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ي لـلعدالة ـتحدة بالـيوم العا في العـشرين من شباط من كـل عام حتتفل اال ا
االجـتـمـاعـيـة  ,والـذي  اقـراره من قـبـلـهـا بـشـكل رسـمي خالل الـعـام 2007
وضـوع . وهـو حدث ـهمـة فـيمـا يـتـعلق بـهـذا  ا لـتـحقـيق الـعديـد من األهـداف ا
ـتـحدة الـى كفـالـة الـعـدالـة االجـتـمـاعـية ي يـدعـو الـدول األعـضـاء في األ ا ا
للجـميع والى تـكريس هذا الـيوم لتـعزيز انـشطـة ملمـوسة على الـصعيـد الوطني
تسـاهم في حتقيق الـعدالة االجتـماعيـة داخل الدول وتدعم اجلـهود التي يـبذلها
ـســاواة بـ اجلـنـسـ اجملـتـمع الـدولـي في مـكـافـحــة الـفـقـر والــعـمل الالئق وا
وحتـقـيق الرفـاه االجـتـماعي والـعـدالـة االجتـمـاعـية لـلـجـميع كـمـبـدأ اساسي من
كن ان يحـدث في معظم دول العالم اال مـباد التعـايش السلمي ,وهـذا األمر 
في الـعـراق . وتـشيـر تـقـديـرات منـظـمـة الـعـمل الدولـيـة  الى ان حـوالي مـلـياري
شخص يـعيشون حـاليا في اوضاع هـشة متأثـرة بالنزاعات  ,كـما تشـير ايضا
ن هم في  أمس احلـاجة لـلعـمل لزيـادة الدخل الى ضرورة خـلق فـرص العـمل 

ساهمة في بناء مجتمعات اكثر تماسكا وانصافا . العام وا
قصود بالعدالة االجتماعية? فما ا

العـدالة االجـتماعـية هـي مفهـوم شامل لـكثـير من جـوانب حيـاة النـاس حيث من
ـسـاواة والـعـدالـة  بـ جـمـيع افـراد اجملـتـمع في خالل تـطـبـيـقـهـا يـتم حتـقـيق ا
فـرص الـعـمل وتـوزيع الـثروات واحلـقـوق الـسـيـاسـية وفـرص الـتـعـلـيم والـرعـاية
ة الـعادلـة بعـيدا عن الـصحـية وغـير ذلك  ,وحتقق لـلنـاس جمـيعـا احليـاة الكـر
مشاعـر االحساس بالظـلم او القهر نتيـجة سلب احلقوق او االستـئثار بالثروات
او احتـكار أي منها لطبقة من اجملتمع دون اخرى  ,وبـالتالي يتمتع جميع افراد
ـة بـعـيـدا عن الـتـحـيـز وبـغض الـنـظـر عن اجملـتـمع  في ظـلـهـا بـعـيش حـيـاة كـر
ــسـتــوى االقــتــصـادي او الــقــرابــة من هـذا اجلــنس او الــعــرق او الـديــانــة او ا
سـؤول او ذاك..اذن فالعـدالة االجـتمـاعيـة هي تطبـيق منـظومـة من السـياسات ا
واالجــراءات الـتـي تـضــمن جلـمــيع الـنــاس احلـصــول عــلى حـقــوقـهم عــلى قـدم
سـاواة مع غيرهم دون محاباة لصاحب سلـطة او جاه او نفوذ . وكذلك تشير ا
العـدالة االجتـماعـية الى حق كل مواطن  في الـدولة ان يـحصل على نـصيبه من
شاركة النـاجت القومي لـلدولة وان يـكون له احلق في التـعبيـر عن رأيه بحريـة وا
في الـعـمل االجـتـمـاعي والـسـياسـي وتكـافـؤ الـفـرص امـام جـمـيع الـنـاس وازالة
الفوارق االجـتمـاعيـة واالقتـصاديـة بيـنهم بـحيث يـكونـون متـساوين فـي احلقوق

والواجبات .
عناصر ومقومات العدالة االجتماعية :

 تقوم العدالة االجتماعية على عدة عناصر ومقومات من ابرزها :-
 1- احملبة أي ان يحب كل شخص لغيره ما يحب لنفسه .

 2-حتقيق الكرامة االنسانية .
ساواة والتضامن ب جميع افراد اجملتمع .   3-نشر ا

 4-احترام وتعزيز مفهوم العدالة االجتماعية .
ـتمثلة عوقات الـتي تعترض الـعدالة االجتـماعية وا ـكن تشخيص بـعض ا كما 

بـ : 
غياب احلرية وانتشار الظلم والفساد واحملسوبية .

ـسـاواة في توزيـع الدخل بـ األفـراد في اجملتـمع بـحـيث يخـتـلف الدخل عدم ا
باختالف العرق او اجلنس او غير ذلك .

باني ب األفراد. متلكات كاألراضي وا وارد وا ساواة في توزيع ا عدم ا
ساواة في توزيع فرص العمل بأجر . عدم ا

ساواة في احلصول على فرص التعليم . عدم ا
ساواة في توزيع خدمات الضمان االجتماعي واخلدمات الصحية . عدم ا

االقتصاد الريعي للدولة .
يـشـير  الـصـراع الـطبـقي  في اجملـتمـعـات  الى الـتفـاوت االجـتمـاعي والـصراع
الناشـئ من جهود الطبقـات السائدة في الدفـاع عن ثرواتها وامتيـازاتها.  علما
ـكن تـغـيـيـر الواقع ان األفـكـار الـسـائـدة هي افـكار الـطـبـقـة الـسـائـدة.  اال انه 
ـساواة  ,وان مفـهـومي الـعدل والـظـلم غـير مـطـلـق بل الـظـالم نحـو الـعـدالـة وا
يتغـيران من عهـد الى آخر تبـعا للتـغيرات الـتي تطرأ على الـعالقات االجتـماعية
وان اقـامـة الـعـدل يعـني حتـريـر اجملـتـمع من االسـتـغالل .امـا بـالـنـسـبـة لـلـعراق
فتغـيب عن نظامه العـدالة االجتماعيـة كون اقتصاده اقـتصادا ريعيـا استهالكيا
اسـتيـراديـا بـامتـيـاز حيث تـتـعارض الـعـدالة االجـتـمـاعيـة مع االقـتصـاد الـريعي
والدولـة الريعـية . وان ابرز مـا يؤكـد على غيـاب العدالـة االجتـماعيـة في العراق
ـغـا واالمـتـيـازات بـيـنـما ـرتـبـطـ مع احلـكـومـة بـا هـو تـنـعم قـلـة من األفـراد ا
الـغالـبيـة من الـعراقـي ال يـتمـتـعون بـذلك ويعـانون الـفـاقة واحلـرمان والـبطـالة ,
وبهذه الـكيفيـة فإن مقولـة ( النفط ثـروة عامة للـجميع ) مقـولة غير صـحيحة في
العـراق حيث يكون األمـر صحيحـا هو ان ( النـفط  ثروة خاصة بـاحلكومة ومن
يــوالـــيــهــا ) .وتــشــيــر الــتــقــديــرات الى ان حــوالي  %20من ســكــان الــعــراق
مستـفيـدين من الثروة الـنفـطية حـاليـا نتيـجة االرتـباط باحلـكومة وان  %80من
افراد الـشعب العـراقي ال يتـمتعـون بحـقوقهـم من النفط الـعراقي بل يـعانون من
الفـقر الذي ازدادت نسبـته وكذلك ارتفاع نسـبة البطالـة التي تتراوح ب – 30
الى ,والـتي اخـذت تـتـفـاقم لـتـشـمل حـتى اصـحـاب الـشـهـادات الـعـلـيا  % 40
ـا يزيد جانب سوء اخلـدمات الـتعلـيمـية والصـحية والـبنى الـتحتـية وغـيرها .و
ديونيـة التي ازدادت والتي سـتتحـملها من غيـاب العدالة االجـتماعـية سوءً هـو ا
ـاليـة النـفطـية  بـسبب األجـيال الالحـقة كـعبء اضافـي لعـدم تمـتعـها بـاحلقوق ا
عـدم اسـتـثـمــار الـنـفط من قــبل االدارة احلـالـيـة بــالـشـكل الـذي يــضـمن حـقـوق
ـالـيـة النـفـطـيـة الكـبـيـرة وغـياب األجـيـال الالحقـة وبـسـبب سـوء ادارة الـعوائـد ا
االرادة احلقـيقـية وانـعدام الـرؤيـة االستـراتيـجيـة التـي من خاللهـا يتم الـوصول
الى بـنـاء اقـتـصــاد سـلـيم وتـوزيع عـادل لـلــثـروات بـ اجلـيل احلـالي واألجـيـال
ـسـاواة ب الـعراقـي في سـتقـبلـيـة. واليـوم نالحظ  في الـعراق عـدم وجود ا ا
تـوفـير فـرص الـعمل  ,فالـعـديد من الـعراقـيـ الشـبـاب ومن اخلريـجـ يعـانون
ـسـؤولـ في الـدولـة يـتـعـيـنـون في دوائـر الـدولة الـبـطالـة بـيـنـمـا ابـنـاء واقـارب ا
طلوبة للتعي وهم خارج الضوابط , ؤهالت ا بسهولة وبغض النظر عن توفر ا
لحقيات العراقية في اخلارج.كذلك ال توجد كمـا جندهم بكثرة في السفارات وا
عـدالــة ومــسـاواة في الــرواتب حــيث ان رواتب وامــتـيــازات الـرئــاســات الـثالث
تحدة ا فيهـا الواليات ا خيـالية جدا ال يوجد لـها مثيل في أي دولة في الـعالم 
األمـريكية  ,بينـما تتمـيز رواتب األكثريـة من ابناء شعـبنا بقـلتها ال تـكفي لتأم
ـسـاواة ب ة . كـذلك احلـال فيـمـا يتـعـلق بعـدم تـوفر ا نـاسـبة  الـكـر احلـيـاة ا
ـتـقـاعـدين فـفي الـرئـاسـات الـثالث بـعـد الـعمـل ألربع سـنـوات تتـم االحالـة الى ا
التـقاعد وبـراتب تقاعـدي خيالي ال يـتنـاسب اطالقا مع اخلدمـة وال يطبق عـليهم
وحد الذي يطبق على الـغالبية  الذين افنوا حياتهم في ضوابط قـانون التقاعد ا
ناسبة الوظيـفة ويحالـون الى التقاعـد براتب قليـل جدا ال يكفي لـتأم احليـاة ا
لـعـوائـلهم . فـأي عـدالـة وأي مسـاواة هـذه ?ان االقـتصـاد الـعراقـي هو اقـتـصاد
كون ريعي وحـيد اجلانب يعتمد كليا على القـطاع النفطي الذي تعتبر وارداته ا
كون الـرئيس لـلنـاجت احمللي االجـمالي وحتول وارد الـدخل القـومي وا الرئـيس 
العراق الى دولـة ريعـية تبـرز فيـها السـمات الـسلـبية لـلدول الـريعيـة والتي مـنها
قـراطية احلقـيقيـة وحقوق االنـسان وحقوق غياب احلـريات العـامة واحليـاة الد
ـتقدمة راكـز الرأسمـالية ا القومـيات وتهـميش اجملتـمع في ظل ارتباط الـدولة با
التي تـقف حائال دون تـخلـيصـها من الـتخـلف ووحدانـية اجلـانب في االقـتصاد
وتــكـرس فــيـهــا الـطــابع الــريـعي . وفي االقــتـصــاد الــريـعي فــإن احلـكــومـة هي
سـتفـيد األول من الـريع اخلارجي وليـس الشعب .ان الـدولة الـريعـية هي دولة ا
ـصـادر الـطـبـيـعـيـة. وفي ـا مـن ا تـعـيش عـلى دخل  غـيـر مــكـتـسب بـالـعـمل وا
االقـتصـاد الريـعي تتـحسن فـيه  مـداخيل ومـستـوى حيـاة ومعـيشـة فئـات معـينة
قـليـلـة بيـنـما تـبـقى فئـات كـبيـرة في اجملـتـمع تعـاني من الـفقـر والـبطـالـة وشظف
العـيش  بدون وجـود أي عدالـة اجتمـاعيـة .ان من عواقب االقـتصـاد الريعي في
العـراق تفاقم ذهـنيـة االستبـداد والتـسلط وتفـاقم ظاهـرة االتكالـية لـدى احلكام.
قـراطيـة وتـتقـزم ان وجـدت ويتـفـاقم الفـساد وفي االقـتـصاد الـريـعي تغـيب الـد
ـالي واالداري والــسـعي المــتالك تـرســانـة كــبـيـرة مـن الـسالح والــتـحـول الى ا
عـسـكـرة االقتـصـاد إلسـكـات الـشـعب احملتـج وقمـعه ورفض مـطـالـبه لـلـبـقاء في
الـسلـطة  ,وهذا هـو حال الـعراق الـيوم الـذي يـواجه احملتـج الـسلـميـ الذين
ـسيل يـطـالـبون بـأبـسط احلـقـوق ورفع الـظـلم عـنهم بـالـرصـاص احلي والـغـاز ا
يـاه واالغـتيـاالت واالعتـقاالت غـير الـدستـورية. للـدموع وبـالهـراوات وخراطـيم ا
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تطورة سـياسياً مصافي الـدول ا
واقـتـصـاديـاً وصـنـاعـيـاً وزراعـيـاً
وتــعــلـيــمــيـاً وصــحــيـاً وخــدمــيـاً
وعــــمـــرانـــيــــاً وهـــكــــذا أوصـــلت
احملـاصـصــة سـيـاسـيـ  ووزراء
ومـدراء وقــادة ومـســؤولـ غــيـر
ــيــاً ومـــهــنــيــاً مــؤهــلـــ  أكــاد
ولـــــيـــــســــــوا من أهـل اخلـــــبـــــرة
والــتـــجــربــة فــقـــادوا الــبــلــد الى
الهـاوية في جمـيع اجملاالت وكثر
ـال الـفـســاد والـرشـوة وســرقـة ا
الـــعـــام ونُــهـــبـت ثــروات الـــوطن
وأمــــوال الــــشــــعب  ومــــوازنـــات
الـدولة الـكبرى من خـالل مشاريع
وهـمـيــة أو الـتـعـاقــد مع شـركـات
غــيـر رصـيــنـة  أو عــقـد صــفـقـات
وهمـية أو مـشـبوهـة لشـراء مواد
وجتهيزات ومـعدات وأسلحة أما
ـة مــنــتـهــيـة الــصالحــيـة أو قــد
وبــأثــمـان احلــديــثـة ولم تــكــتـفي
ـتـحـاصــصـة بـذلك بل األحــزاب ا
عـــمــدت عــلـى تــدمــيـــر قــطــاعــات
أســاســيـــة في اقــتـــصــاد الـــبــلــد
وبــنـاهــا الـتــحــتـيــة كـالــصـنــاعـة
والـــــزراعــــــة ومـــــشـــــاريع الـــــري
ـــصـــانع وشـــركـــات الـــبــــنـــاء وا
الـكبـرى خدمـة ألجنـدات خارجـية
لـيبقى الـعراق ضعـيفاُ اقـتصاديا
ــســتــلــزمــات يــســتــورد أبــسط ا
الصـناعـيـة والزراعـية والـغذائـية
والــــــدوائـــــيـــــة من دول اجلـــــوار
تــعـــزيــزاً القــتـــصــاد هــذه الــدول
وإمــعـانـاً فـي تـدمـيــر اقـتــصـادنـا
وتـهـريب أموال الـبلـد للـخارج أو
صرف األموال الـطائلة وتـبذيرها
دون خــطط اقــتــصـاديــة ومــالــيـة
مــدروســـة تــؤمـن االحــتـــيــاجــات
األســـاســيــة واحلـــقــيــقـــيــة الــتي

واطن  . يحتاجها الوطن و ا
وبـــــاخـــــتـــــصـــــار شـــــديـــــد فــــان
احملاصـصـة احلزبـية والـطـائفـية
دمـــــرت أهـم ركـــــائــــــز الـــــعـــــراق
ـالية والـصنـاعية االقـتصـادية وا
والـزراعيـة والـصـحيـة والـعلـمـية
والتعليمية والقضائية والثقافية
وحتى الريـاضية  واالهم من ذلك
دمـرت قــدرات الــعـراق الــبـشــريـة
ـهـنـيـة ـيـة وا الـعـلـمــيـة واألكـاد
اخلالقـة وأصـبـح الـعـراق خـاويـاً
من كل شئ إال الـفـسـاد واإلفـسـاد
والـــــفـــــشل في كـل اجملــــاالت وإال
الـسرقـات الكـبرى ألمـوال الشعب
وثــروات الــوطن  واحملــســوبــيــة
ـنـسوبـية الـتي أصبـحت ديدن وا
تعاقبـة وسمتها كل احلكومـات ا
مـيزة والتي فشـلت فشالً ذريعاً ا
في إدارة الـدولة عـلى الصـعيدين

في جـمــيع  مـجــالس مـحــافـظـات
الـــعـــراق ودوائـــرهـــا ومـــجـــالس
وجب هذه االقضـية والنـواحي 
ـشـكـلـة ان احملـاصـصـة أيـضـاً وا
احملاصصة هذه شملت  أيضاً ما
ـسـتـقـلـة التي سمـي بالـهـيـئـات ا
تعـني تسميتـها أنها مـستقلة عن
أيـة سـلـطـة أو جـهـة حـكـومـيـة أو
حزبـية أو طائفـية كهيـئة النزاهة
وهــــيــــئــــة اإلعـالم واالتــــصـــاالت
وهــيـئــة احلج والــعـمــرة وهـيــئـة

سائلة والعدالة وغيرها. ا
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 وشــــمـــلت أيـــضــــاً مـــفـــوضـــيـــة
ـفـروض أن تـكـون االنـتــخـابـات ا
هـي األخرى مـستـقـلة وال تـخضع
مــنـاصــبــهــا لـســيــطــرة األحـزاب
ـتـحاصـصة , والكـتل الـكبـيرة وا
وبـــــســــبب هـــــذه احملــــاصــــصــــة
احلــزبـيــة والــطــائـفــيــة وبــسـبب
خـضـوع مــفـوضـيـة االنــتـخـابـات
تـنفـذة شاب لسـيطـرة األحـزاب ا
كل عــمــلـيــات االنــتـخــابــات الـتي
جـــرت في الــعـــراق الـــكــثـــيــر من
اخلــروقــات وعـمــلــيـات الــتــزويـر
فـوصل الى مـجـلس الـنـواب ومن
ثـم الى احلــكـومــة و مــنــاصــبــهـا
ـــهـــمـــة ـــنـــاصب ا الـــوزاريـــة وا
ـؤهالت أشــخـاص ال يـحـمــلـون ا
ـــيـــة والــعـــلــمـــيـــة الــتي األكــاد
تـلـكون ـناصـبـهم وال  تـؤهلـهم 
ــمــارسـة الــتــجـربــة واخلــبـرة وا
ـــنـــاصـب كـــمـــا إلشـــغــــال تـــلـك ا
ــتــعــلــمـ و أوصــلت أنــصــاف ا
ــزورين الــذين زوروا شــهــادات ا
دراسـيـة عـلـيـا وجـامـعـيـة لـغرض
ـنـاصب الـعـلـيـا احلـصـول عـلى ا
في الــــــدولـــــة  وشـــــمــــــلت هـــــذه
ـــنــاصب احملـــاصــصـــة أيــضـــاً ا
الــعــلــيــا في الـقــضــاء واألجــهـزة
األمــــنـــيــــة وقـــيــــادات اجلـــيش ,
فــــاســـتــــحـــوذت األحــــزاب الـــتي
شـهـد الـسـيـاسي هـيـمـنت عـلـى ا
في الـبــلـد وفق هـذه احملـاصـصـة
ــــنـــاصب في الـــدولـــة عـــلى كل ا
واحلــكـومــة وعــلى كل الــهـيــئـات
والـلـجــان سـواءً في  احلـكــومـيـة
ووزاراتــــهــــا ومــــؤســــســــاتــــهــــا
ودوائـرهـا أو في مـجـلس الـنواب
وجلــــانـه وأقــــصت الـــــكــــفــــاءات
ـهـنـيـة ـيـة وا الـوطـنـيـة واألكـاد
واخلــبــيــرة واجملـربــة واالهم من
ــــنــــاصب ذلك الــــنــــزيــــهــــة عن ا
ـهــمـة في ـنــاصب ا الـوزاريــة وا
الـــدولــة وأبـــعــدتـــهــا عـن خــدمــة
وطنـهـا وشـعـبـهـا و قـيـادة الـبـلد
الـى بر األمـان والـنـهـوض به الى

اخلـارجي والـداخلي  ,فـخـارجـياً
انعزل العراق عن محيطه العربي
والــدولي و فــشــلت الــســيــاســيـة
العراقية  في ان يكون للعراق أي
دور أو صـــــوت مـــــســــمـــــوع  في
ــنـــظــمــات الـــدولــيــة احملـــافل وا
وفـشل الساسـة الذين سـلمت لهم
إدارة شـؤون الـعــراق وسـيـاسـته
اخلـــارجــيــة ومـن عــمل في وزارة
اخلـارجيـة عن طريق احملـاصصة
فـي مـهـامـهم األســاسـيـة إليـصـال
صــوت الـعــراق وإعالء شــأنه في
ـنـظـمـات الــدولـيـة وفـشـلـوا في ا
تــعـــزيــز عـالقــات الـــعــراق بــدول
الـــــعــــــالم وحــــــتى دول اجلـــــوار
والـدول العـربية وفـرطوا بـحقوق
الـــعــراق الــتــاريـــخــيــة في أرضه
ومـيـاهه وحقـول نـفطه احلـدودية
الـكــبـيـرة والــتي أصـبـحـت نـهـبـاً
لــــدول اجلــــوار الـــــتي جتــــاوزت
كــثـــيــراً عـــلى حــدودنـــا الــبـــريــة
والــبــحــريــة والــنـهــريــة ألنــهم ال
يـعــرفـون مــبـاد وفــنـون الــعـمل
الـــســــيـــاسـي و الـــدبـــلــــومـــاسي
والـقــانـوني وتـنــقـصــهم اخلـبـرة
والــــتـــــجــــربــــة في هــــذا اجملــــال
ــهم والــذي يــعــكس احلــيــوي وا
وجه الـعـراق فـي اخلـارج ويـعـزز
مــكــانــته الــدولــيــة واإلقــلــيــمــيـة
والـعــربـيـة   ,وداخــلـيــاً فـالــفـشل
شـــــمـل كل شئ فـي الــــعـــــراق من
إدارة الـدولـة بـسـلـطـاتـهـا الـثالث
وبـــوزاراتــــهـــا ومـــؤســـســـاتـــهـــا
وهيـئاتـها الى الـفشل الـكبـير في
حـــــفـظ األمن وحـــــمـــــايـــــة أرواح
ـتـلـكاتـهم وحـمـاية ـواطـن و ا
حـــدود الــعـــراق وتــرابـه  واكــبــر
اإلخـفـاقـات الـعـسـكـريـة واألمـنـية
كـانت عـنـدمـا سـلم الـسـيـاسـيـون
ـــتـــحـــاصـــصــون الـــفـــاشـــلـــون ا
وقـادتهم الـعـسكـريـون الفـاشـلون
والـفاسـدون مـثـلهم ثـلث مـسـاحة
ة مـذلة الـعـراق لداعش بـعد هـز
ومخـزية  ,الى الـفشل الـكبـير في
الـية استـثـمار عـائدات الـعـراق ا
الـضـخـمــة الـتي تــأتي من الـنـفط
فـي الــبـــنـــاء واألعـــمـــار وتـــقــد
اخلـدمـات األسـاسيـة لـلـمـواطـن
كـاخلـدمــات الـبـلـديــة والـصـحـيـة
والـتـعــلـيـمـيــة وحتـسـ أمـورهم
عيشية واحلياتية فباعوا ثروة ا
العراق النفطية ومستقبل أجياله
الى الشركات األمريـكية والغربية
الــكـبــرى ورهـنــوهـا لــهـا بــعـقـود
طـويـلــة تـسـتـثــمـرهـا لــصـاحلـهـا
ــــوجـب مــــا ســــمـي بــــجــــوالت
ـشـبـوهـة وحـرمـوا الـتـراخـيص ا
الــشـعب الــعـراقي من  الــعـائـدات
ـالــيـة الــكـبــيـرة الــتي تـأتي من ا
تـصـديــر الـنـفط  ,الى الــفـشل في
ـســتـقـبـلي الــتـخـطـيط الــعـلـمي ا
لــلــنــهــوض بــالــبـــلــد في جــمــيع
اجملـــاالت وأهـــمــهـــا الـــصــنـــاعــة
والـزراعة الـركيزتـان األساسـيتان
لـبـنــاء اقـتـصـاد قــوي خـصـوصـاً
ــتـــلك كل مـــقــومــات والــعـــراق 
الـنــهــوض الـصــنــاعي والـزراعي
ولــديـه قــاعــدة مــاديـــة وعــلــمــيــة
وإمكـانات بشـرية وطبيـعة تؤهله
ـتـطورة في لـيـكون من الـبـلـدان ا
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بولندا

هـاذين اجملــلـ احلــيـويــ لـكن
ولألسف الــــشـــديــــد فـــقــــد دمـــر
تـحاصصـون هات الـركيزت ا
وبــنــاهــا الـتــحــتــيــة وكــوادرهـا
الـبـشــريـة شـر تـدمــيـر عن قـصـد
وســبق إصـرار لــتـصــرف أمـوال
العـراق الطائـلة وتبـذر الستيراد
ـسـتـلـزمـات الـصـنـاعـية أبـسط ا
وأبـسط احملـاصيل الـزراعـية من
دول اجلوار وبـالـعمـلـة الصـعـبة
لتـعـزيز اقـتصـادهـا على حـساب
اقــتـصــاد الـبــلــد  بـعــد ان كـانت
مــصـانــعــنـا من أفــضل مــصـانع
ـنطـقة وصـناعـاتنـا تصدر دول ا
لـلـخـارج وزراعـتـنـا تـغـطي أكـثـر
من  %80من احـتـيـاجـات الـبـلـد
من احلــــــــبــــــــوب والــــــــفــــــــواكه
واحملـــاصـــيـل األخــرى  ,ونـــفس
الــكالم يـنــطــبق عــلى اخلــدمـات
الـــصـــحـــيـــة الــــتي وصـــلت الى
احلـــظـــيظ فال مـــســـتـــشـــفـــيــات
تـخــصـصـيـة وال عالجـات جـيـدة
وفعـالة وال خدمات صـحية حتى
مـقــبــولـة وال اهــتــمـام بــطــاقـات
الـعـراق الــطـبـيـة الــكـبـيـرة الـتي
فـضلت الـهجرة والـعمل في دول
الـعالم عـلى العمل خلـدمة بـلدها
بــــســـــبب ســـــوء اإلدارة وســــوء
اخلـدمات وعـدم تأم مـتطـلبات
عــمــلــهم  وعــدم حــمـايــتم حــيث
تعـرض العـديـد منـهم للـتضـييق
واالعتداء وحتى االغتيال واألمر
يـــنــطـــبق عـــلى الـــتــعـــلــيـم بــكل
مـــســتــويــاتـه الــذي انــحــدر الى
الــهـــاويــة فـال مــدارس حـــديــثــة
تــــــــســــــــتــــــــوعـب الــــــــطالب وال
مـــســتــلـــزمــات دراســيـــة جــيــدة
وكـافـيــة وال هـيــئـات تـعــلـيــمـيـة
كــافــيـة وال كــلــيـات رصــيــنـة وال
مـخـتـبرات أو أقـسـام عـلـمـية وال
مـراجع وكـتب تـكـفي وال أسـاتذة
كـفـيئـ ودخـلت احملاصـصة في
تعي رؤساء اجلامعات وعمداء
الـكـلــيـات عـلى حـســاب الـكـفـاءة
والــدرجـة الــعـلــمـيــة فـأصــبـحت
اجلامـعـات منـابر سـيـاسيـة بدال
مـن مــنــابــر لـلــعــلـم والــدراسـة ,
ووصـــــلـت احملـــــاصــــــصـــــة الى
هم فصل ا السـلطة الـقضائيـة ا
في تــطـبــيق الــقـانــون والـنــظـام
وإشـاعة الـعـدل واحملـافـظـة على
واطن وحقوق الوطن حقوق ا
فــتم تــســيــيس الــقـضــاء وجُــيـر
عـمـله ألحـزاب الـســلـطـة بـعـد أن
أخــضـــعت مـــنــاصـــبه الـــعــلـــيــا
ومــنـاصــبه األســاســيــة األخـرى
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ـنـاصب وفق وعـمـلــيـة تـقـاسـم ا
احملاصصة  احلزبـية والطائفية
وعـملـيـة سوء اإلدارة سـرت على
كل قطاعات الدولة األخرى و كل
مؤسـساتهـا ودوائرها   ,أحزاب
مـتنـفذه وفاسـدة تهـيمن على كل
صـــغـــيـــرة وكـــبـــيـــرة وعـــلى كل
مـــفــاصل الـــدولــة الــســـيــاســيــة
ـــــالــــيـــــة واالقـــــتـــــصـــــاديــــة وا
والـعسـكـرية واألمـنـية وتـتـقاسم
ــنــافع ــكــاسـب وا ــنـــاصب وا ا
ـالـيـة بـيـنـهـا ولـهـا مـؤسـسـات ا

اقتصادية ومالية أكبر من الدولة
 ولهـا أذرع  عسكـرية ميلـيشاوية
أقــــوى من مـــؤســــســـات الـــدولـــة
األمــنــيــة تــمــارس الــفــســاد بــكل
أنـواعه وتــســرق أمــوال الــشـعب
وثــــروات الـــعـــراق كـل يـــوم وفي
وضح الـنهـار دون خجل أو وازع
من ضمير ودون حساب أو رقيب
يـسـتـطـيع الــتـصـدي لـهـا وحتـرم
الـــشــعـب من أبـــسط حــقـــوقه في
ة  احلريـة واحلياة احلـرة الكر
فال قـائـمـة تقـوم لـلـعـراق وشـعبه
من وراء هذه الـعملـية السـياسية
ـشوهـة و الفـاشلة الـتي تسـتند ا
الـى احملــــاصــــصـــــة احلــــزبــــيــــة
والطائفة وحتـصر السيطرة على
مــقــالــيــد أمــور الــبالد والــعــبــاد
بـأحـزاب طـائفـيـة مـتـنـفذة في كل
شئ  ال عـلم لهـا بفن إدارة الـدولة
وقــيــادتــهــا هــمــهــا مــصــاحلــهــا
ومــكـاســبـهــا ال مــصـالح الــعـراق
وشـــعـــبه  ,تــــقـــصي الـــكـــفـــاءات
ـهـنـيـة ـيـة وا الـعـلـمــيـة واألكـاد
والـكــفـوءة والـوطــنـيــة واجملـربـة
والـنـزيـهـة الـتي تـسـتـطـيع خـدمة
وطــنــهـا وشــعــبــهــا وتــنـقــذه من
ـآسي والـكـوارث الـتي نـزلت به ا
لـكي تـبـقى تـهيـمن عـلى الـسـلـطة
ــطـــلــقــة فـي الــعــراق ومن وراء ا
الـسـلطـة االسـتـحـواذ عـلى أموال
الــعــراق وثــرواته عــقــوداً أخــرى
قادمة  ,لذا عـلى الشـعب العراقي
ان يـتـحـرك بـشـعـور وطـني عـالي
سـؤوليـة األخالقيـة والوطـنية بـا
و بـزخم وطـني كبـير وقـوة فاعـلة
ـــان بــالـــله والــوطن أســـاهــا اإل
والــشــعب لــلــمـطــالــبــة بــحــقـوقه
وحـريـاته الـتي كـفـلـهـا الـدسـتـور
والـقـانــون في أن يـعـيش بـحـريـة
وكـرامـة وأمـان واستـقـرار ورخاء
وتقدم وبناء وأعمار مستفيدا من
أمـواله الطـائلـة وثرواتـه الكـبيرة
الـــتي ســـرقـــهـــا الــســـيـــاســـيــون
ـــتـــحــاصـــصـــون والــفـــاســدون ا
والــفــاشــلــون  ,قــوة ال تــوقــفــهــا
ــارســات الــدولـــة الــعــدوانــيــة
ومــضــايــقــات أحــزاب الــســلــطــة
تحـاصصة وأن يسـتمر الشعب ا
ـطــالـبــة بـحــقـوقه من خالل في ا
تـظــاهـراتـه واعـتــصـامــاته  الـتي
بـدأهـا في األول من تـشرين األول
ـاضي وأن يـزيـدها زخـمـاً وقوة ا
وحــضــوراً جــمــاهــيــريــاً كــبــيــراً
لـــلـــتــــصـــدي لـــكـل  الـــفـــاشـــلـــ
ــال الـعـام والــفـاســدين وسـراق ا
ونـــــاهـــــبي ثـــــروات الـــــوطـن من
ـــســــؤولـــ الـــســــيــــاســـيــــ وا
وأحــزابـــهم الـــتي فـــشــلـت فــشالً
ذريــعــاً في إدارة الــدولـة بــعـد أن
اتـخـذت من الفـسـاد سلـوكاً  ومن
احملاصـصـة احلزبـية والـطـائفـية
مــنــهـــجــاً لالســتـــحــواذ عــلى كل
مـــنـــاصب الـــدولـــة واحلـــكـــومـــة
ومؤسسـاتها ودوائرهـا وبالتالي
االســتـحـواذ عـلـى أمـوال الـعـراق
وثـــرواتـه لـــتـــحــــقـــيق مــــكـــاسب
شــخــصـــيــة وحــزبــيـــة وفــئــويــة
وطــائــفـيــة ضـيــقــة عـلى حــسـاب
مصـالح الـوطن الـعـليـا ومـصالح

الشعب .  

ـعـروف ان اإلدارة علم وفن من ا
وان إدارة أي مـــــــؤســـــــســـــــة أو
إشـــــغــــــال أي مـــــنــــــصب إداري
وقــيــادي حــكــومي وحــتـى غــيـر
حـكــومي يـحـتــاج الى الـشـخص
ــــلم بـــفــــنـــون وعـــلـــوم اإلدارة ا
ـــؤهل ـــتـــلـك ا الـــعـــلــــمـــيــــة و
ي التخصصي باإلضافة األكاد
الـى اخلـــــبـــــرة والــــــتـــــجـــــربـــــة
ـواصفـات القـياديـة واإلدارية وا
األخرى التي تـؤهله إلشغال هذا
نصب فكيـف إذا كانت العملية ا
تـخص إدارة الــدولـة بـوزاراتـهـا
ومــــؤســـســـاتـــهــــا وعالقـــاتـــهـــا
اخلــــارجـــــيــــة ومــــعـــــامالتــــهــــا
ـالية والعـسكرية االقتـصادية وا
واألمـنـيـة وقـيـادة شـعب مـتـعـدد
األعـراق وتــأمـ احلــيـاة احلـرة
ـة لـه من خالل تـوفـيـر كل الـكـر
اخلدمـات التي لـها عالقة بـحياة
ـقدمة الـناس ومـعيـشتـهم وفي ا
مـــنـــهـــا اخلـــدمـــات الـــصـــحـــيــة
والتـعـليـميـة والـبلـدية وخـدمات
الــرعــايـة االجــتـمــاعــيـة وتــأمـ
الـــســكـن الالئق لـــهم وصــيـــانــة
حقـوقـهم وحريـاتهـم وتوفـير كل
فالعـملية احتيـاجاتهم األخرى  ,
ـلــمـ بــالـتــأكـيــد حتـتــاج الى ا
بـــعــــلم اإلدارة وفــــنــــونـــهــــا من
ـتــخـصــصـ ومن ـهــنـيــ وا ا
ؤهالت الـعـلمـيـة العـالـية ذوي ا
باإلضـافة الى اخلـبرة والتـجربة
الــطــويــلــة وقـــوة الــشــخــصــيــة
ـواصفـات القـياديـة واإلدارية وا
الكبيرة  ,لكن في بلدنا أصبحت
احملـاصصة احلـزبيـة والطائـفية
ناصب في الفـيصل في تقـاسم ا
احلــــكـــومــــة والـــدولــــة بـــدالً من
ية والتخصص هنية واألكـاد ا
ــمـارســة وهي أهم واخلــبــرة وا
مـــــقــــــومــــــات الـــــعــــــمل اإلداري
والـــقـــيـــادي فـي إدارة الـــدولــة ,
واحملـاصــصـة الـتـي ابـتـلـى بـهـا
الــعـــراق هي أحـــد أهم إفــرازات
ـشـوهـة الـعــمـلـيـة الـسـيــاسـيـة ا
التي جاء بها االحتالل األمريكي
ـــوجـب هـــذه فــــفي بــــلــــدنــــا و
ـقــيـتـة  تـقـاسم احملـاصـصـة ا
مـنــاصب الـدولــة في الـســلـطـات
نـاصب احلكـومية الـثالث وكل ا
األخـــرى كـــالــدرجـــات اخلـــاصــة
وســـفـــراء الـــعـــراق فـي اخلــارج
ــــدراء الـــعـــامـــون نـــزوالً الى وا
أصـغـر الـوظــائف ولم تـسـلم من
ـناصب هـذه احملاصـصـة حتى ا

الـعـســكـريـة  واألمــنـيـة ,كـمـا 
ـسـؤولـيـات ـنـاصب وا تـقـاسم ا
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احلـــ إقــتـــرن إسـم بـــيــنـــتـــلي
بــــبــــلّــــورات  ورقــــائـق الــــثــــلج
ــتـــســـاقـــطـــة حـــيث اســـتـــمــرّ ا
بـدراستـها عـلى مـدى عقـود. لقد
ورد اإلســـتــنـــتــاج الـــشــائع اآلن
والــذي فـحــواه هـو أنّه التــوجـد
رقيـقتان متـشابهتـان من الثلوج
التـساقطة حـتى وإن كان عددها

الي أو مضاعفاتها.  با
وهنـا البـدّ أن نـعـود الى قـوان
الفيزياء اإلحـصائيّة التي تفسّر
ـاء حـركـة جـزيـئـات الـهـواء أو ا
ـعـدل تـرلـيـونـات فـي الـثـانـية.
ومن الـصعب مـعرفـة اجتاه هذه
احلـــركــة بـــســـبـب الــتـــفـــاعالت
اجلــزيـئــيــة الـتـي يـنــشــأ عـنــهـا

تباطؤ في احلركة.
اء  وحتت ظـروف مـحـدّدة فـي ا
مــثالً تـنـشــأ بـ الـذرات آصـرة
هــيـدروجـيـنـيّـة وتـتـرتب الـذرات
واجلـزيـئات في نـظـام تكـون فيه
الزاويـة بـ ذرّتي الـهـيـدروج
ـاء مــســـــــــــاويـة فـي جـزيـئــة ا
.  وبعيداً الى  105درجة تقريـباً
عن احلرارةتـنجمد   6 جزيئات
ــاء لـــتــشـــكـــيل الـــرقــيـــقــة مـن ا
الــواحـــدة وتــظـــهــر عـــلى شــكل
بـلّورة سـداسـيّـة والـتي بـدورها
تـرتــبط بـإخــرى عن طـريق أذرع
مــعــتــمــدة عــلـى درجــة احلـرارة
ـــكن أن والـــرطــوبـــة. وهـــكــذا 
نـتـوقّع مــاالنـهـايــة من األشـكـال
بــســـبب اجتـــاهــات هــذه األذرع
حتـت تــأثــيــر إجتــاهــات حــركـة
الـهــواء احملــيـطــتــأثـيــر إمــتـداد
نفث الريح . ولكي النخوض في
تـفاصيل عـلميّـة دقيقـة فإنّ عدم
التماثل قـد يضاف له سبب آخر

وهـــو احــتـــمـــال وجــود نـــظـــيــر
الـــــــــــــهــــــــــــيــــــــــــدروجــــــــــــ فـي
الــتــفــاعاللــديــتــيـريــوم وذلك ألنّ
الـــــهــــيــــدروجـــــ في كل 3000
جـــزيـــئـــة مــاء فـي مـــيــاه األرض
تــوجـد جــزيـئــة واحـدة  لــنـظــيـر
الــهــيــدروجــ وذرّته احملــتــويـة

نواتها على نيوترون واحد.
> مـقاالت سابـقة ذات صلـة بهذا
ـوضـوع نـشرتـهـا في صـحـيـفة ا
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لـقــد كـان تـســاقط الـثــلـوج بـهـذه
الكـيفيّة والـكثافة فـرصة حيويّة
نـادرة لـدراسـة طـبـيـعـة تـغـيّـرات
ــــنـــاخ وتــــقــــلّـــبــــات الــــطـــقس ا
وتـــأثــــيــــرات عـــوامـل فـــيــــزيـــاء
وكـــيــمـــيــاء اجلـــو والــتـــحــسس

النائي. 
ومن تـشـخـيص مـعـامالت كـثـافة
رقـائق الثـلج وتركـيبـها الـبلّوري
ــــــكـن وضع بــــــعض جــــــوانب
خارطة مـناخيّة موسـميّة. كنّا قد
بـــدأنـــا قـــبل ســـنـــوات في وضع
ــنـاخ وتــدريس مــنـهج لــتـغــيّـر ا
ومـفـردات في مـوضـوع آخـر هـو
الـتـفـريغ الـكــهـربـائي في الـهـواء
اء معاً ويـجب اإلستمرار بها وا
وتطـويـرها لـفهم  مـايـستـجد من
ظــواهــر طـــبــيــعــيّــة في مــنــاطق

العراق كافة.

تـشـكّـلة أشـكـال رقائق الـثـلـوج ا
ودرجة صالدتها.
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فترض أن يدرك اخملتصّون من ا
ــبـادىء الـعـلــمـيّـة الــتي تـفـسّـر ا
تـكوين الـثلـوج وتساقـطهـا وكما
حـدث في بـغـداد وبعـض منـاطق
العراق فـي مشاهدات لم يـأتلفها
أبــنــاء شــعـــبــنــا احلـــبــيب عــلى
عطـاء.وفي مقدّمة هذه أراضيه ا
واضـيع العـلمـيّة هي الـفيـزياء ا
اإلحــصـائــيّــة والــثــرمــودايـنــمك
ــــنــــاخ وجــــوانـب من تــــغــــيّــــر ا
واإلحـترار  اإلحـتبـاس احلراري.
ـطـر فـإنّ فــكـمـا هـو احلــال في ا
أسبـاب صالثـلوج تبـدأ في غيوم
ــاء تــتــكـــوّن من قــطـــيــرات من ا
تـولّــدت  من بـخــار  إرتـفع أصالً
من األرض بـالتـبـّخـر وتـكثّف في
مـــنــــطـــقـــة الــــغـــيـــوم.  تــــتـــحـــد
الـقـطيـرات فـيمـا بـينـهـا لتـشـكيل
قـطرات أكـبر وأثـقل هنـاك بحيث
يـصـعب حـمـلـهـا وهي عـالـقة في
ـرحــلـة تــنـزل اجلـو. وفي هــذه ا
بـعــمـلـيـة الـهـطــول والـتي تـعـني
ــطـر من الــغـيــوم والـذي نـزول ا
يأخذ أشكاالً عـديدة منها الثلوج

عــلى حـالــة الـطـقـس فـيـهــا يـقع
حتت  مــنـطــقــة الـتــروپــوسـفــيـر
اجلــويّـة   الـواقـعــة عـلى إرتـفـاع
كـيلـومـتـر  وتـصل  سـرعة 9-16
الــريح  فــيــهـا   320كــيــلــومــتـر
/ساعة بطول آالف الـكيلومترات
.  ومـثــلـمــا يـحــدث في أي طـراز
مـــنــــاخي فــــإنّ درجـــة احلـــرارة
والضـغط يتـحـكّمـان بخـصائص
ــنـــطــقـــة بــاإلضـــافــة الى هـــذه ا
ـألوف. دوران األرض بـاإلجتاه ا
يــــرتـــفع  الــــهـــواء الــــدافىء الى
األعـــلـى تـــاركـــاً وراءه ضـــغـــطـــاً
مـنـخفـضـاً ويـنزل الـهـواء الـبارد
نــحــو األســفل مــولّــداً  مــنــطــقــة
زيـادة فـي الـضـغط. وهـنـا يـنـشـأ
هذا الفرق في الضغط الذي كلما
ازداد سيـسبب ارتفـاع في سرعة
نـفث الـريح ريـاح قـويّـة  بـإجتـاه
من الـغـرب الى الـشـرق. وبسـبب
حــركـة هـذه الـريــاح وخـصـائص
أخـرى يتـأثّر الـطقس عـلى سطح
األرض بـصـورة مسـتـمرّة وحتت
ــــنـــاخـــيّـــة جـــمـــيـع الـــظـــروف ا
بــضـمــنـهـا مــوجـات الــبـرد الـتي
إجـــتــاحت مـــنــاطق فـي الــعــراق
والعالم وتأثير حركة الريح على

يــذكّـرنــا تــســاقط الـثــلــوج بــفـلم
ـنتج في الـعام دكـتور زي اگـو  ا
والــــذي مـــــثّــــله الـــــنــــجم 1965
ّ الــراحل عــمـر الــشــريف. لــقـد 
تـــصـــويـــر مـــشـــاهـــد الـــفـــلم في
أسـپـانـيـا  أثـنـاء  فـصل الـصـيف
ومشاهد الثلوج هي ليست ثلجاً
حقيـقيّاً وانّمـا هي ثلوج مصانع
الـثــلج الـسـيــنـمـائي الــتي تـنـتج
رقـائق ورق أبـيـض نـاصع يـبـدو
للعيـان وكأنّه ثلوج. إذن لم تكن
ثــلـوجـاً حـقــيـقـيَـة فـي هـذا الـفـلم
ولـكنّ مـقـالـنـا يـتـحـدّث عن ثـلوج

حقيقيّة.
ــقــال وفـي نــظـــرة الى عــنـــوان ا
ـقـصـود بـالـصـيـحـات تـلك فـإنّ ا
ـناخ التي تـتـفق مع أراء تـغيّـر ا
واإلحـترار الـتي تشـهدها األرض
ــــئـــة من وهــــذا هـــو رأي 97 بـــا
الـــعــلــمــاء والــعـــامــلــ في هــذا
اجملـال في الــوقت احلـاضـر. أمّـا
الــثــلــوج فــتــلك الــتي شــهــدتــهـا
مناطق واسعة في موسم الشتاء

. الذي نعيشه حاليّاً
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مــجـــرى نـــفث الـــريح  الـــرئــيس
والــذي يــحـيـط بـاألرض و يــؤثـر

الــتـي شــاهـــدنــاهــا مـــؤخّــراً في
بـعض مــنـاطق الـصـحـراء ومـدن
الـعـراق. وبـإخـتـصـار  تـتـضـمن
عــمــلــيّــة تـســاقـط الـثــلــوج ثالث
مــراحل هي الــتـبــّخــر والـتــكـثّف
والـهـطـول والـتي تـمـتـلك صـفات
حراريةوحركيّـة جلزيئات الهواء
ــاء الـــتي تــمــتــزج مع قــطــرات ا
النازلة بـضمنها تأثـيرات منطقة
نفث الريح التي أشرنا اليها.   
إنّ درجــة احلــرارة الـتـي وصـلت
الـى درجــة اإلجنـمــاد فـي جـمــيع
احلـيّــز مـابــ مـنــطـقــة الـغــيـوم
وسطح األرض هي التي تسبّبت
في تـسـاقط رقـائق الـثـلـوج الـتي
بـدت بــيـضــاء وبـالــكــثـافــة الـتي

شاهدناها.
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لقـد شـاهدنـا قبـل أيّام في بـغداد
سواء في اجلـو أو على األشجار
 رقــــائق الـــثـــلج الــــتي ســـقـــطت
بـكثـافـةوبلـونهـا القـطـنيًـاألبيض
وبــأشــكــال لـو فــحــصـت بــدقّـة
لـوجـدناهـا مـخـتلـفـة مهـمـا تصل
أعــــــدادهــــــا. إذن مـــــاهـي هـــــذه
الــرقـائـق الـثــلــجــيّــة? ومــا الـذي

يجعلها تختلف في أشكاله?
يـعود اإلهـتمام   بـرقائق الـثلوج
وبــلّـــوراتــهـــا الى الـــعــام 1885
وبــالــتــحــديــد في الــيـوم  15من
شهر ك 2ينايـر ح كان ولسون
بـيـنـتـلي جـالـسـاً في حـقـله وهـو
من والية ?رمونت األمريكيّة

حـيث قام بـتصويـر مجـموعة من
ــتـسـاقط في ذلك رقـائـق الـثـلج ا
الـــيــوم بـــوضع نـــســيج قـــمــاش
قـديفـة  أسود حتتـها ثم وضـعها
حتت مـايـكـوسـكـوب . ومـنـذ ذلك
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