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لمانّية الخامسة     بشأن االنتخابات البر

ٌة َيْدُعوَن أ ِلَى ألَْخْيِر َوَيا ُْمُروَن بِالَْمْعُروِف    ﴿ قال تعالى:   َوَيْنَهْوَن َعِن ألُْمْنَكِر َوأُولَِئَك ُهُم  َولَْتُكْن ِمْنُكْم أُمَّ
 . 104 :أ ل عمرأن. ﴾ ألُْمْفِلُحونَ 

وَن َمْن َحادَّ أللََّه َوَرُسولَُه َولَْو َكانُوأ  ﴿   : من قائل قال عّز  و ُيَوأدُّ ُيْؤِمُنوَن بِاللَِّه َوألَْيْوِم أْلا ِخِر  َقْوًما  َلا َتِجُد 
يَماَن َوأَيََّدُهْم بُِروٍح ِمْنهُ أ َباَءُهْم أَْو   َوُيْدِخلُُهْم    أَْبَناَءُهْم أَْو أ ِْخَوأنَُهْم أَْو َعِشيَرَتُهْم أُولَِئَك َكَتَب ِفي قُلُوبِِهُم أْلا ِ

ْزُب أللَِّه أََلا أ ِنَّ ِحْزَب  َجنَّاٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها أْلاَنَْهاُر َخالِِديَن ِفيَها َرِضَي أللَُّه َعْنُهْم َوَرُضوأ َعْنُه أُولَِئَك حِ 
 . 22 :ألمجادلة. ﴾ أللَِّه ُهُم ألُْمْفِلُحونَ 

 يا أ بنائي ألا عزأء:  أ ُيها ألشعب ألعرأقي ألشجاع وألا بي.. 
 ألسلام عليكم ورحمة ألله وبركاته 

ها ألتضحيات ألجسام من أ جل بناء عرأق حرٍّ كريٍم   م في ِخضمِّ لقد مرَّ ألعرأق بمخاضات عسيرة وقدَّ
قوميّاتهم   أختلاف  على  جميعاً  ألموأطنون  فيه  ويشعر  نسان،  ألا  كرأمة  وتسوده  سلام،  ألا  عدألة  تغمره 
نسانيّة   سلاميّة وألا  ومذأهبهم با نّهم أ خوة يساهمون جميعاً في قيادة بلدهم وبناء وطنهم وتحقيق ُمثلهم ألا 

للا مال وبعيدأً عن    ألعليا. ولكن ما حصل في ألعرأق بعد سقوط نظام حزب ألبعث ألبائد، جاء مخيباً 
ذلك ألهدف ألذي من أ جله قُّدمت تلك ألتضحيات ألكبيرة وألدماء ألزكيّة وفي مقّدمتها دماء ألشهيدين  
ألسعيدين ألصدرين ألعظيمين)قّدس ألله سرهما(، فكان ألاحتلال ألا مريكي للعرأق، وما نجم عنه من  

رهابيّين، وألفساد ألمستشري وف رهاب وألا  قدأن ألخدمات ألضروريّة وغيرها من ألمفاسد. وألا ن  دخول ألا 
ة ألسلطتين   لم يتبَق من بصيص أ مل سوى في ألانتخابات ألتي عن طريقها يجب أ يصال ألصالحين أ لى سدَّ
وعلى ضرورة   فيها،  وألوأسعة  الة  ألفعَّ ألمشاركة  على ضرورة  نؤكّد  مّرة  كّل  وفي  وألتنفيذيّة،  ألتشريعيّة 

 مخلصين ألا كّفاء ألذين يتوّسم فيهم حفظ ألا مانه وأ دأء ألمسؤوليّة وخدمة ألناس. أنتخاب ألمؤمنين أل
ألتي قامت على   ولكن نتائج ألانتخابات فيما مضى لم تكن مرضيّة، لا سباب منها سوء ألمقاييس 
أ ساسها ألتحالفات، ومنها عدم أ يصال ألا عدأد أللازمة من ألصالحين للبرلمان، ولهذأ يجب أ ن تكون  

خابات حّرة ونزيهة وأ ن يكون ألبرلمان ألمنبثق عنها ممثّلاً للشعب تمثيلاً حقيقيّاً لا صوريّاً، وأ ن لا  ألانت
رأدأت أستكباريّة معادية للعرأق، وهذأن ألعيبان حصلا     - للا سف ألشديد بصورة أ و باُخرى -يكون مرتهناً لا 

في   ألكبير  ألخلل  ذلك  محّصلتها  من  فكان  ألسابقة،  ألانتخابات  وحصول  في  ألحكومات،  تشكيل 
با من   للعبث  ألا مريكيّة  ألصهيونية  أ يادي  وأمتدأد  ألاقتصاد  وأنهيار  ألا منيّة  وألاختلالات  ألاضطرأبات 

 ﴾ 100ألبيان رقم  ﴿ 



 ومقّدرأت ألشعب ألعرأقي بشكل لم يسبق له نظير!  
نّني   أُؤكّد  ومن هنا وعلى أ مل تغيير ألا وضاع أ لى ما هو أ حسن، ولقطع دأبر ألعملاء وألمفسدين؛ فا 

 على ألاُمور ألا تية كما كنُت قد أ كّدت عليها في ألانتخابات ألسابقة: 
دلاء بالرأ ي   أ ّولاً: ضرورة ألمشاركة ألفّعالة وألوأسعة في ألانتخابات بالذهاب أ لى صناديق ألاقترأع وألا 

 وعدم ألتهاون في ذلك.  
ثانياً: يجب أ يصال ألمؤمنين ألا كّفاء أ لى ألبرلمان، مّمن يهدفون أ لى خدمة بلادهم وشعبهم بصدق  

 وأ مانة ويعرفون بسيرتهم ألحسنة بين ألناس وألبعيدين عن تا ثيرأت ألمستكبرين.  
عو  ثالثاً: يحرم أ عطاء ألصوت وألتا ييد لكّل من يدعو لبقاء قّوأت ألاحتلال على أ رض ألعرأق، أ و لا يد

 أ لى أ خرأجها.  
صب ألعدأء لقوى ألحشد ألشعبي ُحماة ألوطن وألقيم، أ و من يستتر خلف  رأبعاً: يحرم أنتخاب من ين 

دعاوى دمج ألحشد مع ألقّوأت ألا منيّة لتضعيفه أ و تمييعه، سعياً ورأء أ رضاء ألا جانب ألا عدأء وألفاسدين  
 هديه وأ هله ألصالحين. ألذين يعّدون ألعّدة للمكر بالعرأق ومحاربة قيمه ومجا

وأ نّني أ بتهل أ لى ألباري عّزوجل أ ن تتمّخض عن ألانتخابات حكومة مرضيّة من قبل ألشعب ألعرأقي  
تقوم بدورها في تقديم ألخدمات وأ صلاح ألاُمور ومحاربة ألفساد حّقاً وحقيقة، وألقضاء على ألبطالة  

ألاج بالشرأئح  وألاهتمام  ألمستقبل،  ُبناة  ألشباب  وألمستضعفة، وحفظ سيادة  ورعاية  ألمحرومة  تماعيّة 
ألعرأق وأستقلاله من ألقوى ألاستكباريّة ألعالميّة، ومقاومة أ يّة بادرة للتطبيع مع ألكيان ألصهيوني ألغاصب 

سلاميّة، فا ّن في ذلك رضا ألرّب سبحانه وعّزة ألمسلمين وسؤددهم.  للا رأضي ألفلسطينيّة وألا 
يتغّمد ش أ ن  تعالى  ألله  أ بي مهدي  أ سا ل  وألمقاومة  ألجهاد  برحمته وخصوصاً شهيدي  ألعرأق  هدأء 
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