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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  

  :مقدمة العدد

بالثورات العربية املتواصلة وربيع مايسمى : يتناول هذا العدد ملفاً من امللفات اإلستراتيجية املهمة وهو

اليت طرحت اثناء فتـرة الـرئيس    سياسة الفوضى اخلالقة ىحيث يلقي الضوء علالدميقراطية العربية،

االمريكي السابق جورج بوش االبن، واليت نرى مصاديقها وتطبيقاا العملية يف تونس ومصـر وليبيـا   

  اخل......واليمن وسوريا

،هذه اخلطط خطط وحماوالت تفتيت وتقسيم املنطقةمن حماولة القائه الضوء على تأيت أمهية هذا امللف 

،املنظر االصـلي لسياسـة   شيخ املستشرقني برنارد لويساليت تأيت منسجمة مع افكار واطروحات 

  .الفوضى اخلالقة

وردود الفعـل   يدرالياتباقامة الفنتابع معاً االخبار املتعلقة باملطالبة  املخصص للعراقيف هذا القسم 

  !!بالفيدرالية؟ اىل مطالبني اشداء معارضني اشداءاملختلفة جتاهها وسنالحظ سوية تغري آراء البعض من 

من سـقوط صـدام،    بعد عام واحد تقريباًاي  ٢٠٠٤نالحظ هنا ان االخبار املوجودة تبدأ من عام 

حيث تصل اىل اوجها هـذا   مع مرور الزمن والسنني تزايد هذه االخبار واملطالباتوسنالحظ كذلك 

  .فيما بعدتزداد حدة العام وهذه الشهور وااليام ومن احملتمل ان 

وتعويد الذهنية  متهيد االجواء واالرضيةجزءاً من -على املستوى االستراتيجي -تعترب هذه املطالبات

من قبل  الدراسات املترمجة،كما هو مطروح يف ستمهد بالتدريج لالنقسامالعراقية على الفيدرالية اليت 

  .املركز سابقاً
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بان الوقت حان إلاء  )الناصرية(وذي قار ) العمارة(البصرة وميسان وترى اوساط شعبية ورمسية يف حمافظات -

ة مما جعلها االكثر ختلفا اليت عاش فيها ابناء هذه احملافظات خالل العقود اخلمسة املاضي والتعسف الظلمحالة 

ومعاناة يف جماالت احلياة كافة بالرغم من مواردها املالية الكبرية ويف مقدمتها ايرادات قطاعي النفط واملوارد املالية 

.تشكل ثلثي العائدات العراقية اليت

المس مشاعر ووجدان ابناء اجلنوب ان هذه الدعوات اليت ت، فضلوا عدم الكشف عن امسائهمويرى سياسيون، -

كمرحلة اوىل لغرض االدارة  احتواء اجلنوب الشيعياليت ترى سهولة  من مراكز القوى يف ايرانهلا ما يغذيها 

واهليمنة على العراق وحتويله اىل ميدان ملعركة ايران املستقبلية مع الواليات املتحدة االمريكية اليت بات وجودها 

.ب االيرانيةالعسكري على االبوا

نصت عليه حسب ما للمنطقة  ضمن االستحقاقات املشروعةوذكر االعالن ان اقامة اقليم جنوب العراق هو -

.وقرارات جملس االمنالعراقية  قانون ادارة الدولةمن ) ٥٣(من املادة ) ج(الفقرة 

إقامة فدرالية للشيعة يف جنوب عبد العزيز احلكيم إىل  العراقسالمية يف دعا زعيم الس األعلى للثورة اإل-

بأنه بات من الضروري إقامة إقليم واحد  الشيعة يف مدينة النجفأمام حشد من وأعرب احلكيم عن اعتقاده . البالد

.العراقغرار إقليم كردستان يف مشاليضم مجيع مناطق الشيعة على 

أمام نفس احلشد يف النجف إن  ام ملنظمة بدر التابعة للمجلس األعلى هادي العامرياألمني العمن جانبه قال -

."سيندمون على ذلكعلى الشيعة املضي قدما يف إقامة فدرالية يف اجلنوب وإال "

يف ظل  رفض اعتماد هذا النظام وبالذاتلقيام نظام فيدرايل يف العراق اال انه  عدم معارضة الصدرورغم -

قيام الفيدرالية مع وجود احملتل لكن "واضاف ".الفيدرالية عموما ال اشكال عليها"وقال .وجود القوات االجنبية

تدخل اطراف الن احملتل سيستغلها يف تقسيم العراق وثانيا  تقسيم العراقاوهلا اخلوف من  فيها مفاسد كثرية

تقسيمات طائفية شيعة والرابعة على اا  صراعات بني االقاليمالوالثالثة املخاوف من  خارجية يف الشان العراقي

".وسنة واكراد

ملا فيه من حل لكثري من املشاكل اليت  ون بتشكيل إقليم البصرةان غالبية البصريني يطالبالوائليواضاف-

، يف حال تشكل اإلقليم سيكون هناك تقدم على الصعد كافةختلقها التبعية للحكومة يف بغداد، مشرياً اىل انه 

 .اقيوليس احلكومة املركزية وال الربملان العر حيدده املواطن فقطولفت الوائلي اىل ان تشكيل اإلقليم موضوع 
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أهايل البصرة وميسان وذي قار 

تبحث يف اعالن فيدرالية هلم

  نقال عن الوكالة الدولية لالعالم احلر  

٢٠/٩/٢٠٠٤  

اجلنوب العراقي مل حيصل ابناؤه اال على املوت -

    والدمار برغم ثرواته اهلائلة 

اتسعت دائرة االصوات املطالبة باقامة احتاد -

قادرة فدرايل لثالث حمافظات جنويب العراق 

على انشاء سلطة حملية تتصرف مبواردها املالية 

وترى اوساط . يف عملية التنمية االقتصادية

شعبية ورمسية يف حمافظات البصرة وميسان 

بان الوقت حان ) الناصرية(وذي قار ) العمارة(

والتعسف اليت عاش فيها ابناء  إلاء حالة الظلم

ة مما هذه احملافظات خالل العقود اخلمسة املاضي

جعلها االكثر ختلفا ومعاناة يف جماالت احلياة 

كافة بالرغم من مواردها املالية الكبرية ويف 

مقدمتها ايرادات قطاعي النفط واملوارد املالية 

والمهية . اليت تشكل ثلثي العائدات العراقية

املوضوع، باعتباره يشكل سابقة ستكون هلا 

س تأثريات سياسية واجتماعية واقتصادية لي

على الوضع العراقي فحسب بل سيمتد تاثريه 

الشرق «اجرت اىل احمليط االقليمي يف املنطقة، 

استطالع اراء بعض املسؤولني  »االوسط

والنخب السياسية يف هذه احملافظات حول هذا 

    . املوضوع

، ان اقامة حسن الراشد، حمافظ البصرةيقول -

اقليم فيدرايل مشروع قانوينٌ وقد عرض على 

س الوزراء اياد عالوي خالل زيارته اىل رئي

حمافظة البصرة وقد اوعز باعداد دراسة مفصلة 

لعرضها على جلنة ستشكل هلذا الغرض يف 

، عضو احملامي منصور الكنعانواوضح . بغداد

جملس حمافظة البصرة، انه بالرغم من قيام 

الوضع السيادي اجلديد ورفع شعارات 

وب مل يلمسوا حالة الدميقراطية اال ان ابناء اجلن

التغيري اجلديد مبا حيقق تطلعام املشروعة ومنها 

مل يرشح من البصرة غري على سبيل املثال 

وممثل يف الس الوطين رشح من  وزير واحد

قبل حزبه حملافظة يقارب تعداد سكاا ثالثة 

ماليني مواطن، اضافة اىل حرمام من 

لعراقية ترشيحات السلك الدبلوماسي والدوائر ا

واكد . يف اخلارج وكذلك املناصب الرفيعة

ان جمالس  رئيس جملس حمافظة ميسان

احملافظات الثالث اختذت خطوات جادة يف 

هذا املضمار من خالل تبادل الزيارات وعقد 

االجتماعات امثرت عن تشكيل جلان مشتركة 

وصوال اىل حتقيق االهداف اليت يتطلع اليها 

، اسراء السعدتضيف و. ابناء هذه احملافظات

عضو جملس حمافظة البصرة، ان البصرة جيب ان 
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تأخذ نصيبها وحصتها واستحقاقها من املوارد 

. املالية وحسب مظلوميتها وكثافة سكاا

ان البصرة  الدكتور طارق العذاريويقول 

نالت من ويالت احلروب وتدمري للممتلكات 

ما مل تنله حمافظة اخرى، كما اا تعد ثاين 

كرب مدن العراق وبوابته اجلنوبية وكنانة ثرواته ا

ومواطن ارثه احلضاري واالنساين لكنها مل 

حتظ بأي اهتمام من احلكومات املركزية سوى 

مصادرة احلريات والتهميش وحىت الطعن 

حامد ويشارك . مبواطنة انسان اجلنوب

رئيس نقابة الصحافيني العراقيني يف ، الشطري

فيدرالية يف اقليم اجلنوب ، بالقول ان الذي قار

ووسيلة للخروج من هيمنة  باتت مطلبا شعبيا

حكومة املركز اليت كانت وما زالت مصابة 

بقصر النظر عن ابناء اجلنوب الذين دفعوا مثنا 

وخيتتم . باهظا يف حتدي طغيان النظام السابق

رئيس احتاد االدباء والكتاب ، حامت العقيلي

لقد نادينا ذا «، احلديث بالقول يف البصرة

االجتاه منذ مناقشة قانون ادارة الدولة للخالص 

من النظرة العدوانية يف التعامل مع مبدعي 

اجلنوب الذين ختطت شهرم احمللية اىل العاملية 

يف جماالت االدب والفنون التشكيلية 

فضلوا عدم ويرى سياسيون، . »واملوسيقى

ان هذه الدعوات اليت ، الكشف عن امسائهم

المس مشاعر ووجدان ابناء اجلنوب هلا ما ت

يغذيها من مراكز القوى يف ايران اليت ترى 

سهولة احتواء اجلنوب الشيعي كمرحلة اوىل 

لغرض االدارة واهليمنة على العراق وحتويله اىل 

ميدان ملعركة ايران املستقبلية مع الواليات 

املتحدة االمريكية اليت بات وجودها العسكري 

ويدعم هؤالء . ب االيرانيةعلى االبوا

السياسيون الرأي القائل إن البصرة، مبوقعها 

. ومواردها املعروفة، متتلك مقومات دولة

ولغرض اضفاء غطاء قانوين يف مشاطرة 

سياسية اضيفت اليها حمافظتا العمارة والناصرية 

يف اشارة واضحة اىل ما جاء بقانون ادارة 

تفقت عليه الدولة بالسماح القامة اقليم اذا ا

جاهد االكراد من ثالث حمافظات والذي 

واعرب هؤالء . اجل ادخاله يف القانون

السياسيون عن خماوفهم من هذا التوجه، اذا ما 

بداية فوضى اقليمية حذر حتقق، انه سيكون 

منها املعهد الربيطاين امللكي للشؤون الدولية 

  . بلندن يف دراسة له نشرت أخريا

قليم جنوب االعالن عن أقامة ا

العراق 

  )كونا(٢٦/١٢/٢٠٠٤-البصرة -

اعلن هنا اليوم عن اقامة اقليم جنوب العراق -

البصرة شخصيات يف حمافظات من قبل 

   .وذي قار نوميسا
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شارك فيه  مؤمتر عقد هناجاء ذلك يف ختام -

كيانات سياسية ومؤسسات اتمع املدين 

وشخصيات اكادميية وتنكوقراط اىل جانب 

   .اء العشائر يف احملافظات الثالثرؤس

وذكر االعالن ان اقامة اقليم جنوب العراق هو -

حسب ضمن االستحقاقات املشروعة للمنطقة 

من ) ٥٣(من املادة ) ج(نصت عليه الفقرة ما 

وقرارات جملس قانون ادارة الدولة العراقية 

 .االمن

من املؤسسني  عادل العباديومن جانبه قال 

الكويتية ديث لوكالة األنباء للمؤمتر يف ح

ان الدعوة لعقد املؤمتر جاءت انسجاما ) كونا(

الدميقراطية مع األنظمة احلديثة لالدارة 

ووضعها يف اطارها القانوين ووفقا لقانون ادارة 

املؤقت وقرارات جملس االمن الدولة العراقية 

واالعداد القامة املؤسسات التشريعية والتنفيذية 

القامة االقليم بشكل عملي  تؤسساليت 

جتربة وقانوين على غرار ماهو معمول به يف 

من شكل  كردستان العراق الناجحةاقليم 

.االدارة والسلطة التنفيذية والربملان االقليمي

وأكد العبادي على ان مطالب اقليم اجلنوب 

كما هي مطالب  ادارية فقط ال قوميةهي 

ك الءات اقليم كردستان مشريا اىل ان هنال

للطائفية وال ال لالنفصال وال "رفعت يف املؤمتر 

 ."للتبعية ولال جنيب

كما نود ان نطمئن دول اجلوار "وقال العبادي -

على أساس العربية ان هذا املشروع ال يقوم 

طائفي فأهل اجلنوب مسلمون عرب وهو 

ضمانة لوحدة وسيادة العراق ورفض مجيع 

ة عظمى فضال إشكال التجزئة ويعتربها خيان

من عن كونه صمام األمان أمام نوايا اآلخرين 

وأشار  ."إثارة الفنت والنعرات بأشكاهلا كافة

اىل ان اختيار البصرة النعقاد املؤمتر كوا 

  األكربمركز االقليم واحملافظة 

- --------٢٠٠٥ -----------

...مؤامرة تفتتيت العراق  - عاجل وخطري 

حركة  عبدالعزيز احلكيم زعيم

يدعو إلقامة دولة )الغدر( بدر 

!!..شيعية جنوب العراق 
٩/١٢/٢٠٠٥  

ملخص أخطر ما قاله احلكيم يف مؤمتر 

  : النجف 

إننا الميكن أن نفوت الفرصة يف هدفنا املقدس -

، والصراع مل  حتريـر اجلنوب والوسطيف 

  !!!يكن مع صدام فقط 

دعا زعيم الس األعلى للثورة :اجلزيرة -

عبد العزيز احلكيم إىل  العراقسالمية يف اإل

وأعرب . إقامة فدرالية للشيعة يف جنوب البالد
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أمام حشد من الشيعة يف احلكيم عن اعتقاده 

بأنه بات من الضروري إقامة  مدينة النجف

إقليم واحد يضم مجيع مناطق الشيعة على غرار 

 .العراقإقليم كردستان يف مشال 

ام ملنظمة بدر التابعة األمني العمن جانبه قال 

أمام نفس  للمجلس األعلى هادي العامري

على الشيعة املضي قدما "احلشد يف النجف إن 

سيندمون يف إقامة فدرالية يف اجلنوب وإال 

."على ذلك

وقال العامري إن الفدرالية جيب إن تشمل 

جيب أن حنصل على "كله، مستطردا  العراق

قنا اليت الفدرالية يف اجلنوب لكي نضمن حقو

، "حاول األعداء منعنا من احلصول عليها

من احلكومة املركزية " ماذا نابنا"وتساءل قائال 

  .سوى املوت

وقال عضو املكتب السياسي للمجلس األعلى -

للجزيرة إن الدعوة جلمع مناطق  أكرم احلكيم

الشيعة يف اجلنوب بإقليم واحد ليست جديدة، 

طالب مشريا إىل أا جاءت للتأكيد على م

سكان تلك املنطقة ورغبتهم بأن يكون 

   .ملناطقهم إدارة مستقلة عن احلكومة املركزية

مرتبطة وأوضح أن التصرحيات اجلديدة -

، وموجهة إىل مبناقشات مسودة الدستور

األطراف السياسية حبيث ال يتضمن الدستور 

مواد حتول دون إنشاء أقاليم لسكان اجلنوب 

  .العراق والوسط يف

- ------- ---٢٠٠٦ ---------  

: اذا يقصد ذا التصريح م

مقتدى الصدر يرفض الدستور 

العراقي ؟؟ 

٢٠٠٦- ٠٢-١٩: : رويترز -

قال الزعيم الشيعي الشاب  -) رويترز(بغداد 

 يرفض الدستور العراقيمقتدى الصدر انه 

الذي يدعمه شركاؤه يف اكرب كتلة برملانية 

ايا مثريا احتمال حدوث ازمة ازاء اكثر قض

.العراق خطورة

وقال الصدر يف مقابلة مع قناة تلفزيون اجلزيرة 

انا انبذ هذا "يف وقت متأخر يوم السبت 

الدستور الذي يدعو اىل الطائفية وال خري يف 

  ".هذا الدستور على االطالق

ورغم عدم معارضة الصدر لقيام نظام فيدرايل -

يف العراق اال انه رفض اعتماد هذا النظام 

وقال .يف ظل وجود القوات االجنبية وبالذات

".الفيدرالية عموما ال اشكال عليها"

لكن قيام الفيدرالية مع وجود احملتل "واضاف 

فيها مفاسد كثرية اوهلا اخلوف من تقسيم 

العراق الن احملتل سيستغلها يف تقسيم العراق 

وثانيا تدخل اطراف خارجية يف الشان العراقي 
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صراعات بني االقاليم والثالثة املخاوف من ال

والرابعة على اا تقسيمات طائفية شيعة وسنة 

  ".واكراد

اذا كانت الفيدرالية يف وجود "وقال الصدر -

واكد انه ".احملتل فهي خاطئة خاطئة خاطئة

".ضد وجود فيدرالية يف اجلنوب"

موقفه املعارض لفكرة واسهب الصدر يف بيان -

وجود يف ظل  اقامة نظام فيدرايل يف العراق

قوات اجنبية وهو النظام الذي أقره دستور 

العراق اجلديد والذي يتوقع ان تشهد اروقة 

الربملان العراقي القادم نقاشات حادة حوله 

حيث ينتظر ان يقوم اعضاء الربملان املنتخبون 

مبراجعة فقرات وبنود الدستور الذي مت االتفاق 

عليه وهو احتمال قد يؤدي اىل تغيري بعض 

  .فقراته

وأار اىل ان االقليم الكردي يف مشال العراق -

املخاوف من قيام دكتاتورية يف "اقيم بسبب 

  .العراق

لكن لو خرج احملتل وعقدنا دولة وحكومة -

ليست دكتاتورية وامنا دميقراطية تقوم على 

ال جمال لقيام حرية الرأي وحرية الشعوب 

كردستان وال قيام اقليم يف اجلنوب او 

".اي مكانالوسط او يف 

ليس من حق احد يف حال قيام دولة "وقال -

  ".املطالبة باي اقليم) يف العراق(عادلة 

وقال انه ال خالف له مع القوى السياسية -

واملراجع الدينية السنية يف العراق وكشف عن 

وجود الكثري من وجهات النظر املتطابقة مع 

هذه القوى واعرب عن استعداده للعمل معها 

بانسحاب قوات "باملطالبة  شرط ان تقوم

االحتالل وهذا موجود وان يطالبوا باعدام او 

حماكمة صدام حماكمة عادلة وانا مستعد ان 

ويف هذا الصدد ".اتعاون معهم اىل ابعد احلدود

قال الصدر ان استبدال القوات االجنبية يف 

العراق بقوات عربية سيزيد من تعقيد الوضع 

رة ان الوجود وقال لتلفزيون اجلزي.العراقي

سواء كان لدولة اجنبية "العسكري يف العراق 

  ".اوعربية او اسالمية هو احتالل

وأضاف أن وجود قوات عربية او اسالمية يف -

العراق سيزيد من تعقيد الوضع العراقي الراهن 

وسيكون وجود هذه القوات اصعب من "

الننا نستطيع ) االن(وجود القوات االجنبية 

قاوم القوات االجنبية لكن اذا االن ان نقاتل ون

دخلت قوات عربية او اسالمية كيف سيكون 

ومضى الصدر ".بامكاننا مد ايدينا ضدهم

حنن نعاين ممن يقف مع قوات االحتالل "يقول 

الننا ال نستطيع ان نقف ضده ونقاتله النه 

عراقي ولو كنا تكفرييني لقتلناهم لكننا ال 

 تقتل العرب نفعل مثل هذه االفعال الشنعاء اليت

  ".واملسلمني وتترك احملتلني
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عبد العزيز احلكيم يطالب حبل 

املليشيات وتشكيل فدرالية 

  الوسط واجلنوب يف العراق
  ) كونا(٢٠٠٦-٧-٢٨-بغداد 

طالب زعيم اكرب كتلة نيابية يف الربملان العراقي -

اليوم حبل املليشيات ومنع  العزيز احلكيمعبد 

العراق ووقف عمليات مظاهر التسلح يف 

االفراج عن املعتقلني املتورطني بعمليات ارهابية 

العمل ضرورة مشددا يف الوقت نفسه على 

  .على تشكيل فدرالية الوسط واجلنوب

جاء ذلك يف خطاب القاه احلكيم زعيم كتلة  -

خالل جتمع االئتالف العراقي املوحد 

لثة مجاهريي يف مدينة النجف بالذكرى الثا

الغتيال املرجع الروحي للمجلس االعلى 

  .للثورة االسالمية حممد باقر احلكيم

ان االمن يف العراق لن يتحقق "وقال احلكيم  -

املليشيات اال بدعم احلكومة يف مسالة حل 

  ".واشاعة تطبيق القانون وازالة مظاهر التسلح

وطالب احلكيم بطرد ما وصفها باملنظمات  -

راسها وعلى ة املتواجدة يف العراق االرهابي

  ".منظمة جماهدي خلق"

التوقف عن عمليات "وشدد على ضرورة -

" اطالق السراح الكيفي والعشوائي للسجناء

ان التجربة اثبتت ان عددا من "مشريا اىل 

منفذي العمليات االرهابية اطلق سراحهم 

".مؤخرا

تقلني بعد ودعا اىل ان يكون االفراج عن املع

عمليات التدقيق والفحص وحتت اشراف 

  .جملس النواب العراقي

كما طالب بتفعيل القضاء واصدار االحكام -

وتسليم اجلزائية املناسبة مع طبيعة اجلرائم 

امللف االمين لالجهزة االمنية العراقية وايقاف 

تفعيل قانون التدخالت يف عملها فضال عن 

اسبة كل اجلهات مكافحة االرهاب وحم

انواع واالشخاص الذين يقدمون أي لون من 

.الدعم هلم

ودعا اىل التعاون االمين االقليمي مع دول  -

ارمني اجلوار وتوقيع اتفاقيات السترداد 

وضبط احلدود وطرد العناصر املشبوهة اليت ال 

  .تؤمن بالنظام السياسي اجلديد

رة تشكيل وشدد احلكيم يف خطابه على ضرو-

نطالب "فدرالية الوسط واجلنوب قائال 

بالفدرالية كاساس لتوفري االمن وحتقيق 

  ".االزدهار

ودعا اىل تكوين اقليم الوسط واجلنوب قائال -

بد من انه اصبح امرا ضروريا يف نظرنا وال "

وزراء "مطالبا " التحرك اجلاد يف هذا االجتاه

حممل اجلد احلكومة باخذ هذا املوضوع على 
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ومنح احملافظات الصالحيات املنصوص عليها 

  ".يف الدستور

كما ندد بالعدوان االسرائيلي على لبنان مطالبا -

مبواصلة اجلهود الدول العربية واالسالمية "

لتوفري احلماية هلذا الشعب املنكوب من خالل 

  ". وقف اطالق النار

 -----٢٠٠٨ -------

لبية غا: مصبح الوائلي: العراق

البصريني يطالبون بتشكيل إقليم 

البصرة 
١٨/٩/٢٠٠٨

أكد حمافظ البصرة حممد مصبح الوائلي -

استمرار وجود عصابات اخلطف والقتل يف 

املدينة ما استدعى توقيع عقد مع شركة أمنية 

.لنشر الكامريات وأجهزة املراقبة

وقال الوائلي يف تصريح صحفي نشر اليوم-

خارجية يف البصرة  اخلميس ان هناك تدخالت

وعمليات جتسس على القضايا الداخلية من 

جانب دول إقليمية، الفتاً اىل ان عمليات 

ريب املخدرات يف البصرة تراجعت أخرياً يف 

مقابل استمرار ريب السالح بسبب ضعف 

 .قوات محاية احلدود

واضاف ان قوة امليليشيات واتساع نفوذها -

العراقية اليت  جاء بسبب ضعف القوى االمنية

مسحت للميليشيات بأن تتغلغل يف اتمع 

وأوضح الوائلي هناك الكثري  .بتأثريها السليب

من التدخالت من جانب دول إقليمية يف 

الشأن الداخلي للبصرة، ولدينا معلومات عن 

حجم نشاطها الذي يصل إىل حد التجسس 

على قضايا داخلية وميتد أيضا ليشمل التجسس 

محافظ للمدينة، مؤكداً ان على شخصي ك

مشروع احلكومة احمللية املقبل هو وضع حد 

 .هلذه التدخالت

وبشأن عمليات ريب املخدرات يف البصرة -

قال الوائلي ان املخدرات كانت تدخل اىل 

العراق من خالل احلدود املتامخة مع إيران، 

لكن هذه الظاهرة اخذت باالحنسار حالياً 

 ريب االسلحة بسبب مقابل استمرار ظاهرة

ضعف القوى االمنية على احلدود العراقية اليت 

ال تستطيع حاليا ضبط احلدود بالشكل 

 .املطلوب

وبني الوائلي ان البصرة ما زالت تضم -

عصابات القتل واخلطف لكن تأثريها ونشاطها 

يتراجعان، ولدينا اآلن معلومات عن أماكن 

 .وجودها وأعدادها

ملعلومات اليت حتدثت عن ونفى حمافظ البصرة ا-

عقد اتفاق امين بني جملس حمافظة البصرة واحلكومة 

الربيطانية، وأشار إىل أن هذا االمر هو شأن برملاين 

وقضية تابعة للحكومة املركزية يف بغداد، وليس 
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من صالحيات احلكومة احمللية يف البصرة الدخول 

 .يف مشاريع أمنية كهذه

ع الكويت طالب الوائلي وبشأن العالقات الثنائية م

احلكومة العراقية بتشكيل جلان للبحث يف األمور 

القانونية حلل مسألة آبار النفط املشتركة مع 

الكويت وقال ان هناك بعض املوارد االخرى اليت 

مل تتضح عائديتها بني العراق والكويت ومنها 

 .موارد برية ومائية

وقع ان وعن املتغريات السياسية يف البصرة اليت يت

تفرزها االنتخابات احمللية املقبلة قال الوائلي ان 

اخلريطة السياسية يف البصرة اليوم غري واضحة وان 

هناك الكثري من القوى تريد الدخول يف العملية 

االنتخابية املقبلة، يقابل هذا عزوف واضح من 

 .املواطن عن املشاركة يف االنتخابات

ون بتشكيل إقليم واضاف ان غالبية البصريني يطالب

البصرة ملا فيه من حل لكثري من املشاكل اليت 

ختلقها التبعية للحكومة يف بغداد، مشرياً اىل انه يف 

حال تشكل اإلقليم سيكون هناك تقدم على 

الصعد كافة، ولفت الوائلي اىل ان تشكيل اإلقليم 

موضوع حيدده املواطن فقط وليس احلكومة 

 .اقياملركزية وال الربملان العر

وانتقد الوائلي خطط االستثمار يف حمافظة البصرة 

وقال ان االستثمار يف احملافظة هو عبارة عن 

حديث شفهي مع بعض الشركات األجنبية بسبب 

 .تأخر تشكيل هيئة االستثمار

وأضاف ان حمافظة البصرة تتوقع ان يشهد -

العام املقبل قدوم بعض الشركات لتنفيذ 

ظة ومنها ميناء العراق مشاريع كربى يف احملاف

.الكبري الذي سيتم إنشاؤه يف جنوب البصرة

جراء استفتاء شعيب بشأن اقامة ا

اقليم البصرة 
١٨/١١/٢٠٠٨

صرح رئيس االدارة االنتخابية يف املفوضية -

القاضي قاسم العليا املستقلة لالنتخابات 

خالل مؤمتر صحفي عقده امس  العبودي

اء استفتاء شعيب ان املفوضية قررت أجراالحد، 

حول اقامة االقليم يف حمافظة البصرة كأجراء 

قانوين بعد مطابقة سجل الناخبني مع الطلب 

املرفوع من مواطين احملافظة اىل مكتب 

مضيفاً أن املفوضية صادقت على املفوضية،

الطلب املقدم لتكوين اقليم البصرة إلستيفائه 

 الشروط القانونية وأن جملس املفوضني استند

 ١٢مبصادقته على نظام تكوين األقاليم رقم 

 .٢٠٠٨لسنة 

مسؤول الس التاسيسي القليم بدوره قال -

، الثالثاء ان الس يقوم اجلنوب يف البصرة

اآلن حبملة جلمع التواقيع ضمن سعيه لتقدمي 

طلب اىل املفوضية العليا لالنتخابات لتشكيل 

 .اقليم اجلنوب



التحدي الصهيوين                  )٦_٢٢(املتابع اإلستراتيجي                              التحدي االمريكي

alkashif.org: العنوان األلكتروين للمركز

مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية                                   ٣٧من ١٤                             ٢٠١١-أيلول

لس التأسيسي ان ا حسني احلسيينوأوضح -

يواصل حاليا محلة جلمع تواقيع من اهايل ”

لتؤهله لتقدمي %) ٢(البصرة لتكون نسبتها 

طلب رمسي اىل املفوضية الجراء استفتاء 

 .”لتشكيل اقليم اجلنوب

واضاف فيما يتعلق بالدعوة القامة اقليم البصرة -

فنحن ككيان سياسي نرفض مثل هذه ”

امة اقليم اقالطروحات ونؤكد دعوتنا على 

حيث أن  جيمع احملافظات اجلنوبية الثالث

 .”هناك املزيد من التأييد الشعيب هلذا املطلب

وأشار إىل أن محلة مجع تواقيع الناخبني اليت -

اطلقها الس التأسيسي قبل عدة ايام ”

ستنتهي بنهاية هذا االسبوع لنبدأ بعدها 

باالجراءات الرمسية للوصول اىل استفتاء حول 

 ”يل اقليم اجلنوبتشك

أن الس التأسيسي القليم اجلنوب هو  روذك-

كيان سياسي تأسس يف حمافظة البصرة عام ”

وجيمع فئات خمتلفة من شرائح اتمع  ٢٠٠٣

العراقي ويهدف اىل تشكيل اقليم يضم 

 .”حمافظات البصرة وذي قار وميسان

وكان القاضي وائل عبد اللطيف العضو -

ن العراقي قام قبل حنو اسبوع املستقل يف الربملا

ألف امسا ملقر املفوضية يف  ٣٠بتقدمي اكثر من 

البصرة للمطالبة باجراء استفتاء على اقامة اقليم 

 .البصرة

وتواجه الدعوة إىل إقامة اقليم البصرة ردود -

فعل خمتلفة لدى املواطنيني البصريني إذ ابدى 

بعضهم ترحيبه بدعوة القاضي وائل عبد 

قامة إقليم البصرة باعتباره املفتاح اىل اللطيف إل

التطور واالعمار والرفاهية فيما عرب آخرون 

عن خماوفهم يف أن يكون هذا املشروع هو 

 .الطريق إىل تقسيم العراق

كما اعترب مسؤولون يف حمافظات اجلنوب إن -

 مشروع سابق الوانهإقامة اقليم البصرة هو 

جلنوب الذي فيما اعتربه آخرون معطال إلقليم ا

البصرة، (من املقترح أن يضم حمافظات 

   .)ميسان، ذي قار، املثىن

يونامي تفتتح مراكز يف البصرة 

جلمع تواقيع من يؤيد تشكيل 

اقليم فيها
٧/١٢/٢٠٠٨

اعلنت بعثة االمم -)اصوات العراق(بغداد -

واملفوضية العليا ) يونامي(املتحدة يف العراق 

مركزا  ٣٤،عن فتح املستقلة لالنتخابات االحد

من كانون االول  ١٥يف حمافظة البصرة يف 

ديسمرباجلاري وملدة شهر جلمع تواقيع سكان 

احملافظة الذين يؤيدون مقترح األستفتاء على 

، مشرية اىل ان اىل أن  أنشاء أقليم البصرة

عملية مجع التواقيع هذه ليست أستفتاءا، حيث 
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م يف حال أن األستفتاء ألنشاء أقليم البصرة سيت

من الناخبني % ١٠وصلت نسبة املوقعني اىل 

املؤهلني يف حمافظة البصرة والبالغ عددهم 

  .مليون ناخب ١.٤٠٩.٣٩٣

اصوات (وقال بيان لبعثة االمم املتحدة تلقت -

الناخبني الذين “ نسخة منه ان ) العراق

يؤيدون مقترح األستفتاء لغرض أنشاء أقليم 

يف  مارة التوقيعميلئوا أستالبصرة ميكنهم أن 

 ٢٠٠٨-١٢-١٥املراكز الفرعية للفترة من 

، مضيفا بان ″٢٠٠٩- ١-١٤لغاية 

الناخبني الذين ال يؤيدون مقترح األستفتاء ”

على أنشاء أقليم البصرة فال يتوجب عليهم 

   .”ملئ أي أستمارة

عملية مجع التواقيع هي ”وأشار البيان اىل أن -

ألنشاء ليست أستفتاءا، حيث أن األستفتاء 

أقليم البصرة يتم يف حال كون قائمة التواقيع 

من الناخبني % ١٠يصل عددها اىل نسبة 

   .”املؤهلني يف حمافظة البصرة

املفوضية ، ولغرض مجع ”واضاف البيان بان -

، منمركز فرعيا ٣٤التواقيع، سوف تفتتح 

 ١٥عصرا من  ٤صباحا وحىت  ٨الساعة 

١٤وحىت  ٢٠٠٨كانون االول ديسمرب 

حيث يسمح  ،٢٠٠٩كانون الثاين يناير 

للناخبني املؤهلني بتقدمي دعمهم لطلب تنظيم 

استفتاء بصورة شخصية فقط وذلك بعد 

تقدميهم هوية تعريفية رمسية حتمل صورة 

 .”شخصية، باألضافة اىل وثيقة أخرى

قوائم الناخبني ستكون ”واوضخح البيان ان 

خمصصة لكل مركز فرعي و سوف حتتوي 

حدات األقتراع للمراكز املذكورة، على و

وميكن فقط للناخبني املوجودة أمساؤهم ضمن 

قوائم الناخبني يف نفس املركز أن يقوموا 

مشريا اىل “ بالتقدمي لغرض توقيع قائمة التواقيع

سوف  ١٩٩١لناخبني املولودين يف عام  ”ان

اعتبارا يسمح هلم بالتسجيل وتقدمي التواقيع 

مىت ما  ٢٠٠٩يناير كانون الثاين  ١من 

   .”اصبحوا مؤهلني

لو كانوا “ ولفت البيان اىل ان الناخبني -

موجودين ضمن القائمة االصلية اليت ال تقل 

من الناخبني املؤهلني،جيب أن يقدموا % ٢عن 

ضمن املراكز الفرعية التابعة للمفوضية لغرض 

أن يضافوا وبصورة رمسية لقائمة التواقيع اليت 

   .”تدعم األستفتاء

املراكز الفرعية ستبقى “ وذكر البيان ان -

كانون الثاين يناير  ٢١-١٥مفتوحة للفترة من 

لغرض عرض قوائم التواقيع  ٢٠٠٩

   .”واألستمارات

ميكن للمراقبني ”واشار البيان ايضا اىل انه -

ووكالء الكيانات السياسية وممثلي االعالم 

املعتمدين من قبل املفوضية أن حيضروا اىل 
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ز الفرعية لضمان أن تكون العملية حرة املراك

ولكن ال حيق هلم ان يؤثروا على سري (ونزيهة 

العملية، اوالتواصل مع املقدمني او أن يسجلوا 

، “اية معلومة ميكن أن متس خصوصية الناخب

ميكن ملراقبني أثنني من كل “ منوها اىل انه 

جمموعة مراقبة ولوكيل واحد لكل كيان 

 اي مركز فرعي يف اي سياسي ان يقدموا اىل

وقت، وال يسمح جبلب املعدات االلكترونية، 

   .”عدا املراكز اليت حتدد من قبل املفوضية

التأكد من التفاصيل ”ودعا البيان الناخب اىل -

على األستمارة والتوقيع على االستمارة يف 

احلقل املخصص لذلك، او أن يؤشر ببصمة 

اليقرأ (االام لليد اليسرى يف حال كونه أمي

ويستلم نسخة ثالثة من االستمارة ) وال يكتب

كوصل، ويف حال تلف أالستمارة ميكن 

   .”للمقدم أن يطلب أستمارة جديدة

لدى املواطنني ووكالء “ وقال البيان انه -

الكيانات السياسية احلق يف تقدمي شكوى 

وبالنسبة لألعالميني . “للمفوضية)سرية(

هم رفع تقارير ميكن”واملراقبني االنتخابيني 

لألحداث اىل منظمام الذين ميكنهم بدورهم 

ايام  ٣خالل (من تقدمي شكوى اىل املفوضية 

 .”)من وقوع احلدث

العدد الكلي للناخبني يف ”البيان كشف عن ان 

قوائم الناخبني النهائية حملافظة البصرة هو 

بعد ”واوضح البيان انه ،مليون ١.٤٠٩.٣٩٣

لية مجع التواقيع ويف عملية املصادقة على عم

حال وصول عدد التواقيع يف االستمارة اىل 

سيتم عقد من قوائم الناخبني النهائية ، % ١٠

   .”أستفتاء خالل ثالثة اشهر

املكتب الوطين للمفوضية “ واشار اىل ان -

يكون مسؤوال عن  العليا املستقلة لألنتخابات

ومراقبة كل األجراءات املتعلقة تنظيم وأجراء

 ١٥ية االستفتاء وأعالن النتائج خالل بعمل

يوما من موعد األستفتاء، مع األخذ بعني 

األعتبار ان تكون نسبة املشاركني يف االستفتاء 

 .“من الناخبني% ٥٠ال تقل عن 

رئيس االدارة االنتخابية يف املفوضية وكان 

اعلن منتصف  العليا املستقلة لالنتخابات

قررت ن املفوضية تشرين الثاين نوفمرب املاضي أ

أجراء استفتاء شعيب حول اقامة االقليم يف 

حمافظة البصرة كأجراء قانوين بعد مطابقة 

سجل الناخبني مع الطلب املرفوع من مواطين 

 .احملافظة اىل مكتب املفوضية

يف مؤمتر صحفي  قاسم العبوديوقال القاضي 

أصوات (عقده يف مبىن املفوضية ببغداد حضرته 

املفوضية صادقت على الطلب أن ) العراق

املقدم لتكوين اقليم البصرة إلستيفائه الشروط 

القانونية وأن جملس املفوضني استند مبصادقته 
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لسنة  ١٢على نظام تكوين األقاليم رقم 

٢٠٠٨. 

العضو  وائل عبد اللطيفوكان القاضي 

املستقل يف الربملان العراقي قام قبل ذلك بتقدمي 

ملقر املفوضية يف البصرة ألف امسا  ٣٠اكثر من 

للمطالبة باجراء استفتاء على اقامة اقليم 

 .البصرة

 -----٢٠٠٩------  

وكيل السيد السيستاين /الديوانية

حممود العوادي يرفظ فيدرالية 

  البصرة وتقسيم العراق

  ٩/١/٢٠٠٩منتديات يا حسني  

اعلن السيد حممود )اجلماعة (يف صالة اجلمعة -

املرجعية الدينية العليا العوادي دام عزه بأن

املتمثلة بالسيد السيستاين دام ظله ترفض تقسيم 

كما اكد مساحته على العراق اىل فدراليات 

دور االحزاب اليت استغلت اسم السيد 

السيستاين لكي تنجح يف انتخابات جمالس 

احملافظات وقال بان االسيد السيتاين براءة منهم 

حزاب ومن افعاهلم كما اكد بأن تلك اال

الدينية قد اساءت اىل مقام السيد السيستاين 

  .دام ظله

وائل عبداللطيف يعلن فشل 

إقليم "مشروع ما يسمى بـ 

"البصرة
١٦/١/٢٠٠٩  

بإخفاق أقر النائب املستقل وائل عبد اللطيف -

 "إقليم البصرة"مشروعه إلقامة ما يسمى بـ 

من  باملئة ١٠تعذراحلصول على نسبة بسبب 

 .ني يف احملافظةأصوات الناخب

" راديو سوا"وقال عبد اللطيف يف حديث مع -

إنه ال توجد لديه أرقام حمددة ليعلنها اآلن، 

ولكنه أعرب عن اعتقاده بأن النسبة املطلوبة 

.من االصوات لن تتحقق

وأحنى عبد اللطيف بالالئمة على املفوضية -

، وقال إن مدة فتح العليا املستقلة لالنتخابات

أطول صويت كان جيب أن تكون املراكز للت

، مؤكدا أنه اعترض على مما قدرته املفوضية هلا

آلية التصويت بتقدمي الكثري من الشكاوى 

بدون أية نتيجة تذكر، على حد قوله

وعن سبب عدم التنسيق مع األحزاب الكبرية -

لتشكيل اإلقليم، قال عبد اللطيف إن لبعض 

ليم األحزاب أجندات خمتلفة رمبا إلنشاء أقا

تشمل أكثر من حمافظة واحدة، مضيفا أنه 

فضل التوجه إىل املواطنني بدال من طرق أبواب 

  األحزاب، على حد تعبريه
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دير مكتب السيد الشهيد م

يف البصرة ينفي ) قد(الصدر

تصرحيات نسبت إليه بشأن إقليم 

البصرة
١/١٠/٢٠٠٩  

الشيخ عايد املياحي مدير مكتب السيد نفى -

يف لقاء خاص مبوقع اهليئة  )قد(الشهيد الصدر 

اإلعالمية العليا ما تناقلته بعض وسائل اإلعالم 

إقامة (( حول تصرحيات نسبت إليه من أن 

  ))إقليم البصرة حيقق منافع اقتصادية للعراق

مل يصرح حيث أكد الشيخ عايد املياحي انه -

مؤكدا إن موقف مكتب .. ذا القول أطالقا

يف الوقت احلاضر ) قد(السيد الشهيد الصدر 

معروف جتاه إقامة األقاليم والفدرالية إذ إن 

يرى بأن ) دام عزه( السيد مقتدى الصدر 

أهايل البصرة هم املعنيني باختيار النموذج 

اإلداري الذي ينفعهم مع احلرص على وحدة 

.العراق واستقالله

 ---٢٠١٠ ---

قادة البصرة جيددون املطالبة 

بأقليم البصرة

٢٠١٠- ٠٩-٠٩اخلميس 

الدعوة اىل جدد مسؤولون ونواب بصريون 

وسط تاكيدات لس  اقامة اقليم البصرة

بالتقدم رمسيا بذلك اىل احلكومة احملافظة 

مفاحتة املفوضية العليا لالنتخابات العراقية و 

اجراءات تنظيم استفتاء شعيب  باختاذ يف العراق

فيما للحصول على موافقة مواطين احملافظة ، 

قت تلك الدعوة اعتراضات من عدد من ال

  .اعضاء جملس البصرة ذاته

-

جبار أمني قال رئيس جملس حمافظة البصرة 

ان ) آكانيوز(لوكالة كردستان لألنباء  جابر

املشاريع مشروع إقليم البصرة من "

ترتقي بواقع اليت من شاا ان  اإلستراتيجية

 ."احملافظة وجعلها يف مصاف املدن املتقدمة

جملس البصرة تقدم بطلبات "د جابر ان واك

رمسية للشروع باالجراءات القانونية الالزمة 

الطالق املشروع اىل جملس الوزراء و املفوضية 

مبيناً ان ".العليا املستقلة لالنتخابات يف البالد

ثلث اعضاء الس واملنتمني اىل كيانات "

سياسية خمتلفة وقعوا على طلب رمسي الجراء 

 ."عيب لتأسيس االقليماستفتاء ش

سيمضي قدما بعد الس "واشار اىل ان 

تشكيل احلكومة االحتادية املقبلة إلجناح 

 مشروع إقليم البصرة ووفقا للمواد الدستورية

يتم الترويج له ملدة ستة والسيما بعد ان 
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ومن مث يتم طرحه لالستفتاء  أشهر مقبلة

   ."الشعيب ، لنيل املوافقة عليه

حمافظة البصرة قد اعلن ، االحد وكان جملس 

بدء اغسطس اجلاري ، عن / ايلول ٥

االجراءات القانونية الالزمة لالعالن عن 

 ١٦مبوافقة مشروع تأسيس اقليم البصرة ،

وقعوا على طلب رمسي قدم اىل  عضوا منه

احلكومة العراقية و مفوضية االنتخابات بغية 

ا غري ان عدد.البدء باالجراءات العملية لذلك

على  ابدوا اعتراضهممن اعضاء الس 

اخلطوة اليت وصفها رئيس الس 

 ."باالستراتيجية وال رجعة عنها"

أمحد وابدى نائب رئيس جملس حمافظة البصرة 

اعتراضه ) !!من الس االعلى( السليطي

تشكيل إقليم البصرة أمر دستوري "يف ان 

ومن حق أي جهة املطالبة به ضمن اآلليات 

وضع البصرة احلايل قرة يف الدستور،لكن امل

 ."باعالا اقليما ال يسمح

ال اخليار الفيدرايل "ان ) اكانيوز(وأوضح لـ

فهناك من يقبله  ميثل رأي مجيع أبناء البصرة

ومن يرفضه واجلميع له أسبابه ودوافعه يف 

ذلك، لكننا يف بلد دميقراطي متعدد الطوائف و 

دستور ضمن االحزاب و املكونات ، و ال

مضيفاً ان ".حرية الرأي و املطالبة باحلقوق

وجهة نظري الشخصية تتخلص يف ان هذا "

حيتاج اىل دراسات مفصلة املشروع 

من قبل املعنيني وذوي االختصاص  وضمانات

وأصحاب اخلربة ليطلعونا على مجيع االجيابيات 

والسلبيات اليت تترتب على إقامته والسيما اننا 

ص مصري أبناء احملافظة بصدد مشروع خي

 ."ككل

املشروع سيتضمن "و تابع السليطي بالقول ان 

تأسيس وزارات ومديريات ومؤسسات 

حكومية جديدة وكل هذه التفاصيل حتتاج اىل 

 ."ال متتلكها احملافظة حاليا ميزانيات ضخمة

مدير مكتب املفوضية العليا من جانبه قال 

حازم الربيعييف البصرة  لالنتخابات

ثلث اعضاء جملس البصرة "ان ) اكانيوز(لـ

وقعوا على طلب اجراء استفتاء شعيب القامة 

اقليم البصرة و قدموا طلبهم اىل جملس الوزراء 

مكتب املفوضية ينتظر "موضحاً ان ".االحتادي

موافقة جملس الوزراء للبدء باالستعدادات 

 ."الالزمة الجراء االستفتاء

رة العالن وتعد دعوة جملس حمافظة البص

احملافظة كأقليم ، الثانية من نوعها بعد دعوة 

عضو جملس النواب وائل عبد اللطيف اواخر 

، حيث متكن من احلصول على  ٢٠٠٨عام 

وقدم على إثرها طلباً  تواقيع عشر الناخبني

رمسياً إىل املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات 

إقليم "من أجل إجراء استفتاء على تشكيل 
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لكن حماولته مل تكلل " صرة الفيدرايلالب

بالنجاح بسبب تعذر احلصول على نسبة 

 من أصوات الناخبني يف املرحلة التالية% ١٠

واليت متهد يف حال جناحها إىل إجراء استفتاء 

عام جيب أن حيظى فيه املشروع بقبول ثلثي 

 .سكان احملافظة

وكان عضو جملس املفوضني يف املفوضية 

القاضي قاسم ابات يف العراق العليا لالنتخ

قد قال يف مؤمتر صحفي عقده  العبودي

املفوضية انذاك يف مبىن املفوضية ببغداد،أن 

املقدم لتكوين إقليم  صادقت على الطلب

البصرة الستيفائه الشروط القانونية وأن جملس 

نظام تكوين املفوضني استند مبصادقته على 

، اال ان  ٢٠٠٨لسنة١٢األقاليم رقم 

احملاولة انتهت بالفشل اذ مل يتم تبنيها من قبل 

مجيع األطراف واقتصارها على طرف واحد 

  حبسب املراقبني.

احلصول وتتطلب املوافقة على إعالن اإلقليم 

، من عدد أصوات أبناء املدينة ١+ ٥٠على 

لتعلن بعدها املفوضية حصول النصاب القانوين 

 .وإعالن البصرة كإقليم 

النائب السابق وعضو االئتالف من جهته قال 

لوكالة  وائل عبد اللطيفالوطين العراقي 

ان اجلهات اليت ") آكانيوز(كردستان لألنباء 

تتبىن اليوم مشروع إقليم البصرة هي نفسها 

اليت واجهته بالرفض عندما مت اقتراحه من 

مسؤولني حكوميني " مشريا اىل ان ".قبلي

هض وجهات سياسية متنفذة استطاعت ان جت

لكي ال يتم  ٢٠٠٨املشروع الذي أطلقته عام 

وزاد بالقول ان  .على حد قوله".اقترانه بامسي

املشروع متت حماربته يف حينها بشراسة كبرية " 

عن طريق استخدام السلطة والنفوذ والرشا 

وشراء بعض ذمم الوسائل اإلعالمية ناهيك 

األحزاب اإلسالمية الشيعية اليت وقفت عن 

بشكل مرعب جتاه تشكيل اإلقليم من خالل 

بث الفنت والفتاوى املزيفة اليت تكفر كل من 

   .على حد تعبريه".يصوت إلقليم البصرة

األحزاب اإلسالمية وبعض "وشدد ان 

األحزاب الليربالية اليت وقفت بالضد جتاه 

املشروع تتحمل مسؤولية تأخر مجيع 

حملافظات العراقية عن عجلة التقدم على ا

اعتبار ان احملافظات األخرى كانت تنتظر 

جناح جتربة إقليم البصرة لتعلن بعدها مشاريع 

ماذا يريد ان يقدم حمافظ "متسائالً ".مشاة

البصرة احلايل ورئيس جملسها اىل احملافظة 

األمر الذي  ال ميتلكون السلطة أو املالوهم 

ة البصرة وتطويرها امرأ بعيد جيعل بناء مدين

   ."املنال

ان إقامة إقليم البصرة "ولفت عبد اللطيف اىل 

ويطور  حيقق األمان هلذه املدينةمن شانه ان 
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اقتصادها وينهي أزمة البطالة فيها ويرفع 

املستوى أملعاشي للسكان وجيعله مدينة 

اقتصادية سياحية ال تقل شأن عن مدن 

ال " اعتقاده انه معربا عن ".اخلليج العريب

إعالن يوجد حل هلذا البلد إال من خالل 

ليتسىن هلا أدارة  احملافظات أقاليم مستقلة

شؤوا بنفسها وحتقيق أمنها وكذلك 

   ."االستفادة من خرياا بعدالة

 من الدستور العراقي ١١٩املادة وتنص 

على أن لكل حمافظة أو أكثر تشكيل إقليم 

رمسي من قبل خاص ا استنادا اىل طلب 

ثلث اعضاء جملس تلك احملافظة او كل جملس 

من جمالس احملافظات اليت تريد ان تأتلف 

باقليم جبمع تواقيع عشر ناخبيها املسجلني 

   .لدى مفوضية االنتخابات

وحول االجيابيات والسلبيات اليت تترتب على 

احمللل السياسي حيدر إقامة اإلقليم يقول 

الجيابيات اليت تترتب ا"ان ) آكانيوز(لـ محدان

 اكرب من السلبياتعلى إقامة إقليم البصرة 

   ."بكثري ولكنها مقرونة مبتطلبات ومستلزمات

مدينة البصرة متتلك أرضية خصبة "وأوضح ان 

وبىن حتتية متكاملة إلقامة اإلقليم متمثلة حبجم 

املدينة وعدد سكاا فضال عن املشاريع 

اليت متتلكها و  اإلستراتيجية النفطية والصناعية

موانئها ومنافذها احلدودية مع دول اجلوار 

   ."وامتالكها ملطار دويل

إقامة اإلقليم من شانه ان يؤسس "وأضاف ان 

اىل سلطات تشريعية وتنفيذية قادرة على البناء 

والتطوير واالستثمار دون الرجوع اىل احلكومة 

املركزية وكذلك إفراز مؤسسات جيدة من 

طب أصحاب الكفاءات من شأا ان تستق

السياسيني واالقتصاديني والقانونيني وغريهم 

فضال عن حرس اإلقليم الذين يرتبطون بشكل 

   ."مباشر مع رئاسة اإلقليم

ذلك سيوفر لإلقليم مصادر " وتابع بالقول ان

متويل أخرى من خالل صالحيات اإلقليم 

اجلبايات على املنافذ احلدودية بفرض 

ناهيك عن امليزانيات اليت  واملشاريع النفطية

ستخصص إلقليم البصرة فهي حتما اكرب من 

امليزانيات اليت ختصص هلا باعتبارها حمافظة 

اإلقليم سيحتاج حيتاج اىل " مستدركا ان ".

كوادر قيادية تعي فكرة اإلقليم وتستطيع ان 

تغيب مصاحلها ومصاحل أحزاا املركزية أمام 

ار البصرة مصلحة اإلقليم من خالل رفع شع

   ."أوال أو اإلقليم اوال

رئاسة اإلقليم يف حال " واملح محدان ان 

تشكيله ألجندة طوارئ من شاا ان حتقق 

األمان بشكل كلي وحتل أزمة الكهرباء 

خالل فترة قياسية وتعيد بناء املدينة وتفتح 
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". باب اإلقليم على مصراعيه أمام املستثمرين

ول على إقليم باإلمكان احلص"مشددا على انه 

مثايل من خالل دعم ثالث جهات مهمة 

األوىل إدارة اإلقليم وهي تشريعية وتنفيذية 

والثانية دعم املعارضة املتمثلة باألحزاب 

واحلركات السياسية املختلفة والثالثة دعم 

وتفعيل دور منظمات اتمع املدين ليكون هلا 

   . "دور املتابعة واملراقبة

كم جنوب  ٥٥٠(صرة يذكر ان حمافظة الب

، تعد املنفذ البحري ) العاصمة العراقية بغداد

الوحيد للبالد ، و حتتفظ خبمسة مواينء جتارية 

فضال عن مينائني نفطيني ، وتتوزع فيها 

جممعات صناعية كبرية كالبتروكيمياويات و 

احلديد و الصلب و شركة مصايف اجلنوب و 

شركة نفط اجلنوب و معمل الورق و شركة 

نتجات النفطية و جممع االمسدة و معمل امل

امسنت ام قصر فضال عن مشروعات زراعية و 

   .اقتصادية وسياحية

وتعاين احملافظة اليت يبلغ عدد نفوسها وفقا 

لبيانات مفوضية االنتخابات يف العراق مليونني 

الف نسمة ، من شحة يف الكهرباء و  ٤٠٠و 

 ارتفاع كبري بدرجات احلرارة يف البصرة يف

غالب االحيان خالل فصل الصيف اىل اكثر 

درجة مئوية و بنسبة رطوبة تصل اىل  ٥٥من 

باملئة ، وارتفاع معدالت ملوحة املياه و  ٧٠

اخنفاض مناسيبها يف شط العرب ، مما دعا 

احلكومة العراقية اىل اعالا منطقة منكوبة 

   .من قبل احلكومة العراقية ٢٠٠٩اوائل عام 

/ حزيران ١١شهدت يف  وكانت البصرة قد

يونيو املاضي تظاهرات شعبية شارك فيها 

املئات من مواطين احملافظة احتجاجاً على سوء 

اخلدمة الكهربائية ، ذهب ضحيتها مواطنان 

اثنان و جرح متظاهرون اخرون جبروح نتيجة 

تفريق املتظاهرين بالرصاص احلي من قبل 

 .القوات العراقية

ابع من وضربت احملافظة مساء الس

اغسطس اجلاري سلسلة تفجريات /آب

متزامنة بسيارتني ملغمتني وعبوة ناسفة 

حسب مصادر يف الشرطة العراقية يف شارع 

عبد اهللا بن علي بسوق العشار وسط املدينة ، 

جرحياً  ١٨٠قتيالً و ٤٣مما ادى اىل سقوط 

وفق مصادر طبية وأمنية يف تصرحيات 

   .متطابقة

لسياسية يف حمافظة وتتباين مواقف القوى ا

البصرة، حيال تطبيق الفدرالية يف اجلنوب 

حيث تعارضها مجلة وتفصيالً بعض األحزاب 

واحلركات فيما تؤيدها أخرى يف حني تطمح 

جهات سياسية إىل تشكيل إقليم فيدرايل 

تكون عاصمته البصرة يتألف من ثالث 

حمافظات هي البصرة وميسان وذي قار 
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ألمثل لتطبيق وأخرى ترى أن الصيغة ا

الفيدرالية تكمن بتأسيس إقليم أوسع نطاقاً 

   .يضم حمافظات اجلنوب والفرات األوسط

دعوات تشكيل : نائب مسيحي

أقاليم قد تدفع باملسيحيني 

للمطالبة بإقليم خاص م
١٢/١٠/٢٠١٠  

قال النائب املسيحي عن كركوك :و سوارادي

إن دعوات تشكيل أقاليم سواء  عماد يوخنا

تثري قلق األقليات يف كانت قومية أو طائفية 

قد تدفع ، وأشار إىل أن تلك الدعوات البالد

.باملسيحيني إىل املطالبة بإقليم خاص م

" راديو سوا"وأضاف يوخنا يف تصرحيات لـ-

ع كانت خاطئة إن طريقة طرح هذا املوضو

وأثارت جدال وختوفا وخاصة لدى األقليات 

مثل الكلدآشوريني والشبك واإليزيدين 

.وأقليات أخرى موجودة يف حماذاة املوصل

واعترب يوخنا بعض املطالبات بتحويل بعض -

احملافظات إىل أقاليم دستورية وقانوينة وتأيت من 

منطلقات اقتصادية وممارسة احلق والصالحيات 

بامليزانيات يف هذه احملافظات وال تأيت  للتصرف

وضع من منطلقات طائفية، لكنه شدد على أن 

وقال  البالد حاليا ال يتحمل مثل هذه املطالب

إا رمبا تكون مناسبة يف املرحلة القادمة بعدما 

وال تكون  يستقر الوضع أكثر داخل العراق

هناك قوات عسكرية أجنبية وتنطلق حوارات 

.النهائي لوضع العراق السياسي لوضع القانون

وقد تصاعدت مؤخرا مطالبات بعض -

احملافظات بتحويلها إىل أقاليم وسط معارضة 

  .أطراف وقوى سياسية وبرملانية

حيق لكل حمافظة وحبسب الدستور العراقي فإنه -

بناء على طلب  أو أكثر تكوين إقليم

باإلستفتاء من قبل ثلث أعضاء جملسها احمللي 

 .اخبني فيهاأو عشر الن

.. بعد إقليم البصرة املرتقب 

ذي قار تلحق بركبها وتطالب 

بأقامة االقليم
٢٠١٠-١١-١٩اجلمعة 

  

-

-

-

-

-

-

-

جريدة البصرة االلكترونية
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ذكر مصدر يف جملس حمافظة البصرة ان 

اجللسة األوىل للحكومة الس ينتظر "

  ."ملطالبتها بإقامة إقليم البصرة

إنشاء اإلقليم أمر نص عليه "در إن وقال املص

لذلك فهو حيتاج إىل موافقات من  الدستور

جملسي النواب والوزراء لتسهيل إجراءاته وال 

يتطلب إنتظار موافقة من جهة عليا بعد أن قدم 

جملس احملافظة الطلب املشفوع مبوافقات ثلث 

."أعضائه على إقامة اإلقليم

 ويف نفس االطار ذكر مصدر مسؤول يف

أن ) كم جنوب بغداد ٣٩٠( حمافظة ذي قار 

لالعالن عن مساعي تبذل يف الوقت الراهن 

.اقامة اقليم ذي قار

هناك فكرة إلقامة إقليم ذي "وقال املصدر ان

"قار إال أا مل تطرح يف شكل رمسي بعد

التابعة للتيار » األحرار«رئيس كتلة وأشار 

 محيد الغزيالصدري يف جملس احملافظة

سيتم اللجوء اىل هذا املشروع يف املرحلة "أنه

املقبلة لتجاوز مشكلة الصالحيات املتنازع 

  ."عليها بني احملافظات واملركز

حنن ضد طرح الفكرة وتنفيذها «: وأضاف

. »ما دام االحتالل األمريكي موجوداً حالياً

 ١١٥وحيق لكل حمافظة أو أكثر مبوجب املادة 

على االستفتاء، من الدستور، تكوين إقليم بناء 

يطلبه ثلث أعضاء جملس احملافظة أو من خالل 

وائل وكان النائب . طلب من عشر الناخبني

تشرين الثاين أعلن يف  عبداللطيف

تقدمي قوائم إىل مفوضية  ٢٠٠٨)نوفمرب(

ألف  ٣٤االنتخابات حتمل تواقيع أكثر من 

مواطن يؤيدون إقامة إقليم البصرة اال انه مل 

املشروع اىل االستفتاء العام  ينجح يف حتويل

عدم جتاوز العتبة القانونية لطاليب بسبب 

  .االستفتاء

أبناء السنة : الشيخ أنور الندا 

والعشائر العربية سيتصدون بكل 

الوسائل ملخطط إقامة إقليم سين 

  يف العراق
٢٦/١١/٢٠١٠اجلمعة - 

الشيخ أعرب القيادي يف ائتالف وحدة العراق -

عن  زعماء عشائر املوصل أنور الندا احد
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يف ) سين(رفضه القاطع ملخطط تشكيل إقليم 

 .العراق

ملخطط ان بعض الساسة يروجون " وقال الندا -

مشدد على  ،)"العرب السنة(تشكيل إقليم 

سيتصدون بكل ان أبناء السنة والعشائر العربية 

 .السلمية املتاحة ملثل هكذا مشاريع الوسائل

) مل يسمها(سياسية وحذر بعض الشخصيات ال-

ألنه سيقسم من تنفيذ هذا املشروع 

،مؤكدا ضرورة العمل على ضمان العراق

 .وحدة البلد ووحدة شعبه

مدعوم من دولة وأوضح الندا ان هذا املشروع -

دف حتقيق أهداف تتعلق  إقليمية جماورة

مبصاحلها السياسية يف العراق من اجل لعب 

 .دور مؤثر يف املنطقة

 ان مسألة تقسيم العراق اىل إقاليم وأشار اىل-

خمتلف عليها باستثناء اقليم كردستان كونه 

حمذر من ان يتمتع خبصوصية قومية وجغرافية ،

إقامة أقاليم على أساس طائفي سيولد مشاكل 

 .كبرية يف العراق

بعض واعرب الندا عن استغرابه من قيام -

بعد  الشخصيات السياسية بدعم هذا املخطط

شعار املشروع الوطين ، وتساءل ان ان رفعت 

كان تقسيم العراق هو املشروع الوطين الذي 

 ..تريده؟

قيام تركيا وكانت مصادر قد كشفت امس -

بدعم عدد من رجال األعمال العراقيني املقيم 

باخلارج للترويج اىل إقامة إقليم للسنة يف 

   .العراق

تركيا تدعم مسعى رجال أعمال 

ل عربية مقيمني يف دوعراقيني

إلعالن إقليم سين يف العراق

)النجف األشرف(٢٠١٠  /١١/  ٢٦  اجلمعة

قيام احلكومة التركية كشف مصدر مطلع عن -

كردي،عريب(بدعم فكرة إعالن إقليم سين

رجال أعمال يف العراق عرب ) شيعي،عريب سين

  .مقيمني خارج البلد

عدم الكشف واضاف املصدر الذي اشترط -

بدأت بدعم رجال أعمالان تركيا  عن امسه

مقيمني يف األردن وسوريا ودول عراقيني 

من اجل إثارة موضوع إقامة إقليم  أخرى

يضم حمافظات وسط وغريب العراق، )سين(

وان رجال األعمال املعنيني بدأوا التحرك فعال 

  .لتحقيقهذا الغرض

إن املوقف التركي هذا هو داعم وأشار اىل -

الرئيس ه نائبالذي يتبنا للموقف األمريكي

والذي يدعو اىل تقسيم  جو بايدناألمريكي 

العرقي والطائفي العراق اىل أقاليم وفق التوزيع
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مشدد على ان موعة رجال األعمال 

السياسية يف املذكورة اثر سليب على العملية

العراق ،وبشكل خاص على موقف القائمة 

الذين ينطلقون العراقية ، منتقدا تدخل هؤالء

بدأ الربح واخلسارة بشكله املادي املنطلق من م

حذر رجال األعمال فيمامن مصاحلهم الضيقة 

املعنيني بفضح أمساءهم وحتركام عرب وسائل 

اإلعالم املختلفة إذامل ينتهوا عن التدخل يف 

  .الشأن السياسي

وسبق ان روجت بعض وسائل االعالم النشاء -

قليم الاقليم يف حمافظة االنبار يكون منطلقا

يضم حمافظات دياىل وصالح الدين واملوصل 

رفضت ذات الغالبية السنية يف الوقت الذي

القوى السياسية يف احملافظة واملسؤولون مثل 

وانتقد املصدرالتدخل فيما هكذا طروحات

التركي يف العراق عموما ويف الشأن الذي 

سلبية خيص السنة بشكل خاص ملا له من نتائج

وقف العرب السنة يف ،وخاصة بالنسبة مل

  .العراق

وكان رئيس اجلمهورية جالل طالباين قد انتقد -

دعمها بشدة التدخل التركي يف العراق واصفا

بانه  لترشيح اياد عالوي لرئاسة اجلمهورية

التركية رهان على حصان اسود معترباً السياسة

حسب صحيفة .جتاه العراق خاطئة وفشلت

  .حريت التركية

ئيس األمريكي عندما كان وسبق لنائب الر-

عضوا بالكونغرس مع بدء االحتالل األمريكي

للعراق ان طرح مشروع تقسيم العراق على 

أساس عرقي طائفي اىل ثالثة أقاليم 

  .)كردي،عريب شيعي،عريب سين(

  وكالة النخيل لألنباء: املصدر-

رفض عراقي إلنشاء إقليم للسنة 

يف البالد
  ٢٠١٠–١١- ٣٠:أضيف يف 

املختصر / اجلزيرة نت: صدرامل

رفض الدعوات أمجع العديد من العراقيني على -

وسط  املطالبة بإنشاء إقليم للسنة يف العراق

ترويج إعالمي ألن تكون حمافظة األنبار نواة 

لإلقليم الذي سيضم الحقا بقية احملافظات ذات 

األغلبية السنية وهي املوصل ودياىل وصالح 

 .الدين

رة نت أن بعض رجال فقد علمت اجلزي-

األعمال املقيمني يف األردن وسوريا ودول 

أخرى التقوا رئيس إقليم كردستان العراق 

مسعود البارزاين خالل زيارته األردن قبل 

شهرين، وطالبوه بدعمهم ومساندم إلقامة 

مثل هذا اإلقليم، يف وقت رفضت فيه القوى 

السياسية واملسؤولون يف حمافظة األنبار هذا 

 .شروعامل
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ويف تصريح للجزيرة نت، أكد عضو جملس -

رفض الس  سامل العيساويحمافظة األنبار 

هذا التحرك ومتسكه ودعمه لوحدة العراق 

واحدا وغري جمزأ، مشددا على أنه ال يوجد أي 

 .حترك من أبناء احملافظة ذا االجتاه

أبناء األنبار يعارضون وأضاف العيساوي أن -

يف  ليوم األول لتداوهلاهذه الفكرة منذ ا

وسائل اإلعالم إلنشاء إقليم هنا وهناك انطالقا 

من معارضتهم ألية مشاريع دف إىل تقسيم 

العراق على أسس عرقية وطائفية، وطالب 

 .بإاء أي نوع من التحرك على هذا الصعيد

مشاريع تقسيم -

وأعرب عضو الربملان العراقي عن حمافظة نينوى -

عن معارضته إنشاء إقليم أركان الزيباري

للسنة عندما أبلغ اجلزيرة نت رفضه ألي جهة 

تسعى إىل تكوين أقاليم جديدة يف العراق أيا 

كانت مسمياا الطائفية أو الدينية كوا 

 .مشاريع تعمل على تقسيم العراق

وتساءل النائب الزيباري عن األسباب اليت -

تقف وراء اندفاع البعض لطرح هذه األفكار 

ما إذا كانت نتيجة لضغوط معينة أو جتاوبا و

مع جهة هلا مصلحة يف طرح مثل هذه 

 .األفكار

عبد بيد أن عضو جملس حمافظة صالح الدين -

تأييده قيام أعرب للجزيرة نت عن  اهللا جبارة

للمحافظات شريطة أن ال تكون ذات  أقاليم

صبغة مذهبية أو عرقية وإمنا تطبيقا لفكرة 

للمحافظات يف إطار يدعم نظام اإلدارة الذاتية 

 .الالمركزية

وشدد على أن تشكيل أو تأسيس إقليم جديد -

على أساس طائفي أو عرقي يعترب تقسيما 

مرفوضا بالنسبة لس حمافظة صالح الدين، 

ويف حال الفشل يف -الفتا إىل أن الس 

 -احلصول على حقوقه من احلكومة املركزية

ستقل دون االحتاد قد يدعو إىل تشكيل إقليم م

 .مع أي حمافظة أخرى

فكرة أمريكية -

يف هذا اإلطار وجه مراقبون أصابع االام إىل -

اإلدارة األمريكية بأا اجلهة اليت تقف وراء 

مشروع تقسيم العراق إىل كيانات طائفية 

 .خلدمة أمن إسرائيل

 نزار السامرائيوذكر احمللل السياسي العراقي -

سنة يعود إىل الفكرة أن مشروع إقليم ال

السابقة اليت طرحت مشروعا لتقسيم العراق 

كردية يف الشمال، : إىل ثالث دويالت صغرية

وسنية عربية يف الوسط، وعربية شيعية يف 

 .اجلنوب

وأضاف يف حديث للجزيرة نت أن الواليات -

، ٢٠٠٣املتحدة وبعد احتالهلا العراق عام 

إقليم  طرحت مسألة احملاصة الطائفية وشجعت
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األكراد يف مشال العراق، الفتا إىل أن اإلدارة 

األمريكية سعت كي ال يبقى هذا اإلقليم معلقا 

يف اهلواء دون أن تكون هناك أقاليم أخرى 

 .تدعمه

دعا منذ  الس اإلسالمي األعلىيذكر أن -

إىل تشكيل إقليم للشيعة يف  ٢٠٠٥عام 

اجلنوب يضم تسع حمافظات، لكن هذه الدعوة 

، كما دعا قت رفضا واسعا داخل العراقال

إىل إقامة  وائل عبد اللطيفالنائب يف الربملان 

 .إقليم البصرة، وجوت دعوته بالرفض أيضا

سنة العراق يلوحون خبيار 

الفدرالية يف غياب املشاركة 

احلقيقية

٥/١٢/٢٠١٠وكاالت االنباء -بغداد 

 خبيارلوح قسم من العرب السنة يف العراق -

 مل تتحقق املشاركة الفعليةيف حال  الفدرالية

يف احلكومة اليت طال انتظارها الاء ازمة 

رغم ان هذه الفكرة سياسية مستعصية ، 

وقال .كانت من احملرمات حىت وقت قريب

امحد ذياب اجلبوري امام مسجد عبد الرمحن 

طالبنا "يف قضاء املقدادية املختلط يف دياىل

ابات لكننا اليوم ندعو اىل باملشاركة يف االنتخ

اقامة منطقة خاصة بنا حنن ابناء الوسط الننا مل 

حنصل على شي من احلكومة سوى االعتقاالت 

  ."واملدامهات

ليتخذ االكراد الشمال والشيعة "وتابع -

اجلنوب، وليختاروا من ميثلهم هذا ليس من 

فلماذا يستفيد االكراد من ميزانية العراق . شاننا

."ب حيتل احلكومة املركزية؟واصبح اجلنو

احد وجهاء  الشيخ علي الكرويبدوره ، قال -

نؤيد "جلوالء املختلطة عرقيا يف دياىل ايضا 

االقاليم اذا كانت حتقق صاحل الشعب 

فمحافظات الوسط مل حتصل اال على العنف 

وقلة اخلدمات فلماذا يتقدم االكراد وياخذون 

."ثروات العراق؟

طية تعين ان تتنازل هل الدميوقرا"واضاف -

هل اصبح الكتلة الفائزة عن حقها االنتخايب؟ 

االكراد والشيعة افضل من السنة؟ بامكاننا 

تشكيل اقليم خاص بنا وادارة امورنا بانفسنا 

وتشكل هذه املواقف ".ولسنا حباجة اىل احد

تغيريا جوهريا لدى السنة الذين اعترضوا على 

نه احلق لتضم ٢٠٠٥الدستور يف تشرين االول

يف تشكيل االقاليم اليت يعتربوا تقسيما 

  . للعراق

ووفقا للدستور ، حيق حملافظة او اكثر تشكيل -

اقليم بناء على طلب باالستفتاء عليه يقدمه 

ثلث اعضاء جملس كل حمافظة تريد تكوين 
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ويعد . اقليم ، او عشرة باملئة من الناخبني

  .االستفتاء ناجحا مبوافقة الغالبية

" العراقية"ته ، قال النائب عن القائمة من جه-

سنشارك يف احلكومة "عبد الكرمي السامرائي

،يف حماولة الصالح الكثري من االشكاالت

البعض يف صالح الدين يفكر يف تشكيل اقليم 

لكن هذا يتضمن خماطر وقد يؤدي اىل تقسيم 

اذا مل تتحقق االصالحالت، "وتابع انه ".العراق

لناس اىل التفكري بتشكيل فسيدفع االحباط با

اقاليم ، وحينها ال اعتقد انه سيكون بامكاننا 

."ان نعارض ذلك

الشيخ طالل عبد الكرمي حسني بدوره ، قال -

منحنا اصواتنا "املطر زعيم عشائر البو اسود

ميش العرب للعراقية من اجل مواجهة محلة 

واذا واصلت احلكومة املقبلة ذلك نريد السنة

ن احملافظات للحصول على تفعيل قانو

."صالحيات اوسع

يذكر ان نائب الرئيس االمريكي جو بايدن -

اقترح عندما كان عضوا يف جملس الشيوخ 

  .انشاء اقاليم للسنة والشيعة واالكراد

ويف االنبار اكرب حمافظات العراق مساحة ، -

يؤكد ثالثة من اعضاء جملس احملافظة طلبوا 

الفدرالية "ى موافقتهم علعدم ذكر امسائهم 

سنقوم "وقال احدهم باقتضاب ".واالقاليم

باستثمار املوارد الطبيعية اهلائلة اسوة 

مبحافظات كردستان ، وسنتمكن من التصرف 

ا خصوصا وان للمحافظة منافذ على 

."اخلارج

احد وجهاء عشرية  الشيخ عواد الدملهلكن -

حنن ضد الفدرالية وتقسيم "البو ذياب ، قال 

اال اننا مع االستفاده من ثروات العراق ، 

احملافظة من اجل حتسني املستوى االقتصادي 

  ". واملعيشي يف االنبار

مفهوم الفدرالية او االقاليم يرتبط ال شعوريا -

لدى شرحية كبرية من العراقيني بالتقسيم لذلك 

تبدو االمور خمتلطة عليها لدى التطرق اىل هذه 

ة ااورين وخيتلف موقف العرب السن. املسائل

للشيعة يف دياىل وصالح الدين واالنبار عن 

اآلخرين يف مناطق االحتكاك املباشر مع 

وقال . االكراد مثل كركوك املتنازع عليها

نائب حمافظ كركوك راكان سعيد اجلبوري ان 

تشكيل اقليم سين عريب ميثل هالكا لنا "

فاملشروع يعترب اية قضية كركوك وحسم 

  ." ميكن قبولهمصريها وهو ما ال

ايرانيني  ٧شخصا بينهم  ١٤اىل ذلك قتل -

جبروح هجمات وقعت  ١٠٠واصيب حوايل 

وقالت السلطات . يف مناطق متفرقة من بغداد

 ١٨مخسة من الزوار قتلوا واصيب "العراقية ان 

اخرون جبروح بانفجار عبوة ناسفة يف منزل 

مهجور وسيارة مفخخة متوقفة بالقرب من 
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. مشال العاصمة"  الكاظميةدار استراحة يف

اثنني من الزوار االيرانيني لقيا "وتابعت ان 

اخرون جبروح عندما  ٢٨مصرعهما واصيب 

اقتحم انتحاري يقود سيارة مفخخة حافلة تقل 

" ايرانيني يف تقاطع الصدرين يف منطقة الشعلة

.مشال غرب بغداد

اشخاص  ٦"اىل ذلك ، اوضحت املصادر ان -

اخرون جبروح  ٤٢واصيب على االقل قتلوا 

، " بانفجار سيارة مفخخة يف منطقة البياع

.جنوب غرب بغداد

كما قتل شخص وجرح مثانية اخرون بانفجار -

عبوة يف ساحة عقبة بن نافع يف حي الكرادة ، 

واصيب ثالثة من عناصر اجليش . وسط بغداد

بانفجار يف العامرية ، غرب العاصمة ، كما 

نفجار يف وسط جرح ثالثة من الشرطة با

.بغداد

سياسيا ، أفاد تقرير عراقي بأن رئيس الوزراء -

العراقي املكلف نوري املالكي يعتزم إعالن 

تشكيلة احلكومة اجلديدة االسبوع املقبل ، 

املالكي "العراقية أن  "الصباح"وذكرت صحيفة 

طلب من املفاوضني االسراع بالتوصل اىل 

ني الكتل اتفاق على توزيع احلقائب الوزارية ب

السياسية هذا االسبوع ، او مطلع االسبوع 

املقبل ، ليتسىن له االنتهاء من اختيار اعضاء 

جملس الوزراء اجلدد واالعالن عن التشكيلة 

احلكومية منتصف او اية االسبوع املقبل اي 

."قبل اية املدة الدستورية بعدة أيام

هناك اتفاقات مبدئية كإسناد :"وقالت الصحيفة-

يبة النفط للتحالف الوطين واملالية للقائمة حق

العراقية واخلارجية الئتالف الكتل 

."الكردستانية

جملس الوزراء اجلديد "وأوضحت الصحيفة أن -

عضوا هم رئيس الوزراء  ٤٢يتكون من 

و وزيرا حيث مت ٣٨وثالثة نواب له 

استحداث وزارة االستثمار وتغيري وزارة احلوار 

ونسبت الصحيفة اىل ".ةاىل املصاحلة الوطني

النائب حسن السنيد عضو التحالف الوطين 

رئيس الوزراء املكلف بدأ االسبوع "القول إن 

املاضي بدراسة السري الذاتية للمرشحني 

املستقلني للوزارات األمنية من خالل قيادته 

."فريقا متخصصا بذلك

من جهة ثانية قام وزير اخلارجية االملاين غيدو -

ارة اىل بغداد امس واعلنت وزارة فسترفيلي بزي

اخلارجية االملانية ان فسترفيلي سيجري 

حمادثات مع رؤساء اجلمهورية والوزراء جالل 

طالباين ونوري املالكي ورئيس جملس النواب 

. اسامة النجيفي ونظريه هوشيار زيباري

واضافت اخلارجية االملانية ان الوزير سيلتقي 

  .لعراقيةممثلني عن الطوائف املسيحية ا
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الربزاين يطالب حبق تقرير املصري 

"مشال العراق"يف 

١٢/١٢/٢٠١٠  

طالب رئيس إقليم كردستان العراق، مسعود -

خالل املؤمتر الثالث ) السبت(الربزاين أمس 

عشر للحزب الدميقراطي الكردستاين الذي 

حبق تقرير املصري ألكراد العراقيتزعمه، 

املقبلة  املرحلة«مؤكداً أن )مشال العراق(

.مع ذلك» تنسجم

أمام رئيس اجلمهورية، جالل وقال الربزاين -

الطالباين ورئيسي جملس الوزراء والنواب، 

ظلت «: نوري املالكي وأسامة النجيفي

املؤمترات السابقة للحزب تؤكد أن الشعب 

، وتابع «الكردي ميلك حق تقرير املصري

باالتكال على اهللا سنطرح مسألة تقرير املصري «

مام أعضاء املؤمتر باعتبار احلق جوهرياً أ

واستكماالً جلهود املرحلة السابقة نطرح ذلك 

.«أمام النقاش والتحليل والدراسة

احلزب وضع أهدافه باالرتكاز «وأضاف أن -

على ج واقعي ودراسة موازين القوى 

واملعادالت السياسية وعلى هذا األساس حدد 

طالبته أهدافه مرحلة بعد مرحلة يف إطار م

بالدميقراطية واحلكم الذايت والفيدرالية يف 

.«كردستان

انشاء اقليم خاص بنا :سنة بغداد

وحق دستوري..حلم جيب حتقيقه 

٢٠١٠-١٢-١٣اإلثنني 

عد / مهند حممد علي/تقرير) /االخبارية(بغداد

انشاء اقليم خاص  بغداديون من الطائفة السنية

احللم الذي اصبح ضروري ان  م

حقق،تصرحيات رئيس اقليم كردستان مسعود يت

بتقرير حق املصري للشعب الكردي دفع الربزاين 

، مشريا بسنة بغداد للمطالبة بانشاء اقليم سين

ان انشاء )للوكالة االخبارية لالنباء(يف احاديث 

اقليم سين حق دستوري ، وقد يشجع السنة 

  .اىل العودة٢٠٠٣الذين تركوا البالد بعد عام 

ان  عمر الدوري وهو طالب جامعيوقال-

يف  حلم والبد من حتقيقهانشاء اقليم سين هو 

ظل االضطراب السياسي الذي يعيشه العراق، 

مشريا اىل ان االقليم حق دستوري وجيب ان 

يكون هناك اقليم سين، كما موجود اقليم 

وذكر الدوري ان . كردي وهو اقليم كردستان

كرب باستثمار االقليم سيمنح السنة احلرية اال

م بعيدا عن عصابات اخلطف اليت تقوم هلاموا

  .االن بعمليات اختطاف جتار سنة ومساومتهم

عبد الرمحن عبد اهللا رشيد وهو فيما يقول -

،كما للكرد حق تقرير موظف يف شركة اهلية

املصري حنن كطائفة سنية ايضا نرغب بانشاء 
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لنتمكن من اخذ االستحقاق  اقليم خاص بنا

بات الذي ضاع بني القائمة العراقية االنتخا

والتحالف الوطين، والذي انا على يقني انه 

سيضع بيد اياد عالوي وهو شيعي وارتدى 

عباءة السنة، اليت جيب ان اليرتديها النه رجل 

سياسي، ويضيف رشيد انشاء االقليم سيتيح 

 التوضيف اليت حرمنا منهالنا اخذ فرضة يف 

اجلهات املتنفذة بسبب تنظيم القاعدة وبعض 

   .يف احلكومة

، البد  ام عائشة وهو ربت بيتفينما تقول -

من انشاء اقليم سين ، لنتمكن من العيش بعيدا 

" الطائفية"عن االعتقاالت واالجهزة االمنية 

،وتؤكد ان انشاء االقليم حلم بدأ يترواد "

لديها منذ سنة عندما اعتقل اثنني من ابناءها ، 

عائشة اىل ان مطالب  دون سبب،واشارت ام

مسعود الربزاين بتقرير حق املصري، حق له 

وللالكراد ، بيد اا قالت مل يتمكن االكراد 

.من تشكيل دولة كردية

أن  طه مصطفى عادل األستاذ اجلامعيويرى 

العراق ال ميكن أن يستقر إال بإقامة مناطق 

احلل . حبسب انتمائها القومي والعقائدي

األزمة الراهنة هو تشكيل  الوحيد للخروج من

: وأضاف. أقاليم مع حكومة مركزية متثلها

حنن كاألبناء الذين قتل والدهم وختاصموا "

على اإلرث فال ميكن فض النزاع بني األشقاء 

  .إال بتوزيعه بينهم

ياسر العزاوي وهو صاحب شركة لبيع اما -

فيقول من اخلطأ ان يكون  االجهزة الكهربائية

فمن يفكر واخر شيعي، هناك اقليم سين 

، فنحن السنة بانشاء اقليم حيمل اجندة خارجية

النفكر باالنفصال عن العراق كوننا جزء 

اليتجزء منه، ويشري اىل ان تصرحيات الربزاين 

بتقرير حق املصري جمرد ضغط اعالمي وسياسي 

فلينفصلوا عن : على احلكومة املركزية ،ويتابع 

سمكة السهلة العراق ليكون اقليم كردستان ال

  .للصقر التركي وااليراين

يقول  سعيد ياسني العاين وهو صاحب شركة-

انشاء اقليم سين يساعد املستثمرين من دول :"

كالسعودية واالمارات والكويت (اخلليج 

لالستثمار كون هذه الدول ) وحىت البحرين

ترغب االستثمار يف مناطق سنيه، ويضيف 

املسلحة تأيت  دائما ما يتهم ان اغلب االعمال

من املناطق السنية ، ففي حالة انشاء اقليم سين 

وهنا .. سيساهم مبعرفة من اين يايت االرهاب؟ 

اخلطر ستكشف االوراق ، ويؤكد العاين ان 

االيراين عن اهل السنة سيكون بعيدا بانشاء 

   .اقليم سين

امحد ذياب اجلبوري، وهو امام ويقول -

ابية وفزنا شاركنا باالنتخابات الني مسجد
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ولكن مل نتمكن من اخذ حقنا الدستوري، 

ألننا  لكننا اليوم ندعو اىل اقامة منطقة خاصة

مل حنصل على شي من احلكومة سوى 

ليتخذ األكراد االعتقاالت واملدامهات وتابع

الشمال والشيعة اجلنوب، وليختاروا من ميثلهم 

هذا ليس من شأننا، فلماذا يستفيد األكراد من 

ة العراق وأصبح اجلنوب حيتل احلكومة موازن

لنا اينما    وختم اجلبوري بقوله.املركزية؟

نريد ان نكفي العراقيني ذهبنا، انتم ارهابيون، 

  .خرينا وشرنا بإقامة اقليم خاص بنا

هذا ويلوح قسم من العرب السنة يف العراق -

خبيار الفيديرالية يف حال مل تتحقق املشاركة 

اليت طال انتظارها إلاء الفعلية يف احلكومة 

ازمة سياسية مستعصية، على رغم ان هذه 

.الفكرة كانت من احملرمات حىت وقت قريب

نص مشروع قانون اإلجراءات 

التنفيذية اخلاصة بتكوين األقاليم 

  يف العراق

اجلمعية الوطنية

،  ١١٩، ١١٨ثانياً، / ١١٧(ملواد مبوجب ا

من الدستور) ١٢١،  ١٢٠

الفصل االول

يتكون اإلقليم من حمافظة أو أكثر ): ١(املادة

 .أو من إقليمني أو أكثر

الفصل الثاين

طرق تكوين اإلقليم

يتم تكوين أي إقليم عن طريق ):٢(املادة

 :االستفتاء، ويقدم بإحدى الطرق التالية

من ثلث االعضاء يف كل  طلب مقدم: اوالً

جملس من جمالس احملافظات املشكلة مبوجب 

.الدستور اليت تروم تكوين االقليم

طلب مقدم من عشر الناخبني يف كل : ثانياً

.حمافظة من احملافظات اليت تروم تكوين االقليم

طلب مقدم من ثلث اعضاء االس : ثالثاً

.التشريعية يف االقاليم الراغبة يف االندماج

يف حالة طلب انضمام احدى احملافظات : رابعاً

اىل اقليم، يقدم الطلب من ثلث اعضاء جملس 

احملافظة مشفوعاً مبوافقة ثلث اعضاء الس 

 .التشريعي لالقليم

الفصل الثالث

إجراءات تكوين اإلقليم 

:)٣(املادة

ـ يقدم طلب تكوين االقاليم اىل جملس :اوالً

او املمثلني القانونيني  الوزراء موقعاً من رؤساء

الس احملافظات او االس التشريعية لالقاليم 

 .حسب االحوال خالل مدة ال تتجاوز اسبوعا

يكلف جملس الوزراء املفوضية العليا  - :ثانيا

يوما من ١٥لالنتخابات خالل مدة ال تتجاوز 
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تقدمي الطلب باختاذ اجراءات االستفتاء ضمن 

وخالل مدة ال تتجاوز االقليم املراد تكوينه 

 .الثالثة شهور

:)٤(املادة

اذا كانت احدى الرغبات مقدمة وفقا : اوال

من  ٥٠٠اوال يقدم الطلب ابتداء من  ٢/للمادة

الناخبني اىل مكتب املفوضية العليا لالنتخابات 

يف احملافظة يتضمن شكل االقليم املراد تكوينه، 

م ايا ٣وعلى املفوضية االعالن عن ذلك خالل 

من تقدمي الطلب بالصحف ووسائل االعالم، 

وان حتدد مدة ال تقل عن شهر للمواطنني 

الذين تتوفر م شروط الناخب يف ابداء 

رغبام الداعمة للطلب ضمن سجل معد 

لذلك من اجل حساب حتقق النصاب 

.املطلوب

اذا تعددت الرغبات يف الطلبات  -:ثانيا

من  ٢ة املقدمة من اكثر من جهة وفقا للماد

-:هذا القانون تتبع االجراءات التالية

اذا كانت احدى الرغبات مقدمة وفقا  -أ

اوال وجتاوز الطلب موافقة ثلثي / ٢للمادة 

اعضاء اي من جمالس احملافظات تتبع 

.اوال /٣االجراءات الواردة يف املادة 

يضع مكتب املفوضية العليا لالنتخابات  - ب

يه شكل االقاليم يف احملافظة استبيانا حيدد ف

املطلوبة، يعرض على الناخبني الختيار اي منها 

يف مدة ال تتجاوز شهرين من تقدمي الطلبات، 

ويعترب شكل االقليم الذي يقدم لالستفتاء عليه 

من حيصل على اكثر اصوات الناخبني 

 .املشاركني يف االستبيان

الفصل الرابع

اجراء االستفتاء 

:)٥(املادة

فوضية العليا لالنتخابات عن تقوم امل: اوال

طريق مكاتبها يف احملافظات او االقاليم باختاذ 

اجراءات االستفتاء واالنتهاء منها خالل املدة 

ثالثا من هذا القانون ومن / ٢احملددة يف املادة 

.تاريخ تكليفها من قبل جملس الوزراء

جيوز للمفوضية العليا لالنتخابات ان : ثانيا

ر وملرة واحدة فقط وتعلم تقرر التمديد لشه

 .جملس الوزراء بذلك

:)٦(املادة

يكون االستفتاء ناجحا اذا حصل على اغلبية 

املصوتني من الناخبني وتعلن النتائج 

 .يوما من اجرائه) ١٥(خالل

:)٧(املادة

جيوز الطعن لكل ذي صلة يف نتيجة  -أ

االستفتاء خالل اسبوع من تاريخ اعالا، على 

ات املختصة، يف هذه الطعون يف ان تفصل اجله

مدة ال تزيد على عشرة ايام من تاريخ تقدمي 

.الطعن
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تتم املصادقة على النتائج النهائية من  - ب

اجلهات املختصة وترفع لرئيس الوزراء خالل 

 .الثالثة ايام التالية لذلك

:)٨(املادة 

يصدر رئيس جملس الوزراء قراراً بتشكيل : اوالً

.ة ال تتجاوز اسبوعاًاالقليم خالل مد

ينشر قرار رئيس جملس الوزراء يف : ثانياً

 .اجلريدة الرمسية

:)٩(املادة 

يف حالة عدم جناح االستفتاء، جيوز اعادته بعد 

مرور سنة من تاريخ اعالن النتيجة، وباتباع 

.االجراءات نفسها

:)١٠(املادة 

يتوىل املكتب الوطين للمفوضية، مجيع 

باالستفتاء، وله اصدار اخلاصة االجراءات 

 .بذلكاخلاصة التعليمات واالنظمة 

الفصل اخلامس 

تشكيل االقليم

 :)١١(املادة 

اء كانت جملس على االس املشكلة لالقيلم سو

) ٧(حمافظة ام جملساً تشريعياً أن جتتمع بعد 

أيام من اقرار تشكيل االقليم لتقوم بالتحضري 

 .واالعداد النتخاب جملس تشريعي انتقايل

:)١٢(املادة 

تستمر جمالس احملافظات واالقاليم املشكلة 

لالقليم بعملها حلني تشكيل الس التشريعي 

 .االقليمي االنتقايل

فصل السادس ال

سلطات االقليم االنتقالية 

:)١٣(املادة 

جتري انتخابات الس التشريعي االنتقايل : اوالً

لالقليم الذي يتكون من عدد من االعضاء، 

ميثلون سكان االقليم بأكمله وتتوافر م 

االنتخابات قانون الشروط الواردة يف 

االحتادي، يتم انتخام بطريقة االقتراع السري 

:وفقاً للنسب التاليةالعام املباشر 

مقعد واحد لكل مخسني الف نسمة من  -أ

نفوس االقليم املشكل من حمافظة واحدة على 

 .ان ال يقل عن مخسة وعشرين عضوا

مقعد واحد لكل مخسة وسبعني الف  - ب

يم املشكل من اكثر من نسمة من نفوس االقل

.حمافظة او اقليم

تتوىل املفوضية العليا لالنتخابات االعداد : ثانياً

 .واالشراف على االنتخابات التشريعية لالقليم

يستمر عمل الس التشريعي االنتقايل : ثالثا

 .لالقليم ملدة سنة من تاريخ اول جلسة

ينظم دستور االقليم سلطاته التشريعية : رابعاً

 .التنفيذية والقضائيةو

:)١٤(املادة 

يعقد الس التشريعي االنتقايل لالقليم بناًء 
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على دعوة اكرب اعضائه سناً بعد املصادقة على 

 .النتائج النهائية لالنتخابات

 :)١٥(املادة 

يؤدي عضو الس التشريعي اليمني امام 

الس قبل مباشرته للعمل بالصيغة الواردة يف 

.من الدستور االحتادي) ٥٠(املادة 

 :)١٦(املادة 

 .يترأس اجللسة االوىل اكرب االعضاء سناً

:)١٧(املادة 

ينتخب الس التشريعي االنتقايل يف جلسته  -أ

االوىل من بني اعضائه رئيساً ونائبني للرئيس 

 .باالقتراع السري املباشر

يضع الس التشريعي االنتقايل نظاماً  - ب

 .خالل شهر من انعقاد اول جلسةداخلياً له 

:)١٨(املادة 

ينتخب الس التشريعي االنتقايل خالل  -أ

اسبوعني من تاريخ انعقاد جلسته االوىل 

باالغلبية رئيساً لالقليم من بني املرشحني الذين 

تتوافر م الشروط املنصوص عليها يف الدستور 

.باختيار رئيس اجلمهوريةاخلاصة االحتادي 

إذا مل حيصل اي من املرشحني على  - ب

االغلبية املطلقة فيعاد التصويت بني املرشحني 

احلائزين على اعلى االصوات ويكون الرئيس 

هو احلائز على اعلى االصوات يف املرحلة 

.الثانية

وافر فيهما خيتار رئيس االقليم نائبني له تت - ج

الشروط املنصوص عليها يف الدستور االحتادي 

العضاء جملس النواب وتتم املوافقة عليهما 

 .باالغلبية يف الس التشريعي االنتقايل

:)١٩(املادة 

يكلف رئيس االقليم مرشح الكتلة االكثر  -أ

عدداً يف الس التشريعي بتشكيل جملس 

ريخ الوزراء خالل مخسة عشر يوماً من تا

 .انتخابه

يتوىل رئيس جملس الوزراء املكلف تسمية  - ب

اعضاء وزارته خالل مدة اقصاها ثالثون يوماً 

 .من تاريخ التكليف

يكلف رئيس االقليم مرشحاً جديداً  - ج

لرئاسة جملس الوزراء يف االقليم خالل مخسة 

عشر يوماً عند اخفاق رئيس جملس الوزراء 

ل املدة املكلف يف تشكيل الوزارة خال

 .من هذه املادة) ب(املنصوص عليها يف الفقرة 

يعرض رئيس جملس وزراء االقليم املكلف  -د

امساء اعضاء وزارته واملنهاج الوزاري على 

الس التشريعي ويعد حائزاً على ثقته عند 

املوافقة على الوزراء منفردين واملنهاج الوزاري 

.باالغلبية املطلقة

يم تكليف مرشح اخر يتوىل رئيس االقل - هـ

بتشكيل وزارة خالل مخسة عشر يوماً يف حالة 

.عدم نيل الوزارة الثقة
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:)٢٠(املادة 

يشكل الس التشريعي االنتقايل املؤقت : اوالًَ

لالقليم خالل مدة اقصاها ثالثون يوماً من 

تاريخ اول جلسة له جلنة مؤقتة من بني اعضائه 

 .ليمالعداد مسودة الدستور الدائم لالق

على اللجنة االنتهاء من كتابة مسودة : ثانياً

الدستور الدائم خالل مدة اقصاها ثالثة اشهر 

من تاريخ تشكيلها وتعرض على الس 

التشريعي االنتقايل لالقليم ملناقشتها واملوافقة 

 .عليها باالغلبية املطلقة

تعرض مسودة الدستور لالستفتاء بعد : ثالثاً

شريعي االنتقايل لالقليم عليه موافقة الس الت

ويكون االستفتاء ناجحاً مبوافقة اغلبية املصوتني 

.من الناخبني

:)٢١(املادة 

السلطة القضائية لالقليم مستقلة وتتوالها 

احملاكم على اختالف انواعها ودرجاا وفقاً 

الحكام الدستور االحتادي ودستور االقليم 

 .والقوانني االحتادية ذات الصلة

لفصل السابعا

االحكام اخلتامية

:)٢٢(املادة 

الندماج اقليمني او اكثر يتشكل جملس : اوالً

تشريعي من االس التشريعية لالقاليم لفترة 

 .انتقالية التزيد على سنة واحدة

تسري احكام اختيار رئيس الس : ثانياً

التشريعي لالقليم ونائبيه ورئيس االقليم ونائبيه 

لوزراء احكام املواد الواردة يف ورئيس جملس ا

 .هذا القانون

:)٢٣(املادة 

تبقى القوانني االحتادية نافذة والقوانني : اوالً

ذات الصلة بصالحيات احملافظات نافذة مامل 

تصدر قوانني تلغيها او تعدهلا وفقاً الحكام 

دستور االقليم ومبا ال يتعارض مع الدستور 

 .االحتادي

ليم حبقوقه الواردة يف املادة حيتفظ االق: ثانياً

من الدستور االحتادي، يتم النص عليها  ١٢١

.يف دستور االقليم

 :)٢٤(املادة 

ينفذ هذا القانون من تاريخ اقراره وفقاً 

خامساً من الدستور  ١٣٨الحكام املادة 

 .وينشر يف اجلريدة الرمسية


