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قضية

ال يحتاج املراقب إلى كثير تحليل إلثبات مدى هشاشة الرابط الذي يجمع بني قادة القائمة
«العراقية» ،ليس منذ اليوم ،بل منذ تأسيسها وقبل ذلك .الشهادات التلفزيونية لخلف العليان
وسالم الزوبعي كشفت أخيرًا عن فصول ّ
مدوية تظهر الحقد البالغ بني أطراف مجتمعني حول
ّ
«العراقية» اليوم ،وبني أسماء يظن املرء أنهم حلفاء ال يفرقهم شيء

«العراقية»
أسرار
ً
على الهواء مباشرة
عالء الالمي

تركيا تجمع س ّنة وشيعة العراق في إسطنبول!
ّ
كشفت صحيفة «صباح» التركية ،أم��س ،أن أنقرة بصدد إنجاز استعداداتها
الس�ت�ض��اف��ة ال �ق �ي��ادات ال�ع��راق�ي��ة ال�ع��رب�ي��ة الشيعية وال�س�ن�ي��ة امل �ت �ن��ازع��ة ،وذل��ك
مؤتمر مصالحة في شباط الجاري في اسطنبول «الحتواء التدهور الطائفي
وامل��ذه�ب��ي» ال��ذي ي�ض��رب ال �ع��راق .وأش ��ارت «ص �ب��اح» إل��ى أن وزارة الخارجية
التركية ب��دأت بالفعل استعداداتها اللوجستية والسياسية إلت�م��ام املؤتمر،
ولفتت إل��ى أن املرجع الشيعي علي السيستاني (ال�ص��ورة) واف��ق على إرس��ال
ممثلني عنه سيرأسون الوفد الشيعي ،على أن يكتفي األت��راك ،ممثلني برئيس
«إدارة ال�ش��ؤون الدينية» التركية ،محمد غ��ورم�ي��ز ،ب ��إدارة ال�ح��وار .وأوضحت
الصحيفة أن تركيا «تنوي إرس��اء آلية دائمة للحوار بني الشيعة والسنة ،مع
ُ
تأسيس منظمة إقليمية تعنى بجمع كافة األطياف في مجتمعات املنطقة».
(األخبار)

تقرير

حزمة مهمة من أسرار سياسية ال تخلو
م��ن النكهة الشخصية ،وج��دت طريقها
إلى شاشات إحدى القنوات التلفزيونية
ال �ع��راق �ي��ة ع �ب��ر ب��رن��ام��ج ي�ح �م��ل ع �ن��وان
«ش� �ه ��ادات ل �ل �ت��اري��خ» .ال �ب��رن��ام��ج ،ال ��ذي
ّ
يعده ويقدمه الكاتب واملحلل السياسي،
ُ َّ
الدكتور حميد عبد الله ،بث خالل السنة
امل��اض �ي��ة ،ل �ك�ن��ه ل ��م ي �ص �ب��ح ف ��ي م�ت �ن��اول
ق �ط��اع واس ��ع م��ن ال�ج�م�ه��ور ال �ع��راق��ي إال
منذ فترة قصيرة ،حني عمد مهتمون إلى
إع��ادة بثه على شكل أج��زاء على مواقع
التواصل االجتماعي كموقع «يوتيوب»
والصحافة اإللكترونية.
ال�ش�ي��خ خ�ل��ف ال�ع�ل�ي��ان ،ال�ض��اب��ط الكبير
في جيش النظام السابق ،وشيخ عشيرة
ع��رب�ي��ة سنية ف��ي محافظة األن �ب��ار ،ك��ان
ً
«ب � �ط �ل��ا» ل� �ع ��دة ح �ل �ق ��ات م� ��ن ال �ب��رن��ام��ج
امل � ��ذك � ��ور .ال �ش �ي ��خ ال �ع �ل �ي ��ان ت� �ح ��دث ف��ي
«ش� �ه ��ادات ��ه ل �ل �ت ��اري ��خ» ب �ص �ف �ت��ه رئ�ي�س��ًا
لـ«مجلس الحوار الوطني» ،أحد املكونات
السياسية الرئيسية لـ«جبهة التوافق»
سابقًا ،وك��ان صريحًا والذع��ًا في آن .من
األس ��رار والحيثيات الكثيرة ال�ت��ي أدل��ى
بها في البرنامج امل��ذك��ور ،والتي توقف
عندها املراقبون ،نذكر األمثلة التالية:

طلب عالوي من العليان قطع العالقة مع كل من الهاشمي واملالكي (رويترز)
ي��روي الشيخ العليان أنه كان في الحج
ّ
قبل أرب��ع س �ن��وات ،ح�ين بلغه أن زميله
ط� ��ارق ال �ه��اش �م��ي ،ال �ق �ي��ادي ف��ي ال �ح��زب
اإلس�لام��ي وج�ب�ه��ة ال�ت��واف��ق آن� ��ذاك ،وق��ع
ع �ل��ى ات �ف��اق �ي��ة س �ي��اس �ي��ة م ��ع ال��زع�ي�م�ين
ال� �ك ��ردي�ي�ن م �س �ع ��ود ال � �ب� ��رزان� ��ي وج �ل�ال
ال�ط��ال�ب��ان��ي ُس� ِّ�م� َ�ي��ت «ات �ف��اق �ي��ة دوك � ��ان»،
وأن ��ه ط�ل��ب م��ن م��راف�ق�ي��ه االن �ت �ظ��ار حتى
العودة واالطالع على حيثيات االتفاقية،
ف ��إن ك��ان��ت االت �ف��اق �ي��ة ج �ي��دة «سنصفق
للهاشمي وإال فسنقف ض��ده وضدها»
ع�ل��ى ح��د ت�ع�ب�ي��ره .ي�ض�ي��ف ال�ع�ل�ي��ان أن��ه
اط �ل��ع وم �ع��ه ع ��دد م��ن ق �ي��ادي��ي «مجلس
ال � �ح ��وار» ،ب �ع��د ع��ودت��ه م��ن ال �ح��ج ،على
ت �ف��اص �ي��ل ات� �ف ��اق� �ي ��ة «دوك� � � � � ��ان» .وأن� �ه ��م

ّ
األميركية :رومني يكتسح فلوريدا
االنتخابات التمهيدية

ديما شريف
ق��د ي �ك��ون ح��اك��م م��اس��اش��وت��س ال �س��اب��ق،
م�ي��ت روم �ن��ي ،ال ��ذي ي�ن��اف��س ع�ل��ى بطاقة
الترشيح الجمهورية النتخابات الرئاسة
االميركية ،بدأ يتجه نحو حسم موقعه في
مواجهة باراك أوباما في  6تشرين الثاني
املقبل .فنسبة  46.4في املئة من األصوات
الجمهورية في فلوريدا ،مكنت رومني من
الحصول على الخمسني مندوبًا بأكملهم
ال��ذي��ن ي�خ�ص�ص�ه��م امل��ؤت �م��ر ال�ج�م�ه��وري
العام للوالية (مع إرجاء الحسم بشأن 49
آخرين إلى آب املقبل خالل املؤتمر نفسه).
هكذا تقدم روم�ن��ي بشكل مريح على كل
منافسيه ،وخصوصًا نيوت غينغريتش
ال � ��ذي ح ��ل ث��ان �ي��ًا م ��ع  31.9ف ��ي امل �ئ��ة م��ن
األصوات .وكان الفتًا بدء ريك سانتوروم،
ّ
ال� ��ذي ح ��ل ث��ال �ث��ًا ،م ��ع  13.4ف ��ي امل �ئ��ة من
األص ��وات ،بمجاملة ال��راب��ح منذ أسابيع
ع� � ّ�دة ،ع�ل��ى م��ا ي �ب��دو ط�م�ع��ًا ب�م�ن�ص��ب في
اإلدارة املقبلة ،في حال استطاعة رومني
الوصول إلى البيت األبيض ،نهاية العام،
وركز انتقاده وهجومه بعد ظهور نتائج

الثالثاء على غينغريتش .فهو بدأ يدرك
ّ
ربما أن حظوظه شبه معدومة للحصول
ع�ل��ى ب�ط��اق��ة ال�ت��رش�ي��ح ال��رس�م�ي��ة ،وي��ري��د
أن يكون هيالري كلينتون الجمهوريني.
ّ
في املقابل ،بدا ك��أن السيناتور عن والية
ت�ك�س��اس رون ب ��ول ي�ب�ت�ع��د ش�ي�ئ��ًا فشيئًا
عن الصدارة ،إذ حل في املركز الرابع ،مع
سبعة في املئة من األصوات.
وقد انتشرت في األسبوع املاضي أخبار
ع��ن م�ي��ل ل��دى ق �ي��ادة ال �ح��زب ال�ج�م�ه��وري
ل��دع��م روم� �ن ��ي ف ��ي ال �ت��رش �ي��ح ،وال�ت�خ�ل��ي
ع��ن غ�ي�ن�غ��ري�ت��ش ،ال� ��ذي ب��رأي �ه��م س�ي�ض� ّ�ر
ال �ح��زب ك�ث�ي�رًا ف��ي ح��ال منافسته أوب��ام��ا
في تشرين الثاني املقبل .ويقود الحملة
الذي
املرشح األسبق للرئاسة ،بوب دولّ ،
نشر رس��ال��ة األس�ب��وع امل��اض��ي تعتبر أن��ه
في حال حصول غينغريتش على بطاقة
ال�ت��رش�ي��ح ف��إن��ه «س�ي�ض��ر ب�ك��ل مرشحينا
الفدرالية واملحلية» .ووصف
الى املناصب ّ
غينغريتش ب��أن��ه يعمل وح��ده ،وال يقبل
النصائح وأفكاره بالية.
ّ
ل� �ك ��ن ي � �ب ��دو أن غ �ي �ن �غ��ري �ت��ش ل� ��م ي �ت��أث��ر
بالهزيمة الثالثاء وال بالحملة ضده ،فهو

ألقى خطاب الهزيمة ،تحت عنوان «ويبقى
 46والي� � ��ة» ،غ �ي��ر ع��اب��ئ ب��ال�ن�ت�ي�ج��ة ال�ت��ي
حققها ،فيما ك��ان ي�ب��دو ت��أث��ر مناصريه
بذلك ،إذ حضر عدد قليل منهم في املوعد
امل �ح��دد ل�ل�خ�ط��اب ،واض �ط��ر الصحافيون
املوجودون في مقر الحملة إلى التنافس
على أخذ تصريحاتهم.
وت �ش �ي��ر ن �ت��ائ��ج ف �ل��وري��دا إل ��ى ب ��دء ق�ب��ول
ال�ن��اخ�ب�ين ال�ج�م�ه��وري�ين ل��روم �ن��ي ،ال��ذي
ب �ق��ي ب�ي�ن أول م ��رش � َ�ح�ي�ن ف ��ي ال ��والي ��ات
األرب� ��ع ال �ت��ي ح�ص�ل��ت ف�ي�ه��ا االن�ت�خ��اب��ات
حتى اآلن .ففلوريدا لم تسمح للمستقلني
(غ� �ي ��ر امل �س �ج �ل�ي�ن ع �ل��ى ل� ��وائ� ��ح ال� �ح ��زب)
ب��امل�ش��ارك��ة ف��ي االن �ت �خ��اب��ات التمهيدية،
على عكس ال��والي��ات األخ ��رى (آي ��وا ،نيو
ه��ام�ش�ي��ر وس ��اوث ك��اروالي �ن��ا) ،م��ا يؤكد
ت �ص ��دره ـ�ـ�ـ�ـ�ـ ح��ال �ي��ًا ع �ل��ى األق� ��ل ـ�ـ�ـ�ـ�ـ امل�ش�ه��د
ال�ج�م�ه��وري .وق ��ال  7م��ن ّك��ل  10ناخبني
الثالثاء ،إثر تصويتهم ،إنهم محافظون،
ّ
ما يعني أن رومني ب��دأ ينال رض��ى هذه
ال �ش��ري �ح��ة ال �ت��ي ل��دي �ه��ا ب �ع��ض امل �خ��اوف
م��ن دي��ان�ت��ه .دي��ان��ة ل��ن ت�ق��ف ع��ائ�ق��ًا أم��ام��ه
في والية نيفادا ،التي يوجد فيها نسبة

كبيرة م��ن امل��ورم��ون .هكذا م��ن املمكن أن
يتجه رومني نحو إعادة توحيد القاعدة
ال�ش�ع�ب�ي��ة ل �ل �ح��زب ال �ت��ي ت �ن��اص��ر «ح ��زب
الشاي» ،وتعجبها طروحات غينغريتش
ال�ش�ع�ب��وي��ة ،م��ع ال�ن�خ�ب��ة امل�ح��اف�ظ��ة ال�ت��ي
تقف وراء رومني.
وتتجه األنظار إلى نيفادا إذًا ،التي ستكون
انتخاباتها التمهيدية بعد غ��د السبت،
وي�ص��رف املرشحون وقتهم ف��ي التجوال
بني مدنها ،سعيًا إلقناع ناخبيها الذين
تأثروا كثيرًا باألزمة املالية ،بالتصويت
ل �ه��م .ول� ��ن ت �س �ب��ق االن �ت �خ��اب��ات م �ن��اظ��رة
ت �ل �ف��زي��ون �ي��ة ،م ��ا ق ��د ي �ج �ن��ب امل �ش��اه��دي��ن
رؤي ��ة روم�ن��ي وغينغريتش ي�ت�ج��ادالن ـــــ
مجددًا ـــــ حول ارتباط كل منهما بعمالقي
الرهونات العقارية املفلسني فريدي ماك،
وفاني ماي.
وأش ��ار اس�ت�ط�لاع ل �ل��رأي أج��رت��ه مؤسسة
ّ
«غ� ��ال� ��وب» ،م �ن��ذ ي ��وم�ي�ن ،إل ��ى أن روم �ن��ي
ي� �س� �ب ��ق غ� �ي� �ن� �غ ��ري� �ت ��ش ،ع � �ل ��ى امل� �س� �ت ��وى
ال ��وط� �ن ��ي ،ف ��ي م �س��أل��ة م ��ن ي �ص �ل��ح أك �ث��ر
للرئاسة ،بنسبة  59ف��ي املئة إل��ى  39في
املئة.

ّ
فوجئوا بأن الهاشمي اتفق مع البرزاني
وال �ط��ال �ب��ان��ي ع�ل��ى أم ��ور خ�ط�ي��رة منها:
تقسيم ال �ع��راق إل��ى ث�لاث��ة أق��ال�ي��م .األول
ك� � ��ردي ت� �ض ��اف إل� �ي ��ه م �ح��اف �ظ��ة ك��رك��وك
الغنية بالنفط ،ومناطق أخرى يسميها
ال��دس�ت��ور ال ��ذي ك�ت��ب ف��ي ع�ه��د االح�ت�لال
«مناطق متنازع عليها» .وتشكيل جيش
ك��ردي من ميليشيات البيشمركة يكون
مؤلفًا من  12فرقة مسلحة من قبل املركز
ب��ال�ط��ائ��رات وال��دب��اب��ات وامل��دف�ع�ي��ة ،على
أن تكون قيادته ك��ردي��ة وتابعة لزعامة
اإلق� �ل� �ي ��م ،وأن ت� �ك ��ون ع� �ق ��ود ال �ن �ف��ط ف��ي
املناطق الكردية ،استخراجًا وتصديرًا،
بيد األكراد وليس بغداد .هذا إلى جانب
إقامة إقليم شيعي من تسع محافظات

ما قل
ودل
أطلقت الشرطة البحرينية
قنابل ّ
مسيلة للدموع على معارضني،
في السجن ،مضربني عن الطعام ،ما
استدعى نقل أحد زعماء املعارضة
إلى املستشفى .وقال رئيس جمعية
شباب البحرين لحقوق اإلنسان،
محمد املسقطي ،إن شرطة مكافحة
الشغب «أطلقت قنابل مسيلة
للدموع على سجناء مضربني عن
الطعام في إحدى الزنزانات» ،من دون
أن يتحدث عن سقوط ضحايا .لكن
مصادر أكدت أنه جرى نقل الزعيم
املعارض عبد الهادي الخواجة
املضرب عن الطعام الى
املستشفى مساء الثالثاء.
(األخبار)

