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شهـدت السـاحـة العـراقيـة ظهـور
اعــــداد مـتـنــــوعــــة مـن االحــــزاب
والـتنـظـيمــات والـتجـمعـــات لكل
واحـدة رؤاهـا يف معـاجلـة اوضـاع
العــراق ومــواجهــة املـشــاكل الـتي
يعـــــانـي مــنهـــــا وتـــــرســيخ الـنـهج

الدميقراطي يف اجملتمع.
وحرصاً من )املدى( على تعريف
الـقارئ بـهذه االحـزاب والتـيارات
دأبـت علــى نـشـــر ملفــات عـن كل
حـــــزب أو تــنـــظــيــم اشــتقــته مــن
ادبــيــــــاتهــــــا والـلقــــــاء بعــــــدد مــن

عناصرها.
ويف هــذا املــوضــوع سنــطلع علــى
تــــــــــاريـخ تــــــــــأســــيــــــــس حــــــــــركــــــــــة
الـدميقـراطـيني العــراقيني وابـرز
اهـدافهـا وبـرنــامجهـا الـسيــاسي
وســـتـكـــــــون صـفـحـــــــات )املـــــــدى(
مفـتوحـة لكـل رأي يصب بـاجتاه
بــنـــــــاء العــــــراق الـــــــدميقــــــراطــي

التعددي.

تاريخ احلركة
تـأســست حـركـة الــدميقـراطـيني
العـــراقـيــني يف شهـــر ت2 يف عـــام
1990 ومــنــــــذ اصــــــدار بــيـــــــانهــــــا
التــأسيــسي، شــاركت احلــركــة يف
جـــمـــيـع اجلـهــــــــود الــــــــوطـــنـــيــــــــة
لـلـــــتـخـلـــــــص مـــــن الـــــنـــــــظـــــــــــــام
الـــــــــــدكــــتـــــــــــاتـــــــــــوري، مــــن خـالل
مـــســـــاهـمـــــاتهـــــا يف أول مـــــؤمتـــــر
عقــــدته املعـــارضـــة العـــراقـيـــة يف
بيــروت عــام 1991 لـتمـثل الـتيــار

الدميقراطي يف ذلك املؤمتر.
وبــــــالـــتعــــــاون مـع العــــــديــــــد مــن
الــتــنـــظــيــمـــــات والــــشخـــصــيـــــات
الـسيــاسيـة عـملت احلـركـة علـى
تشـكيل املؤمتـر الوطنـي العراقي
الذي عقد مؤمتره األول يف فينا
عــــام 1992 ويف املــــؤمتــــر الـثــــانـي
املوسـع يف صالح الديـن يف نفس

العام.
وجنبا إلـى جنب مع العـديد من
الــتــنـــظــيــمـــــات والــــشخـــصــيـــــات
الــسيــاسيـة سـاهـمت احلـركـة يف
رسم صـورة واضحـة لـتصـوراتهـا
لـلفتــرة االنتقــاليــة وذلك خالل

صيف وخريف عام .2002
قـــامـت احلـــركـــة بـــدور فــــاعل يف
مـؤمتر املـعارضـة العـراقيـة الذي
عقــــد يف لـنـــــدن يف نهــــايــــة عــــام
2002 كـمــــا شــــاركـت يف اجـتـمــــاع
النــاصــريــة الــذي عقــد مبــاشــرة
عــقـــــب ســقــــــــــــــوط الـــــنــــــــظــــــــــــــام
الــــــدكــتــــــاتــــــوري اضــــــافــــــة إلــــــى
مشاركتها يف مـؤمتر بغداد الذي

تلى مؤمتر الناصرية.
كـما سـاهمت احلـركة مـع معظم
القــوى الــسـيــاسـيــة بــاملــشــاورات
واملـبــــاحـثــــات الـتـي افــضـت إلــــى
الـتـــشـكــيالت الـــسـيــــاسـيــــة الـتـي

شكلت يف صيف عام .2003

غاية احلركة واالهداف
اعــــــــادة بـــنــــــــاء حـــيــــــــاة الـعــــــــراق
الــــســيــــــاســيــــــة واالقــتـــصــــــاديــــــة
واالجـتـمـــاعـيـــة والـثقـــافـيـــة وفق
نظـام علـمي يـسعـى إلــى تطـويـر
ـــــــــــــــــــد ونــقــلــه مــــــــن اإلرث الــــــــبــل
الــدكتـاتـوري املـتخلف إلـى دولـة
دميقــراطـيــة فــدرالـيــة عـصــريــة
وموحـدة مع التركيـز على وحدة
الـشـعب العــراقي بجـميع أديــانه
وطـــــوائـفه وقـــــومـيـــــاته كـنـــســيج
اجــتــمــــــاعــي مـــتحــــــد يــــســـتعــني
بـخيمـة الـوطن العـراقي وسيـادة
القــانــون الــذي يــرتـضـيه ويقــره

شعبه.

احلـركة تعمل عـلى حتقيق
االهداف اآلتية:

1ـ إعادة بنـاء السلـطة القضـائية
وصون استقاللهـا والعمل مببدأ

)ال سلطان على القضاء(.
2ـ حتقــيق حــيــــــاة دميقـــــراطــيـــــة
نـيــــابـيــــة مبــــا يلــــزم مـــســــؤولـيــــة
السـلطة التنفيذية امام اجمللس
النيـابي املنـتخب وتـطبـيق نظـام
االنـــتخــــــاب املــبــــــاشــــــر مــن قـــبل
الــــشعــب علـــــى اســـــاس تقـــســيــم
العــــراق إلــــى دوائــــر انــتخــــابـيــــة
بحـــسـب املـنـــــاطق وتــبعـــــاً لعــــدد

السكان.
3ـ امنـــــاء احلــيـــــاة الــــســيـــــاســيـــــة
دميقـراطيــاً والعمل علـى اطالق
احلــريــات العــامــة مـثل احلــريــة
الفـــرديـــة وحـــريـــة الـتعـبـيـــر عـن
ــــــــــــرأي والـــكـالم واالعـــــتـقــــــــــــاد ال
والـتــملـك واالجـتـمــــاع والـنـــشــــر
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حقوق اإلنسان.
10-العـمـل علــــى جـعل الـتـعلـيـم
إلـزامياً ومجانيـاً وإنشاء مدارس
تستوعب جميع أطفال العراق.

11-االهـتـمــام والعـنــايــة بقـطــاع
الشباب والرياضة.

اعضاء االمانة العامة
1- د. قـاسـم عبــاس دادود األمني

العام
تـــــــــاريـخ الـــــــــوالدة: 13/ 4/ 1949

الناصرية
التحـصيل الـعلمـي:بكـالـوريـوس
ـــــــــــــوم جـــــــــــــامـعـــــــــــــة بـغـــــــــــــداد عـل
1971،مـاجـسـتيـر جـامعـة ويلـز -
بـريطـانيـا 1978،دكتـوراه جـامعـة

ويلز - بريطانيا 1981
احلالـة االجتمـاعية:مـتزوج، وله

ثالثة أبناء.
العمل:

-املــســـاهـمـــة يف تـــشكـيل حـــركـــة
الـــــــدميقــــــراطــيـــني العــــــراقــيــني

1990.
-أنــتخـب أمـيـنـــاً عـــامـــاً حلـــركـــة
الــــدميقـــراطـيــني العـــراقـيـني يف
املـؤمتـر التـأسيـسي الـذي انعقـد

يف أواخر عام .2003
-املـساهمـة واملشـاركة الفـاعلة يف
مؤمترات املعارضة العراقية ضد
النـظــام الــدكتــاتــوري البــائــد يف
بــيـــــروت وفــيــنــــــا وصالح الـــــديــن
ولــنـــــدن ومـــــؤمتـــــر الــنـــــاصـــــريـــــة

ومؤمتر بغداد.
-استوزر يف احلكـومة االنتقـالية

وزيراً للدولة.
2-عدنان شريف اخليون
مواليد 1939،دبلوم إدارة

عضو األمانة العامة

3- سعد الطائي
مواليد 1945،بكالوريوس تربية

عضو األمانة العامة

4-صباح عبد احلسن الزيدان
مواليد 1957

عضو الهيئة التنفيذية
عضـو االحتـاد العـام للجـمعيـات

الفالحية التعاونية

5-راسم عباس داود العنزي
تــــولــــد 1952،بـكــــالــــوريــــوس إدارة

واقتصاد
عضو األمانة العامة

6-ليث عدنان احلسيني
التولد 1966،معهد تكنولوجيا -

بابل
مسؤول فرع احلركة يف احللة

7-احملامية نوال جواد شكر
1948،بكلوريوس قانون

عضو االمانة العامة 
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7-اإلسالم دين الـدولـة الـرسـمي
ومـــصــــــدر رئــيـــــس مــن مـــصــــــادر

التشريع.
8-العــمل الــــدؤوب واملـــســــاهـمــــة
الفعـــالــــة يف مكــــافحـــة اإلرهـــاب

بجميع أشكاله..
ـــــــــــــــة ـــــــــــــــوطــــــنــــــي إن الــقـــــــــــــــوى ال
والـــدميقــراطـيــة وهـي تعلـن عـن
األفـكــــار واملـبـــــادئ والقـيـم الـتـي
تتمسك بها تؤكد على ما يأتي:

1-العمـل على بلـورة دستـور دائم
للــدولــة اجلــديــدة يــأخـــذ بنـظــر
االعـتبـــار جمـيع الـتجــارب الـتي
رافقـت الـــدولـــة العـــراقـيـــة مـنـــذ
تــأسيـسهـا عـام 1921 ومـا أفـرزته
من أنظمة دكـتاتورية قمعية وأن
يؤخذ بـنظر االعتبار أن اإلسالم
هـــو ديـن الـــدولـــة الـــرسـمـي وإنه
مــــصـــــــدر أســـــــاس مــن مــــصـــــــادر

التشريع.
2-احـتــــرام مـبـــــدأ الفـيــــدرالـيــــة
اجلـغرافيـة اإلدارية ضـمن وحدة
العــراق.. كــونـه النـظــام الــوحيــد
القادر على ضمان وحدة الشعب
الـعـــــــراقــي بـجــمــيـع مـكـــــــونـــــــاتـه
واحلــارس علـــى ضمــان مـصــالح
اجلـميع دون متـييـز أو اضـطهـاد
والقــــــادر وحـــــــده علــــــى ضــمــــــان
حتقيق الـدميقـراطيـة والعـدالـة

االجتماعي.
3-الـعـــمـل عـلــــــــى بـــنــــــــاء قــــــــوات
مــسـلحـــة وطـنـيـــة مـبـنـيــــة علـــى
أســـس جــــديــــدة تــــأخــــذ بـنــظــــر
االعـتـبــار حـب وحـمــايــة الــوطـن
وخــدمــة املــواطـن وضـمــان أمـنه

واستقراره.
4-العـمـل علــــى إصــــدار قــــانــــون
حـضــــاري للجـنــسـيـــة العـــراقـيـــة
بـنسجم مع قـيم حقوق اإلنـسان
وحـقـــــــــــوق املـــــــــــواطــــنـــــــــــة وقــــيــــم

الدميقراطية.
5-العـمل علـــى تفعـيل دور املــرأة
يف اجملــتــمع وأعــطـــــائهـــــا الـــــدور

احلقيقي من عملية البناء.
6-العــمـل علـــــى تــطــبــيق مــبـــــدأ
الــضـمــــان االجـتـمــــاعـي بـــشـكل
يـــتـــنـــــــــاســـب مـع وضـع الـعـــــــــراق
االقـــتــــصــــــــادي واالجـــتـــمــــــــاعـــي
والثقـايف ليـضمن كل فـرد حدود

املعيشة التي تليق به.
7-تـعــــــــزيــــــــز ومتــكـــني الـقــــطــــــــاع
الـزراعـي من اإلسهــام يف تطـويـر

مصادر العراق.
8-التـركيـز علـى مبـدأ االقـتصـاد
احلــــــر والعــمـل علـــــى ســيـــــاســـــة
الــــتــــنــــــــــوع مبـــــصــــــــــادر الــــــــــدخـل
ومــــســـــاعــــــدة القـــطـــــاع اخلـــــاص

للنهوض مبهامه.
9-القضـاء سلطـة مـستقلـة وهـو
ضـمـــانــــة مهـمـــة مـن ضـمـــانـــات
حتـقيق الــدميقــراطيــة واحتـرام

ـ ـ ـ

التــشكـيالت الــسيــاسيــة للـفتــرة
االنتقالية..

إن دخــول األمم املتحــدة كطـرفـاً
أســاسيـاً يف العـمليـة الـسيــاسيـة
داخل العــراق يـضفـي نــوعــاً مـن
الـشــرعيـة الــدوليـة واملـصــداقيـة
لهذه التشكيالت كما انه يختزل
دور سلـطـة الـتحــالف يف الـتفـرد

بقراراتها..
وأكـدت احلـركـة علـى حـقيقـة أن
التـشـكيالت الـسيـاسيــة يجب أن
تـنبـثق مـن خالل مــؤمتــر وطـني
عــــــام يــتـــمخـــض عـــنه مـجلـــــس
تــشـــريعـي مــؤقـت وهـــذا اجمللــس
بـــدوره يعـــزز حكــومــة انـتقــالـيــة
تقــــــوم مبهــــــامه يف الـــتحـــضــيـــــر
إلجــــراء االنــتخــــابـــــات العــــامــــة

القادمة.
وبـرغـم التـحفظــات واملالحظـات
الــتــي أبــــــدتهـــــا احلـــــركـــــة حـــــول
تـشكـيل احلكـومـة املــؤقتـة.. فـإن
احلــركــة شـــاركت فـيهــا بــشخـص
أمـيــنهـــــا العــــام إذ تـقلــــد إحــــدى
احلقــائـب الــوزاريــة.. إن الـــدافع
لهـــــذه املــــشـــــاركـــــة هـــــو الــظـــــرف
العـصـيـب الـــذي يعـيــشه وطـنـنــا
العــراقـي والــشعــور بــاملــســؤولـني
وحتـمل أوزارهـــا.. ولـنــســـاهـم يف
عملـية صـنع القرار الـذي يخدم
بلـــدنـــا ويـــدفع بـعجلـــة الـتـطـــور
األمني واالقتصادي إلى األمام.
أمــا بـــالنــسبــة إلــى االنـتخــابــات
العـامـة املـزمع إجـراؤهـا يف أوائل
عــام 2005 فــإن احلــركـــة وضعـت
نـصب عـينهــا املسـاهمـة الفـاعلـة
يف حتشيد كل الطـاقات إليصال
أكـبـــر عـــدد مـن مـــرشحـيهـــا إلـــى
البــرملــان. فـعمــدنــا إلــى تــشكـيل
جلـنـــة انـتخـــابـيـــة علـيـــا.. تقـــوم
بـــــــــالـــتـهـــيـــئـــــــــة والـــتـحـــــضـــيـــــــــر
لـالنــــتـخــــــــــــابــــــــــــات واخــــتــــيــــــــــــار
الـشخـصيـات والـوجــوه املعـروفـة
مبـواقفها الوطنية واالجتماعية
لــــــــزجـهــــــــا يف هــــــــذه الـعـــمـلـــيــــــــة

الدميقراطية..

البرنامج السياسي للحركة
ويف ضوء ما تقدم تطرح احلركة
برنـامجهـا السيـاسي إلـى جميع
القــــوى الـــسـيــــاسـيــــة الــــوطـنـيــــة
والــــدميقـــراطـيــــة واإلسالمـيـــة..
آملـــة املنــاقـشــة واحلـــوار وسمــاع
الــــرأي والــــرأي اآلخــــر، مــن أجل
اخلـــروج بـبـــرنــــامج مـــوحـــد مـن
أجل عــراق دميقـراطـي فيــدرالي
مــوحــد وتــرى يف املـبــادئ االتـيــة

أساساً للعمل:
1-إن الـــشعـب العـــراقـي املـــوحـــد
بجــمـــيع قــــــومــيــــــاتـه وأقلــيـــــــاته
ومــــــذاهـــبه وهــم مــتـــــســــــاوون يف

احلقوق والواجبات.
2-إن مبـدأ الـدميقـراطيـة ومبـدأ
االنـتخــاب يجـب أن تكــون لـهمــا

السيادة والشرعية.
3-العمل علـى الـتمتع بـالـسيـادة
املـطلقــة للعــراق.. وإزالــة جمـيع
آثار النظام البائد.. واآلثار التي
انتقـصت من سـيادة الـعراق بـعد
االحـــتـالل.. واحلــــصـــــــول عـلـــــــى
ـــــــــــــــاســــــي االســــــتــقــالل الــــــــــــســــــي

واالقتصادي الكاملني.
4-اجـتـثــــاث الفقـــر )الـبـطـــالـــة..
الــتــــــأمــني الــــصحــي. الــتــــــأمــني

االجتماعي(.
5-العمل على التصدي للهجمة
احلـضاريـة الغـربيـة علـى طبـائع

وعادات مجتمعنا.
6-احـتــــرام مـبـــــدأ الفـيــــدرالـيــــة
اجلـغرافيـة اإلدارية ضـمن وحدة

العراق.

ـ

والعاملية.
4ـ مـــا حتققه احلــركـــة من اربــاح
جــراء طـبع ونـشــر املــؤلفـــات من

مطبوعات احلركة والصحافة.
5ـ للحـــركـــة شخـصـيـــة معـنـــويـــة
يحق مبـــوجـبهـــا متـلك االمـــوال
املــنـقـــــــولـــــــة وغــيـــــــر املــنـقـــــــولـــــــة

وتسجيلها باسمها.
6ـ اذا انـحـلـــت احلـــــــــركـــــــــة فـــــــــان
أمـوالهـا تكــون ملن يقــرره اعضـاء

الهيئة العامة ووفق القانون.

انعقاد املؤمتر التأسيسي
ويف ضـــوء الــتغـيـــرات اجلـــديـــدة
والـــــــتــحـــــــــــــــــوالت يف اجملـــــــتـــــــمــع
العــراقـي.. قــررت احلــركـــة عقــد
مـــــؤمتـــــرهـــــا الـتـــــأسـيـــسـي األول
ـــــــــــــوم 16/ 12/ 2003 ووضــعـــــت ي
مـوعـداً لـذلـك.. فبــدأت اللـجنـة
الـتحـضيــريــة لإلعــداد له بعقــد
اجـتـمـــاعهـــا ولقـــاءاتهـــا وشـكلـت
جلـــانـــاً فـــرعـيــــة لهـــا يف مـــراكـــز
احملــــافــظــــات وبــــدأت املـمــــارســــة
الـدميقـراطيـة تـأخـذ مكـانهـا يف
جمـيع نضـاالت احلـركـة فعقـدت
مـــــؤمتـــــرات فـــــرعــيـــــة يف جــمـــيع
احملــــــــافــــظــــــــات انـــتـخـــب فـــيـهــــــــا
املـؤمتــرون ممثلـيهم إلـى املـؤمتـر
العـام.. وعقد املـؤمتر التـأسيسي
األول للحـركـة يف املـوعـد احملـدد
وبحـــضــــــور أكــثــــــر مــن مــــــائــتــي
وعـشرين مندوبـاً وجرت نقاشات
مـوسعة وبنـاءة للبيـان السـياسي
وللـنـظـــام الـــداخلـي.. وانـتخـــاب
جلنـــة تنـفيــذيــة جــديــدة عــامــة

وانتخاب األمني العام.
لقد ساهمت احلركة بعد انعقاد
مــــؤمتــــرهــــا الـتــــأسـيـــسـي بــــدور
ـــــــــــــز روح إيـجـــــــــــــابـــــي يف تـعـــــــــــــزي
الــــــدميقــــــراطــيــــــة يف الـعالقــــــات
الـوطنية. وسـاهمت يف احلوارات
الـتـي أدت إلـــى تـــشكـيل مـجلــس
احلـكم.. وأيـــدت قيــامه كخـطــوة
إيجـابية نحـو األمام علـى الرغم

من عدم مشاركتها فيه.
وساهـمت احلركة يف نـشر الوعي
وتعـزيـز الـدميقـراطيـة وأصـدرت
جـريـدة أسبـوعيـة بـاسـم )املتحـد
الـدميقـراطي(.. ولـكنهـا تــوقفت
عـن الــصـــــدور بعــــد عــــدة أعــــداد
ألســبــــــاب فــنــيــــــة.. كــمـــــــا لعــبــت
احلــــركــــة دوراً مهـمــــاً يف تعــــريــــة
القـوى اإلرهـابيـة فـأدانت جـميع
العـــملــيــــــات اجلــبــــــانــــــة.. الــتــي
استهدفت حيـاة املواطنني ورموز
شعبنا فأصدرت عدداً خاصاً من
اجلـريـدة اسـتنكـاراً الغـتيـال آيـة
اهلل العـــظــمــــــى محــمــــــد بــــــاقــــــر
احلـكــيــم رحـــمه اهلل. وبــيــــــانــــــات
تـــدين وتـشـجب جـميـع األعمــال
اإلجــــرامـيــــة وأصــــدرت بـيــــانــــات
حـــــــول األحـــــــداث الـــــــدامــيـــــــة يف
الفلــوجــة والـنجف األشــرف وال
تـزال احلـركـة تعـمل بجـد رافعـة
شعــار مكــافحـة اإلرهـاب وإدانـته

ومحاربته..

دعوة للمصاحلة الوطنية
كـمـــا دعـت احلـــركـــة إلـــى ضـــرورة
املصـاحلة الوطنية ودمج أعضاء
الـــــبـعـــــث املـــــنـحـل يف اجملـــــتـــــمـع
الـعــــــــراقـــي.. ومـحــــــــاســـبــــــــة مـــن
تلــطخـت أيـــديهـم بــدمــاء أبـنــاء

شعبنا.
وسعـت حـــركـــة الــــدميقـــراطـيـني
العـراقـيني ومنـذ تـوقيع اتفـاقيـة
15 تـشــريـن الثـــاني بـني مجلـس
احلـكــم وسـلــــطـــــــة الــتـحـــــــالـف..
لـلـعـــمـل عـلـــــــــى إعـــــطـــــــــاء األمم
املتحدة دوراً أكـبر يف عملية رسم

ـ

ـ

ـ ـ ـ

الــــصـالحـــيــــــــات الـــتـــنـفـــيــــــــذيــــــــة
والــتخــطـيــطـيـــة والـتـنــظـيـمـيـــة

للجنة التنفيذية.
األمــــني الـعـــــــــــام: هـــــــــــو الـــــــــــرأس
الــتــنفــيـــــذي لـلحـــــركـــــة ويـكـــــون
مــســـؤوالً امـــام األمـــانـــة العـــامـــة
والـلجــنــــــة الــتـــنفــيــــــذيــــــة ويــتــم
انـــتـخــــــــابـه مـــن قـــبـل األمــــــــانــــــــة

العامة.
الفـروع: تكون لدى احلـركة فروع
يف جميع انحاء الـوطن العراقي
وحـــيـــثـــمـــــــــا وجـــــــــدت حـــــــــاجـــــــــة
الفـتـتــــاحهــــا وتـنــتخــب الهـيـئــــة
العــامـــة للفـــرع جلنـــة تنـفيــذيــة
مـحلــيــــــة مـكــــــونــــــة مــن تـــــسعــــــة
اشـخاص يـنتخبـون مسـؤوالً عن
الفـــرع مـن بـني اعــضــــائهـــا كـمـــا
وجتري الفروع انـتخابات سنوية
مـــن خالل هــيــئــــــاتهــــــا العـــــامـــــة
الخـتـيــــار ممــثلــيهــــا يف املــــؤمتــــر
العـام الـسنـوي كمـا متت االشـارة

إليه سابقاً.

احكام عامة
حلـــــــــركـــــــــة الـــــــــدميـقـــــــــراطـــيـــني

العراقيني احكام عامة هي:
1ـ ال يجــــوز الــنقــــاش والـتـعلــيق
والـــبـحـــث يف أي مـــــــســـــــــألـــــــــة مت
الـتصــويت عـليهـا داخل املـؤمتـر،
إال اذا كـــــــانـــت مـــتـعـــــــارضـــــــة مـع
الـــنــــظــــــــام الـعــــــــام إلدارة ســـيــــــــر

اجللسات.
2ـ يتـم وقف عمل املؤمتـر فوراً يف
حـــالـــة حـــدوث أي خـالل يخـــرج
املـؤمتر عن نـظام سـير اجللـسات
ويتـم أثارته من قـبل احد اعـضاء
املـــؤمتــــر بعـــد رفـعه يـــديـه بهـــذه

االشارة.
3ـ أي مقتـرح يتـضمـن تغييـراً يف
دســتــــــور احلــــــركــــــة ونـــظـــــــامهــــــا
الداخلـي يجب ان يقدم من قبل
اعضـاء اللجنة التنفيذية أو من
خـمـــســــة وعـــشــــريـن عــضــــوا مـن
اعضـاء املـؤمتـر الـســابق علـى ان
يقدم هـذا الطلب مكتوباً للجنة
التـحضيـريـة ومبـدة ال تـزيـد عن
خـمــســة عــشــر يــومــاً مـن تـــاريخ
عقــــد املــــؤمتـــــر العـــــام ويجـب ان
يفـــوز هـــذا املقـتـــرح بـثلـثـي عـــدد
اعـــضـــــاء املـــــؤمتـــــر لــيــتــم اقـــــرار

التعديل.
4ـ لـلهـيـئـــــة العــــامــــة ومــن خالل
خــمــــســني عـــضـــــوا مــن اعـــضـــــاء
املــؤمتــر احلق بــاملـطـــالبـــة بعقــد
مـؤمتــر استـثنــائي عــام ملنـاقـشـة
مسـألة محـددة كما يـحق للجنة
التـنفيـذيـة مجـتمعـة ان متـتلك
نفــس هــذا احلـق لعقــد مــؤمتــر

طارئ.
5ـ يف حالـة غياب أو خلـو منصب
األمــني العــــام تـتــــولــــى األمــــانــــة
العـامــة تصـريف األمـور وتتـمتع
بـنفـس صـالحيــات األمـني العــام
حلني انتخاب أمني عام جديد.

مالية احلركة:
تتكون مالية احلركة من: 

1ـ بدل االشتـراك الشهـري الذي
يحــدد مقــداره مـن قـبل املــؤمتــر
العــام ويــدفع يف بــدايــة كل شهــر
ويجوز ان يعفـى العضو من بدل
االشــتـــــــراك بـقـــــــرار مــن األمــني

العام للحركة.
2ـ تبـرعات اعـضاء احلـركة، وريع
احلـفالت وغــيـــــر ذلـك مبـــــوجــب

القانون.
3ـ الـتـبــرعــات واملـســاعــدات الـتـي
تقـــدم مــن احلكـــومـــة العـــراقـيـــة
والهـيئــات واجلمـعيــات الــدوليــة
واحمللـيـــة والهـيـئــات االنــســانـيــة

مجــاالتهــا الــسكـنيــة والـــزراعيــة
والـصـنــاعـيـــة علــى جـمـيع بقــاع

الوطن.
15ـ حتـديث االتصـاالت السلكـية
والالسلكـية وإدخـال تكنـولوجـيا
االنــتـــــــرنــت وبـــــــاقــي خـــــــدمـــــــات
الــكـــمـــبـــيــــــــوتــــــــر عـلــــــــى جـــمـــيـع

املستويات.

الهيكلية التنظيمية
تــتكـــون حـــركـــة الـــدميقـــراطـيـني
الـعــــــــراقـــيـــني مـــن اعــــضــــــــائـهــــــــا
البـالغني والـذين تنـطبق عـليهم
شـــــروط املـــــواطــنــــــة العـــــراقــيـــــة
وشروط حسن السـيرة والسلوك
وشـروط الـسن القـانـونيــة والتي
ال تقل عـن ثـمــانـي عــشــرة سـنــة
ويـتـم االنـتـــســــاب لـلحــــركــــة مـن
خـالل ملء اسـتـمــــارة االنـتـمــــاء

وتزكية عضوين عاملني فيها.
املــــؤمتـــــر العــــام: املــــؤمتـــــر العــــام
لـلحــــركــــة هــــو أعلــــى سلــطــــة يف
احلــركــة ويعقـــد سنــويــاً انعقــاداً
عادياً عبر ممثلني منتخبني عن
كـافـة فـروع احلـركـة اضـافـة إلـى
اعضـاء اللجنـة التنفـيذيـة ويتم
الـتحــضيــر لعقــد املــؤمتــر بقــرار
مـن اللجـنــة الـتـنفـيــذيــة حتــدد
فـيه تـــاريخ االنعقــاد مع تــشكـيل
جلنــة حتـضيــريــة تـضم اعـضــاء
مـن اللجنـة التـنفيـذيـة واعضـاء
مــن املــــــؤمتـــــــر العــــــام الـــــســـــــابق
للـــتحـــضــيــــــر للــمــــــؤمتــــــر ويــتــم
االعالن عــن ذلـك مبـــــدة ال تـقل
عـــن ثالثــني يــــــومــــــاً مــن تـــــــاريخ

االنعقاد.

تـشـكيالت املـؤمتـر العـام
التي تشمل على ما يلي:

1ـ اللجـنـــة الـتحـضـيـــريـــة: ويـتـم
تـشـكيلهـا كمـا متت االشــارة إليه
مـــن قـــبـل اعـــــضــــــــــاء الـلـجـــنــــــــــة
الـتنـفيــذيــة وأعـضــاء يف املــؤمتــر
العـــــام الــــســــــابق وتـــــأخـــــذ هـــــذه
الـلجـنـــــة علـــــى عـــــاتـقهـــــا املهـــــام

اآلتية:
أ ـ اعــــــداد االوراق الــــســيــــــاســيــــــة
والتنظيمية والفكرية للحركة.

ب ـ تقدمي الدراسات املقدمة من
قبل جلـان واعضـاء احلـركـة إلـى

املؤمتر.
ج ـ اعداد برنامج املؤمتر.

د  ـ تسمية هيئة رئاسة املؤمتر.
هـ ـ تـسميـة اعضـاء جلنـة ضـبط
قـــاعـــة املـــؤمتـــر واالشـــراف علـــى

االنتخابات.
2ـ هيئـة املـؤمتـر: يـنتخب املـؤمتـر
العـام هـيئــة للـرئـاسـة مـقتـرحـة
مـن قـبـل اللجـنــة الـتحـضـيــريــة
ومبجـرد انتخـاب هيئـة الـرئـاسـة
يــتقـــدم األمــني العـــام لـلحـــركـــة
وأعضاء االمـانة العامة واللجنة
الـتـنفـيــذيــة بــاسـتقـــاالتهـم إلــى
املـؤمتـر وتقـوم الـرئـاسـة بتـسييـر
أمور املؤمتر حلني انتخاب جلنة

تنفيذية جديدة.
3ـ جلنة ضبط القاعة واإلشراف
علــى االنتخـابــات: تنـتخب هـذه
اللجـنــة مـن قـبل املــؤمتـــر العــام
ــــــــــــة ــــــــــــوجـــــيـه مـــــن الـلـجـــــن وبـــــت
الـتحـضـيـــريــــة وتكــــون مهــــامهـــا
محــددة بــضبـط القــاعــة وإقــرار
الـنـظــام فـيهــا اضــافــة إلــى فــرز

االصوات.
الـلجـنــــة الـتــنفـيــــذيــــة: تـتـكــــون
اللجـنــة الـتـنفـيــذيــة مـن سـبعــة
عـــشــــر عــضـــــواً وثالثــــة اعــضــــاء
احتيـاط يتم انتخـابهم من قبل

املؤمتر العام.
وتـتـمــتع هـــذه الـلجـنــــة بجـمــيع
الـصـالحيــات التـي يخــولهــا لهــا
املــــؤمتـــــر العــــام ومتــثل الـلجـنــــة
الـتـنفـيـــذيــــة أعلــــى سلــطـــة بـني
مــــــؤمتــــــريــن وتـــــشــكل الـلجــنــــــة
الــتـــنفــيــــــذيــــــة جلــــــان فــــــرعــيــــــة
مــتـخــــصــــصـــــــة تـغــــطــي جــمــيـع
الهـيـــاكل الـتـنـظـيـمـيـــة للحــركــة
كــاللـجنـة الـتنـظيـميــة واللـجنـة
الـــسـيــــاسـيــــة وجلـنــــة الـعالقــــات
اخلـــــارجــيـــــة، وجلــنــــــة القـــطـــــاع
الــنـــــســــــوي، وجلــنــــــة الـــــشــبــــــاب
والـــطلـبـــــة، وجلـنـــــة العـــشـــــائـــــر،
والـلجـنــــة االعالمـيـــة، والـلجـنـــة
املـــاليــة.. الـخ. من جلــان تــرتـئي

تشكيلها اللجنة التنفيذية.
األمـانة العـامة: تـنتخب االمـانة
العـامـة من قـبل اعضــاء اللجنـة
التنفيـذية ويكـون عددهـم سبعة
وتتـمتع األمـانــة العـامـة بــأعلـى
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والـــصحــــافــــة. وتـكــــريـــس مـبــــدأ
الـعـــــــدالـــــــة بــني الـعـــــــراقــيــني يف
الـنــصــــوص القـــانـــونـيـــة ومـبـــدأ
املـــــســـــــاواة بــيــنـهــم يف احلـقـــــــوق
والـــــــواجـــبـــــــات وعـلـــــــى اخـــتـالف
انـتمـاءاتـهم القــوميـة والـديـنيـة

واملذهبية.
3ـ اعـــادة بنــاء اجلهــاز احلكـــومي
بــــشــكل يـــضــمــن زيــــــادة كفــــــاءته
وتـخلــيــــصه مــن أطــــــر الــــــروتــني
املـوروثــة من األنـظمـة الـسـابقـة،
كــمــــــا إن اعــــــادة بــنــــــاء اجلــيــــش
والقــوات املـــسلحــة أمــر اســاسـي
ليكـون جـيشـاً مـبنيـاً يف عقيـدته
علـــى الـــدفـــاع عـن الـــوطـن وعـن

أمن املواطنني وحسب.
5ـ تعـــزيــــز العالقـــات اخلـــارجـيـــة
بــشـكل ودي مع الـــدول العــربـيــة
واالجـنـبـيـــــة وبخــــاصـــــة مع دول
اجلـوار والتعـاون مع كافـة الدول
مبـــــــا يـــتـفـق مـع مـــيـــثـــــــاق األمم
املـــتـحـــــــــدة والـعـــمـل عـلـــــــــى رفـع
االضـــرار الـتـي حلقـت بــــالعـــراق
جراء سياسة احلكم الدكتاتوري
ومـا تـرتب علــى ذلك من قـرارات
كــبلــت العــــراق بقـيــــود سـيــــاســــة

واقتصادية.
6ـ التـركيـز علـى مبـدأ االقـتصـاد
احلــــــر والعــمـل علـــــى ســيـــــاســـــة
الـتـنـــوع مبـصـــادر الـــدخل وعـــدم
االعـتمــاد علـــى صنــاعــة الـنفـط
كـمــصــــدر أســــاسـي مـن مــصــــادر

االقتصاد.
7ـ العـمـل علــــى متـكــني القــطــــاع
الــزراعـي من املـســـاهمــة وبــشكل
فعـال يف رفــد االقتصـاد العـراقي
وذلك مــن خالل تعـــديل قـــانـــون
امللكـية الـزراعيـة رقم )30( لسـنة
1958 واملـعروف بـقانـون االصالح
الــزراعي وتعــديالته اضـافـة إلـى
ادخـــــال الـــطـــــرق احلـــــديــثـــــة يف
جــمــيـع العـــملــيــــــات الــــــزراعــيــــــة
ابـتـــداءً مـن اسـتــصالح األراضـي
مــــرورا بــــاســتخــــدام الــتقـنـيــــات
احلــديثــة لطـرق الـري والـزراعـة
وانتهـاءً بتـشكيل شـركات زراعـية
كبــرى مسـاهمـة ومتخـصصـة يف
جـميع مجـاالت الـزراعـة والثـروة

احليوانية.
8ـ القيام مبـشروع حديث النشاء
وحتسني طرق املـواصالت البرية
واجلوية واملائية على وجه يؤمن
االتــصـــــاالت بــني كـــــافــــــة انحـــــاء
العــــراق مــن جهــــة والعــــالـم مـن

جهة أخرى.
9ـ تــــطـــبـــيـق مـــبــــــــدأ الــــضـــمــــــــان
االجـتمــاعي بـشكل يـتنــاسب مع
وضـع الـعـــــــــــراق االقــــتــــــصـــــــــــادي
واالجـتمـاعـي والثقـايف لـيضـمن
كل فرد حدود املعيشة التي تليق
به، وتـــشـــــريع قــــانـــــون لألحــــوال
الــــشخـــصــيـــــة يـحقـق العـــــدالـــــة

االجتماعية.
10ـ العـمل علـى متـكني املــرأة من
أخـذ دورها األساس والـرئيس يف
اجملـتـمـع ومتكـيـنهـــا مـن القـيـــام
بــــــــــدورهــــــــــا الـالئـق يف احلـــيــــــــــاة
االســـــــــريـــــــــة واالجـــتـــمـــــــــاعـــيـــــــــة
واالقـــصــــــاديــــــة والـــــســيــــــاســيــــــة

والتربوية.
11ـ ارســاء مـبـــدأ العالج اجملــانـي
مقابل رسوم زهيدة والعمل على
نــشـــر الـــوعـي الــصحـي وانــشـــاء
املــــســتـــــشفــيــــــات املـــتخـــصـــصــــــة
ونـشرهـا علـى السـاحة الـعراقـية
بــــــشــكـل يـــتـــنــــــــاســـب وكـــثــــــــافـــتـه
الـــسـكــــانـيـــــة مع تــــشجــيع عــمل

القطاع الطبي اخلاص.
12ـ اصدار القـوانني والتشريعات
اخلاصـة باحملـافظـة على البـيئة
والــتــي تــــشــمل انــــشـــــاء مـــــراكـــــز
للـــصــــــرف الــــصحــي يف جــمـــيع
منـــاطق العــراق واصــدار قــانــون
خـــــــاص يـعـــــــالـج مــنـع الــتـلـــــــوث
الـبيئي يـشمل التلـوث الصنـاعي
والــــــزراعــي واملــــــدنــي مـع العـــمل
علـــى زيـــادة الــــرقعـــة اخلــضـــراء

ومكافحة التصحر.
13ـ العـمـل علــــى جـعل الـتـعلـيـم
الــزامـيـــاً للـمـــرحلــة االبـتــدائـيــة
ومجانيـاً لغاية املـرحلة الثـانوية
وانـشاء مـدارس تستـوعب جميع
اطفــال العـــراق مع وضع بــرامج
ملكــافحــة األميــة وتـشـجيـع قيــام
املـــــــــدارس األهـلـــيـــــــــة مبـخـــتـلـف
اجملـاالت ومنها املـدارس الديـنية

واملدارس التقنية.
14 ـ حتــديـث مــولــدات وشـبكــات
التيـار الكهـربـائي بـشكل يـضمن
تغطـية كـاملة للـطاقـة يف جميع

دعــــوة إىل حتقـيق املــصـــاحلـــة الـــوطـنـيـــة وتـــأكـيـــد دور االمـم املـتحــــدة يف العـــراق
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كـيف يـنـظـــر املــثقفـــون ملــسـتقـبل الـــديـمقـــراطـيـــة يف العـــراق؟
نــتعـــــرض له مــن عقـبــــات يف طـــــريق
بناء الـدميقراطية وكل طموحنا بأن
تكـــون املــــرحلــــة القـــادمـــة مـنــطـلقـــاً

جديداً لعراق حر دميقراطي.
احترام اختالف الرأي

نـــتقــبـل كل مــــــا ورد مــن اخـــتالف يف
اآلراء حـول الــدميقــراطيـة، الن هـذا
وحـــده يـجعلـنـــا يف مـــوضع احملـــايـــد،
الن فــيه احـتــــرام لــــوجهــــات الـنــظــــر
الشخـصية وعلى الرغم من أن أغلب
االجابـات كانت تـركز علـى نقاط هي
من املشـروع الدميقـراطي وال بـد من
االهـتـمـــام مبعـــاجلـتهـــا السـتـئـصـــال
الكـثيــر من االمــراض، الـتي ولــدتهــا
دكـتاتـورية صـدام.. ويعلـم اجلميع ال
ــــــة ميـكــن ان يـحــــــدث هــــــذا بــني لــيـل
وضحـاهـا ويحتـاج إلـى استـراتـيجيـة
ذات وعـي بـــاملـتغـيـــرات الـثقـــافـيـــة يف

العالم.
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يتجــاوز االخطـاء الـسـابقـة ويحـاول
ان يـبـنــي نفــــسه مـن جــــديــــد وهــــذه
املهمـة ليست مـسؤولـة عنه احلكـومة
املـؤقتـة فقط ولكـن يجب ان يشـترك

فيها اغلب املواطنني.
الـشــاعـــر واملتـــرجم )رعــد زامل( كــان
محــايــداً يف كـالمه فقــال: نحـن االن
ال ميـكن ان نـــوجه اتهــامــاً إلــى جهــة
معينـة ونقول انهـا سبب لعـدم وجود
الـــدميقـــراطـيـــة، النـنـــا خـــرجـنـــا مـن
مــــــرحلــــــة.. محــملـــــة بــــــاالتهـــــامـــــات
والالوعـي الـــسـيــــاســي نحـن يف هــــذه
الفتـرة ورغم كل املعـارك التـي جتري
حــولنـا نعـتبــر يف فتـرة نقـاهـة.. بعـد
سـنــوات مـن القــســوة واخلــوف.. هـي
فتـرة حكـم نظـام صــدام.. االن يجب
ان النـتـــســــرع ونحـكــم علــــى الـــشعـب
العـراقـي ومصـاحله الــوطنيـة ويجب
ــــــى كل مــــــا ــــــر عل ـان نـــتحـــمل ونـــصــب ـ

االن تغـرس بـذرتهـا االولـى: فلـم يكن
بـإمكـان أي مـواطـن ان يبـدي رأيـاً يف
زمـن الـــدكـتـــاتــــور واالن الكـثـيـــر مـن
الــنـــــاس تــطـــــرح آراءهـــــا بــــشجـــــاعـــــة
وتـتـظـــاهـــر وتـضـــرب عـن العـمل مـن
دون أي رادع ولكـن احلكـومـة املــؤقتـة
ركـــزت علـــى جـــانـب مهـم وهـــو الغـــاء
املـظـــاهـــر املـــسلحـــة... النهـــا تــسـبـب
الفـوضـى وهـي محقـة يف ذلـك حتـى
لــو استخــدمت بعـض الـوســائل غيـر
الـدميقـراطيـة، الن يف ذلـك مصلحـة
اجلــمــيـع، يجـــب ان نخـــتلـف ونحــن
اصــــــدقــــــاء.. يجــب ان يــنـــتهــي زمــن
الـعنف ويــرحل مع صــدام وحكــومته
املـستبدة ويـبدأ عاملـنا جديـداً بكل ما
يحـملـه من رؤى جــديـــدة منـسـجمــة
مع بـناء عـراق دميقـراطي وحتـماً يف
طـريق الـدميقـراطيـة، تـوجـد الـكثيـر
من الـعقبـات ولـكن الفـائـز هـو الـذي
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توجد غير املصالح الشخصية والتي
هي تـتناقض مع البناء الدميقراطي
ــــــد الـــــســــــؤولــني يف ــــــري ــــــد وال ن لـلــبـل
احلكـومـة اجلـديــدة يعـينـوا اقــاربهم
املـــراكـــز احلــســـاســـة والـــدوائـــر الـتـي
حتتـاج اصحاب الـكفاءة.. املـواطن ال
يــتــمـكــن اآلن ان يــتــنــبـــــأ مبـــســتقــبل
الـدميقراطـية وهـو يشـاهد وأد اآلراء
مــن قــبل املـــســـــؤولــني اجلـــــدد وعـــــدم
االهتمـام بالطـاقات العلمـية والعمل
ـــــــة وفـق الــــطـــــــروحـــــــات االنـفـعـــــــالـــي
واالرجتاليـة.. اعتقد ان احلديث عن
الدميقراطيـة يحتاج إلى سنوات من
الـتــــركـيـــــز علــــى تــطــــويــــر اجلــــوانـب

الثقافية لدى املواطنني.
شجاعة الطرح

أمـا النـاقـد )حـسن الكعـبي( فكـان له
رأي مخـتلف قـال: ان الـدميقــراطيـة
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تـتــشـكل مــن اجلهـــا الـــدميقـــراطـيـــة
وليـس من الـسهل ان نفـرض علـيهم
تغــيــيـــــر اطـــــارهــم احلــيـــــاتــي، الـــــذي
اعتــادوا عـليـه منـــذ سنــوات ونـحتــاج
االن تعـــــريـف اغلــب ابــنــــــاء شعــبــنـــــا
بجـــديـــة الــــدميقـــراطـيـــة مــن خالل
التــركيـز علـى االعالم، الزاحــة املنـاخ
احلــــربـي واالفـكــــار الـــشـمــــولـيــــة مـن
رؤوس الكـثيــر من االشخـاص الـذين
اكـتــسـبـــوا هــــذه االفكـــار مـن اشـــاعـــة
نـظــام صــدام لهــا... ان احلــديـث عن
ــــــشـــبـه ــــــــاخ دميـقــــــــراطـــي ي خـلـق مـــن
الـتـــداخل اجلــراحـي حـتـمــاً سـيــؤدي
إلــى الفـشل.. امــا املـســرحـي )جمـيل
جبـار( فقـد حتـدث عن هـذا املـوضـوع
مبـا يلي: االن ال تـوجـد دميقـراطيـة،
الـــسلــطــــة العــشـــائـــريـــة، والـعالقـــات
الـشخــصيــة واحلــزبيــة هـي املتـنفــذة
ويف اطـــــار هـــــذه الـعالقـــــات دائـمـــــاً ال
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مع تغيـير نـظام صـدام، بدأ احلـديث
يف الـــشــــارع العــــراقـي عـن مـــســتقــبل
الـــدميقــراطـيــة وكـيف بـــإمكــانـنــا ان
نعزز دورهـا للخروج من عـنق االفكار
االسـتبداديـة ومن اجل التعـرف على
وجهــات نـظــر الـنخـب املـثقفــة حــول
الــدميقــراطيــة، الـتقـينــا مبـجمــوعــة
ـــــــة مـــن مـــثـقـفـــي مـــــــديـــن

العمارة..
أولويات

الدميقراطية
يقـول الـشـاعـر )حـسن
سلــمـــــان( يف حـــــديـــثه
عن الـدميقـراطيـة: ان
الـكـثـيــــر مـن
ابنـاء الشعب
الـعــــــــراقـــي ال
يــعـــــــــــــرفـــــــــــــــون
الغـــايـــات الـتـي
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يف العمارة..

ميسان- محمد احلمراني
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