
 نيوزيلندا في العراقية المدني المجتمع لمنظمات التضامني اإلجتماع عن ريبورتاج

 

 

 جماهيريا   إجتماعا   3102/  8/  32 المصادف األحد يوم نيوزيلندا في العراقية المدني المجتمع منظمات عقدت

 فيها والمطالبين العراقية المدن معظم عمت التي الصاخبة ومظاهراتهم العراق في شعبنا أبناء مع للتضامن

 والضمان والطفولة األمومة وحماية والبطالة والخبز والصحة والماء الكهرباء)  مثل الخدمات بتوفير

  والطائفية والسرقة  واإلداري المالي الفساد محاربة جانب إلى المطالب من وغيرها(  والتعليم اإلجتماعي

 شعبنا مكونات على واإلعتداء السابق النظام فلول من معها والمتعاونين وداعش والميليشيات اإلرهاب ومكافحة

 . الوطنية شعبنا مكونات من وغيرهم والشبك المندائيين والصابئة واإليزيديين المسيحيين األخوة وباألخص

 :  هي  اإلجتماع في ساهمت التي المنظمات

 اآلشورية نينوى جمعية - ١

  المتضامنة الكلدانية الجمعية - ٢

 أُوكالند محلية - اآلشورية الديمقراطية الحركة - ٣

 أُوكالند في شوريةاآل الخيرية اللجنة - ٤

 النيوزيلندية العربية الثقافة جمعية - ٥

 الثقافية النيوزيلندية العراقية المرأة جمعية - ٦

  نيوزيلندا في المندائيين الصابئة جمعية - ٧

 نيوزيلندا في العراقي الديمقراطي التيار - ٨



 

 مثل والفتات والورود والنيوزيلندية العراقية باألعالم القاعة ُزينت(  أفضل عراق أجل من)  شعار وتحت

 رحم من ولد داعش ، عراقية وهوية مدنية دولة أجل من ، ومذاهبه وأديانه قومياته بكل موحدا   العراق عاش)

 ( .سعيدة طفولة أجل من ، محنتهم في النازحين إلنقاذ معا   ، الفساد

 

 . الوطن شهداء أرواح على حداد دقيقة للوقوف الكريم الحضور(  الطحان زهراء)  السيدة الحفل عريفة دعت



 

 

 الكلمة وأعطت الكرام وبالضيوف وجماهيرها نيوزيلندا في العراقية المدني المجتمع بمنظمات رحبت بعدها

 المتضامنة الكلدانية الجمعية ، اآلشورية نينوى جمعية)  بإسم موحدا   خطابا   ألقى الذي(  يوحانا صفاء)  لألستاذ

 : فيه جاء(  اآلشورية الخيرية اللجنة ، اآلشورية الديمقراطية الحركة ،

 فيها شارك والتي العراقية المدن معظم عمت التي شعبنا لمظاهرات المشروعة للمطالب التام تضامننا نعلن

 :  الى تواقة   والحرمان الشمس هجير تحت جماهيرنا من األلوف

 واألمن والكرامة والعدالة الحرية

 القضاء ، السفارات المحافظات، مجالس والوزراء، النواب مجلسي ، مؤسساته بكل والنظام لدولةا نخر فساد

  االخرى الدولة مرافق وكل والتعليم

.  لهم المخصصة الحمايات منظومات من آالف عن ناهيك ومستشارين نواب من المقنعة المناصب من المئات

 المافيات وتحرسها الفساد ينخرها ومؤسسات منظومات ، ومرتزقه ميليشيا خمسون تحميهم كبار لصوص

 مدن ، التيه مدن بين ونازحون مهجرون ، وضياع خوف ، وذل فقر ، أرامل مشردون، وأطفال أيتام ضحايا،

 .  االرهابية داعش الشر دولة تنظيم الى النهار وضح في ُسلمت

 معكم وعقلنا روحنا ولكن جسدا   المظاهرات عن غبنا نكون قد المغدور، شعبنا



 الضائعة البالد مصيرثروات عن الفوري والكشف  للمحاكمة وتقديمهم جذورهم من اللصوص ُيقلع أن ُحلمنا

 والقبضات بالهتاف تنتصر لم فالثورات طواعية ثرواتهم عن الشعوب سارقوا يتنازل لم...  نيسان 3112  منذ

 . فقط المرفوعة

 وبغض.  المقيتة الطائفية المحاصصة عن بعيدا والتكنوقراط الكفاءات ذوي بل العمائم تحكمه لن بعراق ُحلمنا

 والدين والمذهب والقومية الطائفة عن النظر

 الولوج يحاولون الذين والشعائر والشعارات الدين لصوص...  ثورتكم اللصوص يسرق ال أن شعبنا يا ُحلمنا

 الدنيئة اغراضهم لتنفيذ كمحتجين المظاهرات في

 .  وكتلتك حزبك من أبقى فهو للعراق إنتماءك تثبت أن العبادي الوزراء رئيس السيد من وطلبنا حلمنا

 كان فالشعب...إنتخابيتين ولدورتين إنتخبوهم والذين وفسادها الكالحة الوجوه هذه فهموا العراقيين ان حلمنا

 .  والضحية األداة

  ثانية باللصوص يأتي ال الذي التغيير على الشعب يستمر أن حلمنا

 المليشيات وإنشاء السالح حيازة تحريم على يركز طائفي ال وطني أساس وعلى جذريا الدستور ُيعدل أن حلمنا

 والدينية القومية واألقليات شعبنا أبناء ُيعامل وأن سياسية إمالءات أو قيود بدون الجميع فوق القضاء يكون وأن

  باآلخرين أُسوة  عراقيين كمواطنين

 ظل في واحدة وبراية عفوية واضحة شعارات مكوناتها بكل الغفيرة الجموع ترفع عندما رائعة لوحة هي كم

 .  التحرير ساحة في الحرية نصب

 . والكرامة الحرية أجل من سالت التي الزكية الضحايا ولدماء الجريح وطننا لشهداء والخلود المجد وأخيرا  

 . سالمين للعراق ودمتم.. الرافدين الرض والسالم الخير

 

 فمنذ ، الوطنية معاركه في شعبهم جانب إلى وقفوا األجيال وعبر أنهم حيث والشعراء الشعر دور عندها جاء

 ويهتفون للوطن معهم ينشدون الخطابة ومنصات الجماهير أكتاف على إعتلوا الماضي القرن من العشرين ثورة

 . الرجية والطغمة العسكرية واألحالف اإلستعمار بسقوط

 : القول(  الطحان زهراء)  السيدة الحفل عريفة إستهلت

 

 ماطر يوم في ورد باقة يشبه ذلك..  تحلم أن

  ُخطاك الُحلم في تبُصر وأن

 كفيك في العالم يلتم أن يشبه ذاك



 التحرير ساحات في ُحلمك ترى حين لكنك

  التغيير يقبل ال أمر   ذلك

 

 في كاملة ُنشرت والتي…  الحروف وجع:  الرائعة قصيدتها(  اللطيف عبد عواطف)  السيدة الشاعرة قدمت

 :  األول مقطعها وهذا آخر مكان

 

 رجالْ؟؟ يا الشهامة أين

 الحروْف؟؟ أين

 المدارْ  في يكبر الحي   والرصاص   القنابل   صوت

 الثمارْ  ويختطفُ  يعوي

 الشموع ابتسامات ُينهي

  العراءْ  في ماتت األطفال   وبراءةُ 

 الدمارْ  حل أرضنا في

 السماء   في تنعق الغربان تتسابق

 الفجورْ  ثوب وترتدي



 ... وتجوبُ  -;-

 الخرابْ  تمتهن

 

 .  آخر مكان في كاملة نشرها تم شعبية قصيدة ألقت كما

 ومحاربة باإلصالحات يطالبون وهم العراق مدن عمت التي المظاهرات عن فيديو مقطع عرض تم ذلك بعد

(  الديمقراطية المدنية بالدولة)  ويطالبون رؤوسهم فوق خفاقة العراقية األعالم ويرفعون والسرقة الفساد

 ( . موطني موطني)  الوطني النشسيد مرددين الحضور وقف بعدها ، حماس بكل  للوطن   وينشدون

 

 :  افيه جاء النيوزيلندية العربية الثقافة جمعية كلمة ليلقي(  المظفر أمين)  الدكتور عندها تقدم

 شباب.  العمر من الثالث أو الثاني عقده في شباب. لها مرد ال كلمة.  كلمته الشباب قال ، كلمتها الجماهير قالت

 إندفاعاته ُتوقف ال شباب ، قبل من أجيالنا به مرت الذي والهوان الذل يشربوا لم شباب ، الهزيمة يعرف لم

 . اليوم المنتفض الشباب هو هذا.  ثمن بأي المجابهة عن يتورع ال شباب.  نيران وال أسوار

 . والقيادة الخبرة…  أمران ينقصهم ولكن ،(  ولكن كلمة أصعب وما)  ولكن

 الشباب إنتفاضة ُنحِمل أن يمكن ال لذا.  اآلن فيه هم مما ألبعد السياسية بالمطالب اإلستمرار يمكن ال وبدونهما

 . تحتمل مما أكثر هذه



 البرلمان إلغاء على تحث التي األصوات بعض أحيانا   تعلو ، كاملة الجماهير مطالب تحقيق بغية…  أعزائي

 قوى أو الحاكم أم المتظاهرون..  ؟! الدولة إدارة سيتحمل من نفسه يطرح الذي السؤال ولكن.  نهائيا   الحالي

 . الجيش

 إخَتطفَ  يوم ِعبرة مصر في ولنا.  عقباها ُتحمد ال بنتائج وسيأتي مظلم سياسي فراغ إلى ذلك سيؤدي بإختصار

 . رأس بال كفارس كانت ثورتهم ألن ، المسلمين اإلخوان إنتهازيو العظيمة ثورتهم

  للفساد المولد الرحم هي المحاصصة

  العراق في شيء كل آفة هو والفساد

 هللا شاء ما إلى قضيتنا تتعثر سوف(  ُملَزم بقانون أشبه لتصبح إسفينها دقت التي)  المحاصصة إنهاء دون فمن

 لمساعدي الستة المناصب ألغى عندما للمحاصصة األولى الرمزية الضربة الوزراء رئيس السيد حقق وقد. 

 ممثلون هم الستة فهؤالء ، فقط ماديا   منها الغرض يكن لم ضربة.  الجمهورية رئيس ومساعدي الوزراء رئيس

 وضربة للمحاصصة ضربة هي الستة هؤالء ضربة فكانت.  الحكم دفة تدير كانت كتل أو ألحزاب قادة أو

.  الجماهير وضغط وعي من الشجاعة هذه أُسُتمدت وقد ، كبيرة شجاعة تستلزم ضربة.  أيضا   الرمز لقدسية

 ال أن جدا   المهم ومن.  البرلمان في ممثليهم وجميع وأحزابِهم المحاصصة قادة فرائص لها إهتزت ضربة

 . ثانية المستقبل في يعودوا

 مؤيدين إلى أعضائه بكامل والبرلمان بكامله الوزراء مجلس تحول كيف(  قادر وبقدرة)  شاهدنا فكلنا

 وليكن.  البرلمان سلطة إلى رجوعها وُيَعرَقل األحزاب هذه أيادي ُتكبل أن يجب.  اإلصالح لعمليات ومشجعين

  هؤالء بموجبها ُتخبأُن ألتي القوانين أُسس تغيير يجب أن القادمة المراحل في شعارنا

   فقط مساعدتين نقطتين لدي ولكم ، القانونية باألمور التحدث حقي من وليس قانونيا   لست أنا طبعا  

 الشعب خدمة يضع ممن المرشحين أغلب فيها يكون لدرجة البرلمان أعضاء رواتب ُتخفض مثال   كأن - ١

  عينيه نصب

  تمويلهم مصادر نعلم وكلنا(  ؟ هذا لك أين من)  بألسؤال السياسية األحزاب شمول هو ذلك من واألهم - ٢

 عدم نضمن وبهذا.  سيشلهم بل ال ، قادتها وُيقزم ُيقزمها سوف األحزاب هذه على المطلب هذا تطبيق إن

  عودتهم

 بشعارات التظاهرات ولتستمر ، وعملي إيجابي بشكل المطالب ولنجذر ، المتظاهرين أيدي على لنشد وأخيرا  

 مع الوجود معركة ننسى ال أن نفسه الوقت وفي ، التراجع على ال اإلستمرار على المخلصين تساعد موحدة

  واإلرهاب داعش

 على القضاء أن ولنذكر.  البعض يدعي كما يتقاطعان وال معا   يسيران اإلرهاب على والحرب اإلصالح إن

 من ولدت قد فداعش ، عام بشكل واإلرهاب داعش ضد العزيمة من ويزيد ، المواطنة روح من يرفع الفساد

  الفساد رحم



 

 (  الطحان زهراء)  السيدة الحفل عريفة وغردت

 أجل من واحدا   صفا   يكون وأن قوته وإكتشافه الشعب فيقطة ، ات قرار حزمة تمرير ليس األعظم اإلنتصار

  األهم اإلنتصار هو ، السلمي التغيير

 

 : فيها جاء نيوزيلندا في المندائيين الصابئة جمعية كلمة(  السداوي أياد)  السيد  قدم بعدها

 و الطائفية دولة سياسة ضد العراق في شعبنا ابناء جانب الى يقفوا ان من المندائيين الصابئة على غريبا   ليس

  الفساد



 الغذاء مثل األساسية اليومية إحتياجاتهم صميم في أصابتهم و العراقيين بماليين الضرر الحقت التي السياسة

  الكهرباء و والدواء

 لكنها و الكهرباء إلنتاج خصصت الماضية السنين مدى على دوالر مليار 211 سرقة تم المثال سبيل فعلى

  وغيرهم الفهداوي قاسم و الشهرستاني حسين و عفتان كريم مثل أتباعهم و الفاسدين الوزراء جيوب الى ذهبت

 

 ، بكثير اكثر انما و الصيف عز في البارد الهواء و الماء من الناس حرمان على تقتصر لم الكهرباء سرقة إن

 كافة في الدراسات تعطيل هي ، المستشفيات في الحاضنات في يرقدون وهم االطفال من المئات موت هي

  المراحل

 ----الوطنية الصناعة موت و الكامل بالشلل الصناعي القطاع إصابة هي

 العملية سرقوا الذين الليل خفافيش بوجه  صرخة هي المدن كافة و بغداد اليوم تعيشها التي الغضب وقفة إن

  المزيفة الثالث اإلنتخابات في الشرعيين أصحابها من السياسية

  الهجرة دول في الطائفية ممارسات في أو العراق في للطائفية المروجين و الطائفية و للفساد ال صرخة انها

 أطيافه بكل العراقي شعبنا يعيش

  عليكم السالم و

 

 

 :  فيها جاء(  السماوي ناظم)  الراحل للشاعر قصيدة من مقطع(  الطحان زهراء)  الحفل عريفة رددت كما

 إبابك غريب وآنه..  وطن يا بابك دكيت

 عتابك يذلني أرضى..  دكت يسمع كلبي خل

  وإجن لدروبك جابني..  والمحن بابك دكيت

 



 

 نشرها تم حيث ، منها مقطع وهذا الرائعة قصيدته(   الحسيني الطربولي عباس)  السيد الشعبي الشاعر قدم ثم

 : آخر مكان في كاملة

 

 اصغار الجانو

 

 اصغار جانو اللي السما علو علو

 الواويه تلعب السبع ظهر وعلى

 صار ما احزام للرذيله وشدو

 ابجفيه ركصو الوطن بوك وعلى

 للعار والركبه بالجتف هزو



 للنهيبيه بس بوبهم وفتحو

 نثار والشرف كتر بكل الحرام

 لالرهابيه ملعب الوطن وصار

-———— 

 االفواه تهتف للشوارع وطلعت

 الحراميه باكونه الدين بسم

 الحراميه باكونه الدين بسم

 

 :  الحفل عريفة تغريدات ومن

 لكل األمان صمام فهي..  أجلها من عملن أن علينا التي األهداف أنبل هي الموحدة الديمقراطية المدنية الدولة

 . إنتكاساتنا وكل مآسينا



 

 :  فيها جاء كلمة نيوزيلندا في العراقي الديمقراطي التيار منسق(  الحكاك وميض)  المهندس بعدها قدم

 حاشدة احتجاجية تظاهرات األيام هذه والنواحي واألقضية المحافظات مراكز من والعديد بغداد العاصمة تشهد

 ثالثة مدى على ، والفشل األزمات وتراكم توالي نتيجة شعبنا أوساط معظم في متناميين واستياء   تذمرا   تعكس

 تكون تكاد ومافيات منظومات إلى وتحوله الفساد  وإستشراء ، مفاصلها بمختلف الدولة إدارة في عاما ، عشر

 عبر وتستأثر منظمة بصورة العام المال تسرق وهي ، الدولة وأجهزة وإدارات وزارات من العديد في حاكمة

 .تنفيذها في تفشل أو وتسيء تخصيصاتها لتنهب الدولة بمشاريع األهلية عديمة أو الوهمية شركاتها

 ، الخدمات في المتواصل التردي نتيجة تفجرا عارمين وغضب  سخط إلى الجماهيري اإلستياء تحول وقد

 درجات إرتفعت حين في العامة شبكتها خدمة إنقطاع ساعات وإزدياد الكهرباء تجهيز خدمة في والسيما

 .  ُيطاق ال ما الى الحرارة

 واألثنيات للطوائف عابرة كانت إذ العراقي، والوطني الشعبي طابعها التظاهرات لهذه المميزة السمات وكانت

 منها يصدر لم حيث ، رفيع وحضاريا سلميا سلوكها وكان ، العراقي العلم راية تحت وتوحدت ، واألديان

 سليم بشكل تعاملت بدورها التي األمنية للقوات إستفزاز أو ، والخاصة العامة الممتلكات على إعتداء او انتهاك

 ومعاناة آالم عن بحق تعبر وواقعية مشروعة ومطالبهم المتظاهرين شعارات وكانت.  الثناء يستحق ومسؤول



 ورئيسها للحكومة الحازمة مطالبته و المتردية األوضاع إستمرار رفض على عزمه عن وكذلك شعبنا،

  ، الكهرباء ملف مقدمته وفي ، الخدمات ملف لمعالجة إجراءات بإتخاذ والشروع الشعب مطالب إلى باإلصغاء

 وفي الدولة في المسؤولين لكبار الفساد وملفات قضايا جميع عن الكشف ضرورة  على المطالبات وشددت

 لجان تتولى وأن ، والقضاء النزاهة إلى وتقديمهم والنفوذ السلطة مواقع جميع عن وإقصائهم الحاكمة، األحزاب

 . المحاسبة عملية وتعطيل تسويف دون للحيلولة شعبية رقابة إلى ذلك يخضع وأن األمر متابعة خاصة

 والنواب الرئاسات بها تتمتع التي الباذخة لإلمتيازات الواسعة الشعبية اإلدانة عن أيضا التظاهرات وعبرت

 في ، الدولة موارد من مهما قسطا تستنزف والتي الدولة في المسؤولين وكبار الخاصة الدرجات وأصحاب

 من المليون ونصف ماليين ثالثة ويعاني الفقر خط تحت عراقي ماليين ستة من أكثر فيه يوجد الذي الوقت

 ومن العمل عن العاطلين الشباب من ماليين وجود عن فضال إنسانية، ال أوضاع من النازحين شعبنا أبناء

 .واأليتام األرامل

 المتنفذة القوى إستمرار ظل في وتعاظمها األزمات إستفحال مخاطر إلى سنوات منذ الديمقراطي التيار نبه ولقد

 ، والوطن الشعب مصالح عن بعيدا والمنافع واإلمتيازات النفوذ على صراعاتها في السلطات على والقابضة

 عناصر ويكرس الدولة بناء عملية يشوه الذي ، واالثنية الطائفية المحاصصة نظام تطبيق في وتماديها وتشبثها

 لإلصالح دعواته دوما التيار نبه وقد.  الفساد إلستشراء وحاضنة لألزمات منتجا ليصبح فيها والفشل العجز

 يؤدي ال المواقف في والتخندق والتسويف التأخير أن من وحذر عملية وحلول وتصورات بمقترحات والتغيير

 القوى من وغيره التيار دعوات تلق لم ولكن. لها حلول إلى التوصل امكانية وتعقد المشاكل مفاقمة إلى سوى

 الطائفية اإلنقسامات تأجيج نهج في التمادي وجرى ، صاغية آذانا الديمقراطية المدنية والشخصيات واألحزاب

 اإلنتكاسات فجاءت ، المغانم تقاسم حول الصراع إستمرار خلفية على الحكم في التحاصص  وتعميق واألثنية

 بناء هشاشة وتكشفت الهمجية، داعش عصابات بيد تالها وما الموصل سقوط واشدها األوضاع، في المتوالية

 وإشتداد النفط عارأس في الحاد اإلنخفاض بعد تدهورا األوضاع إزدادت ثم  ومن ، والمدنية العسكرية مؤسساتنا

 . المالية األزمة

 صعوبات شتى من تعاني والتي األمني اإلستقرار وعدم باإلرهاب المكتوية شعبنا جماهير أن واضحا بات لقد

 لم ، المستويات جميع على يحاصرها الذي والفساد الخدمات، ورداءة ، الشرائية قدرتها وتآكل ، اليومية الحياة

 عن معبرة بالتحرك شرعت هي وها. كليا النفاد على صبرها وقارب حالها، على األوضاع بقاء تطيق تعد

 والتسويف المماطلة سياسة وإتباع مطالبها عن التغاضي في اإلستمرار من السلطة بيدهم من  محذرة أوجاعها

 لكل واالسناد العون يد وراءها، تقف التي الشعبية واإلرادة التظاهرات هذه تمد نفسه الوقت وفي ، والتهميش

.  أحواله وتحسين الشعب بمصالح والنزيه الجدي واإلهتمام الفساد ومحاربة االصالح في راغب صادق جهد

 الفساد الن ، وداعش االرهاب ضد لمعركتنا سند هي انما المتنامي الشعبي الحراك وهذا التظاهرات فهذه

 لهذه لإلستجابة التشريعية والسلطات الحكومة ملعب في اآلن الكرة ان  العراقي الديمقراطي التيار ويؤكد

 اإلصالحات وإجراء الفساد مكافحة اجل من ويعمل يرغب من وأن تردد، ودون بجدية المشروعة المطالب

 .لالستمرار مرشح األوضاع تأزم فإن ذلك وبعكس ، عليه يعتمد ظهيرا المتظاهرين في سيجد ، المطلوبة

 



 المجتمع منظمات قبل من مشتركة لجنة تشكيل بضرورة مفادها المظفر أمين الدكتور قِبل من فكرة طرح تم لقد

 على مقبلون وأننا سيما ال القادمة النشاطات كل في والتعاون التنسيق منها الغرض نيوزيلندا في العراقية المدني

 المنتفضة جماهيرنا جانب إلى الوقوف أجل من الجهود تضافر يتطلب مما الوطن داخل األحداث تسارع

 . باإلجماع الُمقترح قبول وتم.  الديمقراطية المدنية الدولة أجل من السلمية ومظاهرتها

 

 في العراقية المدني المجتمع منظمات بإسم موجهة رسالة(  صبري فاروق)  المسرحي الفنان قدم الختام وفي

 أبناء من المتظاهرين جانب إلى وقوفهم فيها يؤكدون الوزراء مجلس رئيس العبادي حيدر السيد إلى نيوزيلندا

 . العادلة ومطالبهم العراق في شعبنا

 أو سفارة وجود لعدم وذلك استراليا في العراقية السفارة إلى منها نسخة إرسال وتم باإلعالم ُنشرت الرسالة

 في العراقي ديمقراطيال التيار في األعزاء إلى منها نسخة إرسال تم كما.  اآلن لحد نيوزيلندا في للعراق ممثلية

 . استراليا



 

 . القادمة األخرى اللقاءات أمل على الحفل ختام تم(  موطني موطني)  أنغام وعلى

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 


