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 هولنداالمنسق العام للتيار الديمقراطي في  نهاد القاضي الكاتب 

 الجرح العراقي عميق ومدفون في الجسد منذ عقود، وهذا الجرح اليلتئم اال اذا توفرت االرادة 

الناضج لدى السياسيين العراقيين من جهة ولدى المواطن من جهة اخرى، يجب ان  والوعيالحقيقية 

يعي الجميع ان بدون دولة مدنية ديمقراطية تضع كرامة المواطن وحريته في اولوياتها وتحارب 

 تمعالمج جسدالتي بدات تنخر في االزمات المتالحقة  ة والتعصب اليمكن ان نتخلص من هذهالجهوي

، وباالخص التدهور االمني واالرهاب المنتشر الذي يذهب ضحيته مئات العراقيين يوميا العراقي

طموحات شعبنا  وعلى هذا االساس يعمل التيار الديمقراطي مع القوى المخلصة االخرى لتحقيق 

 .في االمان واالستقرار والحريات

 

 



 

 

 العام للتيار الديمقراطي في هنغاريا مر الزيدي، المنسقاالفنان المسرحي ث

وسيلة ترفيهية مهم ومؤثر، واليمكن اعتبار المسرح بانه  وثقافي للمسرح دور سياسي واجتماعي 

النه يالمس تماما هموم الناس وحياتهم اليومية فيساهم مساهمة  فقط، فللمسرح رسالة تثويرية

مباشرة في رفع الوعي السياسي واالقتصادي واالجتماعي، ومن هذا الباب يهتم الديمقراطيون 

، قيرةفاالحياء الشعبية ال الى العراقيون بضرورة ان يتغلغل هذا الفن العظيم بين الناس وان يصل

تقع مسؤولية كبيرة وخاصة في الظروف الحرجة التي تمر بها بالدنا  يعلى المثقف العراقكما ان 

ان  اليوم في تشكيل وعي عام جديد ومتحضر ينبذ االنقسام ويوحد الصفوف، وايضا على المثقف

الى ايصال رسالته النزيهة رر من التبعية للسلطة التي تكبل البداعه وتسد الطريق امامه في يتح

 .الناس

 

 

 

 



 

 

 المي فالح هاشم عضو هيئة تنسيق التيار الديمقراطي في بريطانياالشاعر واالع

اثبت فعال من وهذا م ة،يلعب االعالم دورا مهما وقد يكون حاسما في كثير من الصراعات الوطني

غناء عن االعالم ودوره في عملنا، وبالرغم من هيمنة القوى السياسية خالل تجارب كثيرة، فال است

على الكثير من وسائل االعالم العراقية، لكننا نسعى بكل قوة من اجل ايجاد المتنفذة في السلطة 

ان التيار المحافل الدولية المختلفة، علما ب الى الشعب العراقي والى منافذ اعالمية اليصال صوتنا

عالمية مما يؤهله ويجعله قادرا على العراقي يمتلك من الطاقات الثقافية والفنية واال الديمقراطي

راق الحصار االعالمي المفروض عليه من قبل اصحاب المصالح الضيقة، ونحن بدورنل ندعم اخت

 .للتيار الديمقراطي وى اعالمي جيدتنحقق مسهذه الطاقات والقدرات ونسعى من اجل تفعيلها لكي 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 عضو هيئة التنسيق في كندا يوسف نوال

في كافة مجاالت مساهمات متنوعة مكانة كبيرة وللمرأة في الدول المتحضرة من منطلق وعينا بأن 

، ومن منطلق معرفتنا لما سجلته المراة العراقية من مآثر واالجتماعية الحياة االقتصادية والسياسية

وتضحيات التحصى في سبيل الدفاع عن حقوقها وحقوق طفلها وحقوق كافة ابناء الشعب العراقي، 

ن اجل ان تأخذ المرأة مكانها في الميدان ين التشريعي فأن التيار الديمقراطي يكافح ويناضل م

والتنفيذي وفي كافة الميادين االخرى، كما اننا نسعى ايضا ان تحتل المرأة مركزا قياديا في التيار 

السياسي . الديمقراطي سوى كان ذلك في الداخل او على صعيد لجان التنسيق في الخارج

العراقي سطورا من البطولة والتضحية واثبتت انها جدير سجلت على مدى التاريخ والحكومي

 .راطي يعتز بدور المراة نتطلعبالمسؤلية وقادرة على اخذ زمام المبادرة، ونحن بدورنا كتيار ديمق

 

 

 

 



 

 

 

 ممثل مكتب السالم العالمي في الشرق االوسط ةمحسن شريد

الديمقراطيين العراقيين في الدنمارك حضرت هذا االجتماع بدعوة من االخوة في هيئة تنسيق تيار 

اجبي ان واجد من ولمي في الشرق االوسط، وانا اتشرف بهذه الدعوة كممثل لمكتب السالم العا

نحن كعراقيين نفتخر بأن العراق استطاع ان يحتل مركزا قيادا في مكتب احضر هكذا فعالية مهمة، 

يجعلنا اكثر قربا من جميع ، وهذا الموقع فالسالم العالمي الذي مقره في العاصمة السويسرية جني

هذه  ى السالم واالستقرار، ومن ضمنعية الاالقوى المناهضة لالرهاب والتعصب والحروب والس

ناسبة ومشاريعه االنسانية، وفي هذه الم القوى هو التيار الديمقراطي العراقي الذي نثق بتوجهاته

االمن  ، وان يرسم خريطة العراقللشعب العراقينتمنى لهذا االجتماع ان يحقق نتائج مفيدة 

 .والمستقر في المستقبل القريب

 

 



 

 

 هاشم مطر المنسق العام السابق لتيار الديمقراطيين في الدنمارك

هذا االجتماع، وكما ترون بان نا من اجل توفير جميع مستلزمات نجاح تالقد حشدنا كل امكاني 

ت نسعى لتطوير هذه اللقاءات في المستقبل وجعلها اكثر االمور تسير بشكل جيد، وفي نفس الوق

والتي من اهمها العمل المتواصل  ،حيوية وفائدة، وذلك من خالل الفهم الصحيح لمهامنا في الخارج

بين العراقيين وتقديم ماينفع للشباب من الجيل الثاني، خاصة في توضيح وتبيان تاريخ العراقيين 

وثقافتهم في السالم والتعايش وذلك من خالل الندوات الثقافية والفنية التي نحيي ومن خالل توجهاتنا 

ات التي سوفنقوم بترجمتها واصدار مطبوعات في عقد سمنارات علمية لتقديم البحوث والدراس

وايصالها الى  ، كمااننا نقوم بترجمة البيانات التي تعبر عن سياستناتكون في متناول الجميع

 .هافي الدول التي نعيش فيالمؤسسات الرسمية والمنظمات المعنية بهذا الشأن 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ري ووبوتعلي الراعي المنسق العام للتيار الديمقراطي في مدينة ي

تقدم والتطور، ، لكن عملنا يسير على سكة الفي الجاالت كافة ى الرغم من االمكانيات الشحيحةعل

الحثيثة التي نبذلها من اجل تطوير وتفعيل عمل  اوما اجتماعنا هذا اال ويصب في اتجاه مساعين

العالي باالالم التي بير بمبادئ الوطنية والديمقراطية وشعورنا ان ايماننا الك التيار الديمقراطي،

 وخاصة بين الشباب الذين هم بناة دفعنا الى المزيد من النشاط والحركةيعاني منها شعبنا، ي

، وهؤالء يحتاجون الى جهد استثنائي من اجل ان يرتبطون بوطنهم الذي لم يولدوا فيه، المستقبل

كافة شرائح الجالية العراقية باالضافة الى ذلك فنحن كتيار ديمقراطي نحاول ان تمتد عالقاتنا الى 

 .العاملة في مدينتنا وخاصة منظمات المجتمع المدني

 

 



 

 

 في ستوكهولم للتيار الديمقراطي تومي المنسق العامنبيل 

ة في دولة معينة لهذه االجتماعات اهمية قصوى يجدر االنتباه لها، وهي ان لكل هيئة تنسيقي 

والمتابعة، ومن خالل  وطريقتها وامكانياتها في النشاطاتخصوصية في العمل، فلكل منها اسلوبها 

هذه االجتماعات التي نسعى الى تكرارها تتراكم التجارب وتتنوع اساليب العمل وتشكل اضافة 

جديدة الى كل هيئة تنسيقة، هذايجعلنا ان نقوم بدورنا بشكل صحيح في تقديم ماهو ممكن لصالح 

فنحن بقدر مانعمل في الخارج بين ابناء الجاليات العراقية وبقدر عمل التيار الديمقراطي في الداخل، 

ماهو عملنا مع الجهات والمحافل الدولية بقدر مانقوم بتقديم التسهيالت الكثيرة لعمل زمالئنا في 

  .، اخذين بنظر االعتبار اهمية التكامل في العمل بين الداخل والخارجداخل الوطن

 

 



 

 

 فهد محمود المنسق العام للتيار الديمقراطي في مدينة مالمو السويدية

،  تمييز بين هذا وذاكالجميع من دون ونحن نتحرك بين ة مالمو توجد جالية عراقية كبيرة، في مدين 

ونقوم من خالل فعاليات كثيرة في شرح مايجري في بلدنا من اختراقات وتدهور امني كبير، 

الذي نطمح  نعمل على اسس واضحة تجمع العراقيين مع بعضهم، ان الهدف النبيل ان  ونحاول  

الى نظام جديد  الى تحقيقه هو التخلص من نظام المحاصصة الذي سبب كل هذه الكوارث واالنتقال

يساوي بين المواطنين جميعا دون تمييز، وهذا الهدف يصطدم  هو النظام المدني الديمقراطي الذي

مع مصالح قوى كثيرة داخلية وخارجية، لذلك يجب علينا العمل النشيط بين ابناء شعبنا ليعرفوا باننا 

 .نكافح من اجل عيشهم وحريتهم

 

 


