
  
باري���س ���� كان��ت ال�سفافي��ة مو�سوع��ا رئي�سي��ا يف االنتخابات 
الرئا�سي��ة الفرن�سي��ة عام 2017. وحت��ى قبل اأن تفي��د التقارير 
اأن فران�س��وا فيون من حزب اجلمهوري��ن املحافظ دفع لزوجته 
اأموال عامة يف مقابل مهام غري منجزة، جعل املنت�رص اإميانويل 
ماك��رون ال�سفافي��ة ق�سي��ة مركزي��ة يف حملت��ه االنتخابية يف 
نهاي��ة املط��اف. من عجيب املفارق��ات اإذن اأن ُيج�� رَ اأربعة من 
اأع�ساء جمل�س الوزراء اخلم�سة ع�رص الذين اختارهم ماكرون يف 
م�سته��ل االأمر ���� مبا يف ذلك اأحد اأق��رب امل�ست�سارين اإىل الرئي�س 
���� اإىل اال�ستقال��ة عقب �س��دور تقارير عن �سوء �سل��وك مزعوم اأو 
اإ�س��اءة ا�ستخ��دام االأم��وال العام��ة، حت��ى قب��ل �س��دور اأي حكم 
ق�سائ��ي. كم��ا اأُرِغم ع�سو مع��ن حديثا يف املجل���س الد�ستوري 
الفرن�س��ي عل��ى اال�ستقالة، بع��د تقارير اإخباري��ة زعمت اأنه عن 
ابنت��ه يف وظيف��ة وهمية اأثن��اء خدمته يف جمل���س ال�سيوخ. وقد 
وا�سل��ت و�سائ��ل االإعالم الفرن�سي��ة التحقي��ق يف ف�سائح اأخرى 
حمتمل��ة. ولكن يف الوقت احلا�رص، يبدو اأن ال�سل�سلة االأخرية من 
ع  قَّ احل��وادث املوؤ�سفة انته��ت. فوفقا لوعد حملت��ه االنتخابية، ورَ
ماك��رون على قواع��د جدي��دة لالأخالقيات احلكومي��ة لتحويلها 

اإىل قان��ون. ومبوجب "قانون اإعادة بناء الثقة يف العمل العام"، 
يواج��ه املوظف��ون العمومي��ون جمموع��ة م��ن القي��ود اجلديدة. 
ف��االآن ال يج��وز لهم تعي��ن اأف��راد اأ�رصه��م يف موؤ�س�ساتهم. كما 
ج��رى جتريدهم من عالوتهم االإجمالية يف مقابل ر�سوم مهنية. 
ر عليهم ا�ستخدام "�سندوق االحتياطي ال ملاين" لتمويل  وُيحظرَ
مبادرات حملية. ال �سك اأن قانون اأخالقيات ماكرون لي�س االأول 
م��ن نوعه. فف��ي عام 1988، ا�ستنت قواع��د جديدة لل�سفافية يف 
اال�ستجابة ل�سل�سلة من الف�سائح ال�سيا�سية يف العام ال�سابق. وقد 
اأ�س�س��ت اإ�سالح��ات 1988 يف فرن�سا لنظام االأح��زاب ال�سيا�سية 
املمول��ة باأم��وال عام��ة، واألزم��ت كل االأع�س��اء املنتخب��ن يف 
اجلمعي��ة الوطنية بالتقدم اإىل جلنة من�ساأة حديثا باإف�ساح مايل 
كام��ل. ثم يف عام 2013، بع��د اأن تبن اأن وزيرا رفيع امل�ستوى 
خب��اأ اأمواال يف ح�ساب م�رصيف يف اخلارج، جرى ا�ستنان قانون 
اآخر لالأخالقيات، والذي األزم اأع�ساء احلكومة بالك�سف علنا عن 
ت هيئة عليا معنية جديدة بتعزيز  ا�ستثماراتهم واأ�سولهم. وُمِنحرَ
ال�سفافي��ة يف احلياة العامة �سالحيات بعيدة املدى للتدقيق يف 
اإف�س��اح املوظفن العمومين ون�رصها، واإ�س��دار االأحكام ب�ساأن 
�س��وء ال�سلوك وت�سارب امل�سالح، واإحال��ة املخالفات اإىل مكتب 
املحام��ي الع��ام.  ويف ع��ام 2017، ن�رصت الهيئ��ة العليا للمرة 

االأوىل ا�ستم��ارات االإف�ساح عن اأ�سول كل املر�سحن الرئا�سين 
عل��ى موقعها على �سبكة االإنرتنت. ولكن االأمر االأكرث اأهمية اأنها 
اأرجاأت تعين احلكومة اجلديدة ملدة يوم حتى تتمكن من فح�س 
املر�سحن الوزارين املقبلن. ومع ذلك، اأجازت هذه العملية على 
نح��و اأو اآخر تعين ال��وزراء االأربعة الذين ا�سطروا اإىل اال�ستقالة 
بع��د توليهم منا�سبهم بف��رتة وجيزة.  بطبيعة احلال، توجد مثل 
هذه ال�سوابط يف اأغلب الدول الدميقراطية، وخا�سة يف الواليات 
املتحدة، حيث يتوىل جمل�س ال�سيوخ االأمريكي اتخاذ االإجراءات 
الواجب��ة ب�س��اأن اأغلب تعيينات الرئي�س. وق��د اأحرزت دول غربية 
عدي��دة تقدم��ا كبريا على م��دار العقود القليلة االأخ��رية لتح�سن 
ال�سفافية احلكومي��ة واملوؤ�س�سية، و�سمان العط��اءات التناف�سية 
للعق��ود احلكومية، وما اإىل ذلك. وم��ن املفهوم على نطاق وا�سع 
اأن املواطنن الدميقراطين لديهم احلق يف الو�سول اإىل الوثائق 
احلكومي��ة واالإدارية، واالطالع على االأ�سباب وراء القرارات التي 
توؤث��ر عليه��م. وتتفق هذه املعايري م��ع مبداأ احلك��م ال�سليم الذي 

يتج�سد يف ميثاق االحتاد االأوروبي للحقوق االأ�سا�سية.
 يف فرن�س��ا، كان اأح��دث مث��ال له��ذا التح��ول نح��و املزي��د م��ن 
ال�سفافية مرتبطا ب يجيت ماك��رون. فبعد االحتجاج علنا على 
اأنه��ا رمبا حت�سل على مكان��ة قانونية باعتبارها "�سيدة فرن�سا 

االأوىل"، ن���رصت اإدارة ماك��رون عل��ى موق��ع االإليزي��ه "ميث��اق 
�سفافي��ة ي�ساأن زوجة رئي���س الدولة"، والذي اأك��د اأنها لن تتلقى 
اأي تعوي�س اأو ميزانية خا�سة بها. ومل يكن من قبيل امل�سادفة 
اأن تت�سم��ن هذه الوثيقة الكلمة ال�سحري��ة: ال�سفافية. وقبل ذلك، 
ج��رى اتخ��اذ ع��دد من اخلط��وات االأخ��رى لتعزي��ز ال�سفافية يف 
احلياة العام��ة: اإقرار قواع��د جديدة ملكافحة الف�س��اد، والق�ساء 
على املح�سوبية يف العقود احلكومية اأو وظائف اخلدمة املدنية، 
وجع��ل املناق�س��ات اجلاري��ة اأك��رث انفتاح��ا على عام��ة النا�س. 
وم��ن املوؤم��ل اأن ت�ساعد هذه اجلهود يف تعزي��ز الثقة العامة يف 
املوؤ�س�س��ات الفرن�سية. ومع ذلك ال ُتظِهر ا�ستطالعات الراأي �سيئا 
من هذا القبيل. ب��ل على العك�س من ذلك، وا�سل ال�سعب الفرن�سي 
املطالب��ة باملزيد م��ن امل�ساءلة من ِقبرَل القائم��ن على ال�سلطة. 
ويرج��ع اأحد االأ�سب��اب وراء ذلك اإىل اأن و�سائ��ل االإعالم الرقمية 
النا�سئ��ة، وال�سب��اق ب��ن املنظم��ات االإخباري��ة، وال�سحافي��ن 
اال�ستق�سائي��ن، واملنظمات غ��ري احلكومية املتزاي��دة الن�ساط، 
توف��ر دفقا م�ستمرا م��ن اأ�سباب ع��دم الثقة. وعلى نط��اق اأو�سع، 
اأ�سبح املواطنون الذين يكافحون من اأجل تدبري تكاليف احلياة 
م�ستائ��ن ومرتابن على نحو متزاي��د اإزاء اأولئك الذين ينظرون 
اإليهم على اأنهم من النخب الرثية ذات النفوذ �� وخا�سة ال�سا�سة.

اخلط��وات املهم��ة التي اتخذته��ا منظمة الدول 
امل�س��ّدرة للنف��ط "اأوبك" بالتع��اون مع بع�س 
ال��دول االخ��رى من خ��ارج املنظم��ة، من اجل 
ال�سيط��رة على تراج��ع اأ�سعار النف��ط من خالل 
اتفاق يق�سي بخف�س االإنتاج اإىل 32.5 مليون 
برمي��ل يومي��ا، مات��زال حم��ط اهتم��ام وا�سع، 
خ�سو�س��ا هذا االتف��اق امله��م وبح�سب بع�س 
اخل�� اء قد �ساهم ب�س��ورة ملمو�سة يف ارتفاع 
اأ�سع��ار النف��ط، واأدى اىل انخفا���س املخ��زون 
 170 اىل  برمي��ل  ملي��ون   340 م��ن  النفط��ي 
مليون. وهو ما ي�سمن اي�سا ويف حال موا�سلة 
ا�ستق��رار  االلت��زام مبع��دالت خف���س االنت��اج 
االأ�سواق النفطية، و�سجلت اأ�سعار النفط تراجعا 
منذ عام 2014 من 100 دوالر لل ميل اخلام 
اإىل اأق��ل من 40 دوالر يف بع�س االأحيان، وهو 
م��ا اأثقل كاه��ل الكثري م��ن الدول الت��ي تعتمد 

ميزانياتها ب�سكل كبري على اأ�سعار النفط.
وتوقع��ت )اأوبك( زيادة الطل��ب على نفطها يف 

2018 وقال��ت اإن اتف��اق خف���س االإنتاج الذي 
اأبرمت��ه م��ع مناف�س��ن يتخل���س بنج��اح م��ن 
تخم��ة املعرو�س من اخل��ام م�س��رية اإىل �سوق 
عاملي��ة ت�سهد �سحا يف املعرو���س وقد تتحرك 
�س��وب ت�سجيل عج��ز بن العر���س والطلب يف 
الع��ام املقب��ل. وقال��ت اأوبك اإن ال�س��وق قد جتد 
دعم��ا يف ال�ست��اء م��ن انخفا���س خمزون��ات 
الوقود والتوقع��ات النخفا�س درجات احلرارة 
مم��ا �سيعزز الطل��ب. من جانب اخ��ر دعا حممد 
باركين��دو اأمن ع��ام منظمة "اأوب��ك"، منتجي 
النفط ال�سخري االأمريكي للم�ساعدة يف خف�س 
االإنتاج العاملي، مبا ي�سهم يف اإعادة اال�ستقرار 
لل�سوق.وحذر باركيندو من احتمال احلاجة اإىل 
تدابري ا�ستثنائية الع��ام املقبل للمحافظة على 
�سوق متوازنة يف االأج��ل املتو�سط اإىل الطويل، 
االأحوا���س  يف  اأ�سدقاءن��ا،  "ننا�س��د  ق��ال:  اإذ 
ه��ذه  حتم��ل  ال�سمالي��ة  باأمري��كا  ال�سخري��ة 
امل�سوؤولية امل�سرتكة ب��كل جدية ت�ستحقها، يف 
الوق��ت الذي مت فيه تعلم اأحد الدرو�س الرئي�سية 
م��ن ال��دورة الفري��دة احلالي��ة الت��ي يقوده��ا 

املعرو�س.. ناأمل يف اأن ين�سم املنتجون اجلدد 
ولي���س فق��ط ���رصكات اإنت��اج النف��ط ال�سخري 
االإنتاج".ق��ال  تخفي�س��ات  اإىل  االأمريك��ي 
باركيندو: "وفيما يخ�س امل�ستقبل، اإنه بحلول 
2040 �سي�سكل النفط وغ��ريه من اأنواع الوقود 
االأحف��وري 70% م��ن �سل��ة الطاق��ة العاملية". 
ويف ح��ن تخّف���س "اأوبك" وبع���س املنتجن 
االآخري��ن، وعل��ى راأ�سه��م رو�سي��ا، االإنتاج هذا 
الع��ام من اأج��ل دع��م االأ�سعار، يرتف��ع االإنتاج 
االأمريك��ي بنحو 10% منذ بداي��ة العام بقيادة 
���رصكات اإنتاج النفط ال�سخ��ري ب�سكل رئي�سي. 
ووفقا ل��ه، فاإن املنظم��ة �ستعق��د اجتماعا مع 
الوالي��ات املتحدة الإبرام اتف��اق خلف�س اإنتاج 

النفط.
زيادة الطلب

ويف هذا ال�ساأن توقعت منظمة البلدان امل�سدرة 
للب��رتول )اأوب��ك( زيادة الطلب عل��ى نفطها يف 
2018 وقال��ت اإن اتفاق خف���س االإنتاج الذي 
اأبرمته مع مناف�سن يتخل�س بنجاح من تخمة 
املعرو���س من اخلام م�س��رية اإىل �سوق عاملية 

ت�سه��د 
يف  �سحا 
املعرو�س 
ي��وؤدي  ق��د 
عج��ز  اإىل 
ب��ن العر���س 
يف  والطل��ب 
الق��ادم.  الع��ام 
وقال��ت اأوب��ك يف 
ال�س��وق  اإن  تقري��ر 
ق��د جت��د دعم��ا يف 
ال�ستاء م��ن انخفا�س 
الوق��ود  خمزون��ات 
والتوقع��ات  املقط��ر 
درج��ات  النخفا���س 
احلرارة مم��ا �سيعزز الطلب 
على ن��واجت التقطري من اأجل 
اأن  اأوب��ك  التدفئة.واأ�ساف��ت 
 33.06 اإىل  �سيحت��اج  الع��امل 
ملي��ون برميل يومي��ا من اخلام 
الذي تنتجه املنظمة العام القادم 
بارتف��اع ق��دره 230 األ��ف برميل 
يوميا عن التوقعات ال�سابقة. وهذه 
الزي��ادة هي الثالث��ة على التوايل يف 
التوقع��ات م��ن تقديره��ا االأول ال��ذي 
و�سعت��ه املنظمة يف يوليو متوز. وي ز 
التقري��ر الثق��ة املتنامي��ة ل��دى م�سوؤويل 
اأوب��ك يف جن��اح اتف��اق املنظم��ة خلف�س 
االإنتاج. وتلقى النفط دعما من االتفاق لكن 

جرى تداوله دون 57 دوالرا لل ميل. ومازالت 
اأ�سع��ار النف��ط عند ن�س��ف م�ستوي��ات منت�سف 
2014.وقال��ت اأوب��ك يف التقري��ر “م��ع اجتاه 
ال�سوق اإىل مو�سم ال�ستاء، ت�سهد اإمدادات الوقود 
املقطر توازن��ا على نحو ملحوظ، وهو ما ميثل 
تغ��ريا مقارنة مع الفائ�س يف االإمدادات خالل 
النف��ط  ”اأوب��ك ومنتج��و  االأخريي��ن.  العام��ن 
الرئي�سي��ون م��ن خارجه��ا مي�س��ون قدم��ا يف 
تخلي�س �س��وق النفط من الكمي��ات الفائ�سة“. 
ويف اتف��اق يه��دف اإىل التخل���س م��ن التخمة، 
تخف���س اأوبك االإنتاج نح��و 1.2 مليون برميل 
ومنتج��ون  رو�سي��ا  تقل���س  ح��ن  يومي��ا يف 
اآخرون غري اأع�ساء يف املنظمة االإنتاج بن�سف 
تل��ك الكمي��ة حت��ى مار���س اآذار 2018.وقالت 
املنظم��ة الت��ي ت�س��م 14 ع�س��وا اإن اإنتاجه��ا 
النفط��ي يف �سبتم��  اأيل��ول، بح�س��ب تقديرات 
م�سادر ثانوية، ج��اء دون توقعات الطلب واإن 
كان��ت االإم��دادات زادت قليال. وتعن��ي االأرقام 
اأن م�ست��وى التزام اأوبك بتعه��د خف�س االإنتاج 
بل��غ 98 باملئة وفقا حل�سابات رويرتز ارتفاعا 
االأولي��ة  التقدي��رات  بح�س��ب  باملئ��ة   83 م��ن 
ل�سه��ر اأغ�سط���س اآب يف الوقت ال��ذي قادت فيه 
نيجريي��ا وليبي��ا املعفيت��ان م��ن التخفي�سات 
املنظم��ة  اأيلول.وقال��ت  �سبتم��   يف  الزي��ادة 
اإنه��ا �سخ��ت 32.75 مليون برمي��ل يوميا يف 
�سبتم��  اأيلول بارتفاع ح��وايل 89 األف برميل 
يومي��ا مقارنة مع اأغ�سط���س اآب. واأ�سار التقرير 
اإىل اأن��ه اإذا وا�سلت اأوب��ك ال�سخ عند م�ستويات 
مماثلة مل�ستويات �سبتم  اأيلول فاإن ال�سوق قد 
تتح��رك �س��وب ت�سجيل عجز يف الع��ام القادم. 
ويف موؤ�رص اآخر اإىل انح�سار فائ�س املعرو�س، 
قالت اأوبك اإن خمزونات االقت�سادات املتقدمة 
انخف�س��ت 24.7 مليون برميل يف اأغ�سط�س اآب 
اإىل 2.996 ملي��ار برمي��ل وهو ما ينطوي على 
زيادة قدره��ا 171 مليون برميل فوق متو�سط 
خم�س �سن��وات. بح�س��ب رويرتز.وخف�ست اأوبك 
تقديره��ا لنم��و املعرو���س من ال��دول املنتجة 
غ��ري االأع�ساء باملنظمة الع��ام القادم متوقعة 
زيادة قدرها 940 األ��ف برميل يوميا، وهو ما 
ميثل انخفا�سا قدره 60 األف برميل يوميا عن 
توقعاته��ا ال�سابقة، ب�سب��ب تعديالت باخلف�س 
لالإم��دادات من رو�سي��ا. وقال التقري��ر ”اأ�سعار 
النفط من املتوقع اأن تبقى يف نطاق من 50 اإىل 
55 دوالرا )لل ميل( يف العام القادم“. وقالت 
م�سادر باأوبك اإن تقديرات االأ�سعار الواردة يف 
التقري��ر هي افرتا�س��ات ولي�س��ت توقعات. وال 
ت�س��در اأوبك توقع��ات لالأ�سعار. ورفع��ت اأوبك 
توقعاته��ا لنم��و الطلب العامل��ي على النفط يف 
2017 و2018 قائل��ة اإن اال�سته��الك �سريتفع 
مبقدار 1.38 مليون برميل يوميا العام القادم 
بزيادة قدرها 30 األ��ف برميل يوميا عما كان 

معتقدا يف ال�سابق.
ا�ستعادة التوازن

م��ن جانب اخ��ر قال حمم��د باركين��دو االأمن 
الع��ام ملنظم��ة اأوب��ك اإن �س��وق النف��ط ت�ستعيد 
توازنه��ا بوترية �رصيعة واإنها حمت �سكل كامل 
تقريب��ا تخمة املعرو�س من املنتجات املكررة 

لالإم��دادات.  باتفاقه��ا  املنظم��ة  مت�س��ك  م��ع 
النف��ط  اإنت��اج  من��و  اأن  باركين��دو  واأ�س��اف 
ال�سخري يف الوالي��ات املتحدة تباطاأ مقارنة 
م��ع الن�سف االأول من 2017 واأن تقديرات منو 
الطلب العامل��ي قد ت�سهد مزيدا م��ن التعديالت 
بالزي��ادة بف�س��ل جه��ود خف���س االإم��دادات.
وتقوم اأوبك ورو�سيا ومنتجون اآخرون بخف�س 
اإنت��اج النفط بح��وايل 1.8 مليون برميل يوميا 
حتى مار���س اآذار الق��ادم للتخل���س من تخمة 
املعرو���س العامل��ي م��ن اخل��ام الت��ي ت�سغط 
عل��ى االأ�سع��ار. ويه��دف اخلف���س ال��ذي تقوده 
اأوب��ك اإىل تقلي�س م�ستوي��ات املخزون النفطي 
منظم��ة  يف  االأع�س��اء  ال�سناعي��ة  ال��دول  يف 
اإىل متو�س��ط  التع��اون االقت�س��ادي والتنمي��ة 
خم���س �سن��وات. واأبرم��ت املنظم��ة وحلفاوؤها 
االتفاق الع��ام املا�سي بعدما انهارت االأ�سعار 
ب�سبب الفائ�س يف املعرو�س العاملي، وهو ما 
اأ�رص باإيرادات ال��دول املنتجة.وقال باركيندو 
“هن��اك دليل وا�س��ح على اأن ال�س��وق ت�ستعيد 
توازنه��ا. ”عملية خف���س املخزونات العاملية 
م�ستم��رة، �س��واء املخزون��ات �س��واء يف البح��ر 
اأو يف البح��ر، م��ع تط��ورات اإيجابي��ة اأظه��رت 
يف االأ�سه��ر املا�سي��ة لي���س فق��ط ت�س��ارع تلك 
العملي��ة، ب��ل اأي�سا ا�ستنزاف �سخ��م ل�سهاريج 
النف��ط يف جمي��ع املناطق“.وق��ال باركين��دو 
اإن النف��ط اخل��ام ي�س��كل 145 ملي��ون برمي��ل 
برمي��ل  ملي��ون   170 البال��غ  الفائ���س  م��ن 
ف��وق املتو�س��ط خلم�س �سن��وات، بينم��ا تقرتب 
خمزون��ات املنتج��ات املك��ررة م��ن امل�ستوى 
املطل��وب. ”اإنها فقط جم��رد 25 مليون برميل 
م��ن املنتج��ات، ت��كاد تق��رتب م��ن املتو�س��ط 
خلم���س �سنوات“. وقال االأم��ن العام الأوبك اإن 
كمي��ات النف��ط يف املخازن العائم��ة تنخف�س 
اأي�س��ا واإن خ��ام برن��ت يتح��رك �س��وب هيكل 
�سوق��ي تكون فيه اأ�سع��ار النفط للبي��ع الفوري 
اأعلى م��ن العقود االآجلة، وهو ما يجعل تخزين 
اخلام غ��ري اقت�سادي.وتاب��ع قائال ”انخف�ست 
كمي��ات النف��ط يف املخازن العائم��ة بنحو 40 
ملي��ون برميل منذ بداية العام بدعم من تقل�س 
الكونتاجن��و )وه��و هي��كل �سوق��ي تك��ون في��ه 
االأ�سع��ار االآجل��ة اأعلى من الفوري��ة( منذ يونيو 
)حزي��ران( ث��م دخل برنت بو�س��وح يف الهيكل 
ال�سوق��ي العك�س��ي )ال��ذي تك��ون في��ه االأ�سعار 
الفورية اأعل��ى من االآجلة( م��ن االأ�سبوع الثاين 
م��ن �سه��ر �سبتم�� “. واأ�س��اف ”ه��ذا االإجت��اه 
يجع��ل بو�س��وح اال�ستم��رار يف تخزي��ن اخلام 
غ��ري مربح“.واإتخ��ذ الطل��ب على النف��ط منحى 
�سعودي��ا وه��و م��ا فاج��اأ وا�سع��ي التوقعات. 
ورفع��ت اأوب��ك يف تقريره��ا ال�سه��ري االأخ��ري 
توقعاته��ا ال�سته��الك النفط هذا الع��ام والعام 
الق��ادم، وهذا التطور رمب��ا ي�ستمر لفرتة اأطول. 
وق��ال باركيندو ”ه��ذه التعدي��الت ال�سعودية 
للطل��ب �ستك��ون يف الغال��ب اجتاه��ا م�ستمرا“. 
وتتوقع اأوبك اأي�سا هبوطا يف منو اإنتاج النفط 
ال�سخري يف الواليات املتحدة، والذي �ساهمت 
زيادته يف دفع االأ�سعار لالنخفا�س قبل ثالث 

�سنوات. بح�سب رويرتز.

متث��ل ال�سياحة مدخ��ل مهم من املداخ��ل التي تعتمد 
عليه��ا املنطلق��ات احلديث��ة يف التنمي��ة امل�ستدام��ة، 
�سيما ال�سياحة اخل�رصاء، التي ُتعنى وتهتم يف توجيه 
ال�سياح��ة نح��و املواق��ع ال�سياحي��ة املمي��زة بيئي��ًا، 
خا�سة املن�س��اأت ال�سياحية، وكذلك معاجلة املخاطر 
املتعلق��ة بالبيئ��ة وال�سح��ة وال�سالم��ة، وباالعتماد 
على الب�سمة االيكولوجية التي تقام عليها امل�ساريع 
ال�سياحية.كما حتث ال�سياحة اخل�رصاء على ا�ستخدام 
ال�سم�سي��ة  كالطاق��ة  )املتج��ددة(،  البديل��ة  الطاق��ة 
والري��اح وغريه��ا، خا�س��ة يف ال��دول النامي��ة التي 
اأ�سبح��ت فيها خي��اراً حتميًا من اأج��ل احلد من تغري 
املن��اخ وانعكا�ساته على الو�س��ع البيئي لهذه الدول، 

وه��و م��ا دف��ع االأمم املتح��دة اىل �سم��ن )برتك��ول 
كيوتو( يف 2005، والتي ت�سدد على �رصورة االلتزام 
باحلدود امل�سموحة من انبعاث الغازات التي تنتجها 
ال��دول ال�سناعي��ة. وتتثمل الغازات ب� )ث��اين اأوك�سيد 
املركب��ات  النت��ريوز،  اأك�سي��د  امليث��ان،  الكارب��ون، 
املركب��ات  الهيدروجيني��ة،  الفلوري��ة  الكربوني��ة 
فلوري��د  و�ساد���س  امل�سبع��ة  الفلوري��ة  الكربوني��ة 
الك ي��ت(. وبالتايل �ستمثل نقل��ة ايجابية يف تدعيم 
قطاع الزراعة والطاقة وكذلك يف جمال النفايات.وال 
يتوقف االأمر على ذلك بل وت�ساعد ال�سياحة اخل�رصاء 
او امل�ستدام��ة يف اإقام��ة املدن اخل���رصاء، والتي تعد 
م��ن ذوات التخطي��ط احل���رصي والعم��راين الع��ايل، 
ومتث��ل مواق��ع ج��ذب �سياحية م��ن جه��ة، ومن جهة 
اأخ��رى تعد ذات ُبن��ى حتتية متقدم��ة، وت�ساهم اي�سًا 
ال�سياح��ة يف ادامة وا�ستدامة ال��رتاث العمراين القدمي 

وتعزي��ز الثقاف��ات ال�سعبي��ة التي ت�س��ب يف م�سلحة 
البيئ��ة كالن�ساط��ات الفلكوري��ة واالعم��ال اليدوي��ة 
الت��ي ال تعتمد على امل�سادر امللوث��ة للبيئة، وتعزيز 
االمكان��ات والقدرات املحلية والب�رصية، ال �سيما تلك 
العاملة يف املوؤ�س�سات ال�سياحية.وال �سك يف اأن البعد 
الثقايف الذي ت�ستند اليه ال�سياحة اخل�رصاء من �ساأنه 
اأن يوؤدي دوراً مهمًا يف تنمية العالقة بن الثقافات، 
وبالت��ايل ي�ساع��د يف ج��ذب ال�سائح ال��ذي يبحث عن 
املنت��ج الثقايف الذي ال غنى عنه اليوم، اذ اإن العالقة 
بن الثقاف��ة وال�سياحة �سوف توؤدي اىل احلفاظ على 
ال��رتاث ال�سعب��ي واالجتماع��ي للمجتم��ع، وبالت��ايل 
فاأن التنمي��ة امل�ستدامة ال متر اال عن طريق ال�سياحة 
اخل���رصاء، وه��ذا ما دع��ا اليه اع��الن )اليون�سكو( يف 
اإط��ار العقد العامل��ي للتنمية الثقافية ال��ذي اأكد على 
اأن الرثوة الثقافية يجب اأن تكون اأداة اإمنائية فاعلة، 

ت�سه��م يف تنفيذ �سرتاتيجيات �سياحية، يكون اجلانب 
الثقايف اأحد ركائزها.

جتربة اأندوني�سيا يف ال�سياحة اخل�رصاء
عمدت حكوم��ة اندوني�سي��ا ع��ام 1995، وبالتعاون 
م��ع منظمات وهيئ��ات مكافح��ة التل��وث يف البالد، 
وبع��د ا�ستفح��ال خماط��ر التل��وث ال�سناع��ي الن��اجت 
عن من��و قطاع ال�سناع��ة مبع��دل )10%( �سنويًا، اىل 
اعتم��اد مقيا���س ت�سني��ف مب�سط، ي�سن��ف ال�رصكات 
واملوؤ�س�س��ات ال�سناعية يف جمموع��ات وفقًا اللتزام 
كل منها باملعاي��ري والقوانن البيئية، ويرمز اىل كل 
منها بلون حم��دد، بحيث ي�ستطي��ع اأي مواطن عادي 
حتديد مدى التزام كل �رصكة اأو موؤ�س�سة بذلك، ويكون 

ت�سنيف املوؤ�س�سات كاالأتي:
- الذهب��ي: ي��دل عل��ى اأداء ع��ايل امل�ست��وى، وعل��ى 

االلتزام باأعلى م�ستويات االن�سباط.

- االأخ���رص: يدل على وجود درج��ة التزام تفوق احلد 
املخ�س�س او املطلوب.

- االأزرق: ي��دل عل��ى االلت��زام باملعاي��ري والقوان��ن 
املحلية.

- االأحمر: يدل على وجود درجة ما من �سبط التلوث، 
لكن دون حد االلتزام باملطلوب.

اال�س��ود: يدل على عدم االلت��زام باملعايري والقوانن، 
والت�سبب يف اأ�رصار فادحة.

وق��د ا�ستمل ج��دول الت�سنيف للم���رصوع عند اطالقه 
يف 1995 عل��ى )178( موؤ�س�س��ة، حازت خم�س منها 
فقط على الت�سني��ف باللون االخ�رص، ومل ت�ستطع اي 
موؤ�س�س��ة من احل�سول على الت�سنيف باللون الذهبي. 
ومل يت��م ن���رص ت�سني��ف املوؤ�س�س��ات املخالف��ة عن��د 
اط��الق امل�رصوع، بل اُعطيت مهلة �ستة اأ�سهر لتح�سن 
ادائها، وبعد انته��اء املدة ظهر حت�سن وا�سح يف اداء 

املوؤ�س�س��ات الت��ي كان��ت قد ح��ازت عل��ى الت�سنفن 
اال�سود واالحمر، بحيث حتول ت�سنيف )33( منها اىل 
االزرق.وقد �سجع جناح ه��ذا امل�رصوع يف اندوني�سيا 
دواًل اأخرى كاليابان كي حتذو حذو اندوني�سيا، االأمر 
الذي اأدى باأ�سحاب املوؤ�س�سات ال�سياحية اىل التحول 
نحو اأ�ساليب اأكرث مالئمة لل�سالح البيئي العام توؤمن 
يف الوقت نف�س��ه مداخيل جيدة لل�سكان املحلين من 
خ��الل عدة برام��ج وم�ساريع بيئية، تق��وم بها الدول 
لزيادة امل�ساحات اخل���رصاء وخلق بيئية �سحية من 
ه��ذه امل�ساريع. كما دفع ه��ذا اىل تبني �سرتاتيجيات 
جدي��دة مثل ما يع��رف بال�سياحة البيئي��ة وال�سياحة 
وكذل��ك  ال�سع��وب  ذاتي��ات  عل��ى  املبني��ة  الثقافي��ة 
�سرتاتيجي��ات النقل االخ�رص، واأمت��دت لت�سمل اقامة 
مراكز البحث العلمي االخ�رص والقيام باال�ستثمارات 

اخل�رصاء وغريها.
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رافائيل هاداس ليبيل

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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