
من��ذ بدء �خلليق��ة كان للح�سد م��كان بني �أجنا�س 
�لب���ر من��ه م��ن يول��د من غ��رة حت��ى ي�سل �ىل 
�لهو���س ومنه م��ن يقود �ىل طري��ق �لكذب، وقعت 
�أول جرمي��ة قت��ل عل��ى �الر���س ب�سب��ب �حل�س��د 
وذل��ك حينم��ا قتل قابي��ل �أخيه هابي��ل فمنذ تلك 
�للحظة ون��ر�ن �حل�سد و�حلقد �ندلعت حتى بقيت 
ليومن��ا هذ�، وتد�ول��ت �الأقاويل عن��د �أكرث �لنا�س 
وباالأخ���س �لن�ساء، ف��اأي �أذى ي�سيبه��ن يرجعن 
�سبب��ه �ىل �حل�سد بقولهن ذل��ك نتيجة عني قاتلة. 
وال يقت�ر هذ� عل��ى �لن�ساء وح�سب بل تعدى �ىل 
�جلمي��ع مم��ا جعلهم يخ���رون عمله��م �و مالهم 
�و حت��ى �سحته��م لتتح��ول �أقاويله��م �ىل حقيقة 
يوؤم��ن بها حت��ى �ملن�ستني لهم، فم��ا مدى جتذر 
�العتق��اد يف �ملجتم��ع بق��درة ع��ني �حلا�سد على 
�لت�سبب ب��االأذى وما مبعث �حلال��ة �لنف�سية �لتي 
ت�سكك يف نو�ي��ا �الآخرين وجتعل �ساحبها يتبنى 
موقفا م�سبق��ا يعترب �ن �الأذى �لذي �أ�سابه ب�سبب 

عيونهم؟.
�لوهم و�لو�سو��س

ن��د�ء �ساك��ر 18 �سنة طالبة قال��ت،�إن �خلوف من 
�لع��ني حقيقة ال �ح��د ي�ستطيع نكر�نه��ا الأنها من 
�الأم��ور �لتي �قره��ا �الإ�س��ام، و�ن و�لدتي �سديدة 

�لتعلق بهذه �ملعتقد�ت فما من مكروه ي�سيبنا �ال 
و�دعت بانه �ثر عني ومبرور �الأيام �أ�سبحت �أوؤمن 
مبعتق��د�ت �أمي.�ذ كان��ت قريبتي مع��ي يف نف�س 
�ملرحل��ة وكانت تق�س لو�لدته��ا عن مدى تفوقي 
بالدرو�س وكلما �لتقت و�لدتها باأمي تبد�أ بالكام 
عن نف�س �ملو�سوع باين �أنال �أعلى �لدرجات و�ن 
�بنته��ا ل��ن تتجاوز ه��ذه �ل�سن��ة رغم �نه��ا تنفق 
مبالغ��ا طائل��ة على �لدرو���س �خل�سو�سية ، حتى 
�خ��ذ �نخفا���س م�ست��و�ي و�س��ار �لكت��اب ثقي��ا 
بيدي عمدت �أمي �ىل تبخر �لبيت كل يوم وقر�ءة 
�آيات من �لق��ر�آن وتو�سيني بان ال �أ�ساعد �لبنات 
ب���رح بع�س �مل�سائل لهن حتى ال �أ�ساب بالعني 
لف��رط ذكائي، يف ب��ادئ �الأمر كن��ت �سد فكرتها 
ومعتقد�ته��ا لكن �الآن �أ�سبح��ت �أجتنب �ن �أ�ساعد 
�سديقات��ي حتت ذريعة �نا ال �ع��رف �و لي�س لدي 
وقت، ومن يومها �أ�سبحت ال ��سك مبعتقد�ت �أمي.
خال��دة كاظ��م موظف��ة 45 �سنة تق��ول هناك من 
يبال��غ يف �أمر �حل�س��د وي�س��ن �ن �لنا�س جميعهم 
يح�س��دوه ويغ��ارون من��ه مم��ا جع��ل �لعاق��ات 
�الجتماعي��ة تتاأث��ر كث��ر� وهناك م��ن يخ�سى �ن 
تظه��ر علي��ه نعم �له��و خوفا م��ن �لع��ني و�حل�سد 
في�س��ل فيه��م �الأم��ر �ىل �لو�سو����س و�البتعاد عن 

�الأقرباء و�الأ�سدقاء.
و�أ�ساف��ت ذهب��ت لزي��ارة بي��ت �أخي ع��دت مر�ت 
كن��ت �أرى زوج��ة �أخي بثياب رث��ه �و بالية برغم 
�ن �أخ��ي م�ستو�ه �مل��ادي جيد �عتق��دت يف بد�ية 
�الأم��ر �ن��ه ال ينف��ق عل��ى زوجته مب��ا ير�سي �هلل 
فقررت �لتدخل من ب��اب �الإن�سانية وكان �جلو�ب 
ه��و �لعك�س �أدركت بعدها �أنه��ا تعمد بارتد�ء تلك 
�لثي��اب خوفا بان �ح�سدها حت��ى �أنها تقوم بنقل 
بع���س �أث��اث �ملن��زل للطاب��ق �لثاين وكث��ر� من 
�الأ�سي��اء وجدتها يف حج��رة �لطابق �لثاين حينما 
دخلتها �سدفة فقال �بن �أخي �لذي يبلغ من �لعمر 
ثماني��ة �سن��و�ت �ن �م��ي قالت هلم��و� مل�ساعدتي 
لنق��ل �الأ�سي��اء لاأعل��ى قب��ل و�س��ول عمتكم. من 
وقتها و�نقطعت عن زيارة بيت �خي �لوحيد �لذي 
كنت �أتلهف لروؤيته وروؤية �أطفاله ب�سبب معتقد�ت 
زوجت��ه �لتي كان��ت تظن ب��اين �ح�سده��ا �و �غار 

منها حينما �جدها بثوب جديد .
زين��ب �ساج��ت رب��ة بي��ت 30 �سن��ة �ن �خل��وف 
م��ن �لع��ني ظاه��رة �نت���رت خا�سة ب��ني �لو�سط 
�لن�سائ��ي ، قدمت يل �ح��دى �قاربي دعوة حل�سور 
حف��ل زف��اف �بنتها وكان��ت قريبتي م��ن �لدرجة 
�الوىل مل تتوق��ف ع��ن ���رد خماوفه��ا عن �لعني 
�لتي تخ�سى �ن ت�سيب �بنتها يف ليلة �لزفاف �ىل 
ما �سرتتديه من حلي وماب�س وغر ذلك مل �حتمل 
حديثه��ا �ملط��ول عن �حل�سد وخوفه��ا على �بنتها 
وكاأنه��ا تخربين بعدم �حل�س��ور لكنها دعتني من 
باب �ملجاملة حتى ر�حت تدعي باأ�سياء ال �سحة 
لها ب��ان �بنتها تعر�ست للمر���س و�سياع بع�س 
حاجياته��ا و�قاوي��ل ال متت للو�ق��ع ب�سلة و�منا 
من ن�س��ج من �خليال �و مبعنى �دق كذب م�سطنع 
مل يخ��ال يل �ن خوفه��ا من �حل�س��د يجعلها توؤلف 
�كاذيبا ، فق��ررت �ن ال �ذهب لذلك �لزو�ج خ�سيت 
�ن ي�سي��ب �بنته��ا مك��روه و�كون م��ن �ملتهمات 

باين قد ��سبتها بعني �حل�سد.
و��سل��ت حديثها بانها توؤمن بوجود �حل�سد لكنها 
ال تعل��ق كل م��ا ي�سيبه��ا ب��ه، فهن��اك �لكثر من 
�لن�س��اء يوؤِم��نَّ باحل�سد فيلجاأن لزي��ارة �لدجالني 
للم�ساع��دة باأحجب��ة وطا�س��م وغره��ا لتجن��ب 

�لعني وما �ىل ذلك.
روؤية نف�سية

�أ�ست��اذ عل��م �لنف�س عب��د عون �مل�سع��ودي كان له 
ر�أي مب��ا يخ���س �لنف�سيات �ملتاأث��رة باحل�سد حد 
�لنخاع حيث قال: �ن علم �لنف�س هو علم جتريبي 
من��ذ تاأ�سي�س��ه فه��و ال يوؤمن بالغيبي��ات ولكن مت 
��ستح��د�ث ق�س��م �لبار��سيكلوج��ي موؤخ��ر� و�لذي 
يعن��ي بدر��س��ة �لق��در�ت �خلا�س��ة �لت��ي ميتلكها 
�لبع���س �لقلي��ل قيا�س��ا لعدد �س��كان �الأر���س، �إذ 
�الأرو�ح،  حت�س��ر  �لتخاط��ر،  مو�س��وع  تن��اول 

و�لتاأث��ر باالآخر �سلب��ا و�يجاب��ا �أي �حل�سد، علما 
�أن �لق��ر�آن �لكرمي ذكره يف �أك��رث من �أية ومن هنا 
فاب��د �أن نق��ول �أن �حل�س��د هو عل��ى نوعني �الول 
ه��و �سع��ور �لف��رد بالنق���س �إز�ء جناح��ات �الآخر 
مم��ا يجعل��ه �أن يتمن��ى ب��زو�ل نعم��ة �لنجاح من 
�ملح�سود وه��ذ� �أمر يحدث عند �لكثر، �لثاين وهو 
�حل�سد كق��درة خا�سة ميتلكها �حلا�سد قادرة على 
تدمر نعمة �ملح�سود وم��ن دون ق�سد فهي حالة 
�نبه��ار ب�سيء ما ميتلكه �ملح�سود وهي �أي �لقدرة 
ميتلكه��ا �لبع�س �لقليل كفان��ا �هلل �رهم، ويعمل 
�لبع�س ممن ال ميتلك��ون �لفعل �لناجح و�ملثابرة 
و�الإجن��از لتحقي��ق �أهد�فه��م يف �حلي��اة �أو �لذين 
ي�سع��رون بالنق�س نرى �نه��م يتعكزون ويربرون 
ف�سله��م ب�سوء �حل��ظ و�حل�سد وغره��ا، كما هناك 
�ريحة من �جلهاء �لذين يعانون من قلق �حل�سد 
نر�ه��م يف���رون كل م�ساكله��م وكاأنه��ا ج��اءت 
نتيجة �حل�س��د ولاطمئنان نق��ول �أن مهما كانت 
تل��ك �لق��درة يف �حل�س��د فهي ال ت�سل ح��د �لتدمر 
ل��كل �الأ�سياء و�لدلي��ل �أن �هلل �لذي خل��ق �لب�ر ال 
ميك��ن �أن ي�سل��م خلق��ة الأمني��ات �حلا�سدي��ن، ولو 
كان �حلا�س��د حر� لكان �الآن مل جند ب�ر� �حياء �أو 
ممتلكات لهم على �الأر�س �سو�ء �جلامدة �أو �حلية

توجيه ديني.
�سفاء �لدين �لزيدي �أ�ستاذ �لفقه  قال ، ذكر �حل�سد 
بالق��ر�ن �لك��رمي و�الأحادي��ث �لنبوي��ة لك��ن لي�س 
باملفهوم �لذي يظنه بع�س �لنا�س فلي�س باإمكان 
�حلا�سد �ن يجلب بعين��ه �ل�رر للمح�سود فمعنى 
ذل��ك باأنه ميلك �لقدرة بان مير�س ومييت ويوؤذي 
بنظ��رة ح�س��د، و�حل�سد مدخل �أ�سا�س��ي من مد�خل 
�ل�سيط��ان �إىل �لقلب، فباحل�سد ُلِع��ن �إبلي�س وجعل 
�سيطانا رجيما، وهو من �أكرب �ملعا�سي و�أ�ّرها، 
و�أف�سده��ا للقل��ب، وه��ي �أّول خطيئ��ة وقع��ت يف 
�الأر���س مّلا ح�سد �إبلي�س �آدم علي��ه �ل�سام فحمله 
عل��ى �ملع�سية، فكان��ت �لبلية من ذل��ك �إىل �الأبد، 
فاحل�سد هو متن��ي زو�ل نعمة �ملح�سود و�نتقالها 
للحا�س��د ، و��ساف �لزيدي �ن بو�عث �حل�سد تكون 
نتيجة �لع��د�وة و�لبغ�ساء و�حلق��د على �الآخرين، 
وه��ي م��ن �أق��وى �لبو�ع��ث و�أ�سدها عل��ى مكايدة 
�حل�س��ود و��ست��اب نعمت��ه، م��ا يت�سب��ب يف زو�ل 
�لنعم��ة ع��ن �لطرف �الآخ��ر �لذي يحمل ل��ه �لعد�ء 

ويبطن له �حلقد.
و الأن �حل�س��ود ال يتحم��ل �أن ي��رى �لنعم��ة عل��ى 
�الآخري��ن، لذ� يدفعه هذ� �خلل��ق �ل�سيئ �إىل �لرتفع 
عل��ى �ملح�سود و�لتك��رب عليه. ف��اإذ� �أ�ساب بع�س 

�أمثال��ه والي��ًة �أو علم��ًا �أو مااًل خ��اف �أن يز�حمه 
�أح��ٌد، ف��رت�ه يعم��ل عل��ى �إز�لة ه��ذه �لنعم��ة قواًل 
وعم��ًا، ولك��ن هذه �ملرة م��ن باب �لتع��ايل على 

�ملح�سود، والأجل �إحر�ز تفوقه وغلبته عليه.
فاحل�سود يخاف من �أن يز�حمه �حد يف �ي جمال 
م��ن مقا�سد �حلي��اة في�سعى مبنعه م��ن �لو�سول 
�إىل مقا�س��ده و�أهد�ف��ه. لذ� يدفع��ه خوفه هذ� �إىل 
��ستفر�غ �لو�سع و�جلهد الإبعاد من يز�حمه، ليتفرد 

هو يف �لو�سول �إىل هذه �لغايات و�ملقا�سد.
وال يتوق��ف �حل�س��د هن��ا فح�س��ب فهو وب��اء ملن 
يتملك��ه ويق��وده �حيان��ا �ىل �لك��ذب فيدخ��ل يف 
مع�سي��ة �كرب، فاحل�سد مر���س �أخاقي خطر، لو 
ت�سل��ط عل��ى �الإن�سان و�سيط��ر عليه فاإن��ه �سيتلف 

�الإن�سان ويدمر دينه ودنياه.
فعلي��ه �أن ير�سى �لعبد بر�س��ا �هلل تعاىل وق�سمه، 
و�أن ي�سلم مب�سيئته ويقنع من حياته مبا �أنعم �هلل 
علي��ه، الأنه �ملال��ك �حلقيقي ، و�أزم��ة �الأمور كّلها 
بي��ده، روي عن �أمر �ملوؤمنني علي��ه �ل�سام:  َمْن 
��َي ِبَحاِل��ِه مَلْ َيْعَتِوْرُه �حَل�َس��د، ولتجنب �حل�سد  َر�سِ
وردع��ه تاوة �ملعوذتني �و �ي �س��ورة من �لقر�ن 
�لكرمي فهي خ��ر حافظ من كل مكروه ولي�س من 

�حل�سد فح�سب.

وحت��ت �سغطه تغرت نفو�س �لكث��ر من �لب�ر حتى 
قادته��م �سط��وة �مل��ال �ىل �لغطر�س��ة و�لتك��رب هناك 
من نقر�أ عنهم كث��ر� و نلقاهم ورمبا نعرف بع�سهم 
هم �هلن��ا و�ن باع��دت بيننا �مل�ساف��ات يف �الأمكنة 
و�الأر�س��دة ، فالتف��اوت �الجتماع��ي م��د جذوره يف 
بني��ة �حلياة �القت�سادية و�سرها �لطبيعي، وحتافظ 
علي��ه �ملوؤ�س�س��ات �الجتماعية و�لقانوني��ة �لرئي�سية 
يف ع���ره، وتزيد من حدته ،ففكرة �ل�ر�ع �لطبقي 

ت�ستت �الن�سانية بني �لنا�س وتزرع �لعن�رية 
�ر�ع من �جل �لبقاء.

�ن �لتف��اوت �لطبقي �ثار جدال كبر� يف �ملجتمع من 
حي��ث �ملبادئ و�لقي��م، ��ستهل �س��امل خ�سر موظف 
يف �لبلدي��ة كام��ه به��ذه �جلمل��ة "�نا �مق��ت �لطبقة 
�لربجو�زية �لتي تفرق بني �لعامل و�لطبيب" متابعا 
، والأين موظ��ف يف بلدي��ة �ال�سغال ��سم��ع �لكثر من 
�النتق��اد�ت �لاذعة حيال عام��ل �لبلدية فمنهم من 
يت�سدق بجمل جارحة على �سبيل �ملز�ح مع ��سدقائه 
مث��ا مال ثيابك باليه كاأن��ك عامل يف �لبلدية حتى 
يب��دوؤون بال�سحك �ل�ساخب وه��ذ� ما يثر حفيظتي 
ويجعلن��ي �مقته��م �أرى �ن �الغني��اء �لذي��ن طالتهم 
�ل��رثوة على بغت��ة ال ي�ستحقون ما و�سلو� عليه حيث 
�ن �سطوة �ملال حمقت بد�خلهم كل �لقيم �الإن�سانية. 

ويف �ل�سي��اق ذ�ت��ه قالت ميار �بر�هي��م مهند�سة 33 
�سن��ة ظه��رت �لطبقية ب�س��كل و��سح يف بل��د تنظر له 
دول �لع��امل عل��ى �ن��ه بل��د �ل��رثو�ت �لنفطي��ة لتعدد 
مظاهر �ل��رث�ء كاالمتد�د �لعمر�ين و ك��رثة �ل�سيار�ت 
�حلديث��ة و ه��ذه �ملوؤ���ر�ت تنف��ي �سفة �لفق��ر �لذي 

�نت�سى ب�سكل ملحوظ .
هناك �لكث��ر من �لعو�ئل تعي�س و�قع��ا موؤملا ب�سبب 
�فتقارها للعي�س بحياة كرمية وذلك مما مير به �لبلد 
م��ن �زم��ات ال تنتهي من �القت�س��اد و�المن وظهرت 
موؤخ��ر� ظاه��رة �نت�س��ار �لطبقية �ملقيت��ة يف �لعر�ق 
�ساأ�رد حالة �ساهدتها و�نا �جل�س يف عيادة �لطبيب 
�نتظر دوري حيث دخلت فتاة يف مقتبل عمرها لتمد 
يده��ا طالبة �ل�سدقة من �ملر�جع��ني �لذين ��ستخرج 
�لبع�س من حمفظاتهم ، مبلغا �سئيا وقدره )250( 
دين��ار ال �دري هل ما جتنيه �لفتاة ي�سد �حتياجاتها 
يف رم��ق �حلي��اة �مل�سني��ة ومل��اذ� �سع��ت بالت�س��ول 
و�لتج��ول يف �لعي��اد�ت وغره��ا د�رت �لكث��ر م��ن 
�الأ�سئل��ة يف ر�أ�سي ومل �هتدي الإجابة و�ساحت عيني 
عل��ى فتاة بنف���س عمرها كانت جتل�س عل��ى �الأريكة 
يب��دو عليه��ا حي��اة �ل��رتف و�لرخ��اء ،كان��ت برفقة 
و�لديه��ا وهي تنتظ��ر دورها �أح�س�س��ت بغ�سة ماأت 
فم��ي ملا ر�أيت م��ن تف��اوت �لطبقية وك��م متنيت لو 
تت�ساوى �لنا���س �سو��سية حتى ال ن�ساهد �أي تاأثر يف 

�ملجتمع ب�سبب هذه �لظاهرة �أطالت تلك �لفتاة �لنظر 
لثياب �لفتاة �لت��ي كانت تقاربها �لعمر وهي تخجل 

من ثيابها �لباليه. 
حلم �لعمر

وم��ن جهته ��ساف علي قا�س��م 25 �سنه / بعد عناء 
بجم��ع �أق�س��اط �جلامعة �الهلي��ة وممار�ستي الأعمال 
عدي��دة ول�ساعات مكثفه ل�س��د �أق�ساط �جلامعة ها �نا 
ح�سلت على مبتغاي وبد�أت �رتادها لكن ما و�جهته 
م��ن �سعوب��ات مل تك��ن يف �حل�سب��ان فطامل��ا كانت 
هيئت��ي وثياب��ي �ملتو��سع��ة حم��ط �نظ��ار زمائي 
ود�ئم��ا ��سع��ر ب��اأن نظر�ته��م تخب��ئ ��ست�سغ��ار� �و 
تقلي��ا من �ساأين لكنني كن��ت �جتاهل �المر �و يخال 
يل �ن��ه �س��وء ظن لكن �رعان ما ثب��ت �سدق حد�سي 
بعد تعلقي بفتاة من ق�سمي كانت جميلة ومن عائلة 
مرتف��ة جد� ومل تذق طعم �حلرمان يوما وبعد تقدمي 
خلطبتها و�جه��ت �سد� ورف�سا عنيف��ا الأ�سباب كنت 
�جهلها لكن ��ر�ري ملعرفة �سبب رف�سها لارتباط 
ب��ي جعلني �أجلاأ الإح��دى زمياته��ا �ملقربات وكان 
رده��ا موجع��ا حي��ث �خربتن��ي �ننا متفاوت��ان بكل 

�س��يء فهي م��ن عائل��ة ال ت�ساهي عائلت��ي �لب�سيطة 
و�ن��ا ال ��ستطي��ع �س��د م�ساريفه��ا �ليومي��ة و�عقبت 
عل��ى ذل��ك �ن �رتي��ادي للجامعة ذ�ته��ا ال يعني �ين 
��سبح��ت مب�ستو�ه��م �لطبق��ي �سمعت تل��ك �ملفرد�ت 
�لقا�سي��ة كوق��ع �جلمر و تركت �ث��ر� عميقا يف نف�سي 
، و�أدرك��ت حينه��ا �إن �لفو�رق �لطبقي��ة هي جزء من 
حياتن��ا ولي�ست جم��رد م�سميات كم��ا يدعي �لبع�س 
ومن حينها و�نا �جال�س ��سخا�سا تكفيهم �سحكاتي 

�ملتو��سعة وك�رة خبز ل�سد رمقهم يف �ل�سباح .
روؤية �جتماعية

نور مكي �حل�سناوي باحثة �جتماعية تقول ، ظاهرة 
�لفق��ر و�لتفاوت �لطبقي يف �ملجتم��ع �لعر�قي تلعب 
دور� خطر� النعكا�ساتها �ل�سلبية على �حلياة �لعامة 
وعل��ى �فر�د �ملجتمع �لذي بد� علي��ه �لتمايز �لطبقي 
و��سح��ا بتمي��ز فئ��ة مبختل��ف �خلدم��ات �لتنموي��ة 
و�ملعا�سي��ة و�ل�سحية عل��ى ح�ساب �لفئ��ات �لفقرة 
و�ملحروم��ة حت��ى و�ن ح�سل��ت هذه �لطبق��ات على 
بع���س �خلدم��ات مل حت�سل عليها بال�س��كل �لطبيعي 
�ملطل��وب وتبق��ى منقو�س��ة ال حتق��ق �حتياجاته��ا، 

و��سافت �حل�سناوي ،تو�سعت ه��وة �لتفاوت �لطبقي 
و�ل��كل ي��درك خماطره��ا وعو�قبه��ا �لوخيم��ة عل��ى 
�ملجتمع الن �لفق��ر و�لتفاوت �لطبقي �الكرث خطورة 
م��ن ب��ني كل �ملخاط��ر �لتي حتي��ط باملجتم��ع، وما 
نو�جه��ه يف جمتمعنا م��ن فقر وتف��اوت طبقي جاء 
نتيجة حتمية ملا نعي�سه من فو�سى �سيا�سية وف�ساد 
�د�ري ومايل وجت��اوز�ت على �ملال �لعام متر بدون 
ر�دع حقيق��ي بع��د �ن ز�دت �لفق��ر�ء فق��ر� وجعل��ت 
�لع��ر�ق يت�سدر قو�ئ��م �لف�ساد يف �لع��امل، وللحد من 
ه��ذه �حلالة يجب �ن تتبع �سيا�س��ة جديدة لطرد هذه 
�لظاه��رة �ملقيتة �لتي �نت�رت موؤخر� ب�سكل ملحوظ 
ويع��ود �المر �ىل �سيا�س��ة �لدولة نف�سها وذلك بتوفر 
فر���س عم��ل �و تقدمي من��ح للطلبة و�ن�س��اء م�ساريع 
لت�سغيل �لك�سبة و�لكثر من �خلطط �لتي تقرب �لنا�س 

فيما بينهم بامل�ستوى �ملعي�سي.
روؤية �قت�سادية

�خلب��ر �القت�س��ادي �ستار �لبياتي ��ست��اذ �القت�ساد 
يف جامع��ة �لنهري��ن ، ي��رى �ن �لتف��اوت �لطبق��ي 
و��س��ح يف �ملجتم��ع �لعر�قي وال �دع��ي �نه جر�ء ما 

مي��ر به �لعر�ق �ليوم و�منا �غل��ب �الزمات و�مل�ساكل 
مبعن��ى  تر�كمي��ة  ه��ي  و�الجتماعي��ة  �القت�سادي��ة 
خلقتها ظ��روف و�جر�ء�ت حكومي��ة و�زمات �سابقة 
ث��م تظافرت مع و�قع م��ا بعد �لع��ام 2003 . . ومن 
�ملع��روف �أن �ملو�زن��ة �لعامة عن��د �قر�رها بقانون 
يت��م تثبيت �الهد�ف �لعامة فيه��ا تلك �الهد�ف �لتي 
ت�سع��ى �ملو�زن��ة �ىل حتقيقها خ��ال �ل�سن��ة �ملالية 
وم��ن بني �أهم �اله��د�ف �مكانية �سع��ي �ملو�زنة �ىل 
�ع��ادة توزي��ع �لدخ��ل ل�سال��ح �لفئ��ات �الجتماعية 
�ملحروم��ة ل�سال��ح ذوي �لدخ��ل �ملح��دود لك��ن من 
�ملوؤ�س��ف �ن ه��ذ� مل يح�سل بل بق��ي �لو�سع كما هو 
مبعنى بقيت �لفو�رق و��سحة يف �لدخول �لنقدية ومل 
تك��ن �ملو�زنة �د�ة فعالة لتحقيق �لعد�لة يف �لتوزيع 
�ي يف توزي��ع �لدخ��ول وه��ذ� ب��ني م��ن خ��ال �سلم 
�لر�تب و�لدرجات �خلا�سة ورو�تب �لهيئات و�لوزر�ء 
و�ع�س��اء جمل���س �لنو�ب ورمبا حت��ى رو�تب �ع�ساء 
جمال�س �ملحافظات بينما ناحظ �ن رو�تب موظفي 
�لدرج��ات �لدني��ا و�لرعاية �الجتماعي��ة متدنية جد� 

وال تلبي متطلبات �حلاجات �ال�سا�سية الأ�سحابها
ثم �ن تف�سي �لف�ساد �ملايل و�الد�ري ��ستنزف �ملو�زنة 
وقو�س �ي جهد باجتاه �ال�ساح و�عادة �العمار هذ� 
ع��اوة على وجود عدد م��ن �ال�سرت�تيجيات �لوطنية 
كخط��ط م�ستقبلي��ة مث��ل ��سرت�تيجية �حلد م��ن �لفقر 
و�سيا�سات �لت�سغي��ل �لوطنية وغرها من �ل�سيا�سات 
و�ال�سرت�تيجي��ات مل جتد طريقها �إىل �لتطبيق عاوة 
عل��ى ه��ذ� �سكلت عملي��ات �لنزوح و�لتهج��ر عو�ما 
�ساغط��ة باجتاه زيادة معدالت �لبطالة �لتي و�سلت 
ح�سب �ح�ساء�ت وز�رة �لتخطيط �ىل )%30( وكذلك 
ز�دت مع��دالت �لفقر �ىل �ك��رث من )%25( . . كما �ن 
�خ��ر �الح�س��اء�ت �كدت �ن ن�سب��ة �العالة يف �لعر�ق 
ت�س��ل �ىل )%70( مبعن��ى �ن %30 يعملون الإعالة 
%70 وه��ذه م�سكلة ��سافية تره��ق �و ت�سكل عبئا 
و��سح��ا عل��ى �لعائلة �لعر�قي��ة ، م�سيف��ا ،�عتقد �ن 
�مل�سكل��ة �ال�سا�سي��ة تكمن يف �لبطال��ة ومن ثم �لفقر 
�ل��ذي ميث��ل حرمانا مادي��ا وحرمانا م��ن �خلدمات 
و�حل�سول على �ملتطلبات �ال�سا�سية للعي�س بكر�مة.

و��س��ار �لبياتي ،من �ملوؤكد ه��ذ� �لو�قع يلقي بظاله 
عل��ى �ملجتم��ع من خال جل��وء �لبع�س مم��ن يعاين 
من ه��ذه �مل�س��اكل �ىل �لعنف و�ل�رق��ة و�الن�سمام 
�ىل ع�ساب��ات �جلرمي��ة وممار�سة �الره��اب وغرها 
مبعن��ى �ن منظوم��ة �لقي��م �الجتماعي��ة �ملت�سمن��ة 
لاأخ��اق و�اليث��ار و�لنخ��وة و�سلة �لرح��م وغرها  
تاأثرت �سلب��ا وتر�جعت يف �ملجتم��ع �لعر�قي، �ي�سا 
ه��ذ� �لو�ق��ع �ذ� ��ستمر على حاله يك��ون مدعاة خللق 
�الزمات �القت�سادية و�لتوتر�ت �الجتماعية �لتي يف 
غنى عنها �حلكومة �لتي تن�سغل يف مو�جهة �كرث من 

�زمة �قت�سادية و�سيا�سية.
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ظاهرة الرتف بعد 
اإن تدرجت يف 

ال�صلم �صعودا من 
الغني اإىل الرثاء 

الفاح�ش اإىل الرتف 
وبعدما انفتحت 

اأبواب الك�صب 
احلالل واحلرام 
على م�صارعيها , 

يف زمن انح�صرت 
فيه قيمة العمل اأمام 

طوفان املال املنهمر
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