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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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يف الساحة السياسية حبجة الفشل يف اكمال  أحداث الواجهةأصبحت املناداة بتشكيل األقاليم يف العراق من -

مافيا أقوى للعراقيني واستشراء ظاهرة الفساد اليت يقال اا تدار من  والفشل يف تقدمي اخلدمات" املشاركة"حكومة 

.أقوى حزب أو تنظيمكل الكتل السياسية، حىت باتت يف رأي املراقبني وتشارك فيها شخصيات من  من احلكومة

".اآلن يتبنون هذه الفكرةوأصبح الكثريون ممن كانوا يعارضون فكرة الفيدرالية -

أصبحوا مقتنعني بفكرة "أن أهايل حمافظة البصرة  جواد البزوينيرى النائب عن ائتالف دولة القانون احلاكم -

.ماإعالن حمافظتهم إقلي

كبري كما  ستواجه برفض شعيبفكرة تكوين إقليم موحد بني حمافظيت األنبار وكربالء "أن  الدنبوسوأضاف -

االستفتاء الشعيب الذي رفض من خالله أهايل البصرة تكوين إقليم البصرة "الفتا إىل أن  ,"حمافظة البصرةحدث يف 

.ت يف الوقت احلاضردليل واضح على رفض العراقيني ملبدأ األقاليم والفيدراليا

طلب لتحويل البصرة إىل إقليم وقعوا، شهر أيلول املاضي، على  ثلثي أعضاء جملس حمافظة البصرةوكان -

، وأرسلوا الطلب إىل جملس الوزراء ليصدر أوامره يف حال املوافقة، إىل املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات من فدرايل

.ر للترويج للمشروع ليتم بعد ذلك حتديد موعد إلجراء استفتاء مجاهرييأجل اإلعالن رمسياً عن مدة ستة أشه

، حيث متكن ٢٠٠٣بعد العام  حاول حتويل البصرة إىل إقليمأول من  وائل عبد اللطيفويعد النائب السابق -

اً إىل ، من احلصول على تواقيع نسبة معينة من الناخبني املسجلني، وقدم على إثرها طلباً رمسي٢٠٠٨أواخر عام 

.املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات إلجراء استفتاء على تشكيل إقليم البصرة الفدرايل

األنبار إقليم يشمل حمافظيت لتدارس فكرة إنشاء أمحد أبو ريشةوتأيت دعوة زعيم جمالس الصحوة يف األنبار -

 املاضي، باستعادة ناحييت النخيب والرحالية وكربالء، بعد مطالبات أطلقتها حكومة كربالء احمللية يف، تشرين الثاين

.التابعتني حالياً إىل حمافظة األنبار

  .، بل ليس أوانهسابق ألوانهمن التحالف الوطين أن إقامة أقاليم يف هذا الوقت  عدنان السراجمن جانبه أكد -

ور وسلطات وصالحيات، على على ان لكل حمافظة او اكثر احلق يف انشاء اقليمٍ له دست الدستور العراقيوينص -

تلك  مبوافقة ثلثي سكّانان ال تتعارض مع احلكومة املركزية، وذلك بناًء على طلبٍ يتم االستفتاء عليه وحيظى 

  .احملافظات 
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املطلك يراها تدفع باجتاه تقطيع أوصال 

فيدرالية احملافظات بديالً عن .. العراق 

 !الطائفية

١٧/١/٢٠١١  

داة بتشكيل األقاليم يف أصبحت املنا:الرواد 

العراق من أحداث الواجهة يف الساحة 

الفشل يف اكمال حكومة حبجة  السياسية

والفشل يف تقدمي اخلدمات " املشاركة"

واستشراء ظاهرة الفساد اليت يقال  للعراقيني

 مافيا أقوى من احلكومةاا تدار من 

وتشارك فيها شخصيات من كل الكتل 

رأي املراقبني أقوى  السياسية، حىت باتت يف

  . حزب أو تنظيم

ويف هذا الصدد يرى احمللل السياسي العراقي 

اإلخفاقات احلكومية يف "إن  ساهر عبداهللا

معاجلة األوضاع وخاصة املعيشية واألمنية، 

جعلت سكان احملافظات يفكرون، حبسب 

طارق اهلامشيتعبري نائب رئيس اجلمهورية 

ن كانوا وأصبح الكثريون ممخبيار املضطر

يعارضون فكرة الفيدرالية يتبنون هذه الفكرة 

  ".اآلن

العديد من احملافظات "ويضيف عبداهللا إن 

إىل حد تعطيل معظم  تشعر بسطوة املركز

 وجود النفس الطائفياملشاريع، إضافة إىل 

حيث  األنبار ونينوىكما هو مطروح يف 

حتكم القوات التابعة للحكومة املركزية 

ء بالذات قبضتها على كل ولرئيس الوزرا

  ".األمور يف حمافظات الوسط

ولكي ال يطرح املشروع التقسيمي على 

جيري الدفع ، يرفضه العراقيون، أساس طائفي

اليت مت تشريع " فيدرالية احملافظات"اآلن باجتاه

قانون هلا يف الدورة الربملانية السابقة إىل 

جانب النظام الالمركزي كجزء من خطة 

ليت أعقبت مهلة املئة يوم لتنفيذ التسويف ا

مطالب الشعب واليت تضمنت إشغال الشارع 

يف شؤون جانبية أخرى مثل التعديل الوزاري 

أو الترشيق احلكومي، يف حكومة هي 

باألساس غري مكتملة وليس هلا برنامج 

مصادق عليه من قبل الربملان وال حىت نظام 

  .داخلي لس الوزراء أو جملس الرئاسة

  ف وقناعةظرو

غري وبينما تعلن احلكومة أن الظرف احلايل 

أو توسيع  مالئم إلقامة الفيدرالية

الصالحيات الالمركزية، يرى النائب عن 

 جواد البزوينائتالف دولة القانون احلاكم 

أصبحوا مقتنعني "أهايل حمافظة البصرة أن 

  ".بفكرة إعالن حمافظتهم إقليما

تأيت بسبب "ويقول البزوين إن هذه القناعة 

يف إجياد احللول  فشل مجيع الوزارات
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للمشاكل اخلدمية واالقتصادية اليت تعاين منها 

حمافظة البصرة، جراء الروتني والبريوقراطية يف 

حتسني "ويتابع ان ". صرف األموال والتعاقد

اخلدمات والنهوض مبحافظة البصرة هو من 

خالل إقامة اإلقليم الستغالل أموال احملافظة 

عدم هدرها واالعتماد على أنفسنا يف و

حتسني الطاقة الكهربائية وتشغيل املصانع، 

ومنها مصانع احلديد والصلب 

والبتروكيمياويات والورق وتوفري اخلدمات 

  ".والقضاء على البطالة

رئيس الس احمللي يف ومن جانبه، يقول 

إن إصرار املسؤولني  األنبار جاسم احللبوسي

ضرورة إعالا إقليما ألن من يف احملافظة على 

حيفظ كرامة السكان بسبب "شأن ذلك ان 

  ".جتاوزات احلكومة االحتادية

منطقة العيش يف "ويردف احللبوسي القول إن 

صغرية بكرامة خري من أن نعيش يف وطن 

ويضيف . ، على حد تعبريه"كبري بال كرامة

جاءت بعد  إقليم األنبارفكرة إقامة "ان 

املركزية واحتكارها كل جتاوز احلكومة 

.. الصالحيات بيدها، كل القرارات بيدها

: ويقول. ، على حد وصفه"فماذا نفعل؟

حنن نرحب بفكرة اإلقليم، ونرحب بأية "

حمافظة تريد االنضمام إلينا، وسيكون اإلقليم 

  ".تابعا للعراق حبسب الدستور العراقي

  تقطيع اوصال

ء ويف هذا الصدد، ام نائب رئيس الوزرا

تدفع باجتاه "احلكومة بأا  صاحل املطلك

لن يبقى يف "، وانه "تقطيع أوصال العراق

مطالبا املسؤولني يف األنبار ، "هكذا حكومة

  ".التريث يف إعالن إقليم األنبار"بـ 

يقول املطلك انه وعد رئيس وأعضاء جملس 

سيكون له موقف صريح "احملافظة بأنه 

فع الظلم لروواضح مع رئيس جملس الوزراء 

عن احملافظات اليت تعيش اإلقصاء 

لتدير أمورها بعيدا عن السلطات  والتهميش

". املركزية، خصوصا يف جانيب األمن والتنمية

ويؤكد انه ابلغ املسؤولني يف األنبار بان 

يعطوا الفرصة األخرية حلل هذا األمر قبل أن "

، حبسب "يتوجه البلد إىل منزلق خطري

  .تعبريه

اء يف األنبار حول دعوات تباين اآلر

إقامة إقليم يف املنطقة الغربية

٢٦/١/٢٠١١

مؤمتر صحوة العراق الشيخ رحب رئيس 

ريشة بدعوات إقامة إقليم يف املنطقة  أمحد أبو

وأكد أبو ريشة يف حوار مع .الغربية من البالد

أن املشروع من شانه تعزيز  "راديو سوا"
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ات توسيع صالحيوحدة العراق فضال عن 

.اخلاصة باحملافظة احلكومة احمللية

يف  رفض شيوخ عشائر األنبارمن جانبهم، 

مؤمتر عقدوه يف قضاء الرمادي دعوات إقامة 

أقليم خاص باحملافظة ومنهم رئيس جملس 

.هاشم زين حنشلشيوخ عشائر الفلوجة 

ويسمح الدستور العراقي بإقامة أقاليم فدرالية 

 ثي سكانموافقة ثلللمحافظات بناء على 

احملافظة شريطة عدم التعارض مع صالحيات 

.احلكومة املركزية يف بغداد

الدعوة إلقامة إقليم بني االنبار : العراقية

وكربالء ستواجه برفض شعيب

    ٢٦/١/٢٠١١-بغداد/ السومرية نيوز

أكد نائب عن القائمة العراقية، األربعاء، أن 

 الءإلقامة إقليم بني االنبار وكربالدعوة 

ستواجه برفض شعيب، مبينا صعوبة إقامة 

إقليم يف مناطق الوسط واجلنوب لعدم 

وضوح الرؤى السياسية واألمنية واالقتصادية 

يف العراق، فيما لفت إىل أن التجربة الكردية 

يف إقليم كردستان العراق ال ميكن اإلقتداء 

كوا جاءت وفق عوامل ختتلف عن غريه ا

.من املناطق

يف حديث  دنان الدنبوسعوقال 

الدستور العراقي ال "، إن "السومرية نيوز"لـ

يعارض تشكيل إقليم فيدرايل مكون من 

حمافظتني لكن عدم وضوح الرؤيا السياسية 

واالقتصادية وتفاقم املشاكل األمنية يف البالد 

جتهض أي دعوة لتكوين إقليم يف مناطق 

 ."الوسط واجلنوب

 األنبار أمحد زعيم جمالس الصحوة يفوكان 

دعا إىل تشكيل جلنة من أهل احلل  أبو ريشة

 فكرة إنشاء إقليم غري طائفيوالعقد لتدارس 

يشمل حمافظيت األنبار وكربالء لقرما عن 

بعضهما، معترباً هذا اخليار ال يعدو كونه 

.تصرفاً إدارياً لتعزيز مبدأ الالمركزية

فكرة تكوين إقليم "وأضاف الدنبوس أن 

ستواجه ني حمافظيت األنبار وكربالء موحد ب

حمافظة كبري كما حدث يف  برفض شعيب

االستفتاء الشعيب "الفتا إىل أن  ,"البصرة

الذي رفض من خالله أهايل البصرة تكوين 

إقليم البصرة دليل واضح على رفض العراقيني 

ملبدأ األقاليم والفيدراليات يف الوقت 

."احلاضر

أول بد اللطيفوائل عويعد النائب السابق 

بعد العام  من حاول حتويل البصرة إىل إقليم

، من ٢٠٠٨، حيث متكن أواخر عام ٢٠٠٣

احلصول على تواقيع نسبة معينة من الناخبني 

املسجلني، وقدم على إثرها طلباً رمسياً إىل 

املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات إلجراء 
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استفتاء على تشكيل إقليم البصرة الفدرايل، 

لكن حماولته مل تكلل بالنجاح، بسبب تعذر 

من أصوات  %١٠احلصول على نسبة 

الناخبني، وهي املرحلة اليت متهد يف حال 

  .جناحها إىل إجراء استفتاء مجاهريي عام

فكرة تكوين أي "وأشار الدنبوس إىل أن 

إقليم فيدرايل يف وسط وجنوب العراق غري 

، "خاضع لالجتهادات واآلراء الشخصية

املشروع معرض للقبول أو "دا أن مؤك

الرفض من خالل استفتاء شعيب ألهايل 

حمافظيت األنبار وكربالء ليتم تقرير جناح 

."الفكرة من فشلها

التجربة "وتابع النائب عن القائمة العراقية أن 

الكردستانية يف تكوين إقليم ال ميكن أخذها 

، عازيا السبب اىل أن "كنموذج حيتذى به

 ١٩٩٢تان تشكل منذ العام إقليم كردس"

باإلضافة لوجود عوامل كثرية سامهت يف 

."تكوينه منها اللغة والقومية واهلدف الواحد

وأعطى الدستور العراقي احلق لكل حمافظة أو 

 ١١٩أكثر بإنشاء إقليم، كما حددت املادة 

أن يقدم طريقتني هلذه اخلطوة، ومها منه 

يف  طلب باالستفتاء عليه من ثلث األعضاء

كل جملس من جمالس احملافظات اليت تريد 

تكوين اإلقليم، أو طلب من عشر الناخبني يف 

كل حمافظة من احملافظات اليت تريد تكوين 

.اإلقليم

وكان ثلثي أعضاء جملس حمافظة البصرة 

وقعوا، شهر أيلول املاضي، على طلب 

لتحويل البصرة إىل إقليم فدرايل، وأرسلوا 

لوزراء ليصدر أوامره يف الطلب إىل جملس ا

حال املوافقة، إىل املفوضية العليا املستقلة 

لالنتخابات من أجل اإلعالن رمسياً عن مدة 

ستة أشهر للترويج للمشروع ليتم بعد ذلك 

 .حتديد موعد إلجراء استفتاء مجاهريي

وتأيت دعوة زعيم جمالس الصحوة يف األنبار 

يم لتدارس فكرة إنشاء إقلأمحد أبو ريشة 

بعد مطالبات يشمل حمافظيت األنبار وكربالء، 

أطلقتها حكومة كربالء احمللية يف، تشرين 

الثاين املاضي، باستعادة ناحييت النخيب 

، والرحالية التابعتني حالياً إىل حمافظة األنبار

من الدستور العراقي،  ١٤٠مبوجب املادة 

لقضاء عني التمر يف باعتبارمها تابعتني 

املطالبة أمر اعترب أبو ريشة  ، فيماكربالء

ال تقالن مستحيل وغري قابل للنقاش كوما 

.أمهية عن مدينيت الرمادي والفلوجة

يذكر أن النظام الفدرايل يعترب شكالً من 

أشكال احلكم حيث تقسم السلطات فيه 

دستورياً بني حكومة احتادية ووحدات 

حكومية أصغر كاألقاليم والواليات، ويعتمد 
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يان املذكوران من احلكومة أحدمها املستو

على اآلخر ويتقامسان السيادة، أما بالنسبة 

لألقاليم والواليات فتعترب وحدات دستورية 

تتمتع كل منها بنظام أساسي حيدد أوجه 

.سلطاا التشريعية والتنفيذية والقضائية

واحلكم الفدرايل واسع االنتشار على 

دول  ، إذ إن مثاين من أكربمستوى العامل

العامل مساحة حتكم وفقه وأقرب الدول 

لتطبيق هذا النظام على املستوى العريب هي 

اإلمارات العربية املتحدة، أما على املستوى 

   .العاملي فهي الواليات املتحدة األمريكية

شيوخ عشائر األنبار يرفضون فكرة 

  " إقليم الغربية"إقامة 

  

  ٢٦/١/٢٠١١-أمحد اهلييت 

من شيوخ عشائر االنبار رفض مجع غفري 

الذي دعا سياسيون " اقليم الغربية"مشروع 

القامته، متخذين من اقليم كردستان العراق 

  .مثاالً

املركزي  جملس عشائر الفلوجةوقال عضو 

يف مؤمتر عشائري موسع  الشيخ هاشم زبن

 ٣٠٠حبضور اكثر من عقد يف الرمادي 

، ميثلون خمتلف العشائر يف حمافظة االنبار شيخ

ان هذا املشروع مرفوض من قبل شيوخ 

الفلوجة، مؤكداً على ان عشائر اجلنوب 

وقفت اىل جانب عشائر االنبار يف رفضهم 

  . ملشروع اقليم الغربية

عشرية البو هزمي الشيخ نايف ويقول شيخ 

ان العراق واحد ولن تفرقه  فرحان

الطروحات السياسية، الفتاً اىل ان االنبار 

ضت مشروع االقاليم ليست وحدها من رف

بل ان البصرة وجنوب العراق رفضوا ذلك 

  .أيضاً

على ان  الشيخ انور قاسم حمي الدينوشدد 

مشروع إقامة االقاليم ال يصب يف مصلحة 

اي فئة كانت، مؤكداً على ان العراقيني لطاملا 

حتاول تقسيم وقفوا ضد املشاريع اليت 

  . بالدهم اىل اقاليم وفيدراليات

احد شيوخ  حسناوي، العيفان عامرويشري 

من  اجندة خارجية تقف وراءالدليم ان 

يروجون لفكرة اقليم احملافظة الغربية، الفتاً 

اىل ان اغلب شيوخ العشائر اتفقوا على 

رفض الفيدرالية يف العراق بشكل عام، وليس 

  . يف حمافظة االنبار فقط

من جهته اكد رئيس مؤمتر صحوة العراق 

ريشة يف حديث الذاعة الشيخ امحد ابو 

العراق احلر على ان اكثر احملافظات العراقية 

وقال تشكو من الروتني يف اجناز مشاريعها، 
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ان اغلب تلك احملافظات يتمىن حتقيق فكرة 

، مشرياً اىل ان هذا االمر يعود اىل االقاليم

جملس احملافظة، واصحاب احلل والعقد، يف 

  . اختاذ مثل هذه اخلطوة 

تور العراقي على ان لكل حمافظة وينص الدس

او اكثر احلق يف انشاء اقليمٍ له دستور 

وسلطات وصالحيات، على ان ال تتعارض 

مع احلكومة املركزية، وذلك بناًء على طلبٍ 

يتم االستفتاء عليه وحيظى مبوافقة ثلثي سكّان 

  .تلك احملافظات 

الدعوة لتشكيل األقاليم من شأا 

  يني تشتيت الفرقاء السياس

٢٦/١/٢٠١١  

اعترب نائب عراقي عن التحالف الوطين اليوم 

الثالثاء، أن الدعوة لتشكيل أقاليم يف العراق 

من شأا تشتيت الفرقاء السياسيني بدال من 

.توحيدهم

احلديث عن تشكيل "إن  اء االعرجيوقال 

غري نافع  االنبار وكربالءإقليم يضم حمافظيت 

األوضاع "ا إىل ان ، مشري"يف الوقت احلاضر

ال تسمح بتشكيل ليا االيت مير ا العراق ح

."أي إقليم

ولفت األعرجي، وهو نائب عن كتلة 

، إىل أن للتيار الصدرياألحرار التابعة 

الدعوة إلقامة األقاليم يف الوقت احلاضر "

بدال من  ستعمل على تشتيت الفرقاء

اجلهات اليت "، داعيا يف الوقت نفسه "مجعهم

يئة إقامة األقاليم إىل العمل على  تؤيد

لتوحيد الشعب العراقي  أرضية جيدة ورصينة

."بدال من تفريقه من خالل هذه الدعوات

وتأيت تصرحيات األعرجي على خلفية دعوة 

زعيم جمالس الصحوة يف األنبار الشيخ أمحد 

أبو ريشة إىل تشكيل جلنة من أهل احلل 

غري طائفي والعقد لتدارس فكرة إنشاء إقليم 

يشمل حمافظيت االنبار وكربالء لقرما عن 

.بعضهما

ويعطي الدستور احلق لكل حمافظة أو أكثر 

 ١١٩بإنشاء إقليم، كما حددت املادة الرقم 

أن يقدم "منه طريقتني هلذه اخلطوة، ومها 

طلب باالستفتاء عليه من ثلث األعضاء يف 

كل جملس من جمالس احملافظات اليت تريد 

اإلقليم، أو طلب من عشر الناخبني يف تكوين 

كل حمافظة من احملافظات اليت تريد تكوين 

."اإلقليم

الدستور العراقي "وشدد األعرجي على أن 

واضح وصريح مبا خيص هذه املسألة وال 

ميكن ان تتم بتوجيه الدعوات فقط بل 

."حسب شروط معينة
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وكان أبو ريشة قد اعترب خالل دعوته أن 

لتعزيز  ال يعدو كونه تصرفاً إدارياًهذا اخليار 

  .مبدأ الالمركزية

وإقليم كردستان العراق هو اإلقليم الوحيد 

املوجود يف العراق، ويتألف من ثالث 

.حمافظات هي أربيل ودهوك والسليمانية

ويتحدث بعض األطراف بني فترات عن 

تشكيل أقاليم أخرى سواء يف وسط العراق 

خيرج من باب أو جنوبه، لكنها األمر مل 

.الدعوات

سياسيون عراقيون يرفضون تقسيم 

العراق إىل أقاليم

٢٠١١/ ٢٧/١

رفضت كتل سياسية :هدى جاسم االحتاد

عراقية يف اجتماع عقدته يف بغداد أمس، 

فيما دعت . دعوات تقسيم العراق إىل أقاليم

القائمة العراقية بزعامة أياد عالوي الرئيس 

ئيس إقليم كردستان العراقي جالل طالباين ور

إضافة إىل رئيس الوزراء مسعود بارزاين

نوري املالكي مبشاركة عالوي، لعقد 

اجتماع حيل إشكالية الس الوطين 

.للسياسات االستراتيجية اليت بدأت تتفاقم

وقال عدد من السياسيني العراقيني الذي 

حضروا اجتماعاً يف بغداد إن الدعوة إلقامة 

وكربالء ستواجه برفض  إقليم بني األنبار

شعيب، وإن هناك صعوبة يف إقامة إقليم يف 

الوسط واجلنوب لعدم وضوح الرؤية 

.السياسية واألمنية واالقتصادية يف العراق

وكان زعيم جملس صحوات األنبار أحد أبو 

ريشة دعا إىل تشكيل جلنة من أهل احلل 

والعقد لتدارس فكرة إنشاء إقليم غري طائفي 

ار وكربالء، ويكون إداريا لتعزيز يشمل األنب

.مبدأ الالمركزية

 مجال البطيخوقال النائب عن القائمة العراقية 

إن تكوين أي إقليم فيدرايل يف وسط 

تقسيم خيار فاشل، الوجنوب العراق، 

وأضاف أن التجربة . “بأي شكل للعراق

الكردستانية الميكن أخذها منوذجا يف كل 

.العراق

من التحالف  نان السراجعدمن جانبه أكد 

إقامة أقاليم يف هذا الوقت سابق الوطين أن 

  .ألوانه، بل ليس أوانه

جتار عراقيون مقيمون يف االردن 

يبحثون تشكيل اقليم سين

٢٩/١/٢٠١١

رجال كشفت مصادر خاصة ان : عواصم

اعمال عراقيني يقيمون يف العاصمة االردنية 

عمان خيططون لتمويل شيوخ عشائر يف 
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فظات االنبار واملوصل وتكريت دف حما

وتقول املصادر ان .التهيئة النشاء اقليم سين

جيرون اتصاالت مكثفة مع رجال االعمال 

، دون ان يعرف حجم سياسيني عراقيني

لكن هذه االتصاالت . التجاوب مع الدعوة

عواصم جتري يف ظل لقاءات واجتماعات يف 

  .اقليمية خمتلفة

جدال واسعا يف اليم وتثري دعوات انشاء االق

جييز ، ورغم ان الدستور العراقي العراق

حمافظات االتفاق لتشكيل  لسكان ثالث

بيد ان املخاوف تتصاعد من ان يتم اقليم، 

  .ذلك عرب ارادة خارجية

وحىت الساعة تتحفظ اجلهات الرمسية على 

التعليق خبصوص هذه االنباء، لكنها بدأت 

نقاش  خترج من مسلكها السري وباتت حمل

  .واسع يف كواليس القوى السياسية النافذة

مجال ويقول القيادي يف القائمة العراقية 

ان احلديث عن هذا املوضوع كان  البطيخ

حمصورا يف غرف السياسيني الذي تلقفوا هذه 

واشار  ان الواقع السياسي .املعلومات مؤخرا

التفكري "االخرين"يفرض على"قد"يف العراق

لكن .لجوء اىل الفيدراليةبانشاء اقليم وال

رفضه لصناعة االقاليم بيد البطيخ عرب عن 

، واكد تأييده للنظام االداري يف خارجية

  .انشاء الفيدراليات يف العراق

التحرك اجلديد وقع على عاتق جتار عراقيني 

عقدوا خالل االسابيع املاضية اجتماعات 

خاصة مع سياسيني عراقيني ملعاينة االمكانية 

  .النشاء االقليم املتاحة

هؤالء التجار ويقول نواب عراقيون ان 

لربط  حيصلون على دعم دول اجنبية

ويشري . االغلبية السنيةاحملافظات اليت تضم 

هؤالء اىل ان جمموعة رجال األعمال يؤثرون 

سلبا على العملية السياسية يف العراق، 

  .وبشكل خاص على موقف القائمة العراقية

طالل يادي يف العراقية من جانبه، قال الق

هم رجال ان اصحاب املشروع  الزوبعي

اعمال عراقيني يقيمون يف العاصمة االردنية 

ان التجار بصدد وكشف الزوبعي .عمان

متويل شيوخ عشائر ووجهاء يف مناطق 

متفرقة من االنبار واملوصل ودياىل وكركوك 

، نافيا ان يكون املستهدفون من وتكريت

وفة يف اوساطها التمويل شخصيات معر

  .العشائرية واالجتماعية

وكانت انباء مسربة حتدثت عن دعم من 

احلكومة التركية لفكرة إعالن إقليم سين يف 

العراق عرب رجال أعمال مقيمني خارج 

  . البالد

انقرة بدأت وقالت تسريبات صحفية ان 

بدعم رجال أعمال عراقيني مقيمني يف 
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ثارة األردن وسوريا ودول أخرى من اجل إ

موضوع إقامة إقليم سين يضم حمافظات 

وان رجال األعمال وسط وغريب العراق،

املعنيني بدءوا التحرك فعال لتحقيق هذا 

  . الغرض

وسبق ان روجت بعض وسائل االعالم 

النشاء اقليم يف حمافظة االنبار يكون منطلقا 

القليم يضم حمافظات دياىل وصالح الدين 

، يف الوقت الذي ةواملوصل ذات الغالبية السني

رفضت القوى السياسية يف احملافظة 

  . واملسؤولون مثل هكذا طروحات

جو جدير بالذكر ان نائب الرئيس األمريكي 

عندما كان عضوا بالكونغرس طرح  بايدن

مشروعا لتقسيم العراق على أساس عرقي 

كردي، عريب (طائفي اىل ثالث أقاليم 

  ). شيعي،عريب سين

حيدر القائمة العراقية وكان املتحدت بإسم 

دعا رئيس الوزراء نوري املالكي اىل قد  املال

تفعيل مشروع املصاحلة حىت ال مترر فكرة 

وقال املال يف تصريح صحفي ).االقليم السين(

ان العراقية ترفض فدرلة العراق او انشاء اقليم 

سين او شيعي، وان البالد دفعت مثناً كبرياً 

  .لى التعايشمن الدماء الجل احملافظة ع

ويعترب نواب عراقيون مقربون من املالكي أن 

الدعوة لتشكيل االقليم من شأا تشتيت 

الفرقاء السياسيني بدال من 

ونقلت مصادر مطلعة عن هؤالء .توحيدهم

املقربني ام منزعجون من اطالق احلديث 

القيادة "عالنية عن هذا املوضوع، وان

يل السياسية اطلعت على ملف حيوي تفاص

املخطط الذي رمسه التجار العراقيون املقيمون 

  ".يف اخلارج

ويرى القياديون ان احلديث عن تشكيل إقليم 

يضم حمافظيت االنبار وكربالء غري نافع يف 

الوقت احلاضر، مشريا إىل ان األوضاع اليت 

ال تسمح بتشكيل أي مير ا العراق حالياً 

  . إقليم

قاليم يف الوقت الدعوة إلقامة األ"ولفتوا إىل أن

احلاضر ستعمل على تشتيت الفرقاء بدال من 

مجعهم، داعيا يف الوقت نفسه اجلهات اليت 

تؤيد إقامة األقاليم إىل العمل على يئة أرضية 

جيدة ورصينة لتوحيد الشعب العراقي بدال 

  . من تفريقه من خالل هذه الدعوات

ويعطي الدستور احلق لكل حمافظة أو أكثر 

 ١١٩قليم، كما حددت املادة الرقم بإنشاء إ

منه طريقتني هلذه اخلطوة، ومها أن يقدم 

طلب باالستفتاء عليه من ثلث األعضاء يف 

كل جملس من جمالس احملافظات اليت تريد 

تكوين اإلقليم، أو طلب من عشر الناخبني يف 
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كل حمافظة من احملافظات اليت تريد تكوين 

  .اإلقليم

السياسية على تشكيل ومنذ اندالع اخلالفات 

، احلكومة وما رافقها جراء نتائج االنتخابات

يلوح قسم من العرب السنة يف العراق خبيار 

الفيدرالية يف حال مل تتحقق املشاركة الفعلية 

يف احلكومة اليت طال انتظارها إلاء ازمة 

سياسية مستعصية، على الرغم من ان هذه 

  .يبالفكرة كانت من احملرمات حىت وقت قر

عددا من أئمة املساجد يف حمافظة حىت ان 

يقولون ام طالبوا باملشاركة يف  دياىل

االنتخابات، لكنهم يدعون اليوم اىل اقامة 

كما  –منطقة خاصة بابناء الوسط ألم 

على شي من احلكومة "مل حيصلوا - يقولون

  ".سوى االعتقاالت واملدامهات

يف "اليد االجنبية"وبغض النظر عن رفض

اال ان املعلومات ناعة االقليم املفترض، ص

الشحيحة حول قبول العرب السنة للفكرة 

تؤشر تغرياً جوهرياً لدى املعترضني على 

لتضمنه  ٢٠٠٥الدستور يف تشرين األول 

احلق يف تشكيل األقاليم اليت يعتربوا تقسيماً 

، حيق حملافظة او اكثر للعراق ووفقا للدستور

طلب باالستفتاء عليه  تشكيل اقليم بناء على

يقدمه ثلث اعضاء جملس كل حمافظة تريد 

  .تكوين اقليم، او عشرة يف املئة من الناخبني

ثالثة من اعضاء جملس ويف األنبار، يؤكد 

موافقتهم ، طلبوا عدم ذكر امسائهم، احملافظة

وقال احدهم على الفيديرالية واألقاليم 

 باقتضاب سنقوم باستثمار املوارد الطبيعية

اهلائلة اسوة مبحافظات كردستان، وسنتمكن 

من التصرف ا خصوصاً ان للمحافظة منافذ 

  .على اخلارج

أبدى يشار اىل ان التحالف الوطين العراقي 

استغرابه الشديد من الدعوة إىل إنشاء إقليم 

ألن من يدعون اليوم إىل إنشاء هذا سني،

اإلقليم هم أنفسهم من رفض سابقاً إقامة 

  .يف جنوب العراق إقليم

هذه "ياسني جميدوقال النائب عن التحالف 

دد  مشاريع تقسيمدعوات خطرية تستبطن 

وأضاف ". وحدة العراق وسيادته واستقالله

تقف خلفها أجندات هذه الدعوات "أن

غري مرتاحة ملا جيري يف  إقليمية خارجية

، "العراق، السيما مسألة تشكيل احلكومة

تم معرفة من وراء هذه جيب أن ي"موضحاً أنه

الدعوة ومن هي اجلهات اليت تتبناها، وملاذا 

  ".جاءت يف هذا التوقيت بالتحديد

جتار عراقيون يديرون من عمان وانقرة 

مشاريع الفدرلة وتقسيم العراق

٣٠/١/٢٠١١
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اإلقليم السين فكرة ظهرت ابان العنف الطائفي 

احيتها خيبة االمل من السياسيني 

تشكيل اقليم سين غريب وع مازال موض

يهيمن على املشهدين السياسي ، العراق

واالعالمي يف العراق اجلديد، برغم انه 

يتأرجح بني النفي والتأكيد تارة، وبني 

.الدعوة لقيام اقليم تكاملي غري طائفي

العاصمة السورية وحبسب مصادر عراقية يف 

، فان فكرة انشاء اقليم سين كانت قد دمشق

مقال جلراح القلب العراقي انطلقت يف

، رداً على ما صدر من الشهري عمر الكبيسي

كتابات ابان فترة العنف الطائفي، عامي 

اقليم اجلنوب ، بان ٢٠٠٧و  ٢٠٠٦

عندهم،  سيجعل من العرب السنة خدماً

ينتظرون طويال، كما يف دول اخلليج، 

للحصول على فرصة عمل يف فيدرالية الوسط 

 دعو هلا الس االعلىيواجلنوب اليت كان 

  . انذاك

واذ حاربت العشائر السنية القاعدة وهزمتها، 

فقد انتهت الفكرة، ومل يتم احلديث عنها، 

بل ان مشروع فيدرالية الوسط واجلنوب، 

فيما عادت انتهى هو االخر اىل الفشل، 

، قضية انشاء اقليم سين اىل الواجهة جمدداً

ال بعد تسريبات كشفت عن ان رجال اعم

عراقيني يقيمون يف العاصمة االردنية عمان 

لتمويل شيوخ عشائر يف حمافظات خيططون 

االنبار واملوصل وتكريت دف التهيئة 

وحبسب التسريبات فان .النشاء اقليم سين

رجال االعمال جيرون اتصاالت مكثفة مع 

سياسيني عراقيني، من دون ان يعرف حجم 

االت لكن هذه االتص. التجاوب مع الدعوة

عواصم جتري يف ظل لقاءات واجتماعات يف 

  .اقليمية خمتلفة

جدال واسعا يف وتثري دعوات انشاء االقاليم 

، ورغم ان الدستور العراقي جييز العراق

لسكان ثالث حمافظات االتفاق لتشكيل 

يتم اقليم، بيد ان املخاوف تتصاعد من ان 

  .ذلك عرب ارادة خارجية

الرمسية على تتحفظ اجلهات وحىت الساعة 

، لكنها بدأت التعليق خبصوص هذه االنباء

خترج من مسلكها السري وباتت حمل نقاش 

  .واسع يف كواليس القوى السياسية النافذة

مجال ويقول القيادي يف القائمة العراقية 

كان ان احلديث عن هذا املوضوع  البطيخ

حمصورا يف غرف السياسيني الذي تلقفوا هذه 

واشار اىل ان الواقع .املعلومات مؤخرا

يفرض "قد"السياسي يف العراق

التفكري بانشاء اقليم واللجوء "االخرين"على

لكن البطيخ عرب عن رفضه . اىل الفيدرالية

، واكد تأييده لصناعة االقاليم بيد خارجية
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للنظام االداري يف انشاء الفيدراليات يف 

  .العراق

عاتق ملاذا وقع االختيار على : والسؤال هنا

ار عراقيني ملعاينة االمكانية املتاحة النشاء جت

ان : ، وجييب نواب عراقيون بالقولاالقليم

هؤالء التجار حيصلون على دعم دول اجنبية 

. لربط احملافظات اليت تضم االغلبية السنية

ويشري هؤالء اىل ان جمموعة رجال األعمال 

يؤثرون سلبا على العملية السياسية يف 

على موقف القائمة  العراق، وبشكل خاص

يف اشارة اىل التاجر مخيس اخلنجر ، العراقية

  .الذي يعد عراب القائمة العراقية

ان  طالل الزوبعيويؤكد القيادي يف العراقية 

اصحاب املشروع هم رجال اعمال عراقيني 

وقال ان . يقيمون يف العاصمة االردنية عمان

التجار بصدد متويل شيوخ عشائر ووجهاء 

متفرقة من االنبار واملوصل ودياىل يف مناطق 

وكركوك وتكريت، نافيا ان يكون 

املستهدفون من التمويل شخصيات معروفة 

  .يف اوساطها العشائرية واالجتماعية

كامل غري ان النائب عن القائمة العراقية 

نفى وجود أي حتركات لشخصيات الدليمي

يف " سين"يف األردن إلنشاء إقليم  عراقية

الصحة لوجود حتركات من "ل وقا. العراق

شخصيات عراقية يف عمان دف إىل أنشاء 

أن ، مبينا "إقليم سين مستقل يف العراق

  ".العراق حاليا غري مؤهل إلقامة أقاليم"

العراق يعاين من وضع "وأوضح الدليمي أن 

أمين غري مستقر وبنية اقتصادية غري متكاملة، 

جيب ان لذا فالتحرك إلنشاء اقاليم يف العراق 

  ".يسبقه حتقيق األمن وحتسني االقتصاد

وتابع الدليمي الذي قرر االنسحاب من 

على اثر خالفات سياسية مطلع " احلل"كتله

حق منحه إنشاء االقاليم "الشهر احلايل أن 

لكن "، مستدركا قوله "العراقي الدستور

لكن ". املناسبة لذلك جيب ان تتوفر االرضية

ا ترفض فدرلة العراق تؤكد دوماً ا) العراقية(

او انشاء اقليم سين او شيعي، مربرة ذلك بان 

البالد دفعت مثناً كبرياً من الدماء الجل 

  .احملافظة على التعايش

وبالتوازي مع فكرة االقليم السين، دعا زعيم 

يف األنبار الشيخ أمحد أبو " جمالس الصحوة"

تشكيل جلنة من أهل احلل والعقد "ريشة إىل 

موضوع إنشاء إقليم فيديرايل من لتدارس 

إنشاء إقليم "، لكنه شدد على رفضه "عدمه

إذا وجدنا : "وقال". على أساس طائفي

على أساس مصلحة يف إنشاء إقليم، فسنقيمه 

، ونرى أن حمافظة كربالء هي جغرايف

األقرب حملافظة األنبار يف مسألة تكوين إقليم 

الدستور "وأشار إىل أن ". إداري جيمعهما
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يكفل حق إقامة إقليم ألي حمافظة، لكن هذا 

املوضوع جيب أن يبحث بدقة لنرى إذا 

كانت هناك مصلحة للعراق أوالً، وحملافظتنا 

  ".بالدرجة الثانية

ال جيب أن يؤثر إنشاء "واعترب أبو ريشة أنه 

اإلقليم على وحدة البالد، بل جيب أن يكون 

هل تشكيل جلنة من أ"ودعا إىل ". معززاً هلا

والرأي وأصحاب اخلربة للبت  احلل والعقد

جيب تدارس "، مشرياً إىل أنه "يف هذا األمر

هذا األمر من قبل احلكومة احمللية يف األنبار 

وجامعة األنبار ومنظمات اتمع املدين 

وزعماء العشائر ومجيع أهل احملافظة، وهم 

  ". باستطاعتهم حتديد ما هو أفضل هلم

ض وسائل اإلعالم املغرضة حماولة بع"ورفض 

اليت لديها أجندات خارجة التأثري على أهل 

بدفعهم إىل تبين األنبار أو املنطقة الغربية، 

من خالل زرع اخلوف  خيار الفيديرالية

، "والرعب وتشكيكهم مبستقبل بلدهم

خيار الفيديرالية إذا مت تبنيه "مشدداً على أن 

بدأ اليعدو كونه خياراً إدارياً لتعزيز م

  ". الالمركزية يف البالد

ويعترب نواب عراقيون مقربون من املالكي أن 

الدعوة لتشكيل االقليم من شأا تشتيت 

ونقلت . الفرقاء السياسيني بدال من توحيدهم

مصادر مطلعة عن هؤالء املقربني ام 

منزعجون من اطالق احلديث عالنية عن هذا 

على القيادة السياسية اطلعت "واناملوضوع، 

ملف حيوي تفاصيل املخطط الذي رمسه 

  ".التجار العراقيون املقيمون يف اخلارج

ويرى القياديون ان احلديث عن تشكيل إقليم 

يضم حمافظيت االنبار وكربالء غري نافع يف 

الوقت احلاضر، مشريا إىل ان األوضاع اليت 

مير ا العراق حالياً ال تسمح بتشكيل أي 

  . إقليم

الدعوة إلقامة األقاليم يف الوقت "ولفتوا إىل أن

احلاضر ستعمل على تشتيت الفرقاء بدال من 

مجعهم، داعيا يف الوقت نفسه اجلهات اليت 

تؤيد إقامة األقاليم إىل العمل على يئة أرضية 

جيدة ورصينة لتوحيد الشعب العراقي بدال 

  . من تفريقه من خالل هذه الدعوات

على تشكيل  ومنذ اندالع اخلالفات السياسية

احلكومة وما رافقها جراء نتائج االنتخابات، 

يلوح قسم من العرب السنة يف العراق خبيار 

الفيدرالية يف حال مل تتحقق املشاركة الفعلية 

يف احلكومة اليت طال انتظارها إلاء ازمة 

سياسية مستعصية، على الرغم من ان هذه 

  .الفكرة كانت من احملرمات حىت وقت قريب

ان عددا من أئمة املساجد يف حمافظة حىت 

دياىل يقولون ام طالبوا باملشاركة يف 

االنتخابات، لكنهم يدعون اليوم اىل اقامة 
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كما  –منطقة خاصة بابناء الوسط ألم 

على شي من احلكومة "مل حيصلوا - يقولون

  ".سوى االعتقاالت واملدامهات

يف "اليد االجنبية"وبغض النظر عن رفض

قليم املفترض، اال ان املعلومات صناعة اال

الشحيحة حول قبول العرب السنة للفكرة 

تؤشر تغرياً جوهرياً لدى املعترضني على 

لتضمنه  ٢٠٠٥الدستور يف تشرين األول 

احلق يف تشكيل األقاليم اليت يعتربوا تقسيماً 

للعراق ووفقا للدستور، حيق حملافظة او اكثر 

ستفتاء عليه تشكيل اقليم بناء على طلب باال

يقدمه ثلث اعضاء جملس كل حمافظة تريد 

  .تكوين اقليم، او عشرة يف املئة من الناخبني

ويف األنبار، يؤكد ثالثة من اعضاء جملس 

احملافظة، طلبوا عدم ذكر امسائهم، موافقتهم 

على الفيديرالية واألقاليم وقال احدهم 

باقتضاب سنقوم باستثمار املوارد الطبيعية 

اسوة مبحافظات كردستان، وسنتمكن  اهلائلة

من التصرف ا خصوصاً ان للمحافظة منافذ 

  .على اخلارج

يشار اىل ان التحالف الوطين العراقي أبدى 

استغرابه الشديد من الدعوة إىل إنشاء إقليم 

سني، ألن من يدعون اليوم إىل إنشاء هذا 

اإلقليم هم أنفسهم من رفض سابقاً إقامة 

  .العراق إقليم يف جنوب

هذه "ياسني جميدوقال النائب عن التحالف 

دعوات خطرية تستبطن مشاريع تقسيم دد 

وأضاف ". وحدة العراق وسيادته واستقالله

هذه الدعوات تقف خلفها أجندات "أن

إقليمية خارجية غري مرتاحة ملا جيري يف 

، "العراق، السيما مسألة تشكيل احلكومة

من وراء هذه  جيب أن يتم معرفة"موضحاً أنه

الدعوة ومن هي اجلهات اليت تتبناها، وملاذا 

  ".جاءت يف هذا التوقيت بالتحديد

دعم من وكانت انباء مسربة حتدثت عن 

لفكرة إعالن إقليم سين يف  احلكومة التركية

العراق عرب رجال أعمال مقيمني خارج 

وقالت تسريبات صحفية ان انقرة . البالد

قيني مقيمني بدأت بدعم رجال أعمال عرا

يف األردن وسوريا ودول أخرى من اجل 

إثارة موضوع إقامة إقليم سين يضم حمافظات 

وسط وغريب العراق،وان رجال األعمال 

املعنيني بدءوا التحرك فعال لتحقيق هذا 

  . الغرض

وسبق ان روجت بعض وسائل االعالم 

النشاء اقليم يف حمافظة االنبار يكون منطلقا 

ات دياىل وصالح الدين القليم يضم حمافظ

واملوصل ذات الغالبية السنية، يف الوقت الذي 

رفضت القوى السياسية يف احملافظة 

. واملسؤولون مثل هكذا طروحات
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عدنان الدليمي يطالب باقليم سين

  ٢٠١١فرباير /شباط ٠٣، اخلميس

مؤمتر أهل "، زعيم تنظيم عدنان الدليمي

نية يف السين، ورئيس أكرب كتلة س" العراق

، )٢٧٥مقعدا من أصل  ٤٤(الربملان السابق 

والذي طاملا اعترض على مشروع تشكيل 

، وعلى سياسات اقليم اقليم شيعي يف اجلنوب

يقف اليوم على رأس ، "االنفصالية"كردستان 

الداعني إىل اقليم يضم حمافظات األنبار 

وصالح الدين ونينوى اليت تقطنها أغلبية 

.سنية

مل يشارك يف الربملان احلايل،  الدليمي الذي

يتخذ من العاصمة االردنية عمان والذي 

وضع السنة يف خانة "إن قال  مقرا له

االرهاب وحتميلهم مسؤولية أخطاء النظام 

السابق هو الذي دفع برموز السنة من 

املشاركني يف العملية السياسية أو الرافضني 

هلا ومن عامة أبناء السنة أن يفكروا بإقامة 

."إقليم هلم

سنة "وتابع الدليمي يف مقال نشره على موقع 

السنة أصبحوا "االلكتروين ان " العراق

". وحيتلون املرتبة الدونية يف املواطنة مهمشني

تدرس جمالس احملافظات السنية "ودعا إىل أن 

هذا املشروع وتنشر استبيانات يف احملافظات 

 السنية ملعرفة موقف املواطن والسيما أننا

."نعيش يف ظل الدميوقراطية

من جانبهم، أعرب العديد من زعماء العشائر 

واعضاء االس احمللية يف االنبار عن تأييدهم 

لطرح الفيدرالية، وان كانوا خيتلفون مع 

الدليمي على شكل االقليم املرتقب 

.ومكوناته

أحد أعضاء جملس حمافظة االنبار طلب عدم 

 الكشف عن امسه كي ال يدخل يف

إن " نقاش"أبلغ مراسل " مواجهات مبكّرة"

مخسة أعضاء على أقل تقدير يف جملس "

احملافظة يؤيدون مطلب تشكيل إقليم سواء 

حملافظة االنبار وحدها الا حمافظة كبرية جدا 

."أو مع حمافظيت صالح الدين ونينوى

 ١٣٨وتبلغ مساحة حمافظة االنبار حوايل 

افظات ألف كيلو متر مربع وهي أكرب حم

ثلث (العراق على االطالق من حيث املساحة 

، ويفصلها شريط حدوي )مساحة العراق

ممتد مئات الكيلومترات عن ثالثة دول جماورة 

.هي سوريا واألردن والسعودية

الفيدرالية متكننا من "وبين عضو الس ان 

ومنافذها  االنتفاع من ثروات احملافظة

العراقيني  احلدودية اليت يستخدمها ماليني

واالجانب سنويا، وإذا استغلت هذه املوارد 
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خالل ) األنبار(ملصلحة احملافظة وأهلها فاا 

."ستصبح ديب العراقسنوات  ٥

، الزعيم العشائري أمحد ابو ريشةلكن الشيخ 

األبرز يف األنبار، والذي يستحوذ تنظيمه 

 ٢٩مقاعد من أصل  ٩على " صحوة االنبار"

" نقاش"افظة، قال ملوقع مقعدا يف جملس احمل

ضد إقامة إقليم طائفي يضم حمافظات "انه 

، واذا األنبار لوحدها او حمافظات سنية فقط

أردنا تشكيل إقليم فسنشكله من االنبار 

وحمافظات شيعية أخرى مثل احللة أو كربالء 

."أو النجف

أبو ريشة ومعه كثريون، ال يرفض الفيدرالية 

عكس، هو يرى من حيث املبدأ، بل على ال

أن مسألة تشكيل إقليم فيدرايل مهمة 

لتخفيف سيطرة احلكومة املركزية وحتكمها 

تشكيل إقليم "مبوارد احملافظات، ويضيف أن 

سيحقق التوازن يف آخر غري إقليم كردستان 

، وال جيعل ثروات باقي احملافظات العراق

تذهب اىل مناطق أخرى وأغلب أهلها 

."يعيشون حتت خط الفقر

كن أبو ريشة خيشى من ان يؤدي تشكيل ل

اقليم فدرايل سين، إىل املزيد من إفقار أهايل 

احملافظات السنية اليت ال تتمتع بثروات كبرية 

باملقارنة مع احملافظات الشيعية الغنية بالنفط 

والسياحة الدينية، لذا فهو يفضل الوحدة 

.االدارية مع حمافظات تتمتع باقتصاد قوي

ان حمافظة االنبار اكثر من ويبلغ عدد سك

مليون ونصف املليون نسمة، وتصل نسبة 

املوازنة املخصصة هلا من احلكومة املركزية 

مليون  ٩٦اىل ما يعادل  ٢٠١٠للعام اجلاري 

دوالر، فيما حتصل حمافظة صالح الدين 

السنية اليت ال يزيد عدد سكاا كثريا عن 

 .مليون دوالر ١١١االنبار على مبلغ يعادل 

واملقارنة لن تكون يف صاحل أهايل هاتني 

احملافظتني، إذا علمنا أن اقليم كردستان 

وحده حيصل على خمصصات مالية من 

مليارات دوالر،  ٩حكومة بغداد تقدر بـ 

يف حني أن عدد سكانه ال يزيد اال قليال عدد 

.سكاما

من الدستور، تعطي احلق  ١١٩ومع ان املادة 

يل اقليم، وذلك بعد حملافظة او أكثر بتشك

تنظيم استفتاء بطلب من ثلث اعضاء جملس 

إال أن تكتالت وأحزاب سنية احملافظة، 

وشيعية سارعت بعد تصرحيات الدليمي إىل 

ادانة املطالبة بتشكيل اقليم سين، ووصفت 

عمالء احملتل ودوال جماورة "املطالبني به بام 

."الترغب يف رؤية عراقا موحدا

ار وجهاء عشائر وسياسيني ويضم هذا التي

يرون أن اقليما للسنة هو مشروع ومثقفني 
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أمريكي يتبناه نائب الرئيس األمريكي جو 

، والذي دعا سابقا اىل تقسيم العراق بايدن

وفق ) سين، شيعي وكردي(إىل ثالثة أقاليم 

.التوزيع العرقي والطائفي

شيخ عشرية وأستاذا  ٣٠وأكد أكثر من 

ل دين وقعوا على بيان جامعيا وسياسيا ورج

هذه "على نسخة منه ان " نقاش"حصلت 

األفكار واملشاريع يطلقها افراد وجتمعات 

وحركات واحزاب، دف للنيل من وحدة 

."العراق عن طريق تقسيمه وتقزمي دوره

األنبار "وأعلن املوقعون على البيان ان 

تتمسك بوحدة عراقها وبوحدة ترابه املقدس، 

ططات اليت حتاول النيل من وستفشل كل املخ

."وحدة العراق واهله

محيد من بني املوقعني الزعيم العشائري الشيخ 

، الذي "جملس انقاذ االنبار"، رئيس اهلايس

خيوض منافسة سياسية مع الشيخ أبو ريشة يف 

.االنبار

وقد توعد اهلايس املطالبني بالفيدرالية بان 

كما واجهنا تنظيم القاعدة من "يواجههم 

قبل، وسنفشل هذا املشروع ولن نسمح 

."باقامة اقليم طائفي

، واليت تضم اكرب عدد من "القائمة العراقية"

النواب السنة حاليا يف الربملان، حذّرت هي 

املشروع اخلطري "األخرى بشدة مما أمسته بـ 

واملشبوه الذي يهدد وحدة واستقرار 

."العراق

واري كرمية اجل" العراقية"وقالت النائبة عن 

العراقية "وهي من حمافظة صالح الدين، إن 

ستفشل هذه املساعي الا ضد توجهاا 

وضد ارادة ناخبيها، كما أن هذه الدعوة هي 

."لتكريس الطائفية وهذا أمر مرفوض

مطالبته ) سين(كما نفى احلزب االسالمي 

بتشكيل إقليم سين، واصفا تشكيل االقاليم 

بعواطفه،  اخليانة للشعب، وتالعباً"بـ

واشاعة روح األحباط يف النفوس، و تروجياً 

ملشاريع مشبوهة ال نتيجة هلا إال ضياع 

."العراق

وكان املوقف التقليدي لألحزاب السياسية 

يصب يف  ٢٠٠٥املشاركة يف انتخابات 

رفض مساعي فدرلة البالد، حيث كان السنة 

هي  ٢٧٥مقعدا من اصل  ٥٥ممثلون بـ 

.ان السابقجمموع مقاعد الربمل

واليت شهدت  ٢٠١٠أما يف انتخابات 

مشاركة سنية كثيفة أوصلت ما يزيد عن 

من اصل (قيادي سين إىل قاعة الربملان  ١٠٠

، فقد ظهرت تكتالت سياسية )مقعدا ٣٢٥

.جديدة هلا طموحاا ومطالبها اخلاصة

لكن معظم املراقبني جيمعون على أن أي 

العراق  استفتاء على تشكيل أقليم جديد يف
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سيكون مصريه الفشل كما فشلت الدعوة 

.القامة اقليم شيعي يف وسط وجنوب البالد

فبعد مرور مثاين سنوات على سقوط نظام 

ما زال معظم العراقيون ينظرون إىل البعث، 

الفيدرالية على أا ديد لوحدة بلدهم، 

خاصة أن مجيع الدعوات اىل تشكيل األقاليم 

مي أو ديين أو كانت إما على أساس قو

، ومل تكن هناك اي دعوة على أساس طائفي

جغرايف، وفق ما أشار سعد املطليب النائب 

.عن التحالف الشيعي

األوضاع اليت مير ا العراق "ورأى املطليب ان 

مبديا ، "حاليا ال تسمح بتشكيل أي إقليم

استغرابه الشديد من دعوة عدنان الدليمي 

مس رفضوا إقامة وهم باأل"النشاء اقليم سين 

."اقليم يف جنوب العراق

أما التحالف الكردستاين الذي حيكم اقليم 

حيترم خيار "كردستان مشال البالد، فأكد انه 

اي حمافظة يف تشكيل اقليم النه خيار 

."دستوري

لكن النائب عن التحالف عادل برواري أشار 

إىل ان املشكلة ليست يف املطالبة بتشكيل 

من ا، لكن املشكلة هي يف األقليم حبد ذا

السيما وأن أغلبهم "يقف خلف هذا املطلب

من االرهابيني وأيتام النظام السابق املوجودين 

خارج البالد، وبالتايل فهؤالء قد يعمدوا اىل 

اقتطاع جزءا من العراق لتحويله اىل إمارة 

تكفري جتلب اخلراب والتدمري اىل باقي 

."مناطقه

لومات اليت لديه ويؤكد برواري أن املع

أغلب زعماء السنة السياسيني "تشري إىل 

والدينيني يرفضون إقامة الفيدرالية حاليا، 

  ."ويقفون ضدها

الدعوة القامة : النائب حممود عثمان 

اقليم النجف دستورية

٦/٣/٢٠١١

عد عضو جلنة االقاليم احملافظات حممود 

دعوة جملس حمافطة النجف القامة عثمان 

، احملافظة بانه قانوين وشرعياقليم خاص ب

مؤكداً ان اللجنة تدعم النظام الالمركزي 

.حسب القانون

ان هذه الدعوة ») :املواطن(وقال عثمان لـ

تستند اىل الدستور حيث ميكن الي جملس 

اال ان »مستدركا»حمافظة اقامة اقليم خاص به

مثل هذا االمر حيتاج اىل استقتاء شعيب وفقا 

ان ثلثا جملس احملافظة اذ ك»واضاف»للقانون

طالبوا باقامة اقليم فهذا الغبار عليه ومن 

ان االستفتاء الشعيب »موضحا«حقهم ذلك

جيب ان تتوفر فيه الشروط املطلوبة 

ومستلزماته ومراقبة من قبل هيئات ومنظمات 
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ان اللجنة تدعم النظام »وتابع عثمان«

الالمركزي حسب القانون الصادر عام 

٢٠٠٨ «  

شف عضو جملس حمافظة النجف من جانبه ك

فاروق الغزايل عن نية اعضاء جملس احملافظة 

تقدمي مسودة مشروع اىل رئاسة الوزراء 

.لتكوين اقليم النجف

امس ان ) املواطن(وقال الغزايل يف تصريح لـ

اكثرية اعضاء جملس حمافظة النجف وقعوا 

على مسودة لتكوين اقليم النجف وستقدم 

  .لوزراءاملسودة اىل رئاسة ا

وائل عبد يذكر ان النائب السابق يف الربملان 

قد سعى القامة اقليم البصرة لكنه مل  اللطيف

 ١٠ينجح بسبب تعذراحلصول على نسبة 

.باملائة من أصوات الناخبني يف احملافظة

الدعوة إلقامة إقليم : مسؤول حملي

نريد إيصاهلا للحكومة " صرخة"النجف 

العراقية

٨/٣/٢٠١١  

رئيس ذكر  -)آكانيوز(مارس/ذارآ٨النجف

، جملس النجف يفاالستثمار واإلعمار  جلنة

اليوم الثالثاء، أن الدعوة إلقامة إقليم النجف 

 صرخة نريد إيصاهلا للحكومة العراقيةهي 

  .أكثر مما هي دعوة فعلية إلقامة اإلقليم

لوكالة كردستان لألنباء  اجمد اجلعفريوقال 

املوقعني على وهو من األعضاء ) آكانيوز(

بعض األعضاء "طلب إقامة إقليم النجف إن 

املوقع على مسودة إقليم النجف مل يوافق 

  ". بصورة مطلقة عليها

بعض املالحظات ثبتت "وأضاف اجلعفري أن 

اشترطت إجراء دراسة "، مبيناً "حول املسودة

مالية عن نفقات وإرادات احملافظة والنفقات 

صة من احلكومة التشغيلية االستثمارية املخص

  ".االحتادية قبل املوافقة على املقترح

اقامة نظام فيدرايل يف بعض : اجلبوري

احملافظات ترسيخ لدعوة بايدن يف 

  تقسيم العراق 

وكالة كل العراق -۲٥/٥/٢۰١۱االربعاء، 

  االخبارية 

  

  

  

  

  

الدعوات  وزير الدولة صالح اجلبوريرفض 

الرامية إىل إقامة أقاليم يف عدد من حمافظات 

من شأا العراق بدعوى أن هذه التوجهات 
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أن تكرس ما مساه دعوة نائب الرئيس 

األمريكي إىل تقسيم العراق على أساس 

  . طائفي

وقال اجلبوري يف تصريح لوكالة كل العراق 

الدعوات املطالبة باقامة اقاليم يف " إن] أين[

ترسخ بعض حمافظات البالد مرفوضة الا 

دعوة نائب رئيس الواليات املتحدة جوزيف 

بايدن يف تقسيم العراق اىل ثالثة اقاليم على 

  " . اساس طائفي

ان هذه الدعوات اسباا اقتصادية " واضاف 

 ملمحا إىل التقسيم غري العادل للثروات"وامنية

الذي تقوم به احلكومة املركزية، فضال عن 

االعتقاالت واملدامهات اليت تشنها قوات من 

  . العاصمة بغداد 

ان دعاة الفيدرالية غالبا " واكد وزير الدولة 

ما يتعكزون على املشاكل االمنية واالقتصادية 

جناح لتربير دعوام باقامة اقليم باالضافة اىل 

لها مع امللفات وتعام جتربة اقليم كردستان

العالقة مثل رموز النظام السابق من مبدأ عفا 

معاجلة "ودعا احلكومة اىل " . اهللا عما سلف

املشاكل و التعامل جبدية مع هذه الدعوات 

  " . اخلطرية على مستقبل العراق

وحول قرار متديد بقاء القوات االمريكية من 

انه مل " اكد اجلبوري  ٢٠١١عدمه بعد اية 

د االن مناقشة هذا القرار داخل جملس يتم حل

الوزراء وهو قرار حيتاج اىل امجاع وطين 

  . وتوافق بني مجيع الكتل السياسية

وكان مسؤولون يف بعض احملافظات بينها 

طالبوا بتشكيل اقاليم  االنبار والبصرة

  .فيدرالية على غرار اقليم كردستان

اين تصاعد املطالبات باألقاليم وبارز

يدعمها يف صالح الدين 

١٧/٥/٢٠١١-أسامة مهدي 

دعوات انطلقت من حمافظة بعد أيام من 

األنبار العراقية الغربية السنية لتشكيل إقليم 

حمافظة صالح أعلنت شخصيات يف  فيدرايل

اليوم عن تطلعها  الدين وعاصمتها تكريت

لتحويل احملافظة إىل إقليم أيضاً حيث أكد 

مسعود ستان الشمايل رئيس اقليم كرد

مشريا اىل ان  بارزاين دعمه هلذا التوجه

.. الدستور يكفل لكل حمافظة اقامة فيدراليتها

فيما يعد ناشطو ومنظمو تظاهرات 

االحتجاج لعقد مؤمتر لتنسيق حتركام 

استعدادا لتنظيم تظاهرات عامة يف احناء البالد 

يف العاشر من الشهر املقبل بعد ثالثة ايام من 

نتهاء مهلة املائة يوم اليت حددها املالكي ا

  .لتنفيذ االصالحات اليت يطالب ا احملتجون
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شدد رئيس اقليم كردستان الشمايل مسعود 

بارزاين على دعم مطالب مواطين حمافظة 

كم  ١٧٠(صالح الدين وعاصمتها تكريت 

بتحويل احملافظة اىل اقليم ) مشال غرب بغداد

لدستور العراقي يعطي فيدرايل مشريا اىل ان ا

لذلك " وقال.. هذا احلق جلميع احملافظات

فإننا ندعم بقوة مطلب حمافظة صالح الدين 

وسنبذل اجلهود واحملاوالت حلل املشاكل 

واملعوقات اليت تواجه احملافظة بصورة 

  ".قانونية

جاء ذلك خالل اجتماع لبارزاين يف منتجع 

مع ) كم مشال بغداد ٣٦٠(صالح الدين 

رفيع املستوى ميثل حمافظة صالح الدين وفد 

ضم الشيخ شعالن الكرمي عضو جملس النواب 

العراقي وأمحد عبداهللا اجلبوري حمافظ صالح 

الدين وعمار يوسف رئيس جملس احملافظة 

ورئيس جملس قضاء سامراء وعدد من اعضاء 

  .الس وقضاء سامراء

وحتدث الشيخ شعالن الكرمي خالل 

قات التارخيية بني مواطين العالاالجتماع عن 

يف إقليم صالح الدين وقضاء سامراء 

كردستان مؤكدا امهية تطوير هذه 

ووصف فيدرالية إقليم كردستان .. العالقات

واشار اىل ان . انتصار كبري لالكرادبأا 

حمافظة صالح تنظر بعني االهتمام اىل تطبيق 

هذا النظام يف احملافظة اليت حتتاج اىل دعم 

وأوضح ان . بارزاين لتحقيق هذا اهلدف

احملافظة تعاين مشاكل ومعوقات كثرية نتيجة 

  .سياسة التهميش اليت تواجهها

من جهته، أكد بارزاين ضرورة تطوير 

اجلانبني مشريا اىل العالقات التارخيية بني 

املوقف اإلجيايب لبعض الشخصيات السياسية "

والعسكرية حملافظة صالح الدين وقضاء 

الكردية اليت طالبت " سامراء يف ثورة أيلول

يف ستينات القرن املاضي حبقوق االكراد 

  .ومتتعهم بإدارة أنفسهم

وأوضح بارزاين ان الدول اليت تطبق نظام 

يطرة على الفيدرالية إستطاعت الس

وقال ان وجود عدة أقاليم .. مشاكلها

فيدرالية يف العراق هو يف مصلحة املركز 

ولكن هناك بعض األناس "وليس العكس 

يفهمون الفيدرالية بشكل خاطئ وهي ليست 

  ".كذلك

وشدد على ان مطلب مواطنية حمافظة صالح 

الدين بالفيدرالية طبيعي والدستور العراقي 

" وقال.. احملافظاتيعطي هذا احلق جلميع 

لذلك فإننا ندعم بقوة مطلب حمافظة صالح 

الدين وسنبذل اجلهود واحملاوالت حلل 

املشاكل واملعوقات اليت تواجه احملافظة بصورة 

  ".قانونية
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ويعطي الدستور العراقي احلق لكل حمافظة أو 

أكثر بإنشاء إقليم كما حددت املادة الرقم 

أن : ا منه طريقتني هلذه اخلطوة ومه ١١٩

يقدم طلبا باالستفتاء عليه من ثلث االعضاء 

يف كل جملس من جمالس احملافظات اليت تريد 

أو طلب من عشر الناخبني .. تكوين اإلقليم

يف كل حمافظة من احملافظات اليت تريد تكوين 

  . اإلقليم

وتأيت هذه الدعوة إلقليم صالح الدين بعد 

 ثالثة اشهر من دعوة أطلقها زعيم جمالس

كم غرب  ١١٠(الصحوة يف حمافظة األنبار 

الشيخ أمحد أبو ريشة لتشكيل جلنة ) بغداد

من أهل احلل والعقد لتدارس موضوع إنشاء 

لكن أبو ريشة أكد . إقليم فيدرايل من عدمه

رفضه إنشاء إقليم على أساس طائفي، وقال 

إذا وجدنا مصلحة يف إنشاء إقليم فسنقيمه "

حمافظة كربالء  على أساس جغرايف ونرى أن

هي األقرب حملافظة األنبار يف ) الشيعية(

  ".مسألة تكوين إقليم إداري جيمعهما

وأشار إىل أن الدستور يكفل حق إقامة إقليم 

ألي حمافظة لكن هذا املوضوع جيب أن 

يبحث بدقة لنرى إذا كانت هناك مصلحة 

لكن ". للعراق أوالً وحملافظتنا بالدرجة الثانية

راقية بزعامة رئيس الوزراء االسبق القائمة الع

اياد عالوي رفضت بشدة الدعوة إىل تطبيق 

الفيدرالية يف املناطق السنية معتربة أا ديد 

مصطفى ورأى عضو العراقية . لوحدة العراق

أن هذه الدعوة هي لتقسيم العراق  اهلييت

وإضعافه وتكريس الطائفية كما أا ختالف 

ستور اليت حتظر تكريس املادة السابعة من الد

  .الطائفية

) الشيعي(كما أبدى التحالف الوطين 

استغرابه الشديد من الدعوة إىل إنشاء إقليم 

ألن من يدعون اليوم إىل إنشاء هذا "سني، 

هم أنفسهم من رفض سابقاً إقامة اإلقليم 

" ذي الغالبية الشيعية إقليم يف جنوب العراق

 .ني جميدياسكما قال النائب عن التحالف 

وأضاف ان هذه دعوات خطرة تستبطن 

مشاريع تقسيم دد وحدة العراق وسيادته 

واستقالل وتقف خلفها أجندات إقليمية 

  . خارجية غري مرتاحة ملا جيري يف العراق

وقبل عامني، انطلقت دعوات يف حمافظة 

البصرة اجلنوبية لتحويل احملافظة اىل اقليم 

ي قدما لتنفيذ فيدرايل لكنها فشلت يف املض

هذا املشروع نظرا لعدم حيازته على القدر 

  .الكايف من املؤيدين بني مواطين البصرة
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التيار الصدري يعتربها مشروعا لتقسيم 

  العراق

تزيد ) االقاليم..(من بايدن اىل النجيفي

املشهد السياسي تعقيداً

  

تصرحيات رئيس الربملان اسامة التزال 

تشكيل اقليم  النجيفي بشأن امكانية طلب

، تثري مزيدا من اجلدل يف االوساط للسنة

السياسية، حيث جاءت يف وقت حساس 

لتلقي بظالهلا على املشهد السياسي امللىء 

واىل جانب . بالعقد املستعصية على احلل

ماالقته تصرحيات النجيفي ـ على الرغم من 

نفيه الحقا تبنيه خليار اقامة االقاليم ـ من 

كان هلا صدى مقابل يف ،انتقادات واسعة

  . مشال البالد وجنوا

قار اعتصمت جمموعة من ففي حمافظة ذي

من أهايل الناصرية االثنني أمام مبىن جملس 

احملافظة مطالبني بتطبيق النظام الفدرايل وجعل 

، اىل مطالبتهم باإلصالحات الناصرية اقليما

السياسية ووحتسني اخلدمات العامة ،ووضع 

بني السياسيني واليت انعكست حد للخالفات 

  . سلبا على الوضع العام يف البالد

ويف كركوك طالب رئيس كتلة الوحدة 

تكون "العربية الشيخ حسني علي صاحل بأن 

كركوك أقليماً او منح صالحيات واسعة 

الذي متثله الوضع اخلاص"وقال أن  ".هلا

   "يدعو اىل أن تكون أقليماً"حمافظة كركوك 

النائب عن التحالف  من جهته قال

أن تشكيل  شوان حممد طهالكردستاين، 

للبالد وااء  "احلل االمثل"االقاليم يعد 

  . املشاكل السياسية فيه، حسب قوله

الشيخ صالح يف غضون ذلك نفى مساحة 

املتحدث الرمسي باسم السيد مقتدى  العبيدي

الصدر، ما تناقلته بعض وسائل االعالم حول 

دري لتقسيم العراق من تأييد التيار الص

ونقل بيان  .خالل أجراء استفتاء يف البالد

للهيئة السياسية للتيار الصدري تلقت 

إن نسخة منه ، عن العبيدي قوله  (اهلدى(

التيار الصدري يعد التوجه اىل الفيدراليات "

معلال ، "واألقاليم خطوة باجتاه تقسيم العراق

وذلك الضطراب الوضع، اضافة لوجود "

تالل الذي يشكل اخلطر األكرب على االح

  ". وحدة العراق

وكان النجيفي قال يف مؤمتر صحفي ببغداد 

اية الشهر املاضي انه مل يدع خالل زيارته 

وامنا اىل واشنطن اىل اقامة اقليم سين 

حذرت من ان الوضع يتجه اىل تشكيل "

على حد  "اقاليم نتيجة للمركزية القاسية

تقادات الواسعة اليت االنيف رد على . قوله
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خالل زيارته اىل امريكا  جوت ا تصرحياته

أن السنة قد يفكرون واليت قال فيها 

باالنفصال او بانشاء اقليم إن مل تعاجل أسباب 

، شعورهم بـما وصفه باإلحباط الشديد 

  . حسب تعبريه

وجاء تصريح النجيفي عقب حمادثاته مع 

جو رئيس مسؤولني أمريكيني أبرزهم نائب ال

صاحب فكرة تقسيم العراق اىل ثالثة  بايدن

  .اقاليم، واليت طرحها قبل حنو ثالثة سنوات

االرهايب الضاري يدعم انفصال 

االقاليم على اساس املكونات الطائفيه 

بأموال سعودية

٧/٥/٢٠١١  

رفضت اا  مصادر عراقية يف عماناكدت 

االقاليم يف دعوات وجهة اليها حلضور مؤمتر 

العراق واليت حتضره شخصيات هلا مواقف 

سلبية من العملية لسياسية يف العراق وتقف 

خلفها املخابرات السعودية ومجاعة حارث 

اليت جندت كل امكاناا القامة هذا املؤمتر 

لغرض اخلروج بنتائج تدعم تشكيل اقليم 

وهذا ماترفضه كتل سياسية  ،سين يف العراق

واشارت  .مناطق املنطقة الغربيةعراقية وابناء 

الضاري حصل على اموال طائله املصادر بان 

من السعودية وخمابرات خليجية اخرى لغرض 

الذي رفضت حضوره  اقامه هذا املؤمتر

عشرات الشخصيات العراقية من مناطق 

البالد املختلفة بعد التاكد من وقوف 

السعودية ومجاعة الضاري خلف عملية اقامة 

ؤمتر الذي يعد تراجعا خطريا يف ما هذا امل

تدعيه بعض الشخصيات الوطنية حول رفض 

هذا املشروع الذي يقام على اساس طائفي 

  .ومذهيب

 هدايا ورشاوىوقالت املصادر بان هناك 

قدمت للذين حيظرون هذا املؤمتر بغية التاثري 

على قراراته من اجل اعطاء مؤشر على رغبة 

نفصال واخلروج من ابناء بعض احملافظات باال

حتت خيمة العراق الواحد الذي اليقبل 

  .القسمة على اثنني 

ان ..نائب عن التحالف الوطين

الفدراليه واالقاليم هو االسلوب االجنح 

الدارة البالد 

٢٠١١-٠٥-٠٧

أعرب نائب عن التحالف الوطين، عن تأييده 

، رافضاً يف "فدرالية الوسط واجلنوب"إلقامة 

قومية "قامة أي إقليم على أسس الوقت ذاته إ

."أو طائفية

، يف حديث قاسم األعرجيوقال 

النظام الفدرايل "، إن "السومرية نيوز"لـ
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وإقامة األقاليم هو االسلوب األجنح إلدارة 

ذلك حق كفله "، مشرياً إىل أن "البالد

."الدستور العراقي

اجلميع وصل إىل قناعة مفادها "وأضاف أن 

ل إلدارة البالد هو إنشاء أن االسلوب األفض

الدستور كفل حملافظات "، مبيناً أن "األقاليم

الوسط واجلنوب تكوين األقاليم إن رغبت 

."بذلك

رفض التحالف "وأعرب األعرجي، عن 

الوطين إقامة األقاليم على أسس قومية أو 

طائفية قد تتسبب يف فصل املناطق عن 

ال إقليم الوسط واجلنوب "، معترباً أن "بعضها

يضم شيعة حسب، إمنا العديد من أتباع 

."املذاهب أو القوميات األخرى

ويأيت تصريح النائب قاسم األعرجي هذا، يف 

خضم اجلدل الساخن الذي أثري على خلفية 

التصرحيات اليت نسبتها فضائية احلرة، إىل 

رئيس الربملان، أسامة النجيفي، خالل زيارته 

حزيران  ٢٠للواليات املتحدة األمريكية يوم

يف " إحباطاً سنياً"املاضي، ومفادها أن هناك 

العراق، وإذا مل يعاجل سريعاً فقد يفكر السنة 

 .باالنفصال

وكان النجيفي، نفى أول أمس اخلميس، 

دعوته إىل إقامة إقليم للسنة، مبينا أنه وصف 

حالة من حاالت اتمع العراقي، ويف حني 

المركزية اليت انتقد عدم تقيد احلكومة ببند ال

كشف عن ثبتها النظام السياسي اجلديد، 

وجود طلبات مقدمة من جملسي حمافظيت 

 .البصرة وواسط لتشكيل إقليم البصرة

طالب، اية وكان جملس حمافظة البصرة 

، جملس الوزراء باالستجابة ٢٠١٠سنة

لطلب احملافظة بتشكيل إقليم البصرة 

طلب الفدرايل، عاداً أن عدم الرد على ال

بعد انقضاء املدة احملددة " بالرفض أو القبول"

، وبني أن جهود "خمالفة قانونية واضحة"

للتمهيد  ما تزال متواصلةمؤيدي املشروع 

.لتأسيس اإلقليم

الذي شرعه جملس  ١٣وخيتص القانون رقم 

، بتحديد اآلليات ٢٠٠٨النواب سنة 

التنفيذية اليت جيب إتباعها عند واإلجراءات 

تشكيل أي إقليم، وتنص الفقرة باء من حماولة 

جملس "املادة الثالثة من القانون، على أن 

الوزراء يكلف املفوضية العليا لالنتخابات 

يوماً من تقدمي  ١٥خالل مدة ال تتجاوز 

الطلب باختاذ إجراءات االستفتاء ضمن 

، وبعد ذلك تقوم "اإلقليم املراد تكوينه

مدة ال املفوضية بتنفيذ االستفتاء خالل 

تتجاوز ثالثة أشهر من موعد تكليفها من 

.قبل جملس الوزراء
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وائل عبد اللطيف، أول ويعد النائب السابق 

بعد سنة  من حاول جعل البصرة إقليماً

، من ٢٠٠٨، حني متكن أواخر سنة ٢٠٠٣

من الناخبني، وقدم % ٢احلصول على تواقيع 

على إثرها طلباً رمسياً إىل املفوضية العليا 

ستقلة لالنتخابات، إلجراء استفتاء على امل

تشكيل إقليم البصرة الفدرايل، لكن حماولته 

بسبب تعذر احلصول ، "مل تكلل بالنجاح"

من أصوات الناخبني،  %١٠على نسبة 

وهي املرحلة اليت متهد يف حال جناحها إىل 

.إجراء استفتاء مجاهريي عام

وتالقي فكرة تشكيل إقليم فدرايل يف حمافظة 

كم جنوب العاصمة بغداد،  ٥٩٠بصرة، ال

مواقف متباينة من قبل الكتل السياسية، ففي 

الوقت الذي تعارضها بعض األحزاب 

، تؤيدها أخرى "مجلة وتفصيالً"واحلركات 

يف حني تطمح جهات بنسب متفاوتة، 

سياسية إىل تشكيل إقليم فدرايل تكون 

عاصمته البصرة ويتألف من ثالث حمافظات 

، وأخرى ترى ميسان وذي قار هي البصرة،

تكمن لتطبيق الفدرالية، " الصيغة األمثل"أن 

بتأسيس إقليم تكون عاصمته النجف ويضم 

تسع حمافظات من اجلنوب والفرات األوسط، 

من ضمنها البصرة، ميسان، ذي قار 

.وكربالء

يذكر أن النظام الفدرايل يعترب شكالً من 

أشكال احلكم، حيث تقسم السلطات فيه 

ستورياً بني حكومة احتادية ووحدات د

حكومية أصغر كاألقاليم والواليات، ويعتمد 

املستويان املذكوران من احلكومة أحدمها 

على اآلخر ويتقامسان السيادة، أما بالنسبة 

لألقاليم والواليات فتعترب وحدات دستورية 

تتمتع كل منها بنظام أساسي حيدد أوجه 

والقضائية، كما  سلطاا التشريعية والتنفيذية

  .بإمكاا تشكيل قوات أمنية خاصة ا

صالح الدين تتريث بطرح فكرة إقامة 

إقليم إىل ما بعد انتهاء مهلة املالكي

  ٢٣/٥/٢٠١١-السومرية نيوز

اتفقت السلطتان التنفيذية والتشريعية يف  

على التريث ، األحد، حمافظة صالح الدين

بعد انتهاء بطرح فكرة إقامة إقليم، إىل ما 

مدة املائة يوم اليت حددها رئيس الوزراء 

، وما سيتمخض عنها من نوري املالكي

قرارات ونتائج، وشددتا على أمهية دراسة 

  .القرار وحتديد نتائجه

عمار يوسف وقال رئيس جملس احملافظة، 

، اليوم "السومرية نيوز"يف حديث لـ محود،

خيار تشكيل اإلقليم خاضع "األحد، إن 

، معرباً عن اعتقاده "شعب صالح الدين لرأي
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املوضوع حيتاج إىل تريث ودراسة، "أن 

وانتظار ما يتمخض عن مهلة املائة يوم اليت 

حددها رئيس الوزراء، نوري املالكي، من 

  .، حسب قوله"قرارات

وأضاف محود، على هامش املؤمتر األمين 

األول الذي أقامته قيادة الفرقة الرابعة يف 

اقي، لتحديد املسؤوليات وتوزيع اجليش العر

املهام بني الدوائر األمنية يف عموم احملافظة، 

الدعوة إلقامة إقليم يف "بإشراف اجليش، أن 

صالح الدين، حيتاج إىل تأن ودراسة 

إلنضاجها مث طرحها للتصويت أمام أهايل 

مطالب إذا كانت هناك "مستدركاً  ،"احملافظة

فإن جملس بشأن إقامة اإلقليم،  مجاهريية

وربط محود ".احملافظة لن ميانع بالتصويت عليه

الدعوة إىل إقامة اإلقليم، واخلطوات "بني 

الكفيلة بتحقيق االستقرار واألمن ونتائج 

، مبينا أنه "الدراسات اليت تعقب طرح الفكرة

ال يعارض اخلطوة إذا كانت حتظى بتأيد "

شعيب ونابعة عن دراسة ومت التحقق من 

  ".فائدا

حكومة حمافظة صالح الدين، "ذكر أن و

رفعت مطالبها إىل احلكومة االحتادية،عقب 

التظاهرات اليت شهدا مدا يف شباط 

، داعياً إىل "املاضي، وهي بانتظار الرد عليها

  ".عدم االستعجال يف القضايا املصريية"

وبشأن توزيع املهام األمنية يف ضوء قرارات 

الفرقة الرابعة يف اللجنة اخلاصة اليت تديرها 

اجليش، الذي سيتوىل إدارة امللف األمين يف 

كم  ١٧٥(مدينة تكريت، مركز احملافظة 

تسري "، قال محود، إا )مشال العاصمة بغداد

باالجتاه الصحيح، إذ ستمنح حمافظة صالح 

الدين صالحيات جيدة لإلشراف على إدارة 

وتابع أن ".امللف األمين حتت قيادة واحدة

احملافظة سيتعامل باجيابية مع ختصيص  جملس"

األموال الالزمة لعمل اللجنة بعد تقدمي 

  ".الكشوفات اخلاصة باالحتياجات

امحد عبد من جانبه قال حمافظ صالح الدين، 

، يف تصريح للصحفيني، منهم مراسل اهللا عبد

طرح فكرة إقامة " ، إن "السومرية نيوز"

ع اإلقليم تأيت بعد دراسة مستفيضة جلمي

حكومة صالح الدين "، مبيناً أن "جوانبها

يف ظل ظروف احمللية، ترغب بطرح الفكرة 

  ".طبيعية وليس اآلن

إقامة اإلقليم ال ترتبط "وشدد عبد على أن 

، الفتاً "برغبة السياسيني، إمنا بإرادة الشعب

ستطرح على الشعب إذا ما وجد "إىل أا 

، مستدركا أن "مناخاً مالئماً للتصويت

مر سيبحث عند وجود حاجة فعلية األ"

وستسبقه دراسة مستفيضة لكي تكون النتائج 

  ".واضحة وختدم املواطن يف الدرجة األوىل
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وحبسب الدستور العراقي فمن حق حمافظة أو 

 ١١٩أكثر، إنشاء إقليم كما حددت املادة

منه، طريقتني هلذه اخلطوة مها أن يقدم طلبا 

اء يف كل باالستفتاء عليه من ثلث األعض

جملس من جمالس احملافظات اليت تريد تكوين 

أو طلب من عشر الناخبني يف كل .. اإلقليم

حمافظة من احملافظات اليت تريد تكوين 

  .اإلقليم

هددت، يف يذكر أن حمافظة صالح الدين، 

الثالث من نيسان املاضي، جبعلها إقليماً 

يف  "اخلالص من الفوضى"بسبب ما وصفته 

حل املشاكل العالقة مع احلكومة حال مل يتم 

  .االحتادية

امحد وقال النائب األول حملافظ صالح الدين 

يف حديث سابق  عبد اجلبار كرمي

، إن هناك ديداً مستمراً "السومرية نيوز"لـ

من قبل تنظيم القاعدة لدوائر ومؤسسات 

احملافظة وهو ال ينقطع عن أعماله اإلرهابية، 

ىل رئيس الوزراء ولذلك قدمنا عدة طلبات إ

ويف حال مل تتم االستجابة هلا نوري املالكي، 

واجللوس على طاولة حلل املشاكل العالقة فال 

  .يسعنا حينها إال إعالن احملافظة إقليماً

وأضاف أن أعضاء جملس حمافظة صالح 

وبعد الطلبات اليت تلقوها من شيوخ الدين 

عشائر وسياسيني ومفكرين يف احملافظة 

 القناعة بضرورة تشكيل إقليم توصلوا إىل

للخالص من الفوضى العارمة يف تعامل 

، ولكي تتم إدارا احلكومة جتاه احملافظة

لنتمكن من محاية "بالشكل الذي نراه، و

وأشار كرمي إىل أن احملافظة حني ". أنفسنا

، ستعتمد على مواردهاتتحول إىل إقليم فاا 

ز فضالً حتتوي على النفط والغاإذ أن أراضيها 

كما أن بإمكاا  عن الكثري من املعادن

االستفادة من السياحة الدينية واألثرية فيها، 

وستأخذ ميزانيتها من الدولة االحتادية أسوة 

  .بإقليم كردستان العراق

وكان وفداً رفيع املستوى من حمافظة صالح 

النائب عن احملافظة من القائمة الدين، يضم 

، وعضوية رئيس ، شعالن الكرميالعراقية

جملس احملافظة عمار يوسف، واحملافظ أمحد 

عبد اهللا عبد، وعدد آخر من املسؤولني يف 

احملافظة، زاروا مؤخراً إقليم كردستان 

 ١٦يوم (واجتمعوا برئيسه مسعود البارزاين، 

وأكد البارزاين، خالل اللقاء، ). أيار احلايل

الدول اليت انتهجت نظام الفدرالية متكنت أن 

، وأن وجود عدد من ن جتاوز مشكالام

األقاليم الفدرالية إمنا يصب يف مصلحة املركز 

وليس العكس، لكن هناك وحلد اآلن أناساً 

، لذا فإن مطلب يفهمون خطأً معىن الفدرالية

دستور ، وان "شرعي"حمافظة صالح الدين 
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العراق قد منح هذا احلق للمحافظات كافة، 

  . ظة ذا الشأنمتعهداً بدعم مطلب احملاف

وأفراد من .. إقليم الغربية حمل تشاور

العراقية يقدمون الدعم 

  ٢٤/٥/٢٠١١املدى 

إىل  باإلقليم السينوصل مشروع ما يسمى 

مراحل متقدمة رغم املخاوف السياسية 

وأفادت مصادر . واألمنية من نتائج إعالنه

أن " السنية"عليمة بالتحركات السياسية 

ات سياسية تعقد شيوخ عشائر وشخصي

اجتماعات مكثفة يف اآلونة األخرية لدراسة 

تنفيذ املشروع يف مناطق االنبار وصالح 

.الدين واملوصل وأجزاء من حمافظات أخرى

اجلهات اليت تقف وتتضارب األنباء حول 

  .وراء املشروع واليت توفر الدعم له

وكان الشيخ علي حامت السليمان قد هدد يف 

ملدى بإعالن االنبار إقليما مقابلة سابقة مع ا

يف حال واصلت احلكومة العراقية إمهاهلا 

لكن معلومات جديدة تفيد ا . الوضع هناك

املصادر ذاا بأن شيوخ عشائر وشخصيات 

حصلت على دعم من دول جماورة سياسية 

، فيما قالت مواقع إعالمية إلعالن املشروع

حزب البعث تقول بان الكترونية مقربة من 

  .خري يدعم الفكرةاأل

، وهو زعيم كتلة العراقية حسن العلويلكن 

البيضاء، يستبعد أي دور للبعث، كما ينفي 

أن تكون كتلته السابقة مشجعة بأي شكل 

وقال عرب اهلاتف .على إقامة إقليم سين

للمدى انه، يف املقابل، ال يستبعد تقدمي أفراد 

هناك : "وتابع. من العراقية دعما للمشروع

سياسية خاسرة يف االنتخابات،  جهات

مل –وشيوخ عشائر يتعاونون مع دولة جماورة 

  .يعملون على تشكيل إقليم للسنة –يسمها

وتفيد املصادر اخلاصة بان املشروع ليس 

جديدا، وانه ظهر منذ إعالن نتائج انتخابات 

السابع من آذار، وان جهات تدعمه ضغطت 

  .على احلكومة لكن األخرية رفضت

عن سياسي رفيع يف العراقية قوله إن  ونقلَ

مشاورات مكثفة عديدة جتري هذه األيام بني 

أطراف سياسية وأخرى خارجية بغرض 

. التشاور والتحرك حنو تشكيل اإلقليم

أبدت موافقتها  تركياوأضاف املصدر بأن 

ودعمها للمشروع معتربة إياه باإلستراتيجي 

ة ويرى مؤيدو املشروع بان احلكوم.واملهم

 جمربة على التعامل مع اإلقليم السينستكون 

كما يتعامل مع كردستان من حيث امليزانية 

  .واالستقاللية

ائتالف دولة القانون تعامل مع هذه املعطيات 

ومل يبد قلقه من فكرة إنشاء  بطريقة مرنة،
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لكن االئتالف . إقليم، ولو حتت الفتة سنية

مل  الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري املالكي

املناطق يتوقع احلظ األوفر لنجاح اإلقليم ألن 

املعنية به ال تتوفر على موارد اقتصادية 

  .عالية

وقال القيادي يف االئتالف جواد البزوين عرب 

اهلاتف للمدى إن إنشاء اإلقليم مبدأ يكفله 

الدستور، مشريا إىل أن جهات شيعية ترغب 

بإنشاء إقليم يف اجلنوب يف إشارة إىل 

وجيد .ت قدمية إلعالن البصرة إقليماحماوال

البزوين األقاليم أمنوذجا يتالءم مع جتربة 

" اإلقليم"، وقال انه )االحتادي(العراق 

لكن البزوين ال .سيكون أكثر فائدة لسكانه

يتوقع أن حيظى اإلقليم السين مبا حظي به 

إقليم كردستان من مزايا وموارد، كون 

سين ال تتوفر على املناطق املعنية باإلقليم ال

اإلقليم السين : "وقالموارد كافية، 

  ".سيختنق، وسيكون مثل األردن بال موارد

محلة مجع تواقيع لدعم مطالب إقامة 

إقليم األنبار 

٣١/٥/٢٠١١  

قال رئيس اللجنة األمنية يف جملس حمافظة 

إن الس اجلمعة  عيفان العيساوياألنبار 

يم خاص سيلجأ إىل املطالبة بإقامة إقل

باحملافظة، ما مل تتراجع احلكومة يف بغداد عن 

احملافظة إىل قيادة  قرار نقل إدارة شرطة

عمليات األنبار اليت ال ختضع ألوامر احلكومة 

  . احمللية

وأضاف العيساوي يف حديث اذاعي أن 

مجع تواقيع أعضاء جملس احملافظة ينوي 

الس وشيوخ عشائر للمطالبة بإقامة إقليم 

وسبق ملسؤويل حمافظة . باحملافظةخاص 

األنبار أن انتقدوا عمليات االعتقال اليت 

تنفذها بني حني وآخر قوات تابعة للحكومة 

يف  دون تنسيق مع السلطات احملليةاملركزية 

وجدير بالذكر، أن إدارة الشرطة . احملافظة

احمللية كانت ختضع إلشراف قيادة عمليات 

  .األنبار

االقاليم مينع  تطبيق نظام: الصغري

وصول الديكتاتورية إىل العراق 

٠٤/٦/٢٠١١، السبت

يف الس األعلى بزعامة أكد قيادي / شفق

، السبت، على أن احلل األمثل عمار احلكيم

للمشكلة العراقية االدارية واخلدمية هو 

، الفتاً إىل أن هذا الشروع بنظام االقاليم

وصول النظام يلوة دون الطرح يأيت أيضا للح

وقال . الديكتاتوري لسدة احلكم يف البالد

) شفق(يف حديث لـ جالل الدين الصغري
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االقاليم هي حل ملشكلة االعمار يف "إن 

تتحكم كل حمافظة العراق، وعليه جيب أن 

، وتنهي بذلك بنفسها وفق أطر االقليم

  ".حتكم احلكومة املركزية بكل صغرية وكبرية

تطبيق نظام الفدرالية مينع "أن وبني الصغري 

وصول احلكم الدكتاتوري إىل العراق مرة 

، )يف إشارة منه إىل النظام السابق(، "آخرى

الكثري من السياسيني ومسؤويل "الفتاً إىل أن 

احملافظات بدأوا يتحدثون عن الفدرالية، 

والسيما من كان يرفض هذا النظام مجلة 

  ".وتفصيال

ة املطالبات بإنشاء وبرزت يف اآلونة األخري

أقاليم يف حمافظات صالح الدين واالنبار 

والبصرة، السيما بعد أن منح الدستور 

العراقي حق حمافظة أو أكثر إنشاء إقليم وفق 

مها؛ تقدمي طلب باالستفتاء من ثلث  طريقتني

األعضاء يف كل جملس من جمالس احملافظات 

اليت تريد تكوين اإلقليم، أو طلب من عشر 

ناخبني يف كل حمافظة من احملافظات اليت ال

  .تريد تكوين اإلقليم

يشار إىل أن احلكم الفدرايل واسع االنتشار 

على مستوى العامل، إذ أن مثاين من أكرب دول 

العامل مساحة حتكم وفقه، وأقرب الدول 

لتطبيق هذا النظام على املستوى العريب هي 

وى اإلمارات العربية املتحدة، أما على املست

  .العاملي فهي الواليات املتحدة األمريكية

عجز احلكومة يف تقدمي : عبد اللطيف

اخلدمات وراء زيادة دعوات تشكيل 

االقاليم 

١١/٦/٢٠١١، السبت

عضو يف الربملان العراقي عزا / شفق 

زيادة الدعوات اليت ، اليوم السبت، السابق

كومة يف تطالب بتشكيل اقاليم اىل عجز احل

وحتسني الواقع املعيشي  توفري اخلدمات

للمواطنني، عادا والدة اي اقليم جديد يف 

البالد هو حتول من النظام املركزي اىل 

.الفدرايل

يف حديث  وائل عبد اللطيفوقال 

احلكومة املركزية عجزت "، إن )شفق(لـ

عن تقدمي اخلدمات وحتسني الواقع املعيشي 

الضافة اىل تفاقم طيلة الفترة املاضية با

املشاكل يف البالد، االمر الذي دعا الكثري من 

حق احملافظات اىل تبين نظام االقاليم، وهو 

والدة اي اقليم "، مبينا أن "كفله الدستور

جديد سواء كان يف اجلنوب ام يف املنطقة 

سيؤدي اىل حتول باقي احملافظات الوسطى 

  ".اىل اقاليم
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ض الوجهاء وطالب يف الفترة االخرية بع

والسياسيني من حمافظات الوسط واجلنوب 

مع ام كانوا رافضني يف تبين النظام الفدرايل 

، االمر الذي عده مراقبون اىل له وبشدة

ضعف احلكومة املركزية على املستوى االمين 

  .واسياسي واالقتصادي

ال نظام االقاليم "وأكد عبد اللطيف على ان 

بل هو نظام يعين االنفصال وال التقسيم

اداري ينظم العالقة مع احلكومة املركزية وله 

القدرة على حتسني الواقع اخلدمي واملعيشي 

يف احملافظات ويساعد على اجناز املشاريع 

اخلدمية يف كافة القطاعات بدال من اللجوء 

  ".اىل احلكومة املركزية وروتينها

ويعد النظام الفدرايل نظاما سياسيا تكون فيه 

النهائية مقسمة بني املركز واألطراف، السلطة 

وخبالف النظام املركزي تنقسم السيادة 

دستوريا بني منطقتني أو أكثر حبيث يستطيع 

أي من هذه املناطق أن ميارس السلطة لوحده 

  .دون تدخل الواليات األخرى

يشار اىل ان السلطة يف النظام الفدرايل يتم 

ومة تقامسه بني الواليات اليت تؤلفه واحلك

املركزية بشكل خيتلف من دولة ألخرى، 

ويقوم النظام الفدرايل النموذجي على أن 

احلكومة املركزية متتلك السيطرة على مسائل 

الدفاع والسياسة اخلارجية، دون أن مينع هذا 

من أن يكون لكل والية دورها العاملي 

اخلاص ا باإلضافة إىل مشاركتها يف اختاذ 

  .ولة ككلالقرار على مستوى الد

عودة مشروع األقاليم إىل الواجهة مع 

اتساع هوة الصراع السياسي 

١٣/٦/٢٠١١، االثنني

األزمات السياسية واخلدمية يبدو أن / شفق

بني قادة الكتل يف العراق  والصراعات

أعادت مطالبات تشكيل األقاليم على غرار 

ة مرة أخرى، اقليم كوردستان إىل الواجه

فبعد أن باءت احملاوالت السابقة لتشكيل 

، ورفض إقليم يف اجلنوب العراقي بالفشل

طرح الفكرة يف املناطق الغربية، برزت عدة 

حمافظات بالتلويح واملطالبة بتشكيل أقليم 

واإلنفراد يف إدارته بعيدا عن السلطة 

. املركزية

إال أن هذه املطالبات حاهلا حال سابقاا 

وهي  صطتدم بآلية اشترطها الدستورست

االستفتاء والتصويت ملواطين احملافظة، مما يزيد 

من خماوف القائمني على املشروع من الفشل 

 إقليم البصرةكما حصل يف التصويت على 

  .الذي مل ير النور

ففي الوقت الذي يرى فيه قيادي يف إئتالف 

تطبيق  عمار احلكيمزعيم الس األعلى 
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مينع وصول الدكتاتورية إىل اليم نظام االق

 وائل عبد اللطيف، أرجع السياسي العراق

متبين مشروع إقليم البصرة سابقاً تزايد 

 عجز احلكومةالدعوات لتشكيل أالقاليم اىل 

عن توفري اخلدمات وحتسني الواقع 

ويقول القيادي يف الس األعلى .املعيشي

) شفق(يف حديث لـ جالل الدين الصغري

قاليم هي حل ملشكلة االعمار يف اال"إن 

تتحكم كل حمافظة العراق، وعليه جيب أن 

وفق أطر االقليم، وتنهي بذلك حتكّم  بنفسها

  ".احلكومة املركزية بكل صغرية وكبرية

دعت كتلته سابقا إىل ويضيف الصغري، الذي 

جيمع ثالث حمافظات يف  تشكيل إقليم

ة تطبيق نظام الفدرالي"اجلنوب العراقي، أن 

مينع حكم ووصول النظام الدكتاتوري إىل 

، يف إشارة منه إىل النظام "العراق مرة آخرى

ويرجع القيادي يف الس األعلى .السابق

جلوء السياسيني ومسؤويل احملافظات إىل 

املطالبة بتطبيق الفدرالية، والسيما رافضي 

إىل التفكري "هذا النظام مجلة وتفصيال 

  ".اطنبالصواب يف مصلحة املو

وبرزت يف الفترة االخرية مطالبات بعض 

حمافظات الوسط الوجهاء والسياسيني يف 

مع ام بتطبيق النظام الفدرايل،  واجلنوب

، االمر الذي عده كانوا رافضني له وبشدة

مراقبون اىل ضعف احلكومة املركزية بتوفري 

األمن واخلدمات لتلك احملافظات وحصر 

  .كزاإلجراءات اإلدارية باملر

ومن احملافظات اليت بدأت تلوح بتطبيق 

الفيدرالية هي صالح الدين والبصرة مع 

  .وجود انقسام يف االنبار بني مسؤوليها

ومنح الدستور العراقي حق حمافظة أو أكثر 

إنشاء إقليم وفق طريقتني مها؛ تقدمي طلب 

باالستفتاء من ثلث األعضاء يف كل جملس 

تكوين اإلقليم،  من جمالس احملافظات اليت تريد

أو طلب من عشر الناخبني يف كل حمافظة من 

  .احملافظات اليت تريد تكوين اإلقليم

بدوره يعزو متبين مشروع إقليم البصرة، 

وائل الذي مل يكتب له النجاح، السياسي 

زيادة الدعوات اليت تطالب  عبد اللطيف

بتشكيل اقاليم اىل عجز احلكومة عن توفري 

لواقع املعيشي اخلدمات وحتسني ا

ويرى عبد اللطيف وهو قاضي يف .للمواطنني

أن والدة اي اقليم جديد ) شفق(حديث لـ

يف البالد هو حتول من النظام املركزي اىل 

الفدرايل، فضالً عن إنضمام حمافظات أخرى 

  .إىل تطبيق هذا النظام

ويقلل عبد اللطيف من خماوف بعض 

السياسيني من أن تشكيل إقليم جديد يف 

تشكيل "لعراق يعين انفصاله، إذ يقول إن ا
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إقليم ال يعين االنفصال أو التقسيم، بل هو 

نظام اداري ينظم العالقة مع احلكومة 

املركزية وله القدرة على حتسني الواقع 

اخلدمي واملعيشي يف احملافظات ويساعد على 

اجناز املشاريع اخلدمية يف كافة القطاعات 

ة املركزية بدال من اللجوء اىل احلكوم

  ".وروتينها

ويعد النظام الفدرايل نظاما سياسيا تكون فيه 

السلطة النهائية مقسمة بني املركز واألطراف، 

وخبالف النظام املركزي تنقسم السيادة 

دستوريا بني منطقتني أو أكثر حبيث يستطيع 

أي من هذه املناطق أن ميارس السلطة لوحده 

  .دون تدخل الواليات األخرى

اىل ان السلطة يف النظام الفدرايل يتم يشار 

تقامسها بني الواليات اليت تؤلفه واحلكومة 

املركزية بشكل خيتلف من دولة ألخرى، 

ويقوم النظام الفدرايل االمنوذجي على أن 

احلكومة املركزية متتلك السيطرة على مسائل 

الدفاع والسياسة اخلارجية، دون أن مينع هذا 

دورها العاملي من أن يكون لكل والية 

اخلاص ا باإلضافة إىل مشاركتها يف اختاذ 

  .القرار على مستوى الدولة ككل

واحلكم الفدرايل واسع االنتشار على مستوى 

العامل، إذ أن مثاين من أكرب دول العامل مساحة 

حتكم وفقه، وأقرب الدول لتطبيق هذا النظام 

هي اإلمارات العربية على املستوى العريب 

، أما على املستوى العاملي فهي املتحدة

  .الواليات املتحدة األمريكية

حركة مؤتلفة مع العراقية تعد 

انفصال "تصرحيات النجيفي بشأن 

خمالفة للدستور" السنة

/ السومرية نيوز-    ٢٧/٦/٢٠١١االثنني 

  نينوى

أعربت حركة سياسية مؤتلفة مع العراقية يف 

ان نينوى، عن أسفها لتلويح رئيس الربمل

، "انفصال السنة"أسامة النجيفي بإمكانية 

معتربة أن تصرحياته تلك خمالفة للدستور 

كان يف العراقي، فيما ذكرت بأن النجيفي 

السابق من أشد املؤيدين لوجود دولة 

، مشددة على أن االنفصال يدفع مركزية

   .بالبالد اىل حرب طائفية

وقال األمني العام حلركة العدل واإلصالح 

عبد اهللا محيدي عجيل قي يف نينوى العرا

، إن "السومرية نيوز"يف حديث لـ الياور

من املؤسف جداً صدور تصرحيات عن "

رئيس جملس النواب أسامة النجيفي، يلوح 

فيها بانفصال السنة بسبب اإلحباط الذي 

، مشدداً على "أصام جراء العملية السياسية

وجود حاكم غري مقبول من شركائه ال "أن 
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ستدعي تقسيم العراق بل جيب البحث عن ي

وكان رئيس ."شركاء جدد للعملية السياسية

قال لفضائية  أسامة النجيفيجملس النواب 

يف العراق، " إحباطاً سنياً"إن هناك احلرة، 

وإذا مل يعاجل سريعا فقد يفكر السنة 

  .باالنفصال

تصرحيات سابقة للنجيفي "وأشار الياور اىل 

حذر فيها من حصول  أطلقها قبل سنوات،

حرب اهلية يذهب ضحيتها اآلالف من أبناء 

الشعب إذا ما انفصل اقليم كردستان عن 

فكيف به اليوم يطالب "، متسائالً "العراق

  ."بانفصال السنة

ختلياً عن االنفصال يعد "وأضاف الياور أن 

، ويدفع م أبناء السنة يف بغداد واجلنوب

عن  حلرب طائفية، مثلما يشكل ختلياً

املشروع الذي سبق أن نادى به النجيفي 

نفسه، بشأن خروج قوات حرس إقليم 

، من كركوك ونينوى )البيشمركة(كردستان 

."ودياىل وصالح الدين

أهايل نينوى وكركوك "وأوضح الياور أن 

وصالح الدين واألنبار ليسوا أقل وطنية 

وغرية على بلدهم من أهايل البصرة الذين 

، الفتا اىل أن "بل سنتنيرفضوا التقسيم ق

البصرة تضم أكرب احتياطي للنفط يف العراق "

وميناء البالد الوحيد على العامل وبوابته اليت 

."قاومت الغزاة على مر العصور

وطالب الياور العراقيني كافة بضرورة 

الوقوف ضد هذا املشروع الذي حيمل "

، مذكراً بأن "بصمات أجندات خارجية

لعراقي أسامة النجيفي نفسه، رئيس الربملان ا"

."كان أول احملذرين منه

إذا كان االنفصال، من "وتساءل الياور، عما 

، "بني مطالب الشعب يف ساحة األحرار

طاملا نادوا على تنوع أعراقهم "مذكراً أم 

."وطوائفهم بوحدة الصف

وسط مدينة " ساحة األحرار"وتشهد 

كم  ٤٠٥املوصل، مركز حمافظة نينوى، 

ال العاصمة بغداد، منذ التاسع من نيسان مش

املاضي تظاهرات واعتصامات يشارك فيها 

مثقفون وطلبة وشيوخ عشائر ملطالبة القوات 

األمريكية بالرحيل سريعاً وعدم متديد بقائها 

يف العراق، كما يطالب املتظاهرون األمم 

املتحدة واملنظمات اإلنسانية العاملية بالتدخل 

عما حلق م من أذى جراء  لتعويض العراقيني

دخول القوات األمريكية إىل العراق عام 

٢٠٠٣.

صدور مثل هذا "وأبدى الياور استغرابه من 

، "التصريح عن رئيس جملس النواب العراقي

ال ينكر وجود ظلم وميش "مبيناً أنه 

للمكون السين يف العملية السياسية، لكن 
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التفكري باالنفصال يعد رباً من حتمل 

املسؤولية وتغطية على فشل األداء السياسي 

للمسؤولني العراقيني، يف الوقت الذي تسعى 

فيه قوى وطنية من املكونات العراقية كافة 

."للوقوف بوجه هذا املشروع اخلبيث

النجيفي كان معروفاً "ولفت الياور اىل أن 

باعتباره قومياً عربياً يفضل وجود دولة 

لحكم الذايت مركزية وحدوية، ومعارضاً ل

، ومن بني املنتقدين الحتواء إلقليم كردستان

الدساتري على اشارات للفيدرالية، مثلما شكل 

موقفه الصريح بشأن احلكم الذايت يف اقليم 

كردستان عقبة واضحة حالت دون التحالف 

بني قائمة العراقية والتحالف الكردستاين 

، "خالل مفاوضات تشكيل احلكومة

املساس احلديث عن"أن  وشدد الياور على

بوحدة العراق يعد خطاً أمحراً ال ميكن 

كان يتوقع "مشدد على أنه . ، "املساس به

من النجيفي مواصلة املطالبة بانسحاب 

القوات األمريكية وتعويض العراقيني الذي 

."تضرروا من جراء االحتالل

يذكر ان رئيس جملس النواب، أسامة 

 ٢٠يف  النجيفي، غادر العاصمة بغداد

حزيران اجلاري، متوجها إىل الواليات 

املتحدة األمريكية يف زيارة رمسية لعدة ايام 

نائباً، وكان من بنود  ١٢على رأس وفد ضم 

البحث الرئيسة مع املسؤولني االمريكيني يف 

خالهلا، وضع قوات الواليات املتحدة 

االمريكية يف العراق مبوجب االتفاقية االمنية 

.لبلديناملوقعة بني ا

وتدور خالفات بني القائمة العراقية 

والتحالف الوطين بشأن بعض بنود اتفاقية 

أربيل، ومنها مسودة قانون جملس السياسات 

اإلستراتيجية، وآلية اختيار رئيس الس، إذ 

تطالب القائمة العراقية بأن تكون آلية 

االختيار يف جملس النواب األمر الذي يرفضه 

الذي يطالب أن يكون التحالف الوطين، 

ذلك ضمن اهليئة اليت تشكل داخل الس 

ذاته، إىل جانب اخلالف بشأن صالحيات 

الرئيس، وتسميته أميناً عاماً أو رئيساً، كما 

تدور خالفات بني اجلانبني بشأن احلقائب 

.األمنية وعدد من املسائل االخرى

استقاليت من قائمة ": ومع" للويسي لـا

على تصرحيات  مستقلون احتجاجاً

النجيفي

خاص    /ومع - ٢٩/٦/٢٠١١

عبد الرمحن اعلن النائب القائمة العراقية 

، االربعاء، استقالته من  اللويسي

يراسها اسامة اليت " مستقلون"قائمة

 بسبب التصرحيات االخرية للنجيفيالنجيفي
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، اليت املح فيها 

وسط  سين اقليم   اقامة امكانية   اىل

  .العراق 

ومع " وقال اللويسي يف تصريح خاص لـ 

مشروع العراقية هو مشروع وطين "ان " 

حبت و ما صرح به النجيفي حول الفيدرالية 

وتكوين أقليم سين يتعارض مع املشروع 

  " .الوطين للقائمة وال ميكن القبول به 

من الربملايني العراقيني قد ان عدد  يذكر

الربملان  لرئيس االخرية تصرحيات انتقدوا

، ويشدد  اسامة النجيفي العراقي

" العراقية   على ان مشروع كتلة  اللويسي

دولة ذات تكوين دولة املواطنة وليس 

. "كما صرح به النجيفي نزاعات طائفية

اعلنت استقاليت من قائمة مستقلون " وزاد 

  " .وساصبح نائباً مستقالً يف الكتلة العراقية 

رئيس الربملان " نجيفي يذكر ان أسامة ال

قد أدىل بتصرحيات اىل قناة احلرة " العراقي 

خالل زيارته اىل الواليات املتحدة 

يف العراق " إحباطاً سنياً"إن هناك االمريكية 

وإذا مل يعاجل سريعا فقد يفكر السنة 

وعلى صعيد متصل أعلنت . باالنفصال 

القائمة العراقية ، أا تقف حبزم ضد أية 

لتمزيق العراق على أسس طائفية،  حماولة

مشرية إىل أن ما تناقلته وسائل اإلعالم مؤخرا 

من تصرحيات حول إقامة أقاليم يف بعض 

احملافظات الغربية مت حتويرها بشكل غري دقيق 

.    

من جانبه قالت الناطق الرمسي باسم العراقية 

كتلتها "، يف بيان رمسي إن ميسون الدملوجي

اولة لتمزيق العراق على تقف حبزم ضد أية حم

ميش "، مبينة أن "أسس طائفية بغيضة

املواطنني ال يقتصر على حمافظة دون سواها، 

وان سوء اخلدمات والبطالة والفقر تطال 

اجلميع بال متييز، وان املستفيدين الوحيدين 

من ثروات العراق وخرياته هم حفنة ال متثل 

أكد   مذهباً أو طائفة وعلى صعيد متصل 

علي لنائب عن دولة القانون ا

نائبا  ٥٢تصريح صحفي، أن    يف   الشاله

ملساءلة من كتل خمتلفة قدموا طلبا للربملان 

حول تصرحياته بشأن انفصال السنة  النجيفي

يذكر ان قائمة مستقلون تنتمي اىل لقائمة . 

  .العراقية ويترأسها أسامة النجيفي 

قصي السهيل يأمر بتأجيل مناقشة 

تصرحيات النجيفي حلني عودته من 

  سفره

أين-بغداد-٢٩/٦/٢٠١١، األربعاء

أعلن النائب األول لرئيس جملس النواب قصي 

تأجيل مناقشة تصرحيات رئيس جملس هيل الس
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النواب أسامة النجيفي الداعية اىل إنشاء أقليم 

 .للعرب السنة

يف ] اين[وذكر مراسل وكالة كل العراق 

السهيل أمر بتأجيل " جملس النواب أنّ 

مناقشة تصرحيات النجيفي حلني عودته اىل 

نائباً، )٥٠( قدم أكثر منالعراق بعد أن 

ة تصرحيات النجيفي الداعية اىل طلباً ملناقش

وكان رئيس جملس  ."إنشاء أقليم سين

النواب القيادي يف القائمة العراقية أسامة 

 هدد بانفصال السنة يف العراقالنجيفي قد 

مربراً ذلك نتيجة ملا وصفه باإلحباط الذي 

هناك "وبني النجيفي أنّ .يشعر السنة به

اجل سريعاً إحباطاً سنياً يف العراق وإذا مل يع

."فقد يفكر السنة باالنفصال

النجيفي غادر العراق إىل واشنطن "يذكر أنّ 

على رأس وفد يضم عدداً من النواب، فيما 

حتفظت جلنة العالقات اخلارجية على هذه 

". الزيارة ألنها متّت دون أي علم مسبق 

انتهى

نائبا من كتل خمتلفة  ٥٢: لشالها

لة النجيفي يقدمون طلبا للربملان ملساء

حول تصرحياته عن انفصال السنة

/٢٩/٦األربعاء -بغداد/ السومرية نيوز

٢٠١١   

، علي الشالهأكد النائب عن دولة القانون 

نائبا من كتل خمتلفة قدموا  ٥٢أن األربعاء، 

طلبا للربملان ملساءلة النجيفي حول تصرحياته 

.  بشأن انفصال السنة

، "سومرية نيوزال"وقال الشاله يف حديث لـ

عددا كبريا من أعضاء جملس النواب "إن 

شعروا بالصدمة من تصرحيات رئيس الربملان 

أسامة النجيفي األخرية، خصوصا وأنه 

استخدم كلمة االنفصال وهي حمرمة 

نائبا من  ٥٢"وأكد الشاله أن ."دستوريا

كتل خمتلفة مجعوا توقيعات وقدموا طلبا 

، مبينا أن "يفيلرئاسة الربملان ملساءلة النج

رئيس جلسة اليوم قصي السهيل أرجأ النظر "

يف الطلب حىت حضور رئيس الربملان يوم 

."غد

وكان رئيس جملس النواب أسامة النجيفي 

الذي يعد احد القياديني البارزين يف العراقية، 

قال لفضائية احلرة خالل زيارته الرمسية إىل 

 ٢٠يف الواليات املتحدة االمريكية اليت بدأها 

يف " إحباطاً سنياً"حزيران اجلاري إن هناك 

العراق، وإذا مل يعاجل سريعا فقد يفكر السنة 

 .باالنفصال

مسيء تصريح النجيفي "وأشار الشاله إىل أن 

، وال نعتقد أنه له حىت بالعرف الشخصي

، داعيا إياه إىل "سيصر على هذا الكالم
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واعترب ."تقدمي توضيح عن هذه التصرحيات"

منطق احلديث "ائب عن دولة القانون أن الن

عن الطوائف غري مقبول، وإذا صح عن 

النجيفي فعليه أن يوضح ما طبيعة هذا 

."التهميش

سفر النجيفي إىل أمريكا "وتساءل الشاله أن 

هل هي زيارة رمسية، وإذا كانت كذلك ملاذا 

، "مل يصطحب نوابا معه من كتل أخرى

سيوجه هذا االستفسار "مشريا إىل أن 

وشدد الشاله أنه ."للنجيفي يف جلسة املساءلة

يف حال إصرار النجيفي على تصرحياته، فإن "

، )مل يكشف عنه( الكتل ستتخذ موقفا آخر 

ألن منصب رئاسة الربملان منوط بالوحدة 

العراقية، وجيب على من يشغله االلتزام 

."بالوحدة وال يتحدث بشكل طائفي

عبد الرمحن  جتمع عراقيونوأعلن النائب 

، اليوم، عن انسحابه من التجمع الويزي

الذي يرأسه رئيس الربملان أسامة النجيفي، 

االنسحاب جاء بسبب تصرحيات مؤكدا أن 

.السنة النجيفي عن انفصال

وأثارت تصرحيات النجيفي، العديد من ردود 

الفعل الساخطة، ومنها ما قاله األمني العام 

قي يف نينوى حلركة العدل واإلصالح العرا

من  ٢٧املنضوية ضمن ائتالف العراقية، يف 

حزيران اجلاري، من إن وجود حاكم غري 

مقبول من شركائه ال يستدعي تقسيم العراق 

بل يستدعي البحث عن شركاء جدد للعملية 

السياسية، معترباً أن تصرحيات النجيفي 

.خمالفة للدستور العراقي

ثاء، أا وأعلنت القائمة العراقية، امس الثال

تقف حبزم ضد أي حماولة لتمزيق العراق على 

أسس طائفية، مشرية إىل أن ما تناقلته وسائل 

اإلعالم مؤخرا من تصرحيات حول إقامة 

أقاليم يف بعض احملافظات الغربية مت حتويرها 

 .بشكل غري دقيق

احلزب ودعا عضو جملس حمافظة نينوى عن 

عا، حيىي عبد حمجوب د اإلسالمي العراقي

اليوم الثالثاء، النجيفي اىل التراجع عن 

انفصال "تصرحياته اليت لوح فيها بإمكان 

، مؤكداً أن القبول بتقسيم العراق يعد "السنة

وصمة عار حبق من يقبل به، فيما اشار اىل 

.أن التقسيم خمطط اسرائيلي جيب التصدي له

خربا اشار فيه اىل أن  موقع براثاونشر 

الوي نقلوا عنه صدمته من مقربني من اياد ع

توقيت التصرحيات اليت ادىل ا رئيس الربملان 

اسامه النجيفي، واغاظه عدم التنسيق معه قبل 

اطالقها، مبينا أن النجيفي ورطه ازاء ذلك 

بورطة كبرية، إال أن القائمة العراقية أصدرت 

بياناً نفت فيه صحة ما نسب لزعيمها اياد 

صة برئيس الربملان عالوي بشأن تصرحياته اخلا
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معتربة أن تلك االخبار عارية عن الصحة، 

مؤكدة أن مصادر استخبارية اقليمية تقف 

.وراء بثها

بد الرمحن الويزي ينسحب من جتمع ع

النجيفي بسبب تصرحيات األخري عن 

انفصال السنة

٢٩األربعاء -بغداد/ السومرية نيوز

/٦/٢٠١١     

محن عبد الرأعلن النائب جتمع عراقيون 

، األربعاء، انسحابه من التجمع، الويزي

مؤكدا أن االنسحاب جاء بسبب تصرحيات 

.السنة النجيفي عن انفصال

وقال الويزي خالل مؤمتر صحايف عقده مببىن 

، إنه "السومرية نيوز"الربملان، وحضرته 

انسحب من جتمع عراقيون الذي يرأسه "

رئيس جملس النواب أسامة النجيفي، وسيبقى 

، مبينا "ئب مستقل ضمن القائمة العراقيةكنا

 بسبب تصرحيات النجيفيانسحابه جاء "أن 

."عن انفصال السنة

انتماءنا إىل عراقيون "وأشار الويزي إىل أن 

هو إمياا باملشروع الوطين الذي يضم الكثري 

من القوميات والطوائف من شرق العراق إىل 

غربه، لكن اخلطاب انقلب باسم املكون 

موقف جتاه هذا   اختاذ "، داعيا إىل "ائفةوالط

."املوضوع

وجتمع عراقيون والذي يرأسه رئيس جملس 

النواب إسامة النجيفي، تأسس يف تشرين 

 مقعدا ٢٠على وحاز ٢٠٠٩األول من عام 

يف االنتخابات الربملانية األخرية ضمن القائمة 

 حمافظة نينوىالعراقية، واغلب نوابه ميثلون 

.تجمع على غالبية مقاعدهااليت سيطر ال

وكان رئيس جملس النواب أسامة النجيفي 

الذي يعد احد القياديني البارزين يف العراقية، 

قال لفضائية احلرة خالل زيارته الرمسية إىل 

 ٢٠الواليات املتحدة االمريكية اليت بدأها يف 

يف " إحباطاً سنياً"حزيران اجلاري إن هناك 

ريعا فقد يفكر السنة العراق، وإذا مل يعاجل س

.باالنفصال

يذكر أن تصرحيات النجيفي، أثارت العديد 

من ردود الفعل الساخطة، ومنها ما قاله 

األمني العام حلركة العدل واإلصالح العراقي 

يف نينوى املنضوية ضمن ائتالف العراقية، يف 

من حزيران اجلاري، من إن وجود  ٢٧

 حاكم غري مقبول من شركائه ال يستدعي

تقسيم العراق بل يستدعي البحث عن 

شركاء جدد للعملية السياسية، معترباً أن 

.تصرحيات النجيفي خمالفة للدستور العراقي
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وأعلنت القائمة العراقية، امس الثالثاء، أا 

تقف حبزم ضد أي حماولة لتمزيق العراق على 

أسس طائفية، مشرية إىل أن ما تناقلته وسائل 

صرحيات حول إقامة اإلعالم مؤخرا من ت

أقاليم يف بعض احملافظات الغربية مت حتويرها 

 .بشكل غري دقيق

ودعا عضو جملس حمافظة نينوى عن احلزب 

دعا،  حيىي عبد حمجوباإلسالمي العراقي 

اليوم الثالثاء، النجيفي اىل التراجع عن 

انفصال "تصرحياته اليت لوح فيها بإمكان 

م العراق يعد ، مؤكداً أن القبول بتقسي"السنة

وصمة عار حبق من يقبل به، فيما اشار اىل 

.أن التقسيم خمطط اسرائيلي جيب التصدي له

ونشر موقع براثا خربا اشار فيه اىل أن مقربني 

من اياد عالوي نقلوا عنه صدمته من توقيت 

التصرحيات اليت ادىل ا رئيس الربملان اسامه 

النجيفي، واغاظه عدم التنسيق معه قبل 

طالقها، مبينا أن النجيفي ورطه ازاء ذلك ا

بورطة كبرية، إال أن القائمة العراقية أصدرت 

بياناً نفت فيه صحة ما نسب لزعيمها اياد 

عالوي بشأن تصرحياته اخلاصة برئيس الربملان 

عن الصحة، معتربة أن تلك االخبار عارية 

مؤكدة أن مصادر استخبارية اقليمية تقف 

.وراء بثها

نرفض أي حماولة لتمزيق : ةالعراقي

العراق على اساس طائفي وتصرحيات 

النجيفي حورت

/٢٨/٦الثالثاء -بغداد/ السومرية نيوز

٢٠١١   

أعلنت القائمة العراقية، مساء الثالثاء، أا 

 تقف حبزم ضد أية حماولة لتمزيق العراق

على أسس طائفية، مشرية إىل أن ما تناقلته 

تصرحيات حول ن وسائل اإلعالم مؤخرا م

إقامة أقاليم يف بعض احملافظات الغربية مت 

 .حتويرها بشكل غري دقيق

ميسون وقالت الناطق الرمسي باسم العراقية 

السومرية "، يف بيان حصلت الدملوجي

كتلتها تقف "، على نسخة منه، إن "نيوز

ضد أية حماولة لتمزيق العراق على حبزم 

ميش "، مبينة أن "بغيضة أسس طائفية

املواطنني ال يقتصر على حمافظة دون سواها، 

وان سوء اخلدمات والبطالة والفقر تطال 

اجلميع بال متييز، وان املستفيدين الوحيدين 

من ثروات العراق وخرياته هم حفنة ال متثل 

  ."مذهباً أو طائفة

ما تناقلته وسائل "وأضافت الدملوجي أن 

تصرحيات اإلعالم يف اآلونة األخرية من 

إلقامة أقاليم يف بعض احملافظات الغربية، مت 
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، مشرية بذلك إىل "حتويرها بشكل غري دقيق

التصرحيات اليت نقلت لسان على القيادي يف 

.أسامة النجيفيالقائمة 

وكان رئيس جملس النواب أسامة النجيفي 

الذي يعد احد القياديني البارزين يف العراقية، 

الرمسية إىل قال لفضائية احلرة خالل زيارته 

 ٢٠الواليات املتحدة االمريكية اليت بدأها يف 

يف " إحباطاً سنياً"اجلاري إن هناك حزيران 

العراق، وإذا مل يعاجل سريعا فقد يفكر السنة 

.باالنفصال

حماوالت تقسيم العراق ليست "واعتربت أن 

جبديدة، وتصدى هلا الشعب العراقي دوماً 

البصرة قدموا أهايل "، الفتة إىل أن "بشجاعة

مثالً يف الوطنية والغرية على وحدة العراق 

، "حينما رفضوا مثل هذه احملاوالت البائسة

.حسب تعبري البيان

أبناء العراق "وأشارت الناطق الرمسي إىل أن 

يف احملافظات األخرى ليسوا أقل حرصاً على 

سالمة العراق ووحدته من أبناء البصرة 

 جم املؤامراتحالنجباء، وان اجلميع يدرك 

اليت حتاك على بلدنا العزيز، واملستفيد من 

.إضعاف العراق ومتزيقه

وأوضحت الدملوجي أن حتقيق الشراكة 

الوطنية واملصاحلة احلقيقية وااللتزام باملشروع 

الوطين الذي متثله العراقية وتتمسك مببادئه هو 

السبيل السليم للنهوض بواقع اإلنسان العراقي 

ات بعيداً عن االنتماءات يف كل احملافظ

املذهبية أو العرقية، وهو الضمانة األكيدة 

."لوحدة العراق وتقدمه وازدهاره

يذكر ان تصرحيات النجيفي، أثارت العديد 

من ردود الفعل الساخطة، ومنها ما قاله 

حلركة العدل واإلصالح العراقي  األمني العام

يف نينوى املنضوية ضمن ائتالف العراقية، 

االثنني، من إن وجود حاكم غري مقبول أمس 

من شركائه ال يستدعي تقسيم العراق بل 

يستدعي البحث عن شركاء جدد للعملية 

السياسية، معترباً أن تصرحيات النجيفي 

.خمالفة للدستور العراقي

ودعا عضو جملس حمافظة نينوى عن احلزب 

دعا،  حيىي عبد حمجوباإلسالمي العراقي 

التراجع عن لنجيفي اىل اليوم الثالثاء، ا

انفصال "اليت لوح فيها بإمكان  تصرحياته

، مؤكداً أن القبول بتقسيم العراق يعد "السنة

فيما اشار اىل وصمة عار حبق من يقبل به، 

.أن التقسيم خمطط اسرائيلي جيب التصدي له

ونشر موقع براثا خربا اشار فيه اىل أن مقربني 

من توقيت نقلوا عنه صدمته من اياد عالوي 

التصرحيات اليت ادىل ا رئيس الربملان 

، واغاظه عدم التنسيق معه اسامه النجيفي

ورطه ازاء قبل اطالقها، مبينا أن النجيفي 
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، إال أن القائمة العراقية ذلك بورطة كبرية

أصدرت بياناً نفت فيه صحة ما نسب 

لزعيمها اياد عالوي بشأن تصرحياته اخلاصة 

ربة أن تلك االخبار عارية برئيس الربملان معت

مصادر استخبارية عن الصحة، مؤكدة أن 

.اقليمية تقف وراء بثها

من ) : احلل نيوز(طالل الزوبعي لـ

خيطط لألقاليم يرتكب خطأ يهدد 

  ... مستقبل العراق 

٢٩/٠٦/٢٠١١

اكد عضو الربملان العراقي ورئيس كتلة 

يف تصريح خاص  طالل الزوبعيالشباب 

كل من خيطط لالقاليم ان : )احلل نيوز(لـ

خصوصاً  يرتكب خطأ يهدد مستقبل العراق

وحنن االن نعمل على بناء عراق جديد خال 

 .من االزمات والعنف والتفرقة

امساء مشبوهة تعمل هناك : واضاف الزوبعي

لكنها لن تنال ذلك الن  على تقسيم العراق

الشعب العراقي شعب حقيقي وموحد واكرب 

زمات اليت ستمر مرور الكرام من كل هذه اال

ويتجاوزها العراق الن الشعب اليوم اصبح 

كشفتهم    املغرضني الذينمدركاً الفعال

 .مشس احلقيقة اليت طاملا نورت العراق

القائمة لن تقبل : نائب عن العراقية

بعضو ضعيف فيها وحديث النجيفي 

قد يكون جمتزءاً

/٢٨/٦الثالثاء  -بغداد/ السومرية نيوز

٢٠١١

كامل أكد النائب عن القائمة العراقية 

عدم اختاذ ، الثالثاء، أن القائمة آثرت الدليمي

موقف متسرع من تصرحيات رئيس الربملان 

أسامة النجيفي إىل حني عودته من الواليات 

وفيما لفت إىل احتمال  املتحدة واستيضاحه،

يكون حديثه عن الفدرالية جمتزءاً من أن 

املقابل، أنه إذا ضعفت نفس ، أكد يف سياقه

شخص واحد يف العراقية فسيكون خارج 

اطار القائمة ألن مشروع العراقية يسعى لنبذ 

.أي نوع من أنواع التفرقة

، "السومرية نيوز"وقال الدليمي يف حديث لـ

رئيس الربملان العراقي أسامة النجيفي "ان 

موفد اىل امريكا وحنن مل نلتق به ومل نعرف 

، الفتاً إىل احتمال "دوافع تصرحياتهشيئاً عن 

يكون حديثه عن الفدرالية جمتزءاً من "أن 

."سياق حوار مكمل له

وكان رئيس جملس النواب أسامة النجيفي 

الذي يعد احد القياديني البارزين يف العراقية، 

قال لفضائية احلرة خالل زيارته الرمسية إىل 
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 ٢٠ الواليات املتحدة االمريكية اليت بدأها يف

يف " إحباطاً سنياً"إن هناك حزيران اجلاري 

العراق، وإذا مل يعاجل سريعا فقد يفكر السنة 

.باالنفصال

النجيفي زار الواليات "وتابع الدليمي أن 

املتحدة بشكل رمسي بوصفه رئيس الربملان 

وليس ممثال عن القائمة العراقية، واذا قرر يف 

س يوم من األيام رئيس الربملان، او رئي

البحث يف الوزراء، او رئيس اجلمهورية، 

، فسنعود اىل قواعدنا مشروع لتقسيم العراق

لرفض اجلماهريية ونقف مع الشعب العراقي 

."اليت متس العراق كل املشاريع التقسيمية

مشروع العراقية بكامله "وأوضح الدليمي أن 

، وهو مناهض الي توجه لتقسيم العراق

صفوف وتوحيد يستند يف مبادئه إىل رص ال

اجلهد العراقي للبناء واإلعمار ونبذ أي نوع 

إذا "مستدركا بالقول انه " من أنواع التفرقة

ضعفت نفس شخص واحد يف العراقية 

."فسيكون خارج اطار العراقية

األمريكيني احتلوا العراق حتت "وتابع أن 

شعار نشر الدميقراطية ودفع العراق مثناً غالياً 

الشهداء وآالف املعتقلني  قوامه املاليني من

ومل يتم حىت اآلن هضم واملهجرين 

الدميقراطية، فكيف األمر إذا شرعنا بالفدرالية 

، "اإلدارية اليت ال نفهم معناها حىت اآلن

احلكومة املركزية والشعب "مضيفاً أن 

."العراقي غري مهيآن للتقسيم

وحول احتمال أن تكون تصرحيات النجيفي 

، لسياسي على بعض الفرقاءنوعاً من الضغط ا

الضغط على أي جهة خنتلف معها "اعترب أن 

سياسياً يكون من خالل طاولة احلوار وداخل 

غرف املفاوضات، وليس من خالل 

اإلعالم سالح ذو حدين، "، مبيناً أن "اإلعالم

وال أعتقد أن النجيفي أو أي من قادة العراقية 

أو نواا ميكن أن يلجأ إىل اسلوب الضغط 

."عرب اإلعالم

العراقيني هم "وعرب الدليمي عن اعتقاده بأن 

أدرى بإدارة بلدهم، بصرف النظر عن 

املماحكات السياسية والتصرحيات االعالمية 

اليت ال ينتج عنها إال السوء ويعرفون أيضاً ما 

ميكن أن يتأتى عن الفيديرالية والتقسيم من 

صحيح أن الدستور "، مستدركاً "نتائج سيئة

 ٣العراقي نص على امكان ان تشكل كل 

لدينا حمافظات اقليما فدرالياً، إال أن 

مالحظات على دستور كتب على عجل 

حىت "، مضيفاً أنه "وبإشراف أمريكي

األمريكيني أنفسهم مل يفهموا معادلة التكوين 

العراقي ال اجتماعياً وال سياسياً وال اقتصاديا 

 ."قوهم بدأوا يعانون مأزقاً يف العرا
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يذكر ان تصرحيات النجيفي، أثارت العديد 

من ردود الفعل الساخطة، ومنها ما قاله 

األمني العام حلركة العدل واإلصالح العراقي 

يف نينوى املنضوية ضمن ائتالف العراقية، 

أمس االثنني، من إن وجود حاكم غري مقبول 

بل  ال يستدعي تقسيم العراقمن شركائه 

ء جدد للعملية يستدعي البحث عن شركا

السياسية، معترباً أن تصرحيات النجيفي 

.خمالفة للدستور العراقي

ودعا عضو جملس حمافظة نينوى عن احلزب 

دعا،  حيىي عبد حمجوباإلسالمي العراقي 

اليوم الثالثاء، النجيفي اىل التراجع عن 

انفصال "تصرحياته اليت لوح فيها بإمكان 

العراق يعد  ، مؤكداً أن القبول بتقسيم"السنة

وصمة عار حبق من يقبل به، فيما اشار اىل 

.أن التقسيم خمطط اسرائيلي جيب التصدي له

ونشر موقع براثا خربا اشار فيه اىل أن مقربني 

من اياد عالوي نقلوا عنه صدمته من توقيت 

التصرحيات اليت ادىل ا رئيس الربملان اسامه 

النجيفي، واغاظه عدم التنسيق معه قبل 

القها، مبينا أن النجيفي ورطه ازاء ذلك اط

بورطة كبرية، إال أن القائمة العراقية أصدرت 

بياناً نفت فيه صحة ما نسب لزعيمها اياد 

عالوي بشأن تصرحياته اخلاصة برئيس الربملان 

معتربة أن تلك االخبار عارية عن الصحة، 

مؤكدة أن مصادر استخبارية اقليمية تقف 

.وراء بثها


