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تقرير

العبادي :األميركيون يرفضون تقسيم العراق
ّ
شكلت زيارة وزير الدفاع
األميركي جايمس ماتيس،
لبغداد وأربيل أمس ،الحدث
األبرز في العراق ،فيما أصدر
رئيس الوزراء حيدر العبادي،
بيانًا إثر لقائه بالمسؤول
األميركي ،بدا مطمئنًا
وواثقًا بالمرحلة المقبلة
انتهى لـقــاء رئـيــس ال ــوزراء العراقي
ح ـ ـيـ ــدر الـ ـ ـعـ ـ ـب ـ ــادي ،ب ـ ــوزي ـ ــر الـ ــدفـ ــاع
األم ـ ـيـ ــركـ ــي ج ــايـ ـم ــس م ــاتـ ـي ــس ،فــي
ب ـ ـ ـغـ ـ ــداد ،بـ ـبـ ـي ــان م ـق ـت ـض ــب أص ـ ــدره
ّ
مـكـتــب ال ـع ـبــادي ،يــؤكــد أن امل ـســؤول
الـ ــذي وص ــل ف ــي زي ـ ــارة غ ـيــر معلنة
إلى العاصمة العراقية ،جدد «الدعم
فــي ال ـحــرب عـلــى اإلرهـ ــاب» و«رف ــض
أي إجـ ـ ـ ـ ـ ــراء يـ ـ ـه ـ ــدف إلـ ـ ـ ــى ت ـق ـس ـي ــم»
الـ ـع ــراق ،وذل ـ ــك ف ــي إشـ ـ ــارة واض ـحــة
إلــى االسـتـفـتــاء على اسـتـقــال إقليم
كردستان الــذي تنوي أربيل إجــراءه
في نهاية الشهر املقبل.
وت ــأت ــي زيـ ـ ــارة مــات ـيــس ب ـعــد يــومــن
م ـ ــن إعـ ـ ـ ــان ال ـ ـع ـ ـبـ ــادي ب ـ ـ ــدء مـ ـع ــارك
اسـتـعــادة قـضــاء تلعفر الــواقــع غرب
مدينة املوصل والقريب إلى الحدود
الـ ـس ــوري ــة ،ف ــي ع ـم ـل ـيــات ي ـســانــدهــا
«جـ ـ ـ ـوًا» ال ـت ـح ــال ــف ال ـع ـس ـك ــري ال ــذي
ت ـق ــوده واش ـن ـط ــن .وأش ـ ــار ال ـع ـبــادي
ّ
في مؤتمره األسبوعي أمس ،إلى أن
«داعش ينهار» هناك.
وخالل اللقاء مع ماتيس ،ذكر مكتب
الـ ـعـ ـب ــادي أنـ ــه جـ ــرى «ب ـح ــث تـعــزيــز
ال ـت ـعــاون ...وال ـحــرب على اإلره ــاب»،
ف ـي ـمــا «ج ـ ــدد (م ــات ـي ــس) دعـ ــم ب ــاده
للعراق ...مؤكدًا أن الواليات املتحدة
األميركية تدعم الحفاظ على وحدة
العراق وترفض أي إجراء يهدف إلى
تقسيمه وزعزعة استقراره».
وفيما اقتصر بيان مكتب العبادي
على هــذه الـجــوانــب ،استبقت وكالة
«رويترز» وصول ماتيس إلى بغداد،
ون ـق ـل ــت ع ــن «مـ ـس ــؤول ــن أم ـيــرك ـيــن
ّ
طلبوا عدم نشر أسمائهم» أن وزير
الدفاع األميركي «سيبحث مستقبل
ال ـق ــوات األم ـيــرك ـيــة ف ــي ال ـع ــراق بعد
استعادة املدن الباقية تحت سيطرة
(داعش) والدور الذي يمكن أن تلعبه

في عمليات تحقيق االستقرار».
ّ
وبـ ـ ـ ـ ــات مـ ـ ــن املـ ـ ـ ـع ـ ـ ــروف أن الـ ـ ـق ـ ــوات
األم ـيــرك ـيــة زادت أعـ ـ ــداد عـنــاصــرهــا
فــي ال ـعــراق فــي خـضــم «ال ـحــرب على
داعــش» ،وهو أمر ال تنفيه الحكومة
ال ـ ـعـ ــراق ـ ـيـ ــة ،ب ـ ــل ت ـ ــدرج ـ ــه ف ـ ــي إط ـ ــار
االتفاقات التي جرى التوصل إليها
ل ـل ـم ـســاعــدة ف ــي هـ ــذه الـ ـح ــرب .علمًا
ّ
أن هـنــاك جـهــات تشير صــراحــة إلى
خـشـيـتـهــا ح ـي ــال «االرت ـ ـفـ ــاع ال ـســري
ألعداد القوات األميركية وانتشارها
ب ــن ع ــدد م ــن امل ـحــاف ـظــات الـعــراق ـيــة
ضمن قواعد عسكرية».
وش ـ ــدد مــات ـيــس قـبـيــل وص ــول ــه إلــى
ّ
ب ـ ـغـ ــداد ع ـل ــى أن اس ـ ـت ـ ـعـ ــادة مــدي ـنــة
املــوصــل مــا كــانــت لتحدث «مــن دون
ث ـب ــات رئ ـي ــس ال ـ ـ ــوزراء ال ـع ـب ــادي في
إعادة تشكيل هذا الجيش الذي كان
مشتتًا في عــام  ،2014الجيش الذي
ّ
ورثه» ،الفتًا في سياق حديثه إلى أن
املـعــركــة ضــد «داع ــش» ليست قريبة
من نهايتها.
وتعكس تصريحات الوزير األميركي
ال ـ ـتـ ــرح ـ ـيـ ــب األم ـ ـ ـيـ ـ ــركـ ـ ــي وال ـ ـغـ ــربـ ــي
بـ«جهود» العبادي في إدارة البالد
ف ــي ظ ــل «الـ ـح ــرب ع ـلــى داعـ ـ ــش» ،في
وق ـ ـ ــت ّأن األخـ ـ ـي ـ ــر ي ـ ـ ّ
ـوس ـ ــع م ــروح ــة
ال ـعــاقــات اإلقـلـيـمـيــة ل ـب ـغــداد بهدف
تجنيبها «سياسات امل ـحــاور» .وقد
ّ
رحب أول من أمس ،املبعوث الرئاسي
األمـ ـي ــرك ــي فـ ــي «الـ ـتـ ـح ــال ــف» ب ـيــرت
م ــاكـ ـغ ــورك ،ب ــ«ال ـت ـق ــارب ال ـتــاري ـخــي
والجدي بني (السعودية) والعراق»،
ّ
مـشـيـرًا إل ــى أن إدارتـ ــه «تـشـ ّـجــع ذلــك
جدًا».
ّ
وف ـ ــي أرب ـ ـيـ ــل الـ ـت ــي ش ــك ـل ــت امل ـح ـطــة
الـ ـع ــراقـ ـي ــة ال ـث ــان ـي ــة لـ ــوزيـ ــر ال ــدف ــاع
األميركي ،طغت مسألة إصرار رئيس
اإلق ـل ـيــم (املـنـتـهـيــة والي ـت ــه) مسعود
الـ ـ ـب ـ ــرزان ـ ــي ،عـ ـل ــى إج ـ ـ ـ ــراء اس ـت ـف ـت ــاء
االسـتـقــال «غـيــر امل ـلــزم قــانــونــا» في
مــوعــده فــي  25أي ـلــول املـقـبــل .وفيما
تأخر صدور بيان عن اللقاء ،استقبل
البرزاني ماتيس بعد ساعات قليلة
من إعالنه أمام وفد محلي «الحاجة
إلـ ــى ن ـش ـيــد وطـ ـن ــي ج ــدي ــد وتـغـيـيــر
الـ ـعـ ـل ــم فـ ــي اإلقـ ـلـ ـي ــم ل ـي ـش ـم ــل رمـ ــوز
املكونات األخرى بعد االستقالل».
ويــأتــي حــديــث ال ـبــرزانــي فــي الــوقــت
ال ــذي تـتــواصــل فـيــه امل ـفــاوضــات بني
ب ـ ـغـ ــداد وأربـ ـ ـي ـ ــل بـ ـش ــأن االس ـت ـف ـت ــاء
ّ
املرتقب .إال أن البرزاني قال أمس ،إنه
«ليس من مصلحة (األك ــراد) تأجيل

االستفتاء أو عــدم إجــرائــه» ،مضيفًا
أن «وف ـ ـ ــد أرب ـ ـيـ ــل ال ـ ـ ــذي زار ب ـغ ــداد
ّ
أوضــح رؤيـتـنــا» .علمًا أن «رويـتــرز»
ن ـق ـلــت ع ــن ع ـض ــو ف ــري ــق ال ـت ـف ــاوض
ّ
عـبــد ال ـلــه ال ــزي ــدي ،أن «ج ــول ــة أول ــى
مـ ــن امل ـ ـحـ ــادثـ ــات عـ ـق ــدت فـ ــي ب ـغ ــداد
األسبوع املاضي ،قربت بني مواقف
الجانبني» ،فيما أضاف« :هم (أربيل)
ُ
يبحثون عــن ض ـمــانــات ...وت ــرك ذلك
إلى الجولة املقبلة».
ّ
وم ــن امل ـع ــروف أن واش ـن ـطــن أعـلـنــت
مـ ـ ـ ــرارًا رف ـض ـه ــا إجـ ـ ـ ــراء االس ـت ـف ـت ــاء،
ّ
ّ
خاصة أن «تنظيمه سيشكل كارثة
على الحرب ضد داعش» ،فيما يقول
ّ
مسؤولون أميركيون إن وزير الدفاع
ج ــايـ ـم ــس م ــاتـ ـي ــس ،كـ ـ ــان «س ـي ـحــث
مسعود البرزاني على إلغائه».

وفـ ـ ــي املـ ـق ــاب ــل ،ب ـي ـن ـمــا جـ ـ ــدد ح ـيــدر
الـ ـعـ ـب ــادي ف ــي م ــؤت ـم ــره ال ـص ـحــافــي
أمـ ــس ،دع ــوت ــه إل ــى «الـ ـق ــادة األكـ ــراد
لـلـتـفـكـيــر ب ـص ــورة جـ ــادة واالب ـت ـعــاد

ّ
«العمال الكردستاني»:
النقاش بشأن االستفتاء
أصبح دعاية ومسخرة
عن قــرار االنفصال» ،أعلن «مسؤول
ّ
ك ــردي كـبـيــر» ل ــ«روي ـتــرز» أن «أك ــراد
العراق قد يدرسون إمكانية تأجيل
االس ـت ـف ـت ــاء م ـق ــاب ــل ت ـ ـنـ ــازالت مــالـيــة
وسياسية من الحكومة املركزية في
بغداد».

ّ
شكلت أربيل المحطة الثانية لزيارة ماتيس (أ ف ب)

وفي غضون ذلك ،بدا بارزًا ،االنتقاد
الــواضــح الــذي وجهه «حــزب العمال
الكردستاني» إلى إجــراء االستفتاء،
إذ أع ـل ــن ع ـض ــو ل ـج ـن ـتــه الـتـنـفـيــذيــة
دوران كالكان ،في حديث صحافي،
ّ
أن «النقاش الذي يدور حول (املسألة)
أصبح دعاية إعالمية ومسخرة في
سبيل الضغط على بعض األطــراف
في املنطقة».
وتــرفــض معظم العواصم اإلقليمية
إجراء هذا االستفتاء ،في وقت يبدو
ّ
فيه الفتًا أن عواصم قرار خليجية لم
تعلن صراحة رفضها للمسألة بعد.
وق ـبــل أســاب ـيــع ،دار حــديــث إعــامــي
ً
نـ ـق ــا عـ ــن «مـ ـ ـص ـ ــادر ك ـ ــردي ـ ــة» يـفـيــد
ّ
بــأن «الـبــرزانــي تلقى دعمًا سعوديًا
وأردن ـ ـيـ ــا وإم ــاراتـ ـي ــا بــال ـخ ـصــوص،
وذل ـ ــك ف ــي م ـقــابــل إن ـشــائ ـهــم قــواعــد
عسكرية في أربيل ودهوك سعيًا إلى
تشكيل ق ــوة مــوازيــة إلي ــران وتركيا
في املنطقة».
وتوقف معظم املتابعني في الساعات
األخيرة أمــام إعــان الرئيس التركي
ّ
رجب طيب أردوغان ،أن هناك تعاونًا
بني أنقرة وطهران في الشأن الكردي.
وكـ ـ ـت ـ ــب رئـ ـ ـي ـ ــس ت ـ ـحـ ــريـ ــر ص ـح ـي ـفــة
«حــريـيــت» التركية م ــراد يتكني ،في
ّ
اف ـت ـتــاح ـي ـتــه أم ـ ــس ،أن الـعــاصـمـتــن
«ت ـخ ـش ـي ــان إق ــام ــة م ـم ــر بـ ــري يـصــل
بــن جبال قنديل فــي شمال الـعــراق،
وسنجار (غــرب الـعــراق وهــي خــارج
إق ـل ـي ــم كـ ــردس ـ ـتـ ــان) ،ي ـس ـي ـطــر عـلـيــه
حـ ــزب ال ـع ـم ــال ال ـك ــردس ـت ــان ــي ،وف ــي
ظـ ــل الـ ـ ـظ ـ ــروف الـ ــراه ـ ـنـ ــة ،سـتـحـمـيــه
الواليات املتحدة» .ومن شأن «ممر»
كـ ـه ــذا أن ي ـص ــل األراض ـ ـ ـ ــي ال ــواق ـع ــة
تحت السيطرة الـكــرديــة فــي الـعــراق
ب ــاألراض ــي الــواق ـعــة تـحــت السيطرة
الكردية في سوريا.
وفــي سياق متصل ،توعد أردوغ ــان
ُ
ّ
أمس ،بأن بالده ستحبط أي محاولة
ل ــأط ــراف ال ـك ــردي ــة ال ـت ــي تـعـتـبــرهــا
أن ـق ــرة «إره ــاب ـي ــة» ،إلق ــام ــة دولـ ــة في
شـمــال ســوريــا .وأع ـلــن فــي كلمة في
أنـقــرة« :ال نسمح ولــن نسمح مطلقًا
لـ ــوحـ ــدات ح ـم ــاي ــة ال ـش ـع ــب ال ـك ــردي ــة
(ال ـ ـتـ ــي ت ـع ـت ـب ــره ــا ت ــركـ ـي ــا مــرت ـب ـطــة
ّ
ـاد
بـ ـح ــزب الـ ـع ــم ــال) ولـ ـح ــزب االتـ ـح ـ ً
الديموقراطي بإقامة ما ُيسمى دولة
في شمال سوريا» ،مشيرًا إلى «أنهم
يريدون إقامة ممر إرهاب في شمال
سوريا يصل إلى البحر املتوسط».
(األخبار)

إيران

«بلومبرغ» :طهران ستواجه عقوبات واشنطن ...بهذه االتفاقات

ّ
وقعت إيران صفقات بمليارات الدوالرات مع
االتفاق النووي
شركات عاملية ،بعد إبرامها ّ
مع القوى العاملية ،ويرى املحللون أن هذه
الصفقات ستساعد طهران على تخفيف
وطأة ّأي عقوبات أميركية جديدة .أمس،
ّ
سلطت وكالة «بلومبرغ» االقتصادية الضوء
على هذه الصفقات واملشاريع التي جرى
توقيعها ،خالل األشهر الـ 18املاضية.
وذكرت أن الجمهورية اإلسالمية شهدت،
مطلع العام املاضي
بعد رفع العقوبات الدولية ً
في إطار االتفاق النووي ،إقباال لالستثمارات
األجنبية ،رغم أنها كانت تتوقع أن مستوى
االستثمارات سيكون أكبر .ومع فرض
الرئيس األميركي دونالد ترامب عقوبات
ضد طهران ،وتعبيره عن عدم رضاه عن
االتفاق النووي ،يبدأ الجدل بشأن قدرة
طهران على مواجهة قيود جديدة.

وتقول الوكالة إن النقطة املهمة هي ّأن إيران
تتلقى دعمًا من الصني وروسيا وفرنسا
وأملانيا واململكة املتحدة ،ال سيما ً بعد
استثمار شركات من هذه الدول أمواال في
الجمهورية اإلسالمية .ونقلت «بلومبرغ»
عن سانام فاكيل ،وهي عضو مساعد في
برنامج الشرق األوسط وشمال أفريقيا
في معهد «شاتام هاوس» في لندن ،قولها
إن «هناك ضغوطًا من املؤسسة التجارية
في هذه البلدان ،للحفاظ على وصولها
إلى السوق اإليرانية» .وأضافت أن «معظم
الحكومات تعترف بأن تهميش إيران وعزلها
ال ّ
يصبان في مصلحة أحد».
وذكرت الوكالة مجموعة من االتفاقات التي
ّ
وقعتها إيران ،وفي ما يلي بعض منها:
¶ في مجال الطاقة:
ـ شركة «توتال» ،بالتعاون مع شركة صينية،

ّ
وقعت عقدًا ملدة  20عامًا بقيمة  5مليارات
دوالر ،لتطوير حقل الغاز العمالق «بارس».
ـ شركة « »SKE&Sمن كوريا الجنوبية
أبرمت اتفاقًا مبدئيًا بقيمة  1.6مليار
يورو مع الشركة الوطنية اإليرانية للبترول
والهندسة النفطية ،لتحديث مصفاة تبريز
في ّ شمال غرب إيران.
ـ وقعت تركيا صفقة مع إيران بقيمة 4.2
مليارات دوالر ،لبناء سبع محطات للغاز
الطبيعي في أنحاء مختلفة من الجمهورية
اإلسالمية.
¶ ّفي مجال النقل:
ـ وقعت الشركة الفرنسية لصناعة السيارات
«رينو» عقدًا كبيرًا مع إيران إلنتاج 300
ألف سيارة سنويًا ،وذلك في إطار مشروع
مشترك تبلغ قيمته االستثمارية  660مليون
يورو.

ّ
ـ وقعت شركة «فولسفاغن» مع مجموعة
«خودرو» عقدًا لبيع اثنني من نماذج
سياراتها ،ما يعني عودة الشركة إلى السوق
اإليرانية ،بعد أكثر من عقد.
ّ
ـ مصنع الطائرات األميركية «بوينغ» وقع
عقدًا مع إيران لتزويدها بـ 80طائرة بقيمة
 16.6مليار دوالر.
ّ
ـ وقعت «بوينغ» اتفاقًا بقيمة  3مليارات
دوالر مع الخطوط الجوية اإليرانية «آسمان»
لتزويدها بـ 30طائرة من طراز «ماكس
.»737
¶ في مجال الصناعة:
ـ إبرام اتفاق ّأولي بقيمة ملياري دوالر لبناء
مصنع إلنتاج األلومنيوم في جنوب طهران
بني شركة «إيرالكو» اإليرانية والشركة
الصينية «.»CREC
(األخبار)

