
 سيدني في ساحة التحرير

وقفة تضامنية مع اهلنا في العراق تنظمها لجنة الدفاع عن حقوق االنسان في منتدى 
 الجامعيين العراقي االسترالي

 
 

اب  32في منتدى الجامعيين العراقي االسترالي مساء االحد  "لجنة الدفاع عن حقوق االنسان "نظمت 

بأعداد كبيرة نادي الماونتيز حيث غصت القاعة الرئيسية في وقفة تضامنية مع انتفاضة اهلنا في العراق

وبتمثيل واسع شمل الغالبية الساحقة من االحزاب والجمعيات  من العراقيين بحضور شبابي ونسائي متميز

 .العراقية 
 

 
 

 الفنان المبدع بشار حنا كورال المحبة بقيادةبالنشيد الوطني العراقي واالسترالي وقد ابدع افتتحت الوقفة 

بكلمة لجنة الدفاع عن  الناشطة سناء االحمرثم تقدمت ,في تقديم النشيد الوطني العراقي بحلة فنية رائعة 

حقوق االنسان التي اشارت فيها الى ان اللجنة كانت اول من اصدر بيان تضامن ودعم للمتظاهرين 

بعد انطالقها بساعات وسعت لالتصال بأعضاء البرلمان االسترالي للتعريف بهذه والتظاهرات 

لبرزنجي وكيل وزير الخارجية والتقت مع الهيئة االدارية في المنتدى د عمراالتظاهرات ومطالباتها 

العراقي وسلمته رسالة التضامن حيث تعهد بأيصالها الى وزير الخارجية ورئيس الوزراء العراقيين 

اللجنة الى السيدة جولي بيشوب وزيرة الخارجية االسترالية  الخاصة التي ارسلتهارسالة الوتطرقت الى 

دورا اكبر في الوقوف ضد انتهاكات حقوق االنسان  تمارسوالتي دعت فيها الحكومة االسترالية الى ان 

 .مطالبات المتظاهرين في الخبزوالعيش الكريم والقضاء على الفساد دعمفي العراق و



 
 

كلمة منتدى الجامعيين التي اشار فيها الى اننا نرى اليوم في نهاية النفق  المظلم د احمد الربيعي ثم القى 

الديكتاتورية واعوام الفساد واالرهاب واضمحالل الهوية العراقية نرى ضوءا تطاول عبر سني الذي 

تصنعه حناجر وعزائم العراقيين في ماقد يكون الفرصة االخيرة في قيامة عراقنا من حضيض ماأوصله 

نقف معكم لنوصل "وشدد د الربيعي على اننا ,اليه النظام السياسي القائم على المحاصصات بكل اشكالها 

واننا " دولة مدنية.. حرية .. خبز"ولنردد ماتهدر به حناجرهم قفين في ساحات التحرير اوت الى الوالص

واكد على ان طريق التغيير اليزال في , سنسعى ماأستطعنا سبيال الى ان نوصل صوتهم الى العالم كله 

تستسلم بسهولة وانها ستقاوم وانه سيكون محفوفا بالصعاب والمخاطر فمافيات الفساد والنفوذ لن  بدايته 

لكننا جميعا نراهن على ان المارد المليوني الذي يمأل ساحات وشوارع مدننا سيجرف الفساد " اي تغيير 

ويزعزع اسس نظام المحاصصات الذي انتجه ليؤسس الى عراق مدني ديمقراطي يرسي اسس العدالة 

 ".االجتماعية

وقفة بتقديم البديل للنظام القائم المنتج للفساد وكل االزمات وقد حرصت اللجنة المنظمة على ان تتميز ال

االستاذ في جامعة , لدكتور علي المعمورياعبر تناول اكاديمي راق ابدع في ايصاله باسلوب مشوق 

االمة "خصوصيات تشكيل التي جال فيها على "الدولة المدنية والهوية العراقية " سيدني في محاضرته 

القائم على المحاصصة وتطرق الى  وفشل نموذجها 3002الدولة في عراق مابعد  واشكالية "العراقية

كما اضاء على الحركة االحتجاجية ( كالهندية )تنوع النماذج العلمانية ومر على اشكالها الغربية والمحلية

م د دني الشامل وتنظيمها الذاتي والى التحديالت التي تواجهها ثم قدالقائمة مشيرا الى طابعها الم

فصل الدين عن المواطنة والمعموري رؤية لمقدمات الحل الذي يفضي الى خيار الدولة المدنية القائم على 

 .السياسة 



 
 

االحزاب والجمعيات  ممثلوحضور توالى على منصة الوقفة بعد المحاضرة التي نالت استحسان ال

االحتجاجية والوقوف مع مطالباتها بالقضاء الذين اكدوا جميعا على التضامن المطلق مع الحركة العراقية 

 , توفير  الخبز والخدمات وصوال الى الغاء نظام المحاصصات على الفساد و

 (القت كلمتها السيدة ارمينوهاي اسطيفان) رابطة المرأة العراقية   -

 (كلمة د موفق صوراني) االتحاد الوطني الكردستاني  -

 (فرحانداد و االعالمية) جريدة بانوراما  -

 (االديب عبد الوهاب الطالباني ) ي نالحزب الديمقراطي الكردستا -

 (السيد ظافر الشمري ) شعب لحزب ا -

 (ايمانويل ساداالسيد ) الحركة الديمقراطية االشورية  -

 (السيد ليث العبودي)حركة االنتماء للعراق -

 (ألسيد شمعون حداد) الجمعية االشورية االسترالية -

 (ىالسيدة ياسمين يحي) االسترالية الجمعية المندائية  -

 (السيد رياض عزالدين السليم) تيار عزالدين السليم -

انابت ) الربطة الكلدانية في العالم والمجلس القومي الكلداني والجمعية الكلدانية االسترالية  -

 (السيد سمير يوسف اللقاء كلماتها

 (حاتم اللوس–السيد ) الجمعية المسيحية االسترالية  -

) ة اتحاد الجمعيات المندائية في العالم ولجنة تنسيق الجمعيات المندائية في استراليا ممثلي -

 (السيد اكرم الناشيء

 (د محمد السالمي) المجلس االعلى االسالمي  -

 (السيد عدنان كريم) مركز كوردستان العلمانية  -

 (السيد سورو سورو)حزب بيت نهرين  -



 
 

 
 

 
 



 
 

 العراقية في غرب استراليا ابناء الجاليةنخبة من كما القيت في الوقفة رسائل تضامنية وصلتها من 

ابناء الجالية العراقية في ملبورن اب ومن نخبة من  33لها وقفتها التضامنية يوم السبت  التي كانت

وجمعية الرافدين في ملبورن  وملتقى سورايا الثقافيفي ملبورن  نادي عينكاوا االستراليومن 

 .التشكيلية في ملبورن

 

اتصال حي عبر السكايب مع اثنين من نشطاء التظاهرات ثم ربطت الوقفة سيدني ببغداد من خالل 

ذان وضعا الوقفة في اجواء الحركة االحتجاجية وابعادها وقواها لال هما علي صاحب وبشير شكارة

مواصلتها والحفاظ على طابعها السلمي حتى المحركة وطابعها المدني واشارا الى االصرار على 

وقد حرص المشاركون في الوقفة على تاكيد اصرارهم على دعم المنتفضين . تحقيق اهدافها 

 .العالم ومطالبهم وايصال صوتهم الى 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

مع االشادة لكورال المحبة وقد اختتمت الوقفة التي سادتها اجواء الحماس بفاصل من االبداع الفني 

 .بالجهود المثابرة للجنة الدفاع عن حقوق االنسان والمنتدى في الوقوف دائما مع قضايا شعبنا
 

 

 "االتجاه"في الرابط ادناه  تغطية خبرية للوقفة لقناة 
 

https://m.youtube.com/watch?v=2OXd0AB6wy8 

https://m.youtube.com/watch?v=2OXd0AB6wy8

