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ثـمــانـيـة عــشـر: بـاشــراف من رئـيس
سلحة الوزراء القائد العام للقوات ا
يصـار الى اعادة هـيكـلة الـتشـكيالت
الـــعـــســكـــريــة واالمـــنـــيــة واحلـــشــد
الـــشــعـــبي ومــتـــطــوعـي الــعـــشــائــر
ـضـحـ وتـولي الـقـادة ا اخملـلـصـة 
الـشـجـعـان مسـؤولـيـة هـذه الـهـيـكـلة
اجلديدة من قيـادات ومراتب وجنود
وشرطة واجهزة استـخبارية وامنية
ن ثــــبت عـــلـى االرض وســـاحـــات
الــــقـــتــــال تــــفــــانــــيــــهم فـي خــــدمـــة
ومن ضمـنهم ابـناء االقـليات العـراق
الـــغـــيــارى كـــالـــتــركـــمـــان والـــشــبك
ـــســيــحـــيــ واالزيــديـــة والــكــرد وا

ؤمن بوحدة مصير العراق .  ا
ـراتب وابــعـاد جــمــيع الـقــيــادات وا
الـذين سـاهـمـوا او كـانـوا سـبـبـا في
نــكـســات وهــزائم اجلــيش الــعـراقي
والــقــوات االمـــنــيــة ومــحــاســبــتــهم
ويـشـمل ايــضـا الـقـيـادات قـضـائــيـا 
راتب التي عـليهـا مؤشرات ادانة وا
ــواجــهـة مع وتــخـاذل وهــروب من ا
وعــدم تـــنــفــيــذهم الــعـــدواالرهــابي 
االوامــر الـــعــســكــريـــة بــاخالص من
الـــذيـن لـــديـــهـم والءات ســـيـــاســـيـــة
مـوجـهـة مـن الـداخل واخلـارج نـحـو
التقسيم وتاجــيج الفتنة الطائفية .
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تــــســـعـــة عــــشـــر: يـــلــــتـــزم اجملـــلس
الـسـيـاسي األعـلى ويـلـزم احلـكـومة
نتخبة من بعده  بعد انقضاء مدة ا
حـــالـــة الــــطـــوار الى بـــذل اقـــصى
وتـســخــيــر كل االمــكــانـات اجلــهــود
وبـالـتـنـســيق مع جـمـيع دول الـعـالم
العـــادة اعــمــار الـــعــراق مـن الــدمــار
واخلراب الذي تركه داعش االرهابي
ا و وعمليات الـتحرير العـسكرية 
ـنـكـوب يـؤمن جلمـيع الـنـازح وا
الــــعــــودة الى مــــنــــاطق ســــكـــنــــاهم
وتشكـيل جلان مهـمتهـا نشر الوعي
الوطني باهـمية التـسامح اجملتمعي
والتـخـفيف عن والتـعـايش االخـوي 
ـــاديــة ـــتــضـــررين بـــكل الـــســبل ا ا

مكنة. عنوية ا وا
عــشــرون: يــولي اجملــلس اهــتــمــامـا
استـثنـائيا  بـاستـحقـاقات الـشهداء
واالرامل  مـن اجلـــيش والــــشـــرطـــة
واحلـشـد الـشـعـبي والـقـوى االمـنـيـة
االخـرى بــاعـطــائـهم كــافـة حــقـوقـهم
التقاعدية وضمـان مستقبل عوائلهم

.وتوفير العيش الكر لهم.
واحـد وعـشـرون: حـصـول احلـكـومـة
اجلـديـدة عــلى تـأيـيــد كل دولـة تـقف
ـصــيــريـة مع الــعــراق في مــعـاركـه ا
وتـتـفــهم مـصـالح الــعـراق احلـيـويـة
وتام مـستقـبل اجياله . كـما يكون
ــــرجـــعــــيـــة ـــهم جــــدا اعالن ا مـن ا
الــــديــــنــــيــــة في الــــنــــجـف االشـــرف
رجعية الدينية الـسنية تأييدهما وا
واعــتـرافــهـمــا بـاحلــكـومــة اجلـديـدة
وتفـهمهـما ظـروف العراق الـعصـيبة
ومــوجــبــات اعالن حــالــة الــطــوار
االنـتـقــالـيـة فـي تـوخي وضع االمـور
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كل شيء كــان واضـحــاً  نـســاء وشـيــوخ  اطـفـال وشــبـاب وشــابـات  مــعـوقـون
واصحاب احلـاجات اخلاصة  اساتذة جامعات  ومحامون ومعلمون  صحفيون
وفنـانون  شيـوخ عشائـر ورجال دين  كل هؤالء تـغص بهم ساحـة التحـرير بدءاً
من بـدايـات سـاحـة الـطــيـران حـتى قـلب واجـنـحـة الـتــحـريـر بـبـغـداد  وبـالـتـأكـيـد
الـسـاحات االخـرى  في احملـافـظات الـوسـطى واجلـنوبـيـة هي االخـرى تسـتـجيب
بشكل مـكثف لدعـوات الشبـاب  والقيمـة االساس لتـلك الثورة الـشعبـية اجمليدة 
هـو رفض مـشاركـة كل احـزاب الـسلـطـة بـتلـك التـظـاهـرات حتت شعـارات رفـعـها

وجة) . الشباب (ال تركب ا
يبـقى السـؤال االساس  من الذي جـمع هذه احلـشود اجلبـارة  ومن الذي جعل
(يافاسـد اطلع بره) و (( وطن وطن وطن الشـعب يريد الوطن )) أن من شعـارات 
كثفة ضد العيون  تكون الـدروع التي بها يتصدى الشباب للرصـاص والقنابل ا
وعملـيات بنادق الـقنص التي كانت اكـثر بشاعـة في محافظـة كربالء حسبـما نقله
ـشـاركـون في كـربالء  نـقول من الـذي جـعل من هـذا االصـرار الـشـبابي بـعض ا
شاركـ في تظاهرات ساحة التحرير  إن قوة رادعة لـلقمع . يجمع العديد من ا
عـيـشي والصـحي والـتربـوي والـفقـر وفـقدان (16) عـاما من الـتـردي الـبنـيـوي وا
القيـمة االستقالليـة للبالد  وكذلك النهب لـلمال العام وتـردي اداء الدولة وانتشار
ـارسات الرذيلة عـبر انتشار اخملـدرات كتجارة وتعـاطي بها في عموم الرشوة و
مناطـق العراق  هـو هذا وغـيره جـعل الشبـاب الى التـعاضـد والتـوحد واالنطالق
لـتخـلـيص البالد من هـذه الـطبـقـة السـياسـيـة التي أوصـلت الـبالد الى مـاهو عـليه
ـعـرفـة والـعــلـوم والـطـاقـات االن . يـقـول شــبـاب الـتـظـاهــرات  بـلـدنـا خـزيـن من ا
ـهم  كل ذلك تبـخر وارد الـهائـلة واحلـضور االنـساني واجلـغرافي ا الـبـشريـة وا
باحلروب والـفرقة اجملتمعية ونظام احملاصصة الطائفية والعرقية وترؤس النهاب
ـا جـعل بالد مـابـ الـنـهرين في والـفـاسديـن واحلرامـيـة أهم مـفـاصل الـدولة  
تـظاهـرون  مـاذا تريـد السـلـطة في عـدم اسـتجـابتـها مـؤخرة الـدول . ويتـسـائل ا
ـتظاهرين  في نظام وطني غير محاصصي  وقيادات وطنية كفؤة امينة طالب ا
تـقود مـفـاصل السـلـطة  واجـراء انتـخـابات عـامـة وتعـديل الـدستـور واقـامة نـظام
ـعـرفـي في ادارة انـتخـابي جـديـد عـصري  واعـطـاء فـرصـة واضحـة لـلـشبـاب ا
الدولة  والـتخلص من كل زوائد السلطة ورواتبـهم  والسيطرة التامة على موارد
الــنــفط مـن قـبـل أنــاس اكــفـاء  وتــشــغــيل اكــثــر من (50) الف مــصــنع ومــعـمل
اطـلة الـسلـطة والـطبـقات السـتيـعاب الـعاطـل عن الـعمل  ويـكررون الـكالم إن 
ـطالب احلـقة  هـو تـعبـير عن خـوفهم الـفاسـدة احلاكـمة بـعـدم االستـجابـة لهـذه ا
بـفقـدان مـواقـعهم ومـحـاكـمة الـفـاسديـن منـهم . إن اروع مـاتـشاهـده في سـاحات
التظـاهر  هو هذا الوعي الشـبابي السلمي  ومشـاركة العوائل واالطفال في تلك
ـا يـعـني إن كـل فـصـائل اجملـتـمع ومـكــونـاته تـطـالب بـوطن حـر  الــتـظـاهـرات  
وسلطـة وطنية وكفاءات مشهود لهـا باخلبرة والنزاهة والعمل اخمللص الدؤوب من
اجل الـعـراق وشـعـبه  إن جتـربـة (16) عـامـا مـن الـنظـام احملـاصـصي الـطـائـفي
ـتـظـاهـرون كـافـيـة الزاحــة هـؤالء واجـراء االنـتـخـابــات بـصـورة سـلـسـة نــزيـهـة . ا
يؤكـدون إنهم سيبـقون ورائهم ورائـهم  حتى اجناز مهـام االصالح بشكل كامل
ـا االهم هـو تـغيـيـر هـيكـيـلة ـهمـة  وإ  وان اسـتقـالـة رئـيس لوزراء لـيـست هي ا
ـعـاجلـة االزمـات في كل ـبـاشـرة فـوراً  الـنـظـام من مـحـاصـصي الـى وطـني  وا
ـعـيـشـيـة واالسـكـانـيـة والـتـربـويـة والـصـحـية الـعـراق  الـبـنـيـويـة واالقـتـصـاديـة وا
طاليب االخـرى  ويؤكدون إن العراق وعاصمته بغداد واالنسانـية  وغيرها من ا
ــهــدمـــة واجملــاري الــطــافــحــة حتــولـت الى قــرى حتــيــطـه االوســاخ والــشــوارع ا
هـدمة والـعشوائـيات  وهـذا الوضع يـجب أن يتـغيـر بتـغيـير الـنظام والـواجهـات ا
نـتفظـة في العاصــــمة بغـداد وكل احملافظات . إن الفاسـد كما تـقول اجلماهـير ا
شعـار نازل أخـذ حقي هـو تعـبـير واع الرادة الـشعب اجملـيد  ومن يالحظ مـساء
الكرادة الـشرقية وكل احـياء ومدن بغداد ويـشاهد السيـارات التي حتمل العوائل
شاهد  واالطفال الذين يرفعون االعالم العراقية ويهتفون باسم العراق  يتيقن ا
طالب الشـعب وثورته اجمليدة اخلالقـة الذي قدم مئات بأنه الحل إال بـاالستجابـة 

الشـهداء واجلرحى ومستمر فال يحق ألي كان أن يتدخل
باحلـراك الوطني الـسلـمي الشـعبي  فمن يـرى الشـبنان
ــــــــيـــاه الــــذين يــــوزعـــون لـــــــــفـــات االكـل وقـــنــــاني ا
والــــفـتـيات الـــــلـواتي يــــضـمـدن اجلراح واصـحاب
ـتــــــظاهـرين لـنــــقل الـتـكتــــــك الـذين يـتـنقـلـون ب ا
اجلرحى يـدرك حقـيقة عـظـــــمـة هذا الـشعب وصالبة
ـطـلـوب من كل دول اجلوار مـوقـــــفـه وقــوة إرادته  ا
أن تــــرفـع ايــــديـــــهــــا عـن الــــعـــــراق  وتــــبـــــتـــــعــــد عن

االحتـــــجاجات الوطنية الشعبية ...

االنـتــقـالي اقـالــة حـكـومــة الـطـوار
وتــشــكــيــلــهــا من جــديــد فـي حـاالت
وتــقــصــيــر الــضــرورات الــوطــنــيــة 

مــــجـــلـس الـــوزراء في
اداء مــــهــــامه
عــلـى الــوجه
االكــــــــــــــــــمـل
ويــــــــكـــــــون
اســــــــــنـــــــــاد
تـــــشـــــكـــــيل

وزارة
جـــــــديـــــــدة
باالنـتخاب
وكـــــــــــــــــذا
احلـــال مع
اقـــــــــالــــــة
الــــــــوزراء
واسـتـبـدا

لهم .
واحــــــــــــد
وثالثون:
يــــــــــحـق
لــلـمــجل
س اقالة

اي
عـــضـــو من اعـــضــائـه في تـــصــويت
االغـلـبـيـة الـبـسـيـطـة في حـاالت عـدم
االلـتـزام بـالـنـهج الـوطـني ومـقـررات
سـواء اجملــلس الــســيــاسي االعــلـى 
كـان ذلـك بـالــتـصـريــحـات االعـالمـيـة
كـتوبـة ضد الـعمـليـة السـياسـية اوا
االنتـقـالـية او بـغـيرهـا من االسـاليب
ويحال لـلقضاء
من يتعمد عرقلة
عـــــمل اجملـــــلس
الــــــســـــــيــــــاسي
االعـــــلى بـــــايــــة
وســــــيــــــلــــــة من
وســـــــائـل عــــــدم
االخــــــــــــــــــــالص
لـلـعــراق كـقـيـمـة
وعـــدم عــــلــــيــــا 
وضع مــــصـــالح
الــبــلــد فــوق كل
وال اعــــــتـــــبـــــار 
يــجــوز لــعــضــو
اجملـــــــــــــــلـس ان
يـــــــــكـــــــــون اداة
لــــــلـــــــتــــــدخالت
الــــســـيــــاســــيـــة
اخلـــارجــيـــة في
شــؤون الــعــراق
الــداخـلــيــة بـاي
شــــــــــــــــــــكــل مـن
االشـــــــــــــكــــــــــــال
ويــــــــــحــــــــــاسب

قضائيا.
اثنان وثالثون : حتل جميع مجالس
احملافـظات واالبـقاء عـلى احملافـظ
االكـفـاء فـقط في ادارة مـحـافـظاتـهم
ومن صالحـية احملـافظ تـعـيـ ثالثة
اعضـاء كـمـجلس مـحـافظـة في حـالة
واليــزيـــد عـــدد اعـــضــاء الـــطـــوار 
مجلس احملافظة على (5) عضوا من
ضــمـنــهم احملــافظ فـي االنـتــخــابـات
وتـتـولى جلـنـة االعـتـيـاديـة الــدوريـة
خـاصـة تـنـظــيم الـعالقـة مع اجملـلس
في شـؤون واحتـيـاجـات احملـافـظات
ــكن ـــشــاكل بـــاســرع وقـت  وحل ا
وتـــعــيـــ احملــافـــظــ االكـــفــاء في
بعـد اقالـة غير احملافظـات الشـاغرة 
.ومن صالحــيـات اجملـلس الـكـفــوئـ
في ظــروف الـطــوار تـعــيـ حــكـام
عسكري في احملافـظات التي تشهد
تـوتــرات امـنـيــة وعـدم اســتـقـرار من

قبل بقايا االرهاب.
ثالثـــة وثالثــون : يـــحق لــلـــمــجــلس
قبـول عـضويـة اي مـواطن عراقي او
مواطنـة  يشـكل انضمـامه لعـضوية
اجملـلس اضـافـة نـوعـيـة في تـسـهـيل

اعمال جلان اجمللس .
ويــجـري الــقــبـول عــلى وفق حــيـازة
ـكتمل اغلبـية بسـيطة من الـنصاب ا
في اي جلسة من جلسات اجمللس .
ويـكـون ذلك ضـمن ضـوابط وشـروط
تضـعها جلـنة يـشكلـها اجملـلس لهذا
الغرض. اربعة وثالثـون: بعد تعديل
الــنــظــام الـســيــاسي من نــيــابي الى

رئـاسي وتــثـبــيت ذلك في الــدسـتـور
يكون رئـيس اجلمهـورية هو الـقائد

العام للقوات

ولـيس رئيس سـلـحة   ا
الوزراء. 

وقال 

لرئيس اجلمهوريـة تكليف من ينوب
ـهام عـنه من قـادة اجلـيش الـقـيـام 

سلحة. القائد العام للقوات ا
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تـنــظـيم عالقــة احلـكـومــة االحتـاديـة
باقليم كردستان العراق:

تشـكيل جلـنة مـشتـركة من اجلـانب
تــتـولى ــطــلـوبــة  في االخــتــصـات ا
مـهمـة حـسم كـافة الـقـضـايا الـعـالـقة
ومــسـتــقـبـل عالقـة حــكــومـة بــغـداد
علـى ان يشـمل احلل جـميع باالقـلـيم
القضايـا اخلالفية بيـنهما من بـينها
انفـصال االقـلـيم عن العـراق واالمور
كـمـا ـتـرتـبـة عــلى مـثل هـذا الـقـرار ا
تـنـاقش بروح وطـنـيـة قـضـيـة الـنفط
ـوازنـة الـعـامة وحـصـة االقـلـيم من ا
وقــضـــيــة الــتـــعــايش الــســـلــمي في
ـتــنـازع ـنــاطق ا كــركـوك وقــضـيــة ا
عــلــيــهــا وغــيــرهــا من امــور حتــسم
اخلالفـات مع االقـلــيم بـشـكل نـهـائي

 .. يرضي الطرف
ســــتـــة وثالثــــون : تـــشـــكــــيل جلـــان
محايدة مختصـة للنظر في القوان
والـتــشـريـعــات الـتي تـعــيق حتـقـيق
مصاحلة وطنـية راسخة ومجـتمعية
ساءلة والعدالة ويشمل هذا قانون ا
وقـانون الـعـفـو الـعـام وما يـدخل في
العالقة بهـذا الباب باستـثناء قانون

( 4) ارهاب .
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سبعـة وثالثون : وضع قانـون جديد
لــتـــشــكــيل االحــزاب الـــســيــاســيــة 
واعــــتـــــبــــار مــــشــــاركــــة كل عــــراقي
ـقراطية باالنتـخابات والـعملـية الد
وال توضع على حق مكفول للـجميع 
تـشـريع قـانـون تـشـكـيل االحـزاب اي
ضـــــوابط ديــــنــــيــــة او عــــرقــــيــــة او
عـــــــــقــائـديـة سـيــاسـيـة بـاســتـثـنـاء
ــتــورطــ في اعــمـال واســتــبـعــاد ا
ارهابية ومطلـوب للقضاء وفــــــــق
مادة (4) ارهاب وكذلك الـذين عليهم
ـال تـهم فــسـاد واخــتالس وســرقـة ا

العام . 
ثـــمــانـــيــة وثـالثــون : وضع قـــانــون
لـلــحـشـد الــشـعــبي ال يـلـغـي تـشـريع
ـنـحل في اعـتـبـار مـجـلس الـنــواب ا
احلشـد الـشعـبي هـيئـة عـسكـرية من
تــشــكـيـالت اجلـيـش الـعــراقي وتــقع
ـارســاته الـعـسـكـريـة حتت جـمـيع 
سلحة اشراف القائد العام للقوات ا

ووزارة الدفاع . 
والـــعــمل عـــلى اســتـــيــعــاب جـــمــيع
الفصائل من العشـائر العراقية التي
طــــــــلق لـلدفاع عن اثبتت والءهـا ا
الـعـراق واجـتـثـاث االرهـاب. وابـعـاد
احلشـد الشعـبي عن كل االفـكار التي
حتاول تصـوير احلشـد على انه قوة
عسـكرية طـائفـية  والـــــــتأكـيد على
انه الـــرديـف الـــعـــقــائـــدي الـــوطـــني

والتأكيد من عدم هدر اموال الدولـة 
عــلـى ادخــال مــوارد جـــديــدة اخــرى
لـلـمـوازنـة لـتـعـضـيـد الـريع الـنـفـطي

الوحيد.
خـمــسـة و عـشــرون :تـعـديل الــنـظـام
ـعمـول به فـي الدورات االنـتـخـابي ا
الـسـابقـة الى نـظـام انـتـخـابي جـديد
اكثر شفافية وعـدالة وتمثيل حقيقي
الرادة الناخـب من الشـعب العراقي
ــــنع الــــتــــزويــــر والــــتالعب ــــا 
بــاالنــتـخــابــات في صــعــود اعــضـاء
بـعـد ان ـثـلــون الـشـعب حـقــيـقـة  ال
اصـبـحت الـعــضـويـة في الـرئـاسـات
الـــثالث وســيـــلـــة ارتــزاق ســـيــاسي
ال الـعـام.علـيه يـتم التـأكـيد ونهـب ا
في القـانون االنـتخـابي اجلديـد على
ايصال طاقات نوعية وكفاءات شابة
قديرة لتقد خدمة للبلد بانتخابات

قراطية نزيهة. د
فـوضية العليا ستة وعشرون :حل ا
لالنـتـخابـات وتـشـكـيل اخـرى بـديـلة
عنها تمـهد الجراء انتـخابات جديدة
بـعـيـدا عن احملـاصـصـة والـتـواقـفـية
والتمثيل احلزبي .تلتزم تنفيذ نظام
انـتـخـابي عـادل ومـنـصف.ويـسـتـفاد
ـفـوضـية من خـبـرة بـعض اعـضـاء ا
من الـكفـوئ الـنزيـه عـند نـحلـة ا
شـورة ومـسـاعدة احلاجـة ويـكـون 

تحدة.    اال ا
ســبـعــة وعـشــرون : يــلـتــزم اجملـلس
االشـــراف عــلـى تــنـــقـــيــذ الـــقــرارات
الـصـائــبـة والـنـزيـهــة الـتي اتـخـذهـا

مجـلس النـواب مـنذ تـشكـيلـته وحلد
انــــهــــاء مــــهـــام عــــمــــله فـي الـــدورة
ـنــحـلـة.كــمـا يـقــر  اجملـلس تــنـفـيـذ ا
ـبرمـة مع حكـومة جمـيع االتفـاقات ا
الـعراق والـدول الـعـربـية واالجـنـبـية
االخـــــرى في حـــــال تــــمـــــثــــيـل تــــلك
االتـفاقـات مـصـالح الـشـعب الـعراقي

وعدم التفريط بحقوقه السيادية .
ثـــمـــانــيـــة وعــشـــرون : تـــنــبـــثق عن
اجملــلس جلــان أخـتــصــاص بــضـوء
ــشــاكل مــســتــجــدات ومــعــاجلــات ا
الــــســــيـــــاســــيــــة واالقـــــتــــصــــاديــــة
واالجتماعـية  والقانـونية والثـقافية
.وتـــمــنح صـالحــيــات مـــعــاجلـــتــهــا
ورفعـها لـلمـجلس لـلمـصادقـة علـيها
ــشـاركـة ويـحق العــضـاء اجملــلس ا
حــسب اخلـــبــرة واالخــتــصــاص في
مـثل جلـنة كـتـابة عمـل هذه الـلـجان 
وجلـنـة الــقـطـاع الـدســتـور اجلـديــد 
او الـــصــنــاعي او الــزراعي  ــالـي  ا

..الخ.
تـــســـعـــة وعـــشــرون : اجـــتـــمـــاعــات
اجمللس الـسياسي االعـلى اسبـوعية
فــاعـلــة في حـال اكــتـمــال الـنــصـاب
وتــــتــــخـــذ الــــقــــرارات من دون حق
الــــطــــعن بـــهــــا من قــــبل االعــــضـــاء
الـغــائـبــ .وقـراراته في اي جــلـسـة

مكتملة النصاب ملزمة للجميع .
ويعفى الـعضـو من اجمللس في حال
تكرار غيابه الربع جلسات متتالية .
ثالثـــون : يــحق لـــلــمــجـــلس االعــلى
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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.

يحيى رسول

في نصابها الصـحيح تمهيدا الجراء
ـقـراطـيـة جـديـدة بـعـد انـتـخـابـات د
تطهير اراضي العراق من االرهاب
 اثــنــان وعـــشــرون : يــعــرض رئــيس
ـــــنـــــتــــخـب خالل فـــــتــــرة الـــــوزراء ا
اســـبــوعـــ اعــضـــاء  حــكـــومــته من
الوزراء عـلى اجمللس االعـلى الوطني

لـلـمـصـادقة
عــــلـــــيــــهــــا
والتـصوي
ت عـــلى كل
وزيـــــــــــــــــــر
مـــــنـــــفــــردا
لـــــــوحـــــــده
لــــــــــنــــــــــيـل
االغـــلــبـــيــة
الـبــسـيــطـة
مـــــــــــــــــــــــــن
و االصوات
يـــســتـــبــدل
مـــــــــــــــــــــــــن
اليــــحــــصل
عــــــــــــــــــــلـى
االصــــــوات
ــطـــلــوبــة ا
ويــــــــــــحـق
لــــــرئـــــــيس
الــــــــــــوزراء
ـــنـــتـــخب ا
اســـتـــيـــزار
وزراء تكنو
قــــــــراط من

وكـذلك من اعضاء ستـقلـ حصرا  ا
اجمللس السـياسي االعلى .واليـحتكم
ـعـاييـر قـبـول تـرشـيح الـوزيـر غـير
واخليرة والـكفاءة واطنـة الصادقـة ا

والنزاهة.
اثـنـان وعـشرون : يـعـلن اجملـلس حل
مجـلس النـواب احلالي حلـ انتـهاء
مــــدة حــــالــــة الــــطــــوار في الــــبالد
ــعــاجلــة .وتــشــكــيل جلــنــة تــقــوم  
وتـصفـيـة مـتعـلـقـات ورواتب اعـضاء
ــنــحل .وال يــحق مــجــلس الـــنــواب ا
لـلـنـواب الـتـرشـيح في انـتـخـابـات ما

رحلة االنتقالية. بعد ا
عــلى ان اليــتـجــاوز اعــضــاء مــجـلس
النواب اجلـديد اكثرمن(150) عضوا

في االنتخابات الدورية العادية.   
ثالثــة وعــشــرون :حتـتــفظ الــســلــطـة
القضائـية بهـيكليـتها احلالـية وتقوم
ــوكـــلــة لـــهــا .ومن حق ـــهــامــهـــا ا
مــجــلس الــرئــاســة االعــلى اعــفـاء او
اسـتـبـدال اي مـقـصـر من اداء واجـبه
ـــؤســـســة عـــلى الـــوجه االكـــمل في ا
الــقـــضــائــيــة ودووايـــنــهــا واحملــاكم
ـؤسـسـات والـدوائـر الـتـابـعـة لـهـا وا

بالتصويت.
اربعة وعشرون :يلتزم اجمللس تنفيذ
ــــوازنـــة الــــعـــامــــة لـــلــــعـــام 2020 ا
بــالـصــيـغــة الــتي يـرفــعــهـا مــجـلس
وتـشــرف جلــنـة من الــوزراء اجلـديــد
اجملــلس عــلى تــنــفــيــذ بــنــود ومـواد
ـوازنـة في ضـغـط االنـفـاق والـتـأكـد ا
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ـنــاطق الــصــحـراويــة واحلــدوديـة ا
افشلت جمـيع اخملططـات التي يطلع
االرهاب إلى حتقيقـها بعد الـتصعيد
الــعـــســكــري بـــ تــركــيـــا وســوريــا
وهروب عـناصـرالتـنـظيم من مـناطق
ــنــاطق شــمــال شــرق ســـوريــا إلى ا
احلــدوديـــة الــعــراقـــيــة مــصـــطــدمــة
تبعة والقدرات باإلجراءات األمنية ا
البرية واجلـوية واالستخـبارية التي
بـات يـتـمتـع بـها اجلـانـب العـراقي)
وتـابع انه ( الـقــبض عـلى الـعـديـد
من عــنــاصــر داعـش الــفــارين ومــنع
تـــقــرب اآلخـــرين الـــذين يـــحـــاولــون
الحـقـتهـم قـبل تـقربـهم الـتـسـلسـل 

بإجتاه األراضي العراقية). 
وشـنت مــقـاتالت فــرنـسـيــة ضـربـات
جوية استهـدفت مخابئ عدة لداعش

في شمال شرق العراق.
وأوضـحت وزارة الـدفـاع الـفـرنـسـية
في بـيــان امس أن (الــغـارة نــفـذتــهـا
مــقـــاتالت رافـــال أقــلـــعت من إحــدى
القـواعد اجلـوية في الـشرق األوسط
وذلك في إطـار دعم عـمــلـيـة الـشـمـال
الـعـسـكـريـة الـتي تـخـوضـهـا فـرنـسا
مـنـذ أيـلول 2014 كـجـزء من عـمـلـية
ـنـاهض الـعـزم الـصــلب لـلـتــحـالف ا
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اكــدت وزارة الــدفــاع ان داعش فــقــد
االمل بــأعــادة نــشـــاطه في الــشــريط
ـــنـــاطق احلـــدودي بـــعــــد تـــأمـــ  ا
الــــقــــريــــبــــة من ســــوريــــا بــــجــــهـــد
استـخباراتـي وميداني  فيمـا نفذت
مـقــاتالت فــرنـســيـة ضــربـات جــويـة
استهدفت مخابئ وانفاق لداعش في

العراق. 
وقــال مـــديــر اعـالم الــوزارة يـــحــيى
رسول في تصريح امس ان (التنظيم
حــــاول إنــــشــــاء ثــــكــــنــــات وإعــــادة
الــتـمــوضع في الــقــرى الـقــريــبـة من
احلـدود الـعـراقـيـة الـسـوريـة غـير أن
ـــشــــتـــركـــة ووفق جـــهـــد الـــقـــوات ا
اســتـــخــبـــاري عــال وطـــيــران جــوي
مـكـثف جـعـلت مـنـاطق غـرب نـيـنوى
والـقـائـم والـبـوكــمـال الـفــاصـلـة بـ
الـــعـــراق و ســـوريـــا شـــبه مـــؤمـــنــة

بالكامل).
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مــؤكـدا ان (الــنــجــاح االسـتــخــبـاري
الـذي سـجــلـته األجـهــزة األمـنـيـة من
خالل جـــهــــاز اخملـــابـــرات وخـــلـــيـــة
الصـقور االسـتخـباريـة عبـر عمـليات
الـــــبـــــحـث عن قـــــيـــــادات داعـش في

اخلارجـية الـروسي سيـرغي الفروف
أن بالده تـريـد احلـصـول عـلى مـزيـد
ــعــلـومــات بــشــأن مــقـتـل زعـيم من ا

داعش ابو بكر البغدادي. 
وقال الفروف فـي تصريـح امس (لقد
أصـــدرت وزارة الـــدفـــاع الـــروســـيــة
تــعــلـيــقــا بــشــأن الـبــغــدادي ونــريـد

ـعـلـومات احلـصول عـلى مـزيـد من ا
بشأن مقتله). من جهة اخرى  فككت
وزارة الـداخــلـيـة شــبـكـة تــتـاجـر في
ـنـصور ـواد اخملـدرة في مـنـطـقـة ا ا

ببغداد . 
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وقال بـيان لـلداخـليـة امس ان (فريق
عــمل مـــخــتص تـــمــكن وبـــعــد جــمع
ــعــلـومــات والــتــحــري واســتـدراج ا
افـراد الـعـصـابـة من الـقـبض عـلـيـهم
واد ـشـهـود وبحـوزتـهـم ا بـاجلـرم ا
ـــتـــهـــمــ اخملـــدرة). واضـــاف ان (ا
اعـتــرفــوا خالل الـتــحــقـيق قــيــامـهم
ـواد اخملـدرة ـتــاجـرة وتـعــاطي ا بـا
حـيث عــرضت االوراق الـتــحـقـيــقـيـة
عـلى الــقــاضي اخملـتص والــذي قـرر
ــــادة تـــــوقــــيــــفـــــهم وفق احـــــكــــام ا
28مــخـــدرات). كـــمــا الـــقت الــوزارة
القبض  عـلى قاتل رجل وزوجته في
منـطقـة الغـزالـية. واشـار البـيان الى
انه ( بعد ورود مـعلومـات الى مكتب
كـافحة االجـرام عن حادث الغـزاليـة 
قتـل رجل وزوجتـه وسرقـة عـجـلـتهم
واجـهــزة مـوبــايل وجـهــاز تـســجـيل
راقبـة من داخل دارهما  كاميـرات ا
 تشكـيل فريق عمل والـقاء القبض

لـداعش) وأشـار إلى أن (الـغـارة 
إعــدادهــا بـــالــتــنــســيـق مع حــلــفــاء
بــاريس وأجــريـت بــدعم من طــائــرة
مـســيــرة تـابــعـة لــلـتــحــالف الـدولي
اسـفـرت عن تـدمـيـر مـخـابئ وانـفـاق

لداعش).
 فـي غــــــــضــــــــون ذلك  رأى وزيـــــــر

ـتهم تـهم ط.ب) مؤكـدا ان (ا علـى ا
اعـتــرف صـراحــة قـيــامه بــقـتل رجل
وزوجــته بــســـــــــالح نــوع مــسـدس
بعدة اطالقات في الــــــــراس وسرقة
الــعــجــلــة وذلك بــســبب تــهــــــــــديـد
اجملـني علـيـهم لـلـجـاني ومـحـــــاولة
ابــــتـــــزازه بــــحــــسـب ادعــــائه وقــــد
عــــــــرضت االوراق التـحقـيقـية على
الــــــقـــــاضـي اخملــــــــــــــتص فــــــقـــــرر
ــادة تـــوقــــــــيــفـه وفـــــــق احـــكـــام ا
406ق.ع). في غـــضــون ذلك  اعــادة
الـهـيـئــة الـعـامـة لــلـكـمـارك إصـدار 5
ارسـالـيـات مــحـمـلـة بـعــلب مـعـدنـيـة
فارغة مخالفة وردت عبر مركز كمرك
طريبـيل احلدودي.وقـالت الهـيئة في
بـــيــــان امس انـه ( اعـــادة إصـــدار
األرســــالــــيــــات لــــوجــــود تــــريث في
ــــعــــدنــــيــــة اســـــتــــيــــراد الــــعــــلـب ا
ـــســـتــــــــــخـــدمـــة في تـــــــــعـــبـــئــة ا
ــشــروبــات الــغــازيــة والــعــصــائــر ا
وفــــــــقا لقرار مــــجلس الوزراء رقم
 356  لـــســـنـــة 2019 والـــذي مـــنع

دة ثالثة اشهر). استيرادها 
ولـفت الـى (اتـخــاذ األجـراءات وفــقـا
لسنة لقانون الـهيئـة النافذ رقم  23 

عدل).  1984ا سيرغي الفروف

Husseinalsadr2011@yahoo.com
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واطنـون من هموم شيء الصداقـة والعالقة الـشخصـية شيء وما يـعانيه الـوطن وا
آخر 

سؤول الـتنفيذي األول على االطالق  فليـس ثمة من تشنج أو احتـقان بيني وب ا
عارضة للنظام الدكتاتوري البائد . ة منذ أيام ا ا تربطنا عالقة قد وا

وقد زارنا في مكتبنا في الكاظمية يوم كان نائباً لرئيس اجلمهورية .
وكانت االتصاالت الهاتفية بيننا جارية ب احل واحل .

ولـكنـنا منـذ ان تسـنم رئاسة مـجلس الـوزراء لم نكن مـتفائـل بقـدرته على الـنجاح
في اجنـاز ما يـجب اجنـازه في هذه الـفتـرة الـعصـيبـة الـتي تراكـمت فـيهـا اخلطـايا
ـواطن الــعـراقي يـشـعـر واألخــطـاء  واثـقـلت الــعـراق بـاألعـبـاء واألرزاء وجــعـلت ا
ــرارة والــضــيق حــد االخــتــنــاق  النه مــهــدور احلــقــوق ال يــكــتــرث بــأوجــاعه بــا
الـسـلــطـويـون الــذين اسـتـحــوذوا عـلى مـقــدرات األمـور ولم يـحــسـبـوا لــغـيـرهم من

واطن اي حساب .. ا
شبوهة جارية  فالصفقات ا

ال العام لم تنقطع  واالختالسات من ا
نسوبيات تزكم رائحتها االنوف  واحملسوبيات وا

عروفة في العالم . وامتيازات الكتل السياسية فاقت كل احلدود ا
والدستور  تنتهك أحكامُه رغم أداء اليم ..!!
عسولة الكاذبة تتوالى دون انقطاع . والوعود ا

وسوء اخلدمات الضرورية بنهك القوى ويفت في العضد .
الي من العراقي يعيشون حتت خط الفقر . وا

ومنهم من يـبحث عن لقـمة صاحلة لـلتناول بـ أكوام القـمامة وهم في بلـد بلغ قمة
الغنى في موارده ..!!

وجيوش من الشباب العاطل عن العمل يستغيثون وال يُغاثون ..!!
ن يُـطـالب بـبـضع أشـبــارٍ من االرض لـيـتـخـذهـا مـأوى ومـسـكـنـا وال أحـد يــصـغي 

لعائلته ..
الي واالداري جعلته مورداً للتندر ..!! واحتل العراق مرتبة متقدمة في الفساد ا
ـسؤولية سـؤول التنفـيذي االول لنفـسه ان يتحمل ا والسؤال االن :كـيف ارتضى ا

الكبرى في مثل هذا الظرف الشائك ?
ان مجرد الـوعود بـاسناده من بـعض الكتل الـنيـابية ال يـكفي  الن هذه الـكتل البد
كاسب وامتيازات تُريدها منه وهو ما يُضعفُه للغاية أمامها ان تقايض دعـمها له 

وأمام الشعب .
غامرة قد ثم انه اقترب من بلوغ الثمان من عمره فلماذا يختم حياته السياسية 
تـمـسح مـا كـتـبـه في صـفـحـات مـسـيـرته من نـقـاط مــضـيـئـة كـاسـتـقـالـته من بـعض
ناصب ـهمة التي تـقلدها واعـتُبرتْ حيـنئذ دليالً عـلى الترفع والزهـد با ناصب ا ا

واقع . وا
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وسـواءً بادر االن الـى االسقـالة الـطوعـية أو اضـطر لـلـمغـادرة عبـر االقالـة  فانه ال
ـا الـتصق به من وصف خـطـير فـلقـد أُريـقت الدمـاء وأزهقت يـستـطـيع أنْ ينـجو 
تـظـاهـرين الـعـراقيـ الـسـلـميـ في عـهـده كـمـا أزهقت ارواح ـئات مـن ا أرواح ا
ؤلفة من اجلرحى. العديد من القوات االمنية العراقية ايضا  فضالً عن اآلالف ا

كن ان يحتفظ به التاريخ لشخص من األشخاص . وهذا أسوأ ما 
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كان عليه  –وهو االقتصادي الضليع ان ال يثقل كاهل العراق بالديون .
كـمـا كـان عـليـه ان ال يتـأخـر في اخـراج مـا سـميّ ( بِـحُـزَم االصالح)  وأنْ يـتـذكر

قول الشاعر :
وت بيني وبينها أتتْ وحياضُ ا

وجادت بوصلٍ حيث ال ينفع الوصلُ
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نعم
ـكن أنْ ـنـاورات نـفـعـا وال تـقبـل مـنه الـتـبـريـرات أيـا كـان نوعـهـا وال  ال جتـديه ا

يُسـدل الستـار على الـدماء الزكـية التي اريـقت في عهده  وال
اجلروح الـبلـيـغة الـتي لم تُصِـبْ أجسـاد اآلالف من الشـباب
العـراقي فحسب بل أصابت قلوب كل الـوطني اخمللص

لوطنهم وشعبهم .
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ا وقع في ولـو كـان قـد أبعـد عن نـفـسه شـهوة الـسـلـطـة 
طب السحيق. هذا ا

  

تظاهرين مواجهات ب القوات االمنية وا

لـــلــــدفـــاع عن الـــعــــراق وســـيــــــادته
ووحدة اراضيه .  

تـسـعــة وثالثـون : بـعــد انـتـهـاء مـدة
وحـل اجملــــلس حـــــالــــة الــــطــــوار 
يـصـار الى اجراء السـيـاسي االعلى 
انـيـة دسـتـورية حتت انـتخـابـات بـر
ي تـنـبثـق عنـهـا انتـخاب اشراف ا
الرئـاسات
الــــــــــثـالث
ــــدة اربع
ســــنـــوات
ويــــــــوصي
اجملــــــــلس
اعـــــتـــــمـــــاد
االغـــلــــبـــيـــة
ــانــيـة الــبـر
في تـشـكـيـلـة
رئــــــــــــــــــــيـس
واعــــــــضـــــــاء
مـــــــــــجــــــــــلـس

الوزراء.
ـــــــــــــــــــــــــــا دو
االســــتــــئــــثــــار
بـاحلــكم ديـنــيـا
او قـومــيــا عـلى
حـسـاب الـكـفاءة
والــــــــنــــــــزاهــــــــة

واطنة. وا
اربــــعــــون : التــــمــــثل
فـقــرات ورقـة االصالح هــذه مـنــهـاج
بل اجمللس الـسيـاسي االعـلى كامال 
هي خــطـوط عــامــة واجـبــة االلــتـزام
بتـنفـيـذها  وال ضـير من مـناقـشتـها
وتــعــديل بــعض فــقـراتــهــا واضــافـة
مــايـغــنــيـهــا بـاراء اعــضــاء اجملـلس
والـــنـــخـب ذات االخـــتـــصـــاص .وان
اال في حال اليجـري الغـاء ايـة فقـرة 
ــصـلــحــة الــعــلــيـا تــعــارضــهــا مع ا
لــلـبــلــد.وتـصــويت غـالــبــيـة اعــضـاء

اجمللس على االلغاء.
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واحـد واربـعـون : حتـس الـعـالقات
الـدبلـومـاسـيـة مع كل من جـمـهـورية
مـصـر وجـمـهـوريـة ايران االسـالمـية
والسـعوديـة وتركـيا واالردن والدول
الــعــربــيـة كــافــة وتــعـزيــز الــتــعـاون
واالقـتصـادي والـسـياحي التـجـاري 
وفي كــــــافــــــة اجملــــــاالت مــــــعــــــهــــــا
ويلـتزم العـراق تنفـيذ جميع االخرى

االتفاقيات معها. . 
كــمـــا يــشــجع الــعـــراق االســتــثــمــار
للـشركات الـعامـلة حـاليـا في العراق

والتابعة لهذه الدول. 
ـشـاريع الـتي يـجـري تـنـفـيـذهـا في ا
حاليا بكفاءة وضمن السقف الزمني

احملدد. 
ويـكـون مـحك اخــتـبـار صـدقـيـة هـذه
الـعـالقـات الـطــيـبـة وتـــــــــــنـمـيــتـهـا
مـــــرهــــــون بــــــاحـــــتــــــرام ســــــيـــــادة
وعـدم الــتــدخل في شــؤونه الــعــراق

الداخلية.
ثالثـــة واربــعـــون : يــلــتـــزم الــعــراق
االحتكام الى لغة احلوار القائم على
في حـفظ سـيادته ـتـبادل االحتـرام ا
ومـــصـــاحله احلــــــــــيــويـــة مع دول
ـنـطقـة العـربـية ويـسعى اجلوار وا
لـبــنـاء عالقــات وطــــــــــيـدة بــعـيــدة
وارســاء دعـــــــــــائم ـــدى مـــعـــهـــا  ا
الــــتـــعـــاون في اجـــتـــثـــاث االرهـــاب
وازالــــــــــــــــــــــة اســـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــاب
وتـــــــــامـ االســتـقـرار الـــــــــتــوتـر
ويرحب الدائم والتنمية واالستثمار
الـعـراق  بـاجلـهـود الـدولـية فـي هذا

اجملال.
اربــعـة واربــعـون : يـعــتـبــر اجملـلس
الـــســيــاسي االعـــلى مــنـــحال ذاتــيــا
بالتزامن مع الغاء حالة الطــــوار
واستكـمال اجراء انـتخابـات جديدة
تـنــبـثق عـنـهـا انــتـخـاب الـرئـاسـات
بــعـــيــدا عن ـــقــراطـــيــا  الـــثالثــة د

احملاصصة والتوافق .
خمسـة واربعـون : بعــــــــد االنـتهاء
من قـراءة فــقـرات ورقـة االصـــــــالح
يـجـري التـصـويت عـلـيـهـا بـالرفض
اوالـقــبــول بــاالغـلــبــيــة الـبــســيــطـة
كـــــــــــــمــــــا تـــــمـت االشـــــارة لـه في
الـفـــــــقـرة ثـانـيا من مـضـمـون ورقة

االصالح هذه.


