
التقارير االممية للمدن االف�ضل من حيث  يف كل 
الظروف اخلدمية واملعي�ضية يف العامل حتتل بغداد 
بح�ضب  للعي�ش  االأف�ضل  للأماكن  االأخيير  املركز 
"مر�ضر"  التي تعدها جمموعة  ال�ضنوية  الدرا�ضة 
الدرا�ضة،  �ضملتها  مدينة   223 بني  لل�ضت�ضارات 
وذلك للمرة الثانية بعد درا�ضة �ضابقة اأجريت يف 

العام 2011.
االأمن  غياب  ب�ضبب  االأ�ضواأ  بغداد  ت�ضنيف  وجاء 
ت�ضتند  التي  للدرا�ضة  وفقا  اخلييدمييات  ونق�ش 
ال�ضيا�ضية  البيئة  ت�ضمل  عييامييل،   40 نحو  اإىل 
و�ضائل  عن  ف�ضل  واالقت�ضادية  واالجتماعية 

الرتفيه والنظافة وال�ضكن والبيئة الطبيعية.
الدرا�ضة مل تاأت باجلديد بح�ضب البغداديني الذين 
بيي)مكب  مدينتهم  حال   ، اأحاديثهم  يف  و�ضفوا 
�ضوارعها  يف  النفايات  انت�ضيار  بعد  للنفايات(، 
م�ضببًا  وباتيت  الفرعية،  قبل  الرئي�ضية  واأزقتها 
حقيقيًا  وت�ضويهًا  الوبائييية،  للأمرا�ش  رئي�ضيًا 
عرب  املييرمييوق  وبريقها  احليي�ييضيياري  ملظهرها 

التاريخ والذي اأغفلته )اأمرتها النائمة(.
اأمانة العا�ضمة وهي اجلهة امل�ضييوؤولة عن اجلانب 
حجم  تراجع  يف  الكرة  رمييت  واخلييدمييي  البيئي 
النفايات  بانت�ضار  يتعلق  فيما  خا�ضة  خدماتها 
املالية  التخ�ضي�ضات  وقلة  )احلكومة(،  ب�ضاحة 
واأزمة التق�ضف االقت�ضادي من جراء انهيار اأ�ضعار 

النفط .
كرة  اأرتييداد  النيابية  اخلدمات  اأعييادت  حني  يف 
االإداري  الف�ضاد  �ضوب  دارهييا  عقر  اىل  االأمانة 
بقلة  التحجج  عيييادة  دوائيييرهيييا  يف  امليي�ييضييرتى 
التخ�ضي�ضات املادية �ضماعة للأخطاء مع وجود 
اأن�ضطتها  اإيرادات مرادفة ت�ضتح�ضلها االأمانة من 

املختلفة. 
عمال مزاجيون

زيونة  منطقة  ي�ضكن  ابراهيم  خليل  املييواطيين 
العا�ضمة  و�ضط  زيونة  حي  فان  خليل  وبح�ضب 
وهو  ال�ضكنية  االحياء  اأرقييى  من  ي�ضنف  بغداد 
االزقة  يف  النفايات  انت�ضار  ب�ضبب  م�ضوه  اليوم 
الداخلية للحي ، ويتابع قوله " باأن عمال النظافة 
)الفطور  و�ضاعات عملهم موزعة بني   ، مزاجيون 
او املجاملت بينهم(، واولوية رفع االزبال تكون 

بح�ضب دفع االكرامية .
ر�سوم جمازية

العامل  حييي  ي�ضكن  �ضنة(  اجلابري)44  قي�ش 
من  الكثر  اإن   " يقول  ببغداد  الكرخ  جانب  يف 
اخلدمات  �ضوء  تعاين  مازالت  العا�ضمة  مناطق 
مناطق  يف  متركزها  اإن  اأذ  النفايات  رفع  وعدم 
معينة بالقرب من املنازل ي�ضبب امرا�ضا كثرة، 
" االمطار يف ف�ضل ال�ضتاء حتول تلك  اأن  م�ضيفا 
اإىل م�ضطحات مائية عبارة عن خليط  الرتاكمات 
ي�ضاعد  ذلك  فاإن  وبالتايل  واملياه،  النفايات  من 
طريق  عن  تنتقل  كثرة  فايرو�ضات  والدة  يف 

بحياة  تودي  مر�ضية  حاالت  وت�ضبب  احل�رشات 
الكثر من املواطنني، وتابع اأن " اأمانة بغداد من 
التي تعمل بتمويل ذاتي وهي حت�ضل  القطاعات 
على اموال ت�ضكل دخل جيدا ميكن االفادة منه يف 
امل�ضاريع خدمة للمواطن لكن ما يحدث هو زيادة 
يف جبايات خمتلفة خلدمات غر متوافرة ا�ضل ".
اإن منظر ال�ضارع البغدادي ال ي�رش احدا خا�ضة وانا 
متجهه اىل عملي �ضباحا، فاالأو�ضاخ تنت�رش على 
طول طريق الو�ضول لدائرتي بهذه العبارة حتدثت 
اأثناء  " يف  قولها  وتابعت   ، �ضنة(   32( مروة  ام 
مرور �ضيارة نقل املوظفني يف �ضوارع العا�ضمة، 
جند غ�ضة قد انتابتنا نحن املوظفون حني ننظر 
جهد  واليوجد  تنت�رش  وهي  االو�ضاخ  اكدا�ش  اىل 
لرفعها، بل جند جمموعة من العمال الك�ضاىل وهم 
يحملون مكان�ش لتنظيف ال�ضوارع وعربة �ضغرة 

ال تت�ضع لهذه الكميات الكبرة من االو�ضاخ.
بال امني بال هم

يف  مهجره  ميين  الييعييائييد  وهييو  علي  انيييور  يييقييول 
بني  ما  امل�ضوه  بغداد  منظر  يوؤرقني   " ا�ضرتاليا 
نفايات تتكد�ش يف �ضوارعها الفرعية واملركزية ، 
ناهيك عن طفح املجاري الذي بات �ضمعة ملزمة 
لهذه العا�ضمة مع اول زخة مطر ، وي�ضيف انور 
جراء  النف�ضي  والتوتر  الكاآبة  من  حالة  تنتابني 
يعي�ش  ومن  للعا�ضمة  الوا�ضح  اخلدمي  االهمال 
اي  اأن  يوكد  العراق  عدا  العامل  يف  دولة  اأفقر  يف 
جمهود خدمي يف مدينة احل�ضارة ال وجود له على 

اأر�ييييش الييواقييع 
وطييييالييييب انييييور 
باإلغاء موقع )اأمني 
لت�ضت�ضاغ  بيييغيييداد( 
دومنا  بغداد  ان  فكرة 
اأمني ينقذها من واقعها 
املزري،" بل امني بل هم 

."
يف  اخلدمي  القطاع  م�ضوؤولية 
اأمانتها  عاتق  على  تقع  بغداد 
اإدارتها  مع  والتعاون  بالتن�ضيق 
وجمل�ش  )حمييافييظيية  ميين  املحلية 
االقت�ضادية  فيياالزميية  حمييافييظيية(، 
م�ضتوى  عييلييى  بظللها  الييقييت  الييتييي 
ما  وهييو  العا�ضمة  يف  اخلدمات  تقدمي 
تلقيها  وكييرة  االمانة  ترفعه  �ضعاراً  بات 
قلة   " عيينييوان  حتييت  احلييكييوميية  �ضاحة  يف 
بغداد  حمافظة  لكن  املالية".  التخ�ضي�ضات 
اذ  االمانة  �ضاحة  اىل  الكره  اعييادوا  وجمل�ضها 
�ضوء  على  بغداد،  حمافظة  جمل�ش  اأع�ضاء  اأجمع 
ذلك  وعييزوا  العا�ضمة،  يف  والنظافة  اخلييدمييات 
اإقرار  وعدم  املعنية  اجلهات  بني  "التقاطع"  اإىل 

املالية  التخ�ضي�ضات  ،وقلة  العا�ضمة  قانون 
و"عدم تعاون" املواطنني، يف حني اأكدوا �رشورة 

خ�ضخ�ضة قطاع النظافة للنهو�ش به.
وقال جمل�ش حمافظة بغداد، يف بيانات �ضحفية، 
اإن "العا�ضمة بغداد تعاين �ضوء اخلدمات ما ي�ضكل 
عبئا كبرا على امل�ضوؤولني املحليني برغم وجود 
"ال�ضبب  اأن  عييادا  ذلك"،  وراء  تقف  عدة  اأ�ضباب 
العا�ضمة  يف  اخلدمات  لرتاجع  واالأهييم  الرئي�ضي 
اجلهات  عمل  يف  الوا�ضح  التقاطع  عيين  ناجم 

التنفيذية ب�ضبب عدم اإقرار قانون العا�ضمة".
بنق�ش  بييغييداد،  خييدمييات  هيئة  رئا�ضة  واأقيييرت 
"عدم  اإىل  ذلييك  وعييزت   ، العا�ضمة  يف  اخلدمات 
وجيييود روؤيييية لييدى اأمييانيية بييغييداد بيي�ييضيياأن قطاع 
كافية  مالية  تخ�ضي�ضات  وجود  وعدم  النظافة، 
العا�ضمة  بنظافة  االهتمام  وعدم  اجلانب،  لهذا 
واال�ضتغناء عن عدد كبر من عمال النظافة ب�ضبب 
"لدى الهيئة وجمل�ش  اأن  التق�ضف املايل"، موؤكدة 
خلل  من  القطاع  بهذا  للهتمام  م�ضاعي  بغداد 
اإقامة معامل لتدوير النفايات وحمطات حتويلية 
وزيادة االآليات والنهو�ش بامللكات البلدية التي 

تعاين ف�ضاداً ماليًا واإداريًا".
التخ�سي�سات املالية

واملحافظات  املييدن  من  والعديد  بغداد  �ضهدت 
العراقية منت�ضف العام املا�ضي تظاهرات عارمة 
طالبت بتوفر اخلدمات وحماربة الف�ضاد االدراي 
اأمانة بغداد   ، الدولة  اأنهك مقومات  واملايل الذي 
احلكومة  �ضاحة  اىل  الكرة  اأرتداد  اأعادت  بدورها 
وقلة التخ�ضي�ضات املالية اذ يقول الناطق با�ضم 
االمانة حكيم عبد الزهرة خلل ت�رشيح �ضحفي 
املوازنة  من  البلدية  دوائيير  تخ�ضي�ضات  اإن   "
اال�ضتثمارية  املوازنة  اأن  كما  قليلة  الت�ضغيلية 

خالية، االمر الذي يلقي بظلله على اخلدمات.
الفرتات  يف  بييغييداد  "اأمانة  بالقول  وي�ضتطرد 
ال�ضابقة كانت متول دوائرها البلدية وحاليا تلك 
الدوائر تعتمد على ايراداتها ور�ضوماتها اخلا�ضة، 

فاالمكانات باتت حمدودة. 
ال�ضابق  " االمانة يف  ان  الزهرة  عبد  يو�ضح  كما 
قلة  لكن  النفايات  لرفع  اليات  ت�ضتاأجر  كانت 
التخ�ضي�ضات ت�ضببت باإلغائ العمل بذلك وا�ضبح 
بغداد  ان  موؤكدا  الق�ضوى،  ال�رشورة  حاالت  يف 
حتاول يف املرحلة املقبلة ا�رشاك املجتمع املدين 
االهتمام  يف  املواطنني  الييتييزام  يف  للم�ضاعدة 

بنظافة العا�ضمة.
�سماعة االخطاء

اخلدمات النيابيية من جانبها و�ضفت طروحات 
اأمانة بغداد باملتخندقة خلف قلة التخ�ضي�ضات 
املالية وا�ضفة ذلك بيي)�ضماعة للأخطاء( اذ قالت 
ان  نعمة  عواطف  النيابية  اخلدمات  جلنة  ع�ضو 
ميزانية  لها  تكفل  ايرادات  متتلك  بغداد  "اأمانة 
على  عييام  ب�ضكل  االرتييكيياز  دون  بها  خا�ضة 
املك  "ايجار  نعمة  وت�ضيف  احلكومي.  الدعم 
املختلفة  الن�ضاطات  من  االموال  وجباية  الدولة 
تخ�ضي�ضات  لها  يكفل  وامل�ضاريع  بغداد  الإمانة 
باأولوياتها اخلدمية  االلتزام  مالية وميكنها من 
تعاين  ال  بغداد  اأمانة  اأن  اإىل  م�ضرة  ملواطنيها، 
يف  تكمن  م�ضكلتها  وامنا  التخ�ضي�ضات  قلة  من 
الف�ضاد االداري واملايل لل�ضخ�ضيات املتنفذة يف 
اأروقتها من بلديات ومديرين عامني، االمر الذي 
عولوا  الذين  للبغداديني  اخلدمي  القطاع  يربك 
خدمي  م�ضتوى  بتقدمي  اجلديدة  اأمينتهم  على 

يليق بالعا�ضمة على حد قول نعمة.
اأيرادات مرادفة

وقت  يف  بغداد  امانة  ك�ضفت  ال�ضياق  هييذا  يف 
االول  الن�ضف  يف  ايراداتها  حجم  اأن   " �ضابق 
من العام 2015 املن�رشم بلغت اكرث من )27( 
االملك  ايجار  جباية  عائدات  من  دينار  مليار 
يف  االمييانيية  وذكييرت  لها،  التابعة  والييعييقييارات 
بيان لها " اأن دائرة عقارات امانة بغداد حققت 
مليوين  و)602(  مليار   )27( بلغت  اييييرادات 
التابعة  والعقيييارات  االمييلك  ايجار  عن  دينار 
لها من حمال واك�ضاك وا�ضواق ومرائب وبنايات 
وغرها  و�ضياحية  ترفيهية  واماكن  ومطاعم 
وال�ضقوف  التوقعات  جييياوزت  اجلييياري  للعام 
املحددة لها ، وا�ضافت "ان عوامل عدة �ضاعدت 
على جباية هذه املبالغ ابرزها التطور احلا�ضل 
يف عمل ق�ضم اجلباية علوة على وجود تناف�ش 
االمييلك  بع�ش  باإ�ضتئجار  الراغبني  بني  كبر 
اإيجارها  بدل  ارتفاع  على  ي�ضاعد  ما  الأهميتها 
هذه  زيييادة  توقعت  االمانة   " اأن  اإىل  وا�ضارت   .
اعدت  كما  لها  املحدد  ال�ضقف  لتجاوز  الواردات 
خلل  االأمييوال  من  املزيد  جلباية  خطة  االمانة 
االأعوام املقبلة وتنفيذ االجراءات الكفيلة بتعزيز 
املييوارد  تعظيم  خييلل  من  الت�ضغيلية  املييوازنيية 
والغرامات  للر�ضوم  اجلباية  وتن�ضيط  املالية 
توؤمن  التي  املواقع  وعر�ش  اخلدمات  واجييور 

وفرة مالية .
اعييدادهييا   " االمييانيية  اأعلنت  ال�ضياق  هييذا  ويف 
واالإعلن  املهنة  ر�ضوم  بجباية  للمبا�رشة  خطة 
والنفايات من املكلفني الذين ميار�ضون ن�ضاطات 
بغداد”،  العا�ضمة  مناطق  عموم  يف  جتارية 
مبينا اأن “قانون واردات اأمانة بغداد ن�ش على 
قيام كل من ميار�ش مهنة بدفع %10 من مبلغ 
جهة  الأي  اإعلن  ر�ضم  وكذلك  ال�ضنوي،  االإيجار 
تعلن عن نف�ضها يف ال�ضوارع العامة وبواقع 10 
الواحد تتفاوت بح�ضب  اآالف دينار للمرت املربع 

لغة االإعلن العربية كانت اأم االأجنبية.
النفايات  اأجور  ت�ضمل  “اجلباية  اأن  اإىل  واأ�ضارت 
بح�ضب  حتييدد  ال�ضكنية  غر  الن�ضاطات  جلميع 
اأمانة  قبل  من  تقديرها  ومت  ن�ضاط  كل  طبيعة 
�ضتقوم  بغداد  “اأمانة  اأن  موؤكدة  �ضهريًا”،  بغداد 
امل�ضتعملة  لتلك  م�ضابهة  مطالبة  ورقة  باإ�ضدار 
على  تييوزع  والكهرباء  امليياء  اأجييور  جباية  يف 
املكلفني ووفقًا لتقديرات واقعية دقيقة وحقيقية 

ومو�ضوعية للمبالغ.
بغداد اال�سواأ

حموريا  دورا  متثل  كانت  ان�ضائها  منذ  بغداد 
وكانت  والعربية،  االإ�ضلمية  احل�ضارتني  يف 
القرن  �ضبعينات  يف  الييعييامل  مييدن  اأف�ضل  بييني 
عاما   1250( تتجاوز  زمنية  بحقبة  املا�ضي، 
اأ�ضواأ  قائمة  تذيلت  اليوم  هي  تاأ�ضي�ضها(  على 
احتلت  اذ  العامل،  يف  فيها  العي�ش  ميكن  مدينة 
ال�ضنوية  الدرا�ضة  بح�ضب  االأخيير  املركز  بغداد 
جمموعة  تعدها  والتي  للعي�ش  االأف�ضل  للأماكن 
"مر�ضر" لل�ضت�ضارات بني 223 مدينة �ضملتها 
�ضابقة  درا�ضة  بعد  الثانية  للمرة  وذلك  الدرا�ضة، 
الت�ضنيف ب�ضبب  2011، جاء هذا  العام  اأجريت 
غياب االأمن ونق�ش اخلدمات وفقا للدرا�ضة التي 
ت�ضتند اإىل نحو 40 عامل ت�ضمل البيئة ال�ضيا�ضية 
و�ضائل  عن  ف�ضل  واالقت�ضادية  واالجتماعية 

الرتفيه وال�ضكن والبيئة الطبيعية.

ال�ضك اأن اجلميع يدرك ان القطاع ال�ضناعي ميثل حمور 
العامل،  بلدان  من  اي  ين�ضدها  التي  امل�ضتدامة  التنمية 
ما  على  بناء  واخيير  بلد  بني  االهتمام  درجيية  وتختلف 
جند  وعندما  املعني،  البلد  يف  اولية  مييواد  من  متوافر 
يف  ال�ضناعي  بالقطاع  للنهو�ش  امكانيات  العراق  يف 
تتطلب  جديدة  مرحلة  امييام  فاننا  املجاالت  من  كثر 
حتقيق  يتم  خلله  من  الييذي  والبّناء  الفعال  التخطيط 

نه�ضة �ضناعية.
حتقق  ان  ميكنها  التي  التحويلية  بال�ضناعات  لنبداأ 
املواد  قيمة  من  وترفع  للبلد  كبرة  اقت�ضادية  جدوى 
تنت�رش  والتي  املهمة  ال�ضناعة  هذه  يف  الداخلة  االولية 
اأ�ضواقها يف جميع انحاء العامل ف�ضل عن ال�ضوق املحلية 
 ، منتجاتها  توريد  على  الييدوالرات  مليارات  تنفق  التي 
غاية  يف  امر  التحويلية  ال�ضناعات  بواقع  فالنهو�ش 
االهمية لكونه يحقق منفعة كبرة للبلد عرب التعامل مع 
املهمة  املنتجات  من  بكثر  اال�ضواق  ورفد  اخلام  النفط 

التي تلبي متطلبات ال�ضوق املحلية واالقليمية والدولية 
املوارد  اقر ب�رشورة تعدد  الربنامج احلكومي  اأن  ، كما 
املالية وكذلك النهو�ش بال�ضناعات املحلية وهنا ميكن 

ان نويل هذا النوع من ال�ضناعة االهمية البالغة.
يف  مهما  حمورا  ميثل  التحويلية  ال�ضناعات  تنمية  ان 

عملية النهو�ش االقت�ضادي، ويغني ال�ضوق املحلية عن 
املتزايدة على منتجات  لتغطية متطلباتها  اال�ضترادات 

هذا النوع من ال�ضناعات والذي يحظى باهتمام دويل.
وبييامييكييان الييعييراق الييتييوجييه الإعييييادة تيياأهيييييل اخلطوط 
على  والعمل  البرتوكيمياويات  معامل  يف  االنتاجية 

الن�ضاء  والتخطيط  متطورة  انتاجية  بخطوط  تزويدها 
كما  العاملية،  التقانات  باف�ضل  تعمل  جديدة  م�ضاريع 
هذه  اأ�ض�ضت  التي  العاملية  ال�رشكات  اإىل  العودة  ميكن 
هذه  لتطوير  فعاال  �رشيكا  لتكون  البلد  يف  ال�ضناعات 

ال�ضناعة.
ال�رشكات  مييع  الييتييعيياون  ج�ضور  لنمد  فر�ضة  امامنا 
ا�ضتراد  مرحلة  جتيياوز  على  لت�ضاعدنا  املتخ�ض�ضة 
ملختلف  م�ضدرين  اإىل  ونتحول  اخلام  النفط  م�ضتقات 
امل�ضاكل  من  الكثر  معاجلة  ن�ضهم  يف  كما  املنتجات، 
القطاع  دور  وتفعيل  البطالة،  مقدمتها  يف  االقت�ضادية 

اخلا�ش يف هذا املجال.
اأنه  هو  علينا  ما  فيياإن  االجتيياه  هذا  يف  جادين  كنا  اذا 
يجب ان نتناول  امل�ضاكل والتحديات التي تواجه تفعيل 
هذه ال�ضناعة املهمة ب�ضفافية عالية واحللول املقرتحة 
ننه�ش  واأن  البلد،  داخييل  االنتاج  عجلة  تدوير   بهدف 
التحويلية  بال�ضناعات  للنهو�ش  التخطيطية  باجلوانب 
ومتو�ضطة  طويلة  خطط  و�ضع  تت�ضمن  ان  البييد  التي 

وق�ضرة االمد.
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القطاع الخاص .. أجور متدنية وغياب للضمان 
يتعاي�ش القّطاعان العام واخلا�ش يف اقت�ضاديات 
جميع الدول، اإاّل اأنه يختلف من حيث الدور واحلجم 
لطبيعة  تبعًا  اخييرى،  اىل  دوليية  من  منهما  لكل 
اأو تلك،  النظام االقت�ضادي املتبع يف هذه الدولة 
النامية ومنها  الدول  العام يف  القطاع  احتل  وقد 
و�ضيطرته  حجمه  حيث  من  كبرة  اأهمية  العراق 
على مفا�ضل االقت�ضاد، اإذ ال يخفى على املتتبعني 
النامية  الييدول  ان  احلديث  االقت�ضادي  للتطور 
اإىل  ال�ضيا�ضي جلاأت  ا�ضتقللها  بعد ح�ضولها على 
ال�ضيطرة على اأهم القطاعات االقت�ضادية الأ�ضباب 
�ضيا�ضية واجتماعية، فر�ضتها الظروف يف حينها، 
ال�ضلع  توفر  االجتماعية يف  العدالة  منها حتقيق 
معتدلة،  باأ�ضعار  للمواطنني  اال�ضا�ضية  واخلدمات 
م�ضتوى  وحت�ضني  النمو  زييييادة  يف  واال�ييضييهييام 

التحتية،  البنى  م�ضاريع  تنفيذ  املعي�ضة من خلل 
الت�ضغيل  ميين  معقول  م�ضتوى  على  واالبييقيياء 
اأن�ضطة  العمل وتوجيه املوارد نحو  وتوفر فر�ش 
العامة  امل�ضالح  تخدم  التي  الرئي�ضية  اال�ضتثمار 

والتاأثر االإيجابي على ال�ضادرات.
اخلا�ش  للقطاع  التوجه  عن  العراق  يتخلف  مل 
االقت�ضادية  ال�ضيا�ضة  ان  اإذ   ،  2003 عييام  بعد 
التي  ال�ضوق،  اقت�ضاد  اعتماد  هي  اجلديد  للعراق 
على  منه   25 املادة  يف  العراقي  الد�ضتور  اكدها 
تطور  كذلك  وتنميته،  اخلا�ش  القطاع  ت�ضجيع 
العراقية  العائلة  وحيياجيية  االجتماعية  احلييييياة 
يف  العمل  اىل  بالكثرين  دفع  املييوارد  تعدد  اىل 
مع  يتنا�ضب  مبا  املوارد  لزيادة  اخلا�ش،  القطاع 
من  هناك  ولكن  للعائلة،  املتزايدة  االحتياجات 
العك�ش  وهناك  احلكومة،  دوائر  يف  العمل  يف�ضل 
طرف  وكل  االهلي،  القطاع  يف  العمل  يف�ضلون 

يف  العمل  يبقى  ولكن  بييه،  املتعلقة  ا�ضبابه  له 
القطاع اخلا�ش اأكرث اأهمية من العام، لكونه يف�ضح 
املجال للبداع والتطور اكرث من العام بح�ضب راأي 

اخلرباء.
العمل  اال�ضخا�ش يف ق�ضية  اآراء بع�ش  ا�ضتطلعنا 
فكان  والعام،  اخلا�ش  القطاعني  بني  واملفا�ضلة 
اأم  اخلا�ش  القطاع  يف  العمل  تف�ضل  اأين  ال�ضوؤال، 

العام، وما هي املزايا التي يقدمها كل منهما؟
القطاع اخلا�ش وتدين االأجور

نور  لل�ضيدة  كانت  �ضوؤالنا  عن  االوىل  االجييابيية 
الن�رشاوي )ُمدر�ضة لغة فرن�ضية يف مدر�ضة اهلية( 
فقالت يف هذا ال�ضاأن" القطاع اخلا�ش يف العراق 
لطاقة وجمهود  واأمت�ضا�ش  ابتزاز  هو عبارة عن 
�ضوء  مع  جييداً  جييداً  زهيدة  اأجييور  مقابل  ال�ضخ�ش 
املعاملة هذا باال�ضافة اإىل متاعب العمل العادية، 
القطاع  يف  العمل  يعترب  وامركا  اوربييا  يف  لكن 

عالية  تكون  االجييور  الن  جيدة،  فر�ضة  اخلا�ش 
بالن�ضبة  اأما  للعمل،  من�ضف  تقييم  هناك  ويوجد 
�ضمانًا  يعد  النه  اأف�ضل  العام  فالقطاع  للف�ضل 
يوجد  ال  حني  يف  املييوظييف،  ال�ضخ�ش  مل�ضتقبل 
املتاأخرة  البلدان  يف  اخلا�ش  القطاع  يف  �ضمان 
او النامية كالعراق، واقول هذا الكلم عن جتربة، 
ال�ضيما اأن املدر�ش مثل يواجه م�ضكلة عند تدخل 
اأولياء االمور يف كل �ضغرة وكبرة و�ضواء كانوا 
العمل يف  اذا كان  اأما  اأو من دون حق،  على حق 
، لكن  موؤ�ض�ضة حكومية فل يتدخل احد يف العمل 
هناك ايجابيات للعمل يف القطاع اخلا�ش تتمثل 
واكت�ضاب  االخت�ضا�ش  وممار�ضة  الفراغ  �ضد  يف 

اخلربة.
�ضاعات العمل يف القطاع اخلا�ش

املوارد  دائرة  يف  )موظفة  ح�ضني  ن�رشين  ال�ضيدة 
القطاع   " تقول  اإذ  مماثل  راأي  لها  كان  املائية( 

اأن  اأرى  الأنني  اخلا�ش،  القطاع  من  اف�ضل  العام 
القطاع  يف  يعمل  مليين  ا�ضتغلل  حيياالت  هناك 
اخلا�ش ب�ضبب �ضوء االو�ضاع وعدم توفر العمل يف 
القطاع  االجر يف  يكون  ما  فغالبا  العام،  القطاع 

اخلا�ش قليل مقارنة مع عدد �ضاعات العمل.
وكذلك قد يتعر�ش العامل يف القطاع اخلا�ش اىل 
التهديد بالطرد يف اية حلظة، وقد يكون ذلك ب�ضبب 
اأو عدم رغبة رب العمل بوجود  افل�ش رب العمل 
او قد يكون  ب�ضبب م�ضالح �ضخ�ضية،  العامل  ذلك 
رب العمل غ�ضا�ش والعامل ال يقبل الغ�ش، علما اأنه 
يف  العامل  حق  ت�ضمن  وقوانني  �ضوابط  توجد  ال 
القطاع اخلا�ش من مزاج ورغبة رب العمل، الذي 
يبحث عن الربح اأوال حتى لو كان ذلك على ح�ضاب 

حقوق العامل.
اما القطاع العام فاالأجر ثابت ولي�ش هناك خوف 
انتهاء  حالة  يف  اإال  العمل،  فقدان  او  الطرد  من 

املوؤقتة،  امل�ضاريع  يف  العمل  كان  اذا  امل�رشوع، 
اما امل�ضاريع الدائمة فيكون ثابتا ويتجدد يف كل 
اأغلب  فرتة، كما هو احلال يف االجور اليومية يف 
ا�ضهر،  ثلثة  كل  العقد  يتجدد  حيث  الدولة،  دوائر 
بوجود  يتميز  ال  العراق  يف  اخلا�ش  القطاع  اأما 
منه  يعي�ش  اأن  ميكن  راتبه  من  فائ�ش  اأو  تقاعد 
العمل،  عن  عاجزاً  اأ�ضبح  انه  حال  يف  االن�ضان 
حتمي  ملزمة  قانونية  ت�رشيعات  يتطلب  وهييذا 
هناك  يكون  حتى  اخلا�ش،  القطاع  يف  العمالة 
انه  خا�ضة  القطاع،  هذا  يف  للعمل  ورغبة  توجه 

ميتلك دورا كبرا يف تطوير البلد. 
يييدعييى  نيييظيييام  هييينييياك  اليييعيييامل  دول  اكييييرث  يف 
القطاع  يف  حتى  التقاعدية  باال�ضتقطاعات 
يتم  حيث  العمل  ا�ضحاب  على  يفر�ش  اخلا�ش، 
التقاعد لكن  الراتب من اجل مرحلة  اأخذ جزء من 

للأ�ضف هذا النظام غر مفعل يف العراق.
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ملخص

كمية

قيــــمة

اســــعار

المؤشر العام

التغير

نسبة التغير

القيمة المتداولة

األسهم المتداولة

عدد الصفـقات

الشركات المتداولة

أسهم ارتفعت

أسهم انخفضت

األسهم الثابتة

639.05
3.96
0.62%

3,550,845,486
4,530,436,252

667
44
20
6
18

0.70
2,147,483,647.00

0.41
324,700,000.00

0.53
208,028,065.00

0.33
129,192,095.00

0.34
108,038,000.00

)BTRI( عراق

)BIME( اوسط

)BMFI( موصل

)BUND( متحد

)BBAY( بلبنك

0.70
2,100,000,000.00

6.14
516,150,208.00

0.41
132,762,000.00

2.45
122,468,176.00

0.53
110,074,872.00

)BTRI( عراق

)TASC( اسيا

)BIME( اوسط

)IBSD( بيبسي

)BMFI( موصل
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