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  الجذذذذاوم الماللذذذذة لالعدالذذذذة االجتماعيذذذذة  ذذذذ  ال  ذذذذام

 االقتصالي واالجتماع  القائم 

   العدالذة االجتماعيذذة وفهذوم عالمذذ  والموهذوعية  ذذ

 الفيصل

  جذذذذذو ر الت ميذذذذذة الب ذذذذذرلة  -العدالذذذذذة االجتماعيذذذذذة

 المستداوة

 تذذذدن الفذذذرا والريذذذامات ولذذذي  هذذذع  فقذذر  ذذذو ال 

  قط الدخل

  ط ون وصالم التوتر االجتماع يوصدم ن البطالة 

  العدالذذة التوعلعيذذة تسذذتوجن تذذدوين الرذذدوات العاوذذة

 االساسية 

  تذذذدوين تذذذد ا البطاقذذذة التمول يذذذة ووفرلاتهذذذا وهمذذذة

 وط ية

  الردوات الصحية والتعاليمية والضمان االجتماع 

 لحقوق االنسان ال رعية الدولية 



  اسذذتقاللية القضذذار تفرهذذها الضذذرومت ومالمذذا تال وهذذا

 ال صوا الدستوملة

 نحو ووق  و ص  ووعين تجاه الالجئين وال اعحين 

 يةعائدات ال فطالستممام ال ضل السبل الكفيالة ا 

  تذذذدوين ووالميالي ذذذيات التذذواعن بذذذين والحقذذذة الفسذذذال

 العدالة االجتماعية

   العراقكوابح العدالة االجتماعية   

 الطرلا نحو العدالة االجتماعية 

 وفهوم الح ب ال يوع  العراق  لالعدالة االجتماعية 
   

 كوابح العدالة االجتماعية    العراق 
نهذن المذاا العذام والفسذال القضذائ   دم وكل الحدلث عن الالصوصية و .1

واالنتراب   و وضيعة لالوقت وا لاوذت ال رذن السياسذية المت فذات تعيذد 

م المحاصصذذذة الطائفيذذذة واالل يذذذة بذذذل وتعيذذذد انتذذذاظ ال  ذذذام انتذذذاظ ن ذذذا

ت ميذة وسذتداوة ام -االنترابذات القالوذة/كماا البصري ووضر سبا  .ل:ماجع"!ال مول 

 ".وحاصصة وستداوة

الذذى ان الفضذذائح التذذ  تذذ كم االنذذوع جاملذذة عالذذى قذذدم وسذذاق بقى تسذذ .2

تسذذتقل السذذالطات عذذن بعضذذها الذذبعت و ذذا الدستومةوخاصذذة السذذالطة 

ةوالى ان قضائية الت  لجن ان تتحرم ون كل الضذووط وو هذا الرذوعال

والمحا  ذذة عالذذى المذذاا العذذام وتج ذذن  احتذذرام حقذذوق انخذذرلنلجذذري 

االخطار ووعر ة وا ل ا ووا عالي ذا  ذ   ذاا الوطنةوالمسذا مة  ذ  ب ذار 

و  ووذة /طالن الرواح .ل:ان ر"العراق الجدلدةالعراق الدستومي المؤسسات 

 ."حالقات 6/الفسال    العراق القيم وواقع

سذذيبقى الفسذذال وذذالام وممالذذو ال ذذذعن لتقاهذذون ماتبذذا  ذذهرلا وقذذذدامه  .3

لوالم  ضذذذذال عذذذذن االوتيذذذذاعات بي مذذذذا لفتقذذذذر ال ذذذذعن  بسذذذذط  22522

 1222الفسذذذال وذذذالام البرلمذذذانيون لحصذذذالون عالذذذى  ىالردواتةوسذذذيبق

ولسك ون لوالم لالدقيقة الواحدت لون ان لضعوا قانونا واحدا لهم البالل 



ن ذذذرت وركذذذ  الدماسذذذات االسذذذتراتيجية  ذذذ  جاوعذذذة "!وجانذذذا  ذذذ  امقذذذى الف ذذذالق

 "22العدل /كربالر

وذذع ال هذذوم المتواصذذل لالذذوالرات لون الوط يذذة لتسذذع الت ذذاقت بذذين  .4

الذذدوم السياسذذ  التقاليذذدي لالدولذذة ولوم ذذا االقتصذذالي الجدلذذد لتذذدوين 

السذالطة والمذروت  الم اطقيذة الطاوحذة الذى -الرلع لذالالقطاعات الطائفيذة 

والت  بدأت تحتل وواقع السيطرت عالى المفاصل االقتصاللة والسياسذية 

 .واالو ية االساسية

ةواالنتهاك السذذا ر الدلمقراطيذذة والتعاوذذل االنتقذذائ  وذذع الدسذذتوم تقذ لم .5

الرأي بمرتال   ذات الصالة بحا المواطن    التعبير عن هو  33لالمالت 

التقرلذذر السياسذذ  الصذذالم عذذن "السذذالم و ذذ  االجتمذذال والت ذذا ر  الوسذذائل

 ."المؤتمر الوط   التاسع لالح ب ال يوع  العراق 

بقار االقتصال العراق  اقتصالا نفطيا ملعيا ووستوملا ووستهالكا لالسذالع  .6

خذذرو ووسذذت   ا لمذذوامله ااالسذذتهالكية الم تجذذة  ذذ  اقتصذذاللات لوا 

اسذتتبع !نتذاظالوذواا  ذ  االمالية    االستيرال بدال ون و ذامكة تالذا اال

وحيذذذد الطذذذرع  ذذذ  تطذذذومه وكولونيذذذال  العراقذذذ  بقذذذار االقتصذذذال ذلذذذا 

عالت االتركين    ب يته وعاج  عن تحقيا الوحدت العضولة    عمالية 

 !نتاظ الموسعة وخالا الدل اويكية الااتيةاال

غ ذار استمرام االستهالك لموامل ال فط الماليذة لون تحقيذا التذراكم واال .7

و ذاا !خرو غير ال فط الرذاما االجتماعية ون وصالمالضرومي لالمروت 

لع   اسذتمرام تبعيذة السياسذة االقتصذاللة لاللذرالات ال فطيذةةحيث لذتم 

االسذذذذتمماملة التوسذذذذعية  ذذذذ  كذذذذل انتعذذذذا  تالذذذذا  تب ذذذذ  السياسذذذذات

االنكما ذذية  ذذ  كذذل انكمذذا   االلرالاتةوتب ذذ  السياسذذات االسذذتمماملة

 .وتراجع تالا االلرالات

كتاب ذذذذذا وكتذذذذذابكم  ذذذذذعام البيروقراطيذذذذذة /طذذذذذامق الهذذذذذيم :ماجذذذذذع"اميالفسذذذذذال االل .3

وذذذذع اسذذذذتمرام امتفذذذذال االنفذذذذاق !واالقتصذذذذالي بذذذذات سذذذذرطانا"العراقيذذذذة

و ذذيول انمذذاط  االسذتهالك  الرذذاا والعذذام وبراصذذة االنفذاق الذذد اع 

 اا التوجه بضذع  ورونذة  واقترن!االستهالك التر      اجه ت الدولة

والذ  لك ذ  و!ل    الميل لالستيرال ووعدالتهالجهاع االنتاج  واالمتفا

حقائا ورلذرت تك ذ  عذن جوانذن وذن ا عوذة التذ  تعصذ  عن فسال ال

 !بالبالل



سيبقى الفسال وا لام المواطن لون همان صذح  وال هذمان اجتمذاع   .2

سذيبقى الفسذال وذا .وال همان  يروخة وال همان لالعذاطالين عذن العمذل

وعاللة التواعن االجتمذاع  لالوجذول لاوت المالالرأت لم تدخل لحد االن    

االنسذذان ةووالام الطفذذل لولذذد ولترعذذرل  ذذ  بيئذذة ال ذذد والجذذاب لون 

وعاليه وحتى نصل الذى ..قواعد قانونية صالبة تضمن حاهره ووستقباله

آليات  عالة لمحامبذة الفسذالةوا عالي ذا اال ان نضذع اسذتراتيجية وكا حذة 

وقبذل كذل ذلذا /والتمقيذ  التوعيذة/وقالذة جدلذة/وعاقبة الفاسدلن/حقيقية

 /الكاتذن:ان ذر"قيالت سياسية وؤو ة المالانالا حقيقيا بتويير  اا الواقذع المذر

 !"ودخل عصري لتحاليل ب ى الفسال المركبة    العراق

ن ليسذذوا اغبيذذار ليسذذتوعبوا وعذذالالت القضذذار العراقذذ  والعراقيذذ .12

الذذذدلمقراط  الجدلذذذد  ذذذ  كذذذل التعتذذذيم االعالوذذذ  واالالعيذذذن والرطذذذط 

والعراقيذذذون لذذذن لجذذذدوا ابذذذدا حذذذال لهذذذاه المعذذذالالت  ذذذ  .لدلماغوجيذذذةا

والت التوييذن اوالت تويين الدلمقراطية بدسم الدلمقراطيذةةو   وحذاوح

الكاوذذل والكالذذ  لمؤسسذذات المجتمذذع المذذدن  التذذ   ذذ  ال ذذرط المهذذم 

 .وا ساس  لالحيات الدلمقراطية

ن الف ذائع االم اب الاي لرتكذل لال عدل الضحالا ا برلار بسبن  .11

ود ول بآلدلولوجية  رلرت ال عالقة لهذا بذال الم او و   المدن العراقية 

 اسةوابتداعه ا سذالين الجدلذدت عبذر تفرذي  القضالا المسببة لسرط ال

السذذيامات وا ح وذذة ال اسذذفة وعمل العبذذوات ال اسذذفة والالصذذقة عالذذى 

 جوانذذن الطذذرق و ذذ  االسذذواق والتجمعذذات المكت ذذة بال اسةواسذذتردام

لاعذ  )ةواقاوة اواماته االم ابيذةكواتم الصوت    االغتياالت الهمجية

 .ال ..(واخواتها

 هر الحاا السئ الاي وصالت اليه والمعتقالت تن وسجال حائ ض .12

حقذذوق االنسذذان  ذذ  العذذراق والتذذ  ت ذذت  ل ذذا كذذل لذذوم ع ذذرات الجمذذث 

لذم تت ذكل لجذان تحقيذا وغابذت وطمذرت ذاكذرت !المعرو ة والمجهولة؟

قد ون ال ونةالن لقا ة  ذرار السذكوت المتبذالا بذين الضذمائر نص  ع

ةواعل ذام تجذام السياسذة والمقا ذة  ذ  كرنفذاالت (اصحاب ال فوذ)العف ة

االسذذذتعرام والتهذذذرل  و ذذذرار الذذذاوم ووالئذذذم الصذذذفقات والعمذذذوالت 

والتعهدات خال  الكوالي  والموانمة   المقا ة السائدتةلي ام الالصوا 

 ..ة مغدا    باللناوالحراوية والقراص 



    ذؤون المؤسسذاتية المدنيذة و يئذات حقذوق لتدخالت الف ة ا .13

 وتوجيذذذذذه التهدلذذذذذدات واالنذذذذذااماتوالمفوهذذذذذيات المسذذذذذتقالة االنسذذذذذان 

كمؤسسذذات  لال رذذن السياسذذية المت فذذات وجذذه القبذذيحاللهاةتك ذذ  عذذن 

قمعية وقوهذة التجمعذات اال اليذة والمدنيذة والح بيةةووعرقالذة لت ذرلع 

ري لالحذذ اب تحذذتكم لذذه كذذل القذذوو الوط يذذة الم ذذامكة  ذذ  قذذانون عصذذ

 .العمالية السياسية الجاملة اليوم

القوو السياسذية المت فذات تتسذم بالتعسذ  العقائذدي واصذط اعها  .14

الممل السياسية عالى قدم حجمهاةاالور الاي ساعد عالى ترسي  ويذرا  

لقا ذذذة الرذذذوع وال ذذذا بذذذالمواطن والمواط ذذذةةوتمتالا بذذذال طولذذذل وذذذن 

قرامات واالجرارات غيذر المدموسذةةولم تقذدم  ذيئا اذ لذم ترذرظ عذن ال

ومامسذة التكتيذا السياسذ  وااللحذذار بت  ذيط  المجتمذع المذدن  وتفعيذذل 

قذذرامات واجذذرارات .سفسذذطةالدلمقراطيذذة  ذذعاما الغذذرام الت في ةو

وت وتة قرعت جذرس االنذاام عذن جهذد وال وتصذميم وسذبا لسياسذات 

 !عان لسهل تسرير اتحولل اب ار ال عن الى قط

و ذذا  السذذع  لفذذرم الذذرأي الواحذذدةوت ميط المجتمذذع وتذذدطيره  .15

ةوومامسذذذة االم ذذذاب الفكذذذري با ذذذكاا "االسذذذالم السياسذذذ "طروحذذذات

ورتالفةةووصذذذالمت الذذذرأي انخرةوت ذذذجيع والاوذذذة ال  عذذذات الطائفيذذذة 

والم اطقيذذذذذة والع ذذذذذائرلةةعالى حسذذذذذاب وبذذذذذدأ المواط ذذذذذة وال ذذذذذراكة 

اسذذ  الصذذذالم عذذن المذذؤتمر الذذذوط   التاسذذع لالحذذ ب ال ذذذيوع  التقرلذذر السي"الوط يذذة

 ."العراق 

والر ذذذذذان المسذذذذذتمر عالذذذذذى  تذذذذذدطير المجتمذذذذذع لل يذذذذذا توحذذذذذاوال .16

المرجعيذذذذات الدل يذذذذة والطائفيذذذذة والقمذذذذع الطذذذذائف  والجهذذذذل واالويذذذذة 

والذذذوالرات الرجعيذذذة وتذذذدن  الذذذوع  الذذذوط   وتهمذذذي  لوم الممقفذذذين 

العذولت الذى .امات الوط ية الكبرووالمبدعين    تمبيت التوجهات والري

الماهذذذ  والبذذذدائل االسذذذالوية  ذذذ  ملول ا عذذذاا عالذذذى الترالذذذ  واالويذذذة 

السياسذة بذين  /تركذ  الحمذد:ان ذر".العراقذ  والهالع ولليل عما اعوة المجتمذع

 ".الحالا والحرام
الطذذائف   ذذو ي   اللب سذرطان انصذذاع الممقفذذين وا ذبا هم واال .17

لت ولذذذذذذذا البيذذذذذذذان  وال خر ذذذذذذذة واسذذذذذذذالين ا!وصذذذذذذذول النتهذذذذذذذاعي اال

وتب ذذ  سياسذذة تدليذذد الذذرا ن وا ذذاعة لقا ذذة الر ذذول والرذذوع !الالف يذذة



واليذذدس وغسذذل ا لووذذة والتجهيذذل والسفسذذطة وال فعيذذةةوالوار العقذذل 

 !ال قدي والت ول    الرأي

انتهذذاك حروذذة الجاوعذذات والوسذذذط االكذذاللم  وتذذدن  المسذذذتوو  .13

 ذذام و ذذا ر التعصذذن والعدويذذذة العالمذذ  والع لذذة العالميذذة التق يذذذة وانت

وومامسذذذذات الرعذذذذال وانصذذذذاع المتعالمذذذذين ووحذذذذاوالت الفصذذذذل بذذذذين 

 .الج سين

وذذن الدسذذتوم العراقذذ  الفيذذدمال   142المذذالت ال ذذطن التعسذذف  ل .12

التذذ  تضذذمن حذذل الرال ذذات القائمذذة حذذوا كركذذوك و ذذا االسذذتحقاقات 

 !ةواالنتهاك المستمر لمضمونهاوانليات الواملت    الدستوم

متالبسذذة جالبذذاب التذذدلن ال قذذووالالع ذذائر وو الميالي ذذيات توسذذط .22

صذدام القذوانين والقذرامات اطالقت ل فسذها حرلذة االقوو قد  اه و!عوما

 !نصوا الدستوم بالتعامم وع

الذذذابح والصذذذالن والجالذذذد السذذذي  ومقا ذذذة ل  لتذذذرووالالداع ذذذية  .21

والسذب  و ذرم االتذذاوات ونسذ  القبذوم واالهذرحة وال صذذن والذرجم 

 .التاكاملة

ةواقتصذام سياسذة البذاب المفتذوي  ذ  التجذامت الرامجيةوواصالة  .22

تتميذ  بالضذع  الت  الص اعة العراقية و! قط التصدلر عالى ال فط الرام

تواجذذذه اليذذذوم و احمذذذة  ذذذدلدت وذذذن السذذذالع الصذذذ اعية اصذذذال ال ذذذدلد 

 !المستوملت بسبن التبالن    الجولت والسعر و كل العرم وغير ا

 ارنفتذذاي عالذذى االسذذواق الرامجيذذةةوالوالدولذذة سياسذذة اال  تب ذذ .23

االستيرالةووهع االنتاظ المحال  الضعي   جميع القيول والضوابط عالى

االج ب ةوذذذا الو  والم هذذذا اوذذذام و ا سذذذة غيذذذر وتكا ئذذذة وذذذع الم ذذذت 

 . و انهيام وع م وا تبقى ون الص اعة الوط يةابالضرومت 

 تيجيةاالستراالرطط توين ع ها اقتصاللة سيالت مؤو وتوجهات  .24

 ذذذ  وعالجذذذة االعوذذذات  والترقيعيذذذة الالجذذذور الذذذى الحالذذذوا االمتجاليذذذةو

ومقذة سياسذية عذن العدالذة /بسذام وحذ :ان ذر"والم اكل االجتماعية واالقتصاللة

 ذل ت قذا المبذالمت الصذ اعية /جبذام وجيذد صذر "وكذالا"حالقتذان/االجتماعية  ذ  العذراق

 ذذ  الب ذذى التحتيذذة  التوسذذع كمذذا لويذذن الماك ا ميذذةة"صذذ اعت ا المذذورولت؟

 تحقيا ا داع الت ميةةالمتممالذة  ذ  خالذا  ذرا عمذل ووكا حذة الفقذرل

وم ذذع وسذذتولات الذذدخل القوو ةوتحقيذذا عدالذذة اجتماعيذذة عبذذر توعلذذع 
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المتبعذذذة تقذذذ  اليذذوم حذذذائال  بوجذذذه السياسذذذة االقتصذذاللة .ا ضذذل لالذذذدخل

 !و امكة الدولة    ال  اط االقتصالي والت مية الص اعية

تعيذا عماليذا ت ميذة القطذال الرا  ذة لالحكووذة العراقيذة التوجهات  .25

 لجذال عالقذة ت سذيا ونمذو وت اسذن بذين القطذاعيناال ماع  وتحدلمه و

عيذذة لذذى تذذو ير السذذالع ال مااسذذوار كذذان بال سذذبة الصذذ اع  وال ماع ة

وليذذة عماعيذذة لالصذذ اعة ام لتذذو ير وذذوال الالسذذوق المحالذذ  االسذذتهالك  

المرتصذذة الفالحيذذة المرك لذذة /المسذذتقبل..الر انذذات..الواقذذع..القطذذال ال ماعذذ ".المحاليذذة

 " (3/1/2212/)لالح ب ال يوع  العراق 
االقتصاللة الت  كرست الطابع غيذر  اتاستمرام توجهات السياس .26

ال سذبية لالقطاعذات  ت  ذ  تذد وم المسذا مةاالنتذاج  لالقتصالةوسذا م

 السالعية وبراصذة قطذال ال ماعذة والصذ اعة التحولاليذةةوما عمذا وذن

تد وم حصذة الفذرل وذن الذدخل القوو ةوم ذع وذن وعذدالت التفذاوت  ذ  

 .توعلع الدخوا

والت سذذيا السذذاليمين بذذين السياسذذتين  لتواصذل الرالذذل  ذذ  الجمذذع .27

وعذذدالت التضذذرمةووا لذذ جم ع ذذه اسذذتمرام امتفذذال ةوع ال قدلذذة والماليذذة

 .واسعة ون اب ار  عب ا ون كروع وعي ية  اقة لقطاعات

استمرام كا رت االغذراق السذالع  التذ  تعذد وذن العواوذل الفاعالذة  .23

التذذ  اسذذهمت بذذصطالق مصاصذذة الرحمذذة عالذذى القطذذال الرذذاا العراقذذ  

الاي كان نكوصه وا وا ن اطاته ون ابرع العواول الت  عجالت بته يم 

ول الفقذذري لالصذذ اعة الوط يذذة التذذ  وذات اا تعذذان  اال مذذاا  ذذ  كذذل العمذ

 وهى الرؤو االقتصاللة عالى الرغم ون كونها تعد ون اقدم ال  اطات 

 .االقتصاللة    الم طقة

وذن القذوو % 34لتصل نسبة العطالة الى  البطالة وت اويهابقار  .22

الذذى بسذذبن اقذدام االحذذتالا االورلكذ  ع 2223عذام % 72العاوالذةةونحو 

الت ذويل غيذر االنتذاج   ذ   ال لقدم نمذطو!حل القوات المسالحة العراقية

 .وؤسسات الدولةةوالقائم عالى االعانةةحال  لم كالة البطالة

انهيام سذعر صذرع الذدل ام العراقذ   ذ  سذوق العمذالت االج بيذة  .32

 .لل ام لالدوالم الواحد 3222لوالم الى  3.32ون 

فعةةولتسبن    خفت وؤ ر التضرم وا عاا ع د وستولات ورت .31

نضذاا الفقذرار هذد غذوا  -ل اعذا عذن الكذالحين/ وصذطفى البسذيون "!القدمت ال رائية

لقد تصاعدت نسن التضرم بقفذ ات ."2224/ورك  الدماسات اال تراكية/ا سعام



واصذذذذذذيبت العمالذذذذذذة العراقيذذذذذذة بالتضذذذذذذرم  1232سذذذذذذرلعة و ذذذذذذا عذذذذذذام 

وسذذذذيط ومذذذذا الو الذذذذى تذذذذدوير العمالذذذذة ال قدلذذذذة ك%(34222)الجذذذذاوح

صذ دوق ال قذد الذدول  ولومه  ذ  تعميذا اعوذة الذدلون /عذولت الحمذدان .ل:ماجع"لالتبالا

الواقذع الذرا ن -الفجذوت ال قدلذة/و هذر وحمذد صذالح.ل:ماجذع"و"الرامجية لالبالذدان ال اويذة

 . "وحسابات المستقبل

سياسذذذة الب ذذذا المركذذذ ي والب ذذذوك العراقيذذذة تسذذذير باتجذذذاه وذذذ ح  .32

لنذى لمذن و تجعالهذا  ذ  حذد ا االاام وتم عهذا ئتمانيذة لالتجذالتسهيالت اال

 ذ  وجذاا القذروم ولتجسذد ذلذا .لرلد التوكي   ذ  القطذال الصذ اع 

ونسذن الفائذدت التذ  ال تسذا م  ذذ  ت  ذيط الصذ اعة الوط يذة وال ت ذذجع 

 اتلهم  ذ  الصذذ اعاوذذواوذواا عالذذى توكيذ  مؤوس صذحاب مؤوس االا

 !المحالية

عصى سذحرلة ووبذالمات ب قضالا االقتصال وو اكاله وحاولة حل  .33

 !ون نول المبالمت ال ماعية

حتى ةوعدم وجول قانون لحمذ  الصذ اعة العراقيذة وذن الم ا سذة .34

عدلالتذه المهمذة لذم لعذد تلحمالذة الصذ اعة الوط يذة و 1222قانون عام 

 !سامي المفعوا    العراق الرا ن

اعوذذة الطاقذذة الكهربائيذذة وانقطاعذذات التيذذام الكهربذذائ  وتعذذرم  .35

التررلذذن  والمعاوذذل اال اليذذة وورا ذذا الدولذذة والرذذدوات الذذىالصذذ اعة 

 !المتعمد

رتاويذذذذة ال حسذذذذاباتال اال ترا قهذذذذالدوملذذذذة المواعنذذذذة السذذذذ ولة  .36

السذذذابقةةولالمبالل التذذذ  خصصذذذت عذذذوام  ذذذاول لمواعنذذذة االالتقذذذولم الو

نفذذذذذذاق الفعال ةولالنجذذذذذذاعات طام ذذذذذذا ووذذذذذذدو االا نفذذذذذذاق  ذذذذذذ لال

العذراق االحتياطيذة  ذ  الذداخل  دتمصذخفاقاتةوالمبذالل المدومتةوالواال

وذوامل المواعنذة الطبيعذة االحاللذة  وتعكذ   يكاليذة.والرامظةوغير ذلا

الت ذويالية تح ذى  ووا عالذت ال فقذات!لالقتصال العراق  الردوية الرلعية

المتوسذذط  ممذذل  ذذ ت بالترصيصذذات االكبذذر  ذذ  المواعنذذة العاوذذة لالدولذذة

وذا ا.2212 – 2227 واتون اجمال  ال فقات العاوذة خذالا السذ  73%

وذن اجمذذال   %23و% 24.5تذذراوي بذين تالترصيصذات االسذتمماملة  

و اه ال سبة بعيدت .%25حوال   ال فقات العاوة وبمتوسط س وي قدمه

اعذالت ب ذار وتطذولر و االستممام العام لىاعن تالبية حاجة البالل الهائالة 

رذدوات االساسذية ولتذو ير ال والوائبة الب ى التحتية المدورت والمتهالكة



القطاعذذات االقتصذذاللة وتحفيذذ   واطذذالق ال  ذذاطات االنتاجيذذة لمرتالذذ 

وعذدالت البطالذذة  جذذل خالذا  ذرا عمذذل وتقالذي اال مواالقتصذالي وذن 

وذذن  الصذذ اعة اال بحصذذة هذذئيالة قطذذالى لح ذذوال .والفقذذر المرتفعذذة

 .%1.5تتجاوع ال  الترصيصات    المواعنات العاوة

 
 "2213 - 2223ات االقتصال الكال  وؤ ر/بامق  بر.ل:ماجع"

 

الذى عذدم وجذول مؤلذا باالسذاس العمالقة لعول التجميعية تالكؤ الم املع ان    

البذذذامالوك  الصذذ اع   ذذ  العذذذراق /الكاتذذن:ماجذذع"!اقتصذذاللة لذذدو الحكووذذذة العراقيذذة

 "12القسم /الجدلد
الطبقذذة الوسذذطى الصذذ اعية وال ماعيذذة  وتوييذذن اسذذتمرام غيذذاب .37

والذذذذة الم تجذذذذة لالريذذذذرات الماللذذذذة  ذذذذ  المدل ذذذذة والرلذذذذ  والطبقذذذذة العا

مهذذية واسذذتمرام الضذذع   ذذ  قطذذال صذذوام الم تجذذين الذذاي لذذو ر اال

الصذذالحة لب ذذار المجتمذذع المذذدن  الذذدلمقراط  والمسذذا مة  ذذ  تعميذذا 

وعذ  الفذرل والمجتمذع سياسذيا  واقتصذاللا  واجتماعيذا  ولقا يذا  وحقوقيذا  

 !وبيئيا

الو ذذذذائ  االصذذذذطفائية لذذذذى السذذذذت د  واالمجتمذذذذع ملفيذذذذا بقذذذذار  .33

ولعي  الماهذ   ذ  الحاهذر الطائفيةة المرجعيات الع ائرلة والدل يةو

عوذذات ولحتذذدم  يذذه الصذذرال ولضذذع  لوم حيذذث تتفذذاقم  يذذه وعاليذذه اال

 !الممقفين الدلمقراطيين    حيات المجتمع

 الطرلا نحو العدالة االجتماعية 



 وعرو ة ووات المجتمع المدن وقوةال عدالة اجتماعية لون وجتمع ودن   

 :وهمة   العراق ترتق  اليوم اكمر ون اي وقت وضى وعاليه ةلالجميع

بعيدت المدو تحا ظ عالذى التذواعن اقتصاللة  اتاستراتيجيالدولة اعتمال  .1

 .ج ئياتالوالتكيي  الهيكال  ووهع ال  م واالستقرام وال ت  ول ب

تيجيا ل بوذ  ان ل ذل قطاعذا اسذترا  اعتبام القطال االسذترراج  ال فطذ  .2

وبذالمت ال ذفا ية لالصذ اعات االسذترراجية  ذذ  "لمرذ ون ال فطذذ والكيذة عاوةةالسذيما ا

/ 2222وطابقذذة التذذد قات ال قدلذذة ال اتجذذة عذذن الصذذ اعة ال فطيذذة  ذذ  العذذراق خذذالا عذذام -العذذراق

IEITI". 

عالت  يكالة ص اعة ال فط الوط ية بما لعذ ع ترسذيرها  ذ  كذل حكووذة ا .3

 ذذ   .I.N.O.Cالت واحيذذار  ذذركة الذذ فط الوط يذذة العراقيذذة وط يذذة ذات سذذي

واعتمال اسذتراتيجية ةقذانون و فصذل لسذبا ت ذرلعات الذ فط والوذاع الجدلذدت

وحمذد .ل"الطبيعذ لالتعجيل    نقل استهالك الطاقة وحاليا ون الذ فط الذى الوذاع 

 ذذذ  االسذذرال ةو"الماهذذ  والحاهذذر وخيذذامات المسذذتقبل –قتصذذال العراقذذ  اال/عالذذ  عل ذذ 

واالستفالت ون االستممامات االج بية    القطال !اصدام قوانين لال فط والواع

ال فط  وع هرومت تحدلد المجاالت الت  تدخل  يها عالذى صذعيد االسذترراظ 

 ذذرط عذذدم المسذذاس بالمصذذالح الوط يذذة لسذذتال م اعذذالت ال  ذذر بمسذذولت  

اا  ذ  و رول قانون ال فط والواع الجدلد وو ذرول قذانون االسذتممام الرذ

امسذذار :تصذذفية الذذ فط الرذذام المقذذدوتان الذذى وجالذذ  ال ذذواب عالذذى اسذذاس 

الصذذذ اعة المؤومذذذة بعقول ذذذا المت وعذذذة والذذذر ت المطالذذذا لعقذذذول االوتيذذذاع 

عدم تج ئة و املع قذوانين الذ فط ةوال  ذر لهذا  ون الضرومي و.والم امكة

الى عالى الحكووة تقدلم و املع قوانين ووحدت تر  ال فط .... ل عة واحدت

 .. ن  اا لي     وصالحة البالل... وجال  ال وابةوال تقوم بتج ئتها

وا نذراه اليذوم .الحام ون االنجراع الى و  لا االقتصاللات االستهالكية .4

وذذن وسذذتومل لجعال ذذا وذذن ال ذذعوب المسذذتهالكة وليسذذت الم تجذذة  االسذذتيرال 

 .حتى الى المرطبات والموال الواائية وغير ا وصل

وهذذووطات الاليبراليذذة الجدلذذدت الطائفيذذة السياسذذية  الوقذذ  بحذذ م اعار .5

ترلذذد ان تطالذذا الرصرصذذة بذذدون لماسذذة وبذذدون حسذذاب المتطر ذذة التذذ  

 ضح الجهات الت  تستكالن البقار االقتصذال ةوخصوصيات االقتصال العراق 

العراقذذ  اقتصذذالا نفطيذذا ملعيذذا خذذدويا وسذذتوملا وسذذتهالكا وحيذذد الجانذذن  ذذ  

ن    ب يته وعذاج  عذن تحقيذا الوحذدت العضذولة تطومه وكولونيال  التركي



   عمالية اعذالت االنتذاظ الموسذعةةوا دامعوائد الذ فط عالذى اسذتيرال السذالع 

 !!الرواتن والمصرو ات الجاملة  قط الغرام االستهالك واالنفاق عالى

االلت ام بمذوال الدسذتوم والتعاوذل الذواع  والمتسذاوي وعهذاةال التعاوذل  .6

 .ال وار واالو جةوعها بمكيالين وحسن ا

 االلتذذ ام بالم ذذاملع الوط يذذذة المدنيذذة الدلمقراطيذذذة الفيدماليذذة الحدلمذذذة .7

السذذالة المتكاوالذذة وذذن الم ذذذروعات السياسذذية واالقتصذذاللة واالجتماعيذذذة و

والعسكرلة والبيئية الستراتيجية الت ميذة الوط يذة عالذى  والمقا ية والت ولرلة

 .المستولين المالي والب ري

وق كوصفة سحرلة لحل كل الم ذكالت االقتصذاللة التذ  م ت آلية الس .3

المطالذذوب  ذذ  عراق ذذا اال ذذم لذذي  تصذذفية القطذذال العذذام انمذذا .لواجههذذا بالذذدنا

تصفية العقبات الت  تحر ه عن الار وكيفتذه التاملريذة لمعالجذة االخذتالالت 

 .االقتصاللة الهيكالية واالجتماعية المركبة

وط ية والضوابط الالعوة الت  تتفذا لعتبر اوتالك السياسة التسعيرلة ال .2

وع وبدأ التو ير االقتصالي الصذامم وهذبط أسذعام السذوق والقطذال ا  الذ  

 .الراا وهمة حيولة

تحقيذذذا التذذذرابط المتبذذذالا بذذذين الذذذ فط وال ماعذذذة واقاوذذذة الصذذذ اعات  .12

ال ماعية والواائية والص اعات الصذويرت والحر يذة  ذ  الرلذ  التذ  تسذا م 

وبالتذذال  تذذدوين ...واط ين وترفيذذ  الهجذذرت الذذى المذذدنعلذذالت لخذذل المذذ  ذذ 

 .عالقة و اسبة بين الت مية الص اعية والت مية ال ماعية

هرومت توجيذه ال سذبة الكبذرو وذن الترصيصذات االسذتمماملة ووذوامل  .11

ال ذروع التذ  تكفذل تحقيذا امتفذال وطذرل  ذ  ال ذات   ال قذد االج بذ  وتهيئذة

 -ال مذذو  ذذ  القطذذال الصذذ اع   يذذلالسذذالع  غيذذر ال فط ةوعالذذى اسذذاس تعج

 الصذذذذ اعة التحولاليذذذذةةوتحقيا وعذذذذدال ت نمذذذذو و ت مذذذذذة  ذذذذ  القطذذذذال

ال ماع ةوجعذذذل  ذذذالن القطذذذاعين اكمذذذر اسذذذتيعابا لالقذذذوو العاوالذذذة ولحركذذذة 

وتب ذذذ  اسذذذتراتيجية لالت ميذذذة تهذذذدع الذذذى تحولذذذل االقتصذذذال .مؤوس االوذذذواا

 .عماع  – خدو  الى اقتصال ص اع  -استرراج  العراق  ون اقتصال

اعذذذدال برنذذذاو  بعيذذذد المذذذدو لالتصذذذرع بمذذذوامل ال قذذذد االج ب ةووهذذذع  .12

وقدوتها المواعنات بعيذدت  انليات الكفيالة بتحسين توكي  تالا المواملةو  

االسذذتيرال  المذدو لال قذذد االج بذذ  التذذ  تدخذذا  ذذ  الحسذذاب اوكانيذذات تعذذولت

 .وت ولع  يكل االنتاظ و يكل الصالمات



وذن كسذبة وحذر يين واصذحاب  عم لصذوام الم تجذينالذالر اال تمذام الذال .13

 !بم املعهم الوم  الص اعية الصويرت ووساعدتهم عالى ال هوم

الذذذاي أقذذذره وجالذذذ   2226لسذذذ ة   13تعذذذدلل قذذذانون االسذذذتممام مقذذذم  .14

ليجذذذر تدكيذذذد امتبذذذاط لخذذذوا االسذذذتممامات  2226نذذذو مبر  32الرئاسذذذة  ذذذ  

عذذت قطاعذذات االقتصذذال االج بيذذة ببالذذومت طائفذذة وذذن الضذذوابط التذذ  تحمذذ  ب

الوط  ةوخصوصذذذا االسذذذتراتيجية و هذذذاةون الرضذذذول لسذذذيطرت الرأسذذذماا 

ا ج بذذذ  وذذذن جهذذذةةوالعمل عالذذذى هذذذمان توجيذذذه  ذذذاه االسذذذتممامات نحذذذو 

نتاجيذذة و ذذا الحاجذذات الت مولذذة والسذذتمرام الذذتحكم بذذالمروات القطاعذذات اال

وهذذرومت ابقذذار ."جذذاب االسذذتممام االج بذذ  المبا ذذر/عذذاور عيسذذى الجذذوا ري"الوط يذذة

الطاقذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة )الب ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذى التحتيذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة والرذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذدوات 

تحذذذذذت سذذذذذيطرت (الكهربائيذذذذذةةالمارةالمجاميةالطرقةال قلةالر ن وغير ذذذذذا

قذذرام ت ذذجيع االسذذتممام  ذذ  "ان.الدولذذةةوابعال ا عذذن االسذذتممام االج بذذ 

لذم  1/2/2223 ذ   122والصالم عن حكووة اقاليم كرلسذتان بذرقم "االقاليم

وا الموجذذولت التذذ  لمالكهذذا ال ذذعنةولكن  قذذط لتضذذمن اوكانيذذة  ذذرار االصذذ

السذذماي  ذذ  االسذذتممام  ذذ  الم ذذاملع الجدلذذدتةو و بذذالا قذذد عذذال  الرالذذل 

ان تسذهيل لخذوا الرأسذماا .13الكامل  الاي تضم ه قذانون االسذتممام مقذم 

االج ب  لجن ان لكون    الم املع الجدلدت ولي  ل ذرار اصذوا ووجذولت 

 !اصال

ل بيئذذذة وحفذذذ ت لالسذذذتممام عبذذذر االجذذذرارات لقتضذذذ  وذذذن الدولذذذة الجذذذا .15

الميسذذذرت والت ذذذرلع المتسذذذم بال ذذذفا ية و ذذذبكة المعالووذذذات واالتصذذذاالت 

واسذذذواق الم تجذذذات وعواوذذذل االنتذذذاظ الت ا سذذذية والبيئذذذة التحتيذذذة الداعمذذذة 

وتسذذولة االنقسذذام بذذين القطذذاعين العذذام والرذذاا والذذترال  وذذن االحتكذذام 

 !قراطية المستفحالةالحكوو  لالنتاظ والعقالية البيرو

تحفيذذ  الرسذذاويل االسذذتمماملة الوط يذذة الكبيذذرت كذذ  تسذذهم  ذذ  عماليذذة  .16

ولعذذم القطذذال الرذذاا وت ذذجيع !اعذذالت تد يذذل وتطذذولر الصذذ اعة العراقيذذة

وتذذو ير الب ذذى التحتيذذة لتطذذولره وطمدنتذذه بصقاوذذة ب يذذة وسذذتقرت  وبالماتذذه

وتسذذهيالت وواليةةوو حذذه تسذذهيالت هذذرلبية تميي لذذة  قانونيذذة والاملذذة

ومك ذذة لم ذذاملعه التذذ  تسذذتردم التق يذذات الجدلذذدت وتسذذتردم المذذوال االوليذذة 

االمتقذار  المحاليةةوا كاال و اسبة ون الحمالة لفتذرات وحذدلت حتذى لسذتطيع

وسذذولت اسذذتراتيجية تطذذولر القطذذال الرذذاا  ذذ  :ماجذذع"!بم تجاتذذه لمسذذتوو الم ا سذذة

  ."  الوعماروجال  مئي/ يئة المست املن/2232 – 2213العراق 



الكفيالة بتع ل  حالة الت ذا   بذين القطذال العذام  تو ير البيئة االقتصاللة .17

والقطذذذال الرذذذذاا عالذذذى اعتبذذذذامات الكفذذذارت االنتاجيذذذذة والرضذذذول لقذذذذوو 

الكاوالة لالقيذام بذدومه  ذ   السوقةوبالعمل عالى و ح القطال الراا الفرصة

المتطالبذذذات  عماليذذذة الت ميذذذةةعالى ان تهذذذتم القطاعذذذات الحكوويذذذة بتهيئذذذة

 االساسذذية لهذذاه الت ميذذة وذذن تذذو ير الب يذذة االساسذذية كالرذذدوات والمذذوانئ

والطرق و بكات الكهربار والمياهة استمرام احتكذام المؤسسذات الحكوويذة 

الصذذذ اعة  - والصذذذ اع  لالم ذذذاملع الكبيذذذرت  ذذذ  وجذذذاالت القطذذذال ال فطذذذ

ا الذى  ذاه السماي لالقطال الراا لالذدخو التحولالية والردوات العاوة وعدم

القطذال الرذاا المحالذ   المجذاالتةلحرم االقتصذال العراقذ  وذن اسذتممامات

والتك ولوجيذذا  واالج بذ  وذذن ناحيذة ومالمذذا لحروهذذا وذن المهذذامات والمعر ذذة

 .الت  لمكن ان تصاحن تالا االستممامات

البد لالسياسات الضرلبية وال قدلة وسياسات اسعام الصذرع ان تضذمن  .13

كذذبح تصذذاعد وعذذدالت )االسذذعام  ذذ  حذذد ا االلنذذىتفذذالي التضذذرم وت ذذو ات 

التضذذرم لالحفذذاك عالذذى القذذوت ال ذذرائية لالعمالذذة الوط يذذة لم ذذع تآكذذل مؤوس 

اوذذذذواا الصذذذذ اعيين ومجذذذذاا االعمااةوالقذذذذاع ال لذذذذالات الع ذذذذوائية غيذذذذر 

ان (.والقطذال الرذاا المدموسة لالرواتن وتدليراتها السالبية عالذى االسذواق

دل ون  دنه تسهيل عمالية تحولل الص اعات اختيام ن ام سعر الصرع المتع

 !المحمية الى ص اعات تصدلرلة ت ا سية

لسذ ة  11 مقذم العراقيذة الم تجذات حمالذة لقذانون الفعذاا التطبيذا .12

ان االبقذار !القذانون  ذاا ت فيذا احكذام تعاليمذات ت ذرلع  ذ  واالسذرالة2010

ط يذة  قذط لع ذ  عذدم حمالذة الصذ اعة الو% 5عالى الرسذم الكمركذ  البذالل 

 .الم ابهة المستوملت وقتالها واغراق السوق بالبضائع

اعذذدال قذذانون ووحذذد لالمذذدن والمجمعذذات الصذذ اعيةةوتوعلع االماهذذ   .22

لاخالهذذذا بدسذذذعام الجذذذام مو لذذذةةواعالت تد يذذذل الم ذذذاطا الصذذذ اعية القائمذذذة 

 . وتو ير الردوات االساسية لها

ين وحرلذة ت رلع القوانين والضوابط الم  مذة لالسذوق ولحقذوق العذاوال .21

 .الت  يم المه   وال قاب  وحفظ حقوق المستهالكين واالطراع المتعاقدت

المحا  ذذذذة عالذذذذى الكذذذذوالم والمهذذذذامات العالميذذذذة والتق يذذذذة ومعالتهذذذذا  .22

وت ذذجيعها والعمذذل عالذذى اجتذذااب الكذذوالم التذذ  غذذالمت العذذراق واالسذذتفالت 

 ! القصوو و ها    عمالية الت مية



الصذذحية والتعاليميذذة  سذذيما الرذذدواتالةاالمتقذذار بالرذذدوات االجتماعية .23

وتذدوين  العاوذةاالساسذية ساسية والد ال عن وجانيتهذاةوتو ير الرذدوات اال

والمواصذذالت  لت فيذذا و ذذاملع المذذار والكهربذذار وال قذذل المذذوامل الالعوذذة

القذاع عماليذذات بوطالبذة الدولذة و.واالتصذاالت والم ذاملع البالدلذة والردويذة

الدولذذة والترالذذ  عذذن  اتهذذا اهذذعاع لقذذدمالن ذذ   ذذاا المضذذمام  الرصرصذذة

لوم ا المرك ي    عماليذة الت ميذة واالعمذام وتقذولت سذيالتها والسذيطرت 

عالذذى وقذذدماتها االقتصذذاللة وذذع وذذا لرا ذذا ذلذذا وذذن تهدلذذد لالهولذذة الوط يذذة 

واعللذذال ورعذذن  ذذ  وعذذدالت البطالذذة والفقذذر بذذدون ان ن سذذى ا عوذذات التذذ  

 ةوتو ير وسذتال واتالسذالم االجتمذاعيينلمكن ان ت س  ون الجذاوم االوذن و

 !كفؤت لهااللامات االاعالت تا يل المعاول والمصانع الى جانن همان 

وهذذذذع اسذذذذتراتيجية بعيذذذذدت المذذذذدو لمعالجذذذذة وتحسذذذذين واقذذذذع الطاقذذذذة  .24

الكهربائيذذة  ذذ  الباللةوابقذذار الب ذذى التحتيذذة والرذذدوات الرئيسةةخصوصذذا  

وتوعلذذذع ب ذذذار !امت الدولذذذةالكهربذذذار والمذذذار والمجذذذامي والطذذذرق تحذذذت ال

% 15وحطذذات الكهربذذار ونصذذن الوحذذدات بمعذذدا نمذذو سذذ وي ال لقذذل عذذن 

لمعاللة الطالن المت او ةواالستفالت وذن المحطذات المت قالذة لتالبيذة جذ ر وذن 

 . اا الطالن

الطفياليذذذة والمضذذذامبة  حمالذذذة المسذذذتهالكين وذذذن انفذذذالت ال  ذذذاطات .25

وال قذذذل  جذذذوم السذذذكناسذذذعام المذذذوال الضذذذروملة واواالمتفذذذال الحذذذال  ذذذ  

بحمالذذذة  وتطبيذذذا الت ذذذرلعات الراصذذذة صذذذدامااالسذذذرال  ذذذ  ةووالردوات

وو ذذذع !2212لسذذذ ة  1تطبيا قذذذانون حمالذذذة المسذذذتهالا مقذذذم ةوالمسذذذتهالا

تهرلذذذن الذذذ فط والم تجذذذات ال فطيةةووكا حذذذة اقتصذذذاللات ال ذذذل والسذذذوق 

ئم  ذذالت ورتكبذذ  الجذذرااوهذذع القذذوانين والضذذوابط الكفيالذذة بم ذذع ةوالسولار

وواا ال عن الم هوبة وومتالكاتذه ااالقتصاللة ون العقاب وهمان استرجال 

 .المسالوبة

ووهع ال ر  الم اسن    المكان  آليات  عالة لمحامبة الفسالوهع  .26

قبل كل ذلا قيالت سياسية وؤو ذة المالانذالا وةالم اسن وعالى كا ة المستولات

والحقة الفسال والحفذاك تحقيا التواعن بين و!حقيقيا بتويير  اا الواقع المر

عالى حقوق االنسانة من غير المقبوا ان تهدم وبالئ حقوق االنسان تحذت 

حجة والحقذة الفسذالةالن الحفذاك عالذى اعذرام ال ذاس وحرلذاتهم وسذدلة ال 

 !تقل ا مية ون السيطرت عالى الفسال



هذذذرومت وهذذذع القيذذذول عالذذذى تذذذد قات الرأسذذذماا  غذذذرام المضذذذامبة  .27

م المبا ذر الذاي لرالذا طاقذات انتاجيذة و ذرا عمذل والتدكيد عالذى االسذتمما

 .ول قل خبرات تك ولوجية ووعامع ووهامات الاملة

ت  ذذذيم وذذذ ح التذذذراخي  ل ذذذركات الهذذذات  ال قذذذاا واالتصذذذاالت المابتذذذة  .23

الالسالكية وخدوات االنترنيت العاوالة    العراقةو رم غراوات وتصذاعدت 

خذذدواتهاةاو تالبسذذها  وكبيذذرت عاليهذذا  ذذ  حذذاا عذذدم اسذذتجابتها لطالذذن تحسذذين

 ذركات الهذات   عدم االلت ام وعو!بعماليات االحتياا الكبيرت عالى المواط ين

وذذدت العقذذول ل ذذركات الهذذات  ال قذذاا العاوالذذة  ذذ  )ال قذذاا بعقذذول طولالذذة ا وذذد

حقذذائا عذذن االتصذذاالت  ذذ  /م ذذيد السذذراي"(2222عذذام اي حتذذى سذذ ة  15العذذراق 

 ."بين الواقع والطموي الم ت ر.. قطال االتصاالت/ابرا يم الم هدان "وكالا"العراق

م ع قيمة الترصيصات االستمماملة الغرام الصذيانة االلكولوجيذة  ذ   .22

  .المواعنات المالية الحكووية الدوملة

  لالمذذواط ين تذذد عهم الذذى التفكيذذر وااللتذذ ام الجذذال بصعذذالتتقذذدلم حذذوا    .32

 .تدولر الموال المستعمالة والمستهالكة ذات القيمة

 بكة لالضمانات الصحية ذات الطذابع االجتمذاع  وذن خذالا تذدوين  ب ار .31

وذذ احم وبذذامك وذذاا "المجانيذذة الوقائيذذة والعالجيذذة لالمذذواط ين الرعالذذة الصذذحية

 ةواالمتقذار بمسذتوو الرذدوات الصذحية"لرلذ  العراقذ واقع المرأت الصح   ذ  ا/هللا

وتوسذذذذيع  ذذذذبكة المست ذذذذفيات والمستوصذذذذفات الحكوويذذذذة  ذذذذ  المدل ذذذذة 

وتع لذذذ  ة"وعامت الصذذذحة العراقيذذذة/2223 -2214السياسذذذة الصذذذحية الوط يذذذة "والرلذذذ 

ساسذية بويذة الوع  البيئذ  وخالذا المعر ذة البيئيذة االالرقابة الدوائيةةوم ع 

ن  يذذه المذذواطن وذذن اساسذذ  لسذذتطيع ا ذذرط كالجذذاب   بالذذومت سذذالوك بيئذذ 

لؤلي لومه ب كل  ّعاا    حمالة البيئة والمسا مة    الحفاك عالى الصحة 

 .العاوة

وووذذذة والطفولذذذة تطذذذولر خذذذدوات الطذذذن الوقذذذائ  وخذذذدوات معالذذذة اال .32

تذدوين الرذدوات ةوالمجتمع والصحة المدمسية وعلذالت الذوع  الصذح  لذدو

وذذذذذن ذوي االحتياجذذذذذات الراصذذذذذة  لالمرهذذذذذىالت ريصذذذذذية والعالجيذذذذذة 

المحا  ذذذذات  طذذذذراع الصذذذذ اعية لت ذذذذملكالمعاقينةوتد يذذذذل و ذذذذاغل اال

 وذذذرام الم و ذذذة وتذذذدوينكا ذذذةةوتفعيل لوم البطاقذذذة الدوائيذذذة لذذذاوي اال

 ."برناو  المؤتمر الوط   التاسع لالح ب ال يوع  العراق "وفرلاتها

http://www.iraqicp.com/index.php/sections/2013-03-18-13-48-58/11286-2014-02-23-10-53-20


هربذذار والصذذ اعة والك وعالجذذة الرالذذل  ذذ  الت سذذيا بذذين وعامات الذذ فط .33

والعالذذوم والتك ولوجيذذا والتعالذذيم العال ةوصذذوال الذذى لوذذ  وعامتذذ  الكهربذذار 

 .وال فط    وعامت طاقة واحدت

بتر سياسة اعلمار الطبقة العاوالة العراقية الت  انتهجتها حكووات وا  .34

 1237لس ة  152الوار القرام الجائر و!2223بعد التاسع ون نيسان 

والح ات حوا و رول قانون /مائد  هم .ل:ماجع"لى ووكفينالراا بتحولل العماا ا

جل اوع الطبقة العاوالة ون ةوالتضاون الكاول "االصالي االقتصالي االتحالي

سرال بدصدام قانون عمل جدلد عالا وو ص  لساعد عالى ب ار ن ام حر اال

حا الت  يم ال قاب     القطال العام ةقانون لضمن وعالا لردم الجميع

الوار التميي  ةوانااكمر اواكن عمل الجال ةام الى ال قاباتواالنضما

جل اتطولر وهامات العماا وتعاليمهم ون ةتكا ؤ الفرا همانةوالمضالقة

اعطار العماا حا التفاوم الجماع  لتعدلل ةالعام نتاظ الوط  علالت اال

 .حقوقهم ووكتسباتهم جوم م والحفاك عالىا

بدجر  ات لحمالة جميع العاوالينصدام القوانين والت رلعاالعمل عالى  .35

 جل الترفي  ون العواقن االقتصاللةاولعم حقهم    الت  يم المه   ون 

ال ضاا و.واالجتماعية ال اجمة عن ا عوة االقتصاللة الت  تعانيها البالل

المتواصل الصبوم والمابت ون اجل انت ال المكاسن وتحقيا القضالا 

مبالمت    صياغة المطالن بمرتال  وال!المطالبيةةولي  االنت ام الممل

ةواالت(وغير ا..و ولةعرائتةاحتجاجاتةاعتصاواتةت ا رات)االسالين

صاا بجما ير الطبقة العاوالة وكالح   عب ا والعمل المبا ر عبر الالجان 

 .ال قابية وال قابات العاوة والتواجد المتواصل    وواقع العمل المرتالفة

 .ة التمول ية    ال روع الرا  ةالبطاق روكا حة اي توجهات اللوا .36

جعذذذل ا وذذذن الوذذذاائ  بكذذذل وذذذا لحولذذذه وذذذن اوذذذوم اقتصذذذاللة وسياسذذذية  .37

واجتماعيذذذذذة  ذذذذذ  وقدوذذذذذة سذذذذذالم ا ولولذذذذذات  ذذذذذ  السياسذذذذذة االقتصذذذذذاللة 

العمل عالى سن ح وة ون الت رلعات االقتصاللة ال ماعية لتقالي  ةولباللنا

نذذوم لوسذذ  "العذذراق اوذذن غذذاائ  وتكاوذذل  ذذ  الفجذذوت الواائيذذة والوصذذوا الذذى

 – 2213لماسذذات وبحذذو  وجالذذ  ال ذذواب العراقذذ  /تذذدن  االوذذن الوذذاائ   ذذ  العذذراق/غضذذبان

2214." 
جمعيذذذاتهم التعاونيذذذة تكذذذولن لعذذم الكفذذذاي العذذذالا لالفالحذذذين  ذذذ  سذذذبيل  .33

ةوبعيذدا عذن التذدليرات ين    كل اجوار للمقراطيةيوانتراب ومماليهم الحقيق

اسذذذت الا  لكذذذل المفذذذا يم والقذذذوانين لجدلةوالضذذذامت لالقطذذذاعيين والمالكذذذين ا



و هذذا طيالذذة  واوالتذذ  حروذذلالفالحينةتقذذر بذذالحقوق االساسذذية  الدوليذذة التذذ 

وعالذذى ! ذذ  كذذل سياسذذة االسذذتبدال والدكتاتوملذذة العقذذول الماللذذة الماهذذية

تع ذ  باالصذالي ال ماعذ  تعاونيذة ة عماعيذة وسياسالحكووة العراقية اتبال 

ال المجتمع الرلف  لتحسين وهع الفالحذين وم ذع الحدلث واعالت ب ار اقتص

التذذ   ماهذذ تماليذذا اال عبذذر المعي ذذ  وتوييذذر العالقذذات االنتاجيذذةوسذذتوا م 

ةوالقذذانون مقذذم 1253لسذذ ة  32لالقذذانون مقذذم  وععذذت عالذذى الفالحذذين و قذذا

اللجذذذذذذذام ا ماهذذذذذذذ   وت ذذذذذذذرلع قذذذذذذذانون جدلذذذذذذذدة1272لسذذذذذذذ ة  117

وون .اماه  الفالحين بالقوتةوالتصدي لمحاوالت االستحواذ عالى ال ماعية

تذذذدجير ل 1233لسذذذ ة  35قذذذانون المراسذذذيم الصذذذداوية كالوذذذار الضذذذرومي 

 لسذذذ ة 132قذذذرام مقذذذم وال 1222 لسذذذ ة 364القذذذرام و االماهذذذ  ال ماعيذذذة

والعمذل عالذى !وكل تعاليمات وجال  قيالت المومت المقبوم ذات العالقةة2000

الحيذذ   لبسذاتين وم ذعتمبيذت حقذوق الموامسذين و الفالحذين العذاوالين  ذذ  ا

 .ع هم

اعذذالت االعتبذذام لضذذحالا االهذذطهال واالم ذذاب وهذذحالا ال  ذذام السذذابا  .32

وانصذذاع السذذج ار السياسذذيين وعوائذذل ال ذذهدارةوتو ير هذذمانات لعذذولت 

انصذذذذاع المفصذذذذولين و.المتضذذذذرملن المهذذذذاجرلن والمهجذذذذرلن وتعذذذذولت

ائفهم وكذائفهم وو ذع صذرع وذن اعيذدوا الذى وكذ السياسيين واعذالتهم الذى

بعد سذقوط ال  ذام الدكتاتوميةواالسذتجابة الذى المطالبذة المتكذرمت بانصذاع 

وهذمان  ذمولهم بذاات القذوانين التذ   1263هحالا انقذالب  ذباط االسذول 

ةوالعذذولت الذذى 1263 ذذرعت النصذذاع هذذحالا ال  ذذام المقبذذوم وو ذذا سذذ ة 

 السذذابا هذذمن الولذذائا اعتمذذال كتذذن ا حذذ اب السياسذذية المعامهذذة لال  ذذام

ا ساسذية المطالوبذة باعتبام ذا ا عذرع بم تسذبيها و ذ  تدليذد الضذرم الذذاي 

 .تعرهوا له

وهع ترصيصصات و اسبة هذمن المواعنذات الماليذة الدوملذة لالدولذة   .42

 .لم رول ب ار الحكووة االلكترونية

حمالذذة ةوت ذذرلع قذذانون المفوهذذية المسذذتقالة لحمالذذة الصذذ اعة الوط ية .41

وخذذوم وعركذذة  ط يذذة المتوسذذطة والصذذويرتاالنتذذاظ السذذالع  والصذذ اعة الو

السالعة الوط ية الت  تع   خالا االالع والماللذين وذن  ذرا العمذل الجدلذدت 

 ذذوامل الذذوطن وال تذذتعالم ( ج ذذابر م)والم تجذذة لالعذذاطالين وذذن  ذذباب تمذذأ

 .سواعد م غير ل ع عربات الحمل الحدلدلة والر بية



البطالذة وذن القذوو وراعات الم اطا المحرووة والت  ترتفع  يهذا نسذبة  .42

 !العاوالة ولقل  يها تركي  الم املع الص اعية ع د الدعم الحكوو 

ةواعذالت 2224لعذام  54الوار العمل بقرام سالطة االئتالع المؤقتة مقذم  .43

لحين اصذدام قذانون  2223العمل بقانون التعر ة الكمركية المطبا قبل عام 

رال و ذذذا جذذذدوا ترفي  الضذذذوابط عالذذذى االسذذذتيةولالتعر ذذذة الكمركيذذذة جدلذذذد

اعالت العمل بم ح اجذاعات االسذتيرال قبذل االسذتيرالةو تح االسذتيرال ةوعو  

ويذذذذ ت  االنتقذذذذال  النذذذذوال وحذذذذدلت وذذذذن السذذذذالع التذذذذ  لمتالذذذذا العذذذذراق  يهذذذذا

ووراقبذة تذد ا السذالع وذن السذوق  ت  يم االسذواق التجاملذة وهذبطةونسبية

 !المرك لة المحالية واليها واعالت تد يل االسواق

عدت عالذذى تذذو ير السذذيولة ال قدلذذة  ذذ  بعذذت المصذذانع ذلذذا ان المسذذا .44

المعاوذل التذ  كالذت مغذم توقفهذا عذن  ال رع المضطرب قد است  ع طاقات

 .الحراسة االنتاظ او تدنيها تد ع الضرلبة وااللجام وتكالي 

ت ولع وةسذباب نقذ   ذرا العمذلاسذباب الب يولذة لالبطالذة ووعالجذة اال .45

 .لدي العاوالةقطاعات كميفة االستردام لال لىااالقتصال العراق  ليمتد 

ن تسذذذتهدع السياسذذذات االقتصذذذاللة واالجتماعيذذذة الفئذذذات ذات ال بوذذذ   .46

 ضذذذل  ذذذ  الم ذذذاطا الرلفيذذذة االذذذدخل الم رفتةوتوليذذذد  ذذذرا اقتصذذذاللة 

 .الفقيرتةوتع ل  الرعالة االجتماعيةةوت جيع العمالة وتكا ؤ الفرا

لذذذى وهذذذع وت فيذذذا اة تبذذذالم يذذذكوووذذذن الضذذذرومي وهذذذع سياسذذذات ح .47

تدملبيذذذة وتعاليميذذذة قذذذالمت عالذذذى االسذذذتجابة لمتطالبذذذات سذذذوق  اتسذذذتراتيجيا

ن تتضذمن اتعمل خاللهذا عالذى تحسذين نوعيذة المذوامل الب ذرلة عالذى ةالعمل

 .الم امكة الفاعالة لالقطال الراا وو  مات المجتمع المدن 

 الد ال عن الحقوق السياسية والمدنية والحرلات التذ  لكفالهذا الدسذتوم .43

و او المصذذذالمت ا ذذذ  وجذذذه الذذذة ومامسذذذات واجذذذرارات تعرهذذذها لالنتهذذذاك 

التهدلدةوالتصذذذذذذذدي النتهاكذذذذذذذات حقذذذذذذذوق االنسذذذذذذذان الذذذذذذذا كانذذذذذذذت ا ذذذذذذذكاا 

والسذذبل السذذالمية والدسذذتوملة  ذذ  وواجهذذة  تجاليهاةواسذذتردام كذذل الوسذذائل

وسذذاع  ت ذذوله الممامسذذة الدلمقراطيذذةةووحاوالت و ذذع ال ذذاس وذذن التمتذذع 

تذذدطير المجتمذذع بذذ مط  لسذذتوملا بذذامائع وحجذذ  غالتهذذابحقذذوقهم المكفولذذة 

 .وتطالعاتهم وحدلةوبما لرال  امالت ال اس ومغباتهم

الانة كل الهجمات االم ابيذة التذ  تسذتهدع المذدنيين وقيذالل  ال قابذات  .42

سذذذوار باالغتيذذذاا او التعذذذالن او  المجتمذذذع المذذدن  وغير ذذا وذذذن وؤسسذذذات

وذن اجذل  عوت لالعمذل الجذال والفعذااوالحركذة ال قابيذة وذد.الرط  او التهدلذد



ا ذكاا االنتهاكذات التذ   تمبيت الحقوق والحرلات ال قابية والوقوع هذد كذل

العمذذذل وال ذذذؤون االجتماعيذذذة  لتعذذذرم لهذذذا ال قذذذابيون ووطالبذذذة وعامتذذذ 

 .ال  اط ال قاب حقوق والداخالية والقضار العراق  باالسرال    همان 

 هجيذذذة لعذذذرم الريذذذامات م ذذذا ر البراغماتيذذذة كمووحاصذذذرت المصذذذد  .52

واالوتياعاتةوالمحاصصة ومصد االالعيذن  واال كام والت ا   عالى المواقع

 المهذم  ذ  ال تذائ ةوجميع"والمسذرحيات والصذفقات التذ  لعالذن اصذحابها

 ."االسالين و روعة

حمالة خصوصية المواطن وال ويل    باللنذا وحقذه  ذ  صذيانة حياتذه  .51

وعر ذذة كذذل هذذروب المعالووذذات  وحقذذه  ذذ ةالراصذذة وحجبهذذا عذذن انخرلن

والد ال عذن حذا ال ذعن ةنسذانيةالمؤلرت عالى وستقبل العراق والمصائر اال

 .ي وقتا   استردام المعالووات بسعر مخي     كل وكان و   

 ذذذذذذذموا العوائذذذذذذذذل المهجذذذذذذذرت قسذذذذذذذذرا برواتذذذذذذذن  ذذذذذذذذبكة الحمالذذذذذذذذة  .52

  ةوالمطالبة بالماظ التهجير القسذري هذمن الجذرائم الكبذرو التذ االجتماعية

ان اوهال ال اعحين بحاجة الى وعالجات آنية عاجالة .عاليها القانونلحاسن 

عن الروتين والفسذالةوالى ترصذي  االوذواا الكا يذة لهذم وذع هذمان  بعيدا

 .استالوهم الا اةوتدوين المدوو الكرلم لهم وترفي  وعاناتهم

تفعيل لوم القضار العراق  الحر المستقل الوط  ةوالت سذيا وذع وكتذن  .53

عذذار العذذام ال ذذعب  والعمذذل بالوسذذائل الدلمقراطيذذة لتعبئذذة اوسذذاط الذذرأي االل

 .العام

وهذذع سذذالم لالجذذوم لقالذذ  الهذذوت بذذين الذذدخوا العاليذذا والذذدنيا وتطبيذذا  .54

 .سياسة هرلبية تصاعدلة

الضذذمان  التفذذاوت والتهمذذي  االجتمذذاعيين عبذذر ب ذذار  ذذبكةوكا حذذة  .55

 الحاليذة وتطولر ذا تع لذ   ذبكة الرعالذة االجتماعيذةو االجتمذاع  ال ذاول

عانذذات الماليذذة  ذذ  حذذاالت البطالذذة والعجذذ  ن ذذار صذذ اللا تقذذدم االالت ذذمل 

لجال النى وعقوال ون الدخل واعن العمل وال يروخة بما لؤون حدا  ال اجمة

 .لتمولل  اه الص اللا ن ام  عاا

ماوذذل الضذذمانات االجتماعيذذة لكبذذام السذذن ومبذذات البيذذوت واال تذذو ير .56

صذذدام ت ذذرلع لكفذذل معالذذة الدولذذة لالمعذذاقين وذوي اال  ذذ  االسذذرةولتامواال

 .وتد يالهم لالندواظ    المجتمع االحتياجات الراصة



لالمواط ين عن طرلا تول  الدولة وسؤولية ذلا  همان السكن الصح  .57

الجمعيات التعاونية والمؤسسات الصذ اعية  لاوي الدخل المحدولةووساعدت

 .لم تسبيها وال قابية عالى ب ار وساكن

عذذذدال المتسذذذربين بسذذذبن تذذذذرلي وتابعذذذة التعالذذذيم المتذذذرلي وامتفذذذذال ا .53

اسذذذتكماا عماليذذذة وكا حذذذة ا ويذذذة ةوا وهذذذال االقتصذذذاللة لأسذذذر العراقية

ل اويتذه  ذ  االمرتالفة وتفعيذل  وهمان وجانية التعاليم    المراحل الدماسية

آلذامه المت ذاو  لالتعالذيم ا  الذ  و الدماسة االبتدائية ووعالجة كذا رت التوسذع

طفذاا بالسذالم التعاليمذ  ملذام اال  ذموا ورحالذةةوعالى ال  ام التعاليمذ  ككل

 .بالدستوم وال اوية التعاليم و ا وا جار

الجاوعات والمحا ل العالمية اسمى وقاوا ون وحذل التجاذبذات السياسذية  .52

احتذذذرام الحذذذدول التذذذ  وهذذذذعتها والذذذوالرات لون الوط يذذذةةوعالى الجميذذذع 

االسذذاتات اخذذا لوم ذذم  ذذ  وهذذع وعذذالير وآليذذات ةوعالى الكاللميذذةا االعذذراع

لتر يح ون لجدونه وؤ ال    و صذن عميذد او مئذي  جاوعذة او اي ووقذع 

العمذل بمبذدأ اسذتقاللية الجاوعذات  و ذاا لتطالذن!قيالي    المحيط االكذاللم 

عذذذن  الطالبذذذة  ذذذ  التعبيذذذر وصذذذيانة الحرلذذذات العاوذذذة  يهاةخصوصذذذا حرلذذذة

واحترام الرأي انخذر  ممماليهم وترسي  لقا ةوطالبهم وو اكالهم واالختيام ل

 ذكالهةواحترام ا ونبا االقصار والتهمي ةوم ت التعصن والتطذرع بكا ذة

االستراتيجية الوط ية "لى ت كيل وجال  تعاليم عال اكاللمية وصوال الحرلات اال

 ".2222 – 2211لالتربية والتعاليم العال     العراق لالس وات 

وعذذدم  ذذرع ة الذذة وجموعذذة "د الدولذذةحصذذر السذذالي بيذذ"تفعيذذل  ذذعام .62

ان تمكذين .تحمل السالي خذامظ اطذر الدولذة وبعيذدا عذن توجيههذا وا ذرا ها

الدولة وذن الار واجباتهذا ال ل سذجم وذع اسذتمرام عمذل الجماعذات المسذالحة 

ولة بمرتالذذ  وسذذمياتهاةعالى  وا ذذا وخذذامظ لالذذة الدولذذةةوبقار تاالمالي ذذيا

لت لقانون وع قرقعة السذالي والتهدلذد ال سياو.حركة السالي خامظ السيطرت

حمذل الساليةوحصذره تحدلذدا  والبد ون تق ذين.به لتحقيا  اه الوالة او تالا

وبالتال  !بالدولةةوعدم السماي بان لستردم خامظ وا  و وسموي به قانونا

والرطذ  واالغتيذاا القتل العمد والسطو المسالح  الك   عن وقتر   جرائم

 !وابت اع المواط ين

الدلمقراطيذذة وب ذذار لولذذة قذذانون ووؤسسذذات تقذذوم عالذذذى  تحقيذذاان  .61

 .لدمر االنقساوات الطائفية وبالور المواط ة  ما الضمان



 وفهوم الح ب ال يوع  العراق  لالعدالة االجتماعية 

لولة ودنية "لم لجر اعتمال المؤتمر الوط   التاسع لالح ب ال يوع   عام   

عتباطا بل كان انعكذاس لبذراو  الحذ ب ا"عدالة اجتماعية..للمقراطية اتحاللة

ال ذذيوع  المكمفذذة طيالذذة اعذذوام خالتةولسياسذذة التيذذام الذذدلمقراط  ووجمذذول 

ولقي ذذا لالجميذذع ان الدولذذة المدنيذذة  ذذ  !القذذوو اليسذذاملة العراقيذذة  ذذ  باللنذذا

نقذذيت الدولذذة التوتاليتاملذذذة او ال ذذمولية عالذذذى اخذذتالع تالول هاةالعسذذذكرلة 

ونقذيت عقاليذة الوصذالة التذ  .. لع ذائرلة وال ربولذةوالطوائفية والقوويذة وا

وتعيذذذد انتذذذاظ المؤسسذذذات الرامجذذذة عذذذن طبيعذذذة العصذذذر تسذذذهم  ذذذ  للمووذذذة 

و ذا  اعيد كتابة التذامل  واستحضذام ودعقهذتؤمخ والوالرات العصبولة الت  ت

  سبيل تهيئذة  ذرا  هيا وما كان    الماه  اس  وتصومات ووقاصد ا

نهذ  تم لذا الوحذدت الوصالة الت  تكرس ون ال اسةالبقار والتحكم    مقاب 

المذذؤتمر الذذوط   التاسذذع /سذذالم كبذذة"طالهولذذة المقا يذذة لال ذذعن العذذراقيو االجتماعيذذة

 ."لالح ب ال يوع  العراق  والعدالة االجتماعية

وفهوم الح ب ال يوع  العراق  لالعدالة االجتماعية لي  نفعيا براغماتيا     

االسبابةولي  ليبراليا لعتمد الحرلة الفرللة  وق اي ل  ر لال تائ  وال لتفقد 

اعتبام ول ته  سياسة انفتاي االسواق والمبالمت الفرللة وتحجيم لوم 

صحيح ان العدالة االجتماعية    الرير العام الاي لستطيع تال  يم .الدولة

لك ها !العالقة بين وفهوو  الحرلة والمساوات ولكفل المواعنة بين الطر ين

كما لرو البعت انها تبقى تجرلدا    عالم العقل ال سبيل لتطبيقه    ليست 

عالم الواقعةالنها     هم ح ب ا ال يوع  تع   الفهم المالي لالتامل  وانتاظ 

وتجدلد انتاظ الحيات الماللة ليجر االنتقاا ون ت كيالة اجتماعية الى اخرو 

  صانعة التامل   ن امقى واعالى تطوماةو   الق اعة التاوة بدن الجما ير  

ال ويالة ون العماا والفالحين  م ا م قوو و تجة    المجتمع و م الالن 

لص عون بعمالهم جميع الريرات الماللة و م صانعو التامل  

والعدالة االجتماعية ع د ال يوعيين تع   توعلع الموامل بين !الحقيقيون

  ر عن ودخوالتهم اال رال عالى اساس تالبية اكمر حاجاتهم الحاحاةبصرع ال

 !او الائهمةولون ا خا بمبدأ التكا ؤ

ل  ر ال يوعيون العراقيون بتفاؤا الى العدالة االجتماعية كونها غير    

بل تتوير ون عهد الى آخر و ا التوير الحاصل    العالقات !وطالقة

ولفهمون جو ر العدالة االجتماعيةةاال و و تحرلر المجتمع ون !االجتماعية



 المعانات والالوساوات والتهمي  والحروان وال الم واالستبدالا واالستوال

واقاوة العالقات العاللة الحقة ون المساوات والصداقة ا خولة والتعاون بين 

جميع ال اس همن وجتمع ا تراك  لسول  يه ن ام اجتماع  ال طبق  لتحقا 

هةولكل ون كل حسن وقدمت" يه توعلع المروت حسن المبدأ ال هائ  القائل

 "!حسن احتياجاته

تضمين الح ب ال يوع  العراق  العدالة االجتماعية     عامه الاي    

اعتمده بالمؤتمر التاسع لهدع الى اعالة الفوامق االقتصاللة الكبيرت بين 

طبقات وجتمع ا العراق ةوبالتال     عدالة ودنية ال عدالة قانون 

عواول االساسية الت  تهدل فقدان العدالة االجتماعية  و احد ال ! قط

 !جتماع  والسالم اال ال  ووستقبل االجياا الطالعةاال ستقراماال

 :ع د ح ب ا ال يوع  ال تع   العدالة االجتماعية    العراق سوو   

 االنتمار الطوع  الى المؤسسات )الفصل بين الدولة والمجتمع

ن كيان المجتمعيةةتحرم المجتمع اقتصاللا ون  يم ة الدولةةالمواط

 (. حقوق  وستقل لون التميي  باالنتمار

  جه ت الدولة وسالطاتها ك  تضمن عدم تحوا التعدللة الوقرطة

الهدع  و تمتين .الضروملة لالدلمقراطية الى تفكيا لمكونات المجتمع

س  للمقراطية حيث ال وكان  يها لالدكتاتوملالة اوحدت المجتمع عالى 

لوقرطة  ذلا ت ترط.لال لولةووتا ة الال سالطات او  وهى واقعية ا

 ياكل الدولة وب يان المجتمع المدن     آن واحد وهمن ويماق عهد 

وط   لقر بالدلمقراطية ولدا ع عن الحرلات الدلمقراطية ولقاوم غياب 

لجابية المؤسسات الدستوملة وتما ن الدولة ولفعل و امكة الفرل اال

 .   حيات الجماعة السياسية

 وا السالم  لالسالطةاحترام وبدأ التدا. 

  اعتمال وبدأ الحوام والمصالحة والتطوم السالم  ل با الرال ات وحالها

سالوب االنترابةعمال اساسه اكل ذلا تربية وكفاي .بالتسولة والتفا م

التحوا .السالطات الدلمقراطية لترسي  االستقرام السياس  واالجتماع 

قراطية الممامسة الدلمةوالدلمقراط  لي  سوق و ا سة سياسية

 .الطابع وتواصالة قائمة عالى الحوام والعملانتقاللة عمالية 

 العراق وسعالت  عبه ترجيح العقل والتعاول الواقع ةبما لع ع وحدت! 



  عالى ح ر كل  توال  و ه والت  نصااحترام الدستوم وااللت ام بالمالت

و التطهير او التكفير ام اب و االالتب ى الع صرلة  و نه اكيان 

 ...الطائف 

 تدكيد .لامات وسالطة القانوناالقانون او السالطات القضائية او لولة و

الحسبة و يئات ا ور استقالا القضار والانة  تاوي التكفير و

والميالي يات المسالحة والعصابات  بالمعروع وال ه  عن الم كر

وان الحرلات والتعدللة السياسية االمعالير القانونية صمام .االم ابية

والح بية والتداوا السالم  لالسالطة عبر ص اللا االقترال والفكرلة 

 .وآليات ال  ام السياس  ال رعية وبضمان الدستوم

  و اتدصيل ودمسة العدا وكذان ودمسذة المذدم وعذدم وهذع حذدول قوويذة

 .و طائفية    الد ال عن الضحالااو لل ية ال ية ا

 والجماعات  راا ب ار ا س  المقا ية والتد يالية لم  ووة حمالة اال

   الوع  الجماع  والدستوم والقوانين لوهع ترسانة وقائية 

وتد ين و رول وط   ةو موعة    المقا ة العاوة والحمالة القانونية

 يار بموهعها الصحيح و ا اعتبام س  جدلدت تضع االاجدلد عالى 

ي اعتبام ا الية العالمية والمقا ية والوالر لالوطن وتراله وقيمه قبل اال

 .خرآ

  المسذذذؤولية االخالقيذذذة حجذذذر عاولذذذة لالفعذذذل الذذذدل   والسياسذذذ   ذذذ  ان

عالذذى اال عذذاا التذذ  ات الذذا كانذذت قدسذذيتها الانذذة صذذمت المرجعيذذوواحدة

تجبر ال اس عالى اتبال اواور مجاا الدلن وعن قتل ال اس وعن انتهاك 

حروذذات الم ذذذاعا وعذذن ابذذذدار الذذراي  ذذذ  تالذذا الجذذذرائم التذذ  امتكبتهذذذا 

يذذة والعالذذتةوعن اعذذالن بعذذت االحذذ اب بانهذذا تعمذذل العصذذابات االم اب

 .اتتحت اورت المرجعي

  ال رعية الدستوملة ووقاووة  رم نماذظ  رعية القوت وو طقها

التدكيد عالى ةالف     العمل السياس  نتاظ عصر االنقالبات العسكرلة

وام انتاظ لالحكم التسالط  وحجر عقبة اعالت اجرار تعسف   و اي ان ا

ةوال لمكن  رم نسان وخوم وعركة الت ميةاالعالت ب ار ا

 .الدلمقراطية بقوت السالي

  تحرلم وتجرلم الع   واسالين االم اب ون عات القوت واالكراه

سواسية لالجميع والفسال ليتاي الرعن اي و ا ضة االم اب و واالبت اع

ان وواصالة آلية .ال رول بتكولن نماذجهم    التعاون والت ا   الالئا



لفسال    انعكاس لسور توعلع المروت القووية توعلعا انتاظ ا

 .عالالةوبقار تطبيا القرامات اسير البيروقراطية

  ةةو   لذذاوعد ةبعقالنيذذالفا ذذية ترالذذي  المجتمذذع وذذن عقابيذذل الحقذذن

وسذذدلة تعذذولت الضذذحالا ووحاسذذبة كذذل المجذذروين واوذذتالك  المقدوذذة

التعذذذاون وذذذع بصذذذام انتهاكذذذات اليذذذوم و ذذذجبها باالرؤلذذذة التذذذ  تسذذذمح ب

تقذدلم وذن سذا موا بامتكذاب الدولذة الذ ام .قاليميذة والدوليذةالم  مات اال

المجذذاعم واالنتهاكذذات هذذد حقذذوق االنسذذان الذذى القضذذار العذذالا ليقذذوا 

لعمذل وذن الذى اوالتسذاوح ال لمذر عبذر اعذالت  ذؤالر .كالمته ال هائية بهم

  .اجل االستفالت ون خبراتهم

 سالط وال عاوات والوجا ات والتل مولية والفرللة و ا ضة ا

ي استعالت السالم االجتماع  التوالتفرل بالسالطات ك   والعسكرلة

بتدمجاته المرتالفة ليقترب ون المستوو الممكن ون العدا والتوعلع 

 .لوام    الحياتالم ص  لال

 قرام بالدلمقراطية    المواليا والبراو  بالتحالفات اال تجسيد

مسة اليووية وعالقات القوو السياسية    الصحا ة والمماو السياسية

 كاا العمل الم ترك الاي لالتق   يه ابعضها ببعت وتطوم ورتال  

 .و تسبو  اه الم  مات وا ح اب

 ة الدلن هلل والوطن والدولة لالجميع صل الدلن عن الدولة. 

 اي وهع وفهوم االنسان    ورك  الصدامت "حقوق االنسان"احترام

رب والدلنة حقوق االنسان والدلمقراطية واال تمام بدا وفهوم ال

وجهان لعمالة واحدتةولقا ة حقوق االنسان تع   بالوع  العام المقاوم 

اإلعالن :لال الم وحمالة ال رعية الدولية لحقوق االنسان و   المقدوة

 12/12/1243العالم  لحقوق اإلنسان الصالم عن االوم المتحدت    

والراصة  1266الصالمت عام  والمواليا الدوليةةوالت( 32)ولضم 

جميع .االقتصاللة واالجتماعية والمقا يةو بالحقوق المدنية والسياسية

حقوق االنسان عالمية غير قابالة لالتج ئةةولتوق  كل و ها عالى انخر 

 . ولرتبط به

 عالذى  ترسيم الحقوق المتساولة لالمرأت    ت رلعات لسذتوملة واهذحة

ان ووهع اتفاقية تحرلم التميي  هذد  دو الالئحة الدولية لحقوق االنس

غيذذذذر  ال سذذذذار ووهذذذذع التطبيذذذذا الحذذذذ  وتذذذذدوين و ذذذذامكتها الواسذذذذعة

 .واالعماماعالت الب ار  اتالم روطة     عمالي



 ورلبة عن ال مو الطبيع  ال رائح القف  ليم ع الدولة  اتحد ون سالطال

وتبق  باب  اتر عقل المواورلتحريجري لالمجتمعات الى سدت الحكم ل

 .حتراب وفتوحااال

 الركون الى و طا القانون ةوالحل الدلمقراط  لالقضالا العقدلة القووية

خا ب  ر االعتبام حا االغالبية وال لتجا ل اطالقا حقوق دالمدن  الاي ل

االقاليات وبالتال  التوصل الى وبدأ التوا ا المدن  بالرغم ون المجاا 

  بالحرلات سالميا لون المّ (المعامهة)الواسع لالعترام والر ت

العاوة واحترام الرأي والرأي االخر وغير ا ون المبالير االنسانية 

 .الصرلحة

 واالنتقاللة لقا ة المعامهة والمقا ة االحتجاجية  ت مية

 .ةةوتقدل  حا الت ا ر واالعتصاموالمطالبي

  تحدلث الوع  االجتماع  بالوع  العقالن  العالم  القالم عالى وجابهة

نتاظ المان  الاي لعيد الطرلا عالى العقل اال تقطع يةالعقالنة التحدلات

الدوغما والفئولة والرطاب الاي ل الي بصراوة بالدولة الدل ية 

 .المؤسسة عالى الحاكمية وتحولل الدلن الى وجرل وقول سياس 

 والقيم  توضاعفة الوسائل العصرلة الت  تسهم    تحرلا الق اعا

 .تجا ات التطوم الدلمقراط والممل والم اعر لدو المواط ين    ا

  الربط الساليم بين الدلمقراطية السياسية والت مية االجتماعية

والت مية ال وع ى لالت مية االقتصاللالة واالجتماعيالة .واالقتصاللة

وجتمع لسوله االستوالا وال الم الب رلة المستداوة    

المجتمع المدن  وحده لضمن معالة الدولة وحمالتها .االجتماع 

وين الحقوق االقتصاللة واالجتماعية دوتةقوق المدنية والسياسيةلالح

 .والمقا ية وحا الت مية

  التجرلبية لبات الم هجية والترطيط    العمل السياس  بعيدا عن

ووا تفرع ا ون تراكم لعرقل استقرام المجتمع ولبات والمحاصصات 

 .لةقيمه وقواني ه وموي العمل الجماع  وترسي  المرجعية الدستوم

  الوط ية الااكرتحمالة. 

  وكا حذذذة الفسذذذال وسذذذور االلامت الحكوويذذذة وتهذذذاوي الرذذذدوات العاوذذذة

 .اتسال ساحات الفقر والعوع والمرم وا وية والت رل وت الد المرارو

 التعاليم المجان  والردوات الصحية المجانية. 

 القضار عالى البطالة. 



 م عالذى تب ذ  تب   قذانون انترابذات عصذري وحضذامي وللمقراطذ  لقذو

وجعل العذراق لائذرت انترابيذة واحذدت والقائمة المفتوحذةةال  ام ال سب  

 تحقيقذا لمصذالحة الجميذع وهذمان لهذاةاي احتذرام صذوت المذواطن وذن

الحيذذ  عذذن  وم عةاجذذل الم ذذامكة وهذذد التهمذذي  و ذذرع ة االقصذذار

تمبيذذت كمذذا لسذذتال م .االصذوات التذذ  لذذتم االسذذتحواذ عاليهذذا بقذذوت القذذانون

عالذى االقلةووراعذذات تمميذذل %25  كوتذا تمميذذل ال سذار ب سذذبة العمذل  ذذ

عاواةوسالذذالن  13تمبيذذت عمذذر ال اخذذن ب وب سالذذالن وعقولذذة "االقاليذذات"

 !عاوا 25التر يح لمجال  ال واب ب 

 قانون ل  م عماليات ةوقرام قانون عصالري ل  م اجاعت وعمل االح ابا

كان ةوتمبيت جرار التعذدال السذةواصرع االوواا    الحمالت االنترابية

البطاقذذذة ال رصذذذية االلكترونيةةوعذذذدم اعتمذذذال البطاقذذذة التمول يذذذة  ذذذ  

 !االنتراب

  الدلمقراطيذذة الحقذذة واحتذذرام الم ذذتركات السياسذذية واترذذاذ العبذذرت وذذن

لموس التذذامل  ال التهدلذذد باسذذتردام القذذوت العسذذكرلة واتبذذال االسذذالين 

 !الالللمقراطية لمعالجة االعوات والقضالا ال ائكة

  ون الو م االعتقال بان العدالة لمكن ان ت تصر وتعّم وذا لذم لكذن اال ذرال

بذذين   ما وذذن سذذبيل لالفصذذلةقذذالملن عالذذى الذذتحكم بحيذذاتهم ووسذذتقبالهم

 .التويير االجتماع  وت او  الحرلة والدلمقراطية

 

 بودال

22/11/2214 


