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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  
  سيادة الدكتور إبراهيم الجعفري المحترم

  رئيس وزراء الحكومة العراقية 
  

   إعداد الدستور العراقي المحترمينلجنةالسادة رئيس وأعضاء 
  

  السالم عليكم ورحمة اهللا تعالى وبركاته
  

  مساواة بين المواطنينالضمان االجتماعي هو الطريق نحو الرفاه وال: الموضوع
  

إن الفرق بني الدول املتحضرة، واملرفهة شعوا، وبني الدول املتخلفة، ولو كانت غنية، هو قوانني الضمان 
والدول اليت تعتمد الضمان االجتماعي لسد . االجتماعي اليت تضمن املساواة وتفضي على ذل اجلوع والفقر

  .لدميقراطية واملتحضرة، واليت أتت من أجل خدمة شعواحاجات أفراد شعوا بدون متييز هي الدول ا
إن األموال اليت حتصل عليها احلكومات من خمتلف األبواب ومنها املوارد الطبيعية مثل النفط واملعادن وغريها 
ومن الضرائب ومن املنح الدولية، تعيد بعض احلكومات توزيعها لسد حاجات شعوا، وأوهلا ضمان عيشها وتأيت 

مور األخرى مثل الصحة والتعليم ومستلزمات احلياة مثل املاء والكهرباء والسكن والطرق وغريها من البين األ
التحتية اليت تليب حاجات شعوا احلضارية، وتليها الكماليات مثل املبالغة يف املباين احلكومية واحلفالت وغريها 

  .املواطننيمن األمور الترفيهية الذي تتمتع ا القلة القليلة من 
إن غالبية الدول الدميقراطية ليس هلا موارد طبيعية بل جلها تعتمد على الضرائب والرسوم اليت تؤخذ من الطبقة 
املرفهة والقادرين على العمل، فنراها حتاسب على كل درهم تصرفه، واألولية عندها هو الضمان االجتماعي مثل 

عن ظروف أهلهم املالية وضمان البطالة وتعويضات السكن تعويضات الشيخوخة ورعاية األطفال بغض النظر 
وال . للمحتاجني وغريها من أنواع املساعدات حىت املومسية منها مثل معونات الشتاء لتغطية مصاريف التدفئة

يستثىن أي مواطن أو مقيم أو الجيء من هذه اإلعانات وبذلك ساوت بني املواطنني وضمنت حيام، وتوفر 
دث من جرائم يف هذه الدول ليس سببه شضف العيش بل سببها احلاالت النفسية اليت يتعرض إليها األمن، فما حي

  .البعض مثل اجلنس وإدمان املخدرات واألفكار املتطرفة اليت تصل إىل حد اإلجرام وقتل النفوس الربيئة
إن إدخال الضمان االجتماعي كبند من بنود الدستور ال يترك للحكومات املتعاقبة االجتهاد فيه بالرغم من أن 

وهو أمر مهم جدا حيث أن بواسطته يساوى بني كافة الفئات . بعض األحزاب وضعته يف أولويات براجمها



 
 

ستقبل أوالده ويؤمن أهم أساس من وسوف حيس كل فرد من أفراده بالطمأنينة من مستقبله وم. الشعب العراقي
  .أسس الدميقراطية ويقضي على كافة عوامل اخلوف والقلق لدى كل فرد من أفراد العراق

وذلك يتطلب حصول كل مواطن على هوية للتعرف على احتياجاته الشخصية والعائلية وحىت بناء البين التحتية 
افة وسائل العيش احلضارية، فهي إذن بطاقة من مدارس ومستشفيات وطرق وجممعات سكنية تتوفر فيها ك

توجب على احلكومات القيام مبا مطلوب منها لضمان حياة أفراد شعوا كما جاء أعاله وليس قيداً أو رقابة على 
  . أفرادها

اإلحصاءات وتبويبها وتوزيع كل باب من أبواا لسن ووالبطاقة هي املفردة اليت تستخلص منها كافة البيانات 
انني واختاذ القرارات الالزمة، ومن مث توزع إىل الدوائر املسوؤلة عن تلبية تلك احلاجات وذلك باعتماد القو

  .أحدث علوم برجمة اإللكترونيات واألنترنت املستعملة يف الدول املتقدمة
وف اليت إن العراق غين مبوارده الطبيعية وطاقاته البشرية ومستقبله مضمون من حيث املوارد بالرغم من الظر

يعانيها اليوم وهلذا نرى أن معظم دول العامل مهتمة يف الشأن العراقي وذلك أمال منها بأن تستفيد من قدراته يف 
  .املستقبل

تصور كامل ورؤى وصدق وإخالص لألخذ مبثل لديه البد أن لكل فرد من أفراد هيئة إعداد الدستور احملترمني 
يد إال أنه البد من التذكري والتأكيد على هذا األمر، وهو الضمان هذه األفكار، ورمبا إين ال آت بشيء جد

  .االجتماعي، الذي من املفروض تشرع الدساتري والقوانني من أجله
  أرجو من اهللا أن يوفقكم ويأخذ بأيديكم ملا فيه خري العراقيني والعراق،

  .واهللا ويل التوفيق
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