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( )1
من حنن؟
نحن أبناء وادي الرافدٌن...
أبناء عراق التارٌخ والحضارة ...أبناء الجبال واألهوار
والسهول والودٌان..
ولدنا من عمك التحدي والمؤساة..
وجئنا من كل أرض العراق ..نرفع للحك راٌة فً زمن
الصعاب ونعلً كلمة الحك والعدل ...نسعى لعراق موحد آمن
مطمئن ..ال خوف فٌه وال رعب وال استبداد وال الصاء..
سلب حمه ونمف معه ..نعمل جهدنا لكً
نمد أٌدٌنا لكل مظلوم ُ
نعٌد الحك واالبتسامة إلٌه ..وتعود حٌنها ابتسامتنا..
نرفع شعار :عدالة ..حرٌة ..تنمٌة...
ال طائفٌة فٌه وال عرلٌة ..ولٌس فً لاموسنا إال عبارات
الوحدة واألخوة والمحبة والمودة والتآزر والتكاتف.
نحن تجمع للخٌر والسالم واإلصالح..
إسالمٌون ..نعتز بهوٌة أمتنا وانتماءنا لبلدنا..
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ونعمل على المحافظة علٌه وعلى عزة ورفعة شعبه..
ال نعترف بغٌر العراق اسماً..
لذلن نعمل على لم شمل الجمٌع والمضاء على كافة أشكال
التفرلة والتمٌٌز.
وربط أبناء العراق برابطة الوطنٌة الحمة ..ال برابطة
المومٌة والعرلٌة واالنتماء الدٌنً والمذهبً.
فهذا هو مشروعكم أٌها االخٌار فً عراق الخٌر والعطاء..
مشروع شعب وبناء وطن.
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امسه
(احلزب اإلسالمي العراقي)
( )2
الفكرة واملشروع

ّمٌم كل تجوع اً حزكت أً حشب علَ فكزةً ،ىذه الفكزة ىِ
توثل أساسيا الذُ ّنبثك هنو هشزًعيا.
ًالحشب اإلسالهِ العزالِ إنوا ّمٌم علَ فكزة ًهشزًع
ّلخصو عنٌانو..
فيٌ (حزب) سْاسِ هذنًِ ،تجوع للعول الٌطنًِ ،راّت
ّنضٌُ تحتيا كل الوؤهنْن بفكزتوً ،الزاغبْن بالوستمبل
الوشزق للعزاق العشّش.
ًىٌ (اسالمي) اليٌّت ًالوزجعْتّ ،عتش بياًّ ،نشذ بناء
الٌطن ًتطٌّزه ًاالرتماء بأبنائو فِ ظليا ًالونبثمت هن عوك
التارّخ ًالحضارة.
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ًىٌ (عراقي) االنتواءّ ،عول للٌطن كافت ّضن كل
الوكٌناثً ،ال ّزٍ فِ تنٌع هجتوعو إال عنصز لٌة ًركن
نيضت ًتمذم.
خالصة المفهىم والفكرة:
الحشب اإلسالهِ العزالِ هشزًع سْاسِ نيضٌُ ،هنفتح
علَ الجوْعّ ،حتزم ىٌّت الٌطنًّ ،لتشم بثٌابتوًّ ،عول هن
اجل اسدىاره هع بمْت شزكاء الٌطن.
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ملاذا احلزب اإلسالمي العراقي؟











ألننا ثمافة مبنٌة على عدم إٌذاء اإلنسان.
وألننا نهـــج مإسس على مبدأ عمارة األرض،
وبنــــاء األوطـــان.
ألننا نبتة عرالٌة أصٌلة  -فمد زرعنا فً ربوع الوطن
وعلى ٌد السنً والشٌعً والعربً والكردي
والتركمانً  -فانطلك منذ أشرلت شمس ٌومه األول
لخدمـــة أبناء الشــعب بدون النظر الى لغــة أو
عمٌــدة أو عرق.
ألننا نحترم االختالف ونرآه مصدر لوة ومرتكز
لتعزٌز تماسن المجتمع وتعاضده وهو أكبر نعمة
ولٌست نممة.
ألننا نتسامى عن النزول إلى درن التالســـن
والتجرٌح والتشهٌر.
ألننا ثابتون على مشروعنا الوطنً ،ولدمنا التضحٌات
الكبٌرة باستشهاد اآلالف من أعضائنا ولٌاداتنا.
ألننا حرٌصون على بناء دولة الدولة ومإسساتها على
مبدأ الشفافٌة والنزاهة ومحاربة الفساد.
ألننا نإمن بما نمول ،ونسعى جاهدٌن إلى تحمٌك
أهدافنا ،وسٌادة الحرٌــة والعدالة والتنمٌـــة فً
ربــــوع العراق.
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 ألننا اعتمدنا الدٌممراطٌة فً اختٌار لٌاداتنا فتوالى
على منصب أمانة الحزب العامة منذ تؤسٌسه 6
شخصٌات عرالٌة أصٌلة لدمت الكثٌر للعراق
والعرالٌٌن فً مسٌرة حٌاتهم الحافلة باإلنجازات،
فضالً عن التغٌٌرات المستمرة فً مكتبه السٌاسً
ومراكزه فً بغداد والمحافظات.
 لذلن فلحزب اإلسالمً العرالً لٌس حزب شخصٌة
بعٌنه بل هو مإسسة لائمة على فكرة ومشروع
تتلخص فً (تنمٌة اإلنســــان العـــرالً من أجل
نهضة العراق).
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( )4
احلزب واجلمهىر

نعمل فً الحزب اإلسالمً ـ مثل غٌرنا ـ وسط جمهور ٌبتغً
كسبه ،ونٌل دعمه ومساندته ،لذا فمن الواجب علٌه ترتٌب
أوراله وعمله بشكل ٌجعله لرٌبا ً من الجمهور ،ملبٌا ً
لطموحاتهم المشروعة.
وإذا أردنا أن نعمل عمالً متمٌزا ً ،فؤول ما ٌجب أن نموم به
لتكون انطاللتنا سلٌمة هو بناء الوعً السٌاسً ،فبغٌره سنبمى
لسنوات نراوح فً نفس المكان مع هدر الموارد والجهود،
فالوعً هو أساس تطور عملٌة الجمهور واالرتماء بهم.
ثم ان مهمتنا تتلخص باالرتماء بوعً الجمهور العرالً،
والسٌر به نحو مسارات العمل المشترن والمتعاون من اجل
سالمة العراق ،وازدهاره واستمراره ،وبذل الجهود سوٌة
لضبط إٌماع العمل والخطاب ،دون أن تإثر على األطراف
كافة بعض صور العاطفة غٌر المنضبطة ،أو المتملبة والتً
سرعان ما تتغٌر بحسب تؤثٌرات الولت والمرحلة.
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ان بناء العراق العزٌز الذي ٌجمعنا سوٌة ،لن ٌكون إال
بتحدٌد الهدف الوطنً الكبٌر الذي نعمل له ،واالبتعاد عن
خوض معارن جانبٌة صغٌرة تإخر مسٌرتنا لسنوات طوٌلة،
وان تحمٌك مصالح الجمهور فً نهاٌة المطاف سوف ٌكون
متطابما ً مع رإٌتنا دون شن ،ما دام أن الغاٌة واحدة،
والطموح مشترن.
اننا نعمل الٌوم لٌكون أعضاإنا حاضرٌن وسط جمهورهم،
ساعٌن لتحمٌك ما ٌطلبونه ،والسعً بحسب االمكانٌات
المتاحة لهم للمشاركة فً تخفٌف معاناتهم ،وتغٌٌر والعهم
المعاشً والخدمً نحو األفضل ،وستبمى رسالة الحزب
اإلسالمً العرالً:
نحن منّكم وإلٌكم ونسعى إلصالح والعكم ما استطعنا.
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( )5
ماذا فعلنا

 ننادي بحموق اإلنسان العرالً والحفاظ على كرامته.
 شاــــرن بالعملٌــة السٌاسٌـــة إلٌمانه بؤنهــا أســـاس
التغٌٌر واالصالح.
 سمٌنا االحتالل باسمه ورفض االحتفال بٌوم دخوله بغداد
فً .2003 / 4 / 9
 فرلنا بٌن المماومة ضد االحتالل وبٌن اإلرهاب.
 دعٌنا للمصالحة على أسس وطنٌة.
 دعٌنا لتعدٌل الدستور.
 ولفنا بوجه اجتثاث البعث وولفنا بوجه لوانٌنها وساهمنا
بتشرٌع لانون المساءلة والعدالة بدالً عنه.
 رفضنا حل الجٌش ودعٌنا إلى إرجاع الضباط ومنتسبً
الجٌش السابك من غٌر الملطخة أٌادٌهم بدماء العرالٌٌن
وطالبنا بحمولهم.
 لدمنا رإٌتنا الوطنٌة بخصوص مدٌنة كركون ولتكون
عرالا ً مصغرا ً ٌحتوي جمٌع اهلها الطٌبٌن.
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 فتحنا الباب الوحٌد للمعتملٌن من األبرٌاء ،وذوي الشهداء
واألرامل والمنكوبٌن والمفمودٌن ،والمظلومٌن من ضحاٌا
االرهاب الغاشم.
 ساندنا كل جهود بناء الدولة العرالٌة ،ودخول المإسسات
األمنٌة للبلد من الجٌش والشرطة.
 رفضنا االرهاب والعنف األعمى ،وحذرنا من الطائفٌة
وولفنا بوجهها وضحٌنا بالكثٌر من لٌاداتنا وأعضائنا فدا ًء
لسالمة العراق.
 ساهمنا مع االخٌار من أبناء العراق بإغاثة أبناء
المحافظات التً احتلتها لوى الظالم واالرهاب ،وساهمنا بكل
جهده فً تخفٌف معاناتهم.
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( )6
وعدنا ..فأجنزنا ..ونىاصل املسري

وعدناكم  ...بحماٌة حموق اإلنسان
فكان (لانون العفو العام) بعد أن مارسنا:
 دورا ً إعالمٌا ً متمٌزا ً لفضح كل االنتهاكات التً تعرض
لها العرالٌون على أٌدي لوات االحتالل والموات الحكومٌة.
 لمنا وبدون تردد بزٌارات متواصلة للسجون والمعتمالت
متحملٌن كافة المصاعب والعمبات.
 نظمنا االعتصامات المتتالٌة مطالبٌن بإطالق سراح
األبرٌاء منهم.
 تمكنا بفضل هللا من إطالق سراح االف المعتملٌن األبرٌاء.
 وضعنا حدا ً لوشاٌات المخبر السري الكٌدٌة عبر إلرار
(لانون المخبر السري) ،وتم الغاء هذا المانون.
 ولضمان رعاٌة الحموق سعٌنا مع الشركاء إلنشاء
(مفوضٌة حموق اإلنسان) ،وبعد أن كان من ٌدافع عن
المظلومٌن ٌُتهم باإلرهاب ،تمكنا من كسب الرأي العام
العرالً والعالمً واصطف معنا فً المطالبة بإطالق سراح
المعتملٌن األبرٌاء.
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وعدناكم بحماٌة بٌوت هللا
 فساهمنا بانشاء (دٌوان الولف السنً).
 حافظنا على األولاف اإلسالمٌة كً ال تضٌع.
 وكنا سورا ً منٌعا ً لبٌوت هللا من هجمات الملٌشٌات
اإلرهابٌة ،وأعدنا الحٌاة للكثٌر منها.
 وكانت وسائلنا اإلعالمٌة الوحٌدة التً نملت للعالم تفاصٌل
المإامرة الخبٌثة التً تعرضت لها مساجد العراق وروادها.
وعدناكم بالمساهمة فً تحسٌن الملف األمنً
 فدعمنا اإلجراءات المانونٌة التً ساهمت فً إنهاء
الفوضى فً المشهد األمنً ،وساندنا كل الجهود التً الحمت
العصابات االجرامٌة ،والمنظمات االرهابٌة ،وإلعادة
االستمرار إلى ربوع العراق.
وعدناكم ..بإعانتكم فً أولات المحن
 فكانت أبوابنا مفتوحة للمهجرٌن وذوي الشهداء واألٌتام
والمعتملٌن بشكل مباشر او عبر مإسسات المجتمع المدنً.
 وبفضل هللا أغثنا اآلالف عبر التعاون مع الجهات ذات
العاللة إللامة المخٌمات المإلتة لهم ،وتوزٌع المواد الغذائٌة،
وتسهٌل معامالتهم فً دوائر الدولة.
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بؤن ذلن حما ً
 وال زلنا نواصل دون كلل أو تباطإ إلٌماننا ّ
علٌنا وجز ًء من ضرٌبة االنتماء لوطننا الحبٌب.
 وعدناكم بالتعوٌض عما لحك بكم من ضرر فتمكنا بتعاون
بمٌة األطراف السٌاسٌة من انجاز (لانون تعوٌض
المتضررٌن من جراء العملٌات الحربٌة واالنتهاكات
والعملٌات اإلجرامٌة).
وعدناكم  ...بالحفاظ على مصالح الشعب امام المحتل
 رفضنا االحتالل طرٌمة للتخلص من النظام السابك.
 ونددنا باعتبار ٌوم  2003 / 4 / 9عٌدا ً وطنٌا ً واعتبرناه
نكبة كبرى فً تارٌخ العراق.
 كان انجازنا األهم إلرار اتفالٌة سحب الموات األجنبٌة بعد
تحرٌر اإلرادة الشعبٌة بإضافة فمرة االستفتاء علٌها تؤكٌدا ً
لمولفنا المبدئً الرافض لالحتالل ،وسعٌنا الجاد مع األطراف
األخرى من أجل إنهائه التام.
 ساهمنا فً انجاز وثٌمة اإلصالح السٌاسً التً ألحمت
باالتفالٌة األمنٌة محاولة لتالفً أخطاء السنوات الماضٌات.
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وعدناكم بتعدٌل الدستور
 بعد مفاوضات مرٌرة ونحن نتحفظ على الدستور الحالً،
أضفنا المادة  142على مسودة الدستور والتً فتحت الباب
لتعدٌل كافة فمراته حتى ٌكــــون الدستــــور حائزا على
موافمة العرالٌٌن.
 ساهمنا بإنجاز مسودة جدٌدة بعد جهد متواصل من لبل
ممثلٌنا فً مجلس النواب.
 تمكنا بفضل هللا من تعدٌل فمرات مهمة وال نزال نبذل
المزٌد من الجهود حتى نحمك ما وعدناكم به.
وعدناكم ..بوضع حد للمفسدٌن
 فؤنجزنا مع بمٌة االطراف السٌاسٌة دورا ً رلابٌا ً متمٌزا ً ال
حصانة فٌه للفاسد أٌا ً كان انتماءه السٌاسً او المكوناتً.
 عملنا مع اآلخرٌن على استجواب الوزراء ألول مرة فً
تارٌخ العراق من لبل أعضاء مجلس النواب وأجبر وزٌر
التجارة حٌنذان على االستمالة.
 شاركنا فً تمدٌم موازنة متمنة حافظت على أموال العراق
من التبدٌد أو االستغالل للمصالح الشخصٌة.
 وتمٌز وزراإنا بنظافة أٌدٌهم ونزاهتهم وبعدهم عن الفساد.
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وعدناكم بالدفاع عن حموق المرأة العرالٌة
 فدعمنا ارتماءها العلمً ،وطٌّبنا خواطر أخواتنا األرامل،
وما زلنا نسعى لحٌاة كرٌمة تلٌك بهن.
مكرمة فدافعنا
 وحرصنا أن تعٌش المرأة العرالٌة عزٌزة
ّ
عن حمولها وعبرنا عن اعتزازنا بمكانتها ودورها المنشود
فً عملٌة اعادة بناء العراق.
وعدناكم ..باالرتماء بمستوى التعلٌم
 فؤنجزنا مع الشركاء (لانون الخدمة الجامعٌة) من أجل
رفع المستوى المعاشً للتدرٌسٌٌن الجامعٌٌن والموظفٌن فً
التعلٌم العالً.
 تمكنا من إعادة  2449أستاذا ً جامعٌا ً من الذٌن أبعدوا عن
الخدمة بعد االحتالل ألننا آمنا بؤنهم ثروة فكرٌة وعلمٌة ال
ٌمكن التفرٌط بها.
 طالبنا وحممنا تعدٌل المادة  50من لانون الخدمة المدنٌة
الخـــاص باإلجازات الدراسٌــة بما ٌساهــم برفــع
المستـــوى التعلٌمً.
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وعدناكم بحماٌة األللٌات
 فصنـّا حمولهم فً لانون مجالس المحافظات.
 ودافعنا عن إخواننا المسٌحٌٌن والشبن واألٌزٌدٌٌن وولفنا
ض ّد استهدافهم وتهجٌرهم ،وأغثنا مهجرٌهم ووفرنا لهم
مالذات آمنة.
 ومددنا جسور العاللات الطٌبة مع كل إخواننا فً الوطن.
وعدناكم بالعمل على خدمة العراق وأهله
فكانت مشاركتنا الفعالة فً العملٌة السٌاسٌة محاولة للولوف
بوجه المشارٌع الخبٌثة التً ترٌد بالعراق السوء ومساهمة
بالحفاظ على حموق أهله األصالء الطٌبٌن.
وعدناكم ..بإنصاف المظلومٌن
 فعارضنا منذ البدء حل الجٌش العرالً.
 ساهمنا فً انجاز (لانون الخدمة والتماعد العسكري)
والذي أدخل البهجة والسرور فً نفوس العرالٌٌن.
 استطاع الحزب اإلسالمً وبفضل هللا أن ٌعٌد إلى الوظٌفة
( )82503موظف من الذٌن أبعدوا عن وظائفهم لشتى
األسباب السٌاسٌة وغٌرها مع احتساب سنوات خدمتهم كاملة
وذلن مساهمة فً إنهاء معاناتهم.
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وعدناكم أن نكون معكم ..أٌا ً كان عنوانكم
 فلم ننسى الطلبة والشباب فعملنا على دعمهم باللماءات
والندوات والنشاطات الرٌاضٌة والعلمٌة المختلفة ،هادفٌن
للحفاظ على هوٌتهم ولٌمهم النبٌلة.
 وكنا آبا ًء ألٌتام العراق ،نزٌح األسى من على وجوههم،
نعٌـــد البسمـــة لهـــم ،نحـــاول لدر اإلمكان أن نعـوض
غٌاب أحبابهم.
ووعدناكم  ...بأن نضحً من أجل العراق ومن أجلكم
فمدمنا لوافل من آالف الشهداء ..وهو عربون االنتماء.
ٌتمدمهم الشهٌد الصٌدلً عمر محمود عبد هللا ..وأسد الدعوة
إٌاد العزي ..ورائدة النساء مٌسون الهاشمً ..وعمٌد الشباب
عدنان اسكندر ..ونصٌر المظلومٌن حارث العبٌدي ..وأسد
المنبر ٌوسف الحسان ..وشهٌد وحدة كركون الشٌخ نوزاد
حمة طاهر.
(من المؤمنٌن رجال صدلوا ما عاهدوا هللا علٌه فمنهم من
لضى نحبه ومنهم من ٌنتظر وما بدّلوا تبدٌال).
وعدنا فعملنا وانجزنا بفضل هللا وتوفٌمه
وما زلنا نواصل مسٌرتنا ..ونعمل على تحمٌك المزٌد مع
كافة المخلصٌن من الشركاء.
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