
جني��ف ���� من��ذ �ندلع��ت �لأزم��ة �ملالي��ة يف ع��ام 2008، �أعرب 
�سناع �ل�سيا�سات و�ملوؤ�س�سات �لدولية بانتظام عن �ت�ساع فجوة 
�لتفاوت و�لآثار �ل�سيا�س��ة غري �ملرغوبة �ملرتتبة على ذلك. وهم 
يف �أغلب �لأحيان يعزون �مل�س��كلة �إىل عو�مل "خارجية �ملن�ساأ" 
مث��ل �لتجارة �لعاملي��ة و�لتكنولوجي��ات �جلديدة.ولكن يف حني 
كثف �سناع �ل�سيا�س��ات تركيزهم على �لتجارة و�لتكنولوجيات 
�جلدي��دة، فق��د غفل��و� ع��ن حم��رك �أك��ر ق��وة للتف��اوت: �ل�س��عي 
�مل�ستوطن �إىل جمع �لريع و�لذي ينبع من تركيز �ل�سوق، وتعاظم 
قوة �ل�رشكات، و�ل�ستي��اء �لتنظيمي.�لريع يف تعريفه �لعري�ض 
يعني �لدخل �ملتاأتي ح�رش� من ملكية �لأ�سول و�ل�سيطرة عليها، 
ولي���ض م��ن عملي��ات �لن�رش �ملبدعة �لت��ي تت�سم ب��روح �ملغامرة 
للم��و�رد �لقت�سادي��ة. عندم��ا توق��ع رجل �لقت�س��اد �لربيطاين 
ج��ون ماين��ارد كينز "�لقت��ل �لرحي��م للباحثني ع��ن �لريع" يف 
كتاب��ه �ل�س��ادر ع��ام 1936 بعن��و�ن �لنظري��ة �لعام��ة لت�سغيل 
مالي��ة مل  �إىل طبق��ة  ي�س��ري  و�مل��ال، كان  و�لفائ��دة،  �لعمال��ة، 
تخ��دم �أي غر�ض �س��وى ��ستغال ر�أ���ض �ملال �لن��ادر ل�ساحلها. 
ولك��ن على مد�ر �لعقود �لثاثة �ملن�رشم��ة، متكن �لباحثون عن 

�لري��ع �ملايل من �لنتق��ام. فمن خال �إن�س��اء �لئتمان �خلا�ض 
و�خليمي��اء �ملالية، كد�سو� مكا�سب �سخمة ل تتنا�سب مطلقا مع 
�لعائد �لجتماعي �ملرتت��ب على �أن�سطتهم.وعاوة على ذلك، يف 
ع�رشن��ا �لذي يت�سم بالعوملة �ملفرطة، ن�ساأت �أي�سا �رشكات غري 
مالية �سخمة كطبقة من �لباحثني عن �لريع. ونظر� لقوة �سوقهم 
�لكب��رية وبر�عته��م يف ممار�س��ة �ل�سغ��وط، �أ�سبح��و� ي�ساركون 
ب�س��كل منتظ��م �لآن يف ذل��ك �لنوع م��ن �أن�سطة جم��ع �لريع �لتي 
كان��ت ذ�ت يوم تقت�رش بالكام��ل على �ل�سناعة �ملالية. ونتيجة 
له��ذ�، �أ�سبحت �ل���رشكات غري �ملالية �ل�سخم��ة م�سدر� متغلغا 
لت�س��اع فج��وة �لتفاوت يف �لدخل.دخلت �ل���رشكات غري �ملالية 
لعب��ة �لبحث ع��ن �لريع من خال عدد من �لقن��و�ت. وقد �نتهكت 
منهجي��ا قو�ن��ني �مللكي��ة �لفكرية لتحقي��ق ه��دف �لهيمنة على 
�ل�س��وق، بدل من حماي��ة �لإبد�عات �حلقيقية. وق��د نهبت مو�رد 
�لقطاع �لعام من خ��ال خمططات �خل�سخ�سة �لو��سعة �لنطاق، 
وع��ن طريق تاأمني �إعان��ات �لدعم �لعامة �لتي ن��ادر� ما تلزمها 
بت�سلي��م �لفو�ئ��د لد�فع��ي �ل�رش�ئب. كم��ا �نخرط��ت يف �لتاعب 
بالأ�س��و�ق عل��ى نط��اق و��س��ع، م��ن خ��ال حتوي��ل �أنف�سه��ا �إىل 
ُجب��اة للدي��ون، و��ستخ��د�م �إعادة ���رش�ء �لأ�سهم لتعزي��ز مكافاأة 
�مل�سوؤول��ني �لتنفيذي��ني، وم��ا �إىل ذلك.بالإ�ساف��ة �إىل �لنط��اق 

�ل�سخ��م �ل��ذي تت�س��م به خمطط��ات �لبحث ع��ن �لري��ع �ملعمول 
به��ا �لي��وم، يت�سبب تر�خ��ي متطلب��ات �لإب��اغ �ملفرو�سة على 
�ل���رشكات يف خمتلف �أنحاء �لعاملمَ يف جعل تقدير حجم �مل�سكلة 
�أم��ر� بال��غ �ل�سعوبة. ويركز قدر كبري م��ن �لأبحاث �لقائمة على 
�قت�ساد �لوليات �ملتحدة، حيث تناولت بع�ض �لدر��سات قيا�ض 
من��و �لقوة �ل�سوقية �لتي تتمتع ب��ه �ل�رشكات �ملهيمنة من خال 
�لجت��اه �ل�ساع��د �حل��اد يف �لأ�سع��ار؛ وتول��ت در��س��ات �أخ��رى 
�ختب��ار �لدور �ل��ذي تلعبه تكنولوجي��ات �ملعلوم��ات �ملتكاثرة 
يف تر�ك��م "�ل��روة �لفائ�س��ة". يف �إط��ار موؤمت��ر �لأمم �ملتح��دة 
للتج��ارة و�لتنمي��ة )�أونكتاد(، تنظر �أبحاثن��ا �إىل ما هو �أبعد من 
حدود �لقت�س��اد �لأمريكي، �عتماد� على قاع��دة بيانات من�ساأة 
حديث��ا لل�رشكات �ملتد�ول��ة علنا يف 56 دول��ة متقدمة ونامية. 
وقد ��ستخدمنا هذه �لبيانات لتقدير مدى جتاوز �أرباح �ل�رشكات 
�ل�سخم��ة غري �ملالي��ة لأد�ء �لأرباح �لقطاعي��ة �ل�سنوية �لنمطية 
من��ذ ع��ام 1995. وق��د وجدن��ا �أن �لأرب��اح �لفائ�س��ة �رتفع��ت 
ب�س��كل ملح��وظ عل��ى م��د�ر �لعقدي��ن �ملن�رشم��ني، م��ن 4% من 
جمم��وع �لأرباح يف �لف��رتة 1995-2000 �إىل 23% يف �لفرتة 
2009-2015. ويف �أف�س��ل 100 �رشك��ة �رتفع��ت ه��ذه �لن�سبة 
م��ن 16% �إىل 40% يف �ملتو�سط.كما توؤكد نف�ض قاعدة �لبيانات 

�ملتعددة �لبلد�ن �أن تركيز �ل�سوق �رتفع ب�سكل ملحوظ على مد�ر 
�لعقدي��ن �ملن�رشمني، وخا�سة ب��ني �أف�سل 100 �رشكة. و�لو�قع 
�أن �أوج��ه �لتفاوت �لكبرية بني �ل���رشكات �أ�سبحت �سمة �أ�سا�سية 
م��ن �سمات ع���رش �ل�رشكات �لباحثة عن �لري��ع. يف عام 2015، 
كان��ت �لقيمة �لر�أ�سمالية �ل�سوقي��ة �ملجمعة لأف�سل 100 �رشكة 
)�لقيم��ة �لإجمالي��ة لأ�سهم �ل�رشك��ة �لقائمة( �أك��رب بنحو 7000 
�سعف نظريتها لدى �أ�سو�أ 2000 �رشكة �أد�ء. وقبل ع�رشين عاما 
كان �ملع��دل 31 �سعفا فقط.ما يزيد �لأمور �سوء� �أن هذ� �لجتاه 
مل ميت��د �إىل ت�سغي��ل �لعمالة. ففي �لفرتة م��ن 1995 �إىل 2015، 
ز�دت �أك��رب 100 �رشك��ة ر�أ�سماله��ا �ل�سوق��ي �إىل �أربعة �أ�سعاف، 
ولكنه��ا حتى مل ت�ساعف ن�سيبها يف �لعمالة. ويعني هذ� �سمنا 
�أن تركي��ز �ل�س��وق و��ستخر�ج �ل���رشكات للريع يغ��ذي كل منهما 
�لآخ��ر. و�لنتيجة هي بيئة �ل�سوق حيث "ي�ستحوذ �لفائز على كل 
�س��يء" و�لتي تلحق �ل�رشر �ل�سدي��د بال�رشكات �لبادئة، و�لإبد�ع 
يف جم��ال ريادة �لأعم��ال، و�لإن�ساء �مل�ستم��ر للوظائف �لعالية 
�جلودة.ولنتاأم��ل هن��ا عل��ى �سبي��ل �ملث��ال �نت�س��ار �ساحي��ات 
حماي��ة بر�ء�ت �لخرت�ع �لو��سعة �لنط��اق من خال �لتفاقيات 
�لتجارية و�ل�ستثمارية �لثنائية و�ملتعددة �لأطر�ف. �متدت هذه 

�ل�ساحيات لت�سمل �أن�سطة جديدة.

مل تع��د �ل�سياحة نح��و �لغرب كال�ساب��ق ب�سبب 
�لتوت��ر �لأمني هن��اك و�سعوب��ة �حل�سول على 
تاأ�س��رية وغ��ري ذل��ك، وهن��ا ي��ربز �حلديث عن 
�ل�سياح��ة �لعربي��ة كبدي��ل حمتم��ل، فهل متلك 
�ل��دول �لعربي��ة �ملنت��ج �لبدي��ل �ل��ذي يغط��ي 
�حتياج��ات �لنا���ض خال �لعطل��ة؟ وهل ميكن 
�أن متث��ل �ل�سياح��ة �لعربي��ة -�س��و�ء �لبينية �أو 
�لد�خلي��ة- �ختي��ار� مقب��ول لدى م��ن �عتادو� 
ق�س��اء عطاتهم يف لن��دن �أو باري���ض �أو حتى 
يف ���رشق �آ�سي��ا، حي��ث ذكر وزي��ر تون�س��ي �إنه 
م��ن �ملتوق��ع �أن ينم��و ع��دد �ل�سي��اح �لأجانب 
�لقادمني لب��اده بنح��و 30 باملئة يف 2017 
مقارنة بالع��ام �ملا�سي مع ��ستقر�ر �لأو�ساع 
�لأمنية و�رتف��اع �حلجوز�ت، و�سهدت �ل�سياحة 
تر�جع��ا ح��اد� يف �لعام��ني �ملا�سي��ني ب�سبب 
هجم��ات ��ستهدف��ت �سياح��ا يف ع��ام 2015، 
و�أ�ساف ر�س��ا �ل�سعيدي �مل�ست�سار �لقت�سادي 
لرئي�ض �لوزر�ء �لتون�سي �أنه نتوقع �أن ينمو عدد 
�ل�سي��اح �لأجانب ه��ذ� �لعام بنح��و 30 باملئة 
ليبلغ 6.5 مليون �سائح بعد تر�جع كبري ب�سبب 
هجومني �رهابيني يف 2015، وذكر م�سوؤولون 

يف وز�رة �ل�سياح��ة �أن �لوجهة �لتون�سية ت�سهد 
�أ�س��و�ق  حج��وز�ت هام��ة م��ن رو�سي��ا وع��دة 
�أوروبية �أخرى مع حت�سن �لو�سع �لأمني ب�سكل 
كبري ورفع عدد من �لبلد�ن �لغربية حظر �ل�سفر 

لتون�ض.
عائ��د�ت �ل�سياحة يف �ليمن ته��وى 60 باملئة 

يف 2015
�أظهر تقرير ر�سم��ي �أن عائد�ت قطاع �ل�سياحة 
�ليمن��ي �سجلت �نخفا�سا ح��اد� بلغ 60 باملئة 
ملي��ون   373 �إىل  لت�س��ل  مبق��د�ر   2015 يف 
 ،2014 يف  دولر  ملي��ون   937 م��ن  دولر 
و�أرجع �لتقرير �ل�سن��وي لوز�رة �ل�سياحة ب�ساأن 
�لن�س��اط �ل�سياحي لع��ام 2015 �أ�سباب تر�جع 
�لعائ��د�ت �ل�سياحي��ة وحركة �ل�سياح��ة �لو�فدة 
�ل�سع��ودي  "�لع��دو�ن  �إىل ��ستم��ر�ر  �إىل �ليم��ن 
�لمريك��ي �لغا�سم وح�س��اره �جلائر على مدى 
18 �سه��ر� و��ستهد�ف��ه �ملبا���رش للبنية �لتحتية 
و�لفوقي��ة للقط��اع �ل�سياحي وتدم��ري �ملن�ساآت 
و�لأثري��ة  و�لتاريخي��ة  �ل�سياحي��ة  و�ملو�ق��ع 
و��ستم��ر�ر  و�حل�س��اري  �لن�س��اين  و�مل��ري�ث 
�أعمال �لق�سف و�لتدم��ري و��ستهد�ف �ملطار�ت 
و�لطرق��ات و�لبن��ي �لتحتي��ة �ملختلفة وتوقف 
حرك��ة �لط��ري�ن و�لرح��ات �جلوي��ة ل�رشكات 

�لط��ري�ن ب�س��كل عام."وذك��ر �لتقري��ر �ل�سنوي 
�أن حرك��ة �ل�سياح��ة �لدولية �لو�ف��دة �إىل �ليمن 
�نخف�س��ت بدوره��ا يف نف�ض �لف��رتة لت�سل �إىل 
397494 �سائح��ا م��ن 1.217 ملي��ون �سائح 
�ل��ذي ن�رشت��ه  �لتقري��ر  يف 2014، ومل يذك��ر 
وكال��ة �لأنب��اء �ليمني��ة �لر�سمية �لت��ي ي�سيطر 
عليه��ا �حلوثي��ني جن�سي��ات �ل�سي��اح �لو�فدين 
لك��ن م�سوؤول بوز�رة �ل�سياح��ة قال لرويرتز �ن 
معظ��م �لز�ئري��ن هم م��ن �ملغرتب��ني �ليمنيني 
�ملقيم��ني يف �خل��ارج �لذي��ن قدم��و� �إىل �ليمن 
و�أي�س��ا �لعامل��ني �لأجان��ب يف بعث��ات �لأمم 
�ملتح��دة ومنظم��ات �لعمل �لإن�س��اين، و�أ�ساف 
�لتقري��ر �أن عدد �لليايل �ل�سياحية �لتي ق�ساها 
�ل�سياح �لو�فدين لليمن يف 2015 تر�جع �أي�سا 
�إىل 4 مايني و140272 ليلة �سياحية مقارنة 
م��ع 11.479 مليون ليل��ة يف 2014 . وت�سكل 
عائ��د�ت �ل�سياحة �أحد �أهم م�س��ادر �لدخل يف 
لاإح�س��اء  �ملرك��زي  �جله��از  �ليمن.وبح�س��ب 
�حلكوم��ي ف��اإن �ل�سياح��ة متث��ل 3 باملئ��ة من 
�لناجت �ملحل��ى �لإجمايل لليمن، ويو�جه �ليمن 
مل  و�قت�سادي��ة  مالي��ة  و�سعوب��ات  �سغوط��ا 
ي�سب��ق لها مثيل بعدما جمدت �ل�سعودية معظم 
م�ساعد�ته��ا يف �س��وء �حل��رب �لد�ئ��رة حاليا، 
ين  يعا و
ي�س��ا  �أ
�سائقة 
لي��ة  ما

نتيج��ة 
ق��ف  تو
ت  مبيع��ا
�لت��ي  �لنف��ط 
ت�سكل 70 باملئة 
�لباد  �إير�د�ت  من 
و�أي�سا توقف جميع 
�خلارجية  �مل�ساعد�ت 
و�ل�ستثمار�ت �لأجنبية 
�ل�سياح��ة،  وعائ��د�ت 
وح��ذر عدد م��ن �ملنظمات 
�لدولية من �حتم��ال �نهيار 
�ليمن��ي. وح��ذرت  �لقت�س��اد 
�لأمم �ملتح��دة من خطر جماعة 
يف �ليمن نتيجة ��ستمر�ر �ل�رش�ع 
يف �ليمن مما �أدى �إىل تدهور و�سع 
�لأم��ن �لغذ�ئي وتز�ي��د معدلت �سوء 

�لتغذية لدى �لأطفال يف �لباد.
�لكت�ساف��ات �لأثري��ة �جلدي��دة ع��ززت 

�سورة م�رش و�ل�سياحة
���رشح وزير �ل�سياحة �مل�رشي يحيى ر��سد 
�إن �سل�سل��ة من �لكت�ساف��ات �لأثرية �لكبرية 
تدع��م �سورة �لباد وت�ساعد يف �إحياء �هتمام 
�ل�سائحني �لأجانب، ويعتمد �أكرب بلد عربي من 
حيث عدد �ل�سكان على �ل�سياحة ب�سدة يف توفري 
�لعمل��ة �ل�سعب��ة وق��د ت���رشرت �ل�سناع��ة من 
�سن��و�ت �ل�سط��ر�ب �ل�سيا�سي بع��د �لنتفا�سة 
�ل�سعبي��ة يف ع��ام 2011 و��ستمر�ر �لزيادة يف 
عن��ف �لإ�سامي��ني �لذي يبع��د �لز�ئري��ن، لكن 
�لوزي��ر ب��ني �إن �ل�سورة ت��زد�د �إ�رش�ق��ا بف�سل 

ع��دد من �لكت�سافات �لأثرية �لكبرية يف �لباد 
منها �كت�ساف مقربة �أحد �لنباء �لتي تعود �إىل 

�أكر من ثاثة �آلف عام.
وكان �آخ��ر هج��وم لتنظي��م د�ع���ض ��سته��دف 
و�أ�سف��ر� ع��ن مقت��ل 45  كني�ست��ني يف م���رش 
�سخ�س��ا يف وق��ت �ساب��ق، ومل ترف��ع بريطانيا 
ورو�سي��ا بع��د حظر� على تنظي��م رحات جوية 
�إىل منتج��ع ���رشم �ل�سي��خ �مل�رشي من��ذ �أ�سقط 
�لتنظي��م طائ��رة ركاب رو�سي��ة يف عام 2015 
مم��ا �أ�سفر عن مقت��ل 215 �سخ�س��ا كانو� على 
متنه��ا، و�أ�س��اف �لوزي��ر �إن م���رش ق��د جتذب 
�أك��ر من ع�رشة مايني ز�ئر �لعام �جلاري وهو 
رق��م يتما�سى مع هدف ت�سجي��ل ما بني ع�رشة 
و12 ملي��ون ز�ئر �لذي حتدث عن��ه �لوزير قبل 
ع��ام، و�إن م���رش �سجلت "نح��و 15 مليون ليلة 
فندقية" يف �لربع �لأول رغم �نه رف�ض �لك�سف 
ع��ن عدد �لز�ئرين �لأجان��ب �لذين دخلو� �لباد 
خال �لفرتة �ملذك��ورة، و�إن عدد �ل�سائحني قد 
يع��ود �إىل قرب م�ستوياته قبل �نتفا�سة 2011 
�أم��ن �ملط��ار�ت  بدع��م م��ن �ل�ستثم��ار�ت يف 
وتر�ج��ع �جلني��ه �مل���رشي، و �إن �لذي��ن ز�رو� 
�ل�سو�طئ و�ملو�قع �لأثرية �مل�رشية يف 2015 
�سجل 9.5 مليون يف عام 2015 مقارنة باأكر 
م��ن 14.7 يف ع��ام 2010. ومل تن���رش �أرق��ام 

2016 بعد.
 قف��زة يف �أع��د�د �ل�سي��اح �ل�سيني��ني و�لرو���ض 

�لز�ئرين لدبي
 قفز ع��دد �لز�ئرين �ل�سينيني و�لرو�ض �إىل دبي 
يف �لأ�سه��ر �لثاث��ة �لأوىل م��ن �لع��ام مدعوما 
بق��ر�ر �تخذته دول��ة �لمار�ت �لعربي��ة موؤخر� 
مبنح تاأ�س��ري�ت دخول عند �لو�س��ول ملو�طني 
�لبلدي��ن، و�أفادت د�ئرة دب��ي لل�سياحة �إن عدد 
�لز�ئري��ن �ل�سيني��ني يف �لأ�سه��ر �لثاث��ة حتى 
�حل��ادي و�لثاث��ني م��ن مار���ض �آذ�ر �سعد 64 
باملئ��ة �إىل 230 �ألف��ا، مما يجعله��م ر�بع �أكرب 
�س��وق لدبي يف تل��ك �لفرتة، يف ح��ني قفز عدد 
�لز�ئري��ن �لرو���ض 106 باملئ��ة �إىل 126 �ألفا، 
و�ل�سياح��ة م�س��در رئي�سي للدخ��ل يف �لإمارة 
�ل��دولر�ت  �أنفق��ت ملي��ار�ت  �لت��ي  �خلليجي��ة 
ملحاولة �جتذ�ب �لز�ئرين �إىل مو�قع مثل �أعلى 
ب��رج يف �لع��امل. وز�د �إجم��ايل ع��دد �لز�ئري��ن 
�لأجانب 11 باملئة �إىل 4.57 مليون يف �لربع 
�لأول م��ن 2017 مقارنة مع �لفرتة نف�سها من 
�لع��ام �ملا�س��ي. و�حتفظ��ت �لهن��د و�ل�سعودية 
مبركزيهم��ا �لأول و�لث��اين عل��ى �لرتتي��ب بني 
�أك��رب �أ�س��و�ق �ل�سي��اح �لو�فدي��ن �إىل دب��ي، وقد 
�أعلن��ت دول��ة �لأمار�ت من��ح تاأ�س��ري�ت دخول 
عن��د �لو�سول حلاملي ج��و�ز�ت �ل�سفر �ل�سينية 
و��ستحدث��ت نف�ض �ل�سيا�سة مع �لز�ئرين �لرو�ض 
يف يناير كانون �لث��اين. ومن �ملرجح �أن تلقى 
�لزي��ادة يف �أعد�د �لز�ئري��ن �ل�سينيني و�لرو�ض 
ترحيب��ا يف دب��ي حي��ث تباط��اأ �لنم��و �لع��ام 
�ملا�س��ي ب�سب��ب �سع��ف �أ�سع��ار �لنف��ط وركود 
�لتج��ارة �لعاملي��ة، ووفق��ا ملنظم��ة �ل�سياح��ة 
�لعاملية �لتابعة لاأمم �ملتحدة فاإن �ل�سني هي 
�أكرب �سوق لل�سياح��ة �إىل �خلارج و�أنفق �ل�سياح 
�ل�سينيون 261 مليار دولر يف 2016، وظلت 

رو�سي��ا �سوق��ا مهم��ا لل�سياح��ة �إىل دب��ي حتى 
�نزل��ق �قت�ساده��ا �إىل �لرك��ود يف 2015 حتت 
�سغ��وط م��ن عقوب��ات و�سع��ف �أ�سع��ار �لنفط، 
و�إىل جان��ب �ل�س��ني ورو�سي��ا ت�سته��دف دب��ي 
�أي�س��ا كوريا �جلنوبي��ة و�ل��دول �ل�سكندنافية 
ودول ���رشق �أوروبا و�جلمهوري��ات �ل�سوفيتية 
�ل�سابق��ة كاأ�سو�ق لنمو �ل�سياح��ة، و�إنها تتوقع 
�أن ت�ستقب��ل 20 مليون ز�ئر يف 2020 �إرتفاعا 

من 14.9 مليون يف 2016 .
 فج��ر جدي��د متوق��ع لل�سياح��ة �لتون�سي��ة يف 

جزيرة جربة
  يع��اين قطاع �ل�سياحة �لتون�سي من حالة عدم 
�ل�ستق��ر�ر �لت��ي ��ستتبع��ت ث��ورة 2011، لكن 
م��ا �غرق��ه يف �لزم��ة ه��و �سل�سلة �لعت��د�ء�ت 
�جلهادي��ة يف 2015 و2016 �لت��ي قت��ل فيها 
59 �سائح��ا، وبعد عام ون�س��ف من ذلك ل ز�ل 
�لتهدي��د قائم��ا حي��ث متدي��د حالة �لط��و�رىء 
�ل�ساري��ة من��ذ نهاي��ة 2015، ملدة �سه��ر، لكن 
هام���ض  عل��ى  �ك��دو�  �لتون�سي��ني  �مل�سوؤول��ني 
�لزيارة �ل�سنوية لليهود لكني�ض �لغريبة بجزيرة 
جربة )جنوب �رشق(، �ن �لمن بات م�ستتبا يف 
تون�ض و�ن �لوجهة �لتون�سية عادت �ىل خارطة 
�ملتو�س��ط، وذك��رت وزي��رة �ل�سياح��ة �لتون�سية 
�سلم��ى �للومي عل��ى هام�ض هذه �لزي��ارة �لتي 
تد�س��ن تقليدي��ا بد�ي��ة �ملو�س��م �ل�سياح��ي يف 
جرب��ة، �سج��ل منو مه��م بالقيا���ض �ل�سنوي بلغ 
34 باملئة وه��ذ� موؤ�رش جيد جد�، ويبقى عودة 
�ل�سي��اح �لفرن�سيني �لذي��ن كان بلغ عددهم يف 
�ملا�س��ي 1،5 ملي��ون �سائ��ح، وي�سه��د عددهم 
�أف�سل زيادة �لن بالن�سبة لل�سياح �لوروبيني.

و�قع �ل�سياحة �لعربية بعد �لربيع �لعربي
يق��ر رئي���ض �ملنظمة �لعربي��ة لل�سياحة دكتور 
بن��در �آل فهي��د ب��اأن �ل�سياحة �لعربي��ة تاأثرت 
بالظروف �ل�سيا�سية �لت��ي تعر�ست لها بع�ض 
�ل��دول �لعربي��ة، مقدر� حج��م �خل�سائر يف هذ� 
�لقط��اع بنح��و 42 ملي��ار دولر، وي�س��ري �إىل 
�أن �سياح��ة بع�ض �ل��دول �لعربية كانت تعتمد 
يف �ملقام �لأول عل��ى �ل�سياح �لأجانب، لكنها 
تو�سل��ت �إىل قناعة ب��اأن �ل�سياحة �لبينية بني 
�ل��دول �لعربي��ة ه��ي �مل��اذ �لآم��ن، وبح�سب 
منظم��ة �ل�سياح��ة �لعاملي��ة، فق��د بل��غ ع��دد 
�ل�سي��اح �لذي��ن تنقلو� خ��ارج حدودهم مليار� 
و148 ملي��ون �سائ��ح يف ع��ام 2015، بل��غ 
ن�سي��ب �أوروب��ا وحدها م��ن هذ� �لع��دد 609 
ماي��ني �سائح، بينما تذيل��ت �ملنطقة �لعربية 
قائم��ة �ملناط��ق �مل�ستقبلة لل�سي��اح، �إذ ز�رها 
54 ملي��ون �سائ��ح فق��ط بن�سب��ة �أق��ل من %3 
من حج��م �ل�سياحة �لعاملية.وعل��ى �لرغم من 
قل��ة م�ساهم��ة �لع��رب يف �ل�سياح��ة �لعاملي��ة 
ف��اإن �إنفاقه��م خ��ارج �لوط��ن �لعرب��ي ي�س��ل 
�إىل �أربع��ني ملي��ار دولر �سنوي��ا، حيث ي�سكل 
�ل�سي��اح �لع��رب 20% م��ن �سي��وف �لفن��ادق 
�ملمت��ازة يف بريطاني��ا، كما ت�سن��ف منظمة 
�ل�سياح��ة �لعاملي��ة �ملو�طن �خلليج��ي �لأكر 
�إنفاقا يف �لعامل، حيث ينفق يف �لليلة �لو�حدة 
ما يعادل 1200 دولر، بينما ينفق �لأوروبي 

880 دولر� فقط.

 
�س��كل �ل�ستفت��اء �ل��ذي �أج��ري يف �إقلي��م كرد�ست��ان يف 
�خلام���ض و�لع�رشي��ن م��ن �سه��ر �أيل��ول، �سدم��ة قوي��ة 
لاو�س��اط �ملحلي��ة و�لعاملية عل��ى حد �س��و�ء، �ذ وعلى 
�لرغ��م من �لعرت��سات من �حلكومة �ملركزية ومن دول 
�قليمي��ة وعاملي��ة، �ج��رت �ل�سلطات �لكردي��ة �ل�ستفتاء 
يف �ملحافظ��ات �لث��اث �لت��ي ت�س��كل �لإقلي��م، ف�س��ا 
ع��ن �ملناطق �ملتن��ازع عليه��ا �لتي ت�سميه��ا "�ملناطق 
�لكرد�ستاني��ة خارج �إد�رة �لإقلي��م" وبالرغم من �لأزمة 
�لقت�سادية �خلانقة �لتى تو�جه �لإقليم، �ذ ت�سل �لديون 
�ملرتتب��ة عل��ى حكومت��ه �ملحلي��ة �إىل 30 ملي��ار دولر 
ب�سب��ب �سيا�سة �حلكومة �لنفطية �خلاطئة وغري �ل�سفافة، 
�أ�رشت �لقيادة يف �لقليم على �جر�ء �ل�ستفتاء م�ستغلًة 

توقي��ات غري منا�سبة متر به��ا �حلكومة �ملركزية، �سيما 
م��ع نهاية حربه��ا �سد تنظي��م د�ع���ض �لرهابي يف ما 
تبق��ى م��ن �ر��س��ي �لع��ر�ق، ف�س��ًا ع��ن حماولتها �سم 
�ملناط��ق �ملتن��ازع عليه��ا يف كرك��وك و�سه��ل نينوى. 
ووفقا لأحدى �لدر��سات فاإن �لطريق �لذى يقوده برز�نى 
�إقلي��م كرد�ست��ان نح��وه و�ملفع��م بالدي��ون و�لأزم��ات 
�لقت�سادية �مل�ستفحلة و�ل�رش�عات �ل�سيا�سية �لد�خلية، 
لن يختلف عن م�سري دولة جنوب �سود�ن �إذ تع�سف بها 
�ملجاع��ة و�حل��رب �لأهلي��ة، �ذ مرت �لعاقة ب��ني �أربيل 
و�حلكوم��ة �ملركزي��ة �لعر�قي��ة موؤخ��ر�ً بف��رت�ت حرجة 
�سيا�سي��ًا و�قت�ساديًا، ل �سيم��ا بعد �أن �متنعت بغد�د عن 
دفع رو�ت��ب موظفي �لإقليم، ورف�سه��ا �أي�سًا دفع ن�سبة 
�ل� %17 من عائد�ت �لنفط �ملخ�س�سة مبوجب �لد�ستور 
لإقليم كرد�ست��ان، وكذلك تقلي�ض ح�ستها من �مليز�نية 

�لعام��ة للدول��ة؛ ب�سب��ب ت�سيي��د كرد�ست��ان خ��ط �أنابيب 
ي�س��ل �إىل تركيا، �سعيًا لتحقي��ق �ل�ستقال �لقت�سادي. 
�ل �أن �جلو�ن��ب �ل�سلبي��ة لنف�س��ال �إقلي��م كرد�ستان عن 
�لع��ر�ق ل��ن تك��ون و��سح��ة لع��دة �عتب��ار�ت؛ �أهمها �أن 
حكوم��ة �لإقلي��م مل تقدم من��ذ �لع��ام 2003 و�إىل �ليوم 
�أي ك�س��ف بح�ساباته��ا لبغد�د، وخا�س��ة تلك �لتي ت�سمل 
�لإي��ر�د�ت و�لتح�سي��ل �لكمركي من �ملناف��ذ �حلدودية، 
كما �أن حكومة �لإقليم د�ئمًا ما كانت تخل بالتفاقيات 
�لت��ي ُتوقع يف بد�ية كل مو�زن��ة جديدة تقرها �حلكومة 
�ملركزية ب�س��اأن ت�سدير �لنفط، و�لتي تن�ض على وجوب 
قي��ام حكومة �إقليم كرد�ستان بت�سدير 550 �ألف برميل 
نف��ط يومي��ًا، منها 300 �ألف برميل م��ن حقول كركوك، 
و550 �أل��ف برمي��ل يوميًا من حق��ول كرد�ستان"، �ذ �أن 
�لقلي��م كان ما د�ئمًا ُي�سدر م��ن دون حتويل �لإير�د�ت 

�لنت��اج  �سعي��د  وعل��ى  �لدول��ة.  خزين��ة  �إىل  �لنفطي��ة 
�ل�سناع��ي و�ل�رشكات فقد ��سار �ملجل�ض �لقت�سادي يف 
كرد�ست��ان، �إن جمموع �ل�رشكات �مل�سجلة حتى �لن 24 
�ألف��ًا و 800 �رشكة، منها 21 �ألفًا و 700 �رشكة حملية 
و 3100 �رشك��ة �أجنبي��ة، ومثل��ت �ملعام��ل �حلكومي��ة 
يف �لأقلي��م �لبال��غ عددها 22 معم��ا يف جميع مناطق 
�لقليم، و�أن �غلب هذه �ملعامل هي خارجة عن �خلدمة. 
�ي بعب��ارة �أخ��رى فالقلي��م مل ي�ستط��ع خ��ال �ملدة ما 
بع��د 2003، �أن يطور قاعدته �ل�سناعي��ة وبالتايل هذ� 
�سوف ي�ساهم يف زعزعة �لثقة يف �قت�ساد �لقليم حمليًا 
وعاملي��ًا، �سيم��ا بعد �ع��ان كل من �ي��ر�ن وتركيا قطع 
عاقته��ا م��ع كرد�ستان يف ح��ال �ل�رش�ر عل��ى نتائج 
�ل�ستفت��اء. �ذ يوج��د يف �أربي��ل 775 م�سن��ع خمتل��ف، 
ويف ده��وك 94 م�سن��ع، ويف �ل�سليماني��ة 404، ويبلغ 

جمم��وع معدل �لبطال��ة يف �ملحافظات �لث��اث بح�سب 
بيانات وز�رة �ل�سناع��ة و�ملعادن حو�يل %23.2، �ي 
مبعن��ى �ن �لقليم بحاج��ة �ىل تفعي��ل �ل�ستثمار�ت من 
�ج��ل تقليل مع��دلت �لبطالة ه��ذه، ه��ذ� �ذ� ماعلمنا �ن 
نية �لقليم ب�س��م �ملناطق �ملتنازع عليها و�لتي �غلبها 
ق��د تعر�ض للتخري��ب ب�سبب �حل��رب �سد تنظي��م د�ع�ض 
�لرهاب��ي. �أم��ا بخ�سو���ض قط��اع �لزر�عة، ف��اأن ن�سبة 
�لكتف��اء م��ن �لإنت��اج �ملحل��ي لإقليم كرد�ست��ان بلغت 
%66 للخ���رش�و�ت و%27 للفو�ك��ه، و%54 للح��وم 
�لدج��اج، و%71 للبي���ض، و%100 للقم��ح، و27% 
للح��وم �حلم��ر�ء، و%32 للحلي��ب، وق��د ك�س��ف م�سوؤول 
يف وز�رة �لزر�ع��ة و�مل��و�رد �ملائي��ة ع��ن �أن وز�رته مل 
تتمك��ن م��ن تنمية �لنت��اج �لغذ�ئ��ي يف مقاب��ل �زدياد 
�لتعد�د �ل�س��كاين، ب�سبب �لنق�ض يف �ملو�زنة �ملخ�س�سة 

لقط��اع �لزر�عة، م�سري� �إىل �أن %90 من �ملو�د �لغذ�ئية 
يف �قلي��م كورد�ست��ان م�ست��وردة، ويبل��غ ع��دد �ل�س��كان 
يف �قلي��م كرد�ست��ان، بح�س��ب �لح�سائي��ات �لخ��رية، 
�ألف��ا و436 مو�طن��ا، وت�س��ري  خم�س��ة ماي��ني و472 
�لتوقع��ات �إىل �أن �لجم��ايل �سيبلغ بحل��ول عام 2020 
�ست��ة ماي��ني و171 �أل��ف �سخ�ض، ومع �زدي��اد �لن�سبة 
�ل�سكاني��ة ترتفع �حلاجة �إىل �مل��و�د �لغذ�ئية و�لزر�عية، 
لك��ن حت��ى �لآن مل يت��م �لعتم��اد عل��ى �ملنت��ج �ملحلي 
بامل�ست��وى �ملطلوب �س��وى يف �أربعة منتج��ات غذ�ئية، 
وم��ن �جل تنمي��ة وتطوير �ملنتج �ملحل��ي، تقوم غالبية 
�لدول بتخ�سي�ض 10 % من مو�زناتها لقطاع �لزر�عة، 
لك��ن يف كردد�ست��ان ل توجد ��سرت�تيجي��ة و��سحة لدى 
�حلكوم��ة لتطوي��ره، وحتى �لأن مل يت��م �سوى تخ�سي�ض 

%1.8 من �ملو�زنة �ل�سنوية للقطاع �لزر�عي.
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ريتشارد كوزول رايت

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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