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لماذا تعد شنغهاي أفضل مدن الصين للمغتربين؟

القطاع الخاص يطالب باستقدام الخبرات الدولية

على مدار 150 �شنة ت�شتقطب �شنغهاي العاملني الأجانب، 
اأنها  اإل  اقت�شادي،  انكما�ش  من  ت�شهده  مّما  الرغم  وعلى 
ما زالت قبلة للعمالة الأجنبية من اأجل ك�شب العي�ش. يف 
لفكرة  ديوتي  اأندريا  الأمريكية  تتحم�ش  مل  المر  بداية 
اأن  كري�ش  زوجها  اأخربها  وحني  �شنغهاي.  اإىل  الذهاب 
لديها  تكن  مل  املدينة،  يف  من�شًبا  عليه  عر�شت  �رشكته 
ب�شعة  بعد  ديوتي  تتذكر  الأم��ر.  مناق�شة  يف  رغبة  اأي 
اأ�شهر، وهي تق�شم اجُلنب امل�شتورد من اأ�شبانيا يف حانة 
الأوىل  "للوهلة  �شنغهاي:  قلب  يف  "التابا�ش"  مقبالت 
كان رّد فعلي اأن قلت له: هذا اأمر مرفو�ش متاًما". وبعد 
�شنغهاي،  غرام  يف  وقعا  الزوجني،  انتقال  من  �شهرين 
وك�شاأن الكثري من الأجانب، �شي�رشدان لك قائمة تكاد ل 
تنتهي من اأ�شباب ع�شقهما للبلد. وتعّد �شنغهاي اأكرب املدن 

يف ال�شني واأكرثها تنوًعا للثقافات والأجنا�ش، وما زال 
�شحرها يجتذب الأجانب من �شتى اأ�شقاع الأر�ش. ومنذ 
ما يربو على 150 عاًما، ي�شعر الوافدون اإىل �شنغهاي من 
بالد بعيدة هنا كاأنهم يف اأوطانهم، ويف بع�ش الأحيان، 
اأن  بيد  هنا.  ال�شتقرار  على  الفر�شة  هذه  حتثهم  كانت 
الآون��ة  يف  ال�شني  ت�شهدها  التي  القت�شادية  امل�شاكل 
تر�شيخ  يحاولون  الذين  املغرتبني  عدد  �شتقل�ش  الأخرية 
اأقدامهم يف البالد. اإذ ت�شري التقارير اإىل اأن عدد الأجانب 
يف املدينة كان نحو 255 األف اأجنبي منذ ما يقرب من 
عن  املائة  يف   2 بن�شبة  انخفا�ش  يوجد  اأي  م�شى،  عام 
دون  ما  اإىل  القت�شادي  النمو  تراجع  2014.وقد  عام 
الأ�شهم  �شوق  وباتت  املا�شي،  العام  بقليل  املائة  يف   7
لإخراج  �شبل  عن  الأثرياء  ال�شينيون  يبحث  كما  متقلبة، 
بع�ش  اأ�شحت  الأخرية،  ال�شنوات  ويف  البلد.  من  اأموالهم 
ال�رشكات الأجنبية اأكرث ت�شاوؤًما حيال عملياتها التجارية 

يف  تعليمهم  تلقوا  �شينيني  توظف  وب��داأت  ال�شني،  يف 
ويف  الأجانب.  حمل  ليحّلوا  العليا  املنا�شب  يف  اخلارج 
عام 2014، كان عدد املغرتبني الذين خرجوا من ال�شني 
"يوين  اأجرتها  درا�شة  بح�شب  اإليها،  الوافدين  عدد  �شعف 
�شنغهاي  وتعد  اآخر.  اإىل مكان  النتقال  غروب" خلدمات 
مما   - ال�شني  يف  مدينة  واأك��رب  عامليا  جتاريا  مركزا 
اأن  من  الرغم  على  الوافدين  من  لكثري  مق�شدا  يجعلها 
راأ�ش  فاإن  القت�شادية،  الفقاعة  انفجار  اجلميع يرتقبون 
للعاملني  للغاية  مغرًيا  خياًرا  ي��زال  ل  ال�شيني  امل��ال 
الذين يبحثون عن مهمة عمل �شّيقة يف اخلارج. فما برح 
للدفع  فر�شة  اأنها  على  �شنغهاي  اإىل  ينظرون  الأجانب 
اأو  قدًما مب�شتقبلهم املهني، حني يتعذر ذلك يف وطنهم، 
جلني املال �رشيًعا، ويرى الكثريون، اأنها فر�شة لتحقيق 
كال الأمرين مًعا. تقول ديوتي طاهية اأمريكية تعكف على 
اأقاليم  بها  ت�شتهر  التي  الفطائر  عن  طهي  كتاب  تاأليف 

البلد  لأن  �شيقة،  فر�شة  هنا  املغرتبون  "يجد  فرن�شا: 
ي�شعر  ول  اإليها".  الكثريون  ويفد  بعد،  مزدهرة  تزال  ل 
مرتفعة  �شنغهاي  يف  املعي�شة  تكلفة  اأن  املغرتبني  جّل 
للغاية، ولعل هذا ب�شبب ارتفاع م�شتوى دخل املغرتبني. 
ففي ال�شني، ي�شل متو�شط دخل الأجانب اإىل قرابة 158 
األف دولر �شنوًيا، قيا�ًشا باملتو�شط العاملي الذي يتجاوز 
ال�شنوي لآراء  األف دولر بقليل، بح�شب ال�شتطالع   104
لعام  �شي"  بي  اإ���ش  "اإت�ش  بنك  اأج��راه  ال��ذي  املغرتبني 
2015. ويعمل الكثري من املهنيني يف املنا�شب الإدارية، 
ويتلقون عالوات لتمكنهم من حتقيق القفزة الكبرية هنا 
التي  الثقافية  العقبات  اأن  من  الرغم  على  ال�شني،  يف 
الهواء  اأن تلوث  ن�شبًيا، ف�شاًل عن  اأكرب  يواجهونها كانت 
التعر�ش خلطر  بدل  يتلقى  اأن بع�شهم  �شوًءا، حتى  يزداد 
�شاءت  املا�شية،  القليلة  ال�شنوات  م��دار  فعلى  التلوث. 
كان  الأي��ام،  بع�ش  ويف  �شنغهاي.  يف  التلوث  م�شتويات 

اإىل  ي�شل  قّلما  ولكنه  باملرة"  �شحي  "غري  الهواء  يعّد 
امل�شتويات "اخلطرية" التي يعاين منها �شكان بكني. بيد 
اأن لربيق احلياة يف �شنغهاي وما توفره من و�شائل راحة 
عديدة ثمًنا، بح�شب ا�شتبيان للراأي اأجرته موؤخًرا "اإي �شي 
اأيه انرتنا�شيوال" لتقدمي امل�شورة واملعلومات لل�رشكات. 
فمن ناحية تكاليف املعي�شة، فاقت �شنغهاي غريها من 
املدن الأ�شيوية الرئي�شية وت�شدرت قائمة اأغلى مدن القارة 
�شنغهاي،  يف  �شوءا  ي��زداد  التلوث  للمغرتبني.  بالن�شبة 
ال�شينية  امل��دن  يف  امل��وج��ود  للم�شتوى  ي�شل  مل  لكنه 
واخلدمات  ال�شلع  قارن  ال��راأي  ا�شتبيان  اأن  غري  الأخ��رى 
الدخل، ولكن  اأو  ال�شتهالكية فقط ومل يتعر�ش لالإ�شكان 
عدد  يزيد  التي  املدينة  اأن  ا  اأي�شً اأخرى  درا�شات  تو�شح 
�شكانها عن 24 مليون ن�شمة قد تكون اإحدى اأغلى الدول 
يف العامل. ولكن بغ�ش النظر عن و�شائل الراحة املنزلية 
والفاكهة  اخل�رشوات  اأو  الألبان  منتجات  مثل  الباهظة 

الطازجة، فاإن تكلفة املعي�شة يف �شنغهاي مي�رشة للغاية، 
الغذاء  تكلفة وجبة  الأقل. فتقل  قيا�ًشا بهونغ كونغ على 
يف املطاعم الغربية عن 10 دولرات يف املعتاد، وبنف�ش 
يف  بك  تطوف  اأجرة  �شيارة  ت�شتقل  اأن  ميكنك  املبلغ  هذا 
املمتدة  الأنفاق  مرتو  �شبكة  ا�شتخدمت  اإذا  اأما  املدينة. 
وقالت  واحد.  دولر  عن  تدفعه  ما  يزيد  فقّلما  واحلديثة، 
انخف�شت  اليومية  املاأكل  نفقات  اأن  "لقد وجدنا  ديوتي: 
عن ذي قبل، كما اأرى اأن تكاليف منتجات البقالة والنقل 
يف  اأو  لندن  يف  املعي�شة  تكاليف  من  اأكرث  مالًيا  مريحة 
كان  عّما  لالإنفاق  لهم  املتاح  الدخل  يزد  فلم  نيويورك. 
ا،  اأي�شً بل  فح�شب،  الغرب  يف  يعي�شون  كانوا  حني  عليه 
فتدفع  معي�شتهم.  اأ�شلوب  حت�شن  الهواء،  تلوث  با�شتثناء 
عائلة ديوتي نف�ش الإيجار ال�شهري الذي كانوا يدفعونه 
يف لندن، ولكن ال�شقة التي يعي�شون فيها هنا اأكرث رحابًة 

وتتكون من طابقني وجمهزة بغرفة معي�شة ومطبخ.

  
ميث��ل القطاع اخلا���ش حمور النهو���ش بالقت�شاد 
العراق��ي خالل مرحلة التحويل احلايل نحو اقت�شاد 
ال�شوق املفتوح��ة، فاملرحلة تتطل��ب قطاعا خا�شا 
فاع��ال ق��ادرا عل��ى تنفي��ذ امل�شاري��ع وف��ق اأف�ش��ل 
املوا�شف��ات، ولبد من جتارب ناجحة توؤكد وجوده 

بفاعلية لريفد ال�شواق باأف�شل املنتجات.
اخلب��ري القت�ش��ادي ر�شا احل�ش��ني اأك��د ان "وجود 
قط��اع خا�ش فاعل يرتبط مبدى ما تقدمه احلكومة 
م��ن دعم ل��ه"، لفت��ا اىل ان الدعم يك��ون على �شكل 
تنظي��م للعملي��ة ال�شتثمارية، حي��ث يحتاج القطاع 
اخلا���ش اىل القوان��ني الت��ي ت�شهل ان�شيابي��ة تنفيذ 
امل�شاريع بعيدا عن التعقيد والرباك والبريوقراطية، 
كم��ا ان الدعم يتطلب ت�شهي��الت �رشيبية وجمركية 

وت�شهيال يف دخول اخلربات الدولية.
تدريب الكفاءات

تواج��د  ���رشورة  اىل  �شحف��ي  حدي��ث  يف  ولف��ت 
اخل��ربات الدولية يف البلد وتهيئة الظروف املنا�شبة 
حل�شوره��م اىل مي��دان العم��ل الفعل��ي، لي�شاهم��وا 
يف ان�ش��اء اخلط��وط النتاجي��ة املتط��ورة وتدري��ب 

الكف��اءات املحلي��ة واعدادهم بال�ش��كل المثل الذي 
يحق��ق اجلدوى القت�شادي��ة، م�ش��ريا اىل ان تدريبا 
يف مواقع العمل ي�شهم يف �شقل واكت�شاب املهارات 

ب�شكل اأكرث فاعلية.
جتربة ناجحة

وا�ش��ار اىل وجود جتارب حملية اثبتت جناحا كبريا 
عل��ى م�شت��وى البل��د وال��دول القليمي��ة والعاملي��ة 
وا�شبح��ت له��ا �شالحية الت�شدي��ر اىل خمتلف دول 
الع��امل، مبين��ا ان م��ن ه��ذه امل�شاريع الت��ي نفذها 
القط��اع اخلا�ش املحلي وتوا�شل التو�شع باإنتاجها 
مي��اه اللوؤلوؤة مبوا�شفات عاملية وباأ�رشاف �رشكات 
دولي��ة ترخ���ش موا�شل��ة النت��اج وتتاب��ع جمي��ع 
املراح��ل م��ن خالل عين��ات ترفع ب�ش��كل دوري من 

الكميات املنتجة.
اخلربات الجنبية

ج��دوى  يحق��ق  امل���رشوع  ه��ذا  ان  ق��ال:  احل�ش��ني 
اقت�شادي��ة كب��رية وي�شتفي��د م��ن تواج��د اخل��ربات 
الجنبي��ة اىل جانب الفني��ني واملهند�شني املحليني 
املخت�ش��ني بهذا ال�ش��اأن ويك�شبهم اخلربات الالزمة، 
ومت تدريبه��م داخ��ل ميدان العم��ل، مبين��ا امكانية 
تبن��ي ه��ذه التجرب��ة وتعميمه��ا يف م�شاريع اخرى 

للنهو���ش بالعملي��ة النتاجية، م�ش��ريا اىل �رشورة 
ان يكون هناك تع�شيق للخ��ربات املحلية بالعاملية 
ودور ذل��ك يف حتقي��ق ج��دوى اقت�شادي��ة كب��رية 

لالقت�شاد. 
اخلطوط النتاجية

ولفت اىل اهمية الفادة من التجارب الت�شنيعية يف 
املنطقة والتي عملت على حتقيق تزاوج بني اخلربات 
املحلي��ة والدولية وتوا�ش��ل اعتمادها يف امل�شانع 
واخلط��وط النتاجية، مبين��ا اهمية ان "نعمل ن�شخا 
لهذه التجارب ونقلها مليدان العمل املحلي، وتوفري 
الج��واء املالئمة لها من خالل ت�شهيل مهمة دخول 
اخلرباء الدولي��ني وتهيئة عنا�رش جذب لهم لتمكني 
خرباتنا من التكنولوجيا املتطورة التي نحن باأم�ش 
احلاجة لها. وعن مو�شوع النتاج النوعي، احل�شني 
ق��ال: ان متابع��ة النت��اج من قبل اجله��ات املعنية 
���رشورة حتمي��ة للحف��اظ عل��ى امل�شتهل��ك، موؤك��دا 
���رشورة ان "تك��ون هناك رقاب��ة تقوميية مل�شانع 
النت��اج تت�ش��ف بالنزاه��ة وال�شفافي��ة ول ت�شم��ح 

بعر�ش مواد �شارة ب�شحة الن�شان".
الطلب اخلارجي

وق��ال احل�ش��ني: اإن التجرب��ة الناجح��ة الت��ي ذكرت 

�شلفا ميك��ن و�شفها باملهمة، لأنه��ا تعمل وتتو�شع 
رغ��م جمل��ة التحديات، كم��ا ان جناحه��ا يوؤ�رش من 
خالل الطل��ب اخلارجي على منتجها النوعي، م�شريا 
اىل  ���رشورة ان يكون لنا قط��اع خا�ش بهذا الوزن 
لي�شاع��د يف عملي��ة التنمية احلقيقية الت��ي ين�شدها 

العراق لهذه املرحلة. 
دور العالم

وبخ�شو���ش ا�شتق��دام اجله��د ال�شتثم��اري ال��دويل 
احلدي��ث ا�ش��ار احل�ش��ني اىل ان اجلان��ب المني مهم 
يف جذب اجلهد الدويل املتطور، لفتا اىل ان و�شائل 
الع��الم احيان��ا تخل��ق هال��ة اعالمية غ��ري الواقع 
ت�شاهم يف خلق �ش��ورة ماأ�شاوية عن طبيعة احلياة 
القت�شادي��ة، داعي��ا اىل ���رشورة ان يك��ون هن��اك 
عر���ش حقيقي ملا ي�شه��ده البلد بعي��دا عن ت�شخيم 
الح��داث. ولفت اىل اهمية الرتكيز على انتاج املياه 
املعدني��ة النوعية ومتابعة ما يعر���ش يف ال�شواق 
لأن��ه امل��ادة الوحيدة الت��ي تالم�ش حي��اة املواطن، 
واي خلل فيها يعر�ش امل�شتهلك لالإ�شابة باأمرا�ش  
خط��رية، م�ش��ريا اىل اهمي��ة الت�شدي��د عل��ى م�شادر 
املي��اه اخل��ام والتاأكد من انها خالي��ة من اي تلوث 

ا�شعاعي.

الصين ــ متابعة

حلول لمعالجة ظاهرة البطالة عموما والخريجين خصوصا في العراق 

 : وال��وزارات  لل�رشكات  الداخلية  املناف�شة 
كي  تتمكن الوزارات او ال�رشكات الهلية 
وظيفية  طاقة  اف�شل  على  احل�شول  من 
احلقل  يف  العاملني  اأو  اخلريجني  م��ن  
لتقدمي  جاهدة  ت�شعى  فاإنها  املخ�ش�ش، 
لتلك  والوظيفية  املادية  العرو�ش  اف�شل  
ال���وزارة   اأو  ال�رشكة  ق��درة  لن   ، الطاقة 
 ، موظفيها  ق��درة  على  يعتمد  واجن��ازه��ا 
هو  بل  الك��رب  ال�شتثمار  هو  فاملوظف 
 ..... ال��وزارة  او  التجارية  املوؤ�ش�شة  قلب  
فال�رشكات الكربى يف العامل هي ال�رشكات 
موظف  واف�شل  واروع  اذك��ى  متلك  التي 
اينما  عليه  احل�شول  يف  تت�شابق  والتي 
ال  ه��ذا  هدفها  ام��ام  متلك  ل  والتي  ك��ان 
احيانا  ماليه  مناف�شة  حمفزات  تقدمي  يف 
ذلك  ولتحقيق  اأخ��رى:  احيانا  ووظيفية 
القطاع  فاإننا وب�شوره عامه ومن خالل  
اخلا�ش يتوجب على ال�رشكات العاملة يف 
ال�شاحة العراقية اىل تقيم  احلوافز التالية 

اىل املوظف املطلوب:
1. حوافز رواتب اإ�شمّية: ا�شتعارة  الطالب 
مراحلهم  يف  وه���م  الذك���ي���اء  اجل��ي��دي��ن 
اأو  الثالث   الخرية من اجلامعة، منت�شف 
اإ�شمّية  برواتب  بتعيينهم  والبتداء  الرابع 
وتقدميهم  م�شاركتهم   ح�شب  لهم  تدفع 
تقوم  ما  وهو  الدرا�شة  وقت  خارج  للعمل 
خدمات  ل�شتعارة   الطبية  ال�رشكات  به 
علوم  يف  والباحثني  والطباء  ال�شيادلة 
املتخ�ش�شني   املحاميني  وكذلك  الطب 
الخت�شا�شات  من  وغريهم  واملهند�شني 
على حد   الوزارات  اأو  ال�رشكات  تهتم  التي 

�شواء
2. حوافز طبية مثل تغطية ا�شنان املوظف 
لهم  الدوي��ة  تغطية   وكذلك  عائلته  مع 
اخرى  مهمة  طبية  حوافز  اىل  بالإ�شافة 

كاملخترب وال�شعاعي  والنظارات .
للموظف  تقدم  كاأّن  لالإجازة،  حوافز   .3
يق�شيها  بال�شنة  ل�شهر  اج��ازة  ت�شهيالت 
داخ��ل  اأو  خ���ارج  ال�����رشك��ة  ح�شاب  على 

العراق.
املوظف  اىل  تقدمها  درا�شية  حوافز    .4

العليا  درا���ش��ت��ه  يكمل  ب��ان  يرغب  ال��ذي 
زمالة  على  احل�شول  اأو  ال���دوام  بعد   ما 
اجور  تتطلبه  ما  كل  تغطية  مع  درا�شية 
يكمل  ان  على  الدرا�شة،  واجور  اجلامعة،  

فرتة تعيينه يف ذات ال�رشكة.
الراتب  زي��ادة  مثل  ترفيعية  حوافز    .5
درا�شة  بعد  وذل��ك  �شنتني  كل  اأو  �شنة  كل 
من  امل��وظ��ف  ذل���ك  ق��دم��ه  مل���ا   مف�شلة 
ترفيعية  حوافز  اأو  �رشكته  اىل  خدمات 
للمن�شب اي�شًا يف  هذه احلالة فان ن�شبة 
من  املوظف  على  احل�شول  يف  املناف�شة 
احلكومية  املوؤ�ش�شات  اأو   ال�رشكات  قبل 
�شوف تزداد، وباملقابل �شوف يقل العر�ش 
من قبل الطاقات  اجلامعية وبذلك يرتفع 
الرواتب ففي  اعني  للموظف،  �شعر اخلدمة 
كندا مثال  وب�شبب الظاهرة الطبية العاملية 
العمر   متو�شط  ن�شبة  تغيري  يف  اجل��دي��دة 
على  متزايد  طلب  هنالك  كان  لالإن�شان، 
ال�شيادلة ملواكبة هذه الظاهرة  الطبيعية، 
�شعر  ارت��ف��اع  اىل  بالتايل  ادى  م��ا  وه��و 
 50 اىل  لل�شيديل   دولرا   25 من  اخلدمة 
دولرا لل�شاعة الواحدة ارتفاع �شعر اخلدمة 

�����ش����وف 
ي��ن��ع��ك�����ش 
اي���ج���اب���ي���ًا 
ع���ل���ى اجل��ه��ة 
التي  ال��درا���ش��ي��ة 
ت���ق���وم ب��ت��دري�����ش 
اخلدمة،  تلك  م��ادة 
ال�شيدلة  كليات  وهي 
، هنا يف مثالنا نرى ان 
�شوف  التطويرية  العجلة 
ي��ل��ح��ق ب��رك��ب اجل��ام��ع��ات  
وال���ت���ي ����ش���وف ت���ب���ادر اىل 
ما  وهو  اأكفاء  �شيادلة  تخريج 
اجلامعة   تلك  ادارة  على  يتوجب 
م�شتوى  برفع  تقوم  ان  الكلية  او 
وترفع  والتعليمي  التدري�شي  الداء 
وتزيد  واملختربات،  ال�شاتذة  م�شتوى  
باملقابل ن�شب معدلت القبول من املرحلة  
املدار�ش  ب��ان  ن��رى  وبذلك  الع��دادي��ة.... 
من   ت��رف��ع  ���ش��وف  وباملقابل  الع��دادي��ة 
الطرق  اف�شل  ادائها ب�شكل ملحوظ لتقدمي 
الثانوية  املرحلة  يف  للطالب  التدري�شية 

وهنا ويف هذا اجلو التناف�شي �شوف تدخل 
و�شوف  كبري  ب�شكل   اخلا�شة  امل��دار���ش 
تقدم كل مدر�شة قدرات اعلى من الخرى 
لقبول الطلبة يف  مدار�شهم يف ذات الوقت 
تلك  اىل  بتنوعاتها  اللغات  مواد  �شتدخل 
ان طالب  اذ  لبنان،  املدار�ش  كما هو يف 
لغات  ثالث  الق��ل  على  يعرف  الع��دادي��ة 
بال�شاب  ي��وؤدي  ذلك  وق��راءة... كل  كتابة  
ابنائهم،   بتثقيف  يهتموا  ان  بالعائلة  اأو 
الطالب  يكر�ش  و�شوف  انف�شهم،  وتثقيف 
بدل   النتاج  واىل  العلم  اىل  وقته وطاقته 
من التوجه اىل ما ي�رش يف م�شتقبل البلد 
من قبيل املخدرات والرهاب والت�شكع  يف 

ال�شوارع.
املا�شية  اخلم�شة  النقاط  تتحقق  ولكي 

على الدولة ان تقوم:
اول: قانو ن اخلدمة:

املدنية  اخل��دم��ة  ق��ان��ون  تعديل  ام��ا   .1
التي  العاملية  القوانني  مع  يتنا�شب  مبا 

ذكرتها اآنفا
ذلك  املدنية  اخلدمة  قانون  الغاء  اأو   .2

واقت�شاره على الدولة فقط
ي�شتند  جديد  ق��ان��ون  و�شع  اأو   .3
على فكرة املناف�شة ل فكرة الدولة 

ال�شرتاكية
تلغي  ان  عليها  يتوجب  ال��دول��ة  ان 
باعتباره  امل��دن��ي��ة،  اخل��دم��ة  ق��ان��ون 
للعمل  بقانون  وا�شتبداله  ا�شرتاكيًا،  ارثًا 
وان  للعراق...  اجلديد  الو�شع  مع  يتنا�شب 
التغريات  �شوء  على  القانون  ذلك  ي�شاغ 
القت�شاد  واق���ع  ���ش��وء  وع��ل��ى  اجل��دي��دة 
العتبار  بنظر  اآخذين  وال��دويل،  العاملي 
لو  فيما  املنطقة  يف  احلا�شلة  التغريات 
ان  العمل  ب��وزارة  املتمثلة  الدولة  ارادت 
يتوجب  فاإنها  الجراء  هذا   باتخاذ  تفكر 
الغربية  العمل  بقوانني  ت�شتعني  ان  عليها 
للدول التي  تتعاطى املفهوم )الجتماعي( 
وهي  قوانينها  " يف    SocialiSt"
كندا بالدرجة  الوىل، ثم فرن�شا ثم بعدها 
ماليزيا وتركيا والربازيل وهي الدول التي 
تقدم  للعامل قدرا كبريا جدا من الت�شهيالت 
يكون  ان  بالعامل  ادى  وال��ذي  والعطاء، 
التي  بالدرجة  الجتماعي  و�شعه  يف  
الرواتب  دخل  مع  ال�شنوي  دخله  يت�شاوى 
فارق  مع  واملعلم  ال�شيديل  مثل  العالية  
يعمل  ان  له  ممكن  العامل  ان  وهو  ب�شيط 
بينما  والع�شلية  الفكرية  قدرته  ح�شب  
تابع اىل وقت حمدد واىل نظام  ال�شيديل 
النهاية لو عمل الول  خا�ش...  ولكن يف 
بطاقته والثاين كذلك فان الدخل يف نهاية  
واحدة  �شتكون  ال�شتقطاعات  مع  ال�شنة 
فان   ج��دا  املهمة  احل��ال��ة  ه��ذه  مثل  ويف 
الفرد العراقي اأو العائلة العراقية �شوف ل 
تتناف�ش فقط على ال�شهادات العالية  مثل 
الطبيب واملهند�ش والدكتوراه واملاج�شتري 
وامنا تهيا ابناءها مللء  الكوادر الو�شطية 

الواقع  يف  هي  والتي  البلد  يتطلبها  التي 
�شتدر على العائلة  نف�ش ما �شيح�شل عليه 
�شاحب ال�شهادة العالية يف نهاية ال�شنة ... 
ال�شباب  الغربيني  بان  نرى   ال�شبب  ولهذا 
بدايتها  يف  اجلامعية  الدرا�شات  يرتكون 
�شهادة  على  احل�شول  يف   ويتوجهون 
�شنتني  ذو  كلية  اأو  معهد  من  تخ�ش�شية 
وذلك لن الطلب على  �شهادة املعهد كبرية 
رواتب  مع  تت�شاوى  و�شوف  عايل  وراتبها 
�شنني  ع��دد  ف��رق  ان   مع  اجلامعة  خريج 
بينما  �شنوات   4 وهي  اجلامعية  الدرا�شة 

املعهد �شنتني اأو ما �شابه.
ثانيا: العمالة الجنبية والتي  اعني بذلك 
هو �رشورة رفع كل القيود املفرو�شة على 
التجارب  اك��دت  وق��د  الجنبية،  العمالة 
بان  ال��دمي��ق��راط��ي��ة  ال���دول  يف  العاملية 
تقلل  ل  بل  تناف�ش   ل  الجنبية  العمالة 
الوظائف... وامنا تزيد من ن�شبة الوظائف 
القدمي  العتقاد  ان   مع  القطر،  ه��ذا  يف 
الجنبية  العمالة  ان  هو  �شابقا  ال�شائد 
توؤثر �شلبيا على  التوظيف الوطني فالواقع 
كبري   ب�شكل  يحدد  الن  العراقي  والقانون 
العمالة الجنبية ظنا منا بان تلك العمالة 
العراقي  العمايل   الواقع  على  توؤثر  �شوف 
مبا يخ�ش التناف�ش وبهذا اخل�شو�ش احب 

ان ا�شري اىل ما يلي:
اللبناين  ك��ال��ف��رد  ال��ع��راق��ي  ال��ف��رد    .1
الماراتي ل يرغب بالعمل.... بل  وكالفرد 
�شيء  اي  اداء  عن  كبري  ب�شكل  يعزف  انه  
ل�شنا  نف�شي  جانب  ولهذا  بيديه  به  يقوم 
يف جمال  بحثه هنا ، وان كان هنالك ما 
يفر�شه عليهم العمل فانهم ل يوؤدون ذلك 
ت�شتلزمها  التي  والقدرة  بالكفاءة  العمل  

اخلربات
ل  ب�شكل  البلد  تبني  الجنبية  العمالة   .2
التي  ال��دول  من��اذج  هي  كما  عليه  غبار 
مثل  العمالة  تلك  على  قب�شتها  خففت 

امريكا والمارات ولبنان.
زي��ادة  اىل  ت��وؤدي  الجنبية  العمالة   .3
العك�ش  ل  البلد  اىل  ال��داخ��ل��ة  ال����رثوات 
ال�شتقطاعات  قانون  بتوفر  وخ�شو�شا 
كما  املقال،  بداية  يف  عنها  حتدثنا  التي 
لن  احلكومية  النفقات  م��ن  تقلل  ان��ه��ا 
الجناز يف العمالة الجنبية يعادل بن�شب 
اثبتت  كما  الوطن  ابناء  عمالة  متقدمة 

الدرا�شات املتخ�ش�شة.
زي��ادة  اىل  ت��وؤدي  الجنبية  العمالة   .4
بل  العراقية،  العاملة  القوى  لدى  الكفاءة 
تزيد من كفاءة ونوعية النتاج وذلك من 
العاملة  القوى  مع  املناف�شة  خلق  خالل 

العراقية .
والباك�شتانيني  الهنود  العمال  عمالة   .5
والبنغالدي�شيني وال�شينيني وبقية �شعوب 
العامل التي تبحث عن  وارد لعوائلها تنقل 
العراقي  ال��واق��ع  اىل  اخل��ربات  من  الكثري 
وهو ما وجدناه  جليا يف جتربة المارات.

بغداد ــ صالح شبر
الجزء الثاني 

بغداد ــ متابعة

سوق العراق
لالوراق المالية

ملخص

كمية

قيــــمة

اســــعار

المؤشر العام

التغير

نسبة التغير

القيمة المتداولة

األسهم المتداولة

عدد الصفـقات

الشركات المتداولة

أسهم ارتفعت

أسهم انخفضت

األسهم الثابتة

603.28
13.71
2.33%

827,188,058
3,574,526,176

456
39
21
9
9

0.13
379,128,224.00

0.95
81,207,504.00

0.46
56,256,000.00

0.31
36,150,000.00

0.90
32,873,192.00

)BDSI( سالم

)BBOB( بغداد

)BGUC( خليج

)IHLI( هالل

)BSUC( سومر

0.13
2,147,483,647.00

0.46
124,100,000.00

0.31
116,500,000.00

0.95
85,250,000.00

0.24
43,520,000.00

)BDSI( سالم

)BGUC( خليج

)IHLI( هالل

)BBOB( بغداد

)BBAY( بلبنك
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