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قال تعالىَ ﴿ :ولْ َت ُك ْن ِم ْن ُك ْم أُ َّم ٌة َي ْد ُعو َن أِلَى ألْ َخ ْي ِر َو َيا ْ ُم ُرو َن بِالْ َم ْع ُر ِ
وف َو َي ْن َه ْو َن َعنِ ألْ ُم ْن َك ِر َوأُو َل ِئكَ ُه ُم
ألْ ُم ْف ِل ُحو َن﴾ .أل عمرأن.104 :
وقال ع ّز من قائلَ ﴿ :لا َت ِج ُد َق ْو ًما ُي ْؤ ِم ُنو َن بِاللَّ ِه َوأ ْل َي ْو ِم أ ْلا ِخ ِر ُي َوأ ُّدو َن َم ْن َحا َّد أللَّ َه َو َر ُسو َل ُه َو َل ْو كَانُوأ
وح ِم ْن ُه َو ُي ْد ِخلُ ُه ْم
أ َب َاء ُه ْم أَ ْو أَ ْب َن َاء ُه ْم أَ ْو أِخْ َوأنَ ُه ْم أَ ْو َع ِش َير َت ُه ْم أُولَ ِئكَ َك َت َب ِفي قُلُوبِ ِه ُم أ ْل ِاي َما َن َوأَ َّي َد ُه ْم بِ ُر ٍ
َج َّن ٍ
ين ِف َيها َر ِض َي أللَّ ُه َع ْن ُه ْم َو َر ُضوأ َع ْن ُه أُولَ ِئكَ ِح ْز ُب أللَّ ِه أَ َلا أِ َّن ِح ْز َب
ات َت ْجرِي ِم ْن َت ْح ِت َها أ ْلاَنْ َها ُر َخالِ ِد َ
أللَّ ِه ُه ُم ألْ ُم ْف ِل ُحو َن﴾ .ألمجادلة.22 :
أ ُيها ألشعب ألعرأقي ألشجاع وألابي ..يا أبنائي ألاعزأء:
ألسلام عليكم ورحمة ألله وبركاته
لقد م َّر ألعرأق بمخاضات عسيرة وقدَّم في ِخض ِّمها ألتضحيات ألجسام من أجل بناء عرأق ح ٍّر كري ٍم
تغمره عدألة ألاسلام ،وتسوده كرأمة ألانسان ،ويشعر فيه ألموأطنون جميعاً على أختلاف قوم ّياتهم
ومذأهبهم بان ّهم أخوة يساهمون جميعاً في قيادة بلدهم وبناء وطنهم وتحقيق ُمثلهم ألاسلاميّة وألانسانيّة

ألعليا .ولكن ما حصل في ألعرأق بعد سقوط نظام حزب ألبعث ألبائد ،جاء مخيباً للامال وبعيدأً عن
ذلك ألهدف ألذي من أجله ُقدّمت تلك ألتضحيات ألكبيرة وألدماء ألزك ّية وفي مقدّمتها دماء ألشهيدين
ألسعيدين ألصدرين ألعظيمين(قدّس ألله سرهما) ،فكان ألاحتلال ألامريكي للعرأق ،وما نجم عنه من
دخول ألارهاب وألارهاب ّيين ،وألفساد ألمستشري وفقدأن ألخدمات ألضروريّة وغيرها من ألمفاسد .وألان
لم يتب َق من بصيص أمل سوى في ألانتخابات ألتي عن طريقها يجب أيصال ألصالحين ألى سدَّة ألسلطتين
ألتشريع ّية وألتنفيذيّة ،وفي ك ّل م ّرة نؤكّد على ضرورة ألمشاركة ألف َّعالة وألوأسعة فيها ،وعلى ضرورة

أنتخاب ألمؤمنين ألمخلصين ألاك ّفاء ألذين يتو ّسم فيهم حفظ ألامانه وأدأء ألمسؤول ّية وخدمة ألناس.

ولكن نتائج ألانتخابات فيما مضى لم تكن مرض ّية ،لاسباب منها سوء ألمقاييس ألتي قامت على
أساسها ألتحالفات ،ومنها عدم أيصال ألاعدأد أللازمة من ألصالحين للبرلمان ،ولهذأ يجب أن تكون
ألانتخابات ح ّرة ونزيهة وأن يكون ألبرلمان ألمنبثق عنها ممثّلا ً للشعب تمثيلا ً حقيق ّياً لا صوريّاً ،وأن لا

يكون مرتهناً لارأدأت أستكباريّة معادية للعرأق ،وهذأن ألعيبان حصلا -للاسف ألشديد بصورة أو باُخرى-
محصلتها ذلك ألخلل ألكبير في تشكيل ألحكومات ،وحصول
في ألانتخابات ألسابقة ،فكان من
ّ

ألاضطرأبات وألاختلالات ألامن ّية وأنهيار ألاقتصاد وأمتدأد أيادي ألصهيونية ألامريك ّية للعبث بامن

ومقدّرأت ألشعب ألعرأقي بشكل لم يسبق له نظير!
ومن هنا وعلى أمل تغيير ألاوضاع ألى ما هو أحسن ،ولقطع دأبر ألعملاء وألمفسدين؛ فان ّني أُؤكّد
كنت قد أكّدت عليها في ألانتخابات ألسابقة:
على ألاُمور ألاتية كما ُ
أ ّولاً :ضرورة ألمشاركة ألف ّعالة وألوأسعة في ألانتخابات بالذهاب ألى صناديق ألاقترأع وألادلاء بالرأي
وعدم ألتهاون في ذلك.
ثانياً :يجب أيصال ألمؤمنين ألاك ّفاء ألى ألبرلمان ،م ّمن يهدفون ألى خدمة بلادهم وشعبهم بصدق
وأمانة ويعرفون بسيرتهم ألحسنة بين ألناس وألبعيدين عن تاثيرأت ألمستكبرين.
ثالثاً :يحرم أعطاء ألصوت وألتاييد لك ّل من يدعو لبقاء ق ّوأت ألاحتلال على أرض ألعرأق ،أو لا يدعو
ألى أخرأجها.
رأبعاً :يحرم أنتخاب من ينصب ألعدأء لقوى ألحشد ألشعبي ُحماة ألوطن وألقيم ،أو من يستتر خلف
دعاوى دمج ألحشد مع ألق ّوأت ألامن ّية لتضعيفه أو تمييعه ،سعياً ورأء أرضاء ألاجانب ألاعدأء وألفاسدين
ألذين يعدّون ألعدّة للمكر بالعرأق ومحاربة قيمه ومجاهديه وأهله ألصالحين.
وأن ّني أبتهل ألى ألباري ع ّزوجل أن تتمخّض عن ألانتخابات حكومة مرض ّية من قبل ألشعب ألعرأقي
تقوم بدورها في تقديم ألخدمات وأصلاح ألاُمور ومحاربة ألفساد ح ّقاً وحقيقة ،وألقضاء على ألبطالة
ورعاية ألشباب ُبناة ألمستقبل ،وألاهتمام بالشرأئح ألاجتماع ّية ألمحرومة وألمستضعفة ،وحفظ سيادة
ألعرأق وأستقلاله من ألقوى ألاستكباريّة ألعالم ّية ،ومقاومة أيّة بادرة للتطبيع مع ألكيان ألصهيوني ألغاصب
ألرب سبحانه وع ّزة ألمسلمين وسؤددهم.
للارأضي ألفلسطينيّة وألاسلاميّة ،فا ّن في ذلك رضا ّ
أسال ألله تعالى أن يتغ ّمد شهدأء ألعرأق برحمته وخصوصاً شهيدي ألجهاد وألمقاومة أبي مهدي
ألمهندس وألحاج قاسم سليماني وسائر شهدأء ألاسلام.
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