
  
 توج��د ر�ش��الة مت نق�ش��ها عل��ى احلج��ر جمموعة البن��ك الدويل 
يف وا�ش��نطن لتك��ون دوم��ًا تذك��رة ب��اأن "حلمن��ا ه��و حتقي��ق 
ع��امل خ��اٍل م��ن الفق��ر." توؤكد ه��ذه الر�ش��الة جمي��ع حتليالتنا 
وعملياتن��ا واأعمالنا احلا�ش��دة يف اأكرث م��ن 145 بلدا متعامال 
مع��ا، ويدعمها الهدفان املتمث��الن يف اإنهاء الفقر املدقع خالل 
جي��ل واح��د وتعزيز الرخاء امل�ش��رك عل��ى نحٍو م�ش��تدام حول 
الع��امل، ولق��د حتقق تق��دم ملمو�س جت��اه احلد م��ن الفقر خالل 
العق��ود املا�ش��ية. ففي عام 2010، بلغ العامل املق�ش��د املحدد 
يف الأه��داف الإمنائي��ة لالألفية وه��و خف�س اأع��داد الفقراء اإىل 
ن�ش��ف م��ا كانت عليه ع��ام 1990 بحلول ع��ام 2015 اأي قبل 
خم�س �ش��نوات من الأجل النهائي. لكن رغم هذا التقدم فاإن عدد 
م��ن يعي�ش��ون يف فقر مدقع ح��ول العامل م��ازال مرتفعا بدرجة 
غ��ر مقبولة. وتظهر اأحدث التقدي��رات اأنه يف عام 2012، كان 
12.7 يف املائة من �شكان العامل يعي�شون على 1.9 دولر للفرد 
يف الي��وم اأو اأقل، نزوًل م��ن 37 يف املائة عام 1990 و44 يف 
املائ��ة عام 1981، ويعن��ي هذا اأنه يف ع��ام 2012 كان 896 
مليون �ش��خ�س يعي�شون على اأقل من 1.9 دولر للفرد يف اليوم 

باملقارن��ة مع 1.95 مليار �ش��خ�س ع��ام 1990 و1.93 مليار 
�ش��خ�س يف 1981، حيث كانت وترة التقدم اأبطاأ عند معدلت 
الفق��ر الأعلى. واإجمال، كان 2.2 مليار �ش��خ�س يعي�ش��ون على 
اأق��ل م��ن 3.1 دولرللف��رد يف اليوم عام 2011 ، وهو متو�ش��ط 
خ��ط الفق��ر يف البلدان النامي��ة ومقيا�س م�ش��رك اآخر للحرمان 
ال�ش��ديد. وميث��ل هذا انخفا�ش��ا طفيفا من 2.59 مليار �ش��خ�س 
عام 1981، ع��الوة على ذلك، ففي حني تراجعت معدلت الفقر 
يف جمي��ع املناط��ق فق��د كان التق��دم متباينا: اذ �ش��هدت �رشق 
اآ�شيا اأكرب تراجع يف الفقر املدقع، من 80 يف املائة عام 1981 
اإىل 7.2 يف املائ��ة ع��ام 2012. يف جن��وب اآ�ش��يا، تع��د ن�ش��بة 
م��ن يعي�ش��ون يف فقر مدق��ع الأدنى الآن منذ ع��ام 1981 حيث 
هبط��ت م��ن 58 يف املائة يف ذل��ك الع��ام اإىل 18.7 يف املائة 
عام 2012. وبلغ معدل الفقر يف اأفريقيا جنوب ال�شحراء 42.6 
لت ال�ش��ني وحدها اأكرب تراجع يف  يف املائة عام 2012، و�ش��جَّ
مع��دلت الفقر املدق��ع خالل العق��ود الثالث��ة املن�رشمة. فبني 
عامي 1981 و2011 انتقل 753 مليون �ش��خ�س اإىل اأعلى من 
م�ش��توى 1.9 دولر يوميا. وخالل الفرة نف�شها، �شهدت البلدان 
النامي��ة ككل هبوط عدد الفقراء بواق��ع 1.1 مليار، اأما يف عام 
2012، فقد كان زه��اء 77.8 يف املائة من الفقراء فقرا مدقعا 

يعي�ش��ون يف منطقة جنوب اآ�شيا )309 مليونا( ومنطقة اأفريقيا 
جنوب ال�ش��حراء )388.7 مليونا(. ف�ش��ال ع��ن ذلك، كان 147 
مليون �ش��خ�س اأخرون يعي�ش��ون يف منطقة �رشق اآ�شيا واملحيط 
الهادئ.  وكان اأقل من 44 مليون فقر فقرا مدقعا يعي�شون يف 
منطقة اأمريكا الالتينية والبحر الكاريبي، ومنطقة �رشق اأوروبا 
واآ�شيا الو�شطى جمتمعة. اإن العمل مل ينته بعد ومازال هناك عدد 
من التحديات. وقد ازدادت �شعوبة الو�شول اإىل من يعي�شون يف 
فقر مدقع لأنهم يعي�ش��ون غالبا يف بيئات ه�شة ومناطق نائية. 
وم��ازال احل�ش��ول على م�ش��تويات عالية من التعلي��م والرعاية 
ال�شحية والكهرباء ومياه ال�رشب وغرها من اخلدمات احليوية 
بعيدا عن متناول كثر من النا�س وغالبا ما يحدد ذلك و�شعهم 
القت�ش��ادي الجتماعي ونوعهم واإثنيتهم وموقعهم اجلغرايف. 
عالوة على ذلك، بالن�ش��بة ملن ا�شتطاع اخلروج من براثن الفقر 
ف��اإن التق��دم غالبا ما يك��ون موؤقتا فال�ش��دمات القت�ش��ادية 
وغي��اب الأم��ن الغذائي وتغر املناخ كلها عوامل تهدد ب�ش��حب 
املكا�ش��ب التي حققوها ب�شق الأنف�س واإجبارهم على العودة اإىل 
الفقر. و�شيكون من ال�رشوري العثور على اأ�شاليب ملعاجلة هذه 

امل�شائل ونحن نتقدم جتاه عام 2030.
 ا�شراتيجيات احلد من الفقر وفق روؤى البنك الدويل

 اأن اله��دف الأول ملجموعة البن��ك الدويل هو اإنهاء الفقر املدقع 
خ��الل جي��ل واحد يرمي اأ�شا�ش��ا اإىل خف�س مع��دل الفقر املدقع 
ح��ول الع��امل م��ا ل يزيد ع��ن 3 يف املائ��ة بحلول ع��ام 2030 
حيث اأن ن�ش��بة �ش��ئيلة من الفقر �ش��تبقى عل��ى الأرجح. وميكن 
حتقي��ق ه��ذا اله��دف واإن كان ميثل حتدي��ا ولن يفي��د الكتفاء 
بالو�ش��ع الراهن يف حتقيق هذا الهدف. فمن املهم تعزيز النمو 
امل�ش��تدام ال�ش��امل وخلق مزيد من فر�س العمل الأف�ش��ل نوعية 
واإن�ش��اء برام��ج فعالة ل�ش��بكات الأمان الجتماعي ل�ش��مان اأن 
الأ�ش��د حرمانا ي�ش��تطيعون حتمل ال�شدمات. ويف حني اأن النمو 
ل��ه اأهمي��ة حيوية فاإن نوعية هذا النمو لها اأهميتها اأي�ش��ا.  اما 
الهدف الثاين فهو تعزيز الرخاء امل�شرك يف كل بلد ُيقا�س بنمو 
الدخ��ل بني اأدن��ى 40 يف املائة من حيث الدخ��ل لكنها ترجم 
عموم��ا اإىل تركي��ز على رف��اه الأقل دخ��ال. ويعمل ه��ذا الهدف 
اإىل جان��ب اله��دف املتعلق بالفقر ويت�ش��من ت�ش��ديدا قويا على 
معاجل��ة التباين��ات الت��ي تبقي النا���س يف الفقر م��ن جيل اإىل 
اآخر، وليوجد و�ش��فة ناجعة لإنهاء الفقر لكن يجب اأن تو�ش��ع 
ا�ش��راتيجيات الو�ش��ول اإىل الأقل دخال ح�شب �شياق كل بلد مع 
الأخ��ذ يف العتب��ار اأحدث البيان��ات والتحلي��الت واحتياجات 

النا�س. 

�ش��ناع  النف��ط  لأ�ش��عار  املزم��ن  الهب��وط  يل��زم 
الق��رار القت�ش��ادي يف العراق عل��ى التفتي�س عن 
قطاعات اقت�شادية بديلة لدعم واإ�شناد القت�شاد 

الوطن��ي وابع��اده ع��ن اجلزء احل��اد م��ن الزمة، 
خ�شو�ش��ًا مع ا�ش��تمرار تراجع اليرادات النفطية 
و�ش��غوط النفق��ات الناجم��ة ع��ن ح��رب داع���س 
وتكاليفه��ا املادية والن�ش��انية. ويزي��د من عمق 
الزم��ة الراهنة انزلق القت�ش��اد العراقي جمددا 

بف��خ املديوني��ة اخلارجي��ة مم��ا ينذر مب�ش��اعب 
اقت�ش��ادية ج�ش��ام حتيق بامل�ش��هد القت�شاد يف 

المد الق�شر واملتو�شط.
ال�ش��الح  برنام��ج  يف  احلكوم��ة  عزم��ت  وق��د 
القت�شادي على توجيه بو�شلة ال�شيا�شات �شوب 

تن�ش��يط 
القطاع��ات 
القت�شادية 
ة  ل��د ملو ا
لفر���س العم��ل 
ة  ملحف��ز ا و
ت  طا للن�ش��ا
ية  د قت�ش��ا ل ا
لع��زل  املحلي��ة 
القت�ش��اد العراق��ي، 
ع��ن  جزئي��ًا،  ول��و 
متوجات ا�ش��عار النفط 

العاملية وحتقيق املزيد من ال�شتقرار يف معدلت 
النمو وال�شتقرار املايل والقت�شادي، ف�شاًل على 
تاأم��ني منافذ بديلة لتمويل املوازنة العامة. ويف 
هذا ال�ش��ياق ي��ربز قطاع ال�ش��كان كقاطرة للنمو 
وتن�ش��يط القت�ش��اد الوطن��ي نظراً مل��ا يولده من 
�ش��عيد  عل��ى  مزاي��ا 
القت�شاد الكلي لعل 

اهمها:
قط��اع  يوؤم��ن   -  
م��ن  جبه��ة  ال�ش��كان 
فر�س العم��ل وملختلف 
ت  �ش��ا خت�شا ل ا
وامله��ارات املتوفرة ومبا 
ي�ش��من ت�شغيل ن�شبة كبرة 
العم��ل  ع��ن  العاطل��ني  م��ن 
خ�شو�ش��ًا مع توقف احلكومة 
عن توف��ر املزيد من الوظائف 
للباحث��ني عنه��ا ب�ش��بب تخم��ة 
باملوظف��ني  احلكوم��ي  اجله��از 
احلكومي��ني م��ن جه��ة وانح�ش��ار 
امل��وارد املالية الالزم��ة للتوظيف 

من جهة اخرى.
يف  ال�ش��كان  قط��اع  يتمي��ز   -  
والت�ش��ابكات  بالديناميكي��ة  الع��راق 
المامي��ة واخللفية مع كاف��ة القطاعات 
القت�ش��ادية يف البلد مم��ا يعني امكانية 
للنم��و  كمح��رك  القط��اع  ه��ذا  اعتم��اد 
وتولي��د فر���س العمل بدل ع��ن قطاع النفط 
املتذب��ذب من حيث العوائد وال�ش��عار. حيث 
حتف��ز امل�ش��اريع ال�ش��كنية خمتل��ف م�ش��انع 
النجارة واحلدادة واملواد الن�ش��ائية وال�شحية 
والكهربائية وغرها من امل�ش��تلزمات املطلوبة 
لإجن��از ه��ذه امل�ش��اريع ب�ش��كل نهائ��ي. - يعاين 
املواطن العراقي منذ عقود من اأزمة �ش��كن خانقة 
ا�ش��تفحلت مع �ش��عف احلكومات يف ر�شم وتنفيذ 
�شيا�ش��ات ا�ش��كانية ناجحة وتزايد عدد ال�ش��كان 
ب�ش��كل مذهل منذ العقد الخر من القرن املا�شي 
ولغاي��ة الن. مم��ا يحتم عل��ى احلكوم��ة الركون 
اىل �شيا�ش��ات واأطر جدي��دة يف التنفيذ واملتابعة 
لإجن��اح جهود احلكومات ال�ش��ابقة يف الت�ش��دي 
لهذه الزمة. - ت�ش��هم ا�شعار املنازل وايجاراتها 
ب�ش��كل كب��ر يف حتديد م�ش��تويات ال�ش��عار لأي 
بل��د، ويف العراق ي�ش��كل ه��ذا املتغر وزن��ًا كبراً 
امل�ش��تهلك  القيا�ش��ي لأ�ش��عار  الرق��م  يف موؤ���رش 
وال��ذي ميث��ل مع��دل الت�ش��خم النق��دي يف البلد. 
ويعني ذلك بان حل م�ش��كلة ال�ش��كن، ومبا ي�شمن 
هبوط ا�ش��عار املنازل وايجاراتها، ميثل �رشورة 
ملحة لتح�شني م�ش��تويات ال�شعار ورفع رفاهية 
املواط��ن العراق��ي. ومع ذل��ك، ورغم م��ا ذكر من 
اهمية كبرة لقطاع ال�ش��كن يف حتفيز القت�ش��اد 
العراقي، فاإن جهود احلكومات املتوالية ات�ش��مت 
بالتوا�ش��ع والراج��ع حت��ى يف ظ��ل املوازن��ات 
النفجارية التي ترتبت على انتعا�س ا�شعار النفط 
لأكرث من 100 دولر للربميل حتى الن�شف الول 
من العام 2014. ويت�شق ذلك مع �شعف منظومة 
ال�شيا�ش��ات القت�ش��ادية يف البل��د واخفاق دوائر 
التخطي��ط والتنفي��ذ يف احلكوم��ة على ت�ش��خي�س 

ومواجه��ة التحديات اجل�ش��ام با�ش��تغالل املوارد 
والفر�س املتاحة يف العراق.

وميكن ال�ش��ارة لأب��رز التحديات التي اعاقت منو 
وانط��الق هذا القط��اع رغم توفر كاف��ة املربرات 

لذلك:
للم��دن  التحت��ي  البن��اء  يف  الكب��ر  النق���س   -
واخلدم��ات العام��ة مما يحد م��ن تو�ش��ع وامتداد 
احلرك��ة العمرانية يف البلد، خ�شو�ش��ًا مع افتقار 
حاد للطرق و�ش��بكات ال�رشف ال�ش��حي وخدمات 

املاء والكهرباء يف احياء م�شيدة بالكامل.
 - تقل��ب امل��زاج ال�شيا�ش��ي يف ع��راق م��ا بع��د 
2003 يف من��ح وتخ�ش��ي�س الرا�ش��ي ال�ش��كنية 
مل�شتحقيها من املوظفني وال�شهداء وب�شكل عادل 
نظراً لتعدد قرارات احلكومات يف هذا اخل�ش��و�س 

وتقلبها بتقلب املوا�شم النتخابية.
- رغ��م ما وفرت��ه احلكومة العراقي��ة من قرو�س 
ا�ش��كان لكاف��ة املواطن��ني يف البل��د ال انه��ا مل 
تكن مب�ش��توى الطموح لدع��م هذا القط��اع الرائد. 
فقد ات�ش��مت بالتعقيد وال�ش��حة وتعدد ال�شمانات 
والقوان��ني الالزم��ة للح�ش��ول عليها مم��ا حد من 
ال�شتفادة الق�ش��وى من ج�شور التمويل احلكومي 
يف م��د ه��ذا القط��اع بالتموي��ل ال��الزم. تزام��ن 
ذل��ك مع ان��زلق البل��د يف اأزمته املالي��ة الراهنة 

والناجمة عن تدهور ا�شعار النفط.
- انخفا�س كفاءة النفاق ال�شتثماري احلكومي 
املكر���س لقطاع الت�ش��ييد والبن��اء واخفاق معظم 
امل�رشوعات احلكومية الرامية اىل ان�شاء جممعات 
�ش��كنية كبرة من حيث اجل��ودة والكلف ومواعيد 
التنفي��ذ ق��د زاد تده��ور ه��ذا القط��اع. وقد اأ�ش��هم 
الف�ش��اد الداري وامل��ايل امل�ش��ت�رشي يف معظ��م 
احللق��ات احلكومي��ة يف �ش��عف تنفي��ذ ما خمطط 
من م�رشوعات �ش��كنية ورداءة م��ا منجز منها. - 
بالإ�ش��افة مل��ا ورد اعاله، الق��ت حتديات اخرى، 
كالو�ش��ع المني وانت�شار الع�ش��وائيات وغرها، 
ال�ش��كان  قط��اع  من��و  مع��دلت  عل��ى  بظالله��ا 
البل��د اىل دون الطم��وح. واخ��راً  وازده��اره يف 
جت��در ال�ش��ارة اىل ���رشورة ان تركز ال�شيا�ش��ات 
القت�ش��ادية احلكومية يف التفتي�س عن قطاعات 
القط��اع  ع��ن  بدي��اًل  تك��ون  واع��دة  اقت�ش��ادية 
النفط��ي، نظ��راً مل��ا يعانيه �ش��وق النف��ط العاملي 
م��ن تخمة ق��د ت�ش��تمر ل�ش��نوات طويلة. وتف�ش��ح 
الن�ش��طة القت�ش��ادية املحلي��ة يف الع��راق ع��ن 
اهمي��ة قطاع ال�ش��كن يف حتريك خمتلف الطاقات 
النتاجي��ة وا�ش��تيعاب ج��زء كب��ر م��ن الي��دي 
العاملة ومبختلف التخ�ش�شات. هذه املزايا تلزم 
احلكومة على ر�ش��م ا�ش��راتيجية وطنية للنهو�س 
به��ذا القطاع ليكون رافعة للن�ش��اط القت�ش��ادي 
يف البلد ع��رب مده بالتمويل ال��الزم وتذليل كافة 
القيود والكواب��ح الت�رشيعي��ة والقانونية وتاأمني 
البنية التحتية املالئمة لنمو وتو�شع هذا القطاع. 
على ان يتزامن ذلك مع تقوية �شالت هذا القطاع 
بالقطاعات النتاجي��ة الوطنية الخرى كمعامل 
ال�ش��ناعات  م��ن  وغره��ا  واحلدي��د  ال�ش��منت 
الوطني��ة. وبذل��ك ق��د تنج��ح احلكوم��ة يف ايجاد 
منافذ جدي��دة للتوظيف وم�ش��درا مهم��ا لتمويل 
املوازن��ة العامة ف�ش��اًل على حل م�ش��كلة ال�ش��كن 

التي يختنق بها البلد منذ عقود.

 عل��ى الرغم م��ن تطورها القت�ش��ادي املثر لالإعجاب 
يف ال�ش��نوات الأخرة، ل تزال اأفريقيا عاجزة عن اإحراز 
التقدم املن�ش��ود يف م��ا يخ�س الطاقة، حي��ث يفتقر ما 
يقرب م��ن ثلثي مواطني الق��ارة اإىل الكهرباء. يف حني 
يبق��ى احل�ش��ول على مزيد م��ن الطاقة لفائدة ال�ش��كان 
هدف��ا مهم��ا، لك��ن تو�ش��يع �ش��بكات الكهرب��اء مكل��ف 
وبطيء. ويف الوقت نف�ش��ه، قد ل تكون اخليارات خارج 
�شن احلظ،  ال�ش��بكة كافية لتلبية احتياجات النا�س. وحلحِ
هن��اك نه��ج ثالث ميك��ن اأن ي�ش��اعد على �ش��د الثغرات: 
ال�ش��بكات الكهربائية ال�ش��غرة. ال�ش��بكات الكهربائية 
ال�ش��غرة هي اأ�شا�ش��ا �ش��بكات حملية ت��زود العديد من 
النا���س بالكهرب��اء، �ش��واء الأ���رش اأو ال���رشكات. وميكن 
اأن تك��ون مت�ش��لة بال�ش��بكة الرئي�ش��ية، لكن ذل��ك لي�س 

�رشوري��ا. وكما يظهر تقري��ر جديد من فريق التقدم يف 
اأفريقي��ا )الذي كان اأح��د املوؤلفني ع�ش��وا فيه( -وكما 
يوؤك��د تقري��ر اآخر من معه��د روكي ماوننت- ال�ش��بكات 
الكهربائية ال�ش��غرة ه��ي جزء مهم من اإنت��اج الطاقة 
يف اأفريقي��ا. ميك��ن اأن تكون لل�ش��بكات ال�ش��غرة ميزة 
تناف�ش��ية كبرة على امتداد ال�شبكة يف املناطق الريفية 
والنائية، لأنها توفر الكهرباء ب�رشعة اأكرب وبتكلفة اأقل 
بكثر. ونظرا لأن ال�شبكات ال�شغرة تتطلب ا�شتثمارات 
راأ�ش��مالية اأقل من تو�ش��يع ال�ش��بكة، فمن الأ�شهل تاأمني 
التموي��ل لها، مم��ا يعني اأنها ت�ش��تطيع تزوي��د الأهايل 
بالكهرب��اء التي قد ت�ش��طر اإىل النتظار �ش��نوات لولوج 

ال�شبكة الأ�شا�شية.
 ولل�ش��بكات ال�ش��غرة اأي�شا ميزة وا�ش��حة على اأنظمة 
خ��ارج ال�ش��بكة: توليد طاق��ة اأكرب. فعلى �ش��بيل املثال، 
تتطل��ب الآلت الزراعية املح�ش��نة لالإنتاجية على قدرا 

اأك��رب م��ن الطاقة مم��ا ميكن اأن توف��ره النظ��م املنزلية 
خ��ارج ال�ش��بكة.  وع��الوة عل��ى ذل��ك، ميك��ن ا�ش��تخدام 
ال�شبكات ال�ش��غرة لزيادة قدرة نظم الكهرباء احلالية. 
وميك��ن اأن يوؤثر انقط��اع التيار الكهربائي عن ال�ش��بكة 
الرئي�ش��ية على ع��دد كبر م��ن ال���رشكات والأ�رش، ومن 
ال�ش��عب ا�شتعادة اخلدمات ب�رشعة. كما ميكن لل�شبكات 
ال�ش��غرة �شمان توفر امل�ش��تهلكني على الطاقة عندما 
تع��اين ال�ش��بكة من انقط��اع الكهرباء. وعل��ى الرغم من 
ه��ذه الفوائ��د، ف��اإن م�ش��اعدة ال�ش��بكات ال�ش��غرة يف 
الت�ش��دي لتح��دي الطاق��ة يف اأفريقي��ا مل ُت�ش��تغل بعد. 
ويتزايد العتماد على ال�ش��بكات ال�ش��غرة بوترة اأبطاأ 
مما هي عليه يف مناط��ق اأخرى يف العامل، حيث يرجح 
اأن تنج��ز اأفريقي��ا نظ��م خارج ال�ش��بكة. وتتمث��ل اإحدى 
العقب��ات يف ع��دم وجود من��اذج اأعم��ال جتارية مثبتة 
واأ�شكال كافية ومنا�ش��بة من التمويل. وغالبا ما تكون 

ال�شيا�ش��ات غر مالئمة، مع افتقار العديد من املنع�شني 
وامل�شتثمرين والعاملني اإىل املعرفة واخلربة املطلوبة.

 لك��ن هذا الو�ش��ع ميك��ن اأن يتغر. يف ظ��ل خطة الأمم 
املتح��دة للتنمي��ة امل�ش��تدامة التي ت�ش��تهدف على نحو 
طم��وح احل�ش��ول ال�ش��امل عل��ى الطاق��ة بحل��ول ع��ام 
2030، ي��ويل �ش��انعو ال�شيا�ش��ات مزيدا م��ن الهتمام 
للكهربة، وتوفر موؤ�ش�ش��ات التمويل الإمنائي وال�رشكاء 
مزي��دا م��ن التموي��ل. ويف الوقت نف�ش��ه، تع��رف تكلفة 
الطاقة املتجددة انخفا�ش��ا ملحوظا؛ اأما كفاءة الطاقة 
فه��ي اآخ��ذة يف التح�ش��ن، لتولي��د املعدات واأي�ش��ا ليتم 
ت�ش��غيل الآلت؛ وتق��وم تكنولوجي��ات رقمي��ة مبتك��رة 
بت�ش��هيل اإدارة خدمات الكهرباء. اإن ال�شبكات ال�شغرة 
حل منا�ش��ب متام��ا لهذا الو�ش��ع. وكما ه��و عليه، فاإن 
ال�شبكات ال�شغرة يف اأفريقيا هي يف الغالب عبارة عن 
اأنظم��ة ديزل اأو طاقة مائية. ومع ذلك، ميكن لل�ش��بكات 

ال�ش��غرة -الت��ي تق��وم بذلك عل��ى نحو متزاي��د- اأخذ 
�ش��كل اأنظمة الطاقة ال�شم�ش��ية الكهرو�شوئية والهجني، 
نظرا لأن النظم الهجينة واعدة ب�ش��كل خا�س. وتتعر�س 
اأنظم��ة الديزل خلط��ر انقطاع اإمدادات الوق��ود اأو زيادة 
التكالي��ف، يف ح��ني اأن تولي��د الطاقة املتج��ددة ميكن 
اأن يختل��ف وفق��ا للطق�س واملو�ش��م. وت�ش��اهم الأنظمة 
الهجين��ة الت��ي جتمع بني الدي��زل مع الطاقة ال�شم�ش��ية 
اأو طاق��ة الري��اح يف تخفي��ف ه��ذه املخاط��ر. وتتمي��ز 
ال�شبكات ال�ش��غرة باملرونة اأي�شا، حيث اأنها قد تكون 
اأو ل تكون مت�ش��لة بال�ش��بكة الوطنية. وميكن ت�شغيلها 
م��ن قبل القطاع اخلا�س اأو من قبل اخلدمات العمومية 
على اأ�ش��ا�س جمتمعي اأو وفقا لنم��وذج القطاعني العام 
واخلا�س. وميكنها بيع الكهرباء للم�شتهلكني بالتجزئة، 
وللمرافق العمومية، اأو كليهما. فكيف ميكن للحكومات 
الأفريقية اأن ت�ش��تفيد من اإمكانات ال�ش��بكات ال�ش��غرة 

للم�ش��اعدة يف تو�ش��يع نط��اق احل�ش��ول عل��ى الطاقة؟ 
وكم��ا بين��ت التجرب��ة الأخ��رة يف الولي��ات املتحدة، 
فاإن اعتماد البتكارات التقنية، ول�شيما اأدوات الإدارة 
الرقمية، يجعل ال�شبكات ال�شغرة اأكرث فعالية من حيث 
التكلفة. وميك��ن للتكنولوجيات اجلدي��دة تطوير مناذج 
تنظيمي��ة جديدة متام��ا لأنظم��ة كهرباء اأکث��ر فعالية 
ومرونة من النهج القائم على املرافق التقليدية. وتوؤكد 
التجرب��ة يف الوليات املتحدة، وكذلك يف اآ�ش��يا، اأهمية 
ال�شيا�ش��ة والقوان��ني احلكومي��ة املنا�ش��بة، مبا يف ذلك 
الإعانات املالية. ويتمثل التحدي، بالطبع، يف اأن تقوم 
كل حكومة اأفريقية بت�شميم اإ�شراتيجية �شبكة �شغرة 
حول اخلي��ارات والنماذج املالئمة حملي��ا. وهذا يعني 
و�ش��ع تعريفات منا�ش��بة واإطار متما�ش��ك م��ن اللوائح 
التقني��ة واملالية والإجرائية. كما يتطلب بناء املهارات 

والقدرات الالزمة يف القوى العاملة.
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محطات الطاقة وأدوارها المخفية
سترايف ماسييوا

قطاع اإلسكان العراقي ودوره في إنعاش االقتصاد الوطني
د. حيدر حسين آل طعمة 

 

إيهاب علي النواب 

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

السعر بالمثقال الواحد

سعر الذهب عيار 24

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

المجاعة والفقر.. حروب المستقبل العالمية


