
 وطن  دةعاا

 
 بسم هللا الرحمن الرحيم 

بعد الحوار مع ممثلي الجماهير في ساحات التظاهر وبناء على رؤيتي للوضع القائم في البلد ومتطلبات إصالحه، أتقدم بطرح االولويات  

من  صباتخاذ الخطوات الالزمة لتنفيذها لوضع العراق على الطريق الصحيح للتخلوتتعهد التالية التي يجب ان تتبناها الحكومة القادمة 

 ير نحو مستقبل ينسجم مع طموحات الشعب: مشاكله والس

 الدفاع عن المتظاهرين   .1
يجب ان تسخر القوات األمنية العراقية لتتحمل مسؤوليتها األساسية في حماية المتظاهرين السلميين وحقوقهم المكفولة دستوريا 

حصر السالح بيد الدولة  لى ان يتمع مطالبهم المشروعة قوإن استمروا في التظاهر بعد تشكيل الحكومة الجديدة والى أن تتحق

 .والقوات النظامية

  

 التحقيق في حوادث القتل واختطاف المتظاهرين  .2
التحقيق في حوادث القتل واختطاف المتظاهرين والناشطين المدنيين وكشف الجهات التي تقف خلفهم، ومحاسبة الجناة وإحالتهم  

كما يجب  ،الشهداءعوائل ، وتعويض العقوبات الصارمة بحقهم طبقاً للقانونإلى القضاء إلتخاذ االجراءات الالزمة وتنفيذ اشد 

 داخل وخارج العراق حسب الضرورة. تكفل الدولة بمعالجة المصابينان ت 

 

 حكومة نزيهة ومهنية  .3
امالءات  تشكيل حكومة نزيهة ومهنية ال تقوم على أسس المحاصصة الحزبية أو الطائفية أو العرقية وال يسمح ألي جهة بفرض 

بشكل واسع في  ، وإشراك الشباب  العامة وأن تتكون من الكفاءات التي ال تحمل او تمثل اجندات سياسية.تتعارض مع المصلحة 

 الحياة السياسية واالقتصادية ويكون لهم دور في القرارات التي تتعلق بمصالح الدولة.

 

 وتوفير الرعاية االجتماعية  محاربة الفساد .4
، وتحسين الدولة ومحاسبة المفسدين وإرجاع األموال المسروقةوضع خطة واضحة ومفصلة لمحاربة الفساد في كل مفاصل 

 ليعيش كل مواطن عراقي حياة كريمة وعزيزة.  قوانين وزيادة مخصصات الرعاية االجتماعية

 

 نهضة اقتصادية آنية  .5
للمشاكل اآلنية التي يعاني منها البلد من خالل تحفيز القطاع الخاص وإعادة تأهيل البنية التحتية وتوفير الخدمات  إيجاد الحلول 

 ومشاكل السكن وإعمار المناطق المحررة والتي ستخلق فرص عمل من خالل تدريب وتشغيل العاطلين عن العمل. 

 

 خطة اقتصادية متكاملة  .6
ومن ثم خطط وتوفير فرص عمل لماليين الشباب ضمن اقصر فترة زمنية ة بالبلد وضع خطط على المدى المنظور للنهض 

 . متوسطة و بعيدة المدى لتفادي التحديات المستقبلية واتخاذ االجراءات الالزمة لمواكبة تطور االقتصاد العالمي

 

 الحشد الشعبي  .7
الدفاع عن أرض وشعب العراق والمجاميع التي تتحرك باسم التمييز بين الحشد الشعبي المنضبط الذي أدى واجبه المقدس في 

 الحشد وتسيئ الى سمعته إضافة الى إعادة هيكلة وتنظيم المجاميع الغير منضبطة ضمن الحشد بما يتوافق مع الدستور والقانون.

 

 تحقيق انتخابات نزيهة  .8
إلى سنة وفقا لمعايير واضحة  أشهرستة  وضع خطة لتحقيق انتخابات نزيهة بإشراف دولي ضمن فترة زمنية تتراوح بين

ومعالجة جميع اإلشكاليات السابقة من تالعب وتزوير إضافة الى اصالح النظام االنتخابي والذي يضم تمويل األحزاب  

 وتعديل قانون االنتخابات بما يضمن تكافؤ الفرص لجميع العراقيين والحمالت االنتخابية واستغالل النفوذ والمناصب الحكومية

 .في االنتخابات  واسعةمشاركة لتحقيق 

 

 الوالء للعراق فقط  .9
عن أي جنسية غير عراقية وان ال يكونوا تحت  او أمنية رفيعة التخليلمواقع سيادية  نعلى رئيس الوزراء القادم والمتصديي

 تأثير أي جهة خارجية.

 

 الدستور  تعديل .10

الحوار الوطني من اجل الوصول الى صيغة تؤسس لنظام سياسي رصين وضع خطة إلعادة النظر بالدستور تعتمد على منهج 

 يلبي طموح الشعب ويصون حقوقه المشروعة.

 

   البناء الفكري لإلنسان العراقي .11
  من خالل تعزيز التعليم بكل مراحله للمواطنين من كافة األعمار ةوالثقافي  ةالفكري  يةوضع خطط لنشر الوعي وتقوية البن 

 لثقافية والفكرية والعلمية من اجل ترسيخ حب الوطن والوالء له. وتشجيع النشاطات ا

 

 محمد توفيق عالوي 

 


