
العراق  كرد�ستان  اقليم  يواجهها  كبرية  حت��دي��ات   
مع  جديدة  اقت�سادية  مرحلة  ودخوله  اال�ستفتاء  بعد 
و�سعوبة  ال�سياحة  وتراجع  احلدود  اغالق  احتماالت 
تاأثريات  من  ال�سعوبات  هذه  يرافق  وما  الغذاء  دخول 
الواقع  يف  خ�سائر  ذل��ك  ت���وازي  احل��ي��اة،  يف  �سلبية 

اال�ستثماري الذي انتع�ش خالل ال�سنوات املا�سية.
واعلنت اللجنة املالية النيابية، االأربعاء، اتخاذ قرارات 
املخالف  اال�ستفتاء  الجرائه  كرد�ستان  اإقليم  بحق 
للد�ستور هي ا�ستنادا اىل املادة )59( واملادة )138( 
من الد�ستور العراقي هي، اأواًل: ايقاف جميع التعامالت 
النافذة  امل�رصفية  واملالية مع االقليم وعلى اجلهات 
واالمانة  كافة  ال��وزارات  وهي  القرارات  بهذه  االلتزام 
العامة مللج�ش الوزراء وهيئة التقاعد العامة واملنافذ 

احلدودية وامل�سارف والكمارك .
ثانيًا : من اجل احلفاظ على احتياطي البنك املركزي 
االقليم  يف  امل�سارف  اىل  االجنبية  العملة  بيع  يحظر 
اق��راره  تاريخ  من  ابتداًء  القرار  هذا  وينفذ  وفروعها 
على  حظر  فر�ش  ال���وزراء  جمل�ش  وق��رر  )االرب��ع��اء(. 
 3 خالل  العراق  كرد�ستان  واإىل  من  اجلوية  الرحالت 
اأيام اإن مل تخ�سع مطارات االإقليم للحكومة االحتادية.
وقال املكتب االإعالمي لرئي�ش الوزراء حيدر العبادي، 
يف بيان �سدر عنه ون�رصته و�سائل اإعالمية اإن " جمل�ش 
الوزراء قرر اإيقاف الرحالت اجلوية القادمة واملغادرة 
من واإىل الدول االأخرى يف مطاري اأربيل وال�سليمانية 
". واأو�سح مكتب العبادي اأن "هذا االإيقاف يبقى �ساري 
مطاري  عمل  خ�سوع  حلني  املفعول 
اأرب��������ي��������ل 

احلدودية  املنافذ  هيئة  واإ�رصاف  لرقابة  وال�سليمانية 
وجود  ي�سمن  ومبا  االحتادية،  املدين  الطريان  و�سلطة 
املذكورين  املطارين  يف  االحتادية  ال�سلطات  ممثلي 
القرار  من  وي�ستثنى  قانونا،  املحددة  باملهام  للقيام 
اأن  يجب  والتي  االإن�ساين  الطابع  ذات  الرحالت  اآنفًا 
حت�سل على موافقات خا�سة من ال�سلطات االحتادية، 
ا�ستثنائها  على  يوافق  التي  الطارئة  الرحالت  وكذلك 
رئي�ش جمل�ش الوزراء ". ويف �سياق مت�سل، ذكر البيان 
احلدودية  املنافذ  "تخ�سع  اأن  اأي�سا  قرر  املجل�ش  اأن 
اجلوار  بدول  العراق  تربط جمهورية  التي  كافة  الربية 
هيئة  ورق��اب��ة  الإ����رصاف  كرد�ستان  اإقليم  طريق  عن 
احلدودية  املنافذ  وغلق  االحتادية،  احلدودية  املنافذ 
بني  للعبور  ت�ستخدم  التي  كافة  الر�سمية  غري  الربية 
اأن  العبادي  مكتب  وتابع   ." اجل��وار  ودول  كرد�ستان 
هذين القرارين �سيجري تنفيذهما من تاريخ �سدورهما 
" يف ال�ساعة 18:00 من يوم اجلمعة املوافق 29 اأيلول 
2017"، موؤكدا يف الوقت ذاته اأن على اجلهات املعنية 

االلتزام بهما.
اأ�سواأ احلاالت  وال ت�سمل املهلة الرحالت الداخلية ويف 
�سيتم حتويل م�سار الرحالت الدولية من واإىل كرد�ستان 
اأخرى.  وطلبت بغداد قبل  اإىل بغداد ومطارات عراقية 
اأيام من الدول االأجنبية وقف الرحالت املبا�رصة  عدة 
االإقليم  الدوليني داخل  وال�سليمانية  اأربيل  اإىل مطاري 
علقت  التي  اإي��ران  �سوى  النداء  لهذا  ت�ستجب  مل  لكن 

الرحالت املبا�رصة اإىل االإقليم.
�سلطات  اإج���راء  خلفية  على  التطورات  ه��ذه  وت��اأت��ي   
كرد�ستان العراق، يوم االثنني، اال�ستفتاء على ا�ستقالل 
االإقليم عن الدولة العراقية، الذي �سارك فيه نحو 3.3 
باملئة،   72 جتاوزت  اإقبال  ن�سبة  مع  �سخ�ش،  مليون 
احلكومة  ب�سدة  عار�ستها  خطوة  يف  وذل��ك 
ال��ع��راق��ي��ة امل��رك��زي��ة 

واإيران  تركيا  راأ�سها  على  ال��دول،  من  وعدد  بغداد  يف 
وال���والي���ات امل��ت��ح��دة وب��ري��ط��ان��ي��ا. ورج���ح اخلبري 
ارتفاع   ، االربعاء  م�سهداين،  الرحمن  عبد  االقت�سادي 
الواحد  للربميل  دوالر   60 من  اكرث  اىل  النفط  ا�سعار 
يف  ال��ع��راق،  عن  كرد�ستان  اقليم  انف�سال  ح��ال  يف 
حني توقع عدم التزام تركيا بالعقوبات التي فر�ستها 
خا�ش  ت�رصيح  يف  م�سهداين  وق��ال  كرد�ستان.   على 
عن  كرد�ستان  اقليم  انف�سال   " نيوز«،ان  ل�»اجلورنال 
"، م�سيفا  النفط  ا�سعار   العراق �سيوؤثر ب�سكل كبري يف 
االقليم  على  احل�سار  تركيا  طبقت  ح��ال  يف   " ان��ه 
�سيعمل  ذلك  ف��اإن  ارا�سيها  عرب  نفطه  م��رور  ومنعت 
على �سعود ا�سعار النفط ". واأ�ساف ،ان " ا�سعار النفط 
تتاثر باملتغري ال�سيا�سي "، موؤكدا انه "يف حال ن�سوب 
حروب و�رصاعات بني االقليم واملركز �سيعمل ذلك على 

ارتفاع �سعر برميل النفط اىل اكرث مما هو عليه االن".
ورجح م�سهداين " عدم التزام تركيا بقطع ت�سدير نفط 
ت�سد جزءا  انها  ال�سبب اىل  ارا�سيها عازيا  االقليم عرب 
مع  اتفاقيات  وقعت  انها  اىل  ا�سافة  احتياجاتها  من 
�رصكات عاملية ومن غري املمكن الغاء تلك االتفاقيات".  
اخلبري االقت�سادي با�سم جميل انطوان قال: ان اقت�ساد 
كرد�ستان جزء من االقت�ساد العراقي اعتمادا على ما 
ت�سخه احلكومة من الريع النفطي الذي يغذي املوازنة 

االحتادية العامة للبلد.
يف  كبرية  ا�ستثمارات  ان  اىل  االنتباه  لفت  انطوان 
كرد�ستان من خمتلف الوجهات العاملية لوجود اجواء 
امنية، وال�سوؤال هو هل �ستبقى اآمنة يف ظل تهديد دول 
كبرية؟،  �سعوبات  من  يخلق  وما  واملقاطعة  اجل��وار 
االج��واء  متتلك  مل  االن  اال�ستثمارية  البيئة  ان  مبينا 
اجلوار  دول  وتهديدات  احلدود  اغالق  ظل  يف  ال�سابقة 

التي نتجاهل مدياتها وحجمها.
وا�سار اىل ان االقليم كان ي�سخ ماال يقل عن 700 الف 
ما  ح�سب  للتوقف  ومعّر�ش  اال�سواق  اىل  نفط  برميل 
اعلنت تركيا، مبينا انه امام هذا 

الو�سع تتعقد االمور كثريا، معربا عن اأمله يف ان ترجح 
وحدة  على  احلفاظ  ويتم  املو�سوع  ويعالج  احلكمة 

العراق.
اإحداث  على  �ستعمل  الظروف  مثل هذه  ان  اكد  انطوان 
خلل كبري يف احلياة االقت�سادية خ�سو�سا وان الرواتب 
التي  القوميات  تتاأثر كثري من  تدفع بالن�سف و�سوف 

تقطن �سمال العراق وكذلك الطبقات الفقرية.
االخرى  وال��دول  لرتكيا  الكبرية  اال�ستثمارات  ان  كما 
خ�سو�سا �سرتبك واقع ال�سوق اذا ما ان�سحبت، ال�سيما 
ان تركيا اعلنت موقفها ازاء االقليم وهذا يوؤثر �سلبا يف 
وي�سيبها  �ستتاأثر  ال�سياحة  ان  عن  ف�سال  االقت�ساد، 
االنكما�ش نتيجة املقاطعة وهي التي تدر وارداً ماليًا 

كبرياً.
وبني وجود ت�سابك يف امل�سالح بني كرد�ستان ومدن 
حتوطت  هل  ولكن  جدا  معقدة  وه��ذه  االخ��رى  العراق 

حكومة كرد�ستان لهذا االمر؟.
وتابع مت�سائاًل: هل احتاطت حكومة االقليم لتداعيات 
ما بعد اال�ستفتاء وعملت على تخزين الغذاء والطاقة اذا 
مل نوؤ�رص وجود اجراء بهذا االجتاه، كان من املفرت�ش 
ان تكون عملية ت�سوية حتفظ وحدة العراق وناأمل مرة 
العراق  ويبقى  كر�ستان  اىل  احلكمة  تعود  ان  اخ��رى 

موحداأ؟.
افتقار  االنف�سال  حتديات  من  ان  مراقبون  وي��رى 
اال من خالل دول اجلوار  كرد�ستان الي حدود بحرية 
املنفذ  الغاء  ان  كما  كردية،  دولة  اقامة  ترف�ش  التي 
احلدودي املتخ�س�ش مبرور الب�سائع اىل و�سط وجنوب 
العراق يحرم االقليم من منافع اقت�سادية كبرية كان 

يحققها من الدور الت�سويقي يف هذا املف�سل املهم. 
�سوف  امل���ورد  ه��ذا  ف��ان  ال�سياحي  اجل��ان��ب  يف  ام��ا 
تنحدر ايراداته اىل م�ستويات متدنية، ال �سيما ان عيد 
اال�سحى املا�سي �سهد دخول اكرث من 147 الف �سائح 

من خمتلف مناطق العراق اىل اقليم كرد�ستان.
عليا  منا�سب  تخ�رص  �سوف  العراق  كرد�ستان  ان  كما 
�سعوبة  عن  ف�سال  املوؤ�س�سات  جميع  يف  الدولة  يف 

االعرتاف الدويل.

إجراءات مطولة وقروض تتعثر 

بحجة غياب السيولة
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اقتصاديات العراق قرارات مالية اتحادية تضيق الخناق على اإلقليم 

منافذ ومطارات كردستان بانتظار حظر يشل اإلقليم اقتصاديًا
بغداد- خاص

حروب االقتصاد المستقبلية.. الغاز 

مفتاح الهيمنة العالمية الجديد

»فيات« تستثمر 37 مليون يورو 

في قطاع السيارات في المغرب

مجلس الوزراء يوجه المالية بتمويل العمل 
بـ135 مليار دينار رواتب شبكة الحماية

العراق يعين عالء الياسري محافظًا 
جديدًا في أوبك

محلل نفطي : 900 ألف برميل ستسحب يوميًا 
من السوق العالمية بسبب أزمة كردستان

صندوق النقد الدولي: ثالث وزارات 
عراقية تستحوذ على مليوني وظيفة

 ق��ال املحلل النفطي، حمزة اجلواه��ري، اإن اأزمة ا�ستفتاء اإقليم كرد�ستان 
�ست�سح��ب 900 األف برميل يوميا من ال�س��وق العاملية ما �سريتفع اأ�سعار 
النفط اخلام. واو�سح اأن "ازمة كرد�ستان احلالية �سرتفع من اأ�سعار النفط 
نتيج��ة تهديد تركيا بغلق اأنب��وب النفط امل�سدِّر للنفط الكردي"، مبينا اأن 
"كمية النفط املنتجة يف اإقليم كرد�ستان تبلغ 900 األف برميل و�سحبها 
م��ن ال�س��وق �سيوؤث��ر يف االإنت��اج العامل��ي ومن ث��م يف االأ�سع��ار". ويرى 
اجلواه��ري، اأن اأزم��ة اإقليم كرد�ستان �ست�ستمر مل��دة طويلة ويرافقها االآن 
انخفا���ش كمي��ة النفط العائمة يف �س��وق النفط العامل��ي اإىل اأقل من 50 
ملي��ون برميل يوميا ب�سبب اتفاق خف�ش االإنت��اج الذي تنفذه دول اأوبك، 
متوقع��ا ا�ستمرار ارتف��اع ا�سعار النفط. وكانت اأ�سع��ار النفط حومت قرب 
اأعل��ى م�ست��وى يف 26 �سهرا يوم الثالث��اء مدعومة بتهدي��د تركيا بوقف 
تدفقات اخلام من اإقلي��م كرد�ستان العراق واإ�سارات على ا�ستعادة ال�سوق 

توازنها بوترية اأ�رصع.

 اأعل��ن �سندوق النق��د الدويل، اأن ثالث وزارات عراقية ت�ستحوذ على مليوين 
وظيف��ة م��ن اأ�س��ل 3.5 ملي��ون وظيف��ة. وق��ال �سن��دوق النق��د الدويل يف 
تقري��ر اإن ”القط��اع الع��ام ميثل اأكرب جه��ات توظيف العمال��ة، ويعمل فيه 
م��ا يق��ارب 3.5 ملي��ون نح��و %42 من جمم��وع الوظائ��ف“، م�سيفا اأن 
”فات��ورة االأجور ملوظفي القطاع العام بلغت 34 تريليون دينار“. ونوه 
ب��اأن ”فاتورة االجور ارتفعت يف موازنة احلكومة اأكرث من خم�سة اأ�سعاف 
م�سجل��ة ارتفاع��ا م��ن %7 اإىل اأكرث م��ن %40“، م�س��ريا اإىل اأن ”وزارات 
التعلي��م والدف��اع والداخلية تعد اأكرب اجلهات توظيف��ا للعمال ويعمل فيها 
قراب��ة ملي��وين موظ��ف“، مو�سح��ا اأن ”%46 من املوظف��ني يعملون يف 
وزارات مدني��ة و%30 يعمل��ون يف وزارتي الدفاع والداخلية و%24 غري 

م�سنفني“.

قال��ت م�سادر يف منظمة البل��دان امل�سدرة للبرتول )اأوب��ك( اإن العراق 
عني عالء اليا�رصي حمافظا جديدا للبالد يف املنظمة ليحل حمل فالح 
العام��ري.كان اليا�رصي قد ُع��ني رئي�سا ل�رصكة ت�سوي��ق النفط العراقية 
احلكومي��ة )�سوم��و( يف وقت �سابق م��ن ال�سهر اجلاري خلف��ا للعامري 
ال��ذي ج��رى تعيينه م�ست�س��ارا يف وزارة النف��ط. وحّدثت اأوب��ك موقعها 

االإلكرتوين لت�سيف اليا�رصي حمافظا للعراق يف املنظمة.

    
ك�س��ف م�سدر حمل��ي يف اقليم كرد�ستان، ع��ن مغادرة عدة 
���رصكات تركية ا�ستثمارية حمافظت��ي دهوك واأربيل ب�سبب 
موق��ف اأنقرة الراف�ش لال�ستفتاء. وقال امل�سدر يف ت�رصيح 
�سحف��ي اإن "اأغل��ب ال���رصكات الرتكي��ة العامل��ة يف اربي��ل 
ودهوك يف جمال اجل�سور واالعمار واالقت�ساد غادرت قبل 
ع��دة اأيام اإقلي��م كرد�ستان، ب�سبب املوق��ف الرتكي الراف�ش 
لال�ستفت��اء ف�ساًل عن مطالب��ة اجلالية الرتكي��ة باملغادرة 
ف��ورا ". واأ�س��اف اأن "ال���رصكات الرتكي��ة كان��ت ت�ستوع��ب 
املئ��ات م��ن العامل��ني الك��رد يف االقلي��م لت�سغي��ل االي��دي 
العامل��ة يف املواق��ع التي تت��م فيها حركة بن��اء م�ستمرة". 
واأو�س��ح امل�س��در اأن "ال���رصكات املغ��ادرة ترك��ت اغل��ب 

امل�ساري��ع، م��ا ت�سبب بخلق حالة م��ن البطالة وقلة احلركة 
يف اربي��ل ب�سب��ب ق��رار اال�ستفت��اء". وهدد الرئي���ش الرتكي 
رج��ب طيب اأردوغان، الثالثاء، اإقليم كرد�ستان العراق باأنه 
ل��ن ي�ستطيع الوق��وف على قدمي��ه اإذا بداأت ب��الده بتطبيق 
اإجراءاته��ا �س��د اال�ستفت��اء، خماطب��ا الك��رد بالق��ول: ”لن 
تنجيك��م اع��الم ا�رصائيل الت��ي رفعتموها"  وب��داأت مالمح 
"احل�س��ار االقت�سادي" وتداعيات اال�ستفتاء على انف�سال 
اقلي��م كرد�ست��ان واملناط��ق املتن��ازع عليه��ا وب�سمنه��ا 
كرك��وك، تظه��ر "�رصيع��ا" يف االقلي��م، حي��ث مل يدخله منذ 
ا�سبوع��ني اأي �سائ��ح، ف�س��ال ع��ن االقب��ال "اجلن��وين" م��ن 
قب��ل الك��رد على حم��ال امل��واد الغذائية وحمط��ات الوقود. 
اإقلي��م كرد�ست��ان ال��ذي كان ي�سه��د حرك��ة جتاري��ة كبرية، 
�سه��د يف االأي��ام املا�سية اأزمة كب��رية يف احلركة التجارية 

مبحافظت��ي اأربيل وال�سليمانية ب�سب��ب ال�سيا�سة املتعجرفة 
لرئي���ش االقلي��م املنتهي��ة واليت��ه م�سع��ود ب��ارزاين والذي 
وحزبي��ة  �سخ�سي��ة  مل�سال��ح  اال�ستفت��اء  اإج��راء  يح��اول 
�سيق��ة. املواطن بيج��ار حم��ه، �ساحب معار���ش �سيارات 
يف ال�سليماني��ة، اأك��د ان "االأزم��ة االقت�سادي��ة مت��ر باقليم 
كرد�ست��ان منذ ع��ام 2014 ، لكننا ا�ستب�رصن��ا خريا بعودة 
الطرق الربية بعد اخلال�ش م��ن ع�سابات داع�ش االجرامية 
يف املو�س��ل ودي��اىل و�سالح الدين". واأ�س��اف اأن "التجار 
يف كرد�ستان عانوا من��ذ نحو اأ�سبوعني ب�سبب الت�رصيحات 
الناري��ة واخلالف��ات الكب��رية ب��ني املرك��ز واالإقلي��م ب�ساأن 
ق�سي��ة اال�ستفتاء خ�سو�سًا واأن اأغل��ب املواطنني الكرد يف 
ال�سليماني��ة ممتع�سون جدا" واأو�س��ح اأن "حملة اال�ستفتاء 
اأث��رت يف البيع وال�رصاء ل�سيارات االقليم وان اغلب اأ�سحاب 

املعار���ش يعتمدون على عرب الو�س��ط واجلنوب يف جتارة 
ال�سيارات". وتوؤك��د �سلوى، موظفة يف احد فنادق اربيل، ان 
"العرب بداأوا باملغادرة قبيل اجراء اال�ستفتاء ب�سبب قلقهم 
م��ن االج��راءات الكردية املتبع��ة"، مبين��ة اأن "اأغلب فنادق 
اربي��ل وده��وك وال�سليماني��ة تعتم��د عل��ى ال�سي��اح العرب 
ونح��ن نعاين ع��دم اقب��ال ال�سياح من��ذ اأكرث م��ن 13 يوما 
ب�سبب اخلالفات ال�سيا�سية والت�سعيد بني االقليم واملركز". 
وفيم��ا يخ���ش اال�س��واق التجاري��ة، ال�سيم��ا �س��وق الدوالر 
واملع��روف ب�س��وق البور�س��ة يف ال�سليمانية، فق��د اأ�سابها 
التعرث املايل اأي�سًا، حيث يوؤكد ابو األني وهو �ساحب مكتب 
ح��واالت مالية، ان "مو�سوع اال�ستفت��اء جعل اغلب التجار 
ال يتعامل��ون م��ع بور�سات كرد�ست��ان خوفًا م��ن اأن تغلق 

البور�سات الدولية للحواالت املالية داخل االإقليم.

أسبوعان بال سائح.. مالمح "الحصار االقتصادي" تظهر "سريعًا" في إقليم كردستان
الشركات التركية تغادر بسبب االستفتاء
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رئيس التحرير

وال�سوؤون  العمل  وزارة  بتمويل  املالية  وزارة  ال��وزراء،  جمل�ش  وجه 
�سبكة احلماية االجتماعية، يف  135 مليارا رواتب  االجتماعية مببلغ 
حني ا�سدر توجيهًا بخ�سو�ش متويل م�ساريع حمافظة بغداد ذات ن�سبة 
الوزراء يف  80 باملائة. وقال املكتب االعالمي لرئي�ش  اجناز اقل من 
بيان اإن »جمل�ش الوزراء عقد جل�سته االعتيادية االثالثاء برئا�سة رئي�ش 
جمل�ش الوزراء حيدر العبادي«، مبينا ان »املجل�ش ا�سدر توجيهًا بقيام 
وال�سوؤون االجتماعية رواتب �سبكة  العمل  املالية بتمويل وزارة  وزارة 
دون  من  واحدة  دفعة  دينار  مليار   135 مببلغ  االجتماعية  احلماية 
جتزئة، وهو املبلغ املتبقي من التمويل النقدي لعام 2017 يف �سوء 
اأن »املجل�ش ا�سدر  التكميلية«. وا�ساف املكتب،  تخ�سي�سات املوازنة 
توجيهًا بخ�سو�ش متويل م�ساريع حمافظة بغداد ذات ن�سبة اجناز اقل 
من 80 باملائة ومعاجلة امل�ساريع اال�ستثمارية امل�ستمرة، كما �سّوت 
وال�سيطرة  للتقيي�ش  املركزي  للجهاز  ال�رصاكة  عقد  ملف  على  املجل�ش 
النوعية«. يذكر اأن جمل�ش الوزراء يعقد يف يوم الثالثاء من كل اأ�سبوع 
جل�سة يناق�ش فيها م�ساريع القوانني وامل�ستجدات على خمتلف ال�سعد 

ال�سيا�سية واالقت�سادية واالجتماعية. 


