
انخفا�ض اال�ضتثمارات العاملية يف الطاقة اخل�ضراء 
يف 2016

�أظه��رت نتائ��ج بح��ث مدع��وم م��ن �لأمم �ملتح��دة �أن ع��ام 
2016 �سهد �إ�سافة م�ستويات قيا�سية من �لقدرة على �إنتاج 
�لطاقة �ملتجددة حول �لعامل لكن �نخفا�ض تكاليف معد�ت 
�لطاق��ة �خل�رض�ء ق��اد �إىل تقل�ض حجم �لأم��و�ل �لتي جرى 
�إنفاقها على �ل�ستثمار�ت 23 باملئة، و�أظهر تقرير ملدر�سة 
فر�نكف��ورت للتموي��ل �أن��ه ج��رت �إ�ساف��ة ق��در�ت �إجمالية 
لإنت��اج طاق��ة �لري��اح و�لطاق��ة �ل�سم�سي��ة و�أن��و�ع �لطاقة 
�ملتج��ددة �لأخ��رى ح��ول �لع��امل بلغ��ت 138.5 جيجاو�ت 
�لعام �ملا�سي بزيادة ثمانية باملئة عن �لعام �ل�سابق، لكن 
�إجم��ايل �ل�ستثمار�ت �لتي جرى �سخه��ا للو�سول �إىل هذه 
�لنتيج��ة بلغ 241.6 مليار دولر مقارنة مع 312.2 مليار 
دولر يف �لع��ام �ل�ساب��ق لأ�سب��اب �أبرزه��ا �نخفا�ض تكلفة 
�ملعد�ت مع تق��دم �لتكنولوجيا و�ت�ساع �لنطاق �لقت�سادي 

للقطاع.

كم��ا �أظه��ر بحث ن�رضت نتائج��ه �أن �ل�ستثم��ار �لعاملي يف 
�لطاق��ة �لنظيفة هب��ط 18 باملئ��ة �إىل 287.5 مليار دولر 
�لعام �ملا�سي بفعل �لنخفا�ض �حلاد يف �أ�سعار تكنولوجيا 
�لطاق��ة �ملتجددة وتر�ج��ع �لإنفاق عل��ى �مل�ساريع من قبل 
�أ�سو�ق كب��رة كال�سني و�ليابان، �ذ ذك��رت وحدة بلومربج 
ني��و �نرج��ي فاينان���ض يف تقري��ر �سن��وي �إن �ل�ستثم��ار�ت 
�ل�سيني��ة يف م�س��ادر �لطاق��ة �ملتجددة كالري��اح و�لطاقة 
�ل�سم�سية بلغت 87.8 مليار دولر �لعام �ملا�سي بانخفا�ض 
26 باملئ��ة ع��ن �أعل��ى م�ست��وى له��ا عل��ى �لإط��اق �لبالغ 
119 ملي��ار دولر و�مل�سج��ل يف 2015 بينم��ا �نخف�س��ت 
�ل�ستثم��ار�ت �ليابانية 43 باملئ��ة �إىل 22.8 مليار دولر، 
حي��ث تو�جه �ل�سني تباط��وؤ� يف �لطلب عل��ى �لطاقة وتركز 
�حلكوم��ة على �ل�ستثمار يف �ل�سب��كات حتى ميكن �أن ت�سل 
�لطاقة �ملتجددة �إىل قدر�تها �لكاملة، و�إن �لنمو يف �ليابان 
ل��ن ياأتي م��ن م�ساريع �ملر�فق لكن م��ن م�رضوعات �سغرة 

�لنطاق للطاقة �ل�سم�سية.
وعل��ى �لرغ��م م��ن �نخفا���ض حج��م �ل�ستثم��ار�ت يف ه��ذ� 
�لقط��اع، �ل �نه ماز�ل يوظف �ع��د�د لباأ�ض بها من �لفر�د، 
�ذ �علن��ت �لوكالة �لدولية للطاقة �ملتجددة "�رينا" �ن �عد�د 

�لوظائ��ف يف ه��ذ� �لقط��اع م��ن �لطاق��ة بلغ��ت 9،8 مليون 
وظيف��ة ح��ول �لع��امل يف 2016، متوقع��ة �ن ت��زد�د ه��ذه 
�لع��د�د لتبل��غ 24 مليون��ا يف 2030، و�رضح��ت �لوكال��ة 
�لت��ي تتخذ من �بوظبي مقر� �ن �سبعة مايني �سخ�ض كانو� 
يعمل��ون يف قطاع �لطاقة �ملتج��ددة عام 2012، �ل �ن هذ� 
�لعدد �زد�د م��ع �نخفا�ض �لتكالي��ف و�ل�ستثمار�ت يف هذ� 
�لقطاع، وتابعت �ن �ل�سني )3،64 مليون وظيفة( و�لرب�زيل 
و�لولي��ات �ملتح��دة و�لهند و�ليابان و�ملاني��ا تت�سدر دول 
�لع��امل من ناحية �ع��د�د �لوظائف �ملتاح��ة فيها يف قطاع 

�لطاقة �ملتجددة.
و��س��ارت �ىل �ن 62 باملئ��ة م��ن وظائف �لطاق��ة �ملتجددة 
ترتك��ز يف ��سيا، وتزد�د ب�سكل مت�س��ارع يف دول من �لقارة 
بينه��ا تايان��د وماليزيا، وم��ع تز�يد �ل�ستثم��ار�ت يف هذ� 
�لقط��اع، توقعت �لوكالة تو�فر ماي��ني �لوظائف �ل�سافية 
خ��ال �ل�سن��و�ت �ملقبل��ة لتبلغ نح��و 24 ملي��ون وظيفة يف 
2030، وتا�س�ست �لوكالة �ملعروفة ب"�رينا"مطلع 2009. 
وه��ي ت�سع��ى �ىل تعزي��ز جه��ود حمارب��ة �لتغ��ر �ملناخي 
وتقدمي �لن�سائح للحكومات حول �مل�سائل �لتقنية و�ملالية 

لدعم ��ستخد�م �لتقنيات �لنظيفة ل�سيما يف �لدول �لنامية.

م�ضري واإجتاهات الطاقة املتجددة يف العامل
ك�س��ف تقرير ديلويت �لأخر �ل�سادر حت��ت عنو�ن ”�لتفكر 
�لطاق��ة  م�ستقب��ل  تغ��ر�ت حت��دد  �لبدي��ل 2016: خم�س��ة 
�ملتجددة“، �ذ �أن �نخفا�ض �أ�سعار �لغاز �لطبيعي و�لكهرباء 
قد �أوجد بيئة من �ملناف�س��ة �ل�سديدة على �لطاقة �ملتجددة، 
غر �أن ذل��ك �أثر بدرجة طفيفة على �لزخم �لذي كان ي�سهده 
�لتق��دم يف جم��ال �لطاق��ة �لبديل��ة، وي�سلط �لتقري��ر �ل�سوء 
عل��ى �لجتاهات �لعامة و�لفر�ض �ملهم��ة يف قطاع �لطاقة 
�ملتجددة، كم��ا يطرح �ل�سيناريوه��ات �ملحتملة �لتي ميكن 
�أن تلع��ب دور�ً مهم��ًا يف دفع قط��اع �لطاق��ة �ملتجددة �إىل 

�لأمام بحيث تتخطى �لتوقعات �حلالية.
ومن �ملاحظ �ن ��ستمر�ر �نخفا�ض �أ�سعار �لنفط �سوف يوؤثر 
عل��ى ��سرتد�د تكالي��ف �ل�ستثم��ار يف تولي��د �لطاقة وعلى 
رف��ع تكاليف فر�س��ة �لنتقال من قط��اع �لوقود �لأحفوري 
�لتقليدي، و�سيجعل تكاليف بع�ض �لتقنيات �حلديثة مماثلة 
تقريبًا للتقنيات �لتقليدية على �لأقل يف �مل�ستقبل �ملنظور، 
وبح�سب تقرير ديلوي��ت، فاإن ت�سافر �لقوى �لتي تعمل على 
دفع �لطاقة �ملتجددة �إىل �لأمام قد �أعطى هذ� �لقطاع زخمًا 

مل يعد بالإمكان �أن ي�سهد �أي تر�جع.

�ح��دى �لطرق �لت��ي يف�سل خ��رب�ء �لقت�ساد من 
خاله��ا �ق��ر�ر م��ا �ذ� كان �ل�سوق ي�س��ر ب�سورة 
�سحيح��ة، �ي �ذ� كان �سعر �ل�سك��ن منا�سبًا �م ل، 
�و �ذ� كنا نقف على �ر�ض مليئه بالفقاعات، هي 
�لبح��ث يف مقايي���ض �لقدرة على حتم��ل تكاليف 
�ل�سك��ن، فالبن�سب��ة للم�سرتي �لع��ادي كم �سيكون 
�لم��ر مريح��ًا ل��ه م��ن �لناحي��ة �ملادي��ة عندما 
ي�س��رتي عق��ار�ً باأ�سع��ار �ل�سكن �لتي ه��ي عليها 
وق��ت �رض�ئ��ه؟ ل يوج��د مقيا���ض و�ح��د �سحي��ح 
لقيا�ض �لقدرة على �ل�رض�ء لذلك �سوف نلقي نظرة 
عل��ى مقايي�ض م��ن �ك��ر �ملقايي���ض �مل�ستخدمه 

�سهرة، مبا لها من مميز�ت وعيوب.
�وًل ميك��ن �ن ننظ��ر �ىل متو�سط �سع��ر �ملنزل ثم 
نقارنه بالدخل �لذي حت�سل عليه �ل�رضة �لعادية 
بع��د خ�سم �ل�رضيبة، ه��ذ� يعطينا �ول مقيا�ض �و 
ح�س��اب للق��درة على �ل���رض�ء )�لق��درة على حتمل 

�لتكاليف(، �ي ن�سبة �لدخل �ىل �سعر �ملنزل.
ثانيًا لفه��م ذلك هي �ن �سايف �جر عدد �ل�سنو�ت 
هو ما حتتاج �ل���رضة �ىل ك�سبه لكي ت�ستطيع �ن 
ت�س��رتي بيت��ًا، تخي��ل �ن ه��ذه �لن�سبة مث��ًا )4(، 

ف�سيعن��ي ذلك �ن �ل�رضة عليها �ن تدخر كل مليم 
م��ن �سايف �جره��ا لل�سنو�ت �لرب��ع �لتالية لكي 

ت�سرتي منزًل باأل�سعار �حلالية.
�سب��ب ه��ذ� �لقيا�ض �خلا�ض بالق��درة على �ل�رض�ء 
و�ملر�ق��ب عن كثب ه��و �ن �لبنوك غالبًا ما حتدد 
حج��م �لره��ن �لعق��اري �ل��ذي تن��وي �ن تعر�سه 
كقرو���ض لا�سخا���ض و�ل���رض وذلك م��ن خال 
�لنظ��ر �ىل دخ��ل كل فرد �و كل ����رضة، لذلك كلما 
�رتفع��ت ��سع��ار �ملنازل ن�سب��ًة �ىل �لدخ��ل كلما 
�زد�دت �سعوبة �حل�سول على قر�ض عقاري، كما 
�ن �لبنوك حتدد �حلد �لق�سى للقرو�ض �لعقارية 
�لت��ي تنوي عر�سها ن�سبة م��ن قيمة �ملنزل لذلك 
مث��ًا قد لي�سمح �لبن��ك للعماء بالقرت��ض �كر 
م��ن �ل��� 75% من قيمة �ملن��زل، �و هنالك طريقة 
�خرى �ي�سًا وهي �ن يطلب �لبنك من �مل�سرتي �ن 

يقدم وديعة فورية بن�سبة %25.
توجد م�سكل��ة يف �لبحث يف ��سعار �ملنازل ن�سبة 
�ىل �لدخل خا�سًة عندم��ا نحاول �ن نقرر �لقدرة 
عل��ى �ل�رض�ء، ففي حني �ن ه��ذ� �ل�سلوب قد يفيد 
للك�سف لنا ع��ن �ىل �ي مدى تبدو ��سعار �ملنازل 
مرتفع��ة بالن�سب��ة للم�س��رتي، �ل �ن��ه ل يك�س��ف 
لن��ا قدرة �مل�س��رتي على حتمل عبئ دف��ع ��سعار 

�لفائدة �ملق��ررة على �لقر�ض �لعق��اري، و�ل�سبب 
ه��و �ن ن�سب��ة �سع��ر �ملن��زل �ىل �لدخ��ل لي�ض لها 
عاق��ة مب�ستوى ��سعار �لفائ��دة فما يفر�ض على 
�سع��ر �لفائ��دة قد يب��دو معق��وًل، ولكنه ق��د يبدو 
�سعب �لتحمل �ذ� ما �زد�دت ��سعار �لفائدة، لذلك 
ف��اأن هناك مقيا�ض �خر للق��درة على �ل�رض�ء وهو 

"ن�سبة �سد�د �لقر�ض �لعقاري �ىل �لدخل".
دعن��ا نو�س��ح ذلك من خ��ال مثال خ��ال فرتة 
معني ��سرتت �حدى �ل�رض �لتي حت�سل على دخل 
�سن��وي 50000 جنيه منزًل ي�س��اوي 200000 
جنيه بقر�ض عق��اري بن�سبة 75% )وبذلك تكون 
ق��د قدم��ت وديع��ة بن�سب��ة 25%(، وه��ذ� يعن��ي 
�ن �سع��ف �سع��ر �ملن��زل �ىل �لدخ��ل ه��و)4( �ي 
)200000جنيه مق�سوم��ة على 50000 جنيه(، 
يف �لف��رتة �لوىل ح��دد ��سعار فائ��دة بن�سبة %5 
وه��ذ� يعن��ي �ن �ل�رضة �ستدف��ع 7500 جنيه كل 
ع��ام فائدة للبن��ك )�ي 5% من �لقر���ض �لعقاري 
�لقر���ض  150000 جني��ه(،�ي �ن ن�سب��ة �س��د�د 
�لعقاري �ىل �لدخ��ل �ستكون 15%، �لن تخيل �ن 
��سع��ار �لفائدة �نخف�ست فج��اءة �ىل �لن�سف من 
5% �ىل2.5% �سي��وؤدي ذلك �ىل �ن ت�سبح �ملنازل 
يف متن��اول م��ن يقرت�س��ون من ره��ن �لعقاري، 

ماح��دث  ه��ذ� 
للعدي��د  بال�سب��ط 
م��ن ��س��و�ق �ل�س��كان 
�لت�سعيني��ات  خ��ال 
وبد�ية �للفية �لثالثة فقد 
�نخف�س��ت ��سع��ار �لفائ��دة 
�حلقيقي��ة �لت��ي �دت بعد ذلك 
�لطبيع��ي  �مل�ست��وى  رف��ع  �ىل 
�ىل  ن�سب��ة  �ل�س��كان  ل�سع��ار 

�لدخل.
العقارات كاأ�ضتثمار

لي���ض كل ف��رد ي�س��رتي عق��ار�ً يقطن 
فيه، فبع���ض �لنا�ض ي�س��رتون �ملنازل 
�ن  �م��ل  عل��ى  �ل�ستثم��ار  م��ن  كن��وع 
تتج��اوز قيم��ة �ملنزل م��ع �ليج��ار �لذي 
يح�سل��ون عليه من �مل�ستاأج��ر �لفائدة �لتي 
�ل��ذي  �لعق��اري  �لقر���ض  يدفعونه��ا مقاب��ل 
ح�سلو� عليه ��سا�سًا ل�رض�ء �لعقار. و�رض�ء �لعقار 
به��دف "ترك��ه" �ي عر�س��ه لايج��ار يطلق عليه 
��سلوب ���رض�ء_ للعر���ض، لي�ض كل م��ن ميتلكون 
عقار�ً ويعر�سون��ه لايجار ي�سبح��ون موؤجرين 

باأختيارهم، فالبع�ض منه��م يندرج حتت م�سمى 
"�ملوؤج��ر �لعريف" �و �ساح��ب ملك �ل�سدفة، فقد 
ق��ررو� �لنتقال من �ملن��زل ولكنهم لي�ستطيعون 
بيع��ه، لذل��ك يق��ررون عر�س��ه لايج��ار، تعطينا 
بريطانيا مثًا جيد�ً يف هذ� �ل�ساأن،حيث �نت�رضت 
��سالي��ب �ل���رض�ء - للعر���ض ب�س��ورة مكثف��ة يف 
�و�خر �لت�سعينيات وبد�ية �للفية �لثالثة، عر�ست 
�لبن��وك و�ملوؤ�س�سات �ملالية من��ح ��سحاب �مللك 
)�ملوؤجري��ن( قرو�ض عقارية بال�رض�ء - للعر�ض، 
وه��ذه �لعرو���ض كانت منت���رضة ب�س��ورة كبرة 
�ثن��اء ف��رتة �لفائ���ض �لنق��دي، و�حل��ق يق��ال �ن 
تل��ك �لبن��وك و�ملوؤ�س�سات كانت تعم��ل ك�رضكات 
جتاري��ة وكانت معر�سة ملخاط��ر كبرة، فكانت 
�لقرو���ض بوج��ه ع��ام ) ذ�ت ��سع��ار فائ��دة �كر 
�رتفاع��ًا وب���رضوط �ك��ر �رض�مة( مما ل��و كانت 
معرو�س��ة للمال��ك �ل�ساكن �ل��ذي ي�س��رتي عقار�ً 
ل��ه لكن ه��ذ� �ل�سلوب �دى بوجه ع��ام �ىل ��سعار 

فائدة �قل مما هي عليه يف �لوقات �لعادية.
ه��دف ه��ذ� �ل�سل��وب كان ��سا�س��ًا لدع��م �س��وق 
�ليج��ار�ت �خلا�س��ة �لت��ي تقل�س��ت يف نهاي��ة 
�ملط��اف، لكنه �ي�س��ًا �دى �ىل زيادة �سارخة يف 
�لطلب عل��ى �لعقار�ت �خلا�سة �لت��ي �نتزعت من 
�سوق �ملال��ك �ل�ساكن ثم عر�ست لايجار على يد 
��سح��اب �مللك �لذي��ن يتبعون ��سل��وب �ل�رض�ء – 
للعر�ض، ه��ذ� �ل�سل��وب �دى �ىل تدعيم �لرتفاع 
�ملث��ر يف ��سع��ار �لعق��ار�ت يف �ململكة �ملتحدة 
فيم��ا ب��ني منت�س��ف �لت�سعين��ات وبد�ي��ة �زم��ة 
�لئتم��ان عام 2007 دون �دن��ى �سك، وقد حدث 
ذلك كجزء من ظاهرة عاملية �كر �سموًل حيث �ن 
�مل�سثمرين بع��د �ن �سدمتهم �لعو�ئد �لهابطة يف 
�ملجالت �لخ��رى )مثل �ل�سهم و��سعار �لفائدة( 
�رضعو� يف �لبحث عن فر�ض جديدة لأيجاد عو�ئد 
�ف�س��ل عند ��ستثماره��م لأمو�لهم، وقد �طلق على 
ه��ذ� �ل�سلوب "�لبحث عن �لعائد" وبهذ� �ل�سلوب 
كان �مل�ستثم��رون يتعر�سون للمزيد من �ملخاطر 
لك��ي ي�ستطيعو� �حل�سول على عو�ئد �ف�سل خال 

فرتة تتميز باأ�سعار فائدة منخف�سة ب�سكل عام.
اهمية العقارات بالن�ضبة لالقت�ضاد ال�ضامل

�حد ��سباب ��ستهاك خرب�ء �لقت�ساد وقتًا طويًا 
يف حتلي��ل �سوق �لعقار�ت هو �لتاأثر �لذي تتمتع 
به هذه �ل�سوق يف �لقت�ساد �ل�سامل، فالتطور�ت 
�لتي حت��دث يف �سوق �لعقار�ت ميكن �ن توؤثر يف 
مع��دل من��و �لقت�س��اد، ويف مع��دل �لت�سخم يف 
�لقت�س��اد، ونتيج��ة لذل��ك فاأنها �ي�س��ًا توؤثر يف 
�سعر �لفائ��دة �لذي حتدده �لبن��وك �ملركزية، �ول 
م�ساأل��ه ميكن �ن نتح��ث عنها هي �ن �لعاقة بني 
�سوق �لعقار�ت و�لقت�ساد ميكن ��سا�سًا �ن تتغر 

بوجه عام بني �لدول و�ي�سًا مبرور �لزمن.
هن��اك عاق��ة بني من��و ��سع��ار �ملن��ازل ومعدل 
�لنم��و يف �لنف��اق �لعائل��ي و�ل�سخ���ض بالنظام 
�لقت�س��ادي )بحي��ث مت تعدي��ل كل منهما ح�سب 
�لت�سخم( خال فرتة زمنية طويلة وهذه �لعاقة 
ه��ي �ليجابي��ة �لتام��ة ب��ني �لثن��ني )مبعن��ى 
�خ��ر يرتف��ع كل منهم��ا وينخف�ض م��ع بع�سهما 
�لبع�ض يف نف�ض �لوقت( وكما �ن كل من �لنفاق 
و��سع��ار �ل�سكان ي�سر�ن يف نف�ض �لجتاه، ملاذ� 
توج��د هناك مثل تلك �لعاق��ة �لقوية بني ��سعار 
�لنم��و  وبالت��ايل   ( �لنف��اق  وزي��ادة  �ل�س��كان 
�لقت�س��ادي(، وه��ل م��ن �ملعق��ول �ن نتوق��ع �ن 

�سوق �ل�سكان )�لعق��ار�ت( هو �لذي يدفع وُي�سر 
�لنظام �لقت�سادي، �و �لعك�ض هو �ل�سحيح؟

تعتم��د وجهة �لنظر �لتي توؤك��د �ن �ل�سكان يوؤثر 
يف �لنظام �لقت�سادي ع��ادًة على ظاهرة ت�سمى 
"موؤث��ر�ت �لروة" عندما ترتف��ع ��سعار �ملنازل 
ي�سع��ر ��سحاب �مللكي��ة �لعقارية بال��ر�ء، حيث 
�ن �سع��ر �لعق��ار�ت �ل��ذي ��سب��ح ذ� قيم��ة عالية 
ق��د �رتفع، وقد ي�سعرون بالثق��ة �لز�ئدة يف حالة 
�لقت�س��اد وفر�ض �لعمل وه��ذ� بدوره يعمل على 
ت�سجيعه��م على زي��ادة �لنفاق ع��اوة على ذلك 
ف��اأن �ل�س��كان ع��ادًة م��ا ميثل ج��زء�ً هام��ًا من 

مدخر�ت �لفرد.
م�ضكالت الفقاعات وازمة الرهن العقاري

ت�س��وء  �لعق��ار�ت، عندم��ا  �س��وق  لأهمي��ة  نظ��ر�ً 
�لمور فاب��د �ن تكون هناك �ثار �سلبية مفاجئة 
وخطرة على �لنظام �لقت�سادي بالكامل، �ثناء 
فرتة �ل�سعود ميكن �ن ترتفع ��سعار �لعقار�ت من 
خال �لتوقعات عن �رباح ر�أ�ض �ملال بامل�ستقبل، 
لك��ن قد ينتهي به��ا �لمر �ىل �لغل��و يف �لرتفاع 
كم��ا حدث يف بد�ية �زمة �لره��ن �لعقاري، �أولئك 
�لذين مل ت�سمح لهم �حولهم �ملالية �ن يكونو� من 
ب��ني من يقنطون عقار�تهم �لتي ميتلكونها �ل �ذ� 

�قرت�سو� �مو�ًل لي�سرتو� بها م�ساكن.
لق��د �س��اع مفه��وم "�لقيم��ة �لعادل��ة" �و �ل�سع��ر 
�ملت��و�زن ل�سب��ب كربي��اء �مل�سرتين �لذي��ن قفزو� 
عل��ى قطار �رتفاع �ل�سع��ار، لكن يف نهاية �لمر 
ُتظه��ر قو�نني �لقت�س��اد �ن �ل�سع��ار �ستعود يف 
�لنهاي��ة �ىل حي��ث تخربن��ا �لدو�ف��ع �ل�سا�سي��ة 
للعر���ض و�لطل��ب مبا يجب �ن تك��ون عليه، وهذ� 
بال�سب��ط ماح��دث �ثن��اء �لزم��ة، ب��د�أت ��سع��ار 
�ل�س��كان يف �مري��كا يف �لهب��وط يف نهاية عام 
2006. غالب��ًا م��ا ت�س��ر ح��الت �لرك��ود جنب��ًا 
�ىل جن��ب م��ع تعدي��ات ��سع��ار �مل�ساك��ن وه��و 
ماميك��ن �ن ميث��ل خ��رب�ً �سيئ��ًا بالن�سب��ة مل��اك 
�ملنازل خا�سة �ذ� ما �قرت�سو� باأ�رض�ف من �جل 
���رض�ء منازله��م يف �ملق��ام �لول، عندما يح�سل 
�مل�سرتي عل��ى رهن عقاري �سخم ن�سبًة �ىل �سعر 
�ملن��زل، لي�ستغ��رق هبوط ��سع��ار �مل�ساكن فرتة 
طويلة قبل �ن ي�سبح مايدينون به �على من قيمة 

�ملنزل، وهذ� ماي�سمى "قيمة �لعقار �ل�سلبية".
لقد ��سبح ذلك �لو�سع م�سكلة بالن�سبة لأ�سحاب 
�ملنازل يف �مري��كا يف نهاية عام 2000 عندما 
جعلت حالة �لركود �لتي �رتبطت باأزمة �لئتمان 
�لكث��ر من مقرت�سي �لرهن �لعقاري عاطلني عن 
�لعمل، خا�س��ًة عنما مل يع��ودو� ي�ستطيعون دفع 
�لفو�ئد �ملقررة عن �لرهن. تبني لنا �ن هناك عدة 
مقايي���ض ��ستخدم��ت حل�ساب �لق��درة على �ل�رض�ء 
وله��ا ممي��ز�ت وعي��وب ويختل��ف ��ستخ��د�م هذه 
�ملقايي���ض من دول��ة �ىل �خرى، ل يك��ون �لهدف 
د�ئم��ا من �رض�ء �لعق��ار �ل�سكن به، فيقوم �لبع�ض 
ب���رض�ء �لعق��ار�ت لغر�ض �ل�ستثم��ار و�ل�ستفادة 
منه��ا كم�سدر مدر لام��و�ل، �ن �لتط��ور�ت �لتي 
حتدث يف �سوق �لعقار�ت ميكن �ن توؤثر يف معدل 
منو �لقت�ساد، ويف معدل �لت�سخم يف �لقت�ساد، 
لذل��ك يجب و�س��ع �ليات وخطط توظ��ف وت�سيطر 
عل��ى �سوق �لعق��ار�ت جلعله م�س��در� من م�سادر 
من��و �قت�ساد �لدولة، لن تقلبات ��سعار �لعقار�ت 
ميك��ن �ن يك��ون له��ا تاأثر مرب��ك متباي��ن على 

�لنظام �لقت�سادي للدول ب�سكل عام.

 يرجح �أن تك��ون م�ساهمة �ل�سعودية و�لوليات �ملتحدة 
وبريطاني��ا �لأعلى خال �ملوؤمتر �ل��ذي �سي�سهد تاأ�سي�ض 
�سندوق مايل لهذ� �لغر���ض، كما ي�سعى �إقليم كرد�ستان 
�إىل �سمل��ه بخطة �لإعمار �لتي تعمل بغد�د على و�سعها، 
وتخ�سي�ض جزء من �لأمو�ل �لتي �ستمّول �خلطة لإعمار 
�ملناطق �لتابعة لاإقلي��م، و�لتي ت�رضرت ب�سبب �سيطرة 

د�ع�ض عليها لفرت�ت زمنية خمتلفة.
وبالت��ايل ي��رى �ملخت�س��ني �أنه ميكن ح���رض �لتحديات 

�خلا�سة يف �عادة �عمار هذه �ملدن بالأتي :
1- توف��ر �لأم��ن: من دون �سك ف��اإن �سيا�س��ة "�لأر�ض 
�ملحروق��ة" �لت��ي �عتمده��ا تنظي��م د�ع���ض �لرهاب��ي 

رمب��ا تعوق، بدرج��ة حمدودة، تق��دم �لق��و�ت �لع�سكرية 
�ملو�جه��ة ل�"د�ع���ض" عل��ى �مل��دى �لق�س��ر، بينم��ا يف 
�لأج��ل �لطويل �سيتطلب �لأمر جه��وًد� م�سنية ل�ستعادة 
وحتقي��ق �ل�ستق��ر�ر �لأمن��ي قب��ل ب��دء مرحل��ة �إع��ادة 
�لإعم��ار، فاخاف عل��ى �أن �لفر�غ �لتنم��وي و�ل�سكاين 
�ملاثل حاليا يف �ملدن �لعر�قية �ملحررة حديثا قد ميثل 
فر�س��ة لنت�سار �لبوؤر و�جلي��وب �لإرهابية جمدًد�. وكما 
ينتظر �أن تنجح �جلهود �لدولية يف طرد مقاتلي �لتنظيم 
م��ن �لع��ر�ق و�إز�حته نح��و �سوريا، فقد ي�ساح��ب �إعادة 
متركز مقاتلي �لتنظي��م ب�سوريا تهديد�ت �أمنية مبا�رضة 
لاأر��س��ي �لعر�قي��ة �ملج��اورة عرب �لهجم��ات �خلاطفة 
و�لعملي��ات �لتفجرية �لو��سع��ة و�لألغام �ملزروعة �لتي 
يتكل��ف �إز�لة �لو�حد منها نحو 1000 دولر بحد �أق�سى 
�أي مب��ا يعادل 13 مرة من تكلف��ة �إنتاجها ح�سب بع�ض 

�لتقدي��ر�ت، وي�ساف �إىل �ل�سابق، �أن ط��رد �لتنظيم رمبا 
لن يك��ون كافًيا لإع��ادة �ل�ستق��ر�ر �لأمن��ي و�ل�سيا�سي 
به��ذه �ملناط��ق دون �لتاأ�سي���ض لنظام ت�سارك��ي للحكم 
يق��وم على متثيل �جلماعات �لديني��ة و�لعرقية �ملختلفة 

مثل �لعرب و�لأكر�د و�لأيزيديني و�لرتكمان وغرها.
2- ح�س��د �لتمويل: تفر�ض �سيا�س��ة "�لأر�ض �ملحروقة" 
�أعب��اًء مالي��ة �إ�سافية على �لقت�ساد �مل��رتدي بكل من 
�سوري��ا و�لع��ر�ق، من �أج��ل توفر �ملخ�س�س��ات �ملالية 
�لازم��ة لإع��ادة تاأهي��ل �ملدن �ملح��ررة. وحت��ى �لآن، 
ت�س��ر �لتقدي��ر�ت �لعر�قي��ة �إىل �أن تكلف��ة �إع��ادة �إعمار 
�مل��دن �لعر�قي��ة �ملح��ررة من "د�ع���ض" تبل��غ نحو 40 
ملي��ار دولر، قد ي�ساف �إليها لحًقا �لتقدير�ت �خلا�سة 
مبحافظ��ة نينوى. وه��ذه �ملبالغ مل يتل��ق منها �جلانب 

�لعر�قي حتى �لآن �سوى 2.2 مليار دولر.

3- �لتعام��ل مع �مل�ساكل �لبيئية: تقت�سي تلك �ل�سيا�سة 
�لتعام��ل مع �خل�سائر �لبيئية، حيث �أدى �لتدمر �لعمدي 
للم��دن �إىل ح��دوث تلوث و��سع للمج��ال �جلوي و�ملائي 
بالع��ر�ق وهو �أم��ر من �ساأن��ه �أن يخل بالت��و�زن �لبيئي 
ويلحق �أ���رض�ر� �سحي��ة بال�سكان، فكم��ا �أعلنت منظمة 
�لأمم �ملتح��دة يف �أو�خر �أكتوب��ر 2016، فقد مت ت�سجيل 
�أ���رض�ر بيئي��ة خ��ال عملي��ة ��ستع��ادة �ملو�س��ل، حيث 
ت�سب��ب �إ�سعال �لتنظيم للن��ار يف جزء من معمل �لكربيت 
بامل���رض�ق و��ستم��ر�ر ��ستع��ال 19 بئ��ر� نفطي��ة ق��رب 
�ملو�س��ل حتى �لآن يف �إطاق غاز�ت �سامة بالهو�ء مثل 
ث��اين �أك�سيد �لكربيت وكربيتي��د �لهيدروجني، فقد ت�سبب 
�إق��د�م تنظيم "د�ع���ض" على �سخ كميات م��ن �لنفط من 
حق��ل �لقيارة م��ن �أجل تدم��ر �جل�رض �لع�سك��ري �لعائم 
بنهر دجلة، �لذي �أن�ساأه �جلي�ض �لعر�قي عليه، يف حدوث 

تلوث و��سع مبجرى �لنهر.
4- �إع��ادة �إدماج �ل�سكان: بطبيعة �حل��ال، �أدى ت�ساعد 
حدة �ل�رض�ع مع �لتنظيمات �لإرهابية مثل "د�ع�ض" �إىل 
ن��زوح عدد كبر من �ل�سكان بجانب تز�يد عدد �لاجئني 
باخل��ارج. وطبقا لتقدي��ر�ت �لأمم �ملتحدة، فقد بلغ عدد 
�لنازح��ني بالعر�ق نحو 4.4 مليون نازح، ومن �ملرجح 
�أن تتز�يد هذه �لأرقام بعد معركة �ملو�سل، حيث تتوقع 
�لأمم �ملتحدة نزوح مليون �سخ�ض من �أ�سل 1.5 مليون 

من مدينة �ملو�سل فقط ب�سبب عملية حتريرها.
يف ظ��ل كل ه��ذ� وعل��ى �لرغ��م مما تق��دم م��ن م�ساعب 
وحتدي��ات علينا �أن نفك��ر �ن �لطريق طوي��ل نحو �إعمار 
ه��ذه �ملدن �ل �أنه ميكن �أخت�سار �لوقت �ذ� مامت �لتفكر 
ب�س��كل ميكن من حتوي��ل كل نقاط �ل�سع��ف و�ل�سلب �ىل 
�يج��اب وقوة، فبدل �ن نفكر فق��ط يف �عمار هذه �ملدن، 

يج��ب �أن نفكر يف �ن تكون ه��ذه �ملدن بو�بة ��ستثمارية 
كب��رة، نظر�ً ملا حتوي��ه هذه �ملدن من ث��رو�ت طبيعية 
ومادي��ة ق��ادرة �أن جتعلها تقف عل��ى قدميها من جديد 
و�لنط��اق نح��و �مل�ستقب��ل وب�س��كل �أ�رضع، ع��رب بو�بة 
فت��ح �ل�ستثم��ار فيه��ا، ل�سيم��ا �ملو�س��ل �لت��ي تعد من 
�مل��دن �لغني��ة بال��رو�ت، وهذ� يت��م من خ��ال تاأ�سي�ض 
جمل���ض ��ست�ساري ��ستثماري م�سرتك بني �لعر�ق و�لدول 
�لع�س��اء يف �عمار وتطوير ه��ذه �ملدن، وبالتايل ميكن 
�أن يتم �ل�ستف��ادة من �ملبالغ �ملقدمة لعمار �ملدن يف 
تنميتها وتطويرها، من خال �ن�ساء �مل�سانع وتاأهيلها 
وتطويرها وتطوير �لقطاع �لزر�عي و�ل�سحي و�لتعليمي 
م��ن خال فتح ب��اب �ل�ستثمار�ت �لجنبي��ة، فمن �ساأن 
ه��ذ� �أن يقل��ل من �لثق��ل �لو�قع على عات��ق �حلكومة يف 

�عمار هذه �ملدن.
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بعد تحرير الموصل.. كيف سيتم إعمار المدن المحررة؟
إيهاب علي النواب 

الجزء الثاني واالخير

سوق العقارات وكيفية استثمارها.. مقاييس دولية
ندى علي 
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