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ــعــايــيــر ــة الــقــائــمــة عـــلى ا اجلــر
الــقــانــونـيــة وحــدهــا  والــدعـوة الى
تـطـويـر الـقـانـون اجلـنـائي وحتـسـ
نــظم الـــقــضــاء اجلــنــائي الى جــانب
الــتــصــدي لــلــعــوامـل االجــتــمــاعــيــة
ـسـاعدة عـلى ارتـكاب واالقتـصـادية ا
ة مـثل الفقـر واالمية والـبطالة اجلر
والظـلم والتمـييـز العنـصري وغـيرها

من العلل االجتماعية . 
احـتـرام احلــقـوق االنـسـانـيـة •  
لال والشعـوب ولكل فرد من االفراد
باطار ما هو مقرر في شرائع السماء
وقوان االرض ضمان اكيدة لتوطيد

االمن العام في اجملتمع االنساني . 
حـيث ثبت عـجـز الـتشـريـعات •  
اجلـنـائـيـة الـسـائدة فـي مـختـلف دول
تزايد العالم عن مواجـهة التصـاعد ا
ـنظـمة  اط جـديدة مـن اجلرائم ا ال
وبخاصـة االرهاب وجرائم االنـترنيت
ــتــاجــرة  غــسـل االمــوال الــقــذرة  ا
بــاالعـــضـــاء الــبـــشـــريــة  الـــتـــجــارة

اجلنسية باالطفال .
 فالبــد من سـيـاســة جـنـائــيـة جـديـدة
تــواكب مــســتــجــدات الــقــرن احلـادي
والــعــشــرين تــقــوم عــلى جــعـل هـدف
توطيـد االمن العـام ومكافـحة االجرام
هــدف مـركـزي لــيس فـقط لــلـســيـاسـة
ا خملتلف السياسات االجتماعية وا
االقتصـادية والـثقافـية والتـربوية في
الـــدولـــة وبــاطـــار الــتـــعـــاون الــدولي
واالقـــلــــيـــمـي لـــتــــحـــســــ االحـــوال
االجتماعية في العالم بأسره  وازالة
الــفــجــوة الــهــائــلـــة في مــســتــويــات
ـتـخـمة ـعـيشـة بـ الـدول الـغـنيـة ا ا
ــــعُــــدمــــة  والــــدول الـــــفــــقــــيـــــرة وا
ة باطار خطط نع اجلر والتخطيط 
التنميـة الشاملة  واعـتماد االساليب
الــعــلــمـــيــة في مــكـــافــحــة االجــرام و
دنـية احتـرام احلقـوق الـسيـاسيـة وا
واالقتصاديـة واالجتمـاعية والثـقافية
لكل انسـان ...... وتعـاون جميع اال
والشـعوب من اجل ايـجاد نـظم عادلة
تــســمــو فـــيــهــا قــيم الــدين واالخالق
احلمـيدة ويـسـود فيـها حـكم القـانون
ـــســــاواة في عـــلـى اســـاس مــــبــــدأ ا
احلـــقـــوق والـــواجـــبـــات بـــ الـــدول
صغيـرها وكـبيرهـا  وتأم مـستوى
معـاشي الئق لكل فـرد في اجملتمع ...
والبـــد من ســيــادة مـــبــاد الــقــانــون
الـدولي في الـعالقـات بـ الـدول على
اســاس تــصـفــيــة االسـتــعــمــار وقـمع
الـــعـــدوان واالحـــتـالل .... وتـــوطـــيــد
الــــتــــعــــاون الـــــدولي االقــــتــــصــــادي
واالجــــتـــمـــاعـي عـــلى وفـق مـــقـــررات
اجمللس االقـتصـادي واالجتـماعي في
ـــتـــحـــدة والـــوكــاالت هـــيـــئـــة اال ا
ـتعـاونة رتـبـطة به وا تـخـصصـة ا ا

معه . 
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أمـا عن ( اجلـرائم االجـتـمـاعـيـة ) فـلم
نـطلع عـلى دراسـة عربـيـة او اجنـبـية
عنـها ولم تـتوفـر لديـنا مـعلـومات عن
عــــقـــد مــــؤتـــمــــر عـــربـي او دولي عن
(اجلرائم االجتمـاعية )لذلك سـنجتهد
في تــعــريـفــهــا بـانــهــا ((كل فـعل  او
امتناع عن فـعل  معاقب علـيه قانوناً
يــــتـــــضــــمـن اعــــتـــــداء عـــــلى االسس
االجـــتــمــاعــيــة لـــلــدولــة او احلــقــوق

االجتماعية لالفراد)) . 
واالسس االجتماعية للدولة هي التي
يـــتـم حتـــديــــدهــــا في دســــتــــورهـــا .
كننا الـقول ان الدساتيـر العراقية و
كـــانـت  ومــــازالت حــــريــــصـــة عــــلى
االلــــتـــــزام في ســـــيــــاســـــة الــــعــــراق

االجتماعية على :- 
احملـافــظـة عــلى كــيـان االسـرة •
بوصفها اساس اجملتمع  واحملافظة
عــلى كـــيــانــهـــا وقــيــمـــهــا الــديـــنــيــة
ادة  29من واالخالقـية والـوطـنـيـة (ا

الدستور اجلديد) . 
حــمــايــة االمـومــة والــطــفــولـة •
والــشـــيـــخـــوخــة  ورعـــايـــة الــنـــشئ
ناسبة والشباب  وتـوفير الظـروف ا
ادة لـتـنـميـة مـكـانـتـهم وقـدراتـهم . (ا

 29من الدستور اجلديد) . 
رعـــــــايــــــــة حق االوالد عــــــــلى •

االول // هــــو الـــــذي يــــفـــــصل بــــ
(الــــــوقــــــايــــــة من االجــــــرام) وبــــــ
(الـــســــيــــاســـة اجلــــنـــائــــيـــة) اي ان
ة) ال اجراءات (مـا قـبل وقوع اجلـر
تــعـــد من مــوضـــوعــات الـــســيـــاســة

اجلنائية. 
الثـاني // هـو الذي يـجعل مـوضوع
ـة) بـجـانـبـيـهـا (الـكـفـاح ضــد اجلـر
ــــة الــــوقــــائي قــــبل وقــــوع  اجلــــر
ـة هـو والـعالجـي بـعـد وقــوع اجلـر

موضوع السياسة اجلنائية . 
وبـتـعـبــيـر اخـر يـذهب االجتـاه االول
في تعـريف السـياسـة اجلنـائيـة على
انها فـرع من فروع القـانون اجلنائي
يـهتم بـسـياسـتي الـتـجر والـعـقاب
اي انـهــا سـيـاسـة قــانـونـيـة. بــيـنـمـا
يــذهب االجتــاه الــثــاني في تــعــريف
الـسـيـاسة اجلـنـائـيـة عـلى انـهـا جزء
مـن الـســيــاســة االجــتـمــاعــيــة يــهـتم
ـنـعـهـا قبل ة  بـالـكفـاح ضـد اجلـر
وقوعها ومعاجلتـها بعد وقوعها من
ـــنع والــتـــجــر خـالل ســيـــاســات ا

واالصالح العقابي .... 
ونـــــحن نـــــرجح االجتـــــاه الـــــثـــــاني

لالسباب االتية :- 
) و ان لـســيـاســتي (الــتـجـر •
(الــعـقــاب)  وهـمــا اهم مـوضــوعـات
السياسة اجلنائية  اهداف (وقائية)

ة) .  و (مانعة للجر
الن الــتــجــر الـقــانــوني امــا يــأخـذ
صورة (الـنـهي) او (االمـر) ... واغلب
النـصوص الـنـاهيـة او االمرة تـهدف
الى الوقـاية من االجـرام من خالل ما

تؤديه من دور اجتماعي تربوي . 
ـــاضي والــــعــــقـــاب (ال يــــوجه الـى ا
ة وقـعت  وانتهى للـتكفـير عن جـر
ـنع ـسـتـقـبل  ـا نــحـو ا امـرهـا  وا
جـرائم يحـتـمل وقـوعـهـا  سواء ذلك
ــنع اخلــاص) اي مــنع اجملــرم في (ا
ــنع من الــعـــودة الى االجــرام  او (ا
الـعـام) اي منـع االخريـن من االقـتداء

به اي اجملرم) . 
فـي الــســـيـــاســـة اجلــنـــائـــيــة •
احلـديــثـة البـد من مــراعـاة حـقــيـقـيـة
ـة) (مـرض اجــتـمـاعي) كـون (اجلــر
وليـست (مـشكـلة قـانونـية) . ومـثلـما
تــقــوم الــصــحــة االجــتــمــاعــيـة عــلى
جـانــبي (الـوقـايــة) و (الـعالج)  فـان
السياسـة اجلنائيـة بدورها  البد ان
ـة قــبل تــهــتم بــالــوقــايــة من اجلــر
وقوعها  ومعاجلتها بعد وقوعها. 
ــتــحـدة ان مــؤتـمــرات اال ا •
ــذنـبـ  ــة ومـعـامــلـة ا ــنع اجلـر
وهي تـتـجـاوز اخلالفـات الـعـقـائـديـة
فـي الــفـــكـــر اجلـــنــائـي  وحتــتـــضن
مــخــتـــلف الــتـــيــارات الــفـــكــريــة في
ـيـة لـظـاهـرة االجرام ـواجـهـة الـعـا ا
ـنـظم خصـوصاً عمـومـاً  واالجرام ا
توصلـت في مؤتمـراتهـا الدورية الى

 -:
اعـطـاء اولويـة لـسـيـاسـة منع •
ـــة عـــلى فــرعـي الــســـيـــاســة اجلـــر

اجلنائية في التجر والعقاب . 
وجـــوب اعــــادة الـــنـــظـــر في •  
ــنع االســتــراتــيــجــيـة الــتــقــلــيــديــة 

يس  والدكتور االسـتاذ علي راشد .
كــمــا تـمــيــز الـدكــتــور احـمــد فــتـحي
بهـنسي بـتنـاول موضـوع (السـياسة
اجلنائية في الشريعة االسالمية) . 
وبــدأ اهـــتــمــام الــفــقـه اجلــنــائي في
ــــوضـــوع (الـــســــيـــاســـة الـــعـــراق 
اجلنائـية) منـذ منتـصف السبـعينات
ــــاضي  ومـــازال هـــذا مـن الـــقـــرن ا
رحوم االهتـمام مـستـمراً فـقد الـقى ا
االســـتــاذ خـــالــد عــر مـــحــاضــرات
بـعـنـوان (السـيـاسـة اجلـنـائـيـة) على
طــلـبــة الـدراســات الـعــلـيــا في كـلــيـة
الـقانـون والـسيـاسـة بجـامـعة بـغداد
في العام الدراسي  1976 – 1975.

WOzUMł WÝUOÝ
وفي عام  1976عـقـدت وزارة الـعـدل
حــلــقــة نــقــاشـيــة حــول (الــســيــاسـة
اجلنائية في العراق) نشرت وقائعها
في مـجـلـة (الـعـدالـة) الـعدد الـرابع /
ـناقـشات  1976. واشتـرك في تـلك ا
ـرحــوم اسـتــاذنـا االســاتـذة كل مـن ا
الــــدكـــتــــور عــــلـي حـــســــ اخلــــلف
واحملــامي شـاكــر الــعـاني واالســتـاذ
الـــقـــاضي مـــحـي الـــدين الـــســـعـــدي
والدكـتـور اقبـال الفـلـوجي والدكـتور
عــبـد الــسـتــار اجلــمـيــلي واسـتــاذنـا
الـدكــتـور صــفـاء احلــافظ . وفي عـام
 1977اجنز الـسـيد مـنـذر كمـال عـبد
الــلــطـــيف رســالـــة مــاجــســـتــيــر عن
(الـــســيــاســة اجلــنــائــيــة في قــانــون
رحوم العقوبات العراقي) باشراف ا

الدكتور ناطق الدروبي . 
واتـسع الـبـحـث في مـنـاقـشـات ورقـة
عـــمل اصالح الـــنــــظـــام الـــقـــانـــوني
وضوع (اسس السياسة اجلزائية
ـنـطـلــقـات االسـاسـيـة واالهـداف ... ا
الـعـامـة) ... الـتي صـدر الـقـانـون رقم
ـوجبها مع  35لسنة  1977للعمل 
غـــيـــرهـــا من مـــوضــوعـــات االصالح

القانوني في جمهورية العراق . 
ثم اعـتـمـدت كـليـة الـقـانـون بـجـامـعة
بـغـداد تـدريس مـوضـوع (الـسـيـاسـة
اجلنائـية) واناطت بـالدكتـورة واثبة
داود السعدي تدريسه .... وقد تولت
الدكتورة واثبة السعدي تدريس هذا
ـوضوع ايـضـاً عـلى طـلبـة الـدبـلوم ا
الــعــالي بــعــلــوم االمن الــداخــلي في
ـعــهـد الـعــالي لـضــبـاط قـوى االمن ا

الداخلي اوائل التسعينات . 
وفي حـزيـران  1993قـدم كـاتب هـذه
الــــدراســــة ورقــــة عـــــمل بــــعــــنــــوان
ـعاصـرة في الـسيـاسة (االجتاهـات ا
عهد اجلنائية الدولية) نوقشت في ا
الـعالي لـضـبـاط قـوى االمن الـداخلي
واعــتـــمـــدت تــوصـــيـــاتـــهــا مـن قــبل
عينة في وزارة الداخلية . اجلهات ا

واحـدث كــتـاب صـدر فـي الـعـراق عن
(الــســيــاســة اجلــنـائــيــة) هــو كــتـاب
رحوم اكرم نشأت استاذنا الدكتور ا
ابراهيم عن مكتبة النهضة  –بغــداد

عام  1996.
كـننـا القـول بوجـود اجتاه في و
تــعــريف الــســــيــاســة اجلــنــائــيـة ...

هما:- 

 W bI

اجنـــز الــــتــــكـــامـل بـــ الــــدراســـات
الـقـانـونــيـة والـدراسـات الـسـيـاسـيـة
ســيـــاســة جـــنــائـــيــة ســـديــدة جتــاه
(اجلــرائم الـســيــاسـيــة) . كـمــا حـقق
الـتــكـامل بـ الـدراسـات الــقـانـونـيـة
والـــدراســات االقــتـــصــاديــة تـــقــدمــاً
ملموساً في السياسة اجلنائية جتاه

(اجلرائم االقتصادية) . 
ونـعـتـقــد ان اخملـتـصـ بـالـدراسـات
القـانونـية وبـالدراسـات االجتـماعـية
في الــبالد الــعـربــيــة مـطــالـبــون بـان
يبذلوا جـهداً فكرياً مـكثفاً لـلعناية بـ
(اجلرائم االجـتمـاعيـة) و بـ (سيـاسة
جـــنـــائـــيــة مـــوحـــدة جتـــاه اجلــرائم
االجـــتــمــاعـــيــة) .... وذلك لـالســبــاب

االتية :- 
اوالً // ان مـجـتـمــعـنـا الـعـربي وهـو
يـسـتلـهم سـيـاسـته الـعـامة مـن تراثه
ـتـصل بـجـوهر احلـضـاري العـريق ا
روح رسـاالت الــسـمـاء  وخـاتــمـتـهـا
الشريعـة االسالمية  يعـد (التضامن
االجتـماعي) و (الـتكـافل االجتـماعي)
و (االمـن االجـــتــــمــــاعي) و (الــــعـــدل
االجتـمـاعي) اهداف عـلـيا في نـظامه
السيـاسي واالقتصـادي واالجتماعي

والثقافي والتربوي ..... 
ثـانــيـاً // ان قـلــة عـنـايــة الـدراسـات
ـيـة الـقــانـونـيـة واالجــتـمـاعـيــة الـعـا
ــوضــوع (اجلـرائـم االجـتــمــاعــيـة)
وبــالـســيـاسـة اجلــنـائــيـة جتــاهـهـا 
يـجب ان ال تــكـون سـبـبــاً لـلـتـردد في
ـوضـوع  بل بـالـعـكس تـنـاول هـذا ا
يـــــجب ان تـــــكـــــون دافــــعـــــاً قـــــويــــاً
لالجـتـمـاعـيـ والـقـانـونـيـ الـعـرب
لــيـقـدمــوا من ابـداعــاتـهم الـفــكـريـة 
نـظــريـة عـربـيـة اسالمـيــة لـلـسـيـاسـة
اجلنـائية جتـاه اجلرائم االجـتمـاعية
تـسـتـفـيـد مـنـهـا اال االخرى ونـحن

جديرون بذلك . 
ثالثـاً // قانون الـعقوبـات العراقي 
النافذ حالياً  رقم  111لسنة 1969
 ?وهو الـقانـون الـوحيـد ب قـوان
عــقـــوبــات الـــدول الــعـــربــيـــة  افــرد
ـوضوع (اجلـرائم احـكـامـاً خـاصـة 
االجـتــمـاعـيـة)  وعــدهـا من اجلـرائم
صـلـحـة الـعـامـة .... لذلك ـضـرة بـا ا
يـتحـمل رجـال الـقـانـون اجلـنائي في
الــعــراق مــســؤولــيــة مــضــاعــفــة في
ــــبـــادرة بــــتــــأصــــيل الــــبــــحث في ا

(اجلرائم االجتماعية) ..... 
وهذه الـدراسـة .... خطـوة اولى على

هذا الطريق ... 
فما هي السياسة اجلنائية ? 

وما هي اجلرائم االجتماعية ? 
وما هـي اهداف الـسـياسـة اجلـنائـية

جتاه اجلرائم االجتماعية ? 
مـنـذ مـنتـصف الـسـتـيـنـات من الـقرن
ــاضي تـــصـــاعــد اهـــتــمـــام الـــفــقه ا
ـــوضــوعــات اجلـــنــائي فـي مــصــر 
الـسـيـاسـة اجلـنـائـيـة .... وتـمـيـز في
هـــذا اجملـــال عــدد مـن االســاتـــذة في
مـقدمـتـهم استـاذنـا الدكـتـور محـمود
محمـود مصطـفى واستاذنـا الدكتور
احـمـد فتـحي سـرور والـدكـتـور سـيد
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والــديـــهم في الـــتــربـــيـــة والــرعـــايــة
والتـعـلـيم  وحق االبـاء على اوالدهم
في االحتـرام والرعـاية  والسـيما في
حاالت العوز والـعجز والشـيخوخة .

ادة  29من الدستور اجلديد) .  (ا
حمايـة االطفـال من االستغالل •
ادة ـختـلف صوره . (ا االقتـصادي 

 .(29
مــــنـع كل اشـــــكـــــال الــــعـــــنف •
ــدرســة واجملــتــمع والــتــعــسـف في ا

(مادة 29). 
الضمان االجتماعي والصحي •
لــلــفـرد واالســرة  وبــخـاصــة الــطـفل
قومات االساسية ا يؤمن ا راة  وا
ة  تؤمن للعـيش في حيـاة حرة كـر
الئم ـنـاسب والـسـكن ا لـهم الـدخل ا

ادة  30 من الدستور اجلديد) .  (ا
الضمان االجتماعي والصحي •
لـلـعـراقـيـ في حـال الـشـيـخـوخـة او
ــــرض او الـــعــــجـــز عن الــــعـــمل او ا
الــتـــشـــرد او الـــيـــتم او الـــبـــطـــالــة 
ووقـــــايــــتــــهم مـن اجلــــهل واخلــــوف
ناهج والفاقة  وتوفر لهم السكن وا
اخلـاصـة لـتـأهـيـلـهم والـعـنـاية بـهم .

ادة 30).  (ا
ضمـان حق الرعـاية الـصحـية •
ـادة  30). وتــشـــجــيع الـــريــاضــة (ا

ورعايتها (مادة 36). 
ــــــعـــــاقـــــ وذوي رعـــــايـــــة ا •
االحـــتــيــاجـــات اخلــاصــة  وكـــفــالــة
تـأهـيـلـهم بـغـيـة دمجـهم فـي اجملتـمع

ادة 32).  (ا
ادة حماية وحتس البيئة (ا •
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كفالة حق التعليم اجملاني في •
مــخــتـــلف مـــراحــله وتـــكــفـل الــدولــة

ادة 34).  مكافحة االمية (ا
تـــشـــجــيع الـــبــحـث الــعـــلــمي •
لالغـراض الـسلـمـيـة ورعايـة الـتـفوق
واالبداع واالبـتكـار ومخـتلف مـظاهر

ادة 34).  النبوغ (ا
امـا احلـقوق االجـتـمـاعـيـة لالفراد ...
فــقــد اســتــقــرت في (الــعــهــد الــدولي
اخلـــاص بـــاحلـــقــوق االقـــتـــصـــاديــة
واالجتمـاعية والـثقافـية) الصادر عن
ـتـحـدة عام اجلـمعـيـة الـعـامة لال ا
1966وانضمت اليه  وصادقت عليه
دول عـربـيـة عـديـدة مـنـهـا جـمـهـورية
الــعـراق بــالــقــانـون رقم  193لـســنـة

 .1970 
وهـذه احلـقـوق االجــتـمـاعـيـة لالفـراد

هي:- 
العـمل بشـروط عادلـة مرضـية •

ادتان  6و 7).  (ا
تكوين النقابات (م  8).  •

الـضــمــان االجـتــمـاعي (م 9). •
رعاية االسرة (م 10).  •

الــتــحـرر مـن اجلـوع (م  11). •
الرعاية الصحية (م 12).  •
التربية والتعليم (م 13).  •

ضـمون (اجلرائم وهذا االطار الـعام 
االجـــتـــمـــاعــــيـــة) حتـــدد الـــقـــوانـــ
تـفـصـيـالته من خالل جتـر االفـعـال
ـاسة بـاالسس االجـتـمـاعيـة لـلـدولة ا
او احلـقــوق االجـتـمـاعــيـة لالفـراد ...
ويتولى قانون العقوبات او القوان
العقابية التكمـيلية ذلك التحديد على

وجه اخلصوص . 
فقـانون الـعقـوبات الـعراقي رقم 111
واد من 370 لسنة  ? 1969تناول با
الى  392وحتت عــــنــــوان (اجلــــرائم

االجتماعية) .... كل من جرائم :- 
االمتناع عن االغاثة .  •

اجلـرائم الـتي تـمس الـشـعـور •
الديني . 

ـوتى والقبور انتهـاك حرمة ا •
آ .  والتشويش على اجلنائز وا

اجلـرائم الـتي تـمس االسـرة . •
ــتـعــلـقــة بــالـبــنـوة اجلــرائم ا •

ورعاية القاصر . 
تــعــريض الــصـغــار والــعــجـز •

للخطر وهجر العائلة . 
جرائم السكر .  •

جرائم لعب القمار .  •
التسول .  •

ـشـرع الـعــراقي بـتـنـاول كـمـا اهــتم ا

وجب عدد من اجلرائم االجتـماعية 
قـوانــ عـقـابـيــة تـكـمـيــلـيـة خـاصـة 
تــقـديــراً مـنه الهــمـيــة مـراعــاة بـعض
االحـكــام اخلـاصــة بـهــا والـواردة في

مواثيق دولية .... ومنها :- 
جرائم البغاء .  •

جرائم اخملدرات .  •
جرائم االحداث .  •

رور .  جرائم ا •
جرائم حماية وحتس البيئة •
. ا قوان العـقوبات العـربية االخرى
فـــلم يــرد فـــيــهــا اصـــطالح (اجلــرائم
ا اعـتـمدت عـناوين االجتـمـاعيـة) وا
اخــرى في تـــنــاولــهــا ذلك الــنــوع من
اجلرائم . فتحت عنوان (جرائم الدين
واالســرة) تـنــاولت قـوانــ عـقــوبـات
االردن وسوريا ولبنان وفلسط عدد

من اجلرائم االجتماعية . 
غرب واجلزائر اما قانوني عقوبات ا
فتنـاوالها حتت عنـوان (اجلرائم ضد

نظام االسرة واالخالق العامة) . 
ـــتــعــلــقــة وحتـت عــنــوان (اجلــرائم ا
بـالصـحـة العـامـة والسالمـة والـراحة
واالداب واالخالق واالديـــان) تـــنـــاول
قانـون الـعقـوبـات السـوداني وقـانون
العقـوبات التونـسي عدد من اجلرائم

االجتماعية . 
وكـذا احلـال بـالـنسـبـة لـبـقـيـة قـوان
عقوبـات الدول الـعربيـة االخرى  فلم
تــــــتــــــنـــــاول مــــــوضــــــوع (اجلــــــرائم
االجــتــمـاعــيــة) حتت عــنــوان واحـد 
ـا ورد وبـاطــار سـمــات مـشـتــركـة و

اعاله يتضح :- 
اوالً // ان (اجلــرائـم االجــتــمـــاعــيــة)
شرع العراقي قبل غيره نالت عناية ا

من 
ــشـــرعـــ في الـــدول الـــعـــربـــيــة    ا
االخـرى . ثــانـيـاً // لم يــنل مـوضـوع
(اجلـرائم االجتـمـاعيـة) الـعنـايـة التي

يستحقها سواء من رجال 
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ثـــــــالـــــــثـــــــاً // مــــــازالـت (اجلـــــــرائم
االجــتــمـاعــيــة) في مــخـتــلف قــوانـ
عــقــوبــات الــدول لم تــتــحــدد  بـشــكل

مستقل وواضح ومتفق عليه . 
لــذلك نـقــتـرح ان يـتــعـمق الــبـحث في
موضـوع (اجلـرائم االجتـمـاعيـة) لكي

تشمل نوع من اجلرائم هما :- 
اوالً // اجلـرائـم اخملـلـة بــالـســيـاسـة

االجتماعية للدولة  وهي :- 
ــاســة بــالــتـضــامن اجلــرائم ا •

االجتماعي وهي :- 
التمييز العنصري .  •

الرق .  •  
الــــتــــعـــــصب االقــــلـــــيــــمي او •

العشائري او الطائفي او الطبقي . 
ــاســة بــالــشــعــور اجلــرائـم ا •  

الديني وهي :- 
التـعـرض بـسوء بـاحـدى طرق •
الــعالنــيــة بــالــله ســبــحـانـه وتـعــالى
وكـــتـــبه ورســـله وبـــخـــاصــة مـــوسى
وعــيــسـى ومــحــمــد عــلــيــهم الــصالة

والسالم . 
ـارسة االعـتداء عـلى حـريـة  •  

الشعائر الدينية . 
طبع ونشر كتب مقدسة بقصد •

حتريف نصوصها . 
وتى والقبور انتهاك حرمـة ا •  

آ .  والتشويش على اجلنائز وا
االعـتــداء عـلى حــرمـة او امن •  
ـســاجـد واحلــسـيــنـيـات اجلــوامع وا
ـعـابـد الـديـنـيـة والـكـنـائـس وعـمـوم ا

قدسة الية ديانة سماوية .  ا
ــاسـة بــاالسـرة وهي اجلـرائم ا •  

 -:
ـاسة بـكيـان االسرة اجلرائم ا •

مثل الزنا والزواج الباطل . 
ــــاســـــة بــــاخالق اجلـــــرائم ا •  

االسرة مثل البغاء  والسمسرة . 
ـاسـة بامـن االسرة اجلـرائم ا •  
مــثل هــجــر الــعـائــلــة  االمــتــنـاع عن
االنــفــاق الـشــرعي  االخالل بــرعــايـة

القاصرين . 
ـــــاســـــة بــــــاالمن اجلـــــرائـم ا •  

االجتماعي 

سـكرات. جرائم اخملـدرات وا •  
قامرة .  ا •  
التسول .  •
التشرد .  •  

انحراف االحداث .  •  
الـــتــســـبب  بـــوفــاة او عـــاهــة •
ـة او مــرض جـســيم بـسـبب مـســتـد
ركبـة خالفاً لـقواعـد السالمة قيـادة ا
واالمـــان . نـــيـــاً // اجلـــرائم اخملـــلــة
باحلقوق االجتمـاعية لالفراد وتشمل

 -:
االعــــتـــداء عــــلى حق الــــعـــمل •

وضماناته . 
االعــتـــداء عــلى حـق الــرعــايــة •

تكاملة .  الصحية ا
االعـتداء عـلى حـقـوق االمـومة •

والطفولة . 
االعـتداء عـلى حـقـوق التـربـية •

والتعليم . 
االعـــتـــداء عـــلى امن وسـالمــة •

البيئة االجتماعية . 
االعتداء عـلى مرافق اخلدمات •
االجتماعية العامة كالطرق واحلدائق
ــتــنــزهــات ومــحـطــات الــكــهــربـاء وا
وتـولـيــد الـطـاقـة ومــصـافي وانـابـيب
النفط ومـحطات تصـفية مـياه الشرب

 .
وانـطالقاً من قـنـاعـتنـا بـان السـيـاسة
اجلــنـائــيــة جـزء مــهم من الــسـيــاسـة
االجـــــتــــمـــــاعـــــيـــــة في كـل دولــــة ....
ـــــيــــثــــاق الــــعــــمل واســــتــــرشــــاداً 
االجتمـاعي للدول الـعربيـة الذي اقره
ــــؤتــــمــــر االول لــــوزراء الــــشــــؤون ا
نـعـقـد في مـقر االجـتـماعـيـة الـعـرب ا
االمانة العامة جلامـعة الدول العربية
في شــهــر اذار  1971... وبــالـــبــيــان
اخلتامي للمؤتمر االول لالجتماعي

نعقد في بغداد سنة  1980. العرب ا
نـرى ان اهـداف الـسـيـاسـة اجلـنـائـية
الـعـربـيـة جتـاه اجلـرائم االجـتـمـاعـية

هي :- 
اوالً // ادارة وحــــمـــايــــة وتـــطــــويـــر
الـسـيـاسـة االجـتـمـاعـيـة لـلـدولـة عـلى
وفق مـــا يــرد بــشــأنــهــا في  دســتــور
الدولة والقوان االجتماعية فيها . 
ثــانـيــاً // رعـايــة وحـمــايـة وتــطـويـر
احلــقـوق االجــتـمــاعــيـة لالفــراد عـلى
وفق مـا هو مـقـرر في           دسـتور
الـدولـة والقـوانـ االجـتـماعـيـة فـيـها
ـــواثـــيـق الــدولـــيـــة الـــتي وبــاطـــار ا
الــتـــزمت بــهـــا الــدول الـــعــربـــيــة ....
وبــخـاصــة الـعــهـد الـدولـي لـلــحـقـوق
االقـــتـــصـــاديــــة         والـــثـــقـــافـــيـــة
واالجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــصـــادر عن اال

ـــيـــثــاق    ـــتـــحـــدة عــام   1966وا ا
ـاء االجـتمـاعي ي لـلـتـقـدم واال الـعـا
الـصـادر عن اجلــمـعـيـة الـعـامـة لال

تحدة   عام  1969.  ا
ثــالـــثــاً // تـــعــزيـــز قــيـم الــتـــضــامن
والـتـكـافل االجـتـمـاعي داخل كل قـطـر
عـربي  وفـيـمـا بـ االقـطـار الـعـربـية
مــجـــتـــمـــعـــة عــلـى وفق تـــراث االمــة
الـعربـيـة وشـرائع الـسمـاء فـيـها وفي
ا مقـدمتـهـا الشـريعـة االسالميـة  و
ودة والـرحـمـة والـعدل يـد صالت ا
واالحسان باطار التعاون في مختلف
اجملـــاالت االجــــتــــمــــاعــــيــــة مع اال
والشعوب االخرى  وبـاطار نشاطات
اجمللس االقـتصـادي واالجتـماعي في
ـــتــحـــدة ووكـــاالتـــهــا هــيـــئـــة اال ا

تخصصة .  االجتماعية ا
رابــــعــــاً // مــــنـع وقــــمع االســــبــــاب
ــثــيــرة لـلــمــنــازعـات االجـتــمــاعــيـة ا
الدولية كالتمـييز العنصري واالجتار
ـتـاجــرة غـيـر بــالـنـســاء واالطـفــال وا
ــشـــروعــة بـــاالســلـــحــة احملـــظــورة ا
ـمـتــلـكــات الـثـقــافـيـة  واخملــدرات وا
واسـتـغالل الـنـفـوذ واالفـساد االداري
ـنـظـمـة وغـيـرهـا مـن صـور اجلـرائم ا

العابرة للحدود . 
خامـساً // تـشجـيع وتسـهيل الزواج
الـشرعـي  وحمـايـة وتـنمـيـة واسـعاد
االســرة  وحـمــايــة ورعـايــة االطــفـال
والــقــاصــرين والــعــجــزة واالهــتــمـام
بـتــأهـيل وتــدريب الـشـبــاب لالسـهـام

الفعال في خدمة اجملتمع . 

سادسـاً // الـعنـاية بـصـحة اجملـتمع
وضمان الوقاية من االمراض وتأم
متطلبات  معاجلتها بتكاليف ميسرة
او مـجــانـاً .... مع حــمـايــة وحتـسـ

البيئة . 
ــارسـة ســابـعــاً // احــتـرام حــريـة 
ــعـاقـبــة عـلى الــشـعــائـر الــديـنــيـة وا
جـمـيـع االفـعـال الـتي تــمس الـشـعـور
ــوتى الـــديـــني او تــنـــتــهـك حــرمـــة ا
والـقـبـور والـتـشـويش عـلى اجلـنـائـز
ــآ بــاطـار الــقــوانـ واالنــظــمـة وا
ـا ال يـتعـارض مع االداب الـنـافـذة و
الــعـــامـــة او يــهـــدد الـــنــظـــام الـــعــام

والسكينة العامة . 
ثــامــنــاً // ضـــمــان حق الــعــمل لــكل
مواطن قـادر علـيه  سواء كـان العمل
فكـرياً او يـدوياً  كل حـسب مؤهالته
وقـدراتـه  وان يـضــمن مـورد الــعـمل
مـــســــتــــوى الئـــقــــاً مع احلــــد االدنى

للعيش الكر على االقل . 
تاسعاً // العـناية بالتربـية والتعليم
والـثـقـافـة واالعالم في بـنـاء االنـسان
ؤمن بقيم السماء واخمللص لوطنه ا
ـــلــتــزم بـــاحــتــرام وشـــعــبه وامـــته ا
ـــدافع عن احلـــقــوق االنـــســانـــيــة وا

احلريات واحلقوق العامة . 
عاشـراً // تشـجيع االسـهام الـشعبي
فـي خـــدمـــة اجملــــتـــمع مـن خالل دعم
وتطويـر ورعاية    مـنظمـات اجملتمع
ـــدني وتــــوســـيع صــــور الـــرقـــابـــة ا
الــشــعـبــيـة عــلى مــؤســسـات الــدولـة

واجملتمع . 
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د. محمود محمود مصطفى – •
تــوجـيه الــسـيــاسـة اجلـنــائـيــة نـحـو
فــرديــة الــعــقـاب  –مــجــلــة الــقــانـون
واالقتصاد  –القاهرة  –العدد الثاني
 –الـسنـة الـتـاسـعة  1939 –صـفـحة
  142)مـــشـــار الـــيـه في هـــامش رقم
  (1) صـفـحـة  237في رسـالـة مـنـذر

كمال عبد اللطيف . 
د. احــــمـــد فــــتــــحي ســـرور – •
اصــول الــسـيــاســة اجلـنــائــيـة  –دار
النهضة العربية  –القاهرة   1972. 
د. اكـــرم نـــشـــأت ابـــراهـــيم – •
السياسة اجلنائية  –مكتبة النهضة

 –بغداد  1996. 
وزارة العدل  –مجـلـة العـدالة •
 –الـــعـــدد الـــرابع / – 1976بـــغــداد
ـناقـشة الـسيـاسة (طاولـة مسـتـديرة 

اجلنائية) . 
مـنــذر كـمــال عـبـد الــلـطـيف – •
الــســيـــاســة اجلــنـــائــيـــة في قــانــون
الــــعــــقـــوبــــات الــــعـــراقي  –رســـالـــة
ماجستير  –كلية القانون – 1977 –

بغداد . 
الــدكـتــور اقـبــال الـفــلـوجي – •
نحو سيـاسة جنائـية حديثة  –مجلة
الـعــدالـة  –الـعــدد الــثـاني /– 1976

بغداد . 
عـــبــد الـــوهـــاب عــبـــد الــرزاق •
الـتـحـافي  –لـواء شـرطــة مـتـقـاعـد –
ـعـاصـرة في الـسـيـاسة االجتـاهـات ا
ـعـهـد العـالي اجلـنـائـيـة الـدولـية  –ا
لضبـاط قوى االمن الداخلي  –بغداد

 .1993 
عـــبــد الـــوهـــاب عــبـــد الــرزاق •
ـنظـمـة وسبل ـة ا التـحافي  –اجلر
ــة – مـــواجــهــتــهــا في عــصــر الــعــو
جــــــريــــــدة الــــــثـــــورة  –بــــــغـــــداد –

 .2000 /2/21
مــيــثــاق الــعــمل االجــتــمــاعي •
لـلدول الـعـربـية  –منـشـور في مـجـلة
الـبـحـوث االجتـمـاعـيـة واجلـنـائـية –
ركـز الـقومي لـلبـحـوث االجتـماعـية ا
واجلنـائية  –وزارة العـمل والشؤون

االجتماعية  –بغداد  1972 –. 
الــبـيــان اخلــتـامي لــلــمـؤتــمـر •
االول لالجــــتــــمـــاعــــيــــ الــــعـــرب –
اجلمعية العراقية للعلوم االجتماعية
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بغداد

يــتــحـــصن الــقـــادة والــســيـــاســيــون
وأحــــزابـــــهم خـــــلف احملـــــاصــــصــــة
والتوافقات الـسياسية غـير الشرعية
يـعني غـيـر الدسـتـورية الـتي أنـتجت
لـنا كل هـذا اخلـلل الـكبـيـر وشمـولـية
الـــفــســاد بـــاخلــروج عــلـى االنــظــمــة
والقوان ونشهد اليوم بداية مرثون
ــانــيــة اجلــديـدة االنــتــخــابــات الــبــر
ــان ويــجــري احلـــديث عن دور الــبــر
واحلكومة القادمة وامكانية مواجهة
اخلـلل والــعـطالت الـتي تــسـتـنـد الى
قـــواعـــد فـــســـاد الــــتي صـــنـــعـــتـــهـــا
احملــاصـصــة  وكل هــذه الــتـداعــيـات
والــصــراعــات يـســتــخــدمـهــا الــقـادة
والــســيـاســيــون واقـطــاب الــعـمــلــيـة
الـسيـاسـية والـفـاعلـون فـيهـا كاوراق
ضـغط بـعـضــهم ضـد بـعـضـهم االخـر
عـنـدمـا يحـتـاجـونـهـا في تـنـاحـراتهم
وخالفـاتـهم وحــروبـهم الـبـيـنـيـة  من
اجل االستحـواذ على سلـطات الدولة
ومـنـافعـهـا وهي االسـبـاب والـعوامل
الـــتي  اضـــعــفت الـــدولــة واســـقــطت

هــيــبــتـهــا وعــمـمت فــيــهـا الــفــسـاد
وعـطـلت الــدسـتـور الـذي هـو األخـر
بأمـس احلاجـة لإلصالح والـتغـيـير
وكل هـذه عوامل واسـبـاب  سـاعدت
عــــلـى صــــنــــاعـــــة االضــــطــــرابــــات
والنزاعات السيـاسية والفساد ادت
ـال الـعـام الن مـراضـاة الى سـرقـة ا
احملاصـصة وتـوافقـاتهـا السـياسيه
غـيــر الـشـرعـيـة اصــابت الـعـراقـيـ
بــخـيــبـة االمل في صــنـاعــة عـمــلـيـة
سياسية متوازنـة وبناء دولة مهابة
ـقـدورهـا حتـقـيق وحـكـومـة قـويـة 
اإلصالح والتـغيـير وفـرض القـانون
ان بـلجـان فاعـلة في الن تشـكيل بـر
ـــتــابـــعــة والـــرقــابــة الــتـــشــريع وا
وحـكـومـة قــويه وعـمـلـيـة سـيـاسـيـة
ــراضـاة رصــيــنــة  تــعــتــمــد عــلـى ا
واحملــــاصــــصــــات الــــســــيــــاســــيـــة
ـذهـبيـة والـعنـصـرية والـطائـفـية وا
كن ولـهذه االسـباب وغـيرها غيـر 
مـارست احلـكـومـات الـسـابقـه بدون
استثناء ترحيل الكثير من مشاكلها

ـــعــقــدة ومــلـــفــاتــهـــا الــشـــائــكــة وا
وخالفاتـها الـسيـاسية مـن جهة الى
جـهـة أخـرى ولـلـمـسـتـقـبل اجملـهـول
ونحن نـعيـش كل هذه الـتداعـيات 
ــانـيـة اجلـديـدة واالنـتــخـابـات الـبـر
على االبواب واعـتقد اسـتمرارنا في
هـكـذا تـخـبـطـات سـيـاسـيـة وحـروب
بـيـنـيـة وتــسـقـيط سـيـاسي سـيـكـون
ـستـقـبل القـادم األكـثـر تعـقـيدا من ا
ـضـطرب إن هـكـذا أجواء احلاضـر ا
ومـــنــاخــات ســـوف تــؤزم األوضــاع
وتـعـرض ألـدولــة واجملـتـمع وبـنـاءه
ـصـالح الـوطـنـية وسـلـمه األهـلي وا
ــال الـعــام إلى مــخــاطـر الــعــلـيــا وا
شـديـدة ناهـيك عن تـدمـيـر احلـريات
ــنـــظـــمــة يـــعــنـي الــتـــجـــاوز عــلى ا
الـدمقـراطـية الـتي ال تـنـمو وتـتـطور
في ظل دســتــور وانــظــمــة وقــوانـ
مــخــتــرقـة ودولــة ضــعــيـفــة وبــيــئـة
سياسية مـلوثة بالفـساد وما يحدث
في العـراق من تـداعيـات هي بـسبب
مزاجات ومصالح  الكـتل السياسية
وقـيـاداتـهـا وأحــزابـهـا الـتي لم يـكن
قدورها أحملافظة على سالمة امن
واطن والدولة بـسبب خروقاتها ا
سـتمرة  لـلدستـور والتـجاوز على ا
االنــــظــــمــــة والــــقــــوانــــ من خالل
ـــــــراضــــــات واحملـــــــاصـــــــصــــــات ا
الـسـيـاسيـة الـطـائـفـية والـعـنـصـرية
عروف في العالم الغير دستورية وا
احلر عالم الدمقراطيات احلقيقية .
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 أن الـقيـادات الـسيـاسـية وأحـزابـها
من أولويـات إعمالـها حـمايـة ألدولة
واحترام االنظمة والقوان وحماية
ـقـراطيـة والـتمـسك بـها بـاالدلة الد

والـبــراهـ الـعـمــلـيه الـتي تــتـجـسـد
لـموس من خالل على ارض الـواقع ا
ـسـؤولــيـة الــتـضـامــنـيـة مع حتــمل ا
احلكـومة لـتحـقيق األهـداف الوطـنية
والرغبـات واالرادات الشعـبية كـونها
تــمــثـل احــد الــوجـــوه الــســيـــاســيــة
والـوطـنـية الـالمعـة لـسـيـاسـة ألـدولة
في كل الـعــالم  وهـذا الـكـالم يـنـطـبق
قراطية على األنظمة السيـاسية الد
 التعددية التي تـكون برامج أحزابها

السياسية في هذا اإلطار العملي.
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بعـد ان اعتـقـد النـاس سيـجدون بـعد
سـقـوط الـنــظـام الـدكـتـاتـوري الـبـائـد
نظاما سياسيا يحترمونه ويتذوقون
طـــعم االمـــان واالســـتـــقـــرار واالمــان
ـشـتـرك وتــكـافـؤ الـفـرص والـعــيش ا
ـشـروع لـلــجـمــيع  من خالل ظـهــور ا
الــوطــني لـلــدولــة وخـارطــة الــطـريق
السـياسـية الـتي تفـرزها االنـتخـابات
والــدســتـور والــدمــقـراطــيــة وهـذا لم
يــحـــدث بـــســـبب ابـــتــعـــاد   الـــقــادة
والــســيـــاســيــ وأحــزابــهم من هــذا
الـــــنـــــهـج احلـــــزبي والــــــســـــيـــــاسي
الــدمــقــراطي ألــتـعــددي الــذي يــكـون
بامكـانه حتقيق طـموحات الـعراقي
دنـية وتطـلـعاتـهم في بـناء دولـتـهم ا
واطنة الدمقراطية يعـني بناء دولة ا
ـهنـية وحـرفة وجمـيع مـؤسسـاتهـا 
ـقـدورهـا حتـقيق سـيـاسـية لـيـكـون 
ــواطــنـ تــكــافــأ الــفــرص جلــمــيع ا
وحتــقـــيق الـــعـــدالــة االجـــتـــمــاعـــيــة
ومـكافـحـة الفـسـاد والفـقـر والتـفاوت
الطـبقي إن نـهجـا عمـليـا كهـذا للـكتل
السياسـية وأحزابهـا يعزز شرعـيتها
ويــــعــــطـــيــــهــــا الــــدعم والــــقــــوة في
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االنتخابات ويعزز أمل الشعب وثقته
بـهـا واحلـقـيــقـة لم يـتـحـقق ذالك ولم
ـواطــنـون هــذا األداء لـقـادة يـلــمس ا
ـــــشـــــهــــد الـــــكـــــتل واألحـــــزاب فـي ا
الـســيـاسي الــعـراقي  مـا يــدلل  عـلى
عـدم قدرة هـذه الـقـيـادات السـيـاسـية
وكـتــلـهـا من بـنــاء عـمـلـيــة سـيـاسـيـة
نــاضــجــة وســلــيــمــة بــســبـب وجـود
الــتــخـلـف في الــبـنــاء احلــزبي لــهـذه
الـكـتل الـسـيـاسـيـة وأحـزابـهـا بـشـكل
عــام  ومن هـذا الــتـخــلف هــو ضـعف
الــثـقــافـة الــسـيــاسـيــة وقـلــة اخلـبـرة
يـدانـيـة  لـهذه والـتـجـربة الـعـمـلـيـة ا
األحـزاب الــتي تـتــنـازع الـســلـطـة في
البالد رغم اخلـمسـة عشـر عامـا التي
مرت من عمر التغيير في العراق بعد
سـقوط الـنـظـام الدكـتـاتـوري وهي ما
زالـت  تـــعــــيش أجـــواء ومــــنـــاخـــات
أساليب العمل الـسري وتمارسه بعد
ـعـروف إن اســتالمـهــا لـلـســلـطــة  وا
العـمل في الـظـروف السـريـة هو غـير
الــعــمل عــنــد اســتـالم الــســلــطـة وان
ــوجــودة والـتي الــكــتل وأحــزابـهــا ا
تعمل  عـلى السـاحة الوطـنية أالن لم
تـــتـــمــــكن من الــــتـــكـــيـف مع الـــواقع
السياسي اجلديـد الذي أعقب سقوط
النظام الدكتاتوري حتى أالن  ويعود
ذلك لعـدم قدرة هـذه الكـتل وأحزابـها
من تطـوير نـفسـها ثـقافـيا وسـياسـيا
وتنـظميـنا ومـهنيـا  وهذا مـا انعكس
هـني في احلكم وإدارة على أدائـهـا ا
العمـليـة السيـاسية  وفي مـجتمع كل
ـذاهب ـتــعــدد ا اجملــتـمع الــعــراقي ا
واألطياف واألعراق وهـو يحتاج إلى
قدرات  مهنية وثقافـة سياسية عالية
ا مـوجـود من أحزاب على الـعـكس 

تـــعــاني من ضـــعف في طــبـــيــعــتــهــا
الـــبـــنـــيـــويـــة وقـــدراتـــهـــا الـــقـــيــادة
ــتــواضــعــة الــتي تــواجه حتــديـات ا
وطــنـــيــة و ســـيـــاســيـــة وتــداعـــيــات
وصعوبات استثنائية متعددة  وهذه
األمور تمنع هذه الكتل وأحزابها من
أداء دورهـا في  االرتـقاء إلـى الوضع
قراطي ألتعددي اجلديد والعهد الد
في العراق و مايـشكل خطـورة كبيرة
على الـبالد والـعراقـيـ اليـوم بأمس
احلاجة إلى  اإلصالح والتغيير الذي
ال يتحـقق قبل  أن تـسارع هـذه الكتل
وأحزابها  بـتغيـر الكثيـر من أفكارها
ومــنـاهــجــهــا وأســالــيــبــهــا لــيــكـون
ـقدورهـا الـعـمل ب اجلـمـاهـير من
اجل حـمـاية وبـنـاء ألـدولـة واجملـتمع
ـا ـواطـنـ  وتـلــبـيـة احـتـيــاجـات ا
يكـفله الـدستـور واالنظـمة والـقوان
بــعــيــدا عن كل إشــكــال احملــاصــصـة

التي أهلكت البالد .
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 إن ما نـشهـده اليـوم من اضطـرابات
عـامـة  هـو بـسـبب صـراع هـذه الكـتل
وأحزابها على السلطة وعلى حساب
بــــنــــاء ألـــدولــــة والــــدســــتــــور وامن
صالح واطنـ وسلمهـم األهلي وا ا
الوطـنية الـعليـا  ومن هنـا بدأ خراب
ألــدولــة واجملــتــمع وجتــذر الــفــســاد
وكــبـــرت آفــته مــا دفع بــالــعــراقــيــ
لـلــتـذمــر واخلـروج في مــرات عـديـدة
مطالب باالصالح والـتغيير الذي لم
يـتــحـقق سـوى بـالــكالم والـشـعـارات
عنيون بادارة الدولة التي يطرحها ا
ــرشــحــون ويــرفــعــهــا ويــطــرحــهــا ا
لالنـتخـابات الـتي جـاءت مـبكـره جدا
في هذه الدورة االنـتخابـية  وشعور

العـراقيـ يان هـذه الكـتل وقيـاداتها
وأحــزابـــهــا خـــيـــبت أمــالـــهم لـــعــدم
قراطية انا حقيقيا  بالد انها إ إ
والتـداول السـلمي لـلسلـطة من خالل
صـــنــــاديـق االقـــتــــراع والــــدســــتـــور
ــر به واالنــظـــمــة والــقــوانــ ومــا 
الـــيـــوم بـــأمس احلـــاجــة إلـى وجــود
مـؤسـسـة دسـتوريـة حـقـيـقـيـة يـقـرها
ــــان إلدارة شــــؤون األحــــزاب الــــبــــر
والعمل احلزبي الن االلتزام باالنظمة
والـــقـــوانـــ والــدســـتـــور غـــايــة في
األهــمــيــة لــدورهــا الــكــبــيــر من اجل
ـــقــراطــيـــة  وحتــقــيق احـــتــرام الــد
قـراطي حـتى وان كانت النـظـام الـد
هذه االنـظـمة والـقـوان بـحـاجة إلى
تـعــديل او تـغـيـر او صــيـاغـة جـديـدة
ومهما وجدت فـيها من شوائب  على
اجلــمــيع احــتـرامــهــا وااللـتــزام بــهـا
وعـدم الـتـجــاوز عـلـيـهـا وخـرقـهـا من
ـقــراطـيــة وهـيــبـة اجل حــمــايـة الــد
ألدولـة ومؤسـساتـها و بـدون نسـيان
ضــرورة واهــمـيــة تــعـديل الــدســتـور
وهذه االنظمة والـقوان لترتقي إلى
قراطي ألتعددي مستوى النظام الد
الــذي يـــتــحــدث عــنه الــدســتــور  الن
اإلصالح والتغيير وبـناء ألدولة يبدأ
من االنــصـيــاع لألنـظــمـة والــقـوانـ
واحترامـها وتطـبيقـها بدون تردد أو
مــــحـــابــــاة الن احــــتـــرام األنــــظــــمـــة
والقوانـ وتطبـيقهـا حالة حـضارية
ووطـنـيـة  كـونـهـا عـمـاد بـنـاء ألـدولـة
واجملـتــمع وحتـقــيق تـكـافــؤ الـفـرص
واألمـن واالســــتـــــقــــرار واخلــــدمــــات
ا لالمن واالستقرار من دور للجميع 
كــبــيـــر وفــاعـل في حتــقـــيق الـــبــنــاء
واألعــمــار واالســتــثــمـار والــتــنــمــيـة

الوطنية واإلصالح والـتغيير  و هي
من أسـاسـيات عـمل ألـدولـة   عـنـدما
تكـون  عـازمة وحـازمـة وحاسـمة في
تـطبـيق وتـنفـيـذ األنظـمـة والقـوان
ليكـون في مقدورها مـكافحـة الفساد
والــفــاســدين وإنــهـاء الــتــوافــقــيـات
ــدانـة نــزوال عــنـد واحملــاصـصــات ا
ـــواطــنـــ  وهــذا ال إرادة ورغـــبــة أ
يــتــحــقق  اال بـاخــتــيــار الـعــراقــيـ
مثـليهم احلـقيقـي في االنتـخابات
ــانــيــة الــقــادمــة بــشــرط ان ال الـــبــر
نخاطر يحاضرنا لنـضمن مستقبلنا
و وحدتنـا الوطنيـة ونعمل بـتصميم
وارادة واعــيـة مــتـفــقــ  عـلى بــنـاء
الـعــراق اجلـديــد األقـوى تــأثـيـرا في
الــوطن الـعــربي واحملــيط اإلقـلــيـمي
ولــيـس أالن بل مــنــذ قــرون طــويــلــة
ــيـزاته عــلى كل خلــصـوصــيــاته و
الـصــعــد وبــإرادتــنــا وتــصــمــيــمــنـا
ـتنـا الصـادقة سـيعـود العراق وعز
مـعـافى ليـأخـذ دوره احلـقـيـقي الذي
يــســـتــحــقه و أن هــذا االســتــحــقــاق
الـكـبـيـر يـحـتـاج إلى تـفـعيـل أدوارنا
ا نـنـفـعل ونـساوم الـوطـنيـة أكـثـر 
وعلينـا جميعا أن نـتجاوز احلواجز
غير الـطبيـعية الـتي أوجدها االعداء
قــســرا عــلى ســاحـــتــنــا  الــوطــنــيــة
صـاحلة وباحلوارات صـارحة وا با
ــنـــظـــــمــة لـــتـــحــقـــيق اخلـــطــوات ا
الطـبيـعـية إلرسـاء القـواعد الـوطنـية
ـــــارســـــة احلـــــريـــــات مـن خـــــالل 
ـقـراطـية ـنـظمـة ألنـهـا أسـاس الد ا
احلقيقية ونكون شجعانا في تأشير
ــارسـهـا األخــطـاء ومــحـاسـبــة من 
لـــنــــتــــــواصل فـي أداء رســـالــــتـــنـــا

الوطنية.


