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بغداد

ـعنـوي الذي ذاتـها تـعتـبـر اجلانب ا
اذا ? شرع  يتحقق تأكيده من قبل ا
ة بل ليس السلوك بذاته يعتبر جر
النتيجة احلاصلة وفق هذا السلوك.
س / بالـقصـد اجلاني يـريد الـسلوك
والنـتيجـة لكن بـاخلطأ يـريد اجلاني
فـقط الـسـلـوك وال يـريد الـنـتـيـجة إذا

اذا يعاقب اجلاني ? 
وهل السلـوك باجلرائم غيـر العمدية

مباح بذاته أم حرام ?
ج / مـبـاح بـذاته : فـإطالق الـنـار في
الهـواء غيـر محـرم إذا كان الـشخص
ـشرع حـائز عـلى إجـازة بالـسالح . ا
هنـا يحرم الـسلوك بـاخلطأ ذاته ألن
ــا يــتــطــلــبه ــارس  الــســـلــوك لم 
شرع أي يتخذ احليطة واحلذر أي ا
إنـه الـــشـــخـص ال يـــقـــدر احلـــقـــوق
ــشـرع ــصـالح الــتي يــحـمــيــهـا ا وا
شرع ستـوى الذي يتطلـبها منه ا با
. أي إنـه اليــــــــــقــــــــــدر احلــــــــــيـــــــــاة
طـلـوب منه سـتـوى ا االنـسـانيـة بـا
مــا كــان يـــطــلق الــنــار في الــهــواء .
ـــســرع أكــثــر من وكــذلـك الــســائق ا
الـــســرعـــة احملــددة أو الـــذي يــقــود
ــطــر . لم يــقــدر ســيــارته فـي يــوم 
احلــــقـــوق واحلـــيــــاة االنـــســــانـــيـــة
ــطــلـــوب ولم يــتــخــذ ــســـتــوى ا بــا
شرع يعاقب احليطة واحلذر فهذا ا
عــلى اخلــطـأ ألن الــشــخص نــزل في
ــارســة واجــبــاته في ســلــوكه فـي 
احلـــــيـــــطــــــة واحلـــــذر عـن الـــــقـــــدر
ـشـرع ال يـطـلب مـنه ان ــطـلـوب فـا ا
يكـون مـهمل وال يـطلب مـنه في نفس
الوقت أن يـكون شـديد احلرص ( أي
مـستـوى معـيارالـشخص الـعادي في

نفس الظروف ) .
اذا يعاقب ? س / في القصد 

ج / النـه أراد الــــــــســـــــــلــــــــوك وأراد
النتيجة.

ــارســة الــســلــوك أمــا فـي اخلــطــأ 
ـا يـتفق ـارسه  ـشـروع لـكـنه لم  ا

مع نوع وطبيعة ذلك السلوك .
واجـبـات احلـيطـة واحلـذر : تـخـتلف

بإختالف نوع السلوك . 
( فالطائرة لها واجبات حيطة وحذر
والـســيـارة واعــمـال الـبــنـاء واطالق

النار ) .
واجـبـات احليـطـة واحلذر أمـا يـكون
مصدرها اخلبرة العامة ( أي تعارف
ـمـارسـة الـسـلـوك بـكـيـفـيـة الـنـاس 
مـعـينـة ) أمـا إذا كان الـسـلوك شـديد
اخلـطـورة يــتـضـمن خـطــورة كـبـيـرة
ـشرع ال يـضع واجـبات كـامـلة هـنـا ا
احلـيـطــة واحلـذر جـزء من الــقـانـون
ـــرور الـــذي أغـــلـــبه مـــثل قـــانــــون ا
واجـبات حـيطـة وحـذر وكذلك قـانون
شـرع يـعاقب ـهنـيـة لـذا ا الـسالمـة ا
عــلى اخلـــطـــأ لــتـــجــاوزه واجـــبــات

يخـتلف القـصد عن اخلـطأ من حيث
نـوع الـعـلم ( االدراك ) ( كـمن يـقـوم
بقتل شـخص لغرض حتقـيق نتيجة
الـقـتل ) أي أن القـصـد نتـيـجة ارادة
الشـخص بالسـلوك والـنتيـجة . أما
في جـــــرائـم اخلـــــطـــــأ فـــــإن االرادة
تتـوقف عنـد التـصرف وال تـمتد الى
حتــقــيق الــنـتــيــجــة هـذا مـن حـيث

نطاق االرادة.
س / هل تـوجد صـورة ثالـثة لـلركن

عنوي ? ا
ــعــنــوي هي ج / عــنــاصــر الــركن ا
إدراك وإرادة وله صــورتـان الـقـصـد
ـة عــمـديــة والـصـورة يـعــني اجلـر
ـة غير عـمدية الثـانية اخلـطأ اجلر
وال تــوجـــد صـــورة ثــالـــثـــة لـــلــركن

عنوي . ا
ــة غـــيــرعـــمــديــة س / هل كـل جــر
تـتـحـول اوتومـاتـيـكيـاً الى عـمـدية ?

اذا  و
ـا تــتـحــول الى قــضـاء ج / كـال . إ
وقـدر ألن القـصـد به عنـصـران ( علم
وإرادة ) اليـــقـــوم إال بـــتــوافـــرهـــمــا
واخلطـأ به عنـصران ( علم وإرادة )
ال يقوم إال بتوافـرهما أما إذا إنتفت
لــديـنــا عـنــاصـر الــقـصــد وعـنــاصـر
اخلـــطـــأ إذاً ال يـــوجـــد لـــديــنـــا ركن
ة مـعـنـوي أي ال تـوجد لـديـنـا جـر
ــعـنـوي لـيس له أســاسـاً . فـالـركن ا
ـادي والـعـكس قــيـمـة بـدون الـركن ا

صحيح .
(1)

س / هل تـوجــد نـتــيـجـة بــاجلـرائم
غير العمدية ام ال ?

ج / نعم توجد نتيجة باجلرائم غير
الـعــمـديــة لـكن الــفـرق بــ اجلـرائم
العـمدية وغـير العـمدية فـقط بالركن
عنـوي ففي العمـدية اجلاني يريد ا
الـسـلوك + الـنتـيـجة بـينـمـا باخلـطأ
اجلاني يـريد الـسلوك دون الـنتـيجة
. وقــبل ذلك كــله هــذا ال يـؤثــر عـلى
كـــون انـه بـــالــــقــــصـــد عــــلم وإرادة
وبـاخلــطـأ عــلم وإرادة ايـضــاَ . عـلم
ــة ـــاذا : عــلـم بــعـــنــاصـــر اجلــر
وارادة مــتـــجــهــة الى حتـــقــيق تــلك
الـــعــنـــاصــر أي إرادة ســـلــوك وهي

W1d'«

ـة :- تتـكـون من الركن أركـان اجلر
عنوي . ادي والركن ا ا

أ  –األركـــــان : هي الــــتـي ال يــــقــــوم
بدونها الشئ مثل أضالع الغرفة .
ب  –الـــعــــنـــاصـــر : هـي ان كل ركن
يــتـــكــون من عـــدة عـــنــاصـــر مــثل (
ـنـضـدة فـإنـهـا تـتـألف من اخلـشب ا

سامير والغرة) وا
ج  –الــصـــور : هي االشــكـــال الــتي
ـكن ان تـشـكـلـهـا الـعـنـاصـر وهذه
ــة الى الــصـــور تــخــتــلـف من جــر

اخرى .
اال أن العناصر واالركان هي نفسها
ثـابــتـة التــتـغــيـر  –الــصـور لــنـفس

العناصر .
ـادي : عـنـاصـره ( سـلوك – الـركن ا

نتيجة  –عالقة سببية )
ــــعــــنــــوي : يــــتـــكــــون من الــــركن ا
عــــنــــصــــرين ( االرادة  –االدراك أي

العلم )
عنوي : صور الركن ا

أ - الـقصـد ( في اجلرائم الـعمـدية )
وعناصره 
1- العلم .

2- االرادة .
ب  –اخلــــطـــأ ( في اجلــــرائم غـــيـــر

العمدية ) وعناصره 
1- العلم .

2- االرادة .
س / مـا الفـرق ب الـقـصد واخلـطأ
بــالــرغـم انــهم يــتــكــونــان من نــفس

العناصر ( علم  –ارادة ) ?
ج / في الـقـصـد نـطـاق االرادة هـو (
سـلــوك + نـتــيـجــة ) أمـا في اخلــطـأ
نــــطـــاق االرادة هــــو ( ســـلـــوك دون

نتيجة )
عـنى ان السلوك وسيلة فالقصد : 
لتحقيق النتيجة مثل اطالق النار ال
ــا هـــو يـــعــرف ان اطالق لــشـئ وا
الـنار هو وسـيلـة لتـحقيق الـنتـيجة

وهو موت اجملني عليه .
أما اخلـطأ : ان يطـلق النار بـالهواء
ولـكـنه يـصـيب شـخـص بـدون قـصد
اي يـــريـــد ســـلـــوك ولــكـــنـه اليـــريــد
ــعـنـى آخـر حتــقــيق الــنــتــيــجــة. 

1. عــلم : فـاجلـاني يــعـلم ان سـلـوكه
بـاسـتـعـمـال السـيـارة لـيس االنـتـقال
من مكـان آلخر بل اسـتخـدامهـا لقتل

اجملني عليه 
2. االرادة : عنـد تـوجيه ارادته نـحو
ـعنوي السـلوك سـيظـهر لنـا الركن ا
ادي ة ا بالـرغم من ان اركان اجلـر
ـعــنـوي لــكن احلـقــيـقـة ان ومن ثم ا
ــاذا ? ــعــنــوي هــو االول و الــركن ا
اجلــواب الن االنـسـان يــفـكـر ومن ثم
يـتــصــرف ولـيس يــتــصـرف ومن ثم
يــفــكــر وهــذا يــرد الــســلــوك ويــريـد

ة عمدية .  النتيجة : إذا اجلر
3

س أ / مثال 
(أ) كـان يـقــود سـيـارته بــسـرعـة ولم
يــراعي واجــبــات احلــيــطــة واحلـذر
ة عمدية  ودهس رجل . هنا جر
(ب) كــــان يـــــقـــــود ســــيـــــارة وراعى
واجبات احليطة واحلذر وحتحققت
الـنـتـيـجـة بـدهس الـرجل . ال عـمـدية

وال غير عمدية اي قضاء وقدر .
(ج) اذا كان يـقود سيـارة على شارع
والـــســـرعـــة تـــتـــنـــاسب مع ظـــروف
الــطـريق لـكن فـجـأة قـفـز طـفل امـامه
نحو الشارع ولم يـتمكن السائق ان
ــوضــوع ولـــو جــلــبت أي يــتالفـى ا
ـا امــكــنه ان يــتالفى شــخص آخــر 
احلادث فتكون ال مـسؤولية ( قضاء
وقدر ) الن السـائق أراد السلوك ولم
يرد النتيجة وكانت النتيجة حاصلة
في جـمــيع االحـوال مــهـمــا بـذل من

جهد .
(د) شــخص يــقـود ســيــارته في يـوم
ــطــر والــشــارع زلق والــوقت لــيل
والطـريق ضيق وفي منـطقة شـعبية
وكــانـيــسـيــر بـســرعــة أي لم يـراعي
واجــبـات الـطـريـق احلـيـطـة واحلـذر
ـة عمـدية وقـام بدهس شـخص جـر

هنا سؤال
س / الــســـائق هل يــريـــد الــدهس ?

كال 
س/ هـل كــــان يـــــتــــوقـع ان يــــدهس

شخص وقبل النتيجة ? كال 
إذا احلــالــة قــصــد احـتــمــالي تــوقع
ا لكنه لم النتيجة او لم يـتوقعها ر
يــقـتل لـو شـخص آخـر مـكـانه اتـخـذ
واجـــبـــات احلــــيـــطــــة واحلـــذر هل

بامكان حصول النتيجة ? كال 
إذا الــسـائق الــذي يــتـعــمــد الـدهس
ة عـمدية والسائق مسؤول عن جر
الـذي توقع الـنتـيجـة او لم يتـوقعـها
ة ال ولم يـقبل قـصـد احتـمالي جـر

عمدية .
ـة حـيـوان وســلـوكه ال يـعـتــبـر جـر
فـــقط ســـلــوك االنـــســـان وبـــســـلــوك
احلـيـوان يـعـاقب االنـسـان إذا قـصـر
في حــفــظـه ورعــايــته الن احلــيــوان

يــــصـــبـح مـــجـــرد أداة لــــتـــحــــقـــيق
الــسـلـوك إذا انـتـفى اخلـطـأ وانـتـفى
عـنوي فال القـصد اذا انـتفى الـركن ا
ـة عـنــد انـتـفـاء أحـد تـتـحــقق اجلـر

عنوي  ادي وا ركنيها ا
(3)

ــة بــهــا ركن مــادي الــشــروع : جـــر
وركن معنوي لكن ينقصها اخلطأ أي
ـة نـقـصهـا الـنـتـيـجة  الشـروع جـر
الشروع فيه سلـوك + عالقة سببية ال
توجد نـتيجـة وذلك النه سبب خارج
عن االرادة في الــشـروع يــعـاقب عـلى
مبـدأ اخلـطورة الشـروع في اجلرائم

غير العمدية 
ـــشـــرع بــعض ــاذا يـــعــتـــبــر ا س/ 

االفعال جرائم ?
ـشـرع بـالـتجـر يـعـتـمد ج/ عالقـة ا
عـــلـى عـــنـــصـــريـن أن احلق احملـــمي

اصــــــابـه الـــــــضـــــــرر أو ان احلق 
تـــعــرضه لـــلــضــرر ومـن ثم اخلــطــر
ـــــعــــايـــــيــــر الـــــتي والــــضـــــرر من ا
ـشــرع في ســيــاسـة يــســتــخـدمــهــا ا

التجر .
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ـعـايـيـر أو سـيـاسـة الـتـجـر : هي ا
االسـس والـقـواعـد الـتي يـسـتـقـر لـها
ــشـــرع في اتــخــاذ بـــعض االفــعــال ا
ـة اسـتـنـادا الى ما واعـتـبـارهـا جر
تــشــكــله من خــطــورة عــلى مــصــالح
احلق احملـــــمـي بـــــأقـــــصى درجـــــات
احلـــــمــــايــــة الـــــقــــانــــونــــيـــــة الــــتي

هي احلماية الدستورية .
الـــقــصـــد عـــنــاصـــره ( عــلم وارادة )
واخلــــــطـــــــأ عـــــــنــــــاصـــــــره ( عـــــــلم
سؤولية ماهي اركانها  وارادة) ا
س / ماذا يتوفـر لدى الشخص حتى

سؤولية ? يعتبر أهل لتحمل ا
ــــعــــنى ج / ارادة وادراك واالدراك 

(علم ) 
س / ما الفرق ب العلم واالرادة في
ـــســـؤولـــيـــة الـــقـــصـــد واخلـــطـــأ وا

اجلنائية 
ج / الـفـرق هو نـطـاق الـعلم واالرادة
فـبــالـقــصـد نـطــاق االرادة يـؤدي الى
سـلوك + نـتيـجـة أما بـاخلطـأ فنـطاق

االرادة يؤدي الى سلوك فقط .
ــة : هي تــفــكـــيــر وتــصــمــيم اجلـــر

وحتضير وتنفيذ .
في اجلرائم التي يتـخلف فيها الركن
ـعــنــوي يــعــاقب عــقـوبــة مــخــفــفـة ا
ضرة ـة تعتبـر من اجلرائم ا فاجلر
ـصـلـحـة الـعـامـة واذا كـان الـضرر بـا
ـــصـــلـــحــة الـــغـــالب االكـــثـــر عـــلـى ا
اخلـــاصـــة فــيـــعـــتـــبـــر من اجلـــرائم

الواقعة على االشخاص .
ـة يـتـرتب عـلـيـهـا ضـرر عام كـل جـر

وضرر خاص :-
ـصلـحـة العـامة ـضـرة با فـاجلرائم ا

ـة بدون احلـيـطة واحلـذر إذاً ال جـر
إرادة واإلرادة هي ( سلوك ونتيجة )
. لكن الشخص الذي ال يريد السلوك
وال يـريـد الـنـتـيـجـة إذاً ال مـسـؤولـية
ادي عـليه هـنا انـتفى عـندنا الـركن ا

عنوي . وا
ـــــاديــــات نــــضــــعــــهــــا فـي الــــركن ا
ــادي كل شئ له مـظــهـر ( سـلـوك ) ا
صــــــــفــــــــة اجلــــــــانـي مــــــــوضـــــــوع
تعلقة بالتشديد ة الظروف ا اجلر
أو الــتـخـفـيف هـذا الـكالم مـجـرد ألن
ــشـــرع يــحــدد لك بــعـض األحــيــان ا
الــســلـوك الــذي ال يــقــوم اال بــإحـدى
عنوية التي يبينها ادية وا الطرق ا
القانون وال يقوم بـطريقة ثانية . في
ــشـرع ال يــشــتـرط بــعض االحـيــان ا
صفـة معـينـة للـجاني لـكن في احيان
اخـرى يتـطلب صـفة مـعيـنة فـالصـفة
ادي . شئ مادي نضعها في الركن ا

(2)
ـة االجــهـاض تــقع عـلى مـثــال :جـر
جـنــ فـصـفــة اجلـاني نـضــعـهـا في
ة ال تقع ادي ألن هذه اجلر الركن ا
اال مـن شـخص يـحـمل صـفـة مـعـيـنـة
مــثل مـوظـفــة مـكـلــفـة بـخــدمـة عـامـة
ادي . فـنـضع هـذه الـصـفـة بـالـركن ا
وكــذلـك اجلــرائم الـــتي التـــقع اال في
وقت مــعــ مـثـل وقت احلـرب ( ركن
مادي ) وكـذلك بعـضهـا ال تقع اال في
أمـاكن معـيـنة مـثل سـرقة مـشددة في

أماكن العيادة ( ركن مادي ) .
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ادي كل شئ مـادي نـضـعه بـالـركـن ا
ـادية كل شئ يـتـجـرد من الـطـبيـعـة ا

عنوي . نضعه بالركن ا
ـرحــلـة الـثـانــيـة : نـأتي بــالـسـلـوك ا
ـنـسـوب لـلـمــتـهم ثم نـقـارن سـلـوك ا
ـطلوبـة بالركن تـهم مع العـناصر ا ا
ادي . فإذا كـان يريد هـذا الشخص ا
السلوك والنتيجة أم يريد السلوك ?
إذا أراد الـســلـوك + الــنــتـيــجـة ? فال
مـشـكـلـة تـوجـد أمـا اذا أراد الـسـلوك
فـقط فـنسـأل انـفـسنـا سـؤال آخر هل
هـــذا الـــســـلــوك الـــذي ورد من ارادة
اجلـاني هل راعى واجـبـات احلـيـطـة
واحلــــذر أم لم يــــراعي . فــــإذا راعى
واجـبــات احلــيـطــة واحلــذر فال تـقع
عــلـيه أيــة مـســؤولـيــة وهـنـا انــتـفى
ــعـنـوي بــصـورتـيه الــقـصـد الـركن ا

واخلطأ إذا النتيجة قضاء وقدر .
مثال : 

شخص يـقود سيـارته وينتـظر عدوه
حـتى يـدهـسه هنـا الـشـخص سـلوكه
ـة والنـتيـجة يـوحي بالـقيـام بـاجلر
دهس اجملني عليه والعالقة السببية
بـ الــسـلــوك والـنـتــيـجــة مـوجـودة
ـادي متـوفـرنذهب أيـضاً إذا الـركن ا

عنوي القصد :  الى الركن ا

 حتــديـدهــا اسـتــنــاداً الى نـســبـة
الــضـرر وهــنـاك مــصــالح اسـاســيـة
يــجب تــوفـيــر احلــمــايـة لــهــا حـتى
يـسـتـمـر اجملـتـمع بـالـوجـود فـهـنـاك
مــصــالح تــهم كـل مــجـتــمـع وهــنـاك
مـصـالح تــهم افـراد مـعــيـنـ . ومن
كن ان ـصـالح ان الـدولـة ال  هـذه ا
ـواطـنـ تــؤدي واجـبـاتـهـا اجتـاه ا
بدون وجـود جـهاز اداري فـعال وان
يـكــون نـزيــهـا وان اي اعـتــداء عـلى
نــزاهـة هــذا اجلــهــاز االداري يــضـر
ـشـرع يـعاقب ـصـلـحة الـعـامـة فا بـا
ـة تــضـر عــلى الـرشــوة النـهــا جــر
س صـلحة العـامة وكل اعتداء  با
الــثـقــة الــعـامــة مـثـل االعـتــداء عـلى
احملـررات يــؤدي الى فــقــدان الـثــقـة
بـاحملـرات فـيـعــتـبـر ضـرر عـام وهـو

االغلب على الضرر اخلاص .
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اقـتـصاد الـدول يعـتـمد عـلى الـعمـلة
واذا  االعـــتـــداء عـــلـى الـــعـــمـــلـــة
بتـزييفـها او تزويـرها يعـني اعتداء
عــلى الـــثــقــة الــواجب تــوفــرهــا في
ضرة العـملـة فيـعتـبر من اجلـرائم ا

صلحة العامة . با
تــهــديــد كــيـان الــدولــة يــعــتــبــر من
ـصلـحة الـعـامة بـالرغم من ان بـها ا
ـصـلـحـة ضــرر خـاص لـكن االغـلب ا
العـامة تهـديد كـيان الدولـة الداخلي
ضــرر عــام لــذلك جنــد اول بــاب من
ـضرة الـكتـاب الثـاني هـو اجلرائم ا
ـاسة صـلحـة الـعامـة واجلرائم ا بـا
بـأمن الــدولــة الــداخـلـي واخلـارجي
بـعـد ذلك يـتـنــاول اجلـرائم احملـلـيـة
بـالــثــقــة الــعـامــة تــســمى ســيــاسـة

التجر .
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احلــمـايـة اجلـنـائـيـة اقـصى درجـات
احلــمــايــة الــتي يـوفــرهــا الــقــانـون
بـتـشـريع جـزاءات شـديـدة جـدا فإذا
س ـــــشـــــرع ان ســــلـــــوك  وجــــد ا
مصلحـة الدولة واجملتـمع ومصلحة
اســاســيـة لــلـفــرد فــعـنــد ذلك يــكـون

جتر ذلك السلوك مبرراً .
ـادي: كـل مـالـه طـبــيــعـة أ- الــركن ا

ادي ماديه يوضح بالركن ا
 1. الــسـلــوك : يــنــقـسـم الى صـوره

ايجابيه وصوره سلبيه
صور السلوك ( قلد  ,زيف  ,اصدر ,
روجــهـا  ,ادخــلــهـا  ,تــعــامل بــهـا ,
حازها ) من الـصور االيجـابية محل
الـســلـوك (عـمـلــة ذهـبـيــة أو فـضـيـة
مـتــداولـة قــانـونل او عــرفـا وطــنـيـة

واجنبية ) 
2.الــعالقــة الـســبــبـيه : تــتــكـون من

(فعل وصورة ايجابية )
مـعـلـومـة عامـة :- تـثـيـر مـشـاكل اذا
كـانت هنـاك فتـرة زمنـية طـويلـة ب

الـسـلـوك والـنـتيـجـة وال تـثـر مـشاكل
اذا مرت فترة زمنية قصيرة 

ـة إخالل بـالـثـقة 4. الـنـتـيـجة : جـر
الواجب توفرها بالعملة

ـعــنــوي : صــور الـركن ب - الـركـن ا
عنوي :  ا

1. قـصــد : وعـنـاصـره (عـلم وارادة )
ويـسـمى عـمـدي ( سلـوك + نـتـيـجة )

نطاق االرادة 
2. خـطـأ : وعـنـاصـره ( علم وارادة )
غـيــر عــمـدي نــطـاق االرادة ( ســلـوك

فقط )
ــشــرع يــحـدد الــســلــوك ويــحـدد - ا
مــوضــوع الــســلــوك ويـحــدد الــوقت
بـعض األحـيـان ويـحـدد اداة ارتـكاب
ـة ... هـذه تـعـتـبـر (الـسـلـوك) اجلـر

ادي . ماديات توضع بالركن ا
س/ هـل تــــوجـــــد صــــفـه مــــعـــــيــــنه
شرع ام ال توجد ?  يشترطهما ا

ـشرع ج/ ال تـوجـد صـفه ايـحـددهـا ا
للجاني وال يحـدد وقت لكل ما يريده
شـرع ان السلـوك مرتبط بـالنتـيجة ا
ة الـقتل ال بـعالقة سـببـية مثـل جر
شـرع بـها سـلـوك ايـجابي يـشـتـرط ا
او ســـلــبـي كــذلك ال يـــشــتـــرط صــفه
معينة بـاجلاني او اجملنى عليه لكن
ة ال في أحيان معينة ان كيان اجلر
يـــــكـــــتــــــمل اال إذا  إدخـــــال هـــــذه
ة تزيف العملة وهي األوصاف جر
ـشرع حـدد صور ـوذجيه ا ة  جـر
ـوضـوع ) الـذي الـســلـوك واحملل ( ا
يــنــصب عــلـيـه الـســلــوك ( تــزيـيف 
تزوير  إدخـال ...الخ) وال ينصب إال
عــلى عـمــله ويــجب ان تـكــون عـمــلـة
ادة  280 وان تكون معدنية فضيه ا
مـتـداولـة قـانـونا او عـرفـاً وطـنـية او

أجنبية. 
(5)

التقـليد : صـنع شي كاذب يشبه شي
صـحـيح (صــنع عـمـله نـقــديـة تـشـبه
تداولة بأي وسيله وينصب العملة ا
ـعدنية اذا على العـملة الـورقية او ا
كان التـقليـد واضح فان فعل اجلاني
ـة تــامـة بــذاتـهـا يـعــد شـروعــا جـر
ومــسـتـقــلـة عن الــتـعـامـل بـالـعــمـلـة
ـــقــلـــدة فــهي تـــقع ولــو لـم يــجــري ا

التعامل بها ومن حاالت التقليد :-
1. اجراء تـعديل عـلى نقـوش العـملة

التي بطل التعامل بها .
2. وضع عالمـات النـقود عـلى قطـعة

ة . نقدية قد
3. رفع سـطحي قـطعـة نقـد صحـيحة
ــعـدن ووضــعــهــا عــلى قــطــعــة من ا

بنفس احلجم ولكن ذات قيمة اقل .
4. مـعـاجلـة نـقـود معـكـرة لـتـصـحيح

في مظهر النقود الصحيحة .
5. صــبغ قــطــعــة نــقــديــة عـلـى غـراء

العملة باستخدام معدن خام .
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بغداد

طريق اضـعفت الـدولة ودفعـتها الى
االقـتـراض بـعـد ان الـتـحق اكـثـر من
مليون شاب بطـوابير البطالة وعلى
الطرفِ االخـرِ زادتْ وتوسَّعَتْ ثرواتُ
الـطبقـةِ احلاكـمةِ صـاحبـة االفضـلية
في كل شيء هذه الطبـقاتُ التي كانَ
لـــــهـــــا الـــــدورُ االولُ واالســـــاسيّ في
َ الذينَ ـستـثمـرينَ احلـقيـقـ هـروبِ ا
يـفـضــلـونَ ويـتـمـسـكــونَ بـالـعـملِ في
اجـواءٍ مهـنيـةٍ تنـافسـيةٍ نـقيـةٍ اضافةً
إلى أوجه اخـــرى لـــلــفـــســـاد مــنـــهــا
الــــرشــــوة واالبـــــتــــزاز واالخــــتالس
واالهمال اوجهِ للـفساد تنـتشرُ اليوم
في مــؤســســاتِ الـدولــةِ بــســبب قــلـة
الـكفـاءات والـسـؤال متى يـتم الـعمل
عـلى  تـطـويق و حتـجـيمِ هـذه اآلفات
من أجلِ الــقـضــاءِ عـلــيـهــا حـتى اذا
كـــانت هـــنـــاك صـــعـــوبـــات البـــدَّ من
تابـعة الشركات حتقيـقها والقـيام 
الـوهمـيـة التي تـرسو عـلـيهـا العـقود
ــقــاوالت ومــحــاســبــة الــوســطــاء وا
واصـحاب هـذه الـشركـات ووضـعهم
حاكمات علنية في قفص االتهام و 
امـام الـشـعب. اذا كـانـت عـنـاك نـوايا
ـكـافـحـة الـفـسـاد وايـقـاف حـقـيـقـيــة 

اخلراب في مؤسسات الدولة 
 كل هـذه االنـتهـاكـات تعـود اسـبابُـها
ـتـعـاقـبـةِ عـلى لـضـعفِ احلـكـومـاتِ ا
حـكمِ البالدِ وانـتشـارِ الـفاسـدين على
ـسـتــويـات فـيــهـا و اسـاءة جـمــيع ا
اســتـخــدام الـســلـطــة حـتـى من قـبل
الــعـديــد من االجـهــزة االمــنـيــة الـتي
يـفـرض العـديد مـن عنـاصـرها الـرشا
والــتي تــؤدي الى خــروقــات امــنــيــة
تشكل  مخاطرَ كبيرةً على اجملتمعِ 
ـارسات وحـاالت اسـهمت في وهي 
تدمير الطبقة الوسطى التي اختفتْ
وذابت ودخـلت طـبـقةُ الـفـقـراءِ والكلُّ
يعرف اهـمية ودورَ هذه الطـبقة التي
ـالِ الـثقـافيّ والبـشريّ تـعتـبرُ راسَ ا
الواعي التي تشكل الطبقة التنويرية
في اجملـتمع والـتي ابتـلعـها الـفساد
بعد ان اصبحت الصـناعات الوطنية
شـبه مـعـدمـة او مــخـتـفـيـة واخـتـفى
نـتـوج الـوطني  وبـاخـتـفائه مـعـهـا ا
شـاع الـفــقـر والـبـطــالـة وقـلـة فـرص

الــضــاغــطــة  بــالــتــدخل فـي عــمـوم
تـفاصـيل شؤونـنـا الداخـليـة ومنـها
االمــــنـــيـــة و كل هـــذه حتـــديـــات و
عوامل وَسَّعَتْ مساحات الفقر الذي
اصبح مخيفاً بـعد أن شكَّلت نسبة
الذين يعيشون حتت خط الفقر  25
ــئــة مـن ســكــان الــعــراق  وهي بــا
نـسـبـة مـرعـبـة  لـبـلـد نـفـطي تـشـكل
احـتـيـاطـاته الـنـفـطـيـة  135 مـلـيار
برميل وهي احدث احصائية نفطية
صرح بها وزير النفط احلالي جبار
عـلي الـلـعـبي ;ويـطول  احلـديث عن
مشكـلة الفـقر والتفـاوت الطبقي في
ــركــبــة الــعـــراق بــســبب عــوامــله ا

عقدة في مقدمتها : وا
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يـــعـــد الــــفـــســـاد احــــد اهم االسس
والـعـوامل إلشـاعـةِ الـفـقـرِ وتـخـريبِ
مـــؤســســـاتِ الـــدولـــةِ واجملـــتـــمعِ
ـواطــنـ والــســلم االهـلـي وامن ا

وتـدمـيـر مـشــاريع الـبـنـاء واالعـمـار
واالستثمار والتجاوز على االنظمة
والـقـوانـ واسـقاط هـيـبـة الـدولة

وغير ذلك الكثير .
ـالِ الـعام الـفـسادُ ال يـعـني سـرقةَ ا
أو اخــتالسَ امــوال الــدولـة بــشــكلٍ
مـباشـرٍ فـقط; بل العـملُ عـلى ارساءِ
ناقصاتِ على قاوالتِ وا العقودِ وا
َ ــقـــاولــ اصـــحــابِ الـــشــركـــاتِ وا
َ لــلـحــكــومـة وبــعضِ قـادةِ ــوالـ ا
الـكـتلِ السـيـاسيـةِ وسـلطـاتِ الـدولةِ
ـــانِ الــذين ــتـــنــفـــذينَ في الـــبــر وا
بإمـكانهم تـعطيل دوره الـرقابي هو
لب الفسادُ بـعينه النَّ هؤالءِ هُمْ من
يشـكّلُ محمـياتٍ للفـاسدين ومظالتٍ
ـالِ العام لكل اللـصوص و سُرّاقِ ا
ــواطــنــ وهُمْ منْ يــنــشــرُ وقــوة ا
ال العام الفقرَ في اجملتـمع وهدر ا
في مــشــاريعَ وهــمــيــةٍ سـيــئــةٍ غــيـرِ
منـتجـةٍ وغير مـدروسة عـلما ان كل
هـذا الـفـسـاد والـفعـالـيـات الـفـاسدة
ــشـــبـــوهــة هـي بــســـبب غـــيــاب وا
ــســاءلــة والــشــفــافــيــة والــرقــابـة ا
ال ـانيـة التي بـسبـبهـا هدر ا الـبر

العام واصبح سائباً ومباحاً .
ـلـياراتِ الـتي لَمْ يُـعْرَفْ لـها مـئاتُ ا

يـــعــد الـــدخل الــذي يـــحــصل عـــلــيه
االنــســان من اهم مــقــاســات حـيــاته
ة الذي يوفـر له احلياة احلـرة الكر
كنه من التـمتع بالتـغذية اجليدة و
والـــصـــحــة والـــتـــعـــلــيـم وحتــقـــيق
ـشــروعـة  وامـا اخلـلل طــمـوحـاته ا
واالنـــــحــــــســـــار في دخـل الـــــنـــــاس
يــعـرضــهم لـلــكـثــيـر مـن الـتــحـديـات
ـتــاعب ويـنــتج لـهـم الـفــقـر الـذي وا
يشكل محـور حديثنا عـلما إنَّ الفقر
في الـعــراق لـيس بــجـديـد كــمـا هـو
حـال جـمـيـع اجملـتـمـعـات والـشـعوب
في الــكـــون عــلى الــرغـم من تــفــاوت

نسب الفقر في ما بينها .
 لكنَّ االحداث التي أعقبت االحتالل
وتـغيـر النـظـام  بعـد عام  2003كان
لـها االثـر الكـبيـر على ظـهور طـبقات
جـديدة وكـثيـرة من الـفقـراء  وأخرى
غــنــيــة فـي الــوقت نــفــسه  وتــوعــز
اسـباب الـفـقر في الـعـراق قبل وبـعد
االحتالل الى عوامل  كـثيرة وعديدة
ومتشعبة منها حرب الثمان سنوات
مع ايـران واجتـيـاح الكـويت واالثـنا
عـشر عـامـا من احلصـار الـذي اعقب
االجـتيـاح واالحتـالل االمريـكي الذي
زارع واحلـقول وقام بـتدمير جرَّفَ ا
جـمـيع الـبنى الـتـحتـيـة  وانتـاج لـنا
فـيــمـا بــعـد خـمــسـة عـشــر عـامـا من
الــفــســاد والـــتــجــاوز عـــلى حــقــوق
ــائـيــة ضـاربــ الـقــواعـد الــعـراق ا
والـقـوانـ الـدولـيـة عـرض احلـائط
فـــضـالً عن ذلك عــــدم الـــعـــدالـــة في
توزيع الثـروات الوطنـية ناهيك عن
ضعف احلكومات التي تعاقبت على
حــكم الـــعــراق والــتي غــابت عــنــهــا
ـشاريع وفـارقتـها خـطط التـنمـية وا
االقتصـادية باإلضـافة إلى كل انواع
الــتـحــديـات واحلــروب الــتـكــفـيــريـة
ـذهـبــيـة الـعــنـصـريـة  الــطـائـفـيــة ا
حتـديـات وحـروب رافقـتـهـا عمـلـيات
ـشبـوهـة بالـفـساد كـلفت الـتـسلـيح ا
ــئـة  من مــيــزانــيـة اكــثـر من 25 بــا
الدولة العراقية  ما اثر على التنمية
و دخـل الــــفـــرد الــــعــــراقي كـل هـــذه
عــوامل داخــلـيــة خـطــيــرة وصـعــبـة
مدمرة  سـمحت للعـوامل اخلارجية

العمل واختفاءِ الـصناعاتِ الوطنيةِ
يـعـني انـعـدام الــصـادرات كـمـصـدر
لــلـعـمــلـة الــصـعـبــة بـعــد أنْ اخـتـفتْ
سـتهـلك  وتوارت مـنظـومة حـمايـة ا
عن االنـظـار ولم جنـد عـلـى الـسـاحة
الـيــوم غــيــر الــطــبـقــات الــغــنــيـة او
تطـفلة وهي البـرجوازية اجلديـدة ا
نـتاج من حتـالف الـعديـد من رجاالتِ
السـلطة مع رجـال االعمال مـا يظهر
أنّ آفـةِ الـفـقـرِ تـتـوسعُ لـتـشـملَ فـئاتٍ
جـديــدةٍ من اجملـتـمع الـعـراقي الـذي
مـا زالَ فيـهِ من يعـيشُ عـلى البـطـاقة
الــتـمــويــنـيــة وعــلى اجلــانبِ االخـرِ
تـــتــكـــدسُ االمــوالُ والـــثــرواتُ بـــيــدِ
ــتــنــفـــذينَ في الــدولـــة عــلى كــافــة ا
ال ستـويات باإلضـافة الى رجال ا ا
ــؤيـدين لـلـســلـطـة الـذين واالعـمـال ا
ــركـزيـة لـكـبـار ـفـاتـيح ا يـشـكــلـون ا
الفاسـدين في البلد الـذين جعلوا من
العراق موطن للفساد والتجاوز على

حقوق االنسان والفقر 
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 باخملتصر الشديد مشكلتنا في
الـعـراق الـيـوم ليـست في الـسـيـاسة;
ن يـعمـلُ فيـها النَّ الـكلَّ يـتدخلُ بل 
ويـعـملُ في غـيـرِ اخـتـصاصِـهِ ولذلك
تـــرى الــكل ســيــاســـيــاً والــكلُّ قــادةً
والكلُّ مهندسـ واطباء ومنظرين
والعـراقـيـ متـخـنـدقـ ومتـشـتـت
ن يـجـمعـهم و الـسؤال من بـحاجـة 
هـــو الـــســيـــاسي او الـــشـــخـــصـــيــة
السيـاسية الوطـنية او احلزب الذي

قدورِهِ جمع العراقي .
 و هلْ نـحـنُ بـحــاجــةٍ جملـلـسِ عـقالءٍ
ـسـاندة ـقـدورِهِ ا مـتـمـيـزٍ مخـتـصٍ 
وحـسب الـدسـتـور إليـجـاد واخـتـيـار
رئـــيس وزراء تـــتــوفـــر فــيه صـــفــات
الـقـائـد و الـقـيـادة واالقـتـدار لـقـيـادة
احلكومـة; رئيسُ وزراءِ صاحبُ قرارٍ
وطــنيٍّ يـــفــرض احــتـــرامه من خالل
هنية قدراته الشخصية والعلمية وا
وتـاريـخه السـيـاسي الـوطـني رئيس
وزراء لـه الـكـلـمــة احملـتـرمـة في فض
الـنــزاعـاتِ الـتي تــتـسمُ بـالــشـجـاعـة
والــشــفــافــيــةِ واالرادة الــواعــيـة  
رئـــيـسُ وزراءٍ يـــحــــتـــرمُ االنــــظـــمـــةِ
ِ ويطبقِها على نفسِهِ وعلى والقوان
اجلـمـيعِ بـشجـاعـةٍ وبال تـرددٍ و الكل
يعـلم العـمل يتم في الـدولة العـراقية
) لـعــدم امـتالك الــدولـة بـ(الـتــفـاطــ
ـعنى عـدم وجود مـشروعـا وطنـيا  
ـنـهج عـلـمي مـهـني خــارطـة طـريق 
سياسي مُتْفَقً عليهِ والدولة بحاجة
الى بـرامجَ وأسسٍ وثـوابتٍ وقـواعـد
ـعنى خارطـةِ طريقٍ عمـليةٍ انطالق 
ـــعــاجلـــةِ ازمـــاتِ الــبالدِ نــاضـــجــةٍ 
ــتـراكـمـةِ مـنـذ الـكـبــيـرةِ والـكـثـيـرةِ ا
خمـسةَ عشـرَ عامـاً والكلُّ تراهُ يـتكلمُ
عن االصـالحِ والــتــغـــيــرِ ومـــحــاربــةِ
الـــفــــســــادِ والــــنــــزاهــــةِ واالعــــمـــارِ

واالســتـــثـــمـــاِرِ وبـــنـــاءِ الـــبالدِ ولمْ
يتحققْ أيّ شيءٍ من كلّ هذا ومن كلّ
االطرافِ السياسيةِ وبدون استثناءٍ
ونحنُ نـعملُ فُـرادى بعـيداً كلَّ الـبعدِ
منَ الـعــملِ الـوطــني اجلـمــعي الـذي
بإمـكـانه ادارةِ الـعـمـليـةِ الـسـيـاسـيةِ
واحلــكم بــنــجـاح  وحتــقق االصالح
والـــتـــغــيـــر ومـــحـــاصــرة الـــفـــســاد
ومــحــاســبــة الــفــاســدين في الــعــلن
زايدات وباألفعال ال بالشعارات وا
ــانـيـة بــعـد ان غــابت الـرقــابـة الــبـر
ـان شـمـاعـة لــتـلـبـيـة واصـبح الـبــر
وتــمــريــر رغــبــات الـكــتـل واالحـزاب
الــسـيــاسـيــة واحملــاصـصــة ولـيس
تــلـــبــيـــة رغــبـــات الـــشــعب واالرادة
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ــالـيـة الــدولـيـة ــؤسـسـات ا تـؤدي ا
دورا كـــبـــيـــرا بـــفـــرض ســـيـــاســـات
اقـتـصـاديـة تـقـيـد في اغـلب االحـيان
ــؤسـســات الـسـيــاسـيــة الـوطــنـيـة ا
لــلــدول وحتــد من قــوة ونــشــاطـات
ؤسـسات الـدمـقراطـية وامـكانـيـات ا
ـسـؤولة فـيـهـا بسـبب كم الـشروط ا
الـتي تــشـكـل عـوامل ضــغط صـعــبـة
عـلى الـقـادة والـسـيـاسـيـ وصـنـاع
الــــقـــرار فـي دول الـــعــــالـم الـــثــــالث
والــعـراق جــزء من هـذا الــعـالم كـون
فـروضة من قبل الشـروط القاسـية ا
صــنـــدوق الــنـــقــد الـــدولي والـــبــنك
الـدولي شــروط خـارجــيـة لـيـس لـهـا
عالقة صـميـميـة مع الداخل الـوطني
ــقـــتــرضــة عــلى الــرغم من لــلــدول ا
وجـودِ بـنــودٍ ونـظـام لـلــبـنك الـدولي
تـــؤكـــدُ عـــلى ضـــرورةِ عـــدمِ إحــداثِ
الـــــقــــــروض أيَّ إضـــــرارٍ بـــــالـــــدول
ـــارســـةِ أيــةِ ـــقــتـــرضـــة وعـــدم  ا
ضغـوطٍ علـيها; لـكنَّ في احلقـيقة كل
هـذه الـنـظم او الـلـوائح ال مـكـان لـها
عــلى ارض الــواقـع وهي مــخــتــرقــة
ـقـتـرضة ومـعـطـلـة  وعـلـى الـدول ا
االلتزام بـكل السياسـات االقتصادية
االكــثــر لـيــبـرالــيــة وانـفــتـاح  لــقـاء
مـنوحة لـها وهـذا يعني القـروض ا
إنَّ النـظم االجتـماعـية لـهذه الدول ال
ـكن تـطويـرهـا وتأسـيـسهـا اال فـقاً
لـلـرؤى الــلـبـرالـيـة لــصـنـدوق الـنـقـد
ـعـنى مـا الــدولي والـبـنك الــدولي  
هي اال عــبــاره عن عــمل و ســعي كل
ـــصــاحله فــرد لـــبـــنــاء وتـــأســـيس 
الــشــخــصــيــة وبــشــكل انــاني لــذلك
تــضـــغط شـــروط صـــنــدوق الـــنـــقــد
والبنك الدولي عـلى (السوق احلرة)
وصوال لتحـجيم الدولة ومـنعها قدر
االمـــكــان مـن عــدم الـــتــدخل بـــشــكل
مــبـــاشــر في احلــيــاة االقــتــصــاديــة
بــســبب مــا تــفــرضه مـن ســيــاسـات
ضـريـبــيـة غـيـر عـادلـه عـلى الـبـلـدان
ســيـاســات تـرتــبط بــقـيــود وشـروط

صـنـدوق الـنـقد والـبـنك الـدولـي  و
ـيـة وهي سـيـاسـات الـتـجـارة الـعــا
ة والـعراق يـراد له ان يـغرق في ظـا
الــديـون بــعـد ان تــعــثـر دور الــدولـة
ـية ـصـالح اللـبـرالـية الـعـا بـسـبب ا
الــتي دمـــرت مــنـــظــومـــة احلــمـــايــة
االجتـماعـية ونـسب االدخار لألفراد
وصـوال لـتـدمـيـر االقـتـصـاد الـوطـني
الـــعــراقـي الــذي اصـــبح عـــاجــز عن
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ـــئـــة من الـــشـــعب  يـــعـــيش 25 بـــا
الــعــراقي حتـت خط الــفــقــر بــســبب
غــيـاب الــشـخــصــيـات االقــتـصــاديـة
الـوطنـية واالجـتمـاعيـة والسـياسـية
عن مـــيــــدان الـــعـــمـل االقـــتـــصـــادي
باإلضـافـة لـلـضـغوطـات الـسـيـاسـية
اخلـارجــة الـتي تــعـمل عــلى تــدمـيـر
الــداخل االقـتــصــادي الــوطـنـي بـكل
ابعاده االسـتراتيـجية التي ادت الى
ـــشــاريع ـــلــيـــارات عــلى ا انـــفــاق ا
الوهـمية بـسبب الـتشرذم الـسياسي
واالجــــتـــمـــاعي واالمــــني و غـــيـــاب
االرادة الــــســـيـــاســـيــــة الـــوطـــنـــيـــة
الــداخـلــيــة عــوامل ادت الى فــقـدان
طلوب وهي مؤثرات حجم السوق ا
وعـــوامل أســــاســـيـــة اســــهـــمت في
تعميق الفقر وانتشاره  بعد تراجع
الـــتـــنــــمـــيـــة وتـــشــــوه االقـــتـــصـــاد
وانــكــســاره وفي مـقــدمــة انــكــسـار
االقـــــتـــــصـــــاد الــــزراعـي وغـــــيــــاب
االسـتــثـمـار الــذي انـحــسـر وتـراجع
وطرد من العراق واصبح ال مكان له
فــيه بــســبب الــفــســاد والــفـاســدين
الــذيـن يــضـــعـــون الــعـــراقـــيل امــام
ـهـنـة الذين ـسـتـثـمريـن أصحـاب ا ا
يـرفـضــون وال يـخـضـعــون لالبـتـزاز
(اخلاوة) كل هذه اخلـروقات وانواع
الــفـــســاد اكــلت بــجــرف االقــتــصــاد
الـوطـني وافـقـرت الـعراق ونـحن من
أغـــنى دول الـــعـــالم الـــتي انـــدفــعت
بــــســــبـب الــــفــــســــاد وتــــردي ادارة
مـؤســسـات الــدولــة والـصــراع عـلى
الــســلــطــة الى الــديــون اخلــارجــيــة
ومـؤسـسـاتـهـا مــثل صـنـدوق الـنـقـد
الــدولـي وتــوابــعــهــا  والــيــوم يــراد
بـــالــعــراق الــتــوجـه الى ســيــاســات
ضـريـبـيـة مخـيـــــفـة ومرعـبـة بـسبب
هـذه الــديـون الــتي زادت مـســاحـات
الفـقـر والـتـفـاوت الـطـبـقي واخـتـفاء
الــــطـــبـــقــــة الـــوســـطـى وافـــقـــارهـــا
وتـدمــيـرهــا وظـهـور طــبـقـات غــنـيـة
جـديـده عـلى ركـام ومـعـانـاة الـفـقراء
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حتـتـاج الـتـنـمـيـة الى طـبـقـة حـاكـمـة
ـقـدورها رفع واعـيـة ماهـرة نظـيـفة 
معـدالت االدخار وسعة الـتنمـية التي
تعد من اهم العوامل التي تعمل على
الـتـخـفيـف من حـدة الـفـقـر ومـعـاجلة

البـعض منه بـدعم النـمو االقـتصادي
ــشـاريع وزيـادة حــجــمه بــتـوســيع ا
ـتــوسـطـة احلــقـيــقـيـة الــصـغـيــرة وا
وليست الوهمية التي اصبحت جزءا
من الـفــســاد  وهـنــا البـد من ذكــر مـا
قـدمـتـه الـدولـة من ســلف لـبــنـاء مـثل
ــشــاريع الــصــغــيــرة الــتي لم هــذه ا
تــتـحـقق نــسـبه عـالــيـة مـنــهـا لـسـوء
مـتــابـعــة الـدولــة والـتــدقـيق في اداء
ــشــاريع عـلى حــقـيــقـة وجــود هـذه ا
االرض يعـني ذهبت هـذه السلف الى
ــقــصــود ان سـلف غــيــر مــحــلـهــا وا
ـتوسـطة التي شـاريع الصـغيرة وا ا
قـدمـتهـا الـدولـة لم حتقـقْ شيـئـا على
ــرور ارض الــواقع وهــنـــا البــدَّ من ا
بــأهـمــيـةِ وضــرورةِ حتــقـيق تــنـمــيـة
بـشـريـة حقـيـقـيـة من خـالل االهـتـمام
بتـطويـر التربـية والـتعلـيم والتدريب
والــــصـــحـــة ودعـم دور مـــؤســـســـات
ــدني الـرصـيــنـة صـاحـبـة اجملـتـمع ا
االخـــتــــصـــاص والــــدور والـــوجـــود
يـداني منـظمات لـها مـقرات وجلان ا
عمل علـميه مهـنيه متـخصصة اضف
لـذالك الــرفـاهـيــة االجـتـمـاعــيـة الـتي
تـرتـبط ببـرامج الـضـمان االجـتـماعي
الذي لبستها شبهات الفساد  بسبب
االبتعاد عن حتقـيق العدالة  وتوزيع
الدخل وكبر نسـبة االمساواة لصالح
الفـئات االكثـر مال وليس لألقل دخال
اضـف لــــذالـك تــــراجع الـــــزراعــــة بل
نـظـومة تـدمـيـرها  مـا يـعنـي تدمـيـر 
االمـن الــغـــذائـي بـــعــد ان اصـــبـــحت
الين من االراضي الــزراعــيــة غــيــر ا
صـــاحلـــة لــــلـــزراع بـــســــبب ســـرقت
ـائـيـة من قبل دول حـصص الـعراق ا
اجلــوار الـتي تــسـيــطـر عــلى مــنـابع
االنـهار و في احلـقـيقـة تـعود اسـباب
هـــــذا الـــــتـــــردي الى صـــــعف االرادة
السـياسيـة وقلة الـثقافـة اخلاصة اي
ــهـــنــيــة بـــكل انــواعــهــا الــثـــقــافــة ا
واخـتصـاصاتـها لـدى قيـادة السـلطة
الـتنـفيذيـة احلكـومة  اضف لـذالك ما
نـــلـــمـــسـه من الـــهـــدر الــــغـــذائي في
ـلـيـارات مـنـاســبـات عـديـده تـقــدر بـا
يـــعـــنـي مالين االطــــنـــان تـــذهب الى
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الـفقـراء فقرا واالغـنيـاء غنـى وفقدت
حقوق االنسان وتراجع دور التعليم
والـصـحـة  واخلـدمـات بـشـكل عام و
كل هذا حـدث وما زال يحـدث بسبب
ـسـاءلـة واحملـاسـبـة بـعد ان غـيـاب ا
اصـبح مـعـدل الـدخل في الـعراق من
ثالث مــائـة دوالر الـى خـمــســة مــئـة
ساءلة دوالر  كل هذا بسبب غياب ا
اقــصـــد غــيــاب مـــســاءلــة الـــطــبــقــة
السياسية الـتي حتكم مساءلتها عن
كل هذه االخفاقات  واسـباب الفساد
 وتدهـور البنى الـتحتـية واخلدمات
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ـسؤولـون في الـعراق يـلهون أصبح ا
ـاء مـواطـنـيـهم بـأزمـات الـكـهـربـاء وا
والـغــذاء وحـروب االرهـاب والـتـطـرف
والـــتـــكـــفــيـــر واصـــبـــحت االنـــظـــمــة
والــقــوانـ والــقــرارات الــسـيــاســيـة
وغـيـرهـا تصـاغ وتـقـر بشـكل يـتـقاطع
مع رغـبــات وارادة الــشــعب الــعـراقي
وبغيابه  عن الساحـة السياسية  ولو
كـــان هــنـــاك وجــود او حـــضــور أليَّــة
ـا انـتـشر معـارضـة شـعـبـيه سـيـاسه 
الـــفـــســاد وجتـــذر في جـــسم الـــدولــة
واجملـتـمع  واخـذ يـتــحـكم بـالـقـرارات
والتـوجهات الـسيـاسية بـعد ان غابت
كـلــمــة الـشــعب في كل مــا يــجـري من
خراب ودمار وصـراعات على الـسلطة
واحلـل يـكـمن في تـغـيـيـر الـسـيـاسات
وعـمل احلـكـومـة واظـهـار اخملـطـطـات
ومــشــاريـع الــدولــة وهــنــا يــبــرز دور
ثـقف والـناس الـعاطلـ عن العمل ا
والــفـقـراء الـذين يــعـيـشـون حتت خط
الـفــقـر لــتـتـضــافـر جــهـودهم من اجل
حتقيق عـمل وطني ونشاطـات سلمية
واضــحــة قـويــة لـتــصــحـيـح مـســيـرة
الـدولــة الــســيـاســيــة واالجــتـمــاعــيـة
واالقـــــتـــــصـــــاديــــة بـــــعـــــد كـل هــــذه
االجـتـيــاحـات االرهـابـيـة والــطـائـفـيـة
والـــتــكــفـــيــريـــة  واخلــراب وكل هــذه
االوضــاع الــتي زادت الـــوطن خــرابــا
وسـوءا وتـدهـورا بـسـبب الـسـيـاسات
الـفــاشـلــة الـغــيـر قــابـلــة لـلــتـغــيـر اال
بــنــهـــوض وطــني وحــضــور شــعــبي
لــتـغـيــيـر الــسـيـاســات في مـقـدمــتـهـا
ـاليـة واالقتصـادية لدفع السـياسات ا
عـــجــــلـــة اســــتـــقــــرار االوضـــاع وفي
مـقــدمـتـهـا الــسـيـاسـيــة وبـاحلـضـور
الـشـعبي الـوطـني سيـفـرض ويتـحقق
الـتغـييـر لـيعـود العـراق لقـيادة نـفسه
ـنــطـقـة وهـذا ـشـاركــة في قـيـادة ا وا
يـعـتـمــد عـلى الـوعي الــشـعـبي  الـذي
ـقــدوره تـغــيـيــر الـواقع الــسـيـاسي
واالقــتـصــادي والــتـنــمــوي والـذي ال
ــيـــداني يـــتــحـــقق اال بـــاحلـــضـــور ا
والعملي للجمـاهير وهو  ليس ببعيد
بـعـد ان اصـبح  عـلى مـرمى حـجر الن
الـــفــقــر والـــعــيش حتت خـــطه يــولــد
االنفجـار من اجل االصالح والتـغيير
ألنَّ فـشل الـسـيـاسة وحـضـور الـفـساد
بــقــوة وحــروب االرهــاب والــتــكــفــيـر
ذهـبـية صـنعـت الفـقر والـطـائفـيـة وا
والـتـفـاوت الـطـبـقي والـتـخلّـف وعلى
اجلــمــاهــيـر ان تــعي مــســؤولـيــاتــهـا
وتـمـسك بـزمـام االمـور لـتـكـون صـمام
االمان الـوطني  وهـنا البـد من تـذكير
الـقـيـادات الـسـيـاسـيـة بـأنَّ عـلـيـها أنْ
تَعْـمَلَ بجدٍ ومثـابرةٍ وبحـكمةٍ ومـهنيةٍ
ورؤى واضــحـــةٍ ونـــاضــجـــةٍ من أجلِ
ـساراتِ قبلَ التـغييـرِ وتبـديلِ جميعِ ا
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