الهوية وأمالكهم وحقةوقهم، رغةم القةراراج التةي  .بشك  جنري

  .صدرج، وطالا الحكومة بتشفين القراراج بدون معوقاج

 
 

ال ةةرول المو ةةوعية التةةي تتعلةة   عةةا راب ةةة المةةرأة،تشاولةةل سوسةةا العسةةكري، 

ية واقتصةةادية وثقافيةةة ظةةرول مةةا حةةروب عسةةكر) بالشخصةةية االجتماعيةةة السةةاددة

إل  جانا ن ا  أحةزاب اسسةالم السياسةي فةي اسةتامار الفةراص الحاصة  بمةا ( ونفسية

طالمةا إن الةديا السياسةي بصةيغتت الحاليةة  .لديها ما ثراء في التموي  وقوة في التش يم

سيكون هو المةتحكم بةالت وراج السياسةية واالجتماعيةة، وطالمةا لةم يحةدح تعةدي  فةي 

مةا نةراه  مسسسةاتتمفاهيمت وأدواتت، ولم تششأ تياراج إصالحية تشويريةة جنريةة داخة  

وتعةويض  في الواق  اليوم هو رغ ة قوية لد  اححزاب باالستئاار الَمَر ي بالسةل ة،

فةي الشهايةة سةيكون الكة  . عا الما ي، ونهم لشها ثرواج ال الد، وهيمشة عل  الزما

 .خاسراً، والضحية الك ر  هي الفرد أو المواطا

بة  نحتةاج أن نفهةم مةاذا . ال يكفي التحلي  السياسي الفوقي أو التحلي  االجتماعي العةام

يةيء ويفعة  عكةل ذلةل فةي  يحدح داخ  الفةرد   لمةاذا سةلوكت متشةاقض  لمةاذا يقةول

ف عةةد سةةشواج طويلةةة مةةا االسةةت داد والقهةةر . اللح ةةة احخيةةرة رغةةم معرفتةةت للصةةواب

والتخوي  والتروي  ما عاد يريد أن يتحم  مسسولية اتخاذ قرار مسةتق ، أو أن يمسةل 

هةنا الفةرد قةدم نفسةت . بزمام م ادرتت الناتية، ب  يريد ما يح  محلت ويتخن القرار عشةت

عليشةةا اسةتامار الشزعةةة  ".عةةدم الفاعليةة السياسةية"طوعيةة لقةةو  متأسةلمة ، أي رهيشةةً 

العقالنيةةة االجتماعيةةة إلةة  نزعةةة علمانيةةة سياسةةية واعتمةةاد دسةةتور مةةدني يسةةتفيد مةةا 

حةةةول ينحتةةةاج إلةةة  العمةةة  الحقيقةةةي . م مةةة  الت ربةةةة ال شةةةرية دون انحيةةةاز تعصةةة ي

 .(عا طري  الورقة االنتخابيةالعلمانية االجتماعية التي هي مت نرة حضارياً 



 آلليةةاجبحاجةةة ، واآلخةةرتةةراكم قةةيم وتقاليةةد تق ةة   إلةة ونحتةةاج  نحةةا فةةي بدايةةة مرحلةةة،

(. والحداثةةة واسصةةال لصةةالم مشةةروع الشهضةةة , حقيقيةةة ل لةةورة الةةوعي االجتمةةاعي

هةو ليكةون داعمةا ,التيةار الةديمقراطي فةي الخةارج  إقامةةالهةدل مةا وأيارج الة  أن 

قةةو  ويخصةةياج )تركيةةز جهودنةةا مةةا الضةةروري  ،يمقراطي فةةي العةةرا  للتيةةار الةةد

ديمقراطيةةة ونشةة اء الم تمةة  المةةدني والحركةةة الشسةةوية وحركةةة الشةة اب والحركةةة 

 لألو ةاعللعم  ما أج  التصدي  ,(االجتماعية الم ل ية وال مهور الماقفيا والفشانيا

تفعية  ع ةر التغييةر  احإحةدعم  ما اج   آلياجالمزرية ما خالل الم ايرة في و   

العمة   .المواطشةة أسةاشبشةاء الش ةام السياسةي علة   إعةادةدور الفرد والعم  ما اجة  

قتةة  بةةةنرة  إلةةة تهةةدل  أعمةةةاللمةةا تقةةةوم بةةت مةةا  ,مةةا اجةة  فضةةةم هةةنه الممارسةةةاج

 ( .العالميالقيام بفعالياج نوعية أمام الرأي  .الديمقراطية في العرا 

 

 
 

تقةول أن التهمةي  والمعانةاة يةم  جمية  أبشةاء  عية المرأةعا جمبشر  ال ادي السيدة 

الشعا العراقي، وليل احقليةاج فقةط، يت لةا الوقةول ب ديةة حةول الدسةتور وكتابتةت 

 .وسا قوانيشت

ان المشةدادييا عةانوا فةي وتحدح الزمي  سعدي السعدي عةا المكةون المشةدادي مسكةدا، 

تفةةاءل المشةةداديون حةةالهم حةةال بقيةةة  لكشةةت بعةةد انتهةةاء الدكتاتوريةةة، زمةةا الدكتاتوريةةة

 إلةة ن والعكةةل فتعةةرم المشةةدادي أرادوالكةةا المحتلةةيا ، عةةراقييا بحيةةاة حةةرة كريمةةةال

فقةةد ممةةا سةة ا ه ةةرتهم  ،القتةة  والترهيةةا واالخت ةةال والسةةلا والته يةةر وغيرهةةا

الحة  الوحيةد للمشةدادييا والمسةلميا يةيعة ، مشهم لله رة خةارج العةرا % 01ا  ر 



وغيةرهم  وأكةرادن وعرب ون ومسيحيوومهمش نوأميومشهم فقراء % 01وسشة حيث 

بحيةث يشةعر العراقةي انةت مةواطا مةا  ،يةأن المواطشةة العراقيةة إعالءيأتي ما خالل 

يحفة  هةنه المواطشةة ، ممةا مكرسةة قانونيةاً .. لت حقةو  وعليةت واج ةاج  احول الدرجة 

 .اسنسانيةوما خاللها كرامتت 

 

 

 
 

تور عقية  الشاصةةري عضةةو احمانةة العامةةة فةةي التيةار العراقةةي عةةا بعةدها تحةةدح الةةدك

فعالياج التيار و ةرورة التشسةي ، وأكةد أنةت سةيتم عقةد لقةاء لقةو  التيةار فةي الخةارج 

وجةود قةو  ال ترغةا بتغييةر الو ة  الحةالي فةي ال  وأيارج الدكتورة فريال  .قري ا

 .العرا ، قو  خارجية

أن ما تهمت الديمقراطية عليت أن يعم  عل  ت ةوير وأيار الزمي  فيص  الفسادي إل  

 .التيار، وأقتر  اللقاء م  السويدييا للمساعدة عل  ت وير الديمقراطية في العرا 

أن هشالل قو  متشفنة تتقاسم ك  موارد السل ة والاةروة أما الزمي  سامي المالم، فأكد 

ل جمية  القةو  التةي تعةاني بأسم الديمقراطية، ال دي  هو نمو تيار ديمقراطي، ما خةال

 .ما التهمي  وهضم الحقو  بغض الش ر عا المكوناج

وأكةةد الزميةة  أبةةو ريةةيد انةةت علةة  كةة  مةةا يشةةعر باال ةة هاد ان يتحةةد مةة  القةةو  

 .الديمقراطية، كونها الضمانة لحقوقت

 .هنا وسيصدر بيان عا الشدوة م  المقترحاج التي طرحل فيها


