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        البعث يصدر مشروعا وطنيا النقاذ العراق                           

بلور حزب البعث العربي االشتراكي مشروعا وطنيا شامال النقاذ العراق بعد 

بدا ملوفقا ه ءاعادة بناالى هدف استنادا لواقع العراق الكارثي وي دراسات طويلة

ضمان كافة مستلزمات الحياة ر الشروط املطلوبة ليوفتو ية املواطنة املتساو 

والسيادة  واالستقالل الوطنيوفي مقدمتها االمن واالمان الحرة الكريمة 

وتسخير ثروات العراق العادة اعماره  والغاء قوانين االجتثاث واعادة سلطة 

الدولة وبناء قواتها املسلحة على اسس وطنية ومهنية وتحقيق املصالحة 

              ، وفيما يلي نص املشروع .لوطنية ا
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 املشروع الوطني العراقي نص                                      

عقدة تهدد وجوده ومصيره ومستقبله يمرُّ به العراق من مشاكل وأزمات م إن ما

بريطانيا وحلفاءهما على العراق كانت نتيجة حتمية للحرب التي شّنتها أمريكا و 

وشخصيات دولية عديدة والتي صّنفها فقهاء القانون الدولي  ٢٠٠٣حتالله عام او 

ن أنها ) حرب عدوانية ( ، بسبب أين العام السابق لألمم املتحدة بممن بينهم ال 
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قة وقد أررات التي سيقت لشّنها ثبت املب عترف املسؤولون انها غير صحيحة وملفَّ

 على أحد أضرار تلك 
ً
المريكان والبريطانيون أنفسهم بذلك ،  كما لم يعد خافيا

الحرب وتداعياتها الخطيرة التي أّدْت الى تدمير الدولة ومؤسساتها وتفتيت املجتمع 

ال وتهجير املاليين من العراقيين وخاصة ومنظوماته ، والى قتل ومالحقة واعتق

أصحاب العقول والكفاءات وكوادر الدولة وعلماؤها وخبراؤها ، تحت طائلة قوائم 

(  ٤املطلوبين ، وقانون االجتثاث واملسائلة والعدالة وحظر حزب البعث واملادة ) 

من قانون ااٍلرهاب وقانون املخبر السري وغيرها من القوانين والقرارات 

 الجراءات التي صدرت بعد االحتالل خالفا للقواعد واالعراف الدولية .وا

إن حزب البعث العربي االشتراكي يرى أن املشروع الوطني الذي يحافظ على وحدة 

العراق وسيادته واستقالله ، وعلى هويته العربية واالسالمية ، وينهي حالة 

سياسة املحاصصة  االنقسام والصراع الديني والطائفي والعنصري ، ويلغي

واالقصاء واالجتثاث ويشيع ثقافة العيش اآلمن املشترك ، ويحقق املصالحة 

الوطنية الشاملة والعدالة وتكافؤ الفرص بين جميع العراقيين بمختلف 

انتماءاتهم ، ويشكل خارطة طريق لحل شامل وكامل ونهائي لقضية العراق ، 

 يتضمن املبادئ التالية : ، بية والدولية ويعيده ملمارسة دوره االنساني ومكانته العر 
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 : 
ً
وتصفية  ،ق وهيمنته على العملية السياسية إنهاء االحتالل االيراني للعراأوال

مريكي ونتائجه ، لحة ، وازالة مخلفات االحتالل ال وجود امليليشيات املس

ورفض ومقاومة كافة انواع االحتالل والنفوذ والتدخل االجنبي في العراق ، 

 لك من خالل :وذ

 

ستخدام اوطنية وتوحيد فصائل املقاومة ، و تعبئة الشعب وتحشيد قواه ال -١

يد دواته ، على الصعأيراني و املشروعة في التصدي لالحتالل ال  كافة الوسائل

 عالمي واالقتصادي وغيره  .املادي والعسكري والسياس ي وال 

 

اليراني فيها ، إلنهاء االحتالل اتأييد أية استراتيجية عربية أو دولية واملشاركة  -٢

رهاب والطائفية التي تمثلها داعش والحركات للعراق ، ومحاربة قوى اإل 

يران من إامليليشيات املسلحة املدعومة من التكفيرية املتطرفة من جهة ، و 

 جهة ثانية . 

 

ستصدار قرار من مجلس المن واصل مع الدول العربية الشقيقة ال السعي والت -٣

يفرض على إيران إنهاء احتاللها للعراق واالنسحاب منه بدون قيد أو شرط  الدولي

 ، والكف عن تهديداتها وتدخالتها في شؤون الدول العربية االخرى . 
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ع امليليشيات املسلحة املرتبطة العمل مع الجهات الدولية ذات العالقة لوض -٤

رهابية ومالحقتها يران وبأحزاب السلطة في العراق على قائمة املنظمات اال إب

نسانية ، ولكونها تمثل الوجه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد ال ومحاكمتها

القاعدة وباتت مصدر تهديد لمن والتي فاقت بجرائمها داعش و  لإلرهاباالخر 

 ستقرار الدول العربية ودول العالم . او 

 

: 
ً
ية الدعوة لعقد مؤتمر وطني عراقي تحضره جميع القوى العراق ثانيا

العملية السياسية والبدء تفاق على تغيير بضمانات عربية ودولية ملزمة ، لالو 

 تتضمن :  نتقالية جديدة ملدة زمنية محددةابمرحلة 

 

ات املجتمع من ممثلي القوى العراقية وشرائح وفئ تشكيل مجلس وطني مؤقت -١

 كاديمية وغيرها .املدنية واملهنية وال

 

غير املنتمية لي حزب سياس ي  كفاءات املستقلةمن ال ةتشكيل حكومة مؤقت -٢

 من أحزاب السلطة أو من االحزاب والقوى املعارضة لها ... تكون واجباتها :
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: املباشرة بإعادة هيكلة مؤسسات الدولة التنفيذية والخدمية بما يلبي تقديم  أ

الخدمات العامة والساسية للمواطنين ، وتحقيق عودة سريعة للنازحين 

رين من داخل العراق وخارجه ، وإزالة مخلفات االحتالل ومحاربة الفساد واملهج

 ومالحقة الفاسدين وإرجاع الموال املنهوبة .

 

نفالت المني من ووضع حد للفوض ى وحالة اال : وضع خطة شاملة لبسط ال  ب

 وحماية املواطنين وممتلكاتهم . 

 

بما يحافظ على وحدة : تشكيل لجنة قانونية موسعة لعادة كتابة الدستور ،  ج

سالمية ، يفصل بين السلطات العراق ويؤكد هويته العربية وال  ة واستقاللوسياد

التشريعية والتنفيذية والقضائية ويوضح العالقة بينها ، ويحدد طبيعة نظام 

الحكم واملمارسة الديمقراطية والتعددية الحزبية ، وضمان الحريات العامة 

ليات ، ويضع حل نهائي نسان وحقوق القلخاصة للمواطنين واحترام حقوق الوا

قصاء غي سياسة املحاصصة واالجتثاث واللقضية كردستان العراق ، ويل

ويؤسس لنظام وطني ديمقراطي تعددي يعتمد املواطنة قاليم ، والفيدرالية وال

 في عملية الترشيح واالنتخاب . 
ً
 أساسا
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ملسائلة والعدالة لغاء قانون اإثاث وما ترتب عليها من نتائج ، و لغاء عملية االجتإ:  د

ي صدرت في وقانون حظر البعث بشكل كامل ونهائي ، وإلغاء قوائم املطلوبين الت

ستهدفت قيادة وكوادر الدولة الوطنية العراقية  ، وتصفية اي بداية االحتالل والت

آثار تلك القوانين التي طالت معظم شرائح وقوى املجتمع العراقي بشكل عام وليس 

 البعثيين فقط . 

 

( من قانون  ٤املادة ) : إلغاء قرار حل الجيش العراقي واالجهزة المنية ، وإلغاء  ـه

 رهاب والتي راح ضحيتها عشرات اآلالف من االبرياء لسباب كيدية .مكافحة ال 

 

: إصدار عفو شامل ، وإطالق سراح السرى واملعتقلين واملحجوزين لسباب  و

وفي مقدمتهم مسؤولي الدولة العراقية  ن ،اسية منذ بداية االحتالل ولحد اآل سي

مريكية عام سكريين الذين اعتقلتهم القوات ال قبل االحتالل من املدنيين والع

كأسرى حرب وال زالوا معتقلين في سجون الحكومة العراقية ، مع ضمان  ٢٠٠٣

حقوق املواطنين ، وعوائل الضحايا والشهداء واملفقودين بسبب الصراعات 

 تلت االحتالل ومن خالل قضاء مستقل عادل ونزيه .  والعداوات التي
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ثاث والفصل : تعويض املتضررين من االحتالل ، ومن قوانين االقصاء واالجت ز

سرى واملعتقلين واملعوقين ، وذوي الضحايا والشهداء السياس ي والحظر ، وال 

 سواء واملفقودين بمختلف انتماءاتهم السياسية واالجتماعية والدينية والقومية ،

تلوا أو 
ُ
يراني أو من مريكي وال عتقلوا من قبل قوات االحتالل ال اأولئك الذين ق

 قبل الحكومات املتتالية واحزابها وميليشياتها واجهزتها املختصة .

 

ح : بناء القوات املسلحة والجهزة المنية وفق قوانين وأنظمة وتقاليد عمل وطنية 

سالح بيد الجيش واالجهزة المنية ِبَما يساهم ، وحل امليليشيات املسلحة وحصر ال

 في تحقيق السالم والمن واالستقرار .

 

 للجمهورية اقالية يتم نقضاء الفترة االنتاط : ب
ً
 انتخاب رئيسا

ً
 حرا

ً
  نتخابا

ً
مباشرا

نتخابات محلية وبرملانية بمشاركة جميع الحزاب امن قبل الشعب ، وإجراء 

 للدستور وقوانين جديدة لأل والقوى العراقية دون استثناء 
ً
حزاب واالنتخابات وفقا

. 

 

 : 
ً
 النظام السياس ي واإلداري ثالثا

 يتم بناء نظام سياس ي واداري حديث وفق السس التالية :
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يتمتع بالحيوية واملرونة والكفاءة ويعتمد معايير عصرية حديثة في تقييم الداء  -١

يها الدولة العراقية الحديثة ، واعتماد التقسيمات الدارية التي تأسست عل

 
ً
عن النزعات والتقسيمات  وتطويرها واستحداث محافظات ومدن أخرى ، بعيدا

الدينية والطائفية والقومية واملناطقية ،  وبما يضمن املحافظة على وحدة العراق 

الوطنية ، ويحقق حالة من التوازن بين فئات وشرائح املجتمع ، ويضمن التوزيع 

 وتنظيم الواجبات وتحديد الحقوق بين أبناء الشعب .  العادل للثروات

 

يستفيد من تجارب الدول املتقدمة في مجال هيكلة مؤسسات الدولة وفي توزيع  -٢

الصالحيات واملسؤوليات بين الحكومة املركزية واملحافظات ويراعي الخصوصية 

 والتجربة الوطنية العراقية في هذا املجال .

  

الدين والسياسة ويعالج املشاكل والصراعات يفصل بشكل تام بين  -٣

 للدستور والقوانين املدنية 
ً
واالختالفات في هذا املجال والتي سّببها االحتالل ، وفقا

. 
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حترام كافة االعراق بطريقة متوازنة بما يضمن يتعامل مع املؤسسة الدينية في  -٤

ي ممارسة االديان واملذاهب والطوائف واملعتقدات ، ويضمن حرية الفرد ف

يخل بأمن الدولة  طقوسه الدينية وفي اختياراته وانتماءاته املذهبية ، وبما ال

ديان ( ، في العراق يضم ممثلين من كافة املجتمع . وتشكيل ) مجلس أعلى لأل و 

الديان والطوائف واملذاهب ينسق املواقف فيما بينها ، ويحدد املمارسات ويطّبع 

 ف وفق قانون خاص يشرع لهذا الغرض .العالقات بين الديان والطوائ

 

جواء لتحقيق أوسع وأشمل مصالحة وطنية حقيقية بين فئات الشعب ال  ييهئ -٥

التوترات واالصطفافات الطائفية  مختلف املناطق واملحافظات ويزيلوفي 

 يراني للعراق وبسببه . مريكي وال ات التي تولدت أثناء االحتالل ال والعداو 

 

 : 
ً
 وإعمار العراق بناء رابعا

تعتبر عملية بناء العراق وإعماره من العمدة الرئيسية لي مشروع وطني للحل 

تعرض له العراق من تدمير هائل في دولته ومؤسساته االجتماعية  وذلك بسبب ما

لدول واالقتصادية ، وبناه التحتية ومنظوماته الوطنية ، لذا فإن مشاركة ا

يمكن من التقنيات في مجال إعمار البنى  ما حدثأاملتقدمة في بناء العراق وب
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التحتية والفوقية ، يعتبر حجر الزاوية لنجاح وقبول أي مشروع وطني من قبل 

 الشعب . 

العتماد على االستثمار المثل لثروات العراق املختلفة اعلى أن تتم عملية البناء ب

كون الساس في وخاصة النفطية وفق مبدأ ) النفط مقابل البناء والعمار ( ، وي

ذلك هو أن تقوم كل دولة من الدول املتقدمة وشركاتها املتخصصة ببناء محافظة 

من محافظات العراق بإشراف وقيادة حكومة العراق الوطنية ، ووفق اتفاقيات 

تفصيلية يتم االتفاق عليها بين العراق وهذه الدول ، بما في ذلك تشغيل وتدريب 

مختلف املهن والعمال واالختصاصات لتتولى هذه وتأهيل الكوادر العراقية من 

الكوادر قيادة مؤسسات الدولة العراقية وصيانتها بعد انتهاء عملية البناء من قبل 

 هذه الدول وشركاتها .ومن هللا العون والتوفيق .  

 

 لـحزب البعث العربي االشتراكي قيادة قطر العراق          

 ٢٠١٧آذار  ٢٠                                   
 


