
 بالغ اعالمي صادر عن اجتماع تنسيقية التيار الديمقراطي في هولندا

 

في   2019-08-20الموافق    اجتمعت تنسيقية التيار الديمقراطي العراقي في هولندا يوم الثالثاء

تمام الساعة السادسة مساء وبحضور الزمالء المدرجة اسمائهم ادناه من اعضاء اللجنة الزمالء 

سعد اسماعيل، سالم جورج ، عالء الدليمي ، والزميل نجات جبار شارك عبر السكايب لتواجده 

لكيم ، و زيد في اربيل، وتغيب عن الحضور كل من الزمالء حسين سميسم ، سالم عادل ا

  :تم في هذا االجتماع مناقشة عدة محاور منها     .الحلي ، دون عذر رغم تبليغهم

وضع التيار واشكاليات العمل منذ المؤتمر الخامس ولحد االن و تم اعتماد رسالة الزميل  .1

سالم جورج التوضيحية حول الواقع السلبي للتنسيقية. واتفق الجميع على مواصلة عمل 

الى المؤتمر السنوي االعتيادي وبصورة نظامية و شرعية حيث قرار االغلبية التنسيقية  

من اعضاء اللجنة التنسيقية، ليعقد المؤتمر السنوي في وقته المحدد في شهر كانون االول 

حيث ستعقد اللجنة مجموعة اجتماعات الحقا لمناقشته واالتفاق عليه بشكل  ٢٠١٩

زمالء من اعضاء اللجنة عقد مؤتمر وبخصوص طلب بعض ال جماعي ديمقراطي

استثنائي خالل شهر ايلول القادم واصرارهم على ذلك رغم عدم وجود اجماع على عقد 

المؤتمر االستثنائي حيث ان عدد هذه المجموعة ال يمثل االغلبيةالبسيطة للجنة التنسيقية 

اع مواصلة فهذا القرار يعتبر غير شرعي وبعيد عن القواعد التنظيمية و قرر االجتم

 العمل لغاية تاريخ المؤتمر السنوي المحدد

بالرغم من تنافر الطرف االخر في اللجنة التنسيقية للتيار الديمقراطي مع فكرة استمرار  .2

ً علينا ومنطلقين من واجبنا االخالقي والوطني األلتزام بمواصلة  العمل أصبح مالزما

ً للثقة واالصوات التي منحت إلين  ا في انتخابات المؤتمر الخامس لتنسيقة العمل أكراما

التيار الديمقراطي في هولندا. وإذ أننا في الوقت ذاته نمتلك الصالحيات الكاملة التي 

منحتها قواعد التيار األساسية في نظامة المعمول به يشرع استمرارية العمل بالتيار الى 

قة منه المؤتمر الخامس. حيث يرسو في مينائه من حيث التوقيت المتفق عليه والذي انطل

  2019 -08-31تم االتفاق باالجماع على عقد اجتماع عام موسع يوم السبت الموافق 

اب وذلك لعدم التمكن من حجز قاعة الجتماع يجمع جميع األطراف  ٢٤بدال من يوم 

ومنهم المختلفين معنا من اعضاء اللجنة والشخصيات المرموقة المحترمة والمحبة لهذا 

التي لها الخبرة في العمل الديمقراطي من ابناء الجالية العراقية المحترمة، ومن التيار و 

خاللِه سوف نطرح ونناقش ونحل كل االشكاالت والخالفات التي أدت الى هذا النفور 

واتفق على أستضافة خاصة للشخصيات التي قدمت للتنسيقية مبادراتها وستوجه الدعوة 

 .قريبا

درة الموجهة الى التنسيقية من رابطة االنصار الشيوعيين والمبادرة كما وتم دراسة المبا .3

الموجهة من الدكتور تيسير اآللوسي ، وقرر المجتمعون توجيه كلمة شكر باسم التنسيقية 

لهم على مبادراتهم هذه وما تفضلوا به من خطوات نحو خلق اجواء للنقاش بشكل 

 ديمقراطي

  .قية واالستعداد لهامناقشة النشاطات القادمة للتنسي  .4



طرح الزميل عالء االشكاليات التي حدثت معه في السفارة العراقية حيث رفضت السفارة   .5

 .استقباله ممثال عن تنسيقية التيار في هولندا وتقرر اصدار بيان حول ذلك

  ةتم مناقشة االمور المالية واالشكاليات التي فيها وتثبتها في محضر اجتماع اللجن  .6

ررت الهيئة مواصلة عقد االجتماعات الدورية في المكتب وفي لجنة التنسيقية لحين ق  .7

 .اقرار عقد المؤتمر السنوي العام في وقته المحدد

 

كان االجتماع ناجح وبشكل جيد ساده الهدوء والديمقراطية في النقاش وكان غني في 

 .المواد التي ناقشها

وانسجام عالي وروح وطنية بعيدة عن الفردية واتفق الجميع على مواصلة اعمالهم بتفاهم  

والمركزية في العمل مؤكدين على التواصل مع الجالية العراقية لحين عقد المؤتمر 

السنوي القادم وبعدها تسليم التنسيقية ألشخاص ذوي امكانيات لتطوير عملها هذا هو 

  هدفنا مؤكدين للجميع دعم الحراك الوطني الجماهيري
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