
تعد م�شكلة الفقر اإحدى امل�شاكل التي تعاين منها البلدان ب�شكل 
لها  �شنفرد  عديدة  لأ�شباب  وذلك  خا�ص،  ب�شكل  والنامية  عام 
مقاًل خا�شًا، ولكن �شمن هذا العنوان �شنو�شح ما هي العوامل 
التي ت�شاعد على اإنتاج الرثوة من اأجل معاجلة الفقر، و�شنعتمد 
يف  ال�شريازي  مرت�شى  ال�شيد  اأو�شحه  ما  على  العوامل  هذه  يف 
منهج  يف  الفقر  ومكافحة  الرثوة  اإنتاج  "ا�شرتاتيجيات  كتابه 

الإمام علي عليه ال�شالم" وميكن تو�شيح اأبرزها مبا ياأتي:
منح  اإن  للنا�ص:  كلها  والثثرثوات  واملعادن  الأر�ثثص  منح  اأول- 
طبيعية  ثروات  من  �شطحها  على  وما  باطنها  يف  وما  الأر�ثثص 
مثاًل،  كالدولة  معينة  جهات  حتكم  دون  من  لالأفراد  ومعدنية 
هذا  كثثان  �ثثشثثواء  ال�شتثمار  يف  اأكثثر  حرية  لثثالأفثثراد  �شيعطي 
اأو  ا�شتخراجي  �شناعي  حيواين،  اأو  نباتي  زراعثثي  ال�شتثمار 
حتويلي، �شياحي او خدمي اأو جتاري...اإلخ، من دون قيود تفر�ص 
الر�شوم  اأو  كال�رضائب  قيودا  الدولة  فر�شت  حال  يف  اإذ  عليهم، 
الإنتاج،  على  الأفراد  اإمكانية  من  القيود  هذه  �شتحد  غريها  اأو 
فتت�شاءل الرثوة ويزداد الفقر، وبالتاأكيد اأن منح الأر�ص للنا�ص 
اآية 29)خلق  البقرة  �شورة  الكرمي يف  القران  م�شتمد من  جميعًا 

الر�شول الكرمي حممد)�ص(  لكم ما يف الأر�ص جميعًا(، وحديث 
)الأر�ص هلل وملن عمرها(.

يف  وهي  الأهمية  يف  غاية  م�شاألة  اإىل  الإ�شارة  جتدر  هذا  ومع 
الوقت املعا�رض ان ح�شل تراكم الأموال لدى البع�ص من النا�ص 
يجعل قدراتهم على التو�شع يف ال�شتثمار اأكر وهذا يف�شي اإىل 
ظهور الحتكار وهذا ما يزيد من م�شكلة الفقر، لذا ل بد من الأخذ 

بعني العتبار م�شاألة العدالة يف التوزيع.
ثانيًا- تر�شيد الإنفاق: يعد تر�شيد الإنفاق من الأ�شاليب املهمة 
اإ�ثثرضاف  يح�شل  ل  اأن  اأي  الثثرثوة،  على  للمحافظة  تثثوؤدي  التي 
وتبذير يف الإنفاق، وهذا ما ي�رضح به القراآن الكرمي يف �شورة 
وذكر  ِفنَي(،  ِ �رضرْ ُ املرْ ُيِحبُّ  َل  ُه  اإِنَّ ُفوا  ِ ُت�رضرْ )َوَل  اآية 141  اآل عمران 
َواَن  َبذِِّريَن َكاُنوا اإِخرْ ُ ِذيًرا)26(اإِنَّ املرْ يف �شورة الإ�رضاء )َوَل ُتَبذِّررْ َتبرْ
يف  يكمن  فاحلل   ،)27( َكُفوًرا(  ِه  ِلَربِّ َطاُن  يرْ ال�شَّ َوَكاَن  َياِطنِي  ال�شَّ
الرت�شيد الذي يوؤدي اإىل زيادة اإنتاجية الإنفاق من خالل الرتكيز 
تراكمها،  ثم  ومن  الثثرثوة  اإنتاج  من  تزيد  التي  املجالت  على 

والبتعاد عن هدرها عن طريق الإ�رضاف.
اأمري  اأمثلة عن  بعّدة  ال�شريازي  ال�شيد  ي�شت�شهد  اخل�شو�ص  وبهذا 
كاإطفاء  والتبذير  الإ�ثثرضاف  وعثثدم  الرت�شيد  عن  )ع(  املوؤمنني 
اأموال بيت املال عندما جاءه  الذي كان من  ال�رضاج  الإمام)ع( 
�شخ�ص ليتحدث عن اأمر �شخ�شي، وكان يقارب بني ال�شطور يف 

ر�شائله...اإلخ.

الزمثثات  ظل  ويف  اليوم  ا�شبحت  الف�شاد  اآفثثة 
اخطر  مثثن  املتفاقمة،  العاملية  واملثث�ثثشثثكثثالت 
لت�شمل  الثثعثثامل،  دول  مثثن  العديد  يف  الثثظثثواهثثر 
والجتماعية  القت�شادية  احلياة  نواحي  جميع 
وال�شيا�شية والإدارية، حيث اكدت بع�ص التقارير 
ات�شاع عمليات تهريب روؤو�ص الأموال وال�شفقات 
اخلا�شة  امل�شالح  على حتقيق  املبنية  التجارية 
وا�شتغالل النفوذ وال�شلطة، ي�شاف اىل ذلك ات�شاع 
من  وغريها  بالب�رض  والجتثثار  املخدرات  جتارة 

المور الخرى.
فان  العاملية  ال�شفافية  ملنظمة  تقرير  وبح�شب 
اكرث  اأ�شبح  امل�شادر،  بع�ص  وبح�شب  العامل 
التقرير  �شنوات،  ثالث  قبل  عليه  كان  مما  ف�شادا 
دولة، وك�شف عن  اآراء مواطنني من 86  ا�شتطلع 
�شنوات،  ثالث  قبل  عليه  كان  عما  الف�شاد  زيادة 
يف  املواطنني  ثقة  انعدام  عن  اأي�شا  ك�شف  كما 
قامتة  �شورة  اجلديد  التقرير  ور�شم  ال�شيا�شيني 
اأكرث  و�شورة  العامل،  يف  الف�شاد  انت�شار  مل�شتوى 
قتامة مل�شتوى ثقة املواطنني مبوؤ�ش�شات دولهم. 

فقد عّر 60 باملائة من العينة امل�شتطلعة اآرائهم 
خالل  العامل  يف  الف�شاد  بتنامي  �شعورهم  عن 
الأعوام الثالثة املا�شية. بينما قال 80 باملائة 
اأن  يعتقدون  اإنهم  ال�شتطالع  �شملهم  الذين  من 
بلدانهم  يف  ال�شيا�شية  والأحثثثزاب  ال�شيا�شيني 

فا�شدة اإن مل تكن فا�شدة جدا.
عن  الف�شاد"  "موؤ�رض  ُيدعى  الذي  التقرير  وك�شف 
اأن 25 باملائة من الذين �شملهم ال�شتطالع دفعوا  
ع�رض  الثنى  خالل  موظفني  اأو  لهيئات  ر�شاوى 
اأن انت�شار الف�شاد  �شهرا املا�شية. كما ك�شف عن 
لي�ص حكرا على الدول النامية حيث ذكر التقرير 
اأوروبا  اآرائهم يف  اأن 73 باملائة من امل�شتطلعة 
لحظوا اأن الف�شاد زاد يف بلدانهم، يف حني لحظ 
املالحظة نف�شها 67 باملائة من امل�شمولني يف 

ال�شتطالع يف اأمريكا.
ونتائج التقرير قدمت دليال جديدا على التنا�شب 
فالف�شاد  الف�شاد.  وانت�شار  التنمية  بني  العك�شي 
ي�شت�رضي يف دول العامل الأ�شد فقرا، حيث �شجلت 
لنت�شار  معدلت  اأعلى  ال�شحراء  جنوب  دول 
اآرائهم  اأقر 56 باملائة من امل�شتطلعة  اإذ  الر�شى، 
حني  يف  املا�شي.  العام  يف  للر�شوة  بدفعهم 

�شجلت اأوروبا واأمريكا ال�شمالية اأقل معدل، حيث 
قال 5 باملائة فقط من امل�شمولني يف ال�شتطالع 
العام  خالل  الر�شوة  لدفع  ا�شطروا  باأنهم  هناك 

املا�شي.
اأفريقيا  و�شمال  الأو�ثثشثثط  الثث�ثثرضق  منطقة  اأمثثا 
اإىل  املا�شي  العام  خالل  الف�شاد  ن�شبة  فبلغت 
الدول  بع�ص  يف  و�شلت  حني  يف  باملائة،   36
اإىل  الفل�شطينية  والأرا�شي  العراق  مثل  العربية 
50 باملائة من بني النتائج الالفتة لالنتباه يف 
التقرير قول 29 باملائة من العينة امل�شمولة يف 
ال�شتبيان اإن الر�شاوى التي قدموها كانت جلهاز 
الن�شبة يف العامل  ال�رضطة. يف حني ارتفعت هذه 
العربي لت�شل اإىل 37 باملائة. مما يعني اأن هذه 

الن�شبة قد ت�شاعفت منذ عام 2006.
متويل اجلماعات امل�سلحة

الأ�شمنت  �رضكة  رئي�ص  اأعلن  ال�شاأن  هثثذا  ويف 
من  ا�شتقالته  اأول�شني  اإريك  هول�شيم"  "لفارج 
تورط  يف  التحقيقات  خلفية  على  وذلك  مهامه، 
ال�رضكة يف متويل غري مبا�رض جلماعات م�شلحة 
جهادية يف �شوريا خالل عامي 2013 و2014. 
مع  اأولثث�ثثشثثني  ا�شتقالة  قبول  ال�رضكة  واأعثثلثثنثثت 

على  تاأكيدها 
مو�شع  لي�ص  اأنه 
تلك  يف  �ثثشثثبثثهثثات 

الق�شية.
وقثثثثثال اأولثثث�ثثثشثثثني يف 
البيان "اإن قراري اأملته 
�شي�شاهم  باأنه  قناعتي 
يف تهدئة التوترات ال�شديدة 
ب�شاأن  مثثوؤخثثرا  ظهرت  التي 
جمل�ص  وقبل  �شوريا".  ق�شية 
اأنه  مع  ال�شتقالة  ال�رضكة  اإدارة 
اأن  اإىل  داخلي،  حتقيق  اإثر  خل�ص 
�شبهات  مو�شع  لي�ص  اأول�شني  اإريك 
يف الق�شية. وكان اأول�شني الذي يحمل 
توىل  والأمريكية  الفرن�شية  اجلن�شيتني 
دمج  لإجنثثاز   2015 يف  ال�رضكة  رئا�شة 

لفارج الفرن�شية مع هول�شيم ال�شوي�رضية.
"بعد  بيان  يف  ال�رضكة  قالت  جابنها  من 
الإدارة  جمل�ص  خل�ص  معمق،  تدقيق  اإجثثراء 
اإىل اأن اإريك اأول�شني لي�ص م�شوؤول، كما ل ميكن 
البغي�شة  بالأفعال  علم  على  كان  باأنه  العتبار 
ال�رضكة  هثثذه  وكثثانثثت  التحقيق".  هثثذا  مو�شع 

امل�شتهدفة  البناء  مثثثواد  قثثطثثاع  يف  العمالقة 
يف  الأول/اأكتوبر  ت�رضين  يف  فتح  اأويل  بتحقيق 
فرن�شا، �شارعت اإىل اإجناز حتقيق قالت اإثره اأنها 
مقبولة"  "غري  اإجثثراءات  اتخاذ  مت  باأنه  تعرتف 
يف  ال�شتمرار  من  �شوريا  يف  لها  موقع  لتمكني 

العمل.
واأقرت �رضكة "لفارج هول�شيم" بارتكاب اأخطاء 
�شلوك  مدونة  مع  تتعار�ص  التقييم  يف  "كبرية" 
تقدمي  دون  حتقيقها  ال�رضكة  واأنثثهثثت  ال�رضكة، 
املزيد من التفا�شيل عن نتائجه بالنظر اإىل وجود 
اإجراءات ق�شائية. وتتعلق تلك الأخطاء بت�شويات 
يف 2013 و2014 مع جمموعات م�شلحة لالإبقاء 
على ن�شاط معمل اأ�شمنت يف جالبية الواقعة على 

بعد 150 كلم �شمال �رضقي حلب.
يف  نثث�ثثرض  لثثومثثونثثد  ل�شحيفة  حتقيق  وبح�شب 
و�شيطا  لفثثارج  كلفت   2016 حزيران/يونيو 
"على  الإ�شالمية  "الدولة  تنظيم  من  باحل�شول 
التنظيم  حثثواجثثز  عثثنثثد  ملوظفيها  مثثثرور  اإذن 
املتطرف. ويف بداية اآذار/مار�ص 2017 اعرتفت 
عنها  متفرعة  �رضكة  بثثاأن  اول�شيم"  "لفارج 
ت�شوية  اىل  للتو�شل  ثالثة  لأطراف  اأموال  �شلمت 
جهات  بينها  امل�شلحة  املجموعات  بع�ص  مع 
الو�شع  تدهور  اأدى  وقت  يف  لعقوبات  خا�شعة 
اأمثثن  �شمان  يف  كبرية  �شعوبات  اإىل  الأمثثنثثي 

امل�شنع وموظفيه. بح�شب فران�ص بر�ص.
الذي  امل�شنع  هذا  يف   2010 يف  العمل  واأعيد 
تهيئته  وكلفت   2007 يف  "لفارج"  ا�شرتته 
مليون   680 نحو  �شنوات  ثثثالث  ا�شتمرت  التي 
دولر. ومثل ذلك اأكر ا�شتثمار اجنبي يف �شوريا 
البحث  فورا  ال�رضكة  و�شتبداأ  النفط.  قطاع  خارج 
عن خلف لرئي�شها وكلفت خالل الفرتة النتقالية 
مقاليد ال�رضكة لبيت هي�ص رئي�ص جمل�ص اإدارتها.

تبيي�ض الأموال
عن  غربية  اإعالم  و�شائل  ك�شفت  ذلك  جانب  اىل 
خلفيات نظام وا�شع لتبيي�ص الأموال، اأتاح لعدد 
حتويل  النفوذ،  ذوي  من  الثثرو�ثثص  الأغنياء  من 
اأوروبثثيثثة.  بنوك  عر  دولر  مليار   20 من  اأكثثرث 
اأودعت هذه الأموال يف بنوك من بني الأ�شهر يف 
�شي"  بي  ا�ص  "ات�ص   HSBC غرار  على  العامل 
و  ال�شني"  "بنك   BANK OF CHINA و 
 ROYAL BANK OF SCOTLAND

"البنك امللكي ال�شكتلندي".
ف�شيحة تبيي�ص الأموال هذه ك�شفت عنها يف 20 
ال�شتق�شائية  التحقيقات  "منظمة  مار�ص/اآذار 
 OCCRP املنظمة"  واجلثثرميثثة  الف�شاد  يف 
عن  ي�شتق�شون  �شحافيني  �شبكة  من  )املتكونة 
اأوروبثثثا(،  �ثثرضق  يف  والف�شاد  املنظمة  اجلرمية 
بال�رضاكة مع �شحيفة "ذي غارديان" الريطانية 
الأملثثانثثيثثة.  زايتونغ"  "�شودويت�شو  و�شحيفة 
نفوذ  ذوو  اأغثثنثثيثثاء  الحثثتثثيثثال  هثثثذا  يف  تثثثورط 
العديد  يف  وبنوك  الرو�شية  ال�شلطة  من  مقربني 
جهاز  من  وعنا�رض  ال�رضقية،  اأوروبثثا  بلدان  من 
اإىل  اآ�ص بي" اإ�شافة  "اآف  الرو�شية  ال�شتخبارات 
عديد  املعلومات  هذه  تثري  "متواطئني".  ق�شاة 
اأكر  داخثثل  املراقبة  اإجثثراءات  حول  الت�شاوؤلت 
اأموال  البنوك يف العامل لتفادي ت�شهيل حتركات 

م�شبوهة امل�شدر.
فبني 2010 و2014، متكنت جمموعة من 500 
"من  رو�شيا  من  هائلة  اأموال  اإخراج  من  �شخ�ص 
الوا�شح اأنها م�رضوقة اأو اآتية من اجلرمية"، وفق 
ما قاله حمقق بريطاين ل�شحيفة "ذي غارديان". 
دولر  مليار   20.7 تبيي�ص  مت  اأنثثه  املوؤكد  من 
على الأقل )19 مليار يورو( لكن املبلغ احلقيقي 
لهذه العملية الإجرامية الوا�شعة قد ي�شل اإىل 80 
ال�شحيفة  ح�شب  يورو(  مليار   74( دولر  مليار 

الريطانية.
العملية الأوىل من نوعها من حيث النظام الدقيق 
فث"الغ�شالة  الأمثثوال.  حتويل  لتاأمني  اعتمد  الذي 
التحقيقات  "منظمة  لقبتها  كما  الرو�شية"، 
املنظمة"  واجلرمية  الف�شاد  يف  ال�شتق�شائية 
التي تدر�ص هذه الق�شية منذ العام 2014، تتبع 
يف  وهميتان  �رضكتان  اأول  تن�شاأ  عديدة.  مراحل 
اإحدى البلدان الأوروبية، وبريطانيا هي املختارة 
)ل  مزيفا  قر�شا  الأوىل  ال�رضكة  فتمنح  عثثادة. 
وجود له اإل على الورق( للثانية، ثم تقدم �رضكة 
رو�شية اأو اأكرث �شمانات على هذا القر�ص مبعية 
مواطن مولدايف دائما وهو عن�رض اأ�شا�شي يف هذا 

النظام.
على  قثثادرة  غري  باأنها  الثانية  ال�رضكة  ت�رضح 
هيكلة  اإىل  الأوىل  فتلجاأ  الوهمي،  املال..  ت�شديد 
مولدايف،  هو  ال�شامنني  اأحد  اأن  ومبا  التاأمني. 
ق�شاة  يقر  حيث  البالد  هثثذه  يف  �شكوى  تقدم 
يتمكن  هكذا  الدين.  هذا  بحقيقة  "متواطوؤون" 
منذ  اإليه  ي�شعون  ما  فعل  من  الرو�ص  ال�شامنون 
من  الأمثثوال  حتويل   : قانونية  وبطريقة  البداية، 
يتم  بعدها  مولدايف.  بنك  يف  ح�شاب  اإىل  رو�شيا 
داخل  يعني  لتفيا..  يف  بنك  اإىل  املبالغ  حتويل 
الحتاد الأوروبي. انطالقا من هنا ميكن حتريك 

الأموال بحرية اأكر يف باقي اأوروبا ويف العامل.
"ات�ص   HSBC  - الريطانية  البنوك  وتلقت 
 ROYAL BANK OF �شي"،  بثثي  ا�ثثثص 
ال�شكتلندي"،  "البنك امللكي   SCOTLAND
.. 740 مليون دولر  BARCLAYS باركليز 
م�شجلة  مزيفة  �رضكات  من  يورو(  مليون   685(
يف بريطانيا وتعمل حل�شاب اأغنياء رو�ص. ات�شلت 
ملاذا  لت�شاألها  املعنية  بالبنوك  غارديان"  "ذي 
باب  فاأغلقت  الأمثثوال  هذه  م�شدر  من  تتثبت  مل 
فردية".  حثثالت  على  "التعليق  راف�شة  احلثثوار 
لالأغنياء  �شمحت  تبيي�شها  مت  التي  الأموال  هذه 
وال�شتجابة  نزواتهم  باإخماد  الأوليغار�شية 

لأذواقهم الفاخرة يف اأكرث من 90 بلدا.
التحقيقات  "منظمة  عثثرثت  مثال،  فرن�شا  يف 
املنظمة"  واجلرمية  الف�شاد  يف  ال�شتق�شائية 
على اأثر 125.583 يورو دفعت لفندق فاخر يف 
)جنوب  الثلوج  على  "كور�شوفيل" للتزلج  حمطة 
�رضق فرن�شا(. اأكرث من 42 األف يورو اأنفقت اأي�شا 
يف حمالت فرن�شية فخمة ونحو 366.780 يورو 
يورو  مليون   5.2 اإجمال  يف حمالت جموهرات. 
الآتية من "الأموال القذرة" اأنفقت يف فرن�شا بني 
2011 و2014. ول مقارنة بالث 1.2 مليار يورو 
التي اأنفقها املنتفعون من "الغ�شالة الرو�شية" يف 

اإ�شتونيا.

احلكومات  متكنت  كيف  ا�شتك�شاف  يف  رحلتنا  نكمل 
التي  امل�شكلة  ال�شكن،  م�شكلة  حثثل  يف  الن�شانية 
اىل  ال�شابقني  من  العراق  حكام  كل  على  ع�شية  باتت 
حل  الأ�شا�شية  اهتماماتهم  من  يكن  فلم  احلاليني، 
يف  تتفاقم،  ال�شكن  اأزمثثة  جعل  مما  املجتمع،  م�شاكل 
"حجي  يقول  وكما  واملحا�شب،  الرقيب  غياب  زمثثن 
جر" ))اغلب حكام اليوم يفتقدون ل�شفة مهمة، وهي 
ال�شنغافوري  احلثثل  عن  نتكلم  واليوم  اهلل((،  خمافة 
من  ال�شنغافورية  التجربة  تعتر  حيث  ال�شكن،  مل�شكلة 
فالبلدان  ال�شكن،  ق�شية  معاجلة  يف  التجارب  اجنح 
عندما متتلك قيادات نزيهة ووطنية، ومتلك من احلكمة 
يتحقق  عندها  الزمثثات،  لعبور  ي�شعفها  ما  والتعقل 
حكمه  من  فاغلب  الثثعثثراق،  مقتل  كثثان  وهنا  الكثري، 

الوطنية  ول  النزاهة  ميلك  ل  كان  القرار  على  و�شيطر 
وفاقد للحكمة والتعقل، مما جعل ليل العراقيني طويل.

ال�شوء،  �شا�شة  مثثع  احلزينة  الثثعثثراق  حكاية  لثثنثثرتك 
جبل  احالت  التي  ال�شنغافورية،  الإرادة  عن  ولنتحدث 

من الهم اىل وادي من المنيات املتحققة فعال.
اأزمة �شكن خانقة جدا، بل  �شنغافورة كانت تعاين من 
حتى ما كان موجود من �شكن كان يعتر غري منا�شب 
لل�شكن، فكان ما موجود يعتر رديء جدا، كحال العراق 
حكومة  قامت  البائ�ص  الو�شع  هثثذا  ولإ�ثثشثثالح  الن، 
اىل  احلكومة  فعمدت  فاعلة،  اإجراءات  بعدة  �شنغافورة 
 SINGAPORE( والتنمية  الإ�شكان  هيئة  اإن�شاء 
 HOUSING AND DEVELOPMENT
توفري  مبهمة  اللجنة  هذه  تكليف  ومت   ،)  BOARD
حمثثدد،  زمثثن  �شقف  خثثالل  النوعية،  عالية  م�شاكن 
وا�شرتطت اأن تكون الوحدات ال�شكنية منخف�شة التكلفة، 

وقد قررت احلكومة دعم هذه اللجنة عر اإعطائها احلق 
تراها  والتي  اخلا�شة،  لالأرا�شي  الق�رضي  ال�رضاء  يف 
ب�شعر  عامة،  م�شاكن  لإقامة  منا�شبة  باأنها  اللجنة 

يعادل فقط 20% من القيمة ال�شوقية لتلك الأرا�شي.
امل�شاكن،  بناء  عملية  توحيد  الطريقة  هذه  حققت  وقد 
للموارد،  المثل  والتوجيه  املتكامل  التخطيط  نتيجة 
من  مكنها  ممثثا  والتنمية،  الإ�ثثشثثكثثان  هيئة  قبل  مثثن 
احل�شول على الأرا�شي ومواد البناء والعمالة بتكاليف 
الوا�شعة يف خف�ص  البناء  اأ�شهمت حركت  متدنية، وقد 
العمل،  عن  للعاطلني  فر�ص  توفري  عر  البطالة،  ن�شب 
ال�شتمرار  نتيجة  كبرية  خرات  لكت�شاب  بالإ�شافة 

بالإعمال.
اأن  بني  املواطن،  تخيري  على  الأعمار  وقد عملت جلنة 
ي�شكنها  التي  الوحدة  ي�شرتي  اأن  او  م�شتاأجرا  ي�شكن 
ل  بحيث  ال�شنوية  الأق�شاط  حتديد  مت  وقد  بالتق�شيط، 

�شجع  مما  للوحدة،  اليجارية  القيمة  عن  كثريا  تزيد 
املواطنني على �رضاء الوحدات التي ي�شكنونها، وحددت 
مت  كما  الإن�شائية  التكلفة  من  باأقل  الوحدات  اأ�شعار 
بحيث  الوحدة،  �شعر  الأر�ص متاما من  تكلفة  ا�شتبعاد 
اأ�شبحت الوحدات احلكومية تباع باأ�شعار تقل بحوايل 
50 اإىل 70 من قيمة الوحدات ال�شكنية اخلا�شة، وكان 
من نتيجة هذا امل�رضوع اأن حوايل 93% ممن �شكنوا يف 

الإ�شكان العام امتلكوا الوحدات التي خ�ش�شت لهم. 
واثبت العقل ال�شنغافوري انه عقل جبار، حيث فكر بكل 
اجلزئيات، ومل يرتك ق�شية مرتبطة بامل�رضوع اإل و�شع 

لها عالج.
فكرت اللجنة ال�شنغافورية يف اأهمية جتاوز اأخطا الدول 
احلكومي،  الإ�شكان  م�شاريع  يف  ظهرت  التي  الأخثثرى 
امل�شاكن  يف  الإجرامية  الأن�شطة  انت�شار  قبيل  من 
احلكومية للفقراء، فاهتمت اأن يف تكون الوحدات ذات 

جودة ممتازة، وتدار بكفاءة عالية، حيث تولت الهيئة 
م�شوؤولية ال�شيانة والرتميم وفق برامج دورية �شارمة 
كل  و�شامل  كامل  تاأهيل  اإعثثادة  ذلك  يف  مبا  ودقيقة، 
ال�شكنية  املجمعات  هثثذه  حثثول  مما  �شنوات،  خم�ص 
ال�شنغافوري،  املجتمع  اأفراد  لكافة  جذب  مناطق  اإىل 
من   %82 على  يزيد  ملا  �شكنا  توفر  الن  اأنها  حد  اإىل 

ال�شنغافوريني.
بلدان  اغلب  من  واحثثدة  اإىل  �شنغافورة  حتولت  هكذا 
العامل من حيث ملكية املنازل، حيث بلغت هذه الن�شبة 

92% يف عام 2009.
ومل يكتف العقل ال�شنغافوري يف اجلانب القت�شادي، 
الأخرى  املرتبطة  باجلوانب  الهتمام  اإىل  عمدت  بل 
ال�شكنية  للمجمعات  كان  حيث  الجتماعي  كاجلانب 
العرقية  التجمعات  تفتيت  يف  اأ�شا�شي  دور  احلكومية 
ال�شتقالل،  بعد  ما  �شنغافورة  بها  تت�شف  كانت  التي 

كل  ن�شب  ح�شب  العامة  ال�شكانات  توزع  كانت  حيث 
عرق من اجمايل ال�شكان، ومينع التنقل بني املجمعات 
اذا كان يوؤثر على ن�شبة كل عرق يف كل جممع �شكني، 
هكذا هي العقول الراقية تنتج ح�شارة عندما تتاح لها 

الفر�شة لإجناز �شيء ما.
حل  يف  �شنة   14 مثثدار  على  العراقيون  ال�شا�شة  ف�شل 
م�شكلة الطائفية ب�شبب غياب الروؤى والأفكار الناجحة، 
للف�شاد،  اأبواب  عن  الدائم  والبحث  بالق�شور،  ومت�شكهم 
وغرق الأغلبية ال�شيا�شية بالف�شاد، فها هي �شنغافورة 
تكت�شف اأن عامل ال�شكن ممكن اأن يكون حال للتعاي�ص، 
ال�شاعني  ال�رضفاء،  ال�شا�شة  عند  فقط  ممكن  احلل  هذا 
بطيبة قلوبهم و�شمو نفو�شهم لرقي جمتمعهم، بخالف 
قافلة من �شا�شة العراق ممن ي�شعون بكل جد واجتهاد 
مكا�شبهم  تتزايد  كثثي  واجلثثهثثل،  الطائفية  لتكري�ص 

اخلا�شة وت�شتمر �شطوتهم على كر�شي القرار.
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ملخص

كمية

قيــــمة

أســــعار

المؤشر العام

التغير

نسبة التغير

القيمة المتداولة

األسهم المتداولة

عدد الصفـقات

الشركات المتداولة

أسهم ارتفعت

أسهم انخفضت

األسهم الثابتة

592.33
0.89
0.15%

775,006,177
975,883,452
501
36
11
10
15

0.74
251,594,768.00

0.84
106,537,000.00

6.35
90,155,312.00

0.90
44,079,032.00

0.44
34,906,696.00

)BBOB( بغداد

)BMNS( أمباي

)AISP( بذور

)BSUC( سومر

)BCOI( أهلي

0.74
342,100,000.00

0.84
126,800,000.00

0.44
79,333,400.00

0.37
74,002,772.00

0.40
64,591,791.00

)BBOB( بغداد

)BMNS( أمباي

)BCOI( أهلي

)BGUC( خليج

)BIME( اوسط
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