
كان��ت اح��دى امل�شائ��ل الت��ي ت�ش��كل اهمي��ة بالغة عل��ى وجه 
اخل�شو�ص يف االقت�شاد الكلي ط��وال اخلم�شني عاما املا�شية 
ه��ي العالق��ة ب��ني البطال��ة والت�شخ��م، فق��د حت��ول التفك��ر 
االقت�شادي ب�شورة مثرة ب�شاأن تلك العالقة وبطريقة كان لها 
تاأث��ر جوهري على �شناع��ة ال�شيا�شة، اي عل��ى كل من فر�ص 
ا�شع��ار الفائدة وق��رارات احلكومة بخ�شو���ص فر�ص ال�رضائب 
واالإنف��اق. يف نهاية اخلم�شينيات ن���رض االقت�شادي "ايه دبليو 
فيليب���ص"PHILLIPS درا�شة بحث��ت يف الت�شخم والبطالة 
يف ام��ركا طوال القرن املا�شي، وق��د اكت�شف ان هناك عالقة 
جلية بني االجور والوظائف، فعندما يهبط معدل البطالة تتجه 
االج��ور نحو االرتفاع ب�شكل اكرث حّدة والعك�ص بالعك�ص، وثبت 
اي�ش��ًا ال�ش��يء نف�ش��ه ل��و اأن اال�شع��ار- ولي�شت االج��ور – متت 
مقارنته��ا بالبطال��ة، والعالق��ة العك�شية ب��ني الت�شخم ومعدل 
البطال��ة ا�شته��رت ب�رضع��ة فائق��ة با�ش��م "منحن��ى فيليب���ص" 

.PHILLIPS CURVE
ي�ش��ل منحنى فيليب�ص اىل نتيجة مفادها ان احلكومات يف كل 
انح��اء العامل ت�شتطيع حتديد "الط��رف البديل" الذي ترغب فيه 
من بني الطرفني وهما الت�شخم والبطالة، على �شبيل املثال اذا 
اعتق��دت احلكومة ان البطالة مرتفعة اك��رث من الالزم فيمكنها 
ان تعمل على خف�شها بتنفي��ذ �شيا�شة متو�شعة )اال�شتقطاعات 
ال�رضيبية او زيادة االنفاق او خف�ص ا�شعار الفائدة( ولكن على 
ح�ش��اب ايج��اد زياة يف الت�شخ��م، اإال اأن��ه اذا اعتقدت احلكومة 
ان الت�شخ��م مرتف��ع اك��رث من ال��الزم فاإنها ت�شتطي��ع ان ترفع 
ال�رضائ��ب وتخف���ص االنف��اق او ترف��ع ا�شعار الفائ��دة خلف�ص 
الطلب الذي يعمل على خف�ص الت�شخم، ويف هذه املرة يتم ذلك 

عل��ى ح�شاب البطالة، مبعن��ى اآخر من وجهة نظ��ر فيليب�ص، لن 
يك��ون هناك "غذاء جماين" فلن يهب��ط الت�شخم وال البطالة )او 

رمبا يرتفعان يف الوقت نف�شه(.
كان ذل��ك يعن��ي ان هن��اك م�شت��وى م��ن البطال��ة ي�شتحيل من 
خالل��ه ان يهب��ط من دون ان يوؤدي اىل ارتف��اع باال�شعار وهذا 
امل�شتوى اطلق علي��ه ا�شطالح "املعدل الطبيعي للبطالة"، عند 
امل�شت��وى الطبيعي ن�شتطيع ان نقول ان لدينا عمالة كاملة وال 
ي��زال هناك م��ن ال يعملون، لكن العمل على زي��ادة العمالة )او 
زي��ادة خف���ص البطال��ة( مبا هو اك��رث من املع��دل الطبيعي قد 

يوؤدي اىل م�شكالت اقت�شادية اخرى كالت�شخم.
الطريق��ة االخرى للتحدث عن املع��دل الطبيعي للبطالة هي ان 
نرجع اىل االن��واع املختلفة من البطالة والتي تتمثل بالبطالة 
الهيكلي��ة والبطال��ة الدوري��ة والبطالة التقليدي��ة واالحتكاكية 
واملو�شمي��ة، واملعدل الطبيعي هو م�شت��وى البطالة الذي يوجد 
حت��ى ل��و كان االقت�شاد ينمو كم��ا ينبغي ل��ه ان ينمو، مبعنى 
اخر ال يرجع ا�شا�شًا اىل نق�ص الطلب، لذلك ميكن اعتبار املعدل 
الطبيع��ي هو االن��واع االربعة االخ��رى من البطال��ة )الهيكلية 
والتقليدية واالحتكاكية واملو�شمية( ب�رضف النظر عن البطالة 

الدورية.
قانون �أوكون

يف حال��ة وج��ود البطالة الدورية يرتفع ع��دد الذين ال ي�شغلون 
اية وظيف��ة عندما ي�شر االقت�شاد ب�شورة �شعيفة، ويهبط ذلك 
الع��دد عندما ي�شر ب�شورة جيدة، هذا ما ي�شمى بقانون اوكون 
OKUNS-LAW بع��د ان كتب االقت�ش��ادي ارثر اوكون 
يف بداي��ة ال�شتينيات عن العالقة بني النمو االقت�شادي ومعدل 
البطالة يف الواليات املتحدة، او�شح اوكون ان االرتفاع بن�شبة 
3% يف الن�ش��اط االقت�ش��ادي البد ان يالزم��ه هبوط بن�شبة %1 

يف معدل البطالة، والعك�ص بالعك�ص.

لي��ت االم��ر به��ذه الب�شاط��ة! فم��ن الناحي��ة العملي��ة، ميكن ان 
تختل��ف طريقة حترك البطالة عندم��ا ي�شبح االقت�شاد قويًا او 
عندم��ا ي�شب��ح �شعيفًا، هناك اختالفات ب��ني الدول يف طريقة 
ا�شتجابة البطالة نحو الن�شاط االقت�شادي، فمثاًل دول كامركا 
وا�شبانيا كانت تعاين حاالت ارتفاع هائلة يف معدالت البطالة 
التي ترتبط بالتقل�ص االقت�شادي اثناء مرحلة الركود االخرة، 
م��ن ناحية اخرى �شه��دت املانيا واليابان زي��ادات طفيفة يف 
مع��دالت البطال��ة بهم��ا م�شاه��اة مبدى ح��دة هب��وط الن�شاط 
االقت�ش��ادي، رمبا تعود تل��ك االختالف��ات اىل عوامل عدة مبا 
فيه��ا ما ي�شم��ى "بال���رضوط ال�شارمة ل�ش��وق العم��ل"، )بدعم 
االجور و�شاعات العمل رمبا جترب النقابات العمالية لل�رضكات 
عل��ى خف�ص حجم القوى العاملة به��ا بهدف توفر املال اثناء 
مرحلة الركود(، والبديهية التي تقول ان هناك قطاعات معينه 
تعد اكرث تو�شعًا يف �شوق العمل من قطاعات اخرى، تاأّمل مثاًل 
حج��م قطاع البنوك يف ا�شبانيا الذي تفوق عليه �شوق اال�شكان 

االكرث �شعفًا.
اذاً لقد بينا الطريقة التي يتفاعل بها كل من النمو االقت�شادي 
والبطال��ة ميكن ان يتباين كثراً من دولة اىل اخرى، لكن كيف 
تتباي��ن التغ��رات الت��ي تطراأ عل��ى البطال��ة – وعل��ى العمالة 
كوجه اخر لعملة واحد- مع النمو االقت�شادي ب�شورة وا�شحة 
ومب��رور الوق��ت )يف الدول��ة نف�شه��ا(؟، خ��الل مرحل��ة الركود 
االقت�ش��ادي التي اعقبت ازمة االئتم��ان يف 2008-2009 مل 
تهب��ط العمال��ة يف اململكة املتحدة عل��ى اي م�شتوى من احلدة 
كم��ا ميك��ن ان ي�شور لنا التاأريخ يف املا�ش��ي، ففي حني هبط 
اجمايل الناجت املحلي من القمة اىل احل�شي�ص مل�شتوى مل ي�شل 
الي��ه اي ك�ش��اد يعقب احلرب، كان هب��وط العمالة اقل مما كان 
عليه خ��الل اأوقات الك�شاد يف بداية الت�شعينيات والثمانينيات 
وال�شبعيني��ات، وقد قال هاري تروم��ان اإن الركود االقت�شادي 

يتحق��ق عندم��ا يفقد جارك عمل��ه وي�شبح االمر ك�ش��اداً عندما 
تفق��د ان��ت عملك. مل��اذا كانت احلال��ة هكذا؟ رمب��ا كان النا�ص 
لديه��م النية للعم��ل مقابل ادنى االج��ور او للعمل بدوام جزئي 
وه��ذا كان يقل��ل ح�شاب��ات االجور لل���رضكات مب��ا ي�شجع تلك 
ال���رضكات عل��ى االحتفاظ بالعاملني بها اثن��اء اأوقات الركود، 
ا�شف اىل ذلك ان احلكوم��ة وا�شلت عملية التوظيف او التعاقد 
خالل مدة التقل�ص االقت�شادي للتعوي�ص عن �شيء من الهبوط 
املرتب��ط مبدة الهبوط يف وظائف القطاع اخلا�ص، ورمبا اي�شًا 
تك��ون التغ��رات التي طراأت عل��ى ال�شيا�ش��ة االقت�شادية )مثل 
ا�شع��ار الفائ��دة التي و�شلت اىل ادنى م�شت��وى لها( قد �شاعدت 

ال�رضكات على جتاوز الركود ب�شورة اف�شل .
كما بني قانون اوكون، ت�شتطيع احلكومات التعامل مع البطالة 
الدوري��ة بتحفيز الن�شاط يف االقت�شاد وهو ما ي�شمى �شيا�شات 
"ادارة الطل��ب"، م��ن ناحية اخرى فاإن ال�شيا�شات التي تهدف 
اىل حماول��ة خف�ص املع��دل الطبيعي للبطالة بح��ل امل�شكالت 
الكامن��ة بهيكل �شوق العمالة ت�شم��ى "�شيا�شات االعداد" الأنها 
تتعام��ل مع ار�ص العمال��ة، احلد من قدرة االحت��اد او النقابة، 
اتاحة تدريبات اف�شل، واعادة التفكر يف بدالت البطالة، كلها 
ان��واع من �شيا�ش��ات االعداد التي ميك��ن ان ت�شاعد على خف�ص 

املعدل الطبيعي للبطالة.
ملاذ� توقف �لعمل مبنحنى فيليب�س؟

عم��ل  لطريق��ة  جي��داً  و�شف��ًا  فيليب���ص  منحن��ى  فع��اًل  يب��دو 
االقت�شاديات حتى نهاي��ة ال�شتينيات من القرن املا�شي، لكن 
االم��ور تغرت ب�شورة مثرة خالل العقدي��ن التاليني، فاملزج 
ب��ني ارتفاع البطال��ة والت�شخ��م يف العديد م��ن االقت�شاديات 
خالل ال�شبعينيات والثمانيني��ات )خا�شًة يف اململكة املتحدة 
والوالي��ات املتح��دة( كان متامًا يف االجت��اه امل�شاد ملا اكده 

فيليب�ص انه البد ان يحدث.

يع��د االقت�ش��اد امل���رضي حالة عجيب��ة ومثرة 
للغاي��ة، فه��و االأكرث تغ��راً وحرك��ة يف املنطقة 
العربي��ة، والي��كاد مي��ر ي��وم عل��ى امل�رضي��ني 
م��ن دون مفاج��اأة عل��ى �شعيد امل�شت��وى العام 
لال�شع��ار او عل��ى م�شت��وى ا�شع��ار الفائ��دة، مبا 
يف ذل��ك التوت��رات االمني��ة التي تلق��ي بظاللها 
مبا�رضة عل��ى حركة هذا االقت�ش��اد، والتي كان 
اخرها اخلرق االمني يف واحد من اهم املقا�شل 
ال�شياحية يف م�رض، اال وهي الغردقة، اال ان عدد 
من م�شتثمري ال�شياحة امل�رضيني والعاملني يف 
القط��اع ذك��روا اإن حرك��ة ال�شياح��ة م�شتقرة يف 
الب��الد رغ��م احلادث ال��ذي ُقتلت في��ه �شائحتان 
اأملانيت��ان طعن��ا واأ�شيبت اأرب��ع اأخريات، وتعد 

الغردق��ة من اأب��رز املنتجع��ات امل�رضي��ة وتقع 
عل��ى البحر االأحم��ر على م�شاف��ة 400 كيلومرت 
تقريب��ا جنوب��ي القاه��رة، وكان��ت م���رض تاأمل 
اأن ت��وؤدي ا�شتثم��ارات يف تعزيز اأم��ن املطارات 
ج��ذب  اإىل  املحلي��ة  العمل��ة  قيم��ة  وانخفا���ص 
ال�شائح��ني لزي��ارة �شواطئها ومناطقه��ا االأثرية 
لتع��ود ال�شياح��ة ملع��دالت م��ا قب��ل انتفا�ش��ة 
2011، اذ يجاهد قطاع ال�شياحة امل�رضي الذي 
يع��د ركيزة اأ�شا�شية لالقت�ش��اد وم�شدرا رئي�شيا 
للعمل��ة ال�شعبة للتعايف عق��ب انتفا�شة 2011 
الت��ي ت�شبب��ت القالق��ل الت��ي اأعقبته��ا يف نزوح 
ال�شي��اح، وم��ا اأن بداأ القطاع يف التق��اط اأنفا�شه 
حتى تلقى �رضبة اأخرى يف اأكتوبر ت�رضين االأول 
2015 م��ع �شق��وط طائ��رة ركاب رو�شية حتمل 
224 �شخ�ش��ا ف��وق �شين��اء ج��راء ما ُيعتق��د اأنه 

تفجر بقنبلة، ودفع الهج��وم رو�شيا وبريطانيا 
لتعليق رحالتهما اإىل املنطقة.

ووفق��ا للمجل�ص العاملي لل�شف��ر وال�شياحة اأ�شهم 
قط��اع ال�شياح��ة بن�شب��ة 3.2 باملئة م��ن الناجت 
م��ن  باملئ��ة  و2.9  مل���رض  االإجم��ايل  املحل��ي 
ق��وة العم��ل يف 2016. لك��ن اإجم��ايل م�شاهمة 
القط��اع مب��ا يف ذل��ك التاأثرات غ��ر املبا�رضة 
عل��ى االقت�شاد ترتفع اإىل 7.2 باملئة من الناجت 
املحل��ي االإجم��ايل، وق��د كان��ت وزارة ال�شياحة 
امل�رضي��ة اأعلن��ت اأن ع��دد ال�شائح��ني الوافدي��ن 
اإىل الب��الد يف االأ�شهر الثالث��ة االأوىل من 2017 
قف��ز 51 باملئة مقارنة مع م�شتواه قبل عام مما 
ي�ش��ر اإىل انتعا�ص القطاع م��ن االنكما�ص احلاد 

الذي حلق به منذ 2011.
للتعبئ��ة  املرك��زي  اجله��از  بيان��ات  واأظه��رت 

اأن  واالإح�ش��اء  العام��ة 
ال�شنوي  الت�شخ��م  مع��دل 
يف مدن م�رض عاود م�شاره 
ال�شاع��د يف يوني��و حزيران 
لك��ن بوت��رة اأبط��اأ وارتفع اإىل 
 29.8 باملئة بعد اأن كان تراجع 
الأول م��رة منذ �شتة اأ�شهر يف مايو 
اأي��ار اإىل 29.7 باملئة، اال ان وترة 
ت�شخ��م اأ�شع��ار امل�شتهلكني يف املدن 
تراجع��ت عل��ى اأ�شا�ص �شه��ري اإىل 0.8 
باملئة يف يونيو حزيران من 1.7 باملئة 
يف ماي��و اأي��ار، وهو نف���ص م�شت��وى اأبريل 
ني�ش��ان ال��ذي �شهد تراجعا م��ن اثنني باملئة 
يف مار���ص اآذار، يف الوق��ت ذات��ه ورف��ع البنك 
املرك��زي اأ�شع��ار الفائدة االأ�شا�شي��ة 200 نقطة 
اأ�شا���ص لي�ش��ل اإجمايل رف��ع اأ�شع��ار الفائدة اإىل 
700 نقط��ة اأ�شا�ص يف اأقل من ت�شعة اأ�شهر واألف 

نقط��ة اأ�شا���ص يف نحو عام ون�ش��ف العام، وعزا 
البن��ك املرك��زي قرار رف��ع الفائ��دة اإىل حماولة 
ال�شيط��رة على الت�شخم ال�شنوي والو�شول به اإىل 
م�شت��وى يف ح��دود 13 باملئ��ة يف الربع االأخر 

من 2018.
كم��ا قل�ش��ت م���رض دع��م اأ�شع��ار الوق��ود اأواخر 
ال�شه��ر املا�ش��ي ث��م اأعلن��ت عن زي��ادات جديدة 
يف اأ�شع��ار الكهرباء يف خطوات م��ن املتوقع اأن 
تدفع مع��دالت الت�شخم ملزيد من ال�شعود خالل 
�شه��ر بيان��ات يوليو متوز الت��ي �شيعلن عنها يف 
اأغ�شط���ص اآب وه��و م��ا يرتقبه املحلل��ون، وكان 
الت�شخ��م بداأ موج��ة �شعود ح��ادة عندما تخلت 
م���رض يف الثال��ث م��ن نوفم��رب ت�رضي��ن الث��اين 
املا�ش��ي عن رب��ط �شعر �رضف اجلني��ه بالدوالر 
االأمريك��ي ورفع��ت حينه��ا اأ�شع��ار الفائدة 300 
نقط��ة اأ�شا�ص بجانب زيادة اأ�شع��ار املحروقات، 
وقف��ز معدل الت�شخم يف املدن اإىل 31.5 باملئة 
يف اأبري��ل ني�شان مقارنة م��ع نحو 19.4 باملئة 
يف نوفم��رب ت�رضي��ن الث��اين و13.6 باملئ��ة يف 
اأكتوبر ت�رضي��ن االأول، واأف��اد املركزي امل�رضي 
اإن مع��دل الت�شخم ال�شنوي االأ�شا�ش��ي ارتفع اإىل 
31.95 باملئ��ة يف يوني��و حزي��ران من 30.57 
الت�شخ��م  اليت�شم��ن  اأي��ار،  ماي��و  يف  باملئ��ة 
االأ�شا�شي �شلعا مثل الفاكهة واخل�رضاوات ب�شبب 

التقلبات احلادة يف اأ�شعارها.
م��ن جهته��ا ت�شع��ى حكوم��ة �رضي��ف اإ�شماعي��ل 
لتنفي��ذ �شل�شلة اإ�شالح��ات اقت�شادية منذ نهاية 
2015 وحت��ى االآن �شعي��ا الإنعا���ص االقت�ش��اد 
واإعادت��ه اإىل م�ش��ار النمو و�شمل��ت االإ�شالحات 
اأ�شع��ار الطاق��ة وال��دواء وحتري��ر �شع��ر  زي��ادة 
لال�شتثم��ار  جدي��دة  قوان��ني  واإق��رار  ال���رضف 
وتعدي��الت عل��ى قانون �رضيب��ة الدخ��ل واإقرار 
قانون �رضيبة القيمة امل�شافة واملوافقة مبدئيا 
على قان��ون لالإفال�ص، حيث ي�شكو م�رضيون من 
ب��ني ماليني يعي�شون حتت خط الفقر من اإنهم قد 
ال يج��دون قوت يومهم بعد زي��ادة اأ�شعار الوقود 
للم��رة الثاني��ة خ��الل ثماني��ة �شه��ور يف يونيو 
حزي��ران واأ�شعار ال��دواء للم��رة الثانية يف مايو 
اأي��ار واأ�شعار تذاكر قطارات م��رتو االأنفاق الذي 

ي�شتخدمه ماليني امل�رضيني يف مار�ص اآذار.
ن��ت جهة اأخرى ���رضح حممد معي��ط نائب وزير 
املالي��ة ل�ش��وؤون اخلزانة امل���رضي اإن وزارته مل 
تاأخ��ذ يف االعتب��ار زي��ادة اأ�شع��ار الفائدة 400 
نقطة اأ�شا�ص يف اخ��ر اجتماعني للبنك املركزي، 
وتوقع معيط تراجع مع��دالت الت�شخم يف م�رض 
انخفا���ص  الع��ام املقب��ل وبالت��ايل  يف مطل��ع 
اأ�شع��ار الفائ��دة، ورفع البن��ك املرك��زي الفائدة 
االأ�شا�شي��ة عل��ى االإيداع واالإقرا���ص بواقع 200 
نقطة اأ�شا�ص لتخفيف ال�شغوط الت�شخمية وذلك 
يف ث��اين اجتماع على الت��وايل بعد اأن رفعها يف 

21 ماي��و اأيار 200 نقطة اأ�شا���ص، اذ اإن موازنة 
2017-2018 تت�شم��ن م�رضوف��ات فوائد دين 
بقيم��ة 381 ملي��ار جنيه، املوازن��ة مل ت�شع يف 
اعتباره��ا زيادة اأ�شع��ار الفائدة �ش��واء يف املرة 
ال�شابق��ة اأو احلالي��ة، ووارد اأن حت��دث تغي��رات 

اأثناء ال�شنة املالية.
�ضربة موجعة لقطاع �لأعمال بعد رفع 

�ضادم جديد للفائدة
مل يكد القطاع اخلا�ص ورجال االأعمال يف م�رض 
يفيق��ون م��ن �شدم��ة رفع اأ�شع��ار الفائ��دة 200 
نقط��ة اأ�شا�ص يف مايو اأي��ار حتى وجه لهم البنك 
املركزي لطمة جديدة بزيادة تكاليف االقرتا�ص 
200 نقطة اأ�شا�ص اأخرى، وو�شف البنك املركزي 
قراره "باملوؤق��ت" واأنه ي�شته��دف ال�شيطرة على 
الت�شخ��م ال�شن��وي والو�شول ب��ه اإىل م�شتوى يف 

حدود 13 باملئة يف الربع االأخر من 2018.

ويب��دو اأن عددا من رجال االأعم��ال بداأو يفقدون 
الثقة يف جناعة االإجراءات االقت�شادية حلكومة 
�رضي��ف اإ�شماعي��ل التي لطامل��ا اأ�ش��ادوا بها من 
قب��ل، حي��ث رفع البن��ك املركزي اأ�شع��ار الفائدة 
االأ�شا�شي��ة 700 نقط��ة اأ�شا�ص يف اأق��ل من ت�شعة 
اأ�شه��ر ونح��و األ��ف نقط��ة اأ�شا���ص يف نح��و عام 
ون�ش��ف العام، وكثرا ما يخالف البنك املركزي 
حت��ت رئا�ش��ة حمافظ��ه احل��ايل ط��ارق عام��ر 
توقع��ات املحلل��ني ورجال االأعم��ال يف قرارات 
اأ�شع��ار الفائ��دة، وعل��ى العك���ص م��ن العديد من 
امل�شنع��ني ورج��ال االأعم��ال يرى ه��اين جنينة 
اخلب��ر االقت�ش��ادي اأن "قرار رف��ع الفائدة جاء 
يف وقت��ه متاما، واأ�شاف اأنه هناك ثالث مراحل 

لالإ�شالح النقدي واملايل هي :
- املرحل��ة االأول اخلا�ش��ة مبعاجل��ة الت�شوه يف 
�شعر ال�رضف من خ��الل طريقة ال�شدمة بتحرير 

�شعر ال�رضف يف نوفمرب )ت�رضين الثاين(.
تراك��م  باإع��ادة  خا�ش��ة  الثاني��ة  املرحل��ة   -
االحتياط��ي النقدي والتي ت�شتغ��رق من عام اإىل 

عام ون�شف العام.
- املرحل��ة الثالثة والتي ن�شته��دف فيها تراجع 
الت�شخ��م اإىل 13 باملئة خ��الل الربع االأخر من 
2018 وحينها �شنبداأ يف دعم النمو االقت�شادي 

من جديد.
وزاد احتياط��ي م���رض م��ن النق��د االأجنب��ي اإىل 
31.305 ملي��ار دوالر يف نهاي��ة يونيو حزيران 
من 31.125 مليار يف مايو اأيار ومن 16.423 
ملي��ار دوالر يف نوفم��رب ت�رضين الث��اين 2015 
حينم��ا ت��وىل عامر رئا�ش��ة البن��ك املركزي، يف 
ظ��ل ذلك طرح ع��دد من البن��وك املحلي��ة اأوعية 
ادخارية بفائدة ت�شل اإىل 20 باملئة يف نوفمرب 
ت�رضي��ن الث��اين بع��د قرار حتري��ر �شع��ر ال�رضف 

ورفع اأ�شعار الفائدة 300 نقطة اأ�شا�ص.

توؤث��ر التبعية االقت�شادي��ة على البل��دان النامية �شلبًا 
م��ن خ��الل ه��در الطاق��ات الوطني��ة، فتظ��ل البل��دان 
النامي��ة تع��اين م��ن التخل��ف وامل�ش��اكل االقت�شادية 

واالجتماعية وغرها.
ين���رضف مفه��وم التبعي��ة االقت�شادي��ة اإىل خ�ش��وع 
اقت�ش��اد قومي متخلف القت�شاد قوم��ي متقدم، �شواء 
كان اقت�ش��اد بل��د مع��ني اأم اقت�ش��اد منطق��ة معين��ة، 
بحيث يك��ون خا�شعًا يف �شره للتغ��رات التي حتدث 
يف الث��اين اأو للق��رارات الت��ي ت�ش��در عن��ه، نتيجة ملا 
يتمي��ز ب��ه االقت�ش��اد املتق��دم م��ن ال�شيط��رة املالية 
املتخل��ف  االقت�ش��اد  فيك��ون  والتقني��ة،  والتجاري��ة 

اقت�ش��اداً �شلبيًا عن��د قيام موؤثرات دولي��ة، اذ تنعك�ص 
ه��ذه املوؤث��رات، م��ن خ��الل العالق��ات االقت�شادي��ة 
دون ان يك��ون �شبب��ًا فيها. ي��وؤدي عدم تكاف��وؤ القوى 
ال�شيا�شي��ة واالقت�شادي��ة بني الدول الغني��ة والفقرة، 
اإىل تدعيم انخفا�ص م�شتويات املعي�شة ورفع درجات 
البطال��ة وع��دم العدال��ة يف توزي��ع الدخ��ل يف البلدان 
التابع��ة، هو، واأن ع��دم التكافوؤ له اآث��اره وانعكا�شاته 
لي���ص فق��ط يف ق��درة ال��دول الغني��ة واملتقدم��ة عل��ى 
ال�شيطرة على مقدرات االأمور ويف ال�شيطرة على اأمناط 
التج��ارة الدولية، واإمنا قدرتها اي�شًا يف ال�شيطرة على 
التكنولوجي��ا العاملي��ة ومفاتيحها وعل��ى امل�شاعدات 
االأجنبي��ة وروؤو���ص االأم��وال اخلا�شة التي يت��م نقلها 
وحتويله��ا اإىل ال��دول النامي��ة. كم��ا اإن عملي��ة نق��ل 
االأنظم��ة التكنولوجية واملوؤ�ش�شي��ة يف الدول املتقدمة 

اإىل ال��دول النامي��ة ب��دون تطويعه��ا- والت��ي ت�شم��ى 
ت�شليم املفتاح- ومبا يتواف��ق مع الظروف اخلا�شة- 
والثقافي��ة  واالجتماعي��ة  واالقت�شادي��ة  ال�شيا�شي��ة 
والديني��ة وغره��ا- بتلك ال��دول غر ذي ج��دوى، بل 
ورمبا �شيدعم ويكر�ص من التبعية وال�شيادة وال�شيطرة 
لل��دول املتقدم��ة على ح�شاب ال��دول النامية، الن نقل 
التكنولوجي��ا ب�ش��كل جاه��ز للبلدان النامي��ة من دون 
تدري��ب الك��وادر املحلية وتوطينها �شي��وؤدي على عدم 
االإنتاجي��ة لهذا امل�رضوع ولو اأنتج��ت �شيكون اإنتاجها 
منخف���ص وحتى ل��و بلغت اأف�شل حال م��ن االإنتاج اإال 
اأنه��ا ال ت�شتطيع االإب��داع واالنت�شار حملي��ا باالعتماد 
عل��ى الكوادر املحلية ب�ش��كل م�شتقل، اأي تبقى احلاجة 

اإىل �شاح��ب "���رض املهن��ة" "ال��دول املتقدم��ة".
�ضعف �لعامل �لثقايف

اإن �شعف العمل الثقايف املتمثل يف انخفا�ص ال�شعور 
باالنتم��اء للوط��ن والدفاع عنه كنتيج��ة لغياب الدور 
احلقيق��ي للعام��ل الدين��ي واالجتماع��ي، يف توعي��ة 
االأفراد باالأهمية الوطنية والعي�ص امل�شرتك والتعاي�ص 
ال�شلم��ي وحثه��م على ت�شحي��ح امل�ش��ار ال�شيا�شي عرب 
الط��رق ال�شلمي��ة لتلبية مطالبه��م امل�رضوعة، وتوطني 
اأنف�شهم على ح��ب الوطن وكل ما ي�شهم يف تقدم البلد، 
هذا ما اأدى اإىل ف�شح املجال اأمام الغزو الثقايف و�شهل 
ل��ه اخرتاق اجلان��ب الثقايف املحلي وذوب��ان العادات 
والتقالي��د خ�شو�ش��ًا يف ظل العوملة الت��ي عملت على 
اإلغاء احلدود وحري��ة التنقل بني الدول واالطالع على 
ثقاف��ات وعادات ال��دول االأخ��رى وخا�ش��ة املتقدمة 
-الأنه��ا �شاحب��ت االكت�شاف��ات واالخرتاع��ات الت��ي 
لواله��ا مل نعرفها-، وما زاد من ذلك ثورة املعلومات 

واالت�ش��االت التي جعلت العامل مك�ش��وف للجميع من 
دون اأي قي��ود وحواج��ز، ه��ذا ما جعل �شع��وب البلدان 
ذات االقت�ش��ادات ال�شعيفة منبه��رة بالدول املتقدمة 
يف كل املج��االت �شيا�شي��ا واقت�شادي��ا واجتماعي��ا 
وقانوني��ا وثقافيا...اإلخ، وال�شعي للحوق بها والركوب 
يف �شفينته��ا، من دون التفكر مبا يتالئم وين�شجم مع 
عاداتها وتقاليدها واإمكاناتها، هذا ما زاد من التبعية 
االقت�شادية م��ن قبل هذه الدول للدول املتقدمة الأنها 
ال ت�شتطي��ع الو�ش��ول ف��وراً كم��ا و�شل��ت اإلي��ه ال��دول 
املتقدم��ة والتي قطعت اأ�شواط��ًا طويلة حتى بلغت هذا 

امل�شتوى.
هجرة �لعقول دوليًا

كم��ا ي�شهم نفوذ الدول الغني��ة وقيمها واأمناطها اأي�شا 
يف زي��ادة اله��وة بني ال��دول الغنية والفق��رة يف ظل 

جذب الدول الغنية للعمال��ة املدربة واخلربات العالية 
املوج��ودة يف ال��دول النامية به��دف اال�شتفادة منها، 
وه��ذا م��ا ي�شمى بهج��رة العق��ول او ا�شتن��زاف العقول 
دوليًا، هوؤالء االإفراد تلقوا تعليمهم يف دولهم النامية، 
ومت االإنفاق عليهم الإعدادهم االإعداد اجليد، ثم بعد ذلك 
ت�شب خرباتهم يف اقت�شاديات الدول املتقدمة وحترم 
ال��دول النامي��ة التي ينتم��ون اإليه��ا يف االأ�شل، وهذه 
الفئة ت�شمل االأطباء واملمر�شني والعلماء واملهند�شني 
اإذ  االآيل وحت��ى االقت�شادي��ني.  ومربجم��ي احلا�ش��ب 
اإن هن��اك اأك��رث م��ن 42 دول��ة من ال��دول االأق��ل منواً، 
وه��ي دول �شغ��رة وتعتمد اقت�شادياته��ا على الدول 
املتقدمة وال ت�شتطيع توفر متطلباتها ذاتيًا اأو توجيه 
واإدارة �شوؤونه��ا بطريقة ت�شم��ن انعتاقها من التبعية 

االقت�شادية وال�شر نحو اال�شتقالل االقت�شادي.
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سوق العراق
لألوراق المالية

ملخص

كمية

قيــــمة

أســــعار

المؤشر العام

التغير

نسبة التغير

القيمة المتداولة

األسهم المتداولة

عدد الصفـقات

الشركات المتداولة

أسهم ارتفعت

أسهم انخفضت

األسهم الثابتة

558.16
6.82
1.21%

813,371,291
1,141,050,508

351
32
6
16
10

1.25
250,000,000.00

0.59
214,542,672.00

0.90
171,806,432.00

0.34
52,632,000.00

0.43
38,994,140.00

)BKUI( كورد

)BBOB( بغداد

)BSUC( سومر

)BGUC( خليج

)BIBI( اثمار

0.58
367,132,995.00

1.25
200,000,000.00

0.90
190,896,027.00

0.34
154,800,000.00

0.43
91,660,793.00

)BBOB( بغداد

)BKUI( كورد

)BSUC( سومر

)BGUC( خليج

)BIBI( اثمار
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