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المعروف ان التيارات الفكرية تدور حول رابطـة اساسـية تعـد     من

المحور الذي تؤلف كل آراءها وتصـوراتها وأفكارهـا. ان هـذه التيـارات     
اما تيار وطني جعل المسألة الوطنية هي محوره  -التتعدى األشكال األربعة :

ة او تيار قومي جعل المسألة القومية محورة او تيار اشتراكي جعل من المسـأل 
 الطبقية قضيته أو تيار ديني جعل من المسألة الدينية محور آرائه وتصوراته.

الحزب األسالمي العراقي من التيار األخير، فهو تيار أسالمي سياسي 
الى الطائفة السنية ، أذا لم نقل ان جميع المنتمين اليه من  وناعضاءه من ينتم

يمنع مـن انتمـاء الطوائـف    هذه الطائفة . بيد ان نظامه الداخلي ليس فيه ما 
األخرى اليه لكن الواقع لم يثبت ذلك وعليه فهو حزب ديني سياسـي سـني،   
تبنى منهج جماعة األخوان المسلمين التي اسسها الشيخ حسن البنا فـي عـام   

في مصر ثم انتشر في بقية األقطار العربية واألسالمية ،حتى اصـبح   ١٩٢٨
اغلب الدول العربية واألسالمية، والحزب بعد ذلك تنظيماً عالمياً له فروع في 

األسالمي العراقي هو فرعه المعلن في العراق الذي اتخذ من العملية السياسية 
شعاراً له. فالحزب األسالمي اذن هو احد فروع هذه الجماعـة ان لـم نقـل    
جناحها السياسي في مقابل الجناح العسكري للجماعـة (المقاومـة األسـالمية    

راق ) وطبقاً لهذا آّل الباحث على نفسه تسليط الضـوء علـى   الوطنية في الع
موضوعة الحزب من خالل دراسة في التنظيم واألفكـار والمواقـف اليجـاد    
االجابة المناسبة للتساؤالت المثارة حول ماهية الموضوع قيد الدراسـة وهـذه   
االسئلة هي متى بدأ الحزب االسالمي العراقي نشاطه السياسي في العـراق ؟  

هل كان يمارس عمله السياسي بطريقة علنية أم سرية ؟ مـا هـي طبيعـة    و
الهيكلية التنظيمية لهذا الحزب ؟ وما هو مشروعه السياسي المطروح ؟ ومـا  
هي أهم مواقفه السياسية اتجاه أهم القضايا التي تتعلق بمصلحة الدولة العراقية 
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ادها "ان الحـزب  والشعب العراقي؟، يحاول هذا البحث التحقق من فرضية مف
االسالمي العراقي وجد في بداية االمر بطريقة سرية وعن طريق الجمعيـات  
والمنتديات الثقافية واالسالمية ثم بدأ نشاطه العلني بعـد ان منحتـه حكومـة    

" وقد وجـد   ١٩٦٠عبدالكريم قاسم أجازة في ممارسة نشاطه العلني في عام 
سياسي العراقـي انـذاك ونتيجـة    هذا الحزب نتيجة مباشرة لمساوء النظام ال

لتداعيات داخلية وخارجية تظافرت جميعها لتسهم في تأسيسه في العراق وقـد  
اقتضت هذه الدراسة تبني المنهج التاريخي والتحليلي البنيـوي ولهـذا انـتظم    
البحث بأربعة مطالب تناول األول الجـذور التاريخيـة للحـزب االسـالمي     

دراسة في النظام الداخلي والهيكل التنظيمـي   العراقي، وتناول المطلب الثاني
والمطلب الثالث تناول المشروع السياسي للحزب االسالمي اما المطلب الرابع 
فتناول اهم المواقف السياسية للحزب االسالمي العراقي وبينة خاتمـة البحـث   

 خالصة واستنتاجات توصل اليها الباحث ...
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االسالمي تواجـد  السياسي في أربعينيات القرن الماضي لم يكن للعمل 
العمـل علـى   هـذا  في العراق ، بل اقتصر  واسع ومؤثر تنظيمي وجماهيري

تكوين بعض الجمعيات الدينية والثقافية والتعليمية وتدريس العلوم الشرعية في 
تكايا لبعض مشـايخ الصـوفية ، وفـي    المساجد والدور التابعة لها وانشاء ال

منتصف األربعينيات حضر الى العراق بعض االساتذة من مصـر وسـوريا   
للتدريس في الثانويات والكليات العلمية واالدبيـة العراقيـة، امثـال الشـيخ     
المرحوم علي الطنطاوي ومظهر العظمة من سوريا والـدكتور محمـد عبـد    

.   )١(بالفكر االسـالمي السياسـي   وامن تأثرالكثير غيرهم والحميد من مصر 
 بعض من هؤالء األساتذة عالقة تنظيمية بجماعة األخوان المسـلمين ل تانكو

، مثل الـدكتور   ١٩٢٨في مصر عام  االتي اسسها المرحوم الشيخ حسن البن
بدء هؤالء االساتذة بالدعوة الى االسالم السياسي والـى  ومحمد عبد الحميد ، 
. وكما ذكرنا سلفاً فـان جماعـة   )٢(بدل القوانين الوضعيةالحكم بما انزل اهللا 

االخوان المسلمين جماعة اسالمية تأسست في مصر على يد المرحوم حسـن  
البنا ثم انتشرت الى البلدان العربية كسوريا واألردن والسـودان والعـراق..   
وكانت بداية حركة األخوان المسلمين في العراق علـى شـكل تنظـيم بأسـم     

ألخوان االسالمية) على يد الداعية المرحوم محمد محمود الصواف، (جمعية ا
حيث تأثر بافكار المرحوم الشيخ حسن البنا وتعاهد معه على انشـاء جماعـة   
تدعوا لألسالم السياسي في العراق. وما ان عاد محمد محمود الصواف الـى  

ينـه  العراق بعد ان حصل على الشهادة العليا من جامعة األزهر، حتى تـم تع 

                                 
، ٢٠٠٠شمران العجيلي ، الخريطة السياسية للمعارضة العراقية، دار الحكمة، لندن  )١(

 . ٩٠ص

 ٩٠المصدر نفسه ص )٢(



 

  

٦٠٥  

 

  

) وفي هذه ١٩٤٦مدرساً للعلوم الشرعية في كلية الشريعة في االعظمية عام (
النواة األولى لجماعة األخوان المسلمين، ثم اسست مكتبـة باسـم    تالكلية بدأ

في االعظمية لبيع كتـب االخـوان المسـلمين     )١((مكتبة االخوان االسالمية)
ياسي، وبدأ التركيـز فـي   والكتب االسالمية الحركية التي تعرض االسالم الس

الدعوة على طالب المرحلة الثانوية ثم فتحت مكتبة أخرى في جانب الكـرخ  
ن نشاط الحركة اقتصـر علـى   ولكمن بغداد واخرى في منطقة باب الشيخ . 

 . )٢(ع الشباب وتعليمهم فرائض االسالميالنواحي الفكرية وتجم
االخـوان  ) أجيزت جمعية اسالمية بأسـم (جمعيـة   ١٩٤٦وفي عام (

االسالمية) برئاسة المرحوم الشيخ أمجد الزهاوي وكان معـه مـن المشـايخ    
الرحمن خضر والمحامي محمد سـالم   والمحامين ورجال الفكر المرحوم عبد

زيدان والمحامي عبد القادر الجنابي والمهندس عبد الغني شـنداله وغيـرهم   
عاماً وكان هو لولب الكثير. وقد تم تعين الشيخ محمد محمود الصواف مراقباً 

الحركة والنشاط، وقد رفضت الحكومة العراقية انذاك أجـازة جمعيـة باسـم    
(االخوان المسلمين) واجيزت بأسم (جمعية االخوة االسالمية) وبدأت الجمعيـة  
بفتح فروع لها في األلوية واالقضية والنواحي اسم مكتبات ثقافية حيث تم فتح 

شهربان وسامراء وتكريـت والبصـرة   فرع في الموصل وكركوك وبعقوبة و
 .)٣(والرمادي والفلوجة وحديثة وعنه وغيرها من المدن

وكانت باكورة العمل السياسي لجماعة االخوان المسلمين في العـراق  
، ١٩٤٧في المظاهرات التي ابتدأت فـي نهايـة عـام     ةالمشاركة الفعال يه

وامتدت لفترة طويله الى ان تم اسقاط معاهـدة بورتسـموث الموقعـه بـين     
ومجـيء   معاهدة بورتسـموث  سقوطبريطانيا والحكومة العراقية أنذاك وبعد 

                                 
  ٩١ص ،مصدر سابق، شمران العجيلي  )١(
)٢( www.IraqIslamicpapty.com  
)٣( Ibid  
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حكومة جديدة أخذت هذه الحكومة تشعر بخطورة التوجه االسالمي السياسـي  
عراقي. وفي اعقاب ذلك أقصي الشـيخ محمـد محمـود    وأثره على الشعب ال

الصواف عن كلية الشريعة فتفرغ للعمـل االسـالمي فـي جمعيـة االخـوة      
االنصـار ووضـع   وكسب  االسالمية في باب المعظم لنشر الدعوة االسالمية 

التي اسـقطت النظـام الملكـي     ١٩٥٨تموز١٤حتى ثورة المناهج الثقافية والتربوية 
 جمهوريالنظام ال تماواق

ومن الجدير بالذكر انه بعد النكبة التي حلـت باالمـة العربيـة عـام     
ـ الرأي العام العربي واالسـالمي،   وانشاء دولة (اسرائيل) وهياج  ١٩٤٨ م ت

أنشاء جمعية سميت (جمعية انقاذ فلسطين) قام بتأسيسها مجموعة من رجاالت 
طـالبين إجازتهـا ،   هزتهم النكبة فتقدموا الى وزارة الداخليـة   نيذالعراق ال

فوافقت وزارة الداخلية على ذلك وكانت الجمعية برئاسة الشيخ المرحوم أمجد 
الزهاوي وكان امينها العام المرحوم الشيخ محمد محمـود الصـواف ومـن    

المرحوم تحسـين  واعضاءها المؤسسين المرحوم المحامي عبد الرحمن خضر 
من ايد هذه الجمعية وانظـم  ان اول وك، )١(علي وبعض قادة الجيش المتقاعدين

اليها شباب االخوان المسلمين باعتبار ان قضية فلسطين قضية اسالمية عربية 
وان المسجد االقصى هو قبلة المسلمين االولـى . وكانـت جمعيـة االخـوة     
االسالمية وجمعية انقاذ فلسطين في مبنى واحد هو المركـز العـام لجمعيـة    

عية انقاذ فلسطين بجهود كبيرة منـذ عـام   االخوان االسالمية .. لقد قامت جم
ها الى تفقامت بأرسال المتطوعين وجمعت تبرعات عينية ونقدية وأرسل ١٩٤٨

فلسطين . وقامت الجمعية بعقد عدة مؤتمرات اسالمية في االردن وباكسـتان  
واندونسيا وغيرها من البلدان االسالمية . ومن الجدير بالذكر بعد نجاح ثـورة  

حلت جمعية االخوة االسالمية وكذلك جمعية انقاذ فلسـطين   ١٩٥٨تموز  ١٤

                                 
  ٩١شمران العجيلي ، مصدر سابق ، ص)١(
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.وبعد اغالق مكاتـب جمعيـة    )١(وتم تصفية اموال الجمعية واغلقت الجمعيات
االخوة االسالمية في بغداد وبقية مناطق العراق قامـت الجهـات الحكوميـة    

تحول افراد الجماعة ف ،بمالحقة اعضاء الجماعة ومضايقتهم ومنعهم من العمل
الى العمل السري في المساجد والبيوت والنوادي الرياضية . وبعد ان عطلـت  

االحزاب والجمعيات ، عادت فأجازت قـانون جديـد    ١٩٥٨ عام ثورة تموز
أسمته (قانون االحزاب والجمعيات) وطلبت من المواطنين الراغبين في تشكيل 

ت جازتها تقـدم لغرض ااحزاب أو جمعيات التقدم الى وزارة الداخلية بطلباتهم 
مجموعة من المشايخ والشباب المثقف ورجال االعمال والتجار ممـن تـأثروا   
بالفكر االسالمي السياسي واغلبهم من االخوان المسلمين وعددهم اكثـر مـن   

 ٨) شخص ممن تتوفر فيهم شروط العضوية الى وزارة الداخليـة فـي   ١٥٠(
 مـع ي وارفقـوا  طالبين منحهم إجازة تأسيس حزب اسالم ١٩٦٠شباط عام 

 . )٢(طلبهم النظام األساسي وشروط العضوية وكل متطلبات التقديم
مشـايخ األكـراد مـن     فـي وقد شارك في الهيئة التأسيسية مجموعة 

السليمانية وأربيل وكركوك وعلى راسهم الشيخ عثمان عبد العزيـز ، الـذي   
والشـيخ  اصبح فيما بعد المرشد العام للحركة االسالمية في شمال العـراق .  

صالح عبد الكريم والشيخ عمر عبد العزيز والشيخ علي بـن عبـد العزيـز    
والمحامي نور الدين الواعظ وبعض الشخصيات االدبية والعلمية من المنطقـة  
الوسطى منهم الشيخ عبد الجليل ابراهيم امام وخطيب الجامع الكبير في االنبار 

سـتاذ فلـيح السـامرائي    والدكتور جاسم العاني والشاعر وليد االعظمي واال
وغيرهم من الشخصيات . كما شارك في الهيئة التأسيسـية بعـض المثقفـين    
ورجال االعمال من المنطقة الجنوبية مثل موسى بهية من الحلة والشيخ كاظم 

                                 
  ٩٣شمران العجيلي ، مصدر سابق ،  ص )١(
مجموعة باحثين ، االحزاب والقوى السياسية الفاعلة في العراق ، (اوراق عمل) مؤسسة )٢(

  ٤٨بغداد بدون تاريخ ، ص االمارات لالعالم ، مكتب
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 .)١(الساعدي من النجف االشرف وصاحب جريدة الفيحاء
 ٢٧بتـاريخ   ٤/٩وقد رفضت وزارة الداخلية الطلب بعدد ش جــ / 

فقامت الهيئة التاسيسية للحزب با العتراض وميـزت القـرار    )٢(١٩٦٠اذار 
الصادر من الداخلية لدى محكمة التميز العراقيـة ، فقامـت محكمـة التميـز     

  ٢٦/٤/١٩٦٠) بتاريخ ٥برئاسة االستاذ شفيق العاني بأجازة الحزب بالقرار (
ة داقية ال تخضع لالراان المحاكم العرعلى ًبرهن  وكان قراراً تاريخياً وقضائيا

السياسية وجاء في القرار (ان االسالم دين شامل لكل جوانب الحياة السياسـية  
، وكان  )٣(واالقتصادية واالجتماعية ويمكن انشاء حزب على اساس االسالم )

ـ الداخلية ، وعقب ذلك اجازت  ةهذا القرار بمثابة صدمة كبيرة لوزار وزارة ال
زم للحكومة ، وانبثق في اعقـاب ذلـك الحـزب    قرار محكمة التميز النه مل

االسالمي العراقي وفتح اول مركز له في االعظمية فكان اول متـنفس علنـي   
للمعارضة العراقية ، وتم عقد اول اجتماع للهيئة التاسيسية فـي دار جمعيـة   
االخت المسلمة وهي جمعية مجازة رسمياً ، وفي اول اجتماع العضاء الحزب 

م انتخاب اعضاء اللجنة المركزية للحزب االسالمي العراقي وت الذين تم قبولهم
 -:)٤(السري وفاز كل من باالقتراع

  الدكتور نعمان عبد الرزاق السامرائي رئيساً للحزب االسالمي    -١
  سكرتيراً عاماً للحزب      االستاذ فليح حسن السامرائي    -٢
  عضواً    الشيخ ابراهيم منير المدرس     -٣
  عضواً    الشاعر وليد االعظمي               -٤
  عضواً    الشيخ طه جابر العلواني           -٥

                                 
  ٩٧شمران العجيل ، مصدر سابق ص )١(
  ٤) ص١٩٦٠الدكتور محسن عبد الحميد ، الحزب االسالمي العراقي مرحلة التاسيس ( )٢(
   ٤٨مجموعة باحثين ، مصدر سابق ذكره ، ص )٣(
  ٩٨شمران العجيلي ، مصدر سابق ، ص )٤(
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  عضواً    المحامي فاضل العاني                -٦
  عضواً    المحامي فاضل القاضي              -٧
  عضواً    االستاذ سليمان القابلي                -٨
  عضواً    الشيخ عبد الجليل ابراهيم           -٩

 عضواً    ن عبد الحميد االستاذ نظام الدي  -١٠

وبعد انتخاب اعضاء اللجنة المركزية استمر الحزب بفتح فروع له في 
محافظات العراق، واخذ يمارس نشاطه السياسي مـن خـالل المحاضـرات    

كان يعطي كل حـزب حـق   السياسي واالجتماعات والنشرات ومع ان النظام 
ء تـرخيص  اصدار جريدة يعبر فيه عن رأيه ، لكن الحكومة رفضت اعطـا 

الصدار جريدة (الحيـاد) التـي كـان يملكهـا      هللحزب االسالمي مما أضطر
شخص هوالضابط المتقاعد فاضل شاكر النعيمي وبدأت الجريدة في معارضة 
النظام ونقده مما جعل الحاكم العسكري انذاك اللواء احمـد صـالح العبيـدي    

الى جنوب العراق م ابعاده وتستدعي االستاذ فاضل اسبوعياً ويودعه التوقيف 
 واغلقت الجريدة .

استعيض عن جريدة الحياد بجريدة (الجهاد) وبعد اصدار عدة اعداد و
. لقد كان من مبادرات الحزب االسـالمي محاربـة النعـرة    )١(منها تم اغالقها

ة لزيارة النجف وكربالء ومقابلة العلمـاء  دبدأ بتشكيل وفود عديحيث الطائفية 
االعالم وفي مقدمتهم سماحة العالمة المجتهد آية اهللا العظمى السـيد محسـن   
الحكيم وكان اعضاء الحزب واسطة اتصال بين سماحة الشيخ امجد الزهـاوي  
امام اهل السنة وسماحة السيد محسن الحكيم، حيث قام اعضاء الحزب بمقابلة 

سن الحكيم عدة مرات وطرحـت قضـايا االمـة الرئيسـة     سماحة السيد مح
وضرورة توحيد الصفوف لمقاومة البالء الذي حل بالعراق ومنها انتشار المـد  

                                 
  ٤٩مجموعة باحثين ، ص )١(
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 . )١(الشيوعي
مجموعة كبيـرة   تالبعث على السلطة ، غادرحزب وبعد ان استولى 

من قيادات الحزب العراق وعاشوا في المنفى منهم رئيسه نعمان السـامرائي  
تاذ فليح السامرائي والدكتور طه جابر العلـواني وغيـرهم ، وأوقـف    واالس

، وكان قرارهم ان التنظيم )٢( ١٩٧١نيسان عام  ٥االخوان تنظيمهم رسمياً في 
يعني التصفية فيجب ان نوقف التنظيم ونستمر بنشاط دعـوي . وقـد غـادر    

دن مجموعة من الشباب عاشت في المنفى فـي بريطانيـا واالر  ايضاً العراق 
واوروبا وبدات بنشاط سياسي اسالمي وبعض هؤالء الشباب لم يكن له صـله  
قديمة بالحزب االسالمي إما لصغر سنه أو انه لم يسـمع بـالحزب ويعـرف    

واتخذوا منهج الحـزب   ببعضهممنهاجة الى ان هاجر واجتمع هؤالء الشباب 
 . )٣(نفىفي الم اًاسالمي اًحزب ١٩٩١لهم وأسسوا في عام  االسالمي منهجاً

وبعد سقوط بغداد على ايدي المحتلـين االمريكـان والبريطـانين ، عـاود     
لـدكتور محسـن عبـد    بقيادة االحزب االسالمي نشاطه السياسي في داخل العراق ، 

تح مئات الفـروع والمقـرات والنـوادي فـي مختلـف      فعام له والمين اال )٤(الحمي
 . )٥(محظوراً عليه طيلة الحقبة السابقةمحافظات العراق بعد ان كان النشاط العلني 

 
 

لغرض معرفة النظام االساسي للحزب وهيكله التنظيمي ال بـد مـن   
   الذي حددالتطرق للنظام الداخلي 

                                 
  ١٠٣شمران العجلي ، ص )١(
   ١٠٧المصدر نفسه ، ص)٢(
الدكتور سلمان الجميلي ، القوى السياسية االسالمية في العراق ، بحث غير منشور ،  )٣(

  ٢٠٠٤مقدم الى مركز دراسات الخليج ، دبي 
   ٥٣مجموعة باحثين ، مصدر سابق ، ص )٤(
   ٢٠٠٣بيان صادر عن الحزب االسالمي العراقي أب عام  )٥(
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وفقـاً لمـا   اسم الحزب وتعريفه وشعاره ومكانه وجريدته : المادة األولى منه
 .يلي
  اسم الحزب : الحزب االسالمي العراقي .  -١
مقر الحزب : مركز محافظة بغداد ، وله ان يفتح فروعـاً وشـعباً فـي      -٢

  انحاء القطر كافة .
جريدة الحزب : تكون للحزب جريدة تنطق باسمه ، تدعى (دار السالم)   -٣

  عن منهاجه ومبادئه واهدافه ومقرراته االساسية. تعبر
سياسي ، يعمل من اجل معالجة قضـايا الشـعب   تعريفه حزب اسالمي   -٤

العراقي السياسية واالقتصادية واالجتماعية كافة من منظـور اسـالمي   
  يحقق االمن والعدل والرخاء والسالم الدائم في ربوع الوطن .

 شعار الحزب :  -٥

  نخالت تشير الى الخير والنماء .  -١
  جبال تشير الى الوحدة بين شمال العراق وجنوبه .  -٢
  شمس تعلوا الجبال ، تدل على شروق االسالم على العراق .  -٣
  )١(يتخلل الجبال نهران يرويان النخالت رمز الى دجلة والفرات  -٤

 مبادىء الحزب -المادة الثانية :

يؤمن الحزب بان االسالم منهج شامل للحياة ، وانـه يضـمن الحقـوق      -١
سعادتهم فـي الـدنيا   والحريات العامة لألفراد والشعوب كافه ، ويحقق 

واآلخرة ، كما يؤمن الحزب بان الشـريعة االسـالمية هـي المصـدر     
  االساسي للتشريع في البالد .

يؤمن الحزب بالتعددية السياسية ودولة القـانون والدسـتور والتـداول      -٢

                                 
منهاج الحزب االسالمي العراقي ونظامه الداخلي ، منشورات الحزب  المادة االولى من)١(

  العراقي . االسالمي
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  السلمي للسلطة .
يتبنى الحزب مبدأ الشورى ويـراه ملزمـاً ، ويـرى فـي االسـلوب        -٣

اختيار نظام الحكم وممارسـته مـن انجـح االسـاليب     الديمقراطي في 
  الشورية المعاصرة .

يرفض الحزب اشكال العنف والغلـوا واالرهـاب كافـة فـي الفكـر        -٤
  والممارسة ، ويتخذ من الوسطية واالعتدال منهجاً متبعاً في ممارسته .

  يرفض الحزب االستبداد الفردي والحزبي في االنشطة السياسية .  -٥
  لحزب اشكال التفرقة العنصرية والمذهبية والطائفية جميعاً .يدين ا  -٦
مبادىء العدالة االجتماعية ، ويسعى للقضاء على سـوء  بيؤمن الحزب   -٧

  توزيع الثروات وأنهاء حالة الفقر والبطالة في البالد .
يرى الحزب ان العراق هو وطن العراقيين جميعـاً ،ويسـعى لصـيانة      -٨

  وحدته واستقالله .
يؤمن الحزب بان الجيش مؤسسة وطنية مستقلة ، يجب ان تبتعـد عـن     -٩

التدخالت الحزبية والسياسية ، ومهمته االساسية الـدفاع عـن حيـاض    
  الوطن .

يؤمن الحزب بمبدأ التعايش بين الجهات جميعاً ، ويتبنـى الحـوار فـي      -١٠
  معالجة الخالفات ، لتحقيق المصلحة العليا للوطن .

حرية الكلمة والتعبير ، والتظـاهر وعقـد االجتماعـات    يؤمن الحزب ب  -١١
 . )١(العامة لمعالجة القضايا الوطنية والعربية واالسالمية والعالمية

 -يهدف الحزب الى ما يأتي:ب اهداف الحز -المادة الثالثة :
  مشاركة القوى الوطنية في العراق ألقامة نظام نيابي تعددي عادل.  -١
  العراقيين وصيانة حرياتهم االساسية في الحياة.العمل لضمان حقوق   -٢
األعتراف بالحقوق السياسية والثقافيـة للقوميـات المكونـة للشـعب       -٣

                                 
  المادة الثانية من منهاج الحزب االسالمي العراقي ، مصدر سابق )١(
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  العراقي.
دعم ومساندة الحركة العلمية والثقافية في البلد وحفظ اآلثاراالسـالمية    -٤

  والوطنية وأحياء التراث العراقي األصيل.
ق، والمساهمة في اعماره وحماية البيئة العمل على تنمية اقتصاد العرا  -٥

  وتحسينها.
تقوية االواصر االجتماعية من خالل تربية االفراد والعناية باالسـرة    -٦

  وشؤون العشائر.
ترسيخ مؤسسات المجتمع المـدني، مـن خـالل دعـم االتحـادات        -٧

  الجماهيرية والنقابات المهنية.
تماعيـاً وسياسـياً   ضمان الحقوق المشـروعة للمـرأة، لتمكينهـا اج     -٨

وتهيئة الفـرص ألداء              واقتصادياً وثقافياً، لرفع الضلم عنها 
دورها التكاملي في المجتمع، ونبذ االعراف والتقاليد غيـر الشـرعية   

  األولى. التي جعلت المرأة ضحيتها
مناصرة الشعوب االسالمية وتأييد قضاياها، وال سيما قضية الشـعب    -٩

  دلة.الفلسطيني العا
يسعى الحزب لتقوية الرابطة االنسانية بين شعوب العـالم ومناصـرة     -١٠

قضاياها العادلة، من اجل بناء التعايش والسالم وعدم الصـدام بـين   
  الحضارات.

يهدف الحزب الى تطورمناهج التربية والتعليم في المسـتويات كافـة،     -١١
  وية.والثقافية والترب            لتحقيق التنمية العلمية 

االهتمام بالثروة البشرية وال سيما الناشئة والشباب ودعم الموهـوبين    -١٢
  التخصصات المتنوعة.             والمتفوقين في مجاالت 

تحريم عمليات التطهير العرقي واالبادة الجماعية والترحيل القسـري    -١٣
  جزء من الوطن.                     وتغيير الحالة السكانية ألي 
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يؤمن الحزب بضرورة احياء التعاون العربي واالسالمي بـين الـبالد     -١٤
  التضامن التام.              االسالمية تمهيداً للوصول الى 

المحافظة على ثروات العراق من الضياع والسرقة ووضع الضـوابط    -١٥
  الكفيلة لمنع سوء التصرف فيها.

الجوار لتحقيق المصالح  يهدف الحزب الى بناء عالقات متينة مع دول  -١٦
 .)١(المشتركة

 وسائل الحزب لتحقيق اهدافه. لمادة الرابعة:ا

 يسعى الحزب لتحقيق أهدافه بالوسائل اآلتية:

  األنشطة السياسية المتنوعة لتحقيق أهدافه.  -١
  وسائل االعالم باشكاله المرئية والمسموع والمقرؤة والمعلوماتية.  -٢
الهادفة في المجال السياسي، ويتبنى اسـلوب الحـوار   المنافسة األيجابية   -٣

  والتفاهم المشترك.
انشاء المؤسسات الخيرية المتنوعـة والمشـاريع الثقافيـة والتعليميـة       -٤

  والصحية والفنية والرياضية .
تكوين جمعيات ونقابات مهنية واتحـادات خاصـة بالشـباب والمـرأة       -٥

  والطالب والشرائح االجتماعية االخرى.
عقد مؤتمرات وندوات فكرية وثقافية والمشاركة فـي مثيالتهـا محليـاً      -٦

 .)٢(واقليمياً ودولياً
 الفصل الثاني

المؤتمر العام هو اعلى سلسـلة فـي الحـزب االسـالمي      المادة الخامسة:
 العراقي وتكون دورته االعتيادية  اربع سنوات   

                                 
  المادة الثالثة )١(
  المادة الرابعة )٢(



 

  

٦١٥  

 

  

 :يتشكل اعضاء المؤتمر االصليون من  تشكيالته : -اوالً:
 المؤسسين.    -أ

 أعضاء مجلس الشورى في دورته القائمة .  -ب 

من يتم اختيارهم من لدن مجلس الشورى وفق نسب محددة مناسبة  -ج
 لكل دورة ال تتجاوز عشرة بالمائة.

االعضاء المرشحين في دوائرهم االنتخابية على ان ال تقـل مـدة    -د 
 انتمائهم الى الحزب عن خمسة سنوات .

وم المـؤتمر العـام بالمهـام    يقمهام المؤتمر العام وصالحياته . -:ثانياً 
 :اآلتية

المصادقة على المنهاج والنظام الداخلي والتقريـر السياسـي والمـالي      -١
  للحزب وخطته في العمل في اول اجتماع له .

  انتخاب اعضاء مجلس الشورى من بين اعضائه في اول اجتماع له .  -٢
  ى بقرار من ثلثي اعضائه .له حق حل مجلس الشور  -٣
  له قبول استقالة اي عضو من اعضاء مجلس الشورى او فصله .  -٤
  له عقد مؤتمر طاريء بقرار من ثلث اعضائه .  -٥
  له حق حل الحزب او دمجه مع حزب آخر بموافقة ثلثي اعضائه .  -٦
 العضائه عدا ما جاء في الفقرات تتخذ قراراته بموافقة االغلبية المطلقة  -٧

 . )١(المذكوره اعاله  )٦) ، (٥)، (٣(
 الفصل الثالث

 مجلس الشورى . -المادة السادسة:

هو أعلى مؤسسة قيادية للحزب بين مؤتمرين،تكون قراراته ملزمة باالغلبية المطلقة 
 .وهو مسؤول امام المؤتمر العام

                                 
  المادة الخامسة )١(
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 تشكيلته : -اوالً :

  احتياط .) اعضاء ٥) عضواً و (٥٠يشكل مجلس الشورى من (  -١
ينتخب اعضاءه من لدن المؤتمر العـام ، وال بـد ان يحصـل المرشـح       -٢

  للعضوية على االغلبية المطلقة من اصوات الناخبين .
  نصابه يكتمل بثلثي اعضائه .  -٣
 اجتماعاته االعتيادية فصلية ، ويجتمع عند الضرورة .  -٤

 شروط العضوية في مجلس الشورى : -ثانياً :

  مر العضو عن ثالثين سنة قمرية كاملة .أن ال يقل ع  -١
  أن ال يقل أنتماؤه للحزب عن عشرة سنوات .  -٢
  أن يكون له المام جيد بالثقافة االسالمية .  -٣
 قيادية . أن يكون ذا نظر سياسي مناسب ، ملماً بفقه الواقع وذاكفاءة  -٤

  يقوم مجلس الشورى بالمهام االتية :: مهام مجلس الشورى  -ثالثاً :
  أنتخاب االمين العام للحزب من بين اعضائه باالكثرية المطلقة .  -١
  أنتخاب اعضاء المكتب السياسي للحزب من بين اعضائه .  -٢
  أنتخاب امين سر له من بين اعضائه لحفظ الملفات والوثائق المتعلقة به .  -٣
  أنتخاب مسؤولي المكاتب التخصصية والمراكز الحزبية في المحافظات .  -٤
صياغة مسودة المنهاج والنظام الداخلي وتقديمه للمؤتمر العام ، لغـرض    -٥

  المصادقة عليه.
يخطط المجلس لسياسات الحزب ويرسم مواقفه العامة تجاه القضايا واالحـداث    -٦

  ويراقب المؤسسات ويتابعها
  يقر الميزانية العامة للحزب .  -٧
واالسـتماع الـى تقاريرهـا    يقر اللوائح الداخلية وخطط مكاتب الحـزب    -٨

    .وتقويمها
  أعفاء أعضاء المكتب السياسي أو قبول استقاالتهم بموافقة ثلثي اعضاءه .  -٩
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  له تعليق عضوية أي عضو من اعضائه ، بموافقة ثلثي اعضائه .    -١٠
  له مساءلة االمين العام واعضاء المكتب السياسي .  -١١
جيل المؤتمر بموافقة االغلبيـة  له الدعوة الى عقد مؤتمر طارىء أو تأ  -١٢

  المطلقة  
  له اقرار التحالفات مع االحزاب والجهات االخرى .  -١٣
له ان يمنح العضوية لبعض االشخاص المتميزين استثناء من شـروط    -١٤

 . )١( العضوية
 الفصل الرابع

هو الجهاز القيادي التنفيذي االول -:المكتب السياسي  -المادة السابعة :
شؤون المكاتب المختصـة ، والمؤسسـات التابعـة للحـزب      المشرف على

 ومسؤول امام مجلس الشورى .

 تشكيلته وكيفية انتخابه . -اوالً :

  ) عضواً وعضوي احتياط .١١يتالف المكتب السياسي من (  -١
 ينتخبهم مجلس الشورى في اول اجتماع له بعد انتخا به مباشرة .  -٢

 مهام المكتب السياسي . -ثانياً :

متابعة شؤون الحزب السياسية والمالية واالدارية وتنفيذ الخطط ومتابعـة    -١
  شؤون المكاتب وقرارات مجلس الشورى .

  الدعوة الجتماع طارىء لمجلس الشورى المركزي عند الضرورة .  -٢
تحديد المواقف السياسية للحزب ، واصـدار بيانـات بصـدد االحـداث       -٣

  والقضايا .
  فروع ومؤسسات جديدة للحزب .الموافقة على فتح   -٤
  تعيين وتغيير اعضاء المكاتب التخصصية .  -٥

                                 
  المادة السادسة )١(
  



 

  

٦١٨  

 

  

يحق العضاءه التحدث باسم الحزب والتصريح بمواقـف معينـة تجـاه      -٦
االحداث في اطار السياسة العامة للحزب ، وله ان يعين من بين اعضـائه  

  ناطقاً رسمياً .
  ب .تحديد ميزانية المكاتب والمؤسسات التابعة للحز  -٧
 يفضل ان يتفرغ اعضاء المكتب السياسي لمهامهم .  -٨

  اجتماعات المكتب السياسي . -ثالثاً :
  اجتماعاته االعتيادية شهرية ، عدا اجتماعاته الطارئة .  -١
  يكون نصاب انعقاده بحضور ثلثي اعضائه .  -٢
 . )١(قراراته ملزمة وتتخذ باغلبية اعضائه  -٣

 الفصل الخامس

 االمين العام للحزب . -:المادة الثامنة 

االمين العام هو المسؤول االول في الحزب ، وعليه التفرغ لمهامه وواجباتـه  
الحزبية ، ويكون مسؤوالً امام مجلس الشورى ، ومقره فـي المركـز العـام    

 للحزب .

 -يقوم االمين العام بالمهام االتية ::مهام االمين العام  -اوالً :
  الشورى والمكتب السياسي ويوقع القرارات .يرأس اجتماعات مجلس   -١
يمثل الحزب امام الجهات الرسمية وغيرها، ويصرح باسمه فـي اطـار     -٢

  السياسة العامة للحزب .
  له حق الدعوة الى اجتماعات طارئة للمكتب السياسي .  -٣
تعيين مستشارين له يختارهم من بين اعضاء مجلس الشورى او المكاتـب    -٤

  مختصين في الشؤون المتنوعة .او غيرهم من ال
  له استدعاء أي عضو او جهاز او مسؤولي اية مؤسسة .  -٥

                                 
  المادة السابعة )١(
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  التوقيع على تنفيذ عقوبة التجميد او الفصل الي عضو .  -٦
يرجح الجانب الذي فيه االمين العام عند تساوي االصوات فـي مجلـس     -٧

 .)١(الشورى والمكتب السياسي
 مكاتب الحزب -: الفصل السادس

 مكتب االعالم  المادة التاسعة :

مكتب االعالم هو الجهة المشـرفة علـى المؤسسـات التابعـة للحـزب        -١
    لمحلية ، االصدارات ، المعلومات)(االذاعة، التلفاز، الجريدة المركزية وا

يتشكل من مسؤول المكتب وهو عضو في مجلس الشورى وثالثـة مـن     -٢
  االعضاء في االقل .

 . )٢(شهرية وعند الضرورةاجتماعاته   -٣
 مكتب العالقات  المادة العاشرة :

  هو الجهاز المشرف على تنظيم شؤون عالقات الحزب كافة .  -١
يتشكل من مسؤول المكتب وهو عضو في مجلس الشورى ، ونـائبين    -٢

يتوليان شؤون العالقات الداخلية والخارجية وعضوين عاملين ملمـين  
  بالشؤون السياسية .

  اعاته االعتيادية شهرية وعند الحاجة .اجتم  -٣
 . )٣(له اصدار دراسات خاصة به  -٤

  :المكتب االداري والمالي  المادة الحادية عشرة :
هو الجهة المشرفة على ترتيب ومتابعة االمور االداريـة والماليـة المتعلقـة      -١

  بمؤسسات الحزب ومكانه وفروعه وشعبه .
يتشكل من مسؤول المكتب وهو عضو في مجلـس الشـورى واربعـة      -٢

                                 
  المادة الثامنة )١(
  المادة التاسعة )٢(
  المادة العاشرة )٣(



 

  

٦٢٠  

 

  

  اعضاء عاملين .
  اجتماعاته االعتيادية شهرية وحسب الحاجة .  -٣
 تخويله بتحديد رواتب المتفـرغين  واجـور المسـتخدمين وصـالحية      -٤

   )١(تعينهم
  مكتب المنظمات المهنية والجماهيرية . -المادة الثانية عشر :
بشؤون االتحـادات الجماهيريـة والمنظمـات المهنيـة     هو الجهاز المختص 

 والنقابات .

يتشكل من مسؤول وهو عضو في مجلس الشـورى وسـتة اعضـاء      -١
 عاملين الدارة شؤون  .

 -اتحاد الطـالب . د  -المنظمة النسائية . ج -المنظمات المهنية ب-أ
شـؤون ادارة   -شـؤون البيئـة . ز   -الشباب . و -هـ النوادي الرياضية .

    المكتب .
  اجتماعات المكتب شهرية وعند الحاجة . -٢
 .   )٢(له حق اصدار الكراسات الخاصة بهذه المكاتب -٣

 مكتب حقوق االنسان . المادة الثالثة عشرة :

هو الجهة المسؤولة عن الدفاع عن حقوق اعضاء الحزب امـام المحـاكم     -١
  وبين مسؤوليهم .وغيرها ، وحل النزاعات الحاصلة بين افراده وبينهم 

  التعاون والتنسيق مع منظمات حقوق االنسان في القطر خاصة .  -٢
  يتشكل من مسؤول ، وهو عضو في مجلس الشورى وعضوين عاملين .  -٣
  .)٣(اجتماعاته تكون شهرية وحسب الحاجة  -٤
 

                                 
  المادة الحادية عشر )١(
  المادة الثانية عشر )٢(
  المادة الثالثة عشر )٣(
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 مكتب الدراسات والتخطيط والمتابعة . المادة الرابعة عشر :

وعملية عن الحزب والمجتمـع بمؤسسـاته كلهـا    يقوم بدراسات نظرية   -١
  لالستفادة منها في توضيح الرؤية الفكرية  والسياسية امام الحزب .

  التخطيط العام في ضوء تلك الدراسات لنشاطات الحزب المتنوعة .  -٢
  متابعة تنفيذ خطط الحزب في المؤسسات جميعاً .  -٣
الشورى وثالثة اعضاء يتشكل المكتب من مسؤول هو عضو في مجلس   -٤

  عاملين .
 . )١(اجتماعاته تكون شهرية او حسب الحاجة  -٥

 مكتب التنظيم  المادة الخامسة عشرة :

هو الجهاز المشرف على شؤون الفروع والشـعب واعضـاء الحـزب      -١
  وتوعيتهم .

يتكون من مسؤول هو عضو في المكتب السياسي ومسؤولي الفروع في   -٢
  عاملين .المحافظات وعضوين 

  اجتماعاته االعتيادية فصلية وعند الحاجة .  -٣
 .  )٢(له اصدار كراسات خاصة بالتنظيم  -٤

 مكتب الدعوة واالرشاد  المادة السادسة عشرة :

هو الجهاز الذي يتولى ادارة  شؤون الدعوة واالرشاد في داخل الحـزب    -١
  وخارجه.

وثالثـة مـن    يتشكل من مسؤول المكتب وهو عضو في مجلس الشورى  -٢
  االعضاء في االقل .

 . )٣(اجتماعاته شهرية وعند الضرورة   -٣

                                 
  المادة الرابعة عشر)١(
  المادة الخامسة عشر )٢(
  المادة السادسة عشر )٣(
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 الفرع  المادة السابعة عشر :

هو الجهاز الذي يتولى أدارة شوؤن الحزب في مركز المحافظة أو االقضية الكبيـرة    -١
  . ويشرف على ما حوله من شعب

يتكون من مسوؤل وهو عضو في مجلس الشورى وسبعة أعضـاء عـاملين     -٢
  ومسؤولي شعب التنظيم في المنطقة  

 . )١(اجتماعاته شهرية ، وله ان يجتمع في الحاالت الطارئة   -٣
 الشعبة  المادة الثامنة عشر :

  ٠هو الجهاز الذي يدير شؤون الحزب في المناطق التابعة للفروع   -١
  يتشكل من رئيس الشعبة وثالثة اعضاء عاملين   -٢
 . )٢(اجتماعاته شهرية وله ان يجتمع في الحاالت الطارئة   -٣

 الفصل السابع

 العقوبات  المادة التاسعة عشر :

يجوز انزال احدى العقوبات االتية على المخالفين من اعضاء الحزب لمباديء 
 الحزب او اهدافه او تعليماته .  

  التنبيه .  -١
  لفت النظر .  -٢
  التجميد .  -٣
  الفصل .  -٤
 .)٣(يفصل ذلك بنظام داخلي  -٥

 الموارد المالية للحزب .المادة العشرون : 

 تتكون الموارد المالية للحزب من :  

                                 
  المادة السابعة عشر )١(
  المادة الثامن عشر )٢(
  المادة التاسعة عشر )٣(
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  اشتراكات وتبرعات االعضاء والموائزرين والدعم غير المشروط    -١
  ارباح المشاريع االستثمارية التابعة للحزب وارباح منشوراته    -٢
  االموال الموقوفة على الحزب    -٣
 .)١(الدعم الحكومي بموجب قانون االحزاب والجمعيات  -٤

 الفصل الثامن

 العضو  المادة الحادية والعشرون :

 ينظر بطلبات العضوية للحزب لمن تتوفر فيهم الشروط االتية .

  عراقيا مسلما بالغا السن القانوني وتام االهلية .ان يكون   -١
  ان يكون ملتزما باالسالم عقيدة وفكرا وسلوكا .  -٢
  ان يكون مؤمنا بمباديء الحزب واهدافه ونظامه الداخلي .  -٣
  ان ال يكون منتميا لحزب سياسي آخر .  -٤
  ان يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجريمة مخلة بالشرف    -٥
يقدم طلبا لالنتماء الى الحزب وان يزكيـه ثالثـة اعضـاء مـن      ان  -٦

 )٢(الحزب

 العضوية ومراتبهاالمادة الثانية والعشرون : 

ال يكون عضوا في الحزب اال من كـان مؤيـدا ،   : المرتبة االولى : المؤيد  -١
والمؤيد هو الشخص المستعد لاللتزام بمنهاج الحزب ونظامه الداخلي والـذي  

 االنشطة العامة للحزب والمؤيد لمواقفه والملتزم بتنفيذها .يشترك في 

هو الشخص الذي اجتاز المرتبة االولى بنجاح :المرتبة الثانية : العضو   -٢
والمزكى من عضوين في الحزب وقام بامالء استمارة العضوية ووقـع  
عليها وتعهد بااللتزام بمنهاج الحزب ونظامه الـداخلي وتـوفرت فيـه    

                                 
  المادة العشرون)١(
  المادة الحادية والعشرون )٢(
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 .)١(ويةشروط العض

 حقوق وواجبات العضو:  الفصل التاسع

 الحقوق  المادة الثالثة والعشرون :

  االنتخاب والتصويت والترشيح وفق النظام الداخلي    -١
  تقديم المقترحات وابداء الراْي والنقد البناء وفق النظام العام    -٢
  الدفاع عن نفسه والتقاضي وفق النظام الداخلي    -٣
تامين المعيشة المناسبة في حالة تفرغه لمهام الحزب ولعائلته في حالة   -٤

 . )٢(مرضه أو وفاته 
  : الواجباتالمادة الرابعة والعشرون  

 يتعين على العضو االلتزام بالواجبات االتية :

  ان يفهم مباديء الحزب واهدافه ونظامه ويلتزم بها .  -١
  للحزب .ان يسعى لدعوة االخرين لالنتماء   -٢
  ان يحافظ على اسرار الحزب ومصالحه .  -٣
  ان يسعى لخدمة الوطن والشعب ويحمي وحدته .  -٤
 . )٣(ان ينفذ قرارات الحزب في دائرة عمله ويحترم تعليماته   -٥

 المادة الخامسة والعشرون :

 تسقط العضوية من الحزب في احدى الحاالت االتية :

  . بالوفاة او االستقالة التحريرية  -١
  فقدان العضو شرط من شروط العضوية .  -٢
 فصل العضو بقرار من مجلس الشورى ومصادقة المكتـب السياسـي    -٣

                                 
  المادة الثانية والعشرون )١(
  المادة الثالثة والعشرون )٢(
  المادة الرابعة والعشرون )٣(
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 . )١(على ذلك
 

 
وظـروف   جديداً يتوافـق لقد تبنى الحزب االسالمي مشروعا سياسيا 

المرحلة الراهنة التي يمر بها الشعب العراقي والدولة العراقيـة فوضـع فـي    
اولوياته مسألة تحرير البلد من االحتالل ولذلك سـوف نتطـرق الـى هـذا     

 -: المشروع بالتفصيل
تحرير العراق من االحتالل وازالة اثـاره وتعزيـز اسـتقالله      وال : ا

  ومقاومة كل اشكال التبعية االجنبية .
ان الكارثة التي حلت بالعراق يـوم  لقد جاء في بيان للحزب االسالمي 

 -عندما سقطت الدولة وحلت محلها قوات االحتالل االمريكـي   ٩/٤/٢٠٠٣
البريطاني، اعادت العراق سياسيا ثمانين عاما الى الوراء وتالشت المكتسـبات  

طها، لقد اصبحت السياسية التي حققتها الدولة العراقية منذ نشوئها الى يوم سقو
امامنا مهمة صعبة وهي تحقيق استقالل ناجز وسيادة كاملة ، ال تتحقق فقـط  
بانسحاب القوات االجنبية من العراق بل وبتخليصه من كل اشـكال التبعيـة ،   

 عقبات اساسية وهي :   ولكننا نعلم في الوقت نفسه ان هذه مهمة صعبة تكتنفها 

جيران اقوياء للعراق يغريهم ضعف البلد بالتدخل في شـؤونه الداخليـة      -١
  وتنفيذ مشاريعهم الخاصة .  

مصالح دولية تجد في وضع العراق فرصة لربطه بعجلتهـا  وسياسـتها     -٢
  االستراتيجية وتأتي الواليات المتحدة االمريكية في المقام االول .

ظلم واالستبداد ، لكنه ال زال يتمتع مجتمع انهكته الحروب والحصار وسنوات ال  -٣
  بروح معنوية عالية .  

اصدقاء عاجزون عن تقديم شيء وقد يساهمون في تعقيد الوضع الداخلي   -٤

                                 
  المادة الخامسة والعشرون )١(
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  بسبب عدم فهمهم لطبيعة التحديات .
فرقاء متنافسون يقدمون المصالح الذاتية والفئوية على المصالح الوطنيـة    -٥

  الذي يعيشه العراق .العليا غير مراعين لحراجة الوضع 
لكـل    )١(قوات اجنبية وعناصر مندسه انتشرت في طول البالد وعرضها   -٦

ذلك وغيره تصبح عملية تحرير العراق وتحقيق استقالله الناجز وسـيادته  
الكاملة بالغة التعقيد وقد تستغرق بعض الوقت وربما استلزمت تضـحيات  
جمة ومهما، كانت الظروف فان االتفاق على جدول زمني محدد تنسـحب  

و امـر  بموجبه القوات المحتلة يترافق مع بناء القوات المسلحة الوطنية ه
اليمكن تأجيله ، واذا تعذر ذلك فان احالل قوات عربيـة مسـلمة وفـق    
شروط موضوعية بهدف حفظ االمن والنظام يمكن ان يكون بديال مناسـبا  

كما ان علينا ان ننظـر نظـرة موضـوعية     يعتمد في المستقبل المنظور
منصفة للمقاومة العراقية الراشدة التـي دفعـت االدارة االمريكيـة الـى     

اقعية السياسية بدل المطامح االمبراطورية واجبرتها على اعادة النظـر  الو
في حساباتها واهدافها في الوقت الذي ال ينبغي ان ننكـر دور المقاومـة   
المدنية التي انتهجها الحزب واثرها الفاعل فـي اجهـاض العديـد مـن     
المشاريع السياسية واالقتصادية واالجتماعية . والتي تؤكد صـحة الـنهج   

لقد تبنت القوات الغازية مقولة ( ان الحرية تستحق القتـال   سالمة الرؤيهو
من اجلها ) واذا كانت الحرية بمعنى االحتالل تستحق ذلك فليس من ريب 

 ان الحرية بمعنى االستقالل تستحق اكثر ) .  

ان العراقيين مختلفون تجاه كيفية تحقيق السيادة واالسـتقالل  وعلـى    
توحيد الصف في برنـامج تجتمـع فيـه االجتهـادات       حزب ان يعمل علىال

المتعددة ونؤكد انه الينبغي على خلفية االجتهادات ان يتحول  العراقيون فيمـا  

                                 
 ٢٠٠٤المشروع السياسي للحزب االسالمي ، صادر عن المكتب السياسي في بغداد )١(

  ٨ص
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ان تحقيـق   بينهم فينشغلوا بذلك عن تحقيق مستلزمات االسـتقالل والسـيادة.  
االستقالل ال يتم إال عبر صف داخلي موحد رغم ماقد يكون من اجتهادات في 

ان منهج االعتدال الذي نمتاز به عن غيرنا سـرعان  .ويؤكد الحزب  ائلالوس
ما سوف يجد صداه في مجتمعنا واننا نعترف بفضل كل من يساهم في تحرير 
العراق رغم ان االهداف الوطنية واحدة فان طرق تحديدها سـتبقى متعـددة   

لـذي  ونحرص على ان نكون مع كل الوسائل الممكنة في  اطار منهجنا العام ا
 رسمناه ومن البرامج المقترحة لتحقيق اهداف هذا المحور .

توظيف كل الطاقات واالمكانيات المتاحة نحو تحقيق االستقالل الحقيقـي     -١
 والتحرر من االحتالل .  

 بذل اقصى الجهود من اجل ازالة كل اثار االحتالل.  -٢

 مقاومة كل اشكال التبعية لالجنبي  -٣

استصـدار القـوانين    ، واجهة فكر العولمة السياسيةبلورة فكر سياسي لم  -٤
 التي تضمن ضبط الحدود ومنع انتهاكها تحقيقا لمعنى السيادة.

اصدار قوانين تسمح بمقاضاة المحتلين على تجاوزهم لحقـوق العـراقيين     -٥
 وغير ذلك

 .)١(ثانيا : تعزيز وبناء الوحدة الوطنية العراقية

تميزت العقود االربعة الماضية بغياب الحريات مما ادى الى ظهـور  
العديد من المظاهر السلبية فتعاظمت النبـرة والمشـاعر القوميـة والطائفيـة     
المتطرفة وتركت بصماتها على عموم الوطن العراقي ، وقد وجـدت القـوى   

يـق  الخارجية المعادية لبلدنا في هذه الحالة فرصة للنفـاذ مـن خاللهـا وتحق   
 مشاريعها المعادية للعراق .  

حزب بعد سقوط النظام ووقوع العراق تحت االحتالل الـى تبنـي   اللقد سعى 
سياسة تهدف الى تحقيق التوازن في المجتمع بين المكونات العراقية المختلفـة  

                                 
  ١٠المصدر نفسه ، ص)١(



 

  

٦٢٨  

 

  

ردا على محاوالت البعض ، فرض الهيمنة على مقدرات العـراق وتهمـيش   
نت سياسة مرحلية كنا مستعدين لممارسـتها  االخرين دون وجه حق ولكنها كا

نصرة الي طائفة او مكون من مكونات الشعب العراقي يتعرض لالضـطهاد  
او التهميش ولم نفعل ذلك نتيجة نزعة طائفية او عصبية  مذهبيـة ، اذ اننـا   
ومن منطلق تساوي العراقيين في الحقوق والواجبات واشـراك الجميـع فـي    

للقوميات كـاالكراد والتركمـان    اًمناصر اًا موقفتحمل مسؤوليات الوطن وقفن
وللقوى السياسية التي استبعدت عن المشاركة السياسـية ، وطالبنـا بأشـراك    
الجميع في الهيئات السياسية وبالشكل الذي يتناسب مع مكانتهم في المجتمـع ،  
ان مشروعنا السياسي اليوم يقوم على اساس تعزيز الوحدة الوطنية العراقيـة  

 نعبر عن ذلك بما يأتي :   ونحن

للعراقيين جميعـا   اًسياسي اًالخطاب السياسي الوحدوي : حيث نعتمد خطاب  -١
يتجاوز أي طرح فئوي او قومي او طائفي معتبرين العراق كيـان واحـد   
والعراقيين شعبا واحد تجمعهم مصالح ومهمات وطنية مشتركة ، ونعتبـر  

وطائفة او مكون واخـر فـالعراق   انفسنا لكل العراقيين النفرق بين طائفة 
  اليستقيم امره إال ان تكون قواه الوطنية معبرة عن مصالح الجميع .

م توازن سياسي في اجهـزة  والتوازن السياسي : نؤكد على ضرورة ان يق  -٢
الحكم بين المكونات العراقية والقوى السياسية بشكل ليس فيه غلبة لمكون 

القوى االخرى ، وهذا األمر البـد  على آخر او لقوى سياسية على حساب 
منه لسنوات قادمة الى ان تهدأ المشاعر المتطرفـة ويجـد العـراقيين ان    
مصالحهم مشتركة وان اهدافهم واحدة ، وعندها سـوف يعـاد تركيـب    
االحزاب بناء على برامجها البناء على اصول قادتها القومية او المذهبيـة  

لجميع سواء بين القوى السياسية او والى ان يتحقق ذلك البد من ان يقتنع ا
غلبيـة  ا بين الفئات العرقية والمذهبية ، وليس هناك معنى الثارة أقليـة و 

الن الحل السياسي المطلوب يقتضي مساهمة الجميع فـي بنـاء الدولـة    
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 متعدد االعراق .ال

ان ايجاد حلول عمليـة   الحزب االسالمي رىيمعالجة المشاكل بالحكمة :   -٣
ومعالجتهـا ينبغـي ان تكـون     سابقةتي تكونت خالل الحقبة الللمشاكل ال

بالحكمة وبصورة التؤدي الى ايجاد توترات جديدة بين مكونات المجتمـع  
العراقي فقد ورثنا تركة ثقيلة البد من معالجتها معالجة متأنية تأخذ بعـين  

 االعتبار كل العوامل التي من الممكن ان تؤدي الى تفجير االوضاع  

الى الفيدرالية التي تطالب بهـا   الحزب نظريالفدرالية والوحدة الوطنية  :    -٤
االحزاب الكردية نظرة ايجابية رغم ما يثار حولها من اعتراضات ، غير 

ريـدها تعزيـزا   ي هوالخاص حول هذه الفيدرالية ، ف هتصور للحزب ان 
ل رضى باية حال من االحـوا يللوحدة الوطنية من اجل عراق قوي ، وال 

ان تتحول الى خطوة النفصال تخطط له القوى االجنبية، ونعلم ان الكـرد  
مع العرب من القوة بمكان بحيث يمكنها ان تفوت الفرصة على كل مـن  
يحاول ان يستغل  المشاعر القومية للكرد او  العرب ، ولكـن علينـا ان   

ي نزيل ما نشأ من عوامل توتر بين القوميات استنادا الى القـيم والمعـان  
االسالمية التي نؤمن بها والى قواعد العمل المشترك وتسـاوي الحقـوق   

 والواجبات والصبر في التعامل مع كل ما يمكن ان يسبب توترا.

ا ال ينبغي ان يكون خطابا قائما على التذكير بالمصـالح والقواسـم   نان خطاب
م وايمانـا  المشتركة فقط ، بل ال بد ان ننطلق فيه من حقيقة انتمائنا الى االسال

على اساس  هله من اعادة بناء بمبادئه وقيمه وادراكنا ان االنسان العراقي البد
وعندما نتكلم عن االسالم فنحن ننطلق من المشتركات القائمـة   لك المباديء .ت

بين جميع المسلمين باختالف قومياتهم ومذاهبهم متجاوزين جوانب االخـتالف  
 لمجتمعي المتماسك .  التي ال مكان لها في هذا البنيان ا

ان القرآن الكريم والسنة النبوية وتاريخ السلف من آل بيت النبوة المطهـرين  
ومن صحابة رسول اهللا(ص) فيه الكثير من القيم االخالقية والدروس العمليـة  
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التي يمكننا االستفادة منها في ذلك ، وعلينا ونحن نعمل من اجل بناء الوحـدة  
ها بناء متماسكا يقوم علـى تلـك القـيم والمبـاديء      الوطنية العراقية ان نبني

 االسالمية العظيمة مذكرين الجميع باخوة االسالم التي جمعت بيننا .

 . )١(بناء الدولة العراقية   ثالثا : 
ان قضية ازالة االحتالل ترتبط ارتباطا وثيقا بعملية بناء الدولة ، هـذا  

رض برامجهـا علـى   فل البناء يخضع لمؤثرات متعددة وقوى ضاغطة تسعى
الدولة الجديدة وهذا يجعلنا امام تحد كبير في تكوين الدولـة الجديـدة يتمثـل    
بضرورة انطالقها في اسسها الفكرية وبناءها االداري بشـكل منسـجم مـع    
تطلعات العراقيين ، لذلك ادركنا منذ اليوم االول ان االسس التي ستبنى الدولة 

ية االحتالل وازالته ، وال معنى لسيادة تسلم العراقية بموجبها ال تنفك عن قض
بعيدة في نهجها عن ادارة وتطلعات العراقيين ، وكنا مـدركين ان الصـراع   

رض ارادتها على اسس بنـاء الدولـة هـو    فالداخلي من قبل اطراف متعددة ل
ـ صراع شديد وعلى درجة عالية مـن االهميـة ، ونحـن اذ     درك ونقـدر  ن

لـديها   ة االحتالل بكل مـا رعات مهمة تنبري لمقااالعتبارات التي جعلت تيار
ان االحتالل يخطـط مسـتفيدا    من وسائل متاحة، اال اننا من ناحية اخرى نجد

العديد من العناصر الوطنية ، عن هموم هـذه  من تناقضات الساحة وانصراف 
المعركة ، ونحن نرى اهمية بالغة لوجود العناصر االسالمية فـي مؤسسـات   

مستوى السياسي والفني واالداري، لتسهم في االصالح جنبا الـى  الدولة على ال
ا هـو االسـالم بمبادئـه وقيمـه     نمنهجوجنب مع بقية الوان الطيف السياسي 

وسنعمل بكل جهدنا مع كل المخلصـين علـى ان نضـمن ذلـك دسـتورنا      
ا القانونية ، ولكننا نعلم ايضا ان هناك تيارات  قوية سوف تصـطدم  نوتشريعات
هذا المجال ، ولكن سنة التدافع قائمة وسنبقى نعمل من آجـل ديننـا    معنا في
 وبلدنا.

                                 
  ١٣المصدر نفسه ، ص)١(
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ان بناء الدولـة   بناء الدولة في جانبه السياسي واالقتصادي واآلمني :  -أ
 في هذا الجانب يتفرع عنه عدة أمور سنعمل في إطارها وهي :

 الصياغات الدستورية والقانونية للدولة والتي سـنعمل علـى ان تكـون     -١
الحالية هي في تضمين دستورنا  مرحلتنا اقرب شيء لإلسالم وان اولوية

  ا القيم والمباديء اإلسالمية .نوقوانين
النزاهة والكفاءة والعدالة ، فالدولة الجديدة يجب ان تكون لكل العراقيين   -٢

القائمون عليها بالنزاهة والكفاءة وان تراعـي   بال تمييز ويجب ان يتمتع
والمساواة في توزيع الوظائف العامة وسنعمل من اجـل تحقيـق   العدالة 

  ذلك.
تحريك عملية االقتصاد في كل قطاعاته من اجل ايجـاد فـرص عمـل      -٣

  للعاطلين وتأمين الموارد المالية لبناء الدولة .
بناء الجيش وقوى االمن الداخلي على اسس عصرية بما يحفظ امـن العـراق     -٤

ل كل القوى والمليشيات المسـلحة غيـر الرسـمية    وحدوده ، والدفع باتجاه ح
  ومحاربة كل اشكال التجسس والمواالت لالعداء .

بناء مؤسسات المجتمع المدني والدفع باتجاه دولة يحكمها القـانون مـن     -٥
خالل برامج عديدة منها الفصل بين السلطات والدفع باتجـاه اسـتقالل   

  القضاء وتطهيره .
: فالعراق جزء من االمـة العربيـة واالمتـداد    االمن الوطني العراقي   -٦

االسالمي المحيط بها ، وامن العراق جزء مـن امـن العـالم العربـي     
واالسالمي ، وتربط العراق باخوانه العرب والمسلمين قضايا مصـيرية  
مشتركة ال يستطيع ان يتناساها او يغفل عنها ، ولذلك فنحن نعمل مـن  

 منطلقات هي :  

ريه عامه شامله لالمـن القـومي العراقـي مرتبطـه     ضرورة وجود نظ   -أ
عضوياً باالمن العربي وامن االمه االسالميه كلها،ان هذة النظريه ينبغـي  
ان توفر مستلزمات الحفاظ على سالمه االرض العراقيه وسالمه مصادر 
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 ٠المياة والطاقه الى غير ذلك من المستلزمات االخرى
منتخبه وموافق عليها  ةبثق عن حكومنالترفض االلتزام بايه معاهدة امنيه   -ب

 شعبياً

اعتماد سياسه خارجيه تنسجم مع عقيدة الدوله وتراعى االنتمأت العربيـه    -ج
تضمن متانه العالقه بدول الجوار العربيـه وتـوفر    ، واالسالميه للعراق

مناخاً خصباً لعالقات متكافئه هدفها تبادل المصالح المشـتركه مـع دول   
،ان انتماء العراق الى العالم العربي يقوم أساساً على العقيدة العالم االخرى

االسالمية وبالتالي ليس في هذا االنتماء ضرر علـى الخصوصـيات القوميـه    
 ٠لالكراد أو التركمان أو غيرهما

 ريد للعراق ان يلعب دوراً فاعالً في المؤسسات العربيه والدوليهن  -د

 في بناء المجتمع:منهاج التربيه والتعليم ركن أساس   -٧

 ٠نعمل على ايجاد برامج وطنيه تبني الشخصيه االسالميه الوطنيه  -أ
 عدم السماح بفرض المناهج التغريبيه المنحرفه  -ب

  يحرص الحزب االسالمي على تقديم دراسه شامله في هذا المجال.    -ج
اً، والمحافظـه علـى ثـروات العـراق     مبناء االقتصاد العراقي بناء سلي  -٨

يعيه ومصادرة المائيه والسماح باالستثمار االجنبي وفق برنامج وطني الطب
ة ، ومعالجة كل خوانق هذا االقتصـاد ، ويحـرص   خبتعتمدة حكومة  منت

 تصوره الشامل في ذلك ومنه :  تقديم الحزب االسالمي على 

السعي الستصدار قوانين تضمن الهيمنة على ثروات الـبالد والـتحكم فيهـا      -أ
 التصرف بما يحكم المصلحة الوطنية العليا .ومراقبة 

 الدفع باتجاه معالجة منصفة للديون الخارجية المفتعلة .    -ب

 الدفع باتجاه معالجة منصفة لما يسمى بتعويضات الحرب الخارجية .   -ج

 بلورة وطرح برنامج لتوفير فرص العمل للعاطلين .  -د

 .بلورة وطرح ضوابط وطنية لقانون االستثمار   -هـ
 بلورة  وطرح برامج فاعلة لمحاربة الفقر .  -و
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 ايجاد تكتالت اقتصادية لمواجهة برامج العولمة .. وغير ذلك . -ز  

 بناء النظام السياسي ، ومن ذلك :    -٩

 بلورة مشروع سياسي اسالمي يقابل الطروحات البشرية االخرى .  -أ

 شورى .الدفع باتجاه تأسيس نظام انتخابي مؤسس على العدل وال  -ب

 بناء التجربة الوطنية الذاتية في المشاركة االنتخابية وتطويرها .  -ج

بناء الدولة في جانبه االجتماعي . ان بناء الدولة ال يتكامل من غيـر     -١٠
بناء المجتمع بناءا اخالقيا منبعثا من عقيدتنا، والبد مـن رعايـة كافـة    

 -على :شرائح المجتمع لذلك ، واهتمامنا ينبغي ان ينصب 
تعزيز دور المرأة في المجتمع وتربيتها واعدادها وفق هـدي االسـالم     -١

 أسوة بأخيها الرجل ، ومساندة الهيئات التي تعمل من اجلها سواء دورها
وربة بيت او كأمراة عاملة في دورهـا االجتمـاعي مـن خـالل      كأم

  مؤسسات المجتمع المدني .   
 اوز به أثـار التثقيـف  جأسالمياً وأخالقياً يتيه الشباب وبنائهم بناءاً ارع  -٢

  ٠ذي بدء يغزو مجتمعناالالذي ساد مجتمعنا والتاثير التغريبي 
تعزيز شعور المواطن بكرامته وواجبات الدوله تجاهه،وواجباتـه تجـاه     -٣

على ضمان الحريات وحقوق المـواطنين وعـدم    مجتمعه،وينبغي العمل
 -: عبرب برامج عديده منها السماح باي تجاوز لهل،وقد يكون ذلك

تحقيق استقاللية القضاء وضمان هيبته وحمايته واعتمـاد مبـدا فصـل      -أ
 السلطات .

 الدفع باتجاه اطالق كل االسرى والحتجزين بدون ذنب او قانون .    -ب

 الدفع باتجاه ايقاف كل ممارسات االعتقال العشوائية .  -ج

 انشاء جمعيات لحقوق االنسان .  -د

 دار قوانين لحفظ هذه الحقوق .استص  -هـ

استصدار قوانين لتعظيم الحرمات وعدم تجاوزهـا كحرمـات البيـوت      -و 
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 العبادة االخرى . والمساجد ودور

 صياغة مشروعات قوانين لحفظ واحترام ضرورات الحياة .  -ي

بناء مجتمع طاهر فاضل اخالقي عبر برامج عديدة منها انشاء جمعيات   -٤
جاب ومكارم االخالق وجمعيات لمحاربة الرذيلة مـع  لنشر الفضيلة والح

  السعي الصدار قوانين بهذا االتجاه.
ايجاد مجتمع متكافل عبر برامج عديدة منها انشاء جمعيات لليتـامى وهيئـات     -٥

لالغاثة وجمعيات لمحدودي الدخل وجمعيات للمنكوبين وجمعيـات تعاونيـة   
كات لبيـع المسـاكن باالقسـاط    استهالكية وخدمات للنقل التعاوني وانشاء شر

 وانشاء اسواق ومعارض شعبية باسعار رخيصة . 

 .)١(رابعا :تفاعلنا مع هموم ومطالب الجماهير
لقد عانى ابناء شعبنا خالل فترة االحتالل الكثير وتعـرض الشـكال   
متنوعة من الظلم والقهر يضاف الى ماكان يعانيه خالل فترة النظام السـابق ،  

متعددة اليمكن لنا كحزب سياسي اال ان نتبناها ونعمل مـن   وقد نشأت حاجات
اجل توفيرها للمواطنين وان نعتبر ذلك احدى اولى مهماتنا فـي المجتمـع ،   

 ونستطيع ان نشير الى جملة من هذه الهموم والحاجات :

معالجة حالة فقدان االمن وشيوع ظاهرة العنف وتفشي الجريمة ، والتي   -١
جاثما علـى   االحتالل له طالما بقي ستبقى مالزمةصاحبت االحتالل ، و

ارض العراق . ان هذه الظاهرة جديدة وطارئة على المجتمع العراقـي  
الذي لم يشهد مثيال لها منذ تاسيس الدولة العراقية ، وبالتالي فنحن نعتقد 

تسـليم   ان في رحيل القوات الغازية اندثارا لهذه الحالة وزوالهـا. كمـا  
حكومة عراقية منتخبة باعتبارها قضـية تتعلـق بمهـام    الملف االمني ل

السيادة ، ناهيك عن معالجة شـواغل وهمـوم العـراقيين ، والسـيما     
االقتصادية منها ، مع تزامن هذا االمر مع بناء وتشكيل اجهـزة كافيـة   

                                 
  ١٩المصدر نفسه ، ص)١(
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ومؤهلة لالمن والشرطة يرتبط والئها بالوطن الى جانب مشروع تربوي 
الفرد والمجتمع الى مستوى المهام التي اصالحي مكثف وطموح يرتقي ب

تنتظره في بناء الدولة .. كفيلة بان تساهم كحزمة من البرامج في اعادة 
  االمن واالستقرار .

وقع على االالف من المواطنين اضرار كبيرة خالل سـنوات الحـروب     -٢
والحصار واالحتالل وواجبنا ان نعمل جميعا حكومات ومؤسسات علـى  

 ءضرار وانصاف العراقين وتعويضهم عما اصـابهم سـوا  ازالة هذه اال
وقع ذلك خالل عهد النظام السابق او خالل فترة االحتالل نتيجة حمالت 
االعتقال والمداهمات والقتل العشوائي التي اصابت عشـرات االالف او  
بسبب حاله الفوضى وفقدان االمن والبد للحكومـه ان توجـد برنامجـاً    

تضررين ويقتص من الجهات التي ساهمت فـي  موطنياً يعوض هوالء ال
ؤسسـات المجتمـع المـدني    متقوم  ان احداث هذة االضرار كما ينبغي

  بدورها في هذا المجال .
العمل على معالجه مشكله البطاله وايجاد فرص عمل مناسبه من خالل تنشيط   -٣

  ٠خاصه واعامه  ةالقطاعات المنتج
  والخدمات البلدية .معالجه مشاكل السكن والكهرباء   -٤
  توفير الخدمات للمناطق الريفيه وبشكل عادل .  -٥
 ٠محاربه الفساد والرشوة والخلل االداري وسرقه اموال الدوله  -٦
رفع المستوى المعيشي للمواطنين ومعالجه مطالـب المتقاعـدين مـنهم      -٧

 ٠بشكل عادل
للتنميه وغير ذلك الكثير مما يمكن ادراجه الحقا باعتماد خطه طموحه 

االقتصاديه واالجتماعيه والبشريه تنطوي على معدل نمو عالي في القطاعـات  
تصدى بقوة لمحاوالت قلب المجتمع العراقي الى مجتمع اسـتهالكي  نالمنتجه و

 ٠يعتمد في قوته وعيشه على ما ينتجه االخرون
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 بناء االنسان المسلم وتعزيز القيم والمبادىء االسالميه في المجتمع   خامساً:

ففـي  ، )١(لقد غاب االسالم عن بناء الدوله والمجتمع عقـوداً طويلـه  
الوقت الذي يشهد العراق صحوة اسالمية مباركة نجـد ان الدولـة ونظامهـا    
 وسلوك المجتمع ما يزال بعيدا عن االسالم وقيمه وكل مجتمع يسعى لنهضـة 
شاملة البد له من اساس فكري وقيمي يستند اليه ونحن نرى في االسالم ذلـك  
االساس الذي نتحدث عنه وفي غيره فان المجتمع يبقى في حالـة اضـطراب   
وصراع الينتهي  ، ان هذه القيم والمباديء االسالمية البد لهـا مـن عمليـة    

طبيقـات  تربوية شاملة ينبغي ان تجري في المجتمـع قبـل التفكيـر فـي الت    
والتشريعات االسالمية فالمجتمع يعاني من حالة اختالل قيمي واخالقي كبيـر  
وضعف في الوعي وااللتزام مع وجود االستعداد لتبني طروحـات منحرفـة   
التمت لالسالم بصلة وال بد من عملية تربوية طويلة وشاقة نجد انفسنا االكثر 

عديدة العادة بناء االنسـان   تأهال الدائها حيث تقصد هذه العملية تحقيق اهداف
ومنهجه وارادته وحتى في جسـده ،  ته على أسس في عقله وعلمه وفكره وثقاف

وكذلك في افعاله وعالقاته وسلوكه وتعامالته اليومية ، وذلـك عبـر بـرامج    
 عديدة يمكن ان تعد لتحقيق ذلك .

وكذلك فان من هذه البرامج ما يخص بناء االسرة المسـلمة وتربيـة   
الصالحة ومواجهة التفكك االسري ومخاطر العولمـة علـى االسـرة     الذرية

  والمجتمع ، وغير ذلك .
فنحن وان كنا نمارس عملنا السياسي بكل جوانبه فاننا قبل كـل شـي   
رجال دعوة الينبغي ان نغفل  عن دورنا هذا في أي موقع كنا فيه وتحـت أي  

ـ   وس ، لـذلك  ظرف ، وذلك ان اساس اصالح المجتمعات هو من داخـل النف
حزب يمارس هذا الدور الدعوي على مسـتوى اصـالح الفـرد    السوف يبقى 

ساند كل الهيئات يتعاون مع كل الدعاة العاملين في هذا المجال ويوالمجتمع ، و
                                 

  ٢٢المصدر نفسه ، ص)١(
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والمؤسسات التي تعمل ضمن هذا االطار، ونؤمن اننا جزء من حركة اسالمية 
تربوي وسياسي شـامل  واسعة ، ونرى اهمية قيام مشروع اسالمي اصالحي 

رى ضرورة ان تتكامل تلك الهيئات في عملهـا مـن اجـل    نفي المجتمع ، و
اصالح المجتمع ، على ان نجاح مشروعنا التربوي يـرتبط ارتباطـا وثيقـا    
بمصداقية برامجنا وواقعيتها في معالجة المشاكل القائمة وقدرتها فـي تـوفير   

في كافة المجاالت االقتصادية  رىشاالمن االجتماعي ومحاربة الفساد الذي است
 والسياسية واالدارية واالجتماعية .

 
 

تجاه بعض القضايا الهامة  اًتبنى الحزب االسالمي العراقي موقفا محدد
ة وبمصلحة الدولة والشـعب ومـن هـذه    يالتي تتعلق بمسيرة الحزب السياس

 المواقف

 سالمي من المشاركة في مجلس الحكم . اوال : موقف الحزب اال

لقد اجتهد الحزب االسالمي العراقي من خالل دخوله في مجلس الحكم 
ومشاركته وقد برر هذا الموقف بان مشـروع الحـزب االسـالمي محكـوم     
بنصوص الكتاب والسنة وهدي السلف الصالح من هذه االمة اجتهادا وتطبيقـا  

وذلـك   هفاسد التي اعتمدها علمـاؤ ملح والمع مراعاة مبدا الموازنة بين المصا
لتحصيل اعظم المصلحتين بتفويت ادناهما والوقوع في اخف الضـررين درءا  
العظمهما ، وذلك ان الشريعة جاءت لتحصيل المصالح وتكميلهـا وتعطيـل   

والعز بن عبد  تهالمفاسد او تقليلها كما ذكر شيخ االسالم ابن تيمية في مجموع
 الشاطبي في موافقاته .    السالم في قواعده و

ان ما يمر به بلدنا من مأزق تاريخي وحالة من التـدهور والسـقوط   
طالت كل مفصل من مفاصل المجتمع والدولة العراقية وتسببت فـي فوضـى   
عارمة وانفالت امني لم يشهده العراق في تاريخه حتى في سقوطه االول على 
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ومـن اجـل ايقـاف حالـة التـدهور       )١(هـ٦٥٦يد التتار والمغول في عام 
واالنحدار المريع الذي وصلت الية االحوال في بلدنا ومن اجل انقاذ ما يمكـن  
انقاذه والنهوض به الى الحال الذي يليق باسالمه وحضارته وتاريخـه ومـن   

( قـرر حزبنـا ، الحـزب     اجل اثبات الوجود القوي والعزيز لديننا وقيمنـا 
منذ اليوم االول في المشـاورات السياسـية مـع    االسالمي العراقي االشتراك 

مختلف االحزاب والتيارات العراقية ،وعدم الغياب عن المناقشـات الجاريـة   
لرسم مستقبل بالدنا وصياغة دستوره والحفاظ على هويته االسالمية والعربية 

وبناء على فتوى علماؤنـا المسـتندة الـى     )٢(واستقالله ووحده شعبه وارضة)
والى مصالح شرعية عليا اليمكن اغفالها وال االستهانة بهـا  نصوص الشرع 

ر مجلس شورى الحزب اقررنا الدخول في مجلس الحكم االنتقالي ، كما ان قر
باغلبيته الساحقة كان مشجعا لنا في ترجيح الدخول في هذا المجلس املـين ان  

جـر  يكرمنا اهللا سبحانه وتعالى باالجرين ان أصبنا وأن ال يحرمنـا مـن اال  
ومن ثم بدانا فـي   )الواحد ان اخطأنا واهللا واسع المغفرة وهو أرحم ألراحمين

المشاركة في أجتماعات المجلس وكان لنا رأينا الصـريح فـي كـل قضـيه     
منطلقين في ذلك من رؤية شرعيه كنا نستحضرها في كل كلمة او موقف نقفه 

ارنا واجتهادنـا  ، وها نحن في االسبوع الرابع وقد ترسخت قناعتنا بصحة اختي
، بحيث اننا نشعر اليوم اننا لو لم نتخذ هذا القرار لكنا من االثمين والمضيعين 

 .      )٣(لمصالح ديننا وامتنا

وقد تعرض الحزب االسالمي الى انتقادات عديدة من ابناء السنة وذلك 
لمشاركته في مجلس الحكم المعين من قبل االمريكان المحتلين وردا على هذه 

نتقادات يقول االمين العام للحزب محسن عبد الحميد ( مـن حـق اخواننـا    اال

                                 
  ، مصدر سابق  ٢٠٠٣بيان صادر عن الحزب االسالمي في أب )١(
  المصدر نفسه)٢(
  ALSLAM.COM-www.DARجريدة دار السالم )٣(
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المسلمين في العراق وفي العالم أن بجدوا اجابات شافية على استفسـارات او  
شبهات تتلجلج في بعض الصدور او تنقلها األسنة حرصا منهم على إخـوانهم  

هـذه االسـئلة   دينهم البد من كشف اللثام عن  اإلجابات الشافية لعلى وغيرة 
والشبهات والسؤال األهم الذي يثار في بعض المجالس هـو: كيـف يجـوز    

 االشتراك في مجلس تشكل عن طريق التعين المباشر من قوات االحتالل ؟

والجواب : ان المجلس لم يتشكل عن طريق التعين المباشـر لقـوات   
شاور االحتالل وهذا جهل بحقيقة الذي حدث فان المجلس تشكل عن طريق الت

المستمر بين مختلف القوى واالحزاب العراقيـة والشخصـيات العاملـة فـي     
والذي ينص علـى   ١٤٨٣الساحة وذلك استنادا الى قرار مجلس االمن المرقم 

ين يديرون شؤون العراق لمـدة  يضرورة تشكيل مجلس حكم أنتقالي من العراق
 .)١(خبةسنة واحدة او اكثر يهيئ فيها لمجلس نيابي منتخب وحكومة منت

ونذكر في هذا الصدد أن قوات االحتالل لم تكن راغبة في هذا الطرح 
، بل كان مشروعها يتلخص في تكوين مجلس أستشاري بالتعين مـن قـوات   
االحتالل ليس له أي صالحيات في اتخاذ القرارات وتنفيذ السياسات والنظـر  

توجه وهـذا  حزاب العراقية رفضت هذا الاال ان جميع األ في مصالح االمة ،
المشروع المعبر عن روح استعمارية جديدة واصرت على طرح مشـروعها  
المستقل القائم على أساس تشكيل مجلس حكم انتقالي تـوافقي بـين مختلـف    
االحزاب والتيارات العراقية وبالضغط المستمر من هذه االحزاب وبـالرفض  

هذه االحـزاب  لمشروع االحتالل وبالتعاون مع ممثل االمم المتحدة استطاعت 
ان تقنع ادارة االحتالل في التنازل عـن مشـروعها االول والموافقـة علـى     

 . )٢(مشروع االحزاب العراقية ومن ثم تم التوصل الى تشكيل هذا المجلس 
 ثانيا : موقف الحزب من الوحدة الوطنية والعربية واالسالمية 

                                 
  المصدر نفسه )١(
  المصدر نفسه )٢(
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ـ   ة علـى  يؤمن الحزب االسالمي العراقي ... بالوحدة الوطنيـة القائم
اساس جنسية المواطنين العراقيين دون التفريق بينهم ... ال سيما ان االسـالم  
يلزم المسلم العمل لوطنه ورفع مستواه والذود عن حياضه ، ويعتبر ذلك مـن  

، اما موقفنا من الوحدة العربية ، فالحزب يؤمن بان العـراق   )١(متمات ايمانه 
جزء من االمة العربية التي يجب ان تتوحد في دولة قوية على أساس االسالم 
، لتكون هذه الدولة العربية الواحدة نواة للوحدة االسالمية ، وذلك على ضـوء  

 . )٢() من منهاج الحزب ٣٥المادة (
 يوعية واالستعمار :ثالثا : موقف الحزب من الش

العام  نهموقف الحزب االسالمي من الشيوعية حسب تأكيد اميال تحدد 
الدكتور محسن عبد الحميد الحداث والوقائع السياسية بقدر ما تحـدده العقيـدة   
التي يلتزمها الحزب ، فالحزب يحكم اتجاهه العقائدي المنصوص عليـه فـي   

للصفوف كالطائفيـة وجميـع    منهجه (يحارب الحزب جميع الدعوات المفرقة
االفكار والمفاهيم وااللحادية التي ال تعترف بغير المادة ويرى فـي شـيوعها   

فعلى هذه االساس فان موقف الحزب  )٣(هدما للمجتمع ال يجوز السكوت عليه)
من الشيوعية كعقيدة وفكرة هو موقف المناوى المحارب ... وال سيما بعـد ان  

الجرائم ما يندى لـه جبـين االنسـانية ،    العزيز من ارتكبت الشيوعية في وطننا 
ولكن هذا الموقف ال يعني ان الحزب ال يرضى عن قيام العالقات الدبلوماسية مـع  
الدول الشرقية ، وعلى رأسها روسيا ، اذا كانت هذه العالقات تقـوم علـى أسـاس    

 .)٤(االحترام المتبادل والمنافع المتبادلة

اما موقف الحزب من االستعمار ، فهو واضح وصريح جدا ، وهـو  

                                 
  ٨الدكتور محسن عبدالحميد ، الحزب االسالمي العراقي ، مصدر سابق ، ص)١(
  من النظام الداخلي  ٣٥المادة )٢(
  ٨الدكتور محسن عبد الحميد ، مصدر سابق ، ص)٣(
  ٨المصدر نفسه ، ص)٤(
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) ٤٠موقف المحارب بصالبة وعناد ، وقد نص دستور الحزب فـي مادتـه (  
على ذلك (يؤمن الحزب بان االستقالل الصحيح لن يتحقق مفهومه الصـحيح  
اال بمحاربة االستعمار والتبعية ، وعلى أختالف أنواعها وضـروبها ، سـوأ   

االستعمار أو التبعية سياسيا أو عسكريا أم اقتصاديا أم ثقافيا ، حتـى  اكان هذا 
 .)١(تتحقق لالمة شخصيتها المستقلة حقا وهي الشخصية االسالمية)

رابعا : موقف الحزب من القومية الكردية والتركمانيـة وموقفـه مـن    
 المواطنين غير المسلمين .

لقوميات الموجودة ان الحزب يحكم فكرته االسالمية ينظر الى جميع ا
في العراق نظرة أحترام لحقوقها وال يفرق بين قومية وأخرى علـى أسـاس   
قوله تعالى (يا أيها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شـعوبا وقبائـل   

 . )٢(لتعارفوا ان اكرمكم عند اهللا اتقاكم ان اهللا عليم خبير)
قومياتهم هو تقواهم وصـالحهم  فأساس التفاضل بين المواطنين على اختالف 

 ومنفعتهم للجميع .

كما ان الحزب يستنكر كل وسيلة اعتدائية تستعين بها قومية ضد أخـرى اذ ال  
بد ان تتسم القوميات في الجمهورية العراقية بروح االسالم التي توجب عليهـا  
االخوة والوئام والعيش بامن وسالم كأنهم أعضاء جسد واحد اذا اشتكى منـه  

، وال يمنع هذا من اعتـزاز   )٣(مى حتداعى له سائر الجسد بالسهر وال عضو
كل قومية بمحاسنها وخصالها الحميدة والمطالبة بحقوق أبنائها العادلة من دون 

، وهذا ما يفسـر موقفـه مـن     )٤(امتياز ، فالمسلمون سواسية كاسنان المشط 
 الب بها االكراد .موضوع الفدرالية التي ذكرها في مشروعة السياسي التي يط

                                 
  المادة اربعين من النظام الداخلي للحزب )١(
  ١٣القران الكريم ، الحجرات ، )٢(
  يث نبوي شريفحد)٣(
  حديث نبوي شريف)٤(
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اما في موضوع المواطنين غير المسلمين فقد نصت المادة السادسة من منهاج 
الحزب بصراحة ال تقبل النقاش أو الجدال على (المواطنون غيـر المسـلمون   
متساوون في الحقوق ، سواء كانـت حقوقـاً سياسـية ام عامـة أم خاصـة      

ر التي تقوم على العقيدة الدينية والواجبات مع المواطنين المسلمين اال في االمو
كمـا نصـت    )١(وعلى الدولة ان تؤمن للمواطنين التمتع بجميع هذه الحقـوق) 

ر المسلمين من أهل الكتـاب مصـونة وال   يالمادة السابعة (عقيدة المواطنين غ
  .)٢(تمس بسوء ولهم الحرية في اقامة شعائرهم الدينية في حدود النظام العام) 

لثامنة (يخضع المواطنون غير المسلمين لما يخضع وقد نصت المادة ا
له المسلمون من احكام في جميع المجاالت الجنائية والمدنية اال فيما خصوا به 

 .)٣(من احكام)
فكل هذه المواد التي وردت في منهاج الحزب تـدل علـى ان نظـرة    
الحزب الى المواطنين غير المسلمين ، انما هي نظرة تقديرية ومسـاواة مـع   

لمواطنين االخرين ، وهذا ما الزم به الحزب نفسه بمقتضى المـادة التاسـعة   ا
 . )٤(بالعمل على اقامة مجتمع فاضل خال من المفاسد والمنكرات 

 الحزب من الحكومة واالنتخابات : موقفخامسا : 

لقد دخل الحزب االسالمي في مجلس الحكم ومـن بعـده الحكومـة    
والتي تقضي المطالبة بحقوق الشعب العراقي  المؤقتة بدافع المشاركة السياسية

التي سلبت ، وكذلك المساهمة في كتابة دستور البالد الدائم والـذي يجـب ان   
تحقق فيه مصالح الشعب العراقي والشعوب تيستقي من منهج االسالم الشامل و

                                 
  المادة السادسة من النظام الداخلي للحزب )١(
  المادة السابعة من النظام الداخلي للحزب )٢(
  المادة الثامنة )٣(
  المادة التاسعة )٤(
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عبر مشاركتنا تحملنا الكثير مـن النقـد   يؤكد االمين العام للحزب (و )١(كافة 
م وأثرنا ان نبقى فاعلين تغليباً لمصلحة الشعب على مصلحتنا الحزبية ، واالتها

وكان دئبنا دوما المناصحة مع توجه الحكومة والتي نعتقد احيانا انها تجاوزت 
الخطوط الحمراء ومنها ما حصل في مدينة النجف وتلعفر وسـامراء وبـاقي   

 .)٢( )مدن العراق

لكوننـا  "في تشكيلة الحكومة مبرر  ولكن الحزب راى انه لم يعد هناك
قد افرغنا الوسع في ابداء المشورة التي نراها صحيحة ، لـذا قـرر الحـزب    
االسالمي العراقي االنسحاب من الحكومة المؤقتة النـه ال يريـد ان يتحمـل    
مسؤولية أراقة الدم العراقي وبال مبرر شرعي ، ويبقى الحزب مشـاركا فـي   

ته الواسعة مع االطياف السياسـية المختلفـة   العملية السياسية ناشطا في عالقا
فاعال في النشاطات التي أقرها مشروعه السياسي ، واخيرا نسال اهللا تعالى ان 
يحقن دماء أهلنا في الفلوجة وفي كل مدن العراق ونعلن وبكل وضوح تعاطفنا 
مع كل ابناء شعبنا من الشمال الى الجنوب وبدون تفريق ، وسـوف يتصـدى   

سائل المقاومة السلمية المتاحة للرد على اية حماقـات يرتكبهـا   الحزب بكل و
االحتالل أو تصدر عن الحكومة المؤقتة ضد أهلنا أينما كـان مـوقعهم فـي    

، وفي هذا الصدد صدرت التوجيهات الى ممثـل الحـزب    )٣("العراق الجريح
االسالمي في الحكومة المؤقتة (الدكتور حـاجم الحسـني وزيـر الصـناعة)     

رفض هذا االمر وفضل البقاء في المنصب على مصلحة الحـزب  حاب لكنه باالنس
وقد صدر على اثر ذلك تصريح صحفي يقطع فيه الحزب االسالمي عالقـة حـاجم   

                                 
) صادر عن الحزب االسالمي العراقي بخصوص االنسحاب من الحكومة ٥٠بيان رقم ()١(

  ٩/١١/٢٠٠٤المؤقتة بتاريخ 
  المصدر نفسه )٢(
  المصدر نفسه )٣(
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، علما ان الوزير المذكور منح هذا )١(له في الوزارة الحسني بالحزب ولم يعده ممثال
الحـاكم المـدني االمريكـي    نتيجة لترشيح الحزب االسالمي له وموافقـة  المنصب 
لعب دور الوسيط بين اهالي الفلوجة وقوات االحتالل في على تعيينه ، كما (بريمر) 

    )٢(١٢/٤/٢٠٠٤مدينة بتاريخ الأزمة الفلوجة االولى أنذاك بعد فشلهم في دخول 

وقد اعلن الوزير المذكور أنسحابه من الحزب االسالمي والدخول في 
لمؤقت غازي عجيل الياور (قائمة عراقيـون) التـي   قائمة رئيس الجمهورية ا

حصلت على خمسة مقاعد في الجمعية الوطنية في االنتخابـات التـي جـرت    
 )٣( ٣٠/١/٢٠٠٥بتاريخ 

قـد  اما فيما يتعلق بموقف الحزب االسالمي العراقي من االنتخابات ف
مناسـبا  كان الحزب يعتقد بان االنتخابات بشكل عام تشكل ابتداء خيار سياسيا 

سسـات الدسـتورية   ؤلتحرير البالد وتحقيق السيادة الوطنية الى جانب بناء الم
والسياسية وتوفير الفرص المناسبة للجميع وبشكل عادل للمشـاركة السياسـية   
على الساحة العراقية ، ان االنتخابات كممارسة سياسية ليست مطلوبة لـذاتها  

          منهـا الـى مسـتقبل افضـل     وانما باعتبارها وسيلة ينتقل فيهـا العـراق و  
ولذلك البد من الحرص على عناصر نجاحها ومن اهم العناصر التي حـددها  

 الحزب والتي تساعد على افشال االنتخابات هي:

عدم توفير الشروط االمنية وشيوع حالة الالستقرار في كافـة منـاطق     -١
  العراق .

بصورة مرضـية علـى    المشرفة على االنتخابات ة المفوضيةجابعدم ا  -٢
  كافة الطعون القانونية والفنية ،  

                                 
  ٩/١١/٢٠٠٤تصريح صحفي صادر عن الحزب االسالمي العراقي بتاريخ )١(
بخصوص مدينة الفلوجة صادرة عن المكتب السياسي للحزب االسالمي  ٦بيان رقم )٢(

   ١٢/٤/٢٠٠٤العراقي بتاريخ 
   ٢٠٠٥شباط  ١٥) الصادرة بتاريخ ٥٨جريدة اليومية العدد ()٣(
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  عدم تحقق التوازن في مكاتب المفوضية أو اللوائح التي صدرت عنها .  -٣
ضمان انتخابات نزيهة وشفافة من خالل السعي بتكليف اطراف محايـدة    -٤

كممثلي جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر االسالمي وهيئـة االمـم   
  اد االوربي لالشراف على االنتخابات .المتحدة واالتح

تعليق قانون الطوارئ الذي يحجب الحريات المدنية ويعوق النشـاطات    -٥
 االنتخابية .

الحـزب االسـالمي العراقـي    فقد راى وفي ظل غياب هذه الشروط 
باالضافة الى جمع وافر من االحزاب والحركات والتجمعـات المـؤثرة فـي    

 ٦بادر الى طلب تأجيل االنتخابات لمدة اقلها (ان ي  الساحة السياسية العراقية ،
أشهر) علها تفضي الى مناخ مناسب يحقق نجاح االنتخابـات بمـا يتناسـب    

ان الحزب االسالمي العراقي انطالقـا مـن    . )١(العراقي   وتطلعات الشعب
الشرعية والوطنية يتمنى على  االطراف التي ال زالت مصرة على  تهمسؤولي

اجراء االنتخابات في موعدها المحدد ان تعيد النظر في موقفهـا فـي ضـوء    
الحقائق على االرض ، والحزب أزاء هذا االصرار يجد نفسه مضطرا العادة 

 . )٢(النظر في موضوع مشاركته في االنتخابات بما يتفق ومشروعه السياسي 
عدم خوض االنتخابـات والتـي   لمن هنا يتضح ان للحزب االسالمي مبررات 

 )٣(حددها في بيانه حول االنتخابات علماً ان قائمته حصلت على مقعـد واحـد  
حاول الفائزون بالجمعيـة الوطنيـة    مقاطعته لهذه االنتخاباتمن على الرغم 

ءت ايضـا  ان مقاطعة الحزب االسـالمي جـا   منحه مقعد واحد في الجمعية .
نتيجة لموقف هيئة علماء المسلمين الرافض لالنتخابات فـي ظـل االحـتالل    

                                 
) صادر عن الحزب االسالمي العراقي بخصوص موقف الحزب من ٥٣رقم (بيان )١(

  ٢٩/١١/٢٠٠٤االنتخابات العامة بتاريخ 
   ١٦/١٢/٢٠٠٤) في ٥٦جريدة يومية ، المصدر السابق ، كذلك البيان ()٢(
  جريدة اليومية ، مصدر سابق )٣(
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وكذلك نتيجة ضغط فصائل المقاومة المسلحة على الحزب االسالمي لغـرض  
تخليه عن الدخول في االنتخابات حيث ان هناك اجنحة ترفض العمل السياسي 

ظات عديدة على وتسلك الكفاح المسلح ومنها جماعة االخوان التي سجلت تحف
الحزب االسالمي بدخوله الى مجلس الحكم والحكومة المؤقتـة ولـذلك فقـد    
الحزب االسالمي شعبيته على مستوى (أهل السنة) خصوصا فـي محافظـة   

إال أنه ثبت صحة نهـج  االنبار ومحافظة نينوى وصالح الدين ومحافظة ديالى 
ين بالسـلطة علـى   الحزب في الدخول في العملية السياسي خشية تفرد األخر

  ٠الرغم من الضغوطات التي تعرض لها 
اطراف عديدة مساعيها لدى الحـزب االسـالمي   في حينها كما بذلت 

ـ  الدخول في االنتخابات ولكنهقناع قيادة الحزب لأل وهـذا مـا اكـده     ترفض
 .)١(٢٠/١/٢٠٠٥بتاريخ  ٥٩الحزب االسالمي في بيانه رقم 

 

                                 
 ٢٠/١/٢٠٠٥صادر عن الحزب االسالمي العراقي بتاريخ  ٥٩بيان رقم )١(
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من خالل تتبعنا مسيرة الحزب االسالمي اتضح انه كان يعمل بطريقة 
حيث اجيز رسميا من قبل محكمـة التمييـز    ١٩٦٠سرية في العراق الى عام 

الداخلية في بداية االمر اعطائه الموافقة على ممارسـة  وزارة بعد ان رفضت 
عات نشاطه السياسي العلني ، لقد كان الحزب يمارس نشاطه عن طريق التجم

الثقافية واالسالمية ، لكن سرعان ما تم اعتقال قيادة الحزب والقي بهـم فـي   
السجون بناء على اصدار مذكرة انتقدت الحكومة والنظـام العراقـي انـذاك    
بزعامة عبدالكريم قاسم ، وقد جمد الحزب نشاطه العلني وغادر الكثيـر مـن   

وبعد سقوط النظـام  اءه الى الخارج ومارسوا عملهم السياسي من هناك ، ضاع
بدء نشاطه السياسي العلني  ٩/٤/٢٠٠٣على ايدي المحتلين االمريكان بتاريخ 

والتشاور مع االحزاب والحركات السياسية التي ظهرت على الساحة العراقيـة  
وطرح مشروعه السياسي وبين بوضوح موافقة الثابتة والمحددة مـن اغلـب   

ب العراقي وضرورة اعادة كيـان  القضايا المهمة التي لها صلة بمصلحة الشع
 الدولة العراقية واعمار ما دمرته الحرب .

تعرض قد األسالمي العراقي ان الحزب ، لكن وفق تصورنا الخاص 
لحملة تشهير من قبل االحزاب العلمانية هدفها التسقيط السياسي للحزب لكـي  

ب تحقق هذه االحزاب مكاسب سياسية وتضمن لها دعماً جماهيريا على حسـا 
الحزب الذي كان يتمتع بشعبية كبيرة وخاصة بين ابنـاء السـنة . ان عمليـة    
التشهير السياسي بالحزب االسالمي قادها بعض زعماء االحـزاب العلمانيـة   
السنية ، بحيث انتقدوا الحزب نتيجة موافقته على الدخول في مجلـس الحكـم   

ن قـوات  ومشاركته في الحكومة المؤقتة ، وكذلك دخوله كطرف وسـيط بـي  
االحتالل األمريكيه وبين اهالي الفلوجة في معركة الفلوجـة األولـى بتـأريخ    

ونتيجة لهذه الحملة الشعواء تعرضت بعض مقار الحزب الـى   ١٢/٤/٢٠٠٤
االعتداء من قبل بعض الفصائل المسلحة المدعومة مـن بعـض االطـراف    

د الجماهيري السياسية ، وهذا ماأفقد الحزب بعض من مكاسبه السابقة في الحش
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الكبير الذي كان يتمتع به كما افقده بعض قياداته الدعوية التي أمتدت لها ايادي 
الغدر نتيجة لسياسة التضليل التي شوهت صورة الحزب االسالمي مما أنعكس 

بحصـوله علـى    ٢٠١٠هذا على نتائج الحزب في االنتخابات البرلمانية عام 
بنتائجه السابقة وهذا دفع الحزب الى  ستة مقاعد فقط وهذا تراجع كبير مقارنة

القيام بأنشطة دعوية لتوضيح موقفه من كل االتهامات التي ألقيت عليه وقيامه 
بعزل بعض القيادات النفعية التي كانت تسعى وراء المناصب وال تعمل وفـق  

   ٠المباديء الذي انتهجها الحزب 
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IRAQI ISLAMIC PARTY 
I.I.P 

By. 
A.P.Dr. Khamis Dham Hamid 

 
It is known that intellectual trends revolve around the basic 

Association is the axis that make up all their views and 
perceptions and ideas. These currents exceeding four forms: - 
either a national trend to make national issue is altered or a 
national trend to make the national question or modified stream 
socialist make the issue of caste case or make religious stream of 
the religious issue axis views and perceptions. 
Iraqi Islamic Party from the recent trend, it is Islamist political 
stream its members who belong to the Sunni sect, if not all 
belonging to him from this community. However, the rules of 
procedure nor shall it preclude affiliation other denominations him 
but did not actually prove it and it is a religious party Sunni 
politician, adopted approach of the Muslim Brotherhood, which 
was founded by Sheikh Hassan al-Banna in 1928 in Egypt and 
then spread to the rest of the Arab countries and Islamic countries, 
has become so After that a global organization with branches in 
most of the Arab and Islamic countries, and the Iraqi Islamic Party 
is declared branch in Iraq, which was adopted from the political 
process his slogan. Islamic Party permission is one of the branches 
of this group, if not its political wing in return for the military 
wing of the group (the Islamic Resistance national in Iraq) and in 
accordance with this every researcher on the same highlight 
placed the party through the study of the organization and the 
ideas and attitudes to find the appropriate answer to the questions 
raised about the nature of the subject under study and these 
questions are when Iraqi Islamic Party began his political activity 
in Iraq? Does he was exercising his political overt or covert 
manner? What is the nature of the organizational structure of this 
party? What is the political project before? What is the most 
important political positions towards the most important issues 
related to the interests of the Iraqi state and the Iraqi people?, Try 
this search verification of the hypothesis that "the Iraqi Islamic 
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Party, was found at the beginning of the matter in a confidential 
manner and through associations and cultural forums and Islamic 
then began his public after awarded government Abdulkareem 
Qasim holiday in practice his public in 1960, "It has been found 
that party a direct result of the disadvantages of the Iraqi political 
system at the time and as a result of the repercussions of internal 
and external all to contribute to the establishment in Iraq has 
necessitated this study to adopt the historical method and 
structural analytical Therefore enrolled Find four demands 
addressed first historical roots of the Iraqi Islamic Party, and take 
the second requirement study in the rules of procedure and the 
organizational structure and the third demand dealt with the 
political project of the Islamic Party The fourth requirement 
handled the most important political positions of the Iraqi Islamic 
Party and the evidence Conclusion research summary and 
conclusions reached by the researcher  ...  

By following us march Islamic Party turned out he 
was working in a confidential manner in Iraq in 1960 as passed 
officially by the Court of Cassation after rejecting the Interior 
Ministry initially giving consent to the exercise of his political 
activity in public, it was the party exercised its activity through 
gatherings cultural and Islamic , but was soon arrested the 
leadership of the party and thrown in jail on a warrant criticized 
the government and the Iraqi regime then led by Abdul Karim 
Qasim, was frozen party activity in public and left many of its 
members abroad and exercised their political from there, and after 
the fall at the hands of American occupiers on 9/4/2003 start his 
political activism and public consultation with the political parties 
and movements that have emerged in the Iraqi arena and put his 
political and clearly between fixed and specific approval of the 
most important issues that are relevant to the interests of the Iraqi 
people and the need to re-structure of the state of Iraq and rebuild 
what has been destroyed by war. 

But according to our perception of the private, that the Iraqi 
Islamic Party, has been subjected to a smear campaign by the 
secular parties aim of the party's political miscarriage in order to 
achieve this gain political parties and guaranteeing them the 
public support at the expense of the party that was hugely popular, 
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especially among the sons of the year. The process of defamation 
political Islamic Party, led by some leaders of secular parties 
Sunni, so criticized the party as a result of his agreement to enter 
into a governing council and participation in the interim 
government, as well as entering the party as an intermediary 
between the American occupation forces and among the 
inhabitants of Fallujah in the battle of Fallujah First On 
04.12.2004 As a result This campaign indiscriminate been some 
party headquarters to attack by some armed factions backed by 
some political parties, and this Maavkd party some of the earlier 
gains in the crowd great he enjoyed as hamstrung by some leaders 
advocacy that stretched her hands treachery result of the policy of 
disinformation that tarnished Image Islamic Party, which was 
reflected this on the results of the party in the parliamentary 
elections in 2010 by winning six seats only and this significant 
decline compared to its findings earlier this push the party to carry 
out activities advocacy to clarify its position of all the accusations 
thrown at him and he dismissed some leaders utilitarian that were 
trying behind the positions do not operate according to the 
principles which the party pursued 

  
  

 


