
بسم ال الرحمن الرحيم

       لقد عانى شباب العراق على مدى عقود من الزمن التهميش. وبالرغم من استمرار أجيال الشباب احترام آراء الجيال

 الكبر عمراٌ والستماع واحترام قراراتهم إل إننا في نفس الوقت ندفع ثمن دكتاتورية اجتماعية توارثتها أجيالنا السابقة

 أدت بالنتيجة إلى إبعاد الشباب عن السياسة وقرارات تخدم هذه الفئة الحيوية من الجتمع العراقي. يستمر التهميش بشكل

 دكتاتوري في زمن ينتقل الشاب في كل أنحاء العالم بالجتمع إلى الدوار الريادية بالختراعات والصناعة والفنون والتعليم

 ويحرك الجتمع؛ بينما ينام شباب العراق ويصحوا على قرارات ما عرفت يوم التوافق والتفاق على ما يجمع الناس ول

 يفرقهم والتنازل في ما بينهم لرضاء أهل الدار بدل من التمسك بالراء الشخصية والتزمت بأجندات خارجية تهدم العراق

 ول تعمره. أما من يعانون البطالة السياسية ومثقفو القاهي في الهجر والذين يعول البعض عليهم، فهم على نفس النوال

 أي أن الشكلة عامة وليس في البيئة الختلفة ويقتصر دور الشباب العراقي في الهجر ممن نتواصل معهم على الستخدام،

 رغم القدرة التي يمتلكها الشباب من التعامل مع التطورات التكنولوجية وأساليب التصال والنفتاح على الخر وقبول الرأي

الغاير دون التحرج أو التخندق.

 ما وصل إليه الحال اليوم هو فشل في الداخل وفشل في الخارج قادنا إليه الطغمة السياسية التنفذة والتي تشعر الن

بالخوف من البطالة السياسية.

  كمظلة فكرية وميدانية ل تعتمد على التحزب العقائدي بل تجمع الناس أصحاب(مجلس شباب الثورة وعليه نعلن تشكيل  )

 الخبرات ليتم تأسيس دولة خدمية أساها فصل السياسة عن خدمات الدولة لواطنيها وإبعاد كل من ليس له تخصص واضح

عن ما يؤذى الجتمع العراقي عن قصد أو بغير قصد.

 فهي :أهداف الجلسأما 

- إسقاط الحكومة الحالية في بغداد بكافة الوسائل التاحة والتأسيس لدولة عراقية حديثة ودستور يجمع العراقيي ول ١

    يفرقهم.

- تأسيس نظم إدارية تضمن مكافحة الفساد واستئصاله من الجتمع فكراً وتطبيق.٢

- منع تكوين وإنشاء أحزاب السياسية لها أي فكر مستورد الجديد منها والقديم.٣

- ضمان حرية العلم للعراقيي فقط.٤

- ضمان حرية الكلم والتعبير للعراقيي.٥

- تجريم التعذيب في العراق.٦

- إعادة تنظيم القتصاد العراقي لا يحوله إلى دولة صناعية خدمية يكون فيها  للعراقي اختصاص محدد ضمن النظومة ٧

    القتصادية.

- إعادة تشكيل العلقات مع دول الجوار بما يضمن مصلحة العراقي أولً.٨



- إعادة كافة الخدمات الساسية إلى الواطن العراقي من صحة وتعليم  وكهرباء واتصال وطني آمن.  ٩

- وضع نظامي اقتصاديي في الدولة العراقية الول تضامني  للطبقات الحتاجة وكشبكة ضمان اجتماعي متوفرة ١٠

      للجميع؛ والنظام الخر هو نظام مالي يتناسب مع الوضع العراقي ويضمن لتأسيس جيل من الثرياء العراقيي 

      يستطيعون التمدد بشركاتهم إقليميااً وعاليااً.

- مكافحة الغلء العقاري الجمد للنمو التجاري والسكني في الدولة ومنع تحول العقار إلى نظام إقطاعي مقنع.١١

- تثبيت مفهوم العمل الجاد والتخلص من الكسل والتكالية عبر التثقيف الستدام لخطورتها في الجتمع والتقني من ١٢

      الكلم الفارغ بالعمل الجاد.

- من ينظم إلى الجلس عليه أن يكون صاحب تخصص بالنسبة للقيادات ويفضل أن يكون مستقل سياسيااً  أو يترك ١٣

     هويته الفكرية أو حزبه في الدار عند العمل.

 يا شباب العراق إن ما يجمعنا هو خبرتنا ومصابنا وبرنامجنا القتصادي والسياسي الذي سنتبناه وليس أيديولوجيا

 مستوردة. من يحب الوطن ل يحتاج إلى حزب ليثبت ولئه للدولة العراقية وما شهدناه من كوارث خير دليل على أن أجنبي

 غني بمفهوم النسانية هو أرحم على العراقيي من بعض العراقيي أو العرب، فما بالكم بعراقيي اصلء ذوي خبرة تم

إقصائهم بشتى السبل عن أداء رسالتهم اليجابية لجيالهم وإصلح الدولة الخربة التي ورثناها دون ذنب.  

 الشباب ليسوا أحجار رقعة شطرنج يحركها الخرون كجنود لعاركهم. الشباب العراقي هو الحرك الرئيس لبناء الدولة

 العراقية الحديثة في قاموسنا الوسع وحماية الحدود تبدأ بتحصي الجتمع. تجمعوا يا أحرار العراق وشبابه الغيور لننفذ

برنامجنا السياسي والقتصادي الذي خطته أيادي عراقية.

مجلس شباب الثورة

ساحة العز والكرامة 

الرمادي - العراق

٢٠١٣/٠٣/١١

الوقعي

. شباب الثورة العراقية الكبرى١
 شباط٢٥. ائتلف ثورة ٢
. تجمع شباب النبار.٣
. الحراك الشبابي الشعبي.٤
. تجمع طلب النبار.٥
. تجمع الشباب الثائر في تكريت.٦
. اللجنة الشعبية في بيجي.٧
. فتوة الكرامة في ديالى.٨
. شباب طليعة الثورة في ديالى.٩

. تجمع طلبة جامعة الوصل.١٠
. الحراك الشعبي في الحويجة.١١
. التحدي والصمود.١٢
. أحرار البصرة١٣

email: ryciraq@iraqsurveys.com

https://www.facebook.com/RYouthCouncil
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