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العراق

المالكي :سنحصد األرقام الصعبة
في الوقت الذي
ينشغل فيه مرشحو
االنتخابات البرملانية برفع
سقف تصريحاتهم ،أعلنت
االنتخابات أن
مفوضية
ُ
محافظة األنبار ستجرى فيها
عملية االقتراع ،رغم الظروف
األمنية الصعبة
التي تعيشها

ق �ب��ل أي � ��ام ق �ل �ي �ل��ة م ��ن ان� �ط�ل�اق ال�ع�م�ل�ي��ة
االن �ت �خ��اب �ي��ة ف ��ي ال � �ع� ��راق ،أدل � ��ى رئ �ي��س
ال � � ��وزراء ً ال �ع��راق��ي ب�ت�ص��ري�ح��ات تعكس
إي�ج��اب�ي��ة ف��ي ت��وق�ع��ات��ه مل��ا ق��د تحمله له
االن�ت�خ��اب��ات ،حيث نقل بيان ع��ن مكتب
زع �ي��م ائ �ت�ل�اف دول� ��ة ال �ق��ان��ون ق��ول��ه في
م�ق��اب�ل��ة ص�ح��اف�ي��ة أن «ال � ��ذي سيحصد
األرقام الصعبة هو ائتالف دولة القانون،
ولدينا تحالفات مضمونة م��ع القوائم
األخ� � ��رى ال �س �ن �ي��ة وال� �ك ��ردي ��ة ،وي�م�ك�ن�ن��ا
تشكيل حكومة األغلبية السياسية على
أساس العراق املوحد والهوية الوطنية».
وأك��د امل��ال�ك��ي أن «ال�ع��راق�ي�ين جميعًا مع
وح��دة ال�ع��راق وض��د األق�ل�م��ة ،وأن الذين
ح ��ارب ��وا ف �ك��رة اإلق �ل �ي��م ه��م أه ��ل األن �ب��ار
واملحافظات التي طرحت فيها» ،مضيفًا
أن «الشعب العراقي ال يريد اإلرهاب وال
ي��ري��د امل�ي�ل�ي�ش�ي��ات ،ب��ل ي��ري��د دول ��ة قوية
وموحدة».
وح� � ��ول ع�ل�اق ��ات ال � �ع� ��راق ب � ��دول ال �ع��ال��م

وم��وق �ف��ه ف ��ي ض ��وء امل� �ح ��اور اإلق�ل�ي�م�ي��ة
واملوقف من األزمة السورية ،قال رئيس
ال� ��وزراء« :ل�ق��د أثبتت ت �ط��ورات األح��داث
أن م��وق��ف ال�ع��راق ه��و الصحيح م��ن بني
جميع ال� ��دول ،وس�ي��اس�ت��ه ه��ي االن�ف�ت��اح
على جميع ال��دول ،بما فيها السعودية،
ل �ك �ن �ن��ا ن ��ري ��د م �ن �ه��ا ع � ��دم ال� �ت ��دخ ��ل ف��ي
ش � ��ؤون� � �ن � ��ا ،ك � �م ��ا أن � �ن� ��ا ال ن � �ت ��دخ ��ل ف��ي
ً
ش��ؤون�ه��ا ،وال ن��ري��د أن ن�ك��ون ب��دي�لا من
أحد ،ال السعودية وال غيرها ،ولكن نريد
التركيز على بناء العراق وازدهاره».
م ��ن ج �ه �ت��ه ،رف� ��ض ق� �ي ��ادي ف ��ي ائ �ت�ل�اف
«متحدون ل�لإص�لاح» أم��س تصريحات
ّ
امل � � � ��رش � � � ��ح ع � � ��ن ائ� � � �ت� �ل ��اف «ال� � �ع � ��رب� � �ي � ��ة»
م�ح�م��د ال �س��ام��رائ��ي وات �ه��ام��ه االئ �ت�ل�اف
ب �ـ«ال �ط��ائ �ف �ي��ة» ،م ��ؤك �دًا ع��زم��ه ع �ل��ى رف��ع
دع ��وى قضائية ض��ده ع�ل��ى خلفية تلك
التصريحات.
وقال طالل خضير الزوبعي إن «ائتالف
العربية ليس له أي وجود في العاصمة

ب �غ ��داد وب �ق �ي��ة امل �ح��اف �ظ��ات» ،م ��ؤك �دًا أن
«ال أح��د يستطيع م�ق��ارن�ت��ه ف��ي ائ�ت�لاف
متحدون».
وأض��اف الزوبعي أن «ائ�ت�لاف متحدون
ب��زع��ام��ة أس ��ام ��ة ال�ن�ج�ي�ف��ي ي �ع��د امل�م�ث��ل
ال��رئ�ي�س��ي امل �ك��ون ال �س �ن��ي» ،م�ش�ي�رًا إل��ى
أن «ب�ق�ي��ة ال�ك�ت��ل ت �ح��اول ال�ن�ي��ل م��ن ه��ذا
االئ� � �ت �ل��اف ال �ك �ب �ي��ر وإف� � �ش � ��ال م �ش��روع��ه
الوطني».
ف � ��ي ه � � ��ذا ال � � ��وق � � ��ت ،أع � �ل � �ن� ��ت م �ف��وض �ي��ة
االن �ت �خ��اب��ات أن أك �ث��ر م��ن ث�م��ان�ي��ة آالف
مركز انتخابي ستفتح في عموم العراق
إلج��راء التصويت العام في االنتخابات
امل�ق�ب�ل��ة ،ف�ي�م��ا س�ت�ف�ت��ح خ�م�س�م�ئ��ة م��رك��ز
للتصويت ال�خ��اص .وأعنلت املفوضية
ه��ذه األرق ��ام خ�لال مؤتمرها للمراقبني
ال � ��دول� � �ي �ي��ن ال� � ��ذي� � ��ن س � �ي � �ش � ��ارك � ��ون ف��ي
االط�لاع على العملية االنتخابية بألف
ً
وخ �م �س �م �ئ��ة وأرب � �ع �ي�ن م ��راق� �ب ��ًا ،م ��ؤك ��دة
اس� �ت� �ع ��داده ��ا إلج � � ��راء االن� �ت� �خ ��اب ��ات ف��ي

األنبار وللنازحني منها إلى محافظات
أخرى.
وأش� � � � ��ار أي � �ض� ��ًا إل � � ��ى أن «ت� �ص ��ري� �ح ��ات
امل� ��رش� ��ح ع� ��ن ائ � �ت �ل�اف ال �ع ��رب �ي ��ة م�ح�م��د
ال� �س ��ام ��رائ ��ي ب� �ح ��ق ائ � �ت�ل��اف م �ت �ح��دون
ووصفه بالطائفي غير مقبول» ،واصفًا
السامرائي بـ«املريض».
وأوض��ح الزوبعي أن «اللجنة القانونية
ف ��ي االئ � �ت �ل�اف س �ت��رف��ع دع � ��وة ق�ض��ائ�ي��ة
بحق السامرائي على خلفية تصريحاته
األخيرة واتهامه «متحدون» بالطائفية».
إل��ى ذل ��ك ،ق�ت��ل ثمانية أش �خ��اص بينهم
ثالثة م��ن الشرطة العراقية وأص�ي��ب 20
شخصًا آخرون بجروح أمس في انفجار
س �ي��ارة مفخخة ع�ن��د نقطة تفتيش في
م�ح��اف�ظ��ة ب��اب��ل وس ��ط ال� �ع ��راق ،بحسب
ما أف��ادت مصادر في الشرطة .وأض��اف
امل �ص��در أن ب�ي�ن ق�ت�ل��ى ال �ش��رط��ة ضابطًا
برتبة عقيد وآخر برتبة نقيب.
(األخبار ،أ ف ب)

آخر صيحات الدعايات االنتخابية العراقية
تتخذ الحمالت
الدعائية ملرشحي
االنتخابات البرملانية
العراقية طابعًا جنونيًا،
فباإلضافة إلى امتالء شوارع
بغداد بصور املرشحني ،لجأ
بعضهم إلى أساليب غير
مألوفة لحصد أكبر عدد
من األصوات
بغداد ـ مصطفى ناصر
ُ
أتخمت شوارع العاصمة العراقية بغداد
بملصقات املرشحني وصورهم في أول
أيام انطالق الدعايات االنتخابية ،حتى
إن ظاهرة ازدحام الصور انعكست على
مجمل امل�م��ارس��ات االجتماعية .وبينما
استطرف الناس بعض أساليب الدعاية
االنتخابية ،أثار غضب اآلخرين بعضها
الثاني.
الدعاية االنتخابية لبرملان  2014املقررة
في  30نيسان ال�ج��اري ،شهدت أساليب
م�خ�ت�ل�ف��ة م��ن ال��دع��اي��ة االن �ت �خ��اب �ي��ة غير
املسبوقة في الحمالت االنتخابية األربع
املاضية ،التي شهدها العراق (انتخابات
برملان  ،2005مجالس املحافظات ،2009
برملان  2010ومجالس املحافظات .)2013
م�ع�ظ��م ال��دع��اي��ات االن �ت �خ��اب �ي��ة ان�ص� ّ�ب��ت
على نشر ال�ص��ور ف��ي ال �ش��وارع وم��واق��ع
ال� �ت ��واص ��ل االج� �ت� �م ��اع ��ي ،إال أن ب�ع��ض
امل��رش �ح�ين ك ��ان غ�ي��ر م��وف��ق ف��ي اخ�ت�ي��ار
ال �ص��ورة ل��دع��اي�ت��ه االن�ت�خ��اب�ي��ة .فبعض
امل ��رش �ح ��ات وض �ع��ن ص� ��ور أق ��رب ��اء لهن
ً
بدال من صورهن في الالفتات الدعائية،
ً
وأش��رن إلى منجزاته بدال من برامجهن
االنتخابية ،بينما اختار أحد املرشحني
أن ت �ك ��ون ص � ��ورة وال� ��دت� ��ه إل� ��ى ج��ان �ب��ه،
ّ
وذي� �ل� �ه ��ا ب �ع �ب ��ارة «ن� �ض ��ع ح � �دًا مل �ع��ان��اة
األيتام».
ه� � ��ذه امل � �ش ��اه ��د ل � ��م ت� �ع ��د غ� �ي ��ر م ��أل ��وف ��ة
ل�ل�ع��راق�ي�ين ،ألن أس��ال �ي��ب م�م��اث�ل��ة ك��ان��ت
ح � � ��اض � � ��رة ف � � ��ي ان� � �ت� � �خ � ��اب � ��ات م� �ج ��ال ��س
املحافظات املاضية عام .2013
إال أن الجديد في هذه االنتخابات حمل
أساليب أغرب ،فأحد املرشحني عمد الى
توزيع وجبات طعام دسمة على شريحة
ال�ف�ق��راء ،وف��ي أعلى علبة التغذية كانت
دع��اي�ت��ه االنتخابية شاخصة بصورته
ورقم قائمته وتسلسله.
ص��ور العديد م��ن املرشحني على أغلفة

ابتكر بعض املرشحني طرقًا غير مألوفة لنيل األصوات (أحمد الرباعي ـ أ ف ب)
أط �ع �م��ة أو أك �ي��اس ب�لاس�ت�ي�ك�ي��ة ،مليئة
ب��ال�ب�ط��اط��ا أو ال �ب �ص��ل أو ح �ت��ى أك �ي��اس
ال�ه�ي��ل ال �ص �غ �ي��رة ،ان �ت �ش��رت ع�ب��ر م��واق��ع
التواصل االجتماعي بسخرية شديدة،
ف��ي ح�ين ان �ه��ال آخ� ��رون ع�ل��ى امل��رش�ح�ين
ب��ال �س��ب وال �ش �ت ��م ب �ت �ه �م��ة االس �ت �خ �ف��اف
بعقول الفقراء من العراقيني ،ووصفهم
آخ � � ��رون ب ��أن �ه ��م ب ��اع ��ة س � ��وق ي �ج �ه �ل��ون
أساليب اإلقناع.
أح��د امل��رش�ح�ين ال �ب��ارزي��ن ف��ي العاصمة
ب �غ��داد ع�م��د إل ��ى اس�ت�ئ�ج��ار  10ب��اص��ات
ب�ه��دف ن�ق��ل ال��زائ��ري��ن للعتبة الكاظمية

امل� �ق ��دس ��ة م� ��ن م �خ �ت �ل��ف م� �ن ��اف ��ذ م��دي �ن��ة
ال � �ك� ��اظ � �م � �ي� ��ة ،ال� � �ت � ��ي ت� �ش� �ه ��د ق� �ط ��وع ��ات
وإغ�لاق��ات ل�لأف��رع وال �ش��وارع الرئيسية
ل� �ح� �م ��اي ��ة ال � ��زائ � ��ري � ��ن م � ��ن اس� �ت� �ه ��داف ��ات
امل�س�ل�ح�ين ،ووض ��ع ع�ل��ى ال �س �ي��ارات إل��ى
ج��ان��ب ص � ��وره ع� �ب ��ارة «ل �ن �ق��ل ال��زائ��ري��ن
مجانًا».
وك� ��ان� ��ت امل� �ف ��وض� �ي ��ة ال �ع �ل �ي ��ا امل �س �ت �ق �ل��ة
ل�لان�ت�خ��اب��ات ق��د أع�ل�ن��ت امل �ص��ادق��ة على
 9040م��رش �ح��ًا ي �ت �ن��اف �س��ون ع �ل��ى 328
م �ق �ع �دًا ب��رمل��ان �ي��ًا ،وي �م �ث �ل��ون  107ق��وائ��م
انتخابية ،منها  36ائتالفًا سياسيًا و71

وضعت صور
بعض المرشحين على
أغلفة أطعمة

ك�ي��ان��ًا س�ي��اس�ي��ًا ،أب��رزه��ا دول ��ة ال�ق��ان��ون،
وكتلة املواطن ،وكتلة األحرار ،ومتحدون
لإلصالح ،والعراقية العربية ،والتحالف
الكردستاني.
امل��رش �ح��ون ف ��ي امل �ح��اف �ظ��ات ال�ج�ن��وب�ي��ة
ال �ع��راق �ي ��ة ال� �ت ��ي ي �غ �ل��ب ع �ل �ي �ه��ا ال �ط��اب��ع
القبلي ،صبوا دعاياتهم االنتخابية على
ال��زي��ارات امل�ي��دان�ي��ة للقبائل وال�ع�ش��ائ��ر،
وإع � �ط ��اء ال ��وع ��ود ال �خ��اص��ة ب ��اإلص�ل�اح
ال��زراع��ي ،وتحسني بيئة تربية املواشي
وغيرها ،إال أن بعض املرشحني عمدوا
إل ��ى ق�ص��د امل �ن��ازل ف��ي امل ��دن ال�ح�ض��ري��ة،
وأخذ األقسام من عدد من املواطنني ملنح
أصواتهم لهم.
ويقول املواطن محمد سعدون من أهالي
محافظة ذي قار ،إن عائلته التي تسكن
ف��ي م��دي �ن��ة ال �ن��اص��ري��ة ف��وج �ئ��ت ب��زي��ارة
إح � ��دى ال �ن �س��اء وه� ��ي ت �س �ت �ج��دي شيئًا
ً
ً
مجهوال منهم ،طالبة استضافتها أوال.
وي �ض �ي��ف «ع �ن��دم��ا ط �ل �ب��ت زوج� �ت ��ي م��ن
امل��رأة أن تجلس وتحتسي الشاي ،وهو
ت�ق�ل�ي��د ع ��راق ��ي ،رف �ض��ت امل � ��رأة اح �ت �س��اء
الشاي إال أن يلبى طلبها».
وي��وض��ح س �ع��دون أن امل ��رأة طلبت منح
ج �م �ي��ع أف � � ��راد ال �ع��ائ �ل��ة أص ��وات� �ه ��م ل�ه��ا
ف ��ي االن �ت �خ��اب��ات ال �ب��رمل��ان �ي��ة ،وأق�س�م��ت
أال ت �ش��رب ال �ش��اي إال أن ي�ق�س�م��وا على
انتخابها ،األمر الذي أثار ضحك العائلة
واالعتذار منها.
وفي ظل اإلمكانات املادية املهولة لبعض
ال� �ك� �ت ��ل وامل� ��رش � �ح�ي��ن ،اض � �ط ��ر ع� � ��دد م��ن
امل��رش�ح�ين م��ن أص �ح��اب امل�ه��ن والعمالة
ال �ش��اق��ة إل� ��ى ال �س �ع��ي الس �ت �م��ال��ة ق �ل��وب
زمالئهم ف��ي العمل بزيارتهم إلقناعهم
بضرورة وجود ممثل لهم.
محمد حميد صاحب ملحمة في أطراف
م�ح��اف�ظ��ة ب��اب��ل ،ت ��رك ع�م�ل��ه وراح ي��زور
أصحاب املالحم في مدينة الحلة (مركز
م �ح��اف �ظ��ة ب� ��اب� ��ل) إلق �ن ��اع �ه ��م ب� �ض ��رورة
وجود ممثل لهم .ويقول حميد «عمدت
منذ نحو أس�ب��وع ال��ى زي ��ارة  10مالحم
م �ه �م��ة ف� ��ي ب� ��اب� ��ل ،وت �م �ك �ن��ت م� ��ن ك�س��ب
ت �ع��اط �ف �ه��م ج �م �ي �ع��ًا» ،م�ض�ي�ف��ًا «ل� ��م يكن
أح��د منهم ينوي التوجه ال��ى صناديق
االق�ت��راع بسبب اإلح�ب��اط ال��ذي أصابهم
م ��ن اإله� �م ��ال ال �ح �ك��وم��ي» .وب�ّي��نّ حميد
أن � ��ه ش �ج �ع �ه��م ع� �ل ��ى ت �س �ل��م ب �ط��اق��ات �ه��م
اإللكترونية الخاصة بالتصويت.
أم� ��ا آخ� ��ر ال �ص �ي �ح��ات ال��دع��ائ �ي��ة ف�ك��ان��ت
ظهور بعض املرشحني بألقاب سنية في
امل�ن��اط��ق ال�س�ن�ي��ة ،وشيعية ف��ي املناطق
ال �ش �ي �ع �ي��ة ،إذ أخ � ��ذ ب� �ع ��ض امل��رش �ح�ي�ن
ي�ن�ش��رون ص��وره��م م� ّ
�ذي�ل��ة ب��اس��م السيد
الفالني متغنيًا بآل البيت (ع) ،في حني
ن�ش��رت ال�ص��ور ذات�ه��ا ف��ي مناطق أخ��رى
مذيلة بلقب السامرائي أو التكريتي أو
املدافع عن كرامة الرسول محمد (ص).

