
التحديات  اأ�رش�س  اليوم هو  التحدي االقت�صادي  اإن 
ال  االقت�صاد  عن  واحلديث  بلدنا،  يواجهها  التي 
الأن  نظراً  التعليم،  عن  احلديث  عن  اإطالقًا  ينف�صل 
اقت�صاد  اأي  معرفيًا،  اقت�صاداً  اأ�صبح  اليوم  اقت�صاد 
االإن�صاين  وال��ذك��اء  واالإب����داع  املعرفة  على  يقوم 
والبحث العلمي )راأ�س املال الب�رشي بداًل من املواد 

اخلام(.
ومل يظهر االقت�صاد املعريف اإال يف الدول املتقدمة 
وج��ودة  بنوعية  الوثيق  الرتباطه  نظراً  تعليميًا، 
التعليم الذي تقدمه تلك الدول. وُتَعد كوريا اجلنوبية 
واليابان منوذجا بارزاً للدول التي يقوم اقت�صادها 
على املعرفة واملعلومات، بل اإن منتجات هذا النوع 
من االقت�صاد املتمثل ب�رشكات �صام�صونك وهونداي 
اأ�صبح يحقق مكا�صب تتفوق على مكا�صب ال�رشكات 

النفطية العمالقة.
مالمح  وي�صكل  �صيحدد  ال��ذي  هو  فقط  التعليم  اّن 

م�صتقبلنا ولي�س النفط، فالنفط ثروة مادية نا�صبة، 
يومًا  الرثوة فقد ت�صبح كا�صدة  واإن مل تن�صب هذه 
ما. هناك دول ال يوجد يف باطن اأر�صها اليوم ذرة 
ذلك جتدها  ومع  واحدة،  ذرة حديد  اأو  واحدة،  نفط 

تقود العامل اقت�صاديًا.
احل�صاري،  واالزده���ار  والتقدم  الوطنية  التنمية 
على  واأ�صا�صية  مبا�رشة  ب�صورة  يعتمد  اليوم  اأ�صبح 
ومن  املادية.  الرثوات  على  ولي�س  الب�رشية،  الرثوة 
املتقدم  العامل  دول  يجعل  الذي  اإن  القول  البديهي 
الب�رشية  ثروتها  الثالث هو  العامل  دول  تختلف عن 
الرثوة  التي ت�صنع هذه  العايل  تعليمها  وموؤ�ص�صات 

الب�رشية الكفوؤة.
يف كل دول العامل توجد موؤ�ص�صات تعليم عال ولكن 
على  ق��ادرة  التعليمية  املوؤ�ص�صات  هذه  من  القليل 
بع�س  تنجح  ملاذا  اأما  حقيقية،  ب�رشية  ثروة  �صنع 
نظم التعليم العايل يف �صناعة ثروة ب�رشية يف حني 
تف�صل نظم اأخرى، فال�صبب يعود بالدرجة االأوىل اإىل 
اأولوية  التعليم  متنح  التي  للدولة  ال�صيا�صية  االإرادة 

بدوره  وتوؤمن  وميزانياتها،  اأجندتها  يف  ق�صوى 
اأن  توؤمن  ذلك  وقبل  التنمية،  �صناعة  يف  العظيم 
مواطنها ي�صتحق تعليمًا عايل النوعية يحرتم عقله 

وكرامته.
اأي  باقت�صاد  الو�صول  يف  التعليم  ينجح  ولكي 
اأن  يجب  العاملي،  االقت�صاد  م�صتوى  اإىل  جمتمع 
مهارات  وتاأ�صي�س  بناء  نحو  التعليم  هذا  يتوجه 
تعليمية نوعيه جديدة لدى املتعلمني، وهي مهارات 
احلادي  القرن  يف  التعلم  مهارات  ت�صمى  اأ�صبحت 
والع�رشين، وعلى راأ�س تلك املهارات تاأتي مهارات 
جوهرية مثل مهارة التفكري الناقد، ومهارة التفكري 

ومهارة  الفعال،  التوا�صل  وم��ه��ارة  االإب��داع��ي، 
اجلماعي.  العمل  ومهارات  املنطقي،  التحليل 
فاإنه  املهارات  هذه  على  التعليم  يوؤكد  عندما 

�صيلد حتمًا اقت�صاداً معرفيًا قويًا ومميزاً.
وفر�س  مهن  على  املعرفة  اقت�صاد  ق�صى  لقد 

عمل تقليدية كانت �صائدة قبل عقدين من الزمن، 
وخلق يف املقابل مهنًا وفر�س عمل جديدة تتطلب 

مهارات نوعية جديدة ال ميكن للتعليم التقليدي اأن 
يحققها.

اأما اليوم فقد ظهر يف الغرب ودول �رشق اأ�صيا توجه 
تعليمي جديد �صكل حجر الزاوية القت�صاد الدول، اإنه 
اأ�صموه )STEM(، هذا التوجه يدمج العلوم  توجه 

والهند�صة  وال��ري��ا���ص��ي��ات 
ويقدمها  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
متكاملة.  بحزمة  للطالب 
من  تعليمنا  اأي��ن  نحن،  اأم��ا 

اقت�صادنا؟
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االقتصاد الصيني .. المارد العالمي الذي دق ناقوس الخطر
مل يكن يف ذهن اجلميع يف يوم من االيام ان تكون 
الذي يخرج  الهائل  االقت�صادي  املارد  ذلك  ال�صني 
ال�صيوعية والتخلف والدكتاتورية والقمع  من قمقم 
ابقاء  ارادت  التي  امل��ح��اوالت  كل  وان  والبط�س، 
بالف�صل،  نائمًا وقابعًا يف قمقمه باءت  املارد  هذا 
يف  اجلميع،  على  وبقوة  نف�صه  املارد  ذلك  ليفر�س 
حتى  و�صناعته،  لب�صائعه  م�صتهلكني  يكونوا  ان 
حيث  اجلديد،  احلال  لواقع  ا�صت�صلمت  ال��دول  اعظم 
ا�صتطاع هذا املارد ويف وقت ق�صري ان يكون ثاين 
اكرب اقت�صاد من حيث الناجت املحلي االجمايل يف 
هو  وكما  واالزده��ار  االنتعا�س  هذا  ان  اال  العامل، 
من  بدورة  مامير  دائما  فاالقت�صاد  اليدوم،  معلوم 
ينكم�س،  اخرى  وت��ارة  ينمو  جتده  تارة  التغريات، 
واجلديدة،  املت�صارعة  املتغريات  ظل  يف  خ�صو�صًا 

وهذا مابدت ت�صت�صعره ال�صني االن، وما�صار يلوح 
يف االفق، حيث بني موؤخراً �صندوق النقد الدويل ان 
"�رشيعة  بوترية  مي�صي  ال�صني  يف  االإقرا�س  منو 
للغاية" باملعايري العاملية وهناك خماطر متنامية 
من اأن يت�صبب ذلك يف اأزمة م�رشفية اأو تباطوؤ حاد 
يف النمو اأو االإثنني معا اإذا مل تكن هناك ا�صرتاتيجية 
وذكر  الديون،  ا�صتفحال  م�صكلة  ملعاجلة  �صاملة 
تعمل  اأن  عليها  بكني  اإن  عمل  ورقة  يف  ال�صندوق 
�رشيعا قبل اأن تتغلغل امل�صكالت يف جوهر النظام 
ملعاجلة  حاجة  هناك  تكون  اأن  وقبل  امل�رشيف 
يف  واملقرت�صني  باملقر�صني  املتعلقة  امل�صكالت 
نف�س الوقت، ومتثل هذه الورقة واحدة من حتذيرات 
عديدة اأطلقها �صندوق النقد الدويل ب�صاأن االقت�صاد 

ال�صيني هذا العام.
اقت�صاد  اأك��رب  ث��اين  ينمو  اأن  ال�صندوق  ويتوقع 
 6.6 االمريكية  املتحدة  الواليات  بعد  العامل  يف 

�صيتباطاأ  النمو  اإن  قال  لكنه   2016 يف  املئة  يف 
2021، وتبلغ  5.8 يف املئة يف  تدريجيا اإىل نحو 
ديون ال�رشكات ال�صينية نحو 18 تريليون دوالر اأو 
169 يف املئة من الناجت املحلي االإجمايل  حوايل 
للبالد، وقدرت وكالة الت�صنيف االئتماين �صتاندرد 
اإىل  حاجة  يف  ال�صني  بنوك  اأن  جلوبال  بورز  اآند 
زي��ادة  لتغطية  دوالر  تريليون   1.7 بنحو  اأم��وال 

حمتملة يف القرو�س املتعرثة.
ن�رشها  التي  النقد  �صندوق  ورق��ة  يف  ج��اء  ومم��ا 
تخفيف  "جمرد  االأول  ت�رشين  اأك��ت��وب��ر   14 يف 
من  متعرثة  قرو�س  �صطب  خالل  من  البنوك  اأعباء 
اأو  البنوك  ر�صملة  اإع��ادة  اأو  العمومية  ميزانياتها 
ال�صماح باإفال�س �رشكات بدون اإعادة ر�صملة البنوك 

لن ينع�س الن�صاط االقت�صادي."
تنفيذ  يف  االآن  حتى  اأخفقت  ال�صلطات  اأن  واأ�صاف 
ال�صني  اجت��اه  يت�صمن  حيث  �صاملة  ا�صرتاتيجية 

الزائدة"  الطاقة  "م�صكلة  معاجلة  رئي�صي  ب�صكل 
وهذا  املالية،  بالتعقيدات  االهتمام  من  قليل  مع 
املركزي(  )البنك  ال�صيني  ال�صعب  بنك  اعلن  وقد 
بقيمة  جديدة  قرو�صا  قدمت  ال�صينية  البنوك  اإن 
يف  دوالر(  مليار   181.3( يوان  تريليون   1.22
�صبتمرب اأيلول لت�صل اإىل اأعلى م�صتوياتها يف ثالثة 
منو  ارتفع  بينما  التوقعات  بكثري  ومتجاوزة  اأ�صهر 

املعرو�س النقدي.
تباط�ؤ اقت�صاد ال�صني م�صدر خطر 

لالقت�صاد العاملي
يف  االقت�صاديني  كبري  ذك��ر  ال�صياق  ذات  ويف 
اقت�صاد  يف  تباطوؤ  اأي  اإن  ال��دويل  النقد  �صندوق 
ال  واإنه  العاملي،  لالقت�صاد  كبري  تهديد  هو  ال�صني 
"هبوطا ا�صطراريا" فادحا الأحد حمركات  ي�صتبعد 
النمو االقت�صادي يف العامل، واأ�صاف ان ال�صني متر 
اأن االقت�صاد يتباطاأ  بثورة �صيا�صية كبرية. واأعتقد 

واأ�صار  الر�صمية،  االأرق��ام  تظهره  مما  اأكرث  بدرجة 
اإىل اأنه "اإذا اأردت اأن تنظر اإىل جزء من العامل لديه 
م�صكلة دين فلتنظر اإىل ال�صني. اإذ اإن لديهم ر�صيدا 

غذى النمو، لكن هذه االأ�صياء ال ت�صتمر اإىل االأبد."
 - املا�صي  االأ�صبوع  ال��دويل  الت�صويات  بنك  وقال 
املركزية  امل�صارف  اأبحاث دويل يخدم  وهو مركز 
بالن�صبة  ال�صيني  الر�صيد  ن�صبة  يف  "الهوة"  اإن   -
الدين يف  الناجت املحلي - وهي كمية  اإجمايل  اإىل 
اأي اقت�صاد بالن�صبة اإىل النمو ال�صنوي - تقف عند 
30.1 يف املئة، مما يزيد املخاوف من اأن انتعا�س 
ر�صيد  فقاعة  على  يعتمد  كان  ال�صيني  االقت�صاد 

غري م�صتقر.
طبقا  ج��دا  "مرتفعة  ب��اأن��ه��ا  االأرق����ام  وُو���ص��ف��ت 
جلنة  ذك��رت��ه  م��ا  بح�صب  الدولية"،  للم�صتويات 
يتخترب  ال��ذي  اأجن��ل��رتا،  بنك  يف  املالية  ال�صيا�صة 
التباطوؤ  الآثار  الربيطانية  امل�صارف  تعر�س  االآن 

ما  الربيطانية  امل�صارف  ل��دى  ويوجد  ال�صيني. 
قيمته 530 مليار دوالر قرو�صا واأمواال يف جمال 
االأعمال يف ال�صني، مبا يف ذلك هونغ كونغ. وميثل 
لدى  االأجنبي  الر�صيد  من  املئة  يف   16 نحو  هذا 

امل�صارف يف اململكة املتحدة.
الي�ان ال�صيني و�صدمات متتالية

احدثت ال�صني �صدمة يف اال�صواق يف منت�صف اب/
ب�صكل  اليوان  �صعر  خف�صت  عندما   2015 اغ�صط�س 
وا�صتنفد  ترتاجع  عملتها  ت��زال  ال  �صنة  وبعد  كبري 
عن  يرتاجع  مل  ال�صني  فبنك  لديهم  ما  امل�صاربون 
�صيا�صة التدخل وامل�صتثمرون اقل قلقا بكثري، حيث 
يف  واملوجهة  امل�صتقرة  عملتها  ال�صني  خف�صت 
ال�صيف املا�صي  ا�صبوع  %5 خالل  املعتاد بن�صبة 
واليوم بات م�صموحا لليوان بالتذبذب امام الدوالر 
�صمن هام�س %2 من ال�صعر املرجعي الذي يحدده 

بنك ال�صني.

بغداد – إيهاب النواب

اطفال الشوارع أحالم تالشت في غياهب الفقر واالزمة االقتصادية
من  ع�رش  الثانية  "حمودي"  الطفل  يبلغ  مل 
�صندوقًا  يحمل  كان  ذلك  ومع  بعد،  عمره 
الورقية  املناديل  وعلب  بال�صكائر  مليئًا 
ال�صوارع  وقناين العطر الرخي�س، يجري يف 
لعله  املرور  ا�صارات  وقرب  التقاطعات  عند 
بكثري،  تكربه  التي  املهنة  بهذه  رمقه  ي�صد 
داهمته  ال�صواق  باأحد  اللحاق  وبينما حاول 
حياته  يف  ي��ذق  مل  �صاب  يقودها  �صيارة 
الفتى  دم���اء  فاختلطت   .. احل��رم��ان  طعم 
عطر  رائحة  منها  تفوح  التي  ال�صكائر  بتبغ 

رخي�س.
بعد ا�صت�صهاد والد حمودي باأحد االنفجارات 
ليوفر  درا�صته  وترك  للعمل  الظروف  قادته 
تخلى  العي�س،  لقمة  االربعة  واخواته  المه 

الفقر  يطرق  ال  حتى  الغ�صة  اح��الم��ه  ع��ن 
بابهم وها هو قد التحق بابيه.

حلم الطف�لة
بني  اخ��ت��زل��ت  كلمات  اعي�س"  ان  "اريد 
كلمات  الب�صطاء  وماأ�صي  اأوج��اع  طياتها 
امله�صمة  واآمالهم  املحطمة  احالمهم  حتمل 
وك�رشة  ب�صيطة  ثياب  تكفيهم  الذين  اأولئك 
مل  ذلك  وبرغم  باإ�صعادهم  كفيلة  فهي  خبز 
يجدوا مالذا امنا يحميهم من غياهب الفقر 
اغارت  الذي  الوحيد  الطفل  حمودي  يكن  مل 
الكثري  هناك  بل  حتفه  ليلقى  الدنيا  عليه 
من تك�رشت احالمهم على ابواب االمل بان 

ينالوا ما متنوه يف طفولتهم .
والفرا�صات،  االزهار  بحب  جمنونًا  كان  لقد 
مولعا بالطبيعة حد الهيام، عا�صقا لالأزهار 
اأظفاره،  نعومة  منذ  والنباتات  واالأ�صجار 

قبل  ال��زراع��ة  كلية  يف  درا�صته  انهى  لقد 
حوايل خم�س �صنوات، لكنه يعمل يف )احلي 
اكوام  حتت  النهار  طوال  مو�صدا  ال�صناعي( 
احلديد، انه ال�صاب ازهر الذي متنى ان يعمل 
تراكم  وقد  ال��درج  يف  بقيت  التي  ب�صهادته 
تطول  ال  ان  والج��ل  ال�صنوات  غبار  عليها 

�صياط الفقر ظهره قرر العمل باأي �صيء.
الظلم  من  الثمن  يدفعون  اطفالنا  زال��وا  ما 
املجحف الذي انت�صى ب�صبب ما مير به البلد 
الذي  الكبري  التقدم  من  بالرغم  عقود  منذ 
التي  االن�صانية  ي�صمى  مبا  العامل  ي�صهده 
ما  هذا  العراق،  يف  معدومة  �صبه  ا�صبحت 
كالمها:  �صالم  كوثر  املحامية  به  ا�صتهلت 
قا�صية  ل�صور  اتطلع  �صيارتي  اق��ود  حينما 
فتيات و�صبيان منهم من يحمل خرقة  من 
ومنهم  ال�صيارات  زجاج  مل�صح  القما�س  من 

العلكة  يبيع  من 
واخ�������رى ت��ط��ل��ب 
يف  وحتى  ال�صدقة 
ال�صعبية  اال����ص���واق 
تاركني  جندهم هناك 
املدر�صة  يف  مقاعدهم 
العي�س  لقمة  ل��ي��وف��روا 
فح�صب  االط��ف��ال  ولي�س 
من  منهم  ال�صباب  حتى 
ت��خ��ل��ى ع���ن اأح����الم����ه يف 
اجل��ل��و���س ع��ل��ى م���درج���ات 
اجلامعة ويكتفي ببيع اخل�صار، 
وجتده  ال�صهادة  نال  من  ومنهم 
يعمل يف اال�صواق النه مل يح�صل 

على وظيفة ب�صهادته.
تبديل املعايري

من جهتها ترى نور احل�صناوي وهي 
باحثة اجتماعية ترى ان معايري الفقري 
قد تبدلت بني االأم�س واليوم والتي يجب 
الفقري  تعريف  يف  االعتبار  يف  توؤخذ  اأن 
يف ما هو احلد االأدنى من احلياة الكرمية ، 
ومبا ان املجتمعات بطبيعتها تتغري، فاحلد 
ارتفع،  احلالية  احلياة  متطلبات  من  االأدنى 
واأ�صبح املواطن ال ي�صتطيع حتقيق هذا احلد، 
الفقر  كلمة  فيها  كانت  ال��ذي  الوقت  ويف 
تبدلت  فقد  العي�س،  لقمة  توفر  عدم  تعني 

احلياة  م�صتوى  اختالف  مع  ال�صورة  اليوم 
الفقر،  م�صتوى  معها  وارتفع  ارتفعت  التي 
ويعود ال�صبب اىل ما اآلت اإليه البلد من اأزمات 

اقت�صادية و�صيا�صية.
م�صكلة  يعد  الفقر  باأن  احل�صناوي  واأ�صافت 
للق�صاء  االأوىل  املواجهة  ولكن  ذات��ه،  بحد 
اأن  ي�صتطيع  اإن�صان  فكل  بالتعليم،  هي  عليه 
يح�صل على التعليم اجليد واكت�صاب املعرفة 
النطاق  هذا  يخرج من  اأن  واملهارات ميكنه 
بل  فقرية،  لعائلة  منتميًا  ك��ان  واإن  حتى 
كبري  دور  الفرد  لهذا  يكون  اأن  املمكن  من 
اإىل  الفقرية  الطبقة  من  اأ�رشته  انت�صال  يف 
هو  فالتعليم  الغنية،  ث��م  وم��ن  الو�صطى، 
والتنمية  الفقر  من  للخروج  االأول  ال�صالح 
وفق  تكون  اأن  يفرت�س  وال��ت��ي  الب�رشية، 
بني  وتربط  احلكومة  بها  تقوم  ا�صرتاتيجية 
دخل  يف  تنمية  م��ن  حتققه  وم��ا  اإنفاقها 
ب�صكل  املجتمع  وتنمية  واالأ�����رشة،  ال��ف��رد 
فيما  كبري،  دور  له  اخلا�س  والقطاع  عام 
والفر�س  الوظائف  وتوفري  بالتدريب  يتعلق 
م�صكلة  معاجلة  يف  ي�صاعد  وهذا  الوظيفية، 

الفقر.
روؤية اقت�صادية

جامعة  يف  االقت�صاد  ا�صتاذ  البياتي  �صتار 
على  قا�رشا  يعد  مل  الفقر  ان  يرى  النهرين 
من  باحلرمان  املتمثل  امل���ادي  احل��رم��ان 
الدخل الثابت او احلرمان من اي مورد ثاٍن 
اأعمق  مفهوم  اىل  املعنى  ه��ذا  تطور  وامن��ا 
من  احلرمان  هو  ذلك  امل��ادي  احلرمان  من 
يعني  وهذا  احلياة  ومتطلبات  اخلدمات  كل 
معني  دخل  على  يح�صل  قد  ما  �صخ�صا  ان 
املتطلبات  لتلبية  كافيا  يكون  ال  قد  لكنه 
اأ�صا�صا  تعترب  التي  االأ�صا�صية  احلاجات  او 
الإدامة وا�صتمرار احلياة بحيث معها ي�صتطيع 
ان يعي�س  اهانة،  اإن يعي�س بدون  اإن�صان  اإي 
التفريق  ميكن  وهنا  حمفوظة،  وكرامته 
النقدية:  الدخول  او  االأج��ور  من  نوعني  بني 
االأول هو املعروف يف علم االقت�صاد والذي 
الدخل  او  االجر  او  الكفاف  اجر  عليه  يطلق 
ال��ذي  االأج���ر  ه��و  ب��ه  واملق�صود  احل��دي��دي 
يكفيه  انه  مبعنى  العي�س  لالن�صان  ي�صمن 
يلبي  ال  ان��ه  اإي  الكفاف  ح��د  على  للعي�س 
التي  اال�صا�صية  فقط  رمبا  جميعها  حاجاته 
ت�صمن له العي�س وقد يكون من �صمنها دار 
هو  االجور  من  االخر  والنوع  اي�صا،  ال�صكن 
والذي  االإ�صالمي  الفكر  يف  تداوله  ميكن  ما 
�صابقه  معنى  ابعد من  اىل  معناه  يذهب يف 
اي انه ال يكتفي بتوافر احلاجات االأ�صا�صية 
اخلدمات  توافر  اليها �رشورة  ي�صيف  واإمنا 
واخل��دم��ات  والتعليم  كال�صحة  املختلفة 
ان  لل�صخ�س  ت�صمن  التي  وغريها  البلدية 
يعي�س كان�صان حمرتم وكرامته حمفوظة مع 

العي�س برفاهية.
لل�رشيحة  وبالن�صبة  ال��ب��ي��ات��ي  وا���ص��اف 
املتو�صطة يف املجتمع نالحظ ما ح�صل من 
تغيري ن�صبي يف م�صتوى رفاهيتها من خالل 
التغيري  هذا  ولكن  واالأج��ور،  الرواتب  زيادة 
او  الفقراء  �رشيحة  ح�صاب  على  يح�صل  مل 
من  تعاين  الفئة  هذه  الن  املهم�صة  الفئات 

االجتماعية  وال�صيا�صات  الربامج  يف  ق�صور 
اإن  املفرو�س  من  كان  والتي  االقت�صادية، 
خالل  من  هذا  مالحظة  وميكن  اإليها  توجه 
كان  العامة  امل��وازن��ات  ان  االول  جانبني: 
الفئات وتعمل  عليها ان تراعي ظروف هذه 
على اعادة توزيع الدخل ل�صالح هذه الفئات 
واجلانب االآخر ان �صبكة احلماية االجتماعي 
اأع��داد  ا�صتيعاب  عن  قا�رشة  كانت  اي�صا 
�صملت  الذي  بالوقت  الفقراء  او  املحتاجني 
فئات غري م�صتحقة مبعنى اإن الف�صاد كان له 

دور موؤثر يف هذا اجلانب.
ومن جانب اآخر ن�صاهد ظاهرة الت�صول فمن 
املت�صولني  من  الكثري  اإن  القول  املوؤ�صف 
يجدون يف الت�صول مهنة اأكرث من كونه يلبي 
حاجة. واأكد البياتي اإن من بني احللول للحد 
الفقر  غياهب  من  العوائل  هذه  انت�صال  من 
اإع��ادة  على  والعمل  الف�صاد  مكافحة  وه��و 
توزيع الدخل ل�صالح الفئات املهم�صة وقيام 
خالل  من  الداخلية  ووزارة  العمل  وزارة 
ال�صيما  املت�صولني  الإدخال  بينهما  التن�صيق 
دور  يف  تاأهيلية  دورات  يف  ال�صن  �صغار 
اال�صالح ثم ان احلد من م�صكلة البطالة من 
اهم احللول واخريا تطبيق او تنفيذ عدد من 
التخفيف  ا�صرتاتيجية  مثل  اال�صرتاتيجيات 
التخطيط  وزارة  و�صعتها  التي  الفقر  من 
اعدتها  التي  الوطنية  الت�صغيل  و�صيا�صات 
وبعد  االجتماعية،  وال�صوؤون  العمل  وزارة 
هذا وذاك مراعاة الفئات املهم�صة يف عملية 

التحول نحو اقت�صاد ال�صوق.
روؤية اجتماعية

اجتماعية  باحثة  احل�صناوي  مكي  ن��ور 
ظاهرة الفقر والتفاوت الطبقي يف املجتمع 
النعكا�صاتها  خطريا  دورا  تلعب  العراقي 
اف��راد  وعلى  العامة  احلياة  على  ال�صلبية 
الطبقي  التمايز  عليه  ب��دا  ال��ذي  املجتمع 
اخل��دم��ات  مبختلف  ف��ئ��ة  بتميز  وا���ص��ح��ا 
ح�صاب  على  وال�صحية  واملعا�صية  التنموية 
الفئات الفقرية واملحرومة حتى وان ح�صلت 
هذه الطبقات على بع�س اخلدمات مل حت�صل 
وتبقى  املطلوب  الطبيعي  بال�صكل  عليها 
وا�صافت  احتياجاتها،  حتقق  ال  منقو�صة 
احل�صناوي لقد تو�صعت هوة التفاوت الطبقي 
الوخيمة  وعواقبها  خماطرها  يدرك  والكل 
الطبقي  والتفاوت  الفقر  الن  املجتمع  على 
التي  املخاطر  كل  بني  من  خطورة  االك��رث 
نواجهه يف جمتمعنا  وما  باملجتمع،  حتيط 
حتمية  نتيجة  جاء  طبقي  وتفاوت  فقر  من 
وف�صاد  �صيا�صية  فو�صى  م��ن  نعي�صه  مل��ا 
العام  امل��ال  وم��ايل وجت��اوزات على  اداري 
متر بدون رادع حقيقي بعد ان زادت الفقراء 
فقرا وجعلت العراق يت�صدر قوائم الف�صاد يف 
العامل، وللحد من هذه احلالة يجب ان تتبع 
املقيتة  الظاهرة  هذه  لطرد  جديدة  �صيا�صة 
ويعود  ملحوظ  ب�صكل  موؤخرا  انت�رشت  التي 
االمر اىل �صيا�صة الدولة نف�صها وذلك بتوفري 
وان�صاء  للطلبة  منح  تقدمي  او  عمل  فر�س 
الك�صبة والكثري من اخلطط  لت�صغيل  م�صاريع 
بامل�صتوى  بينهم  فيما  النا�س  تقرب  التي 

املعي�صي.

بغداد – زهراء جبار الكناني

االقتصاد الوطني ..  بين التعليم والنفط
بغداد – احمد كنعان الجعفري

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

620.7
3.67
0.59%

1,245,337,165
1,699,331,541

672
29
15
5
9

0.47
465,265,000.00

0.87
258,350,000.00

0.90
190,143,937.00

0.32
154,778,224.00

0.40
153,500,000.00

)BGUC( خليج

)BBOB( بغداد

)BSUC( سومر

)BBAY( بلبنك

)BIME( اوسط

0.87
224,864,496.00

0.47
222,927,200.00

0.90
171,129,536.00

34.01
112,763,600.00

0.40
61,400,000.00

)BBOB( بغداد

)BGUC( خليج

)BSUC( سومر

)HBAY( بابل

)BIME( اوسط
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