
بع���ض  اآراء  با�ستط��اع  )اجلورن��ال(  قام��ت  وق��د 
اال�سخا�ض يف ق�سية العمل واملفا�سلة بني القطاعني 

اخلا�ض او العام.
القطاع اخلا�ض وتدين االأجور

نور الن�رصاوي )ُمدر�سة لغة فرن�سية يف مدر�سة اهلية( 
فقال��ت "القط��اع اخلا���ض يف الع��راق هو عب��ارة عن 
ابت��زاز وامت�سا���ض لطاقة وجمه��ود ال�سخ�ض مقابل 
اجور زهيدة جداً جداً مع �سوء املعاملة هذا باالإ�سافة 
اىل متاع��ب العم��ل العادية، لك��ن يف اأورب��ا وامريكا 
يعت��ر العمل يف القط��اع اخلا�ض فر�س��ة جيدة، الن 
االج��ور تك��ون عالي��ة ويوجد هن��اك تقييم��ا من�سفا 
للعم��ل".  اما بالن�سبة لاأف�س��ل فالقطاع العام اأف�سل 
الأن��ه يعت��ر �سم��ان مل�ستقب��ل ال�سخ���ض. يف حني ال 
يوجد �سمان يف القطاع اخلا�ض يف البلدان املتاأخرة 
او النامي��ة كالع��راق، واق��ول هذا الكام ع��ن جتربة، 
ال�سيم��ا اأن املدر���ض مث��ا يواج��ه م�سكلة عن��د تدخل 
اأولي��اء االمور بال�سغرة والكب��رة و�سواء كانوا على 
ح��ق اأو من دون ح��ق، اما اذا كان العم��ل يف موؤ�س�سة 

حكومية فا يتدخل احد يف عملي. 
ولك��ن هن��اك ايجابي��ات للعم��ل يف القط��اع اخلا�ض 

تتمثل يف �سد الفراغ وممار�سة االخت�سا�ض واكت�ساب 
اخلرة.

�ساعات العمل يف القطاع اخلا�ض
ن�رصي��ن ح�س��ني )موظفة يف دائ��رة امل��وارد املائية( 
كان له��ا راأي اآخ��ر اإذ تق��ول" القط��اع الع��ام اف�س��ل 
م��ن القط��اع اخلا���ض، الأنن��ي اأرى اأن هن��اك حاالت 
ا�ستغ��ال ملن يعم��ل يف القطاع اخلا���ض ب�سبب �سوء 
االو�س��اع وعدم توفر العمل يف القطاع العام، فغالبا 
م��ا يكون االجر يف القطاع اخلا���ض قليل مقارنة مع 
ع��دد �ساع��ات العمل". وكذلك ق��د يتعر�ض العامل يف 
القطاع اخلا�ض اىل التهديد بالطرد يف اية حلظة، وقد 
يك��ون ذلك ب�سبب افا���ض رب العمل او عدم رغبة رب 
العم��ل بوجود ذلك العامل ب�سبب م�سالح �سخ�سية، او 
ق��د يكون رب العم��ل غ�سا�ض والعام��ل ال يقبل الغ�ض، 
علم��ا ال توج��د �سواب��ط وقوانني ت�سمن ح��ق العامل 
يف القط��اع اخلا�ض من مزاج ورغبة رب العمل، الذي 
يبح��ث عن الرب��ح اوال حتى لو كان ذل��ك على ح�ساب 
حقوق العامل. ام��ا القطاع العام فاالأجر ثابت ولي�ض 
هن��اك خوف م��ن الطرد او فقدان العم��ل، اإال يف حالة 
انتهاء امل�رصوع، اذا كان العمل يف امل�ساريع املوؤقتة، 
ام��ا امل�ساري��ع الدائم��ة فيكون ثابت��ا ويتجدد يف كل 
فرتة، كما هو احلال يف االجور اليومية يف اغلب دوائر 

الدولة، حيث يتجدد العقد كل ثاثة ا�سهر، اما القطاع 
اخلا���ض يف الع��راق ال يوجد تقاع��د او دخل ممكن ان 
يعي���ض من��ه االن�سان يف ح��ال انه اأ�سب��ح عاجزاً عن 
العمل، وهذا يتطلب ت�رصيع��ات قانونية ملزمة حتمي 
العمالة يف القط��اع اخلا�ض، حتى يكون هناك توجه 
ورغب��ة للعم��ل يف ه��ذا القط��اع، خا�س��ة ان��ه ميتلك 
دورا كب��را يف تطوي��ر الباد.  ولك��ن القطاع اخلا�ض 
يف الع��راق دوره مرتاجع وذلك لع��دم وجود ال�سمان 
االجتماع��ي، ام��ا القطاع الع��ام املي��زة الوحيدة فيه 
التقاع��د وهي توؤمن حي��اة املتقاع��د وعائلته، ولكن 
القط��اع اخلا���ض ال يوج��د اي تاأمني، وذل��ك فقط يف 
الع��راق ب�سبب الظروف التي مير بها. علمًا ان التعيني 

يف القطاع العام يقتل االبداع والروتني االداري.
واخ��را ن��رى اأن��ه البد م��ن ان يت��م اتخ��اذ اخلطوات 
ال�سحيح��ة ملعاجل��ة النواق���ض يف القط��اع اخلا�ض، 
�سم��ن ت�رصيع��ات وا�سحة وملزم��ة، ال�سيم��ا اأن دور 
القط��اع اخلا�ض ميكن اأن ينق��ل الدولة واملجتمع من 
ح��ال اىل ح��ال، ولكن ب�سب��ب الظروف الت��ي مير بها 
الع��راق ي�ستلزم م��ن القطاع العام القي��ام بدور فاعل 
وان يق��ود عملية اع��ادة االعمار والتنمي��ة من خال 
توف��ر اخلدمات الازمة، ومع ذلك م��ن اخلطاأ اإهمال 

القطاع اخلا�ض.

 
 املواط��ن عاء حممد ، "�ساحب معمل احذي��ة يف �سارع الر�سيد" 
يق��ول ،ان �سب��ب انح�سار انت��اج االحذية واالحزم��ة وال�سحاطات 
مبختل��ف اأنواعها يعود اىل دخول الكميات الكبرة من امل�ستوردة 
م��ن ال�سني و�سوريا واالردن واالمارات وتركيا وغرها اذ ا�سبح 
االنت��اج يف الع��راق ال ي�ستطي��ع مناف�س��ة تدف��ق ال�سل��ع الكب��رة 
وباأ�سع��ار تناف�سية واأحيانا اقل لرخ���ض العمالة يف ال�سني مثا 
بينم��ا يف العراق اأ�سبح االن العامل ياأخذ ج��زءاً كبراً من ارباح 
املعم��ل فنحن ن�ست��ورد اأر�سية احلذاء من تركي��ا و�سوريا  واأي�سا 
الهت��زاز ثق��ة امل�ستهل��ك العراقي باملنتج��ات العراقي��ة وتف�سيل 
املنتج��ات االأجنبي��ة ،وغالبا م��ا يكون  ت�رصي��ف ب�ساعتنا كلها 
حم�س��ور باملحافظات التي تع��د وجهتنا الرئي�سي��ة. اما ح�سنني 
فا�س��ل، "�ساح��ب معم��ل الإنت��اج القما�س��ل اجللدي��ة" ي��رى ان 

�سناع��ة اجللود يف العراق مه��ددة باالنهيار والتوقف بعد دخول 
الب�سائع االجنبية م��ن منتجات اجللود اىل العراق مثل القما�سل 
واالحذي��ة وخمتلف ان��واع اجللود واملنتج االأجنب��ي لي�ض بجودة 
املنت��ج العراقي فاجلل��د املحلي له موا�سف��ات خا�سة متيزه عن 
غ��ره م��ن باقي انواع اجلل��ود كما ان �سناع��ة القما�سل اجللدية 
متت��از بانها �سناعة قدمية وان اجلل��ود العراقية لها �سمعة وباع 
طوي��ل عل��ى ال�سعيدي��ن العرب��ي واالقليمي فقب��ل االحتال كان 
التج��ار ياأتون من خمتلف الدول العربية للح�سول على القما�سل 
العراقي��ة ب�سب��ب جودة اجلل��د امل�ستخ��دم يف �سناعته��ا اما االن 
فق��د اختلف��ت االمور وا�سبحن��ا نعتمد يف ت�سدي��ر ب�ساعتنا على 
املحافظ��ات يف ح��ني ان املواطن يف بغداد ان���رصف عن اجللود 
املحلي��ة اىل اجللود امل�ستوردة م��ن ال�سني او منا�سئ اخرى وهذا 
بطبيع��ة احل��ال �سيوؤثر على عملن��ا . .وتقول زين��ة علي "موظفة" 
مل نع��د ن��رى يف اال�س��واق احذية عراقي��ة ن�سائي��ة كال�سابق وكل 

املوج��ود يف ال�سوق ال يعر عن ذوقن��ا فامل�سانع العراقية كانت 
قريبة مما نرغب به  كما اننا كنا نلوم �ساحب املعر�ض اذا حدث 
للح��ذاء �س��يء بعد �سنة ب��ل انه يف احيان كثر يعي��د ا�ساحه لنا 
وه��ذه الق�سي��ة انتهت االن فاحلذاء امل�ست��ورد ت�سرتيه ويدك على 
قلبك اال يتمزق بعد ايام او يوؤذي القدم فتهجره مرغما على �رصاء 
غره وهذا ا�ستنزاف جليب املواطن ي�سارك فيه التاجر الذي يتبع 
نف���ض اال�سلوب يف كل الب�سائع ، مبينة الب��د ان يكون هناك دور 
جله��از التقيي���ض وال�سيط��رة النوعي��ة على كل �س��يء م�ستورد وال 
ميك��ن ان يبقى احلال هكذا الن امل�ستهلك ه��و ال�سحية.  فيما اكد 
�سعد رحيم ،ان هناك جملة من املقرتحات التي ينبغي العمل بها 
وتطبيقها النت�سال ال�سناعة الوطنية من ال�سياع الذي تعاين منه 
وهذه املقرتحات تت�سمن اعادة النظر باال�ستراد ب�سورة خا�سة 
ومن��ع دخول املنتجات امل�سنعة اىل العراق التي ينتج مثيلها يف 
القط��اع اخلا���ض، وو�سع ر�س��وم كمركية على جمي��ع املنتجات 

امل�سنعة بالكامل التي تدخل اىل االأ�سواق املحلية ا�سوة بالر�سوم 
الكمركية للبلدان املجاورة وتفعيل دور جهاز التقيي�ض وال�سيطرة 
النوعي��ة وتوف��ر احتياجات��ه املختري��ة وزيادة ع��دد العاملني 
م��ن اج��ل ال�سيط��رة عل��ى الب�سائ��ع الداخل��ة اىل الع��راق. واإعفاء 
امل��واد االأولية الداخلة يف تلك ال�سناعات م��ن الر�سوم الكمركية، 
وتق��دمي الدع��م لل�رصكات واملعامل االأهلية م��ن اجل اإعادة حركة 
العم��ل وتو�سيع القاع��دة االإنتاجي��ة واإعفاء ال���رصكات واملعامل 
م��ن ال�رصيبة يف الوقت احلا�رص وجعلها من املحفزات الأ�سحاب 
هذه ال���رصكات واملعامل من اج��ل تو�سيع م�ساريعه��ا ال�سناعية 
،وع��دم ال�سماح لل���رصكات واملعامل يف القط��اع اخلا�ض ت�سغيل 
اي عام��ل م��ن غر العراقي��ني يف الوقت احلا���رص. واأكد نهابة ان 
ه��ذه املقرتحات واملعاجل��ات �ست�ساعد على اع��ادة حركة العمل 
وانت�س��ال اإع��داد كب��رة من العم��ال وتفعيل الن�س��اط ال�سناعي و 

حت�سني الو�سع االقت�سادي يف الوقت احلا�رص.

محافظ بغداد يطالب البرلمان بتفعيل قانون 
العاصمة لتنظيم عمل الدوائر الخدمية

محافظ المثنى يعلن السماوة مدينة منكوبة

ثالثة ماليين زائر إيراني يشاركون في الزيارة 
األربعينية بكربالء

بغ��داد � اجلورن��ال: طال��ب حمافظ بغداد عط��وان العط��واين، ال�سب��ت، بتفعيل قانون 
العا�سمة ال��ذي ينظم العمل مابني املحافظة وامانة بغداد، م�سرا اأن القانون ي�سهم 
بف��ك التداخات االدارية واخلدمي��ة مابني املوؤ�س�سات اخلدمي��ة يف العا�سمة. وقال 
العطواين يف بيان تلقت "اجلورنال" ن�سخة منه، اإننا "يف حمافظة بغداد على توا�سل 
وتن�سي��ق م�ستمر مع امانة بغداد من خال عقد االجتماعات ومد ج�سور التعاون من 
اج��ل اي�س��ال اف�س��ل اخلدم��ات اىل اه��ايل عا�سمتنا احلبيب��ة". ولف��ت اإىل، اأن "كا 
املوؤ�س�ست��ني تعمل بح�س��ب قوانني اذ تعمل امانة بغداد بح�سب قانون 16 الذي ينظم 
عمله��ا وان حمافظة بغداد تعمل بح�سب قانون 21 وبالتايل ان لكل موؤ�س�سة قوانني 
وت�رصيعات وخطة عمل". واأ�ساف العطواين، اأن "امل�سكلة او اخلاف هو لي�ض اجتهاد 
او تن��ازع �ساحي��ات وامنا يكمن يف طبيعة امل�ساريع حي��ث تقع �سمن مهام امانة 
بغ��داد تنفيذ البنى التحتية م��اء وجماري وطرق ومتنزهات وجم�رصات، ومبا يخ�ض 
عم��ل املحافظة داخل حدودها االدارية وحدود امانة بغداد وكل مايتعلق مبديريات 
ال�سح��ة والرتبي��ة والزراع��ة والريا�سة وال�سب��اب والرعاية االجتماعي��ة وكذلك يف 
االق�سي��ة والنواحي يق��ع �سمن م�سوؤولي��ة املحافظة هذا التقاطع وه��ذا التواجد يف 

�ساحة عمل واحدة ومع قوانني خمتلفة خلق لنا هذا التداخل".

املثنى � متابعة  : اأعلن حمافظ املثنى فالح الزيادي، اليوم ال�سبت، مدينة ال�سماوة 
اأ�سبوع. "منكوبة" ب�سبب �سحة املياه التي تتعر�ض لها املحافظة منذ اأكرث من 
ج��اء ذلك خال موؤمتر عقد يف كرباء املقد�سة ملناق�سة خطة الزيارة االربعينية 

واحل�س�ض املائية املت�ساطئة على نهر احللة.
وق��ال الزي��ادي يف بيان �سحفي اإطلع��ت عليه "اجلورن��ال" اإن " مدينة ال�سماوة 
وعدد من مدن �سمال املحافظة اأ�سبحت منكوبة ب�سبب �سحة املياه التي تتعر�ض 

لها منذ اأكرث من اأ�سبوع".
واأ�س��اف اأن " حمافظت��ي باب��ل والديوانية تتحم��ل م�سوؤولية ه��ذه االأزمة ب�سبب 
ع��دم التزامه��ا باحل�س�ض املائية املقررة لكل حمافظة من نهر احللة الذي يعتر 

املغذي الرئي�سي ملحطات ال�سخ يف املحافظة". 

اجلورن��ال � متابع��ة  اعل��ن القن�س��ل االي��راين يف حمافظ��ة كرب��اء، م��ر م�سعود 
ح�سيني��ان، الي��وم ال�سب��ت، اأن ثاثة مايني زائ��ر ايراين �سي�سل��ون اىل املحافظة 
خ��ال االي��ام املقبلة الداء زي��ارة االربعني. وق��ال ح�سيني��ان يف موؤمتر �سحفي 
عق��ده يف كرب��اء وتابعته "اجلورن��ال"، اإن "عدد الزوار الذي��ن �سوف ي�سلون اىل 
املحافظ��ة الداء مرا�سم زي��ارة اربعينية االمام احل�س��ني )ع( ثاثة مايني زائر". 
واأ�س��اف ح�سينيان، اأن "فريقا طبيا يتكون من 200 طبيب وكادر متخ�س�ض من 
10 فرق تابعة للهال االحمر االيراين �سي�سلون اىل كرباء اي�سا"، م�سرا اىل ان 
"هناك اطنانا من االدوية االيرانية �ست�سل املحافظة". يذكر ان املتحدث با�سم 
جلن��ة االأربع��ني املركزية يف وزارة الداخلي��ة االإيرانية �سهريار حي��دري اأعلن، اإن 
"ال�سف��ارة والقن�سليات واملكاتب القن�سلية العراقية املوؤقتة اأ�سدرت لغاية يوم 
اأم�ض اجلمعة ملي��ون و270 األف تاأ�سرة دخول للزائرين االإيرانيني للم�ساركة يف 
مرا�س��م اإحي��اء اأربعينية االإمام احل�س��ني )ع("، م�سراً اإىل اأن "ه��ذه االأرقام تزدادا 

يوما بعد يوم.

اعل��ن جمل���ض حمافظ��ة بغ��داد الي��وم ال�سب��ت ، ع��ن 
حل��ول ت�ساه��م يف انه��اء  الزخ��م  امل��روري اخلان��ق  
املع��روف  ال�رصي��ع  الطري��ق  ومنه��ا  العا�سم��ة  يف 
ب�س��ارع )حمم��د القا�س��م ( و�سط بغ��داد “. وقال ع�سو 
جمل���ض حمافظ��ة بغ��داد �سع��د املطلب��ي يف ت�رصي��ح 
ل�"اجلورن��ال"، ان” توقي��ت امان��ة بغ��داد بقطع ج�رص 
الطري��ق ال�رصي��ع )حمم��د القا�س��م ( �س��يء جدا،وعلى 
مواطن��ي العا�سم��ة   اخلروج اىل ال��دوام الر�سمي قبل 
�ساعت��ني للو�سل اىل اأماكن عمله��م يف الوقت املحدد 
لتجنب التاخر ب�سبب االختناق املروري !!”. واأ�ساف 
بان” قط��ع الطري��ق م�سوؤولي��ة امانة بغ��داد وتوقيت 
قط��ع الطريق �سيء جدا وكان املفرو�ض، قطع الطريق 
يف اأي��ام العطل” م�س��را اىل ان” قطع الطريق يف هذا 
التوقي��ت �سكل اأزم��ة حقيقية الأهايل بغ��داد “. واأ�سار 
اىل ان” احللول لي�ض من �ساحيات جمل�ض املحافظة 
لكن على مواطنني ان يخرجوا اىل عملهم قبل �ساعتني 
من الدوام الر�سمي”. واأعرب املطلبي عن ا�ستغرابه من 
“قطع الطريق دون البدء يف العمل مع ال�سغط الكبر 
الت��ي يتعر�ض ل��ه املواطن من الزحام��ات املرورية” 
موؤك��دا ان” امان��ة بغ��داد مل تبا���رص اىل االن ب�سيانة 

اأعل��ن مدير الهج��رة واملهجرين يف كرك��وك عمار �سباح، 
ال�سب��ت، ع��ن ع��ودة اأك��رث م��ن األ��ف عائل��ة نازح��ة لقرى 
احلويجة. وقال �سباح يف ت�رصيح ل�"اجلورنال" اإنه "متت 
املبا���رصة باإع��ادة جميع العوائ��ل النازح��ة اىل مناطقها 
املح��ررة يف املحافظ��ة"، الفت��ا اإىل "عودة اأك��رث من األف 

عائلة نازحة اىل القرى التابعة لق�ساء احلويجة".
ولف��ت اإىل، "ت�سكيل جلنة من الهج��رة واملهجرين للتن�سيق 
م��ع الدوائ��ر االخ��رى وت�سجي��ل العوائ��ل ع��ر ا�ستم��ارات 

الإعادتهم على �سكل وجبات".
"هن��اك تع��اون م��ع االجه��زة االمني��ة يف  اأن  واأو�س��ح، 
تدقي��ق العوائ��ل العائدة ل�سام��ة موقفها االمن��ي"، مبينا 
اأن "املناط��ق امل�سمول��ة هي احلويجة والر�س��اد والريا�ض 

وداقوق وناحية امللتقى".

العمل في القطاع الخاص... بين الهيمنة والمنافسة 

صناعة الجلود العراقية.. محاوالت مستمرة إلثبات الجودة ومنافسة المستورد 

مجلس بغداد ينهي أزمة 
“محمد القاسم”: أخرجوا مبكرًا

كركوك تعلن عودة أكثر من ألف 
عائلة نازحة إلى قرى الحويجة

بغداد – الجورنال

بغداد ـ الجورنال

بغداد ـ متابعة 

وكاالت ـ متابعة

�شناعة اجللود العراقية �شاأنها 
�شاأن اأي قطاع اآخر يف الدولة 
تتاأثر باالأو�شاع االقت�شادية 

وال�شيا�شية امل�شطربة,وب�شبب 
تلكوؤها يف ال�شنوات االأخرية 
فقد املواطن الثقة بها ال �شيما 

يف ظل مناف�شة الب�شائع 
امل�شتوردة والتي تكون 

رخي�شة الثمن مقارنة ب�شعر 
ب�شاعة اجللود العراقية , 

لكن ال�شوؤال هنا من االأجود؟ 
ومن �شتعمر لدينا مدة اأطول ؟ 

وان بقي املواطنون راف�شني 
التعاطي مع ال�شلع املحلية 

اذا كيف �شتعود �شناعتنا اىل 
ن�شاطها القدمي وكيف �شيزدهر 

اقت�شادنا..؟

يتعاي�ص القطاعان العام واخلا�ص 
يف اقت�شاديات جميع الدول, اإال 

اأنه يختلف من حيث الدور واحلجم 
لكل منهما من دولة اىل اخرى, تبعًا 

لطبيعة النظام االقت�شادي املتبع 
يف هذه الدولة اأو تلك, وقد احتل 

القطاع العام يف الدول النامية ومنها 
العراق اأهمية كبرية من حيث حجمه 

و�شيطرته على مفا�شل االقت�شاد, 
اإذ ال يخفى على املتتبعني للتطور 

االقت�شادي احلديث.
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