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احلمد هلل ربِّ العاملني والصالة والسالم على سيِّدنا حممد وآله الطيبني الطاهرين .

حاكــــــــــــمية العراق
ع ُلوًّا فِي َالْأَرْضِ َو ال فَساد ًا َو َالْعا ِقبَةُ ِللْمُ َّتقِنيَ] .
ج َعلُها ِللَّذِينَ ال ُيرِيدُونَ ُ
خرَةُ نَ ْ
ك اَلدَّا ُر َالْآ ِ
قال تعاىل ِ [ :تلْ َ

ينبغي العلييم بي ا احلايميييل ت ليييت وليسييو ت ييريت و جيمييا احليايم بييني الي ليييت والي ييريت إ بي ءا
الي ليت وإفراغ الذمل ما حُسن األءا وإ فالسقوط والعار يلحق الفاسيدين والفاليلني يف اليدنيا واخريرة ،
ومن هنا ومبقيضى ال رع والعقل واليجربل تَيم احلجل ال املل على اجلميا لنحذر من ت رار اليجارب الفاللل
والوقوع بينف

اططي واططي يل مين ءوا أا نيخيذ املوقيت املطليوب يف تصيحي ارييارنيا وحتصيني م يروعنا

النهضوي لألمل بال ترقييا و مسياوما

عليى حسياب مصيلحل العيراع وليعبه  ،وليذا بيد مين أا ييصيد

حلايميل العراع من ييصت باألهليل من ال فا ة واألمانل والعدالل والقوة والوطنيل وا سيقالل عن ا نيميا ا
احلزبيل والو ا

اطارجيل وأا ي وا راءماً وفياً ونزيهاً لل عب ومؤمناً بوحدة العراع أرضياً وليعباً لينيقيل

إىل مرحلل جديدة ميلؤها األمل يحياة يرميل عاءلل وييفرغ من أجل حتقيق هذا الطميو اإلنسيان  ،ألننيا الييوم
ولألسييت ال ييديد جنييد ال يين ميين امليحييزبني املفلسييني والطييامعني والعيياجزين مميين لملييوا الييرو ا نهزاميييل
ويؤمنوا باملفاهيم اليقسيميل والسائرين يف ريب اليبعيل والعمالل من يسعى ب

ل أو بآرر مين موقعيه احلزبي

أو الوظيف إىل ضيرب املفياهيم والقييم األةييلل الداعييل إىل الوحيدة والسيياءة واحلرييل والينُمم والي يريعا
العاءلل والعمل الوظيف املي امل  ،ون مل أا ي وا اليغي يف املناةب واملواقيا تغيي اً جيذرياً
تي

ل ح ومل وطنيل من عناةر يفو ة ونزيهل وقاءرة على مواجهيل املخياطر واليحيديا

ةيورياً وأا

السياسييل واألمنييل

والعس ريل وبعيدة عين اااةصيل واملسياومل لييؤءي وظيفيهيا مبيا يناسيب املرحليل مين البنيا وءحير اإلرهياب
وتقويل أواةر اجمليما العراق ورسم رارطل جديدة للعمليل السياسيل ت رذ يف حسياباتها العميل عليى تعيديل
الدسيور ءارل اجملل

النياب وإزالل البنوء امللغومل فيه يالفدراليل واملاءة ( )041حول املناطق املينازع عليهيا ،

وحتديد املدة الزمنيل حلايميل رئي

اليوزرا  ،وتعيديل قيانوا األحيوال ال خصييل  ،وتغيي املنياه الدراسييل

وتقيينني بنييوء راةييل تضييا حييدوء ألعضييا اجمللي
وتصرلاتهم اإلعالميل واتصا تهم اطارجيل ل
وأزما
وت

النيياب والييوزرا ميين ضييب حترييياتهم السياسيييل واألمنيييل
يسيغلوا مناةبهم وحصانيهم للعبث األمي

ورليق في

وفوضى تيقاطا ما العمليل السياسيل  ،ونيمنى أا ي يوا اليغيي احلاةيل يف منصيب رئاسيل اليوزرا
يل ح ومل جديدة قاطعياً لليذرائا اليا طامليا يياا اإلرهياب وأءواتيه الفاعليل ءاريل العملييل السياسييل

ورارجها يي بنوا بإسقاط هذه العقدة و إزاليهيا عين طيريقهم ول ين ميا ا بعيد إزاليهيا ؟ وهيل أنَّهيا حلقيل يف
سلسلل

تنيه إ بصياغل عمليل سياسيل على مقاسا

اإلرهابيني وحايمييهم الطائفيل ؟؟؟!!! .

