
مل تعد ال�سياحة نحو الغرب كال�سابق ب�سبب التوتر الأمني 
وهنا  ذلك،  وغري  تاأ�سرية  على  احل�سول  و�سعوبة  هناك 
فهل  حمتمل،  كبديل  العربية  ال�سياحة  عن  احلديث  يربز 
الذي يغطي احتياجات  البديل  العربية املنتج  الدول  متلك 
النا�س خالل العطلة؟ وهل ميكن اأن متثل ال�سياحة العربية 
من  ل��دى  مقبول  اختيارا  الداخلية-  اأو  البينية  -�سواء 
يف  حتى  اأو  باري�س  اأو  لندن  يف  عطالتهم  ق�ساء  اعتادوا 
�رشق اآ�سيا، حيث ذكر وزير تون�سي اإنه من املتوقع اأن ينمو 
باملئة   30 بنحو  لبالده  القادمني  الأجانب  ال�سياح  عدد 
الأو�ساع  ا�ستقرار  املا�سي مع  بالعام  يف 2017 مقارنة 
تراجعا  ال�سياحة  و�سهدت  احلجوزات،  وارتفاع  الأمنية 
ا�ستهدفت  هجمات  ب�سبب  املا�سيني  العامني  يف  ح��ادا 
�سياحا يف عام 2015، واأ�ساف ر�سا ال�سعيدي امل�ست�سار 
ينمو  اأن  نتوقع  اأنه  التون�سي  ال��وزراء  لرئي�س  القت�سادي 
عدد ال�سياح الأجانب هذا العام بنحو 30 باملئة ليبلغ 6.5 
ارهابيني  هجومني  ب�سبب  كبري  تراجع  بعد  �سائح  مليون 
يف 2015، وذكر م�سوؤولون يف وزارة ال�سياحة اأن الوجهة 
اأ�سواق  وعدة  رو�سيا  من  هامة  حجوزات  ت�سهد  التون�سية 
اأوروبية اأخرى مع حت�سن الو�سع الأمني ب�سكل كبري ورفع 

عدد من البلدان الغربية حظر ال�سفر لتون�س.

اأظهر تقرير ر�سمي اأن عائدات قطاع ال�سياحة اليمني �سجلت 
انخفا�سا حادا بلغ 60 باملئة يف 2015 مبقدار لت�سل اإىل 
 ،2014 يف  دولر  مليون   937 من  دولر  مليون   373
الن�ساط  ب�ساأن  ال�سياحة  ل��وزارة  ال�سنوي  التقرير  واأرج��ع 
ال�سياحية  العائدات  تراجع  اأ�سباب   2015 لعام  ال�سياحي 
"العدوان  ا�ستمرار  اإىل  اليمن  اإىل  الوافدة  ال�سياحة  وحركة 
ال�سعودي المريكي الغا�سم وح�ساره اجلائر على مدى 18 
�سهرا وا�ستهدافه املبا�رش للبنية التحتية والفوقية للقطاع 
ال�سياحي وتدمري املن�ساآت واملواقع ال�سياحية والتاريخية 
اأعمال  وا�ستمرار  واحل�ساري  الن�ساين  واملرياث  والأثرية 
والبني  والطرقات  املطارات  وا�ستهداف  والتدمري  الق�سف 
التحتية املختلفة وتوقف حركة الطريان والرحالت اجلوية 

ل�رشكات الطريان ب�سكل عام."
الوافدة  الدولية  ال�سياحة  حركة  اأن  ال�سنوي  التقرير  وذكر 
اإىل  لت�سل  الفرتة  نف�س  يف  بدورها  انخف�ست  اليمن  اإىل 
397494 �سائحا من 1.217 مليون �سائح يف 2014، ومل 
الر�سمية  اليمنية  الأنباء  وكالة  ن�رشته  الذي  التقرير  يذكر 
الوافدين  ال�سياح  جن�سيات  احلوثيني  عليها  ي�سيطر  التي 
معظم  ان  ل��روي��رتز  ق��ال  ال�سياحة  ب���وزارة  م�سوؤول  لكن 
اليمنيني املقيمني يف اخلارج  الزائرين هم من املغرتبني 
الذين قدموا اإىل اليمن واأي�سا العاملني الأجانب يف بعثات 
التقرير  الإن�ساين، واأ�ساف  العمل  الأمم املتحدة ومنظمات 

الوافدين  ال�سياح  ق�ساها  التي  ال�سياحية  الليايل  عدد  اأن 
و140272  ماليني   4 اإىل  اأي�سا  تراجع   2015 يف  لليمن 
ليلة �سياحية مقارنة مع 11.479 مليون ليلة يف 2014 . 
وت�سكل عائدات ال�سياحة اأحد اأهم م�سادر الدخل يف اليمن.
وبح�سب اجلهاز املركزي لالإح�ساء احلكومي فاإن ال�سياحة 
متثل 3 باملئة من الناجت املحلى الإجمايل لليمن، ويواجه 
ي�سبق  مل  واقت�سادية  مالية  و�سعوبات  �سغوطا  اليمن 
يف  م�ساعداتها  معظم  ال�سعودية  جمدت  بعدما  مثيل  لها 
مالية  �سائقة  اأي�سا  ويعاين  حاليا،  الدائرة  احلرب  �سوء 
من  باملئة   70 ت�سكل  التي  النفط  مبيعات  توقف  نتيجة 
اخلارجية  امل�ساعدات  جميع  توقف  واأي�سا  البالد  اإيرادات 
وال�ستثمارات الأجنبية وعائدات ال�سياحة، وحذر عدد من 
اليمني.  القت�ساد  انهيار  احتمال  من  الدولية  املنظمات 
نتيجة  اليمن  يف  جماعة  خطر  من  املتحدة  الأمم  وحذرت 
ا�ستمرار ال�رشاع يف اليمن مما اأدى اإىل تدهور و�سع الأمن 
يف  الأطفال  لدى  التغذية  �سوء  معدلت  وتزايد  الغذائي 

البالد.
�سل�سلة من  اإن  را�سد  يحيى  امل�رشي  ال�سياحة  وزير  �رشح 
الكت�سافات الأثرية الكبرية تدعم �سورة البالد وت�ساعد يف 
اأكرب بلد عربي  الأجانب، ويعتمد  ال�سائحني  اإحياء اهتمام 
من حيث عدد ال�سكان على ال�سياحة ب�سدة يف توفري العملة 
ال�سطراب  �سنوات  من  ال�سناعة  ت�رشرت  وقد  ال�سعبة 

ال�سيا�سي بعد النتفا�سة ال�سعبية يف عام 2011 وا�ستمرار 
لكن  الزائرين،  يبعد  ال��ذي  الإ�سالميني  عنف  يف  الزيادة 
من  ع��دد  بف�سل  اإ���رشاق��ا  ت��زداد  ال�سورة  اإن  بني  ال��وزي��ر 
الكت�سافات الأثرية الكبرية يف البالد منها اكت�ساف مقربة 

اأحد النبالء التي تعود اإىل اأكرث من ثالثة اآلف عام.
يف  كني�ستني  ا�ستهدف  داع�س  لتنظيم  هجوم  اآخ��ر  وك��ان 
ومل  �سابق،  وقت  يف  �سخ�سا   45 مقتل  عن  واأ�سفرا  م�رش 
رحالت  تنظيم  على  حظرا  بعد  ورو�سيا  بريطانيا  ترفع 
جوية اإىل منتجع �رشم ال�سيخ امل�رشي منذ اأ�سقط التنظيم 
مقتل  عن  اأ�سفر  مما   2015 عام  يف  رو�سية  ركاب  طائرة 
215 �سخ�سا كانوا على متنها، واأ�ساف الوزير اإن م�رش قد 
جتذب اأكرث من ع�رشة ماليني زائر العام اجلاري وهو رقم 
يتما�سى مع هدف ت�سجيل ما بني ع�رشة و12 مليون زائر 
"نحو  الذي حتدث عنه الوزير قبل عام، واإن م�رش �سجلت 
رف�س  انه  رغم  الأول  الربع  يف  فندقية"  ليلة  مليون   15
الك�سف عن عدد الزائرين الأجانب الذين دخلوا البالد خالل 
قرب  اإىل  يعود  قد  ال�سائحني  عدد  واإن  املذكورة،  الفرتة 
م�ستوياته قبل انتفا�سة 2011 بدعم من ال�ستثمارات يف 
زاروا  الذين  اإن  و  اأمن املطارات وتراجع اجلنيه امل�رشي، 
ال�سواطئ واملواقع الأثرية امل�رشية يف 2015 �سجل 9.5 
عام  يف   14.7 من  باأكرث  مقارنة   2015 عام  يف  مليون 

2010. ومل تن�رش اأرقام 2016 بعد.

بها  خا�سة  ميزة  العامل  دول  من  دول��ة  لكل 
جاهدة  ت�سعى  منها  وك��ل  مميزة  وجمالية 
لأظهار �سماتها ومميزاتها للدول الخرى حيث 
على  حت�سل  لكي  فيمابينها  ال��دول  تتناف�س 
متقدمة  مراكز  على  للح�سول  واي�سا  ال�سهرة 
العامل من حيث اجلمال  اأف�سل دول  قوائم  يف 
والتطور وقوة القت�ساد. وخري مثال املناف�سة 
انتزعت  حيث  ولندن  نيويورك  مابني  الدائرة 
العاملية  املدن  اأكرب  عر�س  لندن  من  الخ��رية 
العقارات  يف  الأجنبية  لال�ستثمارات  جذبا 
يقو�س  اأن  م��ن  امل��خ��اوف  ب�سبب  التجارية 
ت�سويت بريطانيا ل�سالح اخلروج من الحتاد 

الأوروبي �سورة الدولة كمركز مايل عاملي.
لكن  بريطانيا  خ��روج  احتمالية  من  بالرغم 
مدنها تتناف�س على لقب عا�سمة الثقافة، وقد 
منح الحتاد الأوروبي لقب "عا�سمة الثقافة" 

اىل مدينة هال الربيطانية التي ميكن اأن يجلب 
لها مزيدا من ال�ستثمارات ويخلق فر�س عمل 

ويعزز القت�ساد املحلي.
واخ��رى  دول��ة  مابني  فقط  لي�س  التناف�س  ان 
واخرى  مدينة  بني  التناف�س  حد  و�سل  بل  ل 
مقابل  مم��ي��زة  ت��ك��ون  ان  ت�سعى  مدينة  ك��ل 
ايطاليا  ففي  الدولة  نف�س  يف  اخ��رى  مدينة 
حيث  من  واهمية  جمال  ميالنو  مدينة  تزداد 
وال�سثمارات  املتعددة  للم�ساريع  ا�ستقطابها 
روما  تغرق  بينما  ال�سواح  وج��ذب  املتنوعة 
و�سوء  والتلوث  بامل�ساكل  اليطالية  العا�سمة 
ان  امل�سوؤولني  بع�س  اق��رتح  حتى  الو�ساع 

تكون ميالنو عا�سمة ليطاليا.
وال��درا���س��ات  التقارير  ان  اخل���رباء  اك��رث  اك��د 
على  تعتمد  املدن  او  ال��دول  بتقييم  املرتبطة 
ال��دول��ة  ا�ستقرار  م��دى  منها  متعددة  ام���ور 
اجتماعيا وهدوءها ال�سيا�سي وتوفر اخلدمات 
واهمها  والجتماعية  والثقافية  ال�سحية 

اىل  مبادرة  ويف  التحتية  بالبنية  الهتمام 
احياء البنية املهلمة قامت بها جمعية "بالتو 
اوربان" يف قلب باري�س حيث اجتمع على هذا 
�سباب  ومقاولون  فنانون  وت�سجيعها  الفكرة 
وم�رشدون �سابقون اىل جانب �سياح حيث نفذ 
حواىل ع�رشة م�ساريع اهمها "اجلريان الكبار" 
الذي جمع اكرث من الف �سخ�س يف موقع كان 
 3،2( بول  دو  فان�سان  �سان  م�ست�سفى  ي�سم 
الرابعة ع�رشة يف جنوب  الدائرة  هكتارات يف 

باري�س(.
من جانب اخر ويف ال�ساأن العربي مرورا باأهم 
املدن العربية التي تت�سدر موؤ�رش جودة احلياة 
التي  املغرب  يف  مراك�س  مدينة  راأ�سها  وعلى 
الأف�سل  املدن  قائمة  يف  الأول  املركز  احتلت 
للعي�س، تبعتها جوهان�سبورغ )جنوب اأفريقيا( 
بح�سب  ال��ت��وايل  على  )م�رش(  والإ�سكندرية 
مديتريانيه  "اأفريك  جملة  ن�رشتها  درا���س��ة 
املدن  يف  احلياة  نوعية  لت�سنيف  بزني�س" 

يف  الرئي�سية  املئة 
اأفريقيا.

املغرب العربي يف 
ال�صدارة

كان  ال�����س��اأن،  نف�س  يف 
العربي  امل��غ��رب  ح�سور 
ت�سنيفات  يف  ج���دا  ق��وي��ا 
ال����درا�����س����ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
القت�سادية التي اأجرتها جملة 
بزني�س"  مديتريانيه  "اأفريك 
مغربية  م��دن  ث��الث  حلت  حيث 
وهي  الأوىل  الثمانية  امل��راك��ز  يف 
وال��رب��اط  البي�ساء  وال���دار  مراك�س 
ف�سال عن تون�س التي كان لها املرتبة 
التي  اجلزائرية  والعا�سمة  ال�ساد�سة 

حظيت باملرتبة احلادية ع�رشة.
القارة  يف  ك�سابقة  الدرا�سة  ه��ذه  وت��اأت��ي 
الت�سنيفات  ي��خ�����س  ف��ي��م��ا  الأف��ري��ق��ي��ة 
حيث  النا�س،  اآراء  تتابع  التي  وال��درا���س��ات 
يف  البحث  وحدة  مدير  �سينال  جريوم  اأو�سح 
والذي  لوزان  يف  الفدرايل  البوليتكنيك  معهد 

كانت  اأفريقيا  "يف  الدرا�سة  هذه  على  اأ�رشف 
للم�ستثمرين  الآن  حتى  موجهة  الت�سنيفات 
ال�سوؤال  يوما  يطرح  ومل  الأجانب.  واملقيمني 
ب�ساأن النا�س الذين يعي�سون يف هذه املدن من 
�سباب وم�سنني، اأغنياء وفقراء". بح�سب فران�س 

بر�س.
كبرية  اأفريقية  مدينة  مئة  الدرا�سة  و�سملت 
ت�سم  التي  تلك  عن  ف�سال  العوا�سم  كل  بينها 
الباحثون  اعتمد  حيث  ال�سكان،  من  عدد  اأكرب 
خالل عام من البحث على �سل�سلة من املعايري 
واملوؤ�رشات التي تو�سح اأداء املدن يف جمالت 
والنقل  التحتية  والبنية  ال�سكن  مثل  خمتلفة 

العام والتنمية القت�سادية.
القارة  لقت�ساد  حمركات  تعترب  مدن  وف�سلت 
اأبابا  واأدي�س  )كينيا(  نريوبي  مثل  الأفريقية 
وكيغايل  )ن��ي��ج��ريي��ا(  ولغ��و���س  )اإث��ي��وب��ي��ا( 
يف  متقدمة  م��راك��ز  اح��ت��الل  يف  )روان������دا( 
مدن  الت�سنيف  اأ�سفل  احتلت  كما  الرتتيب. 
واأمنية  اجتماعية  نزاعات وتوترات  تعاين من 
وبانغي.  نوار  وبوانت  وكين�سا�سا  باماكو  مثل 
واأكد الباحثون اأن هذا الت�سنيف �سيتم اإ�سداره 
حقيقية  "بيانات  على  احل�سول  بهدف  �سنويا 
عن املدن" تكون اأف�سل من تلك املتوفرة حاليا 

عن املدن الأفريقية.
باري�س: م�صعى الحياء مبان مهجورة

من جانب اخر يف قلب باري�س داخل م�ست�سفى 
�سباب  وم��ق��اول��ون  فنانون  يجتمع  مهجور 
وم�رشدون �سابقون اىل جانب �سياح مببادرة 
من جمعية "بالتو اوربان" التي ت�سم خمططي 
وفكرة  مهملة.  ابنية  احياء  اىل  وت�سعى  مدن 
اقامة توا�سل بني ا�سحاب البنية واملقيمني 
ذهن  على  قليلة  �سنوات  قبل  طراأت  املعدمني 
الذي كان يعمل كمحلل عقاري  ليني  �سيمون 

يف جمموعة كبرية.
واو�سح ليني الثالثيني "تبني يل ان ثمة 2،9 
مليون مرت مربع غري م�سغولة من بينها 800 
خم�س  من  اكرث  منذ  توؤجر  مل  مربع  مرت  الف 
ا�ستخدام  ايجاد  على  تقوم  والفكرة  �سنوات. 
يف  الول  امل�رشوع  و�سمح  امل�ساحات".  لهذه 
العام 2013 لفنانة با�ستخدام متجر خال يف 
حي ماريه يف و�سط باري�س بايجار قدره 150 

يورو يف ال�سهر.
ومنذ ذلك احلني اجنزت حواىل ع�رشة م�ساريع 
من  اكرث  جمع  الذي  الكبار"  "اجلريان  اهمها 
الف �سخ�س يف موقع كان ي�سم م�ست�سفى �سان 
الدائرة  يف  هكتارات   3،2( بول  دو  فان�سان 
اقامة  مع  باري�س(  جنوب  يف  ع�رشة  الرابعة 
معزولني  �سباب  ومهاجرين  اجانب  عمال 
وم�رشدين �سابقني يف املبنى الذي يعمل فيه 

اي�سا مقاولون وم�سممون وجمعيات.
مارغو  تعمل  �سابقا  الن�سائي  الطب  ق�سم  يف 
مع  عام  منذ  الت�سكيلية  الفنانة  عاما(   26(
الغرافيك.  وم�سممي  الر�سامني  م��ن  فريق 
كانوا  انهم  جميعا  بينهم  امل�سرتك  والقا�سم 
يفتقرون اىل حمرتف قبل ذلك. وتقول ال�سابة 
"يوفر لنا ذلك مكانا م�ستقرا" وهي تدفع 17 

وهو  ت�سغله  مربع  مرت  لكل  ال�سهر  يف  ي��ورو 
بح�سب  توؤكد.  ما  على  جدا"  معقول  "�سعر 

فران�س بر�س.
"بالتو  جمعية  تديرها  ال��ت��ي  الم��اك��ن  يف 
بل  ايجارا  املكان  �ساغلو  يدفع  ل  اوربان" 
وهو  اخلدمات.  كلفة  لتغطية  خم�س�سا  مبلغا 
جذب  وقد  اجلميع  م�سلحة  يف  ي�سب  اتفاق 
�رشكة  رئي�س  فويديل  ل���وران  املفهوم  ه��ذا 
"لوري�سومون" ليجار امل�ساكن ال�سعبية. ففي 
جتمع  بت�سليم  ق��ام  املا�سي  ني�سان/ابريل 
فنانني مفاتيح مبنى خال تبلغ م�ساحته 530 
مرتا مربعا يف الدائرة الثالثة ع�رشة يف جنوب 

باري�س.
ميالنو: اوربا املنفتحة على العامل

اأ�سابيع  ميالنو  يف  تنظم  ال�سياق  نف�س  يف 
ذلك  يف  مبا  ال�سنة،  يف  م��رات  اأرب��ع  املو�سة 
عن  ف�سال  للن�ساء،  اجلاهزة  اللب�سة  اأ�سبوع 
الذي  الكتاب  ومعر�س  الت�ساميم  معر�س 
واأ�سبوع  تورينو  م��ع  تنظيمه  يف  تت�سارك 
املبادرات  ميالنو  تكثف  لالغذية.  خم�س�س 
املدينة  ���س��ورة  م��ن  لتتخل�س  والفعاليات 
ال�سناعية التعي�سة الغارقة يف �سحب ال�سباب 

امللوث التي تالزمها.
"كيف  لومبارديا  منطقة  عا�سمة  عرفت  فقد 
ال��ذي  الدويل"  املعر�س  جن��اح  م��ن  ت�ستفيد 
 21،5 اليها  وج��ذب   2015 �سنة  ا�ست�سافته 
اأجنبي،  ماليني   6،5 بينهم  من  زائ��ر،  مليون 
 2016 �سنة  املدينة  وجنحت  نوت�سي.  بح�سب 
يف ا�ستقطاب عدد قيا�سي من ال�سياح يفوق ذاك 
الفعاليات،  هذه  بف�سل   2015 �سنة  امل�سجل 
هذا  يف   %  2،07 ن�سبته  ارت��ف��اع��ا  حمققة 
بكاتدرائيتها  امل�سهورة  ميالنو  وتعد  املجال. 
ودار الأوبرا "مدخل ال�رشكات اإىل اإيطاليا ومن 
اأوروبا"،  القت�سادية يف  التنمية  اأهم مناطق 
ن�سبة  فيها  البطالة  وت�سجل  نوت�سي.  بح�سب 
على   %  12 يناهز  املعدل  اأن  حني  يف   ،%  8
وتدر  روم��ا.  يف   % و10،7  الوطني  ال�سعيد 
الناجت  اإجمايل  من   %10 و�سواحيها  املدينة 
املحلي يف البالد وفيها مقار ربع امل�سارف 
ال�رشكات  من  عدد كبري  ف�سل  كما  الإيطالية، 
مثل  روم��ا،  ح�ساب  على  فيها،  فروعه  فتح 
الإعالمية   "24 ج��ي  ت��ي  "�سكاي  جمموعة 
نقل  الثاين/نوفمرب  ت�رشين  يف  ق��ررت  التي 
اإىل ميالنو.  جزء كبري من موظفيها من روما 

بح�سب فران�س بر�س.
"قررت �رشكات كبرية متعددة  ويقول نوت�سي 
تفتح  اأن  ال�سينية  تلك  فيها  مبا  اجلن�سيات، 
اإىل  م�سريا  هواوي"،  مثل  اأبحاث،  مراكز  فيها 
الإيطالية  للمجموعات  اأي�سا  الوا�سع  النت�سار 
اإىل  املو�سة  من  �ستى،  جمالت  يف  التقليدية 
الغذائية.  بال�سناعات  م��رورا  التكنولوجيا 
وفيما تتخبط روما يف م�سكلة نفايات، تعترب 
ميالنو من بني ثالث اف�سل مدن اوروبية يف 
فيها  امل�سرتك  العام  النقل  اما  الفرز.  جمال 
معروف بفاعليته بعيدا عن الفو�سى ال�سهرية 

يف روما.

امليت  البحر  يف  العاملي  القت�سادي  املنتدى  عقد 
موؤمتره خالل املدة 19- 21 ايار 2017 حتت �سعار 
النقا�سات يف  متكني الجيال نحو امل�ستقبل واإن�سبت 
يف  ال�سبابية  القوى  ت�سغيل  مو�سوع  على  جوهرها 
البحر  يف  العاملي  القت�سادي  املنتدى  عقد   ]…[
 2017 اي��ار   21  -19 امل��دة  خ��الل  م��وؤمت��ره  امليت 
واإن�سبت  امل�ستقبل  نحو  الجيال  متكني  �سعار  حتت 
القوى  ت�سغيل  مو�سوع  على  جوهرها  يف  النقا�سات 
التكنولوجية  الثورة  او  الرقمي  الع�رش  يف  ال�سبابية 

الرابعة الراهنة.
الت�سغيل  عن  الكربى  ال�رشكات  عجز  ظاهرة  فاأمام 
تكنلوجيا  لحالل  ذلك  ال�سابة  العاملة  للقوى  الوا�سع 

توفري  يف  احلكومات  عجز  وك��ذل��ك  الكثافة  عالية 
ال�سباب  ن�سبة  �سابة  امم  من  ول�سيما   ( العمل  فر�س 
فيها بنحو 60% من اجمايل قوة العمل ( ب�سبب ال�سري 
لذا   ، الفاعلة  ال�سغرية  الكرتونية  احلكومة  مبداأ  يف 
ماي�سمى  بلوغ  هي  للت�سغيل  املتاحة  الفر�س  ف��ان 
اي   :ECO SYSTEM الي��ك��ول��وج��ي  بالنظام 
لل�سباب  املوهوبة  الطاقات  لكل  املت�سارع  الرتابط 
والقدرات الريادية املدعومة بالبتكارت التي يتعاطى 
منتجة  عمل  حوا�سن  لت�سكيل  الرقمي  الع�رش  معها 
وم�ستفيدة يف ان واحد ، ذلك عرب ظواهر �سلوكية ادارية 
بالتغرياجلذري  ا�سطالحًا  عليها  )يطلق  ديناميكية 
اخلالقDISRUPTION( وهو مزيج بني الريادة 
لتوليد  وامل��واه��ب  البتكار  على  وال��ق��درة  الداري���ة 
منتجات جديدة وا�سواق جديدة ت�سكل جميعها ا�سا�س 

النظام اليكولوجي والذي قوامه امل�رشوعات ال�سغرية 
واملتو�سطة املرتابطة رقميًا 0

ال�سغرية  امل�����رشوع��ات  م��دخ��الت  ب��ني  فالرتابطات 
ب��ق��درات  تتعاطى  ال��ت��ي  وخم��رج��ات��ه��ا  واملتو�سطة 
تفاعلية(  )كقوة  جميعها  تاأتي  متبادلة  معلوماتية 
لتعظيم كفاءة النتاج وادخال منتجات جديدة مولدة 
لأ�سواق جديدة كما ذكر.اما دور الدولة ف�سيبقى املجهز 
والقانونية( وت�سهيل  )املادية  التحتية  للبنى  ال�سا�س 
مبداأ  على  التاأكيد  مع  الج���راءات  وتب�سيط  العمال 

ال�رشاكة والتفاعل بني الدولة وال�سوق .
كما اثريت ق�سايا نظرية اقت�سادية مهمة يف مفهوم 
توازن ال�سوق الرقمية0 فعلى �سبيل املثال اأخذ قانون 
مار�سال يف العر�س والطلب )لتحديد ال�سعار التوازنية 

( مفهومًا جديدا يف توازن ال�سوق الرقمية .

الطلب  تعادل  متثل  هي  الرقمية  التوازنية  فال�سعار 
كافة  احتواء  هنا  العر�س  ميثل  )حيث   0 العر�س  مع 

امل�سكالت مبا فيها م�سكالت البنية التحتية
اىل  بها  والنزول  وغريها  احلكومية  والبريوقراطية 
الج���راءات  تب�سيط  خ��الل  من  المثل  الدن��ى  حدها 

و�سفافية اللوائح الرقابية(0
النظام  بها  ج��اء  التي  الفكار  خال�سة  ف��اأن  وهكذا 
اليكولوجي انفًا هو املخرج ال�سا�سي لنظام الت�سغيل 
ومواجهة البطالة من خالل كثافة املنتج اجلديد الذي 

ي�سهل حتقيق منوه تلك الدوات الرقمية
وقدراتها املعلوماتية �سواء يف جمال اقامة حا�سنات 
العمال او ت�سيد نظام للوحدات ال�سكنية الواطئة الكلفة 
احلديثة يف  التقنيات  او  ال�سم�سية  الطاقة  ا�ستعمال  او 

الزراعة او ا�ستخدام الذكاء ال�سناعي ،

اي من خالل اقامة وحدات انتاجية �سغرية ومتو�سطة 
تبادل  يف  موحدة  رقمية  بقاعدة  تعمل  ومرتابطة 
املعلومات( لت�سكل جميعها النظام اليكولوجي المثل 
للقوة  ال�سا�سي  للت�سغيل  فاعلة  ق��وة  �سيكون  ال��ذي 
الب�رشية ال�سابة.وعليه نرى اهمية ال�سري بع�رش رقمي 

جديد للعراق وبدعامتني ا�سا�سيتني :
اولهما : البدء باأقامة نظام لل�رشكات ال�سبابية الرائدة 
والبناء  كالزراعة  املختلفة  احلقول  يف   )SME،S(
ح�رشيًا  الرقمية  الب��ت��ك��ارات  ذات  الن��ت��اج  وف��روع 
العايل  كالتعليم  العالقة  ذات  الوزارت  بني  بالتن�سيق 
الجتماعية  وال�سوؤون  والعمل  والريا�سة  وال�سباب 
والتخطيط وكذلك البنك الدويل وال�ستفادة من خرباته 

الوا�سعة بهذا ال�ساأن 0
تاأ�سي�س  لت�سجيع  ال��الزم��ة  ال�سبل  تهيئة  والخ���رى: 

وخلق  املبتكرة  للمنتجات  �سغرية  رائ��دة  �رشكات 
ا�سواق وطنية جديدة با�سم : ال�رشكات الرائدة لل�سباب 
قاعدة  وف��ق  يعمل  واح��د  جتميعي  نظام  يف  وزجها 
رقمي  لقت�ساد  بلوغًا   ، كفوءة  وبيانات  معلومات 
لت�سهيل  النرتنيت  �سبكات  ا�ستخدام  الذي يعني  فعلي 
اعمال املجتمع التبادلية والتعاقدية ، مع التاأكيد على 
مبداأ توافر العدالة الرقمية )اي جعل عمليات ا�ستخدام 
اقت�سارها  او  متيز  دون  للجميع  متاحة  النرتنيت 
على فئات جمتمعية حمددة( .ختامًا،لبد من مراجعة 
املناهج التعلمية و املواد الدرا�سيه لخت�سا�س تقنية 
ال�سوق  احتياجات  ملواكبه  الفروع  بكافة  املعلومات 
الرقمي و�سمان ت�سغيل الطاقات ال�سابه وانخراطها يف 
ال�سغرية واملتو�سطة  التخرج يف امل�ساريع  العمل بعد 

وتقليل حجم البطالة .
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مدن العالم وسباق الجودة 
زينب شاكر 

إيهاب علي النواب 

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
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