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حملة في الرقة رفضاً ملمارسات »داعش«
تقرير إخباري

بيروتـ  أ.ف.پ: أطلق ناشطون سوريون حملة ضد املمارسات املتشددة 
لتنظيم »الدولة اإلسالمية في العراق والشام« املعروفة بـ »داعش« في 
ــيطر عليها اجليش  ــتولى عليها التنظيم بعدما س مدينة الرقة التي اس
ــطون  احلر وأخرج قوات النظام منها منذ أكثر من عام، وأطلق الناش
على احلملة اسم »الرقة تذبح بصمت« متهمني التنظيم باحتجاز املئات 
من أبناء املدينة.  وسلط االفراج األسبوع املاضي عن أربعة صحافيني 
فرنسيني اعتقلوا ألشهر لدى »الدولة اإلسالمية«، والفظاعات التي رووها 
عن سجونها، الضوء على معاناة مئات العائالت التي حتتجز »داعش« 
ــط عامر مطر )28 عاما( لوكالة فرانس برس »كل  أبناءها. ويقول الناش
ــوم، تتجمع األمهات خارج مقار »داعش« في الرقة. يبكني، ويرجون  ي

احلصول على معلومات عن أوالدهن أو موعد اإلفراج عنهم«.
واعتقلت »الدولة اإلسالمية« الناشط اإلعالمي محمد نور مطر، شقيق 
ــهر. ومنذ ذلك احلني، لم تعرف عائلة عامر  عامر، قبل نحو تسعة أش
ــاركته في  ــي أملانيا بعدما اضطر ملغادرة بالده إثر مش ــم حاليا ف املقي

االحتجاجات ضد النظام السوري، أي شيء عن شقيقه.
ــول عامر »أمي تعاني يوميا ألنها ال حتصل على أي معلومات عن  ويق

جنلها األصغر« البالغ من العمر 21 عاما.

وظهرت »داعش« في سورية في ربيع 2013، وقوبلت بداية باستحسان 
ــد، الباحثني عن أي مساعدة في قتالهم  ــار األس معارضي الرئيس بش
ــرعان ما تبدلت مع ارتكاب  ضد القوات النظامية. إال أن هذه النظرة س
التنظيم »إساءات« بحق السوريني، وسعيه للسيطرة على املناطق التي 

حررها الثوار.
وتدور منذ مطلع يناير معارك عنيفة بني »الدولة اإلسالمية« وتشكيالت 
ــمال  ــعة في ش أخرى من مقاتلي املعارضة، وطردوها من مناطق واس
سورية. إال أن مدينة الرقة، مركز احملافظة الوحيد اخلارج عن سيطرة 

النظام السوري، التزال املعقل األساسي للتنظيم املتشدد.
ــان سيما نصار أن »داعش«  ــطة في مجال حقوق اإلنس وترجح الناش
حتتجز اكثر من ألف سوري في محافظة الرقة، مشيرة إلى أن »حتديد 

رقم دقيق لهؤالء أمر شبه مستحيل«.
ــارض »القوانني« التي  ــخص يع ــح أن االعتقاالت تطول أي ش وتوض
ــا احلصول على أي  ــالمية«، وال يصبح ممكن ــا »الدولة اإلس تفرضه

معلومة بشأنه.
ــير نصار إلى أن الرقة تضم عددا غير محدد من السجون، وان  وتش

التعذيب الذي يتعرض له املعتقلون في السجون السرية هو األسوأ.

ــطون بأن عناصر التنظيم يقومون أحيانا بتنفيذ إعدامات  ويفيد ناش
ــوقون بحقهم تهما مختلفة. كما أفاد املرصد  ــخاص يس ميدانية ألش
السوري حلقوق اإلنسان عن قيام عناصر من التنظيم »بجلد مواطنة 

40 جلدة« في ريف الرقة، وذلك بتهمة »رفضها ارتداء النقاب«.
ويقول خبراء في احلركات املتشددة إن التنظيم يتصرف على انه »دولة« 

قائمة بذاتها، ويحق له فرض سلطته على كل من يخالف »قوانينه«.
ــات »داعش« بالعديد من الناشطني السلميني  ودفع اخلوف من ممارس

إلى مغادرة الرقة، وانتقلت غالبيتهم إلى تركيا املجاورة.
وتقول نصار إن »الدولة اإلسالمية ترى في الناشطني حتديا لسلطتها، 

ويجدر التخلص منهم«.
وأطلقت مجموعة من الناشطني الذين يستخدمون هويات سرية األسبوع 

املاضي، حملة تطالب بخروج التنظيم من الرقة.
ــعا على مواقع التواصل االجتماعي. وحمل  ولقيت احلملة تأييدا واس
املتظاهرون املعارضون للنظام اجلمعة شعارات تدعو إلى »تطهير الرقة 

من عصابة البغدادي« زعيم التنظيم.
وردد متظاهرون شعارات عدة منها »ال اله إال اهلل، داعش يا عدو اهلل«، 

و»الرقة حرة حرة، وداعش برا برا«.

ــة، لوكالة فرانس برس  ــو إبراهيم، وهو أحد منظمي احلمل ويقول أب
عبر اإلنترنت »الرقة تذبح بصمت... معارضة »داعش« بات أمرا شديد 

اخلطورة، لكن علينا أن نكسر جدار الصمت«.
ــيحكموننا إلى األبد، وهذا  يضيف »علينا أن نقدم تضحيات، وإال س

أمر غير مقبول«.
ــالمية« التي نفذت سلسلة اعتقاالت  وأثارت احلملة حنق »الدولة اإلس
طالت نحو 70 ناشطا في الرقة خالل األسبوع املاضي وحده، بحسب 

نصار التي تنشط مع »الشبكة السورية حلقوق اإلنسان«.
وتقول نصار »اعتقلوا كل من وجدوه يستخدم موقع »فيسبوك« ولو 
حتى ملجرد التسلية، واحتجزوا أشخاصا ال عالقة لهم بالشأن السياسي، 

لقد فرضوا صيغة جنونية من قانون الطوارئ في الرقة«.
ــورية قبل أشهر »الدولة اإلسالمية« بأنها على  واتهمت املعارضة الس

»عالقة عضوية« بالنظام السوري وتعمل على حتقيق »مآربه«.
وكان مصدر أمني سوري أفاد فرانس برس في وقت سابق بأن القوات 
النظامية لن تعمل الستعادة السيطرة على الرقة »لتكون املدينة مثاال. 
ــيطر املسلحون على زمام  نريد أن يرى الناس ماذا يحصل عندما يس

األمور؟«.

اعمدة الدخان تتصاعد من احد االبنية التي تتمركز فيها قوات النظام بعد ان فجره الثوار في حلب أمس   )رويترز( 

)أ.پ( عراقيات ينتظرن دورهن لالقتراع في احد املراكز في طهران أمس  

ارتفاع عدد املتقدمني للترشح إلى ستة بينهم امرأة
 والرئاسة السورية: نقف على مسافة واحدة من اجلميع

العنف واالنقسام الطائفي يسيطران على االنتخابات
واملالكي يصدر عفواً قبل فتح الصناديق األربعاء

عواصمـ  أ.ف.پـ  األناضول: 
اعلن رئيس مجلس الشـــعب 
السوري )البرملان( محمد اللحام 
امس اســـماء اربعة مرشحني 
جدد، بينهم امرأة، انضموا الى 
قائمة املتقدمني بطلب الترشح 
الى االنتخابات الرئاسية، في 
وقت اعلنت الرئاسة السورية 
أنها تقف على مسافة واحدة من 
جميع املرشحني. وبذلك، يرتفع 
الى ســـتة عدد املرشحني الى 
االنتخابات التي يتوقع مراقبون 
ان تبقي الرئيس بشار االسد في 
موقعه، والتي انتقدها الغرب 
واملعارضة السورية، واصفني 

اجراءها بـ »املهزلة«.
وبحســـب وكالـــة االنباء 

بـــدأ  عواصـــم ـ وكاالت: 
العراقيـــون املســـجلون في 
اخلارج أمس، االقتراع الختيار 
مرشحيهم ملجلس النواب املقبل 
قبـــل ثالثة أيام مـــن انطالق 
االنتخابات التشريعية األولى 
منذ االنسحاب االميركي نهاية 

2011 داخل البالد.
االنقســـامات  وتســـود 
الطائفية وأعمال العنف اليومية 
املتصاعدة على االنتخابات التي 
الـــوزراء نوري  يضع رئيس 
املالكي كامل ثقله السياســـي 
للفوز فيها، محاوال العبور نحو 
والية ثالثة على راس احلكومة 
رغم االتهامـــات التي يوجهها 
خصومه اليه بالتفرد باحلكم 
والطائفية والعجز عن احلد من 

الفساد وحتسني اخلدمات.
وقد أصدر املالكي أمس عفوا 
عن منتسبي اجليش والشرطة، 
وهو ما اعتبره محللون محاولة 
الستمالة الناخبني. وقال رئيس 
جلنة األمن والدفاع في مجلس 
النواب العراقي حسن السنيد 
أمس إن »القائد العام للقوات 
املسلحة العراقية نوري املالكي 
اصـــدر عفـــوا عن منتســـبي 
اجليش والشـــرطة واستثنى 
منه املتســـربني والهاربني من 

مواجهة االرهاب«.
قـــال رئيس  املقابل،  فـــي 
الوزراء العراقي األســـبق إياد 
عالوي إن االنتخابات البرملانية 
العراقيـــة احلالية »جتري في 
أجـــواء غيـــر نزيهـــة«، على 
حد وصفـــه. وأضاف في رده 
على سؤال للصحافيني خالل 
زيارته ملركز انتخابي للعراقيني 
بالعاصمة عمـــان حيث يقيم: 
»حتى لو األجواء غير نزيهة فإن 
قناعتي تقول إن الشعب العراقي 
سينتصر«، دون أن يوضح تلك 
األجواء التي وصفها بأنها »غير 
نزيهة«، وتلقي الهجمات التي 
يتعرض لها املرشحون وموظفو 
جلان االنتخابات وافراد الكيانات 
السياسية بظالل ثقيلة على هذه 
االنتخابات التي جتري بعد غد 
االربعاء، في وقت تخضع مدينة 
الفلوجة التي تقع على بعد 60 

الرسمية )ســـانا(، فقد اعلن 
اللحام في جلسة برملانية أمس 
انه »وردنا السبت املاضي ان 
كال من الســـيدين سوسن بن 
عمر احلداد وسمير احمد املعال 
قد تقدما بطلب ترشح لرئاسة 
الـــى احملكمة  اجلمهوريـــة« 

الدستورية العليا.
وفي وقت الحق من جلسة 
أمس نفسها، اعلن اللحام تلقي 
طلبني اضافيني من محمد فراس 
رجوح وعبدالســـالم يوسف 
سالمة. واشار االعالم الرسمي 
الى ان احلداد من مواليد العام 
1963 فـــي صمنديل مبحافظة 
الالذقيـــة، وحتمـــل شـــهادة 
الهندســـة  بكالوريـــوس في 

كلم فقط من بغداد لســـيطرة 
تنظيمـــات متطرفة منذ بداية 
العام. وفي ظل تصاعد أعمال 
العنف منذ اكثر من عام، قررت 
افراد  العراقية منح  السلطات 
القوات املسلحة حق التصويت 
اليـــوم االثنني، حتى  اخلاص 
يتسنى لهؤالء التفرغ حلماية 
االنتخابـــات االربعـــاء، فيما 
منحت املوظفـــني احلكوميني 
عطلة ألسبوع كامل بدأت أمس 

االحد.
ويقـــول أيهم كامـــل مدير 
برنامج الشرق االوسط وشمال 
افريقيا في مجموعة »يوراسيا« 
االستشـــارية لوكالة فرانس 
برس ان »اي حكومة مستقبلية 
ستكون في مواجهة جدية مع 

التحديات في العراق«.
 ويوضح ان هذه التحديات 
النفط،  الى  األمـــن،  تبدأ »من 
وصوال الى العالقات االجتماعية 
مع السنة والشيعة واالكراد، 
الى جانب الوضع االقتصادي« 

وتداعيات األزمة السورية.
ورغم ان الناخبني يشكون 
من النقص في الكهرباء والبطالة 
والعنـــف اليومي الـــذي بات 
أينما  العراقيني  ارواح  يحصد 
تواجدوا وبطريقة عشوائية، 
فان االنتخابات تدور اساســـا 
حول املالكي نفســـه واحتمال 

امليكانيكية، وشهادة دراسات 
عليا في االدارة العامة.

اما املعال، فمن مواليد العام 
القنيطرة )جنوب(،  1961 في 
وهو استاذ في القانون الدولي. 
ورجوح هو من مواليد دمشق 
في العام 1966، وســـالمة من 
مواليـــد العثمانيـــة في ريف 

حمص العام 1971.
ويلزم قانون االنتخابات 
الراغبني في الترشـــح التقدم 
بطلب الى احملكمة الدستورية 
ابـــالغ مجلس  التـــي تتولى 
الشعب. وعلى كل مرشح ان 
ينال موافقـــة خطية من 35 
عضوا في البرملان، قبل قبول 

طلب ترشحه رسميا.

توليه رئاسة احلكومة لوالية 
الى  املالكي  ثالثة.ويتعـــرض 
انتقـــادات من قبـــل خصومه 
الشيعة الذين يحاولون اختراق 
القاعدة اجلماهيرية التي تؤيده، 
وكذلك الـــى انتقادات من قبل 
السنة الذين يتهمونه بتهميشهم 

واالنقضاض على قياداتهم.
لكن رئيـــس الوزراء يلقي 
باللوم في التدهور االمني على 
التدخالت اخلارجية، وخصوصا 
تلك اآلتيـــة من دول مجاورة، 
شاكيا من العرقلة التي تلقاها 
املشـــاريع املطروحـــة داخل 
حكومة الوحـــدة الوطنية من 
قبل خصومه السياسيني الذين 

يحتلون مقاعد فيها.
ومن غيـــر املتوقع فوز اي 
كيان سياسي باألغلبية املطلقة، 
التحالفات  ما قـــد يعنـــي ان 
السياســـية في فتـــرة ما بعد 
ظهور نتائج االنتخابات هي التي 
ستحدد هوية احلكومة العتيدة. 
الى االنتخابات في  وبالعودة 
اخلارج، قال مســـؤول وحدة 
انتخابات اخلارج في املفوضية 
العليا املســـتقلة لالنتخابات 
فارس اجلبوري انها ستجري 
في 19 بلدا عربيا وأجنبيا وفقا 
لكثافة وجـــود العراقيني فيها 
مشيرا الى ان عددهم يبلغ نحو 

785 ألف مواطن.

»الپنتاغون« ترفض التعليق على إمداد املعارضة 
السورية بصواريخ مضادة للطائرات

اجليش العراقي يقصف رتالً لـ »داعش«  في البوكمال

واشنطن ـ أحمد عبداهلل

ترفـــض وزارة الدفـــاع 
األميركية »الپنتاغون« تأكيد 
أو نفي ما يتـــردد اآلن عن 
تسليم وحدات مختارة من 
املعارضة السورية صواريخ 
مضادة للطائرات محمولة 
على الكتـــف )مانباد(. فقد 
وجهـــت »األنباء« على مدار 
األسبوع املاضي أسئلة شفوية 
ومكتوبة الى الوزارة تستفسر 
عن صحة تلك التقارير، إال 
ان الـــرد كان واحدا في كل 
احلـــاالت، كان التأكيد على 
ان السياسة املعلنة للواليات 
املتحـــدة هي دعم املعارضة 
العســـكرية في سورية، إال 
ان تفصيالت ذلك الدعم في 
شقه العسكري ليست معدة 

لإلعالن على املأل بعد.

وكانـــت تقارير أميركية 
قد أشـــارت إلى وصول تلك 
الـــى املعارضة  الصواريخ 
الرغم من نفي  بالفعل على 
وزارة اخلارجيـــة لذلك منذ 

قرابة الثالثة أسابيع.
وجـــاء نفـــي اخلارجية 
كتمهيـــد للقاء الوزير جون 
كيـــري ونظيره الروســـي 
ســـيرغي الڤروڤ في لندن 

لبحث األزمة في أوكرانيا.
وقيل لـ »األنباء« آنذاك ان 
إدارة الرئيس باراك أوباما لن 
ترسل صواريخ »مانباد« الى 

املعارضة السورية.
غيـــر ان محطة »فوكس 
نيوز« بثت اخلميس املاضي 
شريطا قصيرا يوضح وجود 
واحد من تلـــك الصواريخ 
بيد أشـــخاص بدا انهم من 

املعارضة السورية.

وعلى الرغم من إشـــارة 
احملطة الـــى انها لم تتحقق 
من مصداقية الشريط بصورة 
قاطعة فإنه بدا متســـقا مع 
املشـــاهد املعتادة لوحدات 
املقاتلني في صفوف املعارضة 
الســـورية. ورفضت وزارة 
الدفـــاع ان تؤكـــد او تنفي 
ليس فقط إرسال الصواريخ 
الى سورية وامنا ايضا أي 
إشارة إلى الشريط الذي أظهر 
وجودها بيد أولئك املعارضني. 
بدوره علق اخلبير العسكري 
األميركـــي مايكل اوهانلون 
علـــى ذلك ردا على ســـؤال 
حول مدى ترجيحه ملوافقة 
واشنطن على إمداد املعارضة 
بتلك الصواريخ قائال: »في 
اعتقادي انه أمر مرجح. فقد 
تبدل موقف اإلدارة نســـبيا 
بعد ان أعلن الرئيس بشار 

األســـد عزمه علـــى إجراء 
انتخابـــات وخوضها وبعد 
األزمـــة األوكرانية. لقد كان 
هذان التطوران مبنزلة إعالن 
شـــهادة الوفـــاة ألي جهود 
ديبلوماسية حلل األزمة في 

سورية«.
وأضاف اوهانلون »لقد 
الرئيس األســـد ضمنا  قال 
بإعالنه إجـــراء االنتخابات 
وعزمـــه على الترشـــح انه 
ال ســـبيل للوصول إلى حل 
وســـط. وقالت موسكو من 
بوابة أوكرانيا ان محاوالت 
التنســـيق مع واشنطن في 
سورية ال محل لها من الوجهة 
العملية. كما اعتقد ان وصول 
تلك الصواريخ الى املعارضني 
ســـيغير جوهريا من مسار 
املواجهات العسكرية بينهم 

وبني قوات النظام«.

ـ أ.ش.أ:  أ.ف.پ  ـ  بغــــداد 
العراقية أن  أعلنت احلكومة 
مروحياتها قصفت أمس موكبا 
مؤلفا من ثمانيــــة صهاريج 
داخل األراضي السورية كانت 
حتاول نقل وقود الى تنظيم 
»الدولة االسالمية في العراق 
والشام« املعروف بـ »داعش« 
في محافظة االنبار، بحســــب 
أفاد املتحدث باسم وزارة  ما 
الداخلية. وأوضحت الوزارة، 
بحسب وكالة فرانس برس، 
ان مروحيات اجليش ضربت 
في وقت مبكر من صباح أمس 
»ثمانية صهاريج وقود في وادي 

الصواب فــــي البوكمال داخل 
سورية كانت حتاول الدخول 
العراقية« على  الى األراضي 
حد قوله. وأضاف ان »ثمانية 
أشخاص قتلوا على األقل في 
العملية، هم األشخاص  هذه 
الذين كانوا يقودون الصهاريج 
الى  الوقود«  ويحاولون نقل 
داعش في محافظــــة االنبار 

املضطربة غرب العراق.
ويقع وادي الصواب قرب 
مدينة البوكمال السورية التي 
لها معبــــر حدودي مع مدينة 
القائم العراقية يسيطر عليه 
مسلحون معارضون للنظام 

الســــوري. وهذه املرة االولى 
التي يعلن فيها العراق قصف 

موكب داخل سورية.
انه »لم  الــــوزارة  وأكدت 
يكن هناك تنسيق مع النظام 
السوري. مسؤوليتنا اليوم هي 
حماية حدودنا واحلدود من 
اجلانب اآلخر ألنه ليس هناك 

حماية من اجلانب اآلخر«.
مــــن جهة أخــــرى، أفادت 
تقارير إعالميــــة، عن توجه 
املئات من عناصر تنظيم داعش 
من ســــورية في طريقهم الى 
التقارير، أن  العراق، وذكرت 
رتال يتكون من مائة ســــيارة 

دفع رباعي خــــرج أمس من 
مدينة الرقة الســــورية يضم 
فــــي تنظيم  قيــــادات كبيرة 
»داعش« متوجها إلى احلدود 

العراقية. 
ونقل التقرير عن ناشطني 
في مدينة الرقة السورية قولهم، 
إن مدينتهــــم خلت اليوم من 
قيادات تنظيم داعش، مشيرا 
الى أن معظم قــــادة التنظيم 
توجهوا الى العراق، حيث خرج 
رتل كبير مؤلف من 100 سيارة 
دفع رباعــــي حتمل مهاجرين 
الى املناطق الشرقية- طريق 

دير الزور. 

الالعبون الرئيسيون اخلمسة في انتخابات العراق
بغـــداد ـ أ.ف.پ: يتوجـــه 
العراقيون الى صناديق االقتراع 
االربعاء املقبل للمشاركة في اول 
انتخابات برملانية منذ انسحاب 
القوات االميركية في عام 2011، 
في الوقت الذي التزال تعاني 
البالد من استمرار اعمال  فيه 

العنف.
وفـــي االتـــي نبـــذة عـــن 
الالعبني االساســـيني في هذه 

االنتخابات:

نوري المالكي

رئيس الوزراء نوري املالكي 
يسعى لوالية ثالثة في الوقت 
الذي تواجه حكومته تصاعدا في 

اعمال العنف غير مسبوق.
قضـــى املالكي عقـــودا في 
املنفى لكنه عاد بعد االجتياح 
االميركي للعراق وترأس اول 
حكومة دائمة بعد حكم صدام 

حسني وذلك في العام 2006.
وبرز كزعيـــم قوي بعدما 
متكن من فرض سيطرته بعيد 
وصوله الى السلطة وسجل له 
خفض معدالت العنف في البالد. 
وجاء ائتالف »دولة القانون« 
الذي يتزعمه املالكي في املركز 
الثاني في انتخابات 2010 بعد 
ائتالف »العراقية« الذي يدعمه 
السنة، لكن التحالف مع احزاب 
شيعية اخرى مكنه من تشكيل 

حكومة وحدة وطنية.
وأدى االرتفـــاع الكبير في 
اعمال العنف خالل العام املاضي 
الى انحسار مصداقية املالكي. 

وتعرض املالكي كذلك الى سيل 
من االنتقادات من قبل خصومه 
الذين اتهموا باالستبداد، على 
الرغم من اصراره على انه يحاول 

ادارة حتالفات جامحة.

أسامة النجيفي 

النواب  رئيـــس مجلـــس 
العراقي وابرز شخصية سياسية 

متثل العرب السنة.
وكان النجيفي احد االطراف 
التي دعمـــت ائتالف العراقية 
العلماني الذي فاز بأعلى عدد 
من املقاعد في انتخابات 2010، 
وبقي على خـــالف طويل مع 
املالكي، وشكل حزبه اخلاص 
الذي يقوده مع شقيقه محافظ 
نينوى، اثيل النجيفي، في شمال 

العراق.
ودعا النجيفي احلكومة الى 
االستقالة واالعداد الى انتخابات 
القوات  مبكرة عندما حتركت 
العراقية ضد محتجني مناهضني 
للحكومة في احلويجة في ابريل 

العام املاضي.
النجيفي من هجوم  وجنا 
اســـتهدف موكبه فـــي مدينة 
املوصل الشمالية وهي مسقط 

رأسه في فبراير املاضي.

علي السيستاني

ابرز مرجع ديني شيعي في 
البالد، وقد جتنب اي انخراط 
في السياســـة لفترات طويلة، 
علما ان لديه املاليني من االتباع 

ويتمتع بتأثير استثنائي.

هـــو الزعيـــم االكبـــر في 
املرجعية الدينية الشيعية في 
العراق، ويحظى باحترام اكثر 
من سياسي شيعي، ولم يتدخل 
بالسياسة سوى في مناسبات 
قليلة منذ عام 2003، وقد دعا 
الناخبـــني الى املشـــاركة في 
االنتخابات في عام 2010 لكن 

دون دعمه الي طرف.
وكان لعودة السيستاني من 
رحلة عالج في لندن عام 2004 
الى النجف الفضـــل في انهاء 
مواجهات دامية بني جيش املهدي 

والقوات االميركية.
وعلـــى أثـــر ضغوطـــات 
السيســـتاني قررت واشنطن 
االسراع في اجراء انتخابات في 
اوائل عـــام 2004 وكان القوة 
الدافعة وراء انشـــاء التحالف 
الشـــيعي في البرملان العراقي 

عام 2006.

مقتدى الصدر

رجـــل دين شـــيعي تزعم 
ميليشيا جيش املهدي وتخلى 
عن السياسة مؤخرا، لكنه اليزال 

يتمتع بالنفوذ.
اكتسب هذا الرجل صاحب 
اللحية السوداء الكثيفة والعمامة 
السوداء شعبية واسعة النطاق 

بعد غزو العراق عام 2003.
وبعـــد ان قام الصدر بدعم 
املالكي في تشكيل حكومة عام 
2006، امـــر اتباعه عام 2007 
باالنسحاب من احلكومة التي 

كادت تسقط في ذلك الوقت.

ودعم الصدر مجددا املالكي 
في دورته الثانية في ديسمبر 
عام 2010، لكنه وجه له سيال 

من االنتقادات في ما بعد.
وبعيد اعالن انسحابه من 
السياســـة قبل شـــهور، ادلى 
الصدر بخطاب حاد وجه فيه 
انتقادات الذعة للمالكي واصفا 

اياه بـ»طاغية«.

 مسعود بارزاني

رئيس اقليم كردستان العراق 
الذي يحظى بحكم ذاتي. احتكر 
حزبه الدميوقراطي الكردستاني 
السلطة لفترة طويلة مع جالل 
البالد وزعيم  طالباني رئيس 

االحتاد الوطني الكردستاني.
الكردي  الزعيـــم  هو جنل 
املال مصطفـــى بارزاني، وقد 
احتفظ مبنصب زعيم احلزب 

منذ 1979.
الذي  الغـــزو  اعقـــاب  في 
قادته الواليات املتحدة واطاح 
بالرئيس صدام حسني افضى 
اتفاق بينه وبني جالل طالباني 
الى ان يصبح طالباني رئيسا 
للعراق في حني يحظى بارزاني 
مبنصب رئيس حكومة اقليم 

كردستان. 
وعلى الرغم من انه توسط 
في الصفقة التي ادت الى ابقاء 
املالكي في رئاسة الوزراء في 
العـــام 2010، كان بارزاني كان 
فـــي الفترة االخيرة من اشـــد 

املعارضني للمالكي.

إياد عالوي: 
االنتخابات جتري 

في أجواء 
»غير نزيهة«


