يف احلدث االقتصادي
ECONOMICAL
ISSUES

اسعار العمالت
أمام الدينار العراقي
سعر الشراء
1475
1830
2665
2050
420
380
26.5

العملة
الدوالر االميركي
اليورو
اجلنيه االسترليني
الدينار االردني
الدرهم االماراتي
الريال السعودي
الليرة السورية

سعر البيع
1482.5
1840
2675
2060
430
385
28

سوق املواد االنشائية
الوحدة القياسية

املادة

طن
طن
طن
قالب سكس 20م3
قالب سكس 20م3

السمنت العادي
السمنت املقاوم
السمنت االبيض
الرمل
احلصى

طن
قطعة واحدة
طن

شيش التسليح
كاشي عراقي
بورك االهلية

املـــال والـــسعـــادة ..وفقـــا لالقـتـصـــاديـني اجلـــدد!
ترجمة /عادل العامل
ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـك ــل الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوض ــع
االقـتـص ــادي للفــرد ،كـمــا
هـ ـ ـ ـ ــو مـعـ ـ ـ ـ ــروف ،عـ ـ ـ ـ ــامـال
اسـاسيـا من العـوامل التـي تتحكم
بـ ـط ـبــيع ـ ــة ح ـيـ ـ ــاته ال ـ ــشخـ ـص ـي ـ ــة
وموقعه االجـتماعـي ،مبا ميكن ان
يـوفــره له من مـستلـزمــات التقـدم
والراحة والعيش الرغيد.
غـي ــر ان ع ــددا مـن االقـت ـص ــاديـني
اجل ـ ــدد املف ـت ـ ــونــني بـعالق ـ ــة امل ـ ــال
بـالـسعـادة ،ومـنهم انـدرو اوزوالـدو،
وج ــدوا ،وفق ــا لك ــاتـب ه ــذا املق ــال
تيم هـارفـورد ،ان املــال ال ميكنه ان
يشتري السعادة كما يبدو.
وأحـ ــد االمـ ــور الـتـي تـثـيـ ــر هـ ــؤالء
االقـت ـصـ ــاديـني ه ـ ــو الق ـ ــدرة علـ ــى
مقارنة املعطيـات املتعلقة بالثروة،
والــتعلـيـم واحل ــال ــة ال ــزوجـي ــة مع
ن ـت ـ ـ ــائـج ال ـ ـ ــدراس ـ ـ ــات املـ ـ ـسـح ـي ـ ـ ــة
لل ــسعـ ــادة ،ففـي هـ ــذه الـ ــدراسـ ــات
ي ـ ــواجه ال ـن ـ ــاس اســئل ـ ــة مــثل (إذا
نـظ ــرت ال ــى االم ــور اجـمـ ــاال ،فهل
تقـ ـ ــول انــك سع ـيـ ـ ــد ج ـ ـ ــدا علـ ـ ــى
االطالق؟ ويح ــاول االقتـصــاديــون
منـذ زمـن جعل الـنتــائج مفهـومـة
عبــر االف ــراد وعبــر الـبل ــدان وعبــر
السنني.
والعنـوان البـارز هنـا :حـاملـا يـصبح
بلد مـا غنيـا الى حـد ما (ولـو كان
افـق ـ ـ ــر مــن ال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات امل ـتـح ـ ـ ــدة
بـكـثـيـ ــر) ،فـ ــإن منـ ــوا اقـت ـصـ ــاديـ ــا
اضــافيــا ال يجعل مـواطـنيه فـيمـا
يبدو اكثر سعادة.
إذن ،املــال ال يــشتــري الــسعــادة .ام
انه يــشتــريهــا .يف كل مـجتـمع ويف
اية حلـظة مـن الزمـن ،فان الـناس
االغنـى اكثر سعـادة ،هذا مـا يبنيه
ويل ويلكيـنسـون ،محلل الـسيـاسة
يف معهـد كـاتـو يف واشنـطن ويـديـر
م ــوقع انـتــرنـيـت يخـتـص بـبحــوث
الـسعـادة والــسيـاسـة العـامـة ،لـكن
ذلـك بح ــد ذاتـه ال يقـ ــول الكـثـي ــر
عن العالقة بني املال والسعادة.

وميـيل الـن ــاس االغـن ــى ،ب ــرغـم كل
شيء ،الن تكـون لهم اعمـال رفيعة
امل ـنـ ـ ــزلـ ـ ــة ،وهــم يـ ـ ــودون ان تـكـ ـ ــون
لـديهم سيـطرة اكـثر علـى حيـاتهم
يف الـعمـل ،كمــا ان لـهم تــوقعــاتـهم
االعلــى وسيقـارنـون انفـسهم علـى
الـدوام بـاشخـاص اكثـر ثـروة ،ومن
الـ ــصعــب ق ـ ــول م ـ ــا ال ـ ــذي يـ ـ ــدفع
بـالنـتائج قـدما :املـال ،ام املنـزلة ام
التوقعات.؟
ورمب ــا ك ــان الـن ــاس االغـن ــى يف كل

مجـتــمع اكـث ـ ــر سعـ ــادة اي ـضـ ــا الن
السعادة تأتي ال من ثروة كاملة بل
مـن ث ــروة ن ـسـبـي ــة ،وت ــذك ــروا هـن ــا
مالحـظ ــة هـ.ل .ميـنكـني البــارعــة:
":ان الــرجل الثـري هـو مـن يكــسب
يف ال ـ ـس ـنـ ـ ــة  100دوالر اك ـثـ ـ ــر ممـ ـ ــا
يـ ـكـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ــب زوج اخ ـ ــت زوجـ ـ ـتــه ،أي
عديله"!.
وهـن ـ ــاك وجهـ ــة ن ـظـ ــر مـتـ ـشـكـكـ ــة
اخ ــرى ،وهـي انه اذا ك ــان يعـنـي لـي
شـيـئ ــا ان اق ــارن سع ــادتـي بــسع ــادة

الوضع االقتصادي يحدد طبيعة حياة الفرد

مرص تطرح مرشوعات بمئة مليار دوالر عىل املتوسط

جزء من خارطة مصر االقتصادية

القاهرة /أ ف ب:
تق ــدمت  18شــركــة ع ــربيــة وع ــامليــة بعــروض
إلقـامـة مـشـروعـات جـديـدة طـرحـتهـا مـصـر
مبـنطقـة مـينـاء شــرق التفـريعـة علــى البحـر
املتــوسط تـصل قيـمتهـا إلـى نحــو  100مليـار
دوالر ويتم تـنفيـذهـا بـاملـنطقــة خالل الفتـرة

املقبلة.
وأوضح مـ ـسـ ــؤول بـ ــالهـيـئـ ــة العـ ــامـ ــة ملـيـنـ ــاء
بورسعيد أن هيئـة امليناء تقوم حـاليا بدراسة
ثالث ــة ع ــروض ك ــويـتـي ــة مـن ش ــرك ــة اخمل ــازن
العمــوميــة واملبـرد للـنقل إلقـامـة مـشـروعـات
لتقـدمي خدمـات اإلمداد والتـموين مبـيناءي
شــرق وغــرب ب ــورسعـيــد وعــرضــا مـن شــركــة
امل ـسـتـثـم ــر ال ــدولـي لـت ــأسـيــس ش ــرك ــة إلدارة
وتنمية ميناء شرق بورسعيد.
وذكـر أن شـركـة اخملــازن تنـوي إقـامـة املـشـروع
على مساحة  200ألف متر مربع فيما تطلب
شـركـة املبـرد تخـصيـص مسـاحـة مليـون متـر
مربع إلقامة مشروعها.
كـم ــا تلقـت هـيـئــة املـيـن ــاء أربعــة عــروض مـن
شركـات إماراتـية لـالستثمـار يف املنطقـة وهي
شـركة دبي العـاملية وسلـطة جبل علـي وأفيكو
إلقــامــة مـشــروعــات يف اجملــاالت الــصن ــاعيــة
ومـصــانع للــزجــاج املـســطح وتكــريــر الــزيــوت
النباتية.

واشنطن تقدم  247مليون دوالر
مساعدات لألردن

التعاون االمريكي االردني
حتالف مستمر

عمان /أ ف ب:
قـالت الـسفارة األمـيركـية يف
العـاصمـة األردنيـة عمـان إن
الـ ــواليـ ــات املــتحـ ــدة مــنحـت
حـل ـ ـيـف ـ ـتـه ـ ـ ـ ـ ــا األردن 247.5
ملـيـ ــون دوالر كـمـ ـسـ ــاعـ ــدات
اقتصادية لعام 2006.
وأضـ ــافــت أنه جـ ــرى تـ ــوقــيع
اتـف ـ ـ ـ ــاقـ ـي ـ ـ ـ ــات ب ـ ـ ـ ــأربـع مـ ـنـح
تـ ـســته ـ ــدف تعـ ــزيـ ــز الـنـمـ ــو
االقتـصــادي وت ــوفيــر فــرص
عـمل إض ــاف ــة إل ــى ت ـط ــوي ــر
ق ـطـ ــاعـ ــات املـيـ ــاه والــصحـ ــة
والـ ـ ـت ـع ـلـ ـ ـي ـ ــم وال ـقـ ـ ـ ــضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء
وتخفيض الدين اخلارجي.

الـرجل الذي يـطلب مني "صـرافة"
يف الـ ـ ـشـ ـ ــارع ،فـال يع ـنــي لــي ان أي
شـيء ان اقـ ــارن مـ ـشـ ــاعـ ــري الـيـ ــوم
مبـ ـ ـش ـ ـ ــاع ـ ـ ــر ج ـ ـ ــدي ع ـ ـ ــام  1950او
مـشـاعـر صــاحب دكـان بـرتغــالي او
موظف ياباني.
ان ويلكـينـســون واقتـصــاديني مـثل
اوزوالــدو ومــواطـنه لــورد ريـت ـشــارد
ل ـيـ ـ ـ ــارد ،يفـك ـ ـ ــرون ب ـتـ ـض ـم ـي ـن ـ ـ ــات
ال ـسـي ــاس ــة املــتعـلق ــة ب ــالــبحـث يف
الـ ـ ـسـع ـ ـ ــادة ،ام ـ ـ ــا اه ـت ـم ـ ـ ــامــي ان ـ ـ ــا

فــمخــتلـف قلــيال :فـهل ب ـ ــامـك ـ ــان
الــذريــة اجلــديــدة مـن اقتـص ــاديي
ال ـ ــسعـ ـ ــادة ان يق ـ ــدم ـ ــوا ل ـن ـ ــا اي ـ ــة
معلــومــات مـفيــدة من اجـل عيـش
اسعد؟
يتـسـم الكـثيــر مـن النـصــائـح هنــا
باملـراوغة ،فاالشخـاص املتزوجون،
اكـث ــر سعـ ــادة بكـثـي ــر مـن الع ــزاب،
فهل ينبغي لك ،يف هذه احلالة ان
تتزوج؟
ان من الـدراسـات امليـدانيـة االكثـر

وأشـ ـ ــارت ال ـ ــسفـ ـ ــارة إلـ ـ ــى أن
األردن أحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ال ـ ـ ـبــلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدان
امل ـ ـس ــتف ـي ـ ــدة مــن ب ـ ــرنـ ـ ــامج
امل ـ ـس ـ ــاع ـ ــدات األم ـي ـ ــرك ـي ـ ــة،
وح ـصـل علـ ــى  4.7ملـي ــارات
دوالر منذ عام . 1952
وكــان األردن قــد أعلـن العــام
املـ ـ ــاض ــي إنه س ـيـ ــطلــب مــن
الواليـات املتحـدة خالل عام
 2006زيادة حجم املساعدات
التي بلغت  350مليون دوالر
خالل . 2005

واشنطن تشجع إقامة خطوط أنابيب
للطاقة من قزوين

أداء متواضـع لبورصـة فلسطـني
بسبب اعتداءات إرسائيل

مزاد بيع ورشاء العمالت األجنبية

واخلارجـية سـاهمت يف تـراجع مؤشـر "القدس"
ب ـن ـ ـس ـبـ ـ ــة وصلــت إل ـ ــى ح ـ ــوالــي  %52وأدى إل ـ ــى
اخــتفـ ـ ــاء نحـ ـ ــو  200مل ـي ـ ــون دوالر مــن ال ـ ــدورة
االقتصادية.
ويف إطــار تعــزيــز أداء البــورصــة كـشف الــرئيـس
التنـفيذي لهيئة سـوق رأس املال عاطف عالونة
أن إجـ ــراءات سـيـتـم اتـب ـ ــاعهـ ــا قـ ــريـبـ ــا إللـ ــزام
الـشـركـات املـســاهمـة العـامـة بـإدراج أسـهمهـا يف
سوق فلسطني لألوراق املالية.
وأوضح عالونة أن أربع شـركات فقط بـادرت إلى
إدراج أسهــمهـ ــا مـ ــؤخـ ــرا ،لـيـ ــرتـفع بـ ــذلـك عـ ــدد
الـشركـات املدرجـة إلى  31شـركة ،يف حـني بقيت
حوالي  50شركة مساهمة عامة خارج السوق.

التفاصيل
عدد املصارف املساهمة يف املزاد
الـسعر الـذي رسا علـيه املزاد بـيعاً ديـنار/دوالر
بغداد/املدى
مت افتتـاح املزاد الـيومي الـسادس واالربعـني بعد الـسبعمـائة الــسع ــر ال ــذي رس ــا علـيه امل ــزاد ش ــراءً ديـن ــار/
لبـيع وشــراء العـملــة األجنـبيــة يف البـنك املـركــزي العــراقـي دوالر
املبلغ املباع من قبل البنك بسعر املزاد-دوالر
ليـوم االثنني املوافق  2006/8 /14وكانت النتائج كاآلتي:
املـبلغ املـشتــرى من قـبل البـنك بـسعـر املـزاد -
 - 1الكـمية املباعـة نقد ًا الى املصـارف وزبائنها ( )36.870.000دوالر
دوالر وبسعر ( )1487=10+1+1476دينار /دوالر.
مجموع عروض الشراء  -دوالر
 -2الـك ـم ـي ـ ــة امل ـب ـ ــاع ـ ــة الج ـ ــراء ح ـ ــواالت ال ـ ــى خ ـ ــارج الع ـ ــراق
( )12.800.000دوالر وبـسعــر ( + )2-1476دينـار واحــد عمـولـة مجموع عروض البيع  -دوالر
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يف الهم االقتصادي

القطاعان العام واخلاص
ورصاع الديكة
حسام الساموك
()3-1
كـيف ينـبغي تـوفيـر وســائل تنـشيـط القطـاع
اخلـاص وجعـله يحتل الـدور الفـاعل واملـؤثـر
يف حركة السوق ومجمل حياتنا االقتصادية
واملفردات املعيشية منها بشكل خاص؟.
لق ــد ك ــان نــصف الق ــرن االخـي ــر يف الع ــراق
حكــرا علــى تــسيــد القـطــاع االشتــراكـي لكل
انـ ـش ـطـ ــة الـ ـسـ ــوق حـني غـ ــالـت الـ ــدولـ ــة يف
انــشغــالهــا بـكل مف ــردات ومتـطـلب ــات احلي ــاة الي ــوميــة
بذريعة مسؤولية الدولة عن مجتمعها ،حني استحالت
مــؤسـســاتهــا دكــاكـني لتــوفيــر الـضــروري والـكمــالـي من
حـاجـات املـواطـن وبكل تفـاصـيلهـا ..ويف هـذا االطـار ال
ميـكــن ان جنح ـ ــد سالمـ ــة الـنـيـ ــات يف الـ ــسعـي لـبـنـ ــاء
مجـتمـع تتــوفــر لـه متـطـلبــات تــوجهه للــرقي والـتقــدم
خــاصــة ان الع ــراق يتـصــدر الـبلــدان وافــرة املــوارد ،لـكن
الغلـو يف الـشعـارات والـتطـبيقـات املـيكــانيـكيـة ال بـد ان
تتـوفر له املنزلقات الكفيلة بتعـرية العديد من عمليات
خدع الـذات التي اصيبـت بها مجتمعـات بكاملـها ،فكان
مــا اصــابهــا من ضــرر وردود افعــال مخـيبــة يــؤكــد ان ال
فــائــدة مـن الن ــدم ..وحني يـسـتفـيق الع ــراقيــون يف ظل
املـتغيــرات التي فـرضت نفـسهـا علـى العـالم اجـمع قبل
ان تـقتحـم حيـاتهـم اليــوميـة ،فـان حـالــة تكــاد تكـون ال
اراديــة ح ــولت جتــاذبــات املـتح ــاورين يف ه ــذا احملفل او
ذاك تعكــس انقـســام احلــوارات الــى ط ــرفني يـئن االول
مـن مغــادرة القـطــاع العــام حيــاتنــا االقتـصـاديـة ،فـيمـا
يـت ــشك ــى الـث ــانـي مـن ع ــدم ات ــاح ــة الف ــرصـ ــة للقـط ــاع
اخل ــاص لكـي يـنهـض بــال ــواقع االقـتـصــادي بــاعـتـبــاره
الـب ــديل االفــضل عـن الف ـس ــاد الال مـتـن ــاهــي للقـط ــاع
العام ..ان من يراقب التبادالت املعاصرة يف العراق ،كما
يف بل ـ ــدان العـ ــالـم اجــمع مبـ ــا فــيهـ ــا كـبـ ــرى الــبلـ ــدان
ال ــرأسم ــاليــة ال يفــاجــأ الـبت ــة من حـضــور ،رمبــا يكــون
فاعال ،للقطاع العام يف أي من فعاليات السوق اليومية
مـن دون ان نـلحــظ أي امــتع ــاض مل ــؤسـ ـسـ ــات الق ـط ــاع
اخلاص لـذلك احلضور لسبب رئيـس يتمثل بالتنسيق
الـواعـي ،بل املـتعـاضـد بـني القـطــاعني مبــا يكـمل حقـا
احــدهمـا االخــر ،وليـس كمـا يجـري يف اروقـتنــا حيـنمـا
يشكك احدهما بنيات االخر وسياسته ووسائل ادائه..
ويـكفـي ان ن ـشـي ــر ال ــى ال ـس ــاح ــات االقـتـص ــادي ــة الـتـي
يحتلهـا القطـاع العـام يف الـواليـات املتحـدة وبـريطـانيـا
وفــرنـســا وامل ــاني ــا وغيــرهــا ك ــالتــأمـينــات االجـتم ــاعيــة
والـصحــة والبلـديـات والـتعلـيم بجـميع مــراحله .فـيمـا
يـنهـمك القـطــاع اخلــاص بـتفعـيل دوره يف بـقيــة اروقــة
احلياة اليومية.

طباعة املناهج الدراسية يف اخلارج
تقرير /كاظم موسى

واشنطن /الوكاالت:
قــال مـســؤول أميــركي إن الــواليــات املـتحــدة تــشجع إقــامــة
خطـوط مـشتـركـة ألنـابـيب للـنفط والغـاز من بحـر قـزوين
ب ــآسيــا الــوسـطــى ..وأكــد ن ــائب مـســاعــد وزيــرة اخل ــارجيــة
األميـركية لشؤون أوروبـا وأوراسيا ضرورة مشـاركة واشنطن
يف إقامة هـذه اخلطوط القـادمة من آسـيا الوسـطى بهدف
تأمني إمدادات الطاقة العاملية باألسواق.
وشـدد مـاتـسـوي بـرايــزا علـى أن بـالده تعمـد إلـى مــواجهـة
احتكـار أي دولة للطاقـة ،نافيا اسـتهداف روسيا بـالتحديد
يف هــذا الـصــدد ..ي ــأتي ذلـك يف وقت تــواجـه فيـه واشنــطن
نقصـا بكميـات تكـرير الـنفط بـسبب إغـالق شركـة "بي بي"
البريطـانية األسبوع املـاضي حقال كبيرا لهـا بوالية أالسكا
ب ـسـبـب ت ـس ــرب يف األن ــابـيـب ،وه ــو مـ ــا دفع أسع ــار الـنفـط
لالرتفاع.

رام اهلل /أ ف ب:
انـعكــس الع ــدوان اإلس ــرائـيلـي سلـب ــا عل ــى أداء
س ــوق فل ـسـطـني لألوراق املــالـيــة ،لـيـضــاف إلــى
سلـسلة أخرى من األجواء الـسلبية التي نتجت
عــن احلـ ـصـ ـ ــار الغ ـ ــربــي وتـك ـثــيف االع ـت ـ ــداءات
اإلسـ ــرائــيلـي ـ ــة عقـب تـ ـشـكــيل حـ ــركـ ــة حـمـ ــاس
احلكومة الفلسطينية قبل نحو ستة أشهر.
وأقــر رئيـس بـورصـة فلـسـطني أن الـسـوق املــالي
تـشهد منذ أربعة أشهر نشـاطا متواضعا ،بسبب
االعـت ــداءات اإلس ــرائــيلـي ــة وغـي ــاب الـ ـسـي ــول ــة
املتـرتبـة علـى تــراجع حجم املـسـاعـدات وارتفـاع
نسبة البطالة.
وقـال إن جملـة من العـوامل الـسلبـية الـداخلـية

صقال تبني ان السببية هنا تسلك
طـ ـ ـ ــريـقـ ـت ــني :ميـ ـيـل االشـخـ ـ ـ ــاص
الـسعــداء الن يجــدوا ازواجــا لـهم،
بـيـنـمـ ــا ال يجـ ــد الـ ــذيــن يعـ ــانـ ــون
االكـتئــاب ،االمــر بهــذه الــسهــولــة،
وامل ـ ــده ـ ــش ان بعـ ــض االشخ ـ ــاص
يجدون الـسعادة علـى نحو مـتألق
خـ ــارج الـ ــزواج ،واخـ ــرون يـكـ ــونـ ــون
تعسـاء متامـا .ويرى اوزوالـدو انك
تــستـطـيع علـى الـدوام ان تـتجـنب
الـ ــزواج :ف ـ ــاالشخـ ــاص يـ ــشعـ ــرون
بــالــسع ــادة بعــد الـطالق مـبــاشــرة
اك ـث ـ ــر مم ـ ــا ي ـ ــشعـ ـ ــرون به ـ ــا ق ـبـله
مـباشـرة ،كمـا يقتـرح اوزوالدو هـنا
املـهنــة احلــرة ،اذا م ــا استـطـعت ان
تـت ــدب ــر ام ــرك مـن دون ان تخ ـس ــر
مــاليـا ،فـكل شيء مـرتـبط بــاملهنـة
احل ـ ـ ـ ـ ـ ــرة  -االسـ ـ ـتـقـالل -احلـ ـك ـ ــم
الــذاتي مــرتبـط ايـضــا بكـون املـرء
سعيدا.
ويحـتج كل من اوزوالـدو وريـتشـارد
ليارو بـأن العالقات اهـم من املال-
مب ـ ــا يف ذلـك الـعالقـ ـ ــات امله ـن ـي ـ ــة،
(لقـد صــرت اؤمن بــوجهــة النـظـر
العـتيقـة القـائلـة بـأن املـرء ينـبغي
ان ي ـ ـتـل ـ ـ ـطـف يف تـعـ ـ ـ ـ ـ ــامـالتـه مـع
الـرؤساء) ،قال لـورد ليارد( ،واالمر
االخـر؟ فكـر مبا لـديك وليـس مبا
ليـس لــديك ،مـاديـا ويف عالقــاتك
وقـ ـ ــدراتـك الـ ـ ــشخـ ـص ـيـ ـ ــة وبـلغـ ـ ــة
االقتصاد ،ال حتـاول ان تتدخل يف
امور ليست ذات فائدة نسبية لك.
وهـ ـ ـ ــذا تـف ـكـ ـيـ ـ ـ ــر روح ــي م ــن رجـل
اقـتـص ــادي ،لكـن اوزوال ــدو ميـضـي
يف رؤيـته بــشكل افـضل ،فــإذا كـنت
محـبـط ــا ،مل ــاذا ال تـنـتـظ ــر فقـط؟
فـهـ ـنـ ـ ـ ــاك نـ ـ ـ ــوع م ــن الـ ـتـ ـ ـ ــوصـ ـيـف
للـسعـادة علـى مـر الـزمن ،فـأواخـر
ثالثـيـنـيـ ــاتك هـي الفـت ــرة االكـث ــر
افتقـارا للـسعــادة يف حيـاتـك ،لكن
عـن ــدئ ــذ كلـم ــا تق ــدمـت يف العـم ــر
اصبحت اسعد .واحليـاة تبدأ حقا
مرة اخرى عند االربعني!.
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يعـد قطـاع الـطبـاعـة احملليـة من اعـرق
القطـاعات االقـليميـة المتيـازه بالعـمر
الـزمني املـمتزج بـاخلبرة واملهـارة ،برغم
الكـب ــوات الـتـي م ــرت بـه بفـعل ظ ــروف
احلـ ــرب واحل ـصـ ــار االقـت ـصـ ــادي اال ان
ارتفـ ــاع اعـ ــداد امل ـطـبـ ــوعـ ــات يف االونـ ــة
االخيـرة جعـله يسـتعيـد نشـاطه بـشكل
ملحــوظ اذ ميتـاز هـذا الـقطــاع بخبـرة
مع ـ ــروف ـ ــة يف مج ـ ــال طـب ـ ــاع ـ ــة الـكـتـب
واملناهج املدرسية.
عـبـ ــد اهلل سلـم ــان ال ــواس ـطـي ص ــاحـب
مـطبعـة الـواسـطي يقـول :تهــدر مبـالغ
مـ ــالـيـ ــة كـبـيـ ــرة علـ ــى طـبـ ــاعـ ــة الـكـتـب
امل ــدرسيــة خــارج العــراق قــد تـصل الــى
ماليني الـدوالرات او مليـارات الـدنـانيـر
العــراقـيــة ،الـتـي مـن االوفق تــوجـيههــا
ملصلحة تطوير وانعاش قطاع الطباعة
احملل ـي ـ ــة بـ ـشــكل ي ـ ــؤدي ال ـ ــى حت ـ ــديــث
اس ــاليـب العـمل وتـطــوي ــر االنت ــاج كمــا
ونوعا.
ال ــى ج ــانـب امـت ـص ــاص كـم كـبـي ــر مـن
العـمـ ــال ـ ــة الع ـ ــاطلـ ــة اذ ميـتـ ــاز ق ـطـ ــاع
الطباعة احمللية بالقابلية على تشغيل
االف االي ـ ـ ــدي الع ـ ـ ــاملـ ـ ــة (م ـت ـنـ ـ ــوعـ ـ ــة
املهــارات) الــى جــانب حتــريك مفــاصل
ق ـطـ ــاعـ ــات الـنـقل واخلـ ــزن واالنـ ـشـ ــاء،
ف ــاملـب ــالغ امل ــالـيـ ــة الكـبـي ــرة مـن االوفق
تـ ـ ــدويـ ـ ــرهـ ـ ــا ض ـمــن دائـ ـ ــرة ال ـنـ ـ ـشـ ـ ــاط
االقتصـادي احمللي بـدال من هـدرهـا يف
عمـليــات الــطبــاعــة والـنقل واخلــزن يف
خـارج العراق الـى جانب مـا يرافق تلك
الـعمـلي ــات من مـظــاهــر الفـســاد امل ــالي
واالداري التي بـاتت شـائعـة يف مفـاصل
اجلهـاز االداري للـدولـة بـشكل ال سـابق
لـه م ــن ج ـ ـ ــان ــب ويف اجل ـ ـ ــان ــب االخ ـ ـ ــر
تـ ــذرعـت وزارة الـتـ ــربـيـ ــة بعـ ــدم وصـ ــول
الكتب املـدرسية الى العراق من املطابع
اخلـ ــارجـي ـ ــة يف العـ ــام الـ ــدراسـيـ ــة قــبل
املـاضي مـا ادى الـى عـدم تـسلم الـطلبـة
قــسم ـاً من الـكتـب واملنــاهج الــدراسيــة،
حـتـ ــى اواخـ ــر العـ ــام املـ ــذكـ ــور ويف ذلـك
اض ــرار كـبـيـ ــرة تعـيق عـملـي ــة الـتـعلـيـم
تـنـعكــس ب ـشـكل مـبــاش ــر علــى الـطلـبــة
واسرهم وعلى الهيئات التعليمية التي
تـضطـر الـى بـذل جهــود مضـافـة جـراء
ذلك.
كمـا ان االستعـانـة بـاخلبـرات التـربـويـة
اخل ـ ــارج ـي ـ ــة يف مج ـ ــال ط ـب ـ ــاع ـ ــة تلـك
املنــاهج (وهــذا مــا حـصـل) ميتــاز بهــدر
مالي اضايف.

ف ــاخلبــرات اخل ــارجيــة يف هــذا الـصــدد
بــالغـة الـتكــاليف الـى جــانب تــركيـزهـا
علـ ــى العـم ــومـيـ ــات يف ذلك اجمل ــال ،يف
حـني تتـميـز اخلبـرات الـوطـنيـة بـادراك
ادق الـتف ــاصيـل التـي يتــوجـب أدراجهــا
يف تـلــك امل ـ ـن ـ ـ ـ ـ ــاهـج ،وبـ ـ ـ ـ ـش ـكـل يـل ـ ـبـ ــي
احـتـي ــاج ــات الــطلـب ــة ال ــدراسـي ــة ،ال ــى
جـ ــانـب ع ـ ــدم تقـ ــاضــي تلـك اخلـبـ ــرات
اجـوراً مـاليـة بـاهظـة نـظيـر خـدمـاتهـا.
فـاالعتماد علـى قطاع الطبـاعة احمللية

يف عـملـي ــات طـب ــاعـ ــة الكـتـب واملـن ــاهج
الـدراسيـة ،ينطـوي علـى منـافع عـديدة
تـتـمــثل بــتحـ ــريـك مفـ ــاصل الـنـ ـشـ ــاط
االقـتـص ــادي احمللـي ودفـع عجلـته الــى
ال ــدوران م ــا ي ــؤدي ال ــى ت ــدويـ ــر عجل ــة
االقتـصــاد الــوطـني الــذي يـنتـظــر مـنه
تقدمي االحتيـاجات االنية واملـستقبلية
الفـراد اجملـتمع ،مـا يـؤدي الـى مـرحلـة
الـ ــرفـ ــاه االجـتـمـ ــاعـي الـتـي متـ ــر عـبـ ــر
مرحلة االنتعاش االقتصادي.
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