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  القراء األعزاء

 
 بكل عنفوانھ 2015بین إیدیكم ، نكون قد ودعنا عام  من نوافذ عندما یصبح العدد السادس

لشعبنا العراقي ، ھذا  الحراك الجماھیري والشعبي التي جرت عبر والنشاطات المتعددة والمتمیزة
ًضاء علیھ فضال عن العدید باإلصالحات وكشف الفساد والق ّالحراك الذي عم كل مدن العراق والمطالب

لقد كان ھذا الحراك وطنى بكل معنى الكلمة حیث شارك . من المطالب الخدمیة واإلجتماعیة والثقافیة 
، وكان  فیھ الجمیع وتحت رایة العلم العراقي ، من قوى وطنیة ودیمقراطیة ومستقلین وشخصیات

  . تقبل المنشودللشباب الدور البارز في ھذا الحراك والذي یحمل رایة المس
ً أیضا عاما للنضال السلمي من أجل 2016 بیننا ، تجددت األمنیات بجعل العام 2016وبعد أن حل عام  ً

تحقیق مطالب الشعب في إقامة الدولة المدنیة الدیمقراطیة  التي تلبي طموحات الشعب في تحقیق 
ریر محافظة نینوى والمدن ًاإلستقرار واألمن و إجتثاث الفساد ، عاما للتخلص من اإلرھاب وتح

األخرى من براثن الدواعش بعزم وقوة قواتنا العراقیة المسلحة وبوحدة أبناء شعبنا العراقي وإشاعة 
ومن األمنیات المتجددة ھو إلغاء نظام المحاصصة الطائفیة واإلثنیة . السالم في ربوع أرض العراق 

رة إلى بیوتھا وتحریر النساء من الدواعش والمذھبیة والتخلص من تداعیاتھ وعودة العوائل المھج
ّوإعادة تأھیلھن ودمجھن في المجتمع  ّ.  

  .ًوأخیرا نقول كل عام وشعبنا والعراق بخیر 
  

  ھیئة التحریر
   
  

                          
           

  

  

 

 
 

  

  
جرى في اإلجتماع اإلعتیادي للجنة  

 العراقي في أسترالیاللتیار الدیمقراطي  التنسیقیة
، ممارسة دیمقراطیة  15/12/2015المنعقد بتأریخ 

متجددة ، بإنتخاب المنسق المناوب للثلث الثاني من 

بعد إنتھاء فترة المنسق المناوب  السنویة الدورة
    . الزمیل عالء مھدي

في أجواء مفعمة بالتعاون والمسؤولیة والحرص 
اب الزمیل قاسم ّعلى مسیرة التیار الناجحة ، تم إنتخ
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عبود باإلجماع منسق مناوب للثلث الثاني 
  .من الدورة ، ولمدة أربعة أشھر 

قدم الزمیالت والزمالء أعضاء   
اللجنة التنسیقیة للزمیل قاسم عبود التھاني 
الحارة متمنین لھ التقدم والنجاح في مھمتھ 
وبنفس الوقت أشادوا بعمل ونشاط الزمیل 

ًجھدا في سبیل عالء مھدي الذي لم یألو 
نجاح نشاطات التیار للفترة الماضیة ، كما 
أكد المجتمعون على القیادة الجماعیة 
والعمل الدیمقراطي مجددین تعاونھم مع 
المنسق المناوب لغرض إنجاح برنامج 

  .نشاطات التیار للفترة المقبلة 
بالمقابل شكر الزمیل قاسم عبود المنسق   

اء اللجنة التنسیقیة المناوب الزمیالت والزمالء أعض
ًعلى منحھ الثقة وإنتخابھ لھذه المھمة ، مجددا العھد 
على القیام بواجبھ ومھامھ الملقاة على عاتقھ بأفضل 
ما یمكن  وأشاد بدوره بالزمیل عالء مھدي لما قام 
بھ من نشاطات أثناء فترتھ السابقة وأكد على 

  .حرصھ على مسیرة التیار نحو نجاحات جدیدة 
لك قام الزمیل عالء مھدي المنسق بعد ذ  

المناوب األسبق بتقدیم درع التیار إلى  الزمیل قاسم 

عبود المنسق المناوب الجدید وإلتقاط الصور بھذه 
  .المناسبة 

  

  

والجدیر بالذكر بأن الزمیل جواد راضي   
سكرتیر التیار الدیمقراطي العراقي في أسترالیا ، قام 

ق النظام الداخلي  بمھمة إدارة إجتماع اإلنتخاب وف
ًمؤكدا على إستمرار الزمالء أعضاء التنسیقیة في 

  .مھامھم ومسؤولیاتھم 
  

  
  

                          
           

  

  

 

 

 
الیا ولجنة محلیة الباسفیك للحزب عُقد لقاء بین اللجنة التنسیقیة للتیار الدیمقراطي العراقي في أستر
   .2015كانون األول 17الدیمقراطي الكوردستاني في أسترالیا وذلك في یوم الخمیس المصادف 

وقد جاء ھذا اللقاء بناء على دعوة محلیة الباسفیك للحزب الدیمقراطي الكوردستاني في أسترالیا   
اقي في أسترالیا لغرض تسلیم رسالة المكتب السیاسي الموجھة إلى اللجنة التنسیقیة للتیار الدیمقراطي العر

، على خلفیة تسلیم رسالة ھیئة متابعة تنسیقیات الخارج )مرفق(للحزب الدیمقراطي الكوردستاني الجوابیة 
مناشدة القوى السیاسیة  الكوردستانیة في إحتواء األزمة (للتیار الدیمقراطي العراقي والتي كانت حول 

،من قبل اللجنة التنسیقیة للتیار الدیمقراطي العراقي في ) في إقلیم كوردستان العراقالسیاسیة األخیرة 
ّأسترالیا إلى ممثل إقلیم كوردستان األستاذ ھھ فال سیان في أسترالیا في لقاء تم في الممثلیة بتأریخ 

   .2015تشرین األول 28
  




4

    

أفتتح اللقاء األستاذ فكري بارزاني مسؤول   
ًك في أسترالیا ، شاكرا الزمالء لجنة محلیة الباسفی

ممثلي تنسیقیة تیار أسترالیا على تلبیة الدعوة وبین 
الغرض من الدعوة ھو تسلیم رسالة المكتب 
السیاسي للحزب الدیمقراطي الكوردستاني الجوابیة 
والتي تضمنت تثمینھا مناشدة تنسیقیات وشخصیات 
التیار الدیمقراطي العراقي في الخارج لألحزاب 

تھدئة الوضع (یاسیة في إقلیم كوردستان لغرض الس
والجلوس حول مائدة الحوار وحل اإلشكاالت بالطرق 

  ).الدیمقراطیة السلمیة 

 
ّثم تمت قراءة رسالة المكتب السیاسي والتي   

تؤكد على اإللتزام التام بالدیمقراطیة والسعي إلى 
  .حل توافقي عبر الحوار 

 
لمنسق بالمقابل شكر الزمیل قاسم عبود ا  

المناوب للتیار الدیمقراطي ، األخوة في محلیة 
ّالباسفیك على دعوتھم وثمن رسالة المكتب 
السیاسي للحزب الدیمقراطي الكوردستاني اإلیجابیة 
ووعد بإیصال الرسالة إلى ھیئة المتابعة لتنسیقیات 

ًالخارج ، مؤكدا على حرص التیار الدیمقراطي 
دعم القضایا العراقي في الداخل والخارج على 

العادلة للشعب الكوردي كما أكدّ على أن الطرق 
السلمیة ھي األسلم في تجاوز األزمات في إطار 

  .عراق واحد ومتماسك 
بعد ذلك جرى نقاش دیمقراطي وحدیث   

مفتوح  شارك فیھ الجمیع سواء من محلیة الباسفیك 
أو أعضاء اللجنة التنسیقیة للتیار وقد أكدّ الجمیع 

 العالقة بین الجانبین وتبادل اآلراء حول على توطید
المستجدات في الساحة السیاسیة العراقیة ، كما 
تناول الحدیث الحرص على التجربة الدیمقراطیة في 
إقلیم كوردستان وضرورة المحافظة علیھا ومنع 
التدخالت األجنبیة واإلقلیمیة في الشؤون الداخلیة 

ك من یخطط للعراق ومنھ إقلیم كوردستان ، وأن ھنا
. لتخریب ھذه التجربة ویسعى إلى إقتتال األخوة 

وفي النھایة جرى التأكید على عقد إجتماعات أخرى 
لغرض متابعة األحداث السیاسیة مع التأكید على 
ضرورة وحدة مواقف القوى الوطنیة الدیمقراطیة 
العراقیة والقوى الدیمقراطیة الكوردستانیة ، ھذا 

اعات وقد ألتقطت بعض وقد دام اللقاء ثالث س
  .الصور التذكاریة 

حضر اللقاء من جانب محلیة الباسفیك   
للحزب الدیمقراطي الكوردستاني في أسترالیا ، 
األخوة فكري بارزاني مسؤول المحلیة ، ویاسین 
بارزاني مسؤول تنظیم سدني ، وعبد هللا شوان 
عضو تنظیم سدني ، والسید عبد الوھاب طالباني 

  .المي في اللجنة المحلیة المسؤول اإلع
ومن جانب اللجنة التنسیقیة للتیار   

الدیمقراطي العراقي في أسترالیا الزمالء قاسم عبود 
المنسق المناوب ، صبحي مبارك مسؤول اللجنة 
الثقافیة ، عالء مھدي مسؤول اإلعالم وأبراھیم علي 
مسؤول اللجنة اإلجتماعیة وجواد راضي سكرتیر 

  .اللجنة التنسیقیة 
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 نعي

ینعي التیار الدیمقراطي العراقي في أسترالیا ببالغ 
الحزن واألسى الشخصیة الوطنیة العراقیة 
والمناضل الكبیر الرفیق عزیز سباھي ، الذي توفي 

 عن عمر ناھز 2016/ 26/1في كندا في یوم 
  . التسعین سنة

د كان الفقید عزیز سباھي من الشخصیات لق
المعروفة في سوح النضال ، حیث أفنى شبابھ من 
أجل قضایا الشعب ودفاعھ عن الكادحین ومن أجل 
ًأن یكون الشعب سعیدا في وطن حر ، لقد كان 
یناضل بأفكاره وبقلمھ وبنشاطھ سواء داخل 
السجون التي قضى فیھا فترة طویلة من عمره أو 

  .ً معبرا عن مبادئھ التي آمن بھا من أجل غد العراق الجدید خارج السجون
ًلقد كان الراحل باحثا مرموقا ، في الكثیر من المسائل اإلقتصادیة والزراعیة واإلجتماعیة ومؤلفا متقدما في  ً ً ً

ًتأریخ نضال الشعب العراقي ،ومترجما أمینا  ً.  
لة الثقافة الجدیدة ، وممثل العراق في مجلة لقد كان المناضل عزیز سباھي عضو ھیئة ومجلس تحریر مج

، عضو إدارة تحریر مجلة النھج التي كانت تصدر في دمشق، باحث في ) ًسابقا(قضایا السلم واألشتراكیة 
مركز الدراسات العمالیة التابع لجامعة الدول العربیة في الجزائر ، كان محرر في جریدة اتحاد الشعب وفي 

ُتي كانت تصدر في السجن ،معد لنشرة األخبار الیومیة في إذاعة رادیو الحزب جریدة السجین الثوري ال
الشیوعي العراقي السریة ، وضع العدید من من األبحاث الزراعیة التي ألقیت في المؤتمرات الزراعیة ، 

  .أسھم في ندوات عالمیة حول النفط 
زاء ، مواقف من المسألة الزراعیة في  عقود من تأریخ الحزب الشیوعي العراقي ثالثة اج-:من مؤلفاتھ 

العراق ، تأریخ الحركة العمالیة في العراق ، نشأة وتطور الطبقة العاملة في البحرین ، نشأة وتطور الطبقة 
العاملة في الكویت ، ، خمس دراسات إقتصادیة وإجتماعیة عن مشكلة السكن في العراق ، أصول الصابئة 

   .المندائیین ومعتقداتھم الدینیة
 في الفلسفة الماركسیة عن الكاتب السوفیاتي آفانسییف، سیرة حیاة لنین ، المزارع - :الكتب المترجمة 

التعاونیة في الھند ، مستقبل الرأسمالیة عن لیستر ثورو ، اطروحة الدكتور ثابت عبدهللا عن تأریخ البصرة 
  . في القرن التاسع عشر،الكومنترن والشرق األوسط 

  .لصبر والسلوان بھذا المصاب الجللتعازي إلى عائلة الفقید وذویھ ورفاقھ ومحبیة متمنین لھم انتقدم بأحر ال
  ).سعد  ابا(ًالذكر الطیب دائما للفقید الرفیق عزیز سباھي 

  اللجنة التنسیقیة للتیار الدیمقراطي العراقي في أسترالیا    
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  نعي 
  الدكتور فائق بطي

  

  
  

ینعي التیار الدیمقراطي العراقي في أسترالیا   
ببالغ الحزن واألسى الشخصیة الوطنیة الدیمقراطیة 
العراقیة البارزة الدكتور فائق بطي الذي توفي صباح 

م في لندن عن عمر ناھز 2016/ انون الثانيك/25
  .الثانیة والثمانین سنة بعد صراع مع المرض 

لقد كان الفقید من الشخصیات المعروفة في   
الساحة الثقافیة والصحافیة العراقیة ، حیث تولى رئاسة 

 أثر وفاة 1957ُتحریر صحیفة البالد التقدمیة منذ عام
تموز 14 ثورة والده ،والتي أستمرت في الصدور بعد

 المجیدة ، وھو من مؤسسي نقابة الصحفیین 1958
  .العراقیین 

  
  
  
  
  
  
  
  

وبسبب إنتمائھ للحزب الشیوعي العراقي وھو   
بسن مبكرة ، عانى الراحل من مالحقات ومضایقات 
األجھزة األمنیة والقمعیة لألنظمة الدكتاتوریة التي 

شباط 8توالت على العراق وتعرض لإلعتقال أثر انقالب 
م ، لقد كان الزمیل والرفیق فائق 1963ود عام األس

بطي من المعارضین البارزین لنظام صدام حسین 
الدكتاتوري وشارك في نشاطات المعارضة العراقیة ،كما 
ًكان الفقید مساھما نشطا في حمالت التضامن مع شعبنا  ً

  .العراقي ضد النظام الدكتاتوري 
ث ًكذلك كان ناشطا في الجانب الصحافي ، حی  

، ) طریق الشعب (عمل في جریدة الفكر الجدید وجریدة 
- 1986) (الغد(وتولى إصدار عدة مطبوعات ومنھا 

وأستمر ) 2003-1994(ورسالة العراق عام ) 1987
ًوأنتخب الفقید رئیسا ، إلى بعد سقوط النظام السابق  ُ

لرابطة الكتاب والصحفیین والفنانین الدیمقراطیین 
كما ألف .ي سنوات الثمانینات العراقیین في الخارج ف

بینھا ثالث ، وأصدر العدید من الكتب والمطبوعات 
والصحافة الكردیة ، موسوعات عن الصحافة العراقیة 

كم أصدر ثالثة ) تحت الطبع (والصحافة السریانیة 
ولم یستطع إكمال الجزء )الوجدان (أجزاء من مذكراتھ 

  .الرابع بسبب المرض 
ذا المصاب الجلل ، كما نتقدم بأحر نكرر أسفنا وألمنا لھ

  .التعازي من عائلتھ وذویھ ورفاقھ وأصدقائھ ومحبیھ 
ًالذكر الطیب دائما  للزمیل والرفیق الدكتور فائق بطي 

الذي سیبقى في ذاكرة الشعب العراقي الذي ) أبو رافد(
  .  لن ینسى نضالھ وتضحیاتھ في سبیل حقوقھ 

  
  اطي العراقي في أسترالیااللجنة التنسیقیة للتیار الدیمقر
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 هجرة

 

 في البعید حیث المدن ترتاب من الغرباء
 .كنت أغذ السیر وحیدا

مھزوم أنتظر ھزیع اللیل لیمضي، ..مسربل بخوفي 
 مخلفا ورائي نذور أمي

 .وأراجیف البرابرة التي ما عافتني یوما
ھا ھي ..ھا أنا ذا أتنصت ضجیج عربات القطار

 .قادمة تشق صدر الغیم
 أمسكت سحب دخانھا وركضت

 .كان لھاثي یالحقنيو
من حیث ال مكان كنت قادما أرقب العشب الندي 

 .النامي في مدن تفترشھا البھجة
عجزت عن أن أعد العربات، ولكني اجتزتھا جمیعا، 
وأعدت لھا أصوات صفاراتھا ودسست دخانھا في 

 .حجراتھ
فالمدن البعیدة تخشى الغرباء، ولكنھا ال تستحي من 

 .مت ال تصدر صریراقرع عجالت القطارات مادا
عند العربة السادسة وفي جوفھا ، لم أكن أعرف ما 

 .أفعل، فوضعت فردتي حذائي تحت رأسي وغفوت
مالبسھم الداكنة تخفي ھراوات علقت باألحزمة 

 .الجلدیة، وأكتافھم طرزتھا خیوط

 .تسلقوا دكتھا الیابسة
كنت في الزاویة القصیة بمالبس مبللة أرتجف، 

 .وصوت نحیبي یلتصق بجدار العربة البارد
 .. تعال ال تخف.. ھلم أقترب.. تعال

بأصواتھم المبحوحة المتشنجة جعلوا جسدي یتفصد 
 . عرقا، وأطرافي ترتعد بإفراط

 تعال..اقترب 
 .كانوا یتبادلون نظرات من خبث حاد

 افقالوا جمیعا بصوت حازم ج
 .لیس لك أن تجتاز مدننا، فعد من حیث أتیت

تحسستني أیادیھم الثقیلة ثم أطبقت على جسدي 
 بخشونتھا

حشروني في زاویة قصیة عند العربة السادسة 
لقطار كان عائدا نحو مدني القاحلة الملوثة بطنین 

 .الھجرة
وھناك حیث أراجیف البرابرة تدوس في طریقھا 

 .دعیتھاببسالة شیطانیة نذور أمي وأ
  .فغفوت أحلم بمدن تفترشھا البھجة

 فرات المحسن
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اال ساعات، وبحساب األیام لم یبقى على بحساب السنین لم یبقى من العام الثاني عشرعلى سقوط الدكتاتوریة 
یوم، ندخل بعدھا الى العام الثالث عشرمن زمن الدیمقراطیة، وقد تحمل ) مائة(التاسع من نیسان سوى 

الشعب النتائج السلبیة الداء السلطات في كال الزمنیین، واستمربدعواتھ وامنیاتھ في مثل ھذه األیام من كل 
  .وة ومصائب من سابقھ، ولكن دون جدوى عام، بانتظارعام جدید أقل قس

ان الخراب في زمن الدكتاتوریة ھوالناتج الطبیعي للسیاسة الفردیة لرأس النظام، ولألسالیب القمعیة المعتمدة 
التشریعي (ًفي ادارة البالد، لكنھ في زمن الدیمقراطیة كان ناتجا عن ضعف االداء للسلطات المنتخبة بمثلثھا 

ُ، وبالدستورالذي كتب ومرروأعتمد على عجل، بالرغم من أحتوائھ على )يوالتنفیذي والقضائ ّ ُ خطیرة ) عُقد(ُ
وتعقیدات تعرقل تعدیل بعض مواده، اال باجماع 
القوى السیاسیة، وھو شرط لم یتحقق الى اآلن، 
ولن یتحقق في ضوء التقاطعات االقلیمیة والداخلیة 
التي تتصاعد في المنطقة بوتائرغیرمسبوقة، 

ًتمادا على االنقسام الطائفي الخطیرالذي یعتمده اع
ًاالرھاب والدوائر الداعمھ لھ، منھجا الدامة الصراع 

.  
ُلقد ذھبت كل االمنیات التي كان یطلقھا العراقیون 
في نھایة االعوام االثنتي عشرالماضیة أدراج 
الریاح، فبعد حروب الدكتاتوریة وقمعھا المنظم 

یرات واالغتیاالت، جاءت حروب االرھاب والتفج
وبعد سنوات الحصاروالقحط الذي فرضھ النظام 
الدكتاتوري بعد انتفاضة الشعب عادت سیاسة شد الحزام على بطون الفقراء من العاطلین عن العمل 
والمتقاعدین والسواد االعظم من الموظفین، وبعد سیطرة بضعة افراد من عائلة الدكتاتورعلى ثروات العراق 

 شریحة من السیاسیین وبطاناتھم وتحولوا الى أثریاء بین لیلة وضحاھا نتیجة سرقتھم للمال تعاضمت ثروات
العام دون رقیب انساني والقانوني، وقائمة المقارنة تطول باالمثلة في جمیع القطاعات والمواقع الحكومیة 

على مستوى ) ًكثرفسادااأل( العراق الى تصدرقائمة البلدان ) ّأھلت(وفي العاصمة وجمیع المدن ، والتي 
  .العالم 

في زمن ) الفرج (الثالث عشرالذي ننتظرفیھ ) 13(المفارقة أن العام القادم بعد ساعات، ھوالعام 
التشاؤم في الذاكرة االنسانیة، لدرجة أن البعض الیستخدمھ ) رھاب(الدیمقراطیة، مع مایحیط بھذا الرقم من 

، وبعض شركات )14(الى)12(مستشفیات لیقفزالترقیم منفي ترقیم الدورالسكنیة وغرف الفنادق وال
، 13یوم ) حواء(أكل تفاحة) آدم(الطیران التدخلھ في أرقام رحالتھا، واألغرب من ذلك ھو االعتقاد بأن 

  !.في ھذا الیوم ) ھابیل(قتل ) قابیل(وأن
عراقیین، وھو العنوان لكن بالرغم من ذلك الزال األمل بتحقیق األمن واالستقرارھو أعز وأكبر أماني ال

الكبیرلتھانیھم لبعضھم في الداخل والخارج، عسى أن یعود الوئام والحب الى العالقات االنسانیة الراقیة التي 
  .كانت تجمعھم على أرض العراق 

كل عام وامنیاتنا بالسالم والوئام الھلنا في العراق ولعموم البشریة تتجدد باألمل والعمل حتى یتحقق الغد 
  .ضل للبشریة األف

 علي فھد یاسین 
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دي اللجنة التنسيقية يف التيار الدميقراطي العراقي يف أستراليا ، واهليئة   
اإلدارية يف مجعية بغداد الثقافية ، كافة مسيحيي العراق بكل طوائفهم وكذلك 

 يف العامل ، أحر التهاين وأمجل األمنيات مبناسبة موسم األعياد وقرب كل املسيحيني
  . ، متمنني للجميع أعياداً سعيدة هانئة2016حلول عيد امليالد ايد والسنة امليالدية 

  
ننتهز هذه الفرصة لنستنكر احلالة املؤملة والعصيبة اليت مر ا أتباع   

عنصري وطائفي اليقل ا له من إضطهاد الديانة املسيحية يف العراق وماتعرضو
بنفس الوقت . شراسة عن محالت اإلبادة البشرية اليت شهدها وعرفها التأريخ 

ألرواح الشهداء الذين قضوا بسبب من تلك املمارسات نقف إحتراماً وإجالل 
. الطائفية والعنصرية اليت ما حدثت لوال تبين النظام احلايل احملاصصة الطائفية

ت نطالب السلطات احلكومية العمل اجلاد إلعادة النازحني إىل ديارهم بنفس الوق
وقراهم وتعويضهم عن ما خسروه ومساعدم على سرعة اإلستقرار والتأقلم 

  . وتوفري احلماية هلم
  

ختاماً ، نتمىن لكل املسيحيني يف العامل بصورة عامة والعراقيني منهم   
  .يداً ملؤه احملبة واألفراحبصورة خاصة  أعياداً مباركة وعاماً جد

  اللجنة التنسيقية يف التيار الدميقراطي العراقي يف أستراليا
  اهليئة اإلدارية جلمعية بغداد الثقافية 
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