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خبير: الدول الصناعية تستحوذ على معظم الناتج المحلي

قال الأكادميي د. عبد الكرمي جابر �شنجار من 
القاد�شية:  جامعة  يف  والقت�شاد  الدارة  كلية 
للل�أمم  الثالث  التنمية  عقد  ا�شرتاتيجية  ان 
الثمانينات  �شنوات  ا�شتغرق  الللذي  املتحدة 
يف  النمو  جتديد  بهدف  اقللرارهللا  مت  باأكملها 
الناجت املحلي الجمايل للدول النامية بن�شبة 7 
باملئة �شنويا وتبني �شيا�شات �شكانية م�ئمة 
 2،5 ال�شكاين  النمو  معدل  زيللادة  تتجاوز  ل 
باملئة �شنويا وبلوغ امل�شاعدات الر�شمية خ�ل 
العقد ن�شبة 0،7 باملئة من الناجت القومي للدول 

ال�شناعية املتقدمة.
واو�شح �شنجار: تهدف ال�شرتاتيجية اي�شًا اىل 

الدول  �شادرات  على  املفرو�شة  القيود  ازالللة 
 ، اجلمركية  القيود  تخفي�ض  خ�ل  من  النامية 
اىل جانب حت�شني فر�ض و�شول ال�شادرات اىل 
ا�شعار  ا�شتقرار  على  والعمل  املحلية  ال�شواق 
�رصف العم�ت الدولية وال�شيطرة على الت�شخم 

العاملي .
واو�شح ان هذه ال�شرتاتيجية تتكون من اربعة 
الجللراءات  تخ�ض  فقرة   178 تت�شمن  ف�شول 
الللدويل  املجتمع  �شيعتمدها  التي  والتدابري 

لتنفيذ هذه ال�شرتاتيجية. 
وا�شاف �شنجار، ان الوليات املتحدة المريكية 
املقررة  الن�شبة  على  حمافظة  دائللمللا  كانت 
الزمني،  اطللارهللا  ويف  الر�شمية  للم�شاعدات 
اللفية  من  العقد  هللذا  يف  حتقق  ما  وملعرفة 
املالية  التدفقات  حجم  ان  ن�حظ  الثالثة، 

بال�شعار اجلارية متذبذبة من �شنة اىل اخرى، 
تتجاوز  ل  جندها  الثابتة  ال�شعار  اخذنا  واذا 
كثريا معدلتها، اما امل�شاعدات المنائية فاأنها 
مل ت�شل اىل املعدلت املقررة دوليا وتراوحت 
يف  باملئة   0،31 و  باملئة   0،34 ن�شبة  بني 

اح�شن حالتها.
كان  التنموي  العقد  هذا  ان م�شري  �شنجار بني 
الدول  ت�شل  مل  اذ  ال�شابقني  للعقدين  م�شابها 
م�شاعدات  ن�شبة  اىل  بتعهداتها  ال�شناعية 
القومي  الناجت  0،7 باملئة من  البالغة  التنمية 

الجمايل.
اخ�قيات  عن  احلديث  ان  اىل  �شنجار  ولفت 
دقة  اكرث  يكون  الدولية  القت�شادية  الع�قات 
اذا حتدثنا يف لغة الرقام التي تبدو اكرث اقناعا 
من احلديث الو�شفي ،  اذ ت�شري الح�شائيات اىل 

باملئة    80 ت�شتحوذ على  ال�شناعية  الدول  ان 
من الناجت املحلي الجمايل ، اذا ما اخذنا بنظر 
 ( املتحولة  الدول  من  الكثري  ان�شمام  العتبار 
القت�شادية  التكت�ت  اىل   ) �شابقا  ال�شرتاكية 
املعربة عن الدول املتقدمة مقابل 20  باملئة 
يعي�ض  الذي  ن�شيب  ويبلغ   ، النامية  الدول  اىل 
من  �شعفا  ع�رصين  من  اكرث  الوىل  الللدول  يف 
 ، النامية  الللدول  يف  يعي�ض  الذي  الفرد  ن�شيب 
ويقل عن اربعة ا�شعاف عن امل�شتوى العاملي .
من  الكثري  �شهد  الت�شعينات  عقد  ان  اىل  واأ�شار 
القت�شادية  الع�قات  يف  اجلذرية  التحولت 
ال�شابق  ال�شوفيتي  الحتاد  انهيار  عند  الدولية 
وحتول ال�رصاع بني ال�رصق والغرب اىل �رصاع 
واجلنوب  الغني  ال�شمال  بني  جديد  نللوع  من 
املجالت  من  كثريا  هناك  ان  ول�شك   ، الفقري 

الثار  فيما يخ�ض  ب�شاأنها  التحدث  التي ميكن 
ال�شلبية التي تركتها تلك التحولت على الدول 
عن  تبحث  الخللرية  كانت  فبعدما   ، النامية 
فر�ض التنمية بكل الو�شائل وحماولة التخل�ض 
من ق�شمة العمل الراأ�شمالية القدمية غريت الدول 
املتقدمة من اآليات الق�شمة هذه اىل اآلية جديدة 

وبدفع من ثورة املعلومات والت�شالت .
وتابع، يف الوقت نف�شه ح�شل تغري يف الهياكل 
وا�شبح  اخلدمات،  القت�شادية مل�شلحة قطاع 
باملئة   65 مللن  اكللرث  اىل  ت�شل  ن�شبة  ميثل 
املتقدمة  الللدول  اهتمامات  ا�شبحت  ان  بعد 
ح�شاب  على  القطاع  هللذا  يف  ال�شتثمار  اىل 
العوملة  وفللرت  حني  يف  الخلللرى،  القطاعات 
وعللنللا�للرصهللا ال�للشللرتاتلليللجلليللات اجلللديللدة اىل 
ال�شيغ  من  بدل  اجلن�شية  املتعددة  ال�رصكات 

الجنبية  ال�شتثمارات  اقامة  يف  التقليدية 
العوملة  ادوات  �شاهمت  ان  بعد  املللبللا�للرصة، 
الدويل  والبنك  الدويل  النقد  ب�شندوق  املتمثلة 
ال�شواق  حترير  يف  العاملية  التجارة  ومنظمة 

الوطنية ودجمها يف ال�شوق العاملية.
القول:  اىل  حديثه  ختام  يف  �شنجار  وخل�ض 
با�شتغ�ل  ال�شناعية  للدول  �شمح  الندماج  ان 
المكانات القت�شادية الهائلة املتوافرة لديها 
اىل اق�شى احلدود ما مثل بالفعل ال�شرتاتيجية 
اجلديدة يف بداية التوزيع للنمط الراهن لتق�شيم 
ل  فهو  مركبا،  منطا  بو�شفه  اللللدويل  العمل 
يت�شابك  بل  املللعللروف  القدمي  النمط  ي�شتبعد 
النامية  الللدول  تخ�ش�ض  على  يبقي  فهو  معه، 
التي تخ�ش�شت تاريخيا  باإنتاج املواد الولية 

باإنتاجها.
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عبد العزيز جناح ح�شن 
يعي�شها  معقدة  �شيا�شية  اأزمة  ظل  يف 
التي  الدامية  الهجمات  تاأتي  العراق 
�رصبت عدة اأ�شواق يف بغداد واأدت اإىل 
وقوع مئات القتلى واجلرحى، كموؤ�رص 
الو�شع  وتللردي  انتكا�ض  على  خطري 
التوتر  م�شتويات  من  ولرتفع  الأمني 
حالة  من  ولتزيد  العراقي  ال�شارع  يف 
الغمو�ض وال�يقني مباآلت الو�شع يف 

العراق.
اإ�شكالية  الأخللرية  الهجمات  واعللادت 

بعد  جديد  من  الواجهة  اىل  ال�ش�ح 
اجلمود الذي اأعقب اقتحام املتظاهرين 
الللربملللان.  ومقر  اخللل�للرصاء  للمنطقة 
اأن  نللدرك  قليً�  الللوراء  اىل  وبالعودة 
يعي�شون  واأنلل�للشللاره  ال�شدري  التيار 
معا  والحللتللقللان  الإحللبللاط  مللن  حالة 
املمثلة  ال�شيا�شية  الكتل  ف�شل  نتيجة 
اي  اإحللراز  يف  والربملان  احلكومة  يف 
دعا  التي  الإ�للشلل�ح  عملية  يف  تقدم 
لها زعيم التيار ال�شدري والتي انتهت 
طبيعية  فعل  كردة  الربملان  باقتحام 
على الت�شويف واملماطلة الذي متار�شه 
الطبقة ال�شيا�شية يف خطوة رمزية ذات 

الأزمة  طبيعة  عن  تنبئ  عميقة  دللة 
ال�شيا�شي  النظام  لها  يتعر�ض  التي 
وحجم الت�شدع والتاآكل الذي تعر�شت 

له �رصعيته.
على  ال�شغط  �شاأن  من  فاإن  وبالتايل 
ال�شعبية  حا�شنته  وا�شتهداف  التيار 
اأن يوؤدي اإىل تفجري الأو�شاع وانت�شار 
التي  الحللتللقللان  فللحللالللة  الللفللو�للشللى، 
تعي�شها جماهري التيار وتراجع �شعبية 
احلكومة اإىل حدود متدنية جدا نتيجة 
املرتدية  الأو�شاع  معاجلة  يف  الف�شل 
والأنانية ال�شيا�شية التي تتبعها الكتل 
ال�شيا�شية ووقوفها موقف املتفرج مما 

يللحلل�للشللل 
وحلللللاللللللة 
ال�شتقطاب 
اللللطلللائلللفلللي 
كلللللهللا عللوامللل 
قلللد تلللللوؤدي اىل 
اىل  الو�شع  انزلق 
خطرية  م�شتويات 
تداعيات  لها  �شيكون 
كللبللرية علللللى الللنللظللام 

ال�شيا�شي وتهدد بقائه.
من  داع�ض  تنظيم  ي�شعى 
على  الهجمات  تركيز  وراء 
ال�شكانية  واملراكز  الأ�شواق 
اإحراز  اإىل  املدنية  والتجمعات 
قبيل  من  عدة  �شيا�شية  اأهللداف 
للدولة  ال�شيا�شية  الإرادة  �رصب 
والرعب  اخلللوف  اأجلللواء  باإ�شاعة 

الللل�اأملللن والللتللاأثللري على  وتللر�للشلليللخ 
ال�شيا�شات احلكومية وا�شابتها بال�شلل 
وتاأليب  بهيبتها  الأ�للرصار  خ�ل  من 
مواطنيها للخروج عليها بغية ح�شول 
اىل  الهجمات  تللهللدف  كما  فللو�للشللى، 
ا�شعاف الروح املعنوية لل�شعب وك�رص 
احلا�شنات  با�شتهداف  القتال  اإرادة 
�شد  وحمللاولللة  للمقاتلني  ال�شعبية 
النتباه احلكومي وحتويله اإىل ق�شايا 
هام�شية وحرفه عن الرتكيز عن هدفه 
�رصورة  على  املن�شب  ال�شرتاتيجي 
اجلبهات  يف  التنظيم  �شد  الللقللتللال 
وهي  املللدن  داخللل  اإىل  املعركة  ونقل 
تيجية  ا �شرت ا
يلللتلللبلللعلللهلللا 
لفك  التنظيم 
على  اللل�للشللغللط 
قواته يف جبهات 
القتال والتي ت�شهد 
الآونلللة  يف  تراجعا 

الأخرية.
يللحللاول  داعللل�لللض  ان 
الأزملللة  ال�للشللتللثللمللار يف 
بني  القائمة  ال�شيا�شية 
التيار وخ�شومه يف العملية 
مراقبون  يرى  التي  ال�شيا�شية 
–�شيعية  �شيعية  اأزملللة  اأنللهللا 
بعد  تكون،  اأن  لها  يللراد  كما  اأو 
يف  الأخلللللرى  الأطللللللراف  تن�شل 
م�شوؤولياتها،  من  ال�شيا�شية  العملية 
ومهما يكن من اأمر فان حدة اخل�ف 
ال�شيعي-ال�شيعي اأ�شبحت وا�شحة لكل 
الهجمات  فللان  وبالتايل  عينني  ذي 
ال�رصخ  هللذا  لتعميق  جللاءت  الأخلللرية 
والدفع باجتاه خيارات ت�شعيدية قد ل 

ي�شتثنى منها وقوع �رصاع م�شلح.
التيار  الأخللرية  الهجمات  اك�شبت  لقد 
ال�شدري وجماهريه زخمًا اأكرب من ذي 
قبل للم�شي قدمًا يف عملية ال�ش�ح 
الحتقان  اأجللللواء  اأن  كما  ال�شامل 
الأر�شية  �شتوفر  ال�شعبي  والللتللذمللر 
اأكرث  قللرارات  لتخاذ  للتيار  املنا�شبة 
طبيعة  مع  للتعامل  وواقعية  �رصامة 
مطالبه  �شقف  ورفللع  الراهنة  الأزمللة 
لللرتتللقللي مللع ظلللروف املللرحلللللة التي 
للنزول  اجلماهري  بدعوة  تتمثل  رمبا 
رئي�ض  بتغري  واملطالبة  ال�شارع  اىل 
يقت�شي حتقيقه  الللذي  الأمللر  الللوزراء. 
توافق وا�شع بني الكتل ال�شيا�شية وهو 
اذا  خ�شو�شًا  بالغة  �شعوبة  ميثل  ما 
الوطني  التحالف  اأطرافًا يف  اأن  علمنا 
التيار  خطوات  مع  التماهي  ترف�ض 
�شيعي–�شيعي،  ب�رصاع  ينذر  ما  وهو 
وا�شتدعاء  م�شلح  �شدام  وقوع  ورمبا 
الع�شكرية  لأجنحتها  الأطلللراف  هللذه 

للحفاظ على ا�شتحقاقاتها احلزبية.
هذه املخاوف جتد لها ما يربرها، ففي 

وقت �شابق ويف اطار الأزمة ال�شيا�شية 
حكومية  غري  ع�شكرية  ت�شكي�ت  نزلت 
ومداخلها  بغداد  و�شط  يف  ال�شارع  اىل 
للمنطقة  املتظاهرين  اقتحام  بعد 
اخل�رصاء وحتدثت عن ان هدف نزولها 
وال�شتقرار يف  المن  احلفاظ على  هو 
المر  حمتملة!  تهديدات  اأي  من  بغداد 
خطوة  اأنها  على  مراقبون  ف�رصه  الذي 
ا�شتباقية تهدف اإىل قطع الطريق على 

اأي تغري للو�شع القائم بالقوة.
يف  ل�أو�شاع  ال�شيا�شية  التداعيات  ان 
اأن  بل  احلد  هذا  عند  تقف  لن  العراق 
اأي �رصاع قادم �شيكون له انعكا�شاته 
فر�ض  اأن  اذ  اجلبهات  على  امليدانية 
ج�شد  حتت  املن�شوية  الف�شائل  تاأثر 
ال�شيا�شي  بال�رصاع  ال�شعبي  احل�شد 
ان  علمنا  ان  خ�شو�شًا  كبرية  �شتكون 
وتوجهاتها  ميولها  الف�شائل  لهذه 
ال�شيا�شية املختلفة، الأمر الذي �شيكون 
له اأعظم الأثر يف �شري العمليات واجلهد 
يف  يت�شبب  قد  التنظيم  �شد  الع�شكري 
يف  الع�شكرية  العمليات  يف  جللمللود 
على  انتكا�شات  ورمبا  الأحوال  اأح�شن 

الأر�ض وتراجع للقوات امل�شرتكة.
وتاأ�شي�شًا على ما تقدم ميكن القول اإن 
الطريقة التي تنتهجها الطبقة ال�شيا�شية 
ال�شيا�شية  الأزملللة  مللع  التعاطي  يف 
جمدية  تعد  مل  الأمني  الو�شع  وتردي 
يف منع وقوع زلزال �شيا�شي قادم قد 
يف�شي اإىل مال حتمد عقباه. فقطاعات 
اأ�شبحت على قناعة  كبرية من ال�شعب 
اأن النظام ال�شيا�شي والعملية ال�شيا�شية 
ثقيً�  عبئًا  اأ�شبحا  قد  عنه  املنبثقة 
�شقائها،  اأ�شباب  من  زادا  واأنهما  عليه 
وهذا اأمر يف غاية اخلطورة يوؤ�رص على 
فخطوات  ال�شيا�شي.لذا  النظام  �رصعية 
ي�شت�شعرها  وملمو�شة  عاجلة  حقيقية 
ملنع  الوحيد  ال�شبيل  هللي  املللواطللن 
الفو�شى.  نحو  والنللللزلق  النللهلليللار 
ثورية  اأ�شاليب  من  لبد  فاأنه  وعليه 
املتاأزمة  للم�شك�ت  ملعاجلات جذرية 
التي يعي�شها ال�شعب لتخفيف معاناته 
وحتقيق احلد الأدنى من �رصوط احلياة 
الكرمية التي كفلها الد�شتور يف �شمان 

حقوقه وحرياته الأ�شا�شية.
الدولة  اإن عجز  القول  وبالنهاية ميكن 
قد  مواطنيها  حماية  عن  وتقاع�شها 
حملية  جماعات  ان�شاء  باجتاه  يدفع 
ت�شكي�ت  ا�شتدعاء  اأو  �شعبية"  "جلان 
يف  وال�شتقرار  الأمللن  حلفظ  م�شلحة 
التجربة  ا�شتن�شاخ  ورمبللا  مناطقها 
موؤ�رصاً  يعد  ما  وهو  اأخرى  مناطق  يف 
و�شنكون  الدولة  انهيار  على  خطرياً 
اأو�شاع �شبيهة بتلك التي  اأمام  عندها 
 2006 عللامللي  بللني  الللعللراق  �شهدها 
�شاملة  فو�شى  �شهدت  والتي  و2007 

على كافة امل�شتويات.

حامد عبد الحسين الجبوري 
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أسهم ارتفعت

أسهم انخفضت

األسهم الثابتة

509.31
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15,610,368,569
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136,970,781.00

0.34
114,100,000.00

0.90
71,482,000.00

0.41
45,700,000.00

)BIBI( اثمار

)BBOB( بغداد

)BGUC( خليج

)BSUC( سومر

)INCP( اسفنج

0.71
97,999,256.00

0.45
84,360,696.00

6.92
73,527,432.00

0.90
64,333,800.00

1.90
61,812,372.00

)BBOB( بغداد

)BIBI( اثمار

)SKTA( شماكس

)BSUC( سومر

)SMRI( عقار
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سعر الذهب عيار 18
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دينار عراقي

47255.6
43317.64
41348.65
35441.7
27565.77
19689.83

العمل في قطاع التأمين العراقي وفي الدول الخليجية 

عندما قررت النتقال للعمل يف اململكة العربية 
مً� بتدريب  1987 كنت حمحُ ال�شعودية يف عام 
وخربة طيبة من فرتة عملي يف وكالة املرحوم 
بغداد  يف  للتاأمني  اله�يل  احلميد  عبد  الدكتور 
ASSI - م�حظ  كم�شاعد  �شنوات   3  وملللدة
اأعمل  وكنت    .TANT SUPERVISOR
ثم  اجلامعة.   يف  درا�شتي  �شاعات  بعد  فيها 
الع�شكرية  وحدتي  كانت  ان  ال�شدف  �شاءت 
الع�شكرية  خدمتي  فرتة  فيها  اأق�شي  كنت  التي 
من  علللدداً  راأيلللت  اإذ  بللغللداد  اإىل  عللائللدة  تتحرك 
زم�ء الدرا�شة اجلامعية واملعفيني من اخلدمة 
حيث  اخل�ين  �شاحة  عند  جمتمعني  الع�شكرية 
توقف الرتل ودار حديث �رصيع بيننا علمت منه 
�رصكة  يف  �شاغرة  لوظائف  التقدمي  ب�شدد  انهم 
دعللوين  امللللزاح  بللاب  ومللن  الوطنية.   التاأمني 
واأنا  خ�شو�شًا  فر�شة  لأنها  اإليهم  ل�إن�شمام 
على و�شك الت�رصيح حال عودتنا للمقر، واننا يف 

على  الأحزمة  و�شد  اآنذاك  املعلن  التق�شف  زمن 
نادرة،  وظيفة  على  احل�شول  وفر�ض  البطون، 
وكانت الدولة هي امل�شغل الأكرب لل�رصائح التي 

متثل طاقة العمل يف العراق.
بالتخلف  يل  ي�شمح  اأن  وحدتي  اآمر  من  طلبت 
تقدمي  مللن  النللتللهللاء  بهم مبللجللرد  واللللتللحللاق 
�شبق ذكره من  له كل ما  اأن �رصحت  بعد  طلبي 
امل�ب�شات بعجالة، فكان من املروءة مبكان اأن 
�شمح يل بذلك.  عند القرتاب من مدخل عمارة 
منها  اأكللرث  مظاهرة  بوجود  فوجئت  ال�رصكة 
اإجراءات تقدمي لطلبات تعيني، حيث كان هناك 
ما يقارب املائة من الذكور والإناث من حديثي 
التخرج.  وحل�شن احلظ كان الأمر مقت�رصاً على 
من  يقدم  اأن  على  التعيني  طلب  ا�شتمارة  ملء 
امل�شتندات يف وقت  بقية  الختيار  عليه  ي�شتقر 

لحق.
واإناث،  اأ�شخا�ض من ذكور   9 الأمر على  ا�شتقر 
الأمللر  وانتهى  �شخ�شية  مقابلة  هناك  وكللان 
واحللداً  كنت  واأنللثللى،  ذكرين  اأ�شخا�ض،   3 اإىل 

ال�رصكة  اأ�شبحت موظفًا يف هذه  منهم.  وهكذا 
اجلميل،  وتاريخها  موظفيها  بطاقم  العم�قة 
فاأ�شبحت واأنا اأحمل عنوان معاون م�حظ يف 
ق�شم اإعادة التاأمني ب�شحبة اأنطوان �شليم، مدير 
الق�شم، و�شريوب كريوب، معاونه، وثناء كنونه 
اإعادة  يف  معه  عملت  والللذي  جزفيان  و�شهاك 
املكتبي  العمل  يف  الكثري  منه  وتعلمت  احلريق 
والك�شف املوقعي على الأخطار وامل�شانع التي 
وتوزيع  ال�شورجة،  وخانات  اآنذاك  قائمة  كانت 
الأخطار بال�شكل ال�شحيح.  وكنا ن�شتمتع �شويًا 
بتناول قيمر ال�شّدة عند اإجراء الك�شوف هناك اأو 
عند الذهاب اإىل م�شنع الن�شيج الناعم يف احللة.  
ك�رصكي�ض  العمل  فريق  بقية  ب�شحبة  و�شعدتحُ 
ذلك  بعد  اأعقبهم  ومن  الق�شم،  �شكرترية  ونيفري، 

من الأ�شدقاء.
الللدورات  من  ب�شيٍل  م�شحوبًا  ذاك  عملي  كان 
العامة  بالتاأمينات  بللدءاً  املتوالية  التدريبية 
ع�رص  الثالثة  بالدورة  مللروراً  التامني  ومبادئ 
 13TH �شوي�رصا  يف  العامة  التاأمينات  يف 

COURSE IN GENERAL I -
SURANCE، SWISS INSU -
 ANCE TRAINING CENTRE،
بالدورة  وانللتللهللاءاً   )ZURICH )SITC
AFRO- الأفريقية/الآ�شيوية  التاأمينية 

.ASIAN TRAINING COURSE
يف  ق�شيتها  التي  �شنوات  اخلم�ض  نهاية  يف 
�رصكة التاأمني الوطنية حتت اإدارة مديرها العام 
الأ�شتاذ عبد الباقي ر�شا، بداأت اأفكر بالنتقال 
وكان  تزوجت  قد  وكنت  العراق.   خارج  للعمل 
طفلي الأول قد حلَّ �شيفًا، ومل يكن هناك جمال 
الوظيفي  املركز  يف  حت�شٌن  وبالتايل  للرتفيع 
�شريوب  كللان  وكما  لأنللله،  بالتبعية  وامللللايل 
الوطنية  التاأمني  �رصكة  يف  القاعدة  اإن  يقول، 
يف  اأمللامللك  الللذي  يتوفى  مل  ما  تتقدم  لن  اأنللك 
املركز الوظيفي ب�شبب ازدحام التاأمني الوطنية 
عطاء  واأمامها  �شابة  تزل  مل  والتي  باخلربات 
واأنطوان  بحالته  مثً�  ي�رصب  وكللان  طويل.  

�شليم.

يحيى الصفواني


