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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 

 سيادة رئيس جملس النواب احملرتم

 نياحملرتمأعضاء جملس النواب السيدات والسادة 

 

يف إطار اإلنتقال السلمي إلدارة احلكم، وتعزيزا للنظام الدميوقراطي الذي أرسى قواعده دستور 

طلع لتحقيق أهدافه ، نقف اليوم أمام إرادة شعبنا العزيز، وحنن نت5002مجهورية العراق لعام 

مة بلد آمن .. بلد تفيُح أرضُه الرفيعة يف أن يعيش كل العراقيني متحابّين موّحدين تظّللهم خي

، مبا يقتضي ذلك منا مجيعا العمل اجلاد والعزم على النهوض ببالد على كل ربوعه مناًءًا وخري

ة والسرتاتيجيات اخلطط التنموي الرافدين، مهد احلضارات، يف اجملاالت كافة على هدي

الوطنية املعدة للنهوض بالقطاعات املختلفة، آخذين بنظر اإلعتبار ما نواجهه من حتديات 

 عاب نوعني من اخلطط واإللتزامات؛تقتضي إعادة ترتيب األولويات وصياغة برنامج يضمن إستي

تعاجل على  ،الف من ابناء عدد من حمافظاتنا العزيزةآنية حتكمها ظروف نزوح مئات اآل أوالها؛

سكانهم وتلبية متطلبات معيشتهم اليومية. يف ن إحنو مناسب همومهم، ومعاناتهم، مبا يؤم

ة. مع العزم على طرد اجملاميع مقدمة ذلك ضمان إحلاق كل بناتهم وبنيهم بقاعات الدراس

ا رهابية وإعادة النازحني اىل ديارهم وما يقتضي ذلك من جهد كبري للبدء بإعادة إعمار ماإل

  .ال سيما يف إعادة تأهيل مساكنهم، خّربه اجملرمون

 ،، ومتس كل القطاعات وامليادين5002-5002خطة اسرتاتيجية شاملة تغطي األعوام  ثانيها؛و

تصاغ على  لبلد دون أن تغفل األبعاد األخرى،وتضع اهدافًا حمّددة بأولويات تقتضيها ظروف ا

بعد إخضاعها  الوزراءجملس وجامعاتها. ويقّرها أيدي خرباء ومستشارين من مؤسسات الدولة 

 للمراجعة والتقويم. 
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 سيادة الرئيس .. السيدات والسادة أعضاء اجمللس 

الذين يتطلعون اليوم اىل منحهم ثقة الشعب يف حتمل سم اعضاء جملس الوزراء أيشرفين ب

أقّدم عرضًا مركزًا  أنمسؤولية اإلدارة والبناء يف هذه املرحلة احلساسة من تأريخ العراق، 

 سية اآلتية:ابه على وفق املنطلقات األس التاملربنامج عمل احلكومة الذي نعلن التزامنا الوطين 

تفعيل االدارة الالمركزية على املستويني االداري واالقتصادي، واعادة رسم العالقة بني  .0

مُلنِظمة مبا الدولة والنشاطات االقتصادية واالدارية واخلدمية على اساس الدولة ا

يقتضي من اعادة النظر باالدوار واملهمات والسلطات والصالحيات لصاحل احملافظات 

من جهة، ولصاحل القطاع اخلاص واالستثمار من جهة اخرى، وفقا ملبادىء الدستور 

 والقوانني النافذة.

 فقًاعادة بناء مؤسسات الدولة املدنية والعسكرية واألمنية واالنطالق بثورة إدارية إل .5

ونظام خدمة كفوء، وتطبيق  املتقدمةالتقنيات  واستعمالملبادىء اإلدارة احلديثة 

 احلكومة االلكرتونية لرفع الكفاءة واالنتاجية وغلق منافذ الفساد.

بضمنها تقويم السياسات النفطية  ،مثل هلام املوارد املالية واالستخدام األتعظي .3

 وأجراءاتها ازنة العامة ونظام ختصيص املواردواملالية والضريبية والنقدية ونظام املو

 على اسس تنموية منصفة.

سبة واملساءلة على املستويات كافة من خالل وضع مؤشرات ومعايري تفعيل مبدأ احملا .4

تنفيذية والرقابية للوقوف لقياس وتقويم االداء تستعني بها السلطات التشريعية وال

ويقتضي ذلك تفعيل دور اجلهات الرقابية اليت وسنويًا.  واحملاسبة دوريًا ،داءعلى األ

 والتقويم.ينبغي ان ختضع هي االخرى للرصد 

الفصل بني املناصب السياسية واإلدارية وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص القائم على اساس  .2

الكفاءة واجلدارة، وإبعاد املؤسسات التنفيذية عن التأثري السياسي لتحقيق مكاسب 

ام صالحيات ومهام تشكيالت الدولة وفقا لقوانينها، وما اقره سياسية او ذاتية، واحرت
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العراق يف القوات املسلحة واالجهزة  مكونات شعبالدستور يف حتقيق التوازن بني 

 االمنية، وتشكيل جملس اخلدمة االحتادي لتنظيم شؤون الوظيفة العامة االحتادية.

شرت  خاصة يف جمال و املأالتحول حنو مبدأ شراء اخلدمة من القطاع اخلاص  .6

الكهرباء والصحة واخلدمات البلدية، ويعتمد هذا املبدأ يف القطاعات املختلفة كلما 

 .كان ذلك ممكنًا

تتطلب ستشارية وبيوت اخلربة احمللية والدولية يف اجملاالت اليت عتماد املكاتب اإلإ .7

شركات الرصينة وصواًل اىل ال ،و يف املشاريعأستعانة باخلربات سواء يف التخطيط اإل

 مبا ُيفضي اىل تنفيذ املشاريع على األوجه االفضل.

جتماعي والتقاعد، وتغطية ذلك للعاملني يف مة الضمان اإلتوسيع نطاق مشول أنظ .2

القطاع اخلاص وذوي احلرف واملهن والعاملني حلسابهم اخلاص مبا حيقق استقرارًا 

 البطالة. لسوق العمالة وخفض معدالت أفضلاجتماعيًا وختطيطًا 

 القطاعيةوتنفيذ السرتاتيجيات الوطنية،  5007 – 5003تفعيل خطة التنمية الوطنية  .9

اليت مت اقرارها سابقًا، بعد تكييفها يف ضوء مستجدات الوضع القائم، وتبّني  واملكانية،

لتزام بها. إذ مما يؤسف له ان اكثرها بقي جمرد ليات مناسبة ملتابعة تطبيقها واإلآ

  .مل تأخذ دورها املطلوب لدفع عجلة التنمية يةوثائق وطن

التعاون والتنسيق مع جملس النواب يف جماالت التشريع والرقابة، ومبا ميّكن  .00

السلطتني التنفيذية والتشريعية من اداء دورهما وتكاملهما من اجل حتقيق املصاحل 

 الوطنية وخدمة املواطنني.

لدولة حسبما نصت لح خارج سيطرة احصر السالح بيد الدولة، وحظر أي تشكيل مس .00

 ب( من الدستور. –أوال  – 9عليه املادة )

احلرص على أن تؤدي القوات األمنية واجباتها يف محاية املواطنني واألبرياء، وتفادي  .05

 إحلاق األذى بهم ومبمتلكاتهم.
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منها بشكل منية األ، حقوق االنسان يف مؤسسات الدولة كافة مببادئلتزام الصارم اإل .03

ومحاية املواطن من االنتهاكات والتجاوزات والعمل على استكمال املوارد  اصخ

 والقدرات الالزمة اليت متّكن مفوضية حقوق االنسان من تفعيل دورها.

إخضاع اخلالفات والقضايا املالية واإلدارية والقانونية يف املستويات االحتادية  .04

ن خالل اهليئات اإلحتادية املختصة، واالقليمية واحمللية اىل حكم الدستور والقانون م

 السياسية.دون اخضاعها للمزاجات او للتوافقات 

يالء السياسة اخلارجية اهمية خاصة تقوم على اساس املصاحل املشرتكة والتعاون إ .02

الدولي وحتشيد املوقف  ،مينقات اجيابية السيما يف اجلانب األ، وبناء عالاملثمر

جتريم االفعال اإلرهابية اذ االجراءات الالزمة بشأن ق واختاإلرهاب يف العرا ملواجهة

 واإلبادة اجلماعية اليت يتعرض هلا العراق.

تفاق السياسي بني الكتل اإلوثيقة يف  تورداليت املبادئ األساسية لتزام احلكومة بإ .06

امللحقة بهذا البيان، اليت  م5004السياسية املشاركة يف حكومة الوحدة الوطنية 

الكتل السياسية واختاذ مايلزم بشأنها يف املواد اليت تتعلق باحلكومة اتفقت عليها 

 قاعدة:منية املشار اليها ببنود الوثيقة، املبنية على على اساس املدد الز

" اإللتزام بالدستور والعمل جبميع مواده وبنوده من دون إنتقائية، وحل مجيع 

 امع املشرت  لكل العراقيني".اخلالفات واملشاكل العالقة على أساسه بإعتباره اجل

جملس الوزراء اجلديد دلياًل ملزمًا يتبناه احلكومة التنفيذي الذي يعد برنامج  .07

الربنامج وتبويبها على احملاور  وقد حددنا اولويات .ووسيلة للمتابعة واملراقبة

 االساسية االتية :

 5004: خطة الفصل األخري من عام احملور األول

اىل جانب أداء الوزارات  ،املتبقية من هذا العام تقتضية أعماهلا فإن الشهور بغية مباشرة احلكوم

 إجناز ما يأتي: ،هامهامل
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يتضمنه اإلطار  يف ضوء ما 5002-5002صياغة وإقرار خطة احلكومة للسنوات األربع  .0

 . ج احلكومي امللحق بهذا البيانمالعام للربنا

فق مع الدستور ويؤكد اإللتزام باآلليات مبا يت جمللس الوزراء إقرار النظام الداخلي .5

 الدميوقراطية يف إختاذ القرار.

ة املتبقية من العام ملعاجلة داعداد خطة عمل طارئة، يف ضوء ما يتوفر من ختصيصات للم .3

شراف على اإللس الوزراء جممشكلة األسر النازحة. وتناط بلجنة يرأسها أحد نواب رئيس 

فيها  االولويةسيق مع احلكومات احمللية ذات العالقة. تكون بالتن ،اعدادًا وتنفيذًاخلطة ا

 لتأمني التحاق التالميذ والطلبة بدراستهم يف مراحلها املختلفة.

دعم العمليات العسكرية يف كل مناطق املواجهة ضد العصابات املسلحة وقوى اإلرهاب،  .4

 وضمان إستمرارها حتى حتقيق النصر املؤزر بعون اهلل.

وفود رمسية مع الدول العربية ودول اجلوار لتفعيل سياسة العراق و تبادل حوارات .2

ني العالقات ومتت اخلارجية ولتأكيد ثوابت حسن اجلوار وعدم التدخل يف الشأن الداخلي

 معها.

 5002-5002سرتاتيجية للربنامج احلكومي املقرتح األولويات ال  احملور الثاني :

كافة يف األشهر الثالثة األوىل من تسّنمها مسؤولياتها، إذ تضع احلكومة برنامج عمل الوزارات 

تؤكد على حماور أساسية تشكل أولويات يف إنطالقتها لتحقيق األهداف اليت يلتزم برناجمنا 

احلكومي بصياغتها باإلجتاه الذي يضمن حتقيق تقدم ملموس يف املستوى املعيشي لألسرة 

 وللفرد.

 ه ومحاية منشآته من خالل؛روإستقرا حتقيق أمن العراقعلى أواًل: العمل 

إعادة النظر يف إدارة امللف األمين مبا يتفق مع الدستور ويضمن إعادة بناء القوات  .0

املسلحة، ورفع كفاءتها املهنية، وأن تكون ممثلة جلميع مكونات الشعب العراقي، وتوفري 
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سهام يف حترير  اإليفاآلليات والتشكيالت اليت تتيح الفرصة جلميع أبناء الشعب العراقي 

املدن واحملافظات اليت سيطرت عليها اجلماعات األرهابية. وإستعادة سيادة الدولة 

ستقرار فيها، وحتديد آليات جديدة يف اإلدارة األمنية اإلاإلحتادية عليها وبسط األمن و

يف احملافظات مبا ينسجم مع الدستور ومشروع املصاحلة الوطنية، وحماربة األرهاب، مع 

 كل حمافظة.بمراعاة الظروف اخلاصة 

يتم تطوير جتربة احلشد الشعيب والعمل على جعلها ذات بعد وطين مقنن خيدم عملية  .5

من أبناء كل حمافظة املصاحلة الوطنية، وذلك بتشكيل"منظومة احلرس الوطين" 

ش والشرطة هلا مهام حمددة، ومستوى جتهيز وتسليح حمدد، يهدف كقوة رديفة للجي

اىل جعلها العمود األساس يف إدارة امللف األمين يف احملافظات.  وإمداد قوات البيشمركة 

يم قوات احلرس الوطين حلماية األقل باإلمكانات الالزمة يف إطار مشروع تشكيل

 لوطين.واحملافظات العراقية كافة ضمن منظومة الدفاع ا

واإلرتقاء مبستوى التنمية البشرية يف  ثانيًا: اإلرتقاء باملستوى اخلدمي واملعيشي للمواطن، 

العراق بأبعادها الرئيسة يف الصحة والتعليم والدخل، وما يرتبط بها من توفري السكن وحتسني 

بطاقة واملضي ُقدما خبطة إصالح نظام ال .البيئة وخدمات املاء والكهرباء والصرف الصحي

 التموينية والتحول حنو إستخدام البطاقة الذكية.

ىل بالرعاية من أرامل ْووضمان حقوق الفئات اأَل ثالثًا: زيادة كفاءة خدمات األمان اإلجتماعي،

 .وذوي إحتياجات خاصةوعاطلني، ومعاقني، ومسنني، 

حيًا والعمل احلثيث على ومتكينها إقتصاديًا وإجتماعيًا وص رابعًا: تعزيز دور املرأة يف اجملتمع،

تفعيل التعاون بني الذكور واإلناث من خالل تبين ثقافة تكافؤ الفرص بأبعادها السياسية 

 واإلجتماعية واإلقتصادية.

مبا يقتضي ذلك من تبين جمموعة سياسات  تشجيع التحول حنو القطاع اخلاص خامسًا:

يلها تدرجييًا اىل القطاع اخلاص، وحتو وإجراءات بإجتاه إعادة تأهيل الصناعات احلكومية للدولة

الضرورية )الكهرباء، النقل،  إعادة تأهيل املرافق واملناطق السياحية، وتوفري البنى التحتيةو
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اإلتصاالت(، وزيادة اإلنتاج الزراعي والثروة احليوانية، وتنمية جماالت التجارة واألعمال املصرفية، 

 خلاص، وقانون إنشاء املدن الصناعية.ودعم وتبّني سرتاتيجية تطوير القطاع ا

حتسني آلية و اخلزنية،زيادة الطاقات وزيادة إنتاج النفط والغاز لتحسني اإلستدامة املالية  سادسًا:

التوزيع للمستهلكني احملليني، وحتسني وتطوير نوعية املنتجات النفطية والبرتوكيمياوية 

 ة وتعزيز إسطول ناقالت النفط.وتعزيز اإلنتاج، وحتسني وتطوير الطاقة التصديري

ليم زيع الصالحيات احلكومية بني األقيف ؛ تو احمللية  –تنظيم العالقات اإلحتادية سابعًا:  

حتسني التنسيق بني ؛ و التخطيط لتفويض الصالحيات، وواحملافظات غري املنتظمة بإقليم

 والدوائر احمللية. اتاحملافظوالوزارات 

مبعاجلة مشكلة البطالة يف العراق، السيما بني الشباب  الكفيلة ثامنًا: تفعيل اإلجراءات

 اخلرجيني، وتبّني معايري العمل الالئق لضمان حقوق املشتغلني يف القطاع اخلاص.

املدني وتأكيد مشاركته احلقيقية يف عملية  تاسعًا : العمل على تفعيل دور  منظمات اجملتمع

 التطوير والبناء والرصد والتقويم.

 صالح احلكومياإلور الثالث : احمل 

املنطلقات األساسية للربنامج احلكومي اليت تصّدرت هذا اخلطاب، فإن مع تأكيد اإللتزام ب

 خطة شاملة الصالح األداء احلكومي مبفاصله املختلفة من شأنها حتقيق هدفني أساسيني

 مزدوجني.

أعاقت كثريًا مسرية البناء والتنمية  اإلرتقاء مبستوى األداء ونزع األغطية الثقيلة اليت احدهما؛

 طيلة السنوات املاضية.

التصدي ملظاهر الفساد اليت ال تكمن خطورتها يف هدر الثروات وغسل األموال وتهريبها  ؛وثانيهما

فحسب، بل فيما أحدثته من إضرار بالعالقة بني احلكومة واجلماهري، وقطيعة بينهما اضعفت 

 للتصّدي للظواهر السيئة ويف مقدمتها املشاكل األمنية. اىل حّد كبري احلماس املطلوب
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إن املضي قدمًا بربناجمنا الذي عرضنا مالحمه الرئيسة، لن يقوى على الوصول اىل غاياته 

الكبرية دون ُنَسّير خطة لإلصالح الشامل، تتصدى للتحديات اإلدارية ومظاهر الفساد عرب التزاٍم 

 ة مشرتكة. ويف مقدمة ذلك مايأتي:نفرضه على أنفسنا مجيعًا مبسؤولي

قراطي البطيء ويضمن مغادرة وسائل العمل البري ي منهج واسع لإلصالح املؤسساتي،تبّن .0

مة، تتوىل التخطيط واإلشراف واملركزية الشديدة، تتحول احلكومة فيه اىل حكومة ُمنِظ

 ار.اإلستثم وتدعمورسم السياسات العامة، توفر بيئة عمل حتفز القطاع اخلاص 

الذي اقّرته احلكومة السابقة، وإخضاع مشاريع  اإلسراع بإجناز برنامج اإلصالح اإلداري .5

الدولة للمراجعة والتحقق من إنسجامها مع الفلسفة اجلديدة للدولة. واملضي قدمًا 

 بصياغة نظام لكبار املوظفني التنفيذيني يف اخلدمة العامة.

داعمة للتحول من  خلق بيئةيقوم على اساس الذي  إجناز اإلصالح اإلقتصادي واملالي؛  .3

إقتصاد مشولي خمطط اىل إقتصاد السوق السيما يف، تبين تشريعات حتّفز القطاع 

اخلاص واإلستثمار احمللي واألجنيب، والعمل على تنفيذ حزمة القوانني اليت صدرت 

املستهلك؛ نتاج الوطين ومنها، قانون التعرفة الكمركية؛ وقانون محاية إلبهدف تنمية ا

 وقانون محاية اإلنتاج الوطين، وقانون منع اإلحتكار.

 كما يقتضي االصالح املالي العمل على ما يأتي:

تستجيب  حتسني نظام اإلدارة املالية واملوازنة اليت مازالت تّعد بطرق تقليدية ال .أ 

لتحقيق األهداف والربامج التنموية، والتسمح خبفض اإلنفاق اإلستهالكي 

 لذي يعيق ختصيص املوارد لتحسني الوضع املعيشي واإلقتصادي.احلكومي ا

العمل اجلاد لتحقيق إيرادات مالية ختفّف من حّدة ظاهرة ريعية اإلقتصاد  .ب 

واإلعتماد على املوارد النفطية بشكل تام، السيما يف معاجلة قصور السياسات 

 الضريبية.

لتشريعية واإلدارية دعم اإلستثمار يف القطاعات املختلفة، وتكييف البيئة ا .ج 

 والتمويلية مبا يف ذلك العمل على استحداث "صندوق دعم اإلستثمار والتنمية". 
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تؤكد حكومتنا يف هذا اجملال دعمها للجهود اليت اجنزت مسودة قانون اإلصالح 

اإلقتصادي، وستعمل على مراجعته وتبنّيه دون ان يرتّتب على ذلك استحداث إداري 

 جديد.  

 من خالل؛  ادمكافحة الفس .4

تبّني اسرتاتيجية جديدة تؤكد املضامني السليمة عرب مجلة من اإلصالحات،  .أ 

تبدأ بالوقاية أواًل عرب تبيّن إجراءات وضع الشخص املناسب يف املكان املناسب، 

تشني العموميني، والعمل على حتفيز وترسيخ مبدأ الشفافية املفوتفعيل دور 

يف مفاصل العمل املختلفة، والعمل على  والقياس املوضوعي لألداء وتقوميه

 معاجلة حاضنات الفساد ومتالزماتها.

املباشرة بتطبيق الوثائق القياسية يف إدارة وتنظيم العقود احلكومية، وإجناز   .ب 

احلقيبة اإللكرتونية إلدارة نظام جديد للتعاقدات يضمُن إىل حد كبري النزاهة 

 والشفافية.

 السيد الرئيس 

 النواب دة السيدات والسا

امام حضراتكم ميثل العناوين الرئيسة ملا حنرص على إجنازه على وفق ما يرد يف  ُتان ما قّدْم

ما التزمنا به إزاء إخوتنا  ذلك يف مقّدمة .5002 – 5004تفاصيل اإلطار العام للربنامج احلكومي 

يدي الداعشيني وأبنائنا من النازحني بعد موجة العنف واإلرهاب اليت ضربت مناطقهم على أ

، وتضُع يف مقدمة ما تعمل عليه عودة النازحيني القصوىاألولوية  منٌحُت طوارئوالقتلة، يف خطة 

 .إىل ديارهم وتأهيلها وتأمني خدماتها األساسية

نغتنم هذه الوقفة اجلليلة أمام ممثلي الشعب، لنعاهَد اهلل والعراقيني األعزاء يف كل أرجاء 

األمانة وأن نواصل الليَل بالنهار لتحقيق ما نتطلع اليه مجيعًا.. يف  أن نصون ،الوطن احلبيب

نتماء اىل أرض احلضارات، ولن باإل حياة آمنة مستقرة، يشعر فيها العراقي مبواطنته، ويعتزُّ
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كل خملص شريف يريد اخلري والوئام يف بالد  نااىل جنبونستوحش يف ذلك طريق احلق 

د َوَيُردَّ َكْيَد املرتّبصني، وقوى الظالم والعدوان، وإرهاب داعش اجملّر ،الرافدين.. ليطرَد الشرَّ عنه

 من كل قيم األرض والسماء، اىل حنورهم..

أن أتقدم بوافر الشكر والتقدير اىل كل من بار  خطوة تشكيلنا حلكومة "التمثيل  يشرفين أخريًا

يف درء الفتنة والتشديد على وحدة ا العليِإجالاًل ملوقف املرجعية الدينية قف الوطين الواسع" أل

ويف مقدمتها عشائر العراق األصيلة، لفعاليات اجملتمعية املختلفة لالعراق أرضًا وشعبًا، و

على املضي  نا مجيعًا العزَمَحَنمبا َمعلى وجه اخلصوص، منهم يف مقارعة اإلرهابيني  ينلصامدلو

 قدمًا على طريق تشكيل حكومة وطنية جديدة. 

لدولة األخ السيد نوري املالكي رئيس جملس الوزراء يف الدورة املنتهية ُم الشكر والتقدير كما أقد

 وألعضاء حكومته .. متمنيًا للجميع دوام الرفعة والتوفيق.

أتقدم بالشكر واإلحرتام لشركائنا يف العملية السياسية الذين أظهروا قدرًا كبريًا من احلماس و

سياسية، والسعي إلجناز االستحقاق الوطين الكبري يف تشكيل واحلرص على تنقية األجواء ال

 احلكومة.

ويطيب لي أن أعرب عن األعتزار الكبري بالتأييد الذي لقيناه من اشقائنا واصدقائنا قادة الدول 

العربية واالسالمية ودول العامل األخرى. لقد كان لدعمهم وتواصلهم مع اجلميع يف جتاوز 

تواجه العملية السياسية أبلغ األثر يف حث اخلطى حنو حتقيق هذا  التحديات الكبرية اليت

 املنجز.

، وكل براجمها واداراتها ظمة األمم املتحدة وأمينها العاماإلجيابي ملنوال يفوتنا أن نشيد بالدور 

العاملة يف العراق، وللجامعة العربية وأمينها العام وللمنظمات الدولية واإلقليمية والعربية 

 اليت باركت إجراءات تشكيل هذه احلكومة. األخرى
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... أن واجب الوفاء للوطن، وللدماء اليت سالت دفاعًا عن أرضه وشعبه يقتضي ميّن ومن يف اخلتام

ممثلي عليه اآلن أمام نقسم زمالئي يف التشكيلة الوزارية أن نصون مجيعًا قدسية العهد الذي 

مفعمة بالتطلع اىل  ُبنيت على رؤية واقعية لكنها الشعب، حيدونا اإلصرار على الوصول اىل غايات

تسخري الطاقات الكفوءة واملخلصة والشريفة .. واستمدت قوتها من ِشعاب قلوب أبنائنا وبناتنا .. 

شبابنا وشاباتنا .. رجالنا ونسائنا.. وكل من له داّلة علينا وحنن نتصدى لشرف املسؤولية .. 

متفائلة .. لكن العمل املتواصل، واإلنسجام الذي نتطلع اليه ونتبنى أهدافًا رمبا تبدو طموحة و

 كفات والتسقيط هو ما ُنصّر عليه.يف هذه التشكيلة بعيدًا عن املنا

 .والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته...   عاش شعب العراق حّرًا أبيـــــــًا

 


