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تضااامنام مااع أبناااء شااعبنا العراقااي الااع  يتعااره بب ااع هجااوم  رهااابي  شاار  ماان 

وطنناا ولحماة شاعبنا  عصابات داعش وأعوانها في الداخل والخارج، يتهدد فيه وحاد 

وتنتهك فيه المقدسات وابرواح والقيم وتتعره المساجد والكنائس والمعالم اإلنسانية 
والثقافية فيه للخراب والتدمير، تنادت قوى أبناء شعبنا في ال تات  لى التجمع والتنديد 

 .بكل تلك ابعمال اإلرهابية

في معظم المدن الكبرى التاي م هود  ففي السويد كان ببناء الجالية العراقية وقفتهم ال
ة السويدية ستوكهولم، دعت لجنة تنسيق التياار الاديمقراطي تتواجد فيها، ففي العاصم

العراقي وبالتعاون مع الجمعية السويدية العراقية وبقية منظمات المجتماع المادني  لاى 

السويد  م، في ساحة منتوريت قرب البرلمان 8102/   82/6السبت  القيام بوقفة يوم
لدعم ومساند  لل عب العراقي في مواجهة اإلرهاب ابسود المتمثل بعصاابات البعا  

الداع ية وغيرهـا من تنظيمات  رهابية التي تريد النيل من أبنااء شعبناـا اببريااء فاي 

محافظااة نينااوى وبقيااة الماادن والبلاادات المحافيااة والمحافظااات القريبااة قاات م وحرقااـام 



دعم شعبنـا و يقاظ الضمير العاالمي والادولي ومنظماتاهإل اإلنساانية وتدميرام، ومن أجل 

 . للوقوف  لى جانب شعبنا ووطننا

 

 ممثل التيار الديمقراطي نبيل تومي يقدم المشاركين في القاء الكلمات
 

، ووقفوا دقيقة صمت حدادا على أرواح "موطني"في بداية التجمع أن د الجميع ن يد 

 .اء العين يسقطون يوميام ضحايا اإلرهابشهداء شعبنا من اببري

 .بالتعاون مع السيد  ابتسام حاتم الكلمات  لقاءركين في م الم ايقدبتالتيار الديمقراطي نبيل تومي وقام ممثل 

وقدمها الدكتور طالب . السيد  أبتسام حاتم ألقتهاوكان للتيار كلمته في اللغة السويدية، 

 :ء فيهاالنداف باللغة العربية، ومما جا

 
 التيار الديمقراطي باللغة السويدية تلقيها السيدة أبتسام حاتمكلمة 

 

 



 
 كلمة التيار باللغة العربية قدمها الدكتور طالب النداف

 

نتقدم أليـكم جميعـام بال كر والتقدير على أستجابتـكـم لدعوتنـا هعه وتلبية حضوركـم ))
ي محنته المستجد ، نحن في التيار وم اركتـنـا الدعم ببناء ال عب العراقي ف

الديمقراطي العراقي وجميع المنظمات المدنية وابحزاب السياسية المنضوية تحت 

لواءه، نتابع العمليات اإلرهابية التي ي هدها العراق وتصاعد العمليات اإلرهابية 
  لى انهيارات أمنية الكبرى ابتداءا باالستي ء على مدينة  ب كل منظم ممـا أدى

الموصل من قبل  رهابيي داعش وسقوط العديد من المدن والبلدات العراقية اآلمنة 

هعا رافق الكثير من القتل .. في أياد  عصابات اإلرهاب المجرمة التي تستبيحهـا 
والتدمير والتهجير، وتدنيس لألماكن الدينية وترويع أبناء المكونات العرقية ابصيلة، 

ابد وتحطيم المظاهر الحضارية، و شاعة الخوف في وهدم وتخريب الكنائس والمع

نفو  العراقيين من مستقبل مظلم، ضمن مخطط فا أبعاد  ستراتيجية يهدف الى 
 شاعة الفوضى ودفع الب د  لى أتون حرب طائفية شرسة مهدد  بالسير نحو تقسيم 

 ن ))وفي ختام كلمته أشار ...(( .العراق  لى كيانات وكانتونات طائفية متقاتلة

المرحلة الحالية تحتاج الى  راد  سياسية قادر  على الخروج من المأزق بأقل 
لعلك نطالب الرأ  العام العالمي وكل منظمات حقوق اإلنسان وابمم  ..الخسائر

المتحد  واالتحاد ابوربي  لى التضامن والوقوف مع شعبنا العراقي وأستنكار جرائم 

مجرمة للخ ص من هعه المحنة التي يمر بهـا البع  وعصابات داعش اإلرهابية ال
شعبنـا العراقي الجريح و عاد  العملية السياسية الى خط سيرها الصحيح في  قامة 

نظام سياسي ديمقراطي حقيقي يعتمد المواطنة السبيل ابمثل وابفضل لنظام يعتمد 

الوطنية تبني حوار وطني شامل بين جميع ابطراف السياسية . 0 -: على مـا يلي 
تحت أشراف ابمم المتحد  للخروج من ابزمة والدعو  اللتئام مجلس النواب الجديد 

حكومة وطنية من كل  و قامة  للجلسة ابولى المقرر  حسب الدستور العراقي 
أطراف العملية السياسية المؤمنة حقام بالديمقراطية، والمعادية لإلرهاب والعنصرية 

 ....((.المحاصصة السيئ الصيتعلى أنقاه نظام  والطائفية

 

 



 
 عضو البرلمان السويدي عن حزب الشعب فريدرك مالم يتحدث للمتجمعين مقابل البرلمان

 

عضو البرلمان السويد  عن حزب ال عب فريدرك مالم للمتجمعين مقابل وتحدث  
وعبرت كلماته عن الضامن مع ال عب العراقي في محنته بمواجهة  البرلمان

اب داعش والمنظمات اإلرهابية ابخرى، وأعرب عن أمله بتوحيد اإلرهاب  ره

الجهود في الحكومة العراقية لعقد الجلسة ابولى للبرلمان العراقي تضم جميع 
ابطراف وابحزاب السياسية الممثلة لل عب العراقي وعدم السماح للعين تورطت  

عراق المستقبل الخالي  يةؤأمنياته في رعبر عن كعلك . أيديهم باإلرهاب والبعثيين

 عراق تتمتع فيه الطوائف.. من العنف بم اركة طوائف ال عب العراقي جميعها 
الدينية المختلفة بالحرية في ممارسة شعائرها وكعلك تمنح الحرية لألحزاب الليبرالية 

 .المتطلعة للحرية أجواء قبول اآلخر واحترام وجهات النظر المختلفة

من  أفضللعراقي للقضاء على اإلرهاب بطرق مساعد  الجيش اوضرور  
المتحد ،  ابممالبدء بحملة عالمية معادية لإلرهاب بمساعد  هيئة ، والمستخدمة حاليا

وطالب الحكومات ابوربية بفتح باب اللجوء للمهجرين بسبب الحرب في العراق 
اجاتهم من تقديم الدعم للمهجرين والمبعدين بكل احتيو. داعش اإلرهابية أعمالبسبب 

 . الطعام والدواء والمساكن المؤقتة



 

 كريستينا الرشون تلفي كلمة حزب اليسار السويدي
 

رشون، والتي أشارت الحزب اليسار السويد  التي قدمتها كريستينا أما كلمة 

عن تضامنها ومساعدتها لل عب العراقي الع  يعيش في أوضاع عصيبة فيها 
 ية التي تقوم بها المنظمات اإلرهابية داعشهعا اليوم بسبب الهجمات اإلرهاب

وقدمت كريستينا تحليلها لألوضاع التي آلت  ليها الحرب التي شنتها الواليات .

بدعوى امت ك العراق بسلحة  ٣٠٠٢المتحد  االمريكية على العراق في عام 
 .دمار شامل وأسلحة كيمياوية والتي أثبتت ابيام عدم صحة هعا االدعاء

 ابممستينا منظمات المجتمع الدولي والمنظمات اإلنسانية وهيئات ودعت كري

المتحد  والمجتمع الدولي للتدخل في حل النزاع وحماية ال عب العراقي من 
 .مستقبل مجهول



 

 
 

العااراق  ، وتضاامنت،كلمااة الجمعيااة السااويدية العراقيااةأوليفيااا لودبرنيااك  ألقااتكمااا  

الكثير من أبناءه العين فقدوا المسكن بحاجاة الاى وشعبه يقف أمام أزمة  نسانية حاد ، 
ابطفال وكباار السان يموتاون لعادم تاوفر الطعاام ان  .الخيم والطعام والماء والكهرباء

والماء والكهرباء، لعلك نطالب المنظمات الدولية بإرسال المساعدات العاجلاة لل اعب 

العااراقيين  ن جئاايال، السااويد مطالبااه باادعم اقااي الااع  يقااف بوجااه اإلرهاااب اليااومالعر
 .اإلرهابيةومنحهم حق اللجوء اإلنساني وحمايتهم من الحرب 

 



 
 

لمة منظمة الحزب ال يوعي العراقي، ومما كوقدمت ال ابة زاهر  عاكف سرحان  

ان حزبنا ال يوعي العراقي في الوقت الع  يدين فيه اإلرهاب بكافة ... ))جاء فيها، 

وره، ندعو الى الحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم وتجنيبهم أثار أشكاله وص
المعارك العسكرية، كما يتطلب تقديم المعونات اإلنسانية للنازحين ب كل عاجل، وفي 

الوقت نفسه يحعر حزبنا من مخاطر التأجيج الطائفي والتخندق القومي الضيق والنفخ 

للصفوف والمبعثر  للجهود والتي ال تخدم اال في النعرات القومية ال وفينية المفرقة 
ان الظرف الحالي يتطلب من جميع القوى السياسية  ترك . أعداء شعبنا ووطننا

الخ فات الثانوية والصراعات الجانبية والمكابر  والغرور والتعنت، والوقوف صفا 

 دنا واحدا لصد هجمة داعش وكل الجماعات اإلرهابية المجرمة التي تريد تعب  بب
ان الظرف الحالي يجعلنا بحاجة ماسة . فسادا وتن ر راياتها السوداء في ربوع ب دنا

الى تفعيل التحالف المدني الديمقراطي المناهض للتعصب القومي ال وفيني 

بت كيل حكومة وحد  وطنية : وحزبنا يطالب. والطائفي، المناهض لإلرهاب والفساد
لمجتمع العراقي، وتتفق على برنامج ينهي نظام تجمع القوى السياسية الفاعلة في ا

المحاصصة الطائفية االثنية،  ويضع في سلم أولوياته  عاد  بناء البلد والعملية 

السياسية، بما يضمن ترسيخ الديمقراطية ومؤسساتها وبناء المجتمع المدني والعراق 
ه اإلرهاب وقواه لنقف جميعا بوج. الديمقراطي التعدد  الفيدرالي البرلماني المستقل

 ....((.الهمجية ولتعمل على دحره سريعا

ولرابطة المرأ  وقفتها في هعا اليوم، حي  قدمت دنيا رامز كلمة أشارت فيها لوقوف 
نحن في رابطة المرأ  ))، وجاء في الكلمة، المرأ  العراقية ضد كل أشكال اإلرهاب

وابطراف السياسية العراقية ن ارك النساء العراقيات دعوتهن لجميع القوى 

ومنظمات المجتمع المدني ووسائل ابع م العتماد خطاب سياسي عق ني يدعو 
لرص صفوف جميع العراقيين في مواجهة الخطر المحدق بالب د ، ونؤكد على 

االنتباه والحعر لتجنب مدننا من وي ت المعارك والمجابهات العسكرية ، ونؤكد على 

مناهضة التعصب القومي وك ف الفساد والفاسدين الدفاع عن الوطن ، و أهمية



وات ودعم الق اإلرهابوتأصيل روح المواطنة التي تحيي فيهم العزيمة على قهر 

 .((.المسلحة لحماية شعبنا وبلدنا
 

 

   
أما رابطة ابنصار التي قاتل أعضائها ضد النظام الفاشي المقبور والتي سااهمت فاي 

زقاد ورد  ها كلمة قدمها النصير حاازم شاامايا ابلقوشايفكان ل هعه الوقفة االحتجاجية

 المحاصصااة سياساات تكان لام لاو لتحادث كانات ماا االنهياار و الهلاع حالاة نا))فيهاا، 

 العراقاي لمجتمعناا االجتمااعي النسايج تمزياق على عملت التي و السائد  هي الطائفية
 شاعبنا أبنااء من كبير  أجزاء هّم ت و ابمام الى التقدم من السياسية العملية وعطلت

 وقادمت الوطنياةو بالكفااء  ع قاة لاه ماا كال وألغات ةمقيتا طائفية أسس على العراقي

 فاي ابخيار  المأسااوية التطورات أفرزت لقد .للوطن واإلخ ص الكفاء  على الوالء
 علاى يتساامى وطنيا موقفا الجميع من تتطلب ,العراق وحد  على جدية مخاطر وطننا

 ((..أوال الوطن مصلحة ويضع يةفئو مصلحة كل

 



 

 
 

وكان لل عر مكانته في هعه الوقفة، حي  قرأت ال اعر  وئام م  سلمان هعه 

 :المقاطع ال عرية

 ....صمم  

 !ما آلذانكم 

 ال تصيخ بأسماعها لألنين

 وأنفك منك ولو كان أجدع  

 للخيانة رائحة مقرفة

 ...ال فرق

 إن نفذت من جحر ضب، أو قدمت من عرين

 أقدامهم تدنس وجه المدينة



 من سأعاتب؟

 نينوى خانها حراسها وآشور غائب

 ودجلة أم تلملم عشب الضفاف الحزينة

فـِّرت برمل الكرامة  لتطعم أوالدها لقمة ع 

 ال خبزة غمست في إدام الهزيمة

 قذًى بعيون البالد

 كيف لي أن أنام؟

 والعصافير في جفوة للرقاد 

 في المبيتحين استطاب البرابرة لذتهم 

 على أرض شيت

 يا أيها الحوت ألٍق بصاحبك ثانيةً 

 عسى أن يغاضب أو يحارب

 أو يلوذ بقيلولة تحت يقطينٍة موصليه  

 والقوم في غيهم يمرحون 

 يا لهذا العراق 

 قارع الدهر منذ والدته

 شاهراً جسداً عارياً 

 ما أنهكته الجراح

 ....قرابينه 

 دناأجدادنا وآباؤنا وأوالدنا وأحفا

 عمره ما استراح

 عمره ما استراح

 .عمره ما استراح

 

، ...((سعد ياسعود))قرأ الدكتور طالب النداف قصيد  ال اعر مظفر النواب وهعا 

 .والتي كان لها وقعا وتأثيرا حماسيا على الحضور
 



  

 
 .سو كلمة منظمة جاك وهي منظمة كردية ضد ابنفالآوقدم الرفيق 

، ((تركمان أيلي)الجمعيات التركمانية   فى كلمة اتحادوألقت السيد  سهام مصط

 :وهعه مقاطع منها
 

 



  
 أيلي في السويد السيدة سهام مصطفى تلقي كلمة اتحاد جمعيات تركمان

 
يعااود الظ مياون جارائهم النكاراء بحاق أبنااء شاعبنا العراقاي مساتغلين  أخارىمر  ))

ابجهاز   أداءالمهناي الواضاح فاي  حالة الفراغ السياسي التي تعي ها الب د والضعف

ابمنيااة ومااا ت ااهده ب دنااا هااعه ابيااام تطااورات وتااداعيات أمنيااة غايااة فااي الخطااور  
وقااوع الموصاال وأجاازاء ماان محافظااة صاا ح الاادين وكركااوك وديااالى تحاات  أبرزهااا

لقااد دفااع ......ساايطر  العصااابات اإلرهابيااة المساالحة المتمثلااة بتنظاايم داعااش وحلفائااه

فاي  وابمنايقي عاماة والتركماان خاصاة ثمان عادم االساتقرار السياساي ال عب العرا
الب د والخ فات بين الكتل السياسية مان جهاة وكاعلك الخ فاات باين حكوماة المركاز 

التركماااان العااازل  أصااابحواإلقلااايم حيااا  يتواجاااد التركماااان جغرافياااا بينهماااا والياااوم 

فاي اتحااد   نناا......معانااتهمومناطقهم هدفا لتنظيمات داعش اإلرهابية مما زادت مان 
نطالااب الحكومااة العراقيااة  اإلعاا مجمعيااات تااركمن أيلااي فااي السااويد وعباار وسااائل 

وحكومااة اإلقلاايم وكاال الكتاال السياسااية العراقيااة ومنظمااات المجتمااع الاادولي وابماام 

المتحاااد  وحكوماااة مملكاااة الساااويد بضااارور  التعااااون والحفااااظ علاااى أرواح ال اااعب 
كمانية خاصة من الجماعات اإلرهابياة المسالحة وتقاديم ياد العاون العراقي عامة والتر

الى نازحي أهلنا في تلعفر طوزخورماتو وبقية القرى والقصابات والناواحي ونطالاب 

ورص الصاافوف  أوالجميااع القااوى السياسااية دون اسااتثناء وضااع مصاالحة العااراق 
ية بكال أطيافهاا والدعو  الى لقاء وحوار وطني عاجل ت ترك فيه كافاة القاوى السياسا

 ((.ومكوناتها للخروج من هعه ابزمة

 



  
 

أما الهوسات وابهازيج العراقية التي قدمها الرفيق عاكف سارحان فقاد كاان لهاا دور 

في حما  الحضور ودب الدفء في أجساادهم خصوصاا أن البارد كاان غيار طبيعاي 
سايد  أم علاي والقات الهعا اليوم في أواخر حزيران في ساتوكهولم علاى غيار عادتاه، 

 .كلمة مؤثر  وكعلك السيد  أم س م قدما شعرا حماسيام 

د بأساام التجمااع لتقااديم رسااالة  لااى البرلمااـان وإرسااال وفاااتخاااف قاارار بتاام فااي الختااام 
السويد  وابورباي وابمام المتحاد  ومنظماة ابمنساتي أنترناشايونال، ليتضاامنوا ماع 

  .ضد الهجمة اإلرهابيةشعبنا 

 
 



 

 
 


