
  
مل يكن ال�شفر وحده هو الذي �شهد زيادة مطردة مع مطلع القرن 
التا�شع ع�رس. فقد حققت �رسعة االت�شاالت قفزات مماثلة. ومن 
ال�شع��ب الي��وم - يف ع���رس االأقم��ار اال�شطناعي��ة والكيبالت 
حت��ت البحرية التي ترب��ط كل اأنحاء الكوك��ب يف حالة ات�شال 
دائم - اأن نت�شور بطء انت�شاراالأخبار يف قرن الثامن ع�رس.لقد 
اندلع��ت معركتا ليك�شينغتون وكونكورد- اللتان اأطلقتا �رسارة 
الث��ورة االأمريكيه- ي��وم االأربعاء 19 اأبري��ل 1775.لكن اأنباء 
املعارك مل ت�شل نيويورك اإال يف يوم االأحد 23 اأبريل،ومل تبلغ 
فيالدلفي��ا اإاليف الي��وم التايل 24 اأبري��ل.ويف وقت متاأخر من 
ليل��ة 28 اأبريل نق��ل فار�س الربيد ال�رسيع اخل��رب لويليام�شربغ 
يف فرجيني��ا.ويف 28 مايو،بعد انقطاع خم�شة اأ�شابيع ون�شف 
االأ�شبوع،تناهى اإىل علم جمل�س الوزراء الربيطاين يف لندن خرب 
م��روع هو ا�شتعال االأزمه الكامنة حتت الرماد يف اأمريكا حربا 
مفتوحه.كان��ت ثم��ه طرق لنق��ل االأخبار على النح��و اأ�رسع من 
نقله��ا على م��ن اجلياد.لكن تلك الطرق مل تك��ن قابلة للتطبيق 
عموما.ذل��ك اأن امللكة اإليزابي��ث االأوىل اأمرت بن�شب نريان يف 
الهواء الطل��ق على طول ال�شاحل اجلنوبي الإجنلرتا ال�شتخدامها 

كاء�ش��ارة لدى تبني اأث��ر االأ�شطول االإ�شب��اين.ويف نهاية القرن 
الثامن ع�رس ن�ش��ب الفرن�شي كالود ت�شابي �شل�شلة من حمطات 
االإ�ش��ارة )امللّوحات(عرب ال��رب الفرن�شي م��زودة باأ�شلحة كانت 
ترف��ع وتخف���س بالبك��رات وتتب��ادل االإ�شارة بينه��ا باالأعالم 
� عل��ى غ��رار مايفع��ل الك�شافة باملالح��ة � وتنق��ل يف �شاعات 

ر�شائل رمبا ا�شتغرق نقلها على من اجلياد اأياما.
 التلغ��راف: هو نظام اأطلقه عليه الفرن�شي ت�شابي ا�شم التلغراف 
اأي املرا�شل��ة م��ن بع��د – على نط��اق وا�شع،لك��ن ا�شتخدامه مل 
ي�ش��ع يف الوالي��ات املتح��دة النا�شئ��ة حديثا.واح��د م��ن ه��ذه 
االأنظم��ة و�ش��ع ب��ني منطقت��ي مارثاف��ني ي��ارد وبو�شطن يف 
الع��ام 18..،ولك��ن يف معظم االأحوال كان��ت امل�شافات �شا�شعة 
والتموي��ل املتوفر حم��دودا جدا.كانت احلاج��ة اإىل االت�شاالت 
يف الوالي��ات املتح��دة ملح��ة جدا،كم��ا كانت علي��ه احلال يف 
اأوربا،ومع ذلك فقد طرقت خيارات اأقل تكلفة.ففي العقد الثالث 
م��ن القرن التا�شع ع�رس كان ثمة رج��ل ي�شعد كل يوم عمل اإىل 
قم��ة قبة بور�ش��ة التج��ارة يف وول �شرتيت،حي��ث كانت تعقد 
مناق�ش��ات بور�شة نيوي��ورك وجمل���س البور�شة،وهناك كان 
هذا الرجل يربق اأ�شعار افتتاح التداول اإىل رجل اآخر يف املدينة 
جري�شي عرب نهر هد�شون. وير�شل ذلك االأخري اإ�شاره مقابلة اإىل 

رجل اآخر على اله�شبة اأو الربج التاليني . وهكذا كانت االأ�شعار 
ت�شل اإىل فيالدلفيا يف نحو ثالثني دقيقه . كان هذا النظام غري 
ناجع يف اأف�شل �شوره،ومل يوؤد ما هو مق�شود منه يف احلاالت 
اجلوي��ة ال�شيئ��ة . كان حل م�شكلة االت�ش��االت و�شيكا. فقد كان 
معلوم��ا منذ القرن الثام��ن ع�رساأن التي��ار االإلكرتوين ميكن اأن 
يتنق��ل م�شاف��ات بعي��دة باالأ�ش��الك،واإذا ت�شن��ى ابت��كار و�شيلة 
للتحك��م بانتظام يف �شدة التيار ف�شيمك��ن نقل املعلومات عرب 
ه��ذه التقني��ة . وجرى حماوالت عدة لالإف��ادة عن هذه احلقيقة 
. ويف الع��ام 1774 ابتكر نظام يف جنيف ب�شوي�رسا با�شتخدام 
�شلك واحد لكل حرف من االأبجديه . وت�شحن الكهرباء املارة يف 
�شل��ك كرة البل�شان التي جت��ذب جر�شا فتقرعه . هذه امل�شل�شلة 
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العلمي . 
ومل تب��داأ رحلة ابتكار التلغ��راف )الرباق(الكهربائي فعال حتى 
املدخرات)البطاريات(واملغناطي���س  فعالي��ة  زي��ادة  اأمك��ن 
ع���رس  التا�ش��ع  الق��رن  مطل��ع  )الكهرطي���س(يف  الكهربائ��ي 
وانخف�ش��ت تكالي��ف االأ�شالك بف�ش��ل االآالت اجلديدة امل�شنعة 

لالأ�شالك.  �شمويل مور�س:خرج مور�س بنظام القى قبوال عاما 
عل��ى م�شتوى العامل وهوابن جيديدي��ا مور�س،وزير وكاتب من 
نيواإنغالن��د � يف جمال الفن. لكن��ه مبوهبته املحدودة يف ر�شم 
الوج��وه )البورتريهات(،�شب ج��ل اهتمامه على ر�شم اللوحات 
الكب��رية و)الفارقة(الت��ي مل تك��ن موهبت��ه فيها-م��ع ذل��ك-
اإالموهب��ة عاب��رة يف اأف�ش��ل احل��االت.  والأنه مل يك��ن ثمة من 
يق�ش��ده طالب��ا فنه،باأنه بات يعاين طوال وق��ت الفراغ،فانكب 
اإح��دى  اأنالتقى،عل��ى م��ن  عل��ى التفك��ري يف الكهرب��اء بع��د 
ال�شفن،ت�شارلزجاك�ش��ون الذي كان يجري اأبحاثا يف هذا احلقل 
يف اأورب��ا. و�رسيعا ثارت يف خميلة مور���س فكرة التلغراف. اإذ 
قال حينها : اإذا اأمكن اإظهار اأثر الكهرباء يف اأي جزء من الدارة 
فاأن��ا ال اأرى مامين��ع نقل املعلومات اآني��ا با�شتخدام الكهرباء. 
لقد بدا اأن مور�س – الذي كان يجهل التقنية األالزمة لتنفيذ تلك 
الفك��رة وحتى خلفيتها العلمية – اعتقد اأنه �شاحب الف�شل يف 
االبت��كار ومل اأن ه��ذه الفكرة اإمنا ظهرت قب��ل ثمانني عاما. اإن 
الف�ش��ل الوحيد الذي ميكن اأن يعزى ملور�س يف نظام التلغراف 
ه��و �شيفرته عالية الكفاءة التي تعط��ي النقاط والقاطعات )*(
 E وفق تواتر احلروف باللغه االإجنليزية)اإذ كان يرمز للحروف

بنقطة واحدة .اأما احلرف X فقد اأعطى الرمز)-..-(.

موج��ة الغالء الت��ي تعي�شها م���رس يف ظل تطبيق 
احلكومة اإ�شالحات اقت�شادية قا�شية، اثرت ب�شكل 
�شلب��ي عل��ى العديد من املواطن��ني يف هذه البالد، 
التي تعاين من ازمات �شيا�شية وامنية واقت�شادية 
كبرية، حيث اكدت بع�س التقارير ارتفاع معدالت 
الفق��ر يف م���رس واأك��د اجله��از املرك��زي للتعبئة 
واالإح�ش��اء امل���رسي يف وق��ت �شاب��ق، اأن مع��دل 
الفق��ر �شجل 30.8 باملائة من ال�شكان يف 2016، 
واأن نح��و 9.2 مالي��ني طف��ل يعي�ش��ون يف الفقر، 
كم��ا اأن 40 باملائة م��ن امل�رسيني ال ي�شتطيعون 
الوفاء باحتياجاتهم االأ�شا�شية، فيما احتلت م�رس 

املركز ال��76 من بني الدول االأكرث فقرا بالعامل.
 وتنف��ذ احلكوم��ة امل�رسية اإ�شالح��ات اقت�شادية 
االقت�ش��اد  الإنعا���س  �شعي��ا   2015 نهاي��ة  من��ذ 
�شملت زي��ادة اأ�شعار الطاقة وال��دواء وحترير �شعر 
ال�رسف واإقرار قوانني جديدة لال�شتثمار واخلدمة 
املدني��ة وتعدي��الت عل��ى قان��ون �رسيب��ة الدخل 
واإقرار قانون �رسيبة القيم��ة امل�شافة واملوافقة 
مبدئيا على قانون االإفال�س. واأدت هذه االجراءات 
اىل موج��ة ارتف��اع غري م�شبوق��ة يف اأ�شعار ال�شلع 
واخلدم��ات وتخط��ت ن�شب��ة الت�شخ��م ال�شنوي يف 
نهاي��ة 2016 ن�شب��ة 25% ووا�شلت التزايد اىل ان 
بلغ��ت م�شت��وى قيا�شي��ا يف ني�شان/ابريل 2017 
ق��ارب 33%.  ويتوق��ع حملل��و ال�ش��وق يف م���رس 
موج��ة ت�شخمية جديدة عقب خط��وة احلكومة قد 
تك��ون الطبقة املتو�شط��ة اأكرث عر�شة م��ن �شواها 

الآثاره��ا. وتع��اين م�رس من��ذ االطاح��ة بالرئي�س 
اال�شب��ق ح�شن��ي مب��ارك بع��د انتفا�ش��ة 2011، 
�شعف��ا يف الو�شع االقت�شادية ونق�شا يف الدوالر 
النخفا���س مع��دل اال�شتثم��ارات االجنبي��ة وعدد 
ال�شياح ب�شب��ب التوتر ال�شيا�شي واالأمني. وح�شلت 
م�رس يف ت�رسين الثاين/نوفمرب على 2،75 مليار 

دوالر كدفعة اوىل من قر�س البنك الدويل.
 بعد عام من التعومي

 يف ه��ذا ال�شاأن وو�شط اأنني امل�رسيني ومعاناتهم 
م��ن �شعوب��ات املعي�ش��ة وارتف��اع اأ�شع��ار جميع 
ال�شل��ع واخلدمات وتفاق��م الدين الع��ام كثريا بعد 
مرور عام على حترير �شعر ال�رسف، �شهدت بع�س 
املوؤ���رسات االقت�شادية لبالده��م حت�شنا واختفت 
ال�ش��وق ال�ش��وداء للعمل��ة. وح��رر البن��ك املرك��زي 
امل�رسي �شعر �رسف العملة يف الثالث من نوفمرب 
ت�رسي��ن الث��اين املا�ش��ي ورف��ع اأ�شع��ار الفائ��دة 
االأ�شا�شي��ة 700 نقطة اأ�شا�س منذ التحرير. ورفعت 
احلكوم��ة اأ�شع��ار املواد البرتولي��ة مرتني.  وقالت 
ريه��ام الد�شوق��ي حملل��ة االقت�ش��اد امل�رسي يف 
اأرقام كابيتال ”رغم �شلبيات حترير �شعر ال�رسف 
م��ن معان��اة طبق��ات معين��ة يف املجتم��ع ب�شبب 
ارتف��اع الت�شخ��م والدي��ون املحلي��ة واخلارجي��ة 
تكلف��ة  وارتف��اع  اخلا���س  القط��اع  وتباط��وؤ 
االقرتا���س، ف��اإن االآث��ار االإيجابي��ة لالإ�شالحات 
التي متت جُتّب تلك ال�شلبيات“. وعانت م�رس التي 
تعتم��د عل��ى اال�شترياد من ارتف��اع كبري يف معدل 
الت�شخم بع��د تعومي اجلنيه الع��ام املا�شي، حيث 
فق��دت العملة امل�رسية ن�ش��ف قيمتها تقريبا منذ 

ذلك احلني.  واأدى حتري��ر �شعر ال�رسف اإىل تفاقم 
امل�رسوفات احلكومي��ة اإذ قالت م�شادر حكومية 
مطلعة اإن احلكومة ت�شع��ى ملوافقة جمل�س النواب 
عل��ى م���رسوع قان��ون احل�شاب اخلتام��ي ملوازنة 
2016-2017 وال��ذي يت�شم��ن املوافق��ة عل��ى 
اعتم��اد اإ�ش��ايف للم�رسوف��ات باملوازن��ة باأكرث 
م��ن 100 مليار جني��ه )5.7 ملي��ار دوالر(. وقفز 
الدين اخلارجي مل�رس 41.6 باملئة اإىل 79 مليار 
دوالر بنهاية ال�شن��ة املالية 2016-2017 التي 
انتهت يف 30 يونيو حزيران املا�شي. وزاد الدين 
املحلي للب��الد 20.6 باملئة اإىل 3.160 تريليون 

جنيه )179.1 مليار دوالر( يف 2017-2016.
 لك��ن االحتياط��ي االأجنب��ي للب��الد م��ن العمل��ة 
ال�شعب��ة زاد بنحو 13.5 ملي��ار دوالر بعد حترير 
�شعر ال�رسف وحتى نهاية �شبتمرب اأيلول املا�شي 
عندما بلغ 36.534 مليار دوالر ليفوق م�شتويات 
ما قب��ل انتفا�شة يناير كانون الثاين 2011. كما 
انخف�س العجز التجاري مل�رس بن�شبة 8.4 باملئة 
يف ال�شنة املالية 2016-2017 اإىل 35.4 مليار 
دوالر م��ن 38.7 ملي��ار دوالر يف ال�شنة ال�شابقة. 
وتراجع العج��ز الكلي للموازن��ة اإىل 10.9 باملئة 
من الن��اجت املحلي االإجم��ايل يف 2017-2016 
املالي��ة  ال�شن��ة  يف  باملئ��ة   12.5 م��ع  مقارن��ة 
ال�شابق��ة. وق��ال نعمان حممد وه��و موظف بجهة 
حكومية ”التعومي خرب بيوتنا... ح�شبي اهلل ونعم 
الوكي��ل... بنت��ي عرو�ش��ة م���س ع��ارف اأجهزها... 
وعن��دي  ال�شع��ف  زادت  الكهربائي��ة  االأجه��زة 
ول��دان يف جامع��ات خا�ش��ة م���س ع��ارف اأدف��ع 

م�شاريفه��م... 
قيمت��ه  املرت��ب 
نخف�ش��ت  ا
واالأ�شع��ار  ج��دا 
وخ��الل  ت�شاعف��ت“. 
القليل��ة  االأ�شه��ر 
احلكومة  رفعت  املا�شية 
ال�شل��ع  جمي��ع  اأ�شع��ار 
واخلدم��ات التي تدعمها من 
وق��ود وكهرباء ومي��اه ودواء 
وموا�ش��الت. وق��ال حمم��د اأبو 
با�ش��ا حمل��ل االقت�ش��اد امل�رسي 
هريمي���س  املالي��ة  املجموع��ة  يف 
”كان��ت �شن��ة �شعب��ة عل��ى اجلمي��ع 
ولك��ن حالي��ا ال ي�شتطيع اأح��د اأن ينكر 
مدى توافر العمل��ة والق�شاء على ال�شوق 
ال�ش��وداء للعمل��ة وتراج��ع عج��ز املوازنة 
االأ�ش��واق  يف  االأجان��ب  ثق��ة  وا�شتع��ادة 
واأغل��ق  الدي��ن“.  اأدوات  ويف  لدين��ا  املالي��ة 
البنك املركزي امل���رسي الع�رسات من �رسكات 

ال�رساف��ة خالل العامني املا�شيني يف وقت كانت 
تع��اين فيه البالد من �شح �شديد يف العملة ال�شعبة 
وتركزها يف �رسكات ال�رسافة التي كانت ت�شارب 
بها وتبيعها يف ال�ش��وق ال�شوداء ملن يحتاج اإليها 

من رجال االأعمال وامل�شتوردين.
 غ��ري اأن املرك��زي والبن��وك العامل��ة يف الب��الد 
بات��ت تتمتع بوف��رة يف ال�شيول��ة الدوالرية نتجت 
ع��ن بيع االأف��راد ما بحوزتهم عندم��ا كانت هناك 
خم��اوف لبع���س الوق��ت م��ن تراجع �شع��ره وعن 
حتوي��الت امل�رسيني يف اخل��ارج و�رساء االأجانب 
املكث��ف الأدوات الدي��ن امل�رسي��ة و�ش��ط ارتف��اع 
اأ�شع��ار الفائ��دة وكذل��ك نتيج��ة للتع��ايف اجلزئي 
الإيرادات ال�شياحة. وقال م�شوؤول يف وزارة املالية 
امل�رسي��ة اإن ا�شتثمارات االأجانب يف اأدوات الدين 
احلكومية بلغت نحو 18.8 مليار دوالر منذ حترير 
�شع��ر ال�رسف يف الثالث من نوفمرب ت�رسين الثاين 

املا�شي وحتى نهاية اأكتوبر ت�رسين االأول.
 وبل��غ مع��دل النم��و االقت�ش��ادي يف الب��الد 4.2 
باملئ��ة يف 2016-2017 وتتوقع م�رس ارتفاعه 
اإىل م��ا ب��ني 5 باملئ��ة و5.25 باملئ��ة يف ال�شن��ة 
املالي��ة احلالي��ة 2017-2018 الت��ي ب��داأت يف 
االأول م��ن يوليو مت��وز. وقال اأبو با�ش��ا ”ا�شتدامة 
مع��دالت النمو االقت�شادي يف م���رس �شتكون هي 

التحدي املقبل للحكومة“. بح�شب رويرتز.
 وقال��ت الد�شوق��ي ”النا���س اأ�شبح لديه��ا معرفة 
بالتحدي��ات وتكلف��ة اإهدار امل��وارد... اأ�شبح لدينا 
تغري يف انطباعات و�شل��وك امل�رسيني... اأ�شبحنا 
اأك��رث حر�شا يف اال�شته��الك“. وقال حممد عو�س 
وه��و موظف يف جه��ة حكومي��ة واأب لثالثة اأبناء 
”كل حاجة اختلفت عما كانت عليه قبل التعومي.. 
 104 االآن“.   بكث��ري  اأ�شع��ب  اأ�شبح��ت  احلي��اة 
ملي��ون ن�شم��ة      اىل جانب ذلك ق��ال رئي�س اجلهاز 
املرك��زي للتعبئ��ة العام��ة واالإح�ش��اء يف م���رس 
اإن ع��دد امل�رسي��ني زاد عل��ى 104 ماليني ن�شمة، 
منهم اأكرث م��ن ت�شعة ماليني يعي�شون يف اخلارج. 
وق��ال اأبو بك��ر اجلندي رئي�س اجله��از يف اجتماع 
ح���رسه الرئي���س عب��د الفت��اح ال�شي�ش��ي اإن ع��دد 
امل�رسي��ني يف الداخل بل��غ يف 18 اأبري��ل ني�شان 
ه��ذا العام 94 مليون��ا و798827 ن�شمة واإن عدد 
امل�رسيني املقيمني يف اخلارج بلغ ت�شعة ماليني 
و470674 ن�شم��ة وم��ن ث��م ف��اإن اإجم��ايل العدد 
104 مالي��ني و269501 ن�شم��ة. وق��ال اجلن��دي 
اإن ع��دد ال�شكان زاد 22 مليونا يف ال�شنوات الع�رس 
املا�شي��ة واإن ه��ذه ”معدالت زي��ادة عالية جدا“. 
واأ�ش��اف اأن م���رس ت�شغ��ل االآن املرتب��ة الثالث��ة 
ع�رسة بني دول العامل يف عدد ال�شكان. و�شكا قادة 
م�رس على مدى �شنوات طوال من اأن معدل الزيادة 
ال�شكاني��ة الكب��ري باملقارن��ة بدول اأخ��رى ي�شيع 
جه��ود التنمي��ة، وحاول��وا خف�شه لك��ن مل تتحقق 
نتائ��ج كبرية. وقال اجلن��دي اإن التعداد ك�شف عن 
تف�ش��ي ظاهرة زواج الفتيات يف �شن مبكرة م�شريا 
اإىل اأن نح��و 40 يف املئة م��ن املتزوجات تزوجن 
يف �ش��ن تقل ع��ن ال�شن القانونية وه��ي 18 عاما.   
ودع��ا ال�شي�شي يف كلمة موج��زة يف االجتماع اإىل 
اال�شتفادة من البيانات التي اأتاحها التعداد ومنها 
عدد الفتيات الالتي تزوجن يف �شن �شغرية. وقال 
”فوجئ��ت اأن العدد م�س ي�ش��ري، م�س ب�شيط. يعني 

بن��ت عنده��ا 12 �شن��ة نحمله��ا م�شوؤولي��ة زواج 
وبي��ت وكالم من هذا القبي��ل“. واأ�شاف ”يوؤملني 
ذل��ك. واأعتقد يوؤمل اأى اإن�شان عن��ده �شمري حقيقي 
واهتم��ام حقيق��ي باأبنائ��ه وبنات��ه“. كم��ا اأبدى 
ال�شي�ش��ي ده�شته م��ن وجود ع���رسة ماليني وحدة 
�شكني��ة يغلقها اأ�شحابه��ا دون ا�شتخدام يف وقت 
يحت��اج في��ه كث��ري م��ن امل�رسي��ني اإىل م�شاك��ن 
باأ�شع��ار اأو اإيج��ارات يف متن��اول اأيديه��م.  وقال 
اجلن��دي اإن التع��داد ك�ش��ف اأي�شا عن وج��ود اأكرث 
م��ن مليوين اأ���رسة من بني االأ���رس امل�رسية البالغ 
تقي��م يف وح��دات  اأ���رسة  ملي��ون  عدده��ا 23.5 
�شكني��ة م�شرتكة. وقال ال�شي�ش��ي اإن احلكومة تنفذ 
م�رسوع��ات اإ�ش��كان الإنه��اء ه��ذه الظاه��رة الت��ي 
متث��ل خل��ال اجتماعيا يف غ�ش��ون الع��ام املقبل. 
وقالت هالة ال�شعيد وزيرة التخطيط واملتابعة يف 
االجتماع “اختالل العالق��ة بني ال�شكان واملوارد 
اأم��ر �شديد اخلطورة الأنه يبتل��ع كل عوائد التنمية. 
”�ش��كان م���رس هم ثروته��ا احلقيقي��ة ور�شيدها 
الغ��ايل ولك��ن زيادة ه��ذا الر�شي��د دون ح�شابات 
دقيق��ة مل��وارد ومع��دالت النمو يتح��ول اىل عائق 
ويجع��ل منا دول��ة حتقق معدل من��و دون معدالت 
تنمية حقيقي��ة“. بح�شب روي��رتز. وقالت الوزيرة 
اإن تعداد 2017 ه��و االأول الذي يجرى اإلكرتونيا. 
واأ�شاف��ت اأن نتيج��ة التع��داد اجلدي��د اأع��دت يف 
غ�شون �شهرين م��ن انتهاء عمليات االإح�شاء بدال 
من �شنتني يف التعدادات ال�شابقة. وهذا هو التعداد 
الراب��ع ع���رس يف تاريخ م�رس احلدي��ث، وكان اأول 
تع��داد قد اأج��ري عام 1897 يف عه��د حممد علي. 
وجت��ري م�رس غالبا تعداد ال�ش��كان واملن�شاآت كل 
ع���رس �شن��وات. من جان��ب اخر تنظم م���رس حملة 
توعي��ة ملواطنيه��ا يف املناط��ق الريفي��ة ل�شب��ط 
الن�ش��ل وتنظي��م االأ�رسة يف حماول��ة الإبطاء معدل 
من��و �شكاين ق��ال الرئي�س عبد الفت��اح ال�شي�شي اإنه 
خطر على التنمي��ة. وقال اجلهاز املركزي للتعبئة 
العامة واالإح�شاء اإن عدد املواليد بلغ 2.6 مليون 
ن�شم��ة يف 2016. واأطلقت وزارة ال�شحة وال�شكان 
عملية ”ط��وق النجاة“ وه��ي ا�شرتاتيجية خلف�س 
مع��دل املوالي��د اإىل 2.4 مبا يوف��ر للحكومة 200 
ملي��ار جني��ه )11.3 ملي��ار دوالر( حت��ى 2030. 
واملناط��ق الريفي��ة ه��ي امل�شتهدف��ة بالعملي��ة اإذ 
ي��رى كث��ري من ال�ش��كان هن��اك اأن االأ���رس الكبرية 
م�ش��در قوة اقت�شادية كما اأن هناك مقاومة للحد 
م��ن الن�شل ب�شبب اعتقاد دين��ي. واأقر االأزهر حملة 
وزارة ال�شح��ة وال�ش��كان وق��ال اأي�ش��ا اإن تنظي��م 
االأ���رسة ح��الل.  وو�ش��ع الرئي���س ال�شاب��ق ح�شني 
مبارك وزوجت��ه �شوزان برناجم��ا لتنظيم االأ�رسة 
قب��ل ع���رسات ال�شنني لكن ه��ذه هي امل��رة االأوىل 
الت��ي ت�شدد فيه��ا احلكومة عل��ى اأن داف��ع احلملة 
اجلدي��دة هو اخلوف من اأن ي�شتنزف معدل الزيادة 
ال�شكاني��ة املرتفع م��وارد االقت�شاد. وقالت وزارة 
ال�شح��ة وال�ش��كان اإنه��ا �شتن���رس 12 األ��ف رائ��دة 
ريفية يف 18 حمافظة لكن مل تف�شح عن تفا�شيل 
كيفي��ة جذب املزي��د من الن�ش��اء حلملته��ا. وتدير 
ال��وزارة قراب��ة 6000 مركز لتنظي��م االأ�رسة تقدم 
للن�ش��اء فحو�شا جمانية وتبيع و�شائل منع احلمل 
املدعم��ة ب�ش��ورة كب��رية ومنه��ا الواق��ي الذكري 

بع�رسة قرو�س واللولب النحا�شي بجنيهني.

 من��ذ اأرب��ع �شن��وات، يف منت��دى دافو���س االقت�ش��ادي 
العاملي، حذرت كري�شتني الج��ارد، مديرة عام �شندوق 
النق��د ال��دويل، م��ن املخاط��ر امل�شاحب��ة لتزاي��د ع��دم 
امل�ش��اواة، وه��و مو�ش��وع يت�ش��در االآن ج��دول اأعم��ال 
ال�شيا�ش��ات العاملية، ويحظى عم��ل ال�شندوق يف جمال 
ع��دم امل�شاواة باأكرب قدر م��ن االهتمام، اإال اأنه واحد من 
عدة جماالت جديدة بداأ ن�شاط ال�شندوق فيها منذ ب�شع 
�شن��وات. وهناك كلمتان تلخ�شان اأي اإطار موحد يغطي 

كل هذا العمل: النمو االحتوائي.
 فنح��ن نرغ��ب يف النم��و ولكنن��ا نري��د �شم��ان النتائج 

التالية اأي�شا:
 - تواف��ر الوظائ��ف للمواطن��ني �� فه��ي اأ�شا���س ال�شعور 

بااللتحام مع املجتمع وال�شعور بالكرامة.

 - ت�ش��اوي الفر�س املتاح��ة للمراأة والرج��ل للم�شاركة 
يف االقت�ش��اد ���� ومن هن��ا ينب��ع تركيزنا عل��ى ق�شايا 

اجلن�شني.
 - متت��ع الطبق��ات الفق��رية واملتو�شطة مب��ا يتحقق من 
رخ��اء يف بالدهم �� وهو اأ�شا�س عملنا املعني بامل�شاواة 

والرخاء امل�شرتك.
 - ع��دم ا�شتح��واذ فئ��ة قليل��ة على ث��روات الب��الد، كما 
يح��دث عند اكت�ش��اف ثروات طبيعية عل��ى �شبيل املثال 

�� ولهذا يقلقنا الف�شاد ونهتم باحلوكمة.
 - وج��ود احت��واء مايل �� فهو ما يح��دث فرقا يف نتائج 

اال�شتثمار واالأمن الغذائي وال�شحة.
 - اقت�ش��ام ثم��ار النم��و، لي�س فقط بني اأبن��اء هذا اجليل 
بل م��ع االأجيال القادم��ة اأي�شا �� ومن هن��ا ياأتي عملنا 
املن��اخ  تغ��ري  مواجه��ة  يف  ال�شالب��ة  ببن��اء  املعن��ي 

والكوارث الطبيعية.

 القواعد واالأ�ش�س
ب��ني كل  يرب��ط  ال��ذي  امل�ش��رتك   وباخت�ش��ار، اخلي��ط 
مبادراتن��ا هو اأنها ت�شع��ى لت�شجيع االحتواء �� اأي اإتاحة 
الفر�ش��ة ل��كل �شخ�س ك��ي يحق��ق لنف�شه حي��اة اأف�شل. 
يعال��ج مفه��وم النم��و االحتوائ��ي الق�ش��ور يف مع��دل 
النم��و االقت�ش��ادي االإجم��ايل وفق��ّا للفك��ر االقت�شادي 
الكال�شيك��ي الذى �شاد الع��امل يف اأعقاب الك�شاد العظيم، 
والذى يرتكز فيه معدل النمو االقت�شادي على العنا�رس 

التالية:
 - احلري��ة االقت�شادية واملناف�شة الكاملة، وعدم تدخل 

للدولة يف االقت�شاد.
 - الرتاكم الراأ�شمايل.

 - اعتم��اد اال�شتثم��ار على دافع الرب��ح فكلما زاد معدل 
االأرباح، زاد معدل التكوين الراأ�شمايل واال�شتثمار.

- تراكم راأ�س املال دالة يف ) يعتمد على ( كل من معدل 
االأرباح و اال�شتثمار.

 - اإهمال عنا�رس دالة االنتاج االأخرى.
 ويتبنى مفهوم النمو االحتوائي فكر التنمية االقت�شادية 
يف االقت�ش��اد املوجه بخطة تنمي��ة اقت�شادية ويخفف 
حتك��م راأ���س املال على باق��ي عنا�رس االنت��اج االأخرى 
واإع��ادة توزي��ع ثم��ار النم��و عليه��ا. وتختل��ف التنمية 
االقت�شادي��ة ع��ن النمو االقت�شادي اختالف��ّا جذريّا يف 

اأن:
 - التنمي��ة االقت�شادي��ة ت�شته��دف الكي��ف والك��م معّا، 
بينم��ا ي�شتهدف النمو االقت�ش��ادي الكم فقط اأي الزيادة 

الكمية يف انتاج ال�شلع واخلدمات فقط.
 - التنمي��ة االقت�شادية ذات بعد اقت�شادي واجتماعي، 
بينما يهمل النم��و االقت�شادي البعد االجتماعي و يركز 
عل��ى البعد االقت�ش��ادي فق��ط.  - التنمي��ة االقت�شادية 

عملي��ة هيكلية تعنى بتغيري الهي��كل االقت�شادي، بينما 
يهم��ل النمو االقت�ش��ادي الهيكلي��ة االقت�شادية و يعنى 

بالزيادة الكمية يف الناجت القومي فقط.
 - التنمي��ة االقت�شادي��ة ت�شتهدف عدال��ة توزيع الدخل 
وحت�شني م�شتوى املعي�شة، بينما يهمل النمو االقت�شادي 

ق�شية عدالة توزيع الدخول.
 - التنمي��ة االقت�شادية ت�شتهدف خف�س معدالت الفقر، 
بينما يعتمد منوذج النمو االقت�شادي على جمرد ارتفاع 

متو�شط ن�شيب الفرد من الدخل.
 - التنمي��ة االقت�شادي��ة ت�شتهدف اإع��ادة توزيع عوامل 
االإنت��اج ب��ني القطاع��ات االقت�شادية املختلف��ة، بينما 
يعتم��د النم��و االقت�ش��ادي وب�ش��كل مطلق عل��ى الزيادة 

الكمية يف االنتاج دون اعادة توزيع لعوامل االنتاج.
 اآلي��ات حتقيق النمو االحتوائي  تن�س اآلية حتقيق النمو 

االحتوائي على �رسورة اعتماد االأتي :

 INCLUSIVE" االحتوائ��ى  النم��و  يعت��رب   -  1  
GROWTH" منوا قائم��ا على مبداأ م�شاركة كافة 
اأطي��اف املجتم��ع فى جهود التنمية وف��ى جنى ثمارها 
بحي��ث ي�شع��ر به اجلمي��ع، وهو من��و احتوائ��ى يدمج ما 
ب��ني معدالت النم��و املرتفع��ة والبع��د االجتماعى الذى 
يرتب��ط بعدال��ة توزيع الفر�س بني املواطن��ني واالأقاليم 

اجلغرافية.
 2- تتمث��ل �شيا�ش��ات النم��و االحتوائ��ى ف��ى �شب��كات 
ال�شم��ان االجتماع��ى بحيث تلبى احتياج��ات االأطراف 

اخلا�رسة، وتوفر لها قدر من االأمان.
 3- ويعتم��د حتقي��ق النم��و عل��ى التدري��ب التحويل��ى 
وم�شاع��دة العمال��ة عل��ى التعاف��ى م��ن فق��دان العم��ل، 
اإذ ت�شاعده��م عل��ى التكي��ف ب�ش��ورة اأ���رسع عن��د وقوع 
ال�شدم��ات االقت�شادية، وجتعل ف��رتات البطالة الطويلة 

اأق�رس .
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النمو االحتوائي وفرص تحقيق العدالة والمساواة
إيهاب علي النواب 

مصر: أكبر الدول العربية سكانًا وديونًا!
عبد االمير رويح 

ندى علي 

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

575.84
1.93
0.33%

362,768,974
419,125,475
227
24
4
4
16

0.90
172,586,544.00

1.24
65,916,108.00

0.63
31,367,998.00

2.43
13,663,935.00

0.35
12,985,000.00

)BSUC( سومر

)IIDP( تمور

)BBOB( بغداد

)IBSD( بيبسي

)BGUC( خليج

0.90
191,762,822.00

1.24
53,450,000.00

0.63
49,742,855.00

0.35
37,100,000.00

0.30
25,000,000.00

)BSUC( سومر

)IIDP( تمور

)BBOB( بغداد

)BGUC( خليج

)BBAY( بلبنك
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ما ال تعرفه عن بدايات إمبراطورية االقتصاد األميركي؟


