
 عندما �أن�شئت عملة �ليورو قبل �أقل من عقدين كان 
على  للفرن�شيني  بالن�شبة  �ل�شمنية،  �أهد�فها  �أح��د 
�أوروب��ي��ة و�ح��دة  �ل���دوالر، فعملة  �الأق��ل، هو حت��دي 
�شتكون كبرية مبا يكفي وقوية �أي�شا ملو�جهة �لعملة 

�الأمريكية �لعمالقة ورمبا ��شقاطها من عر�شها.
 لكن ذلك مل يحدث فا�شتناد� �ىل �آخر تقدير�ت �لبنك 
تقدم  �أي  يحقق  مل  �ليورو  فاإن  �الأوروب��ي  �ملركزي 
تر�جعت  ذلك  من  وبدال  �الطالق  على  �ل��دوالر  �أمام 
ب�شكل  �لعاملية  �لعمالت  �حتياطيات  من  ح�شته 
�أهمية  �أقل  �ليورو  �أن  �لغريب  و�الأمر  �شنويا.  م�شتمر 
�الأملاين  �مل��ارك  من  �ملقايي�س،  بع�س  وفق  حاليا، 
�لقدمي �أي يف �لو�قع �لعمالت �لوطنية �ل�18 �الأخرى 

قد حتولت �ىل ال �شيء.
 ميكن �ثبات ف�شل �ليورو بطرق كثرية، مثل �لبطالة 
�لتجارة  وتر�جع  �لوطنية  �الإفال�س  �لكبرية وحاالت 
�أهمية  �أن  هي  �ملدمرة  �حلقيقة  لكن  �أوروب��ا  د�خل 

�ليورو يف �القت�شاد �لعاملي �أقل مما كان يتمتع به 
�ملارك، بينما حل �لدوالر مكان �جلنيه �ال�شرتليني 
بعد  �لدولية  �الحتياطي  كعملة  �لذهب  ما  حد  و�إىل 
�حلرب  بعد  مكانته  ور�ّشخ  �الأوىل  �لعاملية  �حلرب 

�لثانية.
 ع��ل��ى �ل��رغ��م م��ن �ل��ت��ع��ومي 

�حل����ر ل��ل��ع��م��الت ح��ال��ي��ا 
ح�شة  و�ن���خ���ف���ا����س 

�أمريكا من �القت�شاد 
عما  كثري�  �لعاملي 
ك����ان����ت ع���ل���ي���ه يف 

لكن  �خل��م�����ش��ي��ن��ي��ات، 
ي��ت��ح��دى  ���ش��يء  ي��ظ��ه��ر  مل 
مكانتها. وتبقى فائدة ذلك 
حمط  �الأمريكي  لالقت�شاد 
�القت�شاديني.  بني  ج��د�ل 

�أن �لدول و�ل�رشكات  �شحيح 
من  طائلة  مبالغ  �متالك  عليها 

قر�شا  هذ�  ويعد  وللتجارة،  كاحتياطي  �ل��دوالر�ت 
تلك  على  فو�ئد  �أية  تدفع  الأمريكا طاملا مل  جمانيا 

�الأمو�ل.
من  كبرية  كميات  ��شد�ر  بالطبع  �مريكا  ت�شتطيع   
بالقلق  �ل�شعور  بدون  �ملطبوعة،  �لعملة  �أو  �لدين، 
وعلى  ب��ذل��ك.  �ل��ع��امل  دول  بقية  تفكري  كيفية  م��ن 
�د�رة  عليها  �ن  �لقول  ميكن  ذل��ك  من  �لعك�س 
بالدوالر�ت،  �لعامل  بقية  لتزويد  جتاري  عجز 
دين ال حمدود  ��شد�ر  �لدول  معظم  وت�شتطيع 
و�لربيطانيون  �ليابانيون  فعل  كما  تقريبا 
�ليورو  �أ�شدر  عندما  �الأخ��رية.  �ل�شنو�ت  خالل 
�حلديث  من  �لكثري  ظهر   1999 ع��ام 
�خليايل عن كيفية حلوله مكان �لدوالر 

ك�����الم خ�����الل ج���ي���ل، وه���و 

�الأوروبيون  �مل�شارف  وم�شوؤولو  �ل�شا�شة  يفعل  مل 
تلك  �ن  �لقول  �ملن�شف  �شيئا ملنعه.   من  �ملركزية 
ما  �الأوروب��ي  تكن غبية متاما، فاالحتاد  �لفكرة مل 
يز�ل لديه عدد �شكان وناجت حملي �جمايل كلي �أكرب 
من �مريكا. ويتمتع �الحتاد بفائ�س جتاري بدال من 
تكوينه  هذ� حتمية  ويعني  عجز، 
عمالت  م��ن  �ح��ت��ي��اط��ي��ات 

�أخرى.
منطقة  �قت�شاد  يبقى   
جبار�  وح�شا  �ل��ي��ورو 
�شنو�ت  بعد  حتى 
م�����ن �ل�����رك�����ود، 
ل��ك��ن �أزم����ة �ل��دي��ن 
�ل�����ش��ي��ادي وخ��ط��ر 
�ل��ت��ف��ك��ك وه���زمي���ة 
ح����االت �الن���ق���اذ �مل���ايل 
كلها  قو�شت  �لالمنتهية 

�لثقة بالعملة �الأوروبية.
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الزحام المروري يخنق رئة العاصمة ويهدد أرزاق المواطنين بتعطيل أعمالهم 
حال  و�ق��ع  هذ�  م�شدودة"  و�أع�شاب  و�شتم،  "�شجر،   
�لبغد�ديني وهم يبد�أون �شباحاتهم و�شط زخم مروري 
�شاعة  �لن�شف  فم�شو�ر  ليومياتهم،  �الأبرز  �ل�شمة  بات 

يو�زي رحلة �شفر لبع�س �لبلد�ن.
 �أزمة �ملرور يف بغد�د مدت جذورها يف �أغلب �ملفا�شل 
 " بامل�شلولة  �لبع�س"  ي�شفها  �ذ  للعا�شمة  �حلركية 
�المر �لذي �شكل عبئا حقيقيا تتفاقم حدته يف �شاعات 
وجهد  وقت  ت�شتنزف  م�شكلة  لتغدو  �ل�شباحية،  �لذروة 
�لبغد�ديني، وكذلك �لو�فدين للعا�شمة من �ملحافظات 

�الخرى.
بح�شب  �ليومي  �الإرب���اك  �الزدح���ام جت��اوزت  �أب��ع��اد   
نف�شية  الأم��ر����س  مبا�رش�  �شببا  لي�شكل  م��و�ط��ن��ني، 
�آخر  �لبطيء" بح�شب  "باملوت  وع�شبية ت�شنف علميًا 

�لدر��شات �لطبية �لعاملية.

�مام جتو�ل  �لعامة عاجزة  �ملرور  تقف مديرية  فيما   
" ول�شان  �لعا�شمة  �شو�رع  مركبة يف  مليون  �كرث من 
"�ليد ق�شرية و�لعني ب�شرية"، و��شابع �التهام  حالها 
�لعلميات  وق��ي��ادة  �لعا�شمة  "�أمانة  �شوب  توجه 
�لع�شكرية"، وقبل �خلو�س بتفا�شيل مو�شوع حتقيقنا 
علميًا  تقرير�ً  ن�شتعر�س  بغد�د  يف  �مل��رور  �أزم��ة  يف 
�الن�شان  على  وتاأثريها  �الزدحامات  خماطر  يو�شح 

وحياته.
االزدحامات ت�سبب املوت

 ي�شري �أحد �لبحوث �ل�شادرة عن �ملركز �لقومي الأبحاث 
�أن �لتكد�س  �لبيئة و�ل�شحة يف )نيبريج( باأملانيا، �إىل 
�الإنتاجية،  وتدين  �ملز�ج،  �شوء  فقط  ي�شبب  ال  �ملروري 
وكرثة �أخطاء �لعمل، ولكنه قد ي�شبب �لوفاة، و�أنه يرتبط 
باإ�شابة �شخ�س و�حد من بني كل 12 باأزمة قلبية، و�أن 
ترتفع  �مل��روري  �لتكد�س  يو�جهون  �لذين  �الأ�شخا�س 
لديهم �حتماالت �الإ�شابة باالأزمات �لقلبية ثالث مر�ت 

عن غريهم وحذرت من �آثار �الختناقات �ملرورية على 
�أ�شحاب �الأمر��س �ملزمنة كال�شكر و�أمر��س �لقلب.

 وت�شيف �لدر��شة �أن " تاأخر �لعاملني كل يوم عن بد�ية 
جممله  يف  يقلل  �أكرث،  �أو  ب�شاعة  �لر�شمي  �ل��دو�م  وقت 
�شاعات �لعمل �ملطلوبة مما يخف�س �الإنتاجية، وكذلك 
يتكبد �لقطاع �خلا�س كثري�ً من �خل�شائر �شنويًا ب�شبب 
لهذه  نتيجة  �ل�رشكات  وب�شائع  �شحنات  و�شول  تاأخر 
�لزحمة �ملرورية، وما ي�شاحبها من �حلو�دث �ملتكررة 
وبالتايل ترتفع فاتورة خ�شائر �القت�شاد �لوطني ب�شكل 

عام".
معاناة يومية

�مل��روري  �لزخم  �زم��ة  يف  �لوحيد  �ملت�رشر  �ملو�طن   
�بو حمزة  �ملو�طن  ي�شكو  �ذ  �ليومية،  يعر�س م�شكالته 
يف  �ملقعدة  زوجته  ي�شطحب  خم�شيني  رجل  �لبياتي 
كر�شي متحرك من �أزمة زحمة �ل�شو�رع ويقول: زوجتي 
حتتاج ملر�جعة �لطبيب مرتان يف �ل�شهر مل �عد �قوى 

ب�شو�رع  �ل��ذه��اب  فرحلة  بها  �ملر�جعة  على  نف�شيًا 
م�شلولة وعاجزة كعجزها ي�شعف قابليتي على �لتحمل 

وي�شتنزف طاقتي.
نوبات ع�سبية

 فيما يو�شح فالح �لر��شي وهو �ربعيني �لعمر، مدر�س 
�ل�شو�رع  �الزدح��ام��ات  �الهلية  �مل��د�ر���س  �ح��دى  يف 
ويو�شح �نه يعاين من "فوبيا �شغط �ل�شو�رع.  وي�شيف 
�أزمة  "�أن يعي�س �شبا كل يوم  �لنباأ �ملعلوماتية  �شبكة 
نف�شية نتيجة �لتاأخري عن �لدو�م، لذ� ي�شطر يف بع�س 
�لر�شمي  �ل��دو�م  وق��ت  قبيل  مبكر�  للخروج  �الحيان 
هدوء  يفقده  م��روري  بزخم  لدخوله  جتنبًا  ب�شاعتني 

�ع�شابه بح�شب قوله.
توك تك �سباحي

ي�شتاأجر  �لثانوية  �ملرحلة  يف  طالب  مهدي  جعفر   
رحلة  يف  يوميًا  "�لتوكتك"  �لطلبة  م��ن  وجمموعة 
�لذهاب و�الياب من �ملدر�شة، ويقول: �لتنقل بال�شيارة 

غري جمد، فزخم �ل�شو�رع يت�شبب بتاأخرينا عن �حل�شة 
�لغياب  مطب  يف  يدخلنا  ما  وه��و  �الوىل،  �لدر��شية 
�شبه  �شو�رع  مع  يوميا  تتكرر  فاحلالة  �ال�شاتذة،  مع 
مغلقة.  وي�شيف: ن�شتاأجر "�لتوكتك" يوميا فهي و�شيلة 
�رشيعة للتنقل ل�شغر حجمها وعدم خ�شوعها لالإ�شارة 

�ملرورية خا�شة يف �ل�شو�رع �لفرعية.
ازمات النف�سية

�لزحام،  يف  و�ل��دخ��ول  بال�شغط  "�ل�شعور  �أن  و�ك��د   
و�لبقاء يف �لطرقات لنحو �شاعة يف �لذهاب و�أخرى يف 
�لعودة له مردوده �ل�شلبي على مز�ج �الإن�شان و�شحته 
�لعامة، خا�شة و�إن ذلك يحدث ب�شكل يومي". وتطرق 
�ل�شلبية  �الث��ار  تو�شح  �مريكية  در��شة  �ىل  �لذهبي 
يف  �مل��روري  �الزدح���ام  ي�شببها  �لتي  و�القت�شادية 
�إهد�ر �لوقت، �ذ وبح�شب �لدر��شة فاإن له مردود� �شلبيا 
على �إنتاجية �لفرد، نظر�ً لل�شغوط �لتي يو�جهها �أثناء 
قدومه لعمله، �ذ �إن ن�شوة �ل�شباح و�حلما�س �لذي يجب 

�أعمالهم،  �إىل  باكر�ً  يذهبون  وهم  �لنا�س  يعرتي  �أن 
تفقدها تلك �الزدحامان �ملهولة �لتي ت�شهدها طرقات 
�ملدن �لرئي�شية.. وحذرت �لدر��شة من �آثار �الختناقات 
كال�شكر  �ملزمنة  �الأم��ر����س  �أ�شحاب  على  �مل��روري��ة 
يف  �ل�شاعة  حلو�يل  �لبقاء  �إن  وقالت  �لقلب..  و�أمر��س 
ت�شكل  منه  �لعودة  �أو  �لعمل  مقر  �إىل  �لذهاب  طريق 
ينعك�س  كبري�ً  �شغطًا  ومتثل  لالإن�شان،  نف�شيًا  �إنهاكًا 

على �شحته ومز�جه �لعام.
تراجع وظيفي

على  �حلر�س  ور�ء  �ليومي  �للهاث  �أن  على  و�شددت   
�الزدحام  وعرقلة  �ملحدد،  �لوقت  يف  للعمل  �حل�شور 
�لتوتر  من  حالة  يعي�س  �الإن�شان  يجعل  لذلك  ملروري 
�لع�شبي �لرهيب �شمن بر�مج يتكرر كل نهار.. و�أ�شادت 
�شكنية  جممعات  توفري  تتبنى  �لتي  �جلهات  بتجربة 
ملوظفيها بالقرب من تلك �جلهات، م�شرية �إىل �أن ذلك 

له مردود كبري على نف�شية �أولئك �ملوظفني، 

بغداد - سوزان الشمري

التفاوت االقتصادي وانعكاساته على المجتمع العراقي
�ل�شلم  يف  تدرجت  �أن  بعد  �ل��رتف  ظاهرة   
�لفاح�س  �ل���رث�ء  �إىل  �لغني  م��ن  ���ش��ع��ود� 
�لك�شب  �أب��و�ب  �نفتحت  وبعدما  �ل��رتف  �إىل 
زمن  يف  م�شاريعها،  على  و�حل��ر�م  �حلالل 
طوفان  �أم���ام  �لعمل  قيمة  فيه  �نح�رشت 
نفو�س  �ملنهمر وحتت �شغطه تغريت  �ملال 
�لب�رش حتى قادتهم �شطوة �ملال  �لكثري من 
نقر�أ عنهم  و�لتكرب، هناك من  �لغطر�شة  �ىل 
بع�شهم  نعرف  ورمب��ا  نلقاهم  وق��د  كثري� 
يف  �مل�شافات  بيننا  باعدت  و�ن  �هلنا  هم 
�الجتماعي  فالتفاوت  و�الأر�شدة،  �الأمكنة 
�القت�شادية  �حلياة  بنية  يف  جذوره  مد  قد 
و�شريها �لطبيعي، وحتافظ عليه �ملوؤ�ش�شات 

يف  �لرئي�شية  و�ل��ق��ان��ون��ي��ة  �الجتماعية 
�ل�رش�ع  ففكرة  حدته.  من  وتزيد  ع�رشه، 
�لطبقي ت�شتت �الن�شانية بني �لنا�س وتزرع 

�لعن�رشية.
�سراع من اأجل البقاء

يف  كبري�  ج��دال  �ث��ار  �لطبقي  �لتفاوت  �ن   
��شتهل  و�لقيم  �ملبادئ  حيث  من  �ملجتمع 
�شامل خ�شري موظف يف �لبلدية كالمه بهذه 
�لتي  �لربجو�زية  �لطبقة  �مقت  �نا  �جلملة 
تفرق بني �لعامل و�لطبيب والأين موظف يف 
�النتقاد�ت  �لكثري من  ��شمع  �ال�شغال  بلدية 
من  فمنهم  �لبلدية  عامل  حيال  �ل��الذع��ة 
�مل��ز�ح  �شبيل  على  جارحة  بجمل  يت�شدق 
"مال ثيابك باليه كاأنك  مع ��شدقائه مثال 
بال�شحك  يبد�أون  حتى  �لبلدية"  يف  عامل 

ويجعلني  حفيظتي  يثري  ما  وهذ�  �ل�شاخب 
طالتهم  �ل��ذي��ن  �الغنياء  �ن  �أرى  �مقتهم 
و�شلو�  ما  ي�شتحقون  ال  بغتة  على  �ل��رثوة 
�ن �شطوة �ملال حمقت بد�خلهم  عليه حيث 

كل �لقيم �الن�شانية.
�بر�هيم  ميار  قالت  ذ�ت��ه  �ل�شياق  ويف   
ب�شكل  �لطبقية  ظهرت  �شنة:   33 مهند�شة 
على  �لعامل  دول  له  تنظر  بلد  يف  و��شح 
مظاهر  لتعدد  �لنفطية  �ل���رثو�ت  بلد  �ن��ه 
�ل�شيار�ت  و كرثة  �لعمر�ين  �لرث�ء كاالمتد�د 
�لفقر  �حلديثة و هذه �ملوؤ�رش�ت تنفي �شفة 

�لذي �نت�شى ب�شكل ملحوظ .
 هناك �لكثري من �لعو�ئل تعي�س و�قعا موؤملا 
ب�شبب �فتقارها للعي�س بحياة كرمية وذلك 
من  تنتهي  ال  �زم��ات  من  �لبلد  به  مير  مما 

�الق���ت�������ش���اد 
و�الم��������ن وق���د 
ظ��ه��رت م��وؤخ��ر� 
ظ���اه���رة �ن��ت�����ش��ار 
يف  �ملقيتة  �لطبقية 
�لعر�ق �شاأ�رشد حالة 
�جل�س  و�نا  �شاهدتها 
يف عيادة �لطبيب �نتظر 
دوري حيث دخلت فتاة 
لتمد  عمرها  مقتبل  يف 
من  �ل�شدقة  طالبة  يدها 
��شتخرج  �لذين  �ملر�جعني 
�لبع�س من حمفظاتهم، مبلغا 
�شئيال وقدره )250( دينار ال 
ي�شد  �لفتاة  �دري هل ما جتنيه 
�حلياة  رم��ق  يف  �حتياجاتها 
بالت�شول  �شعت  ومل��اذ�  �مل�شنية 
وغريها  �ل��ع��ي��اد�ت،  يف  و�لتجول 
ر�أ�شي  يف  �الأ�شئلة  من  �لكثري  د�رت 
عيني  و�شاحت  الإج��اب��ة  �هتدي  ومل 
جتل�س  كانت  عمرها  بنف�س  فتاة  على 
�لرتف  حياة  عليها  تبدو  �الأريكة  على 
وهي  و�لديها  برفقة  كانت  لقد  و�لرخاء 
فمي  مالأت  بغ�شة  �أح�ش�شت  دورها  تنتظر 
ملا ر�أيت من �لتفاوت �لطبقي وكم متنيت لو 
تت�شاوى �لنا�س �شو��شية حتى ال ن�شاهد �أي 
فقد  �لظاهرة  هذه  ب�شبب  �ملجتمع  يف  تاأثر 
�لتي  �لفتاة  لثياب  �لنظر  �لفتاة  تلك  �أطالت 
كانت تقاربها �لعمر وهي تخجل من ثيابها 

�لبالية.

حلم العمر
�شنة:   25 قا�شم  علي  ��شاف  جهته  ومن   
�الهلية  �جلامعة  �أق�شاط  بجمع  عناء  بعد 
وممار�شتي الأعمال عديدة ول�شاعات مكثفه 
على  ح�شلت  �نا  ها  �جلامعة  �أق�شاط  ل�شد 
و�جهته  ما  لكن  �رتادها  وب��د�أت  مبتغاي 
فطاملا  �حل�شبان  يف  تكن  مل  �شعوبات  من 
حمط  �ملتو��شعة  وثيابي  هيئتي  كانت 
نظر�تهم  باأن  ��شعر  ود�ئما  زمالئي  �نظار 
تخبئ ��شت�شغار� �و تقليال من �شاأين لكنني 
�شوء  �ن��ه  يل  يخال  �و  �الم��ر  �جتاهل  كنت 
ظن لكن �رشعان ما ثبت �شدق حد�شي بعد 
ومن  جميلة  كانت  ق�شمي  من  بفتاة  تعلقي 
�حلرمان  طعم  تذق  ومل  جد�  مرتفة  عائلة 
�شد�  و�جهت  خلطبتها  تقدمي  وبعد  يوما 
لكن  �جهلها  كنت  الأ�شباب  عنيفا  ورف�شا 
لالرتباط  رف�شها  �شبب  ملعرفة  ����رش�ري 
�أجلاأ الإحدى زميالتها �ملقربات  بي جعلني 
�ننا  �خربتني  حيث  موجعا  رده��ا  وك��ان 
ال  عائلة  م��ن  فهي  �شيء  بكل  متفاوتان 
��شتطيع  ال  و�نا  �لب�شيطة  عائلتي  ت�شاهي 
�شد م�شاريفها �ليومية و�عقبت على ذلك �ن 
�رتيادي للجامعة ذ�تها ال يعني �ين ��شبحت 
�ملفرد�ت  تلك  �شمعت  �لطبقي  مب�شتو�هم 
�ثر� عميقا  تركت  وقد  �جلمر  كوقع  �لقا�شية 
�ل��ف��و�رق  �إن  حينها  و�أدرك���ت   ، نف�شي  يف 
�لطبقية هي جزء من حياتنا ولي�شت جمرد 
حينها  ومن  �لبع�س  يدعي  كما  م�شميات 
�شحكاتي  تكفيهم  ��شخا�شا  �جال�س  و�ن��ا 
يف  رمقهم  ل�شد  خبز  وك�رشة  �ملتو��شعة 

�ل�شباح .
روؤية اجتماعية

�جتماعية  باحثة  �حل�شناوي  مكي  ن��ور   
ظاهرة �لفقر و�لتفاوت �لطبقي يف �ملجتمع 
النعكا�شاتها  خطري�  دور�  تلعب  �لعر�قي 
�ف��ر�د  وعلى  �لعامة  �حلياة  على  �ل�شلبية 
�لطبقي  �لتمايز  عليه  ب��د�  �ل��ذي  �ملجتمع 
�خل��دم��ات  مبختلف  فئة  بتميز  و����ش��ح��ا 
ح�شاب  على  و�ل�شحية  و�ملعا�شية  �لتنموية 
�لفئات �لفقرية و�ملحرومة حتى و�ن ح�شلت 
هذه �لطبقات على بع�س �خلدمات مل حت�شل 
وتبقى  �ملطلوب  �لطبيعي  بال�شكل  عليها 
و��شافت  �حتياجاتها،  حتقق  ال  منقو�شة 
�حل�شناوي لقد تو�شعت هوة �لتفاوت �لطبقي 
�لوخيمة  وعو�قبها  خماطرها  يدرك  و�لكل 
�لطبقي  و�لتفاوت  �لفقر  الن  �ملجتمع  على 
�لتي  �ملخاطر  كل  بني  من  خطورة  �الك��رث 
حتيط باملجتمع، وما نو�جهه يف جمتمعنا 
حتمية  نتيجة  جاء  طبقي  وتفاوت  فقر  من 
وف�شاد  �شيا�شية  فو�شى  م��ن  نعي�شه  مل��ا 
�لعام  �ملال  على  وجت��اوز�ت  ومايل  �د�ري 
متر بدون ر�دع حقيقي بعد �ن ز�دت �لفقر�ء 
فقر� وجعلت �لعر�ق يت�شدر قو�ئم �لف�شاد يف 
�لعامل، وللحد من هذه �حلالة يجب �ن تتبع 
�ملقيتة  �لظاهرة  هذه  لطرد  جديدة  �شيا�شة 
ويعود  ملحوظ  ب�شكل  موؤخر�  �نت�رشت  �لتي 
�المر �ىل �شيا�شة �لدولة نف�شها وذلك بتوفري 
و�ن�شاء  للطلبة  منح  تقدمي  �و  عمل  فر�س 
م�شاريع لت�شغيل �لك�شبة و�لكثري من �خلطط 
بامل�شتوى  بينهم  فيما  �لنا�س  تقرب  �لتي 

�ملعي�شي.

روؤية اقت�سادية
��شتاذ  �لبياتي  �شتار  �القت�شادي  �خلبري   
�لتفاوت  �لنهرين  جامعة  يف  �القت�شاد 
وال  �لعر�قي  �ملجتمع  يف  و��شح  �لطبقي 
�دع��ي �ن��ه ج��ر�ء م��ا مي��ر ب��ه �ل��ع��ر�ق �ليوم 
�غلب �الزمات و�مل�شاكل �القت�شادية  و�منا 
خلقتها  مبعنى  تر�كمية  هي  و�الجتماعية 
�شابقة  و�زمات  حكومية  و�ج��ر�ء�ت  ظروف 
 2003 �لعام  بعد  ما  و�قع  مع  تظافرت  ثم 
عند  �لعامة  �ملو�زنة  �أن  �ملعروف  ومن   .  .
�قر�رها بقانون يتم تثبيت �الهد�ف �لعامة 
�لتي ت�شعى �ملو�زنة �ىل  فيها تلك �الهد�ف 
�أهم  �ل�شنة �ملالية ومن بني  حتقيقها خالل 
�عادة  �ىل  �ملو�زنة  �شعي  �مكانية  �الهد�ف 
�الجتماعية  �لفئات  ل�شالح  �لدخل  توزيع 
�ملحدود  �لدخل  ذوي  ل�شالح  �ملحرومة 
لكن من �ملوؤ�شف �ن هذ� مل يح�شل بل بقي 
�لو�شع كما هو مبعنى بقيت �لفو�رق و��شحة 
�د�ة  �ملو�زنة  تكن  ومل  �لنقدية  �لدخول  يف 
يف  �ي  �لتوزيع  يف  �لعد�لة  لتحقيق  فعالة 
�شلم  خ��الل  من  بني  وه��ذ�  �ل��دخ��ول  توزيع 
�لر�تب و�لدرجات �خلا�شة ورو�تب �لهيئات 
و�لوزر�ء و�ع�شاء جمل�س �لنو�ب ورمبا حتى 
بينما  �ملحافظات  جمال�س  �ع�شاء  رو�ت��ب 
�لدنيا  �لدرجات  موظفي  رو�تب  �ن  نالحظ 
تلبي  و�لرعاية �الجتماعية متدنية جد� وال 

متطلبات �حلاجات �ال�شا�شية الأ�شحابها.
كان  و�الد�ري  �ملايل  �لف�شاد  تف�شي  �ن  ثم   
جهد  �ي  وق��و���س  �مل��و�زن��ة  ��شتنزف  ق��د 
ب��اجت��اه �ال���ش��الح و�ع����ادة �الع��م��ار هذ� 
�ال�شرت�تيجيات  من  عدد  وجود  على  عالوة 
��شرت�تيجية  مثل  م�شتقبلية  كخطط  �لوطنية 
�لوطنية  �لت�شغيل  و�شيا�شات  �لفقر  من  �حلد 
مل  و�ال�شرت�تيجيات  �ل�شيا�شات  من  وغريها 
هذ�  على  ع��الوة  �لتطبيق  �إىل  طريقها  جتد 
عو�مال  و�لتهجري  �لنزوح  عمليات  �شكلت 
�شاغطة باجتاه زيادة معدالت �لبطالة �لتي 
و�شلت ح�شب �ح�شاء�ت وز�رة �لتخطيط �ىل 
)%30( وكذلك ز�دت معدالت �لفقر �ىل �كرث 
�الح�شاء�ت  �خ��ر  �ن  كما   .  .  )25%( من 
ت�شل  قد  �لعر�ق  �العالة يف  ن�شبة  �ن  �كدت 
يعملون   30% �ن  مبعنى   )70%( �ىل 
ترهق  ��شافية  م�شكلة  وهذه   70% الإعالة 
�و ت�شكل عبئا و��شحا على �لعائلة �لعر�قية 
يف  تكمن  �ال�شا�شية  �مل�شكلة  �ن  و�عتقد   ..
حرمانا  ميثل  �لذي  �لفقر  ثم  ومن  �لبطالة 
و�حل�شول  �خلدمات  من  وحرمانا  ماديا 

على �ملتطلبات �ال�شا�شية للعي�س بكر�مة.
�لو�قع  ه��ذ�  �ملوؤكد  من  �لبياتي  و��شاف   
يلقي بظالله على �ملجتمع من خالل جلوء 
�ىل  �مل�شاكل  هذه  من  يعاين  ممن  �لبع�س 
ع�شابات  �ىل  و�الن�شمام  و�ل�رشقة  �لعنف 
�الرهاب وغريها مبعنى  �جلرمية وممار�شة 
�ملت�شمنة  �الجتماعية  �لقيم  منظومة  �ن 
�لرحم  و�شلة  و�لنخوة  و�اليثار  لالخالق 
وت��ر�ج��ع��ت يف  �شلبا  ت��اأث��رت  ق��د  وغ��ريه��ا 
�ملجتمع �لعر�قي، �ي�شا هذ� �لو�قع �ذ� ��شتمر 
�الزمات  خللق  مدعاة  يكون  قد  حاله  على 
�القت�شادية و�لتوتر�ت �الجتماعية �لتي يف 
غنى عنها �حلكومة �لتي تن�شغل يف مو�جهة 

�كرث من �زمة �قت�شادية و�شيا�شية.

بغداد - زهراء جبار الكناني 

لماذا يعجز اليورو عن تحدي الدوالر؟
باريس – ماثيو لين

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

615.86
1.71
0.28%

3,151,849,955
4,834,072,152

805
31
6
17
8

0.60
2,308,866,887.00

0.48
1,071,079,256.00

0.88
504,314,000.00

0.90
172,856,617.00

0.41
149,750,000.00

)BMFI( موصل

)BGUC( خليج

)BBOB( بغداد

)BSUC( سومر

)BIME( اوسط

0.60
1,385,634,816.00

0.48
524,103,520.00

0.88
449,898,816.00

0.99
155,570,960.00

37.50
134,166,264.00

)BMFI( موصل

)BGUC( خليج

)BBOB( بغداد

)BSUC( سومر

)HBAY( بابل
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