
يبدو اأن نظام الطاقة العاملي لي�س على م�سار حتقيق الأهداف 
املناخية، اذ اأظهر تقرير لوكالة الطاقة الدولية اإن نحو ع�رشة 
باملئ��ة من تكنولوجي��ا الطاقة املتجددة فق��ط اأ�سبح جاهزا 
لتحقي��ق اأهداف التغري املناخي يف الأجل الطويل مع اإخفاق 
احلكومات يف تقدمي الدع��م الكايف لالنت�سار الوا�سع النطاق، 
ومبوج��ب التفاقي��ة العاملي��ة للمن��اخ، امل�سم��اة باتفاقي��ة 
باري���س، وافقت نح��و 200 دولة الع��ام املا�سي على خف�س 
م�ستوي��ات انبعاثات الغ��ازات امل�سبب��ة لالحتبا�س احلراري 
ه��ذا الق��رن واحلد من متو�س��ط ارتفاع درجات احل��رارة على 
�سط��ح الأر���س اإىل "اأقل كثريا" من درجت��ني مئويتني، وذكر 
التقري��ر اإن البت��كارات يف تكنولوجي��ا الطاقة رمب��ا ت�ساعد 
عل��ى الو�س��ول اإىل نظام طاق��ة اأنظف لكن هن��اك حاجة اإىل 

اإ�سارات �سيا�سية قوية.
وهن��اك ثالثة فقط من ب��ني 26 و�سيل��ة تكنولوجية خ�سعت 
للتقييم مت�سي عل��ى امل�سار ال�سحيح �سوب حتقيق الأهداف 
املناخي��ة بح�س��ب وكال��ة الطاق��ة الت��ي اأ�س��ارت اإىل اأن تلك 

الو�سائ��ل الثالثة ه��ي ال�سيارات الكهربائي��ة وتخزين الطاقة 
وم�س��ادر الطاقة املتجددة مث��ل الطاقة ال�سم�سي��ة والرياح، 
وذك��رت الوكال��ة اإن قط��اع الكهرب��اء العامل��ي م��ن املمكن 
اأن ي�س��ل ب�س��ايف م�ست��وى انبعاثات ث��اين اأك�سي��د الكربون 
اإىل ال�سف��ر بحل��ول 2060 مبوج��ب ه��دف لتقلي���س الزيادة 
يف درج��ات احلرارة العاملي��ة اإىل درجت��ني مئويتني، ورمبا 
ي�سل قطاع الطاقة اإىل انع��دام النبعاثات الكربونية بحلول 
2060 لتقلي���س الزيادة يف درج��ة احلرارة يف امل�ستقبل اإىل 
1.75 درج��ة مئوية بحل��ول 2100 اإذا �ساهم��ت البتكارات 
التكنولوجي��ة يف الو�س��ول اإىل ه��ذا امل�ست��وى، لك��ن التقرير 
ذكر اأن ذلك "يتطلب م�ستوى غري م�سبوق من العمل ال�سيا�سي 

وبذل جهود من جانب جميع الأطراف املعنية".
وبلغ��ت الإ�ساف��ات اجلدي��دة للكهرب��اء املول��دة م��ن الطاقة 
النووي��ة ع���رشة جيجاوات الع��ام املا�سي، وه��و اأعلى معدل 
زي��ادة منذ 1990. بيد اأنه �ستكون هناك حاجة ملعدل زيادة 
ق��دره 20 جيج��اوات �سنوي��ا لتحقيق هدف تقلي���س الزيادة 
يف درجات احل��رارة اإىل درجتني مئويتني، ويف ال�سنوات من 
2010 اإىل 2015، من��ت الكهرباء املولدة من خالل امل�سادر 
املتج��ددة مبا يزيد ع��ن 30 يف املئة ومن املتوق��ع اأن تنمو 

بنح��و 30 يف املئ��ة اأخ��رى فيم��ا ب��ني 2015 و2020، لكن 
هن��اك حاجة اإىل ت�رشيع النمو يف توليد الكهرباء من الطاقة 
املتج��ددة بنح��و 40 يف املئ��ة اأخرى على م��دى الأعوام من 
املئويت��ني  الدرجت��ني  ه��دف  لتحقي��ق   2025 اإىل   2020

العاملي.
منو يف ا�ستخدام الطاقة البديلة يف العامل وانح�سار 

يف تكاليفها
�سج��ل ا�ستخ��دام الطاق��ة املولدة م��ن م�سادر متج��ددة منوا 
قيا�سي��ا يف العامل كله العام املا�سي با�ستثمارات اأقل، للمرة 
الأوىل من��ذ الع��ام 2013، وذل��ك بف�س��ل انخفا���س تكاليف 
التقني��ات، فف��ي عام واح��د، اأن�سئت حمط��ات لتوليد اأكرث من 
138 غيغ��اوات م��ن م�س��ادر الطاق��ة النظيف��ة مث��ل الطاقة 
ال�سم�سية والرياح، وهو رق��م قيا�سي وفقا لهذه الدرا�سة التي 

اأعدت باإ�رشاف الأمم املتحدة.
وتزام��ن هذا الرتفاع م��ع انخفا�س بن�سبة 23 % يف املبالغ 
امل�ستثم��رة يف ه��ذا املج��ال مقارن��ة م��ع الع��ام 2015، اأي 
241،6 ملي��ار دولر، وه��و الأدنى منذ الع��ام 2013، واأ�ساد 
التقرير بهذه النتائج معتربا اأنها تدل على انخفا�س تكاليف 
ه��ذه امل�سادر بف�سل التط��ور التكنولوجي، وجاء يف التقرير 

اإن "توربين��ات الرياح والأل��واح ال�سم�سية اأ�سبحت اأجدى من 
الفحم والغاز من حيث التكاليف يف عدد متزايد من البلدان"، 
يف املقاب��ل، ما زال التق��دم يف تكاليف م�س��ادر اأخرى مثل 
الكتل��ة احليوي��ة والطاق��ة ال�سم�سي��ة احلراري��ة بطيئ��ا، وفقا 
للتقري��ر ال��ذي اأعدته "بلوم��ربغ نيو انرج��ي فاينان�س"، لكن 
النخفا���س يف الأم��وال املنفقة يف هذا املج��ال ل يدل فقط 
عل��ى فاعلي��ة التقني��ات وانح�س��ار تكاليفها، ب��ل اأي�سا على 
تراج��ع يف هذه ال�ستثمارات يف عدد من الدول منها اليابان 
وال�س��ني. فف��ي ال�س��ني، وبع��د �سن��وات عل��ى ال�ستثم��ار يف 
م�سادر الطاقة البديلة، ركز هذا البلد يف ال�سنة املا�سية على 
تكيي��ف �سبكة التيار الكهربائ��ي فيه مع امل�سادر املوجودة، 
ويف الإجم��ال، تراجع��ت ال�ستثمارات يف ال��دول النامية 30 
% يف الع��ام املا�س��ي، فيم��ا بلغ��ت ن�سبة الرتاج��ع يف الدول 
املتقدم��ة 14 %، ويف بع���س البلدان مث��ل املك�سيك وت�سيلي 
واأوروغ��واي وجنوب اإفريقيا واملغرب علقت م�ساريع للطاقة 
البديل��ة اأو تاأخرت، وراأى معدو التقري��ر اأن هذا التباطوؤ ي�سري 
اإىل اأن م�س��ادر الطاق��ة البديلة، وخ�سو�س��ا حمطات التوليد 
من الرياح والطاقة ال�سم�سية، ما زالت تتاأثر كثريا بالتغريات 

ال�سيا�سية اأو الإجراءات املتخذة لدعم الغاز والفحم.

ل��كل دول��ة م��ن دول العامل مي��زة خا�س��ة بها 
ت�سع��ى جاه��دة  وجمالي��ة ممي��زة وكل منه��ا 
لأظهار �سماتها ومميزاتها للدول الخرى حيث 
تتناف���س ال��دول فيمابينه��ا لك��ي حت�س��ل على 
ال�سه��رة واي�سا للح�س��ول على مراك��ز متقدمة 
يف قوائ��م اأف�س��ل دول العامل م��ن حيث اجلمال 
والتطور وق��وة القت�ساد. وخري مثال املناف�سة 
الدائ��رة مابني نيوي��ورك ولندن حي��ث انتزعت 
الخ��رية م��ن لندن عر���س اأكرب امل��دن العاملية 
العق��ارات  الأجنبي��ة يف  لال�ستثم��ارات  جذب��ا 
يقو���س  اأن  م��ن  املخ��اوف  ب�سب��ب  التجاري��ة 
ت�سويت بريطانيا ل�سال��ح اخلروج من الحتاد 

الأوروبي �سورة الدولة كمركز مايل عاملي.
بالرغ��م م��ن احتمالي��ة خ��روج بريطاني��ا لكن 
مدنها تتناف�س عل��ى لقب عا�سمة الثقافة، وقد 
منح الحتاد الأوروب��ي لقب "عا�سمة الثقافة" 
اىل مدينة هال الربيطانية التي ميكن اأن يجلب 
لها مزيدا من ال�ستثم��ارات ويخلق فر�س عمل 

ويعزز القت�ساد املحلي.
ان التناف���س لي���س فقط مابني دول��ة واخرى ل 

ب��ل و�سل ح��د التناف�س بني مدين��ة واخرى كل 
مدين��ة ت�سع��ى ان تك��ون ممي��زة مقاب��ل مدينة 
اخرى يف نف�س الدولة ففي ايطاليا تزداد مدينة 
ميالن��و جم��ال واهمية م��ن حي��ث ا�ستقطابها 
للم�ساري��ع املتع��ددة وال�سثم��ارات املتنوع��ة 
وج��ذب ال�س��واح بينم��ا تغ��رق روم��ا العا�سمة 
اليطالي��ة بامل�ساكل والتل��وث و�سوء الو�ساع 
حتى اقرتح بع���س امل�سوؤولني ان تكون ميالنو 
عا�سمة ليطالي��ا. اكد اكرث اخلرباء ان التقارير 
والدرا�س��ات املرتبط��ة بتقيي��م ال��دول او املدن 
تعتم��د عل��ى امور متع��ددة منها م��دى ا�ستقرار 
الدول��ة اجتماعي��ا وهدوءه��ا ال�سيا�س��ي وتوفر 
والجتماعي��ة  والثقافي��ة  ال�سحي��ة  اخلدم��ات 
واهمه��ا الهتمام بالبنية التحتية ويف مبادرة 
اىل احي��اء البني��ة املهلم��ة قامت به��ا جمعية 
"بالت��و اوربان" يف قل��ب باري�س حيث اجتمع 
على هذا الفك��رة وت�سجيعها فنانون ومقاولون 
�سب��اب وم���رشدون �سابق��ون اىل جان��ب �سياح 
حيث نفذ حواىل ع�رشة م�ساريع اهمها "اجلريان 
الكب��ار" ال��ذي جمع اك��رث من ال��ف �سخ�س يف 
موق��ع كان ي�س��م م�ست�سف��ى �س��ان فان�سان دو 
بول )3،2 هكت��ارات يف الدائ��رة الرابعة ع�رشة 

يف جنوب باري���س(. من جانب اخر ويف ال�ساأن 
العرب��ي مرورا باأهم املدن العربية التي تت�سدر 
موؤ�رش جودة احلياة وعلى راأ�سها مدينة مراك�س 
يف املغ��رب التي احتلت املركز الأول يف قائمة 
املدن الأف�س��ل للعي�س، تبعته��ا جوهان�سبورغ 
)جن��وب اأفريقي��ا( والإ�سكندري��ة )م���رش( على 
الت��وايل بح�س��ب درا�س��ة ن�رشتها جمل��ة "اأفريك 
مديتريانيه بزني�س" لت�سنيف نوعية احلياة يف 

املدن املئة الرئي�سية يف اأفريقيا.
املغرب العربي يف ال�سدارة

يف نف���س ال�س��اأن، كان ح�سور املغ��رب العربي 
قوي��ا ج��دا يف ت�سنيف��ات الدرا�س��ة املجتمعية 
"اأفري��ك  جمل��ة  اأجرته��ا  الت��ي  القت�سادي��ة 
مديترياني��ه بزني���س" حي��ث حل��ت ث��الث مدن 
مغربية يف املراكز الثمانية الأوىل وهي مراك�س 
والدار البي�س��اء والرباط ف�سال عن تون�س التي 
كان لها املرتبة ال�ساد�سة والعا�سمة اجلزائرية 

التي حظيت باملرتبة احلادية ع�رشة.
الق��ارة  يف  ك�سابق��ة  الدرا�س��ة  ه��ذه  وتاأت��ي 
الأفريقية فيما يخ���س الت�سنيفات والدرا�سات 
الت��ي تتاب��ع اآراء النا���س، حي��ث اأو�سح جريوم 
�سينال مدير وحدة البحث يف معهد البوليتكنيك 

الفدرايل يف لوزان 
اأ���رشف  وال��ذي 
الدرا�س��ة  ه��ذه  عل��ى 
كان��ت  اأفريقي��ا  "يف 
موجه��ة  الت�سنيف��ات 
للم�ستثمري��ن  الآن  حت��ى 
ومل  الأجان��ب.  واملقيم��ني 
يط��رح يوم��ا ال�س��وؤال ب�س��اأن 
النا���س الذي��ن يعي�سون يف هذه 
املدن من �سباب وم�سنني، اأغنياء 

وفقراء". بح�سب فران�س بر�س.
و�سمل��ت الدرا�سة مئة مدينة اأفريقية 
ف�س��ال  العوا�س��م  كل  بينه��ا  كب��رية 
ع��ن تل��ك الت��ي ت�س��م اأك��رب ع��دد م��ن 
ال�س��كان، حي��ث اعتم��د الباحث��ون خالل 
ع��ام من البح��ث على �سل�سلة م��ن املعايري 
امل��دن يف  اأداء  تو�س��ح  الت��ي  واملوؤ���رشات 
جمالت خمتلفة مثل ال�سك��ن والبنية التحتية 

والنقل العام والتنمية القت�سادية.
وف�سلت م��دن تعترب حمركات لقت�س��اد القارة 
الأفريقي��ة مثل نريوب��ي )كينيا( واأدي���س اأبابا 

وكيغ��ايل  )نيجريي��ا(  ولغو���س  )اإثيوبي��ا( 
)رواندا( يف احتالل مراكز متقدمة يف الرتتيب. 
كم��ا احتل��ت اأ�سف��ل الت�سني��ف مدن تع��اين من 
مث��ل  واأمني��ة  اجتماعي��ة  وتوت��رات  نزاع��ات 
باماك��و وكين�سا�سا وبوانت ن��وار وبانغي. واأكد 
الباحث��ون اأن ه��ذا الت�سني��ف �سيت��م اإ�س��داره 
�سنويا به��دف احل�سول على "بيان��ات حقيقية 
عن املدن" تكون اأف�سل من تلك املتوفرة حاليا 

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

من جانب اخ��ر يف قلب باري�س داخل م�ست�سفى 
�سب��اب  ومقاول��ون  فنان��ون  يجتم��ع  مهج��ور 
وم���رشدون �سابقون اىل جان��ب �سياح مببادرة 
من جمعية "بالتو اوربان" التي ت�سم خمططي 
م��دن وت�سع��ى اىل احي��اء ابنية مهمل��ة. وفكرة 
اقام��ة توا�سل بني ا�سح��اب البنية واملقيمني 
املعدم��ني طراأت قب��ل �سنوات قليل��ة على ذهن 
�سيمون ليني الذي كان يعمل كمحلل عقاري يف 
جمموع��ة كبرية. واو�سح ليني الثالثيني "تبني 
يل ان ثم��ة 2،9 ملي��ون مرت مرب��ع غري م�سغولة 
من بينها 800 الف مرت مربع مل توؤجر منذ اكرث 
م��ن خم���س �سنوات. والفك��رة تقوم عل��ى ايجاد 
ا�ستخ��دام لهذه امل�ساح��ات". و�سم��ح امل�رشوع 
الول يف الع��ام 2013 لفنانة با�ستخدام متجر 
خ��ال يف حي ماري��ه يف و�سط باري���س بايجار 
ق��دره 150 ي��ورو يف ال�سه��ر. ومن��ذ ذلك احلني 
اجن��زت حواىل ع�رشة م�ساري��ع اهمها "اجلريان 
الكب��ار" ال��ذي جمع اك��رث من ال��ف �سخ�س يف 
موق��ع كان ي�س��م م�ست�سف��ى �س��ان فان�سان دو 
ب��ول )3،2 هكت��ارات يف الدائ��رة الرابعة ع�رشة 
يف جن��وب باري���س( م��ع اقام��ة عم��ال اجانب 
ومهاجري��ن �سباب معزولني وم�رشدين �سابقني 
يف املبن��ى ال��ذي يعم��ل في��ه اي�س��ا مقاول��ون 

وم�سممون وجمعيات.
يف ق�سم الطب الن�سائي �سابقا تعمل مارغو )26 
عام��ا( الفنان��ة الت�سكيلي��ة منذ عام م��ع فريق 
م��ن الر�سام��ني وم�سمم��ي الغرافي��ك. والقا�سم 
امل�س��رتك بينهم جميعا انهم كانوا يفتقرون اىل 
حم��رتف قبل ذلك. وتقول ال�سابة "يوفر لنا ذلك 
مكان��ا م�ستقرا" وهي تدف��ع 17 يورو يف ال�سهر 
لكل م��رت مربع ت�سغله وهو "�سع��ر معقول جدا" 

على ما توؤكد. بح�سب فران�س بر�س.
"بالت��و  جمعي��ة  تديره��ا  الت��ي  الماك��ن  يف 
اورب��ان" ل يدف��ع �ساغل��و امل��كان ايج��ارا ب��ل 
مبلغ��ا خم�س�س��ا لتغطية كلفة اخلدم��ات. وهو 
اتف��اق ي�س��ب يف م�سلح��ة اجلمي��ع وق��د جذب 
ه��ذا املفه��وم ل��وران فويدي��ل رئي���س �رشك��ة 
"لوري�سوم��ون" ليجار امل�ساكن ال�سعبية. ففي 
ني�سان/ابري��ل املا�س��ي ق��ام بت�سلي��م جتم��ع 
فنان��ني مفاتيح مبنى خال تبلغ م�ساحته 530 
م��رتا مربعا يف الدائرة الثالثة ع�رشة يف جنوب 

باري�س.
ميالنو: اوربا املنفتحة على العامل

يف نف���س ال�سي��اق تنظ��م يف ميالن��و اأ�سابي��ع 
املو�س��ة اأرب��ع م��رات يف ال�سن��ة، مب��ا يف ذل��ك 
اأ�سب��وع اللب�س��ة اجلاه��زة للن�س��اء، ف�س��ال عن 
ال��ذي  الكت��اب  الت�سامي��م ومعر���س  معر���س 
واأ�سب��وع  تورين��و  م��ع  تنظيم��ه  يف  تت�س��ارك 
خم�س���س لالغذي��ة. تكث��ف ميالن��و املبادرات 

املدين��ة  �س��ورة  م��ن  لتتخل���س  والفعالي��ات 
ال�سناعية التعي�س��ة الغارقة يف �سحب ال�سباب 

امللوث التي تالزمها.
فقد عرف��ت عا�سم��ة منطق��ة لومبارديا "كيف 
ت�ستفي��د م��ن جن��اح املعر���س ال��دويل" ال��ذي 
ا�ست�سافت��ه �سن��ة 2015 وج��ذب اليه��ا 21،5 
ملي��ون زائر، م��ن بينه��م 6،5 مالي��ني اأجنبي، 
بح�س��ب نوت�سي. وجنح��ت املدين��ة �سنة 2016 
يف ا�ستقطاب عدد قيا�سي من ال�سياح يفوق ذاك 
امل�سج��ل �سن��ة 2015 بف�س��ل ه��ذه الفعاليات، 
حمققة ارتفاعا ن�سبته 2،07 % يف هذا املجال.

ودار  بكاتدرائيته��ا  امل�سه��ورة  ميالن��و  وتع��د 
الأوب��را "مدخ��ل ال���رشكات اإىل اإيطالي��ا وم��ن 
اأهم مناط��ق التنمية القت�سادي��ة يف اأوروبا"، 
بح�سب نوت�س��ي. وت�سجل البطال��ة فيها ن�سبة 8 
%، يف حني اأن املعدل يناهز 12 % على ال�سعيد 
املدين��ة  وت��در  روم��ا.  يف   % و10،7  الوطن��ي 
و�سواحيه��ا 10% م��ن اإجمايل الن��اجت املحلي 
يف البالد وفيها مقار ربع امل�سارف الإيطالية، 
كم��ا ف�سل عدد كبري من ال���رشكات فتح فروعه 
فيه��ا، على ح�ساب روما، مثل جمموعة "�سكاي 
ت��ي جي 24" الإعالمي��ة التي قررت يف ت�رشين 
الثاين/نوفم��رب نقل جزء كبري من موظفيها من 

روما اإىل ميالنو. بح�سب فران�س بر�س.
ويق��ول نوت�سي "قررت ���رشكات كبرية متعددة 
اجلن�سي��ات، مب��ا فيه��ا تل��ك ال�سيني��ة اأن تفتح 
فيه��ا مراكز اأبح��اث، مثل ه��واوي"، م�سريا اإىل 
النت�س��ار الوا�سع اأي�سا للمجموع��ات الإيطالية 
التقليدي��ة يف جم��الت �ستى، م��ن املو�سة اإىل 
الغذائي��ة.  بال�سناع��ات  م��رورا  التكنولوجي��ا 
وفيم��ا تتخبط روما يف م�سكل��ة نفايات، تعترب 
ميالنو م��ن بني ثالث اف�سل م��دن اوروبية يف 
جم��ال الف��رز. ام��ا النقل الع��ام امل�س��رتك فيها 
مع��روف بفاعليته بعيدا ع��ن الفو�سى ال�سهرية 

يف روما.
ويب��دو ان الفارق بني املدينتني ي��زداد ات�ساعا 
يوم��ا بع��د ي��وم اىل ح��د كت��ب في��ه رافايلل��ي 
�سيمون��ه الفيل�س��وف اليط��ايل م��ن روما مقال 
يف جمل��ة "لي�سربي�س��و "ال�سبوعي��ة يقرتح فيه 
نق��ل العا�سم��ة اىل...ميالنو. وكت��ب يقول "هذا 
املو�س��وع قدمي للغاي��ة )..( لكن ب��ات الن من 
امل�ستحيل تفاديه. فالهمال غري املقبول الذي 
تغ��رق في��ه العا�سمة منذ �سن��وات جتعل ل مفر 
من هذا الطلب". واأكد "ميالنو اوروبية بامتياز، 

اوروبا املنفتحة على العامل".
هال الربيطانية: عا�سمة الثقافة

هذا وقد جتمع حوايل 60 األف �سخ�س يف مدينة 
ه��ال الربيطاني��ة مل�ساه��دة عر���س لالألع��اب 
الناري��ة وعرو�س �سوئية اأخرى احتفال ببداية 
الع��ام ال��ذي اخت��ريت في��ه املدين��ة كعا�سم��ة 
ثقافي��ة للب��الد. وقال منظمو ه��ذا احلدث العام 
اأن ع���رشات الآلف �ساه��دوا تل��ك العرو�س عرب 
�سا�سات التلفزيون يف �سمال وجنوب البالد يوم 
الأحد املا�سي. وجتمعت ح�سود امل�ساهدين يف 
ميدان امللكة فيكتوريا مل�ساهدة عرو�س فيديو 
�سوئي��ة على جدران مبن��ى احلكومة يف مدينة 
هال من جمي��ع الجتاهات. وتناولت العرو�س 
تاري��خ املدين��ة تف�سي��ال؛ م��ن احل��روب وحتى 

النت�سارات الريا�سية التي �سهدتها هال.

اإنته��ت املعركة لكن احلرب مل تنت��ه، فالفكر الذي اأجنب 
داع���س قادر عل��ى اأن ياأتي بغ��ريه وباأكرث ق�س��وة واأكرث 
اإجرام��ًا وظالمي��ة، وه��ذه ق�سة اأخ��رى، ال اأننا يجب ان 
لنف��وت اأهمي��ة الن���رش املتحقق، الذي ع��ده الكثري قبل 
ث��الث �سن��وات م�ستحي��ل، الن�رش ال��ذي جاء بع��د طريق 
طوي��ل م���رشج بدم��اء اأبن��اء الع��راق وت�سحي��ات �ستى 
�سن��وف قوات��ه الع�سكريه وح�سده ال�سعب��ي، حتى اعالن 
الن���رش امل��وؤزر يف ي��وم العا�رش من متوز لع��ام 2017، 
ال��ذي �سيكون يوم��ًا خالداً ي��داوي بع���س جراحات هذا 
البل��د امل�سبع باجل��راح والآلم، فحرب حتري��ر املناطق 
التي �سقطت بيد داع�س مل يكن بالأمر الهني، فبال�سافة 

اىل اخل�سائر الكبرية من ال�سهداء واجلرحى والنازحيني، 
فخ�سائ��ر احل��رب القت�سادية هي الخ��رى كبرية، اذ اإن 
املبال��غ الالزمة لأعمار املدن املح��ررة ت�سل اىل 120 
ملي��ار دولر، بح�سب اللجنة املالي��ة الربملانية، والرقم 
م�ساب��ه ملاذكرته وزارة التخطيط والذي و�سل اىل 100 
ملي��ار دولر، يف حني ي��رى البع�س ان ه��ذه التقديرات 
مبالغ فيها، واأن ماحتتاجه هذه املدن من اأجل اإعمارها 
ي�سل اىل مابني ال، 30- 50 مليار دولر. وبغ�س النظر 
ع��ن �سح��ة ودقة ه��ذه التقدي��رات، يبقى ال�س��وؤال الأهم 
وال��ذي هو ب�سقني : من اأين �سيوؤم��ن العراق هذه املبالغ 
الالزمة لعادة هذه املدن اىل عهدها ال�سابق على القل 
قب��ل الدمار الذي حل��ق بها، يف ظ��ل التق�سف املايل يف 
الي��رادات الناجن عن هب��وط اأ�سعار النف��ط يف 2014، 
وامل�ستم��ر حلد الأن؟ ونع��م اأن الو�سع اخلا���س باأ�سعار 

النفط حت�سن الأن عما هو عليه �سابقًا ال اأن تاأمني هكذا 
مبلغ ليزال ع�سري على احلكومة العراقيه تاأمينه! وال�سق 
الث��اين م��ن ال�سوؤال، يتمث��ل يف قدرة الع��راق على اعمار 
هذه املناطق واملدن فيما لو افرت�سنا تاأمني هذا املبلغ 
مب�ساعدة اأجنبية او من خالل القرو�س اخلارجية... الخ. 
يف ظل التناح��ر والن�سقاق ال�سيا�س��ي والف�ساد الداري 
وامل��ايل احلكومي، مع رغبة الكث��ري يف اعادة الت�سميم 
الدميوغ��رايف واحل��دود له��ذه املدن املح��ررة؟! وهنا قد 
ظه��ر لن��ا �سعوبة اأخ��رى ت�ساف اىل متوي��ل العمار ال 
وهي م��دى الثق��ة يف اأن الموال �ستذه��ب وب�سكل �سليم 
اىل اعم��ار ه��ذه امل��دن، ويف ظل غياب تام له��ذه الثقة، 
ف��اأن م���رشوع اعم��ار ه��ذه امل��دن �سيك��ون اأم��راً اأ�سب��ه 
بامل�ستحي��ل، ف�س��اًل ع��ن امكاني��ة ا�ستغالل��ه للرتوي��ج 
ال�سيا�س��ي والعالمي والنتخابي للعديد من امل�سوؤولني 

وال�سا�سة والحزاب. اذن ماهو املطلوب، او بعبارة اأ�سح 
ماهو احلل لذلك ؟

يج��ب اأن نعلم اأنه يف البدء وبعد ب�س��ط وفر�س ال�سيطرة 
وب�س��كل ت��ام على هذه امل��دن اأمنيًا وع�سكري��ًا، �رشورة 
اأن تت��وىل م�ساأل��ة اعم��ار ه��ذه امل��دن، وتقدي��ر املبالغ 
وال���رشاف عل��ى �رشفه��ا، جه��ات م�ستقل��ة م��ن خارج 
الع��راق، كاأن تكون الأمم املتح��دة، حتى لترتك املجال 
لأي جهة يف اأن تاأخذ م�ساألة العمار ذريعة اأو حجه لها، 
م��ع التاأكيد على اأن م�ساألة العمار يجب اأن تكون بعيدة 
كل البع��د عن التن��ازع ال�سيا�س��ي والختالفات احلزبية 
وما�ساب��ه، الأم��ر الث��اين وامله��م، ه��و حت�سي��ل املبالغ 
الالزم��ة لالأعم��ار، وهن��ا يج��ب اأن نعل��م اأن العدي��د من 
ال��دول اأب��دت رغبتها يف م�ساعدة الع��راق يف ذلك، منها 
دول اخللي��ج واي��ران والهن��د وغريها م��ن دول الحتاد 

الوروبي والوليات املتحدة، وبالتايل ميكن ال�ستفادة 
م��ن هذه امل�ساعي عرب ت�سكيل �سن��دوق يخت�س باإعمار 
امل��دن  اعم��ار  امل��دن وحت��ت م�سم��ى )�سن��دوق  ه��ذه 
املحررة(، وباإ�رشاف الأمم املتحدة ح�رشاً، على اأن تفهم 
احلكوم��ة اأن��ه م��ن ال���رشوري اأن لتقع �سم��ن فخ هذه 
امل�ساعدات يف اأن تكون �رشوط وبنود حتوي يف طياتها 
الخ��الل ب�سي��ادة وا�ستقرار البلد. ويف ه��ذا ال�سدد اأعلن 
وزي��ر التخطيط يف احلكومة العراقي��ة، �سلمان اجلميلي، 
ع��ن و�سع خط��ة لإع��ادة اإعم��ار املناطق املح��ررة من 
�سيط��رة تنظيم "داع���س" الإرهابي، متتد ل��� 10 �سنوات 
قادم��ة، بكلفة 100 ملي��ار دولر، وذك��ر اجلميلي، على 
هام���س لقائه املدي��ر الإقليمي للبنك ال��دويل يف ال�رشق 
الأو�س��ط، �ساروج كومار جها، اإن "خطة اإعادة ال�ستقرار 
والإعم��ار للمناط��ق املح��ررة �ستكون يف اإط��ار خطتني 

تنمويتني، الأوىل متتد بني 2018-2022 والثانية بني 
2023-2028"، واأ�س��اف، بح�سب بي��ان للوزارة نقلته 
وكال��ة "الأنا�س��ول" اأن "احلكومة ت�سع��ى لتوفري املبلغ 
من خالل املنح والقرو���س الدولية، وما يتم تخ�سي�سه 
م��ن املوازنة العام��ة للدولة على مدى �سن��وات اخلطة"، 
ويت��وىل "�سن��دوق متوي��ل ال�ستق��رار الف��وري" التابع 
ل��الأمم املتح��دة )تاأ�س���س يف 2015(، تنفي��ذ م�ساري��ع 
فورية يف املناطق املحررة من قب�سة "داع�س"، ويتطلع 
الع��راق اإىل الدول املانحة لإع��ادة تاأهيل مدنه املدمرة 
واملت���رشرة من جراء العملي��ات الع�سكرية واأ�سفرت عن 
دم��ار كب��ري يف البني��ة التحتية لعدد من امل��دن، كما اإن 
الكوي��ت وافق��ت عل��ى تنظي��م موؤمت��ر دويل للمانح��ني 
خم�س���س لإعمار م��دن �سمال وغرب الع��راق، مب�ساركة 

نحو 30 دولة عربية واأجنبية.
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بعد تحرير الموصل.. كيف سيتم إعمار المدن المحررة؟
إيهاب علي النواب 

الجزء االول

مدن العالم .. سباق في جودة الحياة وتطور التقنيات
زينب شاكر السماك 

متابعة
الجزء االول

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

562.91
1.28
0.23%

433,021,747
792,520,447
338
26
3
15
8

0.90
174,299,232.00

0.36
63,398,624.00

0.37
57,060,116.00

0.66
30,463,368.00

0.46
16,971,256.00

)BSUC( سومر

)BGUC( خليج

)BIME( اوسط

)IMAP( مندوا

)BIBI( اثمار

0.90
193,665,819.00

0.35
181,228,468.00

0.37
150,289,783.00

0.66
46,645,950.00

0.23
40,876,798.00

)BSUC( سومر

)BGUC( خليج

)BIME( اوسط

)IMAP( مندوا

)BUND( متحد
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