
 مل متنع��ه �شنوات��ه ال�شت��ون، وال ح��رارة ال�شم���س امللتهبة من 
موا�شل��ة عمل��ه ال�شاق ال��ذي ال يتنا�ش��ب مع ج�ش��ده النحيف 
املتَع��ب، راأيته حتت لهيب ال�شم�س اأكرث من مرة، وكنت اأتوقف 
قريب��ا منه واألقي علي��ه التحية، واأدقق النظر يف وجهه بعمق، 
فاأرى تل��ك التجاعيد التي تر�شم ت�شاري���س عجيبة غريبة يف 
مطلع��ه، فاأ�شتغرب بيني وبني نف�شي، مل��اذا يعمل هذا الرجل 
مبف��رده يف اجل��و املحرق، فيم��ا يختفي ال�شب��اب حتت ظالل 
املقاه��ي اأو الغرف املكيفة اأو ياأخذهم النوم يف رحلة طويلة. 
اأ�شئل��ة كثرية كانت ت��دور يف ذهني، مل اأكن قادرا على توجيه 
ال�ش��وؤال ب�شورة مبا�رشة للرجل العامل كبري ال�شن، كنت اأ�شعر 
اأنن��ي بتوجي��ه اأي �شوؤال ل��ه �شوف اأ�شبب له حرج��ًا اأو اأملًا ما، 
لذلك كنت اأكتفي بالنظر اىل وجهه والتدقيق بالعرق املتف�شد 
عل��ى جبينه وامل��ار عرب االأخاديد النازلة عل��ى خديه ب�شورة 
متعرج��ة نحو رقبته و�شدره، فكان م��اء ج�شمه وا�شحا وهو 
يتكد���س على بدلت��ه الزرقاء املبللة بع��رق ج�شمه. اىل جانبي 
يف �شدر ال�شيارة كان يجل�س ولدي ال�شاب، وكان ي�شعر باأملي 
واأن��ا اأتطلع اىل هذا ال�شيخ الكبري وه��و يكد ويتعب ويعمل بال 

كل��ل اأو مل��ل، يف اليوم الثاين تكرر امل�شه��د نف�شه، وهذه املرة 
اأطل��ت يف �شالمي على الرجل و�شاألته اإن كان بحاجة اىل ماء 
اأو اأي �ش��يء اآخ��ر، لكن��ه كان يوا�ش��ل عمل��ه بجم��ع النفايات 
ب�شم��ت غري��ب، ث��م عرف��ت من��ه اأن اأحد رج��ال احل��ي وعده 
بالتعيني واحل�ش��ول على راتب �شهري، وعندما تابعت ق�شية 
التعي��ني عرفت اأنه��ا خدعة، الأن التعيين��ات يف دوائر البلدية 
متوقفة متاما ب�شبب حال��ة التق�شف التي تطبقها الدولة حتت 
�شغ��ط اأ�شعار النفط وهب��وط امليزانية و�ش��وى ذلك من حجج 
واأع��ذار. وا�ش��ل الرجل كبري ال�شن عمله ال��ذي يبداأ من ال�شاعة 
ال�شابع��ة �شباح��ا، وينته��ي يف الثالثة بعد الظه��ر حيث تبلغ 
ح��رارة ال�شم���س ذروتها، وعندما حتريت ع��ن االأمر، عرفت اأن 
ه��ذا الرجل �شاحب عائلة من ثالثة اأف��راد، هو وزوجته وهي 
مبث��ل عمره تقريبا� امراأة عجوز فاقدة للب�رش، اأما الثالث فهو 
ابنه��م امل�ش��اب بك�شاح الطفول��ة، فهو غري ق��ادر على امل�شي 
مطلقا ب�شبب اإلتواء عظام �شاقيه، مما عطل ج�شده عن احلركة، 
ف�شكن يف فرا�س متهرئ قدمي واأمه العجوز تناوله لقيمات من 
اخلبز املنقوع باملاء، واأحيانا تناوله )ا�شتكان �شاي( لو توفر 
له��م ال�شكر، وفوق هذا وذاك، لي�س لديهم بطاقة متوينية ب�شب 
فقدانه��م لهويات االأح��وال املدنية )اجلن�شي��ة( وعدم قدرتهم 

على ا�شتخراج بدائل الأ�شباب اإدارية، هكذا جتتمع كل االأ�شباب 
�شد هذه العائلة، �شحيح اأن هناك من �شاعدهم يف بناء غرفة 
باأح��د االأحياء الع�شوائي��ة، واأن هناك من ميدهم ببع�س اخلبز 
وال��رز وم��ا زاد من موائد ه��ي فقرية اأ�شال، فم��اذا تتوقع من 
موائ��د النا�س الذي��ن يعي�شون يف اأحي��اء ع�شوائية؟. يف اإحدى 
اللي��ايل مل ينم ال�شيخ امل�شن، �شمع �شخري ابنه فعرف اأنه �شكن 
اىل الن��وم الأنه عادة م��ا ي�شاحب تنف�شه ال�شخري عندما يغفو، 
وع��رف اأن زوجت��ه العجوز ق��د �شكنت بج�شده��ا ال�شعيف اىل 
جان��ب ابنها الأنها عندم��ا تكون �شاحية ال تك��ف عن الكالم 
والهذي��ان يف اأي مو�ش��وع حت��ى اأنها يف كثري م��ن االأحيان 
عندما ينام زوجها تبقى حتّدث نف�شها اىل اأن تغفو من التعب. 
هو وحده بقي متطلعا يف �شفحة ال�شماء، حيث النجوم تتالأالأ 
ب�ش��ورة جميلة اأم��ام عينيه، حل��م يقظة يجت��اح راأ�س ال�شيخ 
الكب��ري، اإنه �شوف يعمل، �شوف يجد ل��ه وظيفة كما وعده اأحد 
الرج��ال يف احلي، وعندما يبا�رش بوظيفته �شوف يح�شل على 
رات��ب جمٍز، وميكنه اأن ي�شرتي طعام��ا جيدا، ومالب�س نظيفة، 
ويذه��ب بول��ده اىل اأف�ش��ل االأطباء، �ش��وف يعيد اإلي��ه �شاقيه، 
و�ش��وف يق��وم ابن��ه ال�شاب م��ن نومته عل��ى الفرا���س و�شوف 
ي�شاعده يف نهاي��ات عمره، �شوف يعمل ابنهما ويريحهما يف 

اأواخر العمر.  غفا ال�شيخ الكبري وهو ينظر اىل جنوم 
ال�شم��اء، يف غفوت��ه بداأ يحل��م اأي�شا، وجد نف�ش��ه اأ�شغر بكبري 
م��ن عم��ره احلايل، ب��دا �شابا قوي��ا معافى، يعم��ل ويكد بقوة 
يف ب�شات��ني القرية، يجني االأعن��اب والكروم ويعود اىل البيت 
حمم��ال باأل��ذ الفواكه وبجيب مل��يء بالدنان��ري، ج�شد معافى 
وطع��ام لذيذ وجيوب تغ�س بالنقود، م��اذا يريد اأكرث من هذا، 
حت��ى اأن��ه قرر ال��زواج من فت��اة القرية اجلميل��ة، وكان له ما 
يريد، وعا�س حياة هانئة، ثم �شحا من حلمه على �شوت ابنه 
العلي��ل وه��و يطلب املاء، وكان��ت ال�شم�س قد �شّق��ت ب�شيائها 
�شفحة ال�شم��اء. ارتدى ال�شيخ امل�شّن بدلته الزرقاء وخرج اىل 
العم��ل، مل ي��رتك ورقة �شغ��ري او كبرية وال قنين��ة فارغة وال 
اأطعم��ة ملقاة عل��ى قارعة الطريق اإال وجمعه��ا واألقى بها يف 
احلاوي��ة الكبرية، هك��ذا يوا�شل العمل من بداي��ة النهار حتى 
بع��د الظه��رية، كانت �شوارع احل��ي تبدو مرتب��ة نظيفة وقلما 
ترى اأي كمية من القمامة ملقاة هنا اأو هناك، وهذا دليل على 
اأن الرجل كبري ال�شن كان يوؤدي عمله باأمانة تامة، اأف�شل من 
مئ��ة �شاب ال يحمل جدية واإخال�س هذا الرجل امل�شن، فكانت 
اأب��واب البيوت نظيفة وعتبات االأبواب بال خملفات اأو اأي نوع 

من الف�شالت.

يب��دو اأن نظ��ام الطاق��ة العامل��ي لي�س عل��ى م�شار 
تقري��ر  اأظه��ر  اذ  املناخي��ة،  االأه��داف  حتقي��ق 
لوكال��ة الطاق��ة الدولية اإن نحو ع���رشة باملئة من 
تكنولوجي��ا الطاقة املتج��ددة فق��ط اأ�شبح جاهزا 
لتحقي��ق اأهداف التغ��ري املناخي يف االأجل الطويل 
م��ع اإخف��اق احلكوم��ات يف تق��دمي الدع��م الكايف 
لالنت�ش��ار الوا�ش��ع النط��اق، ومبوج��ب االتفاقي��ة 
باري���س،  باتفاقي��ة  امل�شم��اة  للمن��اخ،  العاملي��ة 
وافق��ت نحو 200 دولة العام املا�شي على خف�س 
م�شتوي��ات انبعاثات الغ��ازات امل�شببة لالحتبا�س 
احل��راري ه��ذا الق��رن واحل��د م��ن متو�ش��ط ارتفاع 
درجات احلرارة على �شطح االأر�س اإىل "اأقل كثريا" 
من درجتني مئويتني، وذكر التقرير اإن االبتكارات 
يف تكنولوجي��ا الطاقة رمبا ت�شاع��د على الو�شول 
اإىل نظ��ام طاق��ة اأنظ��ف لك��ن هن��اك حاج��ة اإىل 

اإ�شارات �شيا�شية قوية.
وهن��اك ثالثة فقط من ب��ني 26 و�شيلة تكنولوجية 
خ�شع��ت للتقيي��م مت�ش��ي عل��ى امل�ش��ار ال�شحيح 
�ش��وب حتقي��ق االأه��داف املناخية بح�ش��ب وكالة 
الطاقة التي اأ�شارت اإىل اأن تلك الو�شائل الثالثة هي 
ال�شي��ارات الكهربائي��ة وتخزين الطاق��ة وم�شادر 
الطاق��ة املتجددة مث��ل الطاقة ال�شم�شي��ة والرياح، 
وذك��رت الوكال��ة اإن قط��اع الكهرب��اء العاملي من 
املمك��ن اأن ي�ش��ل ب�شايف م�شت��وى انبعاثات ثاين 
اأك�شي��د الكربون اإىل ال�شف��ر بحلول 2060 مبوجب 

احل��رارة  درج��ات  يف  الزي��ادة  لتقلي���س  ه��دف 
العاملي��ة اإىل درجتني مئويتني، ورمبا ي�شل قطاع 
الطاق��ة اإىل انع��دام االنبعاث��ات الكربونية بحلول 
2060 لتقلي���س الزي��ادة يف درج��ة احل��رارة يف 
امل�شتقب��ل اإىل 1.75 درج��ة مئوي��ة بحلول 2100 
اإذا �شاهم��ت االبت��كارات التكنولوجية يف الو�شول 
اإىل هذا امل�شتوى، لكن التقرير ذكر اأن ذلك "يتطلب 
م�شت��وى غري م�شب��وق من العم��ل ال�شيا�ش��ي وبذل 

جهود من جانب جميع االأطراف املعنية".
وبلغ��ت االإ�شاف��ات اجلديدة للكهرب��اء املولدة من 
الطاق��ة النووية ع�رشة جيج��اوات العام املا�شي، 
وهو اأعلى معدل زيادة منذ 1990. بيد اأنه �شتكون 
هن��اك حاجة ملع��دل زي��ادة ق��دره 20 جيجاوات 
�شنوي��ا لتحقيق هدف تقلي���س الزيادة يف درجات 
احل��رارة اإىل درجت��ني مئويت��ني، ويف ال�شنوات من 
2010 اإىل 2015، منت الكهرباء املولدة من خالل 
امل�شادر املتجددة مبا يزيد عن 30 يف املئة ومن 
املتوق��ع اأن تنم��و بنحو 30 يف املئ��ة اأخرى فيما 
ب��ني 2015 و2020، لكن هناك حاجة اإىل ت�رشيع 
النم��و يف تولي��د الكهرب��اء م��ن الطاق��ة املتجددة 
بنح��و 40 يف املئ��ة اأخ��رى عل��ى م��دى االأع��وام 
م��ن 2020 اإىل 2025 لتحقي��ق ه��دف الدرجت��ني 

املئويتني العاملي.
منو يف ا�شتخدام الطاقة البديلة يف العامل وانح�شار 

يف تكاليفها 
م�ش��ادر  م��ن  املول��دة  الطاق��ة  ا�شتخ��دام  �شج��ل 
متج��ددة منوا قيا�شيا يف العامل كله العام املا�شي 
با�شتثم��ارات اأقل، للم��رة االأوىل منذ العام 2013، 

ل��ك  ذ و
بف�ش��ل 

���س  نخفا ا
لي��ف  تكا

التقني��ات، ففي عام واح��د، اأن�شئت حمطات لتوليد 
اأك��رث م��ن 138 غيغ��اوات م��ن م�ش��ادر الطاق��ة 
النظيفة مث��ل الطاقة ال�شم�شي��ة والرياح، وهو رقم 
قيا�ش��ي وفق��ا لهذه الدرا�ش��ة التي اأع��دت باإ�رشاف 

االأمم املتحدة.
وتزامن هذا االرتفاع مع انخفا�س بن�شبة 23 % يف 
املبالغ امل�شتثمرة يف هذا املجال مقارنة مع العام 
2015، اأي 241،6 ملي��ار دوالر، وه��و االأدنى منذ 
العام 2013، واأ�ش��اد التقرير بهذه النتائج معتربا 
اأنه��ا تدل عل��ى انخفا���س تكاليف ه��ذه امل�شادر 
بف�شل التط��ور التكنولوجي، وج��اء يف التقرير اإن 
"توربين��ات الري��اح واالأل��واح ال�شم�شي��ة اأ�شبحت 
اأجدى من الفحم والغاز من حيث التكاليف يف عدد 
متزاي��د م��ن البل��دان"، يف املقابل، م��ا زال التقدم 
يف تكالي��ف م�ش��ادر اأخ��رى مثل الكتل��ة احليوية 
والطاق��ة ال�شم�شي��ة احلرارية بطيئا، وفق��ا للتقرير 
الذي اأعدت��ه "بلومربغ نيو انرجي فاينان�س"، لكن 
االنخفا���س يف االأم��وال املنفقة يف هذا املجال ال 
يدل فقط على فاعلية التقنيات وانح�شار تكاليفها، 
بل اأي�شا على تراجع يف هذه اال�شتثمارات يف عدد 
م��ن ال��دول منها الياب��ان وال�شني.   فف��ي ال�شني، 
وبع��د �شنوات عل��ى اال�شتثمار يف م�ش��ادر الطاقة 
البديل��ة، رك��ز ه��ذا البل��د يف ال�شن��ة املا�شية على 
تكيي��ف �شبكة التيار الكهربائ��ي فيه مع امل�شادر 
املوج��ودة، ويف االإجم��ال، تراجع��ت اال�شتثمارات 
يف ال��دول النامية 30 % يف الع��ام املا�شي، فيما 
بلغت ن�شبة الرتاجع يف الدول املتقدمة 14 %، ويف 
بع���س البل��دان مث��ل 
املك�شي��ك وت�شيلي 
ي  ا غ��و و ر و اأ و
اإفريقي��ا  وجن��وب 
علق��ت  واملغ��رب 
م�شاريع للطاقة البديلة 
اأو تاأخ��رت، وراأى مع��دو 
التقري��ر اأن ه��ذا التباط��وؤ 
ي�شري اإىل اأن م�شادر الطاقة 
البديل��ة، وخ�شو�شا حمطات 
التولي��د م��ن الري��اح والطاق��ة 
ال�شم�شي��ة، م��ا زال��ت تتاأثر كثريا 
بالتغريات ال�شيا�شية اأو االإجراءات 

املتخذة لدعم الغاز والفحم.
انخفا���س اال�شتثم��ارات العاملية يف 

الطاقة اخل�رشاء يف 2016
اأظه��رت نتائ��ج بح��ث مدع��وم م��ن االأمم 
اإ�شاف��ة  �شه��د   2016 ع��ام  اأن  املتح��دة 
م�شتوي��ات قيا�شي��ة م��ن الق��درة عل��ى اإنتاج 
الطاق��ة املتج��ددة حول العامل لك��ن انخفا�س 
اإىل  ق��اد  اخل���رشاء  الطاق��ة  مع��دات  تكالي��ف 
تقل���س حج��م االأم��وال الت��ي ج��رى اإنفاقها على 
اال�شتثم��ارات 23 باملئ��ة، واأظه��ر تقري��ر ملدر�شة 
فرانكف��ورت للتموي��ل اأن��ه ج��رت اإ�شاف��ة ق��درات 
اإجمالي��ة الإنتاج طاق��ة الرياح والطاق��ة ال�شم�شية 
واأنواع الطاقة املتجددة االأخرى حول العامل بلغت 
138.5 جيج��اوات العام املا�ش��ي بزيادة ثمانية 
باملئة عن العام ال�شابق، لكن اإجمايل اال�شتثمارات 
التي ج��رى �شخها للو�شول اإىل ه��ذه النتيجة بلغ 
241.6 ملي��ار دوالر مقارن��ة م��ع 312.2 ملي��ار 
دوالر يف العام ال�شاب��ق الأ�شباب اأبرزها انخفا�س 
تكلف��ة املع��دات م��ع تق��دم التكنولوجي��ا وات�شاع 
النط��اق االقت�ش��ادي للقط��اع. كم��ا اأظه��ر بح��ث 

ن���رشت نتائج��ه اأن اال�شتثمار العامل��ي يف الطاقة 
النظيف��ة هبط 18 باملئ��ة اإىل 287.5 مليار دوالر 
الع��ام املا�شي بفعل االنخفا�س احل��اد يف اأ�شعار 
تكنولوجي��ا الطاقة املتجددة وتراجع االإنفاق على 
امل�شاريع من قبل اأ�شواق كبرية كال�شني واليابان، 
اذ ذك��رت وحدة بلوم��ربج نيو انرجي فاينان�س يف 
تقرير �شنوي اإن اال�شتثمارات ال�شينية يف م�شادر 
الطاق��ة املتجددة كالرياح والطاقة ال�شم�شية بلغت 
87.8 مليار دوالر الع��ام املا�شي بانخفا�س 26 
باملئة ع��ن اأعلى م�شتوى لها عل��ى االإطالق البالغ 
بينم��ا   2015 يف  وامل�شج��ل  دوالر  ملي��ار   119
انخف�ش��ت اال�شتثم��ارات الياباني��ة 43 باملئة اإىل 
22.8 مليار دوالر، حيث تواجه ال�شني تباطوؤا يف 
الطل��ب على الطاقة وتركز احلكومة على اال�شتثمار 
يف ال�شبكات حتى ميكن اأن ت�شل الطاقة املتجددة 
اإىل قدراته��ا الكامل��ة، واإن النم��و يف الياب��ان ل��ن 
ياأت��ي م��ن م�شاري��ع املراف��ق لكن م��ن م�رشوعات 

�شغرية النطاق للطاقة ال�شم�شية.

وعل��ى الرغم من انخفا�س حج��م اال�شتثمارات يف 
ه��ذا القط��اع، اال ان��ه م��ازال يوظف اع��داد الباأ�س 
بها من االف��راد، اذ اعلنت الوكال��ة الدولية للطاقة 
"ارين��ا" ان اع��داد الوظائ��ف يف ه��ذا  املتج��ددة 
القط��اع من الطاقة بلغ��ت 9،8 مليون وظيفة حول 
الع��امل يف 2016، متوقع��ة ان تزداد ه��ذه االعداد 
لتبل��غ 24 مليون��ا يف 2030، و�رشح��ت الوكال��ة 
الت��ي تتخ��ذ م��ن ابوظب��ي مق��را ان �شبع��ة ماليني 
�شخ�س كانوا يعملون يف قط��اع الطاقة املتجددة 
ع��ام 2012، اال ان ه��ذا الع��دد ازداد مع انخفا�س 
التكالي��ف واال�شتثمارات يف ه��ذا القطاع، وتابعت 
والربازي��ل  وظيف��ة(  ملي��ون   3،64( ال�ش��ني  ان 
والوالي��ات املتح��دة والهن��د والياب��ان واملاني��ا 
تت�ش��در دول الع��امل م��ن ناحي��ة اع��داد الوظائف 
املتاح��ة فيها يف قطاع الطاقة املتجددة.وا�شارت 
اىل ان 62 باملئ��ة م��ن وظائ��ف الطاق��ة املتجددة 
ترتك��ز يف ا�شي��ا، وت��زداد ب�شكل مت�ش��ارع يف دول 
م��ن الق��ارة بينه��ا تايالن��د وماليزيا، وم��ع تزايد 
اال�شتثمارات يف هذا القطاع، توقعت الوكالة توافر 
ماليني الوظائف اال�شافية خالل ال�شنوات املقبلة 
لتبل��غ نحو 24 مليون وظيفة يف 2030، وتا�ش�شت 
الوكال��ة املعروف��ة ب"ارينا"مطل��ع 2009. وه��ي 
ت�شع��ى اىل تعزيز جه��ود حماربة التغ��ري املناخي 
وتقدمي الن�شائح للحكومات حول امل�شائل التقنية 
واملالي��ة لدعم ا�شتخدام التقني��ات النظيفة ال�شيما 
الطاق��ة  واإجتاه��ات  م�ش��ري  النامي��ة.  ال��دول  يف 
املتج��ددة يف الع��امل ك�شف تقري��ر ديلويت االأخري 
ال�شادر حتت عنوان ”التفكري البديل 2016: خم�شة 
تغريات حت��دد م�شتقب��ل الطاقة املتج��ددة“، اذ اأن 
انخفا�س اأ�شعار الغاز الطبيعي والكهرباء قد اأوجد 
بيئة من املناف�ش��ة ال�شديدة على الطاقة املتجددة، 
غري اأن ذلك اأثر بدرجة طفيفة على الزخم الذي كان 
ي�شه��ده التق��دم يف جم��ال الطاقة البديل��ة، وي�شلط 
التقري��ر ال�ش��وء على االجتاهات العام��ة والفر�س 
املهم��ة يف قط��اع الطاق��ة املتج��ددة، كم��ا يطرح 
ال�شيناريوه��ات املحتملة التي ميكن اأن تلعب دوراً 
مهمًا يف دف��ع قطاع الطاقة املتج��ددة اإىل االأمام 
بحيث تتخط��ى التوقع��ات احلالية.وم��ن املالحظ 
ان ا�شتم��رار انخفا���س اأ�شع��ار النف��ط �ش��وف يوؤثر 
عل��ى ا�شرتداد تكاليف اال�شتثم��ار يف توليد الطاقة 
وعل��ى رف��ع تكالي��ف فر�ش��ة االنتقال م��ن قطاع 

الوق��ود االأحف��وري التقلي��دي، و�شيجع��ل تكالي��ف 
بع�س التقني��ات احلديثة مماثل��ة تقريبًا للتقنيات 
املنظ��ور،  امل�شتقب��ل  يف  االأق��ل  عل��ى  التقليدي��ة 
وبح�ش��ب تقرير ديلوي��ت، فاإن ت�شاف��ر القوى التي 
تعم��ل على دف��ع الطاق��ة املتج��ددة اإىل االأمام قد 
اأعط��ى هذا القطاع زخمًا مل يعد باالإمكان اأن ي�شهد 
اأي تراج��ع، وقد حدد التقرير القوى اخلم�س التالية 

التي اأ�شهمت يف هذه التحوالت اجلذرية هي:
- االإ�شالح��ات الت�رشيعي��ة وال�شيا�شات احلكومية 
امل�شان��دة: ت�شج��ع الت�رشيع��ات الت��ي ت�ش��در على 
امل�شت��وى العامل��ي والوطني واملحل��ي على زيادة 
االعتم��اد عل��ى الطاقة املتج��ددة، وم��ن بني هذه 
الت�رشيعات ما �شدر عن موؤمتر االأمم املتحدة حول 
التغري املناخي لع��ام 2015، باالإ�شافة اإىل تبني 
الت�رشيع��ات الت��ي ت�شدر عن ال��دول اأو الواليات اأو 

املقاطعات حلماية البيئة.
 - الت��زام ال�رشكات: اأطلق ع��دد كبري من ال�رشكات 
الك��ربى حم��الت لتولي��د احتياجاتها م��ن الطاقة 
م��ن م�شادر متج��ددة يف العقدي��ن القادمني، ففي 
�رشك��ة   58 وقع��ت  وحده��ا،  املتح��دة  الوالي��ات 
متع��ددة اجلن�شيات على املبادئ اخلا�شة مب�شرتي 
الطاقة املتجددة، حيث متثل هذه املبادئ مبادرة 
ته��دف اإىل ت�شهيل �رشاء الطاق��ة املتجددة من قبل 

ال�رشكات على نطاق وا�شع.
 - االبت��كار التمويل��ي: ب��داأ امل�شتثم��رون ينظرون 
االآن اإىل م�شادر الطاقة املتجددة مبثابة جمموعة 
من االأ�ش��ول ك�شبت املزي��د من ثقته��م لال�شتثمار 
فيه��ا، كم��ا �شاع��دت الو�شائ��ل التمويلي��ة اجلديدة 
على تخفي���س كلفة راأ�س املال ال��الزم لال�شتثمار 
يف ه��ذه الطاقة وي���رشت اإمكانية احل�ش��ول عليه، 
واإن اإعط��اء ال���رشكات الفر�ش��ة خلف���س اأعبائه��ا 
ال�رشيبي��ة من �شاأن��ه تعزيز اجتاه ال���رشكات نحو 
اال�شتثمار يف م�ش��ادر الطاقة املتجددة من خالل 

جعل العرو�س التمويلية اأكرث جذبًا لال�شتثمار.
 - تخزي��ن الطاق��ة: ت�شه��د تقني��ة تخزي��ن الطاقة 
تقدم��ا كب��رياً ب�ش��كل يجعل م��ن الطاق��ة املتجددة 
قط��اع ذا جدوى اقت�شادي��ة اأكرب ويحل من م�شكلة 
االنقطاع يف التي��ار الكهربائي.  - دمج ال�شبكات: 
بف�شل التقني��ات احلديثة، فقد اأ�شبح دمج م�شادر 
الطاق��ة املتقطع��ة يف �شبك��ة الكهرب��اء اأم��راً م��ن 
املا�شي، وبف�شل هذه التقنيات التي وفرت القدرة 
عل��ى اإدارة تدف��ق التي��ار الكهربائ��ي يف م�شارات 
خمتلف��ة مم��ا يجع��ل م�شغل��ي ال�شبك��ة الكهربائية 
قادري��ن عل��ى اإدارة االإنت��اج والتوري��د يف الوق��ت 
احلقيق��ي.  واأفاد تقري��ر ديلوي��ت اأن توفري الطاقة 
الكهربائي��ة ال ي��زال يعاين م��ن العوائ��ق التقليدية 
مث��ل التكلف��ة واالنقط��اع ودم��ج ال�شب��كات، اإال اأن 
ه��ذه العوائق لن تك��ون قادرة عل��ى اإعاقة اجلهود 
الرامي��ة ال�شتغ��الل الطاق��ة املتج��ددة يف االأج��ل 
البعي��د، وقد كان��ت دول مثل الدامن��ارك، واأملانيا، 
وال�ش��ني، واململك��ة املتحدة، والوالي��ات املتحدة 
واإ�شباني��ا اأول م��ن ت�شدى ملعاجلة ه��ذه امل�شاكل 
م��ن خ��الل الطاق��ة املتج��ددة، ونف��ذت العديد من 
املب��ادرات الت�رشيعي��ة الت��ي حقق��ت نتائ��ج طيبة 
جعل��ت الدول االأخ��رى تقتنع ب���رشورة ال�شري على 
خط��ى تلك ال��دول، ورمبا ي�شري ه��ذا االجتاه اإىل اأن 
الطاقة املتجددة مل تدخل ال�شياق الرئي�شي للطاقة 
فح�ش��ب، ب��ل اأنه��ا ت�شبح املعي��ار االأق��وى بوترية 

مت�شارعة.

 
م��ن يدي��ر االحت��اد االأوروب��ي؟ يف ع�شي��ة االنتخاب��ات 
العامة يف اأملانيا، ياأت��ي هذا ال�شوؤال يف الوقت املنا�شب 
متاما.اإح��دى االإجاب��ات النمطي��ة على هذا ال�ش��وؤال هي: 
"ال��دول االأع�ش��اء يف االحت��اد االأوروب��ي" ���� كل الدول 
الثم��اين والع�رشي��ن. وهناك اإجاب��ة اأخ��رى: "املفو�شية 
االأوروبي��ة". لك��ن ب��ول ليف��ر، �شف��ري بريطاني��ا االأ�شب��ق 
اإىل اأملاني��ا، يق��دم اإجابة اأك��رث و�شوحا: فعن��وان كتابه 
اجلدي��د ه��و "برل��ني حتك��م"، وفيه يق��ول: "لق��د اأظهرت 
اأملاني��ا احلديثة اأن ال�شيا�شة ق��ادرة على حتقيق ما كان 
يتطلب حتقيق��ه اإ�شعال حرب".اأملانيا ه��ي الدولة االأكرث 
�شكان��ا يف االحتاد االأوروبي وهي امل�ش��در الذي يزوده 
بالطاق��ة، حيث متثل اأكرث م��ن %20 من الناجت املحلي 

االإجم��ايل للكتل��ة. ويب��دو اأن حتديد �شبب جن��اح اأملانيا 
اقت�شادي��ا اأمر بال��غ ال�شعوبة. ولكن ت��ربز ثالث �شمات 
فري��دة م��ن نوعها مل��ا ي�شمى من��وذج راي��ن الند.فاأوال، 
حافظ��ت اأملانيا على قدرتها الت�شنيعية على نحو اأف�شل 
كث��ريا من غريها م��ن االقت�ش��ادات املتقدم��ة. فال يزال 
الت�شني��ع ميث��ل %23 م��ن االقت�شاد االأمل��اين، مقارنة 
بنح��و %12 يف الواليات املتح��دة، و%10 يف اململكة 
املتح��دة. ويوظف قطاع الت�شني��ع %19 من قوة العمل 
االأملاني��ة، يف مقاب��ل %10 يف الواليات املتحدة ونحو 
%9 يف اململك��ة املتحدة.يتناق���س جن��اح اأملاني��ا يف 
االإبقاء على قاعدتها ال�شناعي��ة مع املمار�شة التقليدية 
يف ال��دول الغنية واملتمثلة يف نق��ل الت�شنيع اإىل مواقع 
حي��ث تكالي��ف العمال��ة اأقل. ولك��ن اأملاني��ا مل تقبل َقط 
النظري��ة الثابت��ة للمي��زة الن�شبية التي تق��وم عليها هذه 

املمار�ش��ة. ومبا يتما�شى مع اإرث رائد االقت�شاد االأملاين 
فريدري���س لي�شت، الذي كتب يف عام 1841: "وعلى هذا 
ف��اإن ق��وة اإنتاج ال��رثوة اأكرث اأهمية عل��ى نحو مطلق من 
ال��رثوة ذاتها"، حافظ��ت اأملانيا على تفوقه��ا ال�شناعي 
من خالل الت��زام ال هوادة فيه باإبداع عمليات الت�شنيع، 
بدعم من �شبكة من املعاهدة البحثية. وقد اأعطاها النمو 
الذي تق��وده ال�شادرات مي��زة العائ��دات املتزايدة بفعل 
حجم الت�شنيع الكبري.وتتلخ���س ال�شمة الثانية للنموذج 
وال��ذي  االجتماع��ي"،  ال�ش��وق  "اقت�ش��اد  يف  االأمل��اين 
ينعك���س على اأف�شل وج��ه يف نظام "التقري��ر امل�شرتك" 
ال�شناع��ي. فوحدها بني االقت�ش��ادات املتقدمة الكربى، 
متار���س اأملاني��ا "راأ�شمالي��ة اأ�شح��اب امل�شلح��ة". فكل 
ال���رشكات ملزمة مبوجب القان��ون باإن�شاء جمال�س عمل. 
وُتدار ال�رشكات الكب��رية من ِقَبل جمل�شني: جمل�س اإداري 

وجمل���س اإ���رشايف، يق�ش��م بالت�ش��اوي ب��ني امل�شاهم��ني 
اال�شرتاتيجي��ة.  الق��رارات  ويتخ��ذ  املوظف��ني،  وممثل��ي 
وبالت��ايل ف��اإن مقاومة نقل االأعم��ال اإىل اخلارج ُت�شِبح 
اأك��رث قوة م��ن اأي م��كان اآخر، وكذل��ك الرغب��ة يف تقييد 
تكالي��ف االأجور.واأخ��ريا، هن��اك الت��زام اأملاني��ا الق��وي 
با�شتقرار االأ�شعار. فلم تكن اأملانيا يف احتياج اإىل درو�س 
من ميلتون فريدمان حول �رشور الت�شخم. بل كانت هذه 
الدرو�س متاأ�شلة يف موؤ�ش�شتها االأ�شهر بعد احلرب، البنك 
املرك��زي االأملاين.يقرتح ليفر اأن ذكرى انهيار العملة يف 
الف��رتة 1948-1945، وذك��رى الت�شخ��م املف��رط يف 
الع�رشيني��ات، ه��ي التي ثبت��ت هذا الدر���س يف االأذهان. 
وعلى نحو مماثل، يعك�س النفور من العجز العام مقاومة 
ال�ش��كان للمديوني��ة اخلا�شة.م��ن الناحي��ة املوؤ�ش�شي��ة، 
اأ�شب��ح االحتاد االأوروبي اأ�شبه باأملانيا مكربة. اإذ تعك�س 

املفو�شي��ة، والربمل��ان االأوروبي، واملجل���س االأوروبي، 
وحمكمة العدل االأوروبي��ة، البنية غري املركزية الأملانيا 
ذاته��ا. ويعك�س اإجني��ل "التبعية" يف االحت��اد االأوروبي 
تق�شي��م ال�شلط��ات ب��ني احلكوم��ة الفيدرالي��ة االأملاني��ة 
والوالي��ات. وت�شم��ن اأملاني��ا �شغ��ل االأمل��ان للمنا�شب 
القيادي��ة يف هيئات االحتاد االأوروب��ي. ويحكم االحتاد 
االأوروبي من خ��الل موؤ�ش�شاته، ولكن احلكومة االأملانية 
حتك��م ه��ذه املوؤ�ش�شات.بيد اأن احلديث ع��ن "الهيمنة" اأو 
حت��ى "القي��ادة" ُيَعد م��ن املحظ��ورات يف اأملانيا �� وهو 
التحف��ظ الناب��ع من اعت��زام االأمل��ان عدم تذك��ري النا�س 
مبا�ش��ي بلدهم املظل��م. ولكن اإنكار القي��ادة واال�شتمرار 
يف ممار�شته��ا رغ��م ذلك يعن��ي اأن مناق�ش��ة م�شوؤوليات 
اأملاني��ا لي�ش��ت يف حك��م املمك��ن. ويفر�س ه��ذا تكاليف 
على دول االحتاد االأوروبي االأخرى �� وخا�شة التكاليف 

االقت�شادية.لق��د خلق��ت اأملانيا نظاما م��ن القواعد التي 
تعمل عل��ى تر�شيخ ميزته��ا التناف�شي��ة. وت�شتبعد العملة 
املوح��دة اإمكاني��ة خف�س القيم��ة داخل منطق��ة اليورو. 
وي�شم��ن هذا اأي�ش��ا اأن تظل قيمة الي��ورو اأقل من القيمة 
الت��ي قد تك��ون عليها العمل��ة االأملاني��ة اخلال�شة.تن�س 
معاه��دة االحتاد االأوروبي االأخرية ب�شاأن االحتاد املايل 
�� الت��ي خلفت ميثاق النم��و واال�شتقرار �� عل��ى التزامات 
قانوني��ة واجب��ة مبيزاني��ات من�شبط��ة ودي��ون وطني��ة 
متوا�شعة، بدعم من االإ�رشاف والعقوبات. وهذا من �شاأنه 
اأن يح��ول دون التمويل بالعجز لتعزيز النمو. والواقع اأن 
اإ���رشار اأملاني��ا عل��ى اأن تك��ون التكاليف غ��ري املتعلقة 
باالأج��ور مت�شاوية يف خمتلف اأنح��اء االحتاد االأوروبي 
لي���س اأداة لتعزي��ز الق��درة التناف�شي��ة االأملاني��ة بقدر ما 

يرمي اإىل تقلي�س قدرة الدول االأخرى.
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ألمانيا.. اإلبقاء على قاعدتها الصناعية مع الممارسة التقليدية
مسلم عباس 

نظام الطاقة العالمي واإلخفاقات في تحقيق األهداف المناخية
إيهاب علي النواب 

 

علي حسين عبيد 

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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سعر الذهب عيار 22

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 18

سعر الذهب عيار 14

سعر الذهب عيار 10

دينار عراقي

47,641
43,671
41,687
35,731
27,791
23,821

الجوع.. اجتياح للعالم في ظل المتغيرات


