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بدر غيالن

الف ـصـ ــول ممـ ــا يـ ــؤدي إلـ ــى ركـ ــود
العمل.
بـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ــة سـ ـ ـ ـ ــاخـ ـ ـ ـ ــرة (Large
)unemploymentويقصـد بها
ال ـبـ ـطـ ـ ــالـ ـ ــة ال ـتــي تـ ـضــم ج ـم ــيع
قـطــاع ــات النـش ــاط االقتـصــادي،
وتـك ـ ــون ن ـتــيج ـ ــة حل ـ ــدوث بعــض
الـظــروف مـثل احلــروب او حــالــة
الكساد االقتصادي العام.

البطالة يف العراق

ل ـعــل مـ ـ ــن بـ ـ ــني اهـ ـ ــم االزمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
االقتـصـاديـة واالجـتمــاعيـة الـتي
ضـربت اطـنابـها يف الـعراق بـسبب
ال ـسـي ــاس ــات املـتخـبـط ــة للـنـظ ــام
ال ـ ـ ـسـ ـ ـ ــابـق وحـ ـ ـ ــروبـه الـعـ ـبـ ـثـ ـيـ ـ ـ ــة
املتالحقة ،هي ازمة الـبطالة التي
تف ـ ــاقـمـت مـن ـ ــذ سـنـني ع ـ ــدي ـ ــدة،
الس ـي ـمـ ـ ــا بع ـ ــد ف ـ ــرض احلـ ـص ـ ــار
االقـتـصـ ــادي علـ ــى الع ــراق ال ــذي
امتـد لثالثة عـشر عامـاً ،وكان من
ضحايا هذه االزمة بصورة خاصة
املـتـعلـمـ ــون وخ ـ ــريجـ ــو الـكلـيـ ــات
الـذيـن اقفلت االبـواب بـوجـوههم،
وبالتالي فقـد حتول الكثير منهم
إلـ ـ ــى مـ ـ ــزاولـ ـ ــة اع ـم ـ ـ ــال ومهــن ال
تـتنـاسـب مع امكـانــاتهـم العلـميـة
وط ـمـ ـ ــوح ـ ـ ــاتهــم ..يف حــني وجـ ـ ــد
الكـثي ــر منـهم طــريقه إلــى خــارج
الــبالد لـلعـي ــش يف ديـ ــار الغ ــرب ــة.
وممـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا زاد ال ـ ـ ـ ـط ـ ــني ب ـلــه اآلالف
امل ـ ــؤلف ـ ــة مــن الع ـ ــاطلـني ال ـ ــذيـن
فق ــدوا وظ ــائفهـم بع ــد االحـتالل
ب ـسـبـب الق ــرارات الـتـي اتخ ــذته ــا
إدارة قــوات الـتحــالف .وفــوق هــذا
تعثر االعمار يف عموم البالد.
ولقد حاولـت العديد من الوزارات
واجلهـات املعنـية اخلـوض يف هذه
املـ ـ ـشـكـل ـ ـ ــة مــن اجـل تـ ـ ـشـخ ـيـ ــص
احللول املنـاسبة لهـا او التخفيف
من وطــأتهــا يف االم ــر املنـظــور يف
األقـل ،ولكـن اجلهــود الـتـي تـبــذل
ح ـت ـ ــى اآلن لــم تـكــن ب ـ ــاملـ ـس ـت ـ ــوى
املـ ــطلـ ـ ــوب الـ ـ ــذي بـ ـ ــات املـ ـ ــواطــن
يـنـتـظــره وه ــو يعــانـي مـن شــظف
الـعيش واحلـرمان ،ممـا يعيـد إلى
االذهان سـنوات احلـصار الـعجاف
الـتـي ع ـص ــرت امل ــواطــن الع ــراقـي

وسـحـقـ ــت م ـ ـنـه الـعـ ـ ـظـ ـ ـ ـ ــام ق ـ ـبـل
اللحم.
ويف هـذا املـوضـوع نـأمل ان نعـالج
جــانب ـ ًا مـن طبـيعــة هــذه املــشكلــة
واالشـارة إلـى بعض احللـول التي
قـ ـ ــد تخـفف مــن وطـ ـ ــأتهـ ـ ــا عل ـ ــى
جموع العـاطلني وخاصـة الشباب
الذيـن يشكـلون الـعنصـر االساس
من القوى العاملة.

دور الشباب يف القوى
العاملة

ميثل الشـباب (ذكور ًا وانـاثاً) ممن
تتـرواح اعمـارهم بحـسب املعـاييـر
الــدوليــة املـتعــارف علـيهــا مــا بني
( )24 - 15عـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاً ،أدق واه ـ ــم
املـ ــراحل العـم ــري ــة مـن حـيـ ــاة كل
ان ـسـ ــان ،فهـي املـ ــرحل ــة املـتـمـي ــزة
احلـاسمة او اجلـسر الـذي يفصل
مــا بني طـور الـطفـولـة واحلـداثـة
ذات الطـبيعـة املـألـوفـة بـاالعتمـاد
علـى الغير واحلـاجة إلـى الرعـاية
والـتـكـ ــويـن وال ـصـقل ،وبـني طـ ــور
النـضج والــرشــد والـيفــاعــة ،وهي
مرحلة العطاء الكامل.
والـ ـ ـشـ ـب ـ ـ ــاب بـحـك ــم شـ ـم ـ ـ ــولـ ـي ـ ـ ــة
الـ ـتـع ـ ـ ـ ــريـف وبـحـ ـ ـ ـس ــب درج ـ ـ ـ ــات
استعــدادهم وتــأهيـلهم ومـوقـعهم
يف الـسلم االجـتمـاعي ومتـايـزهم
وام ــاكن تــواجــدهـم وسل ــوكيــاتـهم
وه ــوايـ ــاتهـم ،ال ي ـشـكل ــون كـي ــانـ ـ ًا
ال عــن مجـتـمـعهــم ..فهـم
مــنفــص ً
شـ ــريح ــة اجـتـم ــاعـيـ ــة يجـمـعه ــا
ق ـ ــاسـم مـ ـشـت ـ ــرك مـن ال ـطـم ـ ــوح
واآلم ـ ــال وميــثل ـ ــون ه ـ ــاج ـ ـسـ ـ ـ ًا ال
ح ـ ـ ــدود لـه خمل ـتـلـف املـ ـ ـس ـ ـ ــؤولــني
باعتبـارهم طاقـة بشريـة هائلة ال
يـجـ ـ ـ ــوز تـ ـبـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــدهـ ـ ـ ــا .كـ ـمـ ـ ـ ــا ان

اسـتبعـادهـم من مـسيـرة الـتنـميـة
ال
يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـكـ ــل دون شـ ـ ـ ــك خ ـ ـل ـ ـ ً
استـراتـيجيـ ًا جـوهـريـ ًا يف شـروط
اســتكـم ــال مق ــدم ــات جن ــاح ه ــذه
املسيرة.
وتعـتـبـ ــر فـئـ ــة الـ ـشـب ـ ــاب الهـ ــدف
والـ ــوســيلـ ــة يف جـمــيع عــملـيـ ــات
ال ـ ـت ـ ـن ـ ـم ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــة االق ـ ـت ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ــادي ـ ـ ـ ـ ــة
واالجتماعيـة يف مختلف البلدان
ومن بـينهـا الـدول العـربيــة ،حيث
متـثل هــذه الـفئــة مــا يــزيــد علــى
 %50من اجمـالي عـدد السـكان يف
هـ ــذه الـ ــدول الـ ــذي قـ ــدر يف عـ ــام
 2000بنحو ( )285مليون نسمة.
ويـ ـت ـ ـ ـ ــوقـع ان يـ ـ ـصـل إل ـ ـ ـ ــى ()370
مليون نسمة عام . 2015

تصنيف فئات الشباب

ميـكــن ب ـ ـ ــوجه عـ ـ ــامـ ـ ــة تـ ـص ـن ــيف
مجـتمع الشبـاب إلى مجمـوعتني
رئـيستني :االولـى ،فئة الـشباب يف
املـ ــراحل الـتـعلـيـمـيـ ــة اخملـتـلفـ ــة.
وتقـع هذه اجملـموعـة خارج نـطاق
مــشكل ــة البـطــالــة لـفتــرة م ــؤقتــة
ت ـن ـتـهــي ب ـ ـ ــان ـتـه ـ ـ ــاء ال ـ ـ ــدراس ـ ـ ــة.
واجملـم ــوع ــة الـث ــانـي ــة تـضـم فـئ ــة
الـشبـاب غيـر امللـتحقني بـاملـراحل
التعليمـية النهم انهـوا دراساتهم
او النهم لم يـنهوا دراساتهم او لم
ي ــنخـ ـ ــرط ـ ـ ــوا يف سلـك ال ـتـعل ـيــم
اسـ ــاس ـ ـاً .وميـكـن ت ـصـنــيف افـ ــراد
اجملمـوعة إلى ثالث فئـات فرعية:
تـ ـضــم االول ـ ــى ال ـ ـش ـب ـ ــاب ال ـ ــذيــن
التحقـوا يف وقـت مبكـر مبـختلف
مجــاالت العـمل .والـفئــة الثــانيـة
هـي فـئـ ــات الـ ـشـبـ ــاب خـ ــارج قـ ــوة
الـعـ ـ ـمـل ()out labour Force
وغالبـ ًا ما تضم الفئـة االخيرة ما

يـطـلق علـيهــا اصــطالح العـمــالــة
احمل ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة (Discouraged
)Labour Forceويقـص ــد به ــا
ال
اول ـئـك الـ ـ ــذيــن يـ ـ ــريـ ـ ــدون ع ــم ً
ولـ ـكـ ـ ـنـه ـ ــم ال يـ ـ ـبـح ـ ــث ـ ـ ـ ـ ـ ــون عـ ـ ـنـه
الع ــتقـ ـ ــاده ــم بعـ ـ ــدم امـكـ ـ ــان ـيـ ـ ــة
احلصول عليه.

مستوى البطالة يف
الدول العربية

لقـ ــد بلغـت العـم ــال ــة يف القـط ــاع
الـصـنــاعـي العــربـي ب ــوجه خــاص
( )17.5مـليـون عـامـل ،أي بنــسبـة
 %21مـن اجمــالي القـوى العـاملـة
العـ ــربـي ـ ــة املقـ ــدرة يف عـ ــام ،1997
وتزداد مبعدل  %3سنوياً.
وبسـبب النمـو االقتصـادي للقوى
العـاملـة العـربيـة ،فقــد بلغ حجم
الـبطـالـة يف الــوطن العــربي نحـو
( )12.5مليـون عــاطل ،أي بنـسبـة
 %14مـن اجمــالي القـوى العـاملـة
العـربيـة البـالغـة  94مليـون عـامل
يف عــام  ،1997ومن املقــدر ان يبلغ
حـ ـ ــوال ــي  123مل ـيـ ـ ــون عـ ـ ــام 2010
االمـر الـذي يـتضـاعف فـيه حجم
الـب ـطـ ــالـ ــة لـي ــصل إل ـ ــى نحـ ــو 25
مليون عاطل.
إال ان تق ـ ــري ـ ــر م ـنـ ـظ ـمـ ـ ــة الع ــمل
الع ــربـي ــة االخـي ــر اظه ــر ان ع ــدد
الع ـ ــاطلـني عــن العــمل يف الـ ــدول
الـع ـ ـ ــرب ـي ـ ـ ــة ع ـ ـ ــام  2003بـلـغ 23.8
ملـي ــون ع ــاطـل ،مبع ــدل ب ـط ــال ــة
يـ ـتـجـ ـ ـ ــاوز  .%21وبـ ـ ـ ــذلــك ت ـكـ ـ ـ ــون
الـبطـالـة العـربيـة هي األسـوأ بني
جـميع منـاطق العـالم دون مـنازع.
كـم ــا اك ــد ه ــذا االسـتـنـت ــاج ايـضـ ـ ًا
ال ــتقـ ـ ــريـ ـ ــر الـ ـصـ ـ ــادر عــن ال ـب ـنـك

الدولي مؤخـر ًا والذي وصف ازمة
الـبطـالـة يف العــالم العـربي بـانهـا
االش ـ ـ ــد يف العـ ـ ــالــم اج ــمع م ـنـ ـ ــذ
انـتهــاء احلــرب العــامليــة الثــانيــة.
ل ــذلك يــرى بعــض االقتـص ــاديني
ان املـنـطقــة العــربـيــة تعـتـبــر اآلن
بــامس احلـاجـة إلـى ايجـاد ()100
مليـون وظيفـة يف االقل يف مـوعـد
اق ـصـ ــاه نهـ ــايـ ــة عـ ــام  2020حـتـ ــى
تسـتجيب للزيادة الهائلة يف سوق
العمالة.

انواع البطالة

تـنقـسـم البـطــالــة إلــى عــدة انــواع
اكثرها شيوع ًا هي:
-1الـ ـب ـ ـطـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــة االحـ ـت ـكـ ـ ـ ــاكـ ـيـ ـ ـ ــة:
(Frictional
)unemploymentويظهـر هـذا
الـ ـن ـ ـ ــوع عـ ـن ـ ـ ــدم ـ ـ ــا تـ ـتـجـه بـعـ ــض
قطاعات النشاط االقتصادي إلى
النمــو ،ويتجه بـعضهـا اآلخـر إلـى
الـ ــركـ ــود ممـ ــا يـ ــؤدي إلـ ــى حـ ــدوث
حتـ ــوالت يف ال ــطلــب علـ ــى بعــض
املهن واالعمال.
-2بـطالـة هيكلـيةStructural( :
)unemploymentيــظهــر هــذا
ال ـنـ ـ ــوع ن ـت ــيج ـ ـ ــة تغ ـيـ ـ ــر ه ـي ـ ـ ــاكل
واس ــاليـب االنت ــاج وذلك بــادخــال
تقـنـي ـ ــات مـت ـط ـ ــورة لـتـحل مـحل
العـم ــال ــة الـي ــدوي ــة .وت ــأتـي فـئ ــة
العمـال احمليـطني ضـمن ضحـايـا
هذا النوع من العمالة.
-3بطـالـة مـوسـميـةSeasonal( :
)unemploymentوه ــي الـ ـت ــي
حتـدث يف احد قـطاعـات النـشاط
االقتصـادي نتيجة تعـثر الظروف
االقتـصــاديــة واملنــاخيــة يف بعـض
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مـن اســتع ــراض ان ــواع الـب ـط ــال ــة
املــذك ــورة آنف ـ ًا جنــد ان الـبـطــالــة
املسـتشـريـة التـي يعيـشهـا العـراق
ت ـ ـش ـت ـمـل يف واقع احل ـ ـ ــال ،علـ ـ ــى
جميـع انواع هـذه البـطالـة ،وذلك
ب ـ ـس ـبــب الـ ـظ ـ ــروف ال ـ ـس ـي ـ ــاس ـي ـ ــة
واحلـروب املـتتــاليـة الـتي شهـدهـا
بلــدنــا طـيلــة ربع القــرن امل ــاضي،
ال عن السياسـات االقتصادية
فض ً
املـتخبطة التي درج علـيها النظام
امل ـب ـ ـ ــاد ،ن ـ ـ ــاه ـيـك عــن احل ـ ـص ـ ـ ــار
املفـروض علـى البلـد طيـلة ثـالثة
ع ـشــر عــام ـاً ،ومم ــا زاد يف تفــاقـم
م ـ ـشــكلـ ـ ــة ال ـبـ ـطـ ـ ــال ـ ـ ــة القـ ـ ــرارات
املتـســرع ــة التـي اتخــذتهــا االدارة
املـ ــدنـيـ ــة لقـ ــوات االحــتالل الـتـي
بادرت إلى الغاء عدد من الوزارات
والـدوائر اخملتصـة ،وبالتـالي فقد
تـضــاعـفت مــستــوي ــات البـطــالــة
ال يف
الـتـي كـ ــانـت مــتفـ ــاقـمـ ــة اص ً
عموم البالد.
لق ــد تـب ــايـنـت آراء االقـتـص ــاديـني
واالحـ ـص ـ ــائ ـيــني حـ ـ ــول مع ـ ــدالت
الـبطـالـة يف العــراق تبعـ ًا للـزاويـة
واحليـثيـات الـتي يـنظـر كل مـنهم
مـن خـالله ــا إل ــى ه ــذه امل ـشـكل ــة،
ح ـيــث يق ـ ــرره ـ ــا االق ـت ـص ـ ــادي ـ ــون
بنــسبــة  %65مـن القــوى العــاملــة
مـ ـ ـس ـت ـنـ ـ ــدي ــن يف آرائهــم إلـ ـ ــى ان
الـبـطــال ــة يف العــراق هـي بـطــالــة
تــراكـمـيــة بــدأت مـن ــذ اربعـيـنـيــات
وخ ـم ـ ـس ـي ـن ـيـ ـ ــات الق ـ ــرن امل ـ ــاضــي
ال إلـى العقـد االول من هـذا
وصـو ً
القرن التي جنمت عن السياسات
اخلـاطئـة الـتي اتـبعتهـا االنـظمـة
ال ـسـيــاسـيــة اخملـتلف ــة يف العــراق
والـتي ادت إلـى اسـتنـزاف ايـرادات
العراق النفطية من اجل حتسني
التـرسانـة العسكـرية وسـبل البذخ
الال محـدود يف فترة حكم النظام
الصدامي املباد.
يف حـني يـ ــرى االح ـصـ ــائـيـ ــون ان
املسـوحـات الـدقيقــة التي اجـريت
مـ ــن ق ـ ـبـل اجلـه ـ ـ ـ ـ ــاز امل ـ ـ ـ ـ ــرك ـ ـ ـ ـ ــزي
لالح ـصـ ــاء يف وزارة الــتخ ـطـيــط
والتعـاون االمنـائـي والتي اظهـرت
نتـائج علميـة دقيقـة ،قد تـوصلت
إل ــى نـتـيج ــة ت ـشـي ــر إل ــى اقل مـن
نـ ـ ـصـف الـ ـ ـ ـ ــرق ــم الـ ـ ـ ـ ــذي حـ ـ ـ ـ ــدده
االقتـصاديـون ،حيث دلـت على ان
نـت ــائج امل ــسح ق ــد ح ــددت مع ــدل
الـب ـط ــال ــة بـني العـ ــاملـني ال ــذيـن
تـبـلغ اعـم ــارهـم  15سـن ــة ف ــاكـث ــر
بـنـ ـسـبـ ــة  %28.1لـكال اجلـنـ ـسـني،
حـيث يـشكل معـدل الـبطـالــة بني
الذكـور  %30.2بينـما يـصل معدل
ال ـبـ ـط ـ ــالـ ـ ــة لألن ـ ــاث  .%26ام ـ ــا يف
احلـض ــر ،فق ــد سجلـت الـبـطــالــة
 %30يف ح ـ ــني سـجـل ـ ــت  %25.4يف
املناطق الريفية.

رفعت شـركــة االتصـاالت االردنيـة
اجـور املكـاملـات الهـاتفيـة الصـادرة
الــى العــراق بنــسبــة  %11لتـصـبح
 436فلـســا للــدقـيقــة خـالل فتــرة
الـ ــذروة ،و 305فل ـسـ ــان لل ــدقـيق ــة
خــالل اوقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات الــالذروة ،وذلـ ــك
ابتــداء من يـوم غـد بعـد مـوافقـة
هـيئ ــة تنـظـيم قـطــاع االتـصــاالت
على هذا التعديل.
ويـ ـشـ ــار إلـ ــى ان الـ ــزيـ ــادة جـ ــاءت
نـتيجــة لتغـييـر مـسـارات احلـركـة
اله ــاتفـي ــة الـص ــادرة ال ــى الع ــراق
والتي تتـأثر جراء اوضـاع الشبكة

مـن اجلانب الـعراقي ،االمـر الذي
يـوجـب استخـدام مـســارات دوليـة
بـ ــديلـ ــة ممـ ــا يـ ــزيـ ــد مـن الـكـلفـ ــة
احيانا.
يـذكـر ان اجـور املكـاملـات الهــاتفيـة
الـى العـراق تـخضع الـى مـراجعـة
شهـ ـ ــريـ ـ ــة وذلـك حـ ـ ـســب اوضـ ـ ــاع
ال ـ ـش ـبـك ـ ــة يف اجل ـ ــانــب الع ـ ــراقــي
واملـســارات التـي يتـم استخـدامهـا
لـتمـريـر احلـركـة الهــاتفيـة والـتي
ق ــد تــنخفـض او ت ــرتفع اسـتـن ــادا
الـ ـ ــى كـلفـ ـ ــة امل ـ ـسـ ـ ــار الـ ـ ــذي ي ـتــم
اعتماده

فوز بوش ينعش وولسرتيت
ارتـفعــت مـ ـ ــؤشـ ـ ــرات سـ ـ ــوق األوراق
املالية األمريكيـة على خلفية أنباء
فــوز ال ــرئيـس ،جــورج بــوش ،بـفتــرة
رئاسية ثانية يف البيت األبيض.
ح ـيــث ارتـفع مـ ـ ــؤشـ ـ ــر داو جـ ـ ــونـ ـ ــز
مبقـ ــدار  140نق ـطـ ــة ،أي مـ ــا ميــثل
زيـادة بنـسبـة  1.3بـاملئـة لـيصل إلـى
 10176نقطة عند اقتراب السادسة
مساء.
ويعـتقــد العـديــد من املـضــاربني يف
سـوق األوراق املــاليـة األمـريـكيـة أن
الـ ــرئـي ــس بـ ــوش أف ــضل مـن حـيـث
السياسات االقتصادية من منافسه
الدميقراطي ،جون كيري.
كـم ــا ي ـشـي ــر ارتف ــاع أسع ــار األسهـم
األمــريكيـة إلــى االرتيـاح الـذي حل
بــاألســواق األمــريـكيــة جــراء حــسم
االنتخـابـات بـسهـولـة لصـالح بـوش
علــى الــرغـم مـن ضـيق الفــوارق يف
استـطالعـات الـرأي الـســابقــة علـى
االنتخابات.

كيري يعترف بالهزمية

وكان املـستثمرون يخـشون أن تتكرر
املشكالت القانونية التي وقعت بني
املــرشحـني للــرئــاســة يف انـتخــابــات
عـام  ،2000التـي حسمـت بحكم من
احملكمة العليا.
فقـ ــد انـخفــض مـ ــؤشـ ــر داو جـ ــونـ ــز
بنـسبــة خمـسـة بــاملئـة يف األســابيع
الثالثـة الـتي تلـت االنتخـابـات عـام
 ،2000يف وقـت لـم يـكـن قـ ــد ات ــضح
فيه من سيتولى رئاسة البالد.
وقـد اعتـرف جـون كيـري بـالهـزميـة
خالل محادثـة هاتفيـة مع الرئيس
بـوش ،متخليا عن التمسك باألمل
يف احل ـص ـ ــول علـ ــى أصـ ــوات واليـ ــة
أوه ـ ــاي ـ ــو ال ـتــي ت ـتـ ـ ــأرجح ن ـت ــيج ـ ــة
تصويتها بني املرشحني.
وق ـ ــال ت ـيــم ج ـي ـ ــري ـ ـسـكــي ،م ـ ــدي ـ ــر
االسـ ـتـ ـث ــم ـ ـ ــار يف إدارة س ـ ـ ــوالري ـ ــس
أسـيـت" :رمبــا كــان انـتعــاش أســواق
األوراق املـاليـة إلـى أننـا نعـرف اآلن
مـ ــوقفـ ــا محـ ــددا ،وميكـنـن ــا امل ـضـي
قدما".
ويـ ــت ـ ـ ـ ـ ــوقـع بـعـ ـ ــض احملـلـلـ ــني أن ال
يـ ـ ـسـ ـت ــم ـ ـ ــر االنـ ـتـع ـ ـ ــاش يف أسـع ـ ـ ــار
األسهـم ،ويقــولــون إن املــستـثمــرين
سيعـودون مـرة أخـرى إلــى التــركيـز
علــى قطـاعــات الصحـة واالقـتصـاد
األمريكية.
وقــال كـني م ــايالنــد ،مـن مــؤس ـســة
كـليــرفيــو االقتـصـاديـة" :أعـتقـد أن
انتعـاش سـوق األوراق املـاليـة الـذي
تال فـوز بــوش لن يـسـتمــر أكثــر من
يوم واحد".
وك ـ ــان أداء االق ـتـ ـص ـ ــاد األم ـ ــريـكــي
خـالل الفـت ــرة األخـي ــرة مـتـب ــايـن ــا،
خــاص ــة يف ظل انخفــاض معــدالت

خـلـق فـ ـ ـ ـ ـ ــرص الـع ـ ـمـل ،وظـهـ ـ ـ ـ ـ ــرت
اخملاوف بشـأن عجز املوازنـة العامة
غير املسبوق.
وق ــد امـت ــد االنـتع ــاش إل ــى م ــؤش ــر
نــاســداك اخملتـص بــالتـكنــولــوجيــا
الـ ــذي ارتـفع بـنـ ـسـبـ ــة  1.1بـ ــاملـئـ ــة
ليصل إلـى  2007نقطة ،فـيما أغلق
الـتداول يف بـورصات لـندن وبـاريس
وفرانكفورت على ارتفاع.
ك ــمـ ـ ـ ـ ــا انـخـف ـ ــض سـعـ ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـ ـ ــدوالر
األمـريكي يف مقـابل اليـورو ،وارتفع
قلـيال أم ــام الـني الـي ــاب ــانـي ،فـيـم ــا
انـخـف ـ ـضــت أسـع ـ ـ ــار خ ـ ـ ــام ال ـنـفـ ــط
األمـ ــريـكــي اخلفـيـف مبقـ ــدار ســبع
سـنـتـ ــات لـي ــصل إلـ ــى  49.55دوالرا
للبرميل.
وكـانت استـطالعات الـرأي السـابقة
عل ــى االنـتخ ــاب ــات ق ــد أش ــارت إل ــى
تقـارب شـديــد بني املــرشحني ،بـوش
وكيري.
وكــانـت املــوضــوعــات االقـتـصــاديــة،
إضـافـة إلـى احلـرب يف العـراق علـى
رأس اهـ ـ ـت ـ ــمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات احلـ ـ ـمــالت
االنتخابية للمرشحني.
ويف الـ ــواليـ ــات الـتـي تـت ـ ــأرجح بـني
املـرشحني ،مثل واليـة أوهايـو ،التي
عانت من معدل كبير للبطالة على
مـدار الـسنـوات األربع املـاضيـة ،كـان
تنـاول الـرئـيس بـوش للمـوضـوعـات
االقـتصـاديـة مـحط اهـتمـام شـديـد
بني الناخبني.
ووجه الـ ـسـيـنـ ــاتـ ــور ،جـ ــون كـيـ ــري،
انــتقـ ــادات حـ ــادة لـ ـسـجل الـ ــرئـي ــس
ب ـ ــوش االقـت ـص ـ ــادي خالل حــملــته
االنـتخابـية مـركزا بـشكل أكبـر على
خ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة  800ألــف شــخ ـ ـ ـ ـ ــص
لوظائفهم يف عهد بوش.
كما ركز الـرئيس بوش عـلى حقيقة
إيجاد ملـيونـي فرصـة عمل جـديدة
خالل سـنـ ــوات حـكــمه ،مـ ــدعـيـ ــا إن
السبـب الرئـيس يف ذلك يـرجع إلى
سياسته يف اقتطاع الضرائب.
وتـعهـ ـ ــد امل ـ ـ ــرشحـ ـ ــان بـ ـ ــال ـنـ ـ ـس ـبـ ـ ــة
للـم ـسـتقـبل ب ــالــتغلـب عل ــى عج ــز
املـ ــوازنـ ــة العـ ــامـ ــة الـ ــذي يـبـلغ 422
مليار دوالر.
وكـ ـ ـ ــان كــي ـ ـ ــري يـخ ـ ـطـ ــط ل ـ ـ ــزي ـ ـ ــادة
الـ ـضـ ـ ــرائ ــب علـ ـ ــى هـ ـ ــؤالء الـ ـ ــذيــن
يـربحــون أكثـر مـن مئـتي ألف دوالر
سـنــويــا ،فـيـمــا كــان الــرئـيــس بــوش
ي ـضـع اإلصالح يف ن ـظ ـ ــام إع ـ ــان ـ ــات
ال ـبـ ـطـ ـ ــال ـ ـ ــة علـ ـ ــى رأس أولـ ـ ــوي ـ ـ ــاته
االقتصادية.
غيـر إن اخلبراء االقتصـاديني قالوا
إن الــب ـ ـ ــرامج االق ـتـ ـصـ ـ ــاديـ ـ ــة لــكال
املـ ــرشحـني ال تـ ــزال محــط ت ـس ــاؤل
فيمـا يتعلق بـالنمـو االقتـصادي يف
املستقبل.

الكويت :ميناء بوبيان سينفذ عىل  3مراحل تنتهي يف  2016فرحة العيد وغالء االسعار
من ابرز نتائج دراسة ميناء بوبيان
إمك ــانـي ــة تـنفـي ــذ امل ـش ــروع عل ــى 3
مـراحـل تبــدأ العــام املقـبل وتـنتـهي
عـ ـ ــام  2016عل ـ ــى أن ي ـتــم اف ـت ـت ـ ــاح
امليناء الستقبال السفن نهاية عام
 2008مــن خالل  4مـ ــراسـي سـيـتـم
إنـشـاؤهــا لتـصل طـاقـة املـينـاء الـى
ملـيون حـاوية سـنويـا .فيـما تـشمل
املـرحلــة الثــانيـة اضـافـة  3مــراسي
أخ ــرى لت ــرتفع طــاقــة املـينــاء الــى
 5.1ملـي ــون ح ــاوي ــة .أم ــا امل ــرحل ــة
األخيرة فتتـضمن إضافـة مرسيني

لتصـبح الطاقـة  5.2مليون حـاوية
سنويـا ملواجهـة االرتفاع املـتوقع يف
الــطلـب حـتـ ــى نه ــاي ــة ع ــام 2025.
جـديـر بـالـذكـر أن العـوامل املـؤيـدة
إلن ـ ـشـ ـ ــاء م ـي ـنـ ـ ــاء بـ ـ ــوب ـيـ ـ ــان علـ ـ ــى
عـنـصــريـن رئـيـسـني ،األول بـضــائع
الكـويـت احملليـة والثـاني الـبضـائع
الـتــي ميكـن أن تـنـقل الـ ــى الع ــراق
بـنـظ ــام الـت ــران ــزيـت ،حـيـث ت ـشـي ــر
التـوقعـات الـى ان حـركـة الـبضـائع
املـع ــبـ ـ ـ ــأة يف حـ ـ ـ ــاوي ـ ـ ــات م ــن وال ـ ـ ــى
الـكـ ــويـت سـتـ ــشهـ ــد منـ ــوا تـتـ ــراوح

ـن ـ ـ ـ ـس ـ ـب ـ ـتـه مـ ـ ـ ـ ـ ــا بـ ــني  3و %5خـالل
الــسنــوات العـشــريـن املقـبلــة وذلك
بـنـ ــاء عل ــى ح ــرك ــة ال ــشحـن خالل
ال ـسـنـ ــوات الع ـش ــر امل ــاضـي ــة .كـم ــا
أكــدت الــدراســة أن مـيـنــاء بــوبـيــان
سيـؤدي دورا رئيسـا كميـناء يقع يف
شمـال اخللـيج حيث يـتميـز امليـناء
كـونه األقرب خلدمة جنوب ووسط
العـ ــراق عـن ـ ــد مقـ ــارنـ ــة بـ ــاملـ ــوانـئ
اخللـيجـيــة اجلـنــوبـيــة أو امل ــداخل
الـب ــديل ــة عل ــى الـبح ــر األحـم ــر أو
البحر املتوسط.

املركزي الياباين يطرح أوراقا نقدية جديدة ألول مرة منذ  20عاما
طــرح بنـك اليـابـان املـركـزي أوراقـا
نقـديـة جـديـدة للتـداول ألول مـرة
مـنــذ  20عــامــا يف خـط ــوة وصفهــا
االقتـصــاديــون بــأنهــا تعــطي آمــاال
يف حتقيق االنتعـاش االقتـصادي.
وضخ ال ـب ـنـك إلـ ـ ــى املـ ـ ــؤس ـ ـسـ ـ ــات
املــاليــة نحــو عـشــرة مـليــارات ورقــة
نق ــدي ــة ذات ت ـصـمـيـم ج ــدي ــد مـن
فـئ ــات ألف وخـم ـســة آالف وع ـشــرة
آالف ين.
وأعـرب رئيـس الوزراء الـيابـاني عن
أمله يف أن تــسهم هــذه اخلطـوة يف
ازدهـ ـ ــار االق ـتـ ـصـ ـ ــاد وذلـك ع ـنـ ـ ــد
زي ــارته مقــر الـبـنك املــركــزي كــأول
رئيـس للــوزراء يقــوم بهـذه الـزيـارة

منذ عام  ،1986كمـا أعرب محافظ
بـنك اليـابان تـوشيهيـكو فـوكي عن
تفـ ـ ــاؤله يف أن ي ـ ـسـ ـ ــاهــم اإلصـ ـ ــدار
اجلـديــد لفئــات النقـد يف تـشـكيل
اقتـصاد متـطور وجـديد لـلمجتمع
اليــاب ــاني مــشيــرا إلــى أن اإلصــدار
ال ــق ـ ـ ــدمي لـهـ ـ ـ ــذه الـفــئ ـ ـ ــات ال ـثـالث
سيـسـتمـر مــدة سنـتني إلـى جــانب
األوراق اجلـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــدة إلـ ـ ـ ــى أن يـ ـت ــم
سحبها.
ويـتميـز اإلصـدار النقـدي اجلـديـد
للني الياباني بخاصية تكنولوجية
مـتق ــدم ــة ض ــد الـت ــزوي ــر وتع ــرف
بــاسم هـولـوغـرامـز وهــذه التقـنيـة
تع ـطـي الـ ــورقـ ــة الــنقـ ــديـ ــة ألـ ــوانـ ــا

مختلفة كلـما تغيرت زاويـة النظر
يف الورقة.
وحتـمل ورق ــة اآللف يـن اجل ــدي ــدة
صـ ــورة عـ ــالـم األحـيـ ــاء الـيـ ــابـ ــانـي
ه ـيـ ـ ــديـ ـ ــو نـ ـ ــوغـ ـ ــوت ـ ـشــي امل ـ ــشهـ ـ ــور
ـدراس ـ ـ ــاتـه ملـكـ ـ ـ ــافـح ـ ـ ــة احلــم ـ ـ ــى
ـ
ـب ـ ـ ـ
ال ــصفـ ــراء م ــطلـع القـ ــرن املـ ــاضـي
فـيـمــا حتـمل ورقــة اخلـم ـســة آالف
يــن صـ ـ ــورة الـ ـ ــروائ ـيـ ـ ــة اي ـتـ ـ ـش ـيـ ـ ــو
هـيغــوتـشـي وهي املــرة األولــى الـتي
حتـمل فـيه ــا ورقـ ــة نق ــد ي ــاب ــانـي ــة
صـ ـ ــورة س ـيـ ـ ــدة ،واس ـت ـمـ ـ ــرت ورقـ ـ ــة
العـشــرة آالف ين اجلـديــدة بحـمل
صــورة مــؤســس ج ــامعــة كـيــو وهــو
يوكيتشي فوكوزاوا.

أسعار النفط هتبط إىل ما دون ال( )50دوالرا
هبطت أسعـار النفط اآلجلة يف نيـويورك إلى ما دون
 50دوالرا للـب ــرمـيل ال ــواح ــد م ـسـتـن ــدة إلـ ــى ارتف ــاع
مخزونات اخلام األميركية.
وت ــراجع سعــر اخل ــام األميــركـي اخلفـيف  1.96دوالر
ل ـيــبلـغ  49.80دوالرا لل ـب ـ ــرمــيل يف الـعقـ ـ ــود اآلجل ـ ــة
تــالتـسلـيم كـانـون أول املقـبل خالل تعـامالت بـورصـة
نيويورك التجارية.
ويبدو أن زخم اجتاه األسعار لالنخفاض يطغى على
قلق التجار بشـأن إمكانية تنفيـذ إضراب يف نيجيريا
أكبر دولة مصدرة للنفط بأفريقيا يف وقت الحق من
الشهر اجلاري.
يذكـر إن أسعار النفط كـانت قد سجلت  55.17دوالرا
لل ـب ـ ــرم ـيـل يف إغالق ن ـي ـ ــوي ـ ــورك م ـ ــؤخ ـ ــرا ،وأخ ـ ــذت
بـالتراجع منـذ األسبوع املـاضي ،إال أن هناك تـوقعات
بارتفاع األسعار مجددا يف القريب العاجل.

املواطنون يطالبون احلكومة بقرارات مالية واقتصادية تسعد العائلة العراقية
سناء النقاش
تصوير :نهاد العزاوي
عيـد بـايـة حـال عـدت يــا عيـد..
مب ـ ـ ـ ــا م ـ ــضـ ـ ـ ـ ــى أم ألم ـ ـ ـ ـ ـرٍ ف ـ ـيــك
ـ
جتـديـد ..هكـذا خـاطـب الشـاعـر
امل ـت ـن ـبــي خ ـ ــال ـ ــد ال ـ ــذكـ ـ ــر امللـك
املصـري كـافـور االخـشيــدي قبل
مئـات الـسنني وكـأنـه يعلم بـاننـا
سنـسـتعيــر منه بـيت شعــره ألنه
يصــور لنـا احلـالـة االجـتمــاعيـة
واالقتـصــاديــة اليــوم .فــالعــائلــة
العـراقية سـواء كانت يف الـبصرة
او العمـارة او يف بغـداد او دهـوك
أو زاخـ ـ ـ ـ ـ ــو او يف ج ـ ـبـل ازم ـ ـ ـ ـ ــر او
شـقالوة ت ـن ـتـ ـظ ـ ــر هـالل الع ـي ـ ــد
ل ـتـعلــن الف ـ ــرح وس ــط خ ـي ـ ــارات
احالها مر بسـبب تفاقم الوضع
غيـر املــستقـر امـني ـاً ..ومع ذلك
فــالـكل يح ــاول أن يف ــرح ويفــرح
اوالده ب ـ ـش ـ ــراء اجل ـ ــدي ـ ــد ولـكــن
كـيف ي ـشـتــري اجلــدي ــد بعــد ان
ارتـفعت االسعار يف االسواق مما
اض ـط ـ ــر العـ ــديـ ــد مــن الع ـ ــوائل
العـودة مرة ثانيـة لشراء مالبس
االطفال من الباالت (اللنكة).
تقــول الــسيــدة نــائلــة الـشــريـفي
حتــى اسعــار احللــويــات ارتفـعت
فـسعر كيلـو البقالوة  6000دينار
والـ ــزالبـيـ ــة  5000ديـنـ ــار وحالوة
اجل ــزر  7000ديـن ــار ،هـ ــذا يعـنـي
العـودة إلى عـمل الكليجـة فقط
كما اعتدنا يف السنوات السابقة
فـالتمر رخيـص وطحني احلصة
مـوجــود ،كنـا نـأمل الـرفــاه ولكن
يبـدو أن احلـال سـيبقـى كمـا هـو
علــيه ب ـ ــال ـن ـ ـس ـب ـ ــة ل ـن ـ ــا يف اي ـ ــام
احلصار االسود سيء الصيت.
الـ ـسـيـ ــدة ديـنـ ــا رض ـ ــا أم ألربعـ ــة
اوالد أعـمـ ــارهـم مـ ــا بـني 18 - 4
س ـ ــن ـ ـ ـ ــة وال ـكـل ـي ـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ـ ــد مـ ـنـه ـ ـ ـ ــا
(ب ـن ــطل ـ ــونـ ـ ـاً) ج ـ ــديـ ـ ــداً وبل ـ ــوزة
وحـذاء وجوارب وهـذا يعنـي انها
حتـت ــاج إل ــى  40الفً ديـن ــار لـكل
واحـد مـنهم لــذلك فهـي تتهـرب
مـن أوالده ــا ومـط ــالـيـبهـم مـن ــذ
اآلن فـ ــراتــبهـ ــا وراتــب زوجهـ ــا ال

يـكفـيـ ــان تق ــول الـ ـسـي ــدة ديـن ــا
ذه ـبــت إل ـ ــى امل ـنـ ــشـ ـ ــأة الع ـ ــام ـ ــة
للـصنـاعـات اجللـديـة يف الكـرادة
ـات ـ ـ ــا) فـ ـ ـ ــوجـ ـ ـ ــدت أن اسـع ـ ـ ــار
(ب ـ ـ ـ ـ
ـ
االحــذيــة الــرج ــالي ــة تتــراوح مــا
بــني  13000 - 5000ديــنـ ـ ــار امـ ـ ــا
الـنسـائيـة فتـترواح مـا بني 4000
  8000ديــنـ ـ ــار والـ ـ ــوالديـ ـ ــة مــن 5000 - 3500امـ ــا لــنفـ ـســي فلـم
اش ـت ـ ــر ش ـيــئـ ـ ـ ـاً فف ـ ــرح ـ ــة االوالد
عندي هي االهم.
فرحة االوالد هذه هي شاغل كل
االمه ــات الل ــواتـي ت ــوجهـن إل ــى
االســواق ومنـهن احلــاجــة غيــدة
رزاق وعقــيل ـ ــة محـم ـ ــد وسلـ ــوى
محمـود وعليـة كـرمي اكـدن انهن
قـ ـم ــن بـعـ ـمـل مـفـ ـ ـ ـ ــاضـل ـ ـ ـ ــة ب ــني
احـتـي ــاج ــات االوالد وح ــاجـي ــات
البـيت ألن فرحـة االوالد بالـعيد
هـي االهـم ولكـن الـبعـض مـنهـن

اضطـر الـى االستـدانــة من اجل
سـ ــد هـ ــذه االحـتـيـ ــاجـ ــات ورسـم
البـسمـة علـى شفـاه االوالد واهلل
يفرجها.
الـبـ ــاحـث االجـتـمـ ــاعـي ع ـصـ ــام
اب ـ ــراهـيــم يق ـ ــول كـن ـ ــا ن ـ ــأمل ان
تـص ــدر احلكــومــة امل ــؤقتــة قــراراً
حول العـيد بـصرف راتـب اضايف
للمـواطنـني مثالً او مـنح منحـة
خـ ــاصـ ــة لـلعـ ـسـكـ ــريـني او زيـ ــادة
روات ـ ــب االعـالمـ ـ ـي ـ ــني ال ـ ـ ـ ـ ـ ــذي ـ ــن
تـضـرروا ضـرراً بــالغ ـاً فبــدالً من
ان ي ـت ـ ــسلــم احـ ـ ــدهــم راتــب 500
الف دينار فهـو يتسلم راتب 100
الـف ديـ ـ ــن ـ ـ ـ ـ ــار وفـ ـ ـ ـ ـ ــرص الـع ـ ـمـل
محـدودة ملـوظفـي االعالم فكيف
احلال والعيد قريب.
ويضـيف :ان للوضع االقتصادي
الصـعب انعكـاسـاً وتـأثيــراً كبيـراً
علـى وضع العـائلــة واستقـرارهـا

فـ ــامل ـ ــراهقـ ــون يف االعــم االغلـب
يـف ــك ـ ـ ــرون ـب ـ ـ ــوضـعـهــم اخل ـ ـ ــاص
وطلباتهم دون التفكـير بالوضع
االقـتصــادي لألسـرة ممـا يــشكل
عبئاً ثقيالً على الوالدين.
والبعض اآلخر يضطر إلى ترك
الدراسة لـسد متـطلبات العـائلة
ومـ ـسـ ــاع ـ ــدة ذويهـم خـ ــاصـ ــة إذا
كـانت العـائلــة كبيـرة واملصـاريف
ـف ـ ـ ـ ـ ــوق طـ ـ ـ ـ ـ ــاقـ ـ ـ ـ ـ ــة االب ،ومت ـ ـثـل
املنـاسبـات املهمـة كـاالعيـاد ثقالً
اقـت ـصـ ــادي ـ ـاً علـ ــى العـ ــوائل ذات
العـدد الكـبيـر والـدخل احملـدود.
مـن هـن ــا يجــب ان تك ــون هـن ــاك
دراس ــات اقتـصــاديــة اجـتم ــاعيــة
مــشتــركــة اليجــاد الـسـبل لــرفع
مـ ـسـتـ ــوى العـ ــائلـ ــة اقـت ـصـ ــادي ـ ـاً
واجـتم ــاعيـ ـاً واستـثمــار طــاقــات
جـمـيع االفــراد ممـن هـم يف سـن
العمل ومؤهلني للعمل.

الـدكتـور صـائب املـدلل يـشـاركنـا
احلـديـث فيقـول :نـأمل ان يكـون
العيـد خطـوة جـديـدة للحكـومـة
العراقية املؤقـتة الثبات وجودها
مـن خـالل وضع ح ــد لـلف ــوض ــى
االمنيــة وخلق استقـرار للعـائلـة
الع ــراقـي ــة واش ــاع ــة الف ــرح ــة يف
ـنف ـ ــوس والـقلـ ـ ــوب بـ ـ ــأصـ ـ ــدار
ال ـ ـ
قـرارات اقتصاديـة وماليـة تنعش
احلـ ــي ـ ــاة االق ـت ــصـ ـ ــاديـ ـ ــة كعـ ـ ــودة
املفصولني الـسياسيني كـافة إلى
دوائرهم السـابقة وعودة االعالم
بــال ـشـكل الــذي تــرتـئـيه الــدولــة
منــاسبـاً علــى ان تنفـذ القـرارات
وال ــوع ــود ولـيــس كـم ــا حــصل يف
شهـ ــر رم ـضـ ــان وع ـ ــدوا بح ـصـ ــة
مـض ــاعفــة ولـم نــر شـيـئـ ـاً ووضع
ح ــد ام ــام املـتالعـبـني ب ــاالسع ــار
فـ ــال ـ ــدميقـ ــراطـيـ ــة واحلـ ــريـ ــة ال
تعنيان االستغالل االقتصادي.

