العالم 23

الخميس  2شباط  2012العدد 1625

عربيات
دوليات

ف ��ي ال ��وس ��ط وال� �ج� �ن ��وب ،وإق �ل �ي��م ث��ال��ث
م��ن املحافظات املتبقية وذات الغالبية
ُ
ال�ع��رب�ي��ة ال�س�ن�ي��ة ت �ن��اط زع��ام �ت��ه ب�ح��زب
َ
طارق الهاشمي .يضيف العليان أنه ومن
م�ع��ه ،ث ��اروا ض� ّ�د ت�ل��ك االت�ف��اق�ي��ة ،وي�ب��دو
أن�ه��م ن�ج�ح��وا بتحويلها إل��ى األرش�ي��ف
ب �ع��د إج �ه��اض �ه��ا س �ي��اس �ي��ًا ،ف �ل��م ُي� ْ�س� َ�م��ع
ع �ن �ه��ا ش� ��يء الح� �ق ��ًاّ .
وردًا ع �ل��ى ت �ق��ارب��ه
وت��أي�ي��ده لرئيس ال ��وزراء ن��وري املالكي
ف��ي ت�ل��ك ال�س�ن��ة ،وزي��ارت��ه ل��ه ف��ي مكتبه،
األم ��ر ال ��ذي أخ ��ذه عليه م�ق��دم البرنامج
ب �م �ف��ردات ح� ��ادة ،أج ��اب ال�ع�ل�ي��ان م�ب��ررًا
أن ��ه زار امل��ال �ك��ي ب �ع��دم��ا الح ��ظ ال�ج�م�ي��ع
ّ
«تغير سياسيًا في االتجاه الوطني
أنه
امل ��داف ��ع ع ��ن وح � ��دة ال � �ع � ��راق» .وي�م�ض��ي

ً
العليان ق��ائ�لا «ف��ي ال��وق��ت ال��ذي اطلعنا
ف�ي��ه ع�ل��ى ت�ف��اص�ي��ل ات�ف��اق�ي��ة دوك� ��ان بني
الهاشمي والزعماء األك��راد ،كان املالكي
يقف ليعلن رفضه لألقاليم االتحادية»
ال �ف �ي��درال �ي��ة ،وت��أك �ي��ده أن ال� �ع ��راق وط��ن
واح� ��د ،وأن ك��رك��وك ع��راق �ي��ة ،وأن ق��وات
البيشمركة «ميليشيات ك��ردي��ة» يجب
أن تنسحب من املناطق املختلف عليها.
ورغ��م أن املالكي ك��ان في أضعف حالته
آنذاك« ،فهو قاد الجيش العراقي بنفسه،
وق��ات��ل امل�ي�ل�ي�ش�ي��ات ال�ش�ي�ع�ي��ة وال�س�ن�ي��ة
وجعلنا نستطيع املشي بطولنا بكامل
قامتنا ف��ي ال �ع��راق» ،ع�ل��ى ح� ّ�د تعبيره.
ُ
ال�ع�ل� ّي��ان أض ��اف معلومة س��ت�ح��رج ،كما
ي�ت��وق��ع م��راق �ب��ون ،ن��ائ��ب رئ�ي��س ال ��وزراء
لشؤون الخدمات صالح املطلك ،مفادها
أن املطلك كان معه عضوًا في الوفد الذي
زار املالكي في مكتبه ،لكنه ،بعدما انتهى
اللقاء وخ��رج��وا م��ن املكتب وأح��اط بهم
الصحافيون وامل�ص��ورون ،ح��اول املطلك
أن ي�خ�ت�ف��ي ب�ي�ن أع �ض��اء ال��وف��د بخفض
ّ
قامته ثم تسلل من الوفد بطريقة غريبة.
ُّ
تصرف املطلك هذا بأنه
محللون فسروا
لم يكن يريد أن تلتقط له صورة كعضو
َّ
وتسجل عليه
في الوفد الذي زار املالكي،
كموقف في ما بعد.
وبخصوص املطلك أيضًا ،يروي العليان
أن ��ه ه ��و م ��ن ج ��اء ب ��ه ل �ي �ك��ون ع �ض �وًا في
«مجلس الحوار الوطني» بعد تأسيس
امل �ج �ل��س ب�س�ب�ع��ة أش �ه ��ر ،وأن ع� ��ددًا من
أع�ض��اء املجلس ل��م ي�ك��ون��وا م� ّ
�رح�ب�ين به
ومنهم اب��ن عمه ،وه��و ضابط أيضًا في
ج �ي��ش ال �ن �ظ��ام ال �س��اب��ق وب��رت �ب��ة ع�م�ي��د،
حامد عبيد املطلك ،الذي كان يقود آنذاك
أح� ��د ف �ص��ائ��ل امل �ق ��اوم ��ة وه� ��و «ال �ج �ي��ش
الوطني لتحرير ال �ع��راق» .لكن العليان
كما قال ،تمكن من إقناع الجميع بقبوله
ع �ض �وًا ع��ادي��ًا ف��ي «امل �ج �ل��س» ،وب�ع��ده��ا
ح� � ��اول امل �ط �ل��ك ال� �ق� �ي ��ام ب ��ات� �ص ��االت م��ع
أع� �ض ��اء آخ ��ري ��ن ب �ه��دف ت�ش�ك�ي��ل زع��ام��ة
ل��ه .وي�ت��اب��ع رواي �ت��ه ب��أن��ه ح�ين ف�ش��ل في
م �س �ع��اه ،ان �ش��ق ه��و وع� ��دد م��ن م��ؤي��دي��ه
ع ��ن «م �ج �ل��س ال � �ح� ��وار» ،وأس � ��س ك�ي��ان��ه
السياسي الخاص وأطلق عليه «جبهة
الحوار الوطني».
وع��ن األج� ��واء ال�ت��ي سبقت االن�ت�خ��اب��ات
ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة األخ �ي��رة ع ��ام  ،2010ي��روي
ّ
ال �ع �ل �ي��ان أن «م �ج �ل��س ال � �ح� ��وار» ح ��اول
الدخول في ائتالف مع «جبهة الحوار»

خلف العليان إلياد
عالوي :نحن وطنيون
منذ الوالدة وأنت عميل
تاجران اشتريا
منصب وزير الدفاع من
جبهة التوافق بـ10
ماليين دوالر

بقيادة املطلك ،فوافق األخير ليس على
التحالف ب��ل على م��ا ه��و أك�ث��ر م��ن ذل��ك،
أي ع �ل��ى االن ��دم ��اج ب�ي�ن ال �ط��رف�ي�ن ول�ك��ن
ب � �ش ��رط �ي�ن :األول ان � �س � �ح ��اب «م �ج �ل��س
الحوار» الذي يقوده العليان من «جبهة
ال �ت��واف��ق» ،ومهاجمة الهاشمي وحزبه
ف ��ي اإلع� �ل� ��ام ،وال� �ث ��ان ��ي ف ��ك أي ارت� �ب ��اط
ب��امل��ال�ك��ي ومهاجمته ف��ي اإلع �ل�ام .ه��ذان
ال� �ش ��رط ��ان ،ي ��واص ��ل ال �ع �ل �ي��ان رواي� �ت ��ه،
كررهما اي��اد ع�ل�اوي ح�ين زاره العليان
للتعزية بوفاة عمه بعد فترة .ويستأنف
العليان قصته فيقول :فاجأني ع�لاوي
ونحن في مجلس العزاء بقوله إنه سجل
ع�ل��ي ب�ع��ض امل��آخ��ذ ،وي��ري��د أن أتخلص
م�ن�ه��ا ق �ب��ل ال ��دخ ��ول ف ��ي أي ت �ح��ال��ف أو
َ
ائ �ت�لاف ،ث��م ك��رر ش��رط��ي امل�ط�ل��ك حرفيًا،
وه�م��ا قطع ال�ع�لاق��ة بالهاشمي وحزبه
وامل� ��ال � �ك� ��ي وح � ��زب � ��ه ،وف � �ض� ��ح ال �ط ��رف�ي�ن
ف ��ي اإلع �ل ��ام .ال �ع �ل �ي��ان اع� �ت ��رف ب ��أن رده
ك��ان ق��اس�ي��ًا وح ��ادًا ع�ل��ى ع�ل�اوي ،إذ ب��دأ
بتذكيره بأنه ه��و ومجلسه م��ن يهاجم
الهاشمي وحزبه منذ عدة أشهر ،وهذا
م� �ع ��روف وال ج ��دي ��د ف �ي ��ه ،أم� ��ا امل��ال �ك��ي،
ي�ض�ي��ف ال�ع�ل�ي��ان« ،ف �ق��د ه��اج�م�ت��ه أيضًا
م � ��رارًا وت � �ك� ��رارًا ،ول ��م ت �ن �ت �ق��دوه أن �ت��م أي
ان �ت �ق��اد ع�ل�ن��ي ط� ��وال س� �ن ��وات .أم ��ا اآلن،
وح �ي��ن ي �ن �ت �ه��ج امل ��ال� �ك ��ي ن �ه �ج��ًا وط �ن �ي��ًا
وتوحيديًا ومناوئًا للطائفية ،فليس من
الصحيح م�ه��اج�م�ت��ه» .يستمر العليان
في إدالء شهادته فيقول إنه اعتبر أمام
الجميع أن دخول عالوي في ائتالف معه
وم��ع مجلس ال �ح��وار «ي��زي� َ
�دك (ع�ل�اوي)
شرفًا ألننا وطنيون منذ ال��والدة وأن��ت
عميل ،وأن��ا ال أتهمك ب��ذل��ك ولكنك قلت

ب�ل�س��ان��ك ل��وس��ائ��ل اإلع �ل��ام :أن ��ا تعاملت
م��ع ستة عشرة مخابرات أجنبية ،لهذا
ف��وج��ودك م�ع�ن��ا ف��ي أي ائ �ت�لاف ي��زي��دن��ا
م �ه��ان��ة وم ��ذل ��ة ووج ��ودن ��ا م �ع��ك ي��زي��دك
ش ��رف ��ًا» .وي �ت��اب��ع ال �ع �ل �ي��ان ف��ي ش�ه��ادت��ه
التلفزيونية تلك أن��ه ق��ال ل�ع�لاوي «أن� َ�ت
ارت �ك �ب� َ�ت ج��رم�ين ك�ب�ي��ري��ن ب�ح��ق ال �ع��راق:
األول ه��و أن��ك ،وبسبب خ�لاف شخصي
بينك وبني صدام حسني ،سعيت من أجل
ّ
وتدمره .والجرم
أن تحتل أميركا العراق
ال �ث��ان��ي ،ه��و أن ��ك ح�ين اس�ت�ل�م��ت ال�ح�ك��م،
وك �ن � َ�ت أن ��ت وج �م��اع �ت��ك م �ن �ف��ردي��ن ف�ي��ه،
ف�غ��ازي ال�ي��اور ك��ان رئيسًا للجمهورية،
وف�ل�اح النقيب وزي �رًا للداخلية ،وح��ازم
ال �ش �ع�ل�ان ل �ل��دف��اع ،وم �ح �م��د ال�ش�ه��وان��ي
لالستخبارات ،وهؤالء كلهم من حلفائك
وأص��دق��ائ��ك ،ول��م تكن هناك طائفية وال
م �ج��ازر ول�ك�ن��ك أت�ي��ت ب�ك��ل ه��ذا وتلهيت
بقضايا جانبية حتى ضاع العراق».
(يمكن مشاهدة األجزاء الثالثة للمقابلة
مع العليان على الوصالت التالية:
http://www.youtube.com/watch?v=wf
m4i23W3pI&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=tO
W1Ub6T5Ns&feature=related
http://www.youtube.com/
_watch?v=nTLBLYJw
tw&feature=related
في حلقة أخرى من البرنامج التلفزيوني
ن �ف �س��ه ،اس �ت �ض��اف م �ق��دم��ه ن��ائ��ب رئ�ي��س
ال��وزراء السابق سالم الزوبعي ،القيادي
أي�ض��ًا ف��ي «ج�ب�ه��ة ال �ت��واف��ق» ف��ي حينها.
ال��زوب �ع��ي ف� َّ�ج��ر ب � ��دوره ق�ن�ب�ل��ة س�ي��اس�ي��ة
م��ن العيار الثقيل ح�ين كشف أن «جبهة
ال � �ت� ��واف� ��ق» ق ��ام ��ت ب �ب �ي��ع م �ن �ص��ب وزي� ��ر
ال��دف��اع ال��ذي ك��ان م��ن حصتها ف��ي وزارة
امل��ال �ك��ي األول� � ��ى ،إل ��ى ت��اج� َ�ري��ن ع��راق�ي�ين
يقيمان ويعمالن في العاصمة األردنية
ّ
عمان ،وبدورهما أسنداه إلى عبد القادر
العبيدي ،وزير الدفاع السابق ،مشيرًا إلى
أن التاجرين دفعا لجبهة التوافق مبلغ
ع �ش��رة م�لاي�ين دوالر ل �ق��اء ذل��ك امل�ن�ص��ب.
ويختم الزوبعي أنه «حني انسحبت جبهة
ال �ت��واف��ق م��ن ح�ك��وم��ة امل��ال�ك��ي احتجاجًا،
�اب وم �ع��ه وزي��ر
رف��ض ال�ع�ب�ي��دي االن �س �ح� ّ
التخطيط علي ب��اب��ان ،فكفرتهما جبهة
ال �ت��واف��ق واع�ت�ب��رت�ه�م��ا م��رت� ّ�دي��ن» (ان �ظ��ر
ال ��راب ��ط ال �ت��ال��يhttp://www.youtube. :
.)com/watch?v=rbfuQddab-E

البحرين

صفقة سالح أميركية «صامتة» للمنامة
إعداد ــ صباح أيوب
ّ
ت� �ح ��ت ع � �ن� ��وان «إدارة أوب � ��ام � ��ا ت �س �ت �غ��ل
م� �خ ��ارج ق��ان��ون �ي��ة إلم � � ��رار ص �ف �ق��ة س�ل�اح
ب � �ه� ��دوء إل � ��ى ال� �ب� �ح ��ري ��ن» ،ك �ش �ف��ت م�ج�ل��ة
«ف��وري��ن ب��ول�ي�س��ي» األم�ي��رك�ي��ة ،م�ن��ذ أي��ام،
أن الخارجية األميركية باعت رزمة كبيرة
من السالح للسلطات البحرينية من دون
عرضها على الكونغرس .وأش��ارت إلى أن
«اإلدارة ك��ان��ت ت��ؤج��ل تنفيذ صفقة ب �ـ٥٣
مليون دوالر للبحرين نظرًا إلى انتهاكات
ح�ق��وق اإلن �س��ان ه�ن��اك وت�ف��ادي��ًا ملعارضة
عدد من ّ
النواب لها».
ّ
ّ
ل�ك��ن م�ص��درًا م��ن ال�ك��ون�غ��رس أك��د للمجلة
أن «مسؤولني في اإلدارة أبلغوا ع��ددًا من
أعضاء الكونغرس أنهم ماضون بتنفيذ
ص�ف�ق��ة ال �س�ل�اح م��ع ال �ب �ح��ري��ن وف ��ق رزم��ة
ج ��دي ��دة م �خ �ت �ل �ف��ة ،وذل � ��ك م ��ن دون إب�ل�اغ
رس� �م ��ي ع� �ن� �ه ��ا» .ون �ق �ل��ت ال �ص �ح �ي �ف��ة ع��ن
النواب الذين عارضوا الصفقة «استياءهم
م��ن إت�م��ام الخارجية األم��ر م��ن دون إع�لام
الكونغرس بتفاصيلها ،وانتهاج املسار
القانوني املعتاد الذي يقتضي اإلعالن عن

الصفقة على موقع لجنة الدفاع للتعاون
األمني».
أم� ��ا ال �خ��ارج �ي��ة ف �ق��د ت � ّ
�ذرع ��ت ب� ��أن «ه ��ذه
الصفقة ال تحتاج إلى أي إبالغ رسمي أو
تفسير علني ملحتوياتها» .وفي تصريح
ل�ل�م�ت�ح��دث��ة ب��اس��م ال �خ��ارج �ي��ة األم�ي��رك�ي��ة،
ّ
أقرت فيكتوريا نوالند بالصفقة لكنها لم
تذكر أي تفصيل آخر عنها.

ّ
م � �ص� ��ادر «ف � ��وري � ��ن ب ��ول �ي �س ��ي» ق ��ال ��ت إن
ّ
«اإلدارة األم �ي��رك �ي��ة ق��د ت�س�ت�غ��ل م�خ��رج��ًا
ق��ان��ون�ي��ًا ي�س�م��ح ل�ه��ا ب��إت�م��ام ال�ص�ف�ق��ة من
دون اإلع �ل ��ان ع �ن �ه��ا رس� �م� �ي ��ًا» ،إذ ي�ج�ي��ز
ال �ق��ان��ون ألي ّ ص�ف�ق��ة ل��م ت �ت �ج��اوز م�ل�ي��ون
دوالر أن ت �ن��ف��ذ م ��ن دون ع��رض �ه��ا ع�ل��ى
ال �ك��ون �غ��رس ون �ي��ل امل��واف �ق��ة ع �ل �ي �ه��ا .ل ��ذا،
يضيف املصدر« ،يمكن اإلدارة أن تبيع كل

متظاهرتان بحرينيتان في منطقة سترة قبل أيام (حسن جمالي ــ أ ب)

سلعة من ّ
مكونات الرزمة كصفقة مستقلة
ّ
بحد ذاتها ال تتجاوز مليون دوالر .وهكذا
تنفذ عددًا من الصفقات القانونية لكن من
دون شرح تفاصيلها للعلن».
ك� ��ذل� ��ك ع� �ل� �م ��ت امل � �ج � �ل ��ة أن «ال � �خ ��ارج � �ي ��ة
األميركية تبقي محتوى الصفقة س� ّ�ري��ًا،
وت �ك �ت �ف��ي ب��ال �ق��ول إن ��ه م �خ �ص��ص ل �ل��دف��اع
ال� �خ ��ارج ��ي ال �ب �ح��ري �ن��ي ،ل� ��ذا ال ي �م �ك��ن أن
يستخدم ضد املتظاهرين».
ُ
وب �ع �ي��د ك �ش��ف امل �ج �ل��ة ع��ن ال �ص �ف �ق��ة ،نفت
وزارة ال�خ��ارج�ي��ة أن «ت �ك��ون استغلت أي
م �خ��ارج ق��ان��ون �ي��ة» .وأك � ��دت أن «ال�ص�ف�ق��ة
ليست كبيرة إلى درجة تقديم بالغ رسمي
عنها» .وأضافت أنها «تحتوي على قطع
غيار لبعض التجهيزات» .وتجدر اإلشارة
إلى أن الصفقة التي عارضها بعض نواب
ّ
ال�ك��ون�غ��رس س��اب�ق��ًا ،ك��ان��ت م��ؤل�ف��ة م��ن ٤٤
م� ّ
�درع ��ة ،وش��اح �ن��ات «ه��ام�ف�ي��ز» السريعة
ال �ح��رك��ة ،و ٣٠٠ص � ��اروخ م �ت �ط��ور ،حسب
امل �ج �ل��ة .ف �ل �م��اذا ال ت �ع �ل��ن ال �خ��ارج �ي��ة ع��ن
محتوى الصفقة الجديدة إذا كانت مؤلفة
فقط م��ن «قطع غ�ي��ار» كما ت� ّ�دع��ي؟ اإلدارة
األميركية لم تجب ،حتى اآلن.

ّ
العربية
بن حلي :القمة
في بغداد في  29آذار
أعلن نائب األمني العام للجامعة
العربية ،أحمد بن حلي ،أمس ،أن
القمة العربية املقبلة ستنعقد في
العاصمة العراقية في  29آذار.
وأضاف ،في مؤتمر صحافي في
وزارة الخارجية العراقية« ،اتفقنا
على جميع الترتيبات ،وسيكون
هناك اجتماع لوزراء االقتصاد
في يوم  27واجتماع لوزراء
الخارجية في  ،28واجتماع القادة
العرب في  29آذار».
وتابع بن حلي ،الذي جاء على
رأس وفد فني وأمني ملتابعة
التحضيرات للقمة ،إنه بحث «كل
الترتيبات اللوجستية التي تشمل
إقامة تنقل القادة وموضوعات
تتعلق باملراسيم ،واطلعنا على
القاعات التي ستعقد فيها
االجتماعات».
(أ ف ب)

عائشة القذافي تتعاون
مع املحكمة الدولية
أعلنت املحكمة الجنائية الدولية
أن عائشة القذافي (الصورة)
تريد تزويد املحكمة بمعلومات
«مادية» على عالقة بشقيقها
سيف اإلسالم املتهم بارتكاب

جرائم ضد اإلنسانية .وقال
نيك كوفمان ،محامي عائشة
في وثيقة نقلت الى املحكمة
الجنائية الدولية ،نشرتها الحقًا،
إن «عائشة القذافي ترغب في
تقديم معلومات مادية تعتقد
بأنها ستساعد غرفة البداية على
تحديد ما إذا كانت السلطات
ً
الليبية ترغب فعال في تقديم
تمثيل قانوني فعال لسيف
اإلسالم أو منحه محاكمة عادلة».
ً
وبناء عليه ،طلبت عائشة القذافي
من املحكمة الجنائية الدولية
اإلذن «استثنائيًا» ،بنقل هذه
املعلومات الى املحكمة بصفتها
«صديقة املحكمة» وفقًا للوثيقة،
بهدف «حماية مصالح شقيقها».
(أ ف ب)

السعودية تطالب اليمن
بحماية دبلوماسييها
كشف مدير اإلدارة اإلعالمية
واملتحدث الرسمي باسم
الخارجية السعودية السفير
أسامة بن أحمد نقلي ،أمس،
أن خارجية بالده طالبت
رسميًا الحكومة اليمنية بتدخل
السلطات األمنية واملعنية
للوصول إلى الجناة وحماية
الدبلوماسيني السعوديني،
وذلك كإجراء اتخذته إثر اعتداء
مسلحني على نائب القنصل
العام في القنصلية السعودية في
محافظة عدن جنوب اليمن.
(يو بي آي)

