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مـضــطـرة "لـتــعـتـاد مــرة أخـرى عـلى
وجودة تقد رواتب أعلى من تلك ا
في الــسـوق ألنــهـا سـتــكـون مــرغـمـة
عـــلى تـــوظــيـف عــمـــال من شـــركــات
أخـرى نـظـرا الـى قـلـة الـيـد الـعـامـلـة

توفرة". ا
lł«dð X Ë

ويـشـجع االقـتـصـاديـون عـلى اتـخـاذ
تـدابـيـر لـوقف تـراجع االبـتـكـار لـدى
الـشـركـات. وطــالـبـوا بـاعـادة احـيـاء
ـفـاوضـات حـول الرواتب احـتمـال ا
في وقـت أصــبح تــأثــيــر الــنــقــابــات
نافسة ضعيفـا كما ان شروط مـنع ا

ـؤسـسة ـوظف من مـغادرة ا تمـنع ا
التي يعـمل فيهـا الى أخرى منـافسة
ـهني ما يـؤدي الى اصـابة الـتـقدم ا

بشلل.
وقال شـامـبو انـه من الصـعب تـبني
هـــذا الــنـــوع من الـــتــدابـــيــر في ظل

االجواء السياسية السائدة.
كن أن ويوضح ان تـوافقـا ثنـائيـا 
يــحــصل حــول فــكــرة احلــفـاظ عــلى
ابقـاء االقتـصاد عـائمـا مع السـماح
بـارتـفـاع نــسـبـة الـتـضـخم الى حـ
توسع زيـادة الرواتب عـلى مسـتوى

االقتصاد كله.

الـــذي يـــتــســـبب بــتـــراجع مـــتــوسط
األجور.

ناطق القريبة بشكل وتشهد بعض ا
دن الكبيرة ازدهارا ما رئيسي من ا
يــــدفع الــــشـــركـــات الـى رفع األجـــور
وتـقد امـتـيازات اجـتـماعـيـة جلذب

موظفيها او احلفاظ عليهم.
لـكن االقتـصـادي جـاريـد بيـرنـشـتاين
من "سنـتر اون بـادجت انـد بولـيسي
يزانـية وأولوية برايوريتي" (مـركز ا
الـســيـاسـات) يــرى أن عـوامل أخـرى
مـتـعـلـقـة ب"جـيـوب يـشـوبـهـا ضـعف

جغرافي" ال تزال موجودة.

ـناطق سـتسـتفـيد ويعـتبـر أن هذه ا
من مـشـاريع الـبـنى الـتـحـتـية خلـلق
فــرص عـــمل والــســمــاح لــهــا بــســد

الفجوة.
ـــســتـــشـــار االقــتـــصــادي ويــؤكـــد ا
الـــــــســــــابـق لــــــنــــــائـب الــــــرئـــــــيس
ـوقـراطي جـو بـايـدن أيـضـا أن الـد
الــشــركــات "فــقــدت فــعال عــادة" رفع
الــرواتب وأن أصـحــابـهــا خـفــضـوا
كلـفة الـتـوظيف لـزيادة أربـاحهم في

سياق النمو البطيء.
يـوافق جـاي شـامبـو مـؤكـدا لـوكـالة
ـؤسسات سـتكون فرانس برس أن ا

{  واشـــنـــطن - أ ف ب) - دخل رفع
احلـد األدنى لـألجـور حـيـز الــتـنـفـيـذ
هـــذا األســبـــوع في نـــحــو  40واليــة
ـتـحدة إال أن وبـلديـة في الـواليـات ا
هــذا االجــراء لن يــكـون كــافــيــا لـرفع
الرواتب بشكل عام بحسب تقديرات

. االقتصادي
منـذ عام  2009 لم يرفع الـكونـغرس
األمريـكي احلد األدنى لألجـور البالغ
 7,25 دوالر (نـــــحــــو  6 يــــورو) في
الـسـاعـة. اال أن  18 واليـة أمـريــكـيـة
ونـحو  12 بـلديـة قـررت اعـتـبارا من
بـــــدايـــــة الـــــعـــــام رفع احلـــــد األدنى
لألجور. لكن وبـحسب االقتـصادي

هذا االجراء لن يؤثر اال على شريحة
. واطن صغيرة نسبيا من ا

فـقـد أصـبح احلـد األدنى لألجـور في
الـسـاعـة فـي واليـة واشـنـطن (شـمـال
غــــــــــرب) فـي األول مــن كــــــــــانــــــــــون
الــثــاني/يــنــايــر  11,50 دوالر وهـو
األعـــلى في الـــواليــات كـــافــة فـــيــمــا
يـــتـــوقع أن تـــرفـع بــعـض الـــواليــات
األخـــرى الــرواتب تـــدريــجــيـــا حــتى

تصل الى  15دوالر في الساعة.
وحـــتـى بـــعـــد ثـــمـــاني ســـنـــوات من
االنـتــعـاش االقــتـصـادي والــتـوظـيف
اللذين جعال نـسبة البطـالة تنخفض
17 الى  ?%4,1وهـي األدنـى خالل 
عـاما  رفـع الرواتب بـوتـيـرة أبـطأ
ـا تــوقـعه االقــتـصـاديــون وصـنـاع

القرار.
ويشير التقرير الرسمي األخير حول
ـتـحـدة في الـتـوظـيف في الـواليـات ا
كـــانــــون األول/ديــــســــمــــبــــر إلى أن
ـئـة الـرواتب لم تـزداد سـوى 2,5 بـا
اضي بالـكاد أعلى من نسبة العام ا

التـضـخم. مـنذ  2009وبعـد الـركود
الـيـة بلغ الـذي تسـبـبت به األزمـة ا
ــــو الــــرواتب ذروتـه في نــــســــبـــة
سنـويا ـئة   مبـاشـرة أعلى من 2با
وهـو مـعـدل أسـرع بـقـلـيل من مـعـدل
الــتـــضــخم لـــكن أقل من  %3الــذي
بـــلـــغه لـــدى تــــســـجـــيل انـــتـــعـــاش

اقتصادي في السابق.
وقال الـباحث االقـتصـادي الرئـيسي
في الـبـنك االحـتـيـاطي الـفـدرالي في
كــلــيـفالنــد روبــرتـو بــيـنــهــيـرو "انه
زيد ـاذا لم نشهـد ا السؤال األكـبر. 

من زيادة الرواتب?".
‚—«uH « œU¹œ“«

طــبـع الــتــطــور األخـــيــر في األجــور
ـساواة" بـاالضـافة "تـزايد انـعـدام ا
الى "تركـيز" الـقسم األكـبر من الـنمو
علـى "القـمـة" حسب دراسـة أجـراها
جاي شامبو من معهد "بروكينغز".
فـبـ عـامي  1979و 2016سـجــلت
رتـبـة اخلامـسـة ب الرواتـب ذات ا
ـئـة األعـلى ارتـفــاعـا بـنـسـبـة 27 بـا
ـئـة  فـقط لـلـرواتب في مقـابل 12بـا
ـرتبـة اخلـامـسة بـ األدنى فـيـما ا
انـخفـضت نـسبـة أجـور االكثـر فـقرا

1بالئة .
وتــــقف عــــوامل عـــديــــدة وراء هـــذه

احلالة لكن ليس هناك حال سهال.
ويـعــود تـبـاطـؤ الــنـمـو في الـرواتب
الى طبـيـعة الـيد الـعامـلة األمـريكـية
ـتـقـدمـة في الـسنّ. اذ ان الـعـامـل ا
الـكـبــار في الـسنّ الـذيـن يـتـقـاضـون
رواتب أفضل يُحالـون الى التقاعد
وهـم الـــــذيـن أكـــــثـــــروا من اجنـــــاب
األطفال فيما يتم اسـتبدالهم بعمال
شـباب يـتـقـاضـون أجـورا أقل األمر
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احلــديث حــتـى ســنـة 1936 في ســلــســلــة بــغـداد تــراث وتــاريـخ كـانـت لــنـا
ملـكة الدلـيل الرسمي لـلعراق لـسنة 1936 والـذي كان مـحاضرة عن دلـيل ا
مـوسوعة جلميع اوجه احلياة في العـراق خاصة في تاريخه احلديث وبغداد
بـشكل خاص واصـدرته مطبـعة دنـكور في بغـداد وكان صاحب االمـتياز في
اصـداره الـياهـو دنـكـور ابن احلـاخام االكـبـر في بـغداد عـزرا دنـكـور والذي
أول من طـبع الـقرآن الـكـر في بـغـداد ومن هذه الـعـائـلـة نعـيم دنـكـور الذي
اسـتـحق لـقب ( سـيـر) من مـلكـة بـريـطـانـيـا سـنة 2006 ان الـدلـيل الـرسـمي
لـلمملكة الـعراقية هو أصح وأدق وأوثق كـتاب عن تاريخ العراق احلديث من
ســـنــة  1921 الـى ســنــة 1936 ســنـــة صــدور الـــدلــيل وهـــو كــتـــاب وثــائق
ومـستمسكات رسميـة بأكثره  وقد توزع الدليل 1220 صـفحة تضمن عددا
ن تـولى الـدلـيل ذكـرهم من الـفـهـارس والـصـور وقـلـيـال جـدا من االعالنـات 
وهــو جــامع لــكل مــا يـتــعــلق بــالـعــراق ســواء احلــكـومـي كـالــوزارات وغــيـر
ـصــدرين والــعـشــائـر ـســتــوردين وا ــصــورين وا احلـكــومي كــاحلالقـ وا

والرياضي وسوى ذلك
لك لـكيـة واالمير زيـد وا ـلكـ فيـصل االول وغازي واالسـرة ا وقـد ابتـدأ با
لكي وتقو سنة 1936 وفـصول هذه السنة واطول فـيصل الثاني والبالط ا
واقـصـر نـهار ودرجـات احلـرارة واالوضـاع اجلـغرافـيـة والـوقت واخلـسوف
ـوازيـن وتـقــسـيــمـات الــعـراق االداريـة والـكـســوف والـعــطالت الــرسـمــيـة وا
وتـشكـيالته وتاريخ الـعراق القـد واالموي والـعبـاسي والعـثمـاني واالنگـليز
والـثورة الـعـراقـية والـوزارة االولى والـوزارات العـراقـيـة وفيـصل في الـعراق
وشـعار وعلم الـدولة وكيانـها ودستور 1925 واالوسـمة والـسلطـات ومجلس
االعـيـان والــنـواب والـوزراء وديــوان مـراقب احلــسـابـات واالوقــاف كـقـوانـ
ـسـاجـد وائـمـتـها وتـشـكـيالت ومـوظـفـ ودور الـعـلـوم الـديـنـيـة واجلـوامع وا
ثـليـات دبلومـاسية ومـدارسها ووزارة اخلـارجيـة من تشكـيالت وموظـف و
عـراقـيـة في اخلـارج او اجـنـبـيــة في بـغـداد ووزارة الـداخـلـيـة من تـشـكـيالت
ومـوظف ومـديريات شـرطة وسـفر واقامـة وجوازات ومديـرية الـصحة وكـلية
طـبية ومستشفيات ومستوصفات واطباء وصيادلة وقوابل  وسجون واحوال
مـدنية وبلديات وامـانة العاصمة واسالـة ماء وسلطة مالـية وضرائب وتفتيش
يناء اجلوي كـوس وا مـالي ومطبعـة احلكومة والـعملة الـعراقية والـكمارك وا
ـطار والبحـري وميناء الـفاو وموازنة الـدولة من واردات ونفقـات للسنوات وا
الـسابقة ووزارة العـدل والقضاة والتفـتيش العدلي واحملـاكم ونقابة احملام
واسـماء احملام والتسجيل العقاري الطابو ووزارة الدفاع واجليش وامراء
ـدني ومـطـار مـعسـكـر الـرشـيـد وقـوان ـطـار ا اجلـيش ومـوظـفي الـدفاع وا
ـواصالت واجملـلس الـضـبـاط وقـانـون الـدفـاع الـوطـني ووزارة االقـتصـاد وا
االقـتـصادي والـطـرق واجلسـور ومـديريـة الـري واحـواض االنهـار ومـشاريع
ـسـاحـة الـري والـبـرق والـبـريـد والــطـوابع والـتـلـفـونـات ومــديـريـة الـزراعـة وا
عارف والـبيطرة والـسكك احلديـدية والسـياحة والسـفر والقـطارات ووزارة ا
ـتـحف ـوسـيـقي وا عـهـد ا ـدارس وكـلـيـة احلـقـوق واالثـار وا - الـتـربـيـة- وا
ـسيـحيـ واليـهود صـايف والـطوائف الـعراقـية ا والـتنـقيب واحملـافظـات  وا
ـعـادن والــنـفط ابـار ومــصـافي وانـابــيب والـتـمـور والـصـابـئــة وااليـزيـديــة وا
والـصناعة من مـنسوجات وسـجاد ودباعة وسـفن وصباغة ونـحاس والسبك
ــشـروبـات الـروحــيـة والـفـخـار وصــنـاعـة الـكـاشـي والـطـلـبـوق والـسـكـايـر وا
والـصابون والبلور واالقـطان وجنارة وزنكوغراف وسـراجة واحذية وتصوير
ومـصارين وزيت وقانون العـمال وصحف ومجالت ومطـابع وجمعيات ونوادٍ
شهورة في بغداد ومـعجم اعالم الثقافة والعلم والدين والعـشائر والعوائل ا
واالطـباء ومحام والتـجارة العراقية قـبل احلرب وابانها وبـعدها والبضائع
صارف واسعار احلاصالت والغرف التجارية منها صدرة وا ـستوردة وا ا
ـفلـسون وعـناوين غـرفة جتـارة بغـداد وغرفـة التـجارة الـبريـطـانيـة والتـجار ا
هن والصناعة والتجارة وصناديق البريد ومعجم العناوين اربـاب احلرف وا
عامل والطحن واالحذية ومصلحوها ومعاملها التجارية لالبسطة واالثاث وا
واالخـتـام واالخـشاب واالدويـة واالرزاق  واالزهـار االصـطـناعـيـة واالسـرجة
واالسـرة واالسلـحـة واالصبـاغ واالطـارات واالطبـاء واالعالن واغـنام وابـقار
واقـمشة والبان والبسة وانابيب وفـنادق وبرانيط وبراغي وبزازين وبسكويت
وجـلـود وبــطـاريــات وبـقــالـون وبن وبـيــانـوات وتــأمـ واطــارات وتـبغ وجتـار
عـــمــومــيـــون ومــأكــوالت وحتـف وشــحن جتــاري وتـــفــريغ بـــواخــر وتــدريس
خـصوصي ومعـامل كهربـاء ورز وتمور وثـقاب وثلج وجـراحة وطبـابة وجلود
وجـوارب وجـواهـر وحـبـال وحـبــوب وحـدادون وحـديـد وحـلـويـات وحـمـامـات
وحـــنــاء وحـــيــاكــة وحـالقــون وخــبـــازون واخلــوردة وخــرز وخـــزف وخــشب
وخـطاطـون وخيـاطات وخـيـاطون وخـيام وخـيش وخيـوط ودراجات والـداللون
ودمى ودهن وراديــوات واالت ريــاضــة وزبــدة وجــ وزجــاج وزنــكــوغــراف
وزوارق وسـاعــات وشــركــات ســبــاق اخلــيل وســراجــون وســكــايــر وســكـر
وسـمكـرية وسمـسم وسمـنت وستـدات وسيـنمـات وسيـاحة وسـيارات وشاي
وشـيـلـمـان وشـمـوع وصـابــون وادوات صـحـيـة وصـنـاديق حـديـديـة وصـوف
وصـيارفة وصيدليات وطابـعات وطابوق وطباعة وطـوابع ومعامل تقطير عرق
وعـطــارون وعـفص وعالمــات فـارقـة وعــلف وعـويــنـات وغـذاء اطــفـال وغـرف
جتـارة وفحم وفخارون وغراء وفرش سيارات وفـواكة وفوتوغراف وسكاك
وقــبــعـات وقــرطـاســيــة وقـطن وقــنـصــلــيـات وقــهـوة وقــوايش وكــاشي وكـتب
وكــراجــات وكــرامـوفــونــات وكــهــربـاء وكــيــمــيــاويـة ومــشــروبــات ومــأكـوالت
ـفـرد ــشـروبــات الـروحــيـة بــا ومــحـاســبـون ومــحـامــون ومـخــازن ومـدابغ وا
ـصران صـحـفون وا واالسـتيـراد ومعـامل تـقطـيـر ومصـابيح ومـصـبغـات وا
ـطــابخ ومــدافئ ومــطــابع ومــطــاحن ومـطــاط ومــطــاعم ومــظالت ومــعـادن وا
ومـعاطف ومـعاهـد ومـعجـنات ومـعـقمـات وسجـاد ايرانـي ومقـاهي ومقـاولون
ومـــكــاتب حتــريـــر ومــكــائـن ومــكــتـــبــات ومــكـــوى مالبس ومالحـــة ومــنــازل
ومنـسوجات ومـهندسون وادوات مـوسيقيـة ومياه معـدنية ومعـامل ميكانـيكية
ومـعامل نبيـذ وجنارون ونحاس ونـسيج ونفط ونقـليات ونوادي وورق ووكالء
اخـراج ونقـليـات وكثـيـر غيـرها وذكـر الـدليل اعالنـات للـتـجار مـنهم ابـراهيم
حـاي احملـامي والتـجـار ابـراهـيم وشفـيق عـدس ولـفـنادق ولـكـتب ولـشـركات

ـعـامل وغـيـرها ـصـارف و ومـخـازن وصـيـدليـات وكـتب و
ـا يحتوية من كن االستغنـاء عن هذا الدليل  ـا ال 
مـعــلـومـات كــثـيـرة ودقــيـقـة عن 15 ســــــنـة من تـاريخ

بغداد .
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