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القاه���رة � د.ب.أ: أب���دى وزي���ر 
اخلارجي���ة الس���وري ولي���د املعلم 
رفض بالده الستقبال رئيس الوزراء 
االسرائيلي بنيامني نتنياهو في رده 
على ما قاله مكتب نتنياهو بأنه مستعد 
للقاء السوريني والسفر إلى دمشق.

وق���ال املعلم ف���ي حديث خاص 

لصحيفة الش���رق االوسط اللندنية 
امس »آس���فون واهلل الننا يجب أال 
نضع العربة قبل احلصان ويجب على 
إسرائيل أوال االعالن عن االنسحاب 
من اجلوالن إلى خط الرابع من يونيو 

.»1967
وكان املعلم يرد على ما قاله مكتب 

نتنياهو للصحيفة في عددها الصادر 
االربع���اء املاضي من أنه »مس���تعد 
للقاء الس���وريني فورا ودون شروط 
والسفر فورا إلى دمشق للقاء الرئيس 
السوري بش���ار االسد أو دعوته إلى 
القدس أو االلتقاء به في دولة ثالثة 

لهذا الغرض«.

المعلم يؤكد رفض سورية استقبال نتنياهو: آسفون

عراقيو الخارج بدأوا التصويت.. وصدام حسين يلقي بظالله على االنتخابات
بمشاركة مليون و600 ألف ناخب في 45 مدينة عربية وأجنبية

التزوي�ر م�ن   %20 بهام�ش  يقب�ل  وع�الوي  سياس�ية..  مقاوم�ة  يعتبره�ا  والص�در  واس�عة..  لمش�اركة  يدع�و  السيس�تاني 
القاعدة تفرض حظر تجول  
غدًا لمنع إجراء االنتخابات !

واش��نطن � أ.ف.پ: أعلن تنظيم القاعدة ف��ي العراق امس فرض 
»حظر التجول« غدا في جميع أنحاء البالد ملنع إجراء االنتخابات، كما 
أفاد موقع »س��ايت« األميركي لرصد املواقع اإلس��المية. وذكر املوقع 
ان رسالة القاعدة نش��رت على موقع إسالمي على االنترنت تقول ان 
»دولة العراق اإلسالمية تعلن حظر التجول يوم االنتخابات )غدا(.. من 
السادسة صباحا حتى السادسة مساء في جميع أنحاء العراق وخاصة 
في املناطق الس��نية«. وأضافت: »لس��المة ش��عبنا يجب على كل من 
يعل��م بهذا األمر ان يبلغ من ال يعلم حتى يتزود مبا يحتاج اليه خالل 
فترة حظر التجول«. وحذرت دولة العراق اإلسالمية، فرع القاعدة في 
البالد، من يخرق حظر التجول هذا بأنه »يعرض نفسه لألسف لغضب 

اهلل ولكل صنوف أسلحة املجاهدين«.

رشاوى االنتخابات العراقية..
سالح وأموال ودجاج

بغداد � أ.ف.پ: يغري املرش��حون لالنتخابات التشريعية العراقية 
الناخبني باالموال والس��الح واالراضي السكنية وحتى الدجاج املجمد 
للحصول على اصواتهم في االقتراع الذي س��يجري غدا الس��ابع من 
الش��هر اجلاري. وتعتبر هذه املمارسات شائعة في جميع ارجاء البالد 
وجزءا من اللعبة االنتخابية، خصوصا في غياب قانون واضح لتمويل 
االحزاب او اجلهات السياس��ية التي تشارك في ثاني انتخابات تعددية 

في عراق ما بعد املقبور صدام حسني.
وقال محمد عل��ي من مدينة الناصرية »قام احد مرش��حي قائمة 
رئيس الوزراء نوري املالكي بعرض االس��لحة واالموال على ش��يوخ 
العش��ائر كما عرض مرش��ح آخر مالبس رياضي��ة«، واضاف »لكننا 

ابلغناه بأن هذا ال يعني اننا سندلي بأصواتنا لصاحلهم«.
وكان املالك��ي، زعيم ائت��الف دولة القانون، اعل��ن انه اعطى هذه 
االس��لحة جلميع اولئك الذين قاموا ب� »دور بطولي« في حفظ االمن. 
وف��ي املناطق اجلنوبية، يحض املرش��حون الذي��ن يوزعون االموال 
الناخبني على ان يقس��موا باالم��ام ابوالفضل العب��اس الذي يكن له 

الشيعة املهابة واالحترام، على منحهم اصواتهم.
لكن علي السيس��تاني، اعلى سلطة دينية شيعية، يحظر مثل هذه 
املمارسات ويلزم احلياد الكامل بني االحزاب الشيعية املتنافسة مكتفيا 

بتشجيع الناخبني على التصويت بكثافة في االنتخابات.
ورغم ذلك، يتواصل توزيع الرشاوى حتت مسميات »االكراميات« 
و»الهداي��ا« و»العط��اءات«. ففي محافظة ديالى حيث ينش��ط عناصر 

تنظيم القاعدة، تقتصر الرشاوى على »هدايا« دون قيمة تذكر.
وقال الطال��ب احمد عدنان )23 عاما( ان »املواطنني في احلي حيث 
تسكن عائلتي تلقوا دجاجا مجلدا كهدايا من قبل مرشحني على قائمة 
احد االحزاب االس��المية«. واضاف ان املرش��حني »طلب��وا من الذين 
قبلوا هدية الدجاج ان يقس��موا على املصحف بعدم منح اصواتهم اال 
له��ذه القائمة«. وتابع ان »بعض املرش��حني قاموا بتوزيع بطاقات تعد 
الشعب بحل مش��اكله بعد االنتخابات قائلني صوتوا لنا ونحن نعدكم 

بتوفير كل ما تريدون«.
ويحاول مرش��حون من احدى القوائم الت��ي تتلقى دعما قويا من 
العرب الس��نة ف��ي محافظة ديال��ى تقدمي »هدايا« لك��ن بعض العرب 
الش��يعة يرفضونها. وقالت فاطمة زهير »عرض احد مرشحي القائمة 

مبلغ مائ�ة الف دينار )85 دوالرا( لضمان اصواتنا لكننا رفضنا«.
كما قال كرمي سعد سائق سيارة اجرة »تسلمت مواد غذائية لكنني 
ل��ن امنح صوتي له��م، فهم يأتون فقط عندم��ا يحتاجون الينا«. ومع 
احتدام املنافس��ة للفوز مبقع��د في البرملان، حيث املرتب االساس��ي 
للنائب مائ�ة الف دوالر سنويا عدا العالوات، ال يتردد آالف املرشحني 
في االنفاق اكثر على حمالتهم االنتخابية. وقام غيالن صادق، املرشح 
املستقل في حي زيونة شرق بغداد، بطالء مبنى سكني مكون من اكثر 
من عشرين شقة ورفع صوره والفتات تأييد فوقها كدعاية انتخابية. 

وكتب على صورته »نحن نعمل خلدمتكم وسنواصل القيام بذلك«.

ف����ي تصريحات����ه  وأض����اف 
للصحيفة عقب لقائه في دمشق مع 
الرئيس السوري بشار األسد »إننا 
نقبل بهامش 20 % من التزوير كحد 
أقصى«، مطالبا أن جترى العملية 
االنتخابية »بشفافية تعبيرا عن 

احترامنا لشعبنا«.

مخاوف من تالعب وتزوير

وجتري انتخاب����ات املغتربني 
العراقيني وسط مخاوف وشكوك 
من ابنائهم بحصول عمليات تزوير 
وتالع����ب برغم تأكي����دات مديرو 
مكاتب املفوضي����ة حرصهم على 
اجراء انتخابات نزيهة وشفافة. 

من جانبه دعا رئيس الوزراء 
نوري املالكي اجلاليات العراقية في 
اخلارج الى املشاركة الواسعة في 
االنتخابات وحسن ودقة االختيار 
ألن ذلك يترتب عليه مستقبل بلد 

ملدة أربع سنوات مقبلة.
وخاطب املالكي عراقيي اخلارج 
في بيان صحافي قائال »ان صوتكم 
إل����ى صناديق  حينم����ا تذهبون 
االنتخابات له اعتب����ارات: األول 
هو دليل ارتباطكم الذي ال ينفك 
وال يضعف بوطنكم واس����تمرار 
االهتمام وااللتزام والوفاء للعراق 
الذي يس����رنا ان نعيش في كنفه 
أحرارا وسعداء واخوة متحابني، 
والثاني هو تأدية الواجب الوطني 
والشرعي الذي يقتضي من جميع 
أبناء العراق ان يسهموا في بناء 
وطنهم وان يتحملوا املس����ؤولية 
الوطنية والشرعية عبر صناديق 
االنتخاب التي متثل، كما تعلمون 
ف����ي كل بل����دان العال����م، عملية 
شراكة حقيقية في رسم احلاضر 

واملستقبل«. 
يذكر ان عدد الناخبني العراقيني 
الذين يسمح لهم بالتصويت العام 
غدا االحد يبلغ حوالي 18 مليونا 
و600 الف ناخ����ب فيما بلغ عدد 
املرشحني 6292 مرشحا من بينهم 
1813 امرأة يتنافس����ون على 325 
مقعدا برملاني����ا. اما عدد املراقبني 
الدولي����ني فقد بل����غ 1447 مراقبا 
ومراقبي الكيانات السياسية 273 
الفا بينما بلغ عدد االعالميني العرب 
واالجانب نحو 700 اعالمي وعدد 
املنظمات املشرفة على االنتخابات 
351 منظم����ة. ويبلغ عدد موظفي 
الذين سيش����اركون في  االقتراع 
ادارة العملي����ة االنتخابية املقبلة 

300 الف موظف. 
وجتري االنتخابات التشريعية 
العراقية االحد من خالل 64 الف 
محطة اقتراع.. فيما سينتشر 500 
مراقب دولي في انحاء العراق اضافة 
الى 250 ألف مراقب محلي للتأكد من 
التزام اجلميع بالقواعد االنتخابية 
وبالصمت الدعائي قبل 24 ساعة 
من التصويت العام اي في السابعة 

من صباح السبت املقبل.

العراقيني املوجودين  وفق كثافة 
في كل دولة عل����ى أال تقل عن 10 
آالف نس����مة فيما اكتملت جميع 
االستعدادات اللوجستية لالقتراع 
بع����د وص����ول اوراق وصناديق 
التصويت  االقت����راع وس����جالت 

واستمارات النتائج. 
وجت����ري انتخاب����ات اخلارج 
وفق طريقة االنتخاب املش����روط 
حيث توضع استمارة االقتراع في 
مظروف مغلق يكتب عليه اس����م 
الناخب واحملافظة التي ينتمي اليها، 
حيث ان اصوات عراقيي اخلارج 

ستذهب الى محافظاتهم.

العراق.. انتخابات مصيرية 

وقد وجه ممثل املرجع الشيعي 
االعلى ف����ي العراق الس����يد علي 
السيس����تاني في اوروبا واميركا 
وكندا مرتضى الكش����ميري نداء 
الى »العراقيني في املهجر« دعاهم 
فيه الى املش����اركة الواس����عة في 
االنتخابات التي بدأت في بلدانهم 

امس وتستمر حتى غد االحد. 
ومن جانبه اعتبر زعيم التيار 
الصدري مقتدى الصدر املشاركة في 
االنتخابات مقاومة سياسية. وقال 
في بيان وزعته الهيئة السياسية 
التابعة للتيار الصدري ان »هذه 
االنتخابات ولهذه السنة اعتبرها 
مقاومة سياسية ان قمنا بها موحدين 
على اكمل وجه«. واضاف الصدر 
في البيان ال����ذي جاء اجابة على 
تساؤالت مواطنني حول التشكيك 
في جدوى االنتخابات »قد تنتج 
جناحا فاحت����دوا من اجل حترير 
العراق سياسيا وخدمة شعبكم«.  
بدوره دعا عم����ار احلكيم رئيس 
املجلس اإلسالمي األعلى في العراق 
امس انصاره الى املشاركة الواسعة 
في االنتخابات التشريعية العامة 

التي ستجرى في العراق.
وقال احلكيم خالل خطبة صالة 
اجلمعة أمام العشرات من أنصاره 
في بغ����داد »أنتم مدع����وون إلى 
املشاركة الواسعة في االنتخابات 
ألن هذه االنتخابات حتظى بأهمية 
كبرى«. وأضاف »علينا أن نلبي 
نداء املرجعي����ة الدينية العليا... 
وحينما تشخص املرجعية أهمية 

االنتخابات علينا تلبية النداء«.
أما إياد عالوي رئيس الوزراء 
القائمة  السابق ورئيس  العراقي 
العراقية فحث السياسيني العراقيني 
والناخبني في بالده على التوجه 
إل����ى صناديق االقت����راع واإلدالء 
العامة  بأصواتهم في االنتخابات 
املقبلة »ملنع التزوير«. وقال عالوي 
في تصريحات عبر الهاتف لصحيفة 
الشرق األوسط نشرتها في عددها 
الصادر ام����س إنه يتوقع حدوث 
»تغيير في األوضاع السائدة في 
العراق نحو األحسن في حالة عدم 

تزوير االنتخابات«.

كندا )7 مراكز( بعد ان كانت عمليات 
التصويت قد بدأت في استراليا في 
التاسعة بتوقيت غرينتش الليلة 
املاضية وهي الدولة االولى التي 
تبدأ فيها عمليات تصويت اخلارج 
العراقي عب����ر 764 محطة في 119 
مركزا انتخابي����ا موزعة على 45 

مدينة عربية وأجنبية. 
وقد متت آلية اختيار هذه الدول 

حيث كان االقبال ضعيفا في اليوم 
االول من االيام الثالثة التي جترى 
فيها هذه االنتخابات والتي يتوقع 
ان تتصاعد خالل اليومني املقبلني 
خالل نهاية عطلة االسبوع وهو 
احلال ذاته بالنسبة للدول العربية 
عل����ى اعتبار ان امس اجلمعة هو 
العطلة االسبوعية حيث يتوقع ان 

يتصاعد االقبال بعد صالتها. 

وبوشر بالتصويت ايضا في 
االردن ف����ي 16 مرك����زا ومصر 6 
مراكز وسورية 24 مركزا واالمارات 
مركزين ولبنان 4 مراكز وتركيا 4 
مراكز وايران 18 مركزا واستراليا 8 
مراكز واملانيا 4 مراكز والدمنارك 4 
مراكز والنمسا مركزين والسويد 7 
مراكز وهولندا مركزا واحدا وفي 
الواليات املتحدة )10 مراكز( وفي 

عواصم � وكاالت: رغم اعدامه 
منذ اكثر من ثالثة اعوام، ما يزال 
املقبور صدام حسني يلقي بظالله 
على االنتخابات التشريعية التي 
جتري غدا م����ع اجتث����اث مئات 
املرشحني بتهمة االنتماء الى حزب 

البعث احملظور.
البعث«،  واحت����ل »اجتث����اث 
التسمية املستوحاة من »اجتثاث 
النازي����ة«، العناوي����ن العريضة 
الباهتة نوعا  للحملة االنتخابية 
ما كما اثار انقسامات بني الشيعة 

املتدينني والعلمانيني.
وق����ال احمد اجللب����ي رئيس 
التي  هيئة املس����اءلة والعدال����ة 
حلت م����كان هيئة اجتثاث البعث 
الفرنس����ية  لصحيفة »لوموند« 
مؤخرا »صدقوني، العمل لم ينته 
بعد. هن����اك آالف البعثيني الذين 
تس����للوا الى مؤسساتنا وقواتنا 
االمنية«. واجللبي مرش����ح على 
قائمة االئتالف الوطني العراقي التي 
تضم االحزاب الشيعية الرئيسية 

باستثناء »الدعوة«.
وتضم هذه القائمة ايضا مساعد 
اجللبي، علي الالمي الذي امضى 
عاما في املعتقالت االميركية بشبهة 
االنتماء الى املجموعات الشيعية 

املتطرفة.
وجنحت هيئة املساءلة والعدالة 
في اقصاء حوالى 500 مرشح الى 
االنتخاب����ات بتهم����ة االنتماء الى 

البعث املنحل.
وقال الالمي ان »القرارات التي 
اتخذناها متطابق����ة مع القانون. 
فالبعض ما يزال في حزب البعث 
واخرون يتجسس����ون لصاحله. 

هؤالء جميعا يشكلون خطرا«.
ورفض الالمي وهو شيعي فكرة 
ان يكون قراره موجها ضد العرب 
السنة قائال ان ابناء هذه الطائفة 

يشكلون »ثلث املبعدين فقط«.

عراقيو الخارج

في نف����س الس����ياق ومع بدء 
الس����اعات األولى من امس فتحت 
مراكز االنتخابات العراقية خارج 
البالد أبوابها أمام مليون و600 ألف 
عراقي في 45 مدينة عربية وأجنبية 
ليدلوا بأصواتهم في االنتخابات 
العام حيث شهدت  التش����ريعية 
التي  التصويت  16 دولة عمليات 
دعا املرجع الشيعي االعلى السيد 
علي السيستاني العراقيني فيها الى 
مشاركة واسعة واختيار املرشح 
الذي تتوافر فيه الكفاءة والنزاهة 
والوع����ي واالمانة واحلرص على 
قضايا الشعب، بينما اعتبر زعيم 
التيار الصدري رجل الدين الشيعي 
مقتدى الصدر املشاركة نوعا من 

املقاومة السلمية.
فقد بدأت عمليات االنتخاب في 
بريطانيا م����ن خالل اربعة مراكز 
انتخابية وفي الدول االوروبية كذلك 

لجنة في الكونغرس تقّر »إبادة األرمن«..
وتركيا تستدعي سفيرها من واشنطن

متظاهرون أتراك خالل احتجاجهم أمام السفارة األميركية في أنقرة تنديدا بقرار الكونغرس اعتماد مقولة »مجازر األرمن«   )أ.ف.پ(
)أ.ف.پ( فلسطينيون يحملون سيدة فلسطينية مصابة إثر الصدامات بني قوات االحتالل اإلسرائيلي والفلسطينيني في األقصى أمس  

قوات االحتالل تواصل العدوان
وتقتحم »األقصى« وتصيب العشرات

رام اهلل � كونا � د.ب.أ: اقتحمت قوات 
االحتالل االسرائيلي امس املسجد االقصى 
املبارك من عدة جهات وحاصرت املصلني 
داخله، واعتدت عليهم وأصابت عددا منهم 
بالرصاص املغلف باملطاط والغاز املسيل 

للدموع.
وقال مراسل وكالة االنباء الفلسطينية 
)وفا( إن مواجه���ات اندلعت بني املصلني 
وأفراد الشرطة االسرائيلية وقامت األخيرة 
بإطالق وابل من قناب���ل الغاز والعيارات 
املعدنية املغلفة باملط���اط واالعتداء على 
املصلني بالضرب ما أدى إلى إصابة العديد 

منهم.
وأشار إلى أن الشرطة االسرائيلية أغلقت 
كل مداخل املسجد األقصى وحشدت املئات 
من أفرادها على بوابة املغاربة وانتشرت 
بكثافة في باحات احلرم القدسي وحاصرت 

املسجد األقصى ومسجد قبة الصخرة.
واستنكر الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو 
ردينة في تصريحات أدلى بها لتلفزيون 
فلسطني عملية االقتحام اإلسرائيلي لباحات 
املسجد األقصى وقال: إن إسرائيل تلعب 

بالنار وجتر املنطقة إلى حروب دينية.
وأضاف أن إسرائيل مبمارساتها تخلق 

مناخا س���لبيا ومناخا للتطرف والعنف، 
وتتهرب من استحقاقات عمليات السالم 
وغير معنية بالوصول إلى اتفاق س���الم، 
وقال »البد من ضغط فعلي على إسرائيل 
حتى تالقي اجلهود األميركية املبذولة إلحياء 
عملية الس���الم بعض النجاح«. والحقا، 
قالت مصادر فلسطينية ان قوات االحتالل 
االسرائيلي انس���حبت من باحات احلرم 
وس���محت ملن هم داخل املسجد االقصى 
باخلروج منه، مشيرة الى ان هدوءا نسبيا 
حذرا ساد باحات احلرم القدسي الشريف 

بعد ذلك.

وكان االرم����ن يضغطون من أجل 
اعتبار املجازر وعمليات الترحيل 
التي تعرضوا لها بني 1915 و1917 
ابادة، حيث أدت بحسبهم الى مقتل 
اكثر من مليون ونصف مليون في 
صفوفه����م. غير ان تركيا تعترف 
مبقتل 300 الى 500 ألف فحسب، 
ال بسبب حملة تصفية، بل بسبب 
الفوضى التي سادت في السنوات 
االخيرة من حي����اة االمبراطورية 

العثمانية، بحسبها.

العثمانية »إبادة«.
وكان����ت أنق����رة ق����د ضاعفت 
الضغ����وط للح����ؤول دون مترير 
القرار. واتص����ل الرئيس التركي 
عبداهلل غول مساء االربعاء املاضي 
بنظيره األميركي باراك أوباما لبحث 
هذه املس����ألة، فيم����ا حض وزير 
خارجيته احمد داود اوغلو النواب 
األميركيني بالتصويت على القرار 
بالرفض، وتش����كل مسألة االبادة 
االرمنية حقل ألغام ديبلوماسيا. 

يس����تخدم عبارة »إبادة األرمن«، 
من انه في حال مضى الكونغرس 
قدما في اعتماد القرار، »فسيضع 
العراقيل أم����ام تطبيع العالقات« 

بني تركيا وأرمينيا.
وقالت كلينتون عقب تصويت 
اللجنة على القرار ان إدارة الرئيس 
باراك أوباما س����تبذل جهدا كبيرا 
للحؤول دون تصويت الكونغرس 
على قرار نهائي يعتبر املجازر التي 
ارتكبت بحق األرمن إبان السلطنة 

عواصم � وكاالت: أقرت جلنة 
الش����ؤون اخلارجية في مجلس 
النواب األميركي امس االول قرارا 
يعتم����د عب����ارة اإلب����ادة لوصف 
املجازر التي حلق����ت باألرمن في 
ظل السلطنة العثمانية رغم حتذير 
وزيرة اخلارجية هيالري كلينتون 

بضرورة جتنب ذلك. 
وتبنى 22 من أصل 23 عضوا 
في اللجنة القرار الذي يتحدث عن 
»إبادة األرمن« في عهد الس����لطنة 
العثمانية بني 1915 و1923. ويدعو 
القرار الذي ليست له صفة القانون 
الرئيس األميركي الى استخدام كلمة 
»اإلبادة« لوصف »التصفية املنهجية 
واملتعمدة ملليون ونصف املليون 
أرمني«. وفي رد فوري، اعلن بيان 
حكومي ان تركيا استدعت سفيرها 
من الواليات املتحدة للتشاور بعد 
تبن����ي جلنة في مجل����س النواب 

األميركي عبارة »اإلبادة«.
وقال البيان »إنن����ا ندين هذا 
التركية  الذي يته����م االمة  القرار 
بجرمية لم ترتكبها« وأضاف »على 
اثر هذا التطور، مت استدعاء سفيرنا 
في واشنطن نامق تان الى انقرة 

للتشاور«.
وكان����ت كلينت����ون قد حذرت 
رئيس جلنة الش����ؤون اخلارجية 
في مجلس النواب هاورد بيرمان 
عشية مناقشة اللجنة قرارا رمزيا 

االنتخابات العراقية

45 تعويضي
املجموع الكلي 275 مقعدا

نتائج 2005
االئتالف الدميوقراطي
الوطني الكردستاني

االئتالف العراقي 
املوحد

جبهة الوثاق 
العراقي

القائمة العراقية 
الوطنية

جبهة احلوار 
الوطني العراقي

آخرون
128

7

دهوك
10

نينوى
31

أربيل
14

كركوك
12

سليمانية
17

صالح الدين
12

أنبار
14

بغداد
68

ديالى
13

كربالء
10

بابل
16

وسط
11

قادسية
11

جنف
12

مثنى
7

ميسان
10

دهقار
18

بصرة
24

13

19
159

10
59

8

7

16
5

8

6 11
8

8

8

9

53
44

25

مقاعد 
2005

النظام االنتخابي
للقائمة املفتوحة

أعضاء البرملان يتم 
انتخابهم للخدمة 
لدورة من 4 سنوات

7 تعويضي 
8 أقلية

املجموع الكلي:
325 مقعدا

أكراد 
عرب سنة
عرب سنة/ أكراد
عرب شيعة
خليط )مزيج( عرب/ سنة وشيعة
توركمان سنة
مأهول على نحو خفيف 

)بيانات 2003(

تخصيص مقاعد
برملان 2010

مجموعات الطوائف
الدينية

التحالفات الكبرى )الرئيسية(

دولة القانون: حتالف حزب الدعوة لرئيس 
الوزراء نوري املالكي وآخرين بشمول زعماء 
قبائل السنة واألكراد الشيعة واملسيحيني 

واملستقلني

العراقية: فريق لنائب الرئيس طارق الهاشمي 
وهم عرب سنة ورئيس الوزراء السابق إياد 
عالوي والشيعي العلماني والسياسي البارز 

صالح املطلك

)االئتالف الوطني العراقي(: بشكل رئيسي االئتالف 
الشيعي مع املجلس األعلى للثورة اإلسالمية في 
العراق وأتباع رجل الدين مقتدى الصدر والفضيلة 

وأحمد اجللبي وقلة من زعماء السنة

الوحدة العراقية: مجموعة علمانية متعددة 
املذاهب مبن فيهم وزير الداخلية جواد 

البوالني الشيعي وأحمد أبوريشة قائد قبلي 
سني وأحمد عبدالغفور من السامرية

األكراد: االحتاد الوطني الكردستاني ويغلب 
عليه احلزب الدميوقراطي الكردستاني

جبهة الوثاق: تتكون من احلزب اإلسالمي 
العراقي وبعض زعماء القبائل

الساحة السياسية العراقية تكتظ بالتحالفات


