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 لحزمة الوطنیة العراقیةا
 المشروع السیاسي

 
 القسـم األول
 المبادىء واألسس

 المقدمة
 

المشروع السیاسي الوطني األعم الذي أطلقتھ قیادات مكونات وطنیة الحزمة الوطنیة العراقیة تمثل       
التي (الفوضى الخالقة) عراقیة حینما شعرت ھذه المكونات بضرورة تشكیلھا مع إقتراب نھایة مرحلة 

، وللشروع بمرحلة بناء العراق مروراً بمرحلة 2003نیسان  9بدأت مع اإلحتالل األمریكي للعراق في 
تشخیص المكونات التي یمكن التعامل معھا بثقة ومصداقیة وھي "المكونات" التي تثق بجدیة الوالیات 

ثوابت الوطنیة والمھنیة والعلمیة الحدیثة، كما المتحدة األمریكیة في إعادة بناء العراق على األسس وال
فعلت ذلك مع الیابان والمانیا وایطالیا بعد إنتصارھا مع حلفائھا في الحرب العالمیة الثانیة، وأخیراً مع 
ً "بالشمالیةً"، باإلضافة إلى ضعف األحزاب الوطنیة العراقیة والذي  فیتنام كما كان یطلق علیھا سابقا

أسباب عدیدة، منھا ما یتعلق بسیاسة األحزاب التي حكمت الشعب بآلیات دكتاتوریة یعود الى عوامل و
شمولیة، طائفیة مقیتة، عنصریة متخلفة، ومحاصصات مشبوھة، وأحزاب لم تكن جادة في قبول قواعد 
 اللعبة الدیمقراطیة وأھمھا التداول السلمي للسلطة، وإكتفت بالدیمقراطیة كشعارات وواجھة مزیفة أمام

دكتاتوریتھا المستبدة إلرضاء المجتمع الدولي، وكرَّست مساعیھا لتحویل أحزابھا مع األطراف المشاركة 
معھا بالعملیة السیاسیة القائمة الى مجرد دیكور لنظام المحاصصات الطائفیة والعنصریة بالمعنى 

ً بعملیات التزویر والت ضلیل، وعندما حظي الصحیح وجمیعھم یمثلون السلطة في أغلبیة تحققت دوما
الفاسدون والفاشلون من ھذه االطراف بمواقع سیادیة مھمة في الساحة السیاسیة، عندھا شعر الوطنییون 
المخلصون األقحاح بالقلق على إنقالب أحزاب السلطة الحاكمة على ھامش الدیمقراطیة الضئیل من 

ً وباآلالف، ثم خالل عملیات اإلغتیال واإلعتقال والنھب والتھجیر وتصفیة قیادا ت العمل السیاسي جسدیا
اللجوء الى إعتماد التزویر نھجاً ثابتاً في كل اإلنتخابات، فضالً عن رفضھم لكل أشكال اإلصالح، وزرع 
المخبرین السریین وعمالء األجھزة األمنیة داخل األطراف السیاسیة واإلجتماعیة الموالیة للعراق 

نسبة لألسباب المتعلقة بالشعب فال یمكن ألحٍد أن ینكر أن لتصفیتھم بھدف إرھاب الشعب، أما بال
المواطن كان والیزال یخشى المرور أمام مقر أي حزب من أحزاب السلطة الحاكمة خشیة على سالمتھ 

ً كبیراً من أھل النخبة في جمیع المجاالت إرتضوا أن ، من غدر الملیشیات اإلرھابیة كما أن قطاعا
ً في طابور الِمنَح یلطخوا وجوھھم بمفاسد نظ ً لمصلحة شخصیة أو إصطفافا ام المحاصصة تحقیقا
أو مكسب معین، أما بشأن األسباب الذاتیة لضعف األحزاب الوطنیة فیأتي  والعطایا أو إنتظاراً لمنصب

والمجامالت والتسابق على المناصب الحزبیة واإلداریة التي تضمن ألصحابھا قدراً  الشللیةفي مقدمتھا 
من المنافع الدنیئة، ناھیك عن إعتماد األحزاب على مجامیع إنتھازیة لتدعیم الوالء ألحزابھم كبیراً 

وتحقیق أطماعھم في الحكم ونھب األموال، ولیس باإلعتماد على العناصر الوطنیة القادرة على اإلصالح 
  .والبناء
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فیھا بإمتیاز، بدأً من تضخیم  لقد شھد العراق إنتخابات عدة، وتكاد تكون جمیعھا مزورة ومشكوك      
القائمة اإلنتخابیة وإنتھاًء بتزویر األصوات والنتائج مروراً بإستغالل المال العام وتوظیف دوائر األمن 
وأجھزة الدولة لصالح المرشحین من قبل المكونات المرتبطة بأیدیولوجیة والیة الفقیھ في قم وطھران أو 

د بأن الشعب لم یعد یثق بوعود السلطة، ألن الثقة بالسلطة إنعدمت األطراف الموالیة للسلطة، ولذلك نج
ً بعد كل التجارب السابقة، فالعرب تقول "إن من كذب مرة یكذب ألف مرة"، وحكومتي حزب  تماما
الدعوة السابقتین كذبت على شعب العراق ألف ألف مرة، وتحایلت على المجتمع الدولي، وصنعت الكثیر 

ألم تكن تلك التجارب المریرة والقاسیة كافیة للعراقیین الستخالص  .والمھازل من الویالت والمآسي
 .الدروس والعبر

لقد قیَّدت حكومتي حزب الدعوة السابقتین الكثیر من الحریات، ثم أھملت الضمانات التي من شأنھا       
القرارات أن تحمي الشعب من البطش والتعسف والتجاوز، ناھیك عن إستالبھا لمراكز إتخاذ 

أما فیما یخص  .والصالحیات للسلطات الثالث والتي أصبحت حكراً في ید رئیس الحكومتین السابقتین
باب الرقابة فقد أصبح شبھ معدوم، فقد أھملتا الحدیث عن أو التأكید على موضوع الرقابة على أعمال 

حیات التنفیذیة السلطة، حیث ال توجد مؤسسات رقابیة تمارس عملھا بالشكل الصحیح، فالصال
ً حّول السلطتین التشریعیة  والتشریعیة والقضائیة أصبح یتالعب بھا رئیس مجلس الوزراء، وعملیا
والقضائیة إلى مجرد وظیفة عامة، وأھملت ال بل شلَّت الحكومة موضوع الرقابة السیاسیة التي یفترض 

ومة عن سلبیاتھا وإخفاقاتھا تحت قبة أن یمارسھا البرلمان وذلك من خالل منع الراغبین في مسائلة الحك
فلم یعرف البرلمان العراقي في تأریخھ الحالي مسائلة أو محاسبة حقیقیة حول سحب ثقة من  ،البرلمان

حكومة أو وزیر وحتى ولو من غفیر، وأھملت الرقابة اإلداریة والقضائیة، فھكذا دستور لم یؤسس 
متاحة أمام المرجعیات الطائفیة المھیمنة على  لمؤسسات مدنیة حقیقیة قویة، حیث تبقى الفرصة

المؤسسات األمنیة والعسكریة، فرئیس الحكومة ال یأتي إال عن طریق ھذه المرجعیات الطائفیة والتي 
مقرھا في قم وطھران وبكل تأكید سیكون أسیراً إلرادتھا، فال یستطیع أن یحدث أي تغییر حقیقي حتى لو 

 .نرادة والقدرة على التغییر عندئٍد ستكون األمور أسوأ من أن یتصوره اإلنساأراد ذلك، فإذا لم تتوفر اإل
لقد إستطاع المالكي أن یستغل حقوق اإلنسان من خالل سلطتھ الدمویة الفاسدة، ویقوم بھدم أي برنامج 

عنصریة لبناء التنمیة الشاملة وبحذافیرھا، وإن ھذا األمر والواقع أثبتتھ حكومات المحاصصة الطائفیة وال
التي إنبثقت من رحم إنتخابات غیر شفافة وغیر نزیھة، لكي ال تؤسس إنتقاالً دیمقراطیاً حقیقیاً وأن تقود 

إذن كانت تلك الحكومات عبارة عن سلطة . العراق الى إنتخابات حرة دیمقراطیة نظیفة ونزیھة مستقبالً 
ھا مطلقاً، سلطة غیر صادقة في الحوار، و فقدت ثقة الشعب بھا، ألنھا كانت تكذب دائماً، ولن تفي بوعود

إیجاد التوازن بین السلطات وبین مكونات الشعب، سلطة غیر صادقة في ترك األحزاب حرة مستقلة وال 
وبعبارة المة وجامعة ، تتدخل في شؤونھا، سلطة صادقة فقط في نھب خیرات وثروات البالد وذبح العباد

موقراطي تعددي فیدرالي سلیم وصحیح، ألنھا سلطة غرست إنھا سلطة غیر صادقة في بناء نظام دی
روح الجشع والطمع في قادة حزبھا حزب الدعوة اإلنبطاحي أمام ماللي قم وطھران، وإستشرى فسادھا 
، فعزز بھذا موقعھ كرئیس وزراء ومكنھ من أن یمارس سلطاتھ الدكتاتوریة، وأنشأ لھا لوبي من  وعمَّ

ھم أوراقھ كلھا لیضغطوا بھا على ھذا، وذاك حصل على أوراق لھ فاسدین ومفسدین، ووضع بأیدی
لیضغط بھا على اآلخرین، وھكذا دوالیك، وقد كان كل الظن أن الشعب عقب ھذا اإلنحراف الخطیر من 
ً من ذلك بصورة شاملة،  قبل حكومتي حزب الدعوة سیخرج ثائراً في الشوارع، ولكن لم یحدث شیئا

اجئة ولكن المفاجئة في عدم إستمرارھا وإبتالع جزءاً كبیراً منھا من قبل داعش وثورة األنبار لم تكن مف
اإلرھابیة، وعدم قیام تلك الثورة بخلق رموز وطنیة ورجال دولة لمرحلة البناء المنشود بالتعاون الوثیق 

 .مع المجتمع الدولي والسیما الوالیات المتحدة والمملكة المتحدة
  

 لعراقیة، مفھومھا ومكوناتھالماذا الحزمة الوطنیة ا
 

في ھذا الوقت بالذات؟  الحزمة الوطنیة العراقیةإن السؤال األھم الذي یتبادر إلى األذھان، لماذا       
 ومع من؟ وضد من؟ ولمصلحة من؟ 
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في ھذا الوقت بالذات جاء  الحزمة الوطنیة العراقیةإن قیام  :ولإلجابة على ھذا التساؤل المھم نقول      
نتیجة ضرورة ملحة فرضتھا المرحلة التأریخیة التي تتطلب إعالء وتغلیب المصلحة الوطنیة والقومیة 
ً ال یستفید من فرقتھا سوى أعداء هللا والشعب والوطن،  العلیا على المصالح الذاتیة، وتوحید صفوفا

اقیتھا من صمیم اإلتفاق على الھدف والوسیلة، تكتسب ثقلھا وقوتھا ومصد والحزمة الوطنیة العراقیة
ویشترط أن ال یتم بین أطراف متنافرین والسیما مع قادة وكوادر اإلسالم السیاسي المتطرف غیر 
المعتدل، ونعني بھم الدعاة من المسلمین المتطرفین الذین یسعون وینادون لقیام دولة الخالفة بدالً من 

وكذلك السعي الجاد من أجل نشوء دولة مستقلة تتألف السلطة فیھا ، ةفصل الدین الحنیف عن سلطة الدول
من حكام ومؤسسات حكم، یستمدون صالحیاتھم ویقومون بوظائفھم بحسب مجموعة مبادئ تسمى 
"بنظام حكم" نظام حكم دیمقراطي، ال نظام حكم دكتاتوري أو نظام محاصصات طائفیة وعنصریة، 

لتحقیق ذلك من خالل البرلمان بعد إجراء  زمة الوطنیة العراقیةالحنظام حكم دیمقراطي كما تسعى 
التعدیالت الالزمة على الدستور، كي یضمن حقوق العراق والعراقیین كوطن ومواطنین وفق مبادىء 

 المواطنة والدیمقراطیة وحقوق اإلنسان.الدولة الحدیثة الثالث وھي 
 

 مفھوم الحزمة الوطنیة العراقیة وماھیتھا
 

لیبرالیة علمانیة، ومن حزمة على إنھا  من الناحیة األیدیولوجیة، الحزمة الوطنیة العراقیةتوصف       
مبادئھا ومقوماتھا الرئیسیة اإلحترام واإللتزام الكامل بتعالیم الرساالت السماویة، مع التشدید على أن ھذا 

كافة األفكار والقیم السامیة  یجب أن یتضمن للحزمةالتحالف الوطني للمكونات السیاسیة واإلجتماعیة 
 .والنبیلة

 

مع إعالن تأسیسھا العدید من  الحزمة الوطنیة العراقیةأما من الناحیة السیاسیة، فقد أظھرت       
المواقف الوطنیة وفي مقدمتھا معارضتھا لھیمنة المكونات الطائفیة على الحكومة والبرلمان، حیث 
إعتبرت أن أداءھما ال یتفق مع المتطلبات المشروعة ألبناء العراق، وكذلك إدانة سیاسة التھمیش 

لعنصریة وعلى مدى أكثر من عقد من الزمان واإلقصاء التي إنتھجتھا حكومات المحاصصة الطائفیة وا
 .وال تزال، ولم ینتج منھا إّال المزید من الویالت والمآسي والخراب والدمار

 

تؤكد في ھذا المجال بأنھا تمتلك برنامجاً واضح الرؤى واألھداف یعبر  الحزمة الوطنیة العراقیةإن       
جاالت، ولذلك تدعو إلى حوار جاد مع كافة عن نیة حقیقیة للنھوض بواقع العراق وفي جمیع الم

المكونات الوطنیة والنخب السیاسیة العراقیة، وسیستمر النقاش بین الجمیع حتى تستقر أغلب اإلتجاھات 
الفكریة والقوى السیاسیة على الصورة النھائیة لمشروع وطني متكامل البناء، بشرط أن ال یكون ذلك مع 

  .ت إرھابیة ھدامةالمكونات المرتبطة بأیدیولوجیا
 

ً لمن یمعن النظر إلیھا على أنھا        لیبرالیة برجالھا، ال صفویة متخلفة أو  حزمة وطنیةوتؤكد أیضا
داعشیة إرھابیة أو دكتاتوریة مستبدة، بل ھي عراقیة، عراقیة، وستبقى عراقیة الوالء واإلنتماء، عراقیة 

العربیة واإلسالمیة وكذا اآلسیویة  بالدوائر عالقات العراقألھمیة أصیلة من خالل إستشعارھا 
 .واألفریقیة واألوروبیة واألمریكیة ومع بقیة دول العالم األخرى

 

 مكونات الحزمة الوطنیة العراقیة
إن القوى السیاسیة والفكریة واإلجتماعیة الوطنیة العراقیة التي إنتخت وتنادت وإجتمعت فخرجت       

" ھدفھا األساس وضع الحلول الناجعة لألزمة العراقیة الوطنیة العراقیةالحزمة بأرضیة ومشروع"
 ـ :تشمل حتى صدورھذا المشروع المكونات السیاسیة التالیةوالحزمة الراھنة، 

 

 حركة العراق أوالً. أوالً. 
 ً  . حركة األمل والتجدید لنساء العراق.ثانیا

 ثالثاً. حركة شباب مستقبل العراق.
 العربیة لإلخاء والبناء والمساواة.رابعاً. الحركة 

 .لعشائر العراقخامساً. الحركة الوطنیة 
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 الحركة الوطنیة لمكافحة اإلرھاب. سادساً.
 الھیئة العراقیة للشیعة الجعفریة.سابعاً. 

 ً  الحركة الوطنیة للتنمیة الشاملة..  ثامنا
  .الحركة الوطنیة للنخب والكفاءات تاسعاً .

 
تثق ثقة تامة بأن العراق سیقاوم الظلم ویحارب كافة محاور الشر  الوطنیة العراقیةوالحزمة       

واإلرھاب برجالھ ونساءه، شیباً وشباناً، األصالء الذین ال یحبون التصادم أو القصاص غیر العادل، وال 
رحلة "الفوضى التنكیل أو الثأر وال الكره أو اإلنتقام، بل ھدفھم السامي ھو وضع نھایة وبصورة تامة لم

 .الخالقة" وأزماتھ المھلكة المتعاقبة
ترى بأن اإلنتخابات القادمة ستكون تاریخیة ومصیریة بالنسبة لھا،  الحزمة الوطنیة العراقیةإن       

ولذلك فإنھا تطمح وبشكل مشروع إلى أن تحظى من أول مشاركة بالفوز وبنسبة جیدة في البرلمان 
الشأن، لكن األھم أن   أسماء تقترحھا في ھذاقاقات التي ترتقبھا، وإنھا ستتداول القادم، لتأكید جدیة اإلستح

تكون تلك األسماء المختارة من ذوي الكفاءة السیاسیة الوطنیة في میادین مختلفة منھا اإلداریة والعلمیة 
إلخ،  وستكون بالتأكید أسماء معروفة بنزاھتھا ووالئھا الوطني بغض النظر عن إنتماءاتھا  ...والفنیة 

ً إن كان أحٌد منھم منتمیاً، ھي أسماء ستحظى بالرضا والقبول من قبل كافة األطراف  السیاسیة سابقا
لعام الوطنیة، ومن اآلن تتم دراسة وتمحیص ھذه األسماء على أساس قدرتھا على إدارة الشأن ا

ترى بأن المصلحة الوطنیة العلیا ھي التي یجب أن تعلو وتغلَّب على  الحزمةبإستقاللیة تامة، ألن 
نفسھا أو أي حزب آخر، وبكل شفافیة علینا جمیعاً أن ال نتقید كلیاً بقیود حسابات أحزابنا  الحزمةمصلحة 

 .ي ینقذ عراقنا العظیمالسیاسیة العاملة على الساحة العراقیة لنصل الى الحّل السلیم الذ
 

 مبادىء الحزمة الوطنیة العراقیة
 

ً في رؤاھا وأھدافھا، واألكثر إتساقاً  الحزمة الوطنیة العراقیةتعتبر        وكما أسلفنا ھي األكثر وضوحا
ً بین أعضاءھا، ترفض التعاون مع فلول الشر واإلرھاب، وتسعى لتحویل الدستور بعد إجراء  وتفاھما

ضروریة بمقوماتھ السیاسیة واإلقتصادیة واإلجتماعیة إلى مرجع أساسي لعملھا الوطني كي التعدیالت ال
تؤكد على أن العراق یمتلك من  الحزمة الوطنیة العراقیةیؤسس إلصالح وتغییر سیاسي حقیقي، وإن 

دىء الذھبیة القیادات الوطنیة الكفوءة القادرة على إدارة العراق كدولة حدیثة، ترتكز على القواعد والمبا
  :ـالثالث وھي

 

 ـ مبدأ المواطنةأ 
لقد أقترن مبدأ المواطنة بحركة نضال التاریخ اإلنساني من أجل العدل والمساواة أوالً:      

والبناء،وأسھمت حضارة سومر وآشور وبابل في وضع األسس للحریة والمساواة فاتحة بذلك آفاقاً رحبة 
ذاتھ وحق المشاركة الفعالة في إتخاذ القرارات وتحدید الخیارات لسعي اإلنسان لتأكید فطرتھ وإثبات 
 .بإعتبار أن ذلك شیئاً مطلوباً في حد ذاتھ

 

وفي التاریخ المعاصر تنوعت أبعاد ودالالت مفھوم المواطنة بحسب التیارات الفكریة السیاسیة       
المحیطة بھا أو بعیداً عن الزمان  واإلجتماعیة التي ال یمكن قراءتھا وفھمھا ونقدھا بمعزل عن الظروف

والمكان بكل أبعادھما اإلقتصادیة والسیاسیة واإلجتماعیة واألیدیولوجیة والتربویة، فتحدید أبعاد المواطنة 
وكیفیة ممارستھا ینبع من الطریقة التي یمنح بھا النظام حقوق المواطنة للجمیع ومدى وعي وإدراك 

 .حقوق والواجباتالمواطنین وحرصھم على أداء ھذه ال
 

لقد أسفرت اإلجتھادات المعاصرة وأھابت بالمؤسسات السیاسیة والتربویة ببیان أھمیة ومفھوم       
 .المواطنة، بمعنى أدق إستحالة حریة حیاة الفرد بال إنتمائھ للوطن

 

وماً رئیسیاً یتضمن یعد مفھ للحزمة الوطنیة العراقیةولكل ما أسلفنا فإن مفھوم المواطنة بالنسبة ثانیاً.    
 :ـالعدید من األبعاد والتي من أھمھا



Page	5	of	25	
	 	

  

یسعى اإلنتماء إلى الوطن إلى توطید الھویة، وھي في المقابل دلیل على وجوده، الھویة.  )1
 .ومن ثم تبرز سلوكیات األفراد كمؤشرات للتعبیر عن الھویة وبالتالي اإلنتماء

 الذاتیة، ویركز على المسایرة، ویدعو إلى تأییدالوالء جوھر اإللتزام، یدعم الھویة . الوالء )2
الفرد لشعبھ ویشیر إلى مدى اإلنتماء إلیھ، ومع إنھ األساس القوي الذي یدعم الھویة، إّال أنھ 
في الوقت ذاتھ یعتبر كافة مكونات الشعب مسؤولة عن اإلھتمام بكل حاجات أبنائھا من 

فالوالء متضمن  إذاً  ،تھ والدفاع عن إستقاللھااللتزامات المتبادلة للوالء للوطن، بھدف حمای
 .في اإلنتماء، واإلنتماء أساس الوطنیة

حیث التمسك بالنظم والمعاییر الوطنیة، وھنا تؤكد كافة مكونات الشعب على . اإللتزام )3
ً فاعلة نحو اإللتزام بمعاییر الشعب  اإلنسجام والتناغم واإلجماع، ولذا فإنھا تولد ضغوطا

 .ول واإلذعان كآلیة لتحقیق اإلجماع وتجنب النزاعإلمكانیة القب
 وھو جوھر اإلنتماء لھ، فال إنتماء للعراق بال حب، ألن الحب جوھر اإلنتماء حب العراق. )4

 .للوطن
 

 ثالثاً. أھداف المواطنة
 .دعم قیم الوالء واإلنتماء للمواطن )1
 .المساواة الكاملة بین الجمیع )2
 .القراراتالمشاركة الجماعیة في صناعة  )3
 .المساھمة في تشكیل شخصیة المواطن )4
 .إلخ ...بناء نظام سیاسي فیدرالي تعددي، كتنوع في األحزاب، النقابات، الجمعیات  )5
  .العمل على ضمان إستقرار الدولة والمجتمع )6
 .العمل على اإلنتماء للوطن )7

 

 رابعاً. أسس المواطنة
 .وجود بناء ونظام تشریعي قوي وعادل )1
 .المشتركة للجمیع وقبول اآلخروضوح األھداف  )2
 . المساواة بین المواطنین في الحقوق والواجبات )3

 

 خامساً. عناصر المواطنة
 .ویعني شعور اإلنسان باإلنتماء إلى الوطن أإلنتمـــــاء. )1
وتعني التمتع بحقوق المواطنة الخاصة والعامة مثل الحق في األمن والسالمة  الحقـــوق. )2

 .والصحة والتعلیم
ویعني ذلك القیام بالواجبات الوطنیة وتحمل المسؤولیة األخالقیة كإحترام النظام  الواجبات. )3

 .العام، والحفاظ على الممتلكات العامة والدفاع عن الوطن
وتعني حق التمتع بالمشاركة اإلیجابیة في إتخاذ القرارات السیاسیة وخاصة حق  المشاركة. )4

  . "اإلنتخاب والترشح"
 

 مات المواطنةسادساً. مقو
 .حب الوطن واإلنتماء لھ )1
 .تعزیز الثقافة الوطنیة )2
إحترام القیادة السیاسیة للبالد وخاصة عندما تكون مبنیة على أسس غیر طائفیة أو   عنصریة  )3

 .بالمعنى الصحیح
 .تھذیب السلوك واألخالق )4
 .اإلیمان المطلق بالوحدة الوطنیة )5
 .االعتزاز بالمناسبات الوطنیة )6
 .أجھزة الدولةالتعاون مع  )7
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 .الدفاع عن الوطن )8
 

 سابعاً. حقوق وواجبات المواطنة
 حقوق المواطنة. )1
 .الحقوق السیاسیة )أ
 .الحقوق المدنیة )ب
 .الحقوق االقتصادیة )ت
  :ـالحقوق اإلجتماعیة والثقافیة وتتضمن )ث

 .حق كل مواطن في الحد األدنى من الرخاء اإلجتماعي أوالً)
 .حق كل مواطن في الرعایة الصحیة والعالج ثانیاً)
 .حق كل مواطن في المسكن ثالثاً)

 .حق كل مواطن في التعلیم رابعاً)
 .حق كل مواطن في ممارسة الثقافة والفنون خامساً)

 .حق كل مواطن في الحیاة الكریمة )ج
 .حق كل مواطن في الملكیة الخاصة )ح
 .حق كل مواطن في حریة التنقل )خ
  .حمایة خصوصیتھحق كل مواطن في   )د
 .حق كل مواطن في المساواة  )ذ
  .حق كل مواطن في حریة الفكر  )ر
 .حق كل مواطن في الترشح واإلنتخاب  )ز
 .حق كل مواطن في تقلد الوظائف العامة )س
 .حق كل مواطن في العضویة باألحزاب )ش
 .حق كل مواطن في العمل )ص
 .حق كل مواطن فى الحریة النقابیة )ض

 واجبات المواطن )2
  .وكافة القوانین المرعیة لدستورواجب إحترام ا )1
 .واجب الدفاع عن العراق )2
  واجب العمل على تنمیة العراق وفي جمیع المجاالت. )3
 .المحافظة على ممتلكات وموارد البالد )4
 .واجب أداء الخدمات اإللزامیة كالخدمة العسكریة وغیرھا )5
  .واجب الحفاظ على البیئة )6
 .واالجتماعیةواجب اإللتزام بالواجبات الدینیة  )7
 .واجب دفع الضرائب للدولة )8

 

 ب ـ مبدأ الدیمقراطیة
إنني مستعد أن أموت من أجل أن أدعك تتكلم بحریة مع مخالفتي في الدیمقراطیة، قال فولتیر (     

  )الكاملة لما تقول
 أوالً. مفھوم الدیمقراطیة كما تراھا الحزمة الوطنیة العراقیة      

ھي عبارة عن أسالیب وأنماط  الحزمة الوطنیة العراقیةإن الدیمقراطیة الحقیقیة كما تراھا       
التفكیر والقیادة، باإلضافة إلى األفعال واألقوال التي یمارسھا ویرددھا المواطن للتعبیر عن 
 إیمانھ العمیق بقدرات أبناء الشعب وإمكانیاتھم مع مراعاة الفروق الفردیة، وتكافؤ الفرص،
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والحریة الشخصیة في التعبیر عن الرأي في إطار النظام العام، وتنمیة قدرات كل مواطن 
بالجوانب السیاسیة واإلقتصادیة واإلجتماعیة والتعلیمیة والصحیة، وشعور المواطن بالحاجة 
قبل إلى التفاھم والتعاون مع الغیر، ورغبتھ بأن تتاح لھ الفرصة للنقد البنَّاء مع إمتالكھ لمھارة ت

نقد اآلخرین بصدر رحب، وقناعتھ األكیدة بأن یكون اإلنتخاب الوسیلة المثلى في إختیار 
القیادات، مع اإللتزام التام بإحترام النظم والقوانین، والتعاون الھادف مع الغیر في وضع 
األھداف والخطط التنفیذیة، وتقسیم العمل وتوزیعھ ومتابعتھ وھي بذلك تطیح بالدیكتاتوریة، 

 .ترحب بالمعارضة الوطنیة الھادفة، وبما یحقق سالمة ورفاھیة الوطن والمجتمعو
یست مجرد كلمة نتغنى بھا كي تغنینا عن الممارسة، وھي لیست مؤسسة تمثل لالدیمقراطیة       

ً فحسب، بل إنھا الحیاة الیومیة المباشرة في مجراھا العام، ولعل أبرز ما في ھذه  ً منتخبا مجلسا
 .ھو إطمئنان المواطن على حقھ في الحیاة وفي القول والتعبیر دون خوف أو وجلالحیاة 
، "الوعي السیاسي"إن الدیمقراطیة في حدودھا العامة تجسید عملي لشكل من أشكال       

ً إنسانیة تتمثل في الحریة والعدالة والمساواة، وأدواتھا تتبدل  ً وقیما تحمل في جوھرھا مفاھیما
ً مع الزم ن وعبر التاریخ، وذلك بناًء على تبدل وتطور صیغھا ومعطیاتھا، بمعنى ھي دائما

ً وأبداً  التجسید العملي للحریة بشكل عام ولجانبھا السیاسي بشكل خاص، ھدفھا اإلرتقاء دائما
 ً  .بإتجاه ھدفھا األسمى أآل وھو اإلنسان، وھي بذلك تشكل غایة ووسیلة معا

 

 ھا الدیمقراطیة في واقعنا المعاصر بین الفكر والممارسةثانیاً. حالة اإلنفصام التي تعیش
إن الدیمقراطیة بوصفھا شكالً من أشكال الوعي السیاسي فھي لذلك ترفض التعامل مع الجھل      

والتخلف، وحلیفھا الدائم الذي تُبرز قوتھا وإنسانیتھا من خاللھ ھو العلم والوعي المطابق، لذا فإن 
یة ولممارسة تربیة المواطن وتعلیمھ وإیصالھ إلى مرحلة متقدمة من الوعي لمعرفة حقوقھ األساس

أبسط أشكال الدیمقراطیة، یُعتبر في حقیقة األمر من أبرز العوامل الذاتیة الضروریة لممارستھا، 
 .وبعدم توافر مثل ھذه المقومات ستتحول بالضرورة إلى قوة مدمرة للمجتمع

بھما حاجة أساسیة لعراقنا الیوم، فبدون اإلیمان  "كثقافة"تشكل الدیمقراطیة وحقوق اإلنسان      
ً لغرض تجاوز  "الذات اإلنسانیة الواعیة"كثقافة لن نستطیع تحقیق فعالیة ھذه الذات  وأیضا

 .أزمتنا الحقیقیة الراھنة أال وھي اإلرھاب والفساد والتخلف
، تراث، عادات، "دینإن ُمرّكب التخلف في مجتمعنا والمتمثل بھیمنة قوى تقلیدیة       

رساء قیم تتنافى وجدلیة حركة التاریخ، وبالتالي فإن ھذه القیم تتنافى تقالید....الخ" والتي تجتھد إل
ھو عملیة إخراج الوعي المزیف من ساحة الممارسة  :مع منھجیة التفكیر العلمي، فالتفكیر العلمي

السیاسیة والثقافیة واإلجتماعیة أوالً، وتحریر المواطن والمجتمع من إطار الوعي المزیف 
وعي الذات، كذات فاعلة وقادرة على صنع القرار الواعي والقادر بدوره وإدخالھما في إطار 

 ً  .على تغییر الواقع وخلق المستقبل األفضل ثانیا
ً أو        إن الدیمقراطیة لم تُمارس في مجتمعنا العراقي، أي أنھا لم تشكل مع مرور األیام تراثا

شخصیة أو شخصیات معینة، ولم تصل إلى تقلیداً ینظم إلى ثقافتنا، بل بقیت مواقف ذھنیة ترتبط ب
مرحلة وعي قائم بذاتھ یُمارس كعنصر ثقافي، وھذا یعود إلى عوامل التخلف السائدة في ثقافتنا 

وھذا ما یتم إستیعابھ والخروج منھ من خالل اإلیمان أوالً  "كإقصاء اآلخر لمجرد معتقداتھ"
 .عاھدات واإلعالنات والمواثیق الدولیةوأخیراً بالمواطن وحقوقھ كإنسان التي نصت علیھا الم

إن نظرة خاطفة على الحیاة السیاسیة في العراق وكذلك في دول المنطقة العربیة بما تحتویھ       
من إیدیولوجیات وآراء ومعتقدات وأحزاب سیاسیة تجسد ھذه اإلیدیولوجیات ترینا الخلل 

ً أو في الحیاة الیومیة، وھذا بوضوح، فشتّان بین ما تطرحھ ھذه األحزاب وبین ما تما رسھ ضمنا
 ً  .ما یعود بنا إلى أھمیة نشر الدیمقراطیة كثقافة أوالً وارتباطھا فكریاً وسلوكیاً بحقوق اإلنسان ثانیا

وللسیر بإتجاه ثقافة حقوق اإلنسان والدیمقراطیة بصورة سلیمة یستوجب معرفة بنیة       
في اإلنتماءات سواء أكانت ذات مصدر دیني "طائفي،  مجتمعنا معرفة حقیقیة بما یحویھ من تعدد

الخ" أم كانت إنتماءات سیاسیة "قومیة، إسالمیة، لیبرالیة، إشتراكیة...الخ" والتي تتمتع  ...مذھبي 
باألرضیة الثقافیة المشتركة بما تحتویھ من عیوب ھي األمس حاجةً إلى ثقافة الدیمقراطیة وحقوق 
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ل على تقلیص الھّوة ما بین مركباتھ، وعلى التخلص من العادات اإلنسان، فھذه الثقافة تعم
والتقالید البالیة التي تھیمن لیس على حیاتنا العامة فحسب، بل تھیمن وتوجھ وتتحكم بأیدیولوجیتنا 
ً وذلك  وسلوكنا وأفكارنا التي نتبناھا، فالدیمقراطیة إذا ما تم توظیفھا في صورھا المطلوبة وطنیا

یمان الكامل بحقوق اإلنسان في النھوض بمجتمعنا فسیتم بذلك خلق منظومة فكریة باإلعتراف واإل
 :ـ جدیدة وسامیة لنظامنا السیاسي في العراق وبما نعنیھ

 

ً في حریتھ وحقوقھ بالمواطنین اآلخرین، وما  )1 اعتبار المواطن قیمة إعتباریة بحد ذاتھ متساویا
مواطنین بالشكل الذي یخدم مصالحھم الواعیة السلطة الحاكمة إال وسیلة لتنظیم عالقات ال

 .المشتركة
تجسید مبدأ التعددیة، فالدیمقراطیة تتقبل الرأي المختلف والھدف المختلف، وتعارض الفرض  )2

 .القسري لألفكار والقیم
 .عدم التحیز إلى رأي دون آخر أو جنس دون آخر أو عقیدة دون أخرى )3
ألن الحق في الحیاة یعني وجوب إمتناع الناس أیّاً  اإلنفتاح وإمتالك أدوات الردع األخالقي، )4

كانوا من اإلعتداء على حیاة اآلخرین، ومعنى أن یكون ألي مواطن الحق في الحیاة  كأي 
 .إنسان آخر في أي مكان وزمان یمتلك مثل ھذا الحق

ي جعل المرجعیة للحقوق المدنیة والسیاسیة واإلقتصادیة، والحق في التعلم والتربیة وتبن )5
 .الخ على أساس إنساني ال على أساس دیني طائفي أو عنصري ...األفكار

فبغیاب ھكذا منظومة تُدان التعددیة ویَعتبر كل فریق نفسھ مالك الحقیقة، عندھا سیصبح  )6
ً لشھوة  السجن المكان الوحید "للخصم"، وعندھا سیوضع القانون على الرف أو یصبح غالفا

ذلك خالل حكومات المحاصصات الطائفیة والعنصریة، عند الحاكم أو مصلحتھ كما شاھدنا 
 ھذا كلھ ماذا سیبقى للمجتمع من قیم وثقافة؟

 

 ثالثاً. أزمة نشطاء الدیمقراطیة وحقوق اإلنسان في العراق
تتجلى سلبیة الغالبیة العظمى مّمن حملوا على كاھلھم نشر ثقافة الدیمقراطیة وحقوق اإلنسان       

ً من ذاتھم  ً نقدیا والدفاع عنھا في عدم وعیھم بآلیات ووسائل التعامل معھا، ودون إتخاذھم موقفا
ودون یعمل على سلخ ھذه الذات من موروثھا المزمن فیھا عبر قرون ولیس عقود متواصلة، 

التوصل إلى ما یحرر عقولھم من ھذه البنیة المقیتة، وتفكیك العقل اإلعتقالي وتھدیمھ، ودون معرفة 
أن الحقیقة لیست حكراً على أحد، بل ھي معرفة تتغیر بتغیر المعطیات وترتقي بإرتقاء الفكر، مما 

رض أو رصد قلّص عملھم وجعلھ یقتصر على الدفاع عن خرق حقوق رجل سیاسي أو إعالمي معا
إلنتھاكات معینة دون معرفة أن ھناك من یحتاج أكثر إلى ھذه الحمایة وھذا الدفاع عن حقوقھ، أال 
وھو المواطن العادي والذي ال تتم حمایتھ إال بإیصال ھذا الفكر وھذه الثقافة إلى فكره وثقافتھ، فھنا 

طاقات الواعیة وبذل المزید من إلى حشد ال الحزمة الوطنیة العراقیةتكمن المشكلة، ولحلھا تسعى 
الجھود الممكنة والواقعیة في سبیل تكوین شریحة ال بأس بھا مّمن یلّمون بثقافة الدیمقراطیة وحقوق 
اإلنسان أو ألفھا وبائھا على األقل، وذلك لخلق قوة دافعة ومحركة لدفة النھوض الثقافي في 

ً ما لم المجتمع، وسیبقى عمل وَدور المنظمات التي تُعنى بثق افة الدیمقراطیة وحقوق اإلنسان عقیما
 .توجد حمایة داخلیة لھا، ھذه الحمایة ھي المواطن الواعي والمؤمن بھذه الثقافة وبھذه األفكار

  

 رابعاً. السلطة الحاكمة وأولویة الدیمقراطیة وحقوق اإلنسان
فوق أولویة الدیمقراطیة  ال یجوز إعطاء أولویة ألي أھداف تطرحھا السلطة الحاكمة للعراق      

وحقوق اإلنسان، فاألھداف الطائفیة أو العنصریة التي تتجاھل مبدأ الدیمقراطیة وكل ما یتعلق 
بحقوق اإلنسان تعطي األولویات ألمور تتعلق بمصالحھا الخاصة والتي ستضر بمصالح الشعب 

 ً  .یقینا
ھذا المواطن الذي لم ، ریان للمواطنإن مبادىء الدیمقراطیة وحقوق اإلنسان مقّومان ضرو         

یعد مجرد رقم مضاف أو فرد من رعیّة، بل مواطن یتحدد كیانھ بجملة من الحقوق، والتي تشمل 
الخ" حقھ أیضاً في إختیار نوع الحكم  ...إضافة إلى حقوقھ األولیة "حق الحیاة، حق القول والتعبیر 
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حقھ في اإلجتماع والتظاھر السلمي واإلنظمام والحاكم ومراقبتھ وعزلھ عند الضرورة، فضالً عن 
 .إلى األحزاب والمنظمات والنقابات والجمعیات

لیس الحدیث عن الدیمقراطیة وحقوق اإلنسان مجرد إھتمام ثقافي، بل ھو نوع من اإلسھام في       
ن" حقوق إنسا -الحوار السیاسي وتجدید الفكر، إذ لیس المھم تحلیل ھذه المفاھیم "دیمقراطیة

والبحث عن مصادر لھا في الفكر الغربي أو التراث العربي، بل المھم ھو الوصول إلى إستخالص 
 .المالمح األساسیة والثوابت والمتغیرات التي تحكم وتضبط النظام من أجلھما

 

أخیراً فإن "الدیمقراطیة وحقوق اإلنسان" لیست حالً سحریاً للمشاكل المطروحة، ولیست ولیدة      
ة اآلنیة، إنھا إرث من العقالنیة واإلعتراف باآلخر وبحق اإلختالف، فھي حوار مستمر اللحظ

للوصول إلى حلول أنجع للقضایا اإلجتماعیة ولإلشكالیات التي تواجھ المجتمع في صیرورتھ، 
فترّجح المصلحة المشتركة وتمّكن المواطنین من الدفاع عن مصالحھم عبر قنوات وسبل متنوعة 

عبّرة عن العالقة بین الوعي والمصلحة، وإن كل ذلك یرتب مھام إضافیة یترتّب على ومشروعة وم
ثقافتنا السائدة ومثقفینا اإلضطالع بھا والتعرف على منطلقاتھا وضروراتھا وآلیات التعامل معھا 
وبھا، وتوفیر ما تحتاجھ من نھج فكري منفتح تشرف علیھ العقالنیة، وتدافع عنھ جمیع وسائل 

  .تقبل اآلخر وآلیات
 

 ت ـ مبدأ حقوق اإلنسان
 

 من وصیة اإلمام علي بن أبي طالب (ع) إلى مالك األشتر حین عینھ والیاً على مصر            
  ً ً َضاِریا عیَِّة والَمَحبَّةَ لَُھْم واللُّْطَف بِِھْم وال تكونَنَّ َعلَْیِھْم َسبُعا ْحَمةَ لِْلرَّ تَْغتَنُِم أَْكلَُھْم "وأَْشِعْر قَْلبََك الرَّ

ا نَِظیٌر لََك فِي الَخلْ   ـ أي الناس من دون تمییز ـ فَإِنَُّھمْ  یِن وإِمَّ ا أٌخ لََك فِي الدِّ  "قِ ِصْنفَاِن إمَّ
 

اإلعالن "وكما جاء في قرار األمم المتحدة الذي أكد عالمیة حقوق اإلنسان وترابطھا في           
بحیث أصبح القاعدة األساسیة التي  العالمي لحقوق اإلنسان" بوصفھ واحداً من أھم اإلعالنات الكونیة 

نسان ھي حقوق لكل إنسان، قامت علیھا كافة المواثیق الدولیة لحقوق اإلنسان، بإعتبارھا "حقوق اإل
 ".یتمتع بھا اإلنسان ال لسبب إّال لكونھ إنسان

 

 أوالً. واجبات المواطن  
وبما أن المواطن یشكل العنصر األساسي في الدولة والمجتمع فالبد أن تترتب علیھ واجبات                

 : ـلوطنیة ھيوطنیة أوالً ومن ثم لھ الكثیر من الحقوق ثانیاً، ومن أھم واجباتھ ا
 .وحقوقھم اإلعتراف بحقوق باقي المواطنین وعدم المساس بحریتھم )1
ومواقفھم حتى لو  إبداء التسامح تجاه باقي االمواطنین وإحترام حقوقھم في التعبیر عن آرائھم )2

 كانت متناقضة مع رأیھ الشخصي
 .حین مشاھدتھ خرق أوإنتھاك في حقوق اإلنسان  اإلحتجاج )3
 .اإللتزام بالدستور وإحترام النظام الدیمقراطي للدولة وقوانینھا  )4
 .اإلشتراك في الحیاة السیاسیة عن طریق اإلنتخابات  )5
 .توجیھ اإلنتقادات البناءة ضد السلطة في حال قیامھا بأعمال غیر قانونیھ أو مشینھ )6

 

 ثانیاً. حقوق المواطن
أما الحقوق التي من واجب الدولة أن توفرھا للمواطن وتقوم بحمایتھا ورعایتھا والتي تتضمن            

  :ـالعدید منھا ونخص منھا أھمھا وھي
 

الحق في الحیاة، حیث یحق  :وھي تلك الحقوق التي تخلق مع األنسان مثل الحقوق الطبیعیة. .1
لقتل، ولكل مواطن الحق في أن یدافع عن حقوقھ لكل مواطن العیش دون المساس بھ أو تھدیده با

وحقھ في الحیاة یعني حقھ في كل ما یضمن لھ الحریة عكس العبودیة،  ،المشروعة ویجسدھا
 .واألمن والرفاھیھ والتملك
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ً مجموعة من الحقوق یتمتع بھا المواطن لیعیش حراً وال الحق في الحریة.  .2 والحریة ھي أیضا
ویعبر  ،دون محاكمة عادلة، ویتنقل في بالده وخارجھا حسب رغبتھ یكون مستعبداً، فال یسجن

عن آرائھ بشكل حّر، ویعمل بمھنٍة حسب رغبتھ وإختیاره، ویعیش حسب عقیدتھ، وإضافة لكل 
  :ـذلك فإن الحریات بمجملھا تتألف مما یأتي

تعتبر ھذه الحریة أحد حقوق المواطن األكثر أساسیھ، فحریة الرأي تعني  حریة التفكیر والرأي. .3
أن یبلور المواطن رأیاً لھ حول قضیة معینھ ولھ الحق أن یتبنى أي رأي حتى وأن لم یكن مقبوالً 

 .لدى أطراف عدیدة أخرى، وھذا الحق المطلق مبدأ مھم جداً في ھذا المجال
ى إنھ مجموعة القیم األخالقیة ـ اإلیجابیة المستمدة من ُعبِّر عن الضمیر عل حریة الضمیر. .4

فحریة الضمیر تعني أن لكل ، مصادر مختلفة منھا، مصادر دینیة، علمانیة، شخصیة وإجتماعیة
ً حق  مواطن الحق في إعتناق آراء محدده في المجال األخالقي وتبني ھذه القیم، وتعني أیضا

ولھ الحق  ،طبعاً وفق القیم اإلیجابیة التي یتبناھا ،حلو لھالتنفیذ لھذه اآلراء أي أن یتصرف كما ی
 .أیضاً في رفض القیام بأعمال تتناقض مع اآلراء أو القیم التي یتبناھا

ھذه الحریة تعني تحقیق حریة التفكیر والضمیر، فالمواطن حریة التعبیر عن الرأي والمعرفة.  .5
بشكل مستقل، وطرق التعبیر عدیدة ومختلفة  ال یكون مستقالً إذا لم یتمكن من التعبیر عن رأیھ

المحادثة المباشرة بواسطة الكالم الشفاھي، الكتابة،  المظاھرات، مراسیم األفراح،  :منھا
إلخ، إّال أن حریة التعبیر عن الرأي لیست مطلقة تماماً وإنما مقیدة  ...وممارسة الشعائر الدینیة 

 :ـببعض األمور ومنھا
 

منع ثبت ونشر تصریحات طائفیة أو عنصریة تھدف الى التحریض الطائفي أو  أوالً)
 .العنصري

 ً   .) منع المساس باألحاسیس والمشاعر الدینیھثانیــــا
 .منع القیام باعمال منافیة لألخالق واألداب العامة واألعراف السامیة ثالثــــاً)
 .امیحضر دعوة الشعب للتمرد وعرقلة النظام الع رابعــاً)
 .یمنع نشر مواد وصور بوسائل وأسالیب غیر إخالقیة خامساً)
 .منع القیام بمظاھرات دون ترخیص مسبق من الشرطة سادساً)
وفي كل األحوال فإن حریة التعبیر عن الرأي ال تعني بأي حال من األحوال اإلساءة سابعـاً) 

 . أو اإلعتداء على حریة وحقوق اآلخرین
 

حالة إنتماء المواطن إلى مجموعة معینة، على سبیل المثال اإلنتماء   ھي حریة اإلنتظام.  )أ
وكذلك إنتماء المواطن إلى مجموعة معینھ بقصد تحقیق  ،للعائلة أو لدیانة أو غیر ذلك

ھدف معین، مثل اإلنتماء ألحد األحزاب للحصول على منصب أو وظیفة معینة، إذن 
على الصعید اإلجتماعي، وھذا الحق اإلنتماء یكون على مستوى الصعید الشخصي أو

غیر مطلق ألن المواطن بمقدوره اإلنتماء إلى مجموعة عنصریة على سبیل المثال أو 
 .إلى أحد األحزاب اإلرھابیة أو ما شابھ ذلك

حریة الدیانة والحریة من الدین، فحریة  :تنقسم ھذه الحریة إلى قسمین حریة الدیانة. )ب
األیمان بھا واإلنتماء  ،حق في إعتناق أي دیانة تحلو لھالدیانة تعني أن لكل مواطن ال

ً آخر أو مجتمع بعینھ أما الحریة  .إلیھا أو ممارسة شعائرھا شریطة أن ال تمس شخصا
من الدین فھي حریة المواطن باإلیمان با£ سبحانھ وتعالى، وأن ال یكون 

ً آخر "كالماركسیین"، أي التشكیك في الدین، وعدم اإلنتماء ألي طائف ة دینیھ تأخذ معنا
 .وھو التحرر من الدین بشكل كامل

وھذه الحریة تعني أن لكل مواطن الحق في التنقل من مكان آلخر، ومن  حریة التنقل. )ت
فال یجوز تقیید تنقل المواطن إال بواسطة أمر ، محل سكن آلخر، ومن دولھ ألخرى

 .صادر من محكمة مختصة
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إختیار مھنتھ ومكان عملھ، إّال أن ھنالك قیود وتعني حق المواطن في  حریة العمل. )ث
منع العمل في التجارة بالمخدرات، األسلحة، المتاجرة  :فرضت على ھذا الحق. مثالً 

 .إلخ ...باألعضاء البشریة وبوسائل غیر إنسانیة 
ھي أساس كل الحقوق التي یحصل علیھا المواطن، فإذا لم یحافظ الحق في الكرامة.  )ج

ل حقوقھ، إذن ھي المنبع والمصدر لجمیع حقوق اإلنسان، كالحریة على كرامتھ فقد ك
والمساواة والعدالة وغیرھا، فلیس المقصود بكرامة المواطن من حیث أنھا مبدأ أساسي 
یستمد منھ الحقوق األخرى، إنما الحق في الكرامة ھنا مرتبط بالشعور باإلحترام 

 .ي الخصوصیةالسمعة الحسنھ والحق ف :الشخصي أوالعائلي مثالً 
یجب عدم المساس بأي مواطن آخر بأي  ،حریة األمن (سالمة الجسد) الحق في األمن. )ح

ومن واجب الدولة أن  ،أو وجل یحق للمواطن أن یعیش بدون خوف ،شكل من األشكال
تحافظ على حیاة مواطنیھا وعلى أمنھم، ویتمثل ھذا بالقوانین التي تمنع القتل وتمنع 
أشكال العنف وتحارب اإلرھاب وتوفر العالج الطبي للمواطنین بصورة إجباریة 

 .وبواسطة أجھزتھا األمنیة
بأمالكھ أو  یحق لكل مواطن أن یكون صاحب ملك، ال یمكن المساس الحق في التملك. )خ

ً من حق المواطن المحافظة على  أخذھا منھ عنوةً دون رضاه أو دون محاكمة، أیضا
الممتلكات الخاصة بھ بدون خوف من أن تسلب منھ، والتملك ھو كل شي لھ قیمة 

المادیة والروحیة (المعنویة). فالمادیة ھي الملموسة، أما : إقتصادیة، فاألمالك قسمان
 إلخ. ...ل اإلختراعات، الكتاباتالروحیة فتعني أو تشم

المساواة تعني أن جمیع المواطنین متساوون في القیمة والحقوق،  الحق في المساواة. )د
فالمواطن كإنسان یولد حراً ویجب التعامل معھ بالتساوي مع أي مواطن آخر بغض 

لخ، إ ...النظر عن دینھ، لغتھ ،عرقھ، جنسھ، شكلھ، نظرتھ الفلسفیھ، معتقداتھ، أراءه 
فالحق في المساواة یظھر في القوانین في مضمون القانون، أي یجب أن یطبق القانون 

 .على الجمیع بالتساوي وكل مخالف یعاقب ألن القانون فوق الجمیع
 

 ) الحقوق االجتماعیة  3
من حق كل مواطن الحصول على مستوى حیاة الئق، ولضمان ذلك ھنالك عدة حقوق منح من       

 :ـللمواطنین نذكر أھمھاالدولة 
أي العیش في مستوى معیشة معقول ومقبول أنسانیاً، وذلك الحق في مستوى المعیشھ.  -أ

منح مخصصات مختلفة  :یتوفر بواسطة دعم من الدولھ من خالل عدة طرق منھا
  .للمحتاجین مثل "انواع مختلفھ من التأمینات" وغیر ذلك

ل على مأوى وعلى الدولھ توفیر ذلك لكل مواطن الحق في الحصو الحق في السكن. -ب
 . خاصة للفقراء، حیث یمكن أن یتم ذلك عن طریق القروض المیسرة أوالمنح

على الدولة توفیر وتقدیم الخدمات الطبیة الالزمة الحق في الحصول على العالج الطبي.  -ت
 لجمیع المواطنین للحفاظ على صحتھم،  ویتم ذلك بواسطة التأمین الطبي أو الصحي.

ال قیود تفرض على حق العمل خارج حدود القوانین التي تحدد ساعات  لحق في العمل.ا -ث
 .العمل، وتوفیر شروط مریحھ للعاملین وغیر ذلك

یحق لجمیع المواطنین رعایا الدولة بغض النظر عن أعمارھم السیما  الحق في التعلیم. -ج
ب معلومات األطفال منھم، من الحصول على فرص التعلیم المجاني وذلك ألكتسا

 .ومھارات مختلفة
 

 )  حقوق األقلیات 4
األقلیھ العرقیة (األثنیة) ھي التي تبلورت ھویتھا بسبب عوامل قائمة على أسس عرقیة        

ً المحافظھ على  (غیر إرادیھ) مثل التاریخ واللغة واألصل وغیرھا، وجمیع األقلیات تحاول دائما
األقلیات الدینیة التي تسعى دائماً الى نیل/ الحصول على حقھا في العبادة أو  :ھویتھا الخاصھ مثل
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ولكي  .التمثیل في البرلمان أو في مؤسسات الدولة أخرى (ما عدا مؤسسات األمن والجیش)
تتمكن األقلیات من الحصول على حقوقھا فھي بحاجة الى وسائل عدیدة منھا المؤسسات الدینیھ 

وعلى الدولة العادلة أن توفر كل إحتیاجاتھا وتعترف بھذه األقلیات على أنھا  والتعلیمیھ وغیرھا،
ً حمایة حقوقھا بواسطة الدستور والقوانین التي تضمن حقوق  ذات ھویات خاصة، وعلیھا أیضا

 .المواطنین ومن جمیع أطیاف الشعب

 

 ) حریة الصحافة وحق الجمھور في المعرفة 5
ل لحریة التعبیر عن الرأي، ویجب أن تكون مستقلة وغیر موجھة تعتبر الصحافة عامل مكم      

من قبل السلطة، ویجب أن تتاح لھا الفرصة للحصول على المعلومات وذلك من منطلق أن من 
حق الجمھور معرفة ما یدور في أروقة السلطة، والصحافة بحد ذاتھا تخدم السلطة وتخدم 

 ،وتكشف عن تقصیر وإھمال السلطة وتنتقد سیاستھا الجمھور معاً، حیث تعبر عن آراء المواطنین
وحریة الصحافة غیر مطلقة، إذ تفرض علیھا قیود ورقابة أمنیة وإعالمیة تقتضیھا السالمة 

  .الوطنیة
 

 ) حریة التنظیم السیاسي (إقامة األحزاب) 6
 

حجر األساس ھذه الحریة تعني السماح إقامة األحزاب واإلنضمام إلیھا، وتعتبر األحزاب       
ً فیما بینھا على السلطة،  للنظام الدیمقراطي، فاألحزاب الوطنیة بالمعنى الصحیح تتنافس إیجابیا

 .فبواسطتھا یتم تغییر السلطة بوسائل دیمقراطیة
 

 ) الحریات الشخصیة 7
أما الحریات الشخصیة فتتمثل في المأكل، المشرب، الملبس، العمل والتنقل، والحق في       

وعدم التمییز، والحق في الحصول على إسم وقومیة، والحق في  المعرفة، والحق في المساواة،
 حریة اإلنتخاب والترشح، والحق في عدم اإلستغالل، والحق في الحریة والكرامة، والحق في التعلم،

 .الحق في حریة العبادة، والحق في الحریة الدینیة وغیرھا
 سیادة القانون ـ المساواة أمام القانون

لكي یثبت النظام الدیمقراطي دیمقراطیتھ یجب أن یمنح المواطنین الحقوق ( الحریات) فباألضافة  .1
مبدأ  :المبادئالى ھذه الحریات یجب أن یحوي ھذا النظام مجموعة من المبادئ (األسس) ومن ھذه 

سیادة القانون، وھو مبدأ مھم وأساسي في األنظمة الدیمقراطیة، حیث یشیر ویؤكد على أن جمیع 
المواطنین متساوین أمام القانون، فال فرق بین عربي أو غیر عربي، مسلم أو غیر مسلم، شیعي أو 

ع، وعلیھ إذا كانت غیر شیعي، غني أوفقیر، وزیر أو غفیر، وذلك ألن القانون أعلى وفوق الجمی
نفس المخالفة یرتكبھا شخصین مختلفین أحدھما وزیر أو صاحب وظیفة ومركز مھم واآلخر غفیر 
ً وعلى قدم المساواة من أجل  أو رجل بسیط متواضع، فإن العقاب یفترض أن یكون للشخصین معا

 .تحقیق المبدأ المذكور
الث سالفة الذكر نستنتج بأن العمل الحق في وخالصة القول بالنسبة للمبادىء الذھبیة الرئیسیة الث .2

مضمار الدیمقراطیة وحقوق اإلنسان یستوجب إغناء مجتمعنا بالقیم التعددیة التي یفتقرھا البنیان 
األیدیولوجي لثقافتھ، وھو بذلك یناقض البنیان األیدیولوجي الدیمقراطي، ألن األساس األیدیولوجي 

مي، وھو بذلك یرى بنسبیة الحقیقة التي تَخطْیھا جدلیاً مع كل علللدیمقراطیة یرتكز على فكر دنیوى 
خطوة تخطوھا المعرفة إلى األمام، في حین أن البنیان اإلیدیولوجي لثقافتنا یرتكز على فكر إیماني 
ً وإیجاباً، وعلى كل تیار إیدیولوجي یطالب  دوغمائي مشبع بالحتمیات والحلول المطلقة سلبا

نسان أن ال یعتبر نفسھ الممثل الوحید للمجموع، ألن ھذا ما سیدعم رؤیتھ بالدیمقراطیة وحقوق اإل
بإستئثار السلطة، وینقلھ من ُمطالب للدیمقراطیة إلى حاضن لإلستبداد، فثقافة حقوق اإلنسان علیھا 

 .أن تستھدف تغییر ذھنیة المواطن لیصبح قابالً لممارسة الدیمقراطیة ممارسة حقیقیة
 

 نیة العراقیة من اإلنتخابات البرلمانیة القادمة موقف الحزمة الوط
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لكي یثبت كل مواطن عراقي أصیل والءه وإنتماءه للعراق وممارساتھ للدیمقراطیة وفق مبادىء  .3
حقوق اإلنسان، فإنھ ال یمكنھ لھ إثبات ذلك إّال من خالل مشاركتھ الواسعة في عملیة اإلنتخابات 

لذلك نرى من الواجب العمل بموجب قانون اإلنتخابات بعد إجراء البرلمانیة القادمة بالمقام األول، و
التعدیالت الالزمة علیھ مما یلزم المفوضیة العلیا المستقلة لإلنتخابات بتطبیق القوانین بعیداً عن 
عملیات الغش والتزویر، وأن ال تفرق بین مكونات الشعب كما فعلت ذلك سابقاً مع حكومتي إبراھیم 

لمالكي، بحیث وجدنا غالبیة إھل السنة واألطراف الوطنیة الغیر موالیة إلیران الجعفري ونوري ا
الصفویة من شیعة العراق األصالء مبعدین أو مھمشین طوال سنوات العقد الماضي والیزالون، 
ونأمل أن یجدوا من الیوم أنفسھم أمام اختبار جدید أمام صنادیق اإلقتراع لوصول ودخول الصالحین 

ترى أن اإلنتخابات البرلمانیة القادمة یجب أن ، والحزمة الوطنیة العراقیة لبرلمان المقبلمنھم إلى ا
   :ـتراعي جملة من األمور فیما یأتي أھمھا

یج¦¦ب أن تمث¦¦ل اإلنتخاب¦¦ات البرلمانی¦¦ة العراقی¦¦ة المقبل¦¦ة، أھ¦¦م ع¦¦ودة سیاس¦¦یة حقیقی¦¦ة لكاف¦¦ة أطی¦¦اف  .أ
تعال¦¦ت فیھ¦¦ا ش¦¦كواھم م¦¦ن التھم¦¦یش واإلقص¦¦اء  الشعب العراق والسیما الطیف السني، بع¦¦د س¦¦نوات

 .السیاسي
تع¦¦ّد إنتخاب¦¦ات البرلم¦¦ان المقب¦¦ل بمثاب¦¦ة إختب¦¦ار سیاس¦¦ي حقیق¦¦ي لجمی¦¦ع الق¦¦وى السیاس¦¦یة والدینی¦¦ة،  .ب

وخاصةً الكتلة السنیة، اللذین منعوا مع سبق اإلصرار من المشاركة في اإلنتخابات بذرائع واھی¦¦ة 
ولوال ضغط الوالیات المتحدة األمریكیة لكان المالكي حاكماً خلقتھا حكومتي الجعفري والمالكي، 

 .لوالیة ثالثة كما حاكھا بالتزویر
یجب ووفقاً للدستور منح المكونات األقل نفوس¦¦اً م¦¦ن ب¦¦ین المكون¦¦ات الرئیس¦¦یة وزن¦¦اً إنتخابی¦¦اً نس¦¦بیاً  .ت

المكّمل¦¦ة بق¦¦انون وبوسائل دیمقراطیة وإنسانیة في القوائم اإلنتخابی¦¦ة، عل¦¦ى أن تتض¦¦من التش¦¦ریعات 
مباش¦¦رة الحق¦¦وق السیاس¦¦یة بحی¦¦ث یض¦¦من وج¦¦ود ع¦¦دد لك¦¦ل م¦¦نھم ف¦¦ي مجل¦¦س الن¦¦واب المقب¦¦ل، وف¦¦ي 
مقدمتھم المسیحیین والیزیدیین والص¦¦ابئة المن¦¦دائیین، وھ¦¦و م¦¦ا یف¦¦تح ناف¦¦ذة أم¦¦ل جدی¦¦دة لفئ¦¦ات بات¦¦ت 

معي متماس¦¦ك تردد أنھا عانت من التھمیش في عھود سابقة، لیغزل القانون بذلك خیوط نسیج مجت
 .ومطلوب لمواجھة مساعي قوى تسعى دوما إلثارة الفتن عبر قنوات طائفیة خبیئة

یجب أن یمثّل المھاجرین والمھجرین من الیھود من أصول عراقیة إس¦¦وة بالمس¦¦لمین والمس¦¦یحیین  .ث
من دون أي تفریق، ألنھم أصحاب ح¦¦ق ف¦¦ي وط¦¦نھم األم بموج¦¦ب الدس¦¦تور، وأن یض¦¦من الدس¦¦تور 

ل المھ¦¦اجرین والمھج¦¦رین ف¦¦ي البرلم¦¦ان بأع¦¦داد مقبول¦¦ة، بع¦¦د أن ع¦¦انوا ف¦¦ي دورات وج¦¦ود م¦¦ن یمث¦¦
سابقة من التغییب التام، مع أنھم تواجدوا بق¦¦وة من¦¦ذ تش¦¦كیل الدول¦¦ة العراقی¦¦ة ف¦¦ي عش¦¦رینیات الق¦¦رن 

 .الماضي ولعبوا دوراً رائداً وبناًء في نشوئھا وقیامھا
یة م¦¦ن أص¦¦ول عراقی¦¦ة ف¦¦ي أي ش¦¦أن م¦¦ن ش¦¦ؤون عدم تدخل المرجعیات الدینیة الت¦¦ي ال تحم¦¦ل جنس¦¦ .ج

السیاس¦¦ة الوطنی¦¦ة للع¦¦راق وأن تبتع¦¦د ع¦¦ن ت¦¦دخالتھا ف¦¦ي اختی¦¦ار مرّش¦¦حي الق¦¦وائم، وأن یعلن¦¦وا ذل¦¦ك 
بوس¦¦ائل غی¦¦ر ملتوی¦¦ة، ألن الدس¦¦تور ال یقب¦¦ل تھم¦¦یش أی¦¦ة فئ¦¦ة م¦¦ن فئ¦¦ات الش¦¦عب، بحی¦¦ث یمّك¦¦ن تل¦¦ك 

ن إص¦¦رار الم¦¦رتبطین بتل¦¦ك المرجعی¦¦ات الفئات المھمشة من الوصول إلى قبة البرلمان، ب¦¦الرغم م¦¦
المرتبط¦¦ة بأیدیولوجی¦¦ةً نظ¦¦ام مالل¦¦ي ق¦¦م وطھ¦¦ران ف¦¦ي ال¦¦دورات الس¦¦ابقة عل¦¦ى ع¦¦دم وص¦¦ولھم ال¦¦ى 
البرلمان، وھنا سیظھر التمییز بشكل جلي بین المرتبطین بتلك المرجعیات الغی¦¦ر وطنی¦¦ة ألنھ¦¦ا ال 

ح¦¦ین یفض¦¦لوا أن یعیش¦¦وا عل¦¦ى  تحمل باألساس الجنس¦¦یة العراقی¦¦ة وحت¦¦ى تس¦¦تنكف م¦¦ن حملھ¦¦ا، ف¦¦ي
أرض¦¦ھ وی¦¦دفنوا فیھ¦¦ا، ول¦¦ذلك ش¦¦اھد الش¦¦عب العراق¦¦ي والع¦¦الم دورتل¦¦ك الفئ¦¦ات ف¦¦ي تعظ¦¦یم الفس¦¦اد 
واإلفساد والدمار والتدمیر ونھ¦¦ب أم¦¦وال ال¦¦بالد وقت¦¦ل العب¦¦اد، وب¦¦ین تل¦¦ك الفئ¦¦ات الت¦¦ي س¦¦تتمكن م¦¦ن 

ر حقیق¦¦ي، یس¦¦توجب مع¦¦ھ، أن الوص¦¦ول ال¦¦ى البرلم¦¦ان عب¦¦ر التمثی¦¦ل اإلیج¦¦ابي، فھ¦¦م إذن أم¦¦ام اختب¦¦ا
یقدموا أداًء برلمانیاً، ع¦¦الي الحرفی¦¦ة والمھنی¦¦ة، ولیثبت¦¦وا فی¦¦ھ أنھ¦¦م ممثل¦¦ین حقیقی¦¦ین لجم¦¦وع الش¦¦عب 
ونواب عنھ، وكیف ستكسب ھذه الفئات ثقة الشعب ف¦¦ي االنتخاب¦¦ات التالی¦¦ة، والت¦¦ي تأم¦¦ل أن تك¦¦ون 

 .خالیة من أي تمییز سلبي وفقاً للدستور
مؤسساتھا وأذرعھا ورجاالتھا المؤمنین ببرنامج اإلصالح الرسمي ف¦¦ي حمل¦¦ة  إنخراط الدولة بكل .ح

وطنیة شاملة لش¦¦رح ھ¦¦ذا البرن¦¦امج وبی¦¦ان أھداف¦¦ھ ودالالت¦¦ھ والف¦¦رق ال¦¦ذي تحدث¦¦ھ ھ¦¦ذه اإلص¦¦الحات 
التي ستتوج بتش¦¦كیل برلم¦¦ان ینتخ¦¦ب بنزاھ¦¦ة، یش¦¦ترك ف¦¦ي تحدی¦¦د مع¦¦الم ومالم¦¦ح الحكوم¦¦ة القادم¦¦ة 
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ش¦¦تراك الم¦¦واطنین ف¦¦ي اإلنتخاب¦¦ات بحم¦¦اس وق¦¦وة لتحدی¦¦د مالم¦¦ح وھوی¦¦ة وبرنامجھا، مم¦¦ا یوج¦¦ب إ
 ً  .البرلمان القادم والحكومة القادمة أیضا

ال¦¦دخول ف¦¦ي س¦¦جال سیاس¦¦ي وفك¦¦ري مت¦¦زن م¦¦ع ال¦¦رأي اآلخ¦¦ر ض¦¦من قواع¦¦د الح¦¦وار ال¦¦دیمقراطي  .خ
واألدب السیاس¦¦ي الج¦¦م، وتجن¦¦ب أي ح¦¦االت إس¦¦تفزاز أو مماحك¦¦ة والحف¦¦اظ عل¦¦ى الھ¦¦دوء السیاس¦¦ي 
لعب¦¦ور مرحل¦¦ة اإلنتخاب¦¦ات بأم¦¦ان، ویتوج¦¦ب ھن¦¦ا وق¦¦ف التح¦¦ریض المباش¦¦ر والتعبئ¦¦ة الخش¦¦نة ض¦¦د 

 . الرأي اآلخر لتوفیر بیئة خالیة من التحرش والقدح السیاسي
ض¦¦رورة ان تس¦¦تمر الدول¦¦ة بك¦¦ل أجھزتھ¦¦ا وأذرعھ¦¦ا ف¦¦ي الحی¦¦اد اإلیج¦¦ابي الكام¦¦ل ف¦¦ي ك¦¦ل مراح¦¦ل  .د

دع¦¦م الھیئ¦¦ة العلی¦¦ا المس¦¦تقلة لإلنتخاب¦¦ات وت¦¦وفیر البیئ¦¦ة  العملیة االنتخابیة، وان یقتصر دورھا عل¦¦ى
 .الصحیة المالئمة للتنافس الدیمقراطي الشریف بین المرشحین والكتل

التعام¦¦ل الج¦¦دي م¦¦ع مظ¦¦اھر إس¦¦تعمال الم¦¦ال األس¦¦ود "السیاس¦¦ي" لش¦¦راء ال¦¦ذمم، وظ¦¦اھرة حج¦¦ز  .ذ
موع¦¦د الب¦¦دء ف¦¦ي الترش¦¦یح البطاق¦¦ات والمقاع¦¦د، مم¦¦ا یس¦¦توجب أن یق¦¦دم لل¦¦رأي الع¦¦ام س¦¦ریعاً وقب¦¦ل 

لإلنتخابات، ومحاسبة المخالفین للقانون الظھار حیادیة الدولة وحرصھا على حمای¦¦ة الناخ¦¦ب م¦¦ن 
 .اإلبتزاز والدفاع عن حقھ في اإلختیار الطوعي الحر

التوقف عن إعتقال نشطاء الحراك السیاسي أو تأجیل اإلج¦¦راءات بح¦¦ق م¦¦ن یخ¦¦الف الق¦¦انون م¦¦نھم  .ر
خاب¦¦ات، م¦¦الم تك¦¦ن الحال¦¦ة مس¦¦تھجنة ومَح¦¦ط إدان¦¦ة مجتمعی¦¦ة وذل¦¦ك للتخفی¦¦ف م¦¦ن ال¦¦ى م¦¦ا بع¦¦د اإلنت

 .الحمالت المنظمة الموسمیة للتحریض على الدولة وخطتھا اإلصالحیة
ض¦¦رورة اإلنفت¦¦اح عل¦¦ى النش¦¦طاء م¦¦ن ال¦¦وطنیین ف¦¦ي ك¦¦ل المحافظ¦¦ات، واإلس¦¦تماع لھ¦¦م ومح¦¦اورتھم  .ز

 .إلیھم الحزمة الوطنیة العراقیةوإیصال رأي 
الحزم��ة طة إعالمیة متكاملة تناقش في أروقة المؤسسات اإلعالمیة أھمی¦¦ة ووجاھ¦¦ة دور وضع خ .س

، ووجوب ظھور كل رموزھا في الحملة اإلعالمیة للترویج عن األفكار والسیاسات الت¦¦ي الوطنیة
 .وذلك من خالل مقابالتھم وتصریحاتھم اإلعالمیة الحزمةتنتھجھا وتعبر عنھا 

مش¦¦ین ف¦¦ي نس¦¦یج المجتم¦¦ع العراق¦¦ي وأن یمارس¦¦وا العم¦¦ل السیاس¦¦ي یج¦¦ب أن ینخ¦¦رط الساس¦¦ة المھ .ش
ویخاطبوا الجماھیر ویقدموا لھم الخدمات، لیكونوا بذلك خیوطاً تحاك ف¦¦ي النس¦¦یج ال¦¦وطني، وھ¦¦ذا 
یتطلب أن ال یكون تواصل المرشح مع الجماھیر قاص¦¦راً عل¦¦ى موس¦¦م اإلنتخاب¦¦ات فق¦¦ط، ب¦¦ل یج¦¦ب 

لعراقي، فھو مواطن طیب القلب یحب من یأخذ بیده لیبن¦¦ي ل¦¦ھ أن یخدم السیاسي العراقي اإلنسان ا
 .مستشفى أو مدرسة أو مسجداً أو كنیسة، ویساعده في القضاء على أزماتھ المتعددة

أن مش¦¦كلة المرش¦¦ح (الش¦¦یعي او الس¦¦ني) أن¦¦ھ ی¦¦دخل المنافس¦¦ة اإلنتخابی¦¦ة بوع¦¦ود، بینم¦¦ا یح¦¦دث ف¦¦ي  .ص
یعمل ویقدم حداً أدنى من العمل للجماھیر قبل  الغرب أن المرشح یدخل بقائمة خدمات مسبقة، أي

 .الترشح وتقدیم وعود بالمزید
ل¦¦ذلك ف¦¦إن أي مرش¦¦ح ش¦¦یعیاً ك¦¦ان أم س¦¦نیاً، مطال¦¦ب أن یراج¦¦ع نفس¦¦ھ ویس¦¦ألھا، م¦¦اذا ق¦¦دم م¦¦ن أج¦¦ل  .ض

الترش¦¦ح لتمثی¦¦ل الش¦¦عب؟ وأن یقتص¦¦ر الترش¦¦ح عل¦¦ى م¦¦ن ق¦¦دم ش¦¦یئا مح¦¦دداً، ولدی¦¦ھ م¦¦ا یقدم¦¦ھ ف¦¦ي 
ظر الناخب إلى دیانة المرشح أو مذھبھ أو قومیتھ أو سنّھ، بل سیحكم علی¦¦ھ المستقبل، عندھا لن ین
 .بكفاءتھ ونزاھتھ وعملھ

البد من تشریع "ق¦¦انون األح¦¦زاب"، ك¦¦ي یمك¦¦ن فق¦¦ط لألح¦¦زاب المس¦¦جلة رس¦¦میاً حس¦¦ب الق¦¦انون أن  .ط
 .تشارك في اإلنتخابات وأن تقدم قائمة مرشحین

وري أن تجري اإلنتخابات على إعتب¦¦ار أن الع¦¦راق ترى أنھ من الضر والحزمة الوطنیة العراقیة .ظ
واإلنتخابات المباشرة تعني أن المصوت ینتخ¦¦ب  ،منطقة إنتخابیة واحدة بما یتعلق بتوزیع المقاعد

البرلمان مباشرة ولیس لجھ¦¦ة معین¦¦ة م¦¦ن الن¦¦اخبین كم¦¦ا ھ¦¦و الح¦¦ال ف¦¦ي إنتخاب¦¦ات (رئ¦¦یس الوالی¦¦ات 
مبدأ الس¦¦ریة والنزاھ¦¦ة ف¦¦ي اإلنتخاب¦¦ات، كم¦¦ا یھ¦¦دف إل¦¦ى المتحدة األمیركیة) وھذا بالتأكید سیضمن 

من¦¦¦ع ممارس¦¦¦ة الض¦¦¦غط عل¦¦¦ى الن¦¦¦اخبین بم¦¦¦ا أن¦¦¦ھ ل¦¦¦یس بمق¦¦¦دور أي ش¦¦¦خص معرف¦¦¦ة كیفی¦¦¦ة قی¦¦¦امھم 
بالتصویت فعالً. أما مبدأ النسبیة فینعكس من خالل أن كل قائمة تمثل من قبل ع¦¦دد م¦¦ن األعض¦¦اء 

 .ة تجتاز نسبة الحسم أو القاسم اإلنتخابيوھو نسبي مع قوتھا االنتخابیة، شریطة أن القائم
 

 الخاتمـــة
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 :ـفي ما یأتي الحزمة الوطنیةوفي ضوء كل ما تقدم یمكن حصرالثوابت األساسیة لمشروع  .4
  .السیر بإتجاه خلق نظام دیمقراطي تعددي فیدرالي .أ
وبصورة شراكة قیادة إقلیم كوردستان العراق في كافة القرارات السیادیة لجمھوریة العراق  .ب

 . خاصة قیادة الحزب الدیمقراطي الكوردستاني بقیادة السید مسعود البارزاني
 .العمل على محاربة جمیع محاور اإلرھاب وتجفیف مصادر ومنابع تمویلھ .ت
العمل على توسیع مصالح اإلتحاد األوروبي والوالیات المتحدة األمریكیة في العراق بالشكل  .ث

من خالل بناء وتطویر كافة میادین التنمیة الشاملة إلزدھار  الذي یخدم مصالح العراق الوطنیة
 .الحیاة ألجیالھ الحالیة والقادمة

تفعیل وتطویراإلتفاقیة األمنیة اإلستراتیجیة القائمة بین أمریكا والعراق، والعمل لجعلھا كفیلة  .ج
 .بالدفاع عن العراق وشعبھ من كافة المخاطر الداخلیة والخارجیة

منظمة التحریر الفلسطینیة ألنھا الجھة الوحیدة التي تمثل إرادة الشعب  الوقوف مع سیاسة .ح
 .الفلسطیني  للوصول الى قیام الدولة الفلسطینیة المنشودة

 .رفع حالة الحرب مع إسرائیل .خ
تطبیع العالقات مع كافة المكونات من أصول عراقیة أین ما ھم في أقطار العالم، وتزوید كل من  .د

ى الجنسیة العراقیة وجواز سفر عراقي لیحافظوا على واجباتھم أمام یرغب منھم الحصول عل
وطنھم األم، كما تتعامل دول العالم المتحضرة كأمریكا وبریطانیا وفرنسا، ونخص بالذات الیھود 

إسوة بباقي مكونات الشعب العراقي الحاصلة على  من أصول عراقیة أین ما كانت أوطانھم الیوم
 .تلك اإلمتیازات

 

إن المخ¦¦اطر المحدق¦¦ة ب¦¦العراق والمنطق¦¦ة ق¦¦د وس¦¦عت می¦¦ادین العم¦¦ل، وتع¦¦ددت وأخی¦¦راً ول¦¦یس آخ¦¦راً ف¦¦      
المس¦¦¦ؤولیات، وتض¦¦¦اعفت الواجب¦¦¦ات، ونأم¦¦¦ل م¦¦¦ن هللا جل¦¦¦ت قدرت¦¦¦ھ أن یوفقن¦¦¦ا للنھ¦¦¦وض بھ¦¦¦ذه المس¦¦¦ؤولیة 

ى تتص¦¦لب الجس¦¦یمة، وم¦¦ن أبن¦¦اء ش¦¦عبنا الغی¦¦ورین أن یغمرون¦¦ا بال¦¦دعم والتأیی¦¦د والم¦¦ؤازرة واإلھتم¦¦ام حت¦¦
أرض¦¦یَّتنا، وی¦¦زداد إص¦¦رارنا وعزیمتن¦¦ا عل¦¦ى مواص¦¦لة نض¦¦النا ال¦¦وطني حت¦¦ى النھای¦¦ة، ونح¦¦ن ھن¦¦ا ونتیج¦¦ة 

الحزم��ة دراس¦¦تنا المستفیض¦¦ة لبرن¦¦امج عملن¦¦ا ھ¦¦ذا یمك¦¦ن أن نؤك¦¦د وبك¦¦ل ثق¦¦ة وإطمئن¦¦ان بض¦¦مان حص¦¦ول 
لنس¦¦یر ف¦¦ي ، تخابی¦¦ة القادم¦¦ةوالتي تستحقھا في البرلمان في الدورة اإلن على مكانة متمیزة الوطنیة العراقیة

 للحف¦¦اظ عل¦¦ى س¦¦المة عملن¦¦ا وتط¦¦ویره بق¦¦دراتنا الذاتی¦¦ة الط¦¦اھرة والنزیھ¦¦ة إلنتش¦¦الطریقنا الش¦¦اق الطوی¦¦ل و
لیصبح م¦¦ن أھ¦¦م الرك¦¦ائز الرئیس¦¦یة لتحقی¦¦ق الس¦¦الم وبنائھ من جدید  العراق األبي من قعـر الظالم والضیاع

األوس¦¦ط الكبی¦¦ر، بم¦¦ا فی¦¦ھ الخی¦¦ر لش¦¦عوبھ، وأن یع¦¦م األم¦¦ن في المنطقة، وفي بن¦¦اء خارط¦¦ة مش¦¦روع الش¦¦رق 
 .واألمان والسالم في ربوع عالمنا الجدید. ومن هللا التوفیق

 

******************* 
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 الملحق ( أ )                   
 بعض المصطلحات والمفاھیم السیاسیة

 

 السیاسة ومفھومھا .1
ً عبارة عن كلمة مشتقة من "ساس األمر ویسوس األمور" بمعنى                        "السیاسة" لفظا

الطریقة التي یتم بواسطتھا تنظیم  :أما مفھومھا فیعني .تسییر األمور ورعایة الشؤون
  .حیاة األفراد داخل مجتمع ما إعتماداً على مؤسسات مختلفة یتشكل منھا جھاز الدولة

 

 ـ مفھوم الوعي  2
 "اإلدراك العقلي للتجارب والمتغیرات المحیطة"یقصد بمفھوم الوعي ھو عملیة                            

لیصبح للمواطن القدرة على تكوین موقف محدد تجاه الواقع الذي یعیشھ، والوعي ھو 
دام العقل السلبیة في التعامل مع الواقع بعیداً عن استخ"عكس الغفلة والتي تعني 
 ".والمنطق في تبني المواقف

 

 ـ الوعي السیاسي 3
ھو قدرة المواطن على فھم األوضاع والقضایا والمشاكل السیاسیة في وطنھ                             

وتأثیر السیاسات الدولیة على أمن وأمان وطنھ وإستقراره، ولذلك فإن الوعي السیاسي 
  :ـة ھيیشتمل على أربعة مكونات رئیسی

  .الرؤیة الشاملة .أ
 .اإلدراك الناقد .ب
 .اإلحساس بالمسئولیة .ت
 .الرغبة في التغییر .ث

 

 ـ عناصر الوعي السیاسي 4
معرفة بالواقع السیاسي العام لمجتمعھ والعالم من حولھ، والمقصود بذلك معرفة  .أ

 .حقیقیة لظروف وطبیعة ذلك الواقع أي "معرفة ما ھو كائن"
السیاسیة" الممكنة والمتاحة، كأطر مجتمعیة، وكحلول لما إلمام الشخص بـ "البدائل  .ب

یعتري المجتمع من مشكالت سیاسیة ینجم عنھا مشكالت مختلفة "معرفة منطقیة 
 .لما یجب أن یكون"

 .فھم معقول للمفاھیم والمصطلحات والتیارات السیاسیة الرئیسیة السائدة والممكنة .ت
 

 ـ أھمیة الوعي السیاسي5 
السیاسي مطلباً لتحقیق الدیمقراطیة والعدالة والمساواة، ویعمق معاني  یعد الوعي      

االنتماء والوالء للوطن، وتنشیط الوعي السیاسي لھ أھمیة في تنویر المواطن بحقوقھ، 
 ولقد ركز الفكر السیاسي اإلنساني على أھمیة بناء الدیمقراطیة.

 

 .  وسائل تكوین الوعي السیاسي6
 .باشرالتوجیھ السیاسي الم .أ
 .الخبرة السیاسیة المكتسبة من المشاركة .ب
 .التعلم الذاتي ومتابعة األحداث .ت
 .الخبرات في المجال العام وتوظیفھا في المجال السیاسي .ث

 

 ـ وسائل صناعة الوعي السیاسي7
 :ـ حتى یتحقق النجاح في مھمة تنمیة الوعي السیاسي ال بد من إمتالك التالي      
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الفئة المستھدفة (المواطنین)  إلیصال الرسالة المناسبة والھادفة لبناء  القدرة على الوصول إلى .أ
 .وعي جاد وصحیح، وھذا یتطلب إمتالك الوسائل الالزمة (اإلعالم بأشكالھ)

 .القدرة على تقدیم اإلجابات المقنعة لكل ما یتعرض لھ المواطنون .ب
بمختلف مستویاتھم الثقافیة  عملیة صناعة الوعي ھي عملیة تفاعلیة دقیقة، یحتاجھا كل مواطن .ت

 .والعلمیة والعملیة واالجتماعیة، وھي عملیة متجددة
 

ھو عملیة إدراك المواطن لما  الحزمة الوطنیة العراقیةإذن فالوعي السیاسي من وجھة نظر       
حولھ، وشعوره بنفسھ وما یحیط بھ، وفھمھ للواقع الذي یعیش فیھ، ورؤیتھ الواضحة لطریق 
نجاحھ وتحقیق أھدافھ، والعلماء والمفكرون والمثقفون والقادة االجتماعیون وطالب المدارس 

فھم الذین یمتلكون دوائر والمعاھد والجامعات وكل من یمتلك من الوعي السیاسي الشيء المفید، 
واسعة یستطیعون من خاللھا التأثیر على المواطنین وعلى الرأي العام وحشد طاقات الشعب من 

 .أجل إنجاز اإلصالح والتغییر 
 

********************** 
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 القسم الثاني
 آلیات العمل

 
 التھیؤ لإلنتخابات القادمة. إجراءات الحزمة الوطنیة العراقیة بصدد 1
 أ. اإلجراءات قبل اإلنتخابات    

وتعمل على أن المصیر الوطني یجب أن یتقرر في اإلنتخابات  الحزمة الوطنیة العراقیةتجتھد أوالً.       
البرلمانیة القادمة، ال تستطیع أن ترى أن المآسي والویالت باقیة ومستمرة وبأعنف من أي 
وقت مضى، وال ترید أن تشاھد أن مصیر الشعب تتحكم بھ أیادي أطراف بھویات غیر 

یر عابئین بما آل الیھ حال المواطن العراقي وطنیة، تتقاذفھا مصالحھا وأجنداتھا المشبوھة، غ
من الضیاع والتخبط في واقع مٍزر جداً أطبق بخناقھ على كل مفردات حیاتھ لیحولھا إلى 

 ً  .كابوس یعیشھ ویتكرر بكل تفاصیلھ یومیا

 

اء تتھیأ لتختار اآللیات الوطنیة المطلوبة للطریق السلیم والبنَّ  الحزمة الوطنیة العراقیةإن  ثانیاً. 
اإلنتخابات وفي قلوب عناصر مكوناتھا ة بعد اإلنتخابات المقبلة، وتترقب للسنوات القادم

خوف ووجل من أن تتكرر مأساتنا وتتصدر المشھد السیاسي الوجوه نفسھا التي تالعبت 
بمصیر البالد والعباد طیلة السنوات العجاف الماضیة، وإختلقت الملفات واألزمات السیاسیة 

ة حسب مصالحھا وأھوائھا، تلك األزمات التي ساھمت في تأجیج نار الطائفیة واإلقتصادی
واإلرھاب الذي كان ضحیتھما المواطن العراقي المغلوب على أمره، ذلك المواطن الذي 
أصابھ الیأس من جدوى ھذه االنتخابات ومن العملیة السیاسیة برمتھا، حتى أن الكثیرین منھم 

رة والرحیل بعیداً عن عراقھم الذي أجھز علیھ سماسرة السیاسة، باتوا ال یفكرون سوى بالھج
دوھم وھجروھم في الداخل  وسیاسیوا اإلرھاب والصدفة، فنھبوا ثرواتھ وقتلوا أبناءه وشرَّ

  .والخارج وأوصلوا األمور فعالً إلى طریق مسدود
 

العملیة السیاسیة الراھنة، بحیث یشھد إن اإلنتخابات المقبلة یجب أن تغیّر من مجرى ومسار  ثالثاً.     
ً قد حصل بما یحقق اإلنتقال من الحالة المظلمة  المواطن بعد اإلنتخابات القادمة تغییراً نوعیا
إلى أخرى مشرقة، ولن یكون فیھا الرابح األكبر كالفائز باألغلبیة، فالكل شاھد وسیشاھد بأم 

یّل للمتابع أن الشخص السیاسي سیقسم نفسھ عینیھ حالة اإلنشقاقات التي تطال الجمیع حتى یخ
ً وراء مصالح شخصیة ضیقة  ،إلى أجزاء كي یشارك بكل جزء منھ في كتلة أو تحالف الھثا

في تعبیر صارخ عن ضعف المبدأ، بل إضمحاللھ حتى الحضیض، لیعلوه شغف الجاه 
ون إنشقاقاً والمال بوسائل وضیعة ودنیئة، كما أننا ندرك بأن بعض ھذه اإلنشقاقات سیك

مفتعالً ومظلالً لحسابات ملتویة بقصد كسب األصوات التي تعجز عنھا القائمة األصلیة 
المنشق عنھا ظاھراً في مكر ودھاء وخبث سیاسي، كما سیلجأ الفاسدون والمفسدون إلى 
إستخدام األموال والھدایا وإعطاء الوعود بالوظائف واإلستعانة ببعض أصحاب الشركات 

لتمویل عملیتھم اإلنتخابیة مقابل وعود بمقاوالت وما شابھ ذلك، والتي تعتبر من  والمقاولین
 ً ً وأخالقیا ً وشرعیا وكذلك إستغالل الرموز الدینیة أو المبادئ  ،الوسائل المرفوضة وطنیا

إلضفاء صفات معینة على بعض المرشحین بقصد التأثیر على قناعة واختیارات الناخبین أو 
لدینیة أو الطائفیة أو القومیة، نعم إننا نتوقع إن كل ھذا سیتكرر مرة أخرى استغالل المشاعر ا

في االنتخابات القادمة، لكننا ضد أن یقاطع أي عراقي اإلنتخابات ویمتنع عن التصویت، ألن 
ألنھ سیسمح للفاسدین  ،العزوف عن االنتخاب كعقوبة سترتد على المواطن، وسیعاقب نفسھ

ٍة أطول في الحكومة والبرلمان، كما أن ھذا األمر یفسح المجال أیضاً وللفاشلین بالبقاء فتر
للمتطفلین والسماسرة وتجار السیاسة من شراء األصوات وتزویرھا ما ینعكس سلباً على بناء 
الدولة ومؤسساتھا وخدماتھا، واإلمتناع عن التصویت سیقدم خدمة كبیرة جداً لألحزاب 

لبرلمان، ألن أنصارھا سیدلون بأصواتھم وبدون منافسة مع السیاسیة الموجودة في السلطة وا
 .القوائم األخرى
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إن اإلنتخابات الحقیقیة عبارة عن آلیة دیمقراطیة تحفظ للمواطن حقھ في إختیار من یمثلھ  رابعاً.
تدعو وتشدد أن ال تتنازل عن حقك أیھا المواطن بسبب  الحزمةبصدق ونزاھة، ولذلك فإن 

فالحزمة والمفسدین، وال تتنازل عن حقك بسبب الذین لم یفوا بوعودھم، تصرفات الفاسدین 
بالنتیجة تتكلم عن عملیة سیاسیة حضاریة، فعملیة االنتخابات ظاھرة سیاسیة جیدة  الوطنیة

إذا ما طبقت بصورتھا الصحیحة بعیداً عن أیة إعتبارات فردیة مصلحیة أو طائفیة مذھبیة أو 
عتبارات أخرى غیر مصلحة العراق وأمنھ وإستقراره، والنظام عشائریة مناطقیة أو أیة إ

االنتخابي األصلح للعراق ھو النظام الذي یخرج بنتائج ایجابیة لصالح الشعب وتمثیلھ بالشكل 
الوطني المطلوب، أكثر من أن تكون نتائجھ لصالح فئة أو حزب مذھبي أو طائفة دون 

وذلك بسبب التنوع  %100ام انتخابي صالح أخرى، مع األخذ بنظر اإلعتبار عدم وجود نظ
والتعدد االثني والطبقي والدیني والطائفي باإلضافة إلى الفروق أالجتماعیة والسیاسیة ومدى 
التطور الحضاري والحقوقي للدولة، فحن الیوم بأمس الحاجة إلى مجلس نواب یتجسد فیھ 

ً وطنیاً صدق االندفاع نحو تشكیل حكومة فریق عمل منسجم یملك رؤیة  واضحة ومشروعا
لبناء العراق في ظل دولة عصریة تتحقق فیھا العدالة اإلجتماعیة لبناء الوطن والمواطن، 
ولن یتم ھذا األمر إال باختیاراتنا الصحیحة لمن سیتولى مصیر البالد لسنوات مابعد 

 .اإلنتخابات القادمة
 

 ب ـ اإلجراءات ما بعد اإلنتخابات  
 

ستواجھ مھمة بالغة الصعوبة  الحزمة الوطنیة العراقیةفإن  الخسارة في اإلنتخابات:أوالً.  في حالة 
والتعقید تتمثل بإعادة النظر في تأسیس الحزمة، وإستخالص الدروس والعبر من ھذه الخسارة، 
وتوحید الصفوف من جدید، واإلنفتاح بصورة أفضل صوب القیم والثوابت الوطنیة المشتركة، 

وسنعمل جاھدین مخلصین ونبذل  الحزمة.حم بصورة أكبر بین مكونات ھذه والتماسك والتال
قصارى جھدنا من أجل أن تكون السمة األبرز ألیة إنتخابات قادمة ھي تحقیق نجاح وفوز 

بإذن هللا تعالى، والخسارة "ال سامح هللا" ال تعني بأي حال من الحزمة الوطنیة العراقیة 
 الحزمة.الوطنیة البارزة من مكونات ھذه  األحول خسارة الوجوه السیاسیة

 

فھذا یعني بالتأكید ثبات الثقة على مستوى اإلیمان والوالء  ثانیاً. أما في حالة الفوز في اإلنتخابات:
المطلق للشعب والوطن وتحقیق أھدافھما السامیة، والتي ستتركز بالدرجة األساس على إعادة 
اطالق النمو االقتصادي الذي یشكل محور التجاذب بین العراق والدول األوروبیة وأمریكا 

ى ضرورة تقدم وإزدھار العراق، ناھیك عن على وجھ الخصوص، والتي تصر جمیعھا عل
وفاء الحزمة والتزامھا بالوعود التي قطعتھا وتقطعھا على نفسھا في حملتھا االنتخابیة والتي 

ستفوز على أساسھا، آخذین بنظر اإلعتبار منذ اآلن التركة الثقیلة "الھائلة" التي یتوجب على  
اإلقتصادیة والمالیة الصعبة للدولة العراقیة  عدم تجاھلھا لألوضاع الحزمة الوطنیة العراقیة

وذلك بسبب الفساد المستشري في جمیع مفاصلھا بموجب إمالءات وأوامر ماللي قم وطھران 
لعمالئھم المھیمنین على السلطة من أحزاب ومنظمات وملیشیات إرھابیة المرتبطة بفیلق 

األوضاع ولو بالحد األدنى  القدس الصفوي اإلرھابي الھدام، وعدم السماح لھم في تصحیح
 .لتحسین أداء مؤسسات الدولة بالصورة السلیمة والبناءة

 التحدیات المحتملة التي تواجھ نشاط وعمل الحزمة الوطنیة في المرحلة المقبلة

، النھا نقطة تصادم بین برنامجین للحزمة الوطنیةتشكل االنتخابات النیابیة القادمة تحد كبیر  -أ
عبر  الحزمة الوطنیة العراقیةوطني دیمقراطي حر الذي ترسمھ وتحدد معالمھ برنامج  :متناقضین

القنوات الدستوریة، وبرنامج المقاطعة أو الممانعة الذي یصطف مع من یرید كل شيء مقابل ال شيء 
او یرغب بإستمرار ھیمنة الرادیكالیة الدینیة الطائفیة والمذھبیة المتطرفة التي تحاول أن تقفز على 

قع وترفض مبدأي التدرج والمرحلیة، والحالة ھذه یجب أن نفھم بأن جوھر عملیة البناء الجدید الوا
قد أخذت قناعة ، والبد لھا ان تقوم بالتدریج وعلى مراحل بدأً بتحضیر البنیة التحتیة الدیمقراطیة أوالً 

في سیاق عدم اإلستقرار العراقیین تتعزز یوماً بعد آخر بأن مسار التغییر واإلصالح ال یمكن أن یبدأ 
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وإستتباب األمن بجانب الھزات السیاسیة واإلجتماعیة واإلنقسامات الحادة، ومن المتوقع، ال بكل تأكید 
سیشتد الصراع السیاسي ویزداد سخونة من قبل المرجعیات المرتبطة بماللي قم وطھران ومن اآلن 

للحزمة الوطنیة رنامج الوطني وحتى إقتراب موعد االنتخابات وذلك بھدف التشویش على الب
والحط من قیمتھ ودالالتھ واثره االیجابي المباشر على عملیة تغییر قواعد اللعبة السیاسیة العراقیة، 

 .والبرلمانیة ومخرجاتھا
إن اإلنفالت األمني والتخبط اإلداري الیوم مرده الى عدم استكمال مؤسسات الدولة بآلیات  -ب

ً بإستمرار ولن یحل مشكلة أبداً، دیمقراطیة سلیمة وعلى رأسھا  البرلمان الذي سیجعل التوتر قائما
أما عن كثرة األحزاب الورقیة الھامشیة التي لم یكن لدیھا سوى شقة فارھة لكنھا فاضیة، وكثیراُ من 
األموال لشراء الذمم واألصوات، وتستطیع طبع عدة مئات من النشرات وتسمیھا صحیفة ال یقرؤھا 

 .. !! نا بطلعتھ البھیة في قناة فضائیةأحد، وأطل علی
إن التكتالت التي یتم التحضیر لھا قبل كل إنتخاب لم ولن تحقق نجاحاً یعتد بھ سوى في الفساد       

واإلنتقام والتخریب، ألنھا ال تدفع  بمرشحین لدیھم رصید شعبي حقیقي یمكن أن یصل بھم إلى 
ھذه األسماء الرنانة التي تتردد على األسماع ولیست  البرلمان، ولذلك فإن الشعب العراقي یشاھد

 .وفق المفھوم الوطني ولیس الطائفي لدیھا قواعد شعبیة أصالً 
وبكل تأكید سنرى قریباً ظھور أحزاب تستحق أن توصف بأحزاب "المصالح الوطنیة" مقابل       

البرلمان لتكون ممثلة أحزاب "المصالح الدنیئة" وتحاول أحزاب المصالح الوطنیة الوصول إلى 
للشعب بشكل فعلي وحقیقي، وتقف بثبات وقوة أمام طغیان أحزاب "المصالح الدنیئة" وأخواتھا من 

 أحزاب الجریمة والفساد.
ومن منطلق العمل بكل أمانة وصدق وشفافیة تؤكد أنھ البد من أن  والحزمة الوطنیة العراقیة      

نصارح أنفسنا وأمام الشعب بأن ممارستنا للعمل السیاسي سابقاً كان ضرباً من العشوائیة السیاسیة 
والتخطیط الفكري، فنحن لم نمارس سیاسة منظمة من قَْبل وعلینا أن نقر وأن نعترف بذلك، لذا 

أ من اآلن لممارسة العمل السیاسي الحقیقي المنظم والمحترم كالذي نراه في یتوجب علینا أن نتھی
بقیة دول العالم المتحضرة، ویجب أن نكون واعین ومدركین كي ال نواجھ أیضاً الكثیر من التخبط 

 .واإلرتباك في المرحلة القادمة، ولكي نخلق لشعبنا نوع من اإلستقرار بعد فترة نتمنى أال تطول
عراقییون قد لمسوا لمس الید ان الحكومات السابقة لم تحقق ولم تقدم لھم غیر الدمار وال      

والخراب، وإن األحزاب الوطنیة تستشعر المخاطر الجسیمة التي تتھددھا، وتدرك ان أكبر ھذه 
والبد لھا من أن  الحزمة الوطنیة العراقیةالمخاطر ھي إغتیال الدیمقراطیة، فلذلك یتوجب على 

 .مارسة سیاسیة رفیعة المستوى بمھاراتھا ومثابرتھا البنَّاءةتحقق م
ترى بأن العراقیین قد إنصدموا عندما أخذوا یعرفون أبعاد حكومات  والحزمة الوطنیة العراقیة -ت

"المحاصصات الطائفیة والعنصریة"، وما ھي أھداف الخرائط الخفیة التي رسمتھا تشكیالتھا 
وسع من عملھا وتجعل العوام من الناس والمغفلین أن یستجیبوا الھدامة، وما ھي الوسائل التي ت

لھا، ویدركون أیضاً الصعوبات التي یمر بھا عراقھم الغالي وھذا ھو األھم، وبالرغم من الظروف 
المأساویة الكبیرة التي خلقتھا حكومات المحاصصة الطائفیة، فالعراقیون یعرفون حجم المصاعب 

رثیة وعبثیة النتائج التي تحققت في ظل تلك الحكومات السابقة لحد والمتاعب، ویدركون كذلك كا
اآلن، ومن أھم تلك المصاعب الفعلیة ھي عدم إھتمام الحكومات المتعاقبة بمیادین التنمیة المختلفة 
ً الخریجین منھم، فكل عائلة أخذت  وإإلحباط المتولد لدى الشباب العاطلین عن العمل وخصوصا

تقیس بھا درجة فساد الحكومة ومفسدیھا، ناھیك عن القتل والتھجیر والتدمیر تكتوي بھذه النار و
ً جدیدة أمام  ً إن تلك الحكومة لم تعمل قط على فتح آفاقا وخراب البالد، ویعرف العراقیون جمیعا
العمل السیاسي في البالد، وبكل تأكید فإن الذین یتولون المسؤولیات منھم في المستقبل لن یتجاوزوا 

 .التجربة الفاشلة بسھولةھذه 
ً حدود عمل الحكومة بأنھا حكومة إنتقالیة بین مرحلة فوضى وھدم سابقة،             ویعرفون أیضا

ومرحلة إستقرار وبناء خالقة الحقة مؤسسة على تآلف واسع، وإن كنا نشھد بأن ھذه الحكومة  
اً وفي كل ما في وسعھ أن یطبق التزال مكبلة بقیود رئیس حزب الدعوة المالكي الذي یحاول جاھد
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تعلیمات وأوامر أسیاده الماللي في قم وطھران، الذین تنكروا للرساالت السماویة السمحاء وال سیما 
 .االسالم الحنیف ولكافة القومیات والمذاھب التي ال تتفق مع أیدیولوجیتھم الھدامة

بحیث یصبح التمثیل السیاسي لمكوناتھ إن اعادة تشكیل ورسم الخارطة السیاسیة للعراق              
ً عن واقع سیاسي وإجتماعي حقیقي، ولیس ناتج عن إفتعال خارطة وصنعھا،  تمثیالً أصیالً منبثقا
وھذا ھو جوھر ومقتضى المرحلة اإلنتقالیة، واذا ما نجحنا في أن نقود بالدنا الى ھذه المرحلة فإننا 

، فباالضافة الى كل ذلك، فإن كل مرحلة العراقیة للحزمة الوطنیةنعتبر ذلك أھم إنجاز سیاسي 
إنتقالیة سیاسیة تلزمھا إصالحات جوھریة، واإلصالحات التي رسمناھا في مجال القضاء والتعلیم 
والجوانب اإلقتصادیة والمالیة واإلجتماعیة فھي إصالحات كبرى ستأتي أُكلُھا ولو بعد حین، ولكن 

ھا أن توطد تلك التقالید الراسخة في مجتمعنا، ومن الجدیر بكل تأكید یلزم عدة سنوات لیتسنى ل
وقیادات مكوناتھا  الحزمة الوطنیةبالذكر فإن من اإلصالحات المھمة الواردة في سیاق برنامج 

نحو االنتقال الدیمقراطي ھو اإلصرار على إجراء التعدیالت الدستوریة الجدیدة والتي ستطرح 
 .لالستفتاء الشعبي العام

ال تفصلھا سوى السنوات المتبقیة من عمر الحكومة عن خوض اإلنتخابات  الحزمة الوطنیة ث.  إن
البرلمانیة القادمة، ونعتقد بأننا نستطیع أن نؤسس للمرحلة المقبلة، وأن نقود الخارطة السیاسیة 
م نحو ممارسة مختلفة ستظھر بالتأكید في اإلنتخابات القادمة، وما یؤرقنا حقیقةً ھو مسألة عد

اإلستعداد والتحضیر التشریعي والتنظیمي لتلك اإلنتخابات المنشودة، وھي وسائل متعلقة بمراجعة 
قوانین اإلنتخابات، وھذه أشیاء ھیأناھا وستعرض على الشعب من خالل مجھوداتنا اإلعالمیة 
بشكل مسھب عن اإلنتخابات المقبلة، وكذلك الخطوط العریضة لإلصالح المنتظر من قبل 

مة سواء فیما یخص اإلنتخابات المحلیة التي یفترض أنھا تعبر عن إحترام وحدة المدینة الحكو
وأشیاء كثیرة تتعلق باإلقتراع وبتنظیم المدن العراقیة في إطار سلیم بالوسائل الدیمقراطیة المحلیة، 
ً ما یتعلق بدور وإستخدام األموال الغیر مشروعة (المال األسود) ألغراض إنتخابی ة، وخصوصا

للحزمة وعن أخالقیات اإلنتخابات وكل ما یدفع من اآلن الى بلورة ما جاء في البرنامج السیاسي 
، وقوانین واضحة وقویة لنقطع الطریق على كل محاولة للعودة بشعبنا الى الوطنیة العراقیة

لي ھو الوراء، أو الجھاض اإلنتقال الدیمقراطي، ألن أخطر ما یھدد العراق ومصالح المجتمع الدو
أن یظل العراق یدور في حلقة مفرغة ویعیش في مرحلة متخلفة عن إنتقال العالم نحو األفضل 

 .بإستمرار
ً عاشوا منذ اإلحتالل عام               وحتى یومنا ھذا تجارب مؤلمة من  2003العراقیون جمیعا

عب حداً لھذا الدوران ترید أن یضع الش والحزمة الوطنیة العراقیةاإلنتخابات المزورة والمظللة، 
في الفراغ، وتعتقد أن الجو السیاسي السائد الیوم جو یساعد على ھذا اإلنتقال، فنحن ال نرید أن 
نعیش اجواء وصایة االحزاب الطائفیة وصنع الغالبیات والسعي الى تفصیل الخارطة السیاسیة 

على تجاوز ھذه الممارسات على مقاس سلطتھا الطائفیة، إذن فالبد من إمتالك اإلرادة والقدرة 
 .بعون هللا تعالى الحزمة الوطنیة العراقیةالسلبیة، وھو ما تسعى جادة الى تحقیقھ 

ً حركات تململ وإنشقاقات داخل العدید من  ج.  ھناك والدة أحزاب جدیدة، وھناك تلوح في األفق أیضا
أول إنتخابات نزیھة في  أحزاب السلطة الحاكمة، فنحن مقبلون على إنتخابات تبشر بأنھا ستكون

ً على إعادة تشكیل الخارطة السیاسیة العراقیة، ولذلك فإن كل األطراف  العراق، ومقبلون أیضا
الوطنیة مدعوة الیوم إلى أن تعید حساباتھا بشكل دقیق تجاه اإلنتخابات القادمة، ومن أجل ذلك فإن 

السیاسیة لجعل الخارطة السیاسیة  تدعو الى تعزیز التكتالت الوطنیة الحزمة الوطنیة العراقیة
متماسكة ومعقولة وقادرة على الحصول على غالبیة جدیدة في البرلمان، وتدعو الجمیع الى 
اإلستفادة من الفرصة القادمة للمساھمة في اإلنتخابات بكل قوة وإصرار، ألن األمور الیوم تجري 

 .بشكل مختلف تماماً عن األمس القریب
اإلنتخابات على أساس شراء األصوات ھو نوع من وسائل الوصایة على الشعب  إن إجراء           

ونوع من اإلستخفاف بذكائھ، فنحن ال نتھیأ لإلنتخابات خارج اإلنتخابات، بل نتھیأ لھا باإلنتخابات 
وبالممارسة السیاسیة السلیمة والواضحة، والذین یعتقدون إنھم أنضج من الجمیع وأنضج من الشعب 

ھب الى صنادیق اإلقتراع، ویحددون سعر شراء صوت المواطن، ھم واھمون تماماً، فنحن الذي یذ
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نعترف بأن لنا مشاكلنا، ولنا نقاط ضعفنا بالتأكید، لكن یجب أّال ننسى ان العراق ھو من الدول 
 العربیة القلیلة التي تمرست بفضل تحریر العراق من اإلستعمار العثماني من قبل بریطانیا في مطلع

أن تم تشكیل المجلس التأسیسي من بعض زعماء العراق السیاسیین القرن الماضي، وبالتحدید منذ 
وشخصیاتھ المعروفة، بضمنھما الزعیمان الخالدان نوري السعید باشا وجعفر العسكري والذي 
إنتخب نقیب أشراف بغداد السید عبد الرحمن النقیب كأول رئیس لوزراء العراق وقاموا بتأسیس 

ً على عرش العراق حیث توج في ال  23مملكة العراقیة الھاشمیة ونصبوا األمیر فیصل األول ملكا
تمرس العراق على الحیاة الدیمقراطیة والتعددیة الحزبیة وعلى نعم نقول لقد  .1921آب من عام 

ً سیاسیة مختلفة وتجارب حكومیة متباینة،  اإلنتخابات ومنذ ذلك الحین عرف العراق أحزابا
فالعراقیون الیوم یعرفون جسامة المخاطر التي تتھددھم، ویعرفون أیضاً أن أكبر ھذه المخاطر ھي 
المقامرة بتجربتنا الدیمقراطیة، وكل إنتخابات لھا مخاطرھا وتجاوزاتھا المحتملة ولھا مفاجآتھا 

ممارسة الغیر متوقعة أیضاً، بید أن كل ھذا یعطي مبرراً لمشاركة الشعب في اإلنتخابات وال
ً ھو أن  الدیمقراطیة، وباإلتفاق اإلجتماعي الذي یربطنا جمیعاً، ومن المؤكد أن مسؤولیتنا جمیعا
نَـأَْمَن بھذه اإلنتخابات محافظین لھا على تاریخھا الدستوري والقانوني، ومحافظین لبالدنا على 

لتكون ھذه اإلنتخابات فعالً إنتظام مواعیدھا السیاسیة واإلنتخابیة، وعلى الجمیع أن یتحمل مسؤولیتھ 
 .عنوان مرحلة سیاسیة جدیدة

العراق یمر اآلن بظروف مرحلة انتقالیة متمیزة واستثنائیة، خاصة ان ھناك رئیس حكومة إن            
جدیداً وعھداً جدیداً یحتاج الى فسحة من الوقت لترتیب أمور حكومتھ وإدارتھ، ونحن ننظر الى ھذه 

حلة إنتقالیة بین الھدم والبناء، فالعھد القدیم ال یمكن إعتباره إّال كابوساً ینبغي أن المسألة ونصفھا بمر
نجعلھ خلف ظھورنا، بمعنى اننا أخذنا نعیش عھدا جدیدا مع رئیس حكومة جدید، لكن ھذا العھد 

جدید، ینبغي أن یُْبنى على اسس متینة وصلبة، إنھا تجربة قویة بین ایدینا ننطلق منھا نحو العھد ال
فھناك استمراریة تمیز الواقع السیاسي في العراق، فالمؤسسات في العراق ھي مؤسسات عریقة ولم 
تنزل علینا من السماء فجأة، ولكنھا شجرة ممتدة جذورھا في األعماق، عمق وإمتداد الدولة العراقیة 

ترسیخ الدیمقراطیة الحدیثة، ونحن نرفض كل تكرار للتجارب االنتخابیة السابقة الفاشلة، ونؤمن ب
ونؤمن بالتعددیة وال نرید أن یكرر العراق تساؤالتھ عن نظافة ونزاھة وشفافیة اإلنتخابات كلما 

  .إقتربت وحدثت وإنتھت
فالبد أن نكون في وضع افضل بكثیر مما كان علیھ االمر اثناء فترة الحكومات الطائفیة             

د للحكومة ولیست حكومة جدیدة، ونأمل منھ أن یدافع عن السابقة، فلدینا عھد جدید، ورئیس جدی
االسس الدیمقراطیة للبالد، واإلحزاب ستصبح في وضع افضل النھا عاشت تجربة قویة من خالل 
حكومات المحاصصات الطائفیة، ولدینا مجتمع مدني أكثر حیویة من السابق وھناك انفجار في 

ة، وھي الیوم مؤطرة بشكل فاعل للشباب والشابات في تشكیل الجمعیات المدنیة والمؤسسات المستقل
مجتمعنا، كما ان الوضع االقتصادي سیصبح بشكل أفضل مستقبالً ألن ھناك فعالً جاذبیة حقیقیة 

  .بالنسبة للعراق لالستثمارات االجنبیة
ویجب على رئیس مجلس الوزراء الحالي أن یخلف المالكي في إطار التغییر ال في إطار            

اإلستمرار، ونأمل أن ینسلخ ھو والبعض من الدعاة الوطنیین الصالحین بعد تشخیص والؤھم 
ً من ھذه العائلة السیاسیة الفاسدة والمفسدة المسماة "حزب ا ً دقیقا لدعوة وإنتماؤھم للعراق تشخیصا

 اإلسالمیة"
  

ھو  الحزمة الوطنیة العراقیةح. أما موضوع تنسیق الحریات واإلنتقال الدیموقراطي، فإن القناعة لدى 
وجوب أن نخرج من ثقافة اإلستثناء وثقافة المؤتمرات، وال أمل في أن یأتي إصالح وتغییر حقیقي 

شود الذي یتمناه الشعب العراقي كلھ جوھري عن طریق نظام الحكم القائم في العراق، والتغییر المن
یجب أن ینتزعھ بنضاالتھ السلمیة المستمرة، لكن بدایة ذلك یقع على إتفاق الرؤى الوطنیة حول 
الشروط الالزمة الضامنة إلنتقال دیموقراطي تعددي سلیم وصحیح، بمعنى أدق التعدیالت الحقیقیة 

من خالل التشاور البنّاء مع الشركاء السیاسیین التي یجب إدخالھا على الدستور، وھذا ال یتم إّال 
مثل ھذه النظرة،  الحزمة الوطنیة العراقیةومع الشخصیات السیاسیة المختلفة التي تتقاسم مع 
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والذھاب إلى مؤتمر وطني بروح عراقیة، مؤتمر وطني للتحاور حول ھذه األرضیة والخروج 
اطي تعددي سلیم وصحیح، تشتمل على برؤیة مشتركة حول الشروط الالزمة إلنتقال دیموقر

المحاور الكبرى، التي تتأسس علیھا المقترحات الفرعیة، التي ینبغي أن یشملھا التعدیل الدستوري 
المرتقب، وتكون موضع نضال، تناضل بھ األطراف المشاركة في المؤتمر الوطني القادم، تناضل 

تتوجھ بھا إلى السلطة تدعوھا لكي مع الشعب بغرض توسیع الحاضنة الشعبیة للمقترحات، ثم 
تتعاطى مع ھذه المقترحات بجدیة وصدق، فیحصل عندئذ الجلوس على طاولة الحوار الشامل 
الشفاف وبالتزامات حقیقیة، ونؤكد ھنا أنھ بدون حوار شامل وشفاف فیھ التزام علني مسبق وقوي 

ر، بدون ھذا فال جدوى وال مغزى من طرف السلطة على أنھا تلتزم بما یتم االتفاق علیھ في الحوا
 . من الحوار

 

 . آلیة عمل الحزمة الوطنیة العراقیة للمرحلة المقبلة3
إعداد وتنفیذ حمالت التوعیة الموجھة نحو المواطنین لتتخذ من القضایا الوطنیة الواردة في مشروع  .أ

 .محاور أساسیة لعملھاالحزمة الوطنیة العراقیة 
إن مشروعھا السیاسي یجب أن یقوم على الفعل والممارسة السیاسیة  العراقیةالحزمة الوطنیة ترى  .ب

وھذا بدوره یحتاج إلى تحدید مكونات مدنیة وشعبیة تھتم بمعظم نشاطات المجتمع لتشكل قواعد 
متینة إلنطالقھا، والعشائر العراقیة األصیلة تشكل أفضل ھذه المكونات وأوسعھا في المرحلة الحالیة 

تلیھا الجامعات والنخب األكادیمیة والتربویة والتعلیمیة وذوي الكفاءات واإلختصاصات تأثیراً، 
العالیة، والمرأة والشباب في جمیع المجاالت، ثمَّ العمل من اآلن على تشخیص العناصر من ذوي 
ادة المھارات السیاسیة والفنیة والمھنیة الجیدة وعلى مختلف المستویات ممن تتوفر فیھم مقومات القی

واإلدارة، لجعل كل من ھذه العنـاصر قدوة وطنیة خدمیة إنسانیة حسنة ونبیلة وكٌل من موقعھ إذا 
 ً ً او محامیا ً أو مھندسا ً بقصد تسھیل مھمة  ...كان طبیبا الخ  مع التركیز علیھم لتأھیلھم شعبیا

 .البرلمان القادم، على أن تحاط مثـل ھكذا مھمات بالسریة التامة وصولھم الى
التركیز على المضایف والدیوانیات بالنسبة لعشائر وسط وجنوب العراق، بمعنى المباشرة من  .ت

القواعد الشعبیة إلجتثاث النفوذ الصفوي من داخلھا، ولكي تتمیز تلك المضایف والدیوانیات 
ً ینبغي أن یلحق بكل منھما مكتبة وساحة للریاضة، ومركز خاص بنشاط نساء العشیرة،  حضـاریا

ن طبیب ومحامي لحل مشاكل أبناء العشیرة الصحیة واإلجتماعیة والقانونیة، باإلضافة إلى وتعیی
وجود مرشدة إجتماعیة لخدمة نساء العشیرة في مجاالت مكافحة األمیة ومخلفات الجھل والتخلف 

 .في جمیع المیادین وخاصةً الصحیة واإلجتماعیة منھا
الحزمة سنقوم بعقد المؤتمر الوطني لمكونات  ،دوبدعم وإسناد من أبناء شعبنا الصابر الصام .ث

والذي سیقدم البحوث والدراسات الخـاصة بالمؤتمر لمناقشة مواضیع راھنیَّة  الوطنیة العراقیة
والتعددیة السیاسیة، ویتزامن معھا مرحلة إعالن اإلطار السیاسي  الحزمة الوطنیة العراقیة

 المسؤولیات المھام وأداء واإلنتماء وتوزیع ضویةالع الداخلي الذي یتضمن شروط وإصدار النظام
حقوق ن ، وأیضاً ضماالحزمة الوطنیة العراقیةإطار  بیان مقومات العمل داخلووتحدید الواجبات 

ً لإلنتقال لمرحلة التنفیذ واإلنتاج إلبراز أفـكار  والعمل المنتسبین األدبیة والمعنویة دیمقراطیا
المستوى المنشود حركیاً  شعبیاً وجماھیریاً وعلى المطلوب للعیان بالشكل الحزمة الوطنیة العراقیة

ً لمجابھة ً وخلق مرحلة بناء  لمكوناتھا المضادة القوى وتنظیمیا بالوسائل المشروعة دیمقراطیا
متطلبات التقدم واإلزدھار بصورة واسعة لتعم كل البالد وجعلھا قادرة على تحقیق الواقع المنشود 

 .راطي برلماني تعددي فیدراليلنظام دیمق
بتوزی¦¦ع المنش¦¦ورات الخاص¦¦ة بالحزم¦¦ة وس¦¦ط الجم¦¦اھیر  الحزم��ة الوطنی��ة العراقی��ةتق¦¦وم مكون¦¦ات  .ج

 :ـالشعبیة لالسباب التالیة
 .  كونھا تقرأ  بتركیز أكثر من الصحیفة أو الكراس أوالً.
  .في میادین العمل السیاسيمیدانیاً عن اآلخرین  الحزمة الوطنیة العراقیةتَُمیِّز نشاط  ثانیاً.
 سھولة تداولھا بین المواطنین. ثالثاً.

 غیر ُمْكلِفة إقتصادیاً النھا توزع مجاناً على المواطنین.  رابعاً.
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  .إمكانیة وصولھا وبسھولة الى أبعد نقطة في البالد خامساً.
تاثیرھ¦¦ا النفس¦¦ي والمعن¦¦وي والسیاس¦¦ي واإلجتم¦¦اعي یك¦¦ون ذو وق¦¦ع أكب¦¦ر م¦¦ن الص¦¦حف أو  سادس��اً.

 .الكراسات
 .إضافة إلى ما تقدم فإننا نطمح إلستخدام وسائل إعالم أخرى كالجرائد والفضائیات سابعاً.

یتم توزیع المنشورات على المحافظات اإلحدى عشـرة ذات الكثافة من الطائفة الشیعیة عدى عاصمة ح. 
 :ـبغداد وكما یأتي 

 .أقضیة من كل محافظة)  5أوالً. (
 .نواحي من كل قضاء) 5ثانیاً. (
 .قرى وقصبات من كل ناحیة) 5ثالثاً. (

 

 ـ محطات ومھمات عمل الحزمة الوطنیة العراقیة4
 ات العمل في عمان ـ المملكة األردنیة الھاشمیةأ. مھم

مما ال شك فیھ فإن األردن الشقیقة تعتبر مركز إستفطاب للكثیر من النخب العراقیة من مثقفین       
وعلماء وكتاب وفنانین وأدباء وغیرھم، وإننا إذ نلمس من ھذه النخب حاجتھا الماسة والملحة لفكر 

د المنطقة برمتھا فعال یحتویھا ویستقطبھا للوقوف بوجھ المد الصفوي القادم من الشرق، والذي یھد
لما یمتلكھ من وسائل وامكانیات تمكنھ من ذلك، ولذلك نرى أنھ من الضروري أن نلم شتات ھؤالء 

وبالتنسیق الفاعل والشفاف والمباشر مع  الحزمة الوطنیة العراقیةاألخوة العراقیون تحت خیمة 
 . إدارة المملكة األردنیة الھاشمي

 یات المتحدة األمریكیةب. مھمات العمل في واشنطن ـ الوال
أن یك¦¦ون مرك¦¦زاً اعالمی¦¦اً مھم¦¦اً، لإلتص¦¦ال  :أن إنشاء مق¦¦ر ف¦¦ي واش¦¦نطن یتعل¦¦ـق بمھ¦¦ام عدی¦¦دة منھ¦¦ا              

بالجالی¦¦ة العراقی¦¦ة  بوسائل اإلعالم المختلفة المرئیة والمس¦¦موعة والمق¦¦روءة، باإلضاف¦¦ـة ال¦¦ى اإلتص¦¦ال
 الحزم��ة الوطنی��ة العراقی��ةالمتواجدة في عموم الوالیات المتحدة األمریكیة لتعریفھم بأھداف وغایات 

وبیان أھمیتھا وضرورتھا الوطنیة في ھذه المرحل¦¦ة الدقیق¦¦ة م¦¦ن ت¦¦اریخ الع¦¦راق م¦¦ن أج¦¦ل خل¦¦ق األم¦¦ن 
  .واإلستقرار والسالم في ربوع وطننا الحبیب

 ي أربیل ـ إقلیم كوردستان العراقت ـ مھمات العمل ف
ً لجمیع       ً ومالذاً آمنا ً رئیسیا یشكل إقلیم كوردستان العراق وبالذات عاصمتھ الجمیلة أربیل حاضنا

الوطنیین العراقیین ومن كافة النخب الوطنیة السیاسیة والعلمیة واألدبیة والفنیة والعشائریة، وذلك لما 
رار على الصعد األمنیة واإلقتصادیة واإلجتماعیة ھذا من ناحیة، أما من یتمتع بھ اإلقلیم من ھدوء وإستق

الناحیة الثانیة فإن لقیادتھ الحكیمة المتمثلة بالحزب الدیمقراطي الكوردستاني وعلى رأسھا السید الرئیس 
ھیالت مسعود البارزاني أكبر األثر في إحتضان الوطنیین العراقیین واإلھتمام بشؤونھم وتقدیم كافة التس

للحزمة الوطنیة الالزمة إلقامتھم وتواجدھم على أرض اإلقلیم، ولذلك فإن إنشاء مركزاً سیاسیاً وإعالمیاً 
 في أربیل بات من الضرورات الملحة وذلك من  العراقیة

  الحزمة الوطنیة العراقیةـ مراحل تنفیذ خطة عمل 5
 :ـھا بموجب المراحل الثالث التالیةإتجاھات وخطة عمل الحزمة الوطنیة العراقیة لقد رسمت    

 

 المرحلة األولى .أ
 2015نیسان   1تبدأ من  ) ستة أشھـر6مدتھـا (مرحلة الشروع أو المرحلة التبشیریة، ووھي       
وتختص بالعمل على تنشیط عملیات التعریف والتبشیر ونشر أفكار ، 2015أیلول   30في  وتنتھي

وجالء حقیقتھا وبیان أھمیة أھدافھا لتحقیق األمن واإلستقرار في عموم البالد الحزمة الوطنیة العراقیة 
وكسب التأیید لھا بوسائل وأسالیب وطنیة صادقة، وسیتم في ھذه المرحلة تشكیل اللجان في كل 
محافظات القطر ألداء مھمات نشر الدعوة لإلنتماء إلى مكوناتھا، باإلضافة الى وضع خطة إلقامة 

ھادفة وتشكیل فرق منظمة من الشباب، ملتزمة، مؤھلة، ألداء المھمات التي تتطلبھا المرحلة الندوات ال
بموجب خطة تم رسمھا بعد دراسة جیدة من كافة جوانبھا، وتوزیع النشرات في قرى ونواحي وأقضیة 
ھنیة المحافظات ومراكز تجمعات العاملین في المیادین الصناعیة والزراعیة والخدمیة والفنیة والم



Page	25	of	25	
	

، والثقافیة والمدارس والمعاھد والجامعات والتركیز على الوسط النسوي والشباب في جمیع الفعالیات
وھذه القطاعات ھي المؤھلة ألن تلعب دوراً متمیزاً في أي إنتخابات تجري على الساحة السیاسیة في 

المشروعة، والمطامع الفاسدة العراق، بعد أن أحسن الشعب العراقي التمییز بین مطالبھ الوطنیة الصالحة 
وكذلك األحزاب  ،1958تموز عام  14الھدامة ألحزاب سیاسیة جاءت بعد سقوط النظام الملكي في 

 م.2003والمكونات الدینیة المتطرفة ما بعد اإلحتالل عام 
 

 المرحلة الثانیة .ب
تشرین األول عام  1أیضاً، تبدأ من  ) ستة أشھر6ومدتھا ( والتكوینالمرحلة التي تعتمد اإلعداد وھي      

للحزم��ة توسیع قاعدة المتعاطفین من المؤیدین  على لتقوم بالعمل ،2016آذار عام  29وتنتھي في  2015
والمنتم¦¦ین إلیھ¦¦ا، وذل¦¦ك م¦¦ن خ¦¦الل تص¦¦لیب قواع¦¦دھا وإزدی¦¦اد تماس¦¦كھا أكث¦¦ر ف¦¦أكثر،  الوطنی��ة العراقی��ة

المس¦¦ؤولیات الت¦¦ي تنتظرھ¦¦ا، وتفعی¦¦ل ھ¦¦ذه المرحل¦¦ة سیاس¦¦یاً  وإعدادھا سیاس¦¦یاً وتنظیمی¦¦اً لتك¦¦ون ف¦¦ي مس¦¦توى
ف¦¦ي دورت¦¦ھ  والبرلم��انلحم¦¦ل األعب¦¦اء الوطنی¦¦ة داخ¦¦ل ال¦¦بالد  مناسبة والفاعلةوتنظیمیاً بإنتقاء الشخصیات ال

الحزم��ة  ، ونرى من األھمیة بمكان أن یترافق ھذا مع خطة تحمي عمل وحیاة منتس¦¦بي2018القادمة عام 
أف¦¦راداً وجماع¦¦ات ال¦¦ذین تحف¦¦زھم الوطنی¦¦ة والغی¦¦رة عل¦¦ى مص¦¦لحة ال¦¦وطن لتحقی¦¦ق األم¦¦ن  الوطنی��ة العراقی��ة

 .واإلستقرار من مخاطر األعداء
 

 المرحلة الثالثة  .ت
الحزمة الوطنیة وتبدأ ھذه المرحلة من خالل قیام ورشة عمل على الصعید الداخلي، إذ یتعین على       

انب التحرك على صعید الساحة األوروبیة واألمریكیة معالجة التدھور اإلقتصادي، الى ج العراقیة
لمواجھة ومعالجة التدھور األمني، والعمل الجاد إلعادة األمن واإلستقرار والطمأنینة إلى الشعب 
العراقي، وذلك غداة فوز التیار اللیبرالي مع حلفاءه من التحالف الكوردستاني والقوى الوطنیة العراقیة 

 .ة الصفویة، وبغالبیة مطلقة في البرلمان إن شاء هللاألخرى الرافضة للھیمن
 

 الحزمة الوطنیة العراقیة      
  ************* 


