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الكويتيون متمسكون باستثماراتهم في قطر
الكويت ـ محمود بدير

ــادي عــن  ــ ــــصــ ــتــ ــ كــــشــــف تــــقــــريــــر اقــ
احتفاظ الكويتيني باستثماراتهم 
في قطر دون تغيير، رغم فرض 4 
الدوحة  دول خليجية وعربية حصارًا على 
بهدف إحداث أضرار لالقتصاد واالستثمار 
في الدولة. وأشار التقرير الصادر عن اتحاد 
الـــعـــقـــاريـــني الـــكـــويـــتـــي إلـــــى أن اســـتـــثـــمـــارات 
الكويتيني بالقطاع العقاري في قطر بلغت 
نحو 1.9 مليار دوالر، موزعة على العقارات 
التجارية والسكنية، مشيرا إلى عدم تقلص 
ــفــــتــــرة الـــســـابـــقـــة  ــــن الــ هــــــذه االســــتــــثــــمــــارات عـ
لــلــحــصــار الــــذي تـــم فــرضــه فـــي الــخــامــس من 
يونيو/حزيران املاضي من جانب السعودية 

واإلمارات والبحرين ومصر.
وتشير البيانات إلى أن إجمالي استثمارات 
ــى 3.3 مليارات  الكويتيني فــي قطر يصل إل

دوالر تتركز في العقارات والقطاع املصرفي.
وبحسب تقرير اتــحــاد العقاريني الكويتي، 
ــــإن 90% مــــــن اســـــتـــــثـــــمـــــارات ومـــمـــتـــلـــكـــات  ـ ـ فـ
الــكــويــتــيــني الــعــقــاريــة تــتــركــز فـــي الــعــاصــمــة 
الدوحة، السيما املناطق القريبة من تجمعات 

الخدمات ومراكز التسوق واملدارس.
وقال يوسف املدلج، خبير العقارات الكويتي 
لـ »العربي الجديد«، إن الكويتيني ينظرون 
للسوق القطرية على أنها سوق واعــدة، وقد 
يقدمون على بيع بعض املمتلكات في حال 
الرغبة بشراء عقارات أخرى ذات أفضلية من 
ناحية االســتــثــمــار أو بــداعــي تغيير منطقة 

اإلقامة بما يناسب العائلة ورغباتها فقط.
وبــحــســب أحــمــد الــخــالــدي، الخبير الــعــقــاري 
الــكــويــتــي، فـــإن هــنــاك الــكــثــيــر مــن الكويتيني 
يدرسون عدة فرص استثمارية في الدوحة 
خالل الفترة الحالية، خاصة في قطاع العقار 
الـــذي يعد أحــد أبـــرز الــقــطــاعــات الــتــي تحقق 

عائدًا جيدًا في الوقت الحالي مقارنة بدول 
املــنــطــقــة. وأشــــــار حــســني الــــراشــــد، املـــســـؤول 
فــي إحـــدى شــركــات أبــحــاث االســتــثــمــار، إلــى 
أن هــنــاك تــصــاعــدًا مــلــحــوظــا فــي الــتــعــامــالت 
العقارية بــالــدوحــة فــي الشهور األخــيــرة من 
ــام البعض باستغالل  العام الحالي، حيث ق
فــرصــة تـــراجـــع أســـعـــار الـــعـــقـــارات القــتــنــاص 

الفرص العقارية املغرية.
ووفــقــا ملعطيات الــنــشــرة الــعــقــاريــة الــصــادرة 
عــن وزارة الــعــدل القطرية األســبــوع املاضي، 
فــقــد بــلــغ حــجــم تــــداول الــعــقــارات فــي الــفــتــرة 
مـــن األول مـــن آغــســطــس/ آب املـــاضـــي حتى 
منتصف سبتمبر/ أيلول الجاري نحو 2.88 
مــلــيــار ريـــال )790 مــلــيــون دوالر(، وهـــو رقــم 
قياسي للتداول بالنظر إلى هدوء التداوالت 

املعتاد في فصل الصيف وموسم اإلجازات.
وبحسب التقارير الحكومية، فإن سوق العقار 
يمر حاليا بحالة من الجاذبية االستثمارية 

غــيــر املــســبــوقــة، نــظــرًا ملــا بـــات يتميز بــه من 
عوامل جاذبة خاصة بعد افتتاح ميناء حمد 
البحري في وقت سابق من سبتمبر/ أيلول، 
ــــذي ســيــجــعــل مـــن عــمــلــيــة الـــتـــوريـــد ملـــواد  والــ
ات عملية ميسرة أكثر مــن السابق،  اإلنــشــاء
إلــى جانب مواصلة الدولة سياسة التوسع 
فـــي اإلنـــفـــاق الـــرأســـمـــالـــي، والـــتـــي تــســهــم في 

تعزيز آفاق االستثمار العقاري املحلي.
وكــــان وزيــــر االقـــتـــصـــاد والـــتـــجـــارة الــقــطــري، 
الشيخ أحمد بــن جاسم بــن محمد آل ثاني، 
ــــوم الــجــمــعــة املـــاضـــي،  ــيـــان يـ ــار فــــي بـ ــ قــــد أشــ
على هــامــش مــشــاركــة دولـــة قطر فــي الـــدورة 
72 للجمعية الــعــامــة لــأمــم املــتــحــدة، إلــى أن 
االقتصاد القطري أثبت قوته وصموده أمام 
العديد مــن التحديات العاملية، التي امتدت 
آثــارهــا لكبرى اقــتــصــاديــات الـــدول املتقدمة، 
ــة اســتــطــاعــت كــســر الــحــصــار من  وأن الـــدوحـ

خالل خطط استباقية.

لندن ـ العربي الجديد

يبدو أن املــؤشــرات االقتصادية القوية التي تحظى 
ــا، ستكون أكــبــر داعـــم للمستشارة أنجيال  ــي ــان بها أمل
مــيــركــل، فــي االنــتــخــابــات التشريعية الــتــي انطلقت، 
أمــس األحـــد، ليمنح االزدهـــار الحالي تفويضا قويا 
مليركل من أجل تولي والية رابعة في الدولة التي تعد 

األكبر اقتصاديا في أوروبا.
وحسب وكالة األنباء األملانية، فإن استطالعات الرأي 
تعطي ميركل التي تقود حزب االتحاد الديمقراطي 
املسيحي، نسبة فوز تراوح بني 34% و36%، مقارنة 

ــقـــود الـــحـــزب  ــذي يـ ــ مــــع خــصــمــهــا، مــــارتــــن شـــولـــتـــز الــ
االشتراكي الديمقراطي، الــذي تمنحه االستطالعات 

نسبة تراوح بني 21% و%22. 
تــي حكمت أملانيا لــثــالث دورات  ــ وتستفيد ميركل ال
انتخابية، أي ملدة 12 عاما، في احتماالت الفوز بفترة 
رابعة، من قوة االقتصاد األملاني، الــذي يقدر حجمه 
بحوالى 3.5 ترليونات دوالر، ويعد أكبر اقتصادات 
أوروبا وخامس أكبر اقتصاد في العالم بعد اليابان. 
ووفق إحصائيات البنك املركزي األملاني»بندسبانك«، 
نــمــا االقـــتـــصـــاد األملـــانـــي بــنــســبــة 1.9% خــــالل الــعــام 
املـــاضـــي 2016، ومــــن املـــتـــوقـــع أن يــنــمــو هــــذا الــعــام 

بنسبة تفوق 2.1%. ومنذ تولي ميركل الحكم، فإن 
االقــتــصــاد األملـــانـــي، يــواصــل االزدهــــــار، متخطيا كل 
األزمات العاملية، حيث تمكن من تخطي أزمة املال في 
العام 2008، دون خدوش تذكر. كما أنه يمتاز حاليا 
بأقل نسبة بطالة في أوروبــا وأعلى نسبة إنتاجية 
بالنسبة للعامل األملاني، مقارنة بنظيره في فرنسا 
ــات املــتــحــدة. وهــــذا األداء الـــقـــوي لــالقــتــصــاد  والــــواليــ
األملـــانـــي يــدعــم إعــــادة انــتــخــاب مــيــركــل لــفــتــرة رابــعــة، 
رغم عدم الرضا تجاه سياساتها الخاصة بالهجرة 
مــن بــعــض قــطــاعــات املــجــتــمــع. وتــعــد نــقــطــة الضعف 
الوحيدة في االقتصاد األملاني، النسبة املرتفعة لكبار 

السن في أملانيا، مقارنة مع القوة الشابة التي في سن 
العمل أوالتي ستدخل سوق العمل في املستقبل.

وهــــذه الــنــقــطــة، هـــي الــتــي تــمــنــح مــيــركــل املــنــطــق في 
دفاعها عن صحة سياسة الهجرة في وجه التيارات 
اليمنية املتطرفة والتجمعات الشعبوية، وفق خبراء 
اقـــتـــصـــاد، حــيــث أن الــهــجــرة تــعــطــي أملــانــيــا قــــوة من 

الشباب لدخول سوق العمل في املستقبل. 
كــمــا تــمــكــنــت أملــانــيــا فـــي عــهــدهــا مـــن تــخــطــي أزمــــات 
ــوادم الــتــي كـــادت أن تهوي  ــعـ كــبــرى، مــثــل فضيحة الـ
بــشــركــة فــولــكــســفــاغــن، كــبــرى شــركــات الــســيــارات في 

أوروبا والعالم.

ألمانيا: االنتعاش االقتصادي يرجح فوز ميركل

ارتفاع التراخيص الصناعية 
في ُعمان  

أظهرت بيانات رسمية ارتفاع عدد 
التراخيص الصناعية في سلطنة 

ُعمان إلى 440 ترخيصا خالل 
الربع األول من العام الجاري، مقابل 

238 ترخيصا خالل نفس الفترة 
من العام املاضي 2016.

وأرجعت وزارة التجارة والصناعة، 

وفق وكالة األنباء الُعمانية، أمس 
األحد، هذا االرتفاع إلى تسهيل 
اإلجراءات في منح التراخيص، 

ال سيما عبر البوابة اإللكترونية 
»استثمر بسهولة«، إضافة إلى 

الصالحيات املمنوحة ملكاتب 
تسهيل خدمات املستثمرين في 

املحافظات. وأشارت الوزارة إلى أن 
الدراسات الصناعية التي تجريها 

بالتعاون مع املنظمات العاملية، 
تهدف إلى رسم استراتيجية 

صناعية مستقبلية »طويلة املدى«.

مناقصة حبوب لألردن
قال مصدر حكومي لرويترز، 

أمس األحد، إن األردن يريد شراء 
100 ألف طن من قمح الطحني، 

بعدما أخفق في شراء كمية مماثلة 
يوم األربعاء املاضي. وأضاف أن 
آخر موعد لتقديم العروض يوم 

األربعاء املقبل، على أن يصل القمح 
في فبراير/ شباط. ولدى األردن 

مناقصة منفصلة لشراء 100 ألف 
طن من علف الشعير وآخر موعد 
لتقديم العروض فيها غدا الثالثاء.

وواجه األردن صعوبات في الشراء 
خالل سلسلة من مناقصات القمح 

والشعير في الشهور املاضية، 
إذ يقول تجار إن الضبابية التي 
تكتنف شروط السداد ومراقبة 

الجودة، قلصت مشاركة شركات 
تجارة الحبوب في املناقصات.

خشخاش في قمح مصر
قررت النيابة العامة املصرية غربلة 

شحن قمح روماني، رفضتها 
اإلدارة العامة للحجر الزراعي، 

الحتوائها على بذور الخشخاش.
وأبلغ حامد عبد الدايم، املتحدث 

باسم وزارة الزراعة رويترز، أمس 
األحد، أن النيابة العامة وافقت 

على غربلة الشحنة، مشيرا إلى 
أن التحقيقات ما تزال جارية 

بشأن شحنة من القمح الفرنسي 
شف أيضا احتواؤها على بذور 

ُ
اكت

الخشخاش. وتراقب أسواق الحبوب 
التطورات، فيما يتعلق بشحنتي 

القمح الفرنسي والروماني، تخوفا 
من تعطيالت جديدة لإلمدادات 

املتجهة إلى مصر.

ارتفاع ديون األسر في هولندا
أظهرت بيانات رسمية صادرة 

عن املكتب الوطني لإلحصاء 
في هولندا، ارتفاع إجمالي الدين 

الخاص باألسر خالل الربع الثاني 
من العام الحالي، إلى نحو 760 

مليار يورو، بزيادة 3 مليارات يورو 
عن نهاية الربع األول من العام.

ونتجت الزيادة في ديون األسر، 
وفقا ملوقع »دتش نيوز« الهولندي 

اإلخباري، عن عدد القروض 
العقارية الجديدة، التي ارتفعت عن 

معدالت الربع األول.

أخبار

الدين األميركي 
يتجاوز 20 

ترليون دوالر

تجاوز الدين األميركي عتبة الـ 20 ترليون دوالر هذا األسبوع ألول مرة، حسب ما ذكرت نشرة »ماركت ووتش« أمس. وهو بهذا يعادل حجم االقتصاد 
األوروبي والياباني، ويفوق حجم الناتج املحلي ألميركا املقدر بحوالى 19 ترليون دوالر.  ولكن ديون أميركا ليست األعلى، بالنظر إلى إجمالي الناتج 
املحلي، حيث يبلغ حجم الدين الياباني حوالى 11.59 ترليون دوالر، بينما يبلغ الناتج املحلي نحو 5 ترليونات دوالر. كما يبلغ حجم الدين األملاني 
2.45 ترليون دوالر وناتج الدولة 3.5 ترليونات دوالر. وساعد الطلب العاملي القوي على الدوالر وشراء السندات األميركية على تراكم الديون، دون خوف 

من العواقب املترتبة على ذلك في املستقبل. وربما يجبر هذا الكم الضخم من الديون إدارة الرئيس، دونالد ترامب، على خفض اإلنفاق. 
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اقتصاد

بغداد ـ أكثم سيف الدين

يـــهـــدد االنـــفـــصـــال الـــــذي يـــلـــوح به 
بانهيار  الــعــراق،  كــردســتــان  إقليم 
ــيــــم، الــــــذي تــرتــبــط  ــلــ اقـــتـــصـــاد اإلقــ
شرايينه بدول معارضة بشدة لهذه الخطوة 
مثل تركيا والعراق وإيران، وتعتبرها تهديدا 
الـــذي يضع مسؤولي  األمـــر  الــقــومــي،  ألمنها 
اإلقـــلـــيـــم أمـــــام تـــداعـــيـــات صــعــبــة، تــتــمــثــل في 
خــنــق الــنــفــط الــــذي مــا يــــزال املــــورد الرئيسي 
لكردستان، فضال عن حركة التجارة مع دول 

الجوار واستثماراتها في العديد من املجاالت 
 إقـــدام حكومة 

ّ
بــاإلقــلــيــم. ويــؤكــد مــراقــبــون أن

كــردســتــان الـــعـــراق عــلــى اســتــفــتــاء االنــفــصــال 
بــمــثــابــة مـــغـــامـــرة غـــيـــر مــحــســوبــة الــنــتــائــج، 
قــــد تــــقــــوده لــــالنــــعــــزال. وتـــعـــتـــمـــد الــخــريــطــة 
تصدير  على  كــردســتــان،  إلقليم  االقتصادية 
ميناء  حتى  ممتدة  أنابيب  خــالل  مــن  النفط 
 تركيا تستثمر مبالغ 

ّ
جيهان التركي، كما أن

تصل إلى 40 مليار دوالر في اإلقليم، موزعة 
على قطاعات مختلفة من بينها النفط والغاز 
والــكــهــربــاء واالتــــصــــاالت واإلســـكـــان والــبــنــى 
الــتــحــتــيــة والــتــصــديــر الـــيـــومـــي الحــتــيــاجــات 
اإلقــلــيــم الــغــذائــيــة والـــقـــطـــاع املـــصـــرفـــي، ومــن 
بينها ديــون بنحو 8 مليارات دوالر في ذمة 

حكومة كردستان.
وإليران استثمارات تقدر بنحو 5.9 مليارات 
دوالر في كردستان العراق، فضال عن حركة 
الـــتـــجـــارة الـــواســـعـــة عــبــر املـــنـــافـــذ الـــحـــدوديـــة 
السياحة  قطاع   

ّ
أن كما  اإلقليم،  مــع  املتعددة 

يعّد من أساسيات اقتصاد كردستان اإلقليم، 
الــحــدود  وإغـــالق  كبير  بشكل  عليه  ويعتمد 
التركية واإليرانية سيقضي على هذا القطاع 

بالكامل حسب خبراء.
ــقـــول مـــســـؤول اقـــتـــصـــادي فـــي كـــردســـتـــان،  ويـ

االقــتــصــاد وازدهـــــــاره فـــي كــردســتــان الــعــراق 
مرهون باالستقرار األمني والسياسي، وفي 
حال فقد ذلك سيبدأ بالتأثر والشح بالسلع 
بالتقشف تخوفا من  املواطن  واملـــواد، ويبدأ 
املستقبل املجهول، وهــذا يــؤدي الى انكماش 
ــطــــوان، لـ  ــقـــول أنــ ــام«. ويـ ــ االقـــتـــصـــاد بــشــكــل عــ
»العربي الجديد«، إن »االنتكاسة االقتصادية 
إذ  تالفيها،  بالسهولة  ليس  تحدث  قــد  التي 
ــراءات وقــائــيــة وتحصينية  ــ ــ إجـ الــــى  تــحــتــاج 
ويضيف:  لــلــمــواطــن«.  مرعبة  وغــيــر  مطمئنة 
»هــنــاك اســتــثــمــارات واســعــة تخصصية في 
عندما  ولكن  مطمئنة،  بيئة  ظــل  فــي  اإلقليم، 
تــهــتــز هــــذه املـــرتـــكـــزات ســيــهــتــز االســتــثــمــار، 

ويحدث تباطؤ إن لم نقل توقفا كليا«.
أعلنت،  قد  العراقية  الخارجية  وزارة  وكانت 
ــوم الــخــمــيــس املــــاضــــي، أن الــــعــــراق وإيـــــران  يــ
وتركيا اتفقت على دراسة إجراءات ضد إقليم 

كردستان العراق بسبب خطوات االنفصال.
وبــحــســب أحـــمـــد حـــمـــه، الــنــائــب عـــن االتـــحـــاد 
الجديد«،  »العربي  لـ الكردستاني،  اإلسالمي 
فإن »األزمــة األخيرة التي نجمت عن التوجه 
ــاء، ولــــــدت أجـــــــواء مــن  ــتـ ــفـ ــتـ نـــحـــو إجـــــــراء االسـ

نتائجها«.  مــن  اإلقليم  فــي  والــخــوف  الترقب 
ويقول حمه: »اقتصاد كردستان أمام انهيار 
الــدول املــجــاورة والعراق  كبير، خصوصا أن 
تــعــامــال بــشــكــل ســلــبــي مـــع اإلقـــلـــيـــم«، مضيفا 
 حــركــة 

ّ
أنــــه »فــــي حــــال عــــدم االســـتـــقـــالل، فـــــإن

السوق والتجارة ستعود طبيعية، وستعود 
األسواق ملا كانت عليه«.

وجــــــــــاءت خــــطــــوة االســــتــــفــــتــــاء، وفـــــــق مـــاجـــد 
ــادي بـــإقـــلـــيـــم  ــ ــــصــ ــتــ ــ الـــــــصـــــــوري، الـــخـــبـــيـــر االقــ
ــعــــراق، »لــلــتــغــطــيــة عــلــى قــضــايــا  كـــردســـتـــان الــ
اقتصادية وفساد مالي وإداري في كردستان 
والـــحـــكـــومـــة املـــركـــزيـــة فـــي بــــغــــداد«. ويــوضــح 
الـــصـــوري لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، أن »األمــــوال 
التي كانت تدخل إلى إقليم كردستان ال تذهب 
الــتــوجــهــات الصحيحة قــانــونــيــا، بــل إن  نحو 
أغــلــبــهــا تــذهــب إلـــى جــيــوب الــفــاســديــن ســواء 
كانت من أموال النفط الذي يصّدر من اإلقليم 

أم من أموال املوازنة التي نسبتها %17«.
 »الـــتـــوجـــه نــحــو االســتــفــتــاء هو 

ّ
ويــضــيــف أن

األخير  والفشل  الفساد  لتغطية  بالواقع جاء 
ــرة بـــــــــإدارة الـــفـــســـاد،  ــ ــيـ ــ ــنــــوات األخـ خـــــالل الــــســ
بــدأ  ــــذي  الـ املـــالـــي واإلداري  الــفــســاد  وبــســبــب 

يستوعب الكثير من األموال عن طريق النفط 
أو املنافذ الحدودية أو االستيالء، على بعض 
 مــشــكــلــة الــتــوتــر 

ّ
ــوال وغــيــرهــا، لــذلــك فــــإن ــ األمــ

أســـاســـهـــا اقــــتــــصــــادي«. ويـــتـــابـــع أن »اإلقــلــيــم 
ــام 2003  نتيجة اســتــتــبــاب األمــــن فــيــه مــنــذ عـ
كــان جــاذبــا لــالســتــثــمــارات األجــنــبــيــة، وهناك 
عشرات املليارات من الدوالرات تم استثمارها 
الزراعة  قطاعات  في  السابقة  السنوات  خالل 
والــصــنــاعــة والـــخـــدمـــات الــتــجــاريــة واإلعـــمـــار 
والسياحة، باإلضافة إلى النفط، وعدم التمكن 
مــن استغالل كــل هــذه اإلمكانيات طــوال هذه 
السنوات واضــح أن سببه سوء إدارة وفساد 
الــعــوائــل على  مــالــي وإداري وســيــطــرة بعض 

اقتصاد اإلقليم«.
الحكم  أو  إلــى أن االستقالل  ويشير الصوري 
الـــذاتـــي مــتــاح لــإقــلــيــم مــنــذ سبعينات الــقــرن 
ــتـــان الـــعـــراق  املـــاضـــي، مـــحـــذرا مـــن أن »كـــردسـ
ــال حــصــل  ــ ــــي حـ حـــالـــيـــا هــــو إقـــلـــيـــم مـــغـــلـــق، وفـ
االســتــقــالل ستكون هــنــاك تــوتــرات فــي الــدول 
التي تضم أكــرادا، ولن ترضى حكومات هذه 
الدول أن تكون موقع توتر عرقي أو سياسي 

أو اقتصادي«.

ثمن االنفصال... سقوط اقتـصادي لكردستان وخسائر للجوار

)Getty( تجارة كردستان تعتمد على السلع الواردة من الدول المجاورة

توقعات بارتفاع أسعار السلع وتراجع العملة 
)Getty( مع االنفصال

كردستان،  إقليم  حكومة  اتخذت  إن  ما 
حتى  العراق،  عن  االنفصال  نحو  خطوات 
قرعت دول الجوار، وعلى رأسها تركيا وإيران 

طبول إعالن القطيعة وفرض العقوبات التي 
يمكن وحدها فرض عزلة على اإلقليم وضرب 
موارده من النفط والسياحة والتجارة وتدهور 

لكن  أسواقه.  في  األسعار  وتضخم  عملته 
تداعياتها  ترتد  العقوبات قد  أن هذه  يبدو 
سوق  لهما  واللتين  وطهران،  أنقرة  إلى 

بعشرات  واستثمارات  العراق  مع  واسعة 
مليارات الدوالرات، فقد ظل اإلقليم لسنوات 

الممر اآلمن لتجارة واستثمارات الدولتين.

محور

تركيا تستثمر 40 مليار 
دوالر في اإلقليم 

وتتحكم بصادرات النفط

طهران ـ فرح الزمان شوقي

ظها على خطوات حكومة 
ّ
إيــران تحف أبــدت 

ووصلت  االنفصال،  نحو  العراق  كردستان 
األمـــــور إلـــى اتـــخـــاذ مــوقــف واضــــح وشــديــد 
أمــني مجلس األمن  اللهجة جــاء على لسان 
القومي األعلى، علي شمخاني، والــذي ذكر 
قــبــل أيـــــام أن بـــــالده ســتــغــلــق كـــل مــنــافــذهــا 
ــم، وســتــلــغــي جــمــيــع  ــيـ ــلـ الــــحــــدوديــــة مــــع اإلقـ
اتــفــاقــيــاتــهــا االقــتــصــاديــة والــتــجــاريــة، كما 
ستجمد عالقاتها بالكامل إذا ما أخذ شكال 

مستقال ومنفصال عن العراق.
ــة  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ اإليـ اإلدارة  لــــــــدى  واضــــــــــح  تـــــوجـــــه 
ــلـــى اقـــتـــصـــاد اإلقـــلـــيـــم  ســيــنــعــكــس ســـلـــبـــا عـ
الحال  بــالــدرجــة األولــــى، وســيــؤثــر بطبيعة 
على ميزان التبادل بني إيران والعراق بشكل 

عام، وسيوقف االستثمارات.
ووصــــف املــســتــشــار االقـــتـــصـــادي الــرئــاســي 
األسبق، سعيد ليالز، العالقات االقتصادية 

موسكو ـ رامي القليوبي

بالتزامن مع الخطوات التي اتخذتها حكومة 
إقليم كــردســتــان نحو االنــفــصــال عــن الــعــراق، 
تتجه شــركــة »روس نــفــط«، أكــبــر شــركــة نفط 
الغاز من  لنقل  في روسيا، لتمويل بناء خط 
تــزيــد عن  تمريرية  بطاقة  تركيا  إلــى  اإلقــلــيــم 
30 مــلــيــار مــتــر مكعب ســنــويــا، وســـط شكوك 

ــران واإلقـــلـــيـــم بــالــجــيــدة، وقــطــاعــات  ــ بـــني إيــ
التعاون املشترك بينهما باملثمرة، قائال إن 
حجم الصادرات إلى العراق الذي وصل في 
يـــوم مــن األيــــام إلـــى ثمانية مــلــيــارات دوالر 

سيتدهور كثيرا فور قطع العالقات.
وفــــي حــديــثــه مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، قــال 
ليالز، إن نسبة كبيرة من البضائع اإليرانية 
املـــصـــدرة لــلــعــراق تــمــر بــاملــنــافــذ الــحــدوديــة 
البرية مع إقليم كردستان، فضال عن وجود 
صادرات ترسل لإقليم ذاته، وهو ما يعني 
أن االنــفــصــال حـــال حــدوثــه ســيــتــرك نتائج 

سلبية، مشيرا إلى أن الكل سيتأثر سلبا.
وفــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بــــالــــتــــوقــــعــــات املـــتـــعـــلـــقـــة 
باملؤشرات االقتصادية، أجاب ليالز أن قطع 
ــاع أســعــار  ــفـ الـــعـــالقـــات مـــع إيـــــران يــعــنــي ارتـ
الــســلــع، وصــعــود سعر صــرف الــــدوالر أمــام 
مــا يعني  اإلقــلــيــم، وهــو  فــي  العملة املحلية 
زيـــــــادة فــــي نــســبــة الــتــضــخــم االقـــتـــصـــادي، 
والتي  بالجدية،  املتوقعة  األضـــرار  واصــفــا 

في الــجــدوى االقتصادية في املــشــروع. ويرى 
ميخائيل كروتيخني الشريك في شركة »روس 
إينرغي« لالستشارات، أن خطط »روس نفط« 
لــهــا أبـــعـــاد ســيــاســيــة أكــثــر مــنــهــا اقــتــصــاديــة، 
لــعــدم احــتــيــاج تــركــيــا إلـــى مــثــل هـــذه الكميات 
اإلضافية من الغاز الطبيعي، ال سيما في ظل 
الغاز  لنقل  التركي«  »السيل  مشروع  تحقيق 

الروسي عبر قاع البحر األسود.
»الــعــربــي  ويـــقـــول كـــروتـــيـــخـــني، فـــي حــديــثــه لـــ
الجيوسياسية،  النظر  وجهة  »مــن  الجديد«، 
كردستان  في  تحقيق مشروع جديد  سيأتي 
الــعــراق بتعزيز نفوذ روســيــا فــي املنطقة، إال 
أنـــه غــيــر مــجــد مــن وجــهــة الــنــظــر االقــتــصــاديــة 

البحتة«.
ــيـــاق: »ســيــشــكــل خط  ويــضــيــف فـــي ذات الـــسـ
لعمالق  منافسة  وتركيا  كردستان  الغاز بني 
الــغــاز الــروســي غــازبــروم فــي الــســوق التركية، 
ووجوده سيصب في مصلحة تركيا وسيزيد 
مــن قـــوة مــوقــفــهــا فــي الــتــفــاوض عــلــى أســعــار 

التركيز  العراق  املعنيني في كردستان  على 
من  استفتاء  تبعات  إلدراك  اآلن  مــن  عليها 

هذا القبيل. 
الــــواردات  اإلقــلــيــم يعتمد كثيرا على  وكـــون 
ــن كـــونـــه مـــمـــرًا هــامــا  ــن الــــخــــارج، فــضــال عـ مـ
للبضائع اإليرانية التي تنقل ملناطق ثانية 
في العراق، فسيكون املعنيون فيه مضطرين 
للبحث عــن بــدائــل اقــتــصــاديــة بشكل فــوري 

وسريع.
وحــســب لــيــالز فــإن إســرائــيــل ودوال أوروبــيــة 
إيــران وحتى  اقتصاديا عن  قد تشكل بديال 
عــــن تـــركـــيـــا فــــي بـــعـــض األحـــــيـــــان، لـــكـــن هـــذا 
ــه، والــســبــب يتعلق  صــعــب املــنــال، حــســب رأيــ
ــرانــــي ســـــوري عـــراقـــي لكل  بـــرفـــض تـــركـــي إيــ
املعنيون  لها  الــتــي يحضر  الــســيــنــاريــوهــات 
في اإلقليم، واصفا األمر باملعقد كونه يتطلب 
كذلك تعاونا مع بعض األطــراف في الداخل 
الــســوري الـــذي يعاني مــن عــدم اســتــقــرار في 
الــراهــن بما يشكل مــمــرات اقتصادية  الــوقــت 

ــإن »الــنــفــوذ الــســيــاســي الــروســي  ــذا فـ الـــغـــاز، لـ
سيزداد في كردستان«.

وكــانــت »روس نــفــط« قــد أبــرمــت فــي يونيو/
حـــــــزيـــــــران املــــــاضــــــي اتــــفــــاقــــيــــة اســــتــــثــــمــــاريــــة 
ومــجــمــوعــة مـــن اتــفــاقــات تــقــاســم اإلنـــتـــاج مع 
مفاوضات  وجــرت  العراق،  كردستان  حكومة 
حـــول مــشــاركــة الــشــركــة الــروســيــة فــي تمويل 
اإلقليم،  في  الغاز  لنقل  التحية  البنية  إنشاء 
وتــتــوقــع »روس نــفــط« أن يــتــم الــتــوقــيــع على 

آمنة لإقليم، وهو ليس شأنا سهال. ولطاملا 
ارتـــبـــط الـــرفـــض اإليــــرانــــي لــالنــفــصــال بقلق 
ــران،  إيـ بــاقــتــراب إســرائــيــل مــن  كبير يتعلق 
أذربيجان  باستثناء  جيرانها  لــدى  فليس 
عالقات مع هذا الكيان، وانفصال كردستان 

قــبــل نهاية  املـــشـــروع  لــهــذا  اتــفــاقــيــة منفصلة 
نــفــط«  وأفـــــادت »روس  الـــجـــاري 2017.  الـــعـــام 
في بيان صدر قبل أيــام، بأنه قد يتم تشغيل 
املشروع داخل كردستان العراق في عام 2019، 

على أن يبدأ التصدير في عام 2020.     
الـــروســـيـــة  الــــشــــركــــة  لـــيـــســـت  ــفــــط«  نــ و»روس 
ــتـــي لـــهـــا وجــــــود فــــي كـــردســـتـــان  ــيــــدة، الـ الــــوحــ
العراق، إذ تستثمر »غازبروم نفط« في ثالثة 

حقول في اإلقليم.
وعــلــى عــكــس الــقــوى الــكــبــرى، فـــإن روســيــا لم 
تــنــدد بــاالســتــفــتــاء حـــول اســتــقــالل كــردســتــان 
الـــعـــراق، مكتفية بــالــدعــوة عــلــى لــســان وزيـــر 
خــارجــيــتــهــا، ســيــرغــي الفــــروف، إلـــى »تحقيق 
ذلك  في  لأكراد، شأنهم  املشروعة  التطلعات 
ــار أحــكــام  شـــأن غــيــرهــم مـــن الــشــعــوب، فـــي إطــ

القانون الدولي«.
وتنوي كردستان العراق تصدير غاز اإلقليم 
إلى أوروبــا عبر األراضــي التركية، ولكن ذلك 
ســيــتــوقــف عــلــى مــوافــقــة الــحــكــومــة الــتــركــيــة. 

الـــعـــراق يــعــنــي تــواجــد إســرائــيــل اقــتــصــاديــا 
على الحدود الغربية إليران، وهي باألساس 
منطقة حدودية حساسة حتى دون تحقق 

سيناريو االنفصال.
وبـــحـــســـب مـــوقـــع تــســنــيــم اإليـــــرانـــــي، بــلــغــت 
صادرات البضائع اإليرانية لإقليم قبل عام 
بينما وصل  دوالر،  مــلــيــارات   8 نحو   2014
مــلــيــارات دوالر بأفضل  إلــى 4  الــرقــم حاليا 

حاالته.
اإليرانية  السفارة  في  التجاري  امللحق  لكن 
لــدى الــعــراق، محمد رضــا زاده، أعــرب خالل 
اجـــتـــمـــاع بـــني قـــطـــاعـــات حــكــومــيــة وخــاصــة 
إيــران  شمالي  غلستان  محافظة  استقبلته 
الــعــام املــاضــي، أن حجم الــتــبــادل بــني بــالده 
مــلــيــار دوالر، من  إلــــى 13  ــل  ــراق وصــ ــعــ والــ
ضمنها مــا يــزيــد عــن 6 مــلــيــارات دوالر هي 
حجم صادرات السلع غير النفطية اإليرانية 
للعراق، مؤكدا تضاعف معدل هذا النوع من 

الصادرات 17 مرة خالل العقد األخير.

ــن الـــكـــمـــيـــات الــقــلــيــلــة لــلــغــاز  ــم مــ ــرغــ وعـــلـــى الــ
إلى تنويع  أوروبــا بحاجة  فإن  الكردستاني، 

مصادر الغاز بعيدًا عن الهيمنة الروسية.
التنفيذي  الرئيس  سيتشن،  إيغور  وبحسب 
لــــروس نــفــط، وأحــــد أقــــرب الــحــلــفــاء للرئيس 
ــــني، فــــــإن الـــشـــركـــة  ــوتـ ــ ــــي فـــالديـــمـــيـــر بـ ــــروســ الــ

ستوسع التعاون مع كردستان العراق.
وقال سيتشن في تصريحات في وقت سابق 
مـــن ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول الـــجـــاري إن االتــفــاقــات 
في  ثقل  ذات  استثمارات  على  مثااًل  »تضرب 
واحدة من املناطق الرئيسية بالشرق األوسط، 
)أنشطة(  نطاق  توسعة  للشركة  سيتيح  بما 
إنتاجها واستكشافها وزيادة ربحية أصولنا 

العاملية«.
ولــطــاملــا عـــارضـــت بـــغـــداد املــبــيــعــات املستقلة 
للنفط من إقليم كردستان العراق. ويقدر إقليم 
لالستخراج  الــقــابــلــة  احتياطياته  كــردســتــان 
الــنــفــط و5.66  بــرمــيــل مـــن  بــنــحــو 45 مــلــيــار 

تريليونات متر مكعب من الغاز.

توّسع روسي في نفط اإلقليمإيران تحجب السلع للضغط على األسواق

روس نفط تمول خطًا 
لنقل الغاز إلى تركيا 
بطاقة 30 مليار متر 

مكعب سنويًا

ــلـــيـــم، ورغـــــم تـــضـــّرر الـــدولـــتـــني إال أن  مـــع اإلقـ
ضــررهــمــا ســيــكــون بــســيــطــا قــيــاســا بــالــضــرر 
اقتصادي  الذي قد يتسبب بانهيار  الخطير 

في اإلقليم وما يرافقه من تداعيات أخرى«.
واالستثمارية،  التجارية  األضـــرار  وبجانب 
فــإن الخطر األكــبــر يــحــدق بــصــادرات النفط، 
الــتــي تــقــدر وفـــق الــبــيــانــات الــرســمــيــة بنحو 
650 ألــــف بــرمــيــل يـــومـــيـــا. فـــي املـــقـــابـــل، يــرى 
االستفتاء جاء  نحو  التوجه   

ّ
أن اقتصاديون 

ألسباب اقتصادية، وللضغط على الحكومة 
املركزية في بغداد والدول املجاورة.

لكن باسم جميل أنطوان، الخبير االقتصادي 
بــإقــلــيــم كـــردســـتـــان الــــعــــراق، يـــؤكـــد أن »نــمــو 

حصار تجاري متوقع... 
والنفط األكثر تضررًا

ــم يــرتــبــط  ــيـ ــلـ ــربـــي الـــجـــديـــد«، إن »اإلقـ ــعـ لــــ »الـ
بالدرجة  بمصالح دولية وإقليمية، ويعتمد 
األولــــى فــي اقــتــصــاده، عــلــى الــــدول املــجــاورة 
وبغداد«، مشيرا إلى أن تلويح تركيا وإيران 
بإغالق الحدود، يعد مؤشرا خطيرا وتهديدا 
املسؤول،  ويوضح  اإلقليم.  ملستقبل  واضحا 
الذي طلب عدم ذكر اسمه لحساسية منصبه، 
ــتـــني  ــدولـ ــــع الـ ــقــــت الـــــحـــــدود مـ ــلــ غــ

ُ
»فــــــي حــــــال أ

فــســيــكــون اإلقــلــيــم مــنــعــزال عـــن الــعــالــم بشكل 
الــحــدود مغلقة باألساس  أن  كــامــل، ال سيما 
مــع ســـوريـــة، وهـــو مــا سيتسبب فــي حصار 
خانق ستكون له نتائج وخيمة جّدا ال يمكن 
تالفيها«. ويضيف »بالتأكيد اإلقليم لم يختر 
الظرف املناسب اقتصاديا وسياسيا إلطالق 
ــراءات  ــ ــــه لــم يــتــخــذ اإلجـ

ّ
هـــذا املـــشـــروع، كــمــا أن

الوقائية له، ما يحتم التراجع عنه قبل فوات 
األوان«.

ــا القـــتـــه من  ويــتــابــع »خـــطـــوة االســتــفــتــاء ومــ
رفـــــض فــــي املـــنـــطـــقـــة كـــشـــف عــــن خـــطـــورتـــهـــا، 
فالدول املرتبطة اقتصاديا باإلقليم وتحديدا 
تركيا وإيــران، هما األكثر رافضا لالستفتاء، 
اقتصادي  نشاط  أي  أنها ستوقف  يعني  ما 

إسطنبول ـ باسم دباغ وعدنان عبدالرزاق

التركية مع  التجارية واالقــتــصــاديــة  الــعــالقــات  تــحــّول ملف 
التوتر  امللفات بعد تصاعد  أهــم  أحــد  إلــى  إقليم كردستان، 
بسبب إصــرار أربيل على املضي في خطوات االنفصال عن 
العراق، وسط تلويح أنقرة بتطبيق عقوبات اقتصادية على 
اإلقليم، األمر الذي لن تتوقف تبعاته على كردستان فحسب، 
بــل قــد تــكــون مــؤملــة ألنــقــرة أيــضــا، والــتــي ستخسر الطريق 

البري الوحيد ألهم وجهات صادراتها.
فعلى الرغم من انخفاض الصادرات التركية إلى العراق إلى 
اإلسالمية  الــدولــة  تنظيم  قبل ظهور  عليه  كانت  مــا  نصف 
الـــعـــراق مــا زال واحــــدًا مــن أهــم  ــام 2014، إال أن  »داعـــــش« عـ
األسواق بالنسبة لتركيا، والتي وصلت صادراتها للسوق 
إلـــى نــحــو 7.63 مــلــيــارات دوالر جــرى  ــام 2015  الــعــراقــيــة عـ
إقليم كردستان، بينما بلغت وارداتــهــا نحو  معظمها عبر 

863 مليون دوالر.
وضوحا  أكثر  اإلقليم  في  التركي  التجاري  الوجود  ويبدو 
مقارنة مع أي من الدول الجوار، فالعالمات التجارية التركية 
منتشرة في كافة أرجــاء كردستان، بــدءًا من مراكز التسوق 
ووصـــــواًل إلـــى مــشــاريــع اإلســـكـــان ومــتــاجــر األثــــاث والــســلــع 
التركية  الــشــركــات  تــديــر  بينما  واالســتــهــالكــيــة،  الــتــجــاريــة 
الخدمات  منها  القطاعات،  من  واسعة  في مجموعة  أعمااًل 
قامت هذه  إذ  والغاز،  النفط  واملالية، واستخراج  املصرفية 
الــشــركــات، والــتــي يــقــدر عــددهــا بنحو 1300 شــركــة، ببناء 
معظم مشاريع البنية التحتية بما في ذلك مطار أربيل الذي 

بلغت تكلفته 550 مليون دوالر.
الحكومة  طــاولــة  على  املــطــروحــة  السيناريوهات  بــني  ومــن 
تقييد  االنفصال،  على  اإلقليم  إصــرار  مع  للتعامل  التركية 
الذي  وبــالــذات معبر خابور  الحدودية  املعابر  الحركة عبر 
يعتبر الشريان الحيوي ألربيل، ولكن يرى مراقبون أنه لن 
يصل إلــى حد إغــالق الــحــدود، بل سيهدف إلــى رفــع أسعار 

السلع ال أكثر.
املقابل، يعتبر اإلقليم أحد أهم وجهات الصادرات  لكن في 
العاملة في جنوب وجنوب شرق تركيا،  التركية  للشركات 
ومـــن بـــني هـــذه الــشــركــات شــركــة كـــادأوغـــلـــو الــقــابــضــة الــتــي 
تــتــخــذ مــن مــديــنــة غــــازي عــنــتــاب مــركــزًا لــهــا، وتــديــر خمس 
محطات وقود في كل من زاخو وأربيل ودهوك والسليمانية 
فــي كــردســتــان، إضــافــة إلــى كونها أحــد أهــم مـــوردي السلع 

الغذائية لإقليم من تركيا.
»العربي الجديد«:  ويقول مدير الشركة، تاركان كادأوغلو لـ
الــشــركــات التركية ستضطر  الــتــوتــر، فــإن  »فــي حــال استمر 
لــلــخــروج بــشــكــل نــهــائــي مـــن اإلقـــلـــيـــم، مـــا ســيــعــنــي خــســارة 

ــلـــيـــارات الـــــــــدوالرات مـــن فــــرص االســـتـــثـــمـــار والـــتـــصـــديـــر«.  مـ
والتي  للنقل،  طــه  طــه، رئيس مجلس شركة  أمــني  وبحسب 
تعمل في مجال النقل إلى أراضي اإلقليم، فإن الوضع الحالي 
بفترة انتظار، موضحا أن »بعض الشركات أوقفت أعمالها، 

ولكن في حال انتهاء التوتر فإنها ستعود مباشرة«.
من ناحية أخرى تبدو األراضي التركي املنفذ الوحيد لنفط 
بــني حقول  التي تصل  األنابيب  الــخــارج، عبر  اإلقليم نحو 

النفط في كركوك أو اإلقليم بميناء جيهان التركي.
ومن بني العقوبات التركية املطروحة التضييق على تصدير 
نفط اإلقليم، وعدم تحويل أنقرة ملستحقات التصدير، بينما 
املـــورد بشكل كبير في  الــعــراق على هــذا  يعتمد كــردســتــان 

تدبير احتياجاته املالية.
ــذا الـــســـالح يــبــدو  ــإن اســتــخــدام هـ ولــكــن بــحــســب مــراقــبــني، فـ
الــتــركــيــة سيكون  قــبــل اإلدارة  بــحــديــن، ألن اســتــخــدامــه مــن 
بمثابة ضربة كبيرة للثقة بأنقرة التي تحاول تقديم نفسها 
كمعبر عاملي للغاز والنفط من وسط آسيا وروسيا والشرق 

األوسط نحو كبار مستهلكيه في أوروبا.
كذلك ترتبط أنقرة وأربيل باتفاقيات »سرية« تم توقيعها 
ــم يــتــم الــكــشــف عـــن جميع  فـــي 2013 فـــي مـــجـــال الــنــفــط، ولــ
تفاصيلها، ومنحت الحق لشركة نفط تركية في 12 قطعة 
اســتــكــشــاف، 6 مــنــهــا مـــع إكـــســـون مــوبــيــل مــقــابــل بــنــاء خط 

أنابيب لنقل نفط وغاز اإلقليم مليناء جيهان.
بأن  بــارزانــي،  نيجرفان  اإلقليم،  حكومة  رئيس  أعلن  كذلك 
تركيا وقعت اتفاقا مع حكومته ملدة خمسني عاما لتصدير 
الــنــفــط الـــكـــردي، وبــالــتــالــي فـــإن حــصــار اإلقــلــيــم قـــد يسبب 
ــروات كــردســتــان، األمـــر الــذي  خــســارة الــنــفــوذ الــتــركــي فــي ثــ
يبدو أنه سيخلق فراغا لن تتورع بعض الدول عن محاولة 

االستفادة منه.
ويــســتــبــعــد املــحــلــل الــــكــــردي، أحــمــد قـــاســـم، أن تــلــجــأ تــركــيــا 
الــتــأثــيــر عــلــى املستثمرين  الــعــقــوبــات االقــتــصــاديــة أو  إلـــى 
والشركات في اإلقليم، مشيرًا في حديثه لـ »العربي الجديد« 
التركية،  الــتــجــارة والصناعة  غــرف  مــن  أن ثمة ضغطا  إلــى 
التركية  االســتــثــمــارات  بالسياسة، ألن  االقــتــصــاد  زج  لــعــدم 

ستتضرر أكثر مما سيتأذى اإلقليم.

تداعيات 
االنفصال

تركيا تضغط بالعقوبات... 
والخسائر تالحق الجميع

هددت تركيا بعقوبات اقتصادية 
ضد إقليم كردستان حال االنفصال 

عن العراق، ما سيكون له 
تداعيات كبيرة على اإلقليم، لكن 

تبعات ذلك قد تكون مؤلمة 
ألنقرة أيضًا

من  متزايدا  إقباال  الــعــراق،  كردستان  إقليم  في  األســـواق  شهدت 
األساسية بكميات متزايدة، فيما قالت مصادر  السلع  لشراء  المواطنين 
محلية، إن هناك عمليات تخزين للمنتجات، تحسبا لحدوث اضطرابات 
وتلويح تركيا وإيران بإغالق الحدود في حال مضي حكومة كردسيتان 
حركة  العراق  ولكردستان  العراق.  عن  اإلقليم  استقالل  خطوات  في 
وإيــران،  تركيا  مع  المتعددة  الحدودية  المنافذ  عبر  واسعة  تجارة 

وإغالق الحدود سيؤدي إلى تداعيات كبيرة على حركة األسواق.

تخزين السلع األساسية

بات إقدام حكومة 
كردستان على استفتاء 

االنفصال عن العراق 
بمثابة مغامرة غير 

محسوبة النتائج على 
اقتصاد اإلقليم، الذي 

تتزايد التحذيرات بانهياره

تتجه شركة »روس نفط« 
الروسية لتمويل بناء خط 

لنقل الغاز من كردستان 
العراق إلى تركيا، وسط 

محاوالت لمد النفوذ 
الروسي

)Getty( السلع التركية األكثر حضورًا في أسواق كردستان العراق

االثنين 25  سبتمبر/ أيلول   2017 م  5 محرّم 1439 هـ  ¶  العدد 1120  السنة الرابعة
Monday 25 September 2017

االثنين 25  سبتمبر/ أيلول   2017 م  5 محرّم 1439 هـ  ¶  العدد 1120  السنة الرابعة
Monday 25 September 2017


