
هل القت�صاد يتحكم بالإعالم العربي؟ واجلواب 
بالتاأكيد نعم. والأكرث تاأثريا حتما هي ال�رشكات 
ح�ص��ب حجم اإعالناتها يف و�صائل الإعالم، وهو 
بال �ص��ك م�ص��در التموي��ل الرئي���س للموؤ�ص�ص��ات 

الإعالمية.
�ص��اأقلب عن��واين “دور الإعالم يف دع��م وتنمية 
“دور القت�ص��اد  العرب��ي” واأجعل��ه  القت�ص��اد 

العربي يف دعم وتنمية الإعالم”.
بالإع��الم  يتحك��م  القت�ص��اد  ه��ل  وات�ص��اءل: 
العرب��ي؟ واجلواب بالتاأكيد نع��م. والأكرث تاأثريا 
حتما هي ال�رشكات ح�ص��ب حج��م اإعالناتها يف 
و�ص��ائل الإع��الم، وهو بال �ص��ك م�ص��در التمويل 

الرئي�س للموؤ�ص�صات الإعالمية.
لالإع��الم  ميك��ن  ل  امل�ص��تدام  التموي��ل  ودون 
مواجهة التحدي��ات املتعاظمة كي يكون اإعالما 
ناجحا، فالإعالم الناجح فقط ميكنه اأن ي�ص��نع 
اقت�صادا ناجحا، وكلنا يعلم اأن اجلهات املانحة 
لالإع��الن توؤث��ر حتم��ا على حمت��وى الأخب��ار اأو 

الربام��ج اأو املعلوم��ات املقدم��ة، وبالتايل توؤثر 
يف م�صداقية الو�صيلة الإعالمية.

م��ن املوؤكد اأنه ل يوجد اإعالم حمايد، ول ميكننا 
اأن نطال��ب باإعالم حمايد وكل ما نتمناه اإعالما 
مو�ص��وعيا نزيه��ا. فالو�ص��يلة الإعالمي��ة تخدم 
م�ص��الح رب نعمته��ا اأي التبعي��ة ال�صيا�ص��ية اأو 
القت�صادية للو�صيلة. وعند الت�صاوؤل عمن يتحكم 
بالإع��الم العربي الآن؟ جند اجل��واب عند البحث 
يف تبعية و�صائل الإعالم، وخا�صة الأكرث تاأثريا 
منها وهي الف�ص��ائيات التي جت��اوز عددها يف 
املنطقة العربية ال�ص��بعمئة حمطة، ف�ص��نجد اأنها 
مق�ص��مة ح�ص��ب “رب نعمتها” اأي ح�صب م�صادر 

متويلها.
وتاأت��ي يف املقدمة طبع��ا احلكومات التي متول 
الإع��الم الر�ص��مي، ول تري��د من��ه غ��ري ال��ولء. 
وعندم��ا نغ��ري القنوات على ال�صا�ص��ة �صيده�ص��نا 
ذل��ك الع��دد الكبري م��ن القن��وات التابعة جلهات 
اأو موؤ�ص�ص��ات ديني��ة �ص��ارت تتناف�س يف اإطالق 
قنوات ف�ص��ائية تن���رش اأفكارها بكل الأ�ص��اليب، 
مبا يف ذلك �ص��تم الآخر وت�ص��فيهه. ث��م الأحزاب 
واجلماعات ال�صيا�ص��ية التي تطلق قنوات ت�رشح 

بتبعيتها لها اأو قنوات تابعة لها �رشا.
ول تري��د م��ن تلك القن��وات غري اأن تك��ون منربا 
له��ا، باحلق اأو الباطل غري مهم، وجند يف العراق 
مثال اأن اأكرث من ن�صف القنوات الف�صائية تابعة 

لالأحزاب واجلماعات ال�صيا�صية.
ثم ناأتي للقنوات “امل�صتقلة” اأو “اخلا�صة” التي 
اأطلقها رج��ال اأعمال من باب ال�ص��تثمار اأو من 
باب اأن الإعالم قوة ميكن ا�ص��تعمالها للتقرب اأو 
لل�صغط للح�صول على مكا�صب. ول ميكن الك�صف 
عن م�ص��ادر متويلها الفعلية اأو كيفية ح�ص��ولها 
على التمويل ال�رشيح الوا�صح من غري الإعالن.

�صاأحتدث عن جتربتنا يف العراق...
ن�ص��اأت يف الع��راق خالل فرتة ق�ص��رية الع�رشات 
من الف�ص��ائيات، بع�ص��ها ظه��ر للوجود ب�ص��كل 
ع�ص��وائي، ومن غري القنوات التابع��ة لأحزاب اأو 
جماعات �صيا�ص��ية اأو دينية، متويلها موؤمن وهو 
غالب��ا غام���س، ظهرت قنوات خا�ص��ة م�ص��تقلة 
ل اأدري م��دى ا�ص��تقالليتها وم��ا ه��ي م�ص��ادر 

متويلها.
اإن الإع��الن التجاري يف العراق ما زال �ص��حيحا 
ج��دا ل يغط��ي تكالي��ف اأي قن��اة لع��دم قناع��ة 

معظ��م رجال الأعمال العراقيني بجدوى واأهمية 
الإعالن، وهذه الإعالنات ال�صحيحة يتم توزيعها 
على بع�س القنوات بطرق ملتوية ي�صوبها الف�صاد 

واملح�صوبية والعمولت للو�صطاء وغريهم.
وق��د جلاأ بع���س القنوات اإىل ا�ص��تخدام الو�ص��يلة 
الإعالمي��ة لل�ص��غط ال�صيا�ص��ي والتلمي��ح بن���رش 
الف�صائح ال�صيا�صية اأواملالية اأو حتى ال�صخ�صية، 
لالبتزاز واحل�صول على مبالغ كي تكف الو�صيلة 
املعين��ة ع��ن ن���رش م��ا ميك��ن اأن ي�ص��يء لذل��ك 

ال�صيا�صي اأو احلزب.
واأ�ص��بحت ق�ص���س وتفا�ص��يل عمليات البتزاز 
الإعالم��ي معروفة على نطاق وا�ص��ع يف العراق 

وماألوفة جدا ومو�صوعا للتفكه والنوادر.
لق��د انته��ى املوؤمت��ر بع��د يوم��ني حت��دث في��ه 
الكث��ريون بالتف�ص��يل عن اأهمي��ة الإعالم، ولكّن 
ال�ص��وؤالني الأ�صا�ص��يني بقي��ا ب��ال ج��واب �ص��اف، 
ل ع��ن دور الإع��الم يف دع��م وتنمية القت�ص��اد 
العرب��ي، ول عن دور القت�ص��اد يف دعم وتنمية 
الإع��الم العربي ك��ي يتمكن م��ن اأن يلعب دوره 
باعتب��اره �رشي��كا اأ�صا�ص��يا يف م�ص��رية التنمي��ة 

ودعم القت�صاد.

لي���س خافيا ما متر ب��ه الدولة العراقي��ة حكومًة 
و�صعبًا من او�صاع �صعبة اقل ما تو�صف به انها 
مربكة و�ص��لبية جدا مل ت�ص��هدها الدول��ة العراقية 
من��ذ تاأ�صي�ص��ها. ونتج ع��ن تلك الو�ص��اع الكثري 
من التحديات. هذه الو�ص��اع املربكة وال�ص��لبية 
انفج��رت بع��د تراك��م الخط��اء والزم��ات الت��ي 
اعتم��د يف مواجهتها ا�ص��لوب الرتحي��ل والهروب 

منها اىل المام.
وم�ص��اديق ذل��ك التفج��ر ه��و م��ا ح��ل بالع��راق 
م��ن ازم��ات امني��ة متثل��ت ب�ص��يطرة التنظيمات 
الرهابية عل��ى مناطق وا�ص��عة، واخللل الهيكلي 
املرتاك��م يف ال�صيا�ص��ات القت�ص��ادية التي جنم 
عنها ازم��ة ادارة مالية ترافقت مع تزايد النفاق 
الع�ص��كري، ف�ص��ال ع��ن ت��ردي خدم��ات التعلي��م 
وال�صحة وم�صاعفاتهما من تعاظم طبقة الفئات 
املهم�صة واملغيبة. وهذه امل�صاديق هي حتديات 

كبرية امام احلكومة العراقية احلالية واملقبلة.
الي��وم وق��د قارب��ت حلظ��ات حتقي��ق النت�ص��ار 
الع�ص��كري عل��ى داع���س الرهابي، ي�ص��بح لزاما 

التنبي��ه اىل احد اه��م التحديات التي �ص��تربز اىل 
ال�ص��طح وهو حت��دي الرتقاء مبوؤ���رشات التنمية 
الب�رشي��ة ل��دى الفئ��ات املهم�ص��ة لتهيئ��ة بيئ��ة 
منا�ص��بة ط��اردة للتطرف والعن��ف. وليخفى ان 
ه��ذه الفئة كبرية يف العراق ومنت�رشة على نطاق 
وا�ص��ع ولت��كاد حمافظة م��ن حمافظ��ات البالد 
تخل��و منها وهي فئ��ات مغيبة وغ��اب الهتمام 

بها.
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حميطه القليمي يف اقل تقدير.
وهنا بالإمكان ال�ص��تفادة م��ن الهتمام الدويل 
-م��ن حكوم��ات ومنظم��ات دولية– مبو�ص��وع 
موؤ���رشات التنمية الب�رشية ول�ص��يما لدى الفئات 
التنمي��ة  اطل��ق عليه��ا تقري��ر  املهم�ص��ة والت��ي 
ال��ذي  "الف��راد  عب��ارة   2016 لع��ام  الب�رشي��ة 
ترك��وا خارج موؤ�رشات التنمي��ة" فالتقرير يطرح 
ع��دداً من الف��كار ميكن الفادة منها يف و�ص��ع 
ال�صيا�ص��ات العام��ة املقبل��ة يف مرحل��ة م��ا بعد 
داع���س والت��ي اطلق عليه��ا رئي�س ال��وزراء حيدر 

العبادي مرحلة البناء واعادة العمار.
�ص��در تقري��ر التنمي��ة الب�رشية لع��ام 2016 عن 
برنام��ج المم املتحدة المنائي بعنوان "التنمية 
الب�رشي��ة للجمي��ع". ورك��ز التقري��ر عل��ى كيفية 
ويف  الن  للجمي��ع  الب�رشي��ة  التنمي��ة  �ص��مان 

امل�صتقبل.
ل باأ���س ان ن�ص��ري اىل ان التنمي��ة الب�رشي��ة ه��ي 
عملية تو�ص��يع خيارات النا�س. والتنمية الب�رشية 
هي هدف، لذلك هي نتائج وعملية على حد �صواء. 
تقت�صي التنمية الب�رشية وجوب ان يكون لالأفراد 
جميعا تاأثري يف الفعاليات وال�ص��وؤون التي ت�صكل 
حياته��م. ويف كل ذل��ك، فان النمو القت�ص��ادي 
هو الو�ص��يلة املهم��ة للتنمية الب�رشي��ة لكن لي�س 
غاي��ة وحتقيقه ل يعني النهاي��ة. وبعبارة اخرى 
ف��اإن التنمية الب�رشية هي تنمية الفراد عرب بناء 
الق��درات الب�رشي��ة بوا�ص��طة الفراد انف�ص��هم عرب 
تفعيل امل�ص��اركة يف العملي��ات والفعاليات التي 
ت�ص��كل حياته��م بهدف حت�ص��ينها. وه��ي كمنهج 
تكون او�صع من باقي املناهج مثل منهج املوارد 
الب�رشي��ة ومنه��ج احلاج��ات ال�صا�ص��ية ومنه��ج 

الرعاية الجتماعية.
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ان  عل��ى  الق��درة  تعك���س   BIRTH
يعي���س الف��رد حي��اة طويل��ة و�ص��حية. 
الثاين، متو�صط �صنوات الدرا�صة وال�صنوات 
املتوقع��ة م��ن التعليم وهي تعك���س القدرة 
على اكت�صاب املعرفة. الثالث، الدخل القومي 
الإجم��ايل للفرد ويعك���س الق��درة على حتقيق 

م�صتوى لئق من املعي�صة.
ولقيا���س التنمي��ة الب�رشي��ة عل��ى نح��و اأ�ص��مل، 
يعر�س تقرير التنمية الب�رشية لعام 2016 اأربعة 

موؤ�رشات مركبة اخرى. وهي: 1- موؤ�رش تخفي�س 
انعدام امل�ص��اوة وفقا ملدى انعدام امل�صاواة. 2 – 
موؤ�رش التنمية اجلن�صانية الذي يقارن بني الذكور 
والن��اث يف قي��م موؤ���رش التنمي��ة الب�رشي��ة. 3- 
موؤ�رش عدم امل�صاواة بني اجلن�صني ومتكني املراأة. 

4- موؤ�رش الفقر متعدد البعاد.
يوؤك��د تقري��ر التنمي��ة الب�رشي��ة لع��ام 2016 ان 
هناك نهج �صيا�ص��ات وطنيًا ذا اربعة فروع ميكن 
ان ي�صمن و�صول التنمية الب�رشية للجميع. وقبل 
تبيان تلك ال�صيا�صات، يطرح التقرير جمموعة من 

املالحظات وهي كالآتي:
1- ال�صيا�ص��ات ال�ص��املة مطلوب��ة للو�ص��ول اىل 
"الف��راد الذي ُترك��وا خارج موؤ���رشات التنمية" 
ولك��ن التحدي يكم��ن يف تطبيق تلك ال�صيا�ص��ات 
ال�ص��املة على كل اقليم الدولة. على �صبيل املثال، 
هن��اك بل��دان ملتزمة ب�صيا�ص��ات رعاية �ص��حية 
�ص��املة ولك��ن العوائ��ق اجلغرافية رمب��ا تعيق او 
متنع املوؤ�ص�ص��ات املتخ�ص�صة من تاأ�صي�س مراكز 

رعاية �صحية تغطي جميع املناطق.
2- حت��ى م��ع الرتكي��ز اجلدي��د على ال�صيا�ص��ات 
ال�ص��املة، فان بع�س اجلماعات من النا�س لديهم 
حاجات خا�صة مل يتم تلبيتها. او�صاعهم تتطلب 
اهتمام��ًا ومعاي��ري خا�ص��ة، عل��ى �ص��بيل املثال 
تداب��ري  اىل  العاق��ة  ذوو  ال�ص��خا�س  يحت��اج 
ل�ص��مان حتركهم وتنقلهم وح�صولهم على فر�س 

عمل.
3- الرتق��اء مبوؤ�رشات التنمي��ة الب�رشية ليعني 
ا�ص��تدامتها. وق��د يتباط��اأ التقدم املح��رز يف تلك 
املوؤ���رشات او رمب��ا يقود ه��ذا التق��دم اىل نتائج 
ال�ص��عف،  ومواط��ن  العوائ��ق  ب�ص��بب  معكو�ص��ة 
م��ع اثاره��ا عل��ى الف��راد الذي��ن حتقق��ت لديهم 
ا�صا�ص��يات التنمية الب�رشية وال�صخا�س الذين مل 

تتحقق لهم تلك ال�صا�صيات.
4- �ص��يتم متك��ني "الف��راد ال��ذي ُترك��وا خارج 
موؤ�رشات التنمية" بحيث اذا ف�ص��لت ال�صيا�ص��يات 
اليه��م،  الو�ص��ول  يف  ال�ص��لة  ذات  واملوؤ�ص�ص��ات 
�ص��يتمكنون م��ن ان يرفع��وا �ص��وتهم ويطالب��وا 
بحقوقهم وي�ص��عون لت�ص��حيح الو�صع. ويف عامل 
مع��ومل ف��ان ال�صيا�ص��ات الوطنية لأج��ل التنمية 
الب�رشي��ة ال�ص��املة يج��ب ان ت�ص��تكمل وتعزز من 
قب��ل النظام العاملي والذي ي��رثي ويعزز التنمية 

الب�رشية.
الو�صول اىل "االفراد الذي ُتركوا خارج 

موؤ�صرات التنمية"
ان اعادة توجيه ال�صيا�صات ال�صاملة ب�صكل مالئم 
ميك��ن ان ي�ص��يق فج��وة التنمي��ة الب�رشي��ة ل��دى 
"الف��راد الذي ترك��وا خارج موؤ���رشات التنمية" 
وم��ن المور ال�صا�ص��ية لهذا ال�ص��عي ه��و حتقيق 
النمو ال�ص��امل، وامل�ص��اواة بني اجلن�ص��ني وتعزيز 
فر���س الن�ص��اء، وتعزي��ز الق��درات والمكان��ات، 
ف�صال عن تعبئة املوارد من اجل اولويات التنمية 

الب�رشية.
حتقيق النمو ال�صامل

من اجل و�صول التنمية الب�رشية اىل كل فرد، لبد 
للنمو من ان يكون �ص��اماًل مع ارب��ع ركائز تدعم 
بع�صها بع�صا: �صياغة ا�صرتاتيجية للنمو تقودها 
العمال��ة، وتعزي��ز الدم��اج املايل، وال�ص��تثمار 

وال�ص��طالع  الب�رشي��ة،  التنمي��ة  اولوي��ات  يف 
ب�ص��كل كب��ري يف التدخ��الت املتع��ددة الط��راف 

)ا�صرتاتيجية الفوز(.
وا�ص��رتاتيجية النم��و التي تقوده��ا العمالة تركز 
عل��ى تداب��ري معين��ة مث��ل ازال��ة احلواج��ز الت��ي 
تعرت���س التنمي��ة اخلا�ص��ة بالعمالة، وت�ص��ميم 
وتنفي��ذ اإط��ار تنظيمي منا�ص��ب ملعاجل��ة العمل 
غ��ري الر�ص��مي، وتقوي��ة الرواب��ط بني امل�ص��اريع 
ال�ص��غرية والكبرية واملتو�ص��طة احلجم، والرتكيز 
عل��ى القطاعات التي يعمل ويعي�س عليها الفقراء 
خا�صة يف املناطق الريفية، وتعديل توزيع راأ�س 
امل��ال والعم��ل يف النفاق الع��ام خللق الوظائف 
وفر���س العمل. وهناك العديد م��ن التدابري ميكن 
ان تع��زز الدم��اج امل��ايل للفق��راء مثل التو�ص��ع 
يف اخلدم��ات امل�رشفي��ة للجماع��ات املحرومة 
واملهم�صة، واعتماد الجراءات املب�صطة وت�صخري 

التكنولوجيا احلديثة حلماية الدماج املايل.
كذل��ك يوؤك��د التقري��ر ان ال�ص��تثمار يف اولويات 
اق��ل  كل��ف  يوف��ر  ان  ميك��ن  الب�رشي��ة  التنمي��ة 
وخدمات وبنية حتتي��ة ذات جودة عالية للفئات 
املهم�ص��ة واملحروم��ة. كم��ا ان الو�ص��ول الفعال 
اىل اخلدمات من قب��ل الفقراء يتطلب القدرة على 

حتمل التكاليف والندماج يف النظام العام.
ويف اط��ار موؤ�رش الرتبي��ة والتعليم يطرح التقرير 
امكاني��ة ال�ص��تثمار يف البن��ى التحتي��ة يف هذا 
القطاع ل�ص��يما يف املناطق الريفية. وهنا ميكن 
ان جتل��ب اعادة توزيع ال�ص��ول اولئ��ك " الفراد 
ال��ذي تركوا خ��ارج موؤ�رشات التنمي��ة" اىل داخل 
عملي��ة التنمية الب�رشية وامل�ص��اركة فيها. فراأ�س 
امل��ال الب���رشي ه��و ا�ص��ل م��ن ه��ذه ال�ص��ول، 
والختالفات يف التح�ص��يل العلم��ي منع الفقراء 
من ان ي�صبحوا جزء من عملية النتاجية العالية. 
ل��ذا فاإ�ص��فاء الطاب��ع الدميقراط��ي عل��ى التعليم 
–ل�ص��يما التعلي��م الع��ايل– من �ص��اأنه ان ينفع 
الفراد يف الفئات الفقرية. كذلك حتتاج املناطق 
الريفية اىل البنى التحتية املتمثلة بتوفري الطاقة 
واملوا�صالت مثل الطرق والكهرباء، فبناء الطرق 
يف املناط��ق الريفية يقلل كلف التنقل ويعزز من 
توا�ص��ل املزارعني مع ال�صواق وي�صمح للعاملني 
اىل  الو�ص��ول  ويع��زز  اك��رب،  بحري��ة  بالتح��رك 
املدار�س وعيادات الرعاية ال�ص��حية وغريها من 

اخلدمات.
والكف��اءة  النزاه��ة  تواف��ر  افرت�ص��نا  م��ا  واذا 
املحلي��ة،  احلكوم��ات  �ص��عيد  عل��ى  وال�ص��فافية 
اث��ار  ي��وؤدي اىل  القي��ام بالم��ور حملي��ا  ف��اإن 
امنائي��ة متعددة. ومن �ص��اأن توفري ال�ص��الحيات 
للحكومات املحلية ان ميكنها من �صياغة وتنفيذ 
خط��ط التنمية املحلي��ة وان يتيح لتلك اخلطط ان 
تعك���س تطلع��ات املجتمعات املحلي��ة. كذلك من 
�ص��اأن الالمركزي��ة املالي��ة ان متك��ن احلكومات 
املحلي��ة من تنويع عائداته��ا املالية وتكون اقل 
اعتمادا على منح احلكوم��ة املركزية. واذا كانت 
ال�صيا�ص��ات املحلية تهدف اىل �ص��مان موؤ�رشات 
ايجابي��ة للتنمية الب�رشية لولئ��ك " الفراد الذي 
تركوا خ��ارج موؤ�رشات التنمية" فاإنها �ص��تحتاج 
اي�صا اىل م�صاركة النا�س وزيادة القدرة الدارية 

املحلية.

 واأدى ه��ذا احلظ��ر اىل انخفا�س حاد يف عدد ال�ص��ياح 
من 9.3 ماليني �ص��ائح الع��ام 2015، اإىل 5.3 ماليني 
الع��ام 2016، وبذل��ك، انخف�ص��ت عائ��دات ال�ص��ياحة 
بدوره��ا م��ن 7.3 ملي��ارات دولر يف الع��ام امل��ايل 
2014-2015 اإىل 3.7 ملي��ارات دولر فق��ط بنهاي��ة 
العام املايل 2015-2016، بح�صب تقرير ن�رشه البنك 
املرك��زي امل�رشي يف نهاي��ة كانون الثاين/دي�ص��مرب 
الفائت، لكن منذ ت�رشين الأول/اأكتوبر الفائت، يبدو اأن 
الو�ص��ع حت�ص��ن قليال بح�ص��ب عاملني يف القطاع الذي 
ي�ص��كل اأحد اأهم م�صادر م�رش من العملة ال�صعبة، ففي 

كانون الأول/دي�ص��مرب 2016، زار 551.600 �ص��ائح 
م���رش مقاب��ل 440.000 يف ال�ص��هر نف�ص��ه م��ن العام 
ال�صابق، بح�ص��ب اأرقام اجلهاز املركزي للتعبئة العامة 
والإح�ص��اء احلكوم��ي، واأو�ص��ح ك��رمي حم�ص��ن رئي�س 
الأحت��اد امل�رشي لغرف ال�ص��ياحة اأن ع��دد احلجوزات 
ب��ني ت�رشي��ن الأول/اأكتوب��ر 2016 وكان��ون الث��اين/
يناي��ر 2017 اأعلى مما كان عليه يف املدة نف�ص��ها من 

العام ال�صابق.
واك��د تامر ال�ص��اعر، نائب جمموعة بلو �ص��كاي لل�ص��فر 
اأنه بحلول �صتاء 2016-2017، حت�صن الن�صاط قليال، 
واأ�صار ال�صاعر اإىل زيادة "30% يف ال�صياح الأوكرانيني" 
مقارنة باملدة نف�ص��ها خالل العام املنق�ص��ي، و"%60 
يف ال�صياح ال�صينني"، م�صيفا اأن هناك طائرة كل يوم 
تقريبا من ال�ص��ني لأ�ص��وان، ويف ال�ص��ني، �صجلت اأكرب 

وكالة �ص��فر عامة، خدمة ال�ص��ني لل�ص��فر الدويل، اأي�صا 
زي��ادة بواق��ع 58% يف اأعداد ال�ص��ياح ال�ص��ينني الذي 
توجه��وا اىل م���رش يف الع��ام 2016 مقارن��ة باأرق��ام 
2015، ويف اليابان، اكدت وكالة ال�صفر "ات�س اآي اإ�س" 
اأن عدد ال�ص��ياح اليابانيني اىل م�رش "ت�ص��اعف من 4 

اإىل 5 مرات" بني 2015 و2016.
ميل��ون   14.7 م���رش  ا�ص��تقبلت   ،2010 الع��ام  ويف 
�ص��ائح، وه��و رقم قيا�ص��ي اأنع���س القت�ص��اد امل�رشي 
ب��� 12 ملي��ار دولر اآن��ذاك، ويف بلد يواج��ه واحدة من 
ا�ص��واأ الأزمات القت�صادية يف تاريخه، بت�صجيل معدل 
ت�صخم قيا�صي وزيادة يف البطالة، فاإن انتعا�س قطاع 
ال�صياحة جمددا �صيكون مو�صع ترحيب، وتبني الأرقام 
الر�ص��مية اأن ال�ص��ياح الرو�س والربيطانيني �ص��كلوا معا 
47% من اإجمايل ال�صياح الذين زاروا م�رش بني 2014 

و2015. كم��ا �ص��كلوا 62% من ال�ص��ياح الآتني جوا اىل 
�رشم ال�ص��يخ، ومع بداية �ص��باط/فرباير 2017، رفعت 
اأرب��ع دول اأوروبي��ة ه��ي الدمن��ارك، ال�ص��ويد، ال��روج 
وفنلندا حظر ال�ص��فر املفرو�س على جنوب �صيناء، اأحد 
اأهم املقا�صد ال�صياحية يف م�رش حيث ي�صتمتع ال�صياح 
بال�صواطىء اخلالبة ودفء ال�صم�س وميار�صون ريا�صة 

الغط�س.
وكان من��ع ا�ص��ترياد الب�ص��ائع مث��ل املانغ��و والفح��م 
و�ص��مك ال�صلمون ال�ص��لوب التقليدي لل�ص��ني منذ وقت 
طوي��ل يف معاقب��ة البل��دان الت��ي ترف���س التقرب من 
خطها ال�صيا�ص��ي، لكن بكني وجدت يف �ص��ياحها الذين 
يق�ص��دون عادة تايوان او كوري��ا اجلنوبية، وهم منتج 
مربح، و�ص��يلة لحل��اق الذى بالآخرين، ويعّد حمللون 
ان مقاطع��ة ال�ص��ني الخ��رية لكوريا اجلنوبية ب�ص��بب 

تركي��ب منظوم��ة اأمريكي��ة م�ص��ادة لل�ص��واريخ عل��ى 
اأرا�ص��يها ي�ص��ري اىل عدائية متنامي��ة يف الطريقة التي 
تعر�س فيها بكني ع�ص��التها القت�ص��ادية، فقد منعت 
بك��ني الرح��الت ال�ص��ياحية ال�ص��ينية م��ن التوجه اىل 
كوريا اجلنوبية، م�صتهدفة ا�ص��واقها ال�صياحية وحمال 
ال�ص��وق احل��رة التابع��ة ملجموع��ة "لوت��ي" التجاري��ة 
العمالق��ة مالك��ة الر�س الت��ي ن�رشت فيه��ا املنظومة 

ال�صاروخية املثرية للجدل.
واغلق��ت الع���رشات م��ن متاج��ر "لوت��ي" يف ال�ص��ني 
و�ص��ارت تظاه��رات يف انح��اء الب��الد يف وق��ت عززت 
في��ه بك��ني ال�ص��غوط على �ص��ول للتخلي ع��ن منظومة 
"ثاد" ال�ص��اروخية التي تعدها بكني تهديدا لقدراتها 
الع�ص��كرية، كم��ا عانت جمموع��ة "لوتي" من نك�ص��ات 
اأخ��رى ب�ص��دور قرار �ص��يني بوقف م�رشوعه��ا لقامة 

مدين��ة ترفيهي��ة يف ال�ص��ني بقيمة 2،6 ملي��ار دولر، 
لل�رشك��ة،  اللكرتوني��ة  ا�ص��افة اىل قر�ص��نة املواق��ع 
كم��ا اأعلنت �رشكة ال�ص��ياحة الكورية ال�ص��ينية الدولية 
ومقره��ا �ص��يول تراج��ع ع��دد �ص��ياحها بن�ص��بة %85، 
واأرجع موؤ�ص�ص��ها ذلك اىل غ�ص��ب ال�ص��ني ازاء منظومة 
يف  �ص��ائح   4000 ع��ادة  ال�رشك��ة  وت�ص��تقبل  "ث��اد"، 
ال�ص��هر معظمه��م م��ن ال�ص��ينيني، لكن الرق��م انخف�س 
اىل نحو 500 �ص��خ�س بعد ان حذرت ال�ص��ني �صياحها 
من خماطر ال�ص��فر اىل كوريا اجلنوبية واأمرت �رشكات 
ال�صياحة ال�صينية بوقف ار�صال املجموعات ال�صياحية 

اىل هناك.
وبام��كان ال�ص��ني كث��اين اقت�ص��اد يف الع��امل والبل��د 
التج��اري الكرب احلاق الأذى بالدول الأخرى عرب منع 

ا�صترياد منتجاتها.
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فيصل الياسري 

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

583.76
3.31
0.56%

238,402,945
375,334,597
314
35
3
17
15

0.90
167,864,256.00

0.68
147,743,584.00

0.78
66,001,296.00

2.47
20,949,008.00

0.43
19,928,006.00

)BSUC( سومر

)BBOB( بغداد

)SILT( براري

)IBSD( بيبسي

)BCOI( أهلي

0.68
216,130,000.00

0.90
186,515,847.00

0.78
82,892,880.00

0.43
46,972,107.00

0.39
41,026,763.00

)BBOB( بغداد

)BSUC( سومر

)SILT( براري

)BCOI( أهلي

)BIME( اوسط
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