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لـلـعـــــــــراقـــيـــني كـلـهـــم ..

بغداد/وطني 
ادلـــــــــى الـــــــــدكـــتـــــــــور وثـــــــــاب داود
الـسعـدي، املتحـدث بـاسم قـائمـة
)وطـــنـــي(  بـــتــــصـــــــريـح صـحـفـــي
وضح فـيه مــــوقف القـــائـمـــة مـن
مجــمـــــــوع العـــمل االجــتــمــــــاعــي

والسياسي العراقي قائالً:
العـــــــراق يعــــــانــي مــن مـــــشــكالت
جـــمـــــــــة. فـــــــــانـهـــيـــــــــار الـــنـــــظـــــــــام
الــدكـتــاتــوري فـتح آفــاقــا واسعــة
لـتـطـــور وامكــانـيــة الــسـيـــر نحــو
الــدميقـــراطيــة، ولـكن الـطــريقــة
الـتـي انهـــارت بهــا الــدكـتــاتــوريــة
ووقــــــوع العـــــراق حتــت االحــتالل
وهـيـمـنــــة قــــوى االحـتـالل علــــى
القـــرارات الـــرئـيــســـة، فـــاقـم مـن
االزمـــــــات الــتــي كـــــــانـــت تعــــصف
بــــالــبالد، وبــــرغــم احللــــول الـتـي
وجدت لكثير من املشكالت كرفع
اجــور املــوظفـني فـــإن االشكــاالت
الــــــرئــيــــســــــة االخــــــرى مــــــا زالــت

مستشرية . 
حل هــذه املــشـكالت يحـتــاج الــى
ادراك عــمـــيق الســبــــــاب االزمــــــة،
والــى معــاجلــة شــاملــة ملـسـببــات
واصـــــــول العــــطل الــــــذي اصــــــاب

مختلف مرافق احلياة العامة.
لـقد اصـبح جليـاً امام املـواطنني

بغداد- عمر الشاهر
قــــــــالـــت الــــــســـيــــــــدة هـــنــــــــاء ادور
مـسـؤولـة جـمعيـة االمل الـعضـو
املــــرشح لالنـتخـــابـــات الـنـيـــابـيـــة

ضمن قائمة وطني:
ان قــائمـتنــا االنتخــابيـة تعـتمـد
اساسـاً على مـواطنني عـراقيني.
أي القــائمــة تعـتمــد علــى مبـدأ

املواطنة االساسية. 
واضــــــــافـــت ملـــنــــــــدوب املــــــــدى، ان
بـــرنـــامجـنـــا اجـــراء حـــوارات مع
مخـــتلـف القـــــوى الــــســيـــــاســيـــــة
العــــاملـــة مــن اجل اعـــادة بـنـــاء
الـوطن اخملـرب واملـدمـر. مـؤكـدة
اننــا نعـمل مـن اجل كل العــراق
ومــن اجل الـفلــــوجــــة املـتــضــــررة

واهلها.
ورداً علــى ســـؤال للـمـنــدوب عـن
امكــانيـة املـراة العــراقيـة تقـدمي
شــيء يف العــملـيـــة الـــسـيـــاسـيـــة
وســـــط الـفــــــــــوضــــــــــى واالنـفـالت
االمنـي. اوضحت الـسيــدة هنـاء
ادور ان مــــا يجـــدر ان اقــــوله يف
هــــذا الـــسـيــــاق ان املــــرأة جـــســــر
للــبقــــاء وجـــســــر للــمحـبــــة ومــــا
حــــــــــدث يف الـعــــــــــراق يــــتـحــــمـلـه
الـــرجل اســاســاً واشــارت الــى ان
املـــرأة العـــراقـيـــة علـــى مـــدى 50
عــــامــــاً لـم تـكـن متــتلـك القــــرار
ويــوجـــد عنــدهـــا اقبـــال وطمــوح
لـــدخـــول مـيـــاديـن العـمل كـــافـــة
مــــوضحـــة ان املــــرأة بعــــاطفـتهـــا
وعـقـلـهــــــــا تـفــكــــــــر مبــــــــا يــــــــؤمـــن
مـــصـلحـــــة االجــيــــــال القـــــادمـــــة
ويـــــــــــرسـخ حـقـــــــــــوق االنــــــــســـــــــــان
واملــواطنــة الصـحيحـة. مـن هنـا
علـينــا ان نـضع املــرأة يف مــوقع
القــــرار واملـــســــؤولـيــــة. وانــتقــــدت
بـعـــــض االحــــــــزاب واحلــــــــركــــــــات
الــسيـــاسيــة البعــادهــا املـــرأة عن
هـــذا املــــوقع واهـمــــالهــــا جلهـــود

املرأة الفاعلة يف معتركه.
واوضـحـــت ان قـــــــائـــمـــــــة وطـــنـــي
قـــائـمـــة مــســتقلـــة، واملــســتقلـــون
يــشكلــون الـشــريحــة الـكبــرى يف
احلـيـــاة الــسـيـــاسـيـــة العـــراقـيـــة.
واوضحــت ان معـنـــــى القــــائـمــــة
املـستقلـة يعني انـها تـنتمـي الى
مــــشــــــرع وطــنــي وتـــــسعــــــى الــــــى
تــــضـــــــامــن تـــــــام وحـقــيـقــي بــني
جـميع القـوى الــوطنيـة، مـشيـرة
الــــــــى ان ذلــك ال يــــــــرجـع الــــــــى
حيثـيات ايـدلوجـية او عـشائـرية

او طائفية. 
واكـدت ان قـوة القــائمـة تـسـتنـد
الى قدرتها على متثيل املصالح
احلـقيـقيــة لـلمـجتـمع العــراقي.
مشيراً الى عدة مواقف واضحة
تتـبنـاهــا القــائمـة. مـن ضمـنهـا
اجـالء القـــــوات االجــنــبــيـــــة عــن
ارض الــوطن ومـشــروع مـتكــامل
لبنـاء الدولة والدسـتور ومشروع

اوالً: ما يتعلق بالعمل الوطني
* حتقيق الـسيـادة الـوطنيـة كـاملـة،
من خالل وضـع جدول زمنـي النهاء

الوجود االجنبي.
ــــذ وحتــــرمي االرهــــاب والعــنف * نــب
بــكل اشـكـــــاله، واعــتــمــــاد اســــالــيــب
ــــســيـــــاســيـــــة احلـــــوار يف احلــيـــــاة ال
الـعــــــراقــيــــــة، واشــــــراك املــــــواطــنــني
ــــارهـــم اصحــــاب املـــصـلحــــة ــــاعــتــب ب

االساسية يف استتباب االمن.
* مكـافحــة الطــائفيـة والعـنصـريـة
ــــرويج والـتــطـــرف وبـث الـــشقـــاق وت
ـــات الـــشعـب الـكـــراهـيـــة بـني مـكـــون

العراقي.
* وضع حـــــد لـــســيـــــاســـــة الـعقـــــاب
ـــــذي متــــــارسه قـــــوات اجلــمـــــاعــي ال

االحتالل.
* محــاربــة الفـســاد االداري واملـــالي
يف اجهزة الدولة ويف اجملتمع ككل.

ثـــانـيـــاً: مـــا يــتعـلق بـبـنـــاء الـــدولـــة
والدستور:

اقـــامـــة القـــانـــون وبـنـــاء املـــؤســســـات
بــاالعـتمــاد علـــى الكفــاءة واالهـليــة
والنـزاهـة يف شـغل منــاصب الـدولـة،
ومكــافحــة احملـســـوبيـــة واملنـســـوبيــة

واحلزبية الضيقة.
* بـنـــاء القـــوات املـــسـلحـــة واجهـــزة
ــــى اســــاس الــكفــــاءة الـــشــــرطـــــة عل

والوالء للوطن فقط.
* مقـاضـاة املـسـؤولـني عن اجلــرائم
والـتجـــاوزات الـتـي اقـتـــرفـــوهـــا ابـــان

النظام السابق، او الوضع احلالي.
* اعـتـمـــاد مـبـــدأ املـــواطـنـــة بـــدون
متـييـز بـني جمـيع العــراقيـني يف كل

مجاالت احلياة.
* احترام حقوق االنـسان واحلريات
العـامـة، مبــا يف ذلك حـريـة تـشـكيل
ــــات ومـنــظـمــــات االحــــزاب والــنقــــاب
اجملتمع املـدني، وكل اشكال الـتعبير

السياسي واالدبي والفني.
* حمــايــة حقــوق املــرأة يف املـســاواة
ومــكــــــــافـحــــــــة كـل اشــكــــــــال الـعـــنـف

والتمييز ضدها.
* توسيع مشاركة الشباب يف عملية
اعـــــــادة بـــنـــــــاء الـعـــــــراق، مـــن خـالل
تـخفـيــض ســن االهلـيـــة للـتـــرشــيح
لالنتخـابـات الـى 25 عـامـاً بــدالً من

30.
* بـنـــاء نـظـــام دميقـــراطـي احتـــادي
)فيــدرالي( تعـددي تـداولـي، يضـمن
جلميع املـواطنني من العـرب والكرد
والتـركمـان والكـلدو آشـوريني وسـائر
القــوميـات االخـرى، حقــوقهم بـدون

متييز.
* اعـتـمــــاد احلل االحتـــادي فـيـمـــا
ــــى يخـــص القــضـيــــة الـكــــرديــــة، عل
اســـــــاس احتـــــــاد طـــــــوعـــي يـــضـــمـــن
احلقـــوق القـــومـيـــة لـلكـــرد، دون اي
انــتقــــاص مــن حقــــوق القــــومــيــــات
االخــرى، ويقــوم علـــى مبــادئ وحــدة
العراق واخليارات االساسية للشعب
الـعـــــــراقـــي مبـجـــمـــــــوعـه )املـــنـهـــــــاج
االقـتــصـــادي، الـعالقـــات الـــدولـيـــة،
ـــتـحـــــــــالـفـــــــــات االقـــتــــصـــــــــاديـــــــــة ال
ــــى مــــا ذلـك مــن والعـــسـكــــريــــة(، ال

مظاهر السيادة الوطنية. 
* حل املـشــاكل الــداخـليــة القـــائمــة
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هناء ادور العضو املرشح يف قائمة )وطني( 

وطني..  
قائمة انتخابية اعتمدت 

عىل مبدأ املواطنة العراقية
الربنامج االنتخايب لقائمة ) وطني(

اقامة دولة القانون واالعتماد على الكفاءات ووضع جدول زمني النهاء
الوجود االجنبي، ودعم نضال الشعب الفلسطيني لبناء دولته املستقلة.

البلدان العربية اقتصادياً، وتشجيع
االصالحات الدميقراطية فيها.

* دعـــوة الـــدول العـــربـيـــة الـــى حل
النزاعات الداخلية، على اساس حل
القــضيــة القــوميــة او الــديـنيــة حالً
ــــاً عــــادالً، ممــــا يــضـمـن دميقــــراطـي
ــــبـالد وامــــنـهــــــــــــا وحــــــــــــدة هــــــــــــذه ال

االجتماعي.
* دعـم نضـال الـشعـب الفلـسـطيـني

لبناء دولته املستقلة.
* اقـامة عالقـات طبيعيـة مع الدول
الــصـنـــاعـيـــة املـتقـــدمـــة تقـــوم علـــى
اســــاس احــتــــرام اســـتقـالل العــــراق

واملصالح املتبادلة.
* تنـشيـط دور العــراق يف منـظمـات
ـــــدول االمم املـــتحـــــدة وجــــــامعـــــة ال
العربيـة واملنظمات الـدولية االخرى

لدعم عملية اعادة بناء العراق.
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العـــراقـيـني يف املـهجــــر مع وطــنهـم،
واالسـتفادة من امكانيـاتهم التقنية،
ومساهـماتهم الفكـرية واالقتـصادية

يف اعادة بناء البلد.
* العـمل علــى حـمــايــة الـبـيـئــة ملـنع
ـــوث بجـمــيع اشـكـــاله وتـــشـــريع الــتل
القـــوانــني واتخـــاذ االجـــراءات الـتـي

تكفل حتقيق ذلك بشكل فعال.
رابعــاً: مــا يـتعلق بــدور العــراق علــى

الصعيدين العربي واخلارجي
* تكـثــيف اجلهـــود اللغـــاء الـــديـــون
والــتعـــويــضـــات الـتـي فـــرضــت علـــى

العراق كتركة من النظام السابق.
* تـطبـيع العالقــات مع دول اجلــوار
ــــــاجتــــــاه حتـقــيـق امــن واســتـقــــــرار ب

العراق واملنطقة.
ـــــدول * تــنـــشــيـــط الـعالقـــــات مع ال
العـــربـيـــة، والعـمل مـن اجـل تكـــامل
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يف خـلق صـنـــاعـــة واسعـــة وتـــشغــيل
الـيـــد العـــاملـــة والفـنـيـــة العـــراقـيـــة،
واحلـصــول علـى مــوارد اعلــى بكـثيـر
عـن قـيـمـــة الـبـــرمـيل الـــواحـــد، ممـــا
يــــؤمــن تـخفــيـــض االنــتـــــاج حلفـــظ
حقــوق االجـيـــال القــادمــة مـن هــذه

الثروة الوطنية.
* اعطـاء القطـاع الـزراعـي اهتمـامـاً
رئـــيـــــســــــاً يـــنـــطـلـق مـــن اســـتـــصـالح
االراضي وتــوسـيع الــرقعــة املــزروعــة،
وتــوفيــر االسمــدة مجـانـاً او بــأسعـار
ـــاع سـيـــاســـة اسعـــار مـخفــضـــة، واتـب
زراعـيـــة وطـنـيـــة تــســمح للـمـــزارعـني
والـفالحــني بـــنحــــســني اوضــــــاعهــم
ــــــى ـــــشجــيـعهـــم عل املعــيــــشــيــــــة؟، وت
االرتـباط بـاالرض وحتسـني مسـتوى

االنتاج الزراعي.
* ايجـاد الـوسـائل الالزمــة لتـواصل

ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

التي تـتعلق بأمن العـراق عن طريق
ــــــمــــــي ــــــبــحــــــث الــعــل احلـــــــــــــــــوار، وال
والتاريخي، والـلجوء الى التصويت،
او التحـكيم يف كل حـالــة ان اقتضـى

االمر.
* اعتماد نـظم الالمركزيـة الواسعة
يف مجـــال االدارة يف جـمـيـع انحـــاء

العراق.
* ضـمـــان اســتقـالل القــضـــاء ورفع
كفـاءة العـامـلني يف مجـال الـقضـاء،
واعـــادة بنــاء املــؤسـســات القــانـــونيــة

وفق املعايير الدولية.
ثـــــــالـــثـــــــاً: مـــــــا يـــتـعـلـق مبـــصـــــــالـح

واحتياجات املواطنني
حل املـشكالت اليـوميـة للمــواطنني،
وتـــوفـيـــر اخلـــدمـــات االســـاسـيـــة مـن
ـــــاء ومـــــاء ووقـــــود وتـــطــبــيــب كهـــــرب
وتعـليم، وحل مـشكالت املتقـاعـدين،
ـــوفـيـــر الـــرعـــايـــة االجـتـمـــاعـيـــة وت
للــشـــرائـح الفقـيـــرة، ان الـتهـــاون يف
تــنفـيـــذ اجـــراءات ســــريعـــة يف هـــذا
ــــــشــــــــأن هــــــــو شــكـل مـــن اشــكــــــــال ال

االضطهاد وازدراء املواطنني.
ــــــشـهـــــــــداء ــــصـــــــــاف عـــــــــوائـل ال * ان
واملـعتقلـني واملفصـولني الـسيــاسيني

وجميع ضحايا النظام السابق.
* تـوفير املناخ لـرجوع املهجرين من
ــــى امـكــنــــة مخــتلـف القــــومــيــــات ال
سـكنــاهم وتعــويضـهم، وحل مـشـاكل
املواطنني املغتصبة حقوقهم املدنية

ويف امللكية العقارية والفكرية.
* رسـم سـيــاســة امنــائـيــة مـنهجـيــة
العـــــادة اعــمــــــار العـــــراق، والــبــنـــــى
التحـتيـة بــشكل خــاص، ووضع حـد
للهــدر يف االمــوال اخملـصـصــة لهــذا
الغـــرض وكـــذلك يف مـــوارد الـــدولـــة

العراقية.
* نشـر التعـليم االلـزامي واجملـاني،
واالهـــتـــمــــــام بـــتـحــــــديـــث املـــنــــــاهـج
الــدراسيــة يف كل مــستـويــاتهــا، ورفع
كفـاءة العـاملني يف اجملـال التـربوي،
ــــوفــيــــر االمـكــــانــيــــات الـــتقــنــيــــة وت
احلــــديــثــــة، ال ســيــمــــا يف الــتـعلــيــم

العالي.
* الـبـــدء يف حل مــشـكلــة الـبـطــالــة
وتوفير فرص العمل للمواطنني وال
سـيـمــا الــشـبـــاب. والعـمل علــى دعـم
ســوق العـمل بــإجـــراءات اقتـصــاديــة
واجــتــمــــاعــيــــة ســـــريعـــــة وواضحــــة
املـعالم، والتأكيد علـى تاسيس نظام
الــضمــان الـصـحي ونـظــام الــضمــان

االجتماعي وحل ازمة السكن.
* اعـتمـاد نـظــام اقتـصــادي متـوازن
يــسمح بــاملبـادرة الفـرديـة، وتـشـجيع
ـــالقــطـــاع االسـتـثـمـــار، والــنهـــوض ب
ــــأهـيـل القــطــــاع اخلــــاص، واعــــادة ت
العـام وخـاصـة الـصنـاعــات الكـبيـرة،
ـــالقــطـــاع العـــام اجملـــاالت ويـنـــاط ب
اخلــدمـيــة االســاسـيـــة للـمــواطـنـني،
ــــات والـــتحـكــم ممــــا ميـــنع املـــضــــارب
بــاالجــور واالسعـــار عن طــريـق آليــة
الـســوق فقـط، ووضع حـد لــسيـاسـة

االستيراد العشوائية.
* اعتمـاد سيـاسـة نفـطيـة مـستقلـة
ــــــى اســتـغـالل الــنـفـــط تـعــتــمــــــد عـل
صـنـــاعـيـــاً وبـنـــاء صـنـــاعـــة تـكـــريـــر
وبتــروكيـميـاويــات ونقل، مبـا يـسـهم
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يهــدف الــى ايجــاد الـتــوازن بـني
الـــديـن والـــدولـــة واقــــرار حقـــوق
االنـسـان يف مـواقعهـا وميــادينهـا
جــمــيعـــــاً. واضـــــافــت ان لـــــديــنـــــا
اقـتــراحــات جــادة وعـملـيـــة حلل
املــشكلــة االقتـصـاديــة والبـطـالـة
واحالل تــــوازن بــني القــطــــاعـني
العـام واخلـاص. والـدعـوة كـذلك
الـــــى ايجـــــاد حلـــــول للـمـــســــألــــة
الــــزراعـيــــة واالهـتـمــــام بـتــــوفـيــــر
االسمدة باسعـار مخفضة لدعم
الـفالحــني وتــــــشجــيـعهـــم علـــــــى
زيادة االنتاج. كمـا لدينا مشروع
حلـل املشكلة الـصناعيـة وخاصة
النفطـية والكهربـائية وحل ازمة
الـــــوقـــــود وتـخلـيــص الــبلـــــد مـن
مــــردوداتهــــا الـــسلـبـيــــة املعــيقــــة.
كـــذلك لـــدى حـــركـتـنـــا مــشـــاريع
عـــــــدة عــن مـــــشـكـالت الــتـعـلــيــم
بـجـــمـــيـع مـــــــراحـلـه والـــنـهـــــــوض
بــاخلــدمــات الـصـحيــة والـطـبيــة
وتـــــــوفــيـــــــر ســـــــائـــــــر اخلـــــــدمـــــــات
االســـــاسـيـــــة للـمـــــواطـنـني الـتـي
اهملها النـظام السابق. وبني ان
القـــائـمـــة تــسـتعـــد االن القـــامـــة
ندوات وموائـد مستديرة ملناقشة
اوضـــــاع الــبلـــــد وتــــــواصل اعـــــادة
اعـمـــاره علـــى مخـتلف الــصعــد.
ودعـــــــت جـــــــمـــــــيــع الــقـــــــــــــــــوائـــــــم
االنــتخــــابـيــــة الــــى الـتـخلـي عـن
االنــتقــــادات واالتهــــامــــات فـيـمــــا
بــيـــنهــــــا مـــــــوضحــــــاً ان الـــــــوضع
الـسيــاسي االن يـجب ان يعـتمـد
علــــــى الـــثقـــــــة وتقــــــديـــــــر حجــم
املسـؤوليـة الــوطنيـة امللقـاة علـى
عاتق القوى السياسية جميعها.

ـ

املتحدث الرسمي باسم قائمة )وطني(: 
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وطني اسم قائمة
انتخابية تضم
مجموعة من
املستقلني، وتناضل من
اجل تنفيذ برنامج
للتحول الدميقراطي،
ينأى بالعراق عن
العنف واالستبداد
واإلرهاب والطائفية،
وحتقيق االستقالل
التام من خالل تثبيت
سقف زمني النسحاب
قوات االحتالل.
يف هذا امللحق الذي
اختار اسم )وطني(
جتدون البرنامج
الكامل جلماعة
)وطني( االنتخابية،
إال ان امللحق نفسه
يعد نفسه اسهامًا
خاصًا متعدد الوظائف
وال يقصر نفسه على
عرض برنامج )وطني(
بل وبرامج القوائم
األخرى، فضاًل عن انه
يريد ان يكون ميدانًا
اعالميًا تلتقي فيه
مختلف التيارات
السياسية التي تعبر
عن نفسها يف برامج
متعددة تؤكد على
الثوابت الوطنية
العراقية العامة.
ان )وطني( اذًا هي
منطقة لقاء اعالمي،
تريد ان جتعل من
فترة املنافسة
االنتخابية فترة تأمل
وتفكير وتقارب يف
البرامج االنتخابية،
فليست املناقشة
االنتخابية مجرد
تخندق، يعزل
املتنافسني عن بعضهم
البعض، بل هي
محاولة إليجاد شركاء
جدد والبحث عن
الثوابت الوطنية
بوصفها محصلة
اتفاقات أساسية حتترم
عقل املواطن العراقي
وإرادته، وال سيما حق
هذا العقل يف احلرية
واالختيار والبحث.
)وطني( تعبر عن وعي
الناخب الطموح الذي
يفكر بوطنه وهو
ميارس حقه االنتخابي
املشروع بحرية بعيدًا
عن الضغوط وأالعيب
السياسة.

ال ميكـن تغييره، واذا كـان متديد
املــدة الـتحــضيــريــة لالنـتخــابــات
مـــــدة قـــصــيـــــرة هـــــو مــن صــــــالح
العـملـيــة الـــدميقــراطـيــة ويـتـيح
الفـرصة ملـشاركـة جميع مكـونات
الـطـيف االســاسـي واالجـتـمــاعـي
العـراقي يف العملـية االنتخـابية،
فمن الـضروري فسح اجملال امام

ذلك.
هــذا الـتمــديــد يـجب ان يـــرتبـط
مبـــشــــروع سـيــــاســي يهــــدف الــــى
تـــــــوســيـع رقـعـــــــة املـــــشـــــــاركــني يف
االنـــتـخـــــــــابـــــــــات ويـــــــــؤدي يف ذات
الــوقـت الــى تــوسـيع دائــرة ادانــة
االرهـاب بوصفـه العائق الـرئيس
الستقـرار الـبالد وتقــدمهـا. هـذا
املــــشـــــروع الــــســيـــــاســـي يقــتـــضــي
اجــــــراءات تـــتعـلق بــــــاحلـكــــــومــــــة
وصالحـيـــات اجلـمعـيـــة ويحـتـــاج
الـــى اسهــام جـمـيع القــوى الـتـي
تــرى ان مــسـتقـبل الـبالد وانهــاء
ـــــــــــــــشـــــكــالت االحــــــــتــالل وحــل امل
املعـيــشـيـــة للـمــواطـنـني يقـتـضـي
مـشـاركـة اجلـميع يف هـذا اجلهـد

الكبير. 

د. وثاب داود السعدي
املتحدث الرسمي باسم قائمة

وطني

ـ

واخـتيـار حكـومـة تعـمل من اجل
حتـقــيـق االســتـقـالل الـــــــوطــنــي،
وقـــــــادرة علـــــــى حل مـــــشـكـالتهــم
املـلحـــة، فـــإن هـــذه االنــتخـــابـــات
يـجـــب ان تـعـــبـــــــر عـــن حـقـــيـقـــــــة
اجملـتــمع واجتــــاهــــات املــــواطـنـني
الـعمـيقــة، وهــذا يـقتـضي اعــداداً
صحيحـاً ومشـاركـة واسعـة وعـدم
اسـتبعــاد أي فصـيل من الـسكـان
واذا حـــصل ذلـك فـــــإنه سـيـكــــون
سـبـبــــاً إلشـكــــاالت طـــــويلـــــة النه
سيلحق بالدستور القادم اضراراً

كبيرة.
الـــــدسـتـــــور، وان كـــــان يعـبـــــر عـن
تـــوجهـــات االغلـبـيـــة، ال ميكـن ان
يــسـن ضـــد مــصــــالح وتــــوجهـــات

جزء من الشعب.
لــتـــــــأمــني االمــن االجــتــمـــــــاعــي
وانـــسجــــام املكـــونـــات االســـاسـيـــة
لـلـــــــشـعـــب الـعـــــــــراقـــي يـجـــب اال
يغـمط حقه احـد هـذه املكـونـات.
وهـــذا يقـتـضـي بـطـبـيعــة احلــال
الـتـــــوافق والـتـــــوصل الـــــى صــيغ
تـضـمـن حقــوق اجلـمـيع وتــؤمـن
انــــطـالقـــــــاً مــن ذلـك، دميـــــــومـــــــة
الــدولــة بــاعـتـبــارهـــا تعـبـيــراً عـن

مصالح وتوجهات االمة.
لــذا، فــإنـنــا كـمجـتـمع وطـنـي، ال
نعد ان مـوعد اجراء االنـتخابات

مصـالح اطرافـها اآلنيـة. ويجعل
مـن حـمل املــشـــروع واالرتقـــاء به
وانضمام املـواطنني اليه ومن ثم
العمل لـوضعه مـوضع الـتطـبيق
سبـب وجود هـذه الكتـلة ومـصدر
حـــيـــــــــاتـهـــــــــا ويـعـــــــــزز مـــن ثـقـــــــــة
املــــواطـنــني، اصحـــــاب القــضـيــــة

االساسيني، بها.
مــسـتقـبـل العـــراق مـــدة طــــويلـــة
سـيقـــرر يف اجلـمعـيـــة الـــوطـنـيـــة
القــــادمــــة مــن خالل الــــدسـتــــور
الــدائم، وهـذه املـسـالـة تـستــدعي
مقـــــاربــــــة وسلـــــوكــــــاً مخــتـلفــني،
لـتصـبح فكـرة املــواطنـة وتـسـاوي
احلقــــــوق، بــتـحقـــيق املـــطــــــالــب
االســـــاســيـــــة ملـكـــــونـــــات الـــــشعــب
العـراقـي وااللتفـات الـى مصـالح
املـــواطنـني، هي االســـاس يف فعل

الدولة ومؤسساتها اخملتلفة.
ومـن هـنــا ضـمـت هـــذه القــائـمــة
عــنـــــاصـــــر تــنــتــمــي الـــــى اصـــــول
مخـتلفــة والــى مـجمــوع الـطـيف
السياسي واالجتماعي العراقي.

اذا كــانـت اكـثــريــة ابـنــاء الــشعـب
ــــــــــــرى ان اجــــــــــــراء الـعــــــــــــراقـــــي ت
االنــتخـــابـــات هـــو شـــرط اســـاس
لالنــتقـــــال الـــــى نـــظـــــام شـــــرعــي
مـــــســـتقـــــــر يفـــتح اآلفــــــاق امــــــام
االنــتقــــال الــــى الـــــدميقــــراطـيــــة

ـ ـ ـ

ولـــــــديهــم آراؤهــم وتـــــــوجهـــــــاتهــم
ويـتـمـتعـــون بـتـــأثـيــــر مهـم علـــى

الراي العام العراقي.
قـــــائــمـــــة )وطــنــي( هــي قـــــائــمـــــة
)مـسـتقلــة( مبـعنــى انهـــا ليــست
اتفــاقــاً انـتخـــابيـــاً بني احــزاب او
قـــــوى او شخــصـيــــات وامنــــا هـي
قــــائـمــــة تـتـــشـكل حــــول مـــشــــروع
للعـراق ويـسـاهـم فيهـا اشخـاص
لهم قـدرة متثيليـة على املـستوى
الـوطني او احمللي النهـم ميثلون
بــالنــسبــة لـلنــاخبـني االشخــاص
الـــــــــذيـــن يـحـــمـلـــــــــون املـــــــشـــــــــروع
املسـتقبـلي للعــراق، ولهم القـدرة
لـلــــــــــدفــــــــــاع عــــن مــــــصــــــــــاحلـهــــم
احلقـيقية. وهـم بذلك يتـمتعون
بـــثقــــــة الــنــــــاخــبـــني، ووفق هــــــذا
املفهـوم يتلقـون الـدعم والتـأييـد
مـن احـــزاب ومـنـظـمـــات مـــدنـيـــة
وجماعات من املواطنني ولكنهم،
وان انــتــمـــــــى بعــــضهــم الحــــــزاب
لـــيـــــــســــــــــوا ممـــثـلـــني لـالحــــــــــزاب
واملـنــظـمــــات بل حــملـــة مــشـــروع

حقيقي للعراق.
اذا احلـــوار الـــرئـيـــس يف قـــائـمـــة
)وطني( هـو نهوض قـائمـة تنـمو
يف خـضـم عـملـيــة بـنــاء مــشــروع
لـلـعـــــــراق، يـجـعـل مــن املـــــشـــــــروع
حلـــمـــــــــة االتـفـــــــــاق ولـــيـــــــس مـــن

العــــــراقــي. وذلــك علــــــى اســــــاس
الـنــظــــام االحتــــادي )الفــــدرالـي(
والـــتـــــــــوصـل الـــــــــى حـل صـحـــيـح
ملسألة كركـوك واالجابة على دور
الــــــديــن يف الــــــدولــــــة ومـــــســـــــائل
النـظــام االقتـصــادي والــسيــاسي

يف العراق القادم.
التـوصل الـى مفـاهـيم مـشتـركـة
مـع الغــــالـبـيــــة واقـتـــــراح حلــــول
معقـولـة حتظـى بـرضـا االكثـريـة
هـو الـشـرط االسـاس لـنقل هـذه

احللول الى صعيد التطبيق.
واذا كـــان العــراقـيــون مـحكــومـني
بحـتـمـيـــة الـتــــوافق بــشـــأن هـــذه
املــســــائل فـــإن مـن الــضـــروري ان
تــكـــــــــون املـــــــــواقـف والـــتـــنـــــــــازالت
املـتـبــادلـــة واضحـــة للعـيـــان لكـي

ميكن قبولها من اجلميع.
انـطالقاً مـن ذلك تدعـو قائمـتنا
اجلـميع الـى االلتـزام بـالتنـافس
الـــــدميقــــراطـي وشــــرح الـبـــــرامج
اخملــتلفـــة مــن دون اللجـــوء الـــى
تــصـــــريحـــــات مـن شـــــأنهـــــا خـلق
اجـــواء مـن العـــداء والـنفـــور بـني

مناصري هذه القوائم.
الــســاحــة الــسـيــاسـيـــة العــراقـيــة
تـتكــون من احــزاب متعــددة ومن
اغلـبـيـــة جـــارفـــة مـن املــسـتـقلـني
الذي ميـارسون العـمل السيـاسي

عـــدم قــــدرة احلكـــومـــة احلـــالـيـــة
علــى ادارة شــؤون الـبالد وتـــوفيــر
املـــــــســـتـلـــــــــزمـــــــــات االســـــــــاســـيـــــــــة
للــمـــــواطــنــني وحل مــــشـكـالتهــم
الــرئـيـســة وعلــى رأسهــا مـشـكلــة
الــبــــطـــــــالـــــــة والـفـقـــــــر وقــــصـــــــور
اخلـــدمـــات العـــامـــة كـــالـكهـــربـــاء
واملاء والـتطبيـب والتعليـم ويعزز
مـن هـــــذا العــطـل سلــــوك قــــوات

االحتالل.
االنــتخــــابـــــات القــــادمــــة مـكـلفــــة
بــانـتخــاب جمـعيــة وطـنيــة تــسن
دسـتــــوراً دائـمــــاً للـبـالد، وتخـتــــار
حـكــــــومــــــة تعــمـل علــــــى حتقـــيق
اسـتقالل العـراق واجالء القـوات
االجــــنــــبــــيــــــــــة وبــــنــــــــــاء االســــــــس
الضرورية لالنتـقال الى مجتمع
دميـقـــــــــــراطــــي حـــــــــــر عــــــصـــــــــــري
ومــــــــســــتـقـل. وإرســـــــــــاء االســــــــس
الالزمـة لالجـابـة علــى مطـالـيب
وحــــاجــــات املــــواطـنـني املـبــــاشــــرة

واليومية.
ومـــن املــــــســــــــائـل املـهـــمــــــــة الـــتـــي
ســـتــــضــــطـلـع بـهــــــــا اجلـــمـعـــيــــــــة
الـــــوطــنــيــــــة القـــــادمـــــة، هــــــو حل
القــضـيـــــة القــــومـيـــــة يف العــــراق
واالجـــابـــة بـــشكـل صحـيـح علـــى
املــــطـــــــامـح الـقـــــــومــيـــــــة خملــتـلـف
القـــومـيـــات الـتــي تكـــون الـــشعـب

 لقاء إعالمي

الـــــــديقــــــراطــيــــــة املــبــــــارشة تـكــتــــســب بــــــاملــامرســــــة

الــبـــرصة تــنجـــــز مــتـــطلــبــــــات العــملــيـــــة االنــتخـــــابــيـــــة 

نحــــــو مــــــرصــــــد مــــســتـقل ملــــــراقــبــــــة االنـــتخــــــابــــــات  


