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عـلى قــدر اطالعـي عـلى مــجــريـات
الــــوضـع الــــســـــيــــاسـي واالمــــني
واالقـــتـــصــادي والـــعـــســـكــري في
عـــراقــنـــا احلـــبــيـب وسط جتــاذب
وتــنـاحــر الــقـوى الــسـيــاســيـة في
الـرئـاسات الـثالث مـنـذ عام 2003
حــيث وصل بـبـعـضـهم حـتى االن 
الصلف مصادرة وتـغييب مصالح
الــعـــراق الــعـــلــيــا فـي عــمــالـــتــهم
لالجـنـبي ودول اجلـوار االقلـيـمـية
وتــكــريس ونـــهب امــوال الــدولــة ¨
الــطــائــفــيــة وخــطــابــهــا االعالمي
ـشـبــوه . وتـصـرف الـتــقـسـيــمي ا
شخصـيات سياسيـة وقيادات كتل
حزبـية وكأنـها تمـثل دوال مستـقلة
ركز ال عالقة لهـا بحكومـة بغداد ا
سـوى بـالـتـمـويل وقـبض الـرواتب
ــال الـعـام واالمـتـيــازات وسـرقـة ا
وجتويع الشعب العراقي¨والعيش
الـــــــدائـم خــــــــارج الـــــــعــــــــراق مع
عـــــائالتــــهم¨هــــذه وغـــــيــــرهــــا من
ـنحـرفة الـسـلوكـيـات السـيـاسيـة ا
الالوطنية التي ألـغت هيبة الدولة
الــعــراقـيــة وسـيــادتــهـا الــوطـنــيـة
ـستـقـلة في خـرق واضح مـتعـمد ا
ــليء بــااللــغــام الــتي لــلــدســتــورا
ــر وأقــرتــهــا الــقــوى زرعـــهــا بــر
واالحــزاب االنـتــفــاعــيـة الــفــاسـدة
الـتي جـاءت عـلى ظـهـور الـدبـابات
االمـــريـــكـــيـــة¨واســـتــــغالل عـــجـــز
احلـكــومـة من ايـقــاف ومـحــاسـبـة
اصـــحــاب هـــذه الـــســيـــاســات من
ال الـعـام التي الـفاسـدين سـراق ا
احلقت الكوارث اخلطيرة بالعراق
¨وبـــاتت تــهــدده كـــدولــة وســلــطــة

وقوانـ غيـر قادرة عـلى محـاسبة
ـســتـخـفـ ـفــسـدين احلـيــتـان ا ا
بـاحلكـومة وبـأمـكانـاتهـا القـاصرة
عــلى وضع االمـــور في نــصــابــهــا
الـصـحيـح. وجدت نـفـسي كـعراقي
يـجب ان اقــول كــلـمــة صــادقـة في
حـب وطـني الــعــراق بـعــد ان كـنت
هجرت الكتابـة في السياسة الكثر

من عام مضت .
كـلـمــة مـنـزهـة عن جــمـيع الـنـوايـا
ــنـــحــازة الــســـيــئـــة واالغـــراض ا
لـطـائـفة او حـزب سـيـاسي وكـتبت
ــقــتــرحــات كــورقــة اصالح هــذه ا
ســيـاسـي هي اوال واخــيــرا تـمــثل
رأيــي الـــــــــــــــــشـــــــــــــــــخــــــــــــــــــصـي
سؤولية وطنية ¨وحرية الوطني¨
ـكــفـولـة لي الـتــعـبــيـر عن الــرأي ا
ولـلـعراقـيـ دستـوريـا وقانـونـيا..
.وال أدعـي لــهـــا الــكـــمــال اال بـــعــد
الحــظـات ومـنـاقـشـات أغـنـائـهـا 
ســداد الــرأي والــصــواب. ..ان مــا
اطـرحه هـو آلـيـة تــشـكـيل مـجـلس
ســيــاسي أعــلى¨وحــكــومــة انــقــاذ
ــرحـلــة انـتــقـالــيـة واعالن وطـني 
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عل وعـسى جتد لـها آذانـا صاغـية
وجتـد ضــالــتــهــا الــوطــنــيــة عــنـد
اصــــحـــاب الـــنــــخـــوة والــــغـــيـــرة
والــضـــمـــائـــر احلـــيـــة. الـــذين من
فروض بهم¨انهم لم ولن يبخلوا ا
بكل شيء من اجل الـعراق وتـأم
مـسـتـقـبل اجيـاله. كـمـا اطـرح هذه
ـقـتـرحـات-الــورقـة- عـلى جـمـيع ا
ابــنــاء الــشــعب الــعــراقي االصالء
ـوقـف. بـقي لــيــقـولــوا كــلـمــتــهم ا
القول ان اقـتراحي تسمـية اعضاء
ـكـونـات الـعـراقـيـة الـوطـنـيـة من ا
السـمـاء أكـثـر من (60) شـخـصـيـة
عــراقــيـة¨مـتــوخــيــا خـلـق نـوع من
الــــتـــوازن فـي تـــمــــثــــيل اجملــــلس
ـزمع تـشـكـيله الـسـيـاسي االعـلى ا
النقاذ العراق¨بعيدا عن الـتهميش
واحملــــاصـــــصــــة الـــــبــــغـــــيــــضــــة
والطـائفـية¨وعـدم استـبعـاد تمـثيل
كـونـات واالقلـيات¨ وكلي ثـقة أن ا
تتعامل هـذه الشخصـيات بروحية
الـفـريق الـواحـد ¨وتـغـلـيب عـوامل
ناكفات الوحدة الوطنية بدال من ا
الـسـيـاسيـة غـيـر اجملـدية¨في جعل
ــبــادرة الــوطــنــيــة مــوضع هــذه ا
االهـتـمـام وااللتـزام بـوضـعهـا قـيد
الـــتــنـــفــيـــذ الــوطـــني بــعـــيــدا عن
ــصــالح احلــزبــيــة والــطــائــفــيـة ا
ناطقية التي اوصلت البلد الى وا
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ـطالب الشـعبيـة الصاخـبة والغـاضبة مـوجة جديـدة من التظـاهر وا
ضربت البالد طولها وعـرضها والسيما جراء مـا تعيشه اجلماهير
من عزلـة وتـهمـيش وحـرمان من االمـتـيازات .. فـقد اصـبح الـعراق
يعتمد على مـصادر النفط كليا بـعد توقف قطاعه اخلاص الزراعي
والـصنـاعي لـدرجـة اصـبحـنـا نـستـورد كل شيء حـتى ( الـدنـبوس
ــا الـتــمــر أيــضــا ) .. هـذه والــبــطــاريــة والـبــاذجنــان والــعــنب ور
ظاهرات برغم ضـخامتها وما خـلفته من ردات فعل وفعل مضاد ا
ــؤســســات مــتــوقع وســقــوط عــدد غــفـــيــر من الــشــهــداء وحــرق ا
متلكـات وسوف لن تكون األخيرة في ظل أوضـاع لم تتبدل منذ وا

 حتى االن برغم كثرة الوعود ومطالبات اإلصالح ..2003
هـدي قبـل اكثـر من سنـة وقد تشـكلـت حكـومة الـسيـد عـادل عبـد ا
لف اخلدمات ومساعدات سبقتها امال عريضة بضرورة التغيير 
الناس وتعديل الوضع العراقي العام الذي اصبح ال يسر وال يقبل
ـركـز به احـد بــعـد ثالثـة اشــهـر من تـشــكـلـيـهــا أقـيـمت نــدوة في ا
سؤول الـعراقي لـلتنـميـة اإلعالمية حـضرهـا األستاذ رائـد فهـمي ا
عن مـتـابـعـة تـنـفـيـذ الـبـرنـامج احلـكـومي وتـقـيـيم مـا  مـنه وكـذلك
حضرها الـدكتور ليث كـبة مستشـار رئيس الوزراء االسبق .. وقد
حتــدث الـزمالء عن الــوضع  وضـرورة االســراع بـتـنــفـيــذ الـوعـود
ــا يـسـتـحق الــصـبـر واالنـتــظـار وتـخـفـيف وحتـقـيق اإلصالحـات 

االحتقان ..
بعـد ان أتـيح احلظ ان ادلـو بدلـوي قـلت للـسـيـدين ( كبـة وفـهمي )
احملـترمـ .. ان احلكـومات تـتكـون من السـياسـي ... والـسيـاسة
ـمكن .. وهـذا اإلمكـان يجـعل بلـوغ الغـايات يـبرر الـوسائل .. فن ا
لـف محـلي كـبـير له بـشكل يـصـعب عـلى الـسيـاسي ان يـتـعـاطى 
دودة صالح الـدولية العظمى دون ان تكون له اذرع  تاثير على ا
للـتفـاهم او الـتعـاطي او التـعـامل او أي قبـيل مسـمـياتي مع الـقوى
الدولـية واإلقـليـميـة .. هـذا اجلانب ال يـعنـينـا كفـقراء .. فـللـسيـاسة
ظـروف ومعطـيات لـيست للـشعب عالقـة بها اذا مـا توفـرت حاجاته
األساسية .. مـن حرية تعبـير وامن مجتمـعي وعيش كر .. فنحن
الفقراء  –واتشرف ان أكون منهم  –ال تهمنا سياستكم وتعاطيكم
لفات اخلارجية بعد حتقيق ما نريد او في األقل احلد األدنى مع ا
منه .. وهذا األدنى - لالسف الشديـد - لم يتحقق شيء منه.. لذا
اعـتقـد عـلى احلكـومـة ان تـنفـذ ثالث نـقـاط أساسـيـة عاجـلـة اذا ما
ارادت ان تـنسـجم وتـتـعـايش مع اجلـمـاهـيـر وان جتـعل بـارقة امل
ـستضـعف بـهذا البـلد من شمـاله الى جنوبه .. لكـل احملروم وا

وهذه النقاط تتمثل بثالثة مطالب أساسية ..
لـضـيق الـوقت قــاطـعـني الـبـعض كي انـهي حـديـثي .. لـكن الـسـيـد
فهمي أتاح لي وقتا اخر لالستـماع وكتابة الثالث نقاط التي اردت
تازم .. وقف ا كن ان يخدم ا ان اوصلها للحكومة كحل عاجل 
ا ال يـقبل الـتسـويف والتالعب أوال .. تـوزيع قطع أراض سـريعـا 
 واالستـغالل لكل اسـرة عراقيـة ال تمتـلك سكنـا.. الثانـية .. توزيع
رواتب مـعــقـولـة تـنـسـجم مع امـوالـنـا الـنـفــــــطـيـة لـكل عـــــراقي ال
ـتـلك راتـبــا كي يـعـيل نـفــسه ويــــحـمـيـهــا من الـذل واالسـتـجـداء

واالستغالل . 
الثـالث .. اصالح منـظومة الـكهربـاء بشكل جـدي بعيـد عن احللول

ية عمالقة الترقيعية عبر التعاقد مع شركات عا
تـبني بـكل محـافظـة محــــــطة كـبرى ال نـحتاج
ـوجبـهـا مد شـبكـة وطنـية تــــــكون عـرضة
لــــكل من هــــــب ودب .. بـــعـــد ان أكــــمـــلت
حــديــثي شــكــرني الـســيــد فــهـمـي واثـــــنى
اخرون ... فيما ضحك البعض .. سخرا ام

تاييدا  ..
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رسالة مختصرة إلى . . . 
إلتفتْ إلى مشاكل شعبك وإرفع يدك عن عراق سومر وأكد وبابل
والـعسـكري وآشـور عراق علـي واحلس والـعبـاس واجلوادين

والــكـيالنـي عـراق الــشـبـاب والـســهـروردي وأبي حـنــيـفــة واحلالج
الثـائـر عـلى األحزاب اإلسالمـويـة الـتي سـلبت حـقه في حـيـاة حرة
وشــعـاره (نــازل آخـذ حــقي)  أتــمـنى عــلـيك أن تــطـلب من ـة كـر
أحزابك أن ترفع يدها عن بلـدي حقناً للدماء ألنـنا قررنا وصممنا
أن نـســيـر في درب الــثـورة عـلى الــفـســاد والـفــاسـدين إلى نــهـايـة
شوار  فـأما النصـر أو الشهادة  وسـننال أحد احلـسني فال ا
تراجع مـهـما كـانت الـدعوات ومـنـها دعـوتك لـقتل الـعـراقيـ الذين
نـحن سـائـرون عـلى طـريق احلـسـ مـهـمـا ـشـاغـبـ وصـمــتـهم بـا
فــعــلــتم  كـــد كــيــدك وإسع ســـعــيك فــلن يـــثــنــيــنــا عـن مــســيــرنــا

. وأخيراً أقول لكَ تهديدك
مشيناها خُطىً كُتبتْ علينا
ومَنْ كُتبتْ عليه خُطىً مشاها

نازل# آخذ# حقي
والسالم ...
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إنتباه!
لقد ظهرتْ في هذه األيام تسـجيالت مصورة (بالصوت والصورة)
قبور الذي كان لبعض البعثيـ وآخرين تُمجد بالبعث وبالـطاغية ا
بـاشـر جملـيئ هوالء وإعـتالئـهم سـدة احلكم بـرعـونته هو الـسـبب ا
وتـعـجـرفه وخـيالءه وســيـاسـاته الـطـائـشـة وحــروبه الـعـبـثـيـة  لـقـد
ـنتفض من شاهدتُ بعـض هذه التسجـيالت اليوم وهي تُخاطب ا
أهـــــــــالي بغداد واجلـنوب بعبارات ثوريـة بعثية سمـجة سمعناها
دة أربع عـاماً دمروا خاللها منهم سـابقاً عندمـا حكموا الـعراق 
ــــــهـزومـة في اخلارج احلـرث وأهلـكـوا الـنـسل أُخـاطب فلـولـهم ا
وبـقـايـاهم اخملــــــــتـبـئـة في الـداخل وأقـول لـهم إن سـيـاسـة حـكـام
األحـزاب األسالمـية الـفاشـلة وفـسادهـم وغبـاءهم هو الـذي جعـلكم
تــخــرجـون مـن جـحــوركم كـي تـدخــلــوا عــلى خط اإلنــتـــــــــفــاضـة
بتصريحـاتكــــــم وشعارتكم البـائسة التي خبرناهـا سابقاً وتعطوا
مـبرراً حلكـام الصـدفة وهـــــــــم في الـنزع األخـير من حـياتهم في
ـنـتفض بـأنـهم من البـعـثيـ تارةً احلكم أن يـصـموا الـشــــــــباب ا
وبأنهم من عمالء أمريكا تـارةً أخرى وأني الأشك بأنهم قد إتفقوا
معـكم لـتمـريـر مثل هـكـذا مؤامـرة إلفراغ األنـتـفاضـة من مـحتـواها
وإعطـائهم ذريـعة لـتقـويضـهـا ومن ثم اإلجهـاز علـيهـا ألنكم جـميـعاً

من معدن واحد معدن ميكافلي (الغاية تبرر الوسيلة)٠
أقـول لكم ولـهم لم ولن تسـتطـيعوا أن تـنالـوا من طهـارة األنتـفاضة
وسـمـوا أهـدافـهـا والتـفــكـروا أن يـثق بـكم الـشــعب الـعـراقي ثـانـيـة

والجتـــعــلــوا هــذا الــهــاجـس يــراودكم حــتى في
أحالمكم٠

ـــــــــقــراطي نـــحن نـــســــــعى إلى عـــراق د
مــدني آمن ومـــســتــقــر يــحـــتــضن اجلــمــيع
يـســـــيـر بــهــدي الـقــانــون والـدســتــور عـلى
أساس الـدين لله والـوطن للجـميع لـلمواطن
حـقــــــوق وعـلـيه واجـبـات وهـذا الـيـوم قـادم

ليس ببعيد.

عــــلـــيه¨ولـــيـس عـــلـــيــــهم عالمـــات
اسـتـفـهـام او شـبـهـة تـعـاونـهم مع
االحــزاب ومـيــلـيــشـيــاتـهــا او لـهم

عالقات بدول جوار العراق..
ثانـيا : يتولـى اكبر احلـضور سنّا
بـعـد ادارة اجلـلــسـة االفــتـتــاحـيـة¨
حتقيق النصـاب بحضور اكثر من
(35) مــدعـوا من مــجـمــوع اسـمـاء
ـــدعــويـن فــقط¨ويـــســقط حق اي ا
مـــدعـــو من اكـــتـــســـاب عـــضـــويــة
اجمللس¨في حال الغياب الي سبب
كــان.واليــحق ألي شــخـص يـحــمل
الــصـــفـــة الــرســـمــيـــة في الـــدولــة
اوغيرالـرسمية من حـضـور جلسة
تاسيس اجمللس السياسي االعلى
من غـــيـــر اســـمـــاء الـــقـــائـــــــــــمــة
ـذكـورين ـدعــوة لالجـتـمـاع من ا ا

اعاله .    
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ثالثـا :  يجري تنـبيه احلضور انه
بـعــد قـراءة ورقــة االصالح كـامــلـة
وفـقـراتـها كـافـة يجـري الـتـصويت
عــلـيـهـا من احلــضـور بـالـرفض او
الـقبـول باالغـلـبيـة البـسيـطة ¨وفي
حـال  تـمريـر ورقـة االصالح يـكون
تشـكـيل اجمللس الـسيـاسي االعلى
النـقــاذ الـعـراق مـكــتـسـبــا الـصـفـة
ـــثال عن الـــشــعب الــقـــانــونـــيــة 
الـعـراقي ويـبـاشــر تـنـفـيـذ اعـمـاله
بالتزام ما ورد من فقرات في ورقة
االصـالح .ويـــــغـــــادر اجلـــــلـــــســــة

صوت بالرفض . ا
رابــعـا: - يــبـاشـر اجملــلس االعـلى
اعماله كمـؤسسة سياسـية عراقية
ـــدة ثالث تــــتـــولـى حـــكـم الـــبـالد 
سـنوات ¨هي مـدة حـالـة الـطـوارى
رحلة قابلة لـلتمديـد او التقليص¨
انـتقـاليـة يعـلنـها اجملـلس .ويلـتزم
اجملــلس االعــلـى تــمــثــيل الــعــراق
بـكافـة قومـياته واديـانه ومكـوناته
ـوغـرافـيه االجـتـمـاعـيـة ¨وفي الــد
الـتـمهـيـد الجراء انـتـخابـات عـادلة
شفافة ونـزيهة حتت اشراف اال
ــا يـــحــفظ اســـتــقــرار ـــتــحــدة¨ ا
الـعــراق ووحـدته وسـيـادته وامـنه
وتــوفـيـر الـعـيش الـكـر البـنـائه .
وبـعد اطالع  وتـصـويت احلـضور
عــلـى ورقــة االصالح وتــمـــريــرهــا
بقـبـول االكـثـريـة الـبـسـيـطـة يؤدى

اليم الوطني من قبلهم .
خــــامــــســـــا : -قــــراءة نص ورقــــة
االصالح ¨واليـجوز مـقـاطـعة ادارة
نـاقشة اال اجللـسة بـالتـعلـيق او ا
بـعـد ان يـتم الـتصـويت عـلـيـها من
قبل احلضور¨ بالرفض او الـقبول

. كما تنص عليه هذه الورقة.
ســـادســا : يـــعــلـن اجملــلس حـــالــة
ــــدة ثالث الــــطــــوار في الــــبالد 
ســـنـــوات قـــابـــلـــة لـــلـــتـــمـــديــد او
التقليص¨كمرحلة انـتقالية ¨حسب
ــصــلــحــة الــعــامـة مــقــتـضــيــات ا
لـــلــــعـــراق¨والــــظــــروف االمـــنــــيـــة

والسـياسـية¨ريثـمـا ينـهي اجمللس
السياسي االعلى مهامه خالل مدة

 . حالة الطوار
سـابـعـا : يجـمّـد الـعمل بـالـدسـتور
احلـــالي الــنــافــذ ¨وتـــشــكل جلــنــة
خــــبـــــراء اخــــتـــــصــــاص من ذوي
الـوطـنـيـة الــعـراقـيـة الـصـادقـة¨من
رجال القانون والقضاة واحملام
ذوي الـــكـــفـــاءة¨ويـــحـق لـــلـــجـــنـــة
االسـتـعــانـة بـخـبــرة دولـيـة اذا مـا
اقــتــضت احلــاجــة ذلك.مــهــمــتــهـا
مراجعـة الدستور النـافذ العمل به
حـالـيـا¨ويـجـرى تـوقـيف الـعـمل به
¨وتــبــديل او مــدة حــالــة الــطــوار
تــعــديل فــقــراته وابــوابه وبــنـوده
كــافــة اذا مـــا اقــتــضت الــضــرورة
ـا جتـده ـصـلــحـة الـوطــنـيـة ¨ وا
يـــــلــــبي مــــســـــتــــجــــدات الــــوضع
السياسـي للبلد في جـميع ميادين
احلــيــاة ¨ويــؤسس لـــقــيــام نــظــام
ــــقــــراطـي حــــقـــــيــــقي ¨ودولــــة د
مـــؤســـســـات مــدنـــيـــة حـــديـــثــة. .
ويــــعـــرض الــــدســــتـــور اجلــــديـــد
الستـفتـاء الشـعب علـيه.قبل اعالن
. انـــتــهـــاء مـــدة حـــالـــة الـــطــوار
ويــــــوصي اجملــــــلس تــــــضـــــمـــــ
الـدستـور اجلـديد فـقـرة ان النـظام
الـــســيـــاسي في الـــعـــراق رئــاسي
وليس نـيابـيا كـما هـو في السابق
ـا في هـذا الـتـغـيـيـر من نـفـع عام ¨

ــــســـارالـــعـــمـــلـــيـــة وتـــصـــحـــيح 
قراطية. السياسية الد

ثامنا : بـعد تمرير مـشروع تشكيل
اجملـــلس االعــلى حلـــكم الــبالد في
ــؤقـــتــة ـــرحــلـــة االنـــتــقـــالــيـــة ا ا
بالتصويت¨تقدم الرئاسات الثالث
استـقـاالتـهـا لـلـمـجـلس الـسـياسي
االعـــلى¨رئـــيس الـــوزراء ¨ورئـــيس
احلـــمـــهـــوريــة¨ورئــــيس مـــجـــلس
الـــنــواب¨وال يـــحـــتـــفـــظــون بـــحق
الـــتـــرشــــيح ألي مـــنـــصـب يـــعـــلن
اجملـــلـس عـــنـه الحـــقـــا¨وفي حـــال
مــقــاطـــعــتــهـم جلــلــســـة تــاســيس
اجملـــــــــلـس االعــــــــلـى ألي ســـــــــبب
كـــــان¨يـــــكـــــونـــــون مــــقـــــالـــــ من
مـنــاصـبـهم¨بـعــد حـصـول اجملـلس
عــلى اصــوات الــغـالــبــيــة واتــمـام
تــــــشـــــكــــــيـــــلـــــتـه الـــــرســــــمـــــيـــــة
الـقانـونية.ومـباشـرة اعمـاله باسم

الشعب.
تاسعـا : الغاء االتفـاقية التـوافقية
واحملــاصــصــة الـــطــائــفـــيــة الــتي
ــوجـبــهــا احلــكــومـات تــشــكــلت 
الـســابـقـة بـعـد 2003 واعـتـبـارهـا
مـستـقـيـلـة ويـبـطل االلـتـزام بـكـافة
بــنـود وفــقــرات تـشــكــيـلــهـا¨ألنــهـا
تـكــريس لــلــطـائــفــيـة والــتــقــسـيم
واحملـاصـصة.والـفـساد والـتـجاوز
عـــلـى الــدســـتـــور وعـــدم االلـــتــزام
ـصـالح الـعـراق الـعـلـيـا واجناح
قراطية.وعدم حتقيق العملية الد
ـــشـــروعــــة لـــلـــشـــعب ـــطــــالب ا ا
الــعــراقـي.واعــتــبـــارهــا حـــكــومــة
تـصـريف اعـمـال مـسـتـقـيـلـة حلـ
ـرحـلة االنـتـقـالـية تـشـكـيل وزارة ا
طـيـلة مـدة سـريـان حالـة الـطوار

في البالد.
عـاشــرا : يـكــلف اجملــلس تـشــكـيل
ـالــيـة واالقـتـصـاد) جلـنـة بـاسم (ا
حتت اشــراف نـخــبــة اقـتــصــاديـة
مــخــتــارة مــشــهــود لــهـم الــكــفـاءة
¨مـهـمـتـها سـتـقـل والـنـزاهة مـن ا
ـالي تـصـحـيـح وتنـظـيـم القـطـاع ا
واالقــتـصــادي والــتـجــاري لــلـبــلـد
وتـــــخــــويـــــلـه من قـــــبل اجملـــــلس ¨

صالحـيـة اقالـة واعـفاء كل مـقـصر
غير كفـوء في اجناز عمله ¨واحالة
مـــلـــفـــات  الـــســــرقـــات والـــتالعب
وهــدر والـــفــســـاد بـــكل اشـــكــاله  ¨
اموال الدولة بـاي شكل من اشكال
الــفــســاد لــلـقــضــاء االعــلى. ولــهـا
صالحية تـدقيق اي صفقـات مالية
ولـــهــا والــتـــاكـــد من نـــظــافـــتـــهــا¨
صالحـية االطالع عـلى عـمل الـبنك
ـــــركـــــزي ¨وديـــــوان الـــــرقـــــابـــــة ا
ـصارف احلـكومـية الـية¨وعمل ا ا
واالهــلــيــة¨وغــيــرهــا من الــدوائــر
ــــــــالــــــــيـــــــة ــــــــؤســــــــســـــــات ا وا

والــتـجــاريـة¨وتـنــفــذ تـوصــيـاتــهـا
وبــــــالـــــــزام من قـــــــبل مـــــــجــــــلس

الوزراء¨واجلهات ذات العالقة.
احـد عـشـر: جتـري مـعـاجلـة الـغـاء
جميع امـتيازات الـرئاسات الثالث
ورواتــبــهم واقــتــراح ســلم رواتب
مـوحد يـنصف الـشرائح احملـرومة
من مـتــقـاعـديـن ومـوظـفــ صـغـار
وعمال¨كـما يـصار الـى احالـة على
الــــتـــقــــاعــــد الـــعــــديـــد مـن الـــذين
جتـــــاوزتـــــهـم اعـــــمـــــارهم الـــــسن
القانوني لفسح اجملال امام تعي
الــشـبـاب من اصــحـاب الـشـهـادات
ـهـنـيـة وايـجاد واالخـتـصـاصـات ا
صـيغ ووسائل اسـتـيعـاب الشـباب
من الـــــعـــــاطـــــلـــــ عـن الـــــعـــــمل.
وتـخصـيص رواتب لـلعـوائل التي

ال تمتلك معينا لها.  
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اثـــنـــا عـــشـــر : تــرفـع احلـــصـــانــة
الدبـلومـاسيـة عن جمـيع مسؤولي
الــدولــة الــعــراقــيــة داخل وخــارج
العراق¨وكـافة مـوظـفيـهـا وتشـكيل
هـيــئـة نــزاهـة  جــديـدة لــيس عـلى
اســاس تـــوافــقي بل عـــلى اســاس
ـواطـنـة احلقـة.وتـقد الـكـفاءة وا
ـــدانـــ بــالـــفـــســاد الى جــمـــيع ا
الــقــضـاء في مــقــدمــتـهم  حــيــتـان
الفساد الكـبار الهارب ومزدوجي
اجلـنــسـيــة داخل وخـارج الــعـراق
ــسـروقــة مــنـهم واعـادة االمــوال ا
ـتـاحـة وبـالـتـعون بـكل الـوسـائل ا

الدولي. 
ثالثـة عشـر: يفـتح رئـيس اجللـسة
االكبر سنا باب الترشيح النتخاب
رئــيس ونــائب رئــيس لــلــمــجــلس
الــسـيـاسي االعـلـى النـقـاذ الـعـراق
ـرشح بــاالغــلـبــيـة ¨ويــكـون فــوز ا

الــبـســيـطــة من اعـضــاء الـنــصـاب
ـنـتخب الـكامل¨ويـتمـتع الـرئيس ا
ـهـامه في اجملـلس الـقـيام اضـافـة 
بواجبـات رئيس اجلمهـورية طيلة
ــرحـلــة االنــتـقــالــيـة (حــالـة مــدة ا
).واليـعـمل بـاحملـاصـصـة الـطـوار
او الــــــتــــــوافق فـي الــــــتـــــرشــــــيح
واالنـــتـــخـــاب.ويــــكـــون االقـــتـــراع

السري هو الفيصل.
اربعـة عشـر : يتـولى تكـملـة اعمال
نـتخب اجلـديد اجمللـس الرئـيس ا
بدال من العضو االكـبر سنا ويفتح
بــاب الـتــرشــيح النــتــخــاب رئـيس
وزراء جـديـد لـلـمـرحلـة االنـتـقـالـية
ـهدي خـلـفـا حلـكـومـة عـادل عـبـد ا
ستقيلة ¨وال يراعى في الترشيح ا
واالنـــتــخـــاب مــعـــايــيـــر الــدين او
الــطــائــفــة او الــتــمــثــيل الــقــومي
ــواطــنــة واالثـــني .بل مــعــايـــيــر ا
احلــقـة.ويــكــون االقـتــراع الــسـري

الفيصل.
خـمـسةعـشر : يـقـوم السـيـد رئيس
ـنتـخب بتشـكيل حـكومة الوزراء ا
انتقالية تتـمتع بكافة الصالحيات
الــقـانــونــيـة في ظــروف الــطـوار
ـرشح قـديرا وجـريـئا ¨وان يـكون ا

ــصــيــريــة في اتــخــاذ الــقــرارات ا
ـســؤولـيـة الـهــامـة وان يــتـحــمل ا
بـــجـــدارة وان التـــأخـــذه في احلق
ومــصـالح الـشـعـب الـعـراقي لـومـة
ـا يــؤمن ويـحـفظ لـلـعـراق الئم ¨و
امــنه وسـيـادتـه ووحـدة اراضـيه .
ويـــراعـى في تـــشــكـــيـــلـــة الــوزارة
اجلـديــدة ان تـكـون وزارات كل من
الــدفـاع والــداخــلــيـة واخلــارجــيـة
ـالـيـة والـنـفط من ذوي اخلـبـرة وا
والـكـفاءة والـنـزاهـة ومن اصـحاب
الـــقــرار الــوطــني الـــشــجــاع غــيــر
ـــســاوم عــلـى مــصــالـح الــشــعب ا
حتت ايـــة ضـــغـــوطـــات . وتـــكــون
الكـابينـة الوزاريـة من التكـنوقراط

ستقل حصرا. ا
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ستـة عشر: يـحتـفظ رئيس الوزراء
ــنــصب الــقـائــد الــعـام لــلــقـوات

سلحة. ا
ويـصـبح رئــيس اجلـمــهـوريـة هـو
ـسلـحة ¨او الـقائـد الـعام لـلقـوات ا
من ينوب عنه تـكليفـا من قبله بعد
انــــــــتـــــــــخـــــــــابه مـن اعـــــــــضــــــــاء
اجملــلس¨وتـــعـــديل نـــظـــام احلـــكم

بالعراق من نيابي الى رئاسي.
رحـلـة االنـتقـالـية¨حـالة وانـتـهـاء ا

. الطوار
ســبــعــةعـشــر : مــحـاســبــة جــمـيع
الـــــضــــالـــــعــــ فـي جــــرائـم ضــــد
واطـن االبريـاء جرائم االرهاب ا
ـتــظـاهـرين وجــرائم قـتـل وجـرح ا
وجـرائم سـبـايـكـر وسـجن بـادوش
والـــرمـــادي وتـــكـــريت ونـــيـــنـــوى
واحـالــتــهم الى الـقــضــاء . وكـذلك
ـوصل الــذين سـاهـمـوا بــسـقـوط ا
واالنـــبــار وتــكـــريت وغــيـــرهــا من

ناطق بيد االرهاب .  ا
ـــشــــاركـــ في وكـــذلك حتــــذيـــر ا
مــؤتـمــرات مــشــبـوهــة عــــــــــقـدت
وتــعـقـد في  تـركـيـا وقـطـر واالردن
وغـيــرهـا من امـاكن وبـلـدان جـوار
ـــطــلــوبــ الــعــراق . والـــتــقــوا 
لـلــقــضـاء الــعـراقـي والـدولي ومن
الـــســـاعــ لـــتـــقـــســـيم الـــعــراق ¨
ودعـــــــمـوا حواضن االرهاب. انه
في حـــال اســتـــمــرارهم عـــلى هــذا
نحرف يحالون النهج السياسي ا

الى القضاء.
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الـسـيـاسيـة فـيـها ¨جلعـل مضـام
قدار ما هذه الورقة قيد الـتنفيذ 
ـكن ان تــشـكل حتــتـويه مـن آراء 
اخلــطـوط الــعــامــة الـعــريــضـة في
حتـــقــيق اصـالح حــقـــيــقي يـــلــبي
طـمــوحـات الـشــعب الـعــراقي بـكل
مــــــــــكــــــــــونــــــــــاتـه واطــــــــــيــــــــــافه
اجملــتــمـــعــيــة¨ويــضـع الــعــمـــلــيــة
الـسـيـاسـية عـلى طـريق بـنـاء دولة
ـدنـية ـقـراطـيـة ا ـؤسـسـات الـد ا

احلديثة . 
 اوال: يـقـوم السـيـد رئـيس الوزراء
او رئــيس اجلــمـهــوريــة او رئـيس
مــجــلس الــنــواب بــدعــوة الـذوات
ـــدرجــة اســـمـــائـــهم اخملــتـــاريـن ا
ـكان ادناه¨احلضـور  ببـغداد في ا
ــعــيــنــ ¨لـالجــتـــمــاع والــزمــان ا
ومـنــاقـشـة الــتـصـويـت عـلى ورقـة
االصـالح الـــســيـــاسي ¨ومـــقـــتـــرح
تشـكـيل اجمللس الـسيـاسي االعلى
ـدة حــالـة لـلــمـرحــلـة االنــتـقــالـيـة¨
الـطـوار التي سـيـعـلنـهـا اجمللس
ـؤقت .واذا تعذر االعلى الـوطني ا
قـــــــــــيـــــــــــام رئـــــــــــيـس الـــــــــــوزراء
سؤولية الدعوة همة¨يضطلع  با
رئــيس مـجــلس الـنـواب¨او رئـيس
اجلـــــــمــــــــهــــــــوريـــــــة¨وفـي حـــــــال
أعتذارهما¨يحقق االجتماع اربع
عــضــوا من الــذوات احلــضـور في

قترحة االتية: التشكيالت ا
- دعــــوة مــــاال يـــقـل عن عــــشـــرين
ـثـلـ عن عـضـوا من اجلـنـسـ 
التظاهرات في بـغداد واحملافظات
اجلــنــوبــيــة لــيس من بــيــنــهم من
ـنـتـمـ الحـزاب الـسـلـطـة وليس ا
من الـذين عمـلـوا في دوائر الـدولة
بــدرجــات وظــيــفـيــة خــاصــة بــعـد
التغيير عام 2003. واستبعاد كل
شـخص مـنـتـمـي الحـزاب الـسـلـطة
ـــلــيـــشـــيـــات او مـن اعـــضــاء او ا
مجلس النواب والوزراء السابق

منذ 2005.
 -دعــــوة مــــا اليــــقل عـن عـــشــــرين
عــضــوا من الــكــفــاءات الــوطــنــيـة
ستقل حصرا غير هنية من ا وا
ـنـتـمـ وال العـامـلـ في اجـهزة ا
الـــــدولــــة مـــــنـــــذ عــــام 2003. من
مـؤسـسـات الـدولــة اخملـتـلـفـة مـثل
ـثـل عن الـنـقابـات والـناشـط
ـــدنــــيـــ وكــــفـــاءات عــــلـــمــــيـــة ا
وسيـاسيـ مشـهود لـهم بالـنزاهة
والــوطــنــيــة احلــقــة.  - دعــوة مــا
اليقل عن عـشرة اعـضاء عسـكري
ـسـتـقـلـ الـذين ثـبت والءهم من ا
لـــلــــوطن وال يـــنــــتـــمـــون الحـــزاب
الـسـلــطـة وال يـأتـمــرون بـاجـنـدات
ـلـيشـيـاويـة والطـائـفـية االحـزاب ا
شاركة باحلكم.. - اختيار عشرة ا
اســـمـــاء من شـــيـــوخ الـــعـــشـــائـــر
ـشـهود لـهم بـالـوطنـيـة العـراقـية ا
ـوحد والـذين يـؤمـنـون بـالـعـراق ا
ـسـتـقل عن كل وصــايـة اجـنـبـيـة ا
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مالحـظـة هـامـة هـذه الـورقـة كـنت نـشـرتـهـا فـي شـباط  2017 عـلى صـفـحـات مـوقع
ـثقـف ومواقع اخـرى خـارج العـراق وجـدتهـا بـعـد تظـاهـرت االنتـفـاضة الـتـشريـنـية ا
ــا يـتالءم ــكن االســتـفــادة مــنـهــا بــعــد ان قـمـت بـتــشــذيـبــهــا  لــلـشــبـاب 2019 
رحـلة الـسياسـية التي يـشهدهـا العـراق واذ احيي يطـولة وتضـحيات ومستـجدات ا
ـنتـفـضـ  شبـاب شـرائح العـراق ومـكـوناته الـوطـنيـة اقـدم هـذه الورقـة الـسيـاسـية ا
عـربـونـا لتـضـحـيـاتـهم في انـقـاذ العـراق احلـبـيب.. وهي االجـابـة عن الـتـسـاؤل كيف
ـقراطي مع احلكـومة احلـالية الـتي باتت مـستقـيلة تخرج الـتظـاهرات بحل سـلمي د
ا يـرافقه انفالت امني واعادة الـوطن لشعبه مـن دون االنزالق نحو فـراغ حكومي ر

وفوضى تهدد العراق بالدمار الشامل.

»ÃU−²Š∫ علم العراق يخفق وسط اجلموع احملتجة

d¼UEð» ∫ جانب من تظاهرات ساحة التحرير ببغداد

ــنـقـذ شــفـيــر الـهــاويـة بــانـتــظـار ا
اخملــلص الـذيـن هم ســاسـة الــبــلـد
ـضـحـ اجملـتمـعـ في تـكـاتـفكم ا
الـــوطــنـي ألنــقــاذ بـــلــدهـم الــعــراق

العظيم.
وهـم جــــديــــرون بـــــتــــحـــــمل هــــذه
ـســؤولـيــة الـكــبـيـرة اذا خــلـصت ا
النـوايا¨ وكـانت مصـلحـة البـلد هي
الـــعــلــيــا.¨ .وفـي ظل الــتـــجــاذبــات
الــســيــاســـيــة والــصـــراعــات عــلى
ــخـــتـــلف الـــنـــفـــوذ الـــســيـــاسـي 
الــوســائل واالســالـيب¨وفي اجـواء
ـتـاجـرة ـتـبـايــنـة وا الـطـروحــات ا
ـا نــتـائج بــشـعــارات االصالح دو
يعـتد بـها¨او ذات جدوى في غـياب
الـــرغـــبــة احلـــقـــيـــقـــيـــة  لالصالح
¨وانــعـــدام الـــتـــنـــفـــيـــذ في اصالح

ا وتخلـيص العمـلية  السـياسية¨
يـــــنـــــخـــــرهـــــا من فـــــســـــاد مـــــالي
واداري¨وتـنــظـيف مـا عـلق بـهـا من
ـــــــــــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــــــــــــراع ادران الــ
الـطـائفي¨واحملـاصـصـات احلـزبـية
والتـوافـقـات االنـتـفاعـيـة الـفـئـوية.
الــتي اوصـلـت الـبــلــد الى مــهـاوي
تخبطة¨وشبح االفالس السياسة ا
الي اقتصاديـا . واستطيع القول ا
̈ان  ماطرح وباحلكم الـقاطع جازما
حتت عـنــاوين االصالح الـسـيـاسي
من قـبل جـهـات سـيـاسـيـة مـشـاركة
في ادارة الـــدولـــة ألكـــثـــر من (16)
عاما¨كانت بالنتيـجة تمثل عمليات
ـفــهـوم االصالح الـتــفـاف ¨وافــراغ 
من مــــضــــامــــيــــنه احلــــقــــيــــقــــيـــة
الــتـصــحــيــحــيـة¨ومــحــاولــة كـسب
امـــتـــيــازات ومـــنـــافع ســـيـــاســـيــة
المــشـروعــة.  وكــذا احلـال ذاته مع
ـصــاحلـة الــسـيــاسـيـة طـروحــات ا
واجملـــتـــمـــعـــيــة¨واوراق تـــســـويـــة
اخلالفـــات بـــاالســـتـــعـــانـــة بــاال
ــــتـــحــــدة ودول اجلـــوار¨مــــثــــلت ا
اســتـــهــانـــة بــقـــدرات الــعـــراقــيــ
ــشـــاعــر الــشــعب واســـتــخــفــاف 
الـعـراقي الـوطـنـيـة وطـموحـاته في

ة.  حياة كر
واالبــقـاء عــلى دوامــة الــصــراعـات
الـسيـاسـية الـتي تـشغل الـناس عن
حــقــيـقــة غـيــاب مــعـاجلــة الـفــسـاد
ومــحــاكـمــة رؤوس الــفــســاد الـذي
يـنخر الـعمـليـة السـياسـية ومرافق
احلـياة اجملـتمـعـية بـرمتـها. ودوام
انـعـدام الـثـقـة بـاآلخـر والـرغـبة في
اجـتثـاث  االرهـاب وحل اخلالفات.
أعــرض هـذه الــورقـة امــام الـشـعب
الــعــراقي الـعــظــيم لـيــقــول كـلــمـته
ـــــــــــوقـف فـي ســـــــــــداد الـــــــــــرأي ا
ــــا يــــخـــدم اهــــدافه والــــصـــواب¨
مطالبا شروعة الـنبيلة ¨ الوطنيـة ا
الـــفـــئـــات الـــوطـــنـــيـــة اخملـــلـــصـــة
¨¨واجلــمــاهــيــر وشــرائح اجملــتــمع

الـعـراقي كـافة¨ومـنـظـمـات اجملـتمع
ــدنـي الــفـــاعــلــة¨من اخـــذ دورهــا ا
ـنـتظـر مـنـها ¨في الـضغط ـؤمل ا ا
بــــكل الــــســــبـل والــــوســــائل عــــلى
احلــــكــــومــــة واالحــــزاب والــــكــــتل


